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5.! ทรัพยสินท่ีใชในการประกอบธุรกิจ 
 
5.1 สาระสําคัญของสินทรัพยบรษิัทและบริษัทยอย  ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2544 มีดังนี ้

 
ประเภท/ลักษณะทรัพยสิน ลักษณะกรรมสิทธ ิ มูลคา (บาท) ภาระผูกพัน 

บริษัทและบรษิัทยอย 
พื้นที่เชาของบริษัทและบริษัทยอย ขนาด 529.50 และ 529.50 ตารางเมตร
ตามลําดบั  
อายุสัญญาเชา 3 ป (01/04/44-31/03/47) 
อัตราคาเชา 26,475 และ 26,475 บาทตอเดือนตามลําดับ 
ลักษณะการใชงาน: เปนสํานักงานและศูนยฝกอบรมและรับรองมาตรฐานวิชาชีพ
ดานคอมพิวเตอร 
ที่ตั้งสํานักงาน: 1550 ช้ัน 9 อาคารแกรนดอัมรินทรทาวเวอร ถนนเพชรบุรีตัดใหม 
แขวงมักกะสัน เขตราชเทว ีกรุงเทพฯ 10310 
(โดยบริษัทและบรษิัทยอยไดยายพื้นทีจ่ากชั้น 8 อาคารอัมรินทรทาวเวอรมายังช้ัน 9 
ของอาคารดังกลาว และไดยกเลิกสัญญาเชาพื้นที่ชั้น 8 ตั้งแต วันที่ 1 เมษายน 
2544)  

สัญญาเชา -ไมมี- -ไมมี- 

พื้นที่เชาของบริษัท 
พื้นที่เชาของบริษัท ขนาด 24 ตารางเมตร 
อายุสัญญาเชา 12 ป (01/07/44-30/06/56) 
อัตราคาเชา 10,000 บาทตอเดือน 
ลักษณะการใชงาน : เปนสํานักงาน 
ที่ตั้ง : 32 ตรอกภูธเรศ ถนนแปลงนาม แขวงสัมพันธวงศ เขตสัมพันธวงศ กรุงเทพฯ 
10100 

สัญญาเชา 
ระยะยาว 

-ไมมี- -ไมมี- 
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พ้ืนท่ีเชาของบริษัทยอย 
พื้นที่เชาของบริษัทขนาด 24 ตารางเมตร  
อายุสัญญาเชา 12 ป (01/07/44-30/06/56) 
อัตราคาเชา 10,000 บาทตอเดือน 
ลักษณะการใชงาน : เปนสํานักงานใหญซึ่งใชเปนที่ตั้งของ Router เพ่ือใหบริการ
อินเตอรเน็ตแกบริษัท และผูใชบริการประเภท  
Corporate Leased Line 
ที่ตั้ง : 32 ตรอกภูธเรศ ถนนแปลงนาม แขวงสัมพันธวงศ เขตสัมพันธวงศ กรุงเทพฯ 
10100 

สัญญาเชา 
ระยะยาว 

-ไมมี- -ไมมี- 

พื้นที่เชาของบริษัทในจังหวัดชลบุรี  
อายุสัญญาเชา 1 ป (01/07/44-30/06/45) 
อัตราคาเชารวม 8,000 บาทตอเดือน 
ลักษณะการใชงาน : ใชเปนที่ตั้งของ Router เพื่อใหบริการอินเตอรเน็ตแก
ผูใชบริการในจังหวัดชลบุรีและใกลเคียง 
ที่ตั้ง : 218/6 ถนนลงหาดบางแสน ตําบลแสนสขุ อําเภอเมือง จังหวัดชลบุร ี

