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หนังสือบริคณหสนธิ ขอ 3 วัตถุประสงคของบริษัทที่แกไขเพิ่มเติม (วาระ 7)
(รายการที่ขีดเสนใตเปนรายการที่แกไขเพิ่มเติม)
วัตถุประสงคที่แกไข 9 ขอ คือ ขอ 1 (ญ), ขอ 11, ขอ12, ขอ 13, ขอ 14, ขอ 24, ขอ 45, ขอ 50 และขอ 51 ดังนี้
ขอ 1 ประกอบกิจการ ซื้อ ขาย จําหนาย ขายฝาก สินคา และผลิตภัณฑในประเทศไทย หรือนําเขามาใน
ราชอาณาจักร หรือสงออกไปจําหนายยังตางประเทศ ซึ่งผลิตภัณฑดังตอไปนี้
(ญ) เครื่องจักรกล เครื่องยนต เครื่องทุนแรง แมพิมพ เครื่องโลหะ เครื่องมือกล เครื่องคอมพิวเตอร
ซอฟแวร เครื่องพริ้นเตอร เครื่องมืออุปกรณที่ใชกับเครื่องคอมพิวเตอรทุกชนิด เครื่องพิมพดีด เครื่องคํานวณเลข เครื่องทํา
บัญชีคอมพิวเตอร เครื่องกําเนิดและเครื่องใชไฟฟา ตูเย็น เครื่องปรับอากาศ พัดลม หมอหุงขาวไฟฟา เตารีดไฟฟา เครื่องสูบ
น้ํา เครื่องทําความรอน เครื่องทําความเย็น เครื่องครัว เครื่องเหล็ก เครื่องทองแดง เครื่องทองเหลือง เครื่องสุขภัณฑ เครื่องเคห
ภัณฑ เครื่องเฟอรนิเจอร รถยนตทุกชนิด จักรยานยนต รถจักรยาน เครื่องบิน รถไฟ และยานพาหนะอื่นทุกชนิด ยานผิวน้ํา
(ไฮโดรเพลน) เฮลิคอปเตอร เครื่องรอน เรือเหาะ เรือไมวาจะเดินโดยวิธีใด เครื่องอุปกรณไฟฟาทุกชนิด และเครื่องใช
เกี่ยวกับไฟฟา เครื่องควบคุมอุณหภูมิและอุปกรณที่ใชในงานอุตสาหกรรม เครื่องมือรักษาความปลอดภัย เครื่องมือเครื่องใชใน
การทําแผนที่ทางอากาศและพื้นดิน เครื่องมือเครื่องใชเกี่ยวกับอุตุนิยมวิทยา เครื่องมือวิทยาศาสตร เครื่องมือเครื่องใชในการ
ประมง เครื่องมือเครื่องใชในการเดินเรือและอากาศยานทุกชนิด เครื่องสื่อสารและอิเล็กทรอนิกสทุกชนิด อุปกรณการสื่อสาร
ผานดาวเทียมทุกชนิด โทรศัพทมือถือ อุปกรณใชกับโทรศัพทมือถือ ลิฟท บันไดเลื่อน ประตูมั่นคง เซฟ เครื่องใชเพื่อความ
ปลอดภัย และมั่นคง รวมทั้งอะไหลสวนประกอบและอุปกรณของสิ่งดังกลาว
ขอ 11 ประกอบกิจการเปนผูรับเหมา ทําการกอสราง ออกแบบ และเขียนแบบเกี่ยวกับการกอสราง และงาน
วิศวกรรมทุกชนิดทุกประเภท รวมทั้งเปนผูรับปรึกษาในดานเทคนิคหรือในดานอื่น ๆ ในทํานองเดียวกันนี้ดวย การกอสราง
อาคาร อพารทเมนท อาคารพาณิชย อาคารที่พักอาศัย สถานที่ทําการ ถนน สะพาน เขื่อน อุโมงค และงานกอสรางอยางอื่น
ทุกชนิด รวมทั้งรับทํางานโยธาทุกประเภท
ขอ 12 ประกอบกิจการโฆษณาประชาสัมพันธ การวางแผนโฆษณาประชาสัมพันธ ออกแบบใหคําปรึกษา ปฏิบัติ
และดําเนินการธุรกิจเกี่ยวกับการโฆษณาประชาสัมพันธทุกชนิด รวมทั้งผลิตรายการผานสื่อโทรทัศน วิทยุ และสื่อสารมวลชน
ทุกประเภท จัดหองนิทรรศการ และจัดแสดงสินคา
ขอ 13 ทําการกอตั้ง ถือกรรมสิทธิ์ และดําเนินธุรกิจ ซื้อ ขาย เชา ประกอบ ตกแตง จัดการและดําเนินการ โรงงาน
อุตสาหกรรม โรงแรม รีสอรท บานพัก ภัตตาคาร บาร ไนทคลับ คาราโอเกะ ฉายหรือใหบริการเทปหรือวัสดุโทรทัศน
โบวลิ่ง พลาซา ตลาดทุกชนิดเพื่อจําหนายอาหารสด อาหารแหงและไมใชอาหาร สินคาอุปโภค บริโภค และสินคาอื่น ๆ ทุกชนิด
