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(1)
ซื ้อ จัดหา รับ เช่า ให้ เช่า เช่าซือ้ ถื อกรรมสิทธิ์ ครอบครอง ปรับปรุ ง ใช้ และจัดการโดยประการอื่น ซึ่ง
ทรัพย์สนิ ใดๆ ตลอดจนดอกผลของทรัพย์สนิ นัน้
(2)

ขาย โอน จานอง จานา รับจานา แลกเปลีย่ น และจาหน่ายทรัพย์สนิ โดยประการอื่น

(3)
เป็ นนายหน้ า ตัวแทน ตัวแทนค้ าต่างในกิ จการและธุ รกิ จทุกประเภท เว้ นแต่ในธุรกิจประกันภัย การหา
สมาชิกให้ สมาคม และการค้ าหลักทรัพย์
(4)
กู้ยืมเงิน เบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคาร นิติบคุ คล หรื อสถาบันการเงินอื่น และให้ ก้ ยู ืมเงิน หรื อให้ เครดิตด้ วย
วิธีการอื่นโดยจะมีหลักประกันหรื อไม่ก็ตาม รวมทังการรั
้
บ ออก โอน และสลักหลังตัว๋ เงิน หรื อตราสารที่เปลี่ยนมือได้ อย่างอื่น
เว้ นแต่ในธุรกิจธนาคาร ธุรกิจเงินทุน และ ธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์
(5)

ทาการจัดตังส
้ านักงานสาขาหรื อแต่งตังตั
้ วแทน ทังภายใน
้
และ ภายนอกประเทศ

(6)

เข้ าเป็ นหุ้นส่วนจากัดความรับผิดในห้ างหุ้นส่วนจากัด เป็ นผู้ถือหุ้นในบริ ษัทจากั ดและบริ ษัทมหาชนจากัด

(7)

ประกอบกิจการค้ าสัตว์มีชีวิต เนื ้อสัตว์ชาแหละ เนื ้อสัตว์แช่แข็ง และเนื ้อสัตว์บรรจุกระป๋ อง

