(สําเนา)
ขอบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา
วาดวยบริษัทเพื่อการลงทุนของมหาวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๕๒
________________
โดยที่เปนการสมควรใหมีขอ บังคับวาดวยบริษัทเพื่อการลงทุนของมหาวิทยาลัย
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๓ (๖) และ (๗) และมาตรา ๒๑ (๒) แหง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๐ สภามหาวิทยาลัยบูรพา จึงออกขอบังคับไว
ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ขอบังคับนี้ นี้เรียกวา “ขอบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยบริษัทเพื่อการ
ลงทุนของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๒”
ขอ ๒ ขอบังคับนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ ๓ ในขอบังคับนี้
“บริษัทเพื่อการลงทุน” หมายความวา บริษัทเพื่อการลงทุนของมหาวิทยาลัย
“คณะผู บริ ห ารมหาวิ ท ยาลัย ” หมายความว า
อธิก ารบดี แ ละผู บ ริ ห ารของ
มหาวิทยาลัยที่อธิการบดีมอบหมายเพื่อจดทะเบียนจัดตั้งหรือเปนกรรมการบริษัทเพื่อการลงทุน
“คณะ” ใหหมายความรวมถึ ง วิทยาลัย สถาบัน สํานัก หรือสวนงานอื่นใดที่มี
ฐานะเทียบเทาคณะดวย
“คณบดี” ใหหมายความรวมถึง ผูอํานวยการ สถาบัน สํานัก หรือสวนงานอื่นใด
ที่เทียบเทาคณะ หรือผูดํารงตําแหนงที่เรียกชื่ออยางอื่นในสวนงานดังกลาวซึ่งเทียบเทาคณบดีดวย
ขอ ๔ ในกรณีที่จะตองจดทะเบียนบริษัทหรือดําเนินการอื่นเพื่อใหเปนไปตาม
กฎหมาย ใหดําเนินการตามบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยหรือกฎหมายอื่นที่
เกี่ยวของ ทั้งนี้ ภายใตขอบเขต แนวทาง และวิธีการบริหารที่กําหนดไวในขอบังคับนี้ และในกรณี
ใดที่ขอบังคับนี้ไมไดกําหนดไวเปนการเฉพาะ ใหเปนไปตามบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชยหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของนั้น

-๒ขอ ๕ ใหอธิการบดีรักษาการใหเปนไปตามขอบังคับนี้ ในกรณีที่มีปญหาการ
ปฏิบัติตามขอบังคับนี้ ใหอธิการบดีเปนผูวินิจฉัยโดยหารือกับคณะกรรมการบริหารการเงินและ
ทรัพยสินของมหาวิทยาลัย
หมวด ๑
บริษัทเพื่อการลงทุน
________________
ข อ ๖ ให ม หาวิ ท ยาลั ย จั ด ตั้ ง บริ ษั ท เพื่ อ การลงทุ น เพื่ อ เป น เครื่ อ งมื อ ลงทุ น ใน
โครงการวิจัยหรือโครงการอื่นใดของมหาวิทยาลัย
ขอ ๗

ทุนของบริษัทเพื่อการลงทุนใหมีเฉพาะสวนที่เปนหุนสามัญเทานั้น

ประกอบดวย
(๑) ทุนจดทะเบียน มีหุนสามัญจํานวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ หุน มูลคาหุนละ ๑๐ บาท เปน
จํานวนเงิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
(๒) ทุนชําระแลว มีหุนสามัญ จํานวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ หุน มูลคาหุนละ ๕ บาท เปน
จํานวนเงิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท
ขอ ๘ ผูถือหุนของบริษัทเพื่อการลงทุนใหมี ๗ คน ดังนี้
(๑) มหาวิทยาลัยถือครอง ๙๙๙,๙๙๔ หุน คิดเปนสัดสวน รอยละ ๙๙.๙๙
(๒) คณะผูบริหารมหาวิทยาลัย ๖ หุน คิดเปนสัดสวน รอยละ .๐๑
ในกรณีที่คณะผูบริหารมหาวิทยาลัยคนใดพนจากตําแหนง ใหคืนหุนและจัดสรร
ใหผูถือหุนที่เปนผูบริหารมหาวิทยาลัยรายใหม
ขอ ๙ คณะกรรมการบริษัทเพื่อการลงทุนใหประกอบดวย
(๑) อธิการบดี เปนประธานกรรมการ
(๒) รองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย จํานวนสองคน เปนกรรมการ
(๓) คณบดีหรือผูอํานวยการสถาบัน สํานัก ที่อธิการบดีมอบหมาย จํานวนสองคน
เปนกรรมการ
(๔) กรรมการอิสระจากบุคคลภายนอก จํานวนสองคนซึ่งกรรมการตาม (๑) (๒)
(๓) และ (๕) คัดเลือก
(๕) ผูอํานวยการกองคลังและทรัพยสิน เปนกรรมการและเลขานุการโดยตําแหนง

