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รายละเอียดวัตถุประสงค์ของบริษัททัง้หมดตามแบบ บมจ.002 

วตัถปุระสงค์ของบริษัท มีจํานวน 55 ข้อ ดงัตอ่ไปนี ้

(1) ซือ้ จดัหา รับ เช่า เช่าซือ้ ถือกรรมสิทธ์ิ ครอบครอง ปรับปรุง ใช้ และจดัการโดยประการอ่ืน ซึง่ทรัพย์สินใดๆ 

ตลอดจนดอกผลของทรัพย์สนินัน้ 

(2) ขาย โอน จํานอง จํานํา แลกเปล่ียน และจําหน่ายทรัพย์สนิโดยประการอ่ืน 

(3) เป็นนายหน้า ตัวแทน ตัวแทนค้าต่างในกิจการและธุรกิจทุกประเภท เว้นแต่ในธุรกิจประกันภัย การหา

สมาชิกให้สมาคม และการค้าหลกัทรัพย์ 

(4) กู้ ยืมเงิน เบิกเงินเกินบัญชีธนาคาร นิติบุคคล หรือสถาบันการเงินอ่ืน และให้กู้ ยืมเงินหรือให้เครดิตด้วย

วิธีการอ่ืน โดยจะมีหลกัทรัพย์หรือไม่ก็ตาม รวมทัง้การรับ ออก โอน และสลกัหลงัตั๋วเงิน หรือตราสารท่ี

เปล่ียนมือได้อยา่งอ่ืน เว้นแตใ่นธุรกิจเงินทนุ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ 

(5) ทําการจดัตัง้สํานกังานสาขา หรือแตง่ตัง้ตวัแทน ทัง้ภายในและภายนอกประเทศ 

(6) เข้าเป็นหุ้นส่วนจํากดัความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจํากดั เป็นผู้ ถือหุ้นในบริษัทจํากดั และบริษัทมหาชน

จํากดั 

(7) ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์ อาคารท่ีพกัอาศยั สถานท่ีทําการ ถนน สะพาน 

เข่ือน อโุมงค์ และงานก่อสร้างอยา่งอ่ืนทกุชนิด รวมทัง้รับทํางานโยธาทกุประเภท 

(8) ประกอบกิจการโรงแรม ภตัตาคาร บาร์ ไนท์คลบั 

(9) ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า และคนโดยสารทัง้ทางบก ทางนํา้ ทางอากาศ ทัง้ภายในประเทศ

และระหว่างประเทศ รวมทัง้รับบริการนําของออกจากท่าเรือตามพิธีศลุกากรและการจดัวางการขนส่งทกุ

ชนิด 

(10) ประกอบกิจการจดัเก็บ รวบรวม จดัทํา จดัพิมพ์ และเผยแพร่สถิติ ข้อมลูในทางเกษตรกรรม อตุสาหกรรม 

พาณิชยกรรม การเงิน 

(11) ประกอบกิจการทางด้านกฎหมาย ทางบญัชี ทางวิศวกรรม ทางสถาปัตยกรรม รวมทัง้กิจการโฆษณา 

(12) ประกอบธุรกิจคํา้ประกันหนีส้ิน ความรับผิดและการปฏิบติัตามสญัญาของบุคคลอ่ืน รวมทัง้รับบริการคํา้

ประกนับคุคลซึ่งเดินทางเข้ามาในประเทศหรือเดินทางออกไปต่างประเทศตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง 

กฎหมายวา่ด้วยภาษีอากร และกฎหมายอ่ืน 

(13) ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นท่ีปรึกษาและให้คําแนะนําปัญหาเก่ียวกับด้านบริหารงานพาณิชยกรรม 

อตุสาหกรรม รวมทัง้ปัญหาการผลติ การตลาด และการจดัจําหน่าย 

(14) ประกอบธุรกิจบริการเป็นผู้จดัการและดแูลผลประโยชน์ เก็บผลประโยชน์ และจดัการทรัพย์สนิให้บคุคลอ่ืน 

