
เอกสารแนบ 2 

บริษัท อินฟอร์เมชัน่ แอนด์ คอมมิวนิเคชัน่ เน็ทเวิร์คส จ ำกดั (มหำชน) 

วตัถปุระสงค์ของบริษัทมจี ำนวน 31 ข้อ ดงัตอ่ไปนี ้

 

(1) ซือ้ จัดหำ รับ เช่ำ เช่ำซือ้ ถือกรรมสิทธ์ิ ครอบครอง ปรับปรุง ใช้ และกำรจัดกำรโดยประกำรอื่น ซึ่งทรัพย์สินใด ๆ 

ตลอดจนดอกผลของทรัพย์สนินัน้ 

(2) ขำย โอน จ ำนอง จ ำน ำ แลกเปลีย่น และจ ำหนำ่ยทรัพย์สนิโดยประกำรอื่น 

(3) เป็นนำยหน้ำ ตวัแทน ตวัแทนค้ำต่ำงในกิจกำรและธุรกิจทุกประเภท เว้นแต่ในธุรกิจประกันภัย กำรหำสมำชิกให้

สมำคม และกำรค้ำหลกัทรัพย์ 

(4) กู้ยืมเงิน เบิกเงินเกินบญัชีจำกธนำคำร นิติบคุคล หรือสถำบนักำรเงินอื่น และให้กู้ยืมเงินหรือให้เครดิต ด้วยวิธีกำรอื่น  

โดยจะมีหลกัประกนัหรือไม่ก็ตำม รวมทัง้กำรรับ ออก โอน และสลกัหลงัตัว๋เงิน หรือตรำสำรท่ีเปลีย่นมือได้อยำ่งอื่นเว้นแต่

ในธุรกิจธนำคำร ธุรกิจเงินทนุ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ 

(5) ท ำกำรจดัตัง้ส ำนกังำนสำขำหรือแตง่ตัง้ตวัแทน ทัง้ภำยในและภำยนอกประเทศ 

(6) เข้ำเป็นหุ้นสว่นจ ำกดัควำมรับผิดในห้ำงหุ้นสว่นจ ำกดั เป็นผู้ ถือหุ้นในบริษัทจ ำกดั และบริษัทมหำชนจ ำกดั  

(7) ประกอบกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำงอำคำร อำคำรพำณิชย์ อำคำรท่ีพกัอำศยั สถำนที่ท ำกำร ถนน สะพำน เขื่อน อโุมงค์ 

และงำนก่อสร้ำงอยำ่งอื่นทกุชนิด รวมทัง้รับท ำงำนโยธำทกุประเภท 

(8) ประกอบกิจกำรโรงแรม ภตัตำคำร 

(9) ประกอบกิจกำรขนสง่และขนถ่ำยสนิค้ำ และคนโดยสำรทัง้ทำงบก ทำงน ำ้ ทำงอำกำศ ทัง้ภำยในประเทศ และระหวำ่ง

ประเทศ รวมทัง้รับบริกำรน ำของออกจำกทำ่เรือตำมพิธีศลุกำกรและกำรจดัระวำงกำรขนสง่ทกุชนิด 

(10) ประกอบกิจกำรบริกำรจัดเก็บ รวบรวม จัดท ำ จัดพิมพ์และเผยแพร่สถิติ ข้อมูลในทำงเกษตรกรรม อุตสำหกรรม 

พำณิชยกรรม กำรเงิน กำรตลำด รวมทัง้วิเครำะห์และประเมินผลในกำรด ำเนินธุรกิจ 

(11) ประกอบกิจกำรบริกำรทำงด้ำนกฎหมำย ทำงบญัชี ทำงวิศวกรรม ทำงสถำปัตยกรรม รวมทัง้กิจกำรโฆษณำ 

(12) ประกอบกิจกำรบริกำรค ำ้ประกันหนีส้ิน ควำมรับผิด และกำรปฎิบตัิตำมสญัญำของบคุคลอื่น รวมทัง้รับบริกำรค ำ้

ประกนับคุคล ซึ่งเดินทำงเข้ำมำในประเทศหรือเดินทำงออกไปต่ำงประเทศตำมกฎหมำยว่ำด้วยคนเข้ำเมืองกฎหมำยว่ำ

ด้วยภำษีอำกร และกฎหมำยอื่น 

(13) ประกอบธุรกิจบริกำรรับเป็นที่ปรึกษำและให้ค ำแนะน ำปัญหำเก่ียวกบัด้ำนบริหำรงำนพำณิชยกรรม อตุสำหกรรม 

รวมทัง้ปัญหำกำรผลติ กำรตลำดและจดัจ ำหนำ่ย 

(14) ประกอบธุรกิจบริกำรรับเป็นผู้จดักำรและดแูลผลประโยชน์ เก็บผลประโยชน์และจดักำรทรัพย์สนิให้บคุคลอื่น 
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(15) ประกอบกิจกำรโรงพยำบำลเอกชน สถำนพยำบำล รับรักษำคนไข้และผู้ ป่วยเจ็บ รับท ำกำรฝึกสอน และอบรม

ทำงด้ำนวิชำกำรเก่ียวกบัแพทย์ กำรอนำมยั 

(16) ประกอบกิจกำรจดัสร้ำงและจดัจ ำหนำ่ยภำพยนต์ โรงภำพยนต์ และโรงมหรสพอื่น สถำนพกัตำกอำกำศ สนำมกีฬำ 

สระวำ่ยน ำ้ โบว์ลิง่ 

(17) ประกอบกิจกำรให้บริกำรซ่อมแซม บ ำรุงรักษำ ตรวจสอบ อดัฉีด พ่นน ำ้ยำกนัสนิมส ำหรับยำนพำหนะทกุประเภท 