สัญญาเชา -ไมมี- -ไมมี- 

พื้นที่เชาของบริษัทในจังหวัดอยุธยา 
อายุสัญญาเชา 6 เดือน (01/06/44-30/11/44) 
อัตราคาเชารวม 4,000 บาทตอเดือน 
ลักษณะการใชงาน : ใชเปนที่ตั้งของ Router เพื่อใหบริการอินเตอรเน็ตแก
ผูใชบริการในจังหวัดอยุธยาและใกลเคยีง 
ที่ตั้ง : 5/2 ถนนทาเรือ-ทาลาน ตําบลทาเรือ อําเภอทาเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

สัญญาเชา -ไมมี- -ไมมี- 

พื้นที่เชาของบริษัทในจังหวัดนครราชสมีา 
อายุสัญญาเชา 3 เดือน (01/07/44-30/09/44) 
อัตราคาเชารวม 8,000 บาทตอเดือน 
ลักษณะการใชงาน : ใชเปนที่ตั้งของ Router เพื่อใหบริการอินเตอรเน็ตแก
ผูใชบริการในจังหวัดนครราชสีมาและใกลเคียง 
ที่ตั้ง : 630/15 ถนนสืบศิริ ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสมีา 

สัญญาเชา -ไมมี- -ไมมี- 

เคร่ืองใช  อุปกรณ และยานพาหนะของบริษัทและบริษัทยอย 
-! เครื่องใชสํานักงาน 
-! เคร่ืองคอมพิวเตอรและอุปกรณ 
-! เครื่องตกแตงสํานักงาน 
-! ยานพาหนะ 

เปนเจาของ 11,993,297.86 -ไมมี- 

 
บริษัทไดเชาพื้นที่ที่สํานักงานใหญ  ถนนแปลงนาม  เขตสัมพันธวงศ  จากกรรมการทานหนึ่งของบริษัท (รายละเอียดเพ่ิมเติมในขอ 

11. รายการที่เกี่ยวโยงกัน) ตามสัญญาเชาระยะยาว ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2544 เพ่ือใชในการวางเคร่ืองและอุปกรณที่เกี่ยวของในการ
ใหบริการอินเตอรเน็ต เนื่องจากกระแสไฟฟาและชุมสายโทรศัพทในบริเวณดังกลาวมีคุณภาพสูง และมีปญหาขัดของนอยมาก 
 บริษัทไดเชาพ้ืนที่ท่ีช้ัน 9 อาคารอัมรินทรทาวเวอร ถนนเพชรบุรีตัดใหม ตามสัญญาเชาพ้ืนที่กับบริษัท มักกะสัน เรียล เอสเทท 
จํากัด ลงวันที่ 30 มีนาคม 2544 เพ่ือใชเปนสํานักงาน และสถานฝกอบรมและจัดสอบรับรองมาตรฐานวิชาชีพดานคอมพิวเตอร   เนื่องจาก
สํานักงานใหญไมสามารถรองรับจํานวนพนักงาน และผูใชบริการอบรมและรับรองมาตรฐานดานคอมพิวเตอรที่เพ่ิมมากขึ้นได อาคารอัมรินทร
ทาวเวอรมีพื้นที่ในการรองรับการทําธุรกิจมากกวาสํานักงานใหญ   รวมถึงสถานที่ตั้งของอาคารที่ไปมาสะดวก และสิ่งอํานวยความสะดวกที่
เพียบพรอม เชน อาคารจอดรถ  หองอาหาร เปนตน 
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 บริษัทไดเชาพื้นที่ในจังหวัดชลบุรี  อยุธยา และนครราชสีมา ตามสัญญาเชาพื้นที่ 3 ฉบับ กบับุคคลธรรมดาที่ไมเกีย่วของกับบริษัท
จํานวน 3 ราย เพื่อใชในการวางเครื่องและอุปกรณที่เกี่ยวของในการใหบริการอินเตอรเน็ต ในแตละจังหวัดดังกลาว 