-๓ขอ ๑๐ กรรมการตามขอ ๙ (๒) (๓) และ (๔) มีวาระอยูในตําแหนงคราวละสองป
ใหกรรมการตามขอ ๙ (๒) (๓) และ (๔) ผลัดกันออกจากตําแหนงหนึ่งในสาม
ของจํานวนกรรมการดังกลาวในวันประชุมสามัญผูถือหุนประจําป
วิธีการดําเนินการตามวรรคสอง ใหเปนไปตามมติของที่ประชุมสามัญผูถือหุน
ประจําป
กรรมการที่ออกจากตําแหนงตามวรรคหนึ่ง อาจไดรับแตงตั้งหรือเลือกมาดํารง
ตําแหนงใหมได
ขอ ๑๑ ใหคณะกรรมการบริษัทเพื่อการลงทุนประชุมกันทุกสามเดือน และอาจจัด
ใหมีการประชุมพิเศษเพิ่มขึ้นตามความจําเปนก็ได
การประชุมของคณะกรรมการบริษัทเพื่อการลงทุนตองจัดทําวาระการประชุม
และแจงใหกรรมการทราบลวงหนาในเวลาอันสมควร และตองมีว าระพิจารณาติดตามผลการ
ดําเนินงานประจําดวย
ขอ ๑๒ กรรมการที่ไมใชกรรมการอิสระจํานวนสองคนมีอํานาจลงลายมือชื่อ
รวมกันและประทับตราสําคัญของบริษัทเพื่อใหมีผลผูกพันบริษัทเพื่อการลงทุนได แตในกรณีที่กอ
หนี้มีจํานวนเงินเกินสองลานบาท ตองไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพยสิน
ของมหาวิทยาลัย
ขอ ๑๓ คาตอบแทนกรรมการ ใหเปนไปตามที่ที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป
อนุมัติ แตตองไมนอยกวาสองพันบาทตอการประชุมหนึ่งครั้ง
ขอ ๑๔ การตรวจสอบภายในและการสอบบัญชีของบริษัทเพื่อการลงทุน ให
กระทําดังนี้
(๑) การตรวจสอบภายใน ใหผูตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยเปนผูรับผิดชอบ
การตรวจสอบโดยตรง โดยใหน้ําหนักการตรวจสอบของ
(ก) การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย (Compliance audit) เพื่อพิสูจนวา
ผลการปฏิบัติงานของบริษัทถูกตองตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ และปอง
ปรามการปฏิบัติงานที่ผิดพลาดบกพรอง รวมทั้งการปองปรามใหผูปฏิบัติงานมีความระมัดระวัง
รอบคอบ เพื่อมิใหเกิดขอผิดพลาดและการทุจริตได
(ข) การตรวจสอบการดําเนินงาน (Performance audit) โดยมุงที่จะประเมินผล
การดําเนินงานของโครงการตามวัตถุประสงคและเปาหมายที่กําหนด และประเมินประสิทธิภาพใน
การดําเนินงานหรือโครงการ

