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ส่วนที่ 1 

บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ 

 

1. ข้อมูลทั่วไป 

  

ช่ือบริษัทท่ีออกหลกัทรัพย์  : บริษัท ไซเบอร์แพลนเน็ต อินเตอร์แอคทีฟ จํากดั (มหาชน) (“บริษัท”) 

เลขทะเบียนบริษัท      : 0107552000120 

ลกัษณะการประกอบธุรกิจ  : พฒันาซอฟต์แวร์เกมเพ่ือจําหนา่ย 

ทนุจดทะเบียน      : 140,000,000 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามญั 280,000,000 หุ้น  มลูค่าหุ้นละ 

0.50 บาท (ณ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2553) 

ทนุท่ีออกและชําระเต็มมลูคา่      : 140,000,000 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามญั 280,000,000 หุ้น  มลูค่าหุ้นละ 

0.50 บาท (ณ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2553) 

นิติบคุคลท่ีบริษัทถือหุ้น      : ดรูายละเอียดในข้อ 3 ลกัษณะการประกอบธุรกิจ  

ท่ีตัง้สํานกังานใหญ่                                       :  เลขท่ี 67/2 ซอยสขุุมวิท 8 ถนนสขุมุวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย       

กรุงเทพมหานคร 

เว็บไซต์บริษัท    :  http://www.cpigames.com  

โทรศพัท์ :   (662) 6531551-4 

โทรสาร :   (662) 6531551-4 ตอ่ 6 

 

บุคคลอ้างอิง 

นายทะเบียนหลกัทรัพย์ : บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั  เลขท่ี 62 อาคารตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  ถ. รัชดาภิเษก แขวง/ เขต คลองเตย 

กรุงเทพมหานคร โทรศพัท์ : 0-2229-2800   โทรสาร: 0-2654-5427 

  TSD Call center: 0 2229-2888 Website: http://www.tsd.co.th   

ผู้สอบบญัชี : บริษัท แกรนด์ ออดิท จํากดั   เลขท่ี 8/74-75  ถนนรัชดาภิเษก แขวงจนัทร

เกษม เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร โทรศพัท์ : 0-2938-3495-6  

  โทรสาร: 0-2938-2090 
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2. ปัจจัยความเสี่ยง 

 การลงทนุในหุ้นสามญัของบริษัท ผู้ลงทนุควรใช�วิจารณญาณอย�างรอบคอบในการพิจารณาปัจจยัความ

เสีย่งท่ีเกิดจากลกัษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทรวมทัง้ข้อมลูอ่ืนๆ ท่ีปรากฏในเอกสารนี ้ทัง้นีป้�จจยัความเสี่ยงดงั

กล�าวมิได้เป็นป�จจยัความเสี่ยงทัง้หมดท่ีมีอยู่ซึ่งอาจมีผลกระทบต�อห�ุนสามญัของบริษัท ดงันัน้ป�จจยัความ

เสีย่งอ่ืนๆท่ีบริษัทมิทราบในขณะนี ้หรือท่ีบริษัทเห็นวา่เป็นปัจจยัความเสีย่งท่ีไม�เป็นสาระ สําคญัในป�จจุบนัอาจเป็น

ปัจจยัความเสีย่งท่ีมีผลกระทบต�อการดําเนินงานของบริษัทในอนาคต โดยความเสีย่งหลกัๆ ดงักลา่วสามารถจําแนกได้ 

ดงันี ้

 

2.1 ความเสี่ยงจากลักษณะธุรกิจที่ขาดแคลนบุคลากร 

 จากการท่ีในอดีตธุรกิจพฒันาซอฟต์แวร์เกมเป็นอตุสาหกรรมท่ีมีบคุลากรท่ีมีความชํานาญและประสบการณ์ตรง

ในการพัฒนาซอฟต์แวร์เกมค่อนข้างจํากัด ในขณะท่ีการดําเนินธุรกิจพัฒนาซอฟต์แวร์เกมจําเป็นต้องพึ่งพาความรู้

ความสามารถและประสบการณ์ของบคุลากรในทกุขัน้ตอน ไมว่า่เป็นขัน้ตอนการออกแบบเกม การเขียนชดุคําสัง่ (Source 

code) การสร้างคอมพิวเตอร์กราฟิกและอนิเมชัน่ ตลอดจนการทดสอบแก้ไขข้อบกพร่องของซอฟต์แวร์เกม (Debugging) 

ทําให้ในอดีตกลุม่บริษัทมีความเสีย่งในการพึง่พิงบคุลากรและอาจสง่ผลกระทบตอ่การดําเนินงานกรณีท่ีไมส่ามารถจดัหา

บคุคลากรให้เพียงพอตอ่ความต้องการได้ แต่ในปัจจุบนัอตุสาหกรรมซอฟต์แวร์เกมได้เติบโตและได้รับการสนบัสนนุจาก

หลายฝ่าย ส่งผลให้สถาบนัการศึกษาระดบัอดุมศึกษากว่า 25 แห่งได้มีการพฒันาหลกัสตูรการเรียนการสอนท่ีมีความ

เก่ียวเน่ืองกบัคอมพิวเตอร์และการพฒันาซอฟต์แวร์เกม ทําให้ปัจจบุนัปัญหาเร่ืองการขาดแคลนบคุลากรลดลงอย่างมาก 

อย่างไรก็ตามแม้ว่าโอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยงในลกัษณะดงักล่าวมีไม่มากนกั แต่กลุ่มบริษัทมีการกําหนดแนวทางเพ่ือ

ป้องกนัความเสีย่งท่ีอาจจะเกิดขึน้ได้จากการขาดแคลนทรัพยากรบคุคล ดงันี ้

• จดัทําแผนการผลิตและการใช้ทรัพยากรบคุคลลว่งหน้า โดยจัดทําเป็นแผนงานพฒันาซอฟต์แวร์เกมประจําปี 

และมีการทบทวนปรับปรุงให้มีความเป็นปัจจุบนัอยู่เสมอ เพ่ือจดัสรรทรัพยากรบคุคลให้มีความสอดคล้องกับ

แผนการผลติ  

• วา่จ้างบริษัทภายนอก (Outsource) ในการพฒันาบางสว่นงานของซอฟต์แวร์เกม อาทิเช่น ชดุคําสัง่ยอ่ยภายใน

เกม คอมพิวเตอร์กราฟิกและอนิเมชัน่บางสว่น เป็นต้น ในกรณีท่ีบคุลากรภายในของกลุม่บริษัทไม่เพียงพอ หรือ

เป็นลกัษณะงานท่ีต้องการทกัษะเฉพาะด้าน ซึง่การวา่จ้างบริษัทภายนอกนัน้ นอกจากเพ่ือให้สามารถผลิตและ

พฒันาซอฟต์แวร์เกมได้ทนัตามกําหนดแล้ว ยงัถือเป็นนโยบายในการควบคุมค่าใช้จ่ายด้านบคุลากรของกลุ่ม

บริษัทให้มีความเหมาะสม โดยกลุม่บริษัทมีนโยบายว่าจ้างบริษัทภายนอกรายท่ีเคยรับงานของกลุม่บริษัทเป็น

หลกัเน่ืองจากในการผลติและพฒันาซอฟต์แวร์เกมนัน้ คณุภาพงานเป็นองค์ประกอบสําคญัท่ีจะทําให้การผลิต

และพฒันาซอฟต์แวร์เกมสามารถสง่มอบได้ทนัตามกําหนด ทัง้นี ้กลุม่บริษัทจะเผ่ือระยะเวลาในกําหนดการสง่

งาน รวมทัง้การกําหนดคา่ปรับในสญัญาวา่จ้างในกรณีท่ีไม่สามารถสง่งานได้ตามกําหนดในสญัญาการว่าจ้าง

บคุคลภายนอกในการพฒันาซอฟต์แวร์เกม 

• การรักษาทรัพยากรบคุคล โดยจดัให้พนกังานของกลุม่บริษัทได้รับสวสัดิการและค่าแรงในระดบัเดียวกบับริษัท

อ่ืนในอุตสาหกรรมเดียวกนั และจดัให้มีค่าตอบแทนพิเศษสําหรับพนกังานท่ีมีผลงานท่ีมีคณุภาพและเสร็จทนั

ตามกําหนดเวลาซึง่เป็นการสร้างแรงจงูใจแก่พนกังานในอีกทางหนึง่ 
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กลุม่บริษัทเช่ือวา่การดําเนินการดงักลา่วข้างต้น จะสามารถช่วยให้กลุม่บริษัทสามารถบริหารทรัพยากรบคุคลให้

สอดคล้องกับแผนการพฒันาซอฟต์แวร์เกมได้อย่างมีประสิทธิภาพ และลดผลกระทบอนัอาจจะเกิดขึน้ได้ในกรณีขาด

แคลนบคุลากรได้   

 

2.2 ความเสี่ยงจากการถกูละเมิดลิขสิทธ์ิ 

 การละเมิดลิขสิทธ์ินบัเป็นหนึ่งในปัญหาสําคญัของธุรกิจซอฟต์แวร์ทัว่โลก ปัจจุบนัการละเมิดลิขสิทธ์ิไม่เพียง

จํากดัในรูปแบบของแผน่ซอฟต์แวร์เกมละเมดิลขิสทิธ์ิเทา่นัน้ แตย่งัมีการเผยแพร่ผา่นทางเว็บไซต์ โดยเฉพาะซอฟต์แวร์ท่ีมี

ราคาสงูก็ยิ่งมีอตัราการละเมิดลขิสทิธ์ิมากขึน้ การป้องกนัการเผยแพร่ซอฟต์แวร์อย่างผิดกฎหมายบนอินเตอร์เน็ตยงัเป็น

เร่ืองควบคมุได้ยาก ผู้พฒันาซอฟต์แวร์จึงต้องหามาตรการอ่ืนในการป้องกนัการละเมิดลิขสิทธ์ิ ในขณะเดียวกนัทางด้าน

ผู้ผลติเคร่ืองเลน่เกมคอนโซลก็ได้มีการป้องกนัการละเมิดลิขสิทธ์ิซอฟต์แวร์โดยการจํากดัพืน้ท่ีจดัจําหน่ายของเคร่ืองเลน่

และปรับปรุงเทคโนโลยีของเคร่ืองเลน่เกมคอนโซลทําให้การละเมิดลขิสทิธ์ิทําได้ยากยิ่งขึน้ 

 ในการป้องกนัปัญหาการละเมิดลิขสิทธ์ิ กลุ่มบริษัทได้ใช้กลยุทธในการวางกลุม่เป้าหมายและราคาสินค้าเป็น

เคร่ืองมือ โดยกลุม่บริษัทมุง่เน้นการพฒันาซอฟต์แวร์เกมแคชชวลสําหรับเด็กและซอฟต์แวร์เกมในลกัษณะสื่อการศึกษา

เป็นหลกั ซึ่งลกูค้ากลุ่มเป้าหมายของเกมประเภทดงักล่าว ได้แก่ กลุม่เด็ก ผู้หญิงและครอบครัวซึ่งเป็นกลุ่มตลาดขนาด

ใหญ่ โดยผู้บริโภคกลุ่มนีม้ีอตัราการซือ้ซอฟต์แวร์เกมละเมิดลิขสิทธ์ิน้อยกว่าซอฟต์แวร์เกมซึ่งมีกลุ่มผู้ เลน่วยัรุ่นชายเป็น

ลกูค้ากลุ่มเป้าหมาย ขณะเดียวกนัการกําหนดราคาขายซอฟต์แวร์เกมของกลุม่บริษัทท่ีไม่สงูมากเมื่อเทียบกบัอตัราค่า

ครองชีพในประเทศท่ีทําการจดัจําหนา่ย ทําให้ผู้ซือ้ตดัสนิใจซือ้ได้ง่ายขึน้และสามารถลดแนวโน้มท่ีจะถกูละเมิดลิขสิทธ์ิไป

ได้ในระดบัหนึง่ 

 นอกจากนี ้กลุ่มบริษัทได้จัดจําหน่ายซอฟต์แวร์เกมในกลุ่มประเทศยุโรปและสหรัฐอเมริกาเป็นหลกั ซึ่งกลุ่ม

ประเทศในภมูิภาคดงักลา่วมีความเข้มงวดในการบงัคบัใช้กฎหมายการละเมิดลขิสทิธ์ิมากกวา่ในประเทศไทยและภมูิภาค

เอเชีย ทําให้กลุม่บริษัทเช่ือวา่ผลกระทบจากการละเมิดลขิสทิธ์ิซอฟต์แวร์เกมตอ่กลุม่บริษัทจะไมอ่ยูใ่นระดบัท่ีสงูมากนกั  

 

2.3 ความเสี่ยงจากการล้าสมัยของสินค้า 

การล้าสมยัของสินค้า คือ ซอฟต์แวร์เกมของกลุ่มบริษัท อาจเกิดขึน้ได้ใน 2 ลกัษณะ คือ การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีซึ่ง