(15) ประกอบกิจการโรงพยาบาลเอกชน สถานพยาบาล รับรักษาคนไข้และผู้ ป่วยเจ็บ รับทําการฝึกสอนและ

อบรมทางด้านวิชาการเก่ียวกบัการแพทย์ การอนามยั 
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(16) ประกอบกิจการจดัสร้างและจําหน่ายภาพยนตร์ โรงภาพยนตร์ และมหรสพอ่ืน สถานพกัตากอากาศ สนาม

กีฬา สระวา่ยนํา้ โบว์ลิง่ 

(17) ประกอบกิจการให้บริการซ่อมแซม บํารุงรักษา ตรวจสอบ อดัฉีด พ่นนํา้ยากนัสนิมสําหรับยานพาหนะทกุ

ประเภท รวมทัง้บริการติดตัง้ ตรวจสอบ และแก้ไขอปุกรณ์ ปอ้งกนัวินาศภยัทกุประเภท 

(18) ประกอบกิจการซกัรีดเสือ้ผ้า ตดัผม เสริมสวย 

(19) ประกอบกิจการรับจ้างถ่ายรูป ล้าง อดั ขยายรูป รวมทัง้เอกสาร 

(20) ประกอบกิจการสถานบริการ อาบ อบ นวด 

(21) ประกอบกิจการประมลูเพ่ือรับจ้างทําของ ตามวตัถปุระสงค์ทัง้หมด ให้แก่บคุคล คณะบคุคล นิติบคุคล สว่น

ราชการ และองค์การของรัฐ 

(22) ประกอบกิจการนําเข้าและสง่ออก เคร่ืองจกัร เคร่ืองมือกล และอปุกรณ์ควบคมุเคร่ืองจกัรกล เคร่ืองมือกล 

(23) ประกอบกิจการนําเข้าและสง่ออกสารเคมีสําหรับปอ้งกนัไฟไหม้ 

(24) รับติดตัง้อปุกรณ์เก่ียวกบัระบบไฟฟา้ ระบบประปา ระบบปรับอากาศ ระบบส่ือสาร 

(25) ขายปลีกอปุกรณ์เก่ียวกบัไฟฟา้ ประปา ปรับอากาศ ส่ือสาร 

(26) จําหน่ายและติดตัง้ วสัดปุระเภทสารเคลือบโครงการเหลก็ 

(27) จําหน่ายและติดตัง้อปุกรณ์ประหยดัพลงังาน 

(28) เป็นท่ีปรึกษาเก่ียวกบัระบบวิศวกรรมทกุระบบ 

(29) จําหน่ายและติดตัง้ระบบผลติไฟฟา้ด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ 

(30) เสนอขายหุ้น และ/หรือหลกัทรัพย์อ่ืนใดตอ่ประชาชน 

(31) ประกอบกิจการค้ารถถงั เคร่ืองบิน ยานพาหนะท่ีใช้ในการรบ อาวธุยุทโธปกรณ์ท่ีเก่ียวกับการรบทุกชนิด 

ยทุธปัจจยัทางการทหาร ทางด้านความมัน่คง อปุกรณ์การส่ือสารของฝ่ายทหาร ฝ่ายความมัน่คง รวมทัง้

การซอ่มแซม บํารุงรักษา ตรวจสอบและติดตัง้ สนิค้าดงักลา่ว รวมทัง้อะไหลแ่ละอปุกรณ์ของสนิค้าดงักลา่ว 

(32) ทําการประมูลเพ่ือขาย เพ่ือรับจ้างทําของ เพ่ือทําการซ่อมแซม บํารุงรักษา ตรวจสอบสินค้าตาม

วตัถปุระสงค์ทัง้หมด ให้แก่บคุคล คณะบคุคล นิติบคุคล ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรอ่ืนของรัฐทัง้

ภายในและภายนอกประเทศ 

(33) ประกอบกิจการค้า นําเข้า สง่ออก ซือ้ ขาย ให้บริการติดตัง้ระบบปอ้งกนัความร้อน ระบบปอ้งกนัความเย็น 