บริษัทยอยไดเชาพื้นที่ที่ถนนแปลงนาม  เขตสัมพันธวงศ  จากกรรมการทานหนึ่งของบริษัท (รายละเอียดเพิ่มเติมในขอ 11. รายการ
ที่เกี่ยวโยงกัน) ตามสัญญาเชาระยะยาว ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2544 เพ่ือใชในการวางเคร่ืองและอุปกรณที่เกี่ยวของในการใหบริการ
อินเตอรเน็ต เนื่องจากกระแสไฟฟาและชุมสายโทรศัพทในบริเวณดังกลาวมีคุณภาพสูง และมีปญหาขัดของนอยมาก 
 บริษัทยอยไดเชาพื้นที่ที่ชั้น 9 อาคารอัมรินทรทาวเวอร ถนนเพชรบุรีตัดใหม ตามสัญญาเชาพ้ืนที่กับบริษัท มักกะสัน เรียล เอสเทท 
จํากดั ลงวันที ่30 มีนาคม 2544 เพื่อใชเปนสํานักงาน เพ่ือรองรับจํานวนพนักงานท่ีเพ่ิมมากข้ึน 

 
5.2 สินทรัพยที่ไมมีตัวตนของบริษัทและบริษัทยอย 
 บริษัทยอยของบริษัทไดรบัสิทธใินการใหบริการอินเตอรเน็ตจาก กสท. เม่ือวันท่ี 7 มีนาคม 2543 ตามสัญญาดําเนินการใหบริการ
อินเตอรเน็ตระหวางบริษัทยอยและ กสท.  ซึ่งสัมปทานที่ไดรับดังกลาวเปนแบบ Build-Transfer-Operate (BTO) อายุ 10 ป  โดยสมัปทาน
แบบ BTO เปนสัมปทานที่บริษทัยอยตองดําเนินการลงทุนในการจัดหาและติดตั้งเครื่อง  อุปกรณ และโปรแกรมคอมพิวเตอร ที่จําเปนทั้งหมด
ในการใหบริการอินเตอรเน็ต  และโอนกรรมสิทธ์ิของเคร่ือง อุปกรณ และโปรแกรมคอมพิวเตอรทั้งหมดใหแก กสท. ตั้งแตวันแรกที่เปดใหบริการ  
โดยบริษัทยอยจะสามารถดาํเนินการใหบริการอินเตอรเน็ตโดยใชเครื่อง อุปกรณ และโปรแกรมดังกลาว เปนเวลา 10 ป โดยสถานทีต่ิดตั้ง
เครื่องและอุปกรณดังกลาว บริษัทยอยจะตองเปนผูจัดหาและออกคาใชจายเองทั้งหมด ในกรณีที่สถานที่ดังกลาวเปนกรรมสิทธิของบริษัทยอย 
บริษทัยอยจะตองยินยอมให กสท. เขาครอบครองและใชสถานทีด่ังกลาวตอไปไดอีกเปนเวลา 2 ป หลังจากสญัญานี้ไดสิ้นสุดลง ในกรณีที่
สถานที่ดังกลาวไมไดเปนกรรมสิทธขิองบริษัท บริษทัยอยมีหนาที่ในการติดตอเจาของที ่ เพื่อขอเชาสถานที่ดังกลาวในนามของ กสท. รวม
ระยะเวลา 12 ป โดยบรษิัทยอยเปนผูออกคาใชจายที่เกี่ยวของกับสัญญาเชาดังกลาวนี้ทั้งหมด และบริษัทยอยจะตองเปนผูรับผดิชอบในการ
ทําประภัยในเครื่องและอุปกรณ และอาคารสถานทีส่ําหรบัติดตั้งเครื่องและอุปกรณดังกลาว ในประเภทคุมครองการเสี่ยงภัยทุกชนิดตลอด
ระยะเวลาของสัญญาสัมปทานนี ้  
 บริษัทยอยมีสิทธิเรียกเก็บคาบริการและคาธรรมเนียมอื่นจากผูใชบริการตามที ่ กสท. ไดใหความเห็นชอบเปนเวลาเทากับอายุ
สัญญาสัมปทานนี ้ และบรษิัทยอยจะตองไมดําเนินการใหบริการใดที่เปนแขงขันกับกิจกรรมหรือบริการหลักของ กสท. เชน บริการโทรศัพท
ระหวางประเทศ การจัดหาและจัดโครงขายที่ใชในการสื่อสารในและระหวางประเทศ เปนตน และบริษัทจะไมสามารถโอนสทิธิและ/หรือหนาที่
ตามสัญญาสัมปทานนีใ้หแกบุคคลอื่นได เวนแตวาไดรับการยินยอมเปนหนงัสือจาก กสท. กอน นอกจากน้ี บริษัทยอยไดนําหลักประกัน
สัญญาเปนหนังสือค้ําประกนัของธนาคารในประเทศไทยจาํนวน 480,000 บาท มอบใหแก กสท. เพื่อเปนหลักประกันการปฏิบัติงานตาม
สัญญาสัมปทานนี้เรียบรอยแลว  
 กสท. จะบอกเลิกสัญญาสัมปทานนี้ไดก็ตอเมื่อ บริษัทหรือบริษัทยอยถูกศาลสั่งพิทักษทรัพยเด็ดขาดหรือปฏิบตัิผดิสัญญาขอใดขอ
หนึ่งของสัญญาสัมปทานนี ้ หรือบริษัทปฏิบตัิผิดสัญญาผูถือหุนของบริษทัยอย หรือ กสท. ไมไดเปนผูถือหุนในบริษัทยอยอีกตอไปแลว 
หลังจากที่สัญญาสัมปทานนี้สิ้นสุดแลว บริษัทยอยตองสงมอบอาคารสถานที่ติดตั้งเครื่องและอุปกรณ (เปนเวลา 2 ป หลังจากสิ้นสุดสัญญา
สัมปทาน หรือจนสุดระยะเวลาตามสญัญาเชา) และเครื่องและอุปกรณที่เกี่ยวของทั้งหมดในสภาพที่ดีและใชงานไดแก กสท. โดยเร็ว โดย
บริษัทยอยเปนผูออกคาใชจายในการขนยาย และติดตั้งเครื่องและอุปกรณที่เกี่ยวของในพื้นที่ที ่ กสท. กําหนดทั้งหมด และบริษัทตองให
รายละเอียดขอมูลที่จําเปนในการใหบริการอินเตอรเน็ต เครื่องและอุปกรณตางๆ ขอมูลทางการตลาด และขอมูลทีเ่กี่ยวกับระบบการใหบริการ
อ่ืนๆ  ดวย รวมถึงบริษัทยอยจะตองจัดการฝกอบรมใหเจาหนาทีข่อง กสท. ใหสามารถควบคุมระบบการทํางานของสถาน ี เครื่องและอุปกรณ
ตางๆ ตามสญัญาสัมปทานนี้ และสามารถปฏิบัติงานแทนบรษิัทยอยไดทันท ีโดยบริษัทยอยเปนผูออกคาใชจายทั้งหมด  
   
