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สาส์นจากประธานกรรมการ 

 
ตั้งแต่ตน้ปี 2557 ธุรกิจอสังหาริมทรัพยเ์ป็นหน่ึงในหลายภาคธุรกิจท่ีไดรั้บผลกระทบจากหลายปัจจยั ทั้งจากภาวะ

เศรษฐกิจท่ีชะลอตวัและปัญหาการเมืองในประเทศท่ีบัน่ทอนความเช่ือมัน่ของผูบ้ริโภคและนกัลงทุน ขณะท่ีภาระค่าครอง
ชีพท่ีสูงข้ึน และปัญหาหน้ีในภาคครัวเรือน ยงัเป็นแรงกดดนัต่ออาํนาจการซ้ือท่ีอยู่อาศยัของผูบ้ริโภค ภายใตปั้จจยัลบ
ดงักล่าวขา้งตน้ไดส่้งผลกระทบต่อตลาดอสังหาริมทรัพยท์ั้งในดา้นของการลงทุนโครงการใหม่ท่ีชะลอตวั และกิจกรรมการ
ซ้ือขายอสังหาริมทรัพยท่ี์ลดลง 

ปลายปี 2557 ความกงัวลต่อการเมืองคล่ีคลายลง ประเด็นสาํคญัทิศทางธุรกิจอสังหาริมทรัพยมี์สัญญาณปรับตวัดี
ข้ึนจากสถานการณ์การเมืองท่ีคล่ีคลาย ซ่ึงน่าจะช่วยให้การดาํเนินนโยบายขบัเคล่ือนเศรษฐกิจ เพ่ือฟ้ืนฟูเศรษฐกิจของ
ประเทศใหด้าํเนินไปอยา่งมีประสิทธิภาพ และน่าจะเป็นสัญญาณท่ีดีต่อตลาดอสังหาริมทรัพย ์  

จากการปรับตวัของสถานการณ์ดงักล่าวขา้งตน้ บริษทัจึงไดเ้ขา้ทาํรายการลงทุนในหุ้นสามญัของบริษทั โดม
แลนด ์เอสเตท จาํกดั ซ่ึงเป็นเจา้ของโครงการอาคารชุดพกัอาศยั เดอะ พีโน่ เขาใหญ่ (“ The Pino Khaoyai ” ) ในสัดส่วนร้อย
ละ 98.00 ของทุนชาํระแลว้ เป็นจาํนวนเงิน 49.50 ลา้นบาท  นอกจากน้ีบริษทัยงัไดท้าํการศึกษาธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจ
พลงังานทางเลือก ในการน้ีบริษทัฯ ไดม้อบหมายใหฝ่้ายบริหารทาํการศึกษาความเป็นไปไดข้องธุรกิจดงักล่าว 

นอกจากน้ี ในช่วงเดือนพฤศจิกายน – ธนัวาคม 2557 ท่ีผา่นมา CYBER ไดมี้การเปล่ียนแปลงโครงสร้างการถือหุน้
ของบริษทั การเปล่ียนแปลงกลุ่มผูถื้อหุ้นรายใหญ่ รวมถึงการเปล่ียนแปลงคณะกรรมการบริษทัและผูบ้ริหาร ซ่ึงการ
เปล่ียนแปลงดงักล่าวนบัเป็นกา้วท่ีสําคญัของ CYBER ท่ีจะทาํให้ CYBER สามารถขยายการประกอบธุรกิจไปสู่ธุรกิจ
พลังงานทางเลือก โดยผมในฐานะประธานกรรมการบริษัทท่ีได้รับการแต่งตั้ งใหม่ได้เล็งเห็นถึงศักยภาพและความ
เจริญเติบโตของ CYBER ท่ีจะมีในอนาคตและมีความมัน่ใจวา่ CYBER จะสามารถขา้มผา่นอุปสรรคต่างๆ ท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนั
และกา้วไปสู่บริษทัจดทะเบียนท่ีมีความแขง็แกร่งและเป็นบริษทัจดทะเบียนชั้นนาํต่อไป 

สาํหรับปี 2558 นบัเป็นกา้วยา่งสาํคญัของ CYBER โดยเรามีความมุ่งมัน่ท่ีจะพฒันาโครงการคุณภาพและบริการ
ต่างๆ ท่ีเรามีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมกบัมองหาโอกาสการลงทุนใหม่ๆ หลากหลายประเภททั้งในและนอกตลาด
หลกัทรัพย ์รวมทั้ง มีแผนการขยายธุรกิจไปยงัประเทศเพ่ือนบา้นอีกดว้ย ทั้งน้ี บริษทั มีความมัน่ใจอยา่งยิ่งวา่ประสบการณ์
และความทุ่มเทของคณะผูบ้ริหารและพนกังานทุกคน จะนาํพาให ้CYBER กา้วเดินไปขา้งหนา้และเติบโตไดอ้ยา่งมัน่คง 
              ในการน้ี ผมขอเป็นตวัแทนบริษทัท่ีจะกล่าววา่ความสําเร็จของบริษทั คงเกิดข้ึนไม่ได ้หากไม่ไดรั้บการสนบัสนุน
อนัดีจากท่านผูถื้อหุ้น ลูกคา้ รวมถึงพนัธมิตรทางธุรกิจทุกท่าน นอกจากน้ี การทาํงานท่ีทุ่มเทแรงกายแรงใจ ปฏิบติัหนา้ท่ี
อยา่งเตม็ความสามารถของคณะกรรมการบริษทั ผูบ้ริหารและพนกังานทุกท่านก็เป็นอีกกาํลงัสําคญัท่ีทาํให้บริษทั มีความ
มั่นคงและเจริญเติบโตได้อย่างต่อเน่ือง ในนามของบริษัท ไซเบอร์แพลนเน็ต อินเตอร์แอคทีฟ จาํกัด (มหาชน) จึง
ขอขอบพระคุณทุกท่านมา ณ ท่ีน้ี และหวงัวา่จะไดรั้บการสนบัสนุนจากทุกท่านเป็นอยา่งดี ในปีต่อๆ ไป 

 
 
 
 

นายติรวฒัน์  สุจริตกลุ 
ประธานกรรมการ 
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ข้อมูลทางการเงินโดยสรุป 
รายการ 2557 2556 2555 

    
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ล้านบาท)    
     รายได้จากการรับเหมาก่อสร้าง 6.73                     -                     - 
     รายได้จากการให้บริการ                     -                     - 0.37 
     รายได้จากสถาบันเสริมทักษะ 0.03 0.45 1.97 
     รายได้จากการขาย 0.01 0.13 1.28 
     รายได้อื่น 7.05 2.97 0.21 

รวมรายได ้ 13.82 3.55 3.83 

     ต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริการ 1.52 13.22 12.84 
     ต้นทุนการรับเหมาก่อสร้าง 5.35                     -                     - 
     ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 69.00 51.06 43.78 
     ต้นทุนทางการเงิน 2.65 4.44 4.37 

รวมค่าใช้จ่าย 78.52 68.72 60.99 

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี (64.70) (65.17) (57.16) 
     ส่วนท่ีเป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ้ (64.63) (65.17) (57.16) 
     ส่วนท่ีเป็นของส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม (0.07)                     -                     - 

ก าไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ (0.08) (0.15) (0.20) 

    
งบแสดงฐานะการเงิน (ล้านบาท)    
     สินทรัพย์รวม 2,581.29 331.51 157.22 
     หนี้สินรวม 152.12 43.78 79.01 
     ส่วนของผู้ถือหุ้น 2,429.17 287.73 78.21 
    
อัตราส่วนทางการเงิน    
     อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 23.98 5.41 0.63 
     ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 1,177.42 18,000.00 2,769.23 
     อัตราก าไรขั้นต้น (%) (1.46) (2,175.19) (254.69) 
     อัตราก าไรสิทธิ (%) * (468.12) (1,835.77) (1,491.96) 
     อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) (4.76) (35.62) (53.53) 
     อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) (4.44) (26.67) (32.68) 
     อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวรและไม่มีตัวตน (%) (20.23) (62.65) (32.79) 
     อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.06 0.15 1.01 
หมายเหตุ *  ไม่รวมขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนและค่าเผื่อลูกหนี้จากการทุจริต 
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คณะกรรมการบริษัท 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีกรรมการทั้งหมด 6 ท่าน ดังนี้ 
 

1. นายติรวัฒน์  สุจริตกุล  
       ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
 

สัญชาต ิ      ไทย 
 
คุณวุฒิทางการศึกษา  
 มัธยมศึกษา Sutton  Valence  School Kent, England 
 ปริญญาตรี      Politics & Government (Hons.) University  of  London   

  
ประวัติการอบรม  
 หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP รุ่น 1/2546) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทัไทย 
 หลักสูตร International  Trade  Center      UNCTAD/GATT Geneva, Switzerland 
 หลักสูตร The  Disaster  Management  Center      University  of  Wisconsin  Madison  USA 

 
ประวัติการท างาน 
ปัจจบุัน กรรมการบริหาร มูลนิธิสงเคราะหเ์ด็ก สภากาชาดไทย (งานสาธารณกุศล) 
2557 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ 

และประธานกรรมการตรวจสอบ 
บริษทั ไซเบอร์แพลนเน็ต อินเตอร์แอคทีฟ จ ากัด (มหาชน) 

2547 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษา    กองราชเลขานุการในพระองคส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
2556 - ปัจจบุัน กรรมการตรวจสอบ บริษทั โปรเฟสช่ันแนล เวลด์ เทคโนโลยี(1999) จ ากัด(มหาชน) 
2542 - ปัจจบุัน ประธานกรรมการ Siam Power Generation  Co., Ltd. 
2528 - 2547 กองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
2518 - 2528 ผู้บริหาร ส านักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัย  องค์การสหประชาชาติแห่งกรุงเจนวิา 

 
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :     ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก  กาชาดสมนาคุณ ช้ัน 1 

 
2. นายนพพล  มิลินทางกูร  
       กรรมการ และเป็นกรรมการผู้มีอ านาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท 
 

สัญชาต ิ      ไทย 
  

คุณวุฒิทางการศึกษา 
 ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต  สาขานิวเคลียร์เทคโนโลย ี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 ปริญญาตร ี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต              สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า(เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 



                                                                                               บริษัท ไซเบอร์แพลนเน็ต อินเตอร์แอคทีฟ จ ำกัด (มหำชน)  

รำยงำนประจ ำปี 2557                                                                                                                                                                 หน้ำ  5 

 

ประวัติการอบรม 
 หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูงอาเซียน รุ่นที่ 2  

(ASEAN Executive Management Program)  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 1   สถาบันวิทยาการพลังงาน 
 หลักสูตร การบริหารจดัการด้านความมั่นคงชั้นสูง รุ่นที่ 2    สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 
 หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 9    สถาบันวิทยาการตลาดทุน 
 หลักสูตร การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะส าหรับนักบริหารระดับสูง    สถาบันพระปกเกล้า 
 หลักสูตร การบริหารงานภาครัฐ และกฎหมายมหาชน    สถาบันพระปกเกล้า 
 หลักสูตร ความรู้ด้านตลาดการเงินเพื่อการตัดสินใจส าหรบันัก

บริหารระดับสูง    
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องแห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 หลักสูตร Senior  Executive  Development  Program-1 บริษทั GE ประเทศสหรัฐอเมริกา 
 หลักสูตร Senior  Executive  Development  Program-2 มูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่าง

ประเทศ 
 หลักสูตร ASEAN Executive Development Program (AEDP) Thammasat Business School

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 หลักสูตร การบริหารงานต ารวจช้ันสูง รุ่นที ่22    สถาบันพัฒนาข้าราชการต ารวจ 
 หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)    สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ

บริษทัไทย 
ประวัติการท างาน 

2557 - ปัจจุบัน 
 

กรรมการและและประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร
  

บริษทั ไซเบอร์แพลนเน็ต อินเตอร์แอคทีฟ จ ากัด 
(มหาชน) 

2556 - 2557 รองผู้ว่าการอาวุโส (รวอส.) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) 
2555 - 2556 กรรมการ บริษทั เค เค เพาเวอร์ จ ากัด 
2554 - 2556 ประธานกรรมการ บริษทั ราช – ออสเตรเลีย คอรป์อเรชั่น จ ากัด

(มหาชน) 
 เลขานุการคณะกรรมการทรัพยากรบุคคล และ

ก าหนดค่าตอบแทน 
บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี โฮลดิ้ง จ ากัด(มหาชน) 
 

2553 - 2556 กรรมการ บริษทั  ผลิตไฟฟ้า  นวนคร  จ ากัด 
 วิศวกรระดับ 14 (เทียบเท่ารองผู้ว่าการ) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) 
2552 - 2556 ประธานกรรมการ   บริษทั ไฟฟ้าหงสา  จ ากัด 
 ประธานกรรมการ   บริษทั  พูไฟมายนิ่ง  จ ากัด 
 กรรมการ บริษทั  ผลิตไฟฟ้าราชบุรี  จ ากัด 
 กรรมการ บริษทั  ไตร  เอนเนอจี้  จ ากัด 
 กรรมการ บริษทั  ราชบุรีเพาเวอร์  จ ากัด 
 กรรมการ บริษทั  เชาท์อีสท์  เอเชีย  เอนเนอร์จี้  จ ากัด 
 กรรมการ บริษทั  ไฟฟ้าน้ างึม 2  จ ากัด 
2551 - 2556 กรรมการผู้จัดการใหญ ่ บริษทัผลิตไฟฟ้าราชบุรี โฮลดิ้ง จ ากัด(มหาชน) 
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ประวัติการท างาน(ต่อ) 
2550 - 2551 ผู้ช่วยผู้ว่าการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังความร้อน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) 
2548 - 2550 ผู้ช่วยผู้ว่าการวิศวกรรมโรงไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) 
2543 - 2548 ผู้อ านวยการฝ่ายบริหารโครงการ   การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) 

 
3. นายกวิน  เฉลิมโรจน ์
       กรรมการ และเป็นกรรมการผู้มีอ านาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท 
 

สัญชาต ิ  ไทย 
  

คุณวุฒิทางการศึกษา  
 ปริญญาโท Master of Science in Computer and Engineering Management มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
 ปริญญาตร ี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร  

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ประวัติการอบรม  
 หลักสูตร Director Accreditation Program  

(DAP รุ่น 110/2557) 
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทัไทย 

 หลักสูตร โครงการสร้างทีมพ่ีเลี้ยงธุรกิจ  โดย OSMEP – ABAC – ICE  
 หลักสูตร Organization Development โดย Dr.Imre Lovey 
 หลักสูตร FOCUS-Tools for Process Improvement  

and Management 
โดย Pritchett Rummler-Brache Private  Ltd., 
Singapore 

 หลักสูตร Professional Presentation Skill โดย NBO (Nelson Buchanan & Ostergard) 
 หลักสูตร QS 9000/Total Quality Management  
 หลักสูตร ISO 9001 and TS 16949  
 หลักสูตร Project Management  

 
ประวัติการท างาน 

2556 - ปัจจบุัน กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ บริษทั ไซเบอร์แพลนเน็ต อินเตอร์แอคทีฟ จ ากัด (มหาชน) 
 กรรมการ บริษทั อินฟอร์เมติกซ์ พลัส จ ากัด 
 กรรมการ บริษทั ไอ – พีโน่  จ ากัด 
 กรรมการ บริษทั พีโน่ คอนสตรคัช่ัน จ ากัด 
 กรรมการ บริษทั โดมแลนด์ เอสเตท จ ากัด 
2553 - ปัจจบุัน กรรมการ บริษทั ฮาร์ทแอนด์มายด์ แอพพาเรล จ ากัด 
2552 - ปัจจบุัน กรรมการ บริษทั ดิจติอล เกตเวย์ จ ากัด 
2549 - 2552 กรรมการ ผู้จัดการ บริษทั อีลิท อินเตอร์เนช่ันแนล (ยุโรป) จ ากัด 
 กรรมการ ผู้จัดการ บริษทั อีลิท แมนเนจเม้น คอนซัลแตนท์ จ ากัด 
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4. นายสมนึก  เจตน์จิราวัฒน์ 
       กรรมการ และเป็นกรรมการผู้มีอ านาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท 
 

 

สัญชาต ิ      ไทย  
 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
 ปริญญาตร ี คณะมนุษยศ์าสตร ์  มหาวิทยาลัยรามค าแหง  

 

ประวัติการท างาน 
2557 - ปัจจบุัน กรรมการ  บริษทั ไซเบอร์แพลนเน็ต อินเตอร์แอคทีฟ จ ากัด (มหาชน) 
 กรรมการ บริษทั ไอ – พีโน่  จ ากัด 
 กรรมการ บริษทั พีโน่ คอนสตรคัช่ัน จ ากัด 
2556 - ปัจจบุัน กรรมการผู้จัดการ YES Energy Solutions  Co., Ltd 
2544 - ปัจจบุัน กรรมการผู้จัดการ VBT Communications Co., Ltd. 
2544 - 2548 Managing Director Vogel Burda Communications Co., Ltd. 
2540 - 2544 Managind Director TTG Intertrade  : business source in South East Asia 
2533 - 2540 Managing Director Trio-Trio Travel Group (business, leisure, education) 
2529 - 2533 Deputy Managing Director C.H.K. Services., Co., Ltd. 

 
 
 

5. นางจิตรลดา  พรใจหาญ 
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

 

สัญชาต ิ      ไทย 
  

คุณวุฒิทางการศึกษา 
 ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
 ปริญญาตร ี สาขาการเงิน การธนาคาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

  

ประวัติการอบรม  
 หลักสูตร โครงการจดัการอสังหาริมทรัพย์ (RE CU รุ่นที่ 5) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์   
 หลักสูตร การบริหารการจัดการอสังหาริมทรัพย์ รุ่นที่  1 จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 

ประวัติการท างาน 
2557 - ปัจจบุัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษทั ไซเบอร์แพลนเน็ต อินเตอร์แอคทีฟ จ ากัด (มหาชน) 
2536 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษทั โกลเด้นท์ พร๊อพเพอร์ตี้ ดเีวลลอปเม้นท์ จ ากัด 
2545 - 2553 ผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชน 

และครอบครัวกลาง 
กรุงเทพมหานคร 
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6. นางสาวพิมพ์แก้ว อ าไพพัสตร์ 
       กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
 

 

สัญชาต ิ      ไทย  
 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
 ปริญญาตร ี รัฐศาสตร์บัณฑิตคณะรัฐศาสตร์ ภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 
ประวัติการท างาน 

2557 - ปัจจบุัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษทั ไซเบอร์แพลนเน็ต อินเตอร์แอคทีฟ จ ากัด (มหาชน) 
2554 - ปัจจบุัน กรรมการผู้จัดการ บริษทั คอมมูนเิคช่ัน แอนด์ อินโนเวทีฟ เอเชีย   จ ากัด 
2552 - 2556 ผู้อ านวยการ บริษทั เนชั่นแนล เพาเวอร์ มีเดีย จ ากัด           
2549 - 2556 ผู้อ านวยการ บริษทั ลีฟส์ แอนด์ ริช จ ากัด 
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ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 
ความเป็นมา 

บริษทั ไซเบอร์แพลนเน็ต อินเตอร์แอคทีฟ จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) เร่ิมก่อตั้งข้ึนในปี 2543 ดว้ยทุนจดทะเบียน 
1,000,000 บาท โดยมีวตัถุประสงค์หลกัในการประกอบธุรกิจพฒันาซอฟต์แวร์เกมเพ่ือจ าหน่ายและการรับจ้างพฒันา
ซอฟตแ์วร์เกมใหแ้ก่ลูกคา้ทั้งในและต่างประเทศ ภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ “CyberPlanet Interactive”   โดยในระยะเร่ิมตน้
ของการด าเนินธุรกิจ บริษทัฯ มุ่งเน้นการพฒันาซอฟตแ์วร์เกมส าหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล(“เกมคอมพิวเตอร์”) 
หลงัจากนั้นไดข้ยายขอบเขตการท าธุรกิจ ไปสู่การพฒันาซอฟตแ์วร์เกมส าหรับโทรศพัท์เคล่ือนท่ี และการพฒันาซอฟตแ์วร์
เกมส าหรับเคร่ืองเล่นเกมคอนโซล (Console game)  ซอฟต์แวร์เกมคอมพิวเตอร์เกมแรกท่ีบริษทัฯ เป็นผูพ้ฒันาเพื่อจดั
จ าหน่ายในประเทศคือเกม “Magic Chronicle” ซ่ึงถือไดว้า่เป็นเกมแนววางแผนกลยทุธ์ (Real-time strategy) เกมแรกท่ีผลิต
โดยผูป้ระกอบการชาวไทย ท าให้บริษทัฯ เร่ิมมีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จกัในฐานะเป็นหน่ึงในผูบุ้กเบิกการพฒันาซอฟตแ์วร์เกม
คอมพิวเตอร์ในประเทศไทย  นอกจากน้ีในวนัท่ี 18 พฤษภาคม 2552 บริษทัฯ ไดด้ าเนินการแปรสภาพบริษทัเป็นบริษทั
มหาชนและไดจ้ดทะเบียนเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ (mai) เม่ือวนัท่ี 27 พฤษภาคม 2553 

ปี 2556 กลุ่มบริษทัฯ ไดข้ยายธุรกิจสู่ภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพยโ์ดยบริษทัฯ ไดซ้ื้อท่ีดินน ามาพฒันาและจดัสรร
แบ่งขายเป็นแปลงท่ีอ าเภอปากช่อง  จงัหวดันครราชสีมา (“เขาใหญ่”)  การซ้ือท่ีดินดงักล่าวเพ่ือน ามาจดัสรรแบ่งขาย เป็น
ธุรกิจท่ีมีศกัยภาพและสามารถสร้างผลก าไรให้กบับริษทัฯ ในอนาคตได ้และ ณ วนัท่ี 31  ธนัวาคม 2556 บริษทัฯ มีทุนจด
ทะเบียนช าระแลว้ทั้งส้ิน 280 ลา้นบาท ซ่ึงประกอบดว้ยหุน้สามญัจ านวน 560 ลา้นหุน้ มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท ซ่ึงด าเนินการ
จดทะเบียนกบักระทรวงพาณิชยเ์รียบร้อยแลว้เม่ือวนัท่ี 14  มิถุนายน 2556  

 ปี 2557 จากการท่ีบริษทัฯ ขยายธุรกิจสู่ภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์ในวนัท่ี 30 พฤษภาคม 2557 บริษทัฯ ไดล้งทุน
ในหุน้สามญัของบริษทั โดมแลนด์ เอสเตท จ ากดั เป็นจ านวนเงิน 49.50 ลา้นบาท (คิดเป็นร้อยละ 98.00) มีผลท าให้บริษทั
ดงักล่าวเป็นบริษทัยอ่ย  โดยบริษทั โดมแลนด ์เอสเตท จ ากดั เป็นเจา้ของโครงการ เดอะ พีโน่ เขาใหญ่ เป็นห้องชุดเพ่ือขาย
จ านวน 40 หอ้ง 

 ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2557 เม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2557 ผูถื้อหุ้นไดมี้มติให้เพ่ิมทุนจดทะเบียน จาก
เดิม 280.00 ลา้นบาท (หุน้สามญัจ านวน 560 ลา้นหุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.50 บาท) เป็น 560.00 ลา้นบาท (หุน้สามญัจ านวน 1,120 
ลา้นหุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.50 บาท) ซ่ึงบริษทัฯ ไดจ้ดทะเบียนกบักระทรวงพาณิชย ์เม่ือวนัท่ี 14 พฤษภาคม 2557 

ในเดือนมิถุนายน 2557 บริษทัฯ ไดจ้ดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมบางส่วน จ านวน 102.95 ลา้นหุ้น 
และ ในเดือนกนัยายน 2557 บริษทัฯ ไดจ้ดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั จ านวน 457.02 ลา้นหุน้ ในราคาหุน้
ละ 0.85 บาท ซ่ึงจดทะเบียนกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 10 มิถุนายน 2557 และเม่ือวนัท่ี 23 กนัยายน 2557 ตามล าดบั 

ในการประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 2/2557 เม่ือวนัท่ี 18 พฤศจิกายน 2557 ผูถื้อหุ้นไดมี้มติให้เพ่ิมทุนจดทะเบียน 
เพ่ือออกและเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนให้แก่บุคคลในวงจ ากดั(Private Placement) จ านวนไม่เกิน 5,550,000,000 หุ้น และ
ออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ ท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัฯ(CYBER – W1) จ านวนไม่เกิน 280,000,000 หน่วย 
รวมทั้งการออกและจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนเพ่ือรองรับการใชสิ้ทธิดงักล่าวจ านวนไม่เกิน 280,000,000 หุ้น ให้แก่ผูถื้อหุ้น
เดิมของบริษทัฯ ตามสดัส่วนการถือหุน้(Right Offering) 



                                                                              บริษัท ไซเบอร์แพลนเน็ต อินเตอร์แอคทีฟ จ ำกดั (มหำชน) 

หน้ำ  10                                                                                                                                                                 รำยงำนประจ ำปี 2557 

 

ในเดือนธนัวาคม 2557 บริษทัฯไดจ้ดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนให้แก่บุคคลในวงจ ากดั จ านวน 3,570 ลา้นหุ้น ซ่ึงจด
ทะเบียนกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 26 ธนัวาคม 2557 
 

ภาพรวมการประกอบธุรกจิ 

1. ในการพฒันาซอฟต์แวร์เกมเพ่ือจ าหน่าย กลุ่มบริษทัจะเป็นผูอ้อกแบบเน้ือหา พฒันาโปรแกรมเกมออกแบบ
แอนิเมชันและคอมพิวเตอร์กราฟฟิค พร้อมทั้ งสร้างเสียงและดนตรีประกอบฉากภายในเกม รวมทั้งการทดสอบแก้ไข
จุดบกพร่องของซอฟต์แวร์เกม จากนั้นจึงจดัจ าหน่ายผ่านบริษทั  โดยลิขสิทธ์ิในซอฟต์แวร์เกมจะเป็นของกลุ่มบริษทั 
ส าหรับการพฒันาซอฟตแ์วร์เกมในลกัษณะการรับจา้งพฒันา จะแตกต่างจากการพฒันาซอฟตแ์วร์เกมเพ่ือจ าหน่าย ตรงท่ีผู ้
วา่จา้งจะเป็นผูอ้อกแบบเน้ือหาของเกม และลิขสิทธ์ิในซอฟตแ์วร์เกมจะเป็นของลูกคา้ อีกทั้งในปี 2557 กลุ่มบริษทัมีรายได้
จากการเปิดด าเนินการสถาบนัพฒันาทกัษะภาษาองักฤษในนาม  จีเนียส แพลนเน็ต โดยปัจจุบนักลุ่มบริษทัคงเหลือสาขา
ผา่นรูปแบบแฟรนไชส์ จ านวน 4 สาขา 

 ปัจจุบันเน่ืองจากการท่ีบริษทัได้มุ่งท่ีจะขยายธุรกิจสู่ภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์และเน่ืองด้วยความก้าวหน้า
ทางดา้นเทคโนโลยท่ีีเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว เป็นผลใหบ้ริษทัชะลอการพฒันาธุรกิจดา้นซอฟตแ์วร์เกม 

2. ในการพฒันาท่ีดินเพื่อขาย จ านวน  5  แปลง เน้ือท่ีรวม 135 ไร่ 2 งาน 73 ตารางวา โครงการพีโน่ ฮิล (“ Pino 
Hill ” ) ท่ีตั้ งโครงการ ทางสาธารณะประโยชน์ ท่ีต่อเน่ืองจากถนนเทศบาล 3 ต  าบลปากช่อง อ าเภอปากช่อง จังหวดั
นครราชสีมา (“เขาใหญ่”)  โดยบริษทัฯ ไดม้อบหมายให้บริษทั ฟิล์ม แอนด์ บรอดคาซท์ติ้ง อินเตอร์มีเดีย จ ากดั เป็น
ผูบ้ริหารการขาย ซ่ึงถึงการก่อสร้างสาธารณูปโภคและคลบัเฮา้ส์ในโครงการ ณ ปัจจุบนั ความคืบหนา้การพฒันาท่ีดิน ได้
ด าเนินการปรับพ้ืนท่ี เพ่ือก่อสร้างถนนพร้อมบ่อพกัโดยรอบของโครงการ  

จากการท่ีบริษทัฯไดล้งทุนซ้ือหุน้สามญัของบริษทั โดมแลนด์ เอสเตท จ ากดั(“โดมแลนด์”)  (บริษทัยอ่ย) ซ่ึงเป็น
เจา้ของโครงการท่ีพกัอาศยั เดอะ พีโน่ เขาใหญ่ (“ The Pino Khaoyai ” ) ท่ีตั้งโครงการ ถนนธนะรัชต ์ต าบล หมูสี อ าเภอ 
ปากช่อง จงัหวดั นครราชสีมา  ลกัษณะโครงการเป็น อาคารชุดพกัอาศยัสูง 5 ชั้น จ านวนห้องชุดพกัอาศยั 40 ยนิูต โดยห้อง
ชุดพกัอาศยัจะออกแบบในลกัษณะ Modern Tropical ร่วมสมยั ดว้ยหนา้ต่างบานกวา้งเพลิดเพลินกบัระเบียงใหญ่ส่วนตวั 
เพ่ือการพกัผอ่น ท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค   

อย่างไรก็ดี ท่ามกลางปัจจยัเส่ียงหลายประการ แต่ตลาดท่ีอยูอ่าศยัในปี 2557 น้ี ยงัพอมีปัจจยัท่ีสนับสนุนธุรกิจ 
อาทิ ทิศทางการด าเนินนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายของคณะกรรมการนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย ทั้งน้ี 
ภายใตส้ถานการณ์เศรษฐกิจและสภาวะการเมืองในปัจจุบนั อาจจะมีผลให้อตัราดอกเบ้ียนโยบายทรงตวัอยูใ่นระดบัต ่า ซ่ึง
น่าจะเป็นปัจจัยหนุนประการหน่ึงต่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ขณะท่ีมีการชะลอการลงทุนของผูป้ระกอบการพฒันา
อสงัหาริมทรัพย ์น่าท่ีจะช่วยลดภาวะความเส่ียงของปัญหาอุปทานท่ีอยูอ่าศยัท่ีลน้ตลาดในระดบัหน่ึง  

นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัไดท้ าการศึกษาธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจพลงังานทางเลือก ในการน้ีบริษทัฯ ไดม้อบหมาย
ใหฝ่้ายบริหารของบริษทัฯ ท าการศึกษาความเป็นไปไดข้องธุรกิจดงักล่าว เพ่ือเป็นการสรรหาธุรกิจมีศกัยภาพและสามารถ
สร้างผลก าไรใหก้บับริษทัฯ ไดใ้นอนาคต โดยหากมีความคืบหนา้เป็นประการใด บริษทัฯ จะน าเร่ืองดงักล่าวน าเสนอต่อท่ี
ประชุมคณะกรรมการและ/หรือท่ีประชุมผูถื้อหุน้ตามท่ีก าหนดในกฎเกณฑ ์และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งต่อไป 
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วสัิยทศัน์ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย หรือกลยุทธ์ในการด าเนินงานของบริษัท 

วสัิยทศัน์ (Vision)   

เป็นผูป้ระกอบการชั้นน าในการพฒันาโครงการอสังหาริมทรัพย ์ในรูปแบบท่ีหลากหลาย  ครบวงจร เพื่อการ
เติบโตและผลประโยชน์ท่ีย ัง่ยืน ส าหรับลูกคา้  นกัลงทุน  พนกังาน และการตอบแทนคืนสู่สังคม  โดยเนน้ท่ีคุณภาพ และ
ศกัยภาพตามแนวระบบสาธารณูปโภคท่ีดี  
 

กลยุทธ์ในการด าเนินงาน 

กลยุทธ์พฒันาธุรกจิอสังหาริมทรัพย์ 
            กลยทุธ์ท่ีส าคญัในการช่วยท าให้ประสบความส าเร็จในการประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพยไ์ดน้ั้น จะมี
ดว้ยกนัหลายวธีิ ซ่ึงสามารถท่ีจะสรุปเป็นกลยทุธ์หลกัๆ ไดด้งัน้ี 

1. กลยทุธ์กลุ่มลูกคา้เป้าหมาย โดยเนน้การพฒันาและจดัสรรท่ีดิน  แต่ก็อาจจะมีการขยายไปสู่ 
การพฒันาโครงการบา้นจดัสรร และคอนโดมิเนียม ใหก้บัลูกคา้กลุ่มเดิมท่ีซ้ือท่ีดิน  ซ่ึงจะท าใหส้ามารถเขา้ถึงกลุ่มลูกคา้
เป้าหมายไดเ้พ่ิมข้ึน 

2. กลยทุธ์การตลาดและการขาย ในแง่การท าตลาดควรท่ีจะมีบริษทัเอเจนซ่ีทางดา้นการโฆษณา 
เป็นท่ีปรึกษา เพ่ือช่วยในการก าหนดกลยุทธ์การโฆษณาและส่ือสารไปยงักลุ่มลูกค้าเป้าหมาย โดยมีการแบ่งแยก
กลุ่มเป้าหมายท่ีชดัเจน เพราะกลุ่มลูกคา้ต่างกนัยอ่มตอ้งมีการใชก้ลยทุธ์ท่ีแตกต่างกนั ในขณะท่ีการวิเคราะห์วิจยัตลาดก็ตอ้ง
มีการท าวิจยัทั้งในเร่ืองของดีมานด์และซพัพลายท่ีอยูอ่าศยัในพ้ืนท่ีต่างๆ ดว้ย ซ่ึงการวิจยัน้ีจะช่วยท าให้รู้ว่าจะตอ้งท าการ
พฒันาสินคา้ออกมาในรูปแบบไหน เพ่ือใหลู้กคา้มีความตอ้งการ และสามารถตอบสนองความพอใจของลูกคา้ไดเ้ป็นอยา่งดี 

3. กลยทุธ์การพฒันาและบริหารเพ่ือผลก าไรอยา่งย ัง่ยนื  มาใชใ้นการด าเนินธุรกิจ เพ่ือเสริมสร้าง 
รายไดใ้ห้แก่บริษทั ทั้งในระยะสั้น, ระยะกลาง, และระยะยาว  ดว้ยทีมท่ีบริหารงานอยา่งเป็นมืออาชีพประกอบกนัในดา้น
ต่างๆ  เพ่ือท่ีจะพฒันาโครงการทุกโครงการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  เร่ิมตั้งแต่การพฒันาท่ีดิน การออกแบบ การก่อสร้าง 
การบริหารโครงการ การบริหารการขายและส่งเสริมการตลาด ต่างๆ เป็นตน้ ให้โครงการมีรูปแบบท่ีตอบรับกับความ
ตอ้งการของกลุ่มลูกคา้ สอดรับกบักระแสความเปล่ียนแปลงและปัจจยัภายนอกและเพ่ือใหส้ามารถแข่งขนักบัผูป้ระกอบการ
อ่ืนๆในธุรกิจอสังหาริมทรัพยปั์จจุบนั ตลอดจนรับมือกบัสภาพเศรษฐกิจท่ีมีความผนัผวน เพ่ือการด าเนินธุรกิจไดอ้ยา่งมี
เสถียรภาพและมัน่คง สามารถพฒันาโครงการอสังหาริมทรัพยท่ี์บริษทัถือครองอยูใ่ห้มีศกัยภาพท่ีเหมาะสมต่อการด าเนิน
ธุรกิจท่ีสามารถสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู ้ถือหุ้นได้ และบริษัทยงัมองถึงโอกาสในการพัฒนาท่ีดินและโครงการ
อสงัหาริมทรัพยใ์หม่ๆในท าเลท่ีมีศกัยภาพสูงโดยหวงัท่ีจะพฒันาและเพ่ิมมูลคา่ท่ีดินเหล่าน้ีในอนาคต อีกทั้งบริษทัยงัมองหา
โอกาสท่ีจะร่วมงานกบัคู่คา้ทางธุรกิจท่ีแขง็แกร่งเพ่ือการลงทุนและเพ่ิมประสิทธิภาพของบริษทัยิ่งข้ึนไป  ส่ิงส าคญัท่ีสุดอีก
ประการคือการปรับภาพลกัษณ์ของธุรกิจเพ่ือสร้างความเช่ือมัน่ในฐานะผูป้ระกอบธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพยช์ั้นน าให้กบั
ลูกคา้และผูล้งทุน ควบคู่ไปกบัการบริหารงานอยา่งมีประสิทธิภาพ การควบคุมตน้ทุนค่าใชจ่้ายท่ีเหมาะสม ท่ีจะสร้างรายได้
และความแขง็แกร่งใหก้บับริษทัในระยะยาว ต่อไป 
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ภาพรวมอุตสาหกรรม 
ธุรกจิพฒันาซอฟต์แวร์ 

 ภาพรวมของตลาดซอฟตแ์วร์และบริการ ซอฟตแ์วร์ของประเทศไทยในปี 2557 คาดการณ์เบ้ืองตน้ วา่จะมีมูลค่า
ประมาณ 44,026 ลา้นบาท หรือเติบโต ประมาณร้อยละ 12.6 ส่วนตลาด Embedded System Software ปี 2557 คาดวา่จะมี
มูลค่าประมาณ 5,864 ลา้นบาท หรือมีอตัราการเติบโตประมาณร้อยละ 20 สัดส่วนการเติบโตของตลาดซอฟต์แวร์และ
บริการ ซอฟตแ์วร์ในปี 2557 จะเนน้ท่ีซอฟตแ์วร์ส าเร็จรูป เน่ืองจากมีการน าแอพลิเคชัน่เขา้มารวมดว้ย ขณะท่ี สัดส่วนการ
เติบโตของตลาดในภาพรวมจะใกลเ้คียงกบัปี 2556 ซ่ึงประมาณการเบ้ืองตน้จะมีการขยายตวัเพ่ิมข้ึน กวา่ร้อยละ 10 เน่ืองจาก
กลุ่มผูป้ระกอบการมองวา่ เศรษฐกิจของไทยปีหนา้จะค่อนขา้งชะลอตวั เป็นเหตุให้ ซอฟต์แวร์ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงท่ีเขา้มา
รองรับภาคบริการมี การชะลอตวัตามไปดว้ย นอกจากน้ีเทรนด์ท่ีก าลงัเป็นท่ีนิยมคือ Big Data (ขอ้มูลท่ีมีขนาดใหญ่และ
ความซบัซอ้นมาก) ซ่ึงเขา้มามี อิทธิพลในส่วนของการบริการในรูปแบบ Platform ใหม่ ท่ีจะสามารถบริหารจดัการขอ้มูล
จ านวนมากเช่นนั้นได ้อาทิมลัติชาแนลท่ีเก่ียวขอ้งกบัสถาบนัการเงินทางออนไลน์ 
 
ธุรกจิพฒันาอสังหาริมทรัพย์ 
 เร่ิมตน้ปี 2557 ผ่านมา คือ สถานการณ์ทางการเมือง ท่ียงัคงเป็นแรงกดดนัต่อตลาดอสังหาริมทรัพย ์โดยเฉพาะ
ในช่วงต้นปี2557 สถานการณ์ทางการเมืองมีความรุนแรงข้ึน ส่งผลให้กิจกรรมการลงทุนและกิจกรรมการซ้ือขาย
อสังหาริมทรัพย์ชะลอตัว  โดยเฉพาะตลาดในกรุงเทพฯ ท่ีได้รับผลกระทบโดยตรง ขณะท่ีปัจจัยเฉพาะในธุรกิจ
อสงัหาริมทรัพยท่ี์ยงัรออยูข่า้งหนา้ อาทิ แนวโนม้ตน้ทุนการด าเนินธุรกิจท่ีปรับตวัสูงข้ึนในปี 2557 ซ่ึงจะมีผลต่อการพฒันา
อสังหาริมทรัพยท่ี์คาดวา่จะมีความทา้ทายมากข้ึนในการด าเนินกลยทุธ์การตลาดท่ีจะสามารถคงระดบัราคาขายท่ีอยูอ่าศยั 
หรือพยงุให้ราคาท่ีอยูอ่าศยัปรับข้ึนเพียงเล็กนอ้ย โดยปัจจยัท่ีมีผลต่อตน้ทุนธุรกิจ ไดแ้ก่ ราคาท่ีดิน ค่าจา้งแรงงาน (ผลจาก
ปัญหาการขาดแคลนแรงงานในภาคก่อสร้าง ท าให้เกิดการแย่งชิงก าลงัแรงงาน ผูป้ระกอบการจ าเป็นตอ้งปรับข้ึนอตัรา
ค่าจา้งแรงงาน) และแนวโนม้ราคาพลงังานในประเทศท่ีทยอยปรับเพ่ิมข้ึน 

อยา่งไรก็ดี การเร่งเปิดโครงการกนัอยา่งเขม้ขน้ดงักล่าว ไดก้ลบัมามีส่วนในการผลกัดนัราคาท่ีดินและตน้ทุนการ
ประกอบธุรกิจใหเ้ร่งตวัข้ึน และผลกัดนัใหร้าคาท่ีอยูอ่าศยัปรับตวัสูงข้ึนตามไปดว้ย ซ่ึงจะท าใหอ้ านาจการซ้ือท่ีอยูอ่าศยัของ
ผูบ้ริโภคลดลง 
 ขณะเดียวกนั ภายใตส้ภาวะเศรษฐกิจท่ีเผชิญความเส่ียงสูงข้ึนจากเหตุการณ์ทางการเมือง สถาบนัการเงิน จึงให้
ความระมัดระวงัในการอนุมติัสินเช่ือทั้ งท่ีให้แก่ผูป้ระกอบการพฒันาอสังหาริมทรัพย์และผูบ้ริโภค เน่ืองจากตลาด
อสงัหาริมทรัพยใ์นปีน้ียงัมีอีกหลายประเด็นท่ีน่ากงัวล ทั้งจากความไม่สมดุลระหวา่งอุปสงคแ์ละอุปทานท่ีอยูอ่าศยัในบาง
พ้ืนท่ี การชะลอตวัของความตอ้งการซ้ือท่ีอยูอ่าศยัของผูบ้ริโภค และปัญหาหน้ีภาคครัวเรือนท่ีอยูใ่นระดบัสูง 