อาจทําให้ซอฟต์แวร์เกมท่ีมีอยู่ของกลุ่มบริษัทเกิดความล้าสมัยทางเทคโนโลยีโดยใช้งานได้อย่างไม่สมบูรณ์หรือไม่

สอดคล้องกับประสิทธิภาพของอุปกรณ์เคร่ืองเล่น อาจทําให้ความนิยมในซอฟต์แวร์เกมดังกล่าวลดลง และ การท่ี

รูปลกัษณ์หรือแนวคิดของซอฟต์แวร์เกมท่ีมีอยูข่องกลุม่บริษัทไมเ่หมาะสมสอดคล้องกบัสภาวะในช่วงเวลานัน้ๆ  

 โดยกลุม่บริษัทเช่ือว่าการประกอบธุรกิจของกลุม่บริษัทนัน้ ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีใน

ระดบัท่ีไมส่งูมากนกั เน่ืองจากธุรกิจเกมคอนโซลซึง่เป็นลกูค้ากลุม่เป้าหมายหลกัของกลุม่บริษัทนัน้ มีผู้ผลติเคร่ืองเลน่เกม

คอนโซลรายใหญ่เพียง 3 รายในปัจจุบัน ได้แก่ Nintendo Co., Ltd (“นินเทนโด”) Sony Corporation (”โซน่ี”) และ 

Microsoft Corporation (”ไมโครซอฟท์”) แม้วา่ผู้ผลติแตล่ะรายอาจมีการแขง่ขนักนัด้านเทคโนโลยี และประสิทธิภาพของ

เคร่ืองเลน่ แตเ่น่ืองจากการเปลีย่นแปลงเทคโนโลยีแตล่ะครัง้ต้องใช้เงินลงทนุในการวิจยัและพฒันาเป็นมลูคา่ท่ีสงูมาก ทํา

ให้การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีเคร่ืองเล่นเกมคอนโซลในแต่ละครัง้จึงมีระยะเวลาค่อนข้างนาน กล่าวคือประมาณ 7 ปี

ผู้ผลิตเคร่ืองเลน่เกมคอนโซลจึงนําเสนอเคร่ืองเลน่รุ่นใหม่ออกสูต่ลาด ทําให้สินค้าของกลุม่บริษัทซึ่งแม้ว่าเป็นสินค้าท่ีมี
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ความเก่ียวพันกับเทคโนโลยีโดยตรง แต่ด้วยลักษณะท่ีเฉพาะตัวของตลาดเกมคอนโซลทําให้มีความล้าสมัยตํ่า 

นอกจากนัน้ โดยส่วนใหญ่เมื่อผู้ผลิตเกมคอนโซลนําเสนอเคร่ืองเลน่รูปแบบใหม่สู่ตลาด กลุม่บริษัทจะทําการพิจารณา

รายละเอียดของเทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลง และทําการปรับปรุงโปรแกรมซอฟต์แวร์เกมของกลุม่บริษัทในกรณีท่ีสามารถ

ปรับปรุงให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีได้ ซึ่งกรณีสามารถปรับปรุงรายละเอียดดังกล่าวอาจส่งผลให้

ซอฟต์แวร์เกมของกลุม่บริษัทสามารถทําการจําหนา่ยได้อยา่งตอ่เน่ือง  

 ในด้านความล้าสมัยท่ีอาจจะเกิดขึน้ได้จากการท่ีรูปลักษณ์ของเกมหรือแนวคิดของเกมไม่สอดคล้องกับ

สภาวการณ์ในช่วงเวลานัน้ๆ กลุ่มบริษัทเช่ือว่าโอกาสท่ีจะเกิดความล้าสมัยของสินค้าดงักล่าวนัน้มีในระดับตํ่า ทัง้นี ้

เน่ืองจากกลุม่บริษัทมุง่เน้นการพฒันาซอฟต์แวร์เกมประเภทแคชชวล ซึง่เป็นซอฟต์แวร์เกมสาํหรับครอบครัวและเด็ก ซึ่งผู้

เล่นเกมประเภทดังกล่าวโดยส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มท่ีอาจถือได้ว่าได้รับอิทธิพลจากสภาวะแวดล้อมค่อนข้างตํ่า ทําให้

ลกัษณะความชอบความสนใจเป็นไปอยา่งตอ่เน่ือง มิได้เปลีย่นแปลงตามสภาวะแวดล้อม 

 ดงัท่ีได้กลา่วมาแล้วข้างต้น ทําให้ความเสีย่งในด้านความล้าสมยัของสินค้าของกลุม่บริษัทนัน้ถือว่าอยู่ในระดบั

ตํ่า อย่างไรก็ตาม เพ่ือป้องกนัความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดขึน้ได้นัน้ กลุม่บริษัทได้ทําการติดตาม ข่าวสารและการเคลื่อนไหว

เปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมอยู่อย่างสมํ่าเสมอ เพ่ือรับทราบถึงการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีท่ีอาจมีผลกระทบกับการ

ประกอบธุรกิจของกลุม่บริษัท และเพ่ือนํามาเปรียบเทียบปรับปรุงซอฟต์แวร์เกมของกลุม่บริษัทให้มีความทนัสมยัอยูเ่สมอ     

 

2.4 ความเสี่ยงจากการร่ัวไหลของข้อมูลหรือแนวคิดของเกม (Game Concept Design) 

 ในการดําเนินธุรกิจพฒันาซอฟต์แวร์เกมนัน้ แนวคิดของเกม (Game Concept Design) ถือเป็นหนึ่งในปัจจัย

หลกัท่ีจะส่งผลต่อความสําเร็จและการได้รับความนิยมของซอฟต์แวร์เกมท่ีทําการพัฒนา โดยกลุ่มบริษัทอาจได้รับ

ผลกระทบในกรณีท่ีมีการร่ัวไหลของข้อมูลเกมหรือแนวคิดของเกมไปยงัผู้พฒันาซอฟต์แวร์เกมรายอ่ืน และมีผู้พฒันา

ซอฟต์แวร์เกมรายอ่ืนทําการพฒันาซอฟต์แวร์เกมในลกัษณะเดียวกัน หรือลกัษณะใกล้เคียงกันซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อ

โอกาสในการดําเนินธุรกิจของกลุม่บริษัทได้  

 ทัง้นี ้กลุม่บริษัทเช่ือวา่โอกาสท่ีจะเกิดการร่ัวไหลของข้อมลูหรือแนวคิดของเกมไปให้ผู้ประกอบการรายอ่ืนอยู่ใน

ระดบัตํ่า โดยการร่ัวไหลของข้อมลูอาจเกิดขึน้ได้ในกระบวนการผลิตซึ่งกลุม่บริษัทมีการกระจายงานในแต่ละขัน้ตอนของ

การพฒันาเกมไปยงัหลายๆ ฝ่าย ทัง้ในสว่นบริษัทย่อยของบริษัทหรือบคุคลภายนอก (Outsource) ทัง้นี ้จากการท่ีผู้ ท่ีจะ

ทําการพฒันาซอฟต์แวร์เกมโดยเฉพาะในสว่นของเกมคอนโซลจะต้องได้รับอนญุาตอย่างเป็นทางการจากบริษัทผู้ผลิต

เคร่ืองเลน่เกมคอนโซล ซึง่มีผู้ประกอบการในไทยเพียงไมก่ี่รายท่ีได้รับอนญุาตดงักลา่วทําให้โอกาสในการร่ัวไหลของข้อมลู

ไปยงัคูแ่ขง่ของกลุม่บริษัทในประเทศมีในระดบัตํ่า  

 อย่างไรก็ตาม เพ่ือป้องกนัความเสี่ยงดงักล่าว กลุม่บริษัทจึงกําหนดเง่ือนไขการว่าจ้างบคุลากรทัง้ภายในและ

ภายนอกให้ต้องรักษาข้อมลูและความลบัทางธุรกิจของบริษัท และมีนโยบายวา่จ้างบคุคลภายนอกในงานเฉพาะบางสว่น

เทา่นัน้ เพ่ือไมใ่ห้บคุคลภายนอกสามารถลอกเลยีนแบบซอฟต์แวร์เกมทัง้หมดได้ นอกจากนัน้ในสว่นของบคุคลากรภายใน

กลุม่บริษัทมีการกําหนดนโยบายในการเข้าถึงข้อมลูตามระดบัตําแหนง่และหน้าท่ีของพนกังานแต่ละคน โดยพนกังานแต่

ละคนจะสามารถเข้าถึงข้อมลูท่ีเก่ียวข้องกบัการทํางานของตนเท่านัน้ ซึ่งจะสามารถช่วยลดความเสี่ยงในการร่ัวไหลของ

รายละเอียดและแนวคิดของเกมได้ในระดบัหนึง่ 
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2.5 ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศ  

 จากการท่ีรายได้หลกัของกลุม่บริษัทมาจากรายได้คา่บริการจากการพฒันาซอฟต์แวร์เกม ซึง่ปัจจุบนักลุม่บริษัท

มีการนําเสนอต่อลกูค้าต่างประเทศและรับรู้รายได้เป็นเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐและเงินยโูรเป็นหลกั โดยในปี 2552 และปี 

2553 กลุ่มบริษัทมีรายได้เป็นเงินตราต่างประเทศเป็นจํานวนเงิน 49.60 ล้านบาท และ 51.91 ล้านบาท หรือคิดเป็น

สดัสว่นร้อยละ 81.82 และร้อยละ 53.96 ของรายได้รวมตามลําดบั ขณะท่ีกลุม่บริษัทมีต้นทนุและค่าใช้จ่ายในการผลิต

เป็นสกุลเงินบาททัง้หมด ทําให้กลุม่บริษัทตระหนกัดีว่าอาจมีความเสี่ยงจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลี่ยนเงินตรา

ตา่งประเทศได้หากเกิดสถานการณ์ท่ีทําให้ท่ีคา่เงินบาทแข็งค่าขึน้ ซึ่งจะทําให้รายได้บริการจากการพฒันาซอฟต์แวร์เกม

ของกลุม่บริษัทมีมลูคา่ลดลง เน่ืองจากคา่ตอบแทนของการให้บริการผลิตและพฒันาซอฟต์แวร์เกมถกูกําหนดขึน้ในวนัท่ี

ทําสญัญา ในขณะท่ีการรับชําระคา่ตอบแทนตามงวดงานนัน้เป็นการทยอยรับชําระในระยะเวลาประมาณ 3-6 เดือน ซึ่ง

ในกรณีท่ีมีความผนัผวนของอตัราแลกเปลี่ยนเกิดขึน้นัน้ อาจทําให้ค่าตอบแทนท่ีได้รับรวมในแต่ละชิน้งานแตกต่างจากท่ี

กลุม่บริษัทคาดการณ์ไว้ได้  

กลุม่บริษัทได้บริหารความเสีย่งดงักลา่วโดยการติดตามขา่วสารท่ีเก่ียวข้องกบัการเปลีย่นแปลงอตัราแลกเปลีย่น

เงินตราตา่งประเทศอย่างต่อเน่ือง เพ่ือวางแผนการแลกเปลี่ยนรายได้เงินตราต่างประเทศเป็นสกุลเงินบาทในช่วงเวลาท่ี

เหมาะสม ทัง้นีด้้วยลกัษณะการประกอบธุรกิจของกลุม่บริษัทท่ีมีการรับชําระเงินคา่ตอบแทนตามขัน้ความสําเร็จของงาน 

ซึง่ขึน้อยูก่บัการตรวจสอบคณุภาพของซอฟต์แวร์เกม ทําให้อาจไม่สามารถกําหนดเวลาท่ีแน่ชดัในการรับชําระได้ ดงันัน้

การป้องกันความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยนโดยการซือ้ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward Contract) จึง

ดําเนินการได้คอ่นข้างลาํบาก อยา่งไรก็ตามด้วยลกัษณะการแบง่จ่ายชําระเป็นงวดตามขัน้ความสําเร็จของงานนัน้ ทําให้

รายรับแตล่ะช่วงเวลาของกลุม่บริษัทมีไมส่งูมากนกั อีกทัง้ในปี 2553 บริษัทได้เน้นเพ่ิมสดัสว่นการขายในประเทศมากขึน้ 

กลุม่บริษัทจึงเช่ือวา่ผลกระทบจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่นท่ีอาจเกิดขึน้ได้กบักลุม่บริษัทนัน้อยู่ในระดบัท่ีไม่สงู

มากนกั 

 

2.6 ความเส่ียงจากการผิดนัดชาํระหนี ้

จากการท่ี ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553 กลุ่มบริษัทมีหนีท่ี้ค้างชําระเกินกําหนดเกินกว่า 3 เดือนเป็นสดัส่วน