เพื่อการจําหนายสงและจําหนายปลีก โรงอาบอบนวดทั้งแผนโบราณและปจจุบัน โรงภาพยนตร และมหรสพอื่น สถานพักตาก
อากาศ สนามกีฬา สระวายน้ําและกิจการบันเทิงทุกชนิด
ขอ 14 ประกอบกิจการใหบริการความรู และ/หรือใหการศึกษาดานความงาม การเสริมสวย การตกแตงใบหนา
ตลอดจนการเดินแบบแฟชั่นรวมทั้งจัดตั้งกิจการโรงเรียนเพื่อกิจการดังกลาว เมื่อไดรับอนุญาตจากหนวยงานที่เกี่ยวของแลว
ขอ 24 ประกอบกิจการซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศทุกสกุล เมื่อไดรับอนุญาตจากหนวยงานที่เกี่ยวของ
แลว
ขอ 45 ประกอบกิจการ การทําขึ้น ซื้อ ขาย เชา เชาซื้อ ขายฝาก จํานํา จํานอง ใหเชา ซื้อขาย เงินผอน ซึ่ง
สังหาริมทรัพยตางๆ ที่เปนเครื่องจักรกล เครื่องยนต เครื่องทุนแรง แมพิมพ เครื่องโลหะ เครื่องมือกล เครื่องพิมพดีด
เครื่องคอมพิวเตอร ซอฟแวร เครื่องพริ้นเตอร เครื่องมืออุปกรณที่ใชกับเครื่องคอมพิวเตอรทุกชนิด เครื่องคํานวณเลข เครื่อง
ทําบัญชีคอมพิวเตอร เครื่องกําเนิดและเครื่องใชไฟฟา ตูเย็น เครื่องปรับอากาศ พัดลม หมอหุงขาวไฟฟา เตารีดไฟฟา เครื่อง
สูบน้ํา เครื่องทําความรอน เครื่องทําความเย็น เครื่องครัว เครื่องเหล็ก เครื่องทองแดง เครื่องทองเหลือง เครื่องสุขภัณฑ
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เครื่องเคหภัณฑ เครื่องเฟอรนิเจอร รถยนตทุกชนิด จักรยานยนต รถจักรยาน เครื่องบิน รถไฟ และยานพาหนะอื่นทุกชนิด
ยานผิวน้ํา (ไฮโดรเพลน) เฮลิคอปเตอร เครื่องรอน เรือเหาะ เรือไมวาจะเดินโดยวิธีใด เครื่องอุปกรณไฟฟาทุกชนิด และ
เครื่องใชไฟฟาเกี่ยวกับไฟฟา เครื่องควบคุมอุณหภูมิและอุปกรณที่ใชในงานอุตสาหกรรม เครื่องมือรักษาความปลอดภัย
เครื่องมือเครื่องใชในการทําแผนที่ทางเดินอากาศและพื้นดิน เครื่องมือเครื่องใชเกี่ยวกับอุตุนิยมวิทยา เครื่องมือวิทยาศาสตร
เครื่องมือเครื่องใชในการประมง เครื่องมือเครื่องใชในการเดินเรือ และอากาศยานทุกชนิด เครื่องมืออิเล็กทรอนิกสทุกชนิด
และอุปกรณการสื่อสารผานดาวเทียมทุกชนิด ลิฟท บันไดเลื่อน ประตูมั่นคง เซฟ เครื่องใชเพื่อความปลอดภัย และมั่นคง
รวมทั้งอะไหล สวนประกอบและอุปกรณของสิ่งดังกลาว วัสดุอุปกรณ วัสดุกอสราง เครื่องมือเครื่องใชในการกอสราง ใน
ครัวเรือน ในสํานักงาน เครื่องเฟอรนิเจอร คุรุภัณฑตาง ๆ เครื่องมือชางทุกประเภท สี เครื่องมือทาสี เครื่องตกแตงอาคารทุก
ชนิด และอุปกรณในการเกษตร ปุย และสินคาเกษตรทุกชนิด ผลิตภัณฑยาง ผาใบ ผาพลาสติค ฟองน้ํา เครื่องหนัง
เครื่องกีฬา เครื่องโลหะ อลูมิเนียม พลาสติค กระดาษ และ/หรือผลิตภัณฑที่ทําดวยวัสดุดังกลาวขางตน ทั้งที่อยูในสภาพ
วัตถุดิบหรือสําเร็จรูป เครื่องใช สํานักงาน โรงงานอุตสาหกรรม เครื่องใชในบานเรือน เครื่องใชสวนบุคคล เครื่องครัว เครื่อง
ตกแตงรถยนต รถจักรยานยนต เรือยนต เครื่องยนตตาง ๆ เครื่องจักรกลทุกชนิด อะไหล อุปกรณยานพาหนะ เครื่องยนต
