สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย 4
ตารางรายละเอียดการแก้ไขเพิ่ มเติ มวัตถุประสงค์
ข้อ
การแก้ไข
ข้อ 6

ข้อ 9

ข้อ 14

ข้อ 15

ข้อ 22

ข้อความเดิ ม

ข้อความใหม่

เข้าเป็ นหุน้ ส่วนจากัดความรับผิดในห้าง เข้าเป็ นหุน้ ส่วนจากัดความรับผิดในห้างหุน้ ส่วนจากัด เป็ นผูถ้ อื หุน้ ใน
หุน้ ส่วนจากัด เป็ นผูถ้ อื หุน้ ในบริษทั
บริษทั จากัดและบริษทั มหาชนจากัด หรือผูถ้ อื หน่วยลงทุนในกองทุน
จากัดและบริษทั มหาชนจากัด
รวม รวมทัง้ ลงทุนหรือเข้าร่วมลงทุนในธุรกิจใดๆ ทัง้ ภายในและ
ภายนอกประเทศ
ประกอบกิจการค้าผัก ผลไม้ หน่อไม้
ประกอบกิจการค้าผัก ผลไม้ เครือ่ งดืม่ ประเภทต่างๆ อาหารสด
พริกไทย บุหรี่ ยาเส้น เครือ่ งดืม่ น้าดืม่ อาหารแห้ง อาหารแช่แข็ง อาหารสาเร็จรูป อาหารกระป๋ องและบรรจุ
น้าแร่ น้าผลไม้ สุรา เบียร์ อาหารสด
ขวด เครือ่ งปรุงรสอาหาร อุปกรณ์และส่วนประกอบในการทาและปรุง
อาหารแห้ง อาหารสาเร็จรูป อาหาร
อาหาร และเครือ่ งบริโภคอืน่
ทะเลบรรจุกระป๋ อง เครือ่ งกระป๋ อง
เครือ่ งปรุงรสอาหาร น้าซอส น้าตาล
น้ามันพืช อาหารสัตว์ และเครือ่ ง
บริโภคอืน่
ประกอบกิจการค้าน้ามันเชือ้ เพลิง ถ่าน ประกอบกิจการค้าและบริการเกีย่ วกับการพลังงานทุกชนิด รวมทัง้
หิน ผลิตภัณฑ์อย่างอื่นทีก่ อ่ ให้เกิด
พลังงานทดแทนทุกประเภท การปิ โตรเคมีทุกชนิด ผลิตภัณฑ์จากการ
พลังงาน และสถานีบริการน้ามัน
กลันปิ
่ โตรเคมี ก๊าซธรรมชาติทุกชนิด แก๊สทุกชนิด น้ามันเชือ้ เพลิง
เชือ้ เพลิง
น้ามันเตา น้ามันชนิดอืน่ ทุกชนิด ถ่านหิน ผลิตภัณฑ์อย่างอืน่ ที่
ก่อให้เกิดพลังงาน สารเคมีและเคมีภณ
ั ฑ์ทุกประเภท ตลอดจนทาการ
ประมูล ซือ้ ขาย แลกเปลีย่ น ให้เช่า เช่าซือ้ เช่าช่วง เป็ นตัวแทน
นายหน้า ตัวแทนจาหน่าย ตัวแทนค้าต่าง ให้คาแนะนาปรึกษา วิจยั และ
พัฒนา ทาคาขอ รับไว้ ซื้อมาซึง่ สัมปทาน สิทธิหรือใบอนุญาตต่างๆ ใน
การประกอบกิจการค้า จัดทา จัดหาเครือ่ งมือ เครือ่ งใช้ เครือ่ งจักรกล
เครือ่ งอุปกรณ์ วัสดุต่างๆ จัดตัง้ จัดสร้าง ก่อสร้าง โรงงานผลิต โรงกลัน่
โรงไฟฟ้ า และกระทาการใดๆ เกีย่ วกับการพลังงานและพลังงานทดแทน
ทุกประเภททุกชนิด รวมทัง้ ประกอบกิจการสถานีบริการน้ามันเชือ้ เพลิง
แก๊ส และก๊าซ และให้บริการซ่อมแซม บารุงรักษา ตรวจสอบ อัดฉีด พ่น
น้ายากันสนิม สาหรับยานพา หนะทุกประเภท รวมทัง้ บริการติดตัง้
ตรวจสอบ และแก้ไขอุปกรณ์ป้องกันวินาศภัยทุกประเภท
ประกอบกิจการค้ายา ยารักษาโรค
ประกอบกิจการค้ายารักษาและป้ องกันโรคสาหรับคนและสัตว์ เภสัช
เภสัชภัณฑ์ เคมีภณ
ั ฑ์ เครือ่ งมือแพทย์ ภัณฑ์ เครือ่ งเวชภัณฑ์ เครือ่ งมือแพทย์และเภสัชกรรม เครือ่ งมือ
เครือ่ งมือเครือ่ งใช้ในทางวิทยาศาสตร์ เครือ่ งใช้ในทางวิทยาศาสตร์ ปุ๋ ย ยาปราบศัตรูพชื ยาบารุงพืชและสัตว์
ปุ๋ ย ยาปราบศัตรูพชื ยาบารุงพืชและ
ทุกชนิด เม็ดพลาสติก พลาสติก หรือสิง่ อืน่ ซึง่ มีลกั ษณะคล้ายคลึงกัน
สัตว์ทุกชนิด
ทัง้ ทีอ่ ยูใ่ นสภาพวัตถุดบิ หรือสาเร็จรูป
ทาการประมูลเพือ่ ขายสินค้าตาม
ทาการประมูลเพือ่ ขายสินค้าและรับจ้างทาของตามวัตถุประสงค์ทงั ้ หมด
วัตถุประสงค์ให้แก่บุคลล คณะบุคคล นิติ ให้แก่บุคคล คณะบุคคล นิตบิ ุคคล ส่วนราชการ และองค์การของรัฐ ทัง้
บุคคล ส่วนราชการ และองค์การของรัฐ ภายในและภายนอกประเทศ
ทัง้ ภายในและภายนอกประเทศ

สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย 4
ข้อ
การเพิ่ มเติ ม
ข้อ 31

ข้อความเดิ ม

ข้อความใหม่

-

ข้อ 32

-

ประกอบธุรกิจบริการรับจัดงานเลีย้ ง รับทาอาหาร การตกแต่ง
สถานที่ การจัดเตรียมและการบริการอาหาร เครือ่ งดืม่ เครือ่ งบริโภคอืน่
การให้บริการจัดส่งอาหาร การให้บริการซักรีดเสือ้ ผ้า การรับทาความ
สะอาด การจัดหาวัตถุดบิ และอุปกรณ์ทใ่ี ช้ในงานเลีย้ งและการตกแต่ง
สถานที่ การให้บริการจัดส่งอาหาร การทาอาหาร การผลิตและจาหน่าย
อาหาร เครือ่ งดืม่ และเครือ่ งบริโภคอืน่ การซักรีดเสือ้ ผ้า และการทา
ความสะอาด รวมทัง้ การให้บริการอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้องกับเรือ่ งดังกล่าว
ประกอบธุรกิจบริการรับคา้ ประกันหนี้สนิ ความรับผิด และการปฏิบตั ติ าม
สัญญาของบุคคลอืน่ รวมทัง้ รับบริการคา้ ประกันบุคคลซึง่ เดินทางเข้ามาใน
ประเทศหรือเดินทางออกไปต่างประเทศตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้า
เมือง กฎหมายว่าด้วยภาษีอากร และกฎหมายอืน่