 ท่ามกลางปัจจัยเส่ียงหลายประการ แต่ตลาดท่ีอยู่อาศัยในปี 2557 น้ี ยงัพอมีปัจจัยท่ีสนับสนุนธุรกิจ อาทิ ทิศ
ทางการด าเนินนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายของคณะกรรมการนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย ทั้งน้ี ภายใต้
สถานการณ์เศรษฐกิจและสภาวะการเมืองในปัจจุบนั อาจจะมีผลให้อตัราดอกเบ้ียนโยบายทรงตวัอยูใ่นระดบัต ่า ซ่ึงน่าจะ
เป็นปัจจยัหนุนประการหน่ึงต่อธุรกิจอสงัหาริมทรัพย ์ขณะท่ีการชะลอการลงทุนของผูป้ระกอบการพฒันาอสังหาริมทรัพย์ 
น่าท่ีจะช่วยลดภาวะความเส่ียงของปัญหาอุปทานท่ีอยูอ่าศยัลน้ตลาดในระดบัหน่ึง 
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ภาวการณ์การแข่งขนั 
ธุรกจิพฒันาซอฟต์แวร์ 
 ในฐานะท่ีประเทศไทยเป็นหน่ึงในสมาชิกของกลุ่มประเทศเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้จากทั้งหมด 10 ประเทศ คือ 
บรูไน กมัพชูา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย และเวยีดนาม นัน่คือ การเปิดประเทศเขา้สู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) ในปี ค.ศ. 2015 ท่ีนอกจากจะส่งผลให้เกิดการไหลบ่าเขา้มาของ
เงินทุนปริมาณมหาศาลจากต่างชาติแลว้ หลายฝ่ายยงักงัวลถึงการภาวะการแข่งขนัท่ีรุนแรงข้ึนในประเทศแถบภูมิภาค 
โดยเฉพาะภาคธุรกิจซอฟตแ์วร์ของไทยท่ียงัไม่แขง็แรงนกั 

 การสร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั อาจจะเป็นประเด็นส าคญัท่ีภาคธุรกิจซอฟตแ์วร์ของประเทศไทยตอ้งใส่
ใจ โดยเฉพาะหากมีการเปิด AEC 2015 ภาคธุรกิจหลายฝ่ายต่างกงัวลถึงความปล่ียนแปลง ดว้ยการรุกเขา้มาของกลุ่มทุน
ต่างชาติท่ีมีโมเดลธุรกิจอนัแข็งแกร่ง รวมถึงความกงัวลต่อการเกิดภาวะสมองไหล ดึงตวับุคคลากรท่ีเก่งๆ ออกจากบริษทั 
ซ่ึงทุกส่ิงต่างส่งผลกระทบต่อธุรกิจของคนไทยโดยตรง  ซ่ึงการแข่งขนัดงักล่าวขา้งตน้จะไม่มีผลกระทบโดยตรงกบับริษทัฯ 
เน่ืองมาจากบริษทัฯ มีนโยบายในการชะลอการพฒันาธุรกิจดา้นซอฟตแ์วร์ 
 

ธุรกจิพฒันาอสังหาริมทพัย์ 
               การแข่งขนัในธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์ในปัจจุบนันั้น เร่ิมขยายวงกวา้งมากกว่าอดีตท่ีผ่านมา ท าให้ผูป้ระกอบการ
คิดคน้กลยทุธ์การตลาดใหม่ๆ เขา้มาเร่งการตดัสินใจของลูกคา้ อยา่งไรก็ตาม แมว้า่รูปแบบการแข่งขนัจะเปล่ียนแปลงมาก
ข้ึน แต่กลยทุธ์หลกัท่ียงัคงน ามาเร่งตดัสินใจลูกคา้รวมถึงดึงให้ลูกคา้เขา้มาเลือกซ้ือท่ีดิน คอนโดมิเนียม บา้นในโครงการ
ของแต่ละบริษทัยงัคงเก่ียวเน่ืองกบัราคาขาย และท าเลท่ีตั้งโครงการเป็นหลกั อยา่งไรก็ตาม ยงัคงมีผูป้ระกอบการรายใหญ่
ในตลาดหลายๆ ราย เร่ิมสร้างความต่างในดา้นการแข่งขนั โดยการดึงเอารูปแบบการใชชี้วติ และการอยูอ่าศยั ในบา้นมาเป็น
จุดขาย ซ่ึงกลยทุธ์ดงักล่าวนั้นเร่ิมเป็นท่ีไดรั้บความสนใจมากข้ึน เน่ืองจากในการพฒันาการแข่งขนัดงักล่าวจ าเป็นตอ้งมีการ
สร้างมูลค่าเพ่ิม และการให้คุณภาพชีวิตจากการอยูอ่าศยั ซ่ึงจะช่วยให้ลูกคา้มีความเป็นอยูท่ี่ดี สะดวกสบายในอนาคตระยะ
ยาว รวมถึงตอบโจทยก์ารอยูอ่าศยัในบา้นอยา่งแทจ้ริง หรือท่ีเรียกไดว้า่ การขายบา้นพร้อมคุณภาพชีวิต และคุณภาพการอยู่
อาศยั ซ่ึงกลยทุธ์นั้นแมว้า่จะดึงดูดใจลูกคา้เพราะเป็นการให้ลูกคา้มากกวา่ค าวา่การขายบา้น เพราะรูปแบบกลยทุธ์ตลาดนั้น
เป็นเสมือนการขายบา้นและชีวิตท่ีมีความสุขในการอยูอ่าศยั ท าให้มีตน้ทุนในการตลาดท่ีสูง และจะส่งผลให้บา้นมีราคา
สูงข้ึน ดังนั้นรูปแบบการตลาดดังกล่าวมีไม่มากในประเทศไทย ธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกับ
อสงัหาริมทรัพยมี์มากข้ึน  

 

แนวทางในการด าเนินธุรกจิ 

ธุรกจิพฒันาซอพต์แวร์ 

 ตามท่ีกลุ่มบริษทัไดมี้นโยบายในการขยายธุรกิจไปสู่ภาคธุรกิจอสงัหาริมทรัพยน์ั้น  และไดมี้นโยบายในการชะลอ
การพฒันาธุรกิจด้านซอฟต์แวร์ลง เป็นผลให้บริษทัฯ หยุดการพฒันาการด าเนินการในส่วนพฒันาซอฟต์แวร์ ทั้ งน้ีกลุ่ม
บริษทัฯ คงยงัมุ่งไปสู่ธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพยเ์ป็นธุรกิจหลกัในอนาคตดว้ยเช่นกนั 
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ธุรกจิพฒันาอสังหาริมทรัพย์ 

บริษทัฯ ไดก้ าหนดแนวทางการบริหารจดัการธุรกิจอสังหาริมทรัพยท่ี์เหมาะสมท่ีสุดในการด าเนินกิจการเพื่อให้
สอดคลอ้งกบัพฤติกรรมของผูบ้ริโภค  บริษทัฯ มีนโยบายในการด าเนินธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพยป์ระเภทจ าหน่ายอยา่ง
ต่อเน่ือง โดยในปี พ.ศ. 2557  ท่ีผา่นมายงัคงอยูใ่นเขตอ าเภอปากช่อง  จงัหวดันครราชสีมา (“เขาใหญ่”)  โดยมีเป้าหมายและ
นโยบายหลกั ๆ ดงัน้ี :- 

1) มุ่งเนน้พฒันาสินคา้ประเภทคอนโดมิเนียม บา้นเด่ียวพร้อมท่ีดิน ในเฟสต่อเน่ืองของโครงการ 
เดิม ซ่ึงบริษทัฯ มีความถนดั ทั้งในส่วนของตลาด และการพฒันาสินคา้โดยการออกแบบบา้นใหม่ให้สอดคลอ้งกบัความ
ตอ้งการของผูบ้ริโภคกลุ่มเป้าหมาย 

2) พฒันาปรับปรุงสาธารณูปโภค และบริการสาธารณะ ใหอ้ยูใ่นสภาพท่ีเหมาะสมกบัการใชง้าน โดย 
เม่ือบริษทัฯไดดู้แลรักษาครบก าหนดตามโครงการและวิธีการจดัสรรแลว้ บริษทัฯ มีนโยบายในการจดัตั้งนิติบุคคลบา้น
จดัสรรในทุกโครงการ เพ่ือใหเ้จา้ของร่วมไดมี้ส่วนร่วมกนัในการบริหารจดัการชุมชนดว้ยตนเองโดยมีสิทธ์ิและหนา้ท่ี ตาม
กฎหมาย อนัจะน ามาซ่ึงความเขม้แขง็ของแต่ละชุมชนไดเ้ป็นอยา่งดี 

3) จดัทีมงานบริหารลูกคา้สมัพนัธ์ บริการหลงัการขาย เพื่อใหมี้ประสิทธิภาพในการรับเร่ืองราวจาก 
ลูกคา้ ถึงแมใ้นกรณีท่ีโครงการไดปิ้ดการขายและโอนกรรมสิทธ์ิแก่ผูซ้ื้อทั้งหมดแลว้ ทีมงานบริหารลูกคา้สัมพนัธ์ดงักล่าว
ยงัคงมีหน้าท่ีให้บริการลูกคา้อย่างต่อเน่ืองจนครบก าหนดตามสัญญา รวมทั้ งการให้ขอ้มูลข่าวสารการประชาสัมพนัธ์
กิจกรรมการตลาดของบริษทัท่ีมีประสิทธิภาพอีกทางหน่ึงดว้ย อนัจะส่งผลให้แบรนด์ของบริษทัเป็นท่ียอมรับของผูบ้ริโภค
อยา่งต่อเน่ืองและยาวนาน 

4) เสริมสร้างพนัธมิตรทางการคา้ เช่น การรวมกลุ่มผูป้ระกอบการพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์เพื่อการ 
แลกเปล่ียนนวตักรรมและแนวทางการพฒันาโครงการให้ลดความเส่ียง และเพ่ิมอตัราผลก าไร โดยเป็นในรายการท่ีไม่เป็น
ความลบัในทางธุรกิจท่ีจะท าใหมี้ส่วนไดเ้สีย  

 

ปัจจัยความเส่ียง 
บริษทัฯ ตระหนักดีว่า การบริหารความเส่ียงเป็นเป็นพ้ืนฐานท่ีส าคญัในการประกอบธุรกิจของบริษทั ส าหรับ

ช่วงเวลาท่ีผา่นมาบริษทัฯ ไดป้รับปรุงโครงสร้างองคก์รตลอดจนกระบวนการบริหารความเส่ียงดา้นต่างๆอยา่งต่อเน่ือง โดย
ความเส่ียงหลกัๆ สามารถจ าแนกได ้ดงัน้ี 

ความเส่ียงจากสถานการณ์ทางการเมอืงภายในประเทศ 
ปัญหาความขดัแยง้ทางการเมือง และ การชุมนุมทางการเมืองท่ีเกิดข้ึนในประเทศไทยของปีท่ีผา่นมาส่งผลกระทบ

ต่อความเช่ือมัน่ของประเทศไทยทั้งดา้นการลงทุนและการท่องเท่ียว และท าให้ความเช่ือมัน่ของผูบ้ริโภคและผูล้งทุน
ภาคเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศลดลง ซ่ึงจะกระทบต่อการขยายตวัของการบริโภคและการลงทุนในประเทศและ
เกิดผลเสียอยา่งมากต่อทุกภาคอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจไทยโดยรวม  

ความกังวลเร่ืองสถานการณ์ทางการเมืองและผลกระทบต่อเศรษฐกิจเป็นปัจจัยลบต่อทุกธุรกิจรวมถึงธุรกิจ
อสังหาริมทรัพยท์ั้งดา้นอุปสงค์และอุปทาน เม่ือผูบ้ริโภคขาดความเช่ือมัน่อาจจะตอ้งการถือเงินสดมากข้ึนและชะลอการ
ตดัสินใจลงทุนซ้ืออสังหาริมทรัพย ์กลุ่มผูซ้ื้อเพ่ือการลงทุนเก็งก าไรจะลดลง ขณะเดียวกนัดา้นผูป้ระกอบการท่ีตอ้งการรอ
ความชดัเจนทางการเมืองอาจจะชะลอการลงทุนโครงการใหม่หรือปรับลดจ านวนโครงการลง รวมถึงสถาบนัการเงินจะมี
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ความเขม้งวดข้ึนในการปล่อยสินเช่ือแก่ผูพ้ฒันาโครงการและการให้สินเช่ือบุคคลเพ่ือซ้ือบา้นโดยเฉพาะในกลุ่มท่ีมีความ
อ่อนไหวเร่ืองก าลงัซ้ือและความสามารถในการช าระหน้ี อยา่งไร ก็ตามพบวา่ผูบ้ริโภคท่ีมีก าลงัซ้ือและมีความตอ้งการซ้ือ
อสังหาริมทรัพยเ์พื่อเป็นท่ีอยู่อาศัยจะให้ความส าคญักับความน่าเช่ือถือของผูป้ระกอบการมากข้ึนและจะพิจารณาเลือก
โครงการท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการและใหค้วามคุม้ค่ามากท่ีสุด  

บริษทัฯ มีนโยบายสร้างการเติบโตอยา่งย ัง่ยนืโดยมีการบริหารจดัการอยา่งมืออาชีพ ก่อนการลงทุน บริษทัฯ จะมี
การวางแผนและศึกษาความเป็นไปไดข้องแต่ละโครงการ  และอยูใ่นท าเลท่ีมีศกัยภาพ ท าใหก้ารพฒันาโครงการต่างๆได ้ 
 
ความเส่ียงจากความผนัผวนทางเศรษฐกจิ  

บริษทัฯ ประกอบธุรกิจอสงัหาริมทรัพย ์ซ่ึงเป็นธุรกิจท่ีไดรั้บผลกระทบโดยตรงจากการภาวะเศรษฐกิจท่ีชะลอตวั
ลง โดยปัจจยัดงักล่าวอาจส่งผลกระทบต่อก าลงัซ้ือและการตดัสินใจซ้ือท่ีอยูอ่าศยัของกลุ่มลูกคา้เป้าหมายของบริษทัฯ ทั้งน้ี 
กลุ่มลูกคา้เป้าหมายของบริษทัส่วนใหญ่เป็นลูกคา้ระดบักลางถึงระดับบน จึงอาจไดรั้บผลกระทบในทางลบจาก การ
เปล่ียนแปลงของสภาพเศรษฐกิจไม่มากนกั อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯ มีแนวทางในการลดความเส่ียงดงักล่าว โดยการวางแผน
และก าหนดนโยบายใหส้อดคลอ้งกบัสภาวะเศรษฐกิจในแต่ละช่วง  เป็นตน้  

นอกจากน้ี ยงัมีการก าหนดลูกคา้กลุ่มเป้าหมายใหส้อดคลอ้งกบัการเลือกท าเลและรูปแบบโครงการเพ่ือใหม้ัน่ใจวา่ 
บริษทัฯ จะสามารถพฒันาผลิตภณัฑท่ี์ตรงตามก าลงัซ้ือและความตอ้งการท่ีอยูอ่าศยัของลูกคา้ในระยะเวลา อนัใกลใ้หไ้ดม้าก
ท่ีสุด เพื่อให้ยอดขายของบริษทัฯ มีการเติบโตอยา่งมีเสถียรภาพ แมใ้นภาวะท่ีสภาพเศรษฐกิจมี การขยายตวัลดลง ซ่ึงจะ
ส่งผลใหบ้ริษทัฯ สามารถลดผลกระทบจากความเส่ียงจากการผนัผวนของเศรษฐกิจไดอ้ยา่ง มีประสิทธิภาพ  
  
ความเส่ียงจากการขาดแคลนแรงงาน  

การปรับอตัราค่าแรงขั้นต ่าเป็น 300 บาททัว่ประเทศ ตั้งแต่วนัท่ี 1 ม.ค. 2556 และการปรับอตัราเงินเดือนขั้นต ่า
ปริญญาตรีเป็น 15,000 บาทต่อเดือน ท าให้แรงงานไทยบางส่วนยา้ยกลบัไปท างานตามภูมิล าเนาเดิมเพราะไดร้ายไดไ้ม่
ต่างกนั และทศันคติในการเรียนต่อปริญญาตรีแทนสายอาชีพไดเ้พ่ิมมากข้ึน ส่งผลให้มีการขาดแคลนแรงงานกลุ่มแรงงาน
ระดบักลางถึงล่างในทุกภาคธุรกิจ และ ต่อไปหากมีการด าเนินการก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานของภาครัฐซ่ึงเป็นโครงการ
ขนาดใหญ่และใชร้ะยะเวลาก่อสร้างหลายปีจะท าใหปั้ญหาแรงงานรุนแรงมากข้ึน  

ส าหรับภาคธุรกิจอสงัหาริมทรัพย ์ปัญหาการขาดแคลนแรงงานถือเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีส่งผลกระทบโดยตรง เน่ืองจาก
ธุรกิจน้ีตอ้งใชแ้รงงานจ านวนมากในงานก่อสร้างโดยเฉพาะแรงงานท่ีมีฝีมือ ท าให้โครงการพฒันาอสังหาริมทรัพยห์ลาย
โครงการไม่สามารถก่อสร้างแลว้เสร็จตามก าหนดและตอ้งเล่ือนระยะเวลาการส่งมอบสินคา้ให้กบัลูกคา้ ผูป้ระกอบการ
หลายรายจึงแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานโดยหันมาใช้เทคโนโลยีการ ก่อสร้างส าเร็จรูปในการก่อสร้างเพ่ือลด
ระยะเวลาการก่อสร้างหรือผูป้ระกอบการบางรายท าสญัญาวา่จา้งล่วงหนา้เพ่ือลดความเส่ียงในการขาดแคลนแรงงานรวมถึง
การจา้งงานแรงงานต่างดา้วอยา่งถูกกฎหมาย  

กลุ่มบริษทัฯ จา้งบริษทัตวัแทนขายและผูรั้บเหมาให้เป็นผูก่้อสร้างโครงการทั้งหมด  นอกจากน้ี กลุ่มบริษทัยงัให้
ความส าคญักบัการรักษาเครดิตท่ีดี โดยมีก าหนดระยะเวลาการจ่ายเงินท่ีแน่นอนหลงัจากตรวจรับงาน ซ่ึงท าให้ผูรั้บเหมามี
เงินทุนหมุนเวยีนเพียงพอท่ีจะใชใ้นการด าเนินงานให้ผูรั้บเหมาเช่ือมัน่และมีความยินดีท่ีจะท างานอยา่งมีคุณภาพและเสร็จ
ตรงตามก าหนดเวลา  นอกจากน้ี กลุ่มบริษทัฯยงัมีการน าระบบช้ินส่วนส าเร็จรูป (Precast System) มาใชใ้นการก่อสร้าง เพื่อ
รองรับปัญหาการขาดแคลนแรงงานและลดระยะเวลาการก่อสร้าง 
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ความเส่ียงจากการเพิม่ขึน้ของราคาวสัดุก่อสร้าง  
เน่ืองจากวสัดุก่อสร้างเป็นวตัถุดิบหลกัในการพฒันาโครงการอสังหาริมทรัพย ์ ราคาตน้ทุนของวสัดุก่อสร้าง ท่ี

เปล่ียนแปลงอย่างมีนัยส าคญัจึงส่งผลกระทบในทางลบต่อการควบคุมตน้ทุนพฒันาโครงการของบริษทัฯ โดยตรง
โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในช่วงท่ีสภาวะเศรษฐกิจมีความผนัผวน ดงันั้น การควบคุมราคาวสัดุก่อสร้างอยา่งมีประสิทธิภาพ จึง
สามารถช่วยลดความเส่ียงจากการท่ีตน้ทุนพฒันาโครงการปรับตวัสูงข้ึน และส่งผลให้บริษทัฯ สามารถรักษาความสามารถ
ในการท าก าไรไดอ้ยา่งมีนยัส าคญั บริษทัฯ จึงไดใ้หค้วามส าคญักบัการป้องกนัความเส่ียงดงักล่าว โดยบริษทัฯ จะจดัหาวสัดุ
ก่อสร้างหลกั ซ่ึงเป็นวสัดุประเภทท่ีใชใ้นการพฒันาโครงการเป็นจ านวนมากและมีมูลค่าสูง ให้แก่ผูรั้บเหมาแต่ละราย 
เน่ืองจากการสัง่ซ้ือวสัดุก่อสร้างในปริมาณมากในแต่ละคร้ังท าใหบ้ริษทัฯ มีอ านาจในการต่อรองราคาท่ีสูงกวา่ให้ผูรั้บเหมา
จดัหาวสัดุก่อสร้างดว้ยตน้เอง ส่งผลใหบ้ริษทัฯ สามารถจดัซ้ือวสัดุก่อสร้างไดใ้นระดบัราคาท่ีดีกวา่ ซ่ึงจะช่วยในการควบคุม
ตน้ทุนและคุณภาพของวสัดุก่อสร้างหลกัในแต่ละโครงการให้เป็นไปตามมาตรฐานท่ีก าหนด รวมทั้งสามารถช่วยลดภาระ
ใหก้บัผูรั้บเหมาท่ีมีสภาพคล่องไม่สูงมากนกัไดอี้กทางหน่ึงดว้ย  

นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัไดมี้การเจรจากบัผูผ้ลิตวสัดุก่อสร้างหลกัท่ีใชใ้นแต่ละโครงการ เพื่อตกลงราคาส่งมอบวสัดุ
ก่อสร้างไวล่้วงหนา้ โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือป้องกนัความผนัผวนทางดา้นราคา การด าเนินการดงักล่าวช่วยให้บริษทัฯ มัน่ใจ
ไดว้า่ จะสามารถรักษาระดบัตน้ทุนโครงการไดต้ามช่วงระยะเวลาท่ีก าหนด หรือตลอดระยะเวลาท่ีดาเนินโครงการ ซ่ึงเป็น
วธีิการท่ีส าคญัในการลดความเส่ียงในการผลิตของบริษทัฯ จากการเพ่ิมข้ึนของราคาวสัดุก่อสร้าง  
 
ความเส่ียงจากการจดัหาทีด่นิ  

ท าเลท่ีตั้งของโครงการถือเป็นยุทธศาสตร์หลกัท่ีส าคญัอย่างหน่ึง ในการพฒันาโครงการอสังหาริมทรัพย์ ให้
ประสบความส าเร็จ ดงันั้น บริษทัฯ จึงมีนโยบายในการเลือกท าเลท่ีตั้งท่ีมีศกัยภาพสูง มีเส้นทางการคมนาคมท่ีสะดวก และ
อยูไ่ม่ห่างจากแหล่งธุรกิจและยา่นชุมชม ซ่ึงท่ีดินประเภทดงักล่าวเป็นท่ีตอ้งการสูงในตลาดอสังหาริมทรัพย ์ และมีระดบั
ราคาท่ีค่อนขา้งแพง ส่งผลใหบ้ริษทัฯ เผชิญความเส่ียงจากการท่ีไม่สามารถจดัหาท่ีดินลกัษณะดงักล่าวมาพฒันาโครงการได ้
อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯ บริหารความเส่ียงดงักล่าวดว้ยการจดัหาท่ีดินผืนใหญ่ในทาเลท่ีมีศกัยภาพ และจดัสรรท่ีดินออกเป็น
ส่วน เพ่ือทยอยด าเนินการพฒันาโครงการดงักล่าว ท าใหบ้ริษทัฯ ขยายโครงการใหม่ไดอ้ยา่งต่อเน่ือง   

ในการจดัหาท่ีดินนั้น บริษทัฯ มีการก าหนดลกัษณะท่ีดินท่ีตอ้งการไวอ้ยา่งชดัเจน  รวมทั้งมีแผนงานส าหรับการ
จดัหาท่ีดินอยา่งต่อเน่ือง โดยการส ารวจหาท่ีดินท่ีมีศกัยภาพสูงสอดคลอ้งกบัสภาพสังคม ผงัเมือง และความตอ้งการของ
ลูกคา้ในแต่ละช่วง เม่ือบริษทัฯ ส ารวจหาท่ีดินไดต้ามเป้าหมาย ภายใตร้าคาตน้ทุนท่ีดินท่ีเหมาะสมแลว้ บริษทัฯ จะประเมิน
ความเส่ียงในแง่ของการพฒันาโครงการบนท่ีดินดงักล่าว ก่อนท่ีจะตดัสินใจเขา้พฒันาโครงการ โดยบริษทัฯ จะพิจารณา
ความสามารถในการพฒันาท่ีดิน ความสามารถในการขาย และ ระยะเวลาท่ีเหมาะสมในการส่งมอบ การโอนกรรมสิทธ์ิ เป็น
ตน้ หากท่ีดินดงักล่าวมีความเหมาะสมในดา้นต่างๆ ท่ีกล่าวมา บริษทัฯ จะพิจารณาเขา้ลงทุน เพ่ือพฒันาโครงการต่อไป  
 
ความเส่ียงของการแข่งขันสูง 

เน่ืองจากในปี 2557 มีปัจจยัต่างๆ ท่ีส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ เช่น ความไม่มัน่คงทางการเมืองและสังคม และ
ปัจจยัจากเศรษฐกิจโลกท่ียงัมีความไม่แน่นอน ส่งผลใหผู้ล้งทุนหรือลูกคา้ซ้ือท่ีดินหรืออสงัหาริมทรัพยข์องบริษทัชะลอการ
ลงทุนในท่ีดินหรืออสงัหาริมทรัพยข์องบริษทัซ่ึงส่งผลใหก้ าลงัซ้ือลดลงในขณะท่ียงัมีจ านวนท่ีดินหรืออสังหาริมทรัพยข์อง
บริษทัยงัคงเหลืออยู่ ท าให้บริษทัตอ้งวางกลยุทธ์และแผนการตลาดเพ่ือแข่งขนัในด้านราคาและการส่งเสริมการขายใน
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รูปแบบต่างๆ  นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัตอ้งมีการปรับปรุงคุณภาพและรูปแบบของโครงการอยา่งสม ่าเสมอ รวมถึงการสร้าง
ความน่าเช่ือถือใหก้บัผูล้งทุนหรือลูกคา้ของบริษทัใหม้ากดว้ย 
 
ความเส่ียงด้านกฎหมายทีเ่กีย่วข้องกบัธุรกจิอสังหาริมทรัพย์ 

กฎระเบียบ ขอ้บงัคบัและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจอสงัหาริมทรัพยไ์ดมี้การปรับปรุงแกไ้ขเพ่ิมเติมอยูเ่สมอ ใน
การน้ี บริษัทจึงอาจมีความเส่ียงหากมีการเปล่ียนแปลงกฎระเบียบ ข้อบังคับและกฎหมายท่ีเ ก่ียวข้องกับธุรกิจ
อสงัหาริมทรัพยด์งักล่าว เช่น บริษทัจึงอาจมีความเส่ียงหากมีการเปล่ียนแปลงกฎระเบียบ ขอ้บงัคบัและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการวางผงัเมืองหรือการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน ดงันั้น เพ่ือเป็นการลดความเส่ียงดงักล่าว บริษทัจึงตอ้งมีการศึกษาและติดตาม
การเปล่ียนแปลงบริษทัจึงอาจมีความเส่ียงหากมีการเปล่ียนแปลงกฎระเบียบ ขอ้บังคับและกฎหมายท่ีเก่ียวข้องอย่าง
สม ่าเสมอเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมส าหรับการปรับเปล่ียนการด าเนินการพฒันาโครงการของบริษทัให้สอดคลอ้งกบั
การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนดงักล่าว นอกจากน้ี บริษทัจะไม่ซ้ือท่ีดินสะสมไวห้ากยงัไม่มีแผนท่ีจะท าโครงการบนท่ีดินเพ่ือเป็น
การป้องกนัการเปล่ียนแปลงท่ีอาจมีผลต่อท่ีดินได ้

 

โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ 
รายช่ือผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ 
รายช่ือผูถื้อหุน้ใหญ่ 10 อนัดบัแรกท่ีปรากฏตามสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้ ณ วนัท่ี 19 มีนาคม 2558 มีดงัน้ี 

รายช่ือ จ านวนหุ้น (หุ้น) 
ร้อยละของ 

จ านวนหุ้นทั้งหมด 
1. นายอุปกิต   ปาจรียางกรู 1,670,000,000  25.04 
2. SHINE  WEALTH  HOLDINGS  LIMITED 1,070,000,000 16.04 
3. นายธนน   รุ่งธนเกียรติ     350,000,000 5.25 
4. นายวรีศกัด์ิ   วโิรจน์วฒันกลุ     310,000,000 4.64 
5. นายสมศกัด์ิ   รังสิวฒันศกัด์ิ     300,550,000 4.50 
6. Good  Resources  Holdings  Limited     250,000,000 3.75 
7. น.ส. วยิะดา   อิทธิวทิยาธร     200,000,000 3.00 
8. นายขนัธ์พลร์   ซ่ือภาคย ์     150,000,000 2.25 
9. น.ส. นนัทพร   ทองสองสี     134,600,000  2.02 
10. ANGELIS  CAPITAL  PTE. LTD. 130,000,000 1.95 
       รวมล าดบั 1-10  4,565,150,000 68.44 
    ผู้ถือหุ้นรายย่อย 2,104,850,000 31.56 

    ยอดรวม 6,670,000,000 100.00 
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2. โครงสร้างการจดัการ 
โครงสร้างการจดัการของบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 สามารถแสดงไดด้งัน้ี 
 

เลขานุการบริษทั คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการบริษทั 

ส านกับริหาร ฝ่ายตรวจสอบภายใน 

คณะกรรมการบริหาร 

กรรมการผูจ้ดัการ 

ประธานกรรมการบริหาร 

รองกรรมการผูจ้ดัการ 
ฝ่ายบริหาร 

ผูอ้  านวยการ 
ฝ่ายบญัชีและการเงิน 

ผูอ้  านวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
และกฎหมาย 

ผูอ้  านวยการ 
ฝ่ายการตลาดและการขาย 

ผูอ้  านวยการ 
ฝ่ายปฏิบติัการ 

แผนกทรัพยากรบุคคล แผนกการเงิน แผนกบญัชี แผนกผลิต แผนกขาย แผนกการตลาด แผนกกฎหมาย แผนกตรวจสอบคุณภาพ 

แผนกลูกคา้
สมัพนัธ ์

แผนกธุรการ แผนกพฒันาธุรกิจ แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ 

รองกรรมการผูจ้ดัการ 
ฝ่ายปฏิบติัการ 
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คณะกรรมการบริษัท 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 บริษทัมีกรรมการทั้งหมด 6 ท่าน ดงัน้ี 
รายช่ือ ต าแหน่ง 
นายติรวฒัน์  สุจริตกลุ* ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
นายนพพล  มิลินทางกรู* กรรมการ 
นายกวนิ  เฉลิมโรจน์    กรรมการ 
นายสมนึก  เจตน์จิราวฒัน์ กรรมการ 
นางจิตรลดา  พรใจหาญ  กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 
นางสาวพิมพแ์กว้ อ าไพพสัตร์  กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 
หมายเหตุ : 

* นายติรวฒัน์  สุจริตกุล  เขา้ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ เม่ือวนัท่ี 29  กนัยายน 2557 และ 
   ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการ เม่ือวนัท่ี 11 ธนัวาคม 2557  

                * นายนพพล  มิลินทางกูร  เขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการ เม่ือวนัท่ี  29  กนัยายน 2557 
 
กรรมการผู้มอี านาจลงนามแทนบริษัท มีดงัน้ี 
 นายสมนึก  เจตน์จิราวฒัน์   นายนพพล  มิลินทางกูร และนายกวิน  เฉลิมโรจน์  กรรมการสองในสามคนน้ีลง
ลายมือช่ือร่วมกนัและประทบัตราส าคญัของบริษทั 
 
ขอบเขตและอ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการบริษัทฯ  
นอกจากคณะกรรมการบริษทัมีอ านาจและหนา้ท่ีตามท่ีก าหนดในขอ้บงัคบัของบริษทัแลว้ ให้คณะกรรมการบริษทัมีอ านาจ
หนา้ท่ีตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 3/2552 เม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2552 ดงัต่อไปน้ี 

1) ดูแลและก าหนดนโยบายท่ีส าคญัของบริษทั ไดแ้ก่ นโยบายหลกัในการด าเนินธุรกิจ  นโยบายทางดา้นการเงิน 
นโยบายการระดมทุน นโยบายในการบริหารเงินทุน   นโยบายในการบริหารความเส่ียงของบริษทั 

2) พิจารณาเก่ียวกบัการลงทุน โดยพิจารณาอนุมติังบประมาณ โครงการลงทุนของบริษทั และก ากบัดูแลด าเนิน
โครงการใหเ้ป็นไปตามแผนงานท่ีวางไว ้

3) ดูแลการด าเนินงานของบริษทั เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายหรือดีกว่าเป้าหมายท่ีวางไวแ้ละก าหนดแนว
ทางแกไ้ขกรณีท่ีมีปัญหาอุปสรรคเพ่ือใหบ้รรลุเป้าหมายท่ีวางไวห้รือดีกวา่เป้าหมายท่ีวางไว ้

4) จดัใหมี้รายงานขอ้มูลทัว่ไป และขอ้มูลทางการเงินของบริษทั เพ่ือรายงานต่อผูถื้อหุน้และผูมี้ส่วนไดเ้สียหรือผู ้
ลงทุนทัว่ไปอยา่งถูกตอ้ง ทนักาลและเป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด 

5) รับทราบรายงานการตรวจสอบท่ีส าคญัของคณะกรรมการตรวจสอบหรือฝ่ายตรวจสอบภายใน รวมทั้งผู ้
ตรวจสอบบญัชี และท่ีปรึกษาฝ่ายต่าง ๆ ของบริษทั และมีหนา้ท่ีก าหนดแนวทางในการปรับปรุงแกไ้ข กรณีท่ี
พบขอ้บกพร่องท่ีเป็นสาระส าคญั 

6) สอบทานความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียงของบริษทั 
7) จดัใหมี้กระบวนการสร้างผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทัเพ่ือใหมี้ข้ึนมาทดแทนอยา่งต่อเน่ือง (Succession Plan) 
8) แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ  และใหค้วามเห็นชอบเก่ียวกบัอ านาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ 
9) แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหรือมอบหมายใหก้รรมการคนหน่ึงคนใดหรือหลายคนหรือบุคคลอ่ืนกระท าการ

อย่างใดอย่างหน่ึงแทนคณะกรรมการบริษทั ทั้งน้ีการมอบอ านาจดงักล่าว ผูไ้ดรั้บมอบอ านาจนั้นตอ้งไม่มี
อ านาจอนุมติัรายการท่ีบุคคลดังกล่าวหรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ (“บุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้” ให้มี
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ความหมายตามท่ีก าหนดไวใ้นประกาศของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย)์ มีส่วนได้
เสียหรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในลกัษณะอ่ืนใดกบับริษทัหรือบริษทัยอ่ย 

  เวน้แต่เร่ืองต่อไปน้ี จะกระท าไดต้่อเม่ือไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นก่อน ทั้งน้ีก าหนดให้รายการท่ี
กรรมการหรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ มีส่วนไดเ้สีย หรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อ่ืนใดกบับริษทั
หรือบริษทัยอ่ย ใหก้รรมการซ่ึงมีส่วนไดเ้สียในเร่ืองนั้น ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น 

- เร่ืองท่ีกฎหมายก าหนดใหต้อ้งไดม้ติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 
- การท ารายการท่ีกรรมการมีส่วนไดเ้สียและอยูใ่นข่ายท่ีกฎหมาย ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์

และตลาดหลกัทรัพยห์รือขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยร์ะบุใหต้อ้งไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 
- นอกจากนั้นในกรณีดงัต่อไปน้ีจะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการและท่ีประชุมผูถื้อหุน้

ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 

 การขายหรือโอนกิจการของบริษทัทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีส าคญัใหแ้ก่บุคคลอ่ืน 
 การรับซ้ือหรือรับโอนกิจการของบริษทัมหาชนอ่ืนหรือบริษทัเอกชนมาเป็นของบริษทั 
 การท า แกไ้ข หรือเลิกสัญญา เก่ียวกบัการให้เช่ากิจการของบริษทัทั้งหมดหรือบางส่วนท่ี ส าคญั 

การมอบหมายให้บุคคลอ่ืนเขา้จัดการธุรกิจของบริษทั หรือการรวมกิจการกับบุคคลอ่ืนโดยมี
วตัถุประสงคจ์ะแบ่งก าไรขาดทุนกนั 

 การออกหุน้ใหม่เพ่ือช าระแก่เจา้หน้ีของบริษทั ตามโครงการแปลงหน้ีเป็นทุน 
 การลดทุนจดทะเบียนของบริษทั โดยการลดจ านวนหุน้ หรือลดมูลค่าหุน้ 
 การเพ่ิมทุน การลดทุน การออกหุน้กู ้การควบหรือเลิกบริษทั 
 เร่ืองอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายก าหนด 

 
คณะกรรมการตรวจสอบ/คณะกรรมการอสิระ 

     ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 คณะกรรมตรวจสอบของบริษทั ประกอบดว้ย 3 ท่าน ดงัรายนามต่อไปน้ี 
ล าดบั รายช่ือ ต าแหน่ง 

1. นายติรวฒัน์  สุจริตกลุ ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 
2. นางจิตรลดา  พรใจหาญ  * กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 
3. นางสาวพิมพแ์กว้  อ าไพพกัสตร์ กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 

หมายเหตุ : * เป็นกรรมการตรวจสอบท่ีมีความรู้ความสามารถดา้นบญัชีและการเงิน 
 

ขอบเขตอ านาจหน้าทีแ่ละความรับผดิชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 3/2552 เม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2552 ไดมี้การก าหนดขอบเขต
อ านาจหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบดงัต่อไปน้ี 

1. สอบทานใหบ้ริษทัมีการรายงานทางการเงินอยา่งถูกตอ้ง และเปิดเผยอยา่งเพียงพอ โดยการประสานงานกบั
ผูส้อบบัญชีภายนอกและผูบ้ริหารท่ีรับผิดชอบจัดท ารายงานทางการเงิน ทั้ งรายไตรมาสและประจ าปี 
คณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะให้ผูส้อบบญัชีสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดๆท่ีเห็นว่าจ าเป็น
และเป็นเร่ืองส าคญัในระหวา่งการตรวจสอบบญัชีของบริษทัก็ได ้
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2. สอบทานใหบ้ริษทัมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในท่ีมีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล 
และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณา
แต่งตั้ง โยกยา้ย เลิกจา้งหวัหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายใน   

3. สอบทานการปฏิบติังานของบริษทัใหเ้ป็นไปตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้ก าหนด
ของตลาดหลกัทรัพย ์และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 

4. พิจารณาคดัเลือกและเสนอแต่งตั้ง บุคคลซ่ึงมีความเป็นอิสระเพ่ือท าหนา้ท่ีเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัและ
เสนอค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี รวมทั้งเขา้ร่วมประชุมกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ร่วมประชุม
ดว้ยอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

5. พิจารณารายการเก่ียวโยงหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและ
ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพย ์ทั้งน้ีเพ่ือให้มัน่ใจวา่รายการดงักล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์
สูงสุดต่อบริษทั 

6. จดัท ารายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของบริษทั ซ่ึงรายงาน
ดงักล่าวลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบและตอ้งประกอบดว้ยขอ้มูลอยา่งนอ้ยดงัต่อไปน้ี 
 ความเห็นเก่ียวกบัความถูกตอ้งครบถว้น เป็นท่ีเช่ือถือไดข้องรายงานทางการเงินของบริษทั 
 ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษทั 
 ความเห็นเก่ียวกบัการปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยข์อ้ก าหนดของตลาด

หลกัทรัพยห์รือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 
 ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี 
 ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
 จ านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน 
 ความเห็นหรือขอ้สงัเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไดรั้บจากการปฏิบติัหนา้ท่ีตามกฎบตัร 
 รายการอ่ืนท่ีเห็นวา่ผูถื้อหุ้นและผูล้งทุนทัว่ไปควรทราบ ภายใตข้อบเขต หนา้ท่ี และความรับผิดชอบท่ี

ไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 
7. ปฏิบติังานอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมายดว้ยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ เช่น 

ทบทวนนโยบายการบริหารทางการเงิน และบริหารความเส่ียง ทบทวนการปฏิบติัตามจรรยาบรรณทางธุรกิจ
ของผูบ้ริหาร ทบทวนร่วมกบัผูบ้ริหารของบริษทัในรายงานท่ีส าคญั ๆ ท่ีตอ้งเสนอต่อสาธารณชนตามท่ี
กฎหมายก าหนด ได้แก่ บทรายงานและวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร เป็นต้น เพ่ือให้การปฏิบัติหน้าท่ีของ
คณะกรรมการตรวจสอบมีประสิทธิภาพท่ีดี คณะกรรมการตรวจสอบอาจแสวงหาความเห็นท่ีเป็นอิสระ จาก
ท่ีปรึกษาทางวชิาชีพอ่ืนใดเม่ือเห็นวา่จ าเป็นก็ได ้ทั้งน้ีดว้ยค่าใชจ่้ายของบริษทั โดยผูท่ี้จะเขา้มาด ารงต าแหน่ง
กรรมการตรวจสอบของบริษทั จะตอ้งเป็นกรรมการอิสระ ซ่ึงบริษทัท าการสรรหาโดยพิจารณาคุณสมบติั ให้
สอดคลอ้งกบัคุณสมบติั ของกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบท่ีส านกังาน กลต. และตลาดหลกัทรัพย์
ก าหนดไวด้งัน้ี 

 คุณสมบัตขิองกรรมการตรวจสอบ    
1) ตอ้งเป็นกรรมการอิสระท่ีมีคุณสมบติัดงัน้ี 
ก. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหน่ึงของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย 

บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ ทั้งน้ี ใหน้บัรวมการถือหุ้นของผูท่ี้เก่ียวขอ้งของกรรมการ
อิสระรายนั้นๆดว้ย 
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ข. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีไดรั้บเงินเดือนประจ า 
หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือบริษทัยอ่ยล าดบัเดียวกนั หรือ
นิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปีก่อน
วนัท่ียืน่ขออนุญาตต่อส านกังาน  

ค. ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิต หรือ โดยการจดทะเบียนตามกฏหมาย ในลกัษณะท่ีเป็น 
บิดามารดา คู่สมรส พ่ีนอ้ง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ผูมี้อ  านาจ
ควบคุม หรือบุคคลท่ีจะไดรั้บการเสนอช่ือเป็นผูบ้ริหารหรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั หรือ บริษทัยอ่ย 