(8)
ประกอบกิจการค้ า ข้ าว ข้ าวโพด มันสาปะหลัง มันสาปะหลังอัดเม็ด กาแฟ เม็ดมะม่วงหิมพานต์ ถั่ว งา
ละหุง่ ปาล์มน ้ามัน ปอ ฝ้าย นุน่ พืชไร่ ผลิตภัณฑ์จากสิน ค้ าดังกล่าว ครั่ง หนังสัตว์ เขาสัตว์ ไม้ แร่ ยาง ยางดิบ ยางแผ่น หรื อ
ยางชนิดอื่นอันผลิตขึ ้นหรื อได้ มาจากส่วนหนึง่ ส่วนใดของต้ นยางพาราของป่ าสมุนไพร และพืชผลทางเกษตรอื่นทุกชนิด
(9)
ประกอบกิจการค้ า ผัก ผลไม้ หน่อไม้ พริ กไทย บุหรี่ ยาเส้ น เครื่ องดื่ม น ้าดื่ม น ้าแร่ น ้า ผลไม้ สุรา เบียร์
อาหารสด อาหารแห้ ง อาหารสาเร็ จรู ป อาหารทะเลบรรจุกระป๋ อง เครื่ องกระป๋ อง เครื่ องปรุ งรสอาหาร น ้าซอส น ้าตาล น ้ามัน
พืชอาหารสัตว์ และเครื่ องบริ โภคอื่น
(10) ประกอบกิจการค้ า ผ้ า ผ้ าทอจากใยสังเคราะห์ ด้ าย ด้ ายยางยืด เส้ นใยไนล่อน ใยสังเคราะห์ เส้ นด้ ายยืด
เครื่ องนุง่ ห่ม เสื ้อผ้ าสาเร็ จรูป เครื่ องแต่งกาย เครื่ องประดับกาย ถุงเท้ า ถุงน่อง เครื่ องหนัง รองเท้ า กระเป๋ า เครื่ องอุปโภคอื่ น สิง่
ทอ อุปกรณ์การเล่นกีฬา
(11) ประกอบกิ จ การค้ า เครื่ องเคหะภั ณ ฑ์ เครื่ องเรื อน เฟอร์ นิ เ จอร์ เครื่ องแก้ ว เครื่ องครั ว ตู้ เย็ น
เครื่ องปรับอากาศ เครื่ องฟอกอากาศ พัดลม เครื่ องดูดอากาศ หม้ อหุงข้ าวไฟฟ้า เตารี ดไฟฟ้า เครื่ องทาความร้ อน เครื่ องทา
ความเย็น เตาอบไมโครเวฟ เครื่ องใช้ ไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้า รวมทังอะไหล่
้
และอุปกรณ์ของสินค้ าดังกล่าว
(12) ประกอบกิ จ การค้ า วัสดุก่อสร้ าง อุปกรณ์ และเครื่ อ งมือใช้ ในการก่ อสร้ าง เครื่ องมือช่างทุก ประเภท สี
เครื่ องมือทาสี เครื่ องตกแต่งอาคาร เครื่ องเหล็ก เครื่ องทองแดง เครื่ องทองเหลือง เครื่ องเคลือบ เครื่ องสุขภัณฑ์ อุปกรณ์ประปา
รวมทังอะไหล่
้
และอุปกรณ์ของสินค้ าดังกล่าว
สิ่งที่สง่ มาด้ วย 5 หน้ า 58 จาก 82
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(13) ประกอบกิจการค้ า เครื่ องจักร เครื่ องยนต์ เครื่ องมือกล เครื่ อ งทุ่นแรง ยานพาหนะ เครื่ องกาเนิดไฟฟ้า
เครื่ องสูบน ้า เครื่ องบาบัดน ้าเสีย และเครื่ องกาจัดขยะ
(14) ประกอบกิจการค้ า น ้ามันเชื ้อเพลิง ถ่านหิน ผลิตภัณฑ์อย่างอื่นที่ก่อให้ เกิดพลังงาน และสถานีบริ การน ้ามัน
เชื ้อเพลิง
(15) ประกอบกิ จ การค้ า ยา ยารั ก ษาโรค เภสัช ภัณ ฑ์ เคมี ภัณ ฑ์ เครื่ องมื อ แพทย์ เครื่ อ งมื อ เครื่ อ งใช้ ทาง
วิทยาศาสตร์ ปุ๋ ย ยาปราบศัตรูพืช ยาบารุงพืชและสัตว์ทกุ ชนิด
(16) ประกอบกิจการค้ า เครื่ องสาอาง อุปกรณ์เครื่ องมือและเครื่ องใช้ เสริ มความงาม
(17) ประกอบกิจการค้ า กระดาษ เครื่ องเขียน แบบเรี ยน แบบพิมพ์ หนังสือ อุปกรณ์การเรี ยนการสอน อุปกรณ์
การถ่ายภาพและภาพยนตร์ เครื่ องคานวณ เครื่ องพิมพ์ อุปกรณ์ การพิมพ์ สิ่งพิมพ์ หนังสือพิมพ์ ตู้เก็ บเอกสาร เครื่ องใช้
สานักงาน เครื่ องมือสือ่ สาร คอมพิวเตอร์ รวมทังอุ
้ ปกรณ์และอะไหล่ของสินค้ าดังกล่าว
(18)
ประกอบกิจการค้ า ทอง นาก เงิน เพชร พลอย และอัญมณีอื่น รวมทังวั
้ ตถุทาเทียมสิง่ ดังกล่าว
(19) ประกอบกิจการค้ า เม็ดพลาสติก พลาสติก หรื อสิ่งอื่นที่มีลกั ษณะคล้ ายคลึงกัน ทังที
้ ่อยู่ในสภาพวัตถุดิบ
หรื อสาเร็ จรูป
(20) ประกอบกิจการค้ า ยางเทียม สิง่ ทาเทียมวัตถุ หรื อสินค้ าดังกล่าวโดยใช้ กรรมวิธีทางวิทยาศาสตร์