-๔(๒) การสอบบัญชี ใหกระทําโดยผูสอบบัญชีที่ที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําปมี
มติ เ ห็ น ชอบ และต อ งเป น ผู ส อบบั ญ ชี รั บ อนุ ญ าตจากสํ า นั ก งานกํ า กั บ หลั ก ทรั พ ย แ ละตลาด
หลักทรัพยใหความเห็นชอบ หรือผูสอบบัญชีรับอนุญาตตามกฎหมายวาดวยสภาวิชาชีพบัญชีและ
การตรวจสอบใหมุงเนนไปที่การตรวจสอบทางการเงิน (Financial audit) เพื่อพิสูจนความครบถวน
สมเหตุสมผล และถูกตองเที่ยงจริงของการบันทึกรายการทางการเงินการบัญชีและรายงานทางการ
เงิน ตลอดจนความมีจริง ความมีตัวตนของสินทรัพยตางๆ วามีอยูครบถวน ถูกตอง ตามที่บันทึก
บั ญ ชี และพิ สู จ น ว า ระบบการปฏิ บั ติ ง านการเงิ น การบั ญ ชี มี ก ารควบคุ ม ภายในที่ เ พี ย งพอและ
เหมาะสม
ขอ ๑๕ หามมิใหจายเงินปนผลในระหวางกาล
การจายเงินปนผลประจําปจะตองไมต่ํากวารอยละ ๔๐ ของกําไรสุทธิหลังหักเงิน
สํารองตามกฎหมาย ทั้งนี้ อัตราการจายเงินปนผลใหขึ้นอยูกับกระแสเงินสดและภาระการลงทุน
ของบริษัทเพื่อการลงทุน รวมทั้งความจําเปนและความเหมาะสมอื่นในอนาคต โดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป
หมวด ๒
หนวยทางธุรกิจ
________________
ขอ ๑๖ โครงการวิจัยหรือโครงการอื่นใดของมหาวิทยาลัยที่มหาวิทยาลัยพิจารณา
เห็นวาจะเปนประโยชนและตอบสนองพันธกิจของมหาวิทยาลัยได ใหจัดตั้งเปนหนวยทางธุรกิจ
(Business unit) โดยบริษัทเพื่อการลงทุนจะไปเปนผูจัดสรรเงินทุนรวมกับคณะเจาของโครงการใน
สัดสวน ๑ : ๑
ใหหนวยทางธุรกิจมีความเปนเอกเทศในการบริหารงานภายใตขอเสนอโครงการที่
ไดรับอนุมัติ
การพิจารณาตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามหลักเกณฑ และวิธีการที่คณะกรรมการ
บริหารการเงินและทรัพยสินของมหาวิทยาลัยกําหนด
ขอ ๑๗ ในการพิจารณาจัดตั้งหนวยทางธุรกิจ ใหแบงหนวยทางธุรกิจออกเปนสาย
ธุรกิจหลัก ๔ สายธุรกิจ ดังนี้
(๑) สายธุรกิจผลิตภัณฑ (Product line)
(๒) สายธุรกิจบริการ (Service line)
(๓) สายธุรกิจทรัพยสินทางปญญา (Intelligent knowledge line)
(๔) สายอื่นๆ ที่ไมสามารถจัดลงในสายธุรกิจตาม (๑) (๒) และ (๓) ได