ง. ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมี
ความขดัแยง้ ในลกัษณะท่ีอาจขดัขวางการใชว้จิารณญาณอยา่งอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู ้
ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซ่ึงไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผูบ้ริหาร ของผูมี้ความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกับ
บริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ เวน้แต่ได้พน้จากการมี
ลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปี ก่อนวนัท่ียืน่ขออนุญาตต่อส านกังาน  
 ความสัมพนัธ์ทางธุรกิจตามวรรคหน่ึง รวมถึงการท ารายการทางการคา้ท่ีกระท าเป็นปกติเพ่ือ
ประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย ์รายการเก่ียวกบัสินทรัพยห์รือบริการ หรือการให้
หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ดว้ยการรับหรือให้กูย้ืม ค  ้าประกนั การให้สินทรัพยเ์ป็นหลกัประกนั
หน้ีสิน   รวมถึงพฤติกรรมอ่ืนท านองเดียวกนั ซ่ึงเป็นผลให้บริษทัหรือคู่สัญญามีภาระหน้ีท่ีตอ้งช าระต่อ
อีกฝ่ายหน่ึง ตั้ งแต่ร้อยละสามของสินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิของบริษทัหรือตั้งแต่ยี่สิบลา้นบาทข้ึนไป 
แลว้แต่จ านวนใดจะต ่ากว่า ทั้ งน้ี การค านวณภาระหน้ีดงักล่าวให้เป็นไปตามวิธีการค านวณมูลค่าของ
รายการท่ีเก่ียวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยว่าดว้ยการเปิดเผย
ขอ้มูลและการปฏิบติัการของบริษทัจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกนั โดยอนุโลมแต่ในการพิจารณา
ภาระหน้ีดงักล่าว ให้นับรวมภาระหน้ีท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งหน่ึงปีก่อนวนัท่ีมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบั
บุคคลเดียวกนั 

จ. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความ
ขดัแยง้ และไม่เป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ กรรมการซ่ึงไม่ใช่กรรมการอิสระ ผูบ้ริหาร หรือหุ้นส่วนผูจ้ดัการ
ของส านกังานสอบบญัชี ซ่ึงมีผูส้อบบญัชีของบริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมี
ความขดัแยง้สงักดัอยู ่เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปีก่อนวนัท่ียื่นค า
ขออนุญาตต่อส านกังาน 

ฉ. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซ่ึงรวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ี
ปรึกษาทางการเงิน ซ่ึงได้รับค่าบริการเกินกว่าสองลา้นบาทต่อปีจาก บริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย 
บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ ทั้ งน้ี ในกรณีท่ีผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้
รวมถึงการเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ กรรมการซ่ึงไม่ใช่กรรมการอิสระ ผูบ้ริหาร หรือหุน้ส่วนผูจ้ดัการ ของผู ้
ใหบ้ริการทางวชิาชีพนั้นดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปีก่อนวนั
ยืน่ค  าขออนุญาตต่อส านกังาน 

ช. ไม่เป็นกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งข้ึนเพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษทั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผู ้
ถือหุน้ซ่ึงเป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั 

ซ. ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของผูข้อนุญาตหรือบริษทั
ย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนท่ีมีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง 
พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีรับเงินเดือนประจ า หรือถือหุ้นเกินร้อยละหน่ึงของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียง
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ทั้งหมดของบริษทัอ่ืน  ซ่ึงประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนัยกบักิจการ
ของผูข้ออนุญาตหรือบริษทัยอ่ย 

ฌ. ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีท าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษทั 
ญ. ไม่เป็นกรรมการท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัให้ตดัสินใจในการด าเนินงานของบริษทั 

บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยล าดบัเดียวกนั หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้และไม่
เป็นกรรมการของบริษทัจดทะเบียนท่ีเป็นบริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยในล าดบัเดียวกนั 

 ภายหลงัได้รับการแต่งตั้ งให้เป็นกรรมการอิสระท่ีมีลกัษณะเป็นไปตามวรรคหน่ึง (ก) ถึง (ฌ)  แลว้ 
กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตดัสินใจในการด าเนินกิจการของบริษทั 
บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยล าดบัเดียวกนั หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้  โดยมี
การตดัสินใจในรูปแบบขององคค์ณะ (Collective decision) ได ้

2) ไม่เป็นกรรมการท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตดัสินใจในการด าเนินกิจการของบริษทั บริษทั
ใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยล าดบัเดียวกนั หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ 

3) ไม่เป็นกรรมการของบริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย หรือบริษทัยอ่ยล าดบัเดียวกนั เฉพาะท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน  
4) มีความรู้ และประสบการณ์เพียงพอท่ีจะสามารถท าหนา้ท่ีในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทั้งน้ี ตอ้งมีกรรมการ

ตรวจสอบอยา่งนอ้ยหน่ึงคนท่ีมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอท่ีจะสามารถท าหนา้ท่ีในการสอบทานความ
น่าเช่ือถือของงบการเงินได ้ 

 
คณะกรรมการบริหาร  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557  คณะกรรมการบริหารของบริษทั ประกอบดว้ย 3 ท่าน ดงัรายนามต่อไปน้ี 
ล าดบั รายช่ือ ต าแหน่ง 

1. นายนพพล  มิลินทางกรู ประธานกรรมการบริหาร 
2. นายกวนิ  เฉลิมโรจน์ กรรมการบริหาร 
3. นายสมนึก  เจตน์จิราวฒัน์    กรรมการบริหาร 

 
ขอบเขตอ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการบริหาร 

ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 5/2552 เม่ือวนัท่ี 23 กรกฎาคม 2552 ไดมี้การก าหนดขอบเขต
อ านาจหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารดงัต่อไปน้ี 

1) ก าหนดนโยบาย ทิศทาง กลยทุธ์ และโครงสร้างการบริหารงานหลกัในการด าเนินธุรกิจของบริษทัท่ีก าหนดให้
สอดคลองและสนับสนุนต่อสภาพเศรษฐกิจและการแข่งขนัท่ีไดก้ าหนดและแถลงไวต้่อผูถื้อหุ้นเพ่ือเสนอให้
คณะกรรมการบริษทัฯเห็นชอบ 

2) ก าหนดแผนธุรกิจ งบประมาณ และหลกัในการด าเนินธุรกิจให้สอดคลอ้งกบัเป้าหมายท่ีไดรั้บมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษทั และให้มีอ านาจควบคุมดูแลการด าเนินธุรกิจการบริหารต่างๆ ของบริษทั ให้เป็นไปตาม
นโยบายธุรกิจ แผนธุรกิจและกลยุทธ์ทางธุรกิจท่ีคณะกรรมการบริษทัได้อนุมติัแลว้ภายใตก้ฎหมาย เง่ือนไข 
กฎระเบียบ และขอ้บงัคบับริษทั ใหเ้ป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ เอ้ือต่อสภาพการด าเนินธุรกิจ 

3) ก าหนดโครงสร้างองคก์รและการบริหาร โดยใหค้รอบคลุมถึงนโยบายอตัราค่าตอบแทนและสวสัดิการ โครงสร้าง
เงินเดือนของบริษทั และภาพรวมในการคดัเลือก การฝึกอบรม การว่าจา้ง การแต่งตั้ง การโยกยา้ย การเลิกจา้ง
พนกังานของบริษทั 
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4) มีอ านาจอนุมติัการด าเนินงานเพ่ือธุรกรรมตามปกติของบริษทัฯ เช่นการจดัซ้ือสินคา้ การจดัซ้ือสินทรัพย ์การ
ลงทุนในสินทรัพย ์ภายในวงเงินส าหรับแต่ละสญัญาซ่ึงมากกวา่ 4 ลา้นบาท แต่ไม่เกิน 8 ลา้นบาท 

5) ตรวจสอบ ติดตามผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ท่ีก าหนด ใหเ้ป็นไปตามแผนธุรกิจท่ีไดรั้บอนุมติัไว ้
6) ด าเนินการจดัท าธุรกรรมทางการเงินกบัสถาบนัการเงินในการเปิดบญัชี กูย้ืม จ าน า จ านอง ค ้าประกนั และการอ่ืน 

รวมถึงการซ้ือขายและจดทะเบียนกรรมสิทธ์ิท่ีดินใด ๆ ตามวตัถุประสงค์ เพ่ือการด าเนินงานตามปกติตามท่ี
เห็นสมควรภายในวงเงินไม่เกิน 10 ลา้นบาท 

7) พิจารณาผลก าไรขาดทุนของบริษทัฯ และเสนอจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลหรือเงินปันผลประจ าปี เพ่ือเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษทั 

8) มีอ านาจในการมอบอ านาจใหบุ้คคลหน่ึงหรือหลายบุคคลมีอ านาจกระท าการใดๆ แทนคณะกรรมการบริหารตาม
เห็นสมควรภายใตก้ารควบคุมของคณะกรรมการบริหาร และภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการบริหารเห็นสมควร 
และคณะกรรมการบริหารอาจยกเลิก เพิกถอน เปล่ียนแปลงหรือแกไ้ขอ านาจนั้นๆ ได ้

9) ด าเนินการอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริษทัฯมอบหมายเป็นคราวๆ ไป 
 

 ทั้งน้ีการมอบอ านาจดงักล่าวขา้งตน้ให้แก่คณะกรรมการบริหารนั้น จะไม่รวมถึงการมอบอ านาจในการอนุมติั
รายการใดท่ีตนหรือบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง้มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ อ่ืนใด (ตาม
ขอ้บงัคบัของบริษทัฯและตามท่ีส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยก์ าหนด) กบับริษทัหรือ
บริษทัยอ่ย ซ่ึงการอนุมติัรายการดงักล่าวจะตอ้งน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัฯ เพ่ือใหค้ณะกรรมการบริษทัพิจารณา
ต่อไป โดยกรรมการบริหารท่านนั้นและบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในการประชุม
คณะกรรมการบริษทัฯในเร่ืองดงักล่าว 

 
ผู้บริหาร 
        ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 ผูบ้ริหารของบริษทัประกอบดว้ย 4 ท่าน ดงัรายนามต่อไปน้ี 

ล าดบั รายช่ือ ต าแหน่ง 
1. นายนพพล  มิลินทางกรู ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
2. นายกวนิ  เฉลิมโรจน์ กรรมการผูจ้ดัการ 
3. นางกฤตนนัท ์ สงัขท์อง ผูอ้  านวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล และเลขานุการบริษทั 
4. นายประกิตต์ิ  รอดทิม ผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน 

เลขานุการบริษัท 
 ณ วนัท่ี 18 กมุภาพนัธ์ 2557  ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 2/2557  มีมติแต่งตั้ง  นางกฤตนนัท์  สังขท์อง  
ด ารงต าแหน่ง เลขานุการบริษทั 

 
ขอบเขตอ านาจหน้าทีข่องประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร   
  ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 3/2552 เม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2552 ไดมี้การก าหนดขอบเขต
อ านาจหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารดงัต่อไปน้ี 
 

1. ควบคุมดูแลการด าเนินกิจการและ/หรือบริหารงานทัว่ไปของบริษทัและบริษทัยอ่ย 
2. ด าเนินการหรือปฏิบติังานให้เป็นไปตามนโยบาย  แผนงาน  และงบประมาณท่ีไดอ้นุมติัจากคณะกรรมการ

บริษทั 
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3. มีอ านาจอนุมติั  และมอบอ านาจช่วงอนุมติัเบิกจ่ายเพ่ือการอนุมติัการซ้ือขายสินคา้อนัเป็นปกติธุระของบริษทั
ในวงเงินไม่เกิน 4 ล้านบาท หากเกินจ านวนท่ีสามารถอนุมัติให้น าเสนอเพ่ือขออนุมัติต่อท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษทั 

4. มีอ านาจออกค าสัง่  ระเบียบ  ประกาศ  บนัทึก  เพ่ือให้การปฏิบติังานเป็นไปตามนโยบาย  และผลประโยชน์
ของบริษทั  และเพื่อรักษาระเบียบวนิยัการท างานภายในองคก์ร 

5. มีอ านาจกระท าการและแสดงตนเป็นตวัแทนของบริษทัต่อบุคคลภายนอกในกิจการท่ีเก่ียวขอ้งและเป็น
ประโยชน์ต่อบริษทั 

6. อนุมติัการแต่งตั้งท่ีปรึกษาดา้นต่าง ๆ  ท่ีจ าเป็นต่อการด าเนินงานของบริษทัและบริษทัยอ่ย 
7. เป็นผูรั้บมอบอ านาจของบริษทัในการบริหารกิจการของบริษทัให้เป็นตามวตัถุประสงค ์ ขอ้บงัคบั  นโยบาย  

ระเบียบ  ขอ้ก าหนด  ค าสัง่  มติท่ีประชุมผูถื้อหุน้และ/หรือมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัทุกประการ 
ทั้งน้ีการมอบอ านาจให้แก่ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร  ตลอดจนการมอบอ านาจแก่บุคคลอ่ืนท่ีประธานเจา้หน้าท่ี

บริหารเห็นควร  จะไม่รวมถึงอ านาจและ/หรือการมอบอ านาจในการอนุมติัรายการใดท่ีตนหรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้  มี
ส่วนไดเ้สีย  หรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อ่ืนใด  (ตามขอ้บงัคบัของบริษทัและตามท่ีส านักงานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยก์ าหนด)  กบับริษทัหรือบริษทัย่อย ซ่ึงการอนุมติัรายการในลกัษณะดงักล่าวจะตอ้ง
เสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั  และ/หรือท่ี ประชุมผูถื้อหุ้น  เพ่ือพิจารณาและอนุมติัรายการดงักล่าวตามขอ้บงัคบั
ของบริษทั  หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งก าหนด  เวน้แต่เป็นการอนุมติัรายการท่ีเป็นลกัษณะการด าเนินธุรกรรมการคา้ปกติทัว่ไป
ของบริษทัท่ีเป็นไปตามนโยบายและหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการบริษทัไดพ้ิจารณาอนุมติัไว ้

 
ขอบเขตอ านาจหน้าทีข่องกรรมการผู้จดัการ  
 ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 3/2552 เม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2552 ไดมี้การก าหนดขอบเขต
อ านาจหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการผูจ้ดัการ ดงัต่อไปน้ี 

1.  ควบคุมดูแลการด าเนินกิจการและ/หรือบริหารงานทัว่ไปของบริษทั 
2. ด าเนินการหรือปฏิบติังานให้เป็นไปตามนโยบาย  แผนงาน  และงบประมาณท่ีไดอ้นุมติัจากคณะกรรมการ

บริษทั   
3. มีอ านาจอนุมติั  และมอบอ านาจช่วงอนุมติัเบิกจ่ายเพ่ือการซ้ือขายสินคา้อนัเป็นปกติธุระของบริษทัในวงเงิน

ไม่เกิน 1 แสนบาท หากเกินจ านวนท่ีสามารถอนุมติัใหน้ าเสนอเพ่ือขออนุมติัต่อประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
4. มีอ านาจออกค าสัง่  ระเบียบ  ประกาศ  บนัทึก  เพ่ือให้การปฏิบติังานเป็นไปตามนโยบาย  และผลประโยชน์

ของบริษทั  และเพื่อรักษาระเบียบวนิยัการท างานภายในองคก์ร 
5. มีอ านาจกระท าการและแสดงตนเป็นตวัแทนของบริษทั  ต่อบุคคลภายนอกในกิจการท่ีเก่ียวขอ้งและเป็น

ประโยชน์ต่อบริษทั 
6. อนุมติัการแต่งตั้งท่ีปรึกษาดา้นต่าง ๆ  ท่ีจ าเป็นต่อการด าเนินงานของบริษทั 
7. เป็นผูรั้บมอบอ านาจของบริษทัในการบริหารกิจการของบริษทัให้เป็นตามวตัถุประสงค ์ ขอ้บงัคบั  นโยบาย  

ระเบียบ  ขอ้ก าหนด  ค าสัง่  มติท่ีประชุมผูถื้อหุน้และ/หรือมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัทุกประการ 
 
ทั้งน้ีการมอบอ านาจใหแ้ก่กรรมการผูจ้ดัการ  ตลอดจนการมอบอ านาจแก่บุคคลอ่ืนท่ีกรรมการผูจ้ดัการเห็นควร  จะ

ไม่รวมถึงอ านาจและ/หรือการมอบอ านาจในการอนุมติัรายการใดท่ีตนหรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้  มีส่วนไดเ้สีย  หรืออาจ
มีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อ่ืนใด  (ตามขอ้บงัคบัของบริษทัและตามท่ีส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพยก์ าหนด)  กับบริษัทหรือบริษทัย่อย ซ่ึงการอนุมติัรายการในลกัษณะดังกล่าวจะตอ้งเสนอต่อท่ีประชุม
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คณะกรรมการบริษทั  และ/หรือท่ี ประชุมผูถื้อหุ้น  เพ่ือพิจารณาและอนุมติัรายการดงักล่าวตามขอ้บงัคบัของบริษทั  หรือ
กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งก าหนด  เวน้แต่เป็นการอนุมติัรายการท่ีเป็นลกัษณะการด าเนินธุรกรรมการคา้ปกติทัว่ไปของบริษทัท่ี
เป็นไปตามนโยบายและหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการบริษทัไดพ้ิจารณาอนุมติัไว ้
                      

การสรรหากรรมการ 
 การสรรหากรรมการบริษัท 

  การคดัเลือกบุคคลท่ีจะด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษทั  แมปั้จจุบันยงัไม่ไดมี้การแต่งตั้ งคณะกรรมการสรรหา 
(Nominating Committee) แต่คณะกรรมการบริษทัจะพิจารณาคดัเลือกกรรมการโดยใชห้ลกัเกณฑแ์ละวิธีการสรรหา 
โดยคณะกรรมการบริษทัจะเป็นผูพ้ิจารณาคดัเลือกตามเกณฑ์คุณสมบติัตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญติับริษทั
มหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง นอกจากน้ียงั
เนน้ถึงประสบการณ์ ความรู้ และความสามารถ จากนั้นจึงน ารายช่ือเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือพิจารณาแต่งตั้งในการ
เลือกตั้งคณะกรรมการบริษทั ท่ีประชุมผูถื้อหุน้เป็นผูแ้ต่งตั้ง โดยใชเ้สียงขา้งมากตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการดงัต่อไปน้ี 

1. ผูถื้อหุน้คนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัจ านวนหุน้ท่ีตนถือ 
2. ผูถื้อหุน้แต่ละคนจะใชค้ะแนนเสียงท่ีมีอยูท่ั้งหมดตามท่ีตนมี เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการ

ก็ได ้ในกรณีท่ีเลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดก็ได ้
3. บุคคลซ่ึงไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดบัลงมา เป็นผูไ้ดรั้บการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการ

ท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรั้บการเลือกตั้งในล าดบัถดัลงมามีคะแนนเสียง
เท่ากนั เกินจ านวนท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้นใหผู้เ้ป็นประธานเป็นผูอ้อกเสียงช้ีขาด 

 การสรรหากรรมการตรวจสอบ/กรรมการอสิระ 
 คณะกรรมการบริษทัหรือท่ีประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจ าปีของบริษทัเป็นผูมี้อ  านาจแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้ึน 

ซ่ึงก าหนดให้มีจ านวนไม่นอ้ยกวา่ 3 คน แต่ไม่เกิน 5 คน โดยคดัเลือกจากคณะกรรมการบริษทั และผู ้ท่ีไดรั้บคดัเลือก
เป็นคณะกรรมการตรวจสอบ 1 คน ตอ้งเป็นผูท่ี้มีความรู้ดา้นบญัชีหรือการเงิน เม่ือกรรมการตรวจสอบว่างลงจนมี
จ านวนต ่ากวา่ 3 คน ใหค้ณะกรรมการบริษทัหรือท่ีประชุมผูถื้อหุน้แต่งตั้งให้ครบจ านวนภายในระยะเวลาไม่เกินกวา่ 3 
เดือนนบัจากวนัท่ีคณะกรรมการตรวจสอบมีจ านวนนอ้ยกวา่ 3 คน 
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ค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการบริหารและผู้บริหาร 
1) ค่าตอบแทนทีเ่ป็นตวัเงนิ 
ค่าตอบแทนกรรมการ ประกอบดว้ยเบ้ียประชุมประจ าปี 2557 มีดงัน้ี 

 
 

รายช่ือกรรมการ 
 

ต าแหน่ง 
ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท) 

คณะกรรมการ 
บริษทั 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

รวม 

นายชนินทร์เดช วานิช
วงศ*์* 

ประธานกรรมการ 84,000 - 84,000 

นายจตุพร โชติกวณิชย ์** กรรมการและกรรมการอิสระ - 60,000 60,000 
นายไกรภพ  แพง่สภา  ** กรรมการ 40,000 - 40,000 
นายชนินทร์ วานิชวงศ*์* กรรมการ 30,000 - 30,000 
นายติรวฒัน์  สุจริตกลุ* ประธานกรรมการ/ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 
- 14,000 14,000 

นายนพพล  มิลินทางกรู* กรรมการ 50,000 - 50,000 
นายกวนิ  เฉลิมโรจน์    กรรมการ 166,000 - 166,000 
นายสมนึก  เจตน์จิราวฒัน ์ กรรมการ 130,000 - 130,000 
นางจิตรลดา  พรใจหาญ กรรมการและกรรมการอิสระ - 200,000 200,000 
น.ส.พิมพแ์กว้ อ าไพพสัตร์  กรรมการและกรรมการอิสระ - 156,000 156,000 
หมายเหตุ : 

*   -  นายติรวฒัน์  สุจริตกุล   เขา้ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ เม่ือวนัท่ี 29  กนัยายน  2557 และ 
ประธานกรรมการ เม่ือวนัท่ี 11 ธนัวาคม 2557  

*   -  นายนพพล  มิลินทางกูร   เขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการ เม่ือวนัท่ี  29  กนัยายน 2557 
** -  นายชนินทร์ วานิชวงศ ์   ลาออกจาการด ารงต าแหน่งกรรมการ เม่ือวนัท่ี  7  พฤษภาคม 2557 
** -  นายไกรภพ  แพง่สภา    ลาออกจาการด ารงต าแหน่งกรรมการ เม่ือวนัท่ี 19  กนัยายน 2557 
** -  นายจตุพร โชติกวณิชย ์   ลาออกจาการด ารงต าแหน่งกรรมการ เม่ือวนัท่ี 26  กนัยายน 2557 
** -  นายชนินทร์เดช  วานิชวงศ ์ ลาออกจาการด ารงต าแหน่งกรรมการ เม่ือวนัท่ี 18  พฤศจิกายน 2557 

 

ค่าตอบแทนผู้บริหาร   ในปี 2557  บริษทัฯ ไดจ่้ายค่าตอบแทนประกอบดว้ยค่าตอบแทนเงินเดือน ใหก้บัผูบ้ริหาร
จ านวน  4  ราย  รวมเป็นเงินทั้งส้ิน  1,611,933.50  บาท 

 
2) ค่าตอบแทนอืน่ 

 บริษทัจดัตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพ โดยมอบหมายให้บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กสิกรไทย จ ากดั ท าหนา้ท่ี
จดัการและบริหารกองทุนดงักล่าว โดยบริษทัจ่ายสมทบเขา้กองทุนในอตัราร้อยละ 3 ของเงินเดือนของพนกังาน 
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การก ากบัดูแลกจิการ  
 บริษทัมีนโยบายน าหลกัการ การปฏิบติัตามขอ้พึงปฏิบติัท่ีดี (Code of Best Practices) ใช้เป็นแนวทางในการ
ด าเนินงานของบริษัท เพ่ือประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัท และเพ่ือเป็นการเสริมสร้างความโปร่งใสในการ
ด าเนินงาน ตลอดจนเพ่ือเพ่ิมความมีประสิทธิภาพของฝ่ายบริหารจดัการ อนัจะท าให้เกิดความเช่ือมัน่ข้ึนในกลุ่มผูถื้อหุ้น ผู ้
ลงทุนและผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุกฝ่าย ซ่ึงหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทั ครอบคลุมหลกัการ 5 หมวด ดงัมีรายละเอียดดงัน้ี 

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น 
 บริษทัไดต้ระหนกัและใหค้วามส าคญัถึงสิทธิของผูถื้อหุ้น โดยจะไม่กระท าการใดๆ ท่ีเป็นการละเมิดหรือริดรอน

สิทธิของผูถื้อหุ้น รวมถึงส่งเสริมให้ผูถื้อหุ้นไดใ้ชสิ้ทธิของตน โดยสิทธิขั้นพ้ืนฐานของผูถื้อหุ้นไดแ้ก่ สิทธิในการซ้ือขาย
หรือการโอนหุ้น สิทธิในการไดรั้บข่าวสารขอ้มูลของกิจการอยา่งเพียงพอ สิทธิในส่วนแบ่งก าไรของกิจการ สิทธิในการ
เลือกตั้งและถอดถอนกรรรมการ และใหค้วามเห็นชอบในการแต่งตั้งผูส้อบบญัชีอิสระ สิทธิในการเขา้ร่วมประชุมและออก
เสียงลงคะแนนในท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือตดัสินใจในเร่ืองท่ีมีผลกระทบต่อบริษทั เช่น การจดัสรรเงินปันผล การก าหนดหรือ
การแกไ้ขขอ้บงัคบัและหนงัสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพ่ิมทุน  และการอนุมติัรายการพิเศษ เป็นตน้   

 นอกเหนือจากสิทธิพ้ืนฐานต่างๆ ขา้งตน้แลว้ บริษทัฯ มีนโยบายในการด าเนินการในเร่ืองต่างๆ ท่ีเป็นการส่งเสริม 
และอ านวยความสะดวกในการใชสิ้ทธิของผูถื้อหุน้ ดงัน้ี 

 จดัใหมี้การประชุมใหญ่สามญัประจ าปีทุกปี โดยจะจดัภายใน 4 เดือน นบัจากวนัส้ินสุดรอบบญัชีในแต่ละปี 
พร้อมทั้งจดัส่งหนังสือนัดประชุม และขอ้มูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ ให้แก่ผูถื้อหุ้นรับทราบ
ล่วงหนา้ก่อนวนัประชุม 7 วนั และลงประกาศหนงัสือพิมพแ์จง้วนันดัประชุมล่วงหนา้เป็นเวลา ติดต่อกนั 3 
วนัก่อนท่ีจะถึงวนัประชุมไม่นอ้ยกวา่ 3 วนั โดยในแต่ละวาระการประชุมจะมีความเห็นของคณะกรรมการ
ประกอบไปดว้ย  

 เผยแพร่ขอ้มูลประกอบวาระการประชุมผูถื้อหุน้ล่วงหนา้ในเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ พร้อมทั้งช้ีแจงสิทธิของผูถื้อ
หุน้ในการเขา้ประชุม และสิทธิออกเสียงลงมติของผูถื้อหุน้ 

 ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง บริษทัฯ จะเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุ้นสามารถมอบฉันทะ
ใหก้รรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เขา้ร่วมประชุมแทนตนไดเ้พ่ือสนบัสนุนการใชสิ้ทธิออกเสียงของผูถื้อหุ้น 
โดยใชห้นงัสือมอบฉนัทะแบบหน่ึงแบบใดท่ีบริษทัไดจ้ดัส่งไปพร้อมกบัหนงัสือนดัประชุม 

 ก่อนการประชุมเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสามารถส่งความคิดเห็น ขอ้เสนอแนะ ขอ้ซกัถามไดล่้วงหนา้ก่อนวนั
ประชุมผา่นอีเมลแ์อดแดรสของนกัลงทุนสมัพนัธ์ และอีเมลแ์อดแดรสของเลขานุการคณะกรรมการบริษทั 

 ในการประชุม บริษัทจะจัดสรรเวลาให้เหมาะสม และจะเปิดโอกาสให้ผู ้ ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น 
ขอ้เสนอแนะ หรือตั้งค  าถามในวาระต่างๆ อยา่งอิสระ ก่อนการลงมติในวาระใดๆ เพ่ือให้ผูถื้อหุ้นไดใ้ห้ขอ้มูล
รายละเอียดในเร่ืองดงักล่าวอยา่งเพียงพอต่อการตดัสินใจอนุมติัท ารายการใดๆ โดยในวาระท่ีผูถื้อหุ้นมีขอ้
สงสยั ขอ้ซกัถาม บริษทัฯ จะจดัเตรียมบุคลากรท่ีมีความรู้ความเช่ียวชาญในแต่ละสาขาเป็นผูใ้หค้  าตอบภายใต้
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั 

 กรรมการทุกคนจะเขา้ร่วมประชุม เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้สามารถซกัถามขอ้มูลรายละเอียดในเร่ืองต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งได ้
2. การปฏิบัตต่ิอผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทยีมกนั 

 บริษทั มีนโยบายท่ีจะสร้างความเท่าเทียมกนัต่อผูถื้อหุน้ทุกราย ทุกกลุ่ม ดว้ยความเป็นธรรม ทั้งผูถื้อหุน้ท่ีเป็น 
ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้ท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้ต่างชาติ และผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ย  ดงัน้ี 
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 การปฏิบติัและอ านวยความสะดวกต่อผูถื้อหุ้นอยา่งเท่าเทียมกนั และไม่กระท าการใดๆ ท่ีเป็นการจ ากดัหรือ
ละเมิดหรือริดรอนสิทธิของผูถื้อหุน้ 

 การก าหนดให้สิทธิออกเสียงในท่ีประชุมเป็นไปตามจ านวนหุ้นท่ีผูถื้อหุ้นถืออยู่ โดยหน่ึงหุ้นมีสิทธิเท่ากบั
หน่ึงเสียง 

 การก าหนดให้กรรมการอิสระเป็นผูมี้หนา้ท่ีดูแลผูถื้อหุ้นส่วนน้อย โดยผูถื้อหุ้นส่วนนอ้ยสามารถเสนอแนะ  
แสดงความคิดเห็นหรือขอ้ร้องเรียนไปยงักรรมการอิสระ โดยกรรมการอิสระจะเป็นผูพ้ิจารณาด าเนินการให้
เหมาะสมในแต่ละเร่ือง เช่น หากเป็นขอ้ร้องเรียน กรรมการอิสระจะด าเนินการตรวจสอบขอ้เท็จจริงและหา
วิธีการเยียวยาท่ีเหมาะสม หรือกรณีเป็นขอ้เสนอแนะท่ีกรรมการอิสระพิจารณาแลว้มีความเห็นวา่เป็นเร่ือง
ส าคญัท่ีมีผลต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียโดยรวม หรือมีผลต่อการประกอบธุรกิจของบริษทั กรรมการอิสระจะเสนอ
เร่ืองดงักล่าวต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาก าหนดเป็นวาระการประชุมในการประชุมผูถื้อหุน้ 

 คณะกรรมการบริษทัไดก้ าหนดมาตรการป้องกนัการใชข้อ้มูลภายในโดยมิชอบ (Insider Trading) ของบุคคล
ท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงรวมถึง กรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังาน และลูกจา้งของกลุ่มบริษทัฯ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้มูล (รวมทั้ง
คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดงักล่าว) รวมถึงไดก้ าหนดโทษเก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มูล
ของบริษทั หรือการน าขอ้มูลของบริษทัไปใชเ้พ่ือประโยชน์ส่วนตนไวแ้ลว้ตามนโยบายการป้องกนัการน า
ขอ้มูลภายในไปใชป้ระโยชน์ รวมทั้งไดใ้ห้ความรู้ความเขา้ใจแก่คณะกรรมการของบริษทัและผูบ้ริหาร ใน
หนา้ท่ีการรายงานการถือหลกัทรัพยต์่อส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(กลต.) 
ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 รวมทั้งจะแจง้ข่าวสารและ
ขอ้ก าหนดต่างๆของส านกังาน กลต. และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยให้แก่คณะกรรมการของบริษทั 
และผูบ้ริหารตามท่ีไดรั้บแจง้จากทางหน่วยงานดงักล่าวอยา่งสม ่าเสมอ 

3. บทบาทของผู้มส่ีวนได้เสีย 
 บริษทัไดต้ระหนกัถึงสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทั ทั้งผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียภายใน ไดแ้ก่ ผู ้

ถือหุ้น พนักงาน และผูบ้ริหารของบริษทั หรือ ผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ไดแ้ก่ คู่แข่ง คู่คา้ ลูกคา้ เป็นตน้ โดยบริษทั
ตระหนักดีว่าการสนับสนุน และรับฟังขอ้คิดเห็น ตลอดจนการสร้างสัมพนัธ์อนัดี กบัผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทุกกลุ่ม จะเป็น
ประโยชน์ในการด าเนินงาน และพฒันาใหธุ้รกิจของบริษทัมีการเติบโต และขยายตวัไดใ้นอนาคต โดยบริษทัจะจดัใหใ้ห้ทุก
กลุ่มมีสิทธิไดรั้บการปฏิบติัอยา่งเท่าเทียมกนัและเป็นธรรม รวมทั้งปฏิบติัตามขอ้ก าหนดของกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ 
ท่ีเก่ียวขอ้ง  ดงัน้ี 

 ผูถื้อหุ้น  : บริษทัจะเป็นตวัแทนท่ีดีของผูถื้อหุ้นในการด าเนินธุรกิจ โดยค านึงถึงการเจริญเติบโตของมูลค่า
บริษทัในระยะยาว รวมทั้งมีระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน  

 พนกังาน : บริษทัตระหนกัดีวา่พนกังานเป็นหน่ึงในทรัพยากรหลกัท่ีมีความส าคญัในการพฒันาองคก์รให้มี
ความเติบโต บริษทัจึงสนบัสนุนในการพฒันาศกัยภาพของทรัพยากรบุคคลให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษทั 
รวมทั้งส่งเสริมการท างานในลกัษณะเป็นทีมเพ่ือเพ่ิมความคล่องตวัในการท างาน และจดัให้สภาพแวดลอ้ม
ในการท างานมีความปลอดภยัต่อพนกังาน รวมทั้งปฏิบติัต่อพนกังานทุกคนอยา่งเท่าเทียม เป็นธรรม โดยให้
ผลตอบแทนท่ีเหมาะสม 

 คู่คา้  : ปฏิบติัต่อคู่คา้ตามกรอบการคา้ท่ีสุจริต โดยยดึหลกัการปฏิบติัตามสญัญาเง่ือนไข ทางการคา้ และค ามัน่
ท่ีใหใ้วก้บัคู่คา้อยา่งเคร่งครัด 

 คู่แข่ง :ปฏิบติัต่อคู่แข่งอยา่งมีจรรยาบรรณในเชิงธุรกิจ ตามกรอบกติกาแห่งการแข่งขนัท่ีดี โดยหลีกเล่ียงการ
แข่งขนัดว้ยวธีิไม่สุจริต  
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 ลูกคา้ :    บริษทัมีความมุ่งมัน่ท่ีจะผลิตสินคา้ท่ีมีคุณภาพ และให้บริการท่ีดีแก่ลูกคา้ โดยท าการคา้กบัลูกคา้
ดว้ยความซ่ือสตัยแ์ละเป็นธรรม 

 สงัคม : บริษทัใหค้วามส าคญัในการดูแลรักษาสภาพแวดลอ้มของชุมชนรอบๆ ท่ีตั้งส านกังานของบริษทั     
  ทั้งน้ี บริษทัไดก้ าหนดแนวทางท่ีตอ้งปฏิบติัเพ่ือตอบสนองความตอ้งการของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียแต่ละกลุ่มไวอ้ยา่ง

ชดัเจนใน “จริยธรรมธุรกิจ” พร้อมทั้งเผยแพร่และรณรงคใ์ห้คณะกรรมการบริษทั ฝ่ายบริหาร ตลอดจนผูป้ฏิบติังาน ยึดถือ
เป็นหลกัปฏิบติัในการด าเนินงาน และถือเป็นภาระหนา้ท่ีท่ีส าคญัของทุกคน 

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 
 บริษทัตระหนกัถึงความส าคญัของการเปิดเผยขอ้มูลท่ีมีความถูกตอ้ง ครบถว้น และโป่รงใส ทั้งรายงานขอ้มูลทาง

การเงินและขอ้มูลทัว่ไป ตามหลกัเกณฑก์ารเปิดเผยขอ้มูลและสารสนเทศของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ตลอดจนขอ้มูลอ่ืนท่ีส าคญัท่ีมีผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพยข์อง
บริษทั ซ่ึงมีผลต่อกระบวนการตดัสินใจของผูล้งทุนและผูมี้ส่วนไดเ้สียของบริษทั  
  โดยบริษทัจะเผยแพร่ขอ้มูลสารสนเทศของบริษทัต่อผูถื้อหุ้น นกัลงทุน และสาธารณชนผ่านช่องทางและส่ือการ
เผยแพร่ขอ้มูลต่างๆ ของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง ประเทศ

ไทย รวมถึงเวบ็ไซตข์องบริษทั คือ www.cpigames.com 
 
การก ากบัดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

 คณะกรรมการบริษทัไดก้ าหนดนโยบายเก่ียวกบัการก ากบัดูแลกิจการเป็นลายลกัษณ์อกัษร โดยนโยบายดงักล่าว
ไดรั้บความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 4/2552 เม่ือวนัท่ี 12 พฤษภาคม 2552  

 โดยบริษทัไดต้ระหนกัถึงความส าคญัของนโยบายก ากบัดูแลกิจการเน่ืองจากเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจ
ของบริษทัและจะส่งเสริมใหบ้ริษทัมีความมัน่คงและเจริญเติบโตไดอ้ยา่งย ัง่ยืนในระยะยาว ส าหรับการก าหนดแนวทางใน
การด าเนินงานนั้น ทั้ งน้ี คณะกรรมการจะจัดให้มีการทบทวนนโยบายและการปฏิบัติตามนโยบายดงักล่าวเป็นประจ า 
นอกจากน้ี ภายหลงัจากท่ีหุ้นสามญัของบริษทั เขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยไ์ดแ้ลว้ บริษทัจะถือปฏิบติัตามกฎและ
ขอ้บงัคบัต่างๆ ตามท่ีส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพยก์ าหนด 

การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 
 บริษัทมีนโยบายและวิธีการในการดูแลผูบ้ริหาร และพนักงานในการน าข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อ
ประโยชน์ส่วนตน รวมทั้งเพ่ือการซ้ือขายหลกัทรัพยใ์นระหวา่งท่ีหลกัทรัพยข์องบริษทัเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน ดงัน้ี 

 ให้ความรู้แก่กรรมการรวมทั้งผูบ้ริหารฝ่ายต่างๆ เก่ียวกบัหนา้ท่ีท่ีตอ้งรายงานการถือครองหลกัทรัพยข์องตน คู่
สมรส และบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อ ส านักงาน กลต. และตลาดหลกัทรัพยต์าม มาตรา 59 และบทก าหนด
โทษ ตามมาตรา 275 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  

 บริษทัก าหนดให้ผูบ้ริหารรายงานการเปล่ียนแปลงการถือครองหลกัทรัพยต์่อส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 
และจดัส่งส าเนารายงานน้ีใหแ้ก่บริษทัในวนัเดียวกบัวนัท่ีส่งรายงานต่อส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย ์

 บริษทัก าหนดมิให้คณะกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือผูป้ฏิบติังานท่ีไดรั้บทราบขอ้มูลภายในเปิดเผยขอ้มูลภายในต่อ
บุคคลภายนอก หรือบุคคลท่ีไม่มีหนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้ง  และควรละเวน้การซ้ือขายหุ้นของบริษทัในช่วงเวลาก่อนท่ีจะ
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เผยแพร่งบการเงิน  หรือเผยแพร่สถานะของบริษทั รวมถึงขอ้มูลส าคญัอ่ืนๆ  และควรรอคอยอยา่งนอ้ย 24 ชัว่โมง
ภายหลงัการเปิดเผยขอ้มูลใหแ้ก่สาธารณชนแลว้  ก่อนท่ีจะซ้ือขายหุน้ของบริษทั   

 นอกจากน้ี บริษทัไดก้ าหนดโทษทางวินัยส าหรับผูแ้สวงหาผลประโยชน์จากการน าขอ้มูลภายในบริษทัไปใชห้รือ
น าไปเปิดเผยจนอาจท าใหบ้ริษทัไดรั้บความเสียหาย โดยพิจารณาลงโทษตามควรแก่กรณี ไดแ้ก่ การตกัเตือนดว้ยวาจา การ
ตกัเตือนเป็นตวัหนงัสือ การภาคทณัฑ ์ตลอดจนการเลิกจา้งพน้สภาพการเป็นพนกังานดว้ยเหตุไล่ออก ปลดออกหรือให้ออก
แลว้แต่กรณี เป็นตน้ 

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 
 (1) ค่าตอบแทนจากการสอบบญัชีค่าตอบแทนจากการสอบบญัชี (ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557) 
 กลุ่มบริษทัจ่ายค่าตอบแทนการสอบบญัชีใหแ้ก่ ส านกังาน เอ. เอ็ม. ที. แอสโซซิเอท ซ่ึงเป็นส านกังานสอบบญัชีท่ี
ผูส้อบบญัชีของกลุ่มบริษทัสงักดัในรอบปีบญัชีท่ีผา่นมา เป็นจ านวนเงินรวม 1,234,000 บาท  

บริษทั รายละเอียดค่าตอบแทน ปี 2557 
บริษทั ไซเบอร์แพลนเน็ต อินเตอร์แอคทีฟ  
จ ากดั (มหาชน) 
บริษทั   ไอ – พีโน่  จ ากดั   
(เดิมช่ือ “บริษทั แพลนเน็ท จี จ ากดั”) 
บริษทั  พีโน่  คอนสตรัคชัน่  จ ากดั   
(เดิมช่ือ “บริษทั บลู วซิาร์ด สตูดิโอ 
จ ากดั”) 
บริษทั อินฟอร์เมติกซ์ พลสั จ ากดั 

ค่าสอบบญัชีส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 และค่าสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส 
ค่าสอบบญัชีส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 
ค่าสอบบญัชีส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 
คา่สอบบญัชีส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

910,000 
 

55,000 
 
144,000 

 
125,000 

รวมตอบแทนผูส้อบบญัชีประจ าปี(บาท)  1,234,000 
 

ความรับผดิชอบต่อสังคม 
 บริษทั ไซเบอร์แพลนเน็ต อินเตอร์แอคทีฟ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย มีนโยบายด าเนินธุรกิจดว้ยความ
รับผิดชอบต่อสังคม(Corporate Social Responsibility; CSR) ดว้ยความตระหนกัและให้ความส าคญัในการสนบัสนุนการ
ด าเนินกิจกรรมเพ่ือสงัคม รวมทั้งมีเจตนารมณ์ท่ีจะท างานร่วมกบัผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้ง โดยมุ่งสร้างและสืบสานความสัมพนัธ์
อนัดีท่ีเกิดจากการยอมรับและไวว้างใจซ่ึงกนัและกัน ค านึงถึงผลกระทบท่ีอาจจะมีต่อผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย เช่น ผูถื้อหุ้น 
พนกังานลูกคา้ และประเทศชาติ พร้อมทั้งสร้างทศันคติและวฒันธรรมองคก์รเพ่ือให้พนกังานมีความรับผิดชอบต่อสังคมท่ี
อยูร่่วมกนั โดยก าหนดนโยบายให้มีหลกัการก าหนดไวเ้พ่ือเป็นแนวปฏิบติัร่วมกนั รวมถึงการบริหารจดัการตามหลกัการ
ก ากบัดูแลกิจการท่ีดีอนัเป็นสากลและเป็นประโยชน์ต่อสังคมไทย ทั้งน้ีเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย อนัเป็นคุณค่าพ้ืนฐานของ
องคก์รชั้นน า  
 ดว้ยตระหนกัดีถึงความรับผิดชอบต่อส่วนรวม ในปี 2557 ระหวา่งวนัท่ี 11 – 14  ธนัวาคม 2557 บริษทัไดร่้วม
สนบัสนุนงบประมาณในการจดัแข่งขนัเทเบิลเทนนิสเซอร์กิตโลกรายการ  GAC  Group  2014  ITTF  World  Tour  Grand  
Finals ซ่ึงเป็นการแข่งขนัเทเบิลเทนนิสรายการท่ียิ่งใหญ่ท่ีสุดแห่งปี โดยสหพนัธ์เทเบิลเทนนิสนานาชาติเชิญนกักีฬาระดบั
โลกมาร่วมการแข่งขนัชิงเงินรางวลักวา่ 30 ลา้นบาท ซ่ึงถือวา่เป็นโอกาสท่ีดีส าหรับวงการเทเบิลเทนนิสของประเทศไทย ใน
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การจัดการแข่งขนัระดับโลก และยงัเป็นการส่งเสริมเผยแพร่วฒันธรรมของประเทศไทยให้เป็นท่ีรู้จักแก่นานาอารยะ
ประเทศอีกดว้ย 
 
