
สิ่งที่ส่งมาด้วย (6)  

แบบ บมจ.002              หน้า   1   ของจํานวน   3   หน้า 

                 เอกสารประกอบคาํขอท่ี__________ 

          

วัตถุประสงค์ 
ของ  

                 บริษัท         สุธากัญจน์             จาํกัด (มหาชน) 

 วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจาํนวน       35  ข้อ ดังต่อไปนี ้  

(ลงลายมือช่ือ)                   ผู้ขอจดทะเบียน 

(    ) 

(1)  ซือ้ จัดหา รับ เช่า เช่าซือ้ ถือกรรมสิทธ์ิ ครอบครอง ปรับปรุง ใช้ และจัดการโดยประการอ่ืนซึ่ง

ทรัพย์สินใด ๆ ตลอดจนดอกผลของทรัพย์สินนัน้ 

(2)  ขาย โอน จํานอง จํานํา แลกเปลี่ยน และจําหน่าย ทรัพย์สินโดยประการอ่ืน 

(3)  เป็นนายหน้า ตวัแทน ตวัแทนค้าต่างในกิจการและธุรกิจทุกประเภท เว้นแต่ในธุรกิจประกนัภัย 

การหาสมาชิกให้สมาคมและการค้าหลกัทรัพย์ 

(4)   กู้ ยืมเงิน เบิกเงินเกินบญัชีจากธนาคาร นิติบคุคล หรือสถาบนัการเงินอ่ืน และให้กู้ ยืมเงินหรือให้

เครดิตด้วยวิธีการอ่ืน โดยจะมีหลกัประกนัหรือไม่ก็ตาม รวมทัง้การรับ ออก โอน และสลกัหลงัตัว๋เงิน หรือตรา

สารท่ีเปลี่ยนมือได้อย่างอ่ืน เว้นแตใ่นทางธุรกิจธนาคาร ธุรกิจเงินทนุ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ 

(5)  ทําการจดัตัง้สํานกังานสาขาหรือแตง่ตัง้ตวัแทน ทัง้ภายในและภายนอกประเทศ 

(6)  เข้าเป็นหุ้ นส่วนจํากัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจํากัด เป็นผู้ ถือหุ้ นในบริษัทจํากัดและบริษัท

มหาชนจํากัด รวมทัง้การเข้าร่วมลงทุนกับบุคคล หรือนิติบุคคล เพ่ือประกอบธุรกิจทุกประเภทท่ีชอบด้วย

กฎหมาย ทัง้ภายในประเทศและตา่งประเทศ 

(7)  ประกอบกิจการค้าสตัว์มีชีวิต เนือ้สตัว์ชําแหละ เนือ้สตัว์แช่แข็ง และเนือ้สตัว์บรรจกุระป๋อง 

(8)  ประกอบกิจการค้า ข้าว ข้าวโพด มนัสําปะหลงั มนัสําปะหลงัอดัเม็ด กาแฟ เม็ดมะม่วงหิมพานต์ 

ถัว่ งา ละหุ่ง ปาล์มนํา้มนั ปอ ฝ้าย นุ่น พืชไร่ ผลิตภณัฑ์จากสินค้าดงักล่าว คร่ัง หนงัสตัว์ เขาสตัว์ ไม้ แร่ ยาง 

ยางดิบ ยางแผ่น หรือยางชนิดอ่ืนอนัผลิตขึน้หรือได้มาจากส่วนหนึ่งส่วนใดของต้นยางพารา ของป่าสมนุไพร

และพืชผลทางเกษตรอ่ืนทกุชนิด 

(9)  ประกอบกิจการค้า ผกั ผลไม้ หน่อไม้ พริกไทย พืชสวน บุหร่ี ยาเส้น เคร่ืองด่ืม นํา้แร่ นํา้ผลไม้ 

สุรา เบียร์ อาหารสด อาหารแห้ง อาหารสําเร็จรูป อาหารทะเลบรรจุกระป๋อง เคร่ืองกระป๋อง เคร่ืองปรุงรส

อาหาร นํา้ซอส นํา้ตาล นํา้มนัพืช อาหารสตัว์ และเคร่ืองบริโภคอ่ืน 

(10)  ประกอบกิจการค้า ผ้า ผ้าทอจากใยสงัเคราะห์ ด้าย ด้ายยางยืด เส้นใยในล่อน ใยสงัเคราะห์ 

เส้นด้ายยืด เคร่ืองนุ่งห่ม เสือ้ผ้าสําเร็จรูป เคร่ืองแต่งกาย เคร่ืองประดับ ถุงเท้า ถุงน่อง เคร่ืองหนัง รองเท้า 

กระเป๋า เคร่ืองอปุโภคอ่ืน สิ่งทอ อปุกรณ์การเลน่กีฬา 

(11)  ประกอบกิจการค้า เคร่ืองเคหภัณฑ์ เคร่ืองเรือน เฟอร์นิเจอร์ เคร่ืองแก้ว เคร่ืองครัว ตู้ เย็น 

เคร่ืองปรับอากาศ เคร่ืองฟอกอากาศ พดัลม เคร่ืองดดูอากาศ หม้อหุงข้าวไฟฟ้า เตารีดไฟฟ้า เคร่ืองทําความ
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สิ่งที่ส่งมาด้วย (6)  

แบบ บมจ.002              หน้า   1   ของจํานวน   3   หน้า 

                 เอกสารประกอบคาํขอท่ี__________ 

          

วัตถุประสงค์ 
ของ  

                 บริษัท         สุธากัญจน์             จาํกัด (มหาชน) 

 วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจาํนวน       35  ข้อ ดังต่อไปนี ้  

(ลงลายมือช่ือ)                   ผู้ขอจดทะเบียน 

(    ) 

ร้อน เคร่ืองทําความเย็น เตาไมโครเวฟ เคร่ืองใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้า รวมทัง้อะไหล่และอุปกรณ์ของสินค้า

ดงักลา่ว 

(12)  ประกอบกิจการค้า วัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์และเคร่ืองมือใช้ในการก่อสร้าง เคร่ืองมือช่างทุก

ประเภท สี เคร่ืองมือทาสี เคร่ืองตกแต่งอาคาร เคร่ืองเหล็ก เคร่ืองทองแดง เคร่ืองทองเหลือง เคร่ืองเคลือบ 

เคร่ืองสขุภณัฑ์ อปุกรณ์ประปา รวมทัง้อะไหลแ่ละอปุกรณ์ของสินค้าดงักลา่ว 

(13)  ประกอบกิจการค้า เคร่ืองจกัร เคร่ืองยนต์ เคร่ืองมือกล เคร่ืองทุ่นแรง ยานพาหนะ เคร่ืองกําเนิด

ไฟฟ้า เคร่ืองสบูนํา้ เคร่ืองบําบดันํา้เสียและเคร่ืองกําจดัขยะ 

(14)  ประกอบกิจการค้า นํา้มนัเชือ้เพลิง ถ่านหิน ผลิตภณัฑ์อย่างอ่ืนท่ีก่อให้เกิดพลงังาน และสถานี

บริการนํา้มนัเชือ้เพลิง 

(15)   ประกอบกิจการค้า ยา ยารักษาโรค เภสชัภณัฑ์ เคมีภณัฑ์ เคร่ืองมือแพทย์ เคร่ืองมือเคร่ืองใช้

ทางวิทยาศาสตร์ ปุ๋ ย ยาปราบศตัรูพืช ยาบํารุงพืชและสตัว์ทกุชนิด 

(16)  ประกอบกิจการค้า เคร่ืองสําอาง อปุกรณ์เคร่ืองมือและเคร่ืองใช้เสริมความงาม 

(17)  ประกอบกิจการค้า กระดาษ เคร่ืองเขียน แบบเรียน แบบพิมพ์ หนังสือ อปุกรณ์การเรียนการ

สอน อปุกรณ์การถ่ายภาพและภาพยนตร์ เคร่ืองคํานวณ เคร่ืองพิมพ์ อปุกรณ์การพิมพ์ สิ่งพิมพ์ หนงัสือพิมพ์ 

ตู้ เก็บเอกสาร เคร่ืองใช้สํานกังาน เคร่ืองมือสื่อสาร คอมพิวเตอร์ รวมทัง้อปุกรณ์และอะไหลข่องสินค้าดงักลา่ว 

(18)  ประกอบกิจการค้า ทอง นาก เงิน เพชร พลอย และอญัมณีอ่ืน รวมทัง้วตัถทํุาเทียมสิ่งดงักลา่ว 

(19)  ประกอบกิจการค้า เม็ดพลาสติก พลาสติก หรือสิ่งอ่ืนซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกัน ทัง้ท่ีอยู่ใน

สภาพวตัถดิุบหรือสําเร็จรูป 

(20)  ประกอบกิจการค้า ยางเทียม สิ่งทําเทียม วตัถหุรือสินค้าดงักลา่วโดยกรรมวิธีทางวิทยาศาสตร์ 

(21)  สัง่เข้ามาจําหน่ายในประเทศและสง่ออกไปจําหน่ายยงัตา่งประเทศ ซึง่สินค้าตามท่ีกําหนดไว้ใน

วตัถปุระสงค์ 

(22)  ทําการประมลูเพ่ือขายสินค้าตามวตัถุประสงค์ให้แก่บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการ

และองค์กรของรัฐทัง้ภายในและภายนอกประเทศ 

(23)  ประกอบกิจการเหมืองแร่ โรงถลงุแร่ แยกแร่ แปรสภาพแร่ หลอมแร่ แต่งแร่ สํารวจแร่ วิเคราะห์

และตรวจสอบแร่ บดแร่ ทํานาเกลือ 

(24)  ประกอบกิจการระเบิดหินและย่อยหิน 
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                 เอกสารประกอบคาํขอท่ี__________ 

          

วัตถุประสงค์ 
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(    ) 

(25)  ประกอบกิจการจดัตัง้โรงงานโมหิ่นและย่อยหิน เป็นเมด็ เป็นเกลด็ และเป็นผง 

(26)  ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า และคนโดยสารทัง้ทางบก ทางนํา้ ทางอากาศ ทัง้

ภายในประเทศและระหว่างประเทศ รวมทัง้บริการนําของออกจากท่าเรือตามพิธีกรมศุลกากร และจดัระวาง

การขนสง่ทกุชนิด 

(27)  ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์ อาคารท่ีพกัอาศยั สถานท่ีทําการ ถนน 

สะพาน เข่ือน อโุมงค์ และงานก่อสร้างอย่างอ่ืนทกุชนิด รวมทัง้รับทํางานโยธาทกุประเภท 

(28)  ประกอบกิจการประมลูเพ่ือขายสินค้าและรับจ้างทําของ ตามวตัถุประสงค์ทัง้หมด ให้แก่บุคคล 

คณะบคุคล นิติบคุคล สว่นราชการ และองค์กรของรัฐ 

(29)  ประกอบธุรกิจโรงงานเก่ียวกบัซีเมนต์ ปนูขาว ปนูปลาสเตอร์ และเคมีภณัฑ์อ่ืนทกุชนิด 

(30) ประกอบธุรกิจการรับเป็นท่ีปรึกษาในการผลิตเคมีภัณฑ์ทุกชนิด รวมทัง้ให้คําปรึกษาด้าน

วิศวกรรม การออกแบบ การก่อสร้างและการจดัหา และการติดตัง้กระบวนการผลิตเคมีภณัฑ์ทกุชนิด 

(31) การให้บริการซ่อมแซม บํารุงรักษา เคร่ืองจักร เคร่ืองมือ อุปกรณ์ และรถยนต์ทุกชนิด รวมทัง้

อะไหลท่ี่เก่ียวข้อง 

(32)  ประกอบธุรกิจบริการรับคํา้ประกนัหนีส้ิน ความรับผิด และการปฏิบติัตามสญัญาของบุคคลอ่ืน 

รวมทัง้รับบริการคํา้ประกนับคุคล ซึง่เดินทางเข้ามาในประเทศหรือเดินทางไปตา่งประเทศตามกฎหมายว่าด้วย

คนเข้าเมือง กฎหมายวา่ด้วยภาษีอากร และกฎหมายอ่ืน 

(33) บริษัทมีสทิธิออกและเสนอขายหลกัทรัพย์ (โดยมีหรือไมม่ีสทิธิในการแปลงสภาพเป็นหุ้นสามญั) ต่อผู้

ถือหุ้น ประชาชน หรือบคุคลใดๆ ในราคาท่ีตราไว้ หรือในราคาสงูกว่าหรือตํ่ากว่าราคาท่ีตราไว้ตามกฎหมายว่าด้วย

บริษัทมหาชน และกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และประกาศท่ีออกตามกฎหมายดงักลา่วตลอดจน

กฎหมายหรือกฎระเบียบอ่ืนใดท่ีมีผลใช้บงัคบัในขณะนัน้ 

(34) นําเงินทุนของบริษัทไปลงทุนซือ้หุ้น พนัธบตัร หุ้นกู้  และหลกัทรัพย์อ่ืนของบริษัทใดๆ ซึ่งตัง้ขึน้เพ่ือ

ประกอบการอตุสาหกรรม หรือกิจการอ่ืน และทําการขาย จําหนา่ย หรือซือ้กลบัคืนมาซึง่หลกัทรัพย์ หุ้น พนัธบตัร หุ้นกู้  

และหลกัทรัพย์อ่ืนเช่นวา่นัน้ ยกเว้นกิจการค้าหลกัทรัพย์ 

(35)    ประกอบกิจการจัดตัง้โรงงาน หรือจ้างผลิตเคร่ืองจักร ชิน้ส่วนเคร่ืองจักร หรือประกอบเคร่ืองจักร 

ประกอบตู้ระบบไฟฟ้า และระบบควบคุม รวมถึงผลิต และจําหน่ายชิน้สว่นเคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ท่ีเก่ียวข้องกบัการ

ผลติเคมีภณัฑ์ทกุประเภท 
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