 ในสวนของอํานาจในการดําเนินงานของ กสท. ในบริษัทยอยนั้น เพ่ือให กสท. มีสวนรวมในการพัฒนาบริการอินเตอรเนต และ
เพ่ือให กสท. ไดรับการถายทอดเทคโนโลยีในการใหบริการอินเตอรเนต บริษัทยอยยินยอมให กสท. สงพนักงาน กสท. เขารวมเปนผูปฏบิัติงาน
ในบริษัทยอยในระดบัผูบริหาร ฝายจัดการ และระดบัปฏิบตัิการใหบริการ โดยบริษัทยอยเปนผูจายคาใชจาย เงินเดือน คาจาง คาลวงเวลา 
โบนัส      และสวัสดิการอื่น ๆ ใหแกพนักงาน กสท. ดังกลาวดวยคาใชจายของบริษัทยอยเองตลอดอายุสัญญานี ้โดย กสท. จะเปนผูกําหนด
แนวทางและระยะเวลาการปฏบิัติงาน ตําแหนง จํานวนผูปฏบิัติงาน และเง่ือนไขอ่ืน ๆ ตอไป ตามที่ กสท. และบริษทัยอยเห็นสมควร 
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ตามสัญญาผูถือหุนของบริษัทยอยระหวางบริษัท และ กสท. เพื่อใหไดมาซึ่งสัมปทานในการใหบริการอินเตอรเน็ตของบริษัทยอย  
บริษัทไดโอนหุนในบรษิัทยอย เปนจํานวนเงิน 4.8 ลานบาท (หุนสามัญ 480,000 หุน มูลคาหุนละ 10 บาท) ใหกับ กสท.  โดยผูรับโอนไมตอง
ชําระมูลคาหุนตามสัญญา ลงวันที ่ 6 มีนาคม 2543 โดยบริษัทไดลงบญัชีมูลคาหุนดังกลาวเปนคาสิทธิในการดาํเนินธุรกิจอินเตอรเน็ต ตาม
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 8. เร่ืองสินทรัพยไมมีตัวตน   

ในสัญญาผูถือหุนระบุวา สัดสวนการถือหุนในบริษัทยอยประกอบดวยบริษทัรอยละ 65  กสท. รอยละ 32 และพนักงานของ กสท. 
รอยละ 3 แตในปจจุบันบริษทัมีสัดสวนผูถือหุนอยูรอยละ 68 และ กสท. รอยละ 32 เนื่องปจจุบันบริษัทยังไมเคยไดรับแจงจาก กสท. ใหโอนหุน
สามัญของบริษัทยอยดังกลาวใหแกพนักงาน กสท. แตอยางใด และในการเพ่ิมทุนของบริษัทยอยแตละครั้งจะตองเพิ่มตามสัดสวนที่กําหนดไว 
คือ บริษัท และ กสท. เพ่ิมรอยละ 65 และ 32 ของจํานวนหุนทั้งหมดที่เพิ่มขึ้นของบริษัทยอย ตามลําดบั  

  
5.3 นโยบายเงินลงทุนของบริษัท และการควบคุมดแูลบรษิัทยอยและบริษัทรวม 
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2544 บริษัทมีเงินลงทุนในบรษิัทยอย มูลคา 1,528,686.96 ลานบาท คิดเปนรอยละ 4.54 ของสินทรัพยรวม
ของบริษัท 

ปจจุบันบริษัทไดลงทุนในสัดสวนรอยละ 68 ในบริษทัยอย โดยบริษัทยอยตองจัดใหมีการประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจําปทุกป
ภายใน 4 เดือน นับตั้งแตวันสิ้นรอบระยะเวลาบญัชีของบริษัทยอย โดยมตสิามัญของการประชุมผูถือหุน จะตองไดรับคะแนนเสี่ยงไมนอยกวา 
3 ใน 4 ของจํานวนหุนท้ังหมดของบริษทัยอย และในเรื่อง การแตงตั้งและเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการของบริษัทยอย การอนุมัติจายเงินปนผล
และจัดสรรเงินทุนสํารอง และการดําเนินกิจการของบริษัทในเรื่องที่นอกเหนือจากวัตถุประสงคหลักของสัญญาผูถือหุนนี ้ จะตองไดรับความ
เห็นชอบจาก กสท. กอน นอกจากน้ี บริษัทยอยจะตองขอมติพิเศษจากที่ประชุมใหญผูถือหุน และตองไดรับความเห็นชอบจาก กสท. กอน ใน
การดําเนินกิจการของบริษัทตอไปนี ้ไดแก 

• ! การแกไขหนังสือบรคิณหสนธ ิหรือขอบังคับของบริษัท เวนแตเปนการแกไขตามมติของคณะรัฐมนตร ี
• ! การเปลี่ยนแปลงสดัสวนการถือหุนของบริษัท 
• ! การเพิ่มหรือลดทุนของบริษัทยอยจากที่ไดจดทะเบียนไว 
• ! การเลิกบริษัทยอย 
• ! การควบกิจการของบริษัทยอย 
• ! การแปรสภาพบริษัทยอยเปนบริษัทมหาชนจํากัด 
 
คณะกรรมการของบริษทัยอยจะตองประกอบดวย  
• ! ประธานกรรมการ จํานวน 1 คน และ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 1 คน จาก กสท.  
• ! กรรมการผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 4 คน และ กรรมการผูจัดการ จํานวน 1 คน จาก บริษัท 
 
โดยบริษัทยอยจะตองมีกรรมการจากบริษัท 1 คน และ กรรมการจาก กสท. 1 คน เปนผูที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการของ

บริษัทยอยใหเปนผูมีอํานาจลงนามในนิติกรรมสัญญาผูกพันบริษัทได และกรรมการบรษิัทของบริษัทยอยจะเปนผูมีอํานาจในการบริหาร
กิจการของบริษัทยอยใหเปนไปตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัทของบริษัทยอย การดํารงตําแหนง โยกยาย และการเปลี่ยนแปลง
กรรมการผูจัดการจะตองเปนไปตามความเห็นชอบของที่ประชุมใหญผูถือหุน นอกจากน้ี คณะกรรมการบริษัทของบริษัทยอยจะเปนผูคดัเลือก
และแตงตั้งฝายจัดการ จากบุคคลที่กรรมการผูจัดการเสนอเพื่อดําเนินกิจการตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัทยอยดวย และในการ
ดําเนินงานของบริษัทยอย บริษทัยอยตองยินยอมให กสท. สงพนักงานของ กสท. เขารวมเปนผูปฏบิัติงานในบริษทัยอยในระดับผูบริหาร ฝาย
จัดการ และระดบัปฏิบตัิการใหบริการ เพ่ือให กสท. ไดรับการถายทอดเทคโนโลยีและมีสวนรวมในการพัฒนาการใหบริการอินเตอรเน็ต โดย
บริษัทยอยเปนผูจายเงินเดือน คาจาง คาลวงเวลา โบนัส และสวสัดิการอื่นๆ ใหแกพนักงานของ กสท. ดังกลาวดวย  

ปจจุบันบริษัทมีนโยบายลงทุนประมาณ 2,000,000 บาท หรือรอยละ 40 ในบริษัท วสิแม็กซ จํากดั ซึ่งทําธุรกิจประเภท การ
ใหบริการดานคอมพิวเตอร การออกแบบและผลิตผลิตภณัฑที่เกี่ยวของกับอินเตอรเน็ต เชน ผลิตภัณฑ Clean Net และการคาเชิงพาณิชยผาน
เครือขายอินเตอรเน็ต (E-Commerce) ธุรกิจดังกลาวจะมีสวนเกื้อหนุนใหบริษัทมีรายไดจากการใหบริการอินเตอรเน็ตมากขึ้น และไดรับ
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ผลตอบแทนจากการลงทุนในรูปเงินปนผลในอนาคต โดยบรษิัทคาดวาจะนาํเงินจากการเพิ่มทุนในครั้งนี้จํานวน 2,000,000 บาทมาลงทุนใน
บริษัท วิสแม็กซ จํากดั ภายในไตรมาสที่ 4 ของป 2544 (รายละเอียดเพิ่มเติมในขอ 6. เร่ืองโครงการในอนาคต) 

นอกเหนือจากที่กลาวมาขางตน  บริษทัยังไมมีนโยบายลงทุนเพ่ิมเติมในบริษัทยอย บริษัทรวม หรือบริษทัที่เกี่ยวของใดๆ เพ่ิมเติม  
แตในอนาคตถามีโครงการหรือธุรกิจใดที่มีแนวโนมที่ด ี บริษัทจะเลือกพิจารณาลงทุนโดยใชนโยบายการลงทุนตอไปนี ้