เครื่องจักรกลเชนวานั้นทุกชนิด โทรศัพทมือถือ อุปกรณที่ใชกับโทรศัพทมือถือ รวมทั้งเครื่องมือสื่อสาร โทรคมนาคมทุกชนิด
อุปกรณกอสรางทุกชนิด อุปกรณและเครื่องใชไฟฟา และอะไหลทุกชนิด เครื่องสมองกล (เครื่องคอมพิวเตอร) และอุปกรณทุก
ชนิด แรธาตุ โลหะเงิน ทอง อัญมณีตาง ๆ เครื่องนุงหม เครื่องประดับรางกาย เครื่องเสริมสวยและอุปกรณเสริมสวย เชน วิ
กผม เปนตน หุนโชวตาง ๆ รวมถึงอุปกรณอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับการตกแตง ผลิตภัณฑรักษาโรคและปองกันโรค เครื่อง
เวชภัณฑ เคมีภัณฑ เครื่องมือเครื่องใชเกี่ยวกับการแพทยและอุปกรณการรักษาพยาบาล เครื่องโลหะ อลูมิเนียม และ/หรือพลา
สติค เฟอรนิเจอร คุรุภัณฑตาง ๆ อุปกรณและสินคาในการเกษตรกรรม เครื่องดับเพลิงและเครื่องมือรักษาความปลอดภัยพรอม
อุปกรณทุกอยาง จักรเย็บผา จักรพง และอะไหลที่เกี่ยวของกับการเย็บผา อุปกรณและอะไหลเกี่ยวกับการฉายภาพยนตร
รวมถึงวีดีโอเทปตางๆ ดวย อุปกรณและเครื่องมือเกี่ยวกับการวิจัยและคนควาตางๆ เครื่องสุขภัณฑและอุปกรณตางๆ เครื่อง
ดนตรี และอุปกรณตางๆ เครื่องพิมพดีด เครื่องถายเอกสาร เครื่องโรเนียว รวมถึงอุปกรณและอะไหลที่เกี่ยวของ
ขอ 50 ประกอบกิจการกอสรางบาน อพารทเมนท อาคาร ที่พักอาศัย อาคารพาณิชย คอนโดมีเนียม เพื่อใหเชา
ใหเชาซื้อและขายพรอมที่ดิน ถมดิน ออกแบบคํานวณงานเกี่ยวกับงานกอสราง สถาปตยกรรม ตลอดจนดําเนินการตางๆ เพื่อ
จัดการแบงแยกอาคารหรือสิ่งปลูกสราง หรือที่ดินตามพระราชบัญญัติอาคารชุด
ขอ 51 ประกอบกิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพย ทําการซื้อ ขายที่ดิน จัดสรรที่ดินจากแปลงใหญเปนแปลงยอย
โดยมีหรือไมมีสิ่งปลูกสราง เพื่อใหเชา ใหเชาซื้อและขาย

วัตถุประสงคที่เพิ่มเติมอีก 5 ขอ ดังนี้
ขอ 57 ประกอบกิจการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
ขอ 58 ประกอบกิจการใหบริการรับเปนศูนยกลางรับสง ขอมูล หรือขอความของสินคา หรือบริการจากบุคคล
หนึ่งไปยังอีกบุคคลหนึ่ง โดยผานระบบโทรศัพทคอลเซ็นเตอร (Call Center) ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ระบบเครือขายคอมพิวเตอร
เอกสารและสื่อสิ่งพิมพ และสื่อตางๆ ทุกชนิด
ขอ 59 ใหบริการสาธารณูปโภค ไฟฟา น้ําประปา ไอเย็นปรับอากาศ โทรศัพท อินเตอรเน็ต ที่จอดรถและอื่น ๆ
รวมทั้งใหบริการทําความสะอาด ตกแตง ซอมแซม ดูแลบํารุงรักษางานระบบไฟฟา น้ําประปา ไอเย็นปรับอากาศ โทรศัพท
อินเตอรเน็ต ที่จอดรถและระบบสาธารณูปโภคอื่น ๆ ภายในและภายนอกอาคารอพารทเมนท รีสอรท อาคารที่พักอาศัย อาคาร
พาณิชย อาคารสํานักงาน ที่ทําการ คอนโดมีเนียม
ขอ 60 ใหบริการรักษาความปลอดภัยในตัวบุคคล หรือทรัพยสินทุกชนิดทุกประเภท
ขอ 61 ทําการทั้งหลายอื่นอันอาจมีมาในทางการของบริษัท หรือซึ่งจําเปน หรือเปนการที่จะนําไปใหสําเร็จตาม
วัตถุประสงคดังกลาวขางตน หรือที่บริษัทจะพึงแกไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมในภายภาคหนา

