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5.

สินทรัพยที่ใชในการประกอบธุรกิจ

5.1

สินทรัพยที่สําคัญของบริษัทฯ และบริษัทยอย
สินทรัพยที่ใชในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทยอยที่สําคัญประกอบดวย
มูลคาสุทธิตามบัญชี
ณ 31 ธันวาคม 2549 (บาท)
60,111,638.65
77,421,334.81
4,793,640.19
10,470,902.63
1,673,417.40
13,560,940.56
3,624,443.08
103,493,154.88
275,149,472.20

ประเภท

มูลคาสุทธิตามบัญชี
ณ 31 ธันวาคม 2550 (บาท)
60,111,638.65
160,759,409.36
78,463,368.37
13,460,885.14
7,066,624.49
12,555,782.12
4,197,451.44
2,500,000.00
339,115,159.57

มูลคาสุทธิตามบัญชี
ณ 31 มีนาคม 2551 (บาท)
60,111,638.65
158,266,762.18
76,603,431.43
15,691,893.51
7,398,642.83
11,914,513.81
3,701,626.92
3,317,285.00
337,005,794.33

ลักษณะ
กรรมสิทธิ
เจาของ
เจาของ
เจาของ
เจาของ
เจาของ
เจาของ
เจาของ
เจาของ

1. ที่ดิน
2. อาคาร
3. เครื่องจักรและอุปกรณ
4. คอมพิวเตอร
5. เครื่องตกแตงและเครื่องใชสํานักงาน
6. ยานพาหนะ
7. สวนปรับปรุงสิทธิการเชา
8. งานระหวางกอสราง
รวม
ที่มา: บริษัทฯ
หมายเหตุ คลังสินคาที่เปนระบบ ASRS ของบริษทั ฯ ซึ่งไดเริ่มใชเมื่อตนป 2550 ไดบันทึกบัญชีในประเภทอาคารจํานวน 80 ลานบาท และประเภทเครื่องจักร
และอุปกรณจาํ นวน 81 ลานบาท รวมทั้งสิน้ 161 ลานบาท ทัง้ นี้ บริษัทฯ คาดวาจะมีเงินลงทุนในอนาคตสําหรับคาพัฒนาซอฟทแวรเพื่อเชื่อมโยง
ระบบ ASRS กับโปรแกรมคอมพิวเตอรของบริษทั ฯ อีกประมาณ 10 ลานบาท

ทั้งนี้มีรายละเอียดในทรัพยสินหลักแตละประเภท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2551 มีดังตอไปนี้
ที่ดิน
สถานที่ตงั้
188 ถ. สุคนธสวัสดิ์ ลาดพราว กรุงเทพฯ

เนื้อที่

ลักษณะเบื้องตน

6 ไร 3 งาน
63 ตารางวา

อาคารสํานักงาน 4 ชั้น
และอาคารคลังสินคา 3 ชั้น

รวม

มูลคาตามบัญชี
(บาท)
60,111,638.65

ภาระจํานอง
ติดภาระ
จํานอง1

60,111,638.65

ที่มา: บริษัทฯ

อาคารและสวนปรับปรุง
รายการ

ที่ตั้ง

ลักษณะเบื้องตน

อาคารสํานักงานใหญและศูนยกระจายสินคา/
188 ถ. สุคนธสวัสดิ์
อาคารสํานักงาน 4 ชั้น
คลังสินคา
ลาดพราว กรุงเทพฯ
และอาคารคลังสินคา 3 ชั้น
รวม
ที่มา: บริษัทฯ
หมายเหตุ 1 ค้ําประกันวงเงินกูย ืมธนาคารพาณิชยแหงหนึง่ รวมวงเงิน 720 ลานบาท
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มูลคาตามบัญชี
(บาท)
158,266,762.18
158,266,762.18

ภาระจํานอง
ติดภาระ
จํานอง1
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งานระหวางกอสราง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 งานระหวางกอสรางจํานวน 103.49 ลานบาท เปนงานกอสรางอาคารคลังสินคา เครื่องจักรและ
อุปกรณสําหรับระบบ ASRS ซึ่งไดกอสรางแลวเสร็จ และเริ่มใชงานตั้งแตเดือนเมษายน 2550 สําหรับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ
วันที่ 31 มีนาคม 2551 บริษัทฯ มียอดงานระหวางกอสรางจํานวน 2.5 ลานบาท และ 3.3 ลานบาท ตามลําดับ
อนึ่ง บริษัทฯ ยังมีสินทรัพยที่ไมมีตัวตนที่สําคัญในการประกอบธุรกิจ ไดแก สิทธิในการใชชื่อ SYNNEX และเครื่องหมาย
การคา Lemel ซึ่งเปนกรรมสิทธิ์ของกลุมซินเน็ค ประเทศไตหวัน นอกจากนั้น บริษัทฯ ไดมีการจดทะเบียนเครื่องหมายการคาและ
เครื่องหมายบริการ “CNEX” กับสํานักงานเครื่องหมายการคา กรมทรัพยสินทางปญญา เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2549 สําหรับสินคา
ประเภทคอมพิวเตอรและอุปกรณ และธุรกิจจําหนายคอมพิวเตอรและอุปกรณคอมพิวเตอร ซึ่งการจดทะเบียนเครื่องหมายการคาและ
เครื่องหมายบริการดังกลาวมีอายุ 10 ป นับจากวันที่จดทะเบียน และสามารถตออายุไดทุกๆ 10 ป
นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังไดพัฒนาและทําการตลาดสัญลักษณ “Trusted by SYNNEX” โดยนําไปติดบนสินคาทุกชนิดที่บริษัทฯ
จัดจําหนาย เพื่อใหลูกคามีความมั่นใจในคุณภาพสินคาและบริการของบริษัทฯ อีกดวย
5.2

สัญญาเชาอาคารสํานักงาน

สาขา
ที่อยู
สํานักงานสาขาในกรุงเทพฯ
พันธุท ิพย
27 ชั้นเอ็ม อาคารพันธุท ิพยพลาซา
604/3 ถ.เพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ
ศูนยการคาเซียร รังสิต TA001 ชั้น 3 99 หมู 8 ถ.พหลโยธิน ต.คูคต
อ.ลําลูกกา จ.ปทุมธานี
พันธุท ิพย (โชวรูม)
110 ชั้น 1 อาคารพันธุทพิ ยพลาซา
604/3 ถ.เพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ
ศูนยการคาไอทีมอลล
4P26 7 ถ. รัชดาภิเษก แขวงดินแดง
เขตดินแดง กรุงเทพฯ
สํานักงานสาขาตางจังหวัด
ขอนแกน
672/42-44 ถ.กลางเมือง ต.ในเมือง
อ.เมือง จ.ขอนแกน
เชียงใหม
133 หมูที่ 1 ถ. เชียงใหม-ฮอด ต.ปาแดด
อ.เมืองเชียงใหม จ. เชียงใหม
หาดใหญ
38, 40 ถ.โชติวิทยากุล 3 ต.หาดใหญ
อ.หาดใหญ จ.สงขลา
พิษณุโลก
234/2-3 ถ.บรมไตรโลกนาถ 2 ต.ในเมือง
อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
สุราษฎรธานี
299/6-7 ถ.ตลาดใหม ต.ตลาด
อ.เมืองสุราษฎรธานี จ.สุราษฎรธานี
อุบลราชธานี
169 ถ.นครบาล ต.ในเมือง
อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี
ภูเก็ต
156/52-53 ถ.พังงา ต.ตลาดใหญ
อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต
นครราชสีมา
1135/7-8 ถ.สุรนารายณ ต.ในเมือง
อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
พัทยา-ชลบุรี
202/230-231 หมูที่ 9 ถ. พัทยากลาง ต.หนองปรือ

ระยะเวลาเชา

คาเชาและคาบริการ/เดือน

1 ต.ค. 2550 -30 ก.ย. 2552

101,250.00 (1 ต.ค. – 31 ธ.ค. 2550)
111,640.00 (1 ม.ค. – 30 ก.ย. 2552)

8 ก.ย. 2548 -7 ก.ย. 2551

21,600.00

1 ม.ค. 2550 - 31 ธ.ค. 2551

43,605.00 (1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2550)
43,645.00 (1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2551)

1 มี.ค. 2551 – 28 ก.พ. 2554

56,000.00

31 ม.ค. 2549 -31 ม.ค. 2552

34,500.00

1 พ.ค. 2546 -30 เม.ย. 2552

45,000.00

1 เม.ย. 2549 -1 เม.ย. 2552

33,000.00

28 ก.พ. 2548 -30 เม.ย. 2551
(อยูในระหวางการตอสัญญา)
4 มี.ค. 2551 – 3 มี.ค. 2554

19,000.00
37,950.00

1 พ.ย. 2548 -31 ต.ค. 2551

15,000.00

1 ม.ค. 2550 -31 ธ.ค. 2552

45,000.00

1 มี.ค. 2551 -28 ก.พ. 2554

26,315.79

1 พ.ย. 2549 -31 ต.ค. 2552

30,000.00
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สาขา
นครสวรรค
เชียงราย
อุดรธานี
นครปฐม
สระบุรี
นครศรีธรรมราช

ที่อยู
อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
615/41 หมูที่ 9 ถ. มหาเทพ ต.นครสวรรคตก
อ.เมืองนครสวรรค จ.นครสวรรค
102/5-6 หมูที่ 13 ต.รอบเวียง
อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
667 ถ. โพศรี (โพธิ์สวาง) ต.หมากแขง
อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี
28/35-36 ถ.ยิงเปา ต.สนามจันทร อ.เมืองนครปฐม
จ.นครปฐม
613/14-15 ถ.พหลโยธิน
ต.ปากเพรียว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี
153/124-125 ถ. พัฒนาการคูขวาง ต.คลัง
อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช

ระยะเวลาเชา

คาเชาและคาบริการ/เดือน

1 มิ.ย. 2550 -31 พ.ค. 2553

21,052.63

1 ก.พ. 2551 – 31 ม.ค. 2552

28,000.00

1 ก.พ. 2551 -31 ม.ค. 2554

26,315.79

1 ต.ค. 2550 -30 ก.ย. 2553

26,000.00

1 ต.ค. 2550 -30 ก.ย. 2553

30,000.00

1 พ.ค. 2551 – 30 เม.ย. 2554

20,000.00

ที่มา: บริษัทฯ

5.3

นโยบายการบริหารลูกหนี้การคาและตั๋วเงินรับ
เนื่องจากธุรกิจของบริษัทฯ เปนการจัดจําหนายสินคาประเภทคอมพิวเตอรและอุปกรณคอมพิวเตอร ซึ่งรายการขายสินคา
ดังกลาวประมาณรอยละ 95 เปนการขายสินคาแบบสินเชื่อ ดังนั้น การบริหารลูกหนี้การคาและตั๋วเงินรับของบริษัทฯ จึงเปนสิ่งที่บริษัทฯ
ใหความสําคัญ โดยบริษัทฯ ไดมีการกําหนดนโยบายการบริหารลูกหนี้การคาและตั๋วเงินรับ ดังนี้
5.3.1 มาตรฐานการใหวงเงินสินเชื่อแกลูกคา
บริษัทฯ ไดกําหนดมาตรฐานในการใหวงเงินสินเชื่อแกลูกคา โดยมีการจัดกลุมลูกคาตามสถานะทางการเงินของลูกคา ทุนจด
ทะเบียน ผลการดําเนินงานและยอดขาย และความสามารถในการชําระหนี้ (ประวัติการชําระเงิน เงินสดหมุนเวียนในธนาคาร รวมถึง
อัตราสวนสภาพคลอง) โดยบริษัทฯ จะมีการตรวจสอบสถานะทางการเงินและวิเคราะหความสามารถในการชําระหนี้ของลูกคาทุกราย
กอนการกําหนดวงเงินสินเชื่อใหแกลูกคาแตละราย ทั้งนี้ บริษัทฯ จะใหระยะเวลาการชําระเงินกับลูกคาโดยเฉลี่ยประมาณ 30 วัน
สําหรับลูกคารายใหมของบริษัทฯ จะตองซื้อสินคากับบริษัทฯ เปนเงินสดเปนเวลาอยางนอย 2-3 ครั้ง จึงจะเริ่มใชวงเงินสินเชื่อ
ได และหากลูกคารายใดมีการชําระเงินลาชาหรือเช็คคืน บริษัทฯ จะปรับลดหรือปดวงเงินสินเชื่อ หรือใหชําระคาสินคาดวยเงินสด ทั้งนี้
การอนุมัติการใหวงเงินสินเชื่อแกลูกคาแตละรายจะตองผานการอนุมัติจากสวนควบคุมเครดิต ฝายการเงิน ซึ่งเปนอิสระจากฝายขาย ทํา
ใหสามารถตรวจสอบและยกเลิกรายการขายที่เห็นวาไมเหมาะสมได
5.3.2 นโยบายการตั้งสํารองคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
บริษัทฯ มีการตั้งสํารองคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสําหรับลูกหนี้การคาและตั๋วเงินรับ โดยจะตั้งสํารองตามอายุของลูกหนี้การคาและ
ตั๋วเงินรับตามสัดสวนของมูลคาลูกหนี้การคาและตั๋วเงินรับ ตามรายละเอียดดังนี้
อายุของลูกหนี้การคาและตั๋วเงินรับ
ลูกหนี้การคาและตั๋วเงินรับที่อยูในกําหนดชําระ
ลูกหนี้การคาและตั๋วเงินรับที่เกินกําหนดชําระ 31-60 วัน
ลูกหนี้การคาและตั๋วเงินรับที่เกินกําหนดชําระ 61-90 วัน
ลูกหนี้การคาและตั๋วเงินรับที่เกินกําหนดชําระ 91-120 วัน
ลูกหนี้การคาและตั๋วเงินรับที่เกินกําหนดชําระ 121-180 วัน
ลูกหนี้การคาและตั๋วเงินรับที่เกินกําหนดชําระมากกวา 181 วัน

การตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (%)
0.25
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5.4 นโยบายการบริหารสินคาคงคลัง
บริษัทฯ ตระหนักถึงความสําคัญของการบริหารสินคาคงคลัง เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีมีผลกระทบตอราคา
สินคาสวนใหญของบริษัทฯ อยางมีนัยสําคัญ ดังนั้น บริษัทฯ จึงไดกําหนดนโยบายการบริหารสินคาคงคลังที่เขมงวด เพื่อใหบริษัทฯ
สามารถติดตามความเคลื่อนไหวของสินคาคงคลังไดอยางมีประสิทธิภาพ
และเพื่อลดผลกระทบจากการเกิดสินคาลาสมัยของบริษัทฯ
โดยบริษัทฯ แบงสินคาเปน 2 กลุม คือ กลุมสินคาเคลื่อนไหวเร็วมีการสั่งซื้อเปนประจํา และกลุมสินคาเคลื่อนไหวชามีความถี่ในการขาย
ต่ํา
สําหรับกลุมสินคาที่เคลื่อนไหวเร็ว บริษัทฯ มีนโยบายที่ตองมีสินคาพรอมสงตลอดเวลา โดยบริษัทฯ จะสั่งสินคาจํานวน
เพียงพอกับความตองการของลูกคาในระยะเวลาสั้นๆ แตมีการสั่งสินคาบอยครั้ง เนื่องจากบริษัทฯ ไมตองการเก็บสินคาจํานวนมากไว
เปนสินคาคงคลัง เพราะอาจมีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและการลดราคาของสินคา โดยในการสั่งสินคาของบริษัทฯ
ผูจัดการผลิตภัณฑจะเปนผูดูแลการสั่งสินคา ควบคุมการเคลื่อนไหวของสินคาคงคลัง สอบทานรายงานการจัดอายุของสินคาคงคลัง
(Inventory Aging) และจัดการสงเสริมการขายตางๆ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและการลดราคาของสินคา
อยางไรก็ตาม ในสินคาเกือบทุกประเภท บริษัทฯ ไดมีการเจรจาตอรองกับผูผลิต เพื่อขอรับเงื่อนไขการเปลี่ยนคืนสินคารุนที่
ลาสมัยเพื่อแลกกับสินคารุนใหม (Product Rotation) และการชดเชยสวนตางในกรณีที่สินคามีการลดราคา (Price Protection) สําหรับ
การชดเชยสวนตางในกรณีที่สินคามีการลดราคานั้น บริษัทฯ จะปรับตนทุนขายของสินคานั้นๆ ตามสวนตางราคาที่ไดรับการชดเชยจาก
ผูผลิต เพื่อใหบริษัทฯ ทราบถึงตนทุนสินคาหลังจากไดรับการชดเชยดังกลาวแลว
นอกจากนั้น ระบบการบริหาร Global System จะคํานวณอัตราสวน I/C (Inventory/Consumption) และ I/S (Inventory/SalesOut) ซึ่งเปนการตรวจสอบความเหมาะสมของสินคาคงคลัง และระบบ Global System จะเช็คความถี่ของการจัดสงสินคา และคํานวณ
ปริมาณสินคาขั้นต่ําเพื่อชวยในการตัดสินใจของผูจัดการผลิตภัณฑ ทั้งนี้ ในปจจุบัน บริษัทฯ กําหนดมูลคาสินคาคงคลังใหเทากับระดับ
ยอดขายประมาณ 28 วัน อยางไรก็ตาม ขึ้นอยูกับนโยบายและความรวดเร็วในการผลิตและจัดสงสินคาของผูผลิตแตละราย อนึ่ง บริษัทฯ
จะมีการทํารายงานแสดงมูลคาสินคาคงคลังทุกวัน เพื่อใหผูจัดการผลิตภัณฑดูแลปริมาณสินคาใหมีจํานวนที่เหมาะสม
สําหรับกลุมสินคาเคลื่อนไหวชาที่มีความถี่ในการขายต่ํา บริษัทฯ จะไมทําการสั่งซื้อสินคามาเก็บไวเปนสินคาคงคลัง แตจะ
สั่งซื้อเมื่อมีการสั่งซื้อจากลูกคา สินคาในกลุมนี้ ไดแก สินคาในกลุมผลิตภัณฑประเภทเน็ทเวิรก ที่มีลูกคาเปนกลุมผูแทนจําหนายและผู
วางระบบ เปนตน
บริษัทฯ มีนโยบายการตั้งคาเผื่อมูลคาสินคาลดลง สําหรับสินคาที่เสื่อมคุณภาพ ลาสมัย และเคลื่อนไหวชา โดยอาศัยการ
ประเมินของฝายบริหารและการพิจารณาอายุของสินคาคงเหลือ ดังนี้
สถานะของสินคา
สินคาที่ไมเคลื่อนไหวตั้งแต 91-150 วัน
สินคาที่ไมเคลื่อนไหวตั้งแต 151-210 วัน
สินคาที่ไมเคลื่อนไหวตั้งแต 211-270 วัน
สินคาที่ไมเคลื่อนไหวตั้งแต 271-360 วัน
สินคาที่ไมเคลื่อนไหวตั้งแต 360 วันขึ้นไป
สินคาที่รับคืนหรือทดลองใช
สินคาที่รอทําลายหรือสินคาที่ลาสมัย

การตั้งคาเผื่อสินคาเสื่อมคุณภาพ (%)
10-20
25-35
35-50
55-70
100
50
100

อนึ่ง
การตั้งคาเผื่อสินคาเสื่อมคุณภาพของสินคาในแตละกลุมผลิตภัณฑจะแตกตางกันตามลักษณะของสินคาและอัตราการ
เคลื่อนไหวของสินคานั้นๆ
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ในปจจุบัน สินคาคงคลังของบริษัทฯ ที่จัดเก็บไวที่คลังสินคาใหญที่สํานักงานใหญของบริษัทฯ คิดเปนประมาณรอยละ 90 ของ
จํานวนสินคาคงคลังทั้งหมด สินคาคงคลังสวนที่เหลือจะกระจายอยูตามสํานักงานสาขาตางๆ ทั่วประเทศ ทั้งนี้ สินคาคงคลังในคลัง
สํานักงานสาขาตางๆ จะถูกเชื่อมโยงโดยระบบ Global System มายังระบบการบริหารคลังสินคาที่สํานักงานใหญ
5.5 สรุปสัญญาใหสิทธิในการใชชอื่ และเครื่องหมายการคา (Trademark Licensing Agreement)
วันที่ทําสัญญา :
วันที่ 11 ธันวาคม 2550
คูสัญญา
:
Synnex Global Limited (“ผูอนุญาต”)
สาระสําคัญของสัญญา
- บริษัทฯ ไดรับสิทธิโดยไมจํากัดแตเพียงผูเดียว (Non-exclusive Agreement) ในการใชชื่อ SYNNEX และเครื่องหมาย
การคา Lemel จากผูอนุญาต เพื่อการดําเนินธุรกิจในปจจุบันและการขยายธุรกิจในอนาคต โดยบริษัทฯ สามารถใชชื่อ
SYNNEX และเครื่องหมายการคา Lemel จากผูอนุญาตไดโดยไมจํากัดระยะเวลา หากกลุมซินเน็ค (โดยผานทาง King’s
Eye Investments Limited) ถือหุนของบริษัทฯ ไมนอยกวารอยละ 20 ของทุนจดทะเบียนที่เรียกชําระแลวทั้งหมดของ
บริษัทฯ และไมมีการแสดงเจตจํานงเปนลายลักษณอักษรใหบริษัทฯ ยุติการใชชื่อและเครื่องหมายการคาจากกลุมซินเน็ค
(รายละเอียดสัญญาใหสิทธิในการใชชื่อและเครื่องหมายการคาฉบับเดิม โปรดดูขอ 11.2 เรื่อง ลักษณะของรายการระหวางกัน)
5.6 สรุปสัญญาใหสิทธิในการใชซอฟทแวร Global Enterprise (Global Enterprise Software Licensing Agreement)
วันที่ทําสัญญา :
วันที่ 11 ธันวาคม 2550
คูสัญญา
:
Synnex Global Limited (“ผูอนุญาต”)
สาระสําคัญของสัญญา
- บริษัทฯ ไดรับสิทธิโดยไมจํากัดแตเพียงผูเดียว (Non-exclusive Agreement) ในการใชซอฟทแวร (Global Enterprise
Software ซึ่งเปนซอฟทแวรสําหรับธุรกิจจัดจําหนายอุปกรณคอมพิวเตอรโดยตรง) ของผูอนุญาต เพื่อการดําเนินธุรกิจใน
ปจจุบันและการขยายธุรกิจในอนาคต โดยบริษัทฯ สามารถใชซอฟทแวรดังกลาวจากผูอนุญาตไดโดยไมจํากัดระยะเวลา
หากกลุมซินเน็ค (โดยผานทาง King’s Eye Investments Limited) ถือหุนของบริษัทฯ ไมนอยกวารอยละ 20 ของทุนจด
ทะเบียนที่เรียกชําระแลวทั้งหมดของบริษัทฯ และไมมีการแสดงเจตจํานงเปนลายลักษณอักษรใหบริษัทฯ ยุติการใช
ซอฟทแวรดังกลาวจากกลุมซินเน็ค
- อยางไรก็ตาม บริษัทฯ ยังมีภาระคาธรรมเนียมแกผูอนุญาตสําหรับคาบริการและบํารุงรักษารายเดือนเปนจํานวน 5,500
เหรียญสหรัฐ และคาธรรมเนียมในการพัฒนาโครงการและ/หรือโปรแกรมใหม ในอัตรา 80 เหรียญสหรัฐตอ 1 ชั่วโมงตอ 1
คน (ตามคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง)
ปจจุบัน บริษัทฯ อยูในระหวางการพัฒนาระบบการจัดการคลังสินคา (Warehouse Management System) ที่ใชเชื่อมโยงระบบ
ASRS กับระบบการบริหาร Global Software ทั้งนี้ บริษัทฯ คาดวาคาใชจายในการพัฒนาระบบการจัดการคลังสินคา ดังกลาวประมาณ
10 ลานบาท โดยคํานวณจากอัตราคาธรรมเนียมในการพัฒนาโครงการและ/หรือโปรแกรมใหมตามประมาณการจํานวนชั่วโมงที่ใชในการ
พัฒนาระบบ ซึ่งบริษัทฯ คาดวาการพัฒนาระบบการจัดการคลังสินคาดังกลาวจะตองใชเวลาประมาณ 2-3 ป
(รายละเอียดสัญญาใหสิทธิในการใชซอฟทแวร Global Enterprise ฉบับเดิม โปรดดูขอ 11.2 เรื่อง ลักษณะของรายการระหวาง
กัน)
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5.7 นโยบายการลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม
บริษัทฯ
มีนโยบายลงทุนในธุรกิจที่เกื้อหนุนและเอื้อประโยชนตอการทําธุรกิจหลักของบริษัทฯ
หรือเปนธุรกิจซึ่งอยูใน
อุตสาหกรรมที่มีแนวโนมการเจริญเติบโต โดยจะคํานึงถึงอัตราผลตอบแทนที่ไดรับจากการลงทุนเปนสําคัญ การพิจารณาลงทุนจะทําโดย
ผานการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ โดยทั่วไปบริษัทฯ มีนโยบายที่จะลงทุนในฐานะผูถือหุนรายใหญในบริษัทยอย ยกเวน
ในกรณีที่มีขอจํากัดในการลงทุนซึ่งบริษัทฯ จะพิจารณาเงื่อนไขและผลตอบแทนจากการลงทุนเปนรายกรณี
การบริหารงานในบริษัทยอยและบริษัทรวม บริษัทฯ จะสงกรรมการที่เปนตัวแทนของบริษัทฯ เขารวมบริหารงานในบริษัทยอย
และบริษัทรวมตามสัดสวนที่บริษัทฯ ถือหุนอยู เพื่อกําหนดนโยบายที่สําคัญและควบคุมการดําเนินธุรกิจของบริษัทยอยและบริษัทรวม
ดังกลาว
มูลคาเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมตามวิธีสวนไดเสีย ณ 31 ธันวาคม 2549 เทากับ 13.96 ลานบาท
5.8 นโยบายการลงทุนในหลักทรัพย
บริษัทฯ มีนโยบายการลงทุนระยะยาวในหลักทรัพยของบริษัทในกลุมอุตสาหกรรมที่คลายคลึงกับทางบริษัทฯ มากกวาการซื้อ
ขายเพื่อหวังสวนตางจากราคา ทั้งนี้ การลงทุนในหลักทรัพยของบริษัทฯ จะพิจารณาโดยคณะกรรมการพิจารณาการลงทุน (รายละเอียด
คณะกรรมการพิจารณาการลงทุน โปรดดูขอ 9.2 เรื่อง โครงสรางการจัดการ) อยางไรก็ตาม การลงทุนใดๆ ของบริษัทฯ จะดําเนินการ
ตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และขอบังคับ ประกาศ คําสั่ง หรือขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
อยางเครงครัด
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