
 

 

วัตถุประสงค ์ 
ของ 

บริษัท เจริญอตุสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) 

วตัถปุระสงคข์องบรษิัทมจี ำนวน 38 ขอ้ ดงัต่อไปนี ้ 

 

(1) เขำ้รว่มในกิจกำรรว่มคำ้ (ซึ่งมิใช่กำรเป็นหุน้ส่วนในหำ้งหุน้ส่วนสำมญั หรือเป็นหุน้ส่วนไม่จ ำกดัควำมรบัผิดในหำ้ง

หุน้ส่วนจ ำกดั) เขำ้รว่มลงทนุกบับคุคลธรรมดำ นิติบคุคล คณะบคุคล หรือหน่วยงำนของรฐั ประกอบธุรกิจโดยกำร

ถือหุน้ในบรษิัทจ ำกดั หรือบรษิัทมหำชนจ ำกดั (Holding Company) หรือเขำ้เป็นหุน้ส่วนจ ำพวกจ ำกดัควำมรบัผิด

ในหำ้งหุน้ส่วนจ ำกัด ทั้งภำยในและภำยนอกประเทศเพื่อประโยชนข์องบริษัท ไม่ว่ำบริษัทจ ำกัด บริษัทมหำชน

จ ำกดั หรือหำ้งหุน้ส่วนจ ำกดันัน้จะมีวตัถปุระสงคต์รงกบับรษิัทหรือไม่ก็ตำม  

(2) ลงทุน จัดกำรอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดกับเงินและทรพัยสิ์นของบริษัท โดยวิธีกำรอย่ำงใดสุดแทแ้ต่คณะกรรมกำรของ

บรษิัทจะเห็นสมควร ทัง้นี ้ภำยใตข้อบวตัถปุระสงคข์องบรษิัท  

(3) กูย้ืมเงิน หรือจัดหำเงินโดยวิธีกำรอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดตำมที่คณะกรรมกำรเห็นสมควร ยกเวน้กำรหำเงินทุนตำม

กฎหมำยว่ำดว้ยกำรประกอบธุรกิจเงินทนุและธุรกิจเครดิตฟองซิเอร ์เพื่อประโยชนแ์ก่กิจกำรของบรษิัท หรือกิจกำร

อื่นที่บริษัทมีส่วนไดเ้สีย รวมทัง้กำรเขำ้ค ำ้ประกันกำรกูย้ืมของบริษัท หรือกิจกำรอื่นที่บริษัทมีส่วนไดเ้สีย รวมทัง้

กำรเขำ้ค ำ้ประกันกำรกู้ยืมของบริษัทหรือกิจกำรดังกล่ำว โดยกำรน ำทรพัยสิ์นของบริษัทไปจ ำน ำ จ ำนอง หรือ

กระท ำอย่ำงหน่ึงอย่ำงใดเพื่อกำรค ำ้ประกนัหนีด้งักล่ำว 

(4) ใหกู้ย้ืมเงิน ใหสิ้นเชื่อทำงกำรคำ้ รบัรองหนี ้หรือใหเ้ครดิตดว้ยวิธีกำรอื่น โดยจะมีหลักประกันหรือไม่ก็ตำม เพื่อ

ประโยชนแ์ก่กิจกำรของบรษิัท หรือกิจกำรท่ีบรษิัทมีส่วนไดเ้สีย ไม่ว่ำจะเป็นประโยชนโ์ดยทำงตรงหรือทำงออ้ม 

(5) ออกหลกัทรพัยป์ระเภทหุน้ หุน้กู ้ตั๋วเงิน หน่วยลงทนุ ใบส ำคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้ ใบส ำคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้

กู ้ใบส ำคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หน่วยลงทนุ หรือหลกัทรพัยแ์ก่ตรำสำรหนี ้หรือตรำสำรประเภทอื่นใด และด ำเนินกำร

ใด ๆ อนัเก่ียวกับหุน้ และตรำสำรที่เปล่ียนมือไดอ้ื่น ๆ ซึ่งเก่ียวกับกำรเงิน เพื่อประโยชนแ์ก่กิจกำรของบริษัท หรือ

กิจกำรอื่นที่บรษิัทมีส่วนไดเ้สีย  

(6) ซือ้ จดัหำ รบั เช่ำ เช่ำซือ้ ถือกรรมสิทธ์ิ ครอบครอง ปรบัปรุง ใช ้ใหเ้ช่ำ และจดักำรโดยประกำรอื่นซึ่งทรพัยสิ์นใดๆ 