(21) สัง่ เข้ ามาจาหน่ายในประเทศและส่งออกไปจาหน่ายยังต่างประเทศ ซึ่งสินค้ าตามที่กาหนดไว้ ในวัตถุที่
ประสงค์
(22) ทาการประมูลเพื่อขายสินค้ าตามวัตถุประสงค์ให้ แก่บคุ คล คณะบุคคล นิติบคุ คล ส่วนราชการและองค์การ
ของรัฐทังภายในและภายนอกประเทศ
้
(23) ประกอบกิจการรับจ้ างทาป้ายโฆษณา ทาสือ่ โฆษณาทุกประเภท ทุกชนิด
(24) ให้ เช่าพื ้นที่โฆษณาเช่าเวลาในการโฆษณา ทังทางวิ
้
ทยุ โทรทัศน์ นิตยสาร หนังสือพิมพ์ ป้ายโฆษณา รถ
โฆษณา
(25) จาหน่ายอุปกรณ์ และให้ เช่าอุปกรณ์ รวมทัง้ รั บซ่อมแซม และบารุ งรักษาอุปกรณ์ การถ่ายภาพ รวมถึง
ภาพยนตร์ และจอแอลซีดี
(26) รับจ้ างทาสือ่ สิง่ พิมพ์ ทุกประเภท ทุกชนิด
(27) บริ การให้ คาปรึกษา เป็ นที่ปรึกษา รวมทังบริ
้ หารจัดการด้ านโฆษณา การตลาด และประชาสัมพันธ์
(28) เป็ นนายหน้ า ตัวแทน คนกลางในการจัดหา จัดจ้ าง และจัดซื ้อสือ่ โฆษณากลางแจ้ งทุกประเภททุกชนิด
(29) เป็ นนายหน้ า ตัวแทน คนกลางในการจัดหา จัดจ้ าง และจัดสือ่ สิง่ พิมพ์ รวมถึงสือ่ ดิจิตอลทุกประเภท
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(30) ประกอบธุรกิจบริ การรับค ้าประกันหนี ้สิน ความรับผิดชอบและการปฏิบตั ิตามสัญญาของบุคคลอื่น รวมทัง้
รับบริ การคา้ ประกันบุคคลซึ่งเดินทางเข้ ามาในประเทศ หรื อเดินทางออกไปต่างประเทศตามกฎหมายว่าด้ วยคนเข้ าเมือง
กฎหมายว่าด้ วยภาษี และกฎหมายอื่น
(31) บริ ษัทมีสิทธิออกและเสนอขายหลักทรัพย์ (โดยมีหรื อไม่มีสิทธิในการแปลงสภาพเป็ นหุ้นสามัญ) ต่อผู้ถือ
หุ้นประชาชน หรื อบุคคลใดๆ ในราคาที่ตราไว้ หรื อในราคาที่สงู กว่าหรื อต่ากว่าราคาที่ตราไว้ ตามกฎหมายว่าด้ วยบริ ษัทมหาชน
และกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศที่ออกตามกฎหมายดังกล่าวตลอดจนกฎหมายหรื อระเบียบ
อื่นใดที่มีผลบังคับใช้ ในขณะนัน้
(32) น าเงิ น ทุน ของบริ ษั ท ไปลงทุน ซื อ้ หุ้น พัน ธบัต ร หุ้น กู้ และหลัก ทรั พ ย์ อื่ น ของบริ ษั ท ใดๆ ซึ่ ง ตัง้ ขึน้ เพื่ อ
ประกอบการอุตสาหกรรม หรื อกิจการอื่น และทาการขาย จาหน่ายหรื อซื ้อกลับมาซื ้อกลับคืนมาซึง่ หลักทรัพย์ หุ้น พันธบัตร หุ้น
กู้และหลักทรัพย์อื่น เช่นว่านัน้ ยกเว้ นกิจการค้ าหลักทรัพย์
(33) ติ ด ต่ อ ในราชการ เทศบาล ท้ อ งถิ่ น และเจ้ าพนัก งานหรื อ เจ้ าหน้ า ที่ เ พื่ อ ให้ ไ ด้ ม าซึ่ ง สิ ท ธิ กรรมสิ ท ธิ์
ใบอนุญาต สิทธิ ในเครื่ องหมายการค้ า ลิ ขสิทธิ์ สิทธิ บตั ร สัมปทาน หรื อสิทธิ พิเศษ ซึ่งจาเป็ นในการดาเนินธุรกิจของบริ ษัท
เพื่อให้ บรรลุวตั ถุที่ประสงค์ของบริ ษัท
(34) ประกอบกิจการโทรคมนาคม การสือ่ สารทุกชนิดตลอดจนประกอบกิจการให้ บริ การอินเตอร์ เน็ตแบบไร้ สาย
หรื อเทคโนโลยีในการแลกเปลีย่ นข้ อมูลบนภาคพื ้นดินและอากาศ
(35) ประกอบกิจกรรมประชาสัมพันธ์ สินค้ าและบริ การ งานแถลงข่าว งานเปิ ดตัวสินค้ า งานแสดงสินค้ า งาน
เลี ้ยงพนักงาน งานประชุม หรื อ งานสัมมนา
(36)
ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้ า และคนโดยสารทังทางบก
้
ทางน ้า ทางอากาศ ทังภายในประเทศ
้
และระหว่างประเทศ รวมทังรั้ บบริ การนาของออกจากท่าเรื อตามพิธีศลุ กากรและการจัดระวางการขนส่งทุกชนิด

สิ่งที่สง่ มาด้ วย 5 หน้ า 60 จาก 82