และรวมถงึระบบการปอ้งกนัไฟฟา้และไฟลกุลามทกุชนิดทกุประเภท 

(34) ประกอบกิจการค้า นําเข้า ส่งออก ซือ้ ขาย เคร่ืองใช้ไฟฟ้าทุกชนิดทุกประเภท เคร่ืองกําเนิดไฟฟ้า ระบบ

ควบคมุระบบไฟฟา้ เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้และอปุกรณ์พร้อมทัง้อะไหลข่องสนิค้าดงักลา่ว 

(35) ประกอบกิจการค้า นําเข้า ส่งออก ซือ้ ขาย ยา ยารักษาโรค เภสัชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ เคร่ืองมือแพทย์ 

เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ทางวิทยาศาสตร์ ปุ๋ ย ยาปราบศตัรูพืช ยาบํารุงพืชและสตัว์ทกุชนิดทกุประเภท 

(36) ประกอบกิจการค้าสตัว์มีชีวิต เนือ้สตัว์ชําแหละ เนือ้สตัว์แช่แข็ง และเนือ้สตัว์บรรจกุระป๋อง 
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(37) ประกอบกิจการค้า ข้าว ข้าวโพด มนัสําปะหลงั มนัสําปะหลงัอดัเม็ด กาแฟ เม็ดมะม่วงหิมพานต์ ถัว่ งา 

ละหุ่ง ปาล์มนํา้มนั ปอ ฝา้ย นุ่น พืชไร่ ผลิตภณัฑ์จากสินค้าดงักล่าว คร่ัง หนงัสตัว์ ไม้ แร่ ยาง ยางดิบ ยาง

แผน่ หรือยางชนิดอ่ืนอนัผลติขึน้หรือได้มาจากสว่นหนึ่งสว่นใดของต้นยางพารา ของป่าสมนุไพร และพืชผล

การเกษตรอ่ืนทกุชนิด 

(38) ประกอบกิจการค้า ผกั ผลไม้ หน่อไม้ พริกไทย พืชสวน บหุร่ี ยาเส้น เคร่ืองด่ืม นํา้ด่ืม นํา้แร่ นํา้ผลไม้ สรุา 

เบียร์ อาหารสด อาหารแห้ง อาหารสําเร็จรูป อาหารทะเลบรรจกุระป๋อง เคร่ืองกระป๋อง เคร่ืองปรุงรสอาหาร 

นํา้ซอส นํา้ตาล นํา้มนัพืช อาหารสตัว์ และเคร่ืองบริโภคอ่ืน 

(39) ประกอบกิจการค้า ผ้า ผ้าทอจากใยสงัเคราะห์ ด้าย ด้ายยางยืด เส้นใยไนล่อน ใยสงัเคราะห์ เส้นด้ายยืด 

เคร่ืองนุ่งห่ม เสือ้ผ้าสําเร็จรูป เคร่ืองแต่งกาย เคร่ืองประดบักาย ถงุน่อง เคร่ืองหนงั รองเท้า กระเป๋า เคร่ือง

อปุโภคอ่ืน สิง่ทอ อปุกรณ์การเลน่กีฬา 

(40) ประกอบกิจการค้า เคร่ืองเคหะภัณฑ์ เคร่ืองเรือน เฟอร์นิเจอร์ เคร่ืองครัว ตู้ เย็น เคร่ืองปรับอากาศ เคร่ือง

ฟอกอากาศ พดัลม เคร่ืองดูดอากาศ หม้อหุงข้าวไฟฟ้า เตารีดไฟฟ้า เคร่ืองทําความร้อน เคร่ืองใช้ไฟฟ้า 

อปุกรณ์ไฟฟา้ รวมทัง้อะไหลแ่ละอปุกรณ์ของสนิค้าดงักลา่ว 

(41) ประกอบกิจการค้าวัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์และเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในการก่อสร้าง เคร่ืองช่างทุกประเภท สี 