ประมาณร้อยละ 20.83  ของลกูหนีก้ารค้ารวม คิดเป็นมลูค่ารวม 12.81 ล้านบาท โดยบริษัทได้ทําการตัง้ค่าเผ่ือหนีส้งสยั

จะสญูไว้แล้ว 2.74 ล้านบาท ซึ่งลกูหนีด้งักลา่วประกอบด้วยลกูหนีท่ี้อยู่ระหว่างการดําเนินคดีฟ้องร้อง และลกูหนีท่ี้อยู่

ระหว่างการเจรจาปรับสภาพหนี ้ทําให้กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงท่ีอาจจะไม่ได้รับชําระหนีต้ามมูลหนีท่ี้แสดงอยู่ และจะ

สง่ผลตอ่งบการเงินของกลุม่บริษัทในอนาคตได้  

อย่างไรก็ตาม เพ่ือป้องกนัความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดขึน้ได้ในอนาคต กลุม่บริษัทมีการแนวทางในการดําเนินงาน

โดยกําหนดนโยบายในการตรวจสอบเครดิตของคู่ค้ารายใหม่อย่างรัดกุม รวมทัง้มีการสอบทานสถานะทางการเงินของ

ลกูค้าปัจจบุนัอยา่งสมํ่าเสมอ โดยมีการประสานงานกบัธนาคารเพ่ือการสง่ออกและนําเข้า (Ex-Im Bank) เพ่ือตรวจสอบ

เครดิตและฐานะทางการเงินของลกูค้าของกลุม่บริษัท ทัง้นี ้ในกรณีท่ีลกูค้าของกลุม่บริษัทมีปัญหาในการชําระเงินตาม

งวดสญัญา กลุม่บริษัทจะไมทํ่าการสง่มอบงานในขัน้งานถดัไปให้แก่ลกูค้า นอกจากนีก้ลุม่บริษัทได้มีการปรับปรุงสญัญา

การพฒันาซอฟต์แวร์ โดยมีข้อความท่ีระบอุย่างชดัเจนว่ากลุม่บริษัทสามารถริบเงินท่ีลกูค้ามีการจ่ายชําระตามแต่ละขัน้

ความสาํเร็จงานได้ในกรณีท่ีลกูค้าของกลุม่บริษัทผิดนดัชําระค่าบริการ  ซึ่งการกําหนดนโยบายในการดําเนินงานในการ



 บริษัท ไซเบอร์แพลนเน็ต อินเตอร์แอคทีฟ จํากดั (มหาชน) 

 แบบ 56-1 ปี 2553 สว่นที่ 1 ข้อที่ 2 หน้า 5 

ตรวจสอบเครดิตและฐานะทางการเงินของคู่ค้า จะช่วยให้ผลกระทบและความเสี่ยงของกลุ่มบริษัทได้ในระดับหนึ่ง 

นอกจากนี ้เน่ืองจากลิขสิทธ์ิในซอฟต์แวร์เกมโดยส่วนใหญ่เป็นของกลุ่มบริษัท ทําให้ในกรณีดงักล่าว กลุ่มบริษัทยัง

สามารถนําเสนอซอฟต์แวร์เกมให้แก่ผู้จดัจําหนา่ยหรือลกูค้ารายอ่ืนได้ในอนาคตได้อีกด้วย   

 

2.7 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้บริหาร  

 บริษัทและบริษัทย่อยทัง้ 3 บริษัทอยู่ภายใต้การบริหารงานโดยผู้บริหารหลกัคือ นายชนินทร์เดช วานิชวงศ์ 

ปัจจบุนัดํารงตําแหน่งประธานกรรมการ และนายชนินทร์ วานิชวงศ์ ปัจจุบนัดํารงตําแหน่งกรรมการผู้จดัการ ซึ่งปัจจุบนั

ผู้บริหารทัง้สองทา่นและบคุคลท่ีเก่ียวข้องตามมาตรา 258 ถือหุ้นของบริษัทรวมกนัคิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 23.15 ของทนุ

ชําระแล้วของบริษัท ทัง้นีผู้้บริหารทัง้สองเป็นผู้ก่อตัง้บริษัทและมีบทบาทสาํคญัในการกําหนดนโยบายทางธุรกิจทัง้ในด้าน

การผลติ การตลาด การกําหนดช่องทางการจดัจําหนา่ย และการบริหารงานของกลุม่บริษัท  

 อย่างไรก็ตาม กลุม่บริษัทได้วางระบบการบริหารจัดการโดยกําหนดให้คณะกรรมการท่ีมีประสบการณ์ในการ

บริหารธุรกิจเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารและแสดงความคิดเห็นในเร่ืองสําคญัของกลุม่บริษัท และยงัได้แบ่งสว่นการ

บริหารงานออกเป็น 4 สว่นตามแผนผงัองค์กรเพ่ือกระจายอํานาจการบริหารงานไปยงัผู้บริหารระดบัรองลงมา พร้อมกบั

ให้บคุลากรท่ีมีความสามารถและประสบการณ์เป็นผู้มีอํานาจตดัสินใจในแต่ละสว่นงาน ทัง้นีห้ากพิจารณาองค์ประกอบ

ของการดําเนินธุรกิจของกลุม่บริษัท ในสว่นของงานด้านการพฒันาซอฟต์แวร์เกมนัน้กลุม่บริษัทได้เป็นผู้พฒันาซอฟต์แวร์

เกมท่ีได้รับสิทธิในการพฒันาซอฟต์แวร์เกมจากนินเทนโด (Nintendo Licensed Developer) ซึ่งแสดงถึงศกัยภาพของ

บริษัทในด้านการพฒันาซอฟต์แวร์ โดยกลุม่บริษัทมีผู้ อํานวยการฝ่ายผลิตและบคุลากรในฝ่ายการผลิตท่ีมีความสามารถ

และมีประสบการณ์ในการพฒันาเกมจนทําให้ซอฟต์แวร์เกมของกลุม่บริษัทชนะการประกวดในระดบัประเทศและระดบั

ภมูิภาคเอเชียแปซิฟิก ขณะเดียวกนัในด้านการตลาด กลุม่บริษัทได้สร้างเคร่ืองหมายการค้า “CyberPlanet Interactive”  

ให้เป็นท่ีรู้จกัทัว่ไปในฐานะหนึง่ในผู้บกุเบิกธุรกิจซอฟต์แวร์เกมคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์เกมคอนโซลในประเทศไทย และ

สามารถจดัจําหนา่ยซอฟต์แวร์เกมผา่นทางผู้จดัจําหนา่ยรายใหญ่ท่ีมีช่ือเสยีงในระดบัโลก นอกจากนีใ้นด้านของบคุลากร 

กลุม่บริษัทยงัมีนโยบายในการสรรหาบคุลากรท่ีมีความสามารถและความคิดสร้างสรรค์ และพฒันาบคุลากรท่ีมีอยู่เดิม

อยา่งตอ่เน่ืองเพ่ือรองรับการเติบโตของกลุม่บริษัท ซึง่จะทําให้กลุม่บริษัทสามารถลดความเสีย่งจากการพึง่พิงผู้บริหารได้   

 

2.8 ความเสี่ยงจากการจาํหน่ายหุ้นของผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ 

 ปัจจุบนักองทุนรวมเพ่ือร่วมลงทุนในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อย ซึ่งจัดตัง้โดยกระทรวงการคลงัและ

กระทรวงอตุสาหกรรม (“กองทนุรวม”)  เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท โดยถือหุ้นในบริษัทจํานวน 64,166,620 หุ้น  คิด

เป็นสดัสว่นร้อยละ 22.92 ของทุนจดทะเบียนตามลําดบั และจากการท่ีผู้ ถือหุ้นรายใหญ่รายดงักลา่วเป็นการลงทุนใน

ลกัษณะกองทนุ ทําให้กลุม่บริษัทอาจมีความเสีย่งในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นดงักลา่วอาจทําการขายหุ้นเมื่อพ้นระยะเวลาห้ามขาย

หุ้น (Silent Period) ในวนัท่ี 28 พฤษภาคม 2554 ซึ่งอาจสง่ผลกระทบต่อราคาหุ้นของบริษัทได้ อย่างไรก็ตาม เน่ืองจาก

กองทุนรวม (เดิมจะสิน้สดุอายุกองทุนในวนัท่ี 28 กรกฎาคม 2553 ) ได้รับการอนุมตัิจากคณะรัฐมนตรีเพ่ือขยาย

ระยะเวลาสิน้สดุกองทนุออกไปเป็นเวลา 3 ปี 6 เดือน โดยสิน้สดุวนัท่ี 26 มกราคม 2557  ซึ่งทําให้กองทนุมีระยะเวลาใน

การทยอยจําหนา่ยหุ้นเพ่ิมขึน้ ซึง่หากทยอยจําหนา่ยหุ้นจะสง่ผลกระทบตอ่ราคาหุ้นสามญัในตลาดไมรุ่นแรงมากนกั  



 บริษัท ไซเบอร์แพลนเน็ต อินเตอร์แอคทีฟ จํากดั (มหาชน) 

. แบบ 56-1 ปี 2553  สว่นที่ 1 ข้อ 3 หน้า 1 

3. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

3.1 ความเป็นมาและพัฒนาการที่สาํคัญ  

 บริษัท ไซเบอร์แพลนเน็ต อินเตอร์แอคทีฟ จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีช่ือภาษาอังกฤษว่า “CyberPlanet 

Interactive Public Company Limited” ก่อตัง้ขึน้ในปี 2543 ด้วยทนุจดทะเบียน 1,000,000 บาท โดยมีวตัถปุระสงค์หลกั

ในการประกอบธุรกิจพฒันาซอฟต์แวร์เกมเพ่ือจําหน่ายและการรับจ้างพฒันาซอฟต์แวร์เกมภายใต้เคร่ืองหมายการค้า 

“CyberPlanet Interactive” โดยในระยะเร่ิมต้นของการดําเนินธุรกิจบริษัทมุ่งเน้นการพฒันาซอฟต์แวร์เกมสําหรับเคร่ือง

คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล(“เกมคอมพิวเตอร์”) หลงัจากนัน้กลุ่มบริษัทได้ขยายขอบเขตการทําธุรกิจ โดยทําการพัฒนา

ซอฟต์แวร์เกมสําหรับโทรศพัท์เคลื่อนท่ี และเข้าสูก่ารประกอบธุรกิจพฒันาซอฟต์แวร์เกมสําหรับเคร่ืองเลน่เกมคอนโซล 

(“เกมคอนโซล” หรือ “Console game”) ซึง่ปัจจบุนัการพฒันาซอฟต์แวร์เกมสาํหรับเคร่ืองคอนโซลถือเป็นรายได้หลกัของ

กลุ่มบริษัท  ซอฟต์แวร์เกมคอมพิวเตอร์เกมแรกท่ีบริษัทเป็นผู้ พัฒนาเพ่ือจัดจําหน่ายในประเทศคือเกม “Magic 

Chronicle” ซึง่ถือได้วา่เป็นเกมแนววางแผนกลยทุธ์ (Real-time strategy) เกมแรกของท่ีผลิตโดยผู้ประกอบการชาวไทย 

ทําให้บริษัทเร่ิมมีช่ือเสยีงเป็นท่ีรู้จกัในฐานะหนึง่ในเป็นผู้บกุเบิกการพฒันาซอฟต์แวร์เกมคอมพิวเตอร์ในประเทศไทย 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2553 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 140,000,000 บาท และทนุจดทะเบียนชําระแล้วทัง้สิน้ 

140,000,000 บาท โดยกลุม่ครอบครัววานิชวงศ์และบคุคลท่ีเก่ียวข้องตามมาตรา 258 ซึง่เป็นผู้บริหารหลกัของกลุม่บริษัท

ถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 23.15 ของทนุจดทะเบียนชําระแล้วของบริษัท และกองทนุรวมเพ่ือร่วมลงทุนในวิสาหกิจขนาด

กลางและขนาด ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 22.92 ของทนุจดทะเบียนชําระแล้วของบริษัท (ดรูายละเอียดในข้อ 7.2 เร่ืองผู้ ถือ

หุ้น)  

 

ประวตัิความเป็นมาและพฒันาการท่ีสาํคญัของบริษัทสามารถสรุปได้ดงันี ้ 

ปี 2543 - ก่อตัง้บริษัท เอเช่ียน เดร็ก สตดูิโอ จํากดั ด้วยทนุจดทะเบียน 1,000,000 บาท โดยครอบครัววานิชวงศ์ 

ปี 2544 - จดทะเบียนเปลีย่นช่ือบริษัทเป็นบริษัท ไซเบอร์แพลนเน็ต อินเตอร์แอคทีฟ จํากดั และเพ่ิมทนุจด 