เปนธุรกิจที่สามารถเพิ่มมูลคาเพิ่ม (Value-added) ใหกับบริษัท 
-! เปนธุรกิจที่สามารถเสริมธุรกิจหลักที่บริษัทดําเนินอยู หรือคาดวาจะขยายกิจการเขาไปดาํเนินงานในอนาคต 
-! เปนการรวมทุนกับบรษิัทคูคาที่มีความสามารถและความชํานาญที่จะเสริมกบัจุดเดนของบริษัท และสามารถถายทอดเทคโนโลยีมา
ใหกับบริษทัได 

-! มีแนวโนมในการทํากําไรสูง   
-! ทําใหบริษทัไดรับประโยชนทั้งทางตรงและทางออมในอนาคต 

 นโยบายทั่วไปในการลงทุนในบริษัทยอย : บริษัทมีนโยบายที่จะลงทุนในสัดสวนที่ทําใหเปนผูถือหุนใหญในบริษัทยอย ที่ทําธุรกิจใน
สายธุรกิจปจจุบันของบริษทั  เพื่อเนนประสิทธิภาพในการควบคุมนโยบาย บริหารกิจการ และการดําเนินงานของบริษัทยอยใหเปนไปตาม
นโยบายของบริษัท  บริษัทแตงตั้งกรรมการหรือผูบริหารของบริษัทเปนกรรมการของบริษัทยอยนั้นๆ เพ่ือคอยกํากับและควบคุมนโยบายและ
การดําเนินงาน  และรวมในการลงมตสิาํคัญ ไดแก 
-! การแตงตั้งและถอนถอนกรรมการผูจัดการ และผูบริหารดานการเงิน 
-! การระดมทุน โดยการเพิ่มทุนหรือการกูยืมเงินจากสถาบันการเงิน 
-! การซื้อ รวม ควบ หรือขายกิจการ 
-! การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีทีส่าํคัญ 
-! การเปลี่ยนแปลงนโยบายหรือกลยุทธหลักในการดาํเนินธุรกิจ 
-! การทําธุรกิจใหมที่นอกเหนือจากธุรกิจหลักที่ดําเนินอยูเดิม 
-! การซื้อหรือขายทรัพยสินที่มีนัยสําคัญตอบริษัท 
-! และการตดัสินใจที่มีผลกระทบตอธุรกิจอยางมีนัยสําคัญ 

นโยบายทั่วไปในการลงทุนในบริษัทรวม : บริษัทมีนโยบายที่จะลงทุนในบริษทัรวมที่มีธุรกิจเกี่ยวโยง หรือเกื้อหนุนกับธุรกิจหลักของ
บริษัท โดยถือหุนในสัดสวนที่สาํคัญ แมวาบรษิัทจะไมใชผูถือหุนใหญของบริษัทรวม  แตบริษทัก็พยายามที่จะดําเนินการ หรือตอรองใหมี
อํานาจในการควบคุม หรือกําหนดนโยบายของบริษัทรวม  โดยการแตงตั้งกรรมการหรือผูบริหารของบริษัท เปนกรรมการของบริษัทรวมนั้นๆ 
เพื่อกําหนดนโยบายและลงมติสําคัญไดแก 

-! การกําหนดแนวทางธุรกิจหรือนโยบายในการดําเนินงาน 
-! การระดมทุน โดยการเพิ่มทุนหรือการกูยืมเงินจากสถาบันการเงิน 
-! การซื้อ รวม ควบ  หรือขายกิจการ 
-! การซื้อหรือขายทรัพยสินที่มีนัยสําคัญตอบริษัท 
-! การตัดสินใจที่มีผลกระทบตอธุรกิจอยางมีนัยสําคัญ 

นโยบายทั่วไปในการลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวของ : บริษัทไมมีนโยบายที่จะลงทนุเปนผูถือหุนสวนนอยในบริษัทอื่นๆ 