ตลอดจนดอกผลของทรพัยสิ์นนัน้ 

(7) ขำย โอน จ ำนอง จ ำน ำ แลกเปล่ียน และจ ำหน่ำยทรพัยสิ์นโดยประกำรอืน่ 

(8) เป็นนำยหนำ้ ตวัแทน ตวัแทนคำ้ต่ำงในกิจกำรและธุรกิจทุกประเภท เวน้แต่ในธุรกิจประกันภยั กำรหำสมำชิกให้

สมำคม และกำรคำ้หลกัทรพัย ์

(9) ท ำกำรจดัตัง้ส ำนกังำนสำขำหรือแต่งตัง้ตวัแทน ทัง้ภำยในและภำยนอกประเทศ 

(10) เขำ้เป็นหุน้ส่วนจ ำกดัควำมรบัผิดในหำ้งหุน้ส่วนจ ำกดั เป็นผูถื้อหุน้ในบรษิัทจ ำกดั และบรษิัทมหำชนจ ำกดั 



 

 

(11) ประกอบกิจกำรขนส่งและขนถ่ำยสินคำ้ และคนโดยสำรทั้งทำงบก ทำงน ำ้ ทำงอำกำศ ทั้งภำยในประเทศและ

ระหว่ำงประเทศ รวมทัง้รบับรกิำรน ำของออกจำกท่ำเรือตำมพิธีศุลกำกรและกำรจดัวำงกำรขนส่งทกุชนิด 

(12) ประกอบกิจกำรจัดเก็บ รวบรวม จดัท ำ จดัพิมพ ์และเผยแพร่สถิติ ขอ้มูลในทำงเกษตรกรรม อุตสำหกรรม พำณิช

ยกรรม กำรเงิน 

(13) ประกอบกิจกำรทำงดำ้นกฎหมำย ทำงบญัชี ทำงวิศวกรรม ทำงสถำปัตยกรรม รวมทัง้กิจกำรโฆษณำ 

(14) ประกอบธุรกิจค ำ้ประกันหนีสิ้น ควำมรบัผิดและกำรปฏิบัติตำมสญัญำของบุคคลอื่น รวมทัง้รบับริกำรค ำ้ประกัน

บคุคลซึ่งเดินทำงเขำ้มำในประเทศหรือเดินทำงออกไปต่ำงประเทศตำมกฎหมำยว่ำดว้ยคนเขำ้เมืองกฎหมำยว่ ำ

ดว้ยภำษีอำกร และกฎหมำยอื่น 

(15) ประกอบธุรกิจบริกำรรับเป็นที่ปรึกษำและให้ค ำแนะน ำปัญหำเก่ียวกับด้ำนบริหำรงำน  พำณิชยกรรม                         

อตุสำหกรรม รวมทัง้ปัญหำกำรผลิต กำรตลำด และกำรจดัจ ำหน่ำย 

(16) ประกอบกิจกำรประมูลงำนจำกบุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล ส่วนรำชกำร หรือองคก์รของรัฐ ทั้งภำยในและ

ภำยนอกประเทศ เพื่อด ำเนินธุรกิจตำมวตัถปุระสงคท์ัง้หมดของบรษิัท 

(17) ประกอบกิจกำรคำ้ น ำเข้ำ ส่งออก ซื ้อ ขำย ยำ ยำรักษำโรค เภสัชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ เครื่องมือแพทย ์เครื่องมือ

เครื่องใชท้ำงวิทยำศำสตร ์ปุ๋ ย ยำปรำบศตัรูพืช ยำบ ำรุงพืชและสตัวท์กุชนดิทกุประเภท 

(18) ประกอบกิจกำรคำ้สตัว ์มีชีวิต เนือ้สตัวช์ ำแหละ เนือ้สตัวแ์ช่แข็ง และเนือ้สตัวบ์รรจกุระป๋อง 

(19) ประกอบกิจกำรคำ้ ขำ้ว ขำ้วโพด มนัส ำปะหลงั มนัส ำปะหลงัอดัเม็ด เมล็ดกำแฟ เม็ดมะม่วงหิมพำนต ์ถั่วงำ ละหุ่ง 

ปำลม์น ำ้มนั ปอฝ้ำย นุ่น พืชไร่ ผลิตภณัฑจ์ำกสินคำ้ดงักล่ำว ครั่ง หนงัสตัว ์ไม ้แร่ ยำง ยำงดิบ ยำงแผ่น หรือยำง