  ทะเบียนชําระแล้วเป็น 9,000,000 บาท เพ่ือลงทนุในการวิจยัและพฒันาซอฟต์แวร์เกมคอมพิวเตอร์ 

-  ลงนามในสญัญาร่วมลงทนุกบักองทนุรวมเพ่ือการร่วมลงทนุในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมบริหาร

โดยบริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทุนรวมวรรณซึ่งถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 44.44 ของทนุจดทะเบียนชําระ

แล้วของบริษัท 

ปี 2546 - เพ่ิมทุนจดทะเบียนชําระแล้วเป็น 17,000,000 บาท และ 23,400,000 บาท ตามลําดบั เพ่ือใช้สนบัสนุน

สว่นงานท่ีเก่ียวข้องกบัการพฒันาซอฟต์แวร์เกมคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์เกมสําหรับโทรศพัท์เคลื่อนท่ี 

รวมทัง้เพ่ือเป็นเงินทนุก่อตัง้บริษัทย่อย 3 บริษัทได้แก่ 1) บริษัท แพลนเน็ต จี จํากดั มีทนุจดทะเบียนชําระ

แล้ว 5,000,000 บาท โดยบริษัทถือหุ้นคิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 99.99 เพ่ือประกอบธุรกิจพฒันาซอฟต์แวร์

เกม  2) บริษัท อินฟอร์เมติกซ์ พลสั จํากดั มีทนุจดทะเบียนชําระแล้ว 1,000,000 บาท โดยบริษัทถือหุ้นคิด

เป็นสดัสว่นร้อยละ 99.99 เพ่ือประกอบธุรกิจร้านอินเตอร์เน็ตคาเฟ่ และ 3) บริษัท ไซเบอร์แพลนเน็ต พบัลิช

ช่ิง จํากดั (เดิมช่ือเป็นบริษัท จี 3 เอ็นเตอร์ไพรส์ จํากดั) ทนุจดทะเบียนแรกเร่ิม 18,000,000 บาทและเพ่ิม

ทุนจดทะเบียนในปีเดียวกันเป็น 24,000,000 บาท โดยบริษัทถือหุ้นคิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 75.00 เพ่ือ

ประกอบธุรกิจนําเข้าและจดัจําหนา่ยแผน่ซีดีเกมสาํเร็จรูป 
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ปี 2547 - ก่อตัง้บริษัท บลวูิซาร์ด สตดูิโอ จํากดั ด้วยทนุจดทะเบียน 1,000,000 บาท โดยบริษัทถือหุ้นคิดเป็นสดัสว่น

ร้อยละ 99.99 เพ่ือประกอบธุรกิจผลิตภาพกราฟิกและอนิเมชัน่ เพ่ือรองรับธุรกิจพฒันาซอฟต์แวร์เกมของ

กลุม่บริษัท  

- ขยายการดําเนินธุรกิจไปยงัระดบัภมูิภาคเอเชียแปซิฟิกโดยพฒันาซอฟต์แวร์เกมสําหรับโทรศพัท์เคลื่อนท่ี

และ Pocket PC และจําหนา่ยให้กบัผู้ผลติโทรศพัท์เคลื่อนท่ีและ Pocket PC อาทิเช่น Dopod, Nokia และ 

Samsung เป็นต้น เพ่ือติดตัง้ซอฟต์แวร์เกมของกลุม่บริษัทให้กบัลกูค้าในระดบัภมูิภาคเอเชียแปซิฟิก 

- ร่วมมือกับสํานกังานส่งเสริมอตุสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (SIPA) ในโครงการ ICT เพ่ือร่วมพฒันา

ซอฟต์แวร์เกมคอมพิวเตอร์ท่ีสนบัสนนุโยบายจากทางรัฐบาลเพ่ือแจกจ่ายแก่เยาวชนและประชาชนผู้สนใจ

โดยไมค่ิดคา่ใช้จ่าย อนัประกอบด้วย 

- เกมมนูตรา คิด (Moontra Kid) ซึ่งมีจุดประสงค์เพ่ือให้เด็กและเยาวชนตระหนกัถึงภยัจากยาเสพติด

และมีความรู้เก่ียวกบัโทษของยาเสพติด โดยมีกลุม่เป้าหมายท่ีเด็กวยัประถมศึกษา ซึ่งเกมดงักลา่ว

ได้รับความนิยมและได้รับรางวลั Best Entertainment Application ประจําปี 2547 จาก Thailand 

ICT Award (“TICTA”) และรางวลัชนะเลิศในประเภท Media and Entertainment ประจําปี 2547 

จาก Asia Pacific ICT Award (“APICTA”)  

- เกมซีอีโอ ซิตี ้(CEO City) ซึ่งมีจุดประสงค์เพ่ือให้เกิดความเข้าใจในขนบธรรมเนียม ประเพณี 

วฒันธรรมและสินค้าหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภณัฑ์ (OTOP) ของจังหวดัสําคญั ๆ ในประเทศไทย โดยมี

กลุม่เป้าหมายเป็นกลุม่วยัรุ่นตัง้แต่ระดบัชัน้มธัยมศึกษาจนถึงระดบัมหาวิทยาลยั และได้รับรางวลั 

Best Entertainment Application ประจําปี 2548 จาก TICTA และรางวลัยอดเยี่ยมในประเภท 

Media and Entertainment ประจําปี 2548 จาก APICTA 

- เกมท่องเท่ียวทัว่ไทยบองก้าบองก้า (Tourism Rally in Thailand: Bonga Bonga) ซึ่งมีจุดประสงค์

เพ่ือให้ผู้ เลน่ได้ทราบถึงข้อมลูสถานท่ีทอ่งเท่ียวตา่ง ๆ ในประเทศไทย โดยมีเด็กเล็กเป็นกลุม่เป้าหมาย

หลกั และได้รับรางวลั Best of Tourism and Hospitality Application ประจําปี 2548 จาก TICTA  

 - ได้รับการสง่เสริมการลงทนุจากคณะกรรมการสง่เสริมการลงทนุ (BOI) เป็นระยะเวลา 8 ปี 

 - เพ่ิมทนุจดทะเบียนชําระแล้วเป็น 45,000,000 บาทเพ่ือใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนในการพฒันาซอฟต์แวร์เกม 

ปี 2548 - เพ่ิมทนุจดทะเบียนเป็น 100,000,000 บาท เพ่ือขยายการดาํเนินธรุกิจไปยงัการพฒันาซอฟต์แวร์เกม

คอนโซลและเพ่ือลงทนุเพ่ิมเตมิในบริษัทยอ่ย 

- เพ่ิมทุนจดทะเบียนชําระแล้วของบริษัท บลูวิซาร์ด สตูดิโอ จํากัด และบริษัท แพลนเน็ต จี จํากัด เป็น 

5,000,000 บาท และ 10,000,000 บาท ตามลาํดบั 

- ขยายธุรกิจพัฒนาซอฟต์แวร์เกมและออกจําหน่ายไปยังผู้ จัดจําหน่ายเกมในต่างประเทศ ทัง้ใน

สหรัฐอเมริกาและยโุรป  

ปี 2549  - เร่ิมดําเนินธุรกิจพฒันาซอฟต์แวร์เกมคอนโซลสําหรับเคร่ืองเล่นเกม Playstation2 ผ่านผู้จดัจําหน่ายใน

อเมริกา 
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ปี 2550 - เร่ิมดําเนินธุรกิจพฒันาเกมคอนโซลสาํหรับเคร่ืองเลน่เกม Nintendo DS และ Nintendo Wii  

- บริษัท เอเชีย อิควิตี เวนเจอร์ จํากัด ซือ้หุ้นจากผู้ ถือหุ้นเดิมจํานวน 100,000 หุ้น คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 

10.00 ของทนุจดทะเบียนชําระแล้วของบริษัท    

ปี 2551 - เพ่ิมทุนจดทะเบียนเป็น 110,000,000 บาทเพ่ือใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนในการพฒันาซอฟต์แวร์เกม โดย

เสนอขายให้แก่ บริษัท เอเชีย อิควิตี ้เวนเจอร์ จํากดั จํานวน 100,000 หุ้น ทําให้บริษัทดงักลา่วถือหุ้นใน

บริษัทในสดัสว่น 18.18 ของทนุจดทะเบียนชําระแล้วของบริษัท  

 - ได้รับอนญุาตอยา่งเป็นทางการจาก Nintendo Co.,Ltd (“นินเทนโด”) ประเทศญ่ีปุ่ น ให้สามารถพฒันาและ

จําหน่ายซอฟต์แวร์เกมคอนโซลสําหรับเคร่ืองเลน่เกม Nintendo Wii และเคร่ืองเลน่เกมพกพา Nintendo 

DS  

-     ปรับโครงสร้างการดําเนินธุรกิจของกลุม่บริษัท โดยขายหุ้นของบริษัท ไซเบอร์แพลนเน็ต พบัลชิช่ิง จํากดั ซึง่

ประกอบธุรกิจนําเข้าและจดัจําหนา่ยซอฟต์แวร์เกม ให้แก่บริษัท ซีท ูวิชชัน่ จํากดั ซึง่ประกอบธุรกิจจําหนา่ย

ซอฟต์แวร์เกมคอมพิวเตอร์ในลักษณะเดียวกัน เน่ืองจากกลุ่มบริษัทต้องการมุ่งเน้นในธุรกิจพัฒนา

ซอฟต์แวร์เกมเพ่ือจําหน่ายและรับจ้างพฒันาซอฟต์แวร์เกมเป็นหลกั โดยในการปรับโครงสร้างการดําเนิน

ธุรกิจนัน้ บริษัทได้จําหน่ายเงินลงทนุในบริษัท ไซเบอร์แพลนเน็ต พบัลิชช่ิง จํากดั จํานวน 1,800,000 หุ้น

หรือคิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 75 ของทนุจดทะเบียนชําระแล้วของบริษัทดงักลา่ว ในราคา 18,000,000 บาท 

และลงทนุในหุ้นของบริษัท ซีท ูวิชชัน่ จํากดั ในจํานวนเดียวกนั ทําให้ภายหลงัการปรับโครงสร้าง บริษัทถือ

หุ้นในบริษัท ซีท ูวิชชัน่ จํากดั ในสดัสว่นร้อยละ 19.02 ของทนุชําระแล้วของบริษัทดงักลา่ว 

ปี 2552 -       ดําเนินการแปรสภาพบริษัทเป็นบริษัทมหาชนจํากัด และเปลี่ยนช่ือจาก  “บริษัท ไซเบอร์แพลนเน็ต 

อินเตอร์แอคทีฟ จํากดั” เป็น “บริษัท ไซเบอร์แพลนเน็ต อินเตอร์แอคทีฟ จํากดั (มหาชน)”  

-     เพ่ิมทุนจดทะเบียนจาก 110 ล้านบาทเป็น 140 ล้านบาท และเปลี่ยนแปลงมลูค่าท่ีตราไว้ของหุ้นสามญั

จากหุ้นละ 100 บาทเป็นหุ้นละ 0.50 บาทซึง่ทําให้จํานวนหุ้นสามญัท่ีจดทะเบียนไว้เพ่ิมขึน้จาก 1,100,000 

หุ้นเป็น 280,000,000 หุ้น เพ่ือนําบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ  

-     บริษัท อินฟอร์เมติกซ์ พลสั จํากัด (บริษัทย่อย) ได้ดําเนินการเปิดสถาบนัพฒันาทกัษะโดยใช้โปรแกรม

คอมพิวเตอร์เป็นสือ่การเรียนการสอน ในนาม  จีเนียส แพลนเน็ต เป็นแหง่แรกท่ี เซ็นทรัลชิดลม 

ปี 2553 -       จดทะเบียนเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) เมื่อวนัท่ี 27 พฤษภาคม 2553 

 -  บริษัท อินฟอร์เมติกซ์ พลสั จํากดั (บริษัทยอ่ย) ได้เปิดสถาบนัพฒันาทกัษะจีเนียส แพลนเน็ตเพ่ิมจํานวน 4 

สาขา คือ สาขาเซ็นทรัลป่ิน เกล้า สาขาเซ็นทรัลแจ้งวฒันะ สาขาเพียวเพลสสมัมากร และสาขา บี บูเลอ

วาร์ดบางนา 

  -     ขายแฟรนไชส์จีเนียส แพลนเน็ต ให้กับบุคคลและบริษัททัว่ไป โดย ณ สิน้ปี 2553 กลุ่มบริษัทขายไปแล้ว

กวา่ 40 สาขา และจะเร่ิมทยอยเปิดใน ปี 2554 
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ภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

บริษัท ไซเบอร์แพลนเน็ต อินเตอร์แอคทีฟ จํากัด(มหาชน) ประกอบธุรกิจพฒันาซอฟต์แวร์เกมเพ่ือจําหน่าย และ