เคร่ืองมือทาสี เคร่ืองตกแต่งอาคาร เคร่ืองเหล็ก เคร่ืองทองแดง เคร่ืองทองเหลือง เคร่ืองเคลือบ เคร่ือง

สขุภณัฑ์ อปุกรณ์ประปา รวมทัง้อะไหลแ่ละอปุกรณ์ของสนิค้าดงักลา่ว 

(42) ประกอบกิจการค้า เคร่ืองจกัร เคร่ืองยนต์ เคร่ืองมือกล เคร่ืองทุน่แรง ยานพาหนะ เคร่ืองกําเนิดไฟฟ้า เคร่ือง

สบูนํา้ เคร่ืองบําบดันํา้เสีย และเคร่ืองกําจดัขยะ 

(43) ประกอบกิจการค้า นํา้มนัเชือ้เพลิง ถ่านหิน ผลิตภณัฑ์อย่างอ่ืนท่ีก่อให้เกิดพลงังาน และสถานีบริการนํา้มนั

เชือ้เพลงิ 

(44) ประกอบกิจการค้า เคร่ืองสําอาง อปุกรณ์เคร่ืองมือและเคร่ืองใช้เสริมความงาม 

(45) ประกอบกิจการค้า กระดาษ เคร่ืองเขียน แบบเรียน แบบพิมพ์ หนงัสือ อปุกรณ์การเรียนการสอน อปุกรณ์

การถ่ายภาพและภาพยนตร์ เคร่ืองคํานวณ เคร่ืองพิมพ์ อุปกรณ์การพิมพ์ สิ่งพิมพ์ หนังสือพิมพ์ ตู้ เก็บ

เอกสาร เคร่ืองใช้สํานกังาน เคร่ืองมือส่ือสาร คอมพิวเตอร์ รวมทัง้อปุกรณ์และอะไหลข่องสนิค้าดงักลา่ว 

(46) ประกอบกิจการค้า ทอง นาก เงิน เพชร พลอย และอญัมณีอ่ืน รวมทัง้วตัถทํุาเทียมสิง่ดงักลา่ว 

(47) ประกอบกิจการค้า เม็ดพลาสติก พลาสติก หรือสิ่งอ่ืนซึ่งมีลกัษณะคล้ายคลึงกนั ทัง้ท่ีอยู่ในสภาพวตัถดิุบ

หรือสําเร็จรูป 

(48) ประกอบกิจการค้า ยางเทียม สิง่ทําเทียม วตัถหุรือสนิค้าดงักลา่วโดยกรรมวิธีทางวิทยาศาสตร์ 

(49) ประกอบกิจการค้า จดัจําหน่ายและนําเข้าอปุกรณ์เคร่ืองยนต์ เคร่ืองจกัร หวัรถจกัรรถไฟ รถจกัรดีเซลไฟฟ้า 

รถโบกีบ้รรทุกตู้สินค้า เคร่ืองกัน้ถนน รวมทัง้อะไหล่ของสินค้าดงักล่าว และงานอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้องกับการ

รถไฟแหง่ประเทศไทย 
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(50) นําเข้าและจําหน่ายเคเบิล้ทกุประเภทท่ีใช้ในโครงข่ายโทรคมนาคม 

(51) ประกอบกิจการโรงไฟฟ้าทุกประเภททัง้ในประเทศและนอกประเทศ อาทิ โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อน 

โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม โรงไฟฟ้าพลังงานนํา้ โรงไฟฟ้าพลังงานปรมาณู โรงไฟฟ้าพลังงาน

แสงอาทิตย์ โรงไฟฟ้าพลงังานลม โรงไฟฟ้าพลงังานนํา้ขนาดใหญ่ โรงไฟฟ้าพลงังานนํา้ขนาดเลก็ โรงไฟฟ้า