-๕หมวด ๓
การยกฐานะหนวยทางธุรกิจเปนบริษัทยอย
________________
ขอ ๑๘ หนวยทางธุรกิจอาจยกฐานะเปนบริษัทยอย (Subsidiary company) ได ถา
ได ดํ า เนิ น งานมาแล ว ไม น อ ยกว า ๑๒ เดื อ น และผ า นการประเมิ น ความสํ า เร็ จ จากคณะ
กรรมการบริหารการเงินและทรัพยสินของมหาวิทยาลัย
การประเมินความสําเร็จตามวรรคหนึ่ง ใหใชตัวชี้วัดสําคัญ (KPI) ที่กําหนดไวใน
แผนธุรกิจอยางยอ (Short Form Business Plan) ซึ่งมีงบประมาณเปนสวนหนึ่งของแผนธุรกิจ และ
หนวยทางธุรกิจที่ยกฐานะเปนบริษัทยอยตองมีคุณสมบัติเบื้องตนอยางนอย ดังนี้
(๑) มีผลงานใน ๔ ไตรมาส หรือ ๑๒ เดือนที่ผานมาสุทธิแสดงเปนผลกําไรสะสม
โดยอยางนอยตองมีผลกําไรสุทธิติดตอกัน ๒ ไตรมาสลาสุด
(๒) บริษั ท ย อ ยที่ จ ะจั ด ตั้ งขึ้น ต อ งใช เ งิ น ทุน จากส ว นของหนี้ สิ น และส ว นของ
เจาของในสัดสวนหนี้สินตอทุนไมเกินหนึ่งตอหนึ่ง
(๓) ผลการดําเนินงานของหนวยทางธุรกิจที่ขอยกสถานะอยางนอยตองบรรลุ
เปาหมายรอยละ ๘๐ ของเปาหมายที่วางไวในแผนธุรกิจอยางยอ
(๔) ตองใชเงินลงทุนจากเจาของหรือทุนจดทะเบียนและเรียกชําระของบริษัทยอย
ที่จะจัดตั้งตองไมเกินรอยละ ๓๐ ของทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแลวของบริษัทเพื่อการลงทุน
ข อ ๑๙ ในกรณี ที่ ห น ว ยทางธุ ร กิ จ ใดไม ผ า นการประเมิ น ไม ว า ด ว ยเหตุ ที่ ไ ม
สามารถบรรลุ วั ต ถุ ป ระสงค ข องการจั ด ตั้ ง ได หรื อ อาจมี ภ าระแก ม หาวิ ท ยาลั ย มากเกิ น ไป
คณะกรรมการบริ ห ารการเงิ น และทรั พ ย สิ น ของมหาวิ ท ยาลั ย อาจพิ จ ารณาให โ อกาสในการ
ดําเนินการตอไปอีกเปนระยะเวลา ๑๒ เดือนหรือไมก็ได และในกรณีที่เห็นวาไมอาจปรับปรุงไดใน
ที่สุดแลว ใหยกเลิกหนวยทางธุรกิจนั้นพรอมกับชําระบัญชี
ขอ ๒๐ แผนธุรกิจอยางยอตามขอ ๑๘ วรรคสอง ใหมีรายละเอียดอยางนอยขั้นต่ํา
ดังนี้
(๑) หลักการและเหตุผล
(๒) วัตถุประสงค
(๓) เปาหมาย
(๔) งบประมาณ
(๕) หนวยงานที่เปนเจาของโครงการและคณะผูบริหารโครงการ
(๖) วิธีดําเนินการ
(๗) ผลที่คาดวาจะไดรับ