รับจ้างพฒันาซอฟต์แวร์เกม ให้แก่ลกูค้าทัง้ในและตา่งประเทศ โดยในการประกอบธุรกิจนัน้ กลุม่บริษัทได้แบ่งโครงสร้าง

การดําเนินธุรกิจโดยบริษัทเป็นผู้วางแผนทางการตลาดและแผนการพฒันาซอฟต์แวร์เกม และมอบหมายให้บริษัทย่อยทํา

หน้าท่ีออกแบบและพฒันาซอฟต์แวร์เกมโดยแบง่เป็นงานด้านการพฒันาโปรแกรมเกม อนิเมชัน่และคอมพิวเตอร์กราฟิก 

เสยีงและดนตรีประกอบฉากภายในเกมรวมทัง้การทดสอบแก้ไขจดุบกพร่องของซอฟต์แวร์เกม จากนัน้จึงจดัจําหน่ายผ่าน

บริษัท  

 ณ 31 ธนัวาคม 2553 บริษัทมีการลงทนุในบริษัทยอ่ย 3 บริษัท โดยโครงสร้างกลุม่บริษัทสามารถแสดงได้ดงันี ้

 

บริษัท  

1. บริษัท ไซเบอร์ แพลนเน็ต อินเตอร์แอคทีฟ จํากัด (มหาชน) ดําเนินธุรกิจเป็นผู้ผลิตและพฒันาซอฟต์แวร์

เกม เพ่ือจําหนา่ยให้แก่ลกูค้าทัง้ในและตา่งประเทศ โดยบริษัทมุง่เน้นการดําเนินธุรกิจด้านการทําการตลาด 

รวมถึงออกแบบ และดแูลภาพรวมของการผลติและพฒันาซอฟต์แวร์เกม โดยมีการกระจายงานบางสว่นใน

ด้านการผลติไปยงับริษัทยอ่ย 

 บริษัทยอ่ย 

1. บริษัท แพลนเน็ต จี จํากดั  ดําเนินธุรกิจเป็นผู้พฒันาชุดคําสัง่ จดัทําดนตรีและเสียงประกอบในซอฟต์แวร์

เกมให้กบับริษัท ปัจจบุนัมีทนุจดทะเบียนเรียกชําระแล้ว 10,000,000 บาท โดยบริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.99 

ของทนุจดทะเบียนเรียกชําระแล้ว 

2. บริษัท บล ูวิซาร์ด สตดูิโอ จํากดั ดําเนินธุรกิจรับจ้างผลติอนิเมชัน่และคอมพิวเตอร์กราฟิก ปัจจุบนัมีทนุจด

ทะเบียนชําระแล้ว 5,000,000 บาท โดยบริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.99 ของทนุจดทะเบียนเรียกชําระแล้ว 

3. บริษัท อินฟอร์เมติกซ์ พลัส จํากัด เดิมช่ือ “บริษัท ไอแทรกซ์ จํากัด” มีทุนจดทะเบียนเรียกชําระแล้ว

20,000,000 บาท โดยบริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนเรียกชําระแล้ว ปัจจุบันกําลงัดําเนิน

สถาบนัพฒันาและสง่เสริมทกัษะสาํหรับเด็ก โดยใช้เคร่ืองเลน่เกมพกพา เป็นสือ่การเรียนการสอน  

นอกจากนีบ้ริษัทยงัมีเงินลงทนุในบริษัท ซีท ูวิชชัน่ จํากดั ซึง่ประกอบธุรกิจจดัจําหนา่ยซอฟต์แวร์เกม โดยบริษัท

ถือหุ้นร้อยละ 19.01 ของทนุจดทะเบียนเรียกชําระแล้วจํานวน 94.63 ล้านบาท 

99.99%

๔ 

99.99% 99.99% 

Blue Wizard Studio Co.,Ltd. 

ทนุชําระแล้ว: 5 ล้านบาท 
Planet G Co.,Ltd. 

ทนุชําระแล้ว: 10 ล้านบาท 

Informatix Plus Co.,Ltd. 

ทนุชําระแล้ว: 20 ล้านบาท 

 
Computer graphic and 

animation Studio 

Software Production Education Business 

CyberPlanet Interactive Public Company Limited 
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ปัจจบุนับริษัทได้พฒันาซอฟต์แวร์เกมสาํหรับเคร่ือง Nintendo Wii จํานวน 18 เกม, เกมสาํหรับเคร่ือง Nintendo 

DS จํานวน 21 เกม, ซอฟต์แวร์เกมสําหรับเคร่ือง Playstation2 จํานวน 13 เกม, ซอฟต์แวร์เกมคอมพิวเตอร์จํานวน 32 

เกม ซอฟต์แวร์เกมคอมพิวเตอร์ออนไลน์บนหน้าเว็บจํานวน 2 เกม  และซอฟต์แวร์เกมสําหรับโทรศพัท์เคลื่อนท่ีกว่า 100 

เกม และยงัมีการดดัแปลงเกมเป็นภาษาตา่ง ๆ อีกไมน้่อยกวา่ 8 ภาษาเพ่ือจดัจําหนา่ยในตา่งประเทศ โดยมีคู่ค้าสําคญัท่ี

มีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จักในระดบันานาชาติอาทิเช่น Activision Value Publishing, Inc., Mindscape, Lexicon, Valcon 

Games LLC. และ UFO Interactive Games, Inc. เป็นต้น 

นอกจากนีก้ลุ่มบริษัทยงัได้ส่งผลงานเข้าประกวดและได้รับรางวลัจากการประกวดทัง้ในระดบัประเทศได้แก่ 

Thailand ICT Award (TICTA)  Thailand Excellence Software Contest and Award (TESCA) และ SIPA Game 

Award และในต่างประเทศได้แก่ Asia Pacific ICT Award (APICTA) และ Venture Capital Forum Asia มาแล้วถึง 44 

รางวลั ซึง่แสดงให้เห็นถึงความสามารถและศกัยภาพในการพฒันาซอฟต์แวร์ท่ีมีคณุภาพและมีแนวคิดท่ีโดดเด่น รวมทัง้

ได้รับรางวลั Business Innovation Award จากการเป็นตวัแทนของประเทศไทยเพ่ือเข้าแข่งขนัในโครงการ Asia Pacific 

ICT Award ติดตอ่กนัถึง 5 ปี นอกจากนีใ้นปี 2553 บริษัทย่อยซึ่งเปิดสถาบนัพฒันาทกัษะภาษาองักฤษในนาม "Genius 

Planet "  ยงัได้รับรางวลั TFBO New Franchise Biz Award จากโครงการ TFBO Franchise Awards อีกด้วย ตวัอย่าง

รางวลัท่ีกลุม่บริษัทได้รับจากงานประกวดตา่งๆ ระหวา่งปี 2546-2553 มีดงันี ้

 

ปี ผู้ ให้รางวลั จํานวน

รางวลั 

ประเภทรางวลั 

2553 Thailand Excellence Software Contest  

     and Award (TESCA) 

1 - The Winner in Social Networking Game  

 

 SIPA Game Award 4 

 

- The Winner in Social Networking Game  

- Runner-up in Console & Mobile Game  

 Thailand ICT Awards (TICTA) 

 

2 

 

 

- Runner-up in Media and Entertainment 

- Runner-up in E-Learning (โดยบริษัทยอ่ย—

Informatix Plus Co., Ltd) 

 TFBO Franchise Awards 

 

1 

 

- TFBO New Franchise Biz Award (โดยบริษัท

ยอ่ย—Informatix Plus Co., Ltd) 

 Venture Capital Forum Asia 1 - The Winner in Mobile Games/Handheld Game 

2552 Thailand Excellence Software Contest  

     and Award (TESCA) 

2 - Best of E-Learning  Application (โดยบริษัทยอ่ย—

Informatix Plus Co., Ltd) 

- Best of offline game 

 Thailand ICT Awards (TICTA) 1 - Best of E-Learning  Application (โดยบริษัทยอ่ย—

Informatix Plus Co., Ltd) 

 SIPA Game  Award 3 - Best of offline game award 

- Runner-up in Handheld and mobile game award 

(โดยบริษัทย่อย—Informatix Plus Co., Ltd) 

- Runner-up in creative game award(โดยบริษัท

ยอ่ย—Informatix Plus Co., Ltd) 

2551 Thailand ICT Awards (TICTA) 3 - Media and Entertainment  Application 
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ปี ผู้ ให้รางวลั จํานวน

รางวลั 

ประเภทรางวลั 

2550 Thailand ICT Awards (TICTA) 5 - Media and Entertainment Application 

- Application and Infrastructure Tool 

- Education and Training 

- Research and Development 

 Asia Pacific ICT Awards (APICTA) 2 - Media and Entertainment 

2549 Thailand ICT Award (TICTA) 1 - Application And Infrastructure Tools 

 Thailand Animation and Multimedia (TAM) 1 - Short Animation 

 Asia Pacific ICT Awards (APICTA) 1 - Application And Infrastructure Tools 

2548 Thailand ICT Award (TICTA) 3 - Best of Media and Entertainment 

- Best of Tourism and Hospitality Application 

- Runner-up in Communication on Virtual 

Messenger Application 

 The United Nations 60th Anniversary 

Short Animation Competition 

1 - Second Prize Winner on  

       “The Story of Child and War” 

 Thailand Animation and Multimedia (TAM) 3 - Third prize in Short Animation 

- Best of Mobile Game – Symbian 

- Best of Mobile Game 

2547 Thailand ICT Award (TICTA) 4 - Best of Entertainment Application 

- Best of Education and Training Application 

- Best of Business Applicatiion 

 Asia Pacific ICT Awards (APICTA) 2 - Winner in Media and Entertainment 

- Certificate of Merit in General Applications 

2546 Asia Pacific ICT Awards (APICTA) 1 - Best Entertainment  Applications 

 Thailand BEST Innovation Awards 1 - Excellent for Small and Medium-Sized 

Businesses 

 The United Nations 60 Anniversary Short 

Animation Competition 

1 - Second Prize Winner on “ The Story of Child 

and War” 
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3.2 โครงสร้างรายได้ 

โครงสร้างรายได้ของกลุม่บริษัทในปี 2551-2553 สามารถจําแนกได้ดงันี ้

• ตามกลุ่มธุรกิจ 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท %

ธุรกิจพัฒนาซอฟต์แวร์เกมเพื่อจําหน่าย

-       เกมคอมพิวเตอร์ 20.44 25.28 6.26 10.33 11.01 11.44

-       เกมคอนโซล 26.43 32.69 45.84 75.62 40.11 41.69

-       เกมสําหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ 2.51 3.10 0.17 0.28 - -

รวม 49.38 61.08 52.27 86.23 51.12 53.14

ธุรกิจรับจ้างพัฒนาซอฟต์แวร์เกม

-       เกมคอมพิวเตอร์ 4.70 5.81 3.30 5.44 13.55 14.09

-       เกมคอนโซล 17.68 21.87 2.04 3.36 6.04 6.28

-       เกมสําหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ - - - - - -

รวม 22.38 27.68 5.33 8.79 19.59 20.36

ธุรกิจนําเข้าและจัดจําหน่ายเกม

-       เกมคอมพิวเตอร์ 9.08 11.23 0.64 1.06 - -

-       เกมคอนโซล - - - - - -

-       เกมสําหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ - - - - - -

รวม 9.08 11.23 0.64 1.06 0.00 0.00

ธุรกิจสถาบันพัฒนาทักษะ - - 2.38 3.92 25.49 26.50

รวมรายได้จากการดําเนินธุรกิจ 80.84 100.00 60.62 100.00 96.20 100.00

ปี 2553ปี 2552
รายได้จําแนกตามกลุ่มธุรกิจ

2551

 

หมายเหต:ุ ธุรกิจนําเข้าและจดัจําหน่ายซอฟต์แวร์เกมดําเนินโดยบริษัท ไซเบอร์แพลนเน็ต พบัลิชช่ิง จํากดั ซึง่ ณ 29 ธันวาคม 

2551 บริษัทได้จําหน่ายหุ้นของบริษัทดงักลา่ว 1.8 ล้านหุ้น คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 75 ของทนุจดทะเบียนของบริษัทดงักลา่วให้แก่

บริษัท ซีท ู วิชชัน่ จํากดั และได้ลงทนุในหุ้นสามญัของบริษัท ซีท ู วิชชัน่ จํากดั จํานวน 1.8 ล้านหุ้น คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 19.01 

ของทนุจดทะเบียนของบริษัท ซีท ูวิชชัน่ จํากดั 
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• ตามกลุ่มภมิูภาค 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท %

รายได้ในประเทศ 33.03        40.86     11.02         18.18     44.29       46.04     

รวมในประเทศ 33.03        40.86     11.02         18.18     44.29       46.04     

รายได้ต่างประเทศ

อเมริกา 21.28        26.33     27.94         46.08     39.97       41.55     

ยุโรป 21.82        26.99     19.27         31.78     11.94       12.41     

เอเซีย 4.71          5.82       2.40           3.96       -           -         

รวมต่างประเทศ 47.81        59.14     49.60         81.82     51.91       53.96     

รายได้รวม 80.84       100.00  60.62       100.00   96.20      100.00   

25532552
รายได้จําแนกตามภูมิภาค

2551

  