ชีวมวล โรงไฟฟ้าขยะ โรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพ และโรงไฟฟ้าอ่ืนๆ ทกุประเภท รวมถึงระบบผลิตและจ่ายไฟฟ้า 

เคร่ืองกําเนิดไฟฟา้  และสิง่อนัเป็นวสัดอุปุกรณ์ของโรงไฟฟา้นัน้ 

(52) ประกอบกิจการเก่ียวกบัพลงังานไฟฟ้า อนัได้แก่ ซือ้ ขาย จดัส่ง จดัหา สํารวจ พฒันา แปรสภาพ วางแผน 

สร้าง ตรวจสอบ วิเคราะห์ ออกแบบ ติดตัง้ จดัให้ได้มา จดัสง่ บํารุง รักษา สะสม สํารอง ประมลู รับเหมา

ก่อสร้าง ซ่อมแซม นําเข้า ส่งออก ดําเนินการต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกบัพลงังานไฟฟ้า แหลง่พลงังานอนัได้มา จาก

ธรรมชาติ ได้แก่ นํา้ ลม แสงแดด แร่ธาต ุหรือเชือ้เพลิง นํา้มนั ถ่านหิน วตัถเุคมีจากถ่านหิน แกลบ เศษไม้ 

หรือก๊าซ พลงังานชีวมวล พลงังานชีวภาพ พลงังานจากขยะและผลติภณัฑ์จากขยะ รวมทัง้พลงังานปรมาณ ู

เพ่ือผลิตไฟฟ้าและงานอ่ืนท่ีส่งเสริมกิจการเช่นว่านี  ้และรวมถึงเป็นผู้ ผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงาน

แสงอาทิตย์ พลงังานลม พลงังานชีวมวล พลังงานชีวภาพ พลงังานจากขยะและผลิตภัณฑ์จากขยะ 

พลงังานนํา้ พลงังาน ทดแทนและหมนุเวียนทกุประเภท 

(53) ประกอบกิจการผลิต ให้เช่า จําหน่าย ติดตัง้ ซ่อมบํารุง ให้บริการ และให้คําปรึกษาในการวางระบบ รวมทัง้

พัฒนา ระบบคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ แอปพลิเคชั่น ระบบสารสนเทศ ระบบเครือข่าย ระบบส่ือสาร

ข้อมลูภาพและเสียง ระบบฐานข้อมลู รวมถงึระบบรักษาความปลอดภยั 

(54) ประกอบกิจการเก่ียวกับการพฒันาโครงการประหยัดพลงังาน และ อนุรักษ์พลงังานอย่างครบวงจร อัน

ได้แก่ เป็นท่ีปรึกษาโครงการประหยัดพลังงานและอนุรักษ์พลังงาน ออกแบบและดําเนินการโครงการ

ประหยดัพลงังาน และ อนรัุกษ์พลงังาน วิเคราะห์การลงทนุและทําการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ

ประหยัดพลังงานและอนุรักษ์พลังงาน จําหน่าย ติดตัง้ ให้เช่า อุปกรณ์และระบบในโครงการประหยัด

พลงังานและอนุรักษ์พลงังาน รวมถึงการรับดําเนินการควบคุมการทํางานของระบบ ซ่อมบํารุง ตรวจวัด 

และตรวจสอบผลประหยดัพลงังาน ให้คําปรึกษาด้านการลงทุน และ ลงทนุในโครงการประหยดัพลงังาน

และอนรัุกษ์พลงังาน 

(55) ประกอบกิจการสถานีบริการนํา้มนัเชือ้เพลิง สถานีบริการก๊าซธรรมชาติ สถานีบริการจ่ายกระแสไฟฟ้าและ

ชาร์จกระแสไฟฟ้าสําหรับยานพาหนะไฟฟ้า และบํารุงรักษาระบบจ่ายพลังงานไฟฟ้า รวมทัง้การรับซือ้ 

จดัหา ขนสง่ และจดัจําหน่ายพลงังานไฟฟา้ ก๊าซธรรมชาติ และนํา้มนัเชือ้เพลงิ 

 