 
 
 
 
  
  

 นอกจากบริษทัยงัมีนโยบายในการด าเนินการต่อตา้นการทุจริตคอรัปชัน่โดยไดจ้ดัท าแนวทางการปฏิบติัเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษรไวใ้นจรรยาบรรณของบริษทั ซ่ึงไดผ้่านการอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัแลว้  คณะกรรมการบริษทัได้
ก าหนดนโยบายการต่อตา้นการทุจริตคอรัปชัน่ โดยไดแ้สดงเจตนารมณ์เขา้ร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทย
ในการต่อตา้นการทุจริต โดยบริษทัไดร่้วมให้สัตยาบรรณเพ่ือรับทราบขอ้ตกลงตามค าประกาศเจตนารมณ์ของแนวร่วม
ดงักล่าวในการต่อตา้นการทุจริตคอรัปชัน่ทุกรูปแบบ นอกจากน้ี บริษทัไดมี้การด าเนินการป้องกนัการมีส่วนเก่ียวขอ้งกบั
การทุจริตและคอรัปชัน่ ดงัน้ี 

การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียง 
 บริษทัได้ให้ความส าคญัต่อระบบควบคุมภายในทั้ งในระดบับริหาร และระดับปฏิบัติงาน และเพ่ือให้เกิดความมี

ประสิทธิภาพในการด าเนินงาน บริษทัจึงไดก้ าหนดภาระหนา้ท่ี อ านาจการด าเนินการของผูป้ฏิบติังานและผูบ้ริหารไวเ้ป็นลาย
ลกัษณ์อกัษรอยา่งชดัเจน มีการควบคุมดูแลการใชท้รัพยสิ์นของบริษทัให้ เกิดประโยชน์ และมีการแบ่งแยกหนา้ท่ี ผูป้ฏิบติังาน 
ผูติ้ดตามควบคุมและประเมินผลออกจากกนั   นอกจากน้ี บริษทัยงัจดัให้มีผูท่ี้ท าหน้าท่ีตรวจสอบภายในเพ่ือท าการสอบทาน
ระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิผลมีการควบคุมทางดา้นการเงินและมี
การปฏิบติังานท่ีเป็นไปตามแนวทางท่ีวางไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการตรวจสอบการปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้ก าหนด
ต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทั โดยผลการตรวจสอบจะถูกรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและผูบ้ริหารระดบัสูง 

 กลุ่มบริษทัมีนโยบายท่ีจะใชผู้ต้รวจสอบภายในโดยวา่จา้งบุคคลภายนอก คือ บริษทั ปรมา คอนซลัแตน้ท์ จ ากดั 
(”ปรมา”) เพ่ือท าหนา้ท่ีตรวจสอบระบบควบคุมภายในขององคก์ร โดยไดเ้ร่ิมวา่จา้งบริษทัตั้งแต่เดือนมกราคม 2557 ให้ท า
การตรวจสอบและให้ค าแนะน าในการปรับปรุงระบบควบคุมภายในของกลุ่มบริษทัให้มีความเหมาะสม โดยกลุ่มบริษทัมี
การด าเนินการปรับปรุงตามค าแนะน ามาอยา่งต่อเน่ือง ทั้งน้ีระหวา่งปี 2557  “ปรมา” ไดท้ าการประเมินระบบควบคุมภายใน
ส าหรับ 5 กิจกรรม คือ 1. กิจกรรมการขายลิขสิทธ์ซอฟแวร์ การตั้งลูกหน้ีการคา้ และการรับเงิน 2. กิจกรรมการขายสิทธิการ
ด าเนินธุรกิจในระบบแฟรนไชส์ การตั้งลูกหน้ีการคา้และการรับเงิน 3. กิจกรรมการให้บริการอบรม การตั้งลูกหน้ีการคา้ 
และการรับเงิน 4. กิจกรรมการจดัซ้ือและจดัจา้ง  การตั้งเจา้หน้ีการคา้ และการจ่ายเงิน 5. กิจกรรมการบริหารสินทรัพยถ์าวร  

พบว่าเจา้หน้าท่ีท่ีเก่ียวขอ้งของกลุ่มบริษทั มีการปฏิบติัตามระบบการปฏิบติังานและระบบควบคุมภายในท่ีมีอยู ่
รวมถึงขั้นการอนุมติัรายการของกลุ่มบริษทัแลว้ ส าหรับประเด็นท่ีผูต้รวจสอบภายในเสนอขอ้สงัเกตต่างๆ เป็นเพียงประเด็น
เร่ืองของเอกสารการปฏิบติังานภายในในแต่ละฝ่ายงาน ซ่ึงขอ้สังเกตดงักล่าวไม่มีผลกระทบอย่างมีสาระส าคญัต่อผลการ
ด าเนินงานของกลุ่มบริษทั  
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รายการระหว่างกนั 
ในระหว่างปี 2556 ถึงปี 2557 บริษทัมีรายการธุรกิจท่ีส าคญักับบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั บริษทัย่อย และบริษทัท่ี

เก่ียวขอ้งกนั   ส่วนใหญ่เก่ียวเน่ืองกบัการด าเนินธุรกิจตามปกติ ทั้งน้ี รายการธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขหรือเกณฑท่ี์
ตกลงร่วมกนัระหวา่งบริษทัฯ และบุคคลหรือบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัดงักล่าว และเป็นไปตามปกติทางธุรกิจ โดยรายละเอียด
รายการระหวา่งกนัไดเ้ปิดเผยไวแ้ลว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินของบริษทั ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2557 ขอ้ 3 รายการท่ีเกิดข้ึนกบับุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  ซ่ึงไดผ้า่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีรับอนุญาต
แลว้ 

 

มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมตักิารท ารายการระหว่างกนั 

 กรณีท่ีรายการระหว่างกันของบริษทัฯกับบริษทัย่อยและบริษทัร่วมเกิดข้ึนกับบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน์มีส่วนไดส่้วนเสีย หรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษทัจะให้คณะกรรมการตรวจสอบ
เป็นผูใ้หค้วามเห็นเก่ียวกบัความจ าเป็นและความเหมาะสมของรายการนั้นภายหลงัการเกิดรายการในทุกๆไตรมาส ในกรณีท่ี
คณะกรรมการตรวจสอบ ไม่มีความช านาญในการพิจารณารายการระหว่างกนัท่ีอาจเกิดข้ึน บริษทัจะจดัให้มีผูเ้ช่ียวชาญ
อิสระหรือผูส้อบบญัชีของบริษทั เป็นผูใ้หค้วามเห็นเก่ียวกบัรายการระหวา่งกนันั้นก่อนใหค้ณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูใ้ห้
ความเห็นเก่ียวกบัความจ าเป็นและความเหมาะสมของรายการดงักล่าว เพ่ือน าไปใชป้ระกอบการตดัสินใจของคณะกรรมการ 
หรือผูถื้อหุน้ตามแต่กรณี โดยในการประชุมคณะกรรมการหรือผูถื้อหุน้เพ่ืออนุมติัการท ารายการ บุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้
ซ่ึงมีส่วนไดเ้สียจะไม่สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 

นโยบายหรือแนวโน้มการท ารายการระหว่างกนัในอนาคต 

 บริษทัคาดวา่ในอนาคตอาจมีรายการระหวา่งกนัของบริษทัและบริษทัยอ่ย ซ่ึงเป็นไปตามรายการคา้ปกติท่ีเกิดข้ึน 
ทั้งน้ี บริษทัจะให้คณะกรรมการตรวจสอบหรือผูส้อบบญัชีของบริษทัหรือผูเ้ช่ียวชาญอิสระ พิจารณาตรวจสอบและให้
ความเห็นถึงความเหมาะสมของราคา และความสมเหตุสมผลของการท ารายการดว้ย โดยรายการระหวา่งกนัท่ีอาจเกิดข้ึนใน
อนาคตนั้น คณะกรรมการบริษทัตอ้งปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยตลาดหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และ
ขอ้บงัคบั ประกาศ ค าสั่ง หรือขอ้ก าหนดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบติัตามขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการเปิดเผย
ขอ้มูลการท ารายการเก่ียวโยง และการไดม้าหรือจ าหน่ายทรัพยสิ์นท่ีส าคญัของบริษทัหรือบริษทัย่อยหรือบริษทัร่วมตาม
มาตรฐานการบญัชีท่ีก าหนดโดยสมาคมนกับญัชีและผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย 
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รายงานความรับผดิชอบ 
ของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงนิ 

 
คณะกรรมการบริษทัเป็นผูรั้บผดิชอบต่องบการเงินของบริษทั ไซเบอร์แพลนเน็ต อินเตอร์แอคทีฟ จาํกดั (มหาชน) 

และบริษทั ซ่ึงจดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทย ตามขอ้กาํหนดของคณะกรรมการกาํกบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ว่าดว้ยการจดัทาํและนาํเสนอรายงานทางการเงินภายใตพ้ระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 โดยไดมี้การพิจารณาเลือกใชน้โยบายการบญัชีท่ีเหมาะสมและถือปฏิบติัอยา่งสมํ่าเสมอ รวมทั้ง
มีการเปิดเผยขอ้มูลสาํคญัอยา่งเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน  

 
คณะกรรมการบริษทัไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงประกอบดว้ยกรรมการท่ีเป็นอิสระและกรรมการท่ีไม่

เป็นผูบ้ริหารเพ่ือกาํกบัดูแลงบการเงิน ประเมินระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล เพ่ือใหมี้ความมัน่ใจไดว้า่มีการบนัทึกขอ้มูลทางบญัชีถูกตอ้ง ครบถว้นอยา่งเพียงพอ ทนัเวลา และป้องกนัไม่ให้
เกิดการทุจริตหรือการดําเนินการท่ีผิดปรกติ โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบปรากฏในรายงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงไดแ้สดงไวใ้นรายงานประจาํปีแลว้ 

 
คณะกรรมการบริษทัมีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในของบริษทั สามารถสร้าง

ความเช่ือมัน่ไดว้่างบการเงินแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 ผลการดาํเนินงานรวม และกระแสเงินสด
รวม สาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัของ บริษทั ไซเบอร์แพลนเน็ต อินเตอร์แอคทีฟ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย โดยถูกตอ้ง
ในสาระสาํคญัแลว้ 

 
                                                                                                                     
    
           
 

            นายนพพล  มิลินทางกรู 
                                 กรรมการ / ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
                       
                     
 
 
 
 

                                   นายกวนิ เฉลิมโรจน์ 
                                     กรรมการ / กรรมการผูจ้ดัการ 
 

 
บริษัทไซเบอร์แพลนเน็ต อนิเตอร์แอคทฟี จํากดั (มหาชน) 
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ประจ าปี 2557 
 

เรียน ผูถื้อหุน้  
 บริษทั ไซเบอร์แพลนเน็ต อินเตอร์แอคทีฟ จ ากดั (มหาชน)   
 
 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั ไซเบอร์แพลนเน็ต อินเตอร์แอคทีฟ จ ากดั (มหาชน) ประกอบดว้ยกรรมการ
อิสระจ านวน 3 ท่าน  ซ่ึงเป็นผูท้รงคุณวุฒิ มีประสบการณ์และคุณสมบัติครบถว้นตามท่ีคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน
ก าหนด โดยมี นายติรวฒัน์  สุจริตกลุ เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นางจิตรลดา  พรใจหาญ และนางสาวพิมพแ์กว้ 
อ าไพพสัตร์ เป็นกรรมการตรวจสอบไดรั้บแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  คณะกรรมการตรวจสอบได้
ปฏิบติัหนา้ท่ีตามขอบเขตท่ีคณะกรรมการบริษทัไดม้อบหมายใหก้ ากบัดูแลตามกฎบตัรวา่ดว้ยคณะกรรมการตรวจสอบ  
 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติงานภายใต้ขอบเขต หน้าท่ี และความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษทัฯ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ตลอดจนให้ค  าแนะน าในเร่ือง
ต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงไดรั้บความร่วมมืออยา่งดีจากฝ่ายบริหาร ผูต้รวจสอบภายในและผูส้อบบญัชีของบริษทั โดยไดป้ระชุม
ร่วมกบัผูบ้ริหาร ผูต้รวจสอบภายในและผูส้อบบญัชีตามความเหมาะสม ซ่ึงสรุปสาระส าคญัไดด้งัน้ี 
 
 การสอบทานงบการเงนิ 
 คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจ าปี 2557 ของบริษทั  ไซเบอร์
แพลนเน็ต อินเตอร์แอคทีฟ จ ากดั (มหาชน) พร้อมทั้งงบการเงินรวม เพ่ือให้มัน่ใจวา่งบการเงินดงักล่าวไดจ้ดัท าข้ึนอย่าง
ถูกตอ้งตามมาตรฐานบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป มีการเปิดเผยขอ้มูลครบถว้น เพียงพอและทนัเวลา นอกจากน้ีไดส้อบทานการ
เปิดเผยขอ้มูลและการปฏิบติัในรายการระหวา่งกนัของบริษทั และบริษทัยอ่ย รวมทั้งรายการท่ีเก่ียวโยงกนั เพ่ือให้มัน่ใจวา่
บริษทัไดด้ าเนินการตามเง่ือนไขทางธุรกิจปกติและเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีส านักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทยก าหนด   
 
 การสอบทานงานตรวจสอบภายใน 

บริษทัใหค้วามส าคญัต่อระบบควบคุมภายใน โดยจดัให้มีการสอบทานและประเมินผลระบบควบคุมภายในอยา่ง
สม ่าเสมอจากการติดตามผลการปฏิบติังาน คณะกรรมการตรวจสอบเห็นวา่ระบบควบคุมภายในมีความเหมาะสมเพียงพอ 
รวมทั้งให้ความเห็นชอบต่อแผนงานตรวจสอบประจ าปี รายงานผลการตรวจสอบและติดตามการปรับปรุงการปฏิบติังาน
ตามท่ีผูต้รวจสอบภายในตรวจพบพร้อมกบัใหข้อ้สงัเกตเพื่อเป็นประโยชน์ในการด าเนินการ  

 

 การก ากบัดูแลกจิการทีด่ ี
คณะกรรมการบริษทัไดมี้การทบทวนหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ซ่ึงประกอบดว้ยการก ากบัดูแลกิจการ จริยธรรม

ธุรกิจ และจรรยาบรรณพนักงาน คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่านโยบายดงักล่าวมีความเหมาะสมกับการด าเนินธุรกิจของ
บริษทั โดยก าหนดใหพ้นกังานยดึถือปฏิบติัอยา่งจริงจงั เพ่ือสร้างความเช่ือมัน่ใหก้บัผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งทุกฝ่าย 
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 การสอบทานการบริหารความเส่ียง 
คณะกรรมการบริหารไดส้อบทานการบริหารความเส่ียงของบริษทั โดยจดัให้มีการรายงานการบริหารความเส่ียง

อยา่งสมํ่าเสมอ เพ่ือใหมี้ความมัน่ใจวา่บริษทัไดมี้การบริหารความเส่ียงอยา่งมีประสิทธิภาพใหค้วามเส่ียงลดลงอยูใ่นระดบัท่ี
ยอมรับได ้คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา่บริษทัมีการบริหารความเส่ียงท่ีเพียงพอและมีประสิทธิผล 

 

 การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อกาํหนดของตลาดหลกัทรัพย์ หรือการกาํกบัดูแลการ
ปฏิบัติตามกฎหมายทีเ่กีย่วข้องกบัธุรกจิ 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการสอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย ์ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ละคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน รวมทั้งกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนิน
ธุรกิจเห็นวา่มีการปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้กาํหนดท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งถกูตอ้ง 

 

 การกาํกบัดูแลรายการทีอ่าจมคีวามขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
คณะกรรมการตรวจสอบ ไดส้อบทานรายการระหวา่งกนัของบริษทักบับริษทัในกลุ่ม รายการระหวา่งกลุ่มธุรกิจ 

เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่บริษทัไดด้าํเนินการตามเง่ือนไขปกติธุรกิจ รวมทั้งมีการเปิดเผยขอ้มูลอยา่งครบถว้นและเพียงพอ 
 

 ความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี 
คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาและเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทัเพ่ือเสนอท่ีประชุมผูถื้อ 

หุ้นให้อนุมติัแต่งตั้ง ผูส้อบบญัชีจาก บริษทัเอสพี ออดิท จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ สําหรับรอบระยะเวลาบญัชี
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 โดยกาํหนดให้ผูส้อบบัญชีคนใดคนหน่ึงดังต่อไปน้ี เป็นผูท้าํการตรวจสอบและแสดง
ความเห็นต่องบการเงินของบริษทัฯ 
 1.  นางสาวซูซาน  เอ่ียมวณิชชา     ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4306   และหรือ  

 2.  นายสุชาติ      พานิชยเ์จริญ      ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4475   และหรือ  
 3.  นางสาวช่ืนตา    ชมเมิน          ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 7750  และหรือ  
 4.  นางสาวยพิุน    ชุ่มใจ         ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 8622   และหรือ  
 5.  นางสาววนัดี    เอ่ียมวณิชชา    ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 8210   และหรือ  
 6.  นายเกียรติศกัด์ิ   วานิชยห์านนท ์    ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 9922   

โดยผูส้อบบญัชีดงักล่าวมีคุณสมบติัตามท่ีสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยก์าํหนด 
ทั้งน้ี สํานักงานสอบบญัชี และผูส้อบบญัชีดงักล่าวขา้งตน้ ไม่มีความสัมพนัธ์และไม่มีส่วนไดเ้สียกบับริษทั บริษทัย่อย 
ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูเ้ก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวแต่อยา่งใด และกาํหนดค่าตอบแทนจาํนวน 1,100,000 บาท ซ่ึง
อยูใ่นเกณฑท่ี์เหมาะสมและยอมรับได ้

      วนัท่ี 1 มีนาคม 2558   
                        ในนามของคณะกรรมการตรวจสอบ        
 
 
 
 

       (นายติรวฒัน์  สุจริตกลุ) 
            ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอ    ผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการ  บริษัท  ไซเบอร์แพลนเน็ต  อนิเตอร์แอคทฟี  จ ากดั  (มหาชน) 

 

ขา้พเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษทั ไซเบอร์แพลนเน็ต อินเตอร์แอคทีฟ จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย  
ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวม 
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม และงบกระแสเงินสดรวม ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั รวมถึง หมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชี
ท่ีส าคญัและหมายเหตุเร่ืองอ่ืนๆ และไดต้รวจสอบงบการเงินเฉพาะของบริษทั ไซเบอร์แพลนเน็ต  อินเตอร์แอคทีฟ จ ากดั 
(มหาชน) ดว้ยเช่นกนั 

 

ความรับผดิชอบของผู้บริหารต่องบการเงนิ  
 

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัท าและการน าเสนองบการเงินเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาวา่จ าเป็นเพื่อให้สามารถจดัท างบการเงินท่ีปราศจาก
การแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด  

 

ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชี  
 

ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดงักล่าวจากผลการตรวจสอบของขา้พเจา้ ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังาน
ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ซ่ึงก าหนดให้ขา้พเจา้ปฏิบติัตามขอ้ก าหนดดา้นจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและ
ปฏิบติังานตรวจสอบเพื่อใหไ้ดค้วามเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลวา่งบการเงินปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนั
เป็นสาระส าคญัหรือไม่  

 

การตรวจสอบรวมถึงการใชว้ิธีการตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซ่ึงหลกัฐานการสอบบัญชีเก่ียวกบัจ านวนเงินและการเปิดเผย
ขอ้มูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบท่ีเลือกใชข้ึ้นอยู่กบัดุลยพินิจของผูส้อบบญัชี ซ่ึงรวมถึงการประเมินความเส่ียงจาก 
การแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญของงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดใน 
การประเมินความเส่ียงดงักล่าว ผูส้อบบญัชีพิจารณาการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัท าและการน าเสนองบการเงิน
โดยถูกตอ้งตามท่ีควรของกิจการ เพ่ือออกแบบวธีิการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพ่ือวตัถุประสงคใ์นการ
แสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของ
นโยบายการบัญชีท่ีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีท่ีจัดท าข้ึนโดยผูบ้ริหาร รวมทั้งการ
ประเมินการน าเสนองบการเงินโดยรวม  

 

ขา้พเจ้าเช่ือว่าหลักฐานการสอบบัญชีท่ีข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็น 
ของขา้พเจา้ 

 

ความเห็น  
 

ขา้พเจา้เห็นวา่ งบการเงินขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และผลการด าเนินงานรวมและกระแส
เงินสดรวมส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั ของบริษทั ไซเบอร์แพลนเน็ต อินเตอร์แอคทีฟ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และ
แสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 และผลการด าเนินงานและกระแสเงินสด ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัของ
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บริษทั ไซเบอร์แพลนเน็ต  อินเตอร์แอคทีฟ จ ากดั (มหาชน) โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน 

 

งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2556 ทีแ่สดงเปรียบเทยีบ 
 

งบการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 ของบริษทั  ไซเบอร์แพลนเน็ต อินเตอร์แอคทีฟ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย  
และงบการ เ งิน เฉพาะ กิจการ  ณ  ว ัน ท่ี  31  ธันวาคม  2556  ของบ ริษัท  ไซ เบอ ร์แพลนเ น็ต  อิน เตอ ร์ 
แอคทีฟ จ ากดั (มหาชน) ตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีท่านอ่ืนในส านกังานเดียวกบัขา้พเจา้ ซ่ึงแสดงความเห็นอยา่งมีเง่ือนไข
เก่ียวกบัการไม่สามารถหาหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเหมาะสมอยา่งเพียงพอส าหรับมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนของสินทรัพย์
ไม่มีตวัตน และเงินให้กูย้ืมระยะสั้นและระยะยาวแก่บริษทัยอ่ย ตามรายงานลงวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2557 ยกเวน้รายการท่ี
เก่ียวขอ้งกบัหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 1.1, 3, 6.2, 7, 15, 23, 24, 25 และ 26 ซ่ึงเป็นวนัท่ี 9 พฤษภาคม 2557 และไดใ้ห้
ขอ้สงัเกตเก่ียวกบัผลขาดทุนจากการด าเนินงานอยา่งต่อเน่ืองของกลุ่มบริษทั  

 

 

 

 

 (นางณฐัสรัคร์   สโรชนนัทจี์น) 
  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
  ทะเบียนเลขท่ี  4563 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ส านกังาน  เอ.เอม็.ที.  แอสโซซิเอท 
กรุงเทพมหานคร 
วนัท่ี 1 มีนาคม 2558
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งบการเงิน 
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที ่31  ธันวาคม 2557 
 

หมายเหตุ 2557 2556 2557 2556

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 2,251,532,399.36     33,734,590.75        2,243,808,849.84     33,594,479.65        

เงินลงทุนชัว่คราว - เงินฝากประจ า 1,300,057.12            1,274,815.77          1,300,057.12            1,274,815.77          

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ 3 และ 4 -                            -                          -                            1,909,556.35          

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการอ่ืน - สุทธิ 4 1,413,182.30            1,722,948.30          1,399,194.30            1,694,194.30          

มูลคา่ตามสญัญาท่ียงัไม่เรียกเกบ็จากลูกคา้ 5 612,000.00               -                          -                            -                          

ลูกหน้ีอ่ืน - ลูกหน้ีจากการทุจริต - สุทธิ 6 -                            -                          -                            -                          

ลูกหน้ีอ่ืน - บุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ 3 1,052,784.67            -                          16,867,818.70          19,132,026.44        

ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการอ่ืน 8,218,269.70            634,954.08             5,049,797.00            251,744.66             

เงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ 3 -                            -                          8,000,000.00            36,000,000.00        

สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 7 36,146.25                 484,414.25             -                            -                          

ตน้ทุนการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 8 และ 17 228,656,518.29        132,624,871.00      132,624,871.00        132,624,871.00      

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน

- เงินมดัจ ารอขอคืน 9 60,000,000.00          50,000,000.00        50,000,000.00          50,000,000.00        

- อ่ืนๆ 12,453,726.45          8,078,057.27          9,068,509.92            4,923,753.87          

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 2,565,275,084.14     228,554,651.42      2,468,119,097.88     281,405,442.04      

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินลงทุนในบริษทัย่อย - สุทธิ 10 -                            -                          63,059,859.54          9,699,849.48          

เงินลงทุนทัว่ไป - สุทธิ 11 -                            -                          -                            -                          

เงินให้กูย้ืมระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ 3 -                            -                          -                            28,534,100.00        

อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 12 และ 15 14,585,886.86          17,004,466.45        542,739.28               1,407,371.74          

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ 13 204,082.16               49,590,251.63        -                            20,146,494.67        

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 22 967,383.74               -                          -                            -                          

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน

- เงินมดัจ าคา่ซ้ือเงินลงทุน 14 -                            36,000,000.00        -                            -                          

- อ่ืนๆ 258,936.04               359,163.59             214,661.80               314,892.38             

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 16,016,288.80          102,953,881.67      63,817,260.62          60,102,708.27        

รวมสินทรัพย์  2,581,291,372.94     331,508,533.09      2,531,936,358.50     341,508,150.31      

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ณ วันที่  31 ธันวาคม ณ วันที่  31 ธันวาคม

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

บ า ท

งบการเงนิรวม

 
 
 
 
 



                                                                                               บริษัท ไซเบอร์แพลนเน็ต อินเตอร์แอคทีฟ จ ำกดั (มหำชน) 

หน้ำ  40                                                                                                                                                                รำยงำนประจ ำปี 2557 

 

หมายเหตุ 2557 2556 2557 2556

หนี้สินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 15 และ 26 16,553,973.62        30,474,528.14        16,553,973.62        30,474,528.14        

เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3 -                          -                          12,137,771.97        12,137,771.97        

เจา้หน้ีการคา้ - กิจการอ่ืน 5,288,087.60          4,140,440.40          2,924,129.88          2,806,930.00          

เจา้หน้ีอ่ืน     - เงินรับล่วงหน้าจากลูกคา้ 15,287,431.00        -                          -                          -                          

เจา้หน้ีอ่ืน     - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3 80,000.00               -                          1,299,378.93          1,294,296.43          

เจา้หน้ีอ่ืน     - อ่ืนๆ 66,157,049.01        5,096,076.99          63,485,993.93        4,640,774.96          

ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงินท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี16 98,589.09               370,789.58             98,589.09               370,789.58             

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 3,526,889.14          2,824,371.25          2,040,830.85          1,938,587.77          

รวมหนี้สินหมุนเวียน 106,992,019.46      42,906,206.36        98,540,668.27        53,663,678.85        

หนี้สินไม่หมุนเวียน

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 16 -                          97,577.68               -                          97,577.68               

เงินกูย้ืมระยะยาว 17 43,943,219.00        -                          -                          -                          

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี 22 967,383.74             -                          -                          -                          
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 18 217,390.00             777,278.00             217,390.00             772,374.00             

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 45,127,992.74        874,855.68             217,390.00             869,951.68             

รวมหนี้สิน 152,120,012.20      43,781,062.04        98,758,058.27        54,533,630.53        

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิเฉพาะกจิการงบการเงนิรวม

ณ วันที่  31 ธันวาคม ณ วันที่  31 ธันวาคม

บ า ท
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หมายเหตุ 2557 2556 2557 2556

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น -  มูลคา่หุ้นละ 0.50 บาท 19

ทุนจดทะเบียน 

หุ้นสามญั 4,690,000,000 หุ้น

          ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ

หุ้นสามญั 560,000,000 หุ้น
          ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556  2,345,000,000.00   280,000,000.00      2,345,000,000.00   280,000,000.00      

ทุนท่ีออกและช าระแลว้

หุ้นสามญั 4,690,000,000 หุ้น

          ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ

หุ้นสามญั 560,000,000 หุ้น

          ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556  2,345,000,000.00   280,000,000.00      2,345,000,000.00   280,000,000.00      

ส่วนเกินมูลคา่หุ้นสามญั 19 365,951,813.48      225,720,000.00      365,951,813.48      225,720,000.00      

ก าไร (ขาดทุน) สะสม

จดัสรรแลว้

ทุนส ารองตามกฎหมาย 20 767,100.00             767,100.00             767,100.00             767,100.00             

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร (ขาดทุนสะสม) (283,393,108.10)     (218,759,628.95)     (278,540,613.25)     (219,512,580.22)     

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 845,555.36             -                          -                          -                          

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 2,429,171,360.74   287,727,471.05      2,433,178,300.23   286,974,519.78      

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 2,581,291,372.94   331,508,533.09      2,531,936,358.50   341,508,150.31      

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ณ วันที่  31 ธันวาคม ณ วันที่  31 ธันวาคม

บ า ท

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ
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งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2557 

หมายเหตุ 2557 2556 2557 2556

รายได้

รายไดจ้ากการรับเหมาก่อสร้าง 6,732,000.00           -                           -                           -                           

รายไดจ้ากการให้บริการ -                           -                           -                           574,000.00              

รายไดจ้ากสถาบนัเสริมทกัษะ 25,800.00                450,520.00              -                           -                           

รายไดจ้ากการขาย 14,212.62                130,584.31              -                           38,376.36                

รายไดอ่ื้น

ก าไรจากการจ าหน่ายสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน

ท่ีถือไวเ้พ่ือขาย 21 -                           2,227,018.92           -                           2,227,018.92           

ก าไรจากการปรับโครงสร้างหน้ี 15 1,292,262.33           -                           1,292,262.33           -                           

ดอกเบ้ียรับ 5,662,991.21           -                           9,184,668.79           4,614,523.47           

อ่ืนๆ 94,142.26                739,230.82              3,980,086.89           843,295.67              

รวมรายได้ 13,821,408.42         3,547,354.05           14,457,018.01         8,297,214.42           

 
ค่าใช้จ่าย

ตน้ทนุขายและตน้ทนุการให้บริการ 1,520,214.51           13,221,227.84         -                           11,061,335.83         

ตน้ทนุการรับเหมาก่อสร้าง 5,350,880.00           -                           -                           -                           

คา่ใชจ่้ายในการขาย -                           1,255,054.05           -                           405,129.93              

คา่ใชจ่้ายในการบริหาร 21,044,623.00         12,844,492.24         14,996,325.11         8,501,233.10           

หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญ 295,000.00              1,451,058.19           36,288,656.35         37,990,208.19         

คา่ใชจ่้ายอ่ืน 

ขาดทนุจากการดอ้ยคา่สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 46,146,980.62         33,000,000.00         17,927,045.36         7,000,000.00           

คา่ใชจ่้ายอ่ืนอ่ืนๆ 1,512,805.37           2,509,190.31           1,620,933.88           4,104,893.59           

ตน้ทนุทางการเงิน 2,652,090.34           4,441,186.79           2,652,090.34           4,441,186.79           

รวมค่าใช้จ่าย 78,522,593.84         68,722,209.42         73,485,051.04         73,503,987.43         

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี 1.1 (64,701,185.42)        (65,174,855.37)        (59,028,033.03)        (65,206,773.01)        

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นส าหรับปี -                           -                           -                           -                           

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี (64,701,185.42)        (65,174,855.37)        (59,028,033.03)        (65,206,773.01)        

การแบ่งปันก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี

ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษทัใหญ่ (64,633,479.15)        (65,174,855.37)        (59,028,033.03)        (65,206,773.01)        

ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มอี านาจควบคุม (67,706.27)               -                           -                           -                           

(64,701,185.42)        (65,174,855.37)        (59,028,033.03)        (65,206,773.01)        

การแบ่งปันก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม

ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษทัใหญ่ (64,633,479.15)        (65,174,855.37)        (59,028,033.03)        (65,206,773.01)        

ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มอี านาจควบคุม (67,706.27)               -                           -                           -                           

(64,701,185.42)        (65,174,855.37)        (59,028,033.03)        (65,206,773.01)        

ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

ก าไร (ขาดทนุ) ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่ 23 (0.08)                        (0.15)                        (0.07)                        (0.15)                        

จ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั (หุ้น) 23 801,726,231            434,191,781            801,726,231            434,191,781            

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม

บ า ท

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ
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งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2557 
 

ทุนที่ออก ส่วนเกนิมูลค่า จดัสรรแล้ว ยงัไม่ได้จดัสรร รวมส่วนของผู้ถือหุ้น ส่วนได้เสีย รวม

หมายเหตุ และช าระแล้ว หุ้นสามญั ทุนส ารองตามกฎหมาย (ขาดทุนสะสม) บริษทัใหญ่ ที่ไม่มอี านาจควบคุม ส่วนของผู้ถือหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2556 140,000,000.00          91,020,000.00            767,100.00                     (153,584,773.58)         78,202,326.42            -                              78,202,326.42            

การเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุ้นส าหรับปี

เพ่ิมทุนหุ้นสามญั 19 140,000,000.00          134,700,000.00          -                                 -                              274,700,000.00          -                              274,700,000.00          

ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมส าหรับปี -                              -                              -                                 (65,174,855.37)           (65,174,855.37)           -                              (65,174,855.37)           

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 280,000,000.00          225,720,000.00          767,100.00                     (218,759,628.95)         287,727,471.05          -                              287,727,471.05          

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2557 280,000,000.00          225,720,000.00          767,100.00                     (218,759,628.95)         287,727,471.05          -                              287,727,471.05          

การเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุ้นส าหรับปี

ซ้ือเงินลงทุนในบริษทัย่อย 1.3 -                              -                              -                                 -                              -                              913,261.63                 913,261.63                 

เพ่ิมทุนหุ้นสามญั 19 2,065,000,000.00       140,231,813.48          -                                 -                              2,205,231,813.48       -                              2,205,231,813.48       

ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมส าหรับปี -                              -                              -                                 (64,633,479.15)           (64,633,479.15)           (67,706.27)                  (64,701,185.42)           

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 2,345,000,000.00       365,951,813.48          767,100.00                     (283,393,108.10)         2,428,325,805.38       845,555.36                 2,429,171,360.74       

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ก าไร (ขาดทุน) สะสม

งบการเงนิรวม

บ า ท
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งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2557 
 

ทุนที่ออก ส่วนเกนิมูลค่า จดัสรรแล้ว ยงัไม่ได้จดัสรร รวม

หมายเหตุ และช าระแล้ว หุ้นสามญั ทุนส ารองตามกฎหมาย (ขาดทุนสะสม) ส่วนของผู้ถือหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2556 140,000,000.00          91,020,000.00            767,100.00                     (154,305,807.21)         77,481,292.79            

การเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุ้นส าหรับปี

เพ่ิมทุนหุ้นสามญั 19 140,000,000.00          134,700,000.00          -                                 -                              274,700,000.00          

ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมส าหรับปี -                              -                              -                                 (65,206,773.01)           (65,206,773.01)           

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 280,000,000.00          225,720,000.00          767,100.00                     (219,512,580.22)         286,974,519.78          

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2557 280,000,000.00          225,720,000.00          767,100.00                     (219,512,580.22)         286,974,519.78          

การเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุ้นส าหรับปี

เพ่ิมทุนหุ้นสามญั 19 2,065,000,000.00       140,231,813.48  -                                 -                              2,205,231,813.48       

ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมส าหรับปี -                              -                              -                                 (59,028,033.03)           (59,028,033.03)           

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 2,345,000,000.00       365,951,813.48          767,100.00                     (278,540,613.25)         2,433,178,300.23       

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ก าไร (ขาดทุน) สะสม

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

บ า ท
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งบกระแสเงินสด  
ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2557 

2557 2556 2557 2556

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมด าเนินงาน

ก าไร (ขาดทนุ) ส าหรับปี (64,701,185.42)       (65,174,855.37)       (59,028,033.03)       (65,206,773.01)       

รายการปรับกระทบก าไร (ขาดทนุ) ส าหรับงวดเป็นเงินสดไดม้า (ใชไ้ป) 

จากกิจกรรมด าเนินงาน

ดอกเบ้ียรับ (5,662,991.21)         -                          (9,184,668.79)         (4,614,523.47)         

ก าไรจากการปรับโครงสร้างหน้ี (1,292,262.33)         -                          (1,292,262.33)         -                          

คา่เส่ือมราคาและคา่ตดัจ าหน่าย 7,417,032.38          9,985,072.01          3,120,580.35          6,505,336.60          

หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญ 295,000.00             1,451,058.19          36,288,656.35 37,990,208.19        

คา่ใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน 119,740.00             161,390.00             119,740.00             139,408.00             

กลบัรายการภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน (717,204.00)            (265,951.50)            (712,300.00)            (156,090.00)            

ดอกเบ้ียจ่าย 2,652,090.34          4,441,186.79          2,652,090.34          4,441,186.79          

ขาดทนุ (ก าไร) จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 37,576.00               -                          37,576.00               -                          

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 967,383.74             -                          -                          -                          

ขาดทนุจากการลดมูลคา่สินคา้คงเหลือ 442,818.00             5,430,057.83          -                          5,224,923.83          

ขาดทนุจากการตดัจ าหน่ายสินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 578,296.03             137,500.00             -                          -                          

ขาดทนุจากการดอ้ยคา่ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการอ่ืน -                          2,103,500.00          -                          2,103,500.00          

ขาดทนุจากการดอ้ยคา่เงินลงทนุ (กลบัรายการ) -                          -                          (3,860,010.06)         1,737,300.00          

ขาดทนุจากการดอ้ยคา่สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 46,146,980.62        33,000,000.00        17,927,045.36        7,000,000.00          

ขาดทนุ (ก าไร) จากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึน 117,199.88             (113,018.00)            117,199.88             (113,018.00)            

ขาดทนุจากการยกหน้ีให้ -                          -                          1,154,157.54          -                          

ขาดทนุ (ก าไร) จากการจ าหน่ายสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พ่ือขาย -                          (2,227,018.92)         -                          (2,227,018.92)         

ขาดทนุ (ก าไร) จากการจ าหน่ายอาคารและอุปกรณ์ 7,787.46                 (17,913.47)              7,787.46                 (22,010.19)              

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ลดลง (เพ่ิมข้ึน) -                          -                          -                          (614,180.00)            

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการอ่ืน ลดลง (เพ่ิมข้ึน) 14,766.00               33,243.00               -                          14,980.00               

มูลคา่ตามสญัญาท่ียงัไม่เรียกเกบ็จากลูกคา้ ลดลง (เพ่ิมข้ึน) (612,000.00)            -                          -                          -                          

ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ลดลง (เพ่ิมข้ึน) (4,750,180.33)         -                          (619,207.12)            (1,400,363.65)         

ลูกหน้ีอ่ืน - บคุคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั ลดลง (เพ่ิมข้ึน) (1,052,784.67)         -                          -                          -                          

ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการอ่ืน ลดลง (เพ่ิมข้ึน) 107,878.21             551,562.05             (80,244.12)              541,725.28             

สินคา้คงเหลือ ลดลง (เพ่ิมข้ึน) 5,450.00                 152,085.46             -                          76,208.68               

ตน้ทนุการพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์ลดลง (เพ่ิมข้ึน) (91,897,412.43)       (132,624,871.00)     -                          (132,624,871.00)     

เงินมดัจ าคา่ซ้ือท่ีดินและอาคาร ลดลง (เพ่ิมข้ึน) -                          (50,000,000.00)       -                          (50,000,000.00)       

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน - ลดลง (เพ่ิมข้ึน) 1,548,452.69          (523,358.11)            (4,144,756.05)         (508,791.99)            

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน ลดลง (เพ่ิมข้ึน) (6,074,480.07)         209,083.94             100,230.58             (5,190.21)                

เจา้หน้ีการคา้ - กิจการอ่ืน เพ่ิมข้ึน (ลดลง) 1,030,447.32          (333,305.00)            -                          (227,375.00)            

เจา้หน้ีอ่ืน - บคุคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั เพ่ิมข้ึน (ลดลง) 15,303,331.69        (3,732,642.56)         5,082.50                 (3,008,765.01)         

เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการอ่ืน เพ่ิมข้ึน (ลดลง) 5,417,714.42          (753,091.24)            6,197,862.06          (463,376.39)            

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน เพ่ิมข้ึน (ลดลง) 702,517.89             (201,537.18)            102,243.08             66,761.20               

ภาระผกูพนัผลประโยนชพ์นกังาน เพ่ิมข้ึน (ลดลง) -                          (20,798.50)              -                          (16,499.00)              

เงนิสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกจิกรรมด าเนินงาน (93,848,037.79)       (198,332,621.58)     (11,091,230.00)       (195,367,307.27)     

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

บ า ท
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2557 2556 2557 2556

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน

รับดอกบ้ีย 704,087.10             -                          646,117.89             -                          

เงินลงทนุชัว่คราว - เงินฝากประจ า ลดลง (เพ่ิมข้ึน) (25,241.35)              (1,274,815.77)         (25,241.35)              (1,274,815.77)         

เงินลงทนุระยะยาว - เงินฝากประจ า ลดลง (เพ่ิมข้ึน) -                          1,244,026.12          -                          1,244,026.12          

เงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ลดลง (เพ่ิมข้ึน) -                          -                          (8,000,000.00)         (36,000,000.00)       

เงินให้กูย้ืมระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ลดลง (เพ่ิมข้ึน) -                          -                          -                          (4,836,100.00)         

เงินสดจ่ายในการซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (1,913,638.02)         (29,631.78)              (51,294.39)              (27,800.00)              

เงินสดจ่ายในการซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (211,860.00)            -                          -                          -                          

เงินสดรับจากการจ าหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 7,008.35                 27,330,771.63        7,008.35                 27,313,014.62        