ชนิดอื่นอันผลิตขึน้หรือไดม้ำจำกส่วนหนึ่งส่วนใดของตน้ยำงพำรำ ของป่ำสมุนไพร และพืชผลกำรเกษตรอื่นทุก

ชนิด  

(20) ประกอบกิจกำรคำ้ ผัก ผลไม ้หน่อไม ้พริกไทย พืชสวน เครื่องดื่ม น ำ้ดื่ม น ำ้แร่ น ำ้ผลไม ้อำหำรสด อำหำรแหง้ 

อำหำรส ำเร็จรูป อำหำรทะเลบรรจุกระป๋อง เครื่องกระป๋อง เครื่องปรุงรสอำหำร  น ำ้ซอส น ำ้ตำล น ำ้มนัพืช อำหำร

สตัว ์และเครื่องบรโิภคอื่น  

(21) ประกอบกิจกำรคำ้ เครื่องเคหะภัณฑ ์เครื่องเรือน เฟอรน์ิเจอร ์เครื่องครวั ตู ้ เย็น เครื่องปรบัอำกำศ เครื่องฟอก

อำกำศ พัดลม เครื่องดูดอำกำศ หม้อหุงข้ำวไฟฟ้ำ เตำรีดไฟฟ้ำ เครื่องท ำควำมรอ้น เครื่องใช้ไฟฟ้ำ  อุปกรณ์ 

อปุกรณไ์ฟฟำ้รวมทัง้อะไหล่และอปุกรณข์องสินคำ้ดงักล่ำว  

(22) ประกอบกิจกำรคำ้วสัดุก่อสรำ้ง อุปกรณแ์ละเครื่องมือเครื่องใชใ้นกำรก่อสรำ้ง เครื่องช่ำงทุกประเภท สี  เครื่องมือ

ทำสี เครื่องตกแต่งอำคำร เครื่องเหล็ก เครื่องทองแดง เครื่องทองเหลือง เครื่องเคลือบ เครื่องสุขภัณฑ ์อุปกรณ์

ประปำ รวมทัง้อะไหล่และอปุกรณข์องสินคำ้ดงักล่ำว 

(23) ประกอบกิจกำรคำ้ เครื่องจกัร เครื่องยนต ์เครื่องมือกล เครื่องทุ่นแรง ยำนพำหนะ เครื่องก ำเนิดไฟฟ้ำ เครื่องสบูน ำ้ 

เครื่องบ ำบดัน ำ้เสีย และเครื่องก ำจดัขยะ 

(24) ประกอบกิจกำรคำ้ เครื่องส ำอำง อุปกรณเ์ครื่องมือและเครื่องใชเ้สรมิควำมงำม 



 

 

(25) ประกอบกิจกำรคำ้ กระดำษ เครื่องเขียน แบบเรียน แบบพิมพ ์หนังสือ อุปกรณก์ำรเรียนกำรสอน อุปกรณก์ำร

ถ่ำยภำพและภำพยนตร ์เครื่องค ำนวณ เครื่องพิมพ ์อปุกรณก์ำรพิมพ ์ส่ิงพิมพ ์หนงัสือพิมพ ์ตูเ้ก็บเอกสำร เครื่องใช้

ส ำนกังำน  เครื่องมือส่ือสำร คอมพิวเตอร ์รวมทัง้อปุกรณแ์ละอะไหล่ของสนิคำ้ดงักล่ำว  

(26) ประกอบกิจกำรคำ้ เม็ดพลำสติก พลำสติก หรือส่ิงอื่นซึ่งมีลักษณะคลำ้ยคลึงกัน ทั้งที่อยู่ในสภำพวัตถุดิบหรือ

ส ำเรจ็รูป  

(27) ประกอบกิจกำรผลิต ใหเ้ช่ำ จ ำหน่ำย ติดตัง้ ซ่อมบ ำรุง ใหบ้รกิำร และใหค้  ำปรกึษำในกำรวำงระบบ รวมทัง้พฒันำ 

ระบบคอมพิวเตอร ์ซอฟตแ์วร ์แอปพลิเคชั่น ระบบสำรสนเทศ ระบบเครือข่ำย ระบบส่ือสำร  ขอ้มลูภำพและเสียง 

ระบบฐำนขอ้มลู รวมถึงระบบรกัษำควำมปลอดภยั  

(28) ประกอบกิจกำรสั่งเข้ำมำภำยในประเทศ และส่งออกไปจ ำหน่ำยยังต่ำงประเทศซึ่งสินคำ้ทุกชนิดตำม