รวมทัง้บริกำรติดตัง้ ตรวจสอบ และแก้ไขอปุกรณ์ ปอ้งกนัวินำศภยัทกุประเภท 

(18) ประกอบกิจกำรซกัรีดเสือ้ผ้ำ ตดัผม แตง่ผม เสริมสวย 

(19) ประกอบกิจกำรรับจ้ำงถ่ำยรูป ล้ำง อดั ขยำยรูป รวมทัง้เอกสำร 

(20) ประกอบกิจกำรประมลูเพื่อรับจ้ำงท ำของ ตำมวตัถทุี่ประสงค์ทัง้หมด ให้แก่บคุคล คณะบคุคล นิติบคุคล สว่นรำชกำร 

และองค์กำรของรัฐ 

(21) ประกอบกิจกำรรับจ้ำง รับเหมำ และรับปรึกษำ ติดตัง้ ซอ่มแซม ตรวจสอบ ผลติ น ำเข้ำ สง่ออก ซือ้ขำย จ ำหนำ่ย เป็น

ตวัแทนจดัจ ำหนำ่ย ให้เช่ำ เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ อปุกรณ์ และวสัดอุปุกรณ์ที่เก่ียวกบักำรไฟฟำ้ กำรโยธำ เคร่ืองกล อีเลคทรอ

นิค อปุกรณ์ระบบรักษำควำมปลอดภยั และกำรโทรคมนำคมทุกชนิด 

(22) ประกอบกิจกำรผลิต น ำเข้ำ สง่ออก ซือ้ขำย จ ำหน่ำย เป็นตวัแทนจ ำหน่ำย ให้เช่ำ เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ อปุกรณ์ วสัดุ

อปุกรณ์ที่เก่ียวกบัระบบสือ่สำร ระบบโทรคมนำคม ระบบสำรสนเทศ ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบไฟฟ้ำ และประกอบกิจกำร

บริกำรควำมปลอดภยัทกุชนิด 

(23) ประกอบกิจกำรจ ำหนำ่ย ติดตัง้ และให้บริกำรบ ำรุงรักษำอปุกรณ์ตรวจค้นอำวธุและวตัถรุะเบิดแบบเอ็กซ์เรย์ อปุกรณ์

ตรวจค้นอำวธุแบบโลหะแบบเดินผำ่น อปุกรณ์ตรวจค้นอำวธุและโลหะแบบมือถือ 

(24) ประกอบกิจกำรโฆษณำทกุชนิด ทกุประเภท ตลอดจนประกอบกิจกำรค้ำเคร่ืองมือ เคร่ืองใช้และอปุกรณ์ส ำหรับใช้ใน

กำรโฆษณำ 

(25) ประกอบกิจกำรจัดท ำ และจัดหำส่วนประกอบ และสิ่งของที่ใช้ในกำรโฆษณำทำงโทรทัศน์ วิทยุกระจำยเสียง 

หนงัสอืพิมพ์ หรือสือ่กลำงอื่น ๆ รวมทัง้กำรผลติภำพยนต์ งำนศิลปะ ปำ้ยโฆษณำ บริกำรจองเวลำออกอำกำศทำงโทรทศัน์ 

และวิทย ุและเนือ้ที่ในหน้ำหนงัสอืพิมพ์ และรับออกแบบหีบหอ่หรือกลอ่ง 

(26) ประกอบกิจกำรรับส ำรวจตลำดและเผยแพร่ขำ่วสำรเก่ียวกบักำรตลำด กำรค้ำ และธุรกิจ 

(27) ประกอบกิจกำรรับจ้ำง รับเหมำ ออกแบบ จดัสร้ำง และรับปรึกษำ ติดตัง้ ซ่อมบ ำรุง ตรวจสอบ ผลิต พฒันำ ซือ้ขำย

ไฟฟ้ำ ระบบไฟฟ้ำ น ำ้ ระบบน ำ้ วัสดุอุปกรณ์ที่เก่ียวกับระบบสื่อสำร ระบบสำรสนเทศ ระบบคอมพิวเตอร์ เคร่ืองมือ

คอมพิวเตอร์ ทำงด้ำนตำ่ง ๆ และระบบสือ่สำรโทรคมนำคม ทกุชนิด รวมทัง้กำรน ำเข้ำและสง่ออกด้วย 



เอกสารแนบ 2 

(28) ประกอบกิจกำรฝึกอบรม ฝึกสอน สมัมนำ เพื่อให้ควำมรู้ ในด้ำนคอมพิวเตอร์ ระบบสำรสนเทศ ระบบสื่อสำร

โทรคมนำคมตำ่ง ๆ และด้ำนวิชำกำรอื่น ๆ ทกุสำขำ 

(29) บริษัทมีสทิธิออกหุ้นสงูกวำ่มลูคำ่หุ้นท่ีตรำไว้ 

(30) บริษัทมีสทิธิออกและเสนอขำยหลกัทรัพย์ได้ทกุชนิด ทกุประเภทตำมกฎหมำยวำ่ด้วยหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์

ต่อผู้ ถือหุ้น ประชำชนทัว่ไปหรือบคุคลใด ๆ รวมตลอดจนกำรขออนญุำตเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนตำมกฎหมำยว่ำด้วย

บริษัทมหำชนจ ำกัด และกฎหมำยว่ำด้วยหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ ตลอดจนกฎเกณฑ์ ประกำศ และระเบียบที่

เก่ียวข้องซึง่ออกตำมกฎหมำยดงักลำ่ว และมีผลใช้บงัคบัในขณะนัน้ 

(31) ประกอบกิจกำรโทรคมนำคมทกุประเภท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