ตัง้แตปี่ 2550 กลุม่บริษัทเร่ิมมีรายได้จากการพฒันาซอฟต์แวร์เกมคอนโซลเพ่ือจําหน่ายและการรับจ้างพฒันา

ซอฟต์แวร์เกมคอนโซลให้กบัผู้จดัจําหน่ายในต่างประเทศ สง่ผลให้ในตัง้แต่ปี 2551 – 2552 กลุ่มบริษัทมีสดัสว่นรายได้

จากตา่งประเทศและรายได้จากการพฒันาซอฟต์แวร์เกมคอนโซลเพ่ิมมากขึน้ตามลาํดบั 

ในปี 2553 บริษัทยังคงมีรายได้จากการพัฒนาซอฟต์แวร์เพ่ิมขึน้จากปีก่อน โดยมีรายได้จากการพัฒนา

ซอฟต์แวร์เกมเพ่ือจําหน่าย จํานวน 51.12 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการจําหน่ายเกมคอนโซล และมีรายได้จากการ

พฒันาซอฟต์แวร์เกมเพ่ือจําหน่าย จํานวน 19.59 ล้านบาท ซึ่งสว่นใหญ่เป็นการรับจ้างพฒันาเกมคอมพิวเตอร์ออนไลน์

บนหน้าเว็บมลูคา่ 8.71 ล้านบาท และการพฒันาเกมคอนโซลจํานวน 6.04 ล้านบาท เป็นต้น  นอกจากนีบ้ริษัทยงัมีรายได้

จากธุรกิจสถาบนัพฒันาทกัษะท่ีเติบโตขึน้จากปีก่อน โดยตัง้แตปี่ 2552 เป็นต้นมา กลุม่บริษัทได้มีการเร่ิมต้นปรับเปลี่ยน

รูปแบบธุรกิจจากการจําหนา่ยเกมมาเป็นผู้ให้บริการ โดยเลอืกให้บริการในรูปแบบของสถาบนัพฒันาทกัษะภาษาองักฤษ

นาม "Genius Planet " โดยใช้ ซอฟต์แวร์เกมบนเคร่ืองเลน่คอมพิวเตอร์พกพาเป็นสือ่การเรียนการสอน สง่ผลให้ในปี 2553 

กลุม่บริษัท มีรายได้จากคา่การศกึษาจํานวน 1.59 ล้านบาท และ รายได้จากการขายแฟรนไชส์ จํานวน 23.90 ล้านบาท 
 

3.3 เป้าหมายการดาํเนินธุรกจิ 

 บริษัท ไซเบอร์แพลนเน็ต อินเตอร์แอคทีฟ จํากดั(มหาชน)  เป็นบริษัทผู้พฒันาซอฟท์แวร์เกมชัน้นําของประเทศ

ไทย ซึ่งอยู่ภายใต้การดําเนินธุรกิจของคนไทย โดยบริษัทวางเป้าหมายท่ีจะใช้ความสามารถและศักยภาพทางด้าน

เทคโนโลยีท่ีมีอยู่ เพ่ือนําบริษัทไปสูก่ารเป็นผู้พฒันาเกมชัน้นําของโลกเทียบเท่ากบับริษัทผู้ผลิตซอฟท์แวร์เกมชัน้นําใน

ต่างประเทศ ซึ่งเป้าหมายหลกัของบริษัท คือการผลิตซอฟท์แวร์เกมท่ีมีคุณภาพมาตรฐานระดบัโลก และสร้างความพึง

พอใจสงูสดุให้กบัลกูค้า  

 นอกจากนี ้บริษัท อินฟอร์เมติกซ์ พลสั จํากดั ซึ่งเป็นบริษัทย่อยในเครือ ท่ีดําเนินการผลิตและพฒันาซอฟท์แวร์

เพ่ือการศึกษา ภายใต้ช่ือสถาบนั “Genius Planet” โดยเป็นสถาบนัเพ่ือพฒันาทกัษะและความรู้ทางด้านภาษาองักฤษ 

ด้านการฝึกสมอง คณิตศาสตร์ และวิทยาศาตร์ โดยใช้เกมบนเคร่ืองคอมพิวเตอร์พกพาเป็นหลกัในการเรียนการสอน หรือ

เรียกว่า Casual Edutainment Software โดยสถาบนั Genius Planet มีเป้าหมายท่ีมุ่งเน้นให้เด็กได้รับความรู้ควบคู่ไป

พร้อมกบัความสนกุสนาน และบริษัทมีเป้าหมายในการท่ีจะขยายธุรกิจสถาบนั “Genius Planet” นีไ้ปยงัต่างประเทศทัว่

โลก 
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4. การประกอบธุรกิจ 

4.1       ลักษณะผลิตภณัฑ์และบริการ 

 กลุ่มบริษัทดําเนินธุรกิจพัฒนาซอฟต์แวร์เกม โดยถือเป็นหนึ่งในผู้บุกเบิกในธุรกิจพฒันาซอฟต์แวร์เกม

โดยเฉพาะซอฟต์แวร์เกมคอนโซลในประเทศไทย ภายใต้เคร่ืองหมายการค้า “CyberPlanet Interactive” ทัง้นี ้

ผลติภณัฑ์ของกลุม่บริษัทสามารถแบ่งแยกได้ 3 ลกัษณะตามประเภทของอปุกรณ์ท่ีใช้เลน่เกม ได้แก่ ซอฟต์แวร์เกม

สาํหรับเคร่ืองเลน่เกมคอนโซล ซอฟต์แวร์เกมสาํหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์ และซอฟต์แวร์เกมสาํหรับโทรศพัท์เคลือ่นท่ี 

 นอกจากนีก้ลุม่บริษัทยงัมีธุรกิจเสริมทกัษะการเรียนรู้สําหรับเด็ก ซึ่งถือเป็นธุรกิจท่ีมีความเก่ียวเน่ืองกับ

ธุรกิจในปัจจุบนัของกลุม่บริษัท โดยให้ บริษัท อินฟอร์เมติกซ์ พลสั จํากดั ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทดําเนินธุรกิจ

สถาบนัเสริมทกัษะการเรียนรู้สําหรับเด็กภายใต้ช่ือเคร่ืองหมายการค้า “Geniusplanet” โดยกลุม่บริษัททําการผลิต

และพฒันาซอฟต์แวร์เกมเพ่ือการศึกษา หรือเรียกว่า Casual Edutainment Software) เพ่ือใช้เป็นสื่อประกอบการ

เรียนการสอนผ่านเคร่ืองเล่นคอมพิวเตอร์พกพา ซึ่งถือเป็นสื่อส่งเสริมการเรียนรู้ท่ีทําให้เด็กสามารถได้รับความรู้

ทางด้านวิชาการ และความเพลิดเพลินจากการเล่นเกมควบคู่กนัไปได้ โดยหลกัสตูรแรกท่ีกลุ่มบริษัทพฒันาขึน้คือ

หลกัสตูร “English Monster” ซึง่เป็นหลกัสตูรท่ีมุง่เน้นการพฒันาทกัษะการเรียนรู้สาํหรับวิชาภาษาองักฤษ  หลกัสตูร

ดงักลา่วมีระยะเวลาของหลกัสตูร 16 เดือน โดยลกูค้ากลุม่เป้าหมายคือกลุม่เด็กระดบัประถมศกึษา 

 ในส่วนของการพฒันาซอฟต์แวร์เกมสําหรับอปุกรณ์แต่ละประเภทนัน้ จะมีความแตกต่างในเร่ืองรูปแบบ

ความซบัซ้อนของซอฟต์แวร์เกม เพ่ือให้สามารถใช้งานได้สอดคล้องกบัเทคโนโลยีทัง้ทางด้านฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ 

และรูปแบบการในการใช้งานของแตล่ะประเภทอปุกรณ์ โดยวงจรชีวิตผลติภณัฑ์ของอปุกรณ์เคร่ืองเลน่แตล่ะประเภท

มีความแตกต่างกันตามระยะเวลาการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลงทางด้านการตลาด ซึ่งโดย

สว่นใหญ่แตล่ะประเภทอปุกรณ์ท่ีใช้สาํหรับเลน่เกม มีระยะเวลาการเปลีย่นแปลงทางเทคโนโลยีและการเปลีย่นแปลง

ทางด้านการตลาด ดงันี ้

  

 วงจรชีวติผลิตภณัฑ์ (Product Life Cycle) 

เกมคอนโซล 7 ปี 

เกมคอมพิวเตอร์ 3-5 ปี 

เกมโทรศพัท์เคลือ่นท่ี 1-2 ปี 

 

 ทัง้นี ้สดัสว่นรายได้จากการพฒันาซอฟต์แวร์เกมระหวา่งปี 2551 - 2553 สามารถแสดงได้ดงันี ้ 

 

 ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 

ซอฟต์แวร์เกมคอนโซล 61.47% 83.11% 65.27% 

ซอฟต์แวร์เกมคอมพิวเตอร์ 35.03% 16.60% 34.73% 

ซอฟต์แวร์เกมโทรศพัท์เคลือ่นท่ี 3.50% 0.29% 
 

        - 

รวม 100.00% 100.00% 100.00% 
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4.1.1 ซอฟต์แวร์เกมคอนโซล (Console game)  

 ซอฟต์แวร์เกมคอนโซลยงัคงถือเป็นผลิตภณัฑ์หลกัของกลุ่มบริษัทในปัจจุบนั โดยกลุ่มบริษัทเร่ิมทําการ

พฒันาซอฟต์แวร์เกมคอนโซลตัง้แต่ปี 2550 และมีขยายตวัเพ่ิมขึน้อย่างต่อเน่ือง โดยในปี 2551-2553 กลุม่บริษัทมี

รายได้การพฒันาซอฟต์แวร์เกมคอนโซลในสดัสว่นร้อยละ 61.47 ร้อยละ 83.11 และร้อยละ 65.27 ของรายได้จาก

การพฒันาซอฟต์แวร์เกม ตามลาํดบั 

 ทัง้นี ้เคร่ืองเลน่เกมคอนโซล คือ เคร่ืองเลน่เกมประเภทหนึ่งท่ีแสดงภาพผ่านทางหน้าจอภายในเคร่ือง หรือ

ตอ่กบัเคร่ืองแสดงภาพอ่ืนๆ เช่น โทรทศัน์ หรือ เคร่ืองขยายภาพ (Projector) ซึ่งสามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภทหลกั

ตามลกัษณะการใช้งาน ได้แก่ เคร่ืองเล่นเกมคอนโซลท่ีมีไว้เล่นเพ่ือความบนัเทิงภายในบ้าน และเคร่ืองเล่นเกม

คอนโซลประเภทพกพา โดยปัจจบุนัมีบริษัทผู้ผลติเคร่ืองเกมคอนโซลรายใหญ่เพียง 3 ราย ได้แก่ นินเทนโด โซน่ี และ

ไมโครซอฟต์ โดยผู้ผลติแตล่ะรายได้ผลติเคร่ืองเลน่เกมคอนโซล ดงันี ้

 เคร่ืองเล่นเกมคอนโซล 

ภายในบ้าน 

เคร่ืองเล่นเกมคอนโซล 

ประเภทพกพา 

Nintendo Co., Ltd (นินเทนโด) Nintendo Wii, Gamecube Nintendo DSi, Nintendo DS 

Sony Corporation (โซน่ี) Playstation3, Playstation2 Playstation Portatble (PSP), 

Microsoft  Corporation (ไมโครซอฟท์) Xbox360, Xbox - 

 

• เคร่ืองเล่นเกมคอนโซลภายในบ้าน 

1. Xbox360 

ปีที่วางจําหน่าย: 2548 

 

ลกัษณะเดน่: ภาพกราฟิกความละเอียดสงู  

ลกูค้ากลุม่เป้าหมาย: วยัรุ่น 

จํานวนเคร่ืองที่จําหน่ายได้แล้วทัว่โลก: 49.92 ล้านเคร่ือง 

สว่นแบง่การตลาดในปี 2553: 15.57% ของเคร่ืองเลน่เกมคอนโซลภายในบ้าน 

2. Nintendo Wii 

ปีที่วางจําหน่าย: 2549  

 

ลกัษณะเดน่: อปุกรณ์ควบคมุไร้สาย  Wii mode 

ลกูค้ากลุม่เป้าหมาย: เด็กและครอบครัว 

จํานวนเคร่ืองที่จําหน่ายได้แล้วทัว่โลก: 83.04 ล้านเคร่ือง 

สว่นแบง่การตลาดในปี 2553: 25.91% ของเคร่ืองเลน่เกมคอนโซลภายในบ้าน 

3. Playstation 3 

ปีที่วางจําหน่าย: 2549 

 

ลกัษณะเดน่: ภาพกราฟิกความละเอียดสงูในระบบ Blue-ray Disc  

ลกูค้ากลุม่เป้าหมาย: วยัรุ่น 

จํานวนเคร่ืองที่จําหน่ายได้แล้วทัว่โลก: 45.80 ล้านเคร่ือง 

สว่นแบง่การตลาดในปี 2553: 14.29% ของเคร่ืองเลน่เกมคอนโซลภายในบ้าน 
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4. Playstation 2 

ปีที่วางจําหน่าย: 2543 

 

ลกัษณะเดน่: ภาพกราฟิกความละเอียดสงู  

ลกูค้ากลุม่เป้าหมาย: วยัรุ่น 

จํานวนเคร่ืองที่จําหน่ายได้แล้วทัว่โลก: 141.78 ล้านเคร่ือง 

สว่นแบง่การตลาดในปี 2553: 44.23% ของเคร่ืองเลน่เกมคอนโซลภายในบ้าน 

 

• เคร่ืองเล่นเกมคอนโซลประเภทพกพา 

1. Nintendo Dual Screen (Nintendo DS, NDS) 

ปีที่วางจําหน่าย: 2547  

 

ลกัษณะเดน่: หน้าจอ 2 ด้านและการใช้หน้าจอสมัผสั  

ลกูค้ากลุม่เป้าหมาย: เด็กและครอบครัว 

จํานวนเคร่ืองที่จําหน่ายได้แล้วทัว่โลก: 143.34 ล้านเคร่ือง 

สว่นแบง่การตลาดในปี 2552: 68.78% ของเคร่ืองเลน่เกมคอนโซลพกพา 

2. Playstation Portable (PSP) 

ปีที่วางจําหน่าย: 2547  

 

ลกัษณะเดน่: ภาพกราฟิกความละเอียดสงู และการใช้งานมลัติมีเดีย  

ลกูค้ากลุม่เป้าหมาย: วยัรุ่น 

จํานวนเคร่ืองที่จําหน่ายได้แล้วทัว่โลก: 65.06 ล้านเคร่ือง 

สว่นแบง่การตลาดในปี 2553: 31.22% ของเคร่ืองเลน่เกมคอนโซลพกพา 

หมายเหต:ุ ข้อมลูสว่นแบง่การตลาดและจํานวนเคร่ืองที่จําหน่ายได้อ้างอิงจาก www.vgchartz.com โดยใช้ข้อมลู ณ วนัที่ 25 ธันวาคม 2553 

 

 จากการท่ีเคร่ืองเล่นเกมคอนโซลมีวตัถุประสงค์หลกัในการใช้งาน คือ เพ่ือเลน่เกมและสร้างความบนัเทิง

ให้แก่ผู้ใช้งาน ทําให้ซอฟต์แวร์เกมท่ีทําการพฒันาสําหรับเคร่ืองเลน่เกมคอนโซล จะมีรายละเอียดและความซบัซ้อน

ของโปรแกรมสงูเมื่อเปรียบเทียบกบัเคร่ืองเลน่เกมประเภทอ่ืน เพ่ือให้รูปแบบของเกมมีความสมจริง และสอดคล้อง

กบัอปุกรณ์ตอ่พว่งสาํหรับการใช้งานท่ีมีความหลากหลาย 

 ในการพฒันาซอฟต์แวร์เกมสําหรับเคร่ืองเลน่เกมคอนโซลนัน้ ผู้ผลิตเคร่ืองเลน่เกมคอนโซลแต่ละรายจะมี

การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีของตนเองทัง้ด้านฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ ตลอดจนมีการควบคุมการใช้

เทคโนโลยีดงักล่าวซึ่งครอบคลุมถึงเทคโนโลยีท่ีใช้เพ่ือการพฒันาซอฟต์แวร์เกมด้วย ทําให้ในการประกอบธุรกิจ

พฒันาซอฟต์แวร์เกมคอนโซลนัน้ ผู้พฒันาซอฟต์แวร์เกมจงึต้องได้รับอนญุาตจากผู้ผลติเคร่ืองเลน่เกมคอนโซลในการ

ดําเนินธุรกิจ ทัง้ในรูปแบบการได้รับอนญุาตในการพฒันาซอฟต์แวร์เกมอย่างเป็นทางการ หรือการได้รับสิทธิในการ

ใช้เทคโนโลยี และอปุกรณ์ทดสอบการใช้งานของซอฟต์แวร์เกมสาํหรับเคร่ืองเลน่เกมคอนโซลแตล่ะรุ่น  

 

 จากการท่ีผู้ผลิตแต่ละรายมีการพฒันานวตักรรมและเทคโนโลยี และมีการควบคุมการใช้เทคโนโลยีของ

ตนเองนั่นเอง ทําให้เคร่ืองเล่นเกมคอนโซลของผู้ ผลิตแต่ละรายมีความแตกต่างทางด้านเทคโนโลยีทัง้ทางด้าน

ฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ในการบนัทึกและแปลงข้อมูล ดังนัน้ซอฟต์แวร์เกมท่ีออกแบบมาสําหรับเคร่ืองเล่นเกม

คอนโซลของผู้ ผลิตรายหนึ่ง จึงไม่สามารถใช้กับเคร่ืองเล่นเกมคอนโซลของผู้ ผลิตรายอ่ืนได้ รวมทัง้เมื่อผู้ ผลิต

http://www.vgchartz.com/
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เคร่ืองเลน่เกมคอนโซลมีการปรับปรุงและพฒันาเทคโนโลยีเพ่ิมขึน้โดยการพฒันาเคร่ืองเลน่เกมคอนโซลรุ่นใหม่ เช่น 

จากเคร่ืองเลน่เกม Playstation2 เป็นเคร่ืองเลน่เกม Playstation3 ซอฟต์แวร์เกมคอนโซลท่ีทําการผลิตพฒันาไว้จะ

เกิดความล้าสมยัของเทคโนโลยี โดยไม่สามารถใช้ประสิทธิภาพของเคร่ืองเล่นรุ่นใหม่ได้อย่างเต็มท่ี ทําให้ความ

น่าสนใจในเกมลดน้อยลง ผู้พฒันาซอฟต์แวร์เกมจะต้องทําการพฒันาปรับปรุงโปรแกรมซอฟต์แวร์เกมเพ่ิมเติมให้

สอดคล้องกบัเทคโนโลยีของเคร่ืองเลน่รุ่นนัน้ๆ อยา่งไรก็ตาม เน่ืองจากผู้ผลติเคร่ืองเลน่เกมคอนโซลหลกัในปัจจุบนัมี

เพียง 3 รายทําให้การแขง่ขนัทางด้านการเปลีย่นแปลงเทคโนโลยีของเคร่ืองเลน่เกมคอนโซลมีไมม่ากนกั ดงัจะเห็นได้

จากอายกุารใช้งานของเคร่ืองเลน่เกมคอนโซลแตล่ะรุ่น ซึง่สว่นใหญ่จะมีอายปุระมาณ 7 ปี 

 ในการประกอบธุรกิจกลุม่บริษัทมุ่งเน้นทําการพฒันาซอฟต์แวร์เกมสําหรับเคร่ืองเลน่เกมคอนโซลของนิน

เทนโด และโซน่ีเป็นหลัก เน่ืองจากเคร่ืองเล่นเกมคอนโซลดังกล่าวมีจํานวนผู้ เล่นเป็นจํานวนมาก มีลูกค้า

กลุ่มเป้าหมายและเทคโนโลยีท่ีใช้ในการพฒันาซอฟต์แวร์เกมสําหรับเคร่ืองคอนโซลดงักลา่วท่ีความเหมาะสมกับ

ซอฟต์แวร์เกมของกลุ่มบริษัท โดยกลุ่มบริษัทได้รับการแต่งตัง้จากนินเทนโดให้เป็นผู้พฒันาซอฟต์แวร์เกมท่ีได้รับ

อนุญาต (Nintendo Licensed Developer) ในการพฒันาซอฟต์แวร์เกมสําหรับเคร่ืองเล่น Nintendo Wii และ

Nintendo DS รวมทัง้มีสิทธิในการใช้เทคโนโลยีและอุปกรณ์ในการพัฒนาซอฟต์แวร์เกมสําหรับเคร่ืองเล่นเกม

คอนโซลดังกล่าว นอกจากนีก้ลุ่มบริษัทยังได้รับสิทธิในการใช้เทคโนโลยีและอุปกรณ์สําหรับเคร่ืองเล่นเกม 

Playstaion2 และเคร่ืองเล่นเกม PSP ซึ่งเป็นเคร่ืองเล่นเกมคอนโซลท่ีผลิตโดยโซน่ี รวมทัง้ได้รับสิทธิในการใช้

เทคโนโลยีและอปุกรณ์สาํหรับเคร่ืองเลน่เกม Xbox360 ซึง่ผลติโดยไมโครซอฟต์อีกด้วย  

 ณ. วนัท่ี 31 ธันวาคม 2553 กลุม่บริษัทได้พฒันาซอฟต์แวร์เกมคอนโซลสําหรับเคร่ือง Nintendo Wii แล้ว

เสร็จจํานวน 18 เกม, สําหรับเคร่ือง Nintendo DS จํานวน 21 เกม และสําหรับเคร่ือง Playstation2 จํานวน 13 เกม 

โดย ตวัอยา่งซอฟต์แวร์เกมคอนโซลท่ีพฒันาโดยกลุม่บริษัท จําแนกตามประเภทเคร่ืองเลน่เกมคอนโซล มีดงันี ้

 

Nintendo Wii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

     

http://www.cpigames.com/products.php?pid=00142
http://www.cpigames.com/products.php?pid=00142
http://www.cpigames.com/products.php?pid=00138
http://www.cpigames.com/products.php?pid=00138
http://www.cpigames.com/products.php?pid=00137
http://www.cpigames.com/products.php?pid=00137
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Nintendo DS 

     

     

Playstation2 

     

  

 ซอฟต์แวร์เกมคอนโซลท่ีกลุม่บริษัทพฒันาในระยะเร่ิมต้นนัน้ เป็นการนําซอฟต์แวร์เกมคอมพิวเตอร์ท่ีกลุม่

บริษัทพฒันาไว้แล้วมาปรับปรุงเพ่ิมเติม เพ่ือให้สามารถใช้งานได้กบัเคร่ืองเลน่เกมคอนโซลของผู้ผลิตต่างๆ ต่อมาจึง

ได้มีการพัฒนาซอฟต์แวร์เกมคอนโซลใหม่ๆ ท่ีจัดเป็นเกมท่ีมีคุณภาพสูง (Premium Game) เช่น เกม Barbie 

Fashion Show และเกม Beauty Salon เป็นต้น โดยกลุม่บริษัทมุ่งเน้นการพฒันาซอฟต์แวร์เกมแนวแคชชวล 

(Casual) ท่ีมีเนือ้หาท่ีสร้างสรรค์และสง่เสริมการเรียนรู้ สาํหรับผู้ เลน่เด็กและครอบครัวเป็นหลกั ซึ่งเกมแนวแคชชวล

นัน้เป็นเกมท่ีเหมาะสาํหรับการผอ่นคลายยามวา่ง (Casual gamer) มีเนือ้หาและรูปแบบการเลน่ท่ีหลากหลาย อาทิ

เช่น เกมแนวผจญภยั (Adventure), เกมแนววางแผนกลยทุธ (Strategy), เกมไขปริศนา (Puzzle) เป็นต้น ทัง้นีก้ลุม่

บริษัทได้พฒันาซอฟต์แวร์เกมเนือ้หาเดียวกนัสําหรับเคร่ืองเลน่เกมคอนโซลมากกว่าหนึ่งประเภทเพ่ือเพ่ิมโอกาสใน

การเข้าถึงกลุม่ลกูค้าปลายทางท่ีมีความหลากหลายในการเลอืกใช้งานเคร่ืองเลน่เกมคอนโซลของผู้ผลติเคร่ืองเลน่แต่

ละราย 

 

4.1.2 ซอฟต์แวร์เกมสาํหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์ (Computer Game) 

 ซอฟต์แวร์เกมสําหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์เป็นผลิตภณัฑ์หลกัของกลุ่มบริษัทในช่วงระหว่างปี 2543-2550 

โดยในปี 2551 – 2553 กลุม่บริษัทมีรายได้จากการพฒันาซอฟต์แวร์เกมคอมพิวเตอร์ในสดัสว่นร้อยละ 35.03 ร้อยละ 

16.59 และร้อยละ 34.73 ของรายได้จากการพฒันาซอฟต์แวร์เกม ตามลาํดบั 

 ทัง้นี ้ซอฟต์แวร์เกมสําหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์ สามารถแบ่งได้เป็น 2 รูปแบบ คือ เกมคอมพิวเตอร์แบบ