วตัถปุระสงคข์องบรษิัท  

(29)    ประกอบกิจกำรน ำเขำ้ ผกัและผลไมท้กุชนิด 

(30) ประกอบกิจกำรผลิต รับจ้ำง ติดตั้ง ผู้จ  ำหน่ำย รับเหมำเพื่อด ำเนินกำรติดตั้งผลิตภัณฑ์และหรือ โครงกำรใช้

พลังงำนน ำ้ พลังงำนลม พลังงำนแก๊ส พลังงำนถ่ำนหิน ไม ้พืช พลังงำนจำกโซล่ำเซลล์ พลังงำนหมุนเวียน และ

หรือพลงังำนทดแทนอื่น ๆ ทกุชนิด 

(31) ประกอบกิจกำรรบัจำ้ง ติดตัง้ และหรือผลิตกระแสไฟฟ้ำจำกกังหันลม เตำเผำ แผงโซล่ำเซลล ์รวมถึงวัสดุและ

อปุกรณท์ี่ใชใ้นกำรก่อใหเ้กิดพลงังำนทดแทนทกุชนิด 

(32) ประกอบกิจกำรวิจัยและพัฒนำผลิตภัณฑท์ุกชนิดตำมที่ก ำหนดในวัตถุประสงค ์รวมทั้งรบัจำ้งท ำกำรวิจัยและ    

พฒันำสินคำ้และผลิตภณัฑต์่ำงๆ ทกุชนิด ทกุประเภท ใหแ้ก่บคุคลหรือนิติบคุคลอื่น 

(33) ประกอบกิจกำรบรกิำรทำงดำ้นกฎหมำย ทำงบญัชี ทำงวิศวกรรม ทำงสถำปัตยกรรม รวมทัง้กิจกำรโฆษณำ 

(34) ประกอบธุรกิจบริกำรจัดเก็บ รวบรวม จัดท ำ จัดพิมพแ์ละเผยแพร่สถิติ ขอ้มูลในทำงเกษตรกรรม อุตสำหกรรม 

พำณิชยกรรม กำรเงิน กำรตลำด รวมทัง้วิเครำะหแ์ละประเมินผลในกำรด ำเนินธุรกิจ 

(35) ประกอบธุรกิจบรกิำรเป็นผูจ้ดักำรและดแูลผลประโยชน ์เก็บผลประโยชน ์และจดักำรทรพัยสิ์นใหบคุคลอื่น   

(36) บรษิัทมีอ ำนำจจะออกหุน้ในรำคำสงูกว่ำมลูค่ำหุน้ที่ตรำไว ้

(37) ประกอบกิจกำรให้บริกำรดำ้นกำรบริหำรหรือดำ้นเทคนิคแก่วิสำหกิจในเครือหรือสำขำของตนไม่ว่ำจะอยู่ใน

ประเทศไทยหรือต่ำงประเทศ 

ก. กำรบรหิำรงำนทั่วไป กำรวำงแผนธุรกิจและกำรประสำนงำนทำงธุรกิจ 

ข. กำรจดัหำวตัถดุิบและชิน้ส่วน 

ค. กำรวิจยัและพฒันำผลิตภณัฑ ์

ง. กำรสนบัสนนุดำ้นเทคนิค 

จ. กำรส่งเสรมิดำ้นกำรตลำดและกำรขำย  



 

 

ฉ. กำรบรหิำรดำ้นงำนบคุคลและฝึกอบรมในภมูิภำค  

ช. กำรใหค้  ำปรกึษำดำ้นกำรเงิน  

ซ. กำรวิเครำะหแ์ละวิจยัดำ้นเศรษฐกิจและกำรลงทนุ 

ฌ. กำรจดักำรและควบคมุสินเชื่อ  

(38) น ำเงินลงทนุของบรษิัทไปลงทนุซือ้หุน้ พนัธบตัร หุน้กู ้และหลกัทรพัยอ์ื่นของบริษัทใด ๆ ซึ่งตัง้ขึน้เพื่อประกอบกำร

อุตสำหกรรม หรือกิจกำรอื่น และท ำกำรขำย จ ำหน่ำย หรือซือ้กลบัคืนมำซึ่งหุน้ พนัธบตัร หุน้กู ้และหลกัทรพัยอ์ื่น

เช่นว่ำนัน้ ยกเวน้กิจกำรคำ้หลกัทรพัย ์

 