เงินมดัจ าคา่ซ้ือท่ีดินและอาคาร ลดลง (เพ่ิมข้ึน) (10,000,000.00)       -                          -                          -                          

เงินมดัจ าคา่ซ้ือเงินลงทนุ ลดลง (เพ่ิมข้ึน) 36,000,000.00        (36,000,000.00)       -                          -                          

เงินลงทนุในบริษทัย่อย ลดลง (เพ่ิมข้ึน) -                          -                          (13,500,000.00)       -                          

ส่วนของผูถื้อหุ้นส่วนน้อยจากการซ้ือเงินลงทนุในบริษทัย่อย 913,261.63             -                          -                          -                          

เงนิสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกจิกรรมลงทุน 25,473,617.71        (8,729,649.80)         (20,923,409.50)       (13,581,675.03)       

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิ

จ่ายดอกเบ้ีย (2,262,471.10)         (1,032,293.12)         (2,262,471.10)         (1,032,293.12)         

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน เพ่ิมข้ึน (ลดลง) (13,920,554.52)       208,178.22             (13,920,554.52)       208,178.22             

เงินกูย้ืมระยะสั้นจากบคุคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั เพ่ิมข้ึน (ลดลง) -                          (8,064,488.67)         -                          (5,914,488.67)         

หน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พ่ือขาย

เพ่ิมข้ึน (ลดลง) -                          (25,288,923.07)       -                          (25,288,923.07)       

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน เพ่ิมข้ึน (ลดลง) (369,778.17)            (394,989.66)            (369,778.17)            (394,989.66)            

เงินกูย้ืมระยะยาว เพ่ิมข้ึน (ลดลง) 43,943,219.00        -                          -                          -                          

เงินสดรับจากการเพ่ิมทนุ (สุทธิจากคา่ใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้ง) 2,258,781,813.48   274,700,000.00      2,258,781,813.48   274,700,000.00      

เงนิสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกจิกรรมจดัหาเงนิ 2,286,172,228.69   240,127,483.70      2,242,229,009.69   242,277,483.70      

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด เพิ่มขึน้ (ลดลง) สุทธิ 2,217,797,808.61   33,065,212.32        2,210,214,370.19   33,328,501.40        

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดต้นงวด 33,734,590.75        669,378.43             33,594,479.65        265,978.25             

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดปลายงวด 2,251,532,399.36   33,734,590.75        2,243,808,849.84   33,594,479.65        

กจิกรรมไม่กระทบเงนิสด

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเพ่ิมข้ึนจากการขายสินทรัพย์ -                          -                          -                          33,000,000.00        

โอนสินทรัพยไ์ปเป็นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พ่ือขาย -                          25,060,033.08        -                          25,060,033.08        

โอนหน้ีสินไปเป็นหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัสินทรัพย์

ไม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พ่ือขาย -                          25,288,923.07        -                          25,288,923.07        

บริษทัย่อยโอนสิทธิในการซ้ือเงินลงทนุให้แก่บริษทั 36,000,000.00        -                          36,000,000.00        -                          

เงินมดัจ าคา่ซ้ือเงินลงทนุลดลงจากการซ้ือหุ้นในบริษทัย่อย -                          -                          36,000,000.00        -                          

โอนคา่ใชจ่้ายคา้งจ่ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเพ่ิมทนุ

ไปหกักบัส่วนเกินมูลคา่หุ้นสามญั -                          3,000,000.00          -                          3,000,000.00          

ตน้ทนุการพฒันาอสงัหาริมทรัพยค์า้งจ่าย 4,645,419.22          -                          -                          -                          

เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการอ่ืนเพ่ิมข้ึนจากคา่ใชจ่้ายในการเพ่ิมทนุ 53,550,000.00        -                          53,550,000.00        -                          

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บ า ท

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ
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หมายเหตุประกอบงบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2557 

1. ขอ้มูลทัว่ไป 

1.1 เร่ืองทัว่ไป 

บริษทั ไซเบอร์แพลนเน็ต อินเตอร์แอคทีฟ จ ากัด (มหาชน) ไดจ้ดทะเบียนเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ (MAI) เม่ือวนัท่ี 27 พฤษภาคม 2553 ส านกังานตั้งอยูเ่ลขท่ี 93/352 อาคารชุด ดิ เอ็มโพริโอ เพลส 
อาคาร ซี ชั้น 8 ซอยสุขมุวิท 24 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตนั เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร บริษทัฯ ด าเนินธุรกิจหลกั
เก่ียวกบัการพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์

1.2 การด าเนินงานต่อเน่ือง 

กลุ่มบริษทัประสบผลขาดทุนจากการด าเนินงานอยา่งต่อเน่ืองเป็นเวลาหลายปี โดยงบการเงินรวมส าหรับปี
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 ของกลุ่มบริษทัมีผลขาดทุนเป็นจ านวน 64.70 ลา้นบาท และ65.17 ลา้นบาท
ตามล าดบั (เฉพาะของบริษทัฯ จ านวน 59.03 ลา้นบาท และ 65.21 ลา้นบาทตามล าดบั) และกระแสเงินสดรวมจากการ
ด าเนินงานติดลบแต่กระแสเงินสดโดยรวมเป็นบวก อย่างไรก็ตาม ในปี 2556 บริษัทฯ ได้ซ้ือท่ีดินเพ่ือพัฒนา 
และจดัสรรเพ่ือแบ่งขายเป็นแปลง และในเดือนพฤษภาคม 2557 บริษทัฯไดล้งทุนในบริษทั โดมแลนด ์เอสเตท จ ากดั ซ่ึง
ด าเนินธุรกิจในการพฒันาอสังหาริมทรัพย ์รวมทั้ง ในเดือนเมษายน 2557 และ พฤศจิกายน 2557 บริษทัฯไดมี้การเพ่ิม
ทุนจดทะเบียน ดงันั้น การด าเนินงานต่อไปของกลุ่มบริษทั จึงข้ึนอยูก่บัความสามารถในการด าเนินธุรกิจดงักล่าวขา้งตน้
ใหมี้ก าไร 
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1.3 เกณฑใ์นการจดัท างบการเงิน 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไดจ้ดัท าข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และแนวปฏิบติั

ทางการบญัชีท่ีประกาศใชโ้ดยสภาวชิาชีพบญัชีฯ 
งบการเงินรวมน้ีไดจ้ดัท าข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษทั ไซเบอร์แพลนเน็ต อินเตอร์แอคทีฟ จ ากดั (มหาชน) 

และบริษทัยอ่ย 
“บริษทัฯ” หมายถึง บริษทั ไซเบอร์แพลนเน็ต อินเตอร์แอคทีฟ จ ากดั (มหาชน) “กลุ่มบริษทั” หมายถึง บริษทั  

ไซเบอร์แพลนเน็ต อินเตอร์แอคทีฟ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ยดงัต่อไปน้ี 
  อตัราร้อยละของการถือหุน้  

 
จดัตั้งข้ึน 
ในประเทศ 

31 ธนัวาคม 
2557 

31 ธนัวาคม 
 2556 ลกัษณะธุรกิจ 

บริษทัยอ่ย     
บริษทั พีโน่ คอนสตรัคชัน่ จ  ากดั     
(เดิมช่ือ บริษทั บลู วซิาร์ด สตูดิโอ 
จ ากดั) 

ไทย 99.99 99.99 พฒันาอสังหาริมทรัพย ์(เดิม
ใหบ้ริการสร้างหรือเขียนลวดลาย
กราฟฟิคส าหรับเกมส์และการ์ตูน) 

บริษทั อินฟอร์เมติกซ์ พลสั จ ากดั ไทย 99.99 99.99 ส่งเสริมทกัษะการเรียนรู้การพฒันา
ส าหรับเดก็และเยาวชน ดว้ยการใช้
ส่ือจากระบบซอฟตแ์วร์เกมส์โดย
วธีิการผา่นทางคอมพิวเตอร์หรือ
เคร่ืองเล่นเกมส์ 

บริษทั ไอ-พีโน่  จ  ากดั                 (เดิม
ช่ือ บริษทั แพลนเน็ท จี จ  ากดั) 

ไทย 99.99 99.99 พฒันาอสังหาริมทรัพย ์(เดิมผลิต  
โปรแกรมคอมพิวเตอร์) 

บริษทั โดมแลนด ์เอสเตท จ ากดั ไทย 98.00 - พฒันาอสังหาริมทรัพย ์

ในวนัท่ี 30 พฤษภาคม 2557 บริษทัฯ ไดล้งทุนในบริษทั โดมแลนด์ เอสเตท จ ากดั เป็นจ านวนเงิน 49.50 ลา้น
บาท (คิดเป็นร้อยละ 98.00) มีผลท าใหบ้ริษทัดงักล่าวเป็นบริษทัยอ่ย 

รายการบญัชีท่ีส าคญัระหวา่งบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยท่ีรวมในงบการเงินรวมไดห้กักลบลบกนัแลว้ 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไดจ้ดัท าข้ึนโดยใชเ้กณฑร์าคาทุนเดิม เวน้แต่ท่ีไดเ้ปิดเผยเป็นอยา่ง
อ่ืนในนโยบายการบญัชี 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการฉบบัภาษาองักฤษ จดัท าข้ึนจากงบการเงินท่ีเป็นภาษาไทย ในกรณี
ท่ีมีเน้ือความขดัแยง้กนัหรือมีการตีความในสองภาษาแตกต่างกนัใหใ้ชง้บการเงินฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั  
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1.4 การประกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงิน 

1.3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีผลบงัคบัใชใ้นปีปัจจุบนั 
ในระหวา่งปีบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยไดป้ฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัปรับปรุงและมาตรฐานการบญัชี

ใหม่ท่ีออกโดยสภาวชิาชีพบญัชีฯ และมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่รอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2557 
ซ่ึงฉบบัท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัฯ มีดงัต่อไปน้ี 

 

มาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัท่ี   1  (ปรับปรุง 2555) เร่ือง การน าเสนองบการเงิน 
ฉบบัท่ี   7  (ปรับปรุง 2555) เร่ือง งบกระแสเงินสด 
ฉบบัท่ี 12  (ปรับปรุง 2555) เร่ือง ภาษีเงินได ้
ฉบบัท่ี 17  (ปรับปรุง 2555) เร่ือง สญัญาเช่า 
ฉบบัท่ี 18  (ปรับปรุง 2555) เร่ือง รายได ้
ฉบบัท่ี 19  (ปรับปรุง 2555) เร่ือง ผลประโยชนข์องพนกังาน 
ฉบบัท่ี 21  (ปรับปรุง 2555) เร่ือง ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียน 

เงินตราต่างประเทศ 
ฉบบัท่ี 24  (ปรับปรุง 2555) เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
ฉบบัท่ี 34  (ปรับปรุง 2555) เร่ือง งบการเงินระหวา่งกาล 
ฉบบัท่ี 36  (ปรับปรุง 2555) เร่ือง การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์
ฉบบัท่ี 38  (ปรับปรุง 2555) เร่ือง สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี  5  (ปรับปรุง 2555) เร่ือง สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนท่ีถือไวเ้พ่ือขายและการด าเนินงานท่ี

ยกเลิก ฉบบัท่ี  8  (ปรับปรุง 2555) เร่ือง ส่วนงานด าเนินงาน 
การตีความมาตรฐานการบญัชี 

ฉบบัท่ี 32  เร่ือง สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - ตน้ทุนเวบ็ไซต ์
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัท่ี 10  เร่ือง งบการเงินระหวา่งกาลและการดอ้ยค่า 
 

การปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวขา้งตน้ในปีปัจจุบนัไม่มีผลกระทบต่องบการเงินท่ีมี
นยัส าคญั 
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1.3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ท่ียงัไม่มีผลบงัคบัใชใ้นปีปัจจุบนั 
ในระหว่างปีจนถึงปัจจุบนั สภาวิชาชีพบญัชีฯ ไดอ้อกและปรับปรุงมาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบญัชีและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซ่ึงมีผลบงัคบั
ใชต้ั้งแต่รอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม ในปีดงัต่อไปน้ี 

 

 ปีท่ีมีผลบงัคบัใช ้

มาตรฐานการบญัชี  

ฉบบัท่ี   1 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง การน าเสนองบการเงิน 2558 

ฉบบัท่ี   2 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง สินคา้คงเหลือ 2558 

ฉบบัท่ี   7 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง งบกระแสเงินสด 2558 

ฉบบัท่ี   8 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง นโยบายการบญัชี การเปล่ียนแปลงประมาณการ  

ทางบญัชีและขอ้ผิดพลาด 2558 

ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 2558 

ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง สญัญาก่อสร้าง 2558 

ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง ภาษีเงินได ้ 2558 

ฉบบัท่ี 16 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ 2558 

ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง สญัญาเช่า 2558 

ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง รายได ้ 2558 

ฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง ผลประโยชนข์องพนกังาน 2558 

ฉบบัท่ี 20 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง การบญัชีสาหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล  

และการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัความช่วยเหลือจากรัฐบาล 2558 

ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัรา 2558 

แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ  

ฉบบัท่ี 23 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง ตน้ทุนการกูย้มื 2558 

ฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลหรือกิจการ  

ท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2558 

ฉบบัท่ี 26 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง การบญัชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์  

เม่ือออกจากงาน 2558 

ฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง งบการเงินเฉพาะกิจการ 2558 

ฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง เงินลงทุนในบริษทัร่วม และการร่วมคา้ 2558 

ฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ี 
เงินเฟ้อรุนแรง 2558 

ฉบบัท่ี 33 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง ก าไรต่อหุน้ 2558 

ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง งบการเงินระหวา่งกาล 2558 
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 ปีท่ีมีผลบงัคบัใช ้

มาตรฐานการบญัชี  

ฉบบัท่ี 36 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ 2558 

ฉบบัท่ี 37 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน  

และสินทรัพยท่ี์อาจเกิดข้ึน 2558 

ฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 2558 

ฉบบัท่ี 40 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 2558 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

ฉบบัท่ี   2 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์ 2558 

ฉบบัท่ี   3 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง การรวมธุรกิจ 2558 

ฉบบัท่ี   4 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง สญัญาประกนัภยั 2559 

ฉบบัท่ี   5 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนท่ีถือไวเ้พ่ือขาย  

และการด าเนินงานท่ียกเลิก 2558 

ฉบบัท่ี   6 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง การส ารวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่ 2558 

ฉบบัท่ี   8 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง ส่วนงานด าเนินงาน 2558 

ฉบบัท่ี 10 เร่ือง งบการเงินรวม 2558 

ฉบบัท่ี 11 เร่ือง การร่วมการงาน 2558 

ฉบบัท่ี 12 เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนไดเ้สียในกิจการอ่ืน 2558 

ฉบบัท่ี 13 เร่ือง การวดัมูลค่ายติุธรรม 2558 

การตีความมาตรฐานการบญัชี  

ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณีท่ีไม่มีความเก่ียวขอ้ง  

อยา่งเฉพาะเจาะจงกบักิจกรรมด าเนินงาน 2558 

ฉบบัท่ี 15 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง สญัญาเช่าด าเนินงาน - ส่ิงจูงใจท่ีใหแ้ก่ผูเ้ช่า 2558 

ฉบบัท่ี 25 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง ภาษีเงินได ้- การเปล่ียนแปลงสถานภาพทางภาษี  

ของกิจการหรือของผูถื้อหุน้ 2558 

ฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง การประเมินเน้ือหาสญัญาเช่าท่ีท าข้ึนตาม 
รูปแบบกฎหมาย 2558 

ฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลของขอ้ตกลงสมัปทานบริการ 2558 

ฉบบัท่ี 31 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง รายได ้- รายการแลกเปล่ียนเก่ียวกบับริการโฆษณา 2558 

ฉบบัท่ี 32 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - ตน้ทุนเวบ็ไซต ์ 2558 
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 ปีท่ีมีผลบงัคบัใช ้

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

ฉบบัท่ี   1 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนจากการร้ือถอน   

การบูรณะ และหน้ีสินท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั 2558 

ฉบบัท่ี   4 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง การประเมินวา่ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสญัญาเช่าหรือไม่ 2558 

ฉบบัท่ี   5 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง สิทธิในส่วนไดเ้สียจากกองทุนการร้ือถอน การบูรณะ  

และการปรับปรุงสภาพแวดลอ้ม 2558 

ฉบบัท่ี   7 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง การปรับปรุงยอ้นหลงัภายใตม้าตรฐานการบญัชี   

ฉบบัท่ี 29  เร่ือง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีเงินเฟ้อรุนแรง 2558 

ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง งบการเงินระหวา่งกาลและการดอ้ยค่า 2558 

ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง ขอ้ตกลงสมัปทานบริการ 2558 

ฉบบัท่ี 13 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 2558 

ฉบบัท่ี 14 เร่ือง ขอ้จ ากดัสินทรัพยต์ามโครงการผลประโยชน์ ขอ้ก าหนดเงินทุนขั้นต ่า  

และปฏิสมัพนัธ์ของรายการเหล่าน้ีส าหรับมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 19   

(ปรับปรุง 2557) เร่ือง ผลประโยชน์ของพนกังาน 2558 

ฉบบัท่ี 15 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง สญัญาส าหรับการก่อสร้างอสงัหาริมทรัพย ์ 2558 

ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง การจ่ายสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่เงินสดใหเ้จา้ของ 2558 

ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 2558 

ฉบบัท่ี 20 เร่ือง ตน้ทุนการเปิดหนา้ดินในช่วงการผลิตส าหรับเหมืองผิวดิน 2558 
 

ฝ่ายบริหารของบริษทัฯ ไดป้ระเมินแลว้เห็นว่ามาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 1, ฉบบัท่ี 2, ฉบับท่ี 7, ฉบับท่ี 8, 
ฉบบัท่ี 10, ฉบบัท่ี 11, ฉบบัท่ี 12, ฉบบัท่ี 16, ฉบบัท่ี 17, ฉบบัท่ี 18, ฉบบัท่ี 19, ฉบบัท่ี 21, ฉบบัท่ี 23, ฉบบัท่ี 24, 
ฉบบัท่ี 27, ฉบบัท่ี 33, ฉบบัท่ี 34, ฉบบัท่ี 36, ฉบบัท่ี 37, ฉบบัท่ี 38, ฉบบัท่ี 40 และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบบัท่ี 3, ฉบบัท่ี 5, ฉบบัท่ี 8, ฉบบัท่ี 10, ฉบบัท่ี 11 และฉบบัท่ี 12 จะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคญัต่องบ
การเงินเม่ือน ามาถือปฏิบติั ส่วนมาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบญัชี
และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินอ่ืนๆ ไม่เก่ียวเน่ืองกับธุรกิจของกลุ่มบริษทัฯ ดังนั้นจึงไม่มี
ผลกระทบต่องบการเงินเม่ือน ามาถือปฏิบติั 
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1.5 การซ้ือธุรกิจ 

เม่ือวนัท่ี 17 กรกฎาคม 2556  บริษทัย่อยแห่งหน่ึงไดท้ าสัญญาซ้ือหุ้นสามญัใน บริษทั โดมแลนด์ เอสเตท 
จ ากดั ซ่ึงประกอบธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพย ์ต่อมาในการประชุมคณะกรรมการบริษทั เม่ือวนัท่ี 11 มีนาคม 2557 
คณะกรรมการมีมติให ้บริษทัฯ เขา้ซ้ือหุน้สามญัของบริษทั โดมแลนด ์เอสเตท จ ากดั  แทนบริษทัยอ่ย บริษทัฯ จึงไดท้ า
สญัญาซ้ือขายหุน้ดงักล่าวกบับุคคลภายนอก โดยมีสัดส่วนการลงทุน ร้อยละ 98.00 ในราคา 49.50 ลา้นบาท ซ่ึงการซ้ือ
ขายหุน้ดงักล่าวเสร็จสมบูรณ์เม่ือวนัท่ี 30 พฤษภาคม 2557 

การซ้ือธุรกิจน้ีเขา้เง่ือนไขตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 3 (ปรับปรุง 2555)  เร่ือง การรวมธุรกิจ 
ซ่ึงก าหนดให้บนัทึกสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีไดม้าในมูลค่ายุติธรรม รวมถึงค่าความนิยม (ถา้มี) บริษทัไดจ้า้งผูป้ระเมิน
ราคาอิสระเพ่ือหามูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีไดม้า ณ ปัจจุบนั การประเมินราคาดงักล่าวยงัไม่แลว้เสร็จ 
ดงันั้นบริษทัฯจึงไดป้ระมาณการมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้าดว้ยราคาท่ีจ่ายซ้ือซ่ึงประมาณวา่ใกลเ้คียงกบัมูลค่ายติุธรรม 
อย่างไรก็ตาม บริษทัฯ จะทบทวนการวดัมูลค่าของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินสุทธิเหล่าน้ี ตามท่ีก าหนดในมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบบัท่ี 3 ในช่วงระยะเวลาการวดัมูลค่า 12 เดือน หากมีขอ้มูลใหม่ท่ีไดรั้บเก่ียวกบัขอ้เท็จจริงและ
สถานการณ์ท่ีมีอยู ่ณ วนัท่ีซ้ือธุรกิจ ซ่ึงท าให้ตอ้งปรับปรุงการรับรู้มูลค่า การปรับปรุงดงักล่าวจะถูกบนัทึกเม่ือไดรั้บ
ขอ้มูลเพ่ิมเติม 
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ณ วนัซ้ือ ขอ้มูลของส่ิงตอบแทนทั้งหมดท่ีโอนให้และมูลค่าท่ีรับรู้ส าหรับมูลค่าของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจ
ควบคุมในบริษทัของผูถู้กซ้ือ สินทรัพยท่ี์ไดม้าและหน้ีสินท่ีรับมามีดงัน้ี 

 พนับาท 

 
มูลค่าท่ีรับรู้ 

ปรับปรุงมูลค่า
ยติุธรรม ยอดตามบญัชี 

ส่ิงตอบแทนในการซ้ือ 49,500.00   
บวก มูลค่าของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมในบริษทัของผูถู้กซ้ือ 913.26   
รวม 50,413.26   
หกั   มูลค่าสุทธิของสินทรัพยท่ี์ไดม้าและหน้ีสินท่ีรับมา    

สินทรัพย์ทีร่ะบุได้    
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 997.08 - 997.08 
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการอ่ืน 1,116.14 - 1,116.14 
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 26,015.00 - 26,015.00 
ตน้ทุนการพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์ 39,346.02 4,750.18 34,595.84 
อุปกรณ์ - สุทธิ 516.12 - 516.12 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 967.38 - 967.38 

หนีสิ้นทีร่ะบุได้    
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการอ่ืน (13,919.27) - (13,919.27) 
หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน (194.11) - (194.11) 
เงินกูย้มืระยะยาว (3,463.72) - (3,463.72) 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเกิดจากการรวมธุรกิจ (967.38) - (967.38) 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินสุทธิท่ีระบุได ้- ท่ีไดรั้บ 50,413.26 4,750.18 45,663.08 

สุทธิ -   

ณ วนัซ้ือ ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมในบริษทัท่ีถูกซ้ือวดัมูลค่าตามมูลค่าของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีระบุไดข้อง
บริษทัท่ีถูกซ้ือตามสดัส่วนของหุน้ท่ีถือโดยส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมนั้น 

บริษทัฯ มีค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือธุรกิจเป็นจ านวนเงิน 0.66 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นค่าใชจ่้ายเก่ียวขอ้งกับ
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย ค่าท่ีปรึกษาทางการเงิน และค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัการท า  Due  diligence โดยค่าใชจ่้ายดงักล่าว 
ไดบ้นัทึกรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการบริหารในงบก าไรขาดทุนแลว้ 
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2. สรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคญั 

2.1 การรับรู้รายไดแ้ละตน้ทุน 

รายได้ 
รายได้จากการรับเหมาก่อสร้างรับรู้ตามวิธีอตัราส่วนของงานท่ีท าเสร็จ อตัราส่วนของงานท่ีท าเสร็จถือตาม

อตัราส่วนท่ีประเมินโดยวิศวกรผูค้วบคุมโครงการของบริษทัฯ รายไดท่ี้รับรู้แลว้แต่ยงัไม่ถึงก าหนดเรียกช าระตามสัญญา
แสดงไวเ้ป็น “รายไดท่ี้ยงัไม่ไดเ้รียกช าระ” ในงบแสดงฐานะการเงิน 

รายไดจ้ากการขาย จะบนัทึกเป็นรายได ้เม่ือไดส่้งมอบสินคา้และโอนความเส่ียงและผลตอบแทนของสินคา้ไปยงั
ลูกคา้แลว้ 

รายไดจ้ากการใหใ้ชสิ้ทธิในซอฟตแ์วร์ท่ีพฒันาแลว้ท่ีคิดค่าธรรมเนียมเป็นจ านวนคงท่ีซ่ึงผูใ้ชสิ้ทธิไม่สามารถเรียก
คืนไดแ้ละผูใ้หสิ้ทธิไม่มีขอ้ผกูพนัภายหลงัการใหใ้ชสิ้ทธิ จะถือเป็นรายไดท้ั้งจ านวนเม่ือผูใ้ชสิ้ทธิรับมอบสิทธิในซอฟตแ์วร์
ตามสญัญา 

รายไดจ้ากการรับจา้งพฒันาซอฟตแ์วร์ รับรู้ตามสัญญาดว้ยวิธีอตัราส่วนของงานท่ีท าเสร็จ โดยใชอ้ตัราส่วนของ
ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนจนถึงปัจจุบนักบัตน้ทุนตามสญัญาทั้งส้ินในแต่ละส่วนงาน 

รายได้จากการให้ใช้สิทธิเก่ียวกบัสถาบนัสอนภาษา จะถือเป็นรายได้เม่ือส่งมอบลิขสิทธ์ซอฟต์แวร์ หลกัสูตร
ภาษาองักฤษของสถาบนั จีเนียส แพลนเน็ต ซ่ึงผูใ้ชสิ้ทธิไม่สามารถเรียกคืนได ้และผูใ้ห้สิทธิไม่มีขอ้ผูกพนัภายหลงัการให้
ใชสิ้ทธิ จะถือเป็นรายไดท้ั้งจ านวนเม่ือผูใ้ชสิ้ทธิรับมอบสิทธิในซอฟตแ์วร์ตามสญัญา 

ต้นทุน 
ตน้ทุนการรับเหมาก่อสร้างบนัทึกตามอตัราส่วนของงานท่ีท าเสร็จ อตัราส่วนของงานท่ีท าเสร็จถือตามอตัราส่วน 

ท่ีประเมินโดยวศิวกรผูค้วบคุมโครงการของบริษทัฯ โดยจะบนัทึกส ารองเผื่อผลขาดทุน ส าหรับโครงการก่อสร้างทั้งจ านวน 
เม่ือทราบแน่ชดัวา่โครงการก่อสร้างนั้นจะประสบผลขาดทุน ผลต่างระหวา่งตน้ทุนท่ีบนัทึกตามอตัราส่วนของงานท่ีท าเสร็จ 
และตน้ทุนงานก่อสร้างท่ีเกิดข้ึนจริงบนัทึกเป็นสินทรัพยห์มุนเวยีนหรือหน้ีสินหมุนเวยีนในงบแสดงฐานะการเงิน 

ตน้ทุนการพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์ซ่ึงประกอบดว้ยตน้ทุนในการไดม้าซ่ึงท่ีดิน การพฒันาท่ีดิน ตน้ทุนการก่อสร้าง 
ดอกเบ้ียจ่ายท่ีบนัทึกเป็นตน้ทุนของโครงการ และค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการ แสดงตามราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะ
ไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะต ่ากวา่ 

2.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นท่ีมีสภาพคล่อง
สูง ซ่ึงถึงก าหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน และไม่มีขอ้จ ากดัในการเบิกใช ้

2.3 มูลค่าตามสญัญาท่ียงัไม่เรียกเก็บจากลูกคา้ 

มูลค่าตามสญัญาท่ียงัไม่เรียกเก็บจากลูกคา้ ประกอบดว้ยตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งกบังานตามสัญญาท่ีเกิดข้ึนบวกก าไรท่ี
รับรู้จนถึงปัจจุบนั หกัดว้ยผลรวมของขาดทุนท่ีรับรู้ และจ านวนท่ีเรียกเก็บจากลูกคา้แลว้ 

สัญญาท่ีมีการเรียกเก็บเงินลูกคา้มากกว่ามูลค่างานท่ีแลว้เสร็จจะแสดงไวเ้ป็นเงินรับล่วงหน้าจากลูกคา้ภายใต้
หน้ีสินหมุนเวยีน 
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2.4 ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ 

กลุ่มบริษทัตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ โดยพิจารณาจากฐานะปัจจุบนัของลูกหน้ี และประมาณข้ึนเป็นจ านวน
เท่ากบัจ านวนท่ีคาดวา่จะเก็บจากลูกหน้ีไม่ได ้

2.5 สินคา้คงเหลือ 

สินคา้คงเหลือแสดงดว้ยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะต ่ากวา่ ราคาทุนของสินคา้ค านวณ
โดยวิธีเขา้ก่อนออกก่อน 

กลุ่มบริษทัตั้งค่าเผื่อมูลค่าสินคา้คงเหลือลดลงส าหรับสินคา้ที่ตน้ทุนสูงกวา่มูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ และส าหรับ
สินคา้ท่ีเส่ือมคุณภาพ เสียหาย ลา้สมยั และคา้งนาน 

2.6 สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนท่ีถือไวเ้พ่ือขาย 

บริษทัฯ จดัประเภทสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนเป็นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พื่อขาย เม่ือมูลค่าตามบญัชีท่ีจะ 
ไดร้ับคืนส่วนใหญ่มาจากการขายไม่ใช่มาจากการใชสิ้นทรัพยน์ั้นต่อไป สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนที่ถือไวเ้พื่อขายเป็น
สินทรัพยท่ี์มีไวเ้พ่ือขายในทนัทีในสภาพปัจจุบนั ซ่ึงข้ึนอยูก่บัขอ้ตกลงท่ีเป็นปกติและถือปฏิบตัิกนัทัว่ไปส าหรับการขาย
สินทรัพยเ์หล่านั้นและการขายมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ในระดบัสูงมาก และคาดวา่จะเขา้เง่ือนไขในการรับรู้รายการ
เป็นการขายท่ีเสร็จสมบูรณ์ภายใน 1 ปี นบัจากวนัท่ีจดัประเภทสินทรัพยแ์ละการด าเนินการเพื่อให้แผนเสร็จสมบูรณ์บ่ง
บอกไดว้า่ไม่น่าจะเป็นไปไดท่ี้จะมีการเปล่ียนแปลงแผนอยา่งมีนยัส าคญัหรือจะยกเลิกแผนนั้น 

ทั้งน้ี บริษทัฯ ไดจ้ดัประเภทหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พ่ือขายดงักล่าวดว้ย 

2.7 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 

บริษทัยอ่ยหมายถึงบริษทัที่บริษทัใหญ่ในกลุ่มบริษทัมีสิทธิออกเสียงทั้งทางตรงและทางออ้มมากกวา่ก่ึงหน่ึง
ของสิทธิในการออกเสียงทั้งหมด หรือมีอ านาจในการควบคุมนโยบายการเงินและการด าเนินงานของบริษทัยอ่ย บริษทั
ยอ่ยดงักล่าว ไดถู้กน ามารวมในการจดัท างบการเงิน โดยเร่ิมตั้งแต่วนัท่ีบริษทัใหญ่มีอ านาจควบคุม จนถึงวนัท่ีบริษทัยอ่ย
ดงักล่าวไดข้ายออกไป รายการและยอดคงเหลือระหวา่งกลุ่มบริษทัตลอดจนก าไรขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนไดต้ดัออกจากงบ
การเงินรวมน้ีแลว้ นโยบายการบญัชีส าหรับบริษทัยอ่ยจะเปล่ียนแปลงเพ่ือใชน้โยบายการบญัชีเดียวกบักลุ่มบริษทัในการ
จดัท างบการเงินรวม 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการโดยใชว้ิธีราคาทุนหักค่าเผื่อการดอ้ยค่า (ถา้มี) บริษทัฯ  
จะทดสอบการดอ้ยค่าของเงินลงทุนต่อเม่ือมีขอ้บ่งช้ีวา่เงินลงทุนนั้นอาจมีการดอ้ยค่าเกิดข้ึน ถา้ราคาตามบญัชีของเงิน
ลงทุน สูงกวา่มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะบนัทึกรวมอยูใ่นงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  

บริษทัฯ ตั้งค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุนโดยพิจารณาจากมูลค่าสุทธิตามบญัชี (Net Book Value) ซ่ึงไม่รวม
ก าไร (ขาดทุน) ระหวา่งกนั 
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2.8 เงินลงทุนทัว่ไป 

เงินลงทุนในบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั แสดงดว้ยราคาทุนหักค่าเผื่อการดอ้ยค่า (ถา้มี) 

บริษทัฯ จะทดสอบการดอ้ยค่าของเงินลงทุนต่อเม่ือมีขอ้บ่งช้ีวา่เงินลงทุนนั้นอาจมีการดอ้ยค่าเกิดข้ึน ถา้ราคาตาม
บญัชีของเงินลงทุนสูงกวา่มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดร้ับคืน รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะบนัทึกรวมอยูใ่นงบก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จ 

บริษทัฯ ตั้งค่าเผื่อการลดมูลค่าของเงินลงทุน โดยพิจารณาจากมูลค่าสุทธิตามบญัชี (Net Book Value) 

2.9 ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ 

ท่ีดินแสดงในราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงในราคาทุนสุทธิจากค่าเส่ือมราคาสะสม 

ค่าเส่ือมราคาค านวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายกุารใชง้านโดยประมาณของสินทรัพยด์งัต่อไปน้ี ยกเวน้ท่ีดินซ่ึงถือ
วา่ประมาณการอายกุารให้ประโยชน์มีไม่จ ากดั 

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 5 - 40  ปี 
เคร่ืองตกแต่งและเคร่ืองใชส้ านกังาน 5  ปี 
ยานพาหนะ 5  ปี 

2.10 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 

กลุ่มบริษทัตดัจ าหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนที่มีอายกุารให้ประโยชน์จ ากดัอยา่งมีระบบตลอดอายกุารให้
ประโยชน์ของสินทรัพยน์ั้น และจะประเมินการดอ้ยค่าของสินทรัพยด์งักล่าวเม่ือมีขอ้บ่งช้ีวา่สินทรัพยน์ั้นเกิดการดอ้ยค่า 
กลุ่มบริษทัจะทบทวนระยะเวลาการตดัจ าหน่ายและวิธีการตดัจ าหน่ายของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนดงักล่าวทุกส้ินปีเป็นอยา่ง
นอ้ย ค่าตดัจ าหน่ายรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอายกุารให้ประโยชน์จ ากดัมีดงัน้ี 

ซอฟต์แวร์ทีพ่ฒันาแล้ว / ซอฟต์แวร์ระหว่างการพฒันา 

ซอฟตแ์วร์ระหวา่งการพฒันา ประกอบดว้ย ตน้ทุนโดยตรงรวมถึงตน้ทุนพนกังานที่ท างานในทีมพฒันา
ซอฟตแ์วร์และค่าใชจ้่ายท่ีเก่ียวขอ้งในจ านวนเงินท่ีเหมาะสม ซ่ึงอยูใ่นขั้นตอนของการพฒันา กลุ่มบริษทัมีนโยบายตดั
จ าหน่ายซอฟตแ์วร์ท่ีพฒันาแลว้โดยวิธีเส้นตรงตลอดระยะเวลาท่ีคาดวา่จะไดรั้บประโยชน์เม่ือการพฒันาเสร็จสมบูรณ์
เป็นระยะเวลาดงัน้ี 

ซอฟตแ์วร์เกมส์คอมพิวเตอร์ 3 - 10 ปี 
ซอฟตแ์วร์เกมส์คอนโซล 3 - 10 ปี 

โปรแกรมคอมพวิเตอร์ 

สิทธิการใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยท่ีซ้ือมามีลกัษณะเฉพาะ บนัทึกเป็นสินทรัพยโ์ดยค านวณจากตน้ทุนใน
การไดม้าและการด าเนินการให้โปรแกรมคอมพิวเตอร์นั้นสามารถน ามาใชง้านไดต้ามประสงค ์โดยจะตดัจ าหน่ายตลอด
อายปุระมาณการให้ประโยชน์ภายในระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี 
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ค่าลขิสิทธ์ิรอตดัจ่าย 

รายจ่ายเพื่อให้ไดรั้บสิทธิในโปรแกรมเกมส์ท่ีบุคคลอ่ืนเป็นผูพ้ฒันาจะถูกบนัทึกเป็นสินทรัพยแ์ละตดัจ าหน่าย 
โดยใชว้ิธีเส้นตรงตลอดอายขุองสัญญาการอนุญาตให้ใชสิ้ทธิ  

2.11 การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์

ณ วนัที่ในงบแสดงฐานะการเงิน กลุ่มบริษทัจะประเมินวา่มีขอ้บ่งช้ีของสินทรัพยว์า่มีการดอ้ยค่าหรือไม่  
หากสินทรัพยน์ั้นมีขอ้บ่งช้ีของการดอ้ยค่า กลุ่มบริษทัจะประมาณมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนของสินทรัพย ์หากราคาตาม
บญัชีของสินทรัพยสู์งกวา่มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน กลุ่มบริษทัจะลดมูลค่าของสินทรัพยน์ั้นลงให้เท่ากบัมูลค่าท่ีคาดวา่จะ
ไดร้ับคืน และรับรู้ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยใ์นงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ มูลค่าที่คาดวา่จะไดร้ับคืนของ
สินทรัพยห์มายถึงราคาขายสุทธิหรือมูลค่าจากการใชข้องสินทรัพยน์ั้นแลว้แต่จ านวนใดจะสูงกวา่ 

2.12 สญัญาเช่าทางการเงิน 

สัญญาเช่าทรัพยสิ์นท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไดโ้อนไปให้กบัผูเ้ช่าถือเป็น
สัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบนัทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนดว้ยมูลค่ายตุิธรรมของสินทรัพยท่ี์เช่า
หรือมูลค่าปัจจุบนัสุทธิของจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าแลว้แต่มูลค่าใดจะต ่ากวา่ ภาระผูกพนัตามสัญญาเช่า
หักค่าใชจ่้ายทางการเงินจะบนัทึกเป็นหน้ีสินระยะยาว ส่วนดอกเบ้ียจ่ายจะบนัทึกในงบก าไรขาดทุนตลอดอายขุอสัญญา
เช่า หากไม่มีความแน่นอนอยา่งสมเหตุสมผลท่ีผูเ้ช่าจะเป็นเจา้ของสินทรัพยเ์มื่ออายสุัญญาเช่าส้ินสุดลงผูเ้ช่าตอ้งตดัค่า
เส่ือมราคาของสินทรัพยใ์ห้หมดภายในอายสุัญญาเช่าหรืออายกุารให้ประโยชน์แลว้แต่อายใุดจะสั้นกวา่ 

2.13 ผลประโยชน์พนกังาน 

กลุ่มบริษทัรับรู้ เงินเดือน ค่าจา้ง โบนสั เงินสมทบกองทุนประกนัสังคมและกองทุนส ารองเล้ียงชีพ และ
ผลประโยชน์อ่ืนๆ เป็นค่าใชจ่้ายเม่ือเกิดรายการ 

เงินชดเชยเม่ือออกจากงานของพนกังานตามท่ีก าหนดไวใ้นกฎหมายของประเทศไทย บนัทึกเป็นค่าใชจ้่ายใน
ส่วนของก าไรขาดทุนตลอดอายกุารท างานของพนกังาน ภาระผูกพนัของกลุ่มบริษทัเก่ียวกบัผลประโยชน์พนกังานหลงั
ออกจากงานน้ี ค  านวณโดยนกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั โดยใชว้ิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ี
ประมาณการไว ้อยา่งไรก็ตาม ผลประโยชน์หลงัออกจากงานท่ีเกิดข้ึนจริงนั้นอาจแตกต่างไปจากท่ีประมาณไว ้

กลุ่มบริษทัรับรู้ก าไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัที่เกิดข้ึนในก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จในงวดท่ีเกิดรายการ 

2.14 การใชดุ้ลยพินิจและประมาณการทางบญัชี 

ในการจดัท างบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารอาจตอ้งใชดุ้ลยพินิจและการประมาณ
การผลกระทบของเหตุการณ์ท่ีไม่แน่นอนในอนาคต ท่ีอาจมีผลกระทบต่อจ านวนเงินท่ีแสดงในงบการเงินและการเปิดเผย
ขอ้มูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ดว้ยเหตุน้ี ผลท่ีเกิดข้ึนจริงจึงอาจแตกต่างไปจากจ านวนท่ีประมาณการไว ้
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2.15 รายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 

รายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีท่ีเกิดรายการสินทรัพย์
และหน้ีสินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศคงเหลืออยู ่ณ วนัที่ในงบแสดงฐานะการเงินไดแ้ปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัรา
แลกเปล่ียน ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน  

ก าไรและขาดทุนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงในอตัราแลกเปล่ียนไดร้วมอยูใ่นการค านวณผลการด าเนินงาน 

2.16 ก าไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน 

ก าไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานค านวณโดยการหารก าไร(ขาดทุน)สุทธิส าหรับปีดว้ยจ านวนหุ้นสามญั ถวัเฉล่ีย
ถ่วงน ้ าหนกัท่ีออกจ าหน่ายแลว้ 

2.17 ภาษีเงินได ้

ภาษีเงินไดส้ าหรับปีประกอบดว้ยภาษีเงินไดข้องปีปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ภาษีเงินไดข้องปี
ปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีรับรู้ในงบก าไรขาดทุน ยกเวน้ส่วนท่ีเก่ียวกบัรายการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรวมธุรกิจ
หรือรายการท่ีรับรู้โดยตรงในส่วนของผูถื้อหุ้นหรือก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 

ภาษีเงินไดปั้จจุบนั ไดแ้ก่ ภาษีท่ีคาดวา่จะจ่ายให้กบัหน่วยงานจดัเก็บภาษีของรัฐ โดยค านวณจากก าไรทางภาษี
ตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในกฎหมายภาษีอากร โดยใชอ้ตัราภาษีท่ีประกาศใชห้รือท่ีคาดวา่มีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ีรายงาน 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี บนัทึกโดยค านวณจากผลแตกต่างชัว่คราวที่เกิดข้ึนระหวา่งมูลค่าตามบญัชีของ
สินทรัพยแ์ละหน้ีสิน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานกบัฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งนั้น 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีวดัมูลค่าโดยใชอ้ตัราภาษีท่ีคาดวา่จะใชก้บัผลแตกต่างชัว่คราว เม่ือมีการกลบัรายการ
โดยอิงกบักฎหมายท่ีประกาศใชห้รือท่ีคาดวา่มีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ีรายงาน 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี จะบนัทึกต่อเม่ือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่นอนวา่ก าไรเพื่อเสียภาษีใน
อนาคตจะมีจ านวนเพียงพอกบัการใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวดงักล่าว สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะถูก
ทบทวน ณ ทุกวนัท่ีรายงานและจะถูกปรับลดลงเท่าท่ีประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใชจ้ริง 