-๖ขอ ๒๑ โครงการของมหาวิทยาลัยที่ดําเนินการอยูแลวในวันที่ระเบียบนี้ใชบังคับ
และมีผลการดําเนินงานในอดีตเปนระยะเวลาเกินกวา ๑๒ เดือน หากตองการยกสถานะเปนบริษัท
ยอย ตองเสนอใหคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพยสินของมหาวิทยาลัยพิจารณาเปนรายกรณี
ไปพรอมกับแผนธุรกิจอยางยอ
ขอ ๒๒ สัดสวนการถือหุนในบริษัทยอย ใหมีดังนี้
(๑) บริษัทเพื่อการลงทุนถือครองหุนรอยละ ๕๐ ของทุนจดทะเบียนที่ออกจําหนาย
และเรียกชําระ
(๒) คณะเจาของโครงการ รอยละ ๔๙.๙๙ โดยแปลงสภาพเงินทดรองจายในการ
ลงทุนแรกเริ่มในหนวยธุรกิจเดิมใหเปนเงินลงทุนในบริษัทยอย
(๓) คณะผูบริหารของหนวยทางธุรกิจจํานวน ๕ คน รวมรอยละ .๐๑
ขอ ๒๓ คณะกรรมการบริษัทยอยใหประกอบดวย
(๑) กรรมการซึ่งบริษัทเพื่อการลงทุนแตงตั้ง จํานวนสี่คน
(๒) กรรมการซึ่งคณะเจาของโครงการแตงตั้ง จํานวนสามคน
(๓) กรรมการซึ่งกรรมการตาม (๑) และ (๒) เสนอแตงตั้ง อีกจํานวนหนึ่งคน เพื่อ
ทําหนาที่เปนเลขานุการ
ขอ ๒๔ คณะกรรมการบริษัทยอยมีอํานาจอนุมัติภายใตวงเงินไมเกินรอยละ ๕๐
ของทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแลว และ/หรือไมเกิน ๒ ลานบาทถวน เวนแตเปนการลงทุนและ
ใชจายตามงบประมาณหรือตามแผนธุรกิจที่ไดรับอนุมัติแลว โดยกรรมการสองคนรวมลงนามและ
ประทับตราบริษัทยอยเพื่อใหมีผลผูกพัน
ขอ ๒๕ คณะผูบริหารของบริษัทยอยใหประกอบดวยผูบริหารของหนวยธุรกิจที่
ขอยกฐานะเดิม ทั้งหมด ซึ่ งผู บ ริห ารเดิม อาจเสนอตอ คณะกรรมการบริ ษั ทย อ ยให มีบุค คลจาก
ภายนอกที่คณะผูบริหารเดิมเห็นวามีความรูความสามารถเขามารวมบริหารดวยก็ได
ขอ ๒๖ ผูสอบบัญชีของบริษัทยอยใหแตงตั้งโดยที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป
โดยตองเปนผูสอบบัญชีรับอนุญาตที่สํานักงานกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยใหความ
เห็นชอบ หรือผูสอบบัญชีรับอนุญาตตามกฎหมายวาดวยสภาวิชาชีพบัญชี
การตรวจสอบภายในของบริษัทยอย ใหเปนหนาที่ของผูตรวจสอบภายในของ
มหาวิทยาลัยเปนผูรับผิดชอบในการตรวจสอบโดยตรง

-๗ขอ ๒๗ ใหนําความในขอ ๑๕ มาใชบังคับกับนโยบายจายเงินปนผลในหมวดนี้
ขอ ๒๘ บริษัทยอยตองจัดทําแผนธุรกิจเต็มรูปแบบเพื่อเสนอบริษัทเพื่อการลงทุน
พิจารณาความเหมาะสมของการลงทุน โดยมีรายละเอียดอยางนอยดังนี้
(๑) บทสรุปสําหรับผูบริหาร
(๒) ประวัติโดยยอของกิจการ
(๓) การวิเคราะหสถานการณ
(๔) วัตถุประสงคและเปาหมายของธุรกิจ
(๕) แผนการตลาด
(๖) แผนการจัดการและแผนกําลังคน
(๗) แผนการผลิต/ปฏิบัติการ
(๘) แผนการเงิน
(๙) แผนการดําเนินการ
(๑๐) แผนฉุกเฉิน
หมวด ๔
การกระจายหุนในบริษัทยอยใหแกพนักงานถือครอง
________________
ขอ ๒๙ ในกรณีที่บริษัทยอยไดดําเนินการมาครบ ๓ ปและมีผลการดําเนินการ
ผานเกณฑการประเมิน โดยมีผลกําไรสุทธิทั้งสามปติดตอกันและบรรลุเปาหมายที่กําหนดไวรอ ยละ
๘๐ มาโดยตลอด บริษัทยอยอาจกระจายกรรมสิทธิ์ในทุนของบริษัทยอยใหแกพนักงานเพื่อสราง
ความเปนเจาของบริษัทยอยไดในสัดสวนรอยละ ๑๐ ของทุนเรียกชําระแลว
การดํ า เนิ น การตามวรรคหนึ่ ง ให ค ณะกรรมการบริ ษั ท ย อ ยเสนอโครงการ
(Employee Stock Ownership Plan- ESOP) ตอที่ประชุมผูถือหุนประจําปเพื่อการอนุมัติจัดสรร และ
ใหมีการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิการซื้อหุนสามัญ (warrant) ของบริษัทยอยใหแกพนักงานที่เปน
พนักงานหลักโดยไมคิดมูลคา
ขอ ๓๐ ใบสําคัญแสดงสิทธิการซื้อหุนสามัญตามขอ ๒๙ วรรคสอง จะใหสิทธิ
แกพนักงานในการซื้อหุนสามัญของบริษัทยอยในราคามูลคาที่ตราไว (par value) ภายในระยะเวลา
๕ ป แตจะสามารถใชสิทธิซื้อหุนสามัญดังกลาวไดไมเกินปละรอยละ ๒๕ ของสิทธิที่ไดรับ และ
จะใชสิทธินี้ไดตั้งแตปที่ ๒ ที่ไดรับจัดสรรเปนตนไป
ในกรณีที่ปใดมิไดใชสิทธิตามวรรคหนึ่ง พนักงานสามารถสะสมไปใชสิทธิในป
ตอไปได แตตองไมเกินสิทธิสะสมรวมของแตละป