2.18 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัฯ หมายถึงบุคคลหรือกิจการท่ีมีอ านาจควบคุมบริษทัฯ ถูกควบคุมโดย
บริษทัฯ ไม่วา่จะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบับริษทัฯ รวมถึงบริษทัท่ีท าหนา้ท่ีถือ
หุ้นบริษทัยอ่ย และกิจการที่เป็นบริษทัยอ่ยในเครือเดียวกนั นอกจากน้ีบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึง
บริษทัร่วมและบุคคลซ่ึงถือหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้มและมีอิทธิพลอยา่งเป็นสาระส าคญักบับริษทัฯ 
ผูบ้ริหารส าคญั กรรมการหรือพนกังานของบริษทัฯ ตลอดทั้งสมาชิกในครอบครัวท่ีใกลชิ้ดกบับุคคลดงักล่าว และกิจการท่ี
เก่ียวขอ้งกบับุคคลเหล่านั้น 

ในการพิจารณาความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัฯ แต่ละรายการ บริษทัฯ ค านึงถึง
เน้ือหาของความสัมพนัธ์มากกวา่รูปแบบทางกฎหมาย 



                                                บริษัท ไซเบอร์แพลนเน็ต อินเตอร์แอคทีฟ จ ำกดั (มหำชน) 

หน้ำ  60                                                                                รำยงำนประจ ำปี 2557 

2.19 เคร่ืองมือทางการเงิน 

สินทรัพยท์างการเงินท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงินประกอบดว้ยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหน้ี
การคา้ ลูกหน้ีอ่ืน เงินฝากประจ าท่ีติดภาระค ้าประกนั และเงินให้กูย้ืม หน้ีสินทางการเงินท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน
ประกอบดว้ย เงินเบิกเกินบญัชี เจา้หน้ีการคา้ เจา้หน้ีอ่ืน หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน และเงินกูย้ืม ซ่ึงนโยบายการบญัชี
เฉพาะส าหรับรายการแต่ละรายการไดเ้ปิดเผยแยกไวใ้นแต่ละหัวขอ้ท่ีเก่ียวขอ้ง  

2.20 การรวมธุรกิจ 

การรวมธุรกิจบนัทึกบญัชีโดยใชว้ิธีซ้ือ ณ วนัท่ีซ้ือ ซ่ึงเป็นวนัที่โอนอ านาจควบคุมให้แก่บริษทัฯ การควบคุม
หมายถึงอ านาจในการก าหนดนโยบายการเงินและการด าเนินงานของกิจการนั้นเพื่อให้ไดม้าซ่ึงประโยชน์จากกิจกรรม
ต่างๆ ของกิจการนั้น ในการประเมินการควบคุม บริษทัฯ ไดพิ้จารณาถึงสิทธิในการออกเสียงซ่ึงสามารถใชสิ้ทธินั้นไดใ้น
ปัจจุบนั 

บริษทัฯ รับรู้ค่าความนิยม ณ วนัท่ีซ้ือโดย 

- มูลค่ายติุธรรมของส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้ บวก 

- มูลค่าของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมในบริษทัของผูถู้กซ้ือ บวก 

- มูลค่ายติุธรรมของส่วนไดเ้สียท่ีมีอยู ่ณ วนัซ้ือ (หากการรวมธุรกิจเกิดข้ึนเป็นขั้นๆ) หัก 

- มูลค่ายติุธรรม ของสินทรัพยท่ี์ไดม้าท่ีระบุไดแ้ละหน้ีสินท่ีรับมา 

เม่ือผลรวมสุทธิขา้งตน้เป็นผลบวก บริษทัจะบนัทึกเป็นค่าความนิยม ถา้ผลรวมสุทธิขา้งตน้เป็นยอดติดลบบริษทั
จะบนัทึกเป็น ก าไรจากการต่อรองราคาซ้ือทนัทีในงบก าไรขาดทุน 

ตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือซ่ึงเป็นผลจากการรวมธุรกิจ นอกเหนือจากตน้ทุนในการจดทะเบียนและออกตรา
สารหน้ีหรือตราสารทุน บริษทัฯ จะบนัทึกตน้ทุนดงักล่าวเป็นค่าใชจ่้ายเม่ือเกิดข้ึน 
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3. รายการท่ีเกิดข้ึนกบับุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

ลกัษณะความสมัพนัธ์ 
บริษทัยอ่ย มีดงัน้ี 

- บริษทั พีโน่ คอนสตรัคชัน่ จ ากดั (เดิมช่ือ บริษทั บลู วซิาร์ด สตูดิโอ จ ากดั) 

- บริษทั อินฟอร์เมติกซ์ พลสั จ ากดั 

- บริษทั ไอ-พีโน่  จ ากดั (เดิมช่ือ บริษทั แพลนเน็ท จี จ ากดั) 

- บริษทั โดมแลนด ์เอสเตท จ ากดั 

บริษทั และ / หรือ บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั โดยเป็นกรรมการบริษทั และ / หรือผูถื้อหุ้นและ / หรือ ผูบ้ริหารส าคญั มี

ดงัน้ี 

- บริษทั ซีวลิไลน์ คอนสตรัคชัน่ จ ากดั 

- บริษทั ดิจิตอล พี.ว.ี จ ากดั 

- นายอนุพงศ ์ วศัรากิจ 

- นายนพพล  มิลินทางกรู 

- นายชิติพทัธ์  กล่อมจิตเจริญ 

- นายธีรยทุธ  เหรียญชยัยทุธ 

- นายรัชพล  ศรีทอง 

นโยบายในการก าหนดราคาระหวา่งกลุ่มบริษทักบับุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

รายการระหวา่งกลุ่มบริษทักบับุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั มีนโยบายการคิดราคาดงัน้ี 

 นโยบายราคา 
รายไดจ้ากการขายสินคา้และบริการ ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
รายไดอ่ื้น (ค่าบริหารงาน) ราคาท่ีตกลงร่วมกนัตามสญัญา 
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นและดอกเบ้ียรับแก่บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั ร้อยละ 4.00-7.00 ต่อปี 
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นและดอกเบ้ียรับแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ร้อยละ MOR ต่อปี 
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวและดอกเบ้ียรับแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ร้อยละ MOR ต่อปี 
ตน้ทุนการพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์ ราคาท่ีตกลงร่วมกนัตามสญัญา 
ค่าท่ีปรึกษา ราคาท่ีตกลงร่วมกนัตามสญัญา 
ค่าเช่าส านกังาน ราคาท่ีตกลงร่วมกนัตามสญัญา 
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ยอดคงเหลือระหวา่งกลุ่มบริษทักบับุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ2556 มีดงัน้ี 

 บาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2557 2556 2557 2556 

ลูกหนีก้ารค้า - สุทธิ     

บริษทั อินฟอร์เมติกซ์ พลสั จ ากดั - - - 1,909,556.35 

ลูกหนีอ้ืน่ - สุทธิ     

บริษัทย่อย     
บริษทั พีโน่ คอนสตรัคชัน่  จ ากดั - - 608,315.34 1,973,533.60 
บริษทั อินฟอร์เมติกซ์ พลสั จ ากดั - - 15,098,603.83 16,287,325.78 
บริษทัไอ-พีโน่  จ ากดั - - 1,005,803.63 871,167.06 
บริษทั โดมแลนด ์เอสเตท จ ากดั - - 155,095.90 - 
บุคคลทีเ่กีย่วข้องกนั     

นาย อนุพงศ ์ วศัรากิจ 1,052,784.67 - - - 

รวม 1,052,784.67 - 16,867,818.70 19,132,026.44 

เงนิให้กู้ยมืระยะส้ัน - สุทธิ     

บริษทั พีโน่ คอนสตรัคชัน่ จ ากดั - - 1,000,000.00 36,000,000.00 
บริษทั ไอ-พีโน่  จ ากดั - - 2,000,000.00 - 

บริษทั โดมแลนด ์เอสเตท จ ากดั - - 5,000,000.00 - 

รวม - - 8,000,000.00 36,000,000.00 

เงนิให้กู้ยมืระยะยาว - สุทธิ     

บริษทั อินฟอร์เมติกซ์ พลสั จ ากดั - - - 28,534,100.00 

เจ้าหนีก้ารค้า     

บริษทั พีโน่  คอนสตรัคชัน่   จ ากดั - - 5,173,409.47 5,173,409.47 

บริษทั ไอ-พีโน่  จ ากดั - - 6,964,362.50 6,964,362.50 

รวม - - 12,137,771.97 12,137,771.97 

เจ้าหนีอ้ืน่     

บริษัทย่อย     
บริษทั พีโน่  คอนสตรัคชัน่     จ ากดั - - 160,882.83 160,882.83 
บริษทั อินฟอร์เมติกซ์ พลสั จ ากดั - - 9,860.05 4,777.55 
บริษทั ไอ-พีโน่  จ ากดั - - 1,128,636.05 1,128,636.05 
บริษัททีเ่กีย่วข้องกนั     

บริษทั ดิจิตอล พี.ว.ี จ ากดั 80,000.00 - - - 

รวม 80,000.00 - 1,299,378.93 1,294,296.43 
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รายการเคล่ือนไหวระหวา่งกลุ่มบริษทักบับุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัในระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 มีดงัน้ี 

 บาท 
 งบการเงินรวม 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2556 เพ่ิมข้ึน ระหวา่งปี ลดลง ระหวา่งปี 

ค่าเผื่อหน้ี 
สงสยัจะสูญ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2557 

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้น - สุทธิ      

นายอนุพงศ ์ วศัรากิจ - 26,000,000.00 (26,000,000.00) - - 

ลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ      

นายอนุพงศ ์ วศัรากิจ - 1,052,784.67 - - 1,052,784.67 

 บาท 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2556 เพ่ิมข้ึน ระหวา่งปี ลดลง ระหวา่งปี 
ค่าเผื่อหน้ี 
สงสยัจะสูญ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2557 

ลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ      

บริษทั อินฟอร์เมติกซ์ พลสั จ ากดั 16,287,325.78 4,361,278.05 - (5,550,000.00) 15,098,603.83 

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้น - สุทธิ      

บริษทั พีโน่ คอนสตรัคชัน่ จ ากดั 36,000,000.00 1,000,000.00 (36,000,000.00) - 1,000,000.00 

 บริษทั ไอ- พีโน่ จ ากดั - 2,000,000.00 - - 2,000,000.00 

บริษทั โดมแลนด ์เอสเตท จ ากดั    - 5,000,000.00 - - 5,000,000.00 

เงินใหกู้ย้มืระยะยาว      
บริษทั อินฟอร์เมติกซ์ พลสั จ ากดั 48,534,100.00 - - (48,534,100.00) - 
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เงินใหกู้ย้มืแก่ บริษทั อินฟอร์เมติกซ์ พลสั จ ากดั 

วงเงินท่ี 1 - เงินกูจ้  านวน 20 ลา้นบาท มีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ MOR ต่อปี มีก าหนดช าระคืนเป็นรายเดือน จ านวน 120 
งวดเร่ิมตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2553 

วงเงินท่ี 2 - เงินกูจ้  านวน 10 ลา้นบาท มีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ MOR ต่อปี มีก าหนดช าระคืนเป็นรายเดือน จ านวน 120 
งวดเร่ิมตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2554 

ในเดือนมีนาคม 2555 บริษทัฯ ไดท้ าบนัทึกขอ้ตกลงแกไ้ขสญัญาเงินกูท้ั้งสองฉบบัดงักล่าว โดยมีการเปล่ียนแปลง
เง่ือนไขและก าหนดเวลาช าระเงินตน้ จ านวน 30 ลา้นบาทโดยมีก าหนดช าระคืนทั้งจ านวนในเดือนธนัวาคม 2557 

วงเงินท่ี 3 - วงเงินกูจ้  านวน 20 ลา้นบาท มีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ MOR ต่อปี มีก าหนดช าระคืนในเดือนธนัวาคม 2558 

ในเดือนธนัวาคม 2557 บริษทัฯ ไดท้ าบนัทึกขอ้ตกลงแกไ้ขสญัญาเงินกูท้ั้งสามฉบบัดงักล่าว โดยมีการเปล่ียนแปลง
เง่ือนไขและก าหนดเวลาช าระเงินตน้ ทั้งจ านวน โดยมีก าหนดช าระคืนทั้งจ านวนในเดือนธนัวาคม 2560 

เงินใหกู้ย้มืแก่ บริษทั พีโน่ คอนสตรัคชัน่ จ ากดั 

วงเงินท่ี 1 - เงินกูจ้  านวน  36 ลา้นบาท มีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 7.00 ต่อปี มีก าหนดช าระคืนทั้งจ านวนในเดือนธนัวาคม 
2557 

ในเดือนกรกฎาคม 2556 บริษทัย่อยไดน้ าเงินท่ีได้รับจากการกูย้ืมไปจ่ายเงินมดัจ า จ านวนเงิน  36  ลา้นบาท  เพ่ือท า
สญัญาซ้ือหุน้สามญัทั้งหมดในบริษทัแห่งหน่ึง (ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 13) ต่อมาในเดือนมีนาคม 2557 
บริษทัยอ่ยโอนสิทธิในการซ้ือหุน้สามญัดงักล่าวใหบ้ริษทัฯ   ดงันั้น บริษทัฯจึงไดย้กหน้ีค่าดอกเบ้ียคา้งจ่ายของเงินให้กูย้ืมจ านวน 
1.15 ลา้นบาทใหบ้ริษทัยอ่ย 

วงเงินท่ี 2 - เงินกูจ้  านวน 1 ลา้นบาท มีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ MOR ต่อปี มีก าหนดช าระคืนทั้งจ านวนในเดือนสิงหาคม 
2558 
เงินใหกู้ย้มืแก่ บริษทั ไอ-พีโน่ จ ากดั 

เงินใหกู้ย้มืแก่ บริษทั ไอ-พีโน่ จ ากดั จ านวน 2 ลา้นบาท มีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ MOR ต่อปี มีก าหนดช าระคืนทั้งจ านวน
ในเดือนสิงหาคม 2558 
เงินใหกู้ย้มืแก่ บริษทั โดมแลนด ์เอสเตท จ ากดั 

เงินใหกู้ย้มืแก่ บริษทั โดมแลนด ์เอสเตท จ ากดั จ านวน 5 ลา้นบาท มีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ MOR ต่อปี มีก าหนดช าระคืน
ทั้งจ านวนในเดือนกรกฎาคม 2558 

การเปล่ียนแปลงของค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญในระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 มีดงัน้ี 

 บาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2556 บวก เพ่ิมข้ึน ระหวา่งปี ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2557 

ลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ    

บริษทั อินฟอร์เมติกซ์ พลสั จ ากดั - 5,550,000.00 5,550,000.00 

เงินใหกู้ย้มืระยะยาว    
บริษทั อินฟอร์เมติกซ์ พลสั จ ากดั 20,000,000.00 28,534,100.00 48,534,100.00 
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รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายระหวา่งกลุ่มบริษทักบับุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 
และ 2556 มีดงัน้ี 

 พนับาท  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 2557 2556 2557 2556 นโยบายราคา 

รายได้จากการให้บริการ      

บริษทั อินฟอร์เมติกซ์ พลสั จ  ากดั - - - 574.00 ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 

ดอกเบีย้รับ      

บริษทัย่อย      

บริษทั อินฟอร์เมติกซ์ พลสั จ  ากดั - - 3,593.88 3,460.37 ร้อยละ MOR ต่อปี 

บริษทั พีโน่ คอนสตรัคชัน่ จ  ากดั - - 23.92 1,157.17 
ร้อยละ MOR ต่อปี (2557) 
ร้อยละ 7.00 ต่อปี (2556) 

บริษทั ไอ-พีโน่  จ  ากดั - - 47.85 - ร้อยละ MOR ต่อปี 
บริษทั โดมแลนด ์เอสเตท จ ากดั    - - 155.10 - ร้อยละ MOR ต่อปี 

บุคคลที่เกีย่วข้องกนั      

นายอนุพงศ ์ วศัรากิจ 49.77 - - - ร้อยละ 4.00 ต่อปี 

รวม 49.77 - 3,820.75 4,617.54  

รายได้อืน่      

บริษทั อินฟอร์เมติกซ์ พลสั จ  ากดั - - 120.00 120.00 ราคาท่ีตกลงร่วมกนัตามสัญญา 

ต้นทุนการพฒันาอสังหาริมทรัพย์      
กจิการที่เกีย่วข้องกนั      
บริษทั ซีวิลไลน์ คอนสตรัคชัน่ จ  ากดั  
(ค่าก่อสร้าง) 38,913.92 - - - ราคาท่ีตกลงร่วมกนัตามสัญญา 

ค่าที่ปรึกษา      
นายนพพล  มิลินทางกูร 1,134.02 - 1,134.02 - ราคาท่ีตกลงร่วมกนัตามสัญญา 
นายชิติพทัธ์  กล่อมจิตเจริญ 210.00 - - - ราคาท่ีตกลงร่วมกนัตามสัญญา 
นายธีรยทุธ  เหรียญชยัยทุธ 210.00 - - - ราคาท่ีตกลงร่วมกนัตามสัญญา 

นายรัชพล  ศรีทอง 280.00 - - - ราคาท่ีตกลงร่วมกนัตามสัญญา 

รวม 1,834.02 - 1,134.02 -  

ค่าเช่าส านักงาน      

บริษทั ดิจิตอล พี.วี. จ  ากดั 80.00 - - - ราคาท่ีตกลงร่วมกนัตามสัญญา 
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ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 
ค่าตอบแทนกรรมการและผู ้บริหารน้ี เป็นผลประโยชน์ท่ีจ่ายให้แก่กรรมการและผู ้บริหารของกลุ่มบริษัท 

ประกอบดว้ยค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน ได้แก่ เงินเดือนและผลประโยชน์ท่ีเก่ียวขอ้ง รวมไปถึงผลประโยชน์ตอบแทนใน
รูปแบบอ่ืน ทั้งน้ี กรรมการและผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทั หมายถึงบุคคลท่ีก าหนดตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี  31 ธนัวาคม  2557 และ 2556 มีดงัน้ี 
 บาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2557 2556 2557 2556 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม     
ผลประโยชน์ระยะสั้น 4,557,704.12 2,138,099.99 3,611,204.12 1,658,099.99 
ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน (621,304.00) (13,874.00) (621,304.00) 45,269.00 

รวม 3,936,400.12 2,124,225.99 2,989,900.12 1,703,368.99 
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4. ลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 
 บาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2557 2556 2557 2556 

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     

ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ - - - - 
เกินก าหนดช าระ     

นอ้ยกวา่ 3 เดือน - - - 62,060.00 
3 เดือน ถึง 6 เดือน - - - 20,330.00 
6 เดือน ถึง 12 เดือน - - - 663,790.00 
มากกวา่ 12 เดือนข้ึนไป - - 23,009,556.35 22,263,376.35 

รวม - - 23,009,556.35 23,009,556.35 
หกั ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ - - (23,009,556.35) (21,100,000.00) 

สุทธิ - - - 1,909,556.35 

กจิการอืน่     

ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 642.00 19,902.00 - - 

เกินก าหนดช าระ     

นอ้ยกวา่ 3 เดือน - 7,062.00 - - 

3 เดือน ถึง 6 เดือน - 340.00 - - 

6 เดือน ถึง 12 เดือน 13,482.00 16,520.00 - 14,980.00 
มากกวา่ 12 เดือนข้ึนไป 22,156,666.30 22,141,732.30 21,395,952.30 21,380,972.30 

รวม 22,170,790.30 22,185,556.30 21,395,952.30 21,395,952.30 
หกั ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (20,757,608.00) (20,462,608.00) (19,996,758.00) (19,701,758.00) 

สุทธิ 1,413,182.30 1,722,948.30 1,399,194.30 1,694,194.30 

การเปล่ียนแปลงของค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 มีดงัน้ี 

 บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556  20,462,608.00 40,801,758.00 
บวก (หกั)  เพ่ิมข้ึน (ลดลง) ระหวา่งปี 295,000.00 2,204,556.35 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 20,757,608.00 43,006,314.35 
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5. มูลค่าตามสญัญาท่ียงัไม่เรียกเก็บจากลูกคา้ / เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 มูลค่าตามสญัญาท่ียงัไม่เรียกเก็บจากลูกคา้ (เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้) มีดงัน้ี 

 บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2557 2556 2557 2556 

มูลค่างานตามสญัญา 15,300,000.00 - - - 

การรับรู้รายไดต้ามอตัราส่วน     
     ของงานท่ีท าเสร็จจนถึงปัจจุบนั 6,732,000.00    
หกั จ านวนเงินท่ีเรียกเก็บจากลูกคา้ (6,120,000.00) - - - 
มูลค่างานตามสญัญาท่ียงัไม่เรียกเก็บ     
จากลูกคา้ (เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้) 612,000.00 - - - 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557  ตน้ทุนงานตามสัญญาท่ีเกิดข้ึนและก าไรท่ีรับรู้จนถึงปัจจุบนั เป็นจ านวนเงิน  5.35  ลา้น
บาท และ 1.38  ลา้นบาทตามล าดบั และเงินประกนัผลงาน  จ านวน 0.31 ลา้นบาท 
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6. ลูกหน้ีจากการทุจริต - สุทธิ 

ในระหวา่งปี 2553 และ 2554 อดีตพนกังานการเงินไดย้กัยอกเงินฝากธนาคารในนามของกลุ่มบริษทัไปใชเ้ป็นการ
ส่วนตวัโดยไดจ้ดัท าเอกสารประกอบอนัเป็นเท็จเพ่ือใชใ้นการบนัทึกบญัชี และ/หรือมิไดบ้นัทึกบญัชีจากการน าเงินดงักล่าว
ไปใช้ส่วนตวันั้ น รวมทั้ งได้มีการจัดท าเอกสารประกอบรายการโดยการปลอมแปลงเอกสาร และปลอมลายเซ็นต์ของ
กรรมการผูมี้อ  านาจสัง่จ่ายเช็คของกลุ่มบริษทั เพ่ือสัง่จ่ายเงินออกจากบญัชีของกลุ่มบริษทัเขา้บญัชีของตนเองและพวก โดยมี
ผลกระทบกบักลุ่มบริษทัดงัน้ี 

 บาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557 2556 2557 2556 
ลูกหน้ีจากการทุจริต 31,024,221.51 31,024,221.51 22,645,855.42 22,645,855.42 
หกั ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (31,024,221.51) (31,024,221.51) (22,645,855.42) (22,645,855.42) 
สุทธิ - - - - 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 กลุ่มบริษทัไดพิ้จารณาตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญส าหรับประมาณการค่าเสียหาย
ท่ีเกิดข้ึนจ านวน 31.02 ลา้นบาท ในงบการเงินรวม และจ านวน 22.65 ลา้นบาท ในงบการเงินเฉพาะกิจการ และกลุ่มบริษทัไม่
รับรู้ดอกเบ้ียรับท่ีคิดจากเงินของกลุ่มบริษทัท่ีอดีตพนกังานยกัยอกไป โดยถือตามการพิจารณาดว้ยหลกัความระมดัระวงัตาม
มาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองทั่วไป เน่ืองจากมีความไม่แน่นอนท่ีจะได้รับเงินค่าดอกเบ้ียดังกล่าว บริษทัฯ ได้ด าเนินการ
ฟ้องร้องอดีตพนกังานและพวกดงัต่อไปน้ี 

1) เม่ือวนัท่ี 26 มกราคม 2555 บริษทัฯ ไดด้ าเนินการฟ้องร้องอดีตพนกังานคนดงักล่าวท่ีศาลแรงงานกลาง ในขอ้หา 
ละเมิดนายจา้งเก่ียวกบัการท างานตามสัญญาจา้ง, เรียกเงินคืน, เรียกค่าเสียหาย และเม่ือวนัท่ี  28 กุมภาพนัธ์ 2555  
ศาลแรงงานกลางได้พิพากษาให้อดีตพนักงานคนดังกล่าวช าระเงินคืนแก่บริษัทฯ จ านวน 9.58 ลา้นบาท  
พร้อมดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี เป็นจ านวน 0.51 ลา้นบาท รวมทั้งส้ิน 10.09 ลา้นบาท  

เม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2555 ศาลแรงงานกลางไดอ้อกหมายบงัคบัคดีจดัการยึดอายดัทรัพยสิ์นของอดีตพนักงาน
ดงักล่าว ต่อมา เม่ือวนัท่ี 18 พฤษภาคม 2555 ส านักงานบงัคบัคดีไดอ้อกรายงานการยึดอสังหาริมทรัพยข์องอดีต
พนกังานดงักล่าว 

เม่ือวนัท่ี 18 กรกฎาคม 2555 อดีตพนักงานคนดงักล่าวไดย้ื่นค าร้องขอพิจารณาคดีดงักล่าวใหม่ต่อศาลแรงงาน
กลาง ต่อมาเม่ือวนัท่ี 15 ตุลาคม 2555 ศาลแรงงานกลางไดพิ้พากษาใหเ้พิกถอนการพิจารณาคดีเดิม  

เม่ือวนัท่ี 22 พฤษภาคม 2556 ศาลแรงงานกลางไดพ้ิพากษาใหอ้ดีตพนกังานช าระเงินตามฟ้องให้แก่โจทก์ จ าเลย
ไม่อุทธรณ์ คดีไดถึ้งท่ีสุดแลว้ ขณะน้ีอยูใ่นระหวา่งขั้นตอนการด าเนินการบงัคบัคดีกบัจ าเลย 
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2) เม่ือวนัท่ี 17 กุมภาพนัธ์ 2555 บริษทัฯ ไดด้ าเนินการฟ้องร้องอดีตพนกังานคนดงักล่าวและพวกท่ีศาลอาญาใตใ้น
ขอ้หาร่วมกนัลกัทรัพยน์ายจา้ง ปลอมและใชต้ัว๋เงินปลอม ปลอมเอกสารสิทธ์ิ โดยการปลอมแปลงลายมือช่ือผูมี้
อ  านาจเพ่ือท าการสั่งจ่ายเงินออกจากธนาคารของบริษทัฯ เข้าบัญชีของตนเองและพวก รวมเป็นจ านวนเงิน
ประมาณ 10.8 ลา้นบาท ปัจจุบนัพนกังานสอบสวนสามารถจบักมุตวัอดีตพนกังานคนดงักล่าวและพวกไดห้น่ึงคน
แลว้เม่ือวนัท่ี 25 กรกฎาคม 2556 ศาลอาญาใตก้รุงเทพไดพ้ิพากษาให้จ าคุกอดีตพนกังาน หรือช าระเงินตามฟ้อง
ใหแ้ก่โจทก ์ปัจจุบนัอยูใ่นระหวา่งการพิจารณาของศาลอุทธรณ์ 

3) เม่ือวนัท่ี 21 พฤศจิกายน 2555 บริษทัฯ ไดด้ าเนินการฟ้องร้องอดีตพนกังานคนดงักล่าวและพวกรวมถึงสถาบนั
การเงินหลายแห่งท่ีศาลแพ่ง จ านวน 47.35 ลา้นบาท พร้อมดอกเบ้ียร้อยละ 7.5 ต่อปี ปัจจุบนัอยู่ระหว่างการ
พิจารณาคดีของศาลชั้นตน้ 

 

7. สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 
 บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557 2556 2557 2556 

คอมพิวเตอร์พกพา 4,250,823.83 4,250,823.83 4,250,823.83 4,250,823.83 
แผน่เกมส์ 4,874,840.00 4,874,840.00 4,866,400.00 4,866,400.00 
อุปกรณ์ส าหรับแฟรนไชส์ 656,123.25 656,328.25 - - 
อ่ืนๆ 19,535.00 24,780.00 - - 

รวม 9,801,322.08 9,806,772.08 9,117,223.83 9,117,223.83 
หกั ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินคา้คงเหลือ (9,765,175.83) (9,322,357.83) (9,117,223.83) (9,117,223.83) 

สุทธิ 36,146.25 484,414.25 - - 

การเปล่ียนแปลงของค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินคา้คงเหลือในระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 มีดงัน้ี 

 บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2556  9,322,357.83 9,117,223.83 
บวก (หกั)  เพ่ิมข้ึน (ลดลง) ระหวา่งปี   442,818.00 - 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2557 9,765,175.83 9,117,223.83 
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8. ตน้ทุนการพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์
 บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  2557 2556 2557 2556 

โครงการเดอะ  พโีน่  ฮิลล ์     
ท่ีดิน 127,329,871.00 127,329,871.00 127,329,871.00 127,329,871.00 
ตน้ทุนการพฒันา 5,295,000.00 5,295,000.00 5,295,000.00 5,295,000.00 

รวม 132,624,871.00 132,624,871.00 132,624,871.00 132,624,871.00 

โครงการเดอะ  พีโน่  เขาใหญ่     
ท่ีดิน 5,556,200.00 - - - 
ตน้ทุนการพฒันา 90,475,447.29 - - - 

รวม 96,031,647.29 - - - 

ตน้ทุนการพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์ 228,656,518.29 132,624,871.00 132,624,871.00 132,624,871.00 

 
โครงการเดอะ  พีโน่  ฮิลล ์

โครงการเดอะ  พีโน่  ฮิลล ์เป็นท่ีดิน เพ่ือน ามาพฒันาและจดัสรรเพ่ือแบ่งขายเป็นแปลง 

ในเดือน ตุลาคม 2556  บริษทัฯ ไดท้ าสญัญาจา้งบริษทัแห่งหน่ึง  เพ่ือโครงการจา้งเหมาก่อสร้างสาธารณูปโภคและ
คลบัเฮา้ส์  เป็นเงินประมาณ 40 ลา้นบาท  โดยบริษทัฯ ตอ้งจ่ายเงินตามงวดท่ีก าหนดไวใ้นสัญญา  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556  
บริษทัฯ ไดจ่้ายค่าจา้งดงักล่าวเป็นเงิน 5 ลา้นบาท 

ต่อมาในเดือนมกราคม 2557  บริษทัฯ ไดมี้หนงัสือบอกเลิกสญัญาดงักล่าว  และไดท้ าสัญญาจา้งบริหารงานขายและ
พฒันาท่ีดินกบับริษทัอีกแห่งหน่ึง  ภายใตส้ญัญาดงักล่าวบริษทัฯ และคู่สญัญาจะตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นสญัญา 

โครงการเดอะ  พีโน่  เขาใหญ่ 

โครงการเดอะ  พีโน่  เขาใหญ่ เป็นหอ้งชุดเพ่ือขาย 

สัญญาจ้างเหมาก่อสร้าง 
ในเดือน มกราคม 2556 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง ไดท้ าสญัญาจา้งเหมาก่อสร้างห้องชุดกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึง  

เป็นเงิน 68.20 ลา้นบาท ต่อมาในเดือน พฤษภาคม 2557 บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัไดมี้หนงัสือขอยกเลิกส่วนงานระบบไฟฟ้า เป็น
เงิน 9.51 ลา้นบาท และในไตรมาสท่ี4 บริษทัยอ่ยไดท้ าสัญญาจา้งงานโครงสร้าง งานสถาปัตย ์งานระบบสุขาภิบาล และงาน
ภูมิทศัน์แข็ง เป็นเงิน 13.70 ลา้นบาท รวมทั้งส้ินสุทธิ 72.39 ลา้นบาท ภายใตส้ัญญาดงักล่าวบริษทัยอ่ย และคู่สัญญาจะตอ้ง
ปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นสญัญา ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557  บริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนัท่ีตอ้งจ่ายตามสญัญาดงักล่าวเป็นเงิน 
12.14 ลา้นบาท 

และในเดือน พฤษภาคม 2557 บริษทัยอ่ยไดท้ าสัญญาจา้งงานระบบไฟฟ้าและส่ือสารกบับริษทัแห่งหน่ึง เป็นเงิน 
8.88 ลา้นบาท ภายใตส้ญัญาดงักล่าวบริษทัยอ่ย และคู่สญัญาจะตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นสญัญา ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2557  บริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนัท่ีตอ้งจ่ายตามสญัญาดงักล่าวเป็นเงิน 1.12 ลา้นบาท 
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9. สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน - เงินมดัจ ารอขอคืน 

เงนิมดัจ าค่าซ้ือทีด่นิและอาคาร (50 ล้านบาท) 
เม่ือวนัท่ี 20  สิงหาคม 2556  บริษทัฯไดท้ าบนัทึกความเขา้ใจกบับริษทัแห่งหน่ึง เพ่ือซ้ือท่ีดินพร้อมอาคารในโครงการ

หน่ึง โดยจะเจรจาตกลงในขอ้ก าหนด เง่ือนไขและราคากนั ภายใน 180 วนันบัจากวนัท่ีท าบนัทึกน้ี  ภายใตบ้นัทึกดงักล่าว บริษทัฯ 
ตอ้งจ่ายเงินมดัจ า 50.00 ลา้นบาทในวนัท าบนัทึกความเขา้ใจ  อยา่งไรก็ตาม หากไม่มีการซ้ือขายท่ีดินพร้อมอาคารในโครงการตาม
บนัทึกดงักล่าว  ให้ผูจ้ะขายคืนเงินมดัจ าพร้อมดอกเบ้ียแก่บริษทัฯ  ทั้ งน้ีบริษทัฯ จะตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขและขอ้ก าหนดต่างๆ 
ตามท่ีระบุไวใ้นบนัทึกดงักล่าว 

ต่อมาในเดือนกุมภาพนัธ์ 2557 บริษทัฯ ไดท้ าบนัทึกความเขา้ใจเพ่ิมเติมเพ่ือขยายระยะเวลาในการตกลงเง่ือนไขและ
ราคาในการจดัท าสญัญาออกไปอีก 90 วนั (คือวนัท่ี 23 พฤษภาคม 2557)  

ต่อมาเม่ือวนัท่ี 13 ตุลาคม 2557 บริษทัฯ ไดท้ าหนงัสือแจง้ยกเลิกบนัทึกความเขา้ใจดงักล่าวขา้งตน้แก่ผูจ้ะขาย โดยแจง้
ใหผู้จ้ะขายช าระคืนเงินมดัจ าจ านวน 50.00 ลา้นบาท พร้อมดอกเบ้ียจนกวา่จะช าระคืนตามท่ีระบุไวใ้นบนัทึกความเขา้ใจดงักล่าว 
ภายใน 90 วนั นบัตั้งแต่วนัท่ีบริษทัฯ ส่งหนงัสือขอยกเลิกดงักล่าว 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 มีดอกเบ้ียรับท่ีค านวณได้ตามบนัทึกขอ้ตกลง จ านวน 4.72 ลา้นบาท ได้รวมอยู่ในก าไร
ขาดทุนส าหรับปี 2557 แลว้ 
เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

ต่อมาในเดือนมกราคม 2558 บริษทัดงักล่าวไดท้ าหนังสือขอขยายระยะเวลาช าระคืนเงินมดัจ าจ านวน 50.00 ลา้นบาท 
พร้อมดอกเบ้ีย มีก าหนดช าระคืนเป็นรายเดือน จ านวน 3 งวด เร่ิมตั้งแต่เดือนกุมภาพนัธ์ 2558 ถึงเดือนเมษายน 2558 ซ่ึงปัจจุบนั 
บริษทัฯ ไดรั้บช าระเงินมดัจ างวดแรกจ านวน 20 ลา้นบาทจากบริษทัดงักล่าวแลว้ 
เงนิมดัจ าค่าซ้ือทีด่นิและอาคาร (10 ล้านบาท) 

เม่ือวนัท่ี 10 กมุภาพนัธ์ 2557  บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไดท้ าสญัญาจะซ้ือจะขายท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างกบับริษทัท่ี
เก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึง โดยบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัดงักล่าวซ้ือท่ีดินดงักล่าวจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัในปี 2549 ภายใตส้ญัญาดงักล่าว 
บริษทัยอ่ยตอ้งจ่ายเงินมดัจ า 10.00  ลา้นบาทภายใน 180 วนันบัจากวนัท าสญัญา และตอ้งช าระส่วนท่ีเหลือ 50.00 ลา้นบาท ภายใน
ปี 2557 ก่อนวนัโอนกรรมสิทธ์ิ  ทั้งน้ี บริษทัยอ่ย จะตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขและขอ้ก าหนดต่างๆ ตามท่ีระบุไวใ้นสญัญา   

เม่ือวนัท่ี 9 กรกฎาคม 2557 บริษทัยอ่ยไดจ่้ายช าระเงินมดัจ าดงักล่าว จ านวน 10.00 ลา้นบาท ซ่ึง ณ วนัดงักล่าว ท่ีดิน
พร้อมส่ิงปลูกสร้างอยูร่ะหวา่งการประเมินราคาโดยผูป้ระเมินอิสระ 

เม่ือวนัท่ี 8 สิงหาคม 2557 ผูป้ระเมินอิสระประเมินราคาท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างดงักล่าววา่มีราคารวม 41.44 ลา้นบาท 
ดงันั้น เม่ือวนัท่ี 30 ตุลาคม 2557 บริษทัยอ่ยและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัดงักล่าวไดท้ าหนงัสือเพ่ิมเติมเพ่ือแกไ้ขสญัญาจะซ้ือจะขาย
ท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างฉบบัดงักล่าว จากเดิมไดต้กลงท่ีจะซ้ือจะขายในราคารวม 60.00 ลา้นบาท เป็นราคารวม 41.00 ลา้นบาท 
โดยมีเง่ือนไขอ่ืนเหมือนเดิม ดงันั้นบริษทัยอ่ยคงเหลือช าระส่วนท่ีเหลือเป็นจ านวน 31.00 ลา้นบาทเท่านั้น 

เม่ือวนัท่ี 26 ธนัวาคม 2557 บริษทัยอ่ย ไดท้ าหนงัสือแจง้ยกเลิกสญัญาจะซ้ือจะขายดงักล่าวขา้งตน้แก่ผูจ้ะขาย โดยขอให ้
ผูจ้ะขายช าระคืนเงินมดัจ าจ านวน 10.00 ลา้นบาท พร้อมดอกเบ้ียภายในเดือนกมุภาพนัธ์ 2558 ซ่ึงปัจจุบนั บริษทัยอ่ย ไดรั้บช าระ
เงินมดัจ าพร้อมดอกเบ้ียจากบริษทัดงักล่าวทั้งจ านวนแลว้ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 มีดอกเบ้ียท่ีค  านวณไดต้ามสัญญา จ านวน 0.24 ลา้นบาท ไดร้วมอยูใ่นก าไรขาดทุนส าหรับปี 
2557 แลว้ 
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10. เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - สุทธิ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
   2557 2556 

ช่ือบริษทั ประเภทธุรกิจ 

ประเทศท่ี 
จดทะเบียน

จดัตั้ง 
ทุนจดทะเบียน 

ทุนท่ีออกและ
ช าระแลว้ 

สดัส่วนการ
ลงทุน วิธีราคาทุน ทุนจดทะเบียน 

สดัส่วนการ
ลงทุน วิธีราคาทุน 

(บาท) (บาท) (ร้อยละ) (บาท) (บาท) (ร้อยละ) (บาท) 

บริษทั พีโ น่ คอนสตรัคชัน่ จ  ากดั
(เดิมช่ือ บริษทั บลู วิซาร์ด สตูดิโอ 
จ ากดั) 

พัฒ น า อ สั ง ห า ริ ม ท รั พ ย์  ( เ ดิ ม
ให้บริการสร้างหรือเขียนลวดลาย
กราฟฟิคส าหรับเกมส์และการ์ตูน) 

ไทย 5,000,000.00 5,000,000.00 99.99 4,999,940.00 5,000,000.00 99.99 4,999,940.00 

บริษทั อินฟอร์เมติกซ์ พลสั จ  ากดั ส่งเสริมทกัษะการเรียนรู้การพฒันา
ส าหรับเด็กด้วยการใช้ ส่ือจาก
ระบบซอฟตแ์วร์เกมส์  

ไทย 20,000,000.00 20,000,000.00 99.99 19,999,920.00 20,000,000.00 99.99 19,999,920.00 

บริษทั ไอ พีโน่  จ  ากดั (เดิมช่ือ 
บริษทั แพลนเน็ท จี จ  ากดั) 

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ( เ ดิมผลิต
โปรแกรมคอมพิวเตอร์) 

ไทย 10,000,000.00 10,000,000.00 99.99 9,999,940.00 10,000,000.00 99.99 9,999,940.00 

บริษทั โดมแลนด ์เอสเตท จ ากดั พฒันาอสงัหาริมทรัพย ์ ไทย 100,000,000.00 50,500,000.00 98.00 49,500,000.00 - - - 

รวม      84,499,800.00   34,999,800.00 
หกั ค่าเผ่ือการดอ้ยค่าของเงินลงทุน      (21,439,940.46)   (25,299,950.52) 

สุทธิ      63,059,859.54   9,699,849.48 

การเปล่ียนแปลงของค่าเผ่ือการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 มีดงัน้ี 
 บาท 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556  25,299,950.52 
หกั ลดลงระหวา่งปี (3,860,010.06) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 21,439,940.46 

ในวนัท่ี 30 พฤษภาคม 2557 บริษทัฯ ไดล้งทุนในบริษทั โดมแลนด ์เอสเตท จ ากดั เป็นจ านวนเงิน 49.50 ลา้นบาท (คิดเป็นร้อยละ 98.00) มีผลท าให้บริษทัดงักล่าวเป็นบริษทัยอ่ย 
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11. เงินลงทุนทัว่ไป - สุทธิ 
   วธีิราคาทุน (บาท) 

 
ทุนจดทะเบียน (บาท) 

สดัส่วนเงินลงทุน 
(ร้อยละ) 

งบการเงินรวมและ 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557 2556 2557 2556 2557 2556 

       

บริษทั ซี - ทูวชิชัน่ จ ากดั 
(ผลิตและจ าหน่ายโปรแกรม
คอมพิวเตอร์) 94,630,000.00 94,630,000.00 14 14 12,990,000.00 12,990,000.00 

หกั ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงิน
ลงทุน     (12,990,000.00) (12,990,000.00) 

สุทธิ     - - 

 

12. อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 
 บาท 
 งบการเงินรวม 

 อาคารชุดและ 
ส่วนปรับปรุงอาคารชุด 

เคร่ืองตกแต่งและ
เคร่ืองใชส้ านกังาน ยานพาหนะ รวม 

ราคาทุน     
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 16,322,810.86 11,641,181.91 1,651,500.00 29,615,492.77 
เพ่ิมข้ึน - 665,164.61 - 665,164.61 
ลดลง - (122,098.10) - (122,098.10) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 16,322,810.86 12,184,248.42 1,651,500.00 30,158,559.28 
ค่าเส่ือมราคาสะสม     
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 (2,648,373.82) (8,699,463.99) (1,263,188.51) (12,611,026.32) 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี (853,713.09) (1,895,235.50) (319,999.80) (3,068,948.39) 
ลดลง - 107,302.29 - 107,302.29 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 (3,502,086.91) (10,487,397.20) (1,583,188.31) (15,572,672.42) 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี     
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 13,674,437.04 2,941,717.92 388,311.49 17,004,466.45 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 12,820,723.95 1,696,851.22 68,311.69 14,585,886.86 

 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี มีจ านวน 3,068,948.39 บาท ในปี 2557 และ  3,001,431.95 บาท ในปี 2556 ไดร้วมอยูใ่นงบก าไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมแลว้ 
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 บาท 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 อาคารชุดและ 

ส่วนปรับปรุงอาคารชุด 
เคร่ืองตกแต่งและ
เคร่ืองใชส้ านกังาน ยานพาหนะ รวม 

ราคาทุน     
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 - 6,764,656.96 1,651,500.00 8,416,156.96 
เพ่ิมข้ึน - 51,294.39 - 51,294.39 
ลดลง - (122,098.10) - (122,098.10) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 - 6,693,853.25 1,651,500.00 8,345,353.25 

ค่าเส่ือมราคาสะสม     
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 - (5,745,596.71) (1,263,188.51) (7,008,785.22) 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี - (581,131.24) (319,999.80) (901,131.04) 
ลดลง - 107,302.29 - 107,302.29 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 - (6,219,425.66) (1,583,188.31) (7,802,613.97) 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี -    

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 - 1,019,060.25 388,311.49 1,407,371.74 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 - 474,427.59 68,311.69 542,739.28 

ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี มีจ านวน 901,131.04 บาท ในปี 2557 และ 1,177,131.64 บาท ในปี 2556 ไดร้วมอยู่ใน 
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการแลว้ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2557 อาคารชุดของบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไดน้ าไปวางเป็นหลกัประกนัวงเงินกูย้มืจากสถาบนั
การเงิน  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 กลุ่มบริษทัมีสินทรัพยถ์าวรท่ีตดัค่าเส่ือมราคาหมดแลว้แต่ยงัคงใชง้านอยู ่มีราคา
ทุนเดิมดงัน้ี 

 ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 4.93 4.28 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 3.66 3.60 
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13. สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ 

 
 บาท 

 งบการเงินรวม 
 

ซอฟตแ์วร์ 
ท่ีพฒันาแลว้ 

โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ลิขสิทธ์ิ 

ซอฟตแ์วร์ 
ระหวา่ง 
การพฒันา รวม 

ราคาทุน      
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 108,951,528.38 4,797,046.70 200,000.00 48,295,814.86 162,244,389.94 

เพ่ิมข้ึน 211,860.00 - - - 211,860.00 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 109,163,388.38 4,797,046.70 200,000.00 48,295,814.86 162,456,249.94 

ค่าตดัจ าหน่ายสะสม      

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 (67,512,016.42) (3,116,593.12) (197,011.37) - (70,825,620.91) 

ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี (3,095,237.33) (352,822.89) (2,988.63) - (3,451,048.85) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 (70,607,253.75) (3,469,416.01) (200,000.00) - (74,276,669.76) 

ค่าเผื่อการดอ้ยค่า      

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 (13,828,517.40) - - (28,000,000.00) (41,828,517.40) 

เพ่ิมข้ึน (24,523,535.07) (1,327,630.69) - (20,295,814.86) (46,146,980.62) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 (38,352,052.47) (1,327,630.69) - (48,295,814.86) (87,975,498.02) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี      

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 27,610,994.56 1,680,453.58 2,988.63 20,295,814.86 49,590,251.63 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 204,082.16 - - - 204,082.16 

 

ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี มีจ านวน 3,451,048.85 บาท ในปี 2557 และ 6,983,640.06  บาท ในปี 2556 ไดร้วมอยูใ่น 
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมแลว้ 
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 บาท 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

ซอฟตแ์วร์ 
ท่ีพฒันาแลว้ 

โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ลิขสิทธ์ิ 

ซอฟตแ์วร์ 
ระหวา่ง 
การพฒันา รวม 

ราคาทุน      
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 91,211,531.48 4,789,171.70 2,200,000.00 6,951,545.78 105,152,248.96 
เพ่ิมข้ึน - - - - - 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 91,211,531.48 4,789,171.70 2,200,000.00 6,951,545.78 105,152,248.96 
ค่าตดัจ าหน่ายสะสม      
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 (63,869,017.79) (3,111,207.73) (2,197,011.37) - (69,177,236.89) 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี (1,864,418.73) (352,041.95) (2,988.63) - (2,219,449.31) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 (65,733,436.52) (3,463,249.68) (2,200,000.00) - (71,396,686.20) 
ค่าเผื่อการดอ้ยค่า      
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 (8,876,971.62) - - (6,951,545.78) (15,828,517.40) 
เพ่ิมข้ึน (16,601,123.34) (1,325,922.02) - - (17,927,045.36) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 (25,478,094.96) (1,325,922.02) - (6,951,545.78) (33,755,562.76) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี      

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 18,465,542.07 1,677,963.97 2,988.63 - 20,146,494.67 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 - - - - - 

ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี มีจ านวน 2,219,449.31 บาท ในปี 2557 และ 5,328,204.96 บาท ในปี 2556 ไดร้วมอยูใ่น 
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการแลว้ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 บริษทัฯ มีสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีตดัค่าตดัจ าหน่ายหมดแลว้แต่ยงัคงใชง้านอยู ่ มีราคา
ทุนเดิมจ านวน 29.71 ลา้นบาท 
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14. เงินมดัจ าค่าซ้ือเงินลงทุน 
 

เม่ือวันท่ี 17 กรกฎาคม 2556  บริษัทย่อยแห่งหน่ึงได้ท าสัญญาซ้ือหุ้นสามัญทั้ งหมดในบริษัทแห่งหน่ึงกับ
บุคคลภายนอก โดยจะตกลงวนัท่ีโอนหุ้นและราคาหุ้นกันหลังจากการท ารายงานการตรวจสอบบริษัท ภายในวนัท่ี 28 
กุมภาพนัธ์ 2557 ภายใตส้ัญญาดงักล่าว  บริษทัยอ่ยตอ้งจ่ายเงินมดัจ า 36.00 ลา้นบาทในวนัท าสัญญา  ทั้ งน้ีบริษทัยอ่ย จะตอ้ง
ปฏิบติัตามเง่ือนไขและขอ้ก าหนดต่างๆ ตามท่ีระบุไวใ้นสญัญา 

เม่ือวนัท่ี 3 กุมภาพนัธ์ 2557 บริษทัย่อยได้ท าสัญญาแก้ไขเพ่ิมเติมเพ่ือขยายระยะเวลาวนัท่ีโอนหุ้นและราคาเป็น 
ภายในวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2557 

ในรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทั เม่ือวนัท่ี 11 มีนาคม 2557 คณะกรรมการมีมติให ้บริษทัฯ เขา้ซ้ือหุน้สามญั
ทั้งหมดของบริษทัดงักล่าว แทนบริษทัยอ่ย และ ต่อมา เม่ือวนัท่ี 15 พฤษภาคม 2557 บริษทัฯ ไดท้ าสญัญาซ้ือขายหุ้นดงักล่าวกบั
บุคคลภายนอก โดยมีสัดส่วนการลงทุน ร้อยละ 98.00 ในราคา 49.50 ลา้นบาท คู่สัญญาโอนหุ้นและช าระเงินกนัในเดือน
พฤษภาคม 2557 แลว้ 

15.  เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 

  บาท 
  งบการเงินรวมและ 

  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  2557 2556 

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร  16,553,973.62 16,586,922.78 

ผิดนดัช าระหน้ี    

- ตัว๋สญัญาใชเ้งิน  - 7,000,000.00 

- เงินกูย้มื  - 6,887,605.36 

รวม  16,553,973.62 30,474,528.14 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 บริษทัฯ มีวงเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงินใน
ประเทศหลายแห่ง จ านวน 33.00 ลา้นบาท ค ้าประกนัโดยการจดจ านองอาคารชุดของบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง หนงัสือค ้าประกนั
ท่ีออกโดยสถาบนัการเงินแห่งหน่ึง และโดยกรรมการบางท่าน 
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ตัว๋สญัญาใชเ้งิน - ปรับโครงสร้างหน้ี 

ในเดือน กุมภาพนัธ์ 2557 บริษทัฯ ไดท้ าสัญญาปรับโครงสร้างหน้ีกบัธนาคารในประเทศแห่งหน่ึง โดยตกลงให้มีการ
เปล่ียนแปลงเง่ือนไข และก าหนดระยะเวลาในการช าระหน้ีดงัน้ี 

1. เงินตน้จ านวน 7.00 ลา้นบาท และดอกเบ้ียคา้งจ่ายจ านวน 1.28 ลา้นบาท (ณ วนัท่ี 31 มกราคม 2557) รวมจ านวน 
8.28 ลา้นบาท มีก าหนดช าระคืนเป็นรายเดือนตามท่ีก าหนดไวใ้นสัญญา เร่ิมจากเดือนกุมภาพนัธ์ 2557 ถึงเดือน
มีนาคม 2557 โดยหน้ีสินส่วนท่ีเหลืออยูใ่หจ่้ายใหห้มดในเดือนเมษายน 2557 

2. ตั้งแต่วนัท่ี 1 กมุภาพนัธ์ 2557 เงินตน้ 7.00 ลา้นบาท มีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ MLR ต่อปี 

3. ส าหรับดอกเบ้ียคา้งช าระจ านวน 0.58 ลา้นบาท หากบริษทัฯ ช าระหน้ีไดต้ามก าหนดในสัญญา ธนาคารดงักล่าวตก
ลงปลดหน้ีใหแ้ก่บริษทัฯ 

4. ค ้าประกนัโดยการจดจ านองอาคารชุดของบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง และหนงัสือค ้าประกนัท่ีออกโดยสถาบนัการเงินแห่ง
หน่ึง 

นอกจากน้ี ภายใตส้ญัญาปรับปรุงโครงสร้างหน้ี บริษทัฯ จะตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขและขอ้จ ากดัต่างๆหลายประการ 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2557 บริษทัฯ ช าระหน้ีดงักล่าวทั้งหมดตามท่ีก าหนดในสญัญาแลว้ 

เงินกูย้มื - ปรับโครงสร้างหน้ี 

ในเดือนกุมภาพนัธ์ 2557 บริษทัฯ ไดท้ าสัญญาปรับโครงสร้างหน้ีกบัธนาคารในประเทศแห่งหน่ึง โดยตกลงให้มีการ
เปล่ียนแปลงเง่ือนไข และก าหนดระยะเวลาในการช าระหน้ีดงัน้ี 

1. เงินตน้จ านวน 6.89 ลา้นบาท และดอกเบ้ียคา้งจ่ายจ านวน 1.38 ลา้นบาท (ณ วนัท่ี 31 มกราคม 2557) รวมจ านวน 
8.26 ลา้นบาท มีก าหนดช าระคืนเป็นรายเดือนตามท่ีก าหนดไวใ้นสัญญา เร่ิมจากเดือนกุมภาพนัธ์ 2557 ถึงเดือน
สิงหาคม 2557 โดยหน้ีสินส่วนท่ีเหลืออยูใ่หจ่้ายใหห้มดในเดือนกนัยายน 2557 

2. ตั้งแต่วนัท่ี 1 กมุภาพนัธ์ 2557 เงินตน้ 6.89 ลา้นบาท มีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ MLR ต่อปี 

3. ส าหรับดอกเบ้ียคา้งช าระจ านวน 0.71 ลา้นบาท หากบริษทัฯ ช าระหน้ีไดต้ามก าหนดในสัญญา ธนาคารดงักล่าวตก
ลงปลดหน้ีใหแ้ก่บริษทัฯ 

4. ค ้าประกนัโดยการจดจ านองอาคารชุดของบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง และหนงัสือค ้าประกนัท่ีออกโดยสถาบนัการเงินแห่ง
หน่ึง 

นอกจากน้ี ภายใตส้ญัญาปรับปรุงโครงสร้างหน้ี บริษทัฯ จะตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขและขอ้จ ากดัต่างๆหลายประการ 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2557 บริษทัฯ ช าระหน้ีดงักล่าวทั้งหมดตามท่ีก าหนดในสญัญาแลว้ 
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16. หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 

 บาท 

 

งบการเงินรวมและ 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557 2556 

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน - ยานพาหนะ 100,011.44 496,010.34 

หกั  ดอกเบ้ียรอตดับญัชี (1,422.35) (27,643.08) 

 98,589.09 468,367.26 

หกั  ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (98,589.09) (370,789.58) 

สุทธิ - 97,577.68 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 บริษทัฯ มีหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน โดยมีรายละเอียดของจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่าย
ช าระดงัน้ี 

 บาท 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557 

 เงินตน้ ดอกเบ้ียรอตดับญัชี รวม 

ถึงก าหนดการจ่ายช าระภายในหน่ึงปี 98,589.09 1,422.35 100,011.44 

 

 บาท 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556 

 เงินตน้ ดอกเบ้ียรอตดับญัชี รวม 

ถึงก าหนดการจ่ายช าระภายในหน่ึงปี 370,789.58 26,220.75 397,010.33 

ถึงก าหนดการจ่ายช าระเกินหน่ึงปีแต่ไม่เกินหา้ปี 97,577.68 1,422.33 99,000.01 

รวม 468,367.26 27,643.08 496,010.34 
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17. เงินกูย้มืระยะยาว 

  บาท 

  งบการเงินรวม 

  2557 2556 

เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงินในประเทศแห่งหน่ึง    

- วงเงิน 60 ลา้นบาท มีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ MLR ต่อปี     

และมีก าหนดช าระคืนทั้งจ านวนภายในเดือน พฤษภาคม 2559  43,943,219.00 - 

เงินกูย้มืระยะยาว  43,943,219.00 - 

ณ วนัท่ี 31  ธนัวาคม 2557 วงเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินค ้าประกนัโดยการจดจ านองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง
(ตน้ทุนการพฒันาอสังหาริมทรัพย)์ ของบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง และโดยกรรมการบางท่าน 

ภายใตเ้ง่ือนไขของสญัญาเงินกู ้บริษทัยอ่ย ตอ้งปฏิบติัตามขอ้ก าหนดและเง่ือนไขของสญัญาเงินกูห้ลายประการ 

 

18. ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 

การเปล่ียนแปลงในมูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 
2556 มีดงัน้ี 

 บาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2557 2556 2557 2556 
     
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน ณ วนัที่ 1 มกราคม  777,278.00 902,638.00 772,374.00 805,555.00 
ผลประโยชน์ท่ีจ่ายแลว้ - (20,798.50) - (16,499.00) 
กลบัรายการภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน (717,204.00) (265,951.50) (712,300.00) (156,090.00) 
ตน้ทุนบริการปัจจุบนัและดอกเบ้ีย 119,740.00 161,390.00 119,740.00 139,408.00 
ขาดทุน(ก าไร)จากการประมาณการ 

ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 37,576.00 - 37,576.00 - 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 217,390.00 777,278.00 217,390.00 772,374.00 
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ค่าใชจ่้ายท่ีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนส าหรับส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 มีดงัน้ี 

 บาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2557 2556 2557 2556 

ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 115,836.00 127,828.50 115,836.00 107,511.50 

ตน้ทุนดอกเบ้ีย 3,904.00 33,561.50 3,904.00 31,896.50 
รวม 119,740.00 161,390.00 119,740.00 139,408.00 

ขอ้สมมติหลกัในการประมาณการตามหลกัการคณิตศาสตร์ประกนัภยั ณ 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 มีดงัน้ี 

 ร้อยละ 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2557 2556 2557 2556 

อตัราคิดลด 
4.0000 

4.3550 - 
4.4163 

4.0000 4.3550 

อตัราการเพ่ิมข้ึนของเงินเดือน  7.00 3.00 7.00 3.00 
อตัราการหมุนเวยีนพนกังาน 0 - 12.00* 0 - 12.00* 0 - 12.00* 0 - 12.00* 
อตัรามรณะ TMO2008** TMO2008** TMO2008** TMO2008** 

*    ข้ึนอยูก่บัอตัราถวัเฉล่ียของกลุ่มอายพุนกังาน 
**  อา้งอิงตามตารางมรณะไทย 2551 ประเภทสามญั (TMO2008 : Thai Mortality Ordinary Tables of 2008) 
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19. ทุนเรือนหุน้ 

ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2556 เม่ือวนัท่ี 24 เมษายน 2556 ผูถื้อหุน้ไดมี้มติใหเ้พ่ิมทุนจดทะเบียน จากเดิม  
140.00 ลา้นบาท (หุน้สามญัจ านวน 280 ลา้นหุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.50 บาท) เป็น 280.00 ลา้นบาท (หุน้สามญัจ านวน 560 ลา้นหุน้ 
มูลค่าหุน้ละ 0.50 บาท) ซ่ึงบริษทัฯ ไดจ้ดทะเบียนกบักระทรวงพาณิชย ์เม่ือวนัท่ี 7 พฤษภาคม 2556 บริษทัฯ เพ่ิมทุนดงักล่าว
โดยการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนจ านวน 280 ลา้นหุน้ ในราคาหุน้ละ 1.00 บาท โดยมีส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 
จ านวน 134.70 ลา้นบาท  (สุทธิจากค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้ง จ านวน  5.30  ลา้นบาท) ดงัน้ี 

- เพ่ือเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมในอตัราส่วน 1 หุน้เดิมต่อ 1 หุน้ใหม่ 
- ในกรณีท่ีมีหุน้เหลือจากการเสนอขายขา้งตน้ใหจ้ดัสรรใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั ในราคาหุน้ละ 1.00 บาท 

ต่อมาเม่ือวนัท่ี 14 มิถุนายน 2556 บริษทัฯ ไดจ้ดทะเบียนเปล่ียนแปลงแปลงทุนช าระแลว้กบักระทรวง
พาณิชย ์

ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2557 เม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2557 ผูถื้อหุน้ไดมี้มติใหเ้พ่ิมทุนจดทะเบียน จากเดิม  
280.00 ลา้นบาท (หุน้สามญัจ านวน 560 ลา้นหุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.50 บาท) เป็น 560.00 ลา้นบาท (หุน้สามญัจ านวน 1,120 ลา้น
หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.50 บาท) ซ่ึงบริษทัฯ ไดจ้ดทะเบียนกบักระทรวงพาณิชย ์เม่ือวนัท่ี 14 พฤษภาคม 2557 

บริษทัฯ เพ่ิมทุนดงักล่าวโดยการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนจ านวน 560 ลา้นหุน้ ดงัน้ี 
- เพื่อเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมในอตัราส่วน 1 หุน้เดิมต่อ 1 หุน้ใหม่ ในราคาหุน้ละ 0.85 บาท 
- ในกรณีท่ีมีหุน้เหลือจากการเสนอขายขา้งตน้ใหจ้ดัสรรใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั ในราคาหุน้ละ 0.85 บาท 

ในเดือนมิถุนายน 2557 บริษทัฯไดจ้ดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมบางส่วน จ านวน 102.95 ลา้น
หุน้ ในราคาหุน้ละ 0.85 บาท โดยมีส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั จ านวน 35.45 ลา้นบาท  (สุทธิจากค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้ง 
จ านวน  0.59  ลา้นบาท) ซ่ึงจดทะเบียนกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 10 มิถุนายน 2557 

ในเดือนกนัยายน 2557 บริษทัฯไดจ้ดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั จ านวน 457.05 ลา้นหุน้ 
ในราคาหุน้ละ 0.85 บาท โดยมีส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั จ านวน 159.73  ลา้นบาท  (สุทธิจากคา่ใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้ง 
จ านวน  0.24  ลา้นบาท) ซ่ึงจดทะเบียนกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 23 กนัยายน 2557 

ในการประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2557 เม่ือวนัท่ี 18 พฤศจิกายน 2557 ผูถื้อหุน้ไดมี้มติใหเ้พ่ิมทุนจดทะเบียน 
จากเดิม 560.00 ลา้นบาท (หุน้สามญัจ านวน 1,120 ลา้นหุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.50 บาท) เป็น 3,335.00 ลา้นบาท (หุน้สามญัจ านวน 
6,670 ลา้นหุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.50 บาท) ซ่ึงบริษทัฯ ไดจ้ดทะเบียนกบักระทรวงพาณิชย ์เม่ือวนัท่ี 25 พฤศจิกายน 2557 บริษทัฯ 
เพ่ิมทุนดงักล่าวโดยการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนจ านวน 5,550 ลา้นหุน้ เพ่ือเสนอขายใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั ใน
ราคาหุน้ละ 0.50 บาท 

ในเดือนธนัวาคม 2557 บริษทัฯไดจ้ดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั จ านวน 3,570 ลา้นหุน้ 
โดยมีส่วนลดมูลค่าหุน้สามญั จ านวน 54.94  ลา้นบาท  ซ่ึงเป็นค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งทั้งจ านวน ซ่ึงจดทะเบียนกบั
กระทรวงพาณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 26 ธนัวาคม 2557 

เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลาท่ีรายงาน 

ในปี 2558 บริษทัฯไดจ้ดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั จ านวน 1,980 ลา้นหุน้ ซ่ึงจด
ทะเบียนกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 5 กมุภาพนัธ์ 2558 
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20. ทุนส ารองตามกฎหมาย 

บริษทัฯ จดัสรรทุนส ารองตามกฎหมายตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั โดยจดัสรรอยา่งนอ้ยร้อยละ 5 ของ 
ก าไรสุทธิประจ าปีหกัดว้ยขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่ทุนส ารองดงักล่าวจะมีจ านวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจด
ทะเบียน ทุนส ารองตามกฎหมายน้ีจะน าไปจ่ายเงินปันผลไม่ได ้

 

21. ก าไรจากการจ าหน่ายสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนท่ีถือไวเ้พ่ือขาย 

ในเดือนมกราคม 2556 บริษทัฯ ได้ขายและโอนกรรมสิทธ์ิในท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างให้แก่ผูซ้ื้อ (บุคคลท่ีไม่
เก่ียวขอ้งกนั) และไดจ่้ายช าระหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนท่ีถือไวเ้พ่ือขายทั้งหมดดงักล่าวแลว้ ดงัน้ี 
  บาท 
  งบการเงินรวมและ 
  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ราคาขายท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง  28,000,000.00 
หกั   ตน้ทุนในการจ าหน่ายสินทรัพย ์  (712,948.00) 
  27,287,052.00 
หกั  สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนท่ีถือไวเ้พ่ือขาย  (25,060,033.08) 

ก าไรจากการขายสินทรัพย ์  2,227,018.92 

 

22. ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้
กลุ่มบริษทัไดรั้บสิทธิพิเศษจากการส่งเสริมการลงทุนตามบตัรส่งเสริมของบริษทั ไซเบอร์แพลนเน็ต อินเตอร์แอคทีฟ 

จ ากดั (มหาชน) เลขท่ี 2084(7)/2547 ของบริษทั ไอ พีโน่ จ ากดั เลขท่ี 1357(7)/2554 ของบริษทั พีโน่ คอนสตรัคชัน่ จ ากดั เลขท่ี 
1356(7)/2554 และของบริษทั อินฟอร์เมติกซ์ พลสั จ ากดั เลขท่ี 1804(7)/2551 โดยไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับก าไร
สุทธิเป็นระยะเวลาแปดปีนับแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการซอฟต์แวร์ และในกรณีท่ีประกอบกิจการขาดทุนใน
ระหวา่งเวลาท่ีไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลจะไดรั้บอนุญาตให้น าผลขาดทุนประจ าปีท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งเวลานั้นไปหักออก
จากก าไรสุทธิท่ีเกิดข้ึนภายหลงัระยะเวลาไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล มีก าหนดเวลาไม่เกินหา้ปีนบัแต่วนัพน้ก าหนดเวลานั้น 

กลุ่มบริษทัไม่มีภาระภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 เน่ืองจากมีผลขาดทุน
ทางภาษีในงวดปัจจุบนั 

ณ วนัท่ี  31 ธันวาคม 2557 และ 2556 กลุ่มบริษทั ยกเวน้ บริษทั โดมแลนด์ เอสเตท จ ากดั มีรายการผลแตกต่าง
ชัว่คราวท่ีใชห้ักภาษี และขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ช ้ซ่ึงไม่ไดรั้บรู้เป็นสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีไวใ้นงบแสดง
ฐานะการเงินเน่ืองจากฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัพิจารณาแลว้เห็นว่ายงัไม่มีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่ากลุ่มบริษทัจะ 
มีก าไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอต่อการน าสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีดงักล่าวมาใชป้ระโยชน์ 
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ผลแตกต่างชัว่คราวและขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชด้งักล่าวขา้งตน้ ประกอบดว้ย 

 บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2557 2556 2557 2556 
ผลแตกต่างชัว่คราว     
ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญของลกูหน้ีการคา้ 43,767,164.35 41,562,608.00 43,006,314.35 40,801,758.00 
ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญของลกูหน้ีจากการ
ทุจริต 31,024,221.51 31,024,221.51 22,645,855.42 22,645,855.42 
ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญของลกูหน้ีอ่ืน - บุคคล
และกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5,550,000.00 - 5,550,000.00 - 

ค่าเผือ่การลดมูลค่าของสินคา้คงเหลือ 9,765,175.83 9,322,357.83 9,117,223.83 9,117,223.83 
ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญของเงินใหกู้ย้มืระยะ
ยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 48,534,100.00 20,000,000.00 48,534,100.00 20,000,000.00 

ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของเงินลงทุน 34,429,940.46 38,289,950.52 34,429,940.46 38,289,950.52 
ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 87,975,498.02 41,828,517.40 33,755,562.76 15,828,517.40 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 217,390.00 777,278.00 217,390.00 772,374.00 
ขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ช ้     
ขาดทุนสะสมทางภาษียกมา 134,311,799.62 124,500,924.27 89,196,291.46 85,188,152.21 
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ส่วนประกอบของสินทรัพย์และหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของ บริษัท โดมแลนด์ เอสเตท จ ากัด 
ประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปน้ี 

  บาท 

  งบการเงินรวม 

  2557 2556 

สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตดับญัชี    

ขาดทุนสะสมทางภาษียกมา  967,383.74 - 

หนีสิ้นภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี    

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเกิดจากการรวมธุรกิจ  967,383.74 - 
 

23. ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน 

ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน ค านวณโดย การหารก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปีดว้ยจ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วง 
น ้าหนกัท่ีออกจ าหน่ายแลว้ ดงัน้ี 

  บาท 
  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 หมายเหต ุ 2557 2556 2557 2556 

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี (บาท)  (64,701,185.42) (65,174,855.37) (59,028,033.03) (65,206,773.01) 

จ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกั (หุน้)      
จ านวนหุน้สามญั  560,000,000 280,000,000 560,000,000 280,000,000 
บวก  จ านวนหุน้สามญัเพ่ิมทุน 18 241,726,231 154,191,781 241,726,231 154,191,781 

  801,726,231 434,191,781 801,726,231 434,191,781 

ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน (บาท)  (0.08) (0.15) (0.07) (0.15) 

 



                                                                                                          บริษัท ไซเบอร์แพลนเน็ต อินเตอร์แอคทีฟ จ ำกดั (มหำชน) 

รำยงำนประจ ำปี 2557                                                                                                                                                                                                                                                                หน้ำ  87                                                                                                                                                                                        

 

24. การเสนอขอ้มูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน 

กลุ่มบริษทัด าเนินกิจการใน 4 ส่วนงานหลกัคือ (1) ธุรกิจจ าหน่ายสินคา้ (2) ธุรกิจพฒันาซอฟตแ์วร์ (3) ธุรกิจสถาบนัเสริมทกัษะ และ (4) ธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์และด าเนินธุรกิจใน
ส่วนงานทางภูมิศาสตร์หลกัในประเทศไทย ขอ้มูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงานของกลุ่มบริษทั ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 มีดงัต่อไปน้ี 

 งบการเงินรวม (พนับาท) 
 

ธุรกิจจ าหน่ายสินคา้ ธุรกิจพฒันาซอฟตแ์วร์ ธุรกิจสถาบนัเสริมทกัษะ 
 

ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย ์ รายการตดับญัชี รวม 
 2557 2556 2557 2556 2557 2556 2557 2556 2557 2556 2557 2556 

รายได ้ 18.96 135.05 - - 25.80 450.52 11,020.00 - (4,292.75) (4.47) 6,772.01 581.10 
ตน้ทุนขายและตน้ทุน             
การใหบ้ริการ (16.11) (5,581.85) - (5,760.20) (1,504.11) (3,358.39) (7,907.37) - 2,556.49 1,479.21 (6,871.10) (13,221.23) 

ก าไร (ขาดทุน) ขั้นตน้ 2.85 (5,446.80) - (5,760.20) (1,478.31) (2,907.87) 3,112.63 - (1,736.26) 1,474.74 (99.09) (12,640.13) 
รายไดอ่ื้น           7,049.40 2,966.25 
ค่าใชจ่้ายในการขาย           - (1,255.05) 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร           (21,044.62) (12,844.49) 
หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญ           (295.00) (1,451.06) 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน           (47,659.79) (35,509.19) 
ตน้ทุนทางการเงิน           (2,652.09) (4,441.19) 
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี           (64,701.19) (65,174.86) 
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 งบการเงินรวม (พนับาท) 
 ธุรกิจจ าหน่ายสินคา้ ธุรกิจพฒันาซอฟตแ์วร์ ธุรกิจสถาบนัเสริมทกัษะ ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย ์ รายการตดับญัชี รวม 
 2557 2556 2557 2556 2557 2556 2557 2556 2557 2556 2557 2556 
ลูกหน้ีการคา้             
ท่ีปันตามส่วนงาน  - - 13,536.96 15,741.52 13.99 28.75 612.00 - (12,137.77) (14,047.32) 2,025.18 1,722.95 

สินคา้คงเหลือ             
ท่ีปันตามส่วนงาน  - -  - 39.23 487.49 - - (3.08) (3.08) 36.15 484.41 

ตน้ทุนการพฒันา
อสงัหาริมทรัพย ์

            

ท่ีปันตามส่วนงาน  - - - - - - 228,656.52 132,624.87 - - 228,656.52 132,624.87 

สินทรัพยถ์าวร             
ท่ีปันตามส่วนงาน - - - 1,407.37 13,807.36 15,597.09 778.52 - - - 14,585.88 17,004.46 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน             
ท่ีปันตามส่วนงาน - - - 20,146.49 - 29,443.76 204.08 - - - 204.08 49,590.25 

สินทรัพยอ่ื์น             
ท่ีมิไดปั้นส่วน           2,335,783.56 130,081.59 

รวมสินทรัพย ์           2,581,291.37 331,508.53 
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25. ภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึน 

26.1 ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2556 กลุ่มบริษัทมภีาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจจะเกดิขึน้ดงันี ้

25.1.1 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงมีภาระผูกพนัเก่ียวเน่ืองกบัการจา้งบุคคลภายนอกในการสร้างสรรคซ์อฟต์แวร์จ านวน 
3.15 ลา้นบาท 

25.1.2 บริษทัฯ มีภาระผกูพนัตามสญัญาการท ารายงานการตรวจสอบจ านวน 0.26 ลา้นบาท 

25.1.3 บริษทัฯ มีหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการท่ีสถาบนัการเงินออกหนังสือค ้ าเพ่ือค ้ าประกนัการกูย้ืมเงินของ
บริษทัฯ จ านวน 12.00 ลา้นบาท 

25.1.4 บริษทัฯ ถูกฟ้องร้องค่าเสียหายจากบริษทัคู่สญัญาเป็นจ านวน 0.83 ลา้นบาท พร้อมดอกเบ้ียร้อยละ 7.50 ต่อปี 
เน่ืองจากบริษทัฯ ไม่ปฏิบติัตามสัญญาจา้งท าของ ปัจจุบนัคดีฟ้องร้องดงักล่าวยงัไม่ถึงท่ีสุด และผูบ้ริหาร
ของบริษทัฯ เช่ือมัน่วา่บริษทัฯ มีเหตุผลในการต่อสู้ท่ีเหมาะสมและเป็นผลดีต่อบริษทัฯ ดงันั้น บริษทัฯ จึง
ไม่ไดต้ั้งประมาณการหน้ีสินเผื่อความเสียหายของคดีในงบการเงินของบริษทัฯ 

26.2 ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2557 กลุ่มบริษัทมภีาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจจะเกดิขึน้ดงันี ้

25.2.1 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงมีภาระผูกพนัเก่ียวเน่ืองกบัการจา้งบุคคลภายนอกในการสร้างสรรคซ์อฟต์แวร์จ านวน 
3.15 ลา้นบาท 

25.2.2 บริษทัฯ มีหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการท่ีสถาบนัการเงินออกหนังสือค ้ าเพ่ือค ้ าประกนัการกูย้ืมเงินของ
บริษทัฯ จ านวน 12.00 ลา้นบาท 

25.2.3 บริษทัฯ ถูกฟ้องร้องค่าเสียหายจากบริษทัคู่สญัญาเป็นจ านวน 0.83 ลา้นบาท พร้อมดอกเบ้ียร้อยละ 7.50 ต่อปี 
เน่ืองจากบริษทัฯ ไม่ปฏิบติัตามสัญญาจา้งท าของ ปัจจุบนัคดีฟ้องร้องดงักล่าวยงัไม่ถึงท่ีสุด และผูบ้ริหาร
ของบริษทัฯ เช่ือมัน่วา่บริษทัฯ มีเหตุผลในการต่อสู้ท่ีเหมาะสมและเป็นผลดีต่อบริษทัฯ ดงันั้น บริษทัฯ จึง
ไม่ไดต้ั้งประมาณการหน้ีสินเผื่อความเสียหายของคดีในงบการเงินของบริษทัฯ 

25.2.4 บริษทัย่อยแห่งหน่ึงมีภาระผูกพนัเก่ียวเน่ืองกับการจ้างบุคคลภายนอกในการตกแต่งภายใน และติดตั้ ง
เฟอร์นิเจอร์จ านวน 7.64 ลา้นบาท 

25.2.5 บริษทัฯ มีมีภาระผกูพนัเก่ียวเน่ืองกบัการจา้งท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ จ านวน 29.70 ลา้นบาท 
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26. การจดัประเภทบญัชีใหม่ 

บริษทัฯ ไดมี้การจดัประเภทรายการบญัชีบางบญัชีในงบการเงินท่ีน ามาเปรียบเทียบใหม่ เพื่อให้สอดคลอ้ง
กบัการจดัประเภทรายการบญัชีของปีปัจจุบนั ซ่ึงไม่มีผลกระทบต่อก าไรส าหรับปีหรือส่วนของผูถื้อหุ้นตามท่ีเคย
รายงานไว ้การจดัประเภทรายการใหม่ท่ีส าคญัมีดงัต่อไปน้ี 
  บ า ท 
  งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
  วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 
  ตามท่ีเคยรายงานไว ้  จดัประเภทใหม่  หลงัการจดัประเภทใหม่ 

งบแสดงฐานะการเงิน       
สินทรัพย์หมุนเวียน       
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ  10,000,000.00  (10,000,000.00)  - 
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ  18,534,100.00  10,000,000.00  28,534,100.00 
หนีสิ้นหมุนเวียน       
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้น 

จากสถาบนัการเงิน 
 

23,586,922.78 
 

6,887,605.36 
 

30,474,528.14 
เงินกูย้มืผิดนดัช าระหน้ี  6,887,605.36  (6,887,605.36)  - 

 

การจดัประเภทรายการใหม่น้ี เพ่ือใหมี้ความเหมาะสมและใหส้อดคลอ้งกบัการจดัประเภทรายการ 
 

27. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลาท่ีรายงาน 

เม่ือวนัท่ี 16 มกราคม 2558 บริษทัฯ ไดท้ าหนงัสือยืนยนัขอ้ตกลงทางการคา้ (Confirmation of Commercial 
Term Sheet) ในเร่ืองเก่ียวขอ้งกับการซ้ือหุ้นของบริษทัแห่งหน่ึง (จดทะเบียนในหมู่เกาะ บริติช เวอร์จิน) คิดเป็น
สดัส่วนร้อยละ 100 ของจ านวนหุน้ท่ีออกและจ าหน่ายแลว้จากผูถื้อหุน้ของบริษทัดงักล่าว ต่อมาเม่ือวนัท่ี 20 มกราคม 
2558 บริษทัฯ ไดจ่้ายเงินมดัจ าจ านวน 0.38 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ ตามขอ้ตกลงดงักล่าว หากบริษทัฯ ยกเลิกขอ้ตกลงน้ี 
จากเหตุผลตามท่ีระบุไวใ้นขอ้ตกลง ผูข้ายจะตอ้งคืนเงินมดัจ าทั้งจ านวนพร้อมดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 7 ต่อปีให้แก่
บริษทัภายใน 7 วนัหลงัจากวนัยกเลิกขอ้ตกลง 

28. การอนุมติังบการเงิน 

งบการเงินน้ีไดรั้บการอนุมติัโดยคณะกรรมการของบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 1 มีนาคม 2558 
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ค าอธิบายและการวเิคราะห์ฐานะการเงนิและผลการด าเนินงาน 
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ   
       (หน่วย : ลา้นบาท) 

รายการ 2557 2556 2555 

รายได้       
  รายไดจ้ากการรับเหมาก่อสร้าง   6.73   -    - 
  รายไดจ้ากการขาย   0.01   0.13     1.28  
  รายไดจ้ากการใหบ้ริการ - - 0.37  
  รายไดจ้ากสถาบนัสอนภาษา 0.03 0.45    1.97  
  ก าไรจากการจ าหน่ายสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนท่ีถือไวเ้พื่อขาย - 2.23 - 
  ก าไรจากการปรับโครงสร้างหน้ี 1.29 - - 
  รายไดอ่ื้น 5.76 0.74 0.21 
      รวมรายได้ 13.82 3.55 3.83  
ค่าใช้จ่าย       
  ตน้ทุนขายและตน้ทุนการใหบ้ริการ 1.52 13.22 12.84  
  ตน้ทุนการรับเหมาก่อสร้าง 5.35 - - 
  ค่าใชจ่้ายในการขาย - 1.26 3.97  
  ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 21.04 12.84 21.25  
  หน้ีสงสยัจะสูญ 0.30 1.45 4.85  
  ขาดทุนจากการดอ้ยค่า/ตดัจ่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 46.15 33.00 12.36  
  (ก าไร) ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน - - 0.36 
  ค่าใชจ่้ายอ่ืน 1.51 2.51 0.99 
  ตน้ทุนทางการเงิน  2.65  4.44  4.37 
      รวมค่าใช้จ่าย 78.52  68.72   60.99  
ก าไร(ขาดทุน) ส าหรับปี  (64.70)  (65.17)  (57.16) 
ก าไร(ขาดทุน) เบด็เสร็จอ่ืน ส าหรับปี   -   -   - 
      ก าไร(ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี   (64.70)   (65.17)   (57.16) 

การแบ่งปันก าไร(ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม       
      ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่  (64.63)  (65.17)  (57.16) 
      ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม (0.07)   -   - 
  (64.70) (65.17) (57.16) 

ก าไร(ขาดทุน) ต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน 
      ก าไร(ขาดทุน) ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ (0.08) (0.15) (0.20) 
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รายได้  
           รายไดข้องกลุ่มบริษทัสามารถจ าแนกไดเ้ป็น 4 ลกัษณะ คือ รายไดจ้ากการการรับเหมาก่อสร้าง รายไดจ้ากสถาบนั
สอนภาษา รายไดจ้ากการขาย และรายไดอ่ื้น โดยสดัส่วนรายไดแ้ต่ละประเภทระหวา่งปี 2555-2557 สามารถแสดงไดด้งัน้ี 
 

รายไดข้องกลุ่มบริษทั 
2557 2556 2555 

ลา้นบาท % ลา้นบาท % ลา้นบาท % 
รายไดจ้ากการรับเหมาก่อสร้าง 6.73 48.70% - 0.00% - 0.00% 
รายไดจ้ากการบริการ - 0.00% - 0.00% 0.37 9.66% 
รายไดจ้ากสถาบนัพฒันาทกัษะเดก็  0.03 0.22% 0.45 12.68% 1.97 51.44% 
รายไดจ้ากการขาย 0.01 0.07% 0.13 3.66% 1.28 33.42% 
ก าไรจากการจ าหน่ายสินทรัพยไ์ม่
หมุนเวยีนท่ีถือไวเ้พื่อขาย - 0.00% 2.23 62.81% - - 
ก าไรจากการปรับโครงสร้างหน้ี 1.29 9.33% - 0.00% - 0.00% 
ดอกเบ้ียรับ 5.66 40.96% - 0.00% - 0.00% 
รายไดอ่ื้นๆ 0.10 0.72% 0.74 20.85% 0.21 5.48% 
รายได้รวม 13.82 100.00% 3.55 100.00% 3.83 100.00% 

 

จากตารางขา้งตน้ในปี 2555 กลุ่มบริษทัมีรายไดส่้วนใหญ่เกิดจากธุรกิจเกมท่ีพฒันาส าหรับธุรกิจสถาบนัพฒันา
ทกัษะส าหรับเด็ก “จีเนียส แพลนเน็ต” อยา่งไรก็ตามรายไดจ้ากธุรกิจพฒันาซอฟตแ์วร์เกมลดลงเป็นอยา่งมากในระหวา่งปี 
2555-2557  เน่ืองจากบริษทัอยูก่ารปรับเปล่ียนโครงสร้างการด าเนินธุรกิจและมองหาธุรกิจใหม่ควบคู่กนัไป โดยในปี 2557 
บริษทัเร่ิมมีรายไดจ้ากการรับเหมาก่อสร้าง ซ่ึงเป็นแนวทางส าหรับการด าเนินธุรกิจใหม่ของบริษทั  
 
รายได้จากการรับเหมาก่อสร้าง 
 กลุ่มบริษทัไดเ้ปล่ียนแนวทางด าเนินธุรกิจไปทางด้านอสังหาริมทรัพย ์ดังนั้นในปี 2557 เร่ิมมีรายได้จากการ
รับเหมาก่อสร้างจ านวน 6.73 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 48.70  ของรายไดร้วม 
 
รายได้จากสถาบันสอนภาษา 
 กลุ่มบริษทัได้ขายแฟรนไชส์ให้กับผูท่ี้สนใจ ซ่ึงได้เปิดในระหว่างปี 2554-2555 แลว้จ านวน 19 สาขาทั้ งใน
กรุงเทพมหานครและต่างจงัหวดั แต่ส าหรับปี 2557 บริษทัมีแฟรนไชส์คงเหลือจ านวน 4 สาขาเท่านั้น ท าใหใ้นปี 2555-2557 
กลุ่มบริษทัมีรายไดจ้ากธุรกิจสถาบนัสอนภาษาจ านวน 1.97 ลา้นบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 51.44 จ านวน 0.45 ลา้นบาท หรือ
คิดเป็นร้อยละ 12.68 และจ านวน 0.03 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.22 ของรายไดร้วม ตามล าดบั 
รายไดจ้ากการขาย 
 รายไดจ้ากการขายในระหวา่งปี 2555-2557 ส่วนใหญ่เกิดจากการจ าหน่ายเคร่ืองเล่นคอมพิวเตอร์พกพาให้กบัผูท่ี้
ไดรั้บสิทธ์ิในการเปิดสถาบนั จีเนียส แพลนเน็ต หรือแฟรนไชส์ซี (Franchisee)  
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รายได้อืน่ 

รายไดอ่ื้นๆ ของกลุ่มบริษทัในปี 2555-2557 มีมูลค่าเท่ากบั 0.21 ลา้นบาท 0.74 ลา้นบาท และ 0.10 ลา้นบาท ตามล าดบั 
ซ่ึงโดยส่วนใหญ่ ประกอบดว้ยดอกเบ้ียรับจากเงินฝากธนาคาร รายไดจ้ากการขายลิขสิทธ์ิตวัการ์ตูน รายไดจ้ากการเก็บค่า
ละเมิดลิขสิทธ์ิ ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนและก าไรจากการขายอุปกรณ์ เป็นตน้ 

ในปี 2556 กลุ่มบริษทัยงัมีรายไดจ้ากก าไรจากการจ าหน่ายสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พ่ือขาย มีมูลค่าเท่ากบั 
2.23 ลา้นบาท  
 

ต้นทุนในการขายและการให้บริการ 

ตน้ทุนในการขายและการใหบ้ริการของกลุ่มบริษทัระหวา่งปี 2555-2557 สามารถแบ่งไดต้ามลกัษณะการประกอบ
ธุรกิจโดยสรุป ดงัน้ี 

ตน้ทุนในการขาย ปี 2557 ปี 2556 ปี 2555 

และการใหบ้ริการ ลา้นบาท % ลา้นบาท % ลา้นบาท % 

 - ตน้ทุนการรับเหมาก่อสร้าง 5.35  77.87% - 0.00% - 0.00% 
 - พฒันาเกม - 0.00% 4.28 32.38%         6.29  48.99% 
 - สถาบนัพฒันาทกัษะเด็ก - 0.00%        3.36  25.42%        3.99  31.07% 
 - จ าหน่ายคอมพิวเตอร์พกพา 
   และแผน่เกมส าเร็จรูป - 0.00% 0.15 1.13% 1.16 9.03% 
 - ขาดทุนจากการลดมูลค่าใน 
   สินคา้คงเหลือ 1.52 22.13% 5.43 41.07% 1.40 10.90% 
รวม 6.87 100.00% 13.22 100.00% 12.84 100.00% 
- พฒันาเกม - - 1,700.16%  351.23% 
 - สถาบนัพฒันาทกัษะเด็ก - 7.47% 202.51%  88.64% 
 - *น าเขา้และจ าหน่ายแผน่เกมส าเร็จรูป - 115.38% 90.63%  89.29% 

*ค านวณโดยไม่ไดร้วมขาดทุนจากการลดมูลค่าในสินคา้คงเหลือ 
 
ธุรกจิการรับเหมาก่อสร้าง 

เน่ืองดว้ยบริษทัอยูร่ะหวา่งเปล่ียนธุรกิจจากเดิม เป็นธุรกิจอสงัหาริมทรัพยแ์ละธุรกิจอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั จึงท าให้ในปี 
2557 เร่ิมมีตน้ทุนจากการรับเหมาก่อสร้าง จ านวน 5.35 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 77.87 ของตน้ทุนรวม 
  
ธุรกจิพฒันาซอฟต์แวร์เกม 

ตน้ทุนพฒันาซอฟตแ์วร์เกมกลุ่มบริษทัก าหนดให้มีการทดสอบการดอ้ยค่าของสินทรัพยท่ี์ไม่มีตวัตนในแต่ละปี
เพ่ือใหง้บการเงินของกลุ่มบริษทัสะทอ้นสถานะทางการเงินท่ีแทจ้ริง ในปี 2555 งบการเงินของกลุ่มบริษทัแสดงตน้ทุนในการ
พฒันาซอฟต์แวร์เกมอยู่ท่ี 6.29 ลา้นบาท และปี 2556 กลุ่มบริษทัไดห้ยุดการพฒันาเน่ืองการลดลงของบุคลากร และก าลงั
เปล่ียนธุรกิจจากเดิม ดงันั้นจึงผลขาดทุนเกิดจากการตดัจ าหน่ายบญัชีการดอ้ยค่าของสินทรัพยท่ี์ไม่มีตวัตน 
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ธุรกจิสถาบันพฒันาทกัษะส าหรับเดก็ 

ตน้ทุนการขายและให้บริการต่อรายไดข้องธุรกิจพฒันาทกัษะส าหรับเด็กในปี 2555 อยูท่ี่ร้อยละ 202.51 การผนั
ผวนของอตัราก าไรขั้นตน้ดงักล่าว เกิดเน่ืองจากตน้ทุนส่วนใหญ่ของธุรกิจน้ีเป็นตน้ทุนจากการตดัจ าหน่ายสินทรัพยไ์ม่มี
ตวัตนจากการพฒันาซอฟตแ์วร์เพื่อใชเ้ป็นโปรแกรมในหลกัสูตรของสถาบนั ซ่ึงจะถูกตดัจ่ายในอตัราคงท่ีในแต่ละงวดบญัชี 
เป็นตน้ และตั้งแต่ปี 2556 บริษทัเปล่ียนแนวทางด าเนินธุรกิจใหม่ จึงท าใหต้น้ทุนดงักล่าวลดลง  

 
การจ าหน่ายอุปกรณ์และแผ่นเกมส าเร็จรูป 

ตน้ทุนจากการจ าหน่ายอุปกรณ์และแผ่นเกมส าเร็จรูปในระหวา่งปี 2555-2557 โดยส่วนใหญ่เป็นตน้ทุนจากการ
จ าหน่ายคอมพิวเตอร์พกพาใหก้บัผูท่ี้ไดรั้บสิทธ์ิในการเปิดสถาบนั จีเนียส แพลนเน็ต ท่ีคงเหลือจ านวน 4 สาขา 
 
ค่าใช้จ่ายในการขาย 
 ค่าใชจ่้ายในการขายของกลุ่มบริษทั ประกอบดว้ยค่าใชจ่้ายหลกั 4 กลุ่ม ไดแ้ก่ ค่าตอบแทนพนกังานฝ่ายขาย ค่า
นายหน้าและค่าคอมมิชชั่น ค่าประชาสัมพนัธ์ และค่าใชจ่้ายในการเดินทาง ซ่ึงค่าใชจ่้ายในการขายของกลุ่มบริษทัในปี 
2555-2557  มีมูลค่าอยูท่ี่ 3.97 ลา้นบาท 1.26 ลา้นบาท และไม่มี ตามล าดบั การลดลงของค่าใชจ่้ายในการขายในระหวา่งปี 
2555-2557 โดยส่วนใหญ่สมัพนัธ์กบัธุรกิจของสถาบนัพฒันาทกัษะส าหรับเด็ก 
 
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 
 ค่าใชจ่้ายในการบริหารของบริษทั ประกอบดว้ย ค่าใชจ่้ายหลกั 4 กลุ่ม ไดแ้ก่ ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัพนกังาน ค่าเส่ือม
ราคาและค่าตดัจ าหน่าย ค่าใชจ่้ายส านักงาน และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ โดยค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัพนกังาน ถือเป็นส่วนประกอบหลกั
ของค่าใชจ่้ายในการบริหาร  
 ค่าใชจ่้ายในการบริหารของกลุ่มบริษทัในปี 2556 เปล่ียนแปลงลดลงจากปี 2555 จ านวน 8.41 ลา้นบาท ส่วนใหญ่
เกิดจากจ านวนพนกังานท่ีลดลง และค่าใชจ่้ายบริหารของกลุ่มบริษทัก็ลดลงเป็นจ านวนมาก โดยค่าใชจ่้ายบริหารท่ีเกิดข้ึน
ส่วนใหญ่เป็นการจา้งงานจากหน่วยงานภายนอก แตปี่ 2557 เปล่ียนแปลงเพ่ิมข้ึนจากปี 2556 จ านวน 8.20 ลา้นบาท เน่ืองจาก
การเพ่ิมข้ึนของค่าปรึกษาต่างๆ ท่ีจา้งบุคคลภายนอก ซ่ึงมีความจ าเป็นส าหรับการเพ่ิมทุนแบบบุคคลภายในวงจ ากดั 2 คร้ัง
ของบริษทั  
 
หนีส้งสัยจะสูญ 
หน้ีสงสยัจะสูญส าหรับปี 2555-2557 มีรายละเอียด ดงัต่อไปน้ี 

 
2557 2556 2555 

  ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท 
 - ลูกหน้ีการคา้ 0.30  1.45  4.86  
 - ลูกหน้ีจากการทุจริต - - - 
  0.30 1.45 4.86  
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ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญจากลูกหน้ีการคา้ในปี 2555-2557 ส่วนใหญ่เป็นการประมาณการค่าเผื่อส าหรับลูกหน้ีการคา้
ในต่างประเทศท่ีมีอายลูุกหน้ีเกินก าหนดกวา่ 1 ปี โดยบริษทัจะพิจารณาอายลูุกหน้ีประกอบกบัการพิจารณาลูกหน้ีแต่ละราย
เป็นหลกั  

ประมาณการค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญจากการทุจริต เกิดจากการกระท าทุจริตโดยเจ้าหน้าท่ีการเงินของบริษทัฯ
ร่วมกบับุคคลภายนอกในการปลอมแปลงเอกสารและใชเ้อกสารปลอมในการเบิกเงินฝากธนาคารในนามของกลุ่มบริษทัฯ
ไปใชเ้ป็นการส่วนตวั บริษทัฯไดแ้จง้ความด าเนินคดีกบัพนกังานดงักล่าวและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งแลว้บางส่วน โดยปัจจุบนัอยู่
ในระหว่างด าเนินคดีอาญา  นอกจากน้ีบริษทัฯไดด้ าเนินการยื่นฟ้องพนักงานดงักล่าวต่อศาลแรงงานกลางและศาลแพ่ง
ส าหรับการกระท าทุจริตท่ีตรวจพบเพ่ิมเติมอีกด้วย รายละเอียดดงัท่ีกล่าวแลว้ในส่วนท่ี 1 ขอ้ 5  หัวขอ้ “ขอ้พิพาททาง
กฎหมาย”  

ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ไม่มตีวัตน 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่า/ตดัจ่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนในปี 2555-2557 จ านวน 12.36 ลา้นบาท 33.00 ลา้นบาท และ 
46.15 ลา้นบาท ตามล าดบั เป็นการประมาณการค่าเผื่อการลดมูลค่าในมูลค่าคงเหลือของลิขสิทธ์ิซอฟแวร์เกมท่ีคาดวา่จะไม่
สามารถจ าหน่ายซ ้ าไดใ้นอนาคต  

 

ความสามารถในการท าก าไร 

อตัราส่วนแสดงความสามารถในการท าก าไรของกลุ่มบริษทัระหวา่งปี 2555-2557 สามารถแสดงไดด้งัน้ี 
อตัราก าไร ปี 2557 ปี 2556 ปี 2555 

ก าไรขั้นตน้ (1.46)% (2,175.19)% (254.69)% 
ก าไรจากการด าเนินงาน* (955.42)% (11,215.69)% (1,578.96)% 
ก าไรสุทธิ* (468.12)% (1,835.77)% (1,491.96)% 
หมายเหตุ : ค  านวณจากรายไดจ้ากการขายและบริการ  
* ไม่รวมขาดทุนจากการดอ้ยค่าเงินลงทุนในบริษทัอ่ืนและค่าเผื่อลูกหน้ีจากการทุจริต 

 อตัราก าไรขั้นตน้ของกลุ่มบริษทัท่ีเพ่ิมข้ึนเน่ืองจากบริษทัยอ่ยมีรายไดจ้ากการรับเหมาก่อสร้าง ซ่ึงเปล่ียนธุรกิจจาก
เดิมตามนโยบายการของบริษทัท่ีก าลงัมุ่งเนน้สู่ภาคธุรกิจอสงัหาริมทรัพย ์

ในส่วนของอตัราก าไรจากการด าเนินงานและก าไรสุทธิของกลุ่มบริษทัลดลงในปี 2557 มีสาเหตุหลกัมาจากการ
เพ่ิมข้ึนของก าไรขั้นตน้ของธุรกิจรับเหมาก่อสร้างของบริษทัยอ่ย ดงักล่าวขา้งตน้  
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ฐานะทางการเงนิ 
งบแสดงฐานะการเงิน   

   (หน่วย : ลา้นบาท) 
รายการ 2557 2556 2555 

สินทรัพย์       
สินทรัพย์หมุนเวยีน       
  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 2,251.53  33.74  0.67  
  เงินลงทุนชัว่คราว 1.30 1.28 - 
  ลูกหน้ีการคา้ - กิจการอ่ืน – สุทธิ 1.41 1.72 3.05  
  มูลค่าตามสญัญาท่ียงัไม่เรียกเก็บจากลูกคา้ 0.61 - - 
  ลูกหน้ีอ่ืน – บุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั – สุทธิ 1.05  -  -  
  ลูกหน้ีอ่ืน – กิจการอ่ืน 8.22  0.64  3.29  
  สินคา้คงเหลือ – สุทธิ 0.04 0.48 6.07  
  ตน้ทุนการพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์ 228.66 132.62 - 
  สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 12.45  8.08  7.69  
  เงินมดัจ าค่าซ้ือท่ีดินและอาคาร 60.00 50.00 - 
  สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนท่ีถือไวเ้พ่ือขาย         -         - 25.06 
       รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน      2,565.28        228.56         45.83  

สินทรัพย์ไม่หมนุเวยีน       
  เงินลงทุนทัว่ไป – สุทธิ - - - 
  ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ – สุทธิ 14.59  17.00  20.00  
  สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน – สุทธิ 0.20  49.59  89.57  
  สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 0.97  -  -  
  เงินลงทุนระยะยาว – เงินฝากประจ า - - 1.24  
  สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน – เงินมดัจ าค่าซ้ือเงินลงทุน  -  36.00  0.58  
  สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน – อ่ืนๆ 0.25 0.36  
       รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 16.01 102.95 111.39  

รวมสินทรัพย์ 2,581.29 331.51 157.22  
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 (หน่วย : ลา้นบาท) 

รายการ 2557 2556 2555 

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถอืหุ้น       
หนีสิ้นหมุนเวยีน       
   เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 16.55 23.59 23.38  
  เจา้หน้ีการคา้ – กิจการอ่ืน 5.28 4.14  4.41  
  เจา้หน้ีอ่ืน – เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ 15.29 - - 
  เจา้หน้ีอ่ืน – บุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 0.08 0.06 3.80 
  เจา้หน้ีอ่ืน – กิจการอ่ืน 66.16 5.03 2.45 

  เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 
      -ส่วนท่ีครบก าหนดช าระในหน่ึงปี - 6.89   2.40  
  หน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าซ้ือ-ส่วนท่ีครบก าหนดช าระในหน่ึงปี 0.10 0.37  0.34  
  เงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 8.06 
  หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 3.53 2.82 3.03  
  หน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนที่ถือไวเ้พื่อขาย - - 25.29 
      รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 106.99  42.90  73.16  

หนีสิ้นไม่หมนุเวยีน       
  เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน – สุทธิ 43.94 -  4.49  
  หน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าซ้ือ – สุทธิ - 0.10  0.47  
  หน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี 0.97 -  -  
  หน้ีสินผลประโยชน์พนกังาน 0.22 0.78  0.90  
      รวมหนีสิ้นไม่หมนุเวยีน 45.13 0.88  5.86  

รวมหนีสิ้น  152.12 43.78 79.02  

ส่วนของผู้ถือหุ้น       
ทุนเรือนหุน้       
    ทุนจดทะเบียน (มูลค่าหุน้ละ 0.50 บาท) 2,345.00 280.00 140.00  
    ทุนท่ีออกและช าระแลว้ (มูลค่าหุน้ละ 0.50 บาท) 2,345.00 280.00 140.00  
ส่วนเกินมูลค่าหุน้ 365.95 225.72 91.02  
ก าไรสะสม – จดัสรรเพื่อส ารองตามกฎหมาย 0.77  0.77  0.77  
ก าไรสะสม – ยงัไม่ไดจ้ดัสรร (283.39) (218.76) (153.59) 
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 0.84 - - 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 2,429.17 287.73   78.20 

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 2,581.29 331.51 157.22  
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อตัราส่วนทางการเงนิ 
อตัราส่วนทางการเงนิ 2557 2556 2555 

อตัราส่วนแสดงสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)      
  อตัราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 23.98 5.41  0.63  
  อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า) 21.07 0.92  0.05  
  อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า) (1.25)  (4.62)  (0.35) 
  อตัราส่วนหมุนเวยีนลูกหน้ีการคา้ (เท่า) 0.31 0.02  0.13  
  ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ีย (วนั) 1,177.42  18,000.00     2,769.23  
  อตัราส่วนหมุนเวยีนเจา้หน้ี (เท่า) 1.46 2.75  2.37  
  ระยะเวลาช าระหน้ี (วนั) 250.00  130.91   151.90  
  วงจรเงินสด (วนั) 1,448.85 17,869.09     2,617.33  
อตัราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร (Profitability Ratio)         
  อตัราก าไรขั้นตน้ (%) (1.46)  (2,175.19)  (254.69) 
  อตัราก าไรจากการด าเนินงาน (%) * (955.42)  (11,215.69)  (1,578.96) 
  อตัราส่วนเงินสดต่อการท าก าไร (%) 145.05 304.31  35.33  
  อตัราก าไรสุทธิ (%) * (468.12) (1,835.77)  (1,491.96) 
  อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ (%) (4.76) (35.62)  (53.53) 
อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน (Efficiency Ratio)       
  อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์(%) (4.44) (26.67)  (32.68) 
  อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยถ์าวรและไม่มีตวัตน (%) (20.23) (62.65)  (32.79) 
  อตัราการหมุนของสินทรัพย ์(เท่า) 0.01 1.45 0.02  
อตัราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงนิ (Financial Ratio)       
  อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (เท่า) 0.06 0.15 1.01  
  อตัราส่วนความสามารถช าระดอกเบ้ีย (เท่า) (34.39) (44.66)  (4.93) 
  อตัราส่วนความสามารถช าระภาระผกูพนั (เท่า)  (29.79) (14.44)  (40.09) 
  อตัราการจ่ายเงินปันผล (%)  N/A N/A N/A 
  มูลค่าตามบญัชีสุทธิ/หุน้(บาท)(Par : 0.50 บาท) 0.52 0.51 0.28  
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 สินทรัพย์ 

สินทรัพยร์วมของงบการเงินรวมของกลุ่มบริษทั ณ ส้ินปี 2554-2556 เท่ากบั 192.62 ลา้นบาท 157.22 ลา้นบาทและ 
331.51 ลา้นบาทตามล าดบั โดยส่วนประกอบหลกัของสินทรัพยข์องกลุ่มบริษทัสามารถแสดงไดด้งัน้ี 

  
  % ต่อสินทรัพยร์วม 

รายการ 2557 2556 2555  
  ลา้นบาท % ลา้นบาท % ลา้นบาท % 
สินทรัพย ์             
สินทรัพยห์มุนเวยีน             
  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 2,252.83  87.28% 35.01  10.56% 0.67  0.43% 

  ลูกหน้ีการคา้ - กิจการอ่ืน - สุทธิ 1.41  0.05% 1.72  0.52% 3.05  1.94% 
  มูลค่าตามสญัญาท่ียงัไม่เรียกเก็บ 
      จากลูกคา้ 0.61  0.02% - - - - 

  สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 0.04  0.00% 0.48  0.14% 6.07  3.86% 

  ตน้ทุนการพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์ 228.66 8.86% 132.62 40.00% - - 

  เงินมดัจ าค่าซ้ือท่ีดินและอาคาร 60.00 2.32% 50.00 15.08% - - 

  สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 21.72 0.84% 8.72 2.63% - - 

  สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนท่ีถือไวเ้พ่ือขาย - - - - 25.06  15.94% 
       รวมสินทรัพยห์มุนเวยีน 2,565.27 99.37% 228.55 68.94% 45.83  29.15% 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน             
  สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน – สุทธิ 0.20  0.01% 49.59  14.96% 89.57  56.97% 
  ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 14.59  0.57% 17.01  5.13% 20.00  12.72% 
  สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 0.97 0.04% - - - - 
  เงินมดัจ าค่าซ้ือเงินลงทุน - - 36.00 10.86% - - 
  เงินลงทุนระยะยาว - เงินฝากประจ า - - - - 1.24  0.79% 
  สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 0.26 0.01% 0.36 0.11% - - 
       รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 16.02 0.63% 102.96 31.06% 111.39  70.85% 
รวมสินทรัพย ์ 2,581.29 100.00% 331.51 100.00% 157.22  100.00% 

 

สดัส่วนของสินทรัพยห์มุนเวยีนมีการปรับตวัเพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 29.15 ของสินทรัพยร์วม  ณ ส้ินปี 2555 เป็นร้อย
ละ 68.94 ในปี 2556 และเป็นร้อยละ 99.37 ในปี 2557  เน่ืองจากในปี 2556 บริษทัไดซ้ื้อท่ีดินจ านวน 135 ไร่ ท่ีอ าเภอปากช่อง 
จงัหวดันครราชสีมา เพ่ือจดัสรรแบ่งเป็นแปลงขาย โดยไดโ้อนกรรมสิทธ์ิจากเจา้ของเดิมเม่ือวนัท่ี 22 สิงหาคม 2556  ซ่ึงจดัอยู่
ในประเภท สินทรัพยห์มุนเวยีน-ตน้ทุนการพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์จ านวน 132.62 ลา้นบาท และการเพ่ิมข้ึนของเงินมดัจ าเพ่ือ
ซ้ือบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง จ านวน 36.00 ลา้นบาท   
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 ส าหรับปี 2557 สินทรัพย์หมุนเวียนเพ่ิมข้ึนจากการท่ีกลุ่มบริษัทได้เปล่ียนแผนธุรกิจจากเดิมไปยงัธุรกิจ
อสงัหาริมทรัพย ์โดยจะมุ่งเนน้การลงทุนในธุรกิจท่ีสามารถสร้างผลก าไรไดใ้นระยะเวลาไม่นานนกั ดงันั้นบริษทัจึงเพ่ิมทุน
จดทะเบียนเพ่ือรองรับการด าเนินงานธุรกิจดงักล่าว ซ่ึงไดรั้บเงินเพ่ิมทุนจ านวน 2,261.00 ลา้นบาท ดงัน้ี 

1.   เดือนมิถุนายน 2557 จดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมบางส่วน จ านวน 102.95 ลา้นหุ้น ในราคาหุ้น
ละ 0.85 บาท บริษทัไดรั้บเงินเพ่ิมทุนจ านวน 87.51 ลา้นบาท 

2.  เดือนกนัยายน 2557 จดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนให้แก่บุคคลในวงจ ากดั จ านวน 457.05 ลา้นหุ้น ในราคาหุ้นละ 
0.85 บาท บริษทัไดรั้บเงินเพ่ิมทุนจ านวน 388.49 ลา้นบาท 

3.  เดือนธนัวาคม 2557 จดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนให้แก่บุคคลในวงจ ากดั จ านวน 3,570 ลา้นหุ้น ในราคาหุ้นละ 
0.50 บาท บริษทัไดรั้บเงินเพ่ิมทุนจ านวน 1,785.00 ลา้นบาท (ตามมติท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2557 
เม่ือวนัท่ี 18 พฤศจิกายน 2557 ผูถื้อหุ้นไดมี้มติให้เพ่ิมทุนจดทะเบียน จากเดิม 560.00 ลา้นบาท (หุ้นสามญั
จ านวน 1,120 ลา้นหุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท) เป็น 3,335.00 ลา้นบาท (หุ้นสามญัจ านวน 6,670 ลา้นหุ้น 
มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท) ซ่ึงบริษทัไดจ้ดทะเบียนกบักระทรวงพาณิชย ์เม่ือวนัท่ี 25 พฤศจิกายน 2557 บริษทั 
เพ่ิมทุนดงักล่าวโดยการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนจ านวน 5,550 ลา้นหุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคล
ในวงจ ากดั ในราคาหุน้ละ 0.50 บาท) ส าหรับหุน้สามญัเพ่ิมทุนให้แก่บุคคลในวงจ ากดั ส่วนท่ีเหลืออีก 1,980 
ลา้นหุน้ บริษทัขยายเวลาใหช้ าระค่าหุน้เพ่ิมทุนจากเดิมเป็นภายในวนัท่ี 30 มกราคม 2558 

 สดัส่วนของสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนมีการปรับตวัลดลงจากคิดเป็นร้อยละ 70.85 ของสินทรัพยร์วม ณ ส้ินปี 2555 คิด
เป็นร้อยละ 31.06 ในปี 2556 และคิดเป็นร้อยละ 0.63 ในปี 2557 ทั้งน้ีมีสาเหตุหลกัไดแ้ก่  

 การลดลงของท่ีดินอาคารและอุปกรณ์ 

ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ ของกลุ่มบริษทั ณ ส้ินปี 2557 ลดลงจากปี 2556 และปี 2555 เน่ืองจากการคิดค่า
เส่ือมราคาส าหรับปีจ านวน 2.48 ลา้นบาท 3.00 ลา้นบาท และ 3.00 ลา้นบาท ตามล าดบั 

 การลดลงของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 

การลดลงของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนในปี 2556 กลุ่มบริษทัไดป้ระมาณการการลดมูลค่าในมูลค่าคงเหลือรวม
จ านวน 33.00 ลา้นบาท และมีการตดัจ าหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนจ านวน 6.98 ลา้นบาท ซ่ึงท าให้มูลค่าทรัพยสิ์น
ไม่มีตวัตนปี 2556 ลดลงจากปี 2555 เป็นจ านวน 39.98 ลา้นบาท และในระหว่างปี 2557 บริษทัไดต้ดัจ าหน่าย
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีเหลือจ านวน 46.15 ลา้นบาท 

 การลดลงของเงินมดัจ าค่าซ้ือเงินลงทุน 
ในปี 2557 เม่ือเทียบกบัปี 2556 มีการลดลงของเงินมดัจ าจ านวน 36.00 ลา้นบาท เน่ืองจากบริษทัไดต้ดัสินใจ
ลงทุนในหุน้สามญัของบริษทัแห่งหน่ึงท่ีด าเนินธุรกิจดา้นอสังหาริมทรัพย ์ซ่ึงปัจจุบนับริษทัดงักล่าวไดเ้ป็น
บริษทัยอ่ยของบริษทัเรียบร้อยแลว้ เม่ือวนัท่ี 30 พฤษภาคม 2557 
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แหล่งทีม่าของเงนิทุน 

โครงสร้างและแหล่งท่ีมาของเงินทุนเพ่ือการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษทั สามารถแสดงไดด้งัน้ี  

 

 
% ต่อสินทรัพยร์วม 

รายการ 2557 2556 2555  
  ลา้นบาท % ลา้นบาท % ลา้นบาท % 
หน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุน้             
หน้ีสินหมุนเวยีน             
  เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 16.55 0.64% 30.47  9.19% 23.38  14.87% 
  เจา้หน้ีการคา้ - กิจการอ่ืน 5.29 0.20%  4.14  1.25%  4.41  2.80% 
  เจา้หน้ีอ่ืน – เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ 15.29 0.59% - - - - 
  เงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - - - 8.06 5.13% 
  เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 
       -ส่วนท่ีครบก าหนดช าระในหน่ึงปี 0.10 0.00%   0.37 0.11%  0.34 0.22% 

 หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 69.76 2.70%  7.92  2.39% 16.16 10.28% 
 หน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัสินทรัพย ์
       ไม่หมุนเวยีนท่ีถือไวเ้พ่ือขาย - - - - 25.29  16.09% 
      หน้ีสินหมุนเวยีนรวม 106.99 4.14% 42.90 12.94% 77.64  49.39% 
 เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 
      ท่ีครบก าหนดเกินกวา่  1 ปี - - - -            -  - 
      หน้ีสินไม่หมุนเวยีนรวม 45.13 1.75% 0.88 0.27%     1.37  0.87% 
หน้ีสินรวม 152.12 5.89% 43.78 13.21%    79.01  50.26% 

ส่วนของผูถื้อหุน้ 2,429.17 94.11% 287.73 86.79% 78.20  49.74% 

อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ 0.06 เท่า   0.14 เท่า   1.01 เท่า   

 

โครงสร้างแหล่งท่ีมาของเงินทุนส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษทัเป็นเงินเพ่ิมทุนหุ้นสามญั ซ่ึงคิดเป็นสัดส่วนประมาณ
ร้อยละ 87.28 ของเงินทุนทั้งส้ินของกิจการ ทั้งน้ี กลุ่มบริษทัมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นในระดบัไม่สูงมากนัก 
โดยอยูท่ี่ประมาณ 1.01 เท่า 0.14 เท่า และ 0.06 เท่า ณ ส้ินปี 2555 2556 และ 2557 ตามล าดบั ทั้งน้ีการปรับตวัเพ่ิมข้ึนของ
อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นในปี 2554-2555 เกิดจากการท่ีบริษทัไดรั้บความเสียหายจากเหตุทุจริตโดยพนกังาน
การเงินร่วมกบับุคคลภายนอก ในการปลอมแปลงเอกสารเพ่ือเบิกเงินจากธนาคาร ในส่วนของวงเงินเบิกเกินบญัชีและใน
ส่วนของเงินสดท่ีฝากในธนาคารจ านวนประมาณ 31.00 ลา้นบาท ท าให้กลุ่มบริษทัมีความจ าเป็นตอ้งขยายวงเงินสินเช่ือ
ระยะสั้นกบัทางธนาคารเพ่ือน ามาชดเชยเงินทุนหมุนเวียนในส่วนท่ีขาดหายไป ขณะน้ีบริษทัอยู่ในระหวา่งด าเนินคดีกบั
พนกังานดงักล่าวและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง รายละเอียดดงัท่ีกล่าวแลว้ในส่วนท่ี 1 ขอ้ 6 หัวขอ้ “ขอ้พิพาททางกฎหมาย” ส าหรับ
ปี 2556 การลดลงของอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นอยูท่ี่ประมาณ 0.14 เท่า เน่ืองจากการปรับตวัลดลงของเงินกูย้ืม
ระยะยาว และกลุ่มบริษทัไดจ้ดทะเบียนเพ่ิมทุนในระหวา่งปี 2557 ท าให้อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นลดลงจากปี 
2556 อยูท่ี่ 0.06 เท่า เท่านั้น 
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 หนีสิ้น 

กลุ่มบริษัทมีหน้ีสินรวม ณ ส้ินปี 2555-2557 จ านวน 79.01 ลา้นบาท 43.78 ลา้นบาทและ 152.12 ลา้นบาท
ตามล าดบั  หรือคิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 50.26 ร้อยละ 13.21 และร้อยละ 5.89 ของสินทรัพยร์วมตามล าดบั ทั้งน้ีภาระหน้ีสิน 
ณ ส้ินปี 2555-2557 ของกลุ่มบริษทัส่วนใหญ่เป็นหน้ีสินหมุนเวียนระยะสั้น อนัไดแ้ก่ เจา้หน้ีการคา้ และเงินเบิกเกินบญัชี
และเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงินเป็นหลกั และกลุ่มบริษทัมีภาระหน้ีสินท่ีมีดอกเบ้ียในสัดส่วนประมาณร้อยละ 40 
ของหน้ีสินรวม ทั้งน้ี ณ ส้ินปี 2555 บริษทัไดจ้ดัประเภทหน้ีสินบางส่วนเป็นหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัสินทรัพยไ์ม่
หมุนเวยีนท่ีถือไวเ้พื่อขาย เน่ืองจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 13 พฤศจิกายน 2555 ไดอ้นุมติัให้ขายท่ีดินและ
อาคารของบริษัทและน าเงินท่ีได้รับบางส่วนไปช าระหน้ีให้กับสถาบันการเงินในจ านวนดังกล่าว  และบริษทัได้โอน
กรรมสิทธ์ิในสินทรัพยใ์หแ้ก่ผูซ้ื้อแลว้ในวนัท่ี 29 มกราคม 2556   

 ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ณ ส้ินปี 2555-2557 บริษัทมีส่วนของผูถื้อหุ้น เท่ากับ 78.20 ล้านบาท 287.73 ล้านบาทและ 2,429.17 ลา้นบาท
ตามล าดบั การลดลงในส่วนของผูถื้อหุน้ในปี 2555 จ านวน 57.16 ลา้นบาทเกิดจากผลประกอบการขาดทุนในปีดงักล่าว ส าหรับ
ปี 2556-2557 ส่วนของผูถื้อหุน้เพ่ิมข้ึนจากการเพ่ิมทุนของกลุ่มบริษทัจากเดิมมีมูลค่า 140.00 ลา้นบาท และ 280.00 ลา้นบาท ได้
เพ่ิมเป็น 280.00 ลา้นบาท และ 2,345.00 ลา้นบาท และมีส่วนเกินมูลค่าหุ้นจ านวน 225.72 ลา้นบาท และ365.95 ลา้นบาท 
ตามล าดบั แต่กลุ่มบริษทัมีผลขาดทุนประจ าปี 2557 จ านวน 64.70 ลา้นบาท และมีขาดทุนสะสมยกมาจากปี 2556 จ านวน 218.76 
ลา้นบาท  

 สภาพคล่อง 

กระแสเงนิสด  

ณ ส้ินปี 2555 กลุ่มบริษทัมีกระแสเงินสดลดลงสุทธิจ านวน 1.50 ลา้นบาท เป็นผลมาจากการมีกระแสเงินสดสุทธิ
ใชไ้ปจากการด าเนินงาน 20.20 ลา้นบาท หกักลบกบักระแสเงินสดรับจากกิจกรรมลงทุน 1.24 ลา้นบาท และกระแสเงินสด
สุทธิไดม้าในการจดัหาเงินทุน 18.35 ลา้นบาท  

ณ ส้ินปี 2556 กลุ่มบริษทัมีกระแสเงินสดเพ่ิมข้ึนสุทธิจ านวน 33.06 ลา้นบาท เป็นผลมาจากการมีกระแสเงินสด
สุทธิใชไ้ปจากการด าเนินงาน 198.33 ลา้นบาท รวมกบักระแสเงินสดรับจากกิจกรรมลงทุน 8.73 ลา้นบาท หักกลบกับ
กระแสเงินสดสุทธิไดม้าในการจดัหาเงินทุน 240.13 ลา้นบาท 

ณ ส้ินปี 2557 กลุ่มบริษทัมีกระแสเงินสดเพ่ิมข้ึนสุทธิจ านวน 2,217.80 ลา้นบาท เป็นผลมาจากการมีกระแสเงินสด
สุทธิใชไ้ปจากการด าเนินงาน 93.85 ลา้นบาท หกักลบกระแสเงินสดรับจากกิจกรรมลงทุน 25.47 ลา้นบาท กบักระแสเงินสด
สุทธิไดม้าในการจดัหาเงินทุน 2,286.17 ลา้นบาท 

โดยสาเหตุส าคญัของกระแสเงินสดท่ีไดม้าในปี 2557 นั้นส่วนใหญ่เป็นเงินสดรับมาจากการเพ่ิมทุนให้แก่บุคคล
ในวงจ ากดั ในเดือนกนัยายน และเดือนธนัวาคม 2557 
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ปัจจยัและอทิธิพลทีอ่าจมผีลต่อฐานะการเงนิและการด าเนินงานในอนาคต 

เน่ืองจากปัจจุบนัพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในอุตสาหกรรมเกมมีการเปล่ียนแปลงไปจากอดีตเป็นอยา่งมาก  กลุ่ม
บริษทัจึงลดบทบาทในการท าการพฒันาเกมส าหรับเคร่ืองเล่นเกมคอนโซล และคอมพิวเตอร์(ออฟไลน์)ลง ซ่ึงกลุ่มบริษทัฯ
ได้เล็งเห็นว่าธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพยใ์นปัจจุบันมีแนวโน้มการเติบโตอย่างต่อเน่ืองตามความตอ้งการท่ีอยู่อาศัย
โดยเฉพาะในเขตธุรกิจชั้นในของกรุงเทพฯและเขตเมืองหลกัๆในต่างจงัหวดั และธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพยมี์ศกัยภาพใน
การสร้างผลก าไรใหก้บับริษทัฯในอนาคต ดงันั้นกลุ่มบริษทัจึงไดมี้การเขา้ไปศึกษาและประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นจากบริษทั 
หรือจากธุรกิจเป้าหมาย เพ่ือเป็นการเอ้ือประโยชน์สูงสุดให้แก่บริษทัฯ รวมทั้งจะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งในการ
ด าเนินธุรกิจและศกัยภาพในการแข่งขนัของกลุ่มบริษทัในอนาคต อีกทั้งเป็นการสร้างโอกาสในการเพ่ิมรายไดแ้ละอตัรา
ผลตอบแทนท่ีเหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นเขตกรุงเทพชั้นใน และเขตพ้ืนท่ีต่างจงัหวดัหัวเมืองใหญ่ๆ ซ่ึงเป็นท่ีตั้งโครงการมี
ศกัยภาพดา้นการท่องเท่ียวและการพฒันาอสงัหาริมทรัพยท่ี์จะเติบโตไดอี้กมากในอนาคต เห็นไดจ้ากการลงทุนท่ีหลัง่ไหล
เขา้สู่พ้ืนท่ีดงักล่าวเป็นอยา่งมาก จึงถือวา่เป็นแหล่งท่ีจะก่อใหเ้กิดรายไดแ้ละผลตอบแทนท่ีดีให้แก่กลุ่มบริษทัมากข้ึน ซ่ึงถือ
ไดว้า่เป็นการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่ผูถื้อหุ้นในระยะยาว กลุ่มบริษทัมุ่งเนน้แสวงหาโอกาสในการลงทุนในธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้ง
หรือธุรกิจอ่ืนท่ีมีศกัยภาพในอนาคตเน่ืองจากการเปล่ียนแปลงดงักล่าวขา้งตน้ ท าให้ผลการประกอบการของกลุ่มบริษทัใน
อนาคต อาจมีความแตกต่างจากผลประกอบการท่ีแสดงในอดีตได ้
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ข้อมูลทัว่ไป 
ลกัษณะการประกอบธุรกจิ  :    พฒันาซอฟตแ์วร์เกมเพ่ือจ าหน่ายและพฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพย ์
ทีต่ั้งส านักงานใหญ่   :    เลขท่ี 93/352 ดิเอม็โพริโอเพลส  ชั้น 8  ซอยสุขมุวทิ 24  ถนนสุขมุวทิ  
         แขวงคลองตนั  เขตคลองเตย  กรุงเทพมหานคร  10110    
         (www.cpigames.com) 

       โทรศพัท ์ (662) 160-4248   โทรสาร  (662) 160-4249 
ทุนจดทะเบียน   :    3,475,000,000 บาท ประกอบดว้ยหุน้สามญั 6,950,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.50 
          บาท (ณ 31 ธนัวาคม 2557)  

 
นิตบุิคคลทีบ่ริษัทถอืหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึน้ไป 

 

ร้อยละ 
การถือหุน้ 

ทุนท่ีออกและช าระเตม็
มูลค่าแลว้ 

ลกัษณะการประกอบธุรกิจ 
31 ธ.ค. 57 จ านวนหุน้ 

สามญั (หุน้) 
มูลค่าหุน้ 
(บาท) 

บริษทัยอ่ย     
บริษทั พีโน่ คอนสตรัคชัน่ จ ากดั     
(เดิมช่ือ บริษทั บลู วซิาร์ด 
สตูดิโอ จ ากดั) 

99.99 500,000 10.00 พฒันาอสงัหาริมทรัพย ์(เดิมใหบ้ริการ
สร้างหรือเขียนลวดลายกราฟฟิคส าหรับ
เกมส์และการ์ตูน) 

บริษทั อินฟอร์เมติกซ์ พลสั 
จ ากดั 

99.99 2,000,000 10.00 ส่ง เสริมทักษะการ เ รียน รู้การพัฒนา
ส าหรับเด็กและเยาวชน ดว้ยการใชส่ื้อจาก
ระบบซอฟตแ์วร์เกมส์โดยวิธีการผ่านทาง
คอมพิวเตอร์หรือเคร่ืองเล่นเกมส์ 

บริษทั ไอ-พีโน่  จ ากดั                 
(เดิมช่ือ บริษทั แพลนเน็ท จี 
จ ากดั) 

99.99 1,000,000 10.00 พฒันาอสงัหาริมทรัพย ์(เดิมผลิต  
โปรแกรมคอมพิวเตอร์) 

บริษทั โดมแลนด ์เอสเตท จ ากดั 98.00 10,000 
970,000* 

100.00 
 

พฒันาอสงัหาริมทรัพย ์

บริษทัทัว่ไป     
บริษทั ซี-ทู วชิชัน่ จ ากดั 13.73 9,463,000 10.00 ประกอบกิจการคา้ จ าหน่ายโปรแกรม

คอมพิวเตอร์ และบริการอดัเทป ซีดี 
ซีดีรอม และอ่ืนๆ ทางบนัเทิง 

หมายเหตุ *  เป็นการช าระค่าหุน้เพียงบางส่วนในอตัราหุน้ละ 50 บาทต่อหุน้ 
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บุคคลอ้างองิ 
 
นายทะเบียนหลกัทรัพย ์  :    บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั  เลขท่ี 62 อาคารตลาด 
         หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก แขวง/เขตคลองเตย  
         กรุงเทพมหานคร โทรศพัท ์: 02-229-2800โทรสาร: 02-654-5427 
          TSD Call center : 02-229-2888 Website: http://www.tsd.co.th   
 
ผูส้อบบญัชี   :    ส านกังาน เอ.เอม็.ที. แอสโซซิเอท 
          491/27 สีลมพลาซ่า ถ.สีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 
         โทรศพัท ์02-234-1676  โทรสาร 02-237-213 
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