-๘ข อ ๓๑ ในการกระจายหุ น ในบริษัท ยอ ยใหแ ก พ นั ก งานถื อครองตอ งมี ก ารทํ า
สัญญาโดยมีเงื่อนไขระบุวา ในกรณีที่พนักงานพนจากการเปนพนักงานของบริษัทยอย ใหสิทธิใน
การซื้อและถือครองหุนสามัญสิ้นสุดลง และตองขายหุนในบริษัทยอยที่ตนถือคืนกลับมาในราคา
ตามมูลคาบัญชีของปลาสุดที่ผูสอบบัญชีของบริษัทยอยใหการรับรอง และในกรณีที่พนจากการเปน
พนักงานของบริษัทยอยดวยเหตุแหงการตาย ใหทายาทขายหุนคืนกลับมาในราคาตามมูลคาบัญชี
ของปลาสุดที่ผูสอบบัญชีของบริษัทยอยใหการรับรอง
ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๒

(ลงชื่อ)

สําเนาถูกตอง
(นางธนวรรณ ศักดากัมปนาท)
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป

เกษม สุวรรณกุล
(ศาสตราจารยเกษม สุวรรณกุล)
นายกสภามหาวิทยาลัยบูรพา

-๙หมายเหตุ :- โดยที่มหาวิทยาลัยบูรพามีพันธกิจหลักในการเปนหนวยบริการทางการศึกษา แต
การดําเนินการดังกลาวไดอยางมีประสิทธิภาพและที่จะสามารถบรรลุผลไดนั้น จําเปนตองจัดใหมี
ระบบการสนั บ สนุน ทั้ งทางด า นการบริหารจัด การและการเงิ น ที่ดี อีก ทั้ง จะต องมีบุคลากรที่ มี
คุณภาพและมีเครื่องมือสนับสนุนอยางเพียงพอ ซึ่งในการสนับสนุนทางดานการเงินดังกลาวนั้น
สมควรจัดใหมีการสงเสริมการลงทุนในโครงการของมหาวิทยาลัยที่ดําเนินการอยูโดยคณะตางๆ
อยางเปนระบบ โดยนําผลการศึกษาวิจัย คนควา หรือการหาความรูไปลงทุน ซึ่งจะเปนโอกาสที่จะ
สามารถฝกปฏิบัติและสรางสมประสบการณแกนักศึกษาจากการนําวิชาการมาปรับใชในสังคมไป
พรอมกันดวย ดังนั้นเพื่อที่จะใหมีการบริหารจัดการโดยรูปแบบการสนับสนุนที่มีความคลองตัว
และนําไปสูความสําเร็จ สมควรจัดตั้งบริษัทเพื่อการลงทุน (Holding company) ทําหนาที่สนับสนุน
การลงทุน โดยมีแนวความคิดจากการใหโครงการของคณะตางๆ เริ่มดําเนินการภายใตหนวยทาง
ธุรกิจ (Business unit) ไปกอน และภายในระยะเวลาหนึ่งเมื่อผานการประเมินผลแลวจะยกสถานะ
เปนบริษัทยอย (Subsidiary company) และหากบริษัทยอยใดมีผลการดําเนินงานที่ดีตลอด ก็จะมี
โครงการรวมดําเนินการเพื่อใหผูดําเนินการจัดทําโครงการมีสวนรวมในการถือหุนนั้นตอไป