ออฟไลน์ (Offline Game) และเกมคอมพิวเตอร์แบบออนไลน์ (Online Game) โดยจากเดิมกลุม่บริษัทมุ่งเน้นการ

พฒันาซอฟต์แวร์เกมคอมพิวเตอร์ในลกัษณะออฟไลน์เป็นหลกั แต่ปัจจุบนัได้เร่ิมมุ่งเน้นให้บริการรับจ้างพฒันาเกม

คอมพิวเตอร์ออนไลน์บนหน้าเว็บ (Web Base Game Online) เช่น เฟซบุ๊ก ซึ่งเป็นเครือข่ายสงัคมออนไลน์ท่ีกําลงั

ได้รับความนิยมอยา่งมากในขณะนี ้อีกทัง้ เกมออนไลน์บนหน้าเว็บมีแนวโน้มการขยายตวัท่ีดีในอนาคต 

 กลุม่บริษัทเร่ิมพฒันาซอฟต์แวร์เกมคอมพิวเตอร์ตัง้แต่ปี 2543 โดยในช่วงแรกของการประกอบธุรกิจกลุม่

บริษัทมีการพฒันาซอฟต์แวร์เกมคอมพิวเตอร์หลากหลายรูปแบบ ทัง้เกมวางแผนกลยทุธ์(Real-time Strategy) เกม

ตอ่สู้  (Action) เกมจําลองสถานการณ์ (Simulation) รวมถึงการนําเอาตวัละครท่ีได้รับความนิยมมาเป็นตวัละครหลกั

http://www.cpigames.com/products.php?pid=00145
http://www.cpigames.com/products.php?pid=00145
http://www.cpigames.com/products.php?pid=00151
http://www.cpigames.com/products.php?pid=00151
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ในเกมท่ีทําการพฒันา เช่น ปังปอนด์ อลุตร้าแมน เป็นต้น นอกจากนีก้ลุม่บริษัท ยงัให้ความร่วมมือกบัหน่วยงานของ

ภาครัฐและเอกชน ในการพฒันาซอฟต์แวร์เกมท่ีมีเนือ้หาเป็นประโยชน์ต่อเยาวชนและสนบัสนนุนโยบายของภาครัฐ 

อาทิเช่น เกม Moontra Kid ซึ่งเป็นเกมท่ีมีเนือ้หาต่อต้านยาเสพติด และเกม CEO City ท่ีมีเนือ้หาประชาสมัพนัธ์

สนิค้าหนึง่ตําบลหนึง่ผลติภณัฑ์ (OTOP) เป็นต้น  

 ตัง้แตปี่ 2550 กลุม่บริษัทมุง่เน้นการพฒันาซอฟต์แวร์เกมแนวแคชชวลเพ่ือความบนัเทิงและสง่เสริมความรู้ 

(Edutainment) สาํหรับเด็กเลก็อายตุัง้แต่ 2 ปีจนถึงระดบัประถมศึกษา โดยจะเป็นเกมท่ีมีเนือ้หาสง่เสริมการเรียนรู้

และความรู้รอบตวัตา่งๆ ควบคูไ่ปกบัการเลน่เกม โดยใช้ตวัการ์ตนูเป็นสื่อในการเรียนรู้ อาทิเช่น ซอฟต์แวร์เกมในชุด

ของ Bonga Bonga Series และ Bonga Bonga Learning ท่ีมีเนือ้หาสง่เสริมทกัษะและความรู้ด้านคณิตศาสตร์ 

รูปทรงเรขาคณิต ดนตรีและศิลปะสาํหรับเด็ก เป็นต้น  

 ปัจจุบนักลุม่บริษัทได้พฒันาซอฟต์แวร์เกมสําหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์ไปแล้วกว่า 30 เกม และพฒันาเกม

คอมพิวเตอร์ออนไลน์บนหน้าเฟซบุ๊กจํานวน 2 เกม โดยตวัอยา่งซอฟต์แวร์เกมคอมพิวเตอร์ท่ีพฒันาโดยกลุม่บริษัท 

มีดงันี ้ 

เกมคอมพิวเตอร์แบบออฟไลน์ (Offline Game) 

      

      

      

เกมคอมพิวเตอร์แบบออนไลน์บนหน้าเวบ็ (Web Base Game Online) 
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4.1.3 สิทธิพิเศษจากการส่งเสริมการลงทุน 

 บริษัทและบริษัทย่อยได้รับสิทธิพิเศษทางด้านภาษีอากรจากกรมส่งเสริมการลงทุนตามพระราชบญัญัติ

สง่เสริมการลงทนุ พ.ศ. 2520 สาํหรับการประกอบธุรกิจผลติซอฟต์แวร์ โดยการอนมุตัิของคณะกรรมการสง่เสริมการ

ลงทนุภายใต้เง่ือนไขตา่ง ๆ ท่ีกําหนดไว้ บริษัทและบริษัทย่อยได้รับสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีอากรท่ีมีสาระสําคญั 

ดงัตอ่ไปนี ้

รายละเอียด 
บริษัท ไซเบอร์แพลนเน็ต อินเตอร์

แอคทีฟ จํากดั (มหาชน) 
บริษัท อินฟอเมติกซ์ พลสั จํากดั 

1. บตัรสง่เสริมเลขที ่ 2084(7)/2547 1804(7)/2551 

2. เพ่ือสง่เสริมการลงทนุในกิจการ ซอฟต์แวร์ (Digital Content) ซอฟต์แวร์ (Digital Content) 

3. สิทธิประโยชน์สาํคญัที่ได้รับ   

3.1 ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคล
สําหรับกําไรสทุธิที่ได้จากการประกอบ
กิจการที่ได้รับการสง่เสริมและได้รับ
อนญุาตให้นําผลขาดทนุประจําปีที่
เกิดขึน้ในระหวา่งเวลานัน้ไปหกัออก
จากกําไรสทุธิที่เกิดขึน้ภายหลงั
ระยะเวลาได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติ
บคุคลมีกําหนดเวลาไมเ่กิน 5 ปีนบัแต่
วนัพ้นกําหนดเวลานัน้  

8 ปี  

 

 

8 ปี 

3.2 ได้รับยกเว้นไมต้่องนําเงินปันผลจาก
กิจการที่ได้รับการสง่เสริมซึง่ได้รับ
ยกเว้นภาษีเงินได้ นิติบคุคลไปรวม
คํานวณเพ่ือเสียภาษีตลอดระยะเวลาที่
ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิตบิคุคล
นัน้ 

ได้รับ ได้รับ 

3.3 ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสาํหรับ
เคร่ืองจกัรตามที่คณะกรรมการ
พิจารณาอนมุตัิ 

ได้รับ ได้รับ 

4. วนัที่เร่ิมใช้สิทธิตามบตัรสง่เสริม 17 มีนาคม 2549 8 กรกฎาคม 2551 

หมายเหตุ : สาํหรับบริษัท บล ูวิซาร์ด สตดูิโอจํากดั และ บริษัท แพลนเน็ต จี จํากดั มีการยื่นขอบตัรสง่เสริมการ

ลงทนุใหมใ่นปี 2553 และได้รับอนมุตัิแล้วในปี 2554 ขณะนีอ้ยูใ่นระหวา่งการดําเนินการด้านเอกสาร 
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4.2 ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน  

4.2.1 อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์เกมคอนโซล   

 อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์เกมคอนโซลถือเป็นส่วนหนึ่งของอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์เกมทัว่โลก ในปี 2551 

อตุสาหกรรมซอฟต์แวร์เกมทัว่โลกมีมลูค่าประมาณ 46,200 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยอตุสาหกรรมเกมคอนโซลมีสว่น

แบง่ทางการตลาดร้อยละ 57.60 ของอตุสาหกรรมหรือคิดเป็นมลูคา่ถึง 26,618 ล้านเหรียญสหรัฐ*   

*ข้อมลูจาก Pricewaterhousecoopers: Global Entertainment and Media Outlook 2008-2012 

 

กราฟแสดงมลูคา่อตุสาหกรรมซอฟต์แวร์เกมคอนโซล และสว่นแบง่ตลาดตามภมูิภาค 

มลูคา่อตุสาหกรรมซอฟต์แวร์เกมคอนโซลทัว่โลก  
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สว่นแบง่ตลาดซอฟต์แวร์เกมคอนโซลในปี 2551 
 

 

ที่มา : Pricewaterhousecoopers, NPD Group, Inc. 

 

 ในระหว่างปี 2549 – 2551 มลูค่าอตุสาหกรรมซอฟต์แวร์เกมคอนโซลทัว่โลกมีการขยายตวัเพ่ิมขึน้อย่าง

ต่อเน่ืองในอตัราประมาณร้อยละ 8.04 ร้อยละ 34.06 และร้อยละ 6.90 ตามลําดบั ทัง้นีใ้นช่วงปีดงักลา่ว ผู้ผลิต

เคร่ืองเล่นเกมคอนโซล ทัง้ ไมโครซอฟต์ นินเทนโด และโซน่ี ได้วางจําหน่ายเคร่ืองเล่นเกมคอนโซลรุ่นใหม่ ได้แก่ 

Xbox360, Nintendo Wii และ Playstation3 ตามลาํดบัสง่ผลให้ผู้พฒันาซอฟต์แวร์เกมสาํหรับเคร่ืองเลน่เกมคอนโซล 

มีการนําเสนอซอฟต์แวร์เกมออกสูต่ลาดเป็นจํานวนมากเพ่ือรองรับการเปลีย่นแปลงของเทคโนโลยีเคร่ืองเลน่ดงักลา่ว 

ประกอบกบัผู้บริโภคมีความสนใจและตื่นตวัในการเลน่เคร่ืองเลน่เกมรุ่นใหมทํ่าให้มลูคา่อตุสาหกรรมซอฟต์แวร์เกมมี

การเติบโตเพ่ิมขึน้อย่างมาก โดยเมื่อพิจารณาส่วนแบ่งตลาดมลูค่าการจําหน่ายซอฟต์แวร์เกมคอนโซลในภูมิภาค

ต่างๆ ในปี 2551 พบว่ามลูค่าการจําหน่ายส่วนใหญ่อยู่ในภูมิภาคสหรัฐอเมริกา โดยมีสดัสว่นอยู่ท่ีร้อยละ 41.17 

ในขณะท่ีเอเชียแปซิฟิก และยโุรปอยูท่ี่ร้อยละ 29.16 และร้อยละ 24.68 ตามลาํดบั   

 ในปี 2553 อตุสาหกรรมซอฟต์แวร์เกมคอนโซลมีแนวโน้มชะลอตวัลงเมื่อเทียบกบัปี 2551-2552 เน่ืองจาก

ผลกระทบของภาวะเศรษฐกิจชะลอตวัในหลายภูมิภาค อีกทัง้ได้รับผลกระทบจากการเข้าสู่ตลาดเกมของอปุกรณ์

ประเภทพกพา เช่น iPhone และ iPad ประกอบกบัในปี 2553 ผู้จดัจําหน่ายเกมรายใหญ่ได้วางจําหน่ายเกมท่ีอยู่ใน

กระแสความสนใจหลกัในจํานวนท่ีน้อยลงเมื่อเทียบกบัปี 2551 ทําให้ยอดขายโดยรวมของอตุสาหกรรมลดลง 
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ภาวะอตุสาหกรรมซอฟต์แวร์เกมคอนโซลในสหรัฐอเมริกา 

 สหรัฐอเมริกามีตลาดซอฟต์แวร์เกมคอนโซลขนาดใหญ่เป็นอนัดับหนึ่งของโลก โดยในระหว่างปี 2551-

2553 อตุสาหกรรมซอฟต์แวร์เกมคอนโซลในสหรัฐอเมริกามีมลูค่าการค้าปลีกรวมจํานวนประมาณ *11,000 ล้าน

เหรียญสหรัฐ *9,900 ล้านเหรียญสหรัฐ  และ *9,400 ล้านเหรียญสหรัฐตามลําดบั (*ข้อมลูจาก  NPD Group, Inc.  )  

การลดลงของยอดจําหนา่ยเกมคอนโซลมีผลกระทบสว่นใหญ่มาจากการแขง่ขนัในอตุสาหกรรมเกมท่ีเปลีย่นแปลงไป 

โดยอุปกรณ์ประเภทพกพาท่ีออกมารุ่นใหม่ๆ  เช่น iPhone  iPod touch และ iPad สามารถทําหน้าท่ีเป็น

เคร่ืองเลน่เกมได้เช่นเดียวกบัเคร่ืองเลน่เกมคอนโซลประเภทพกพา อีกทัง้ ตลาดเกมใน iPhone มีการเติบโตขึน้อย่าง

รวดเร็ว โดยในปี 2551 iPhone กินสว่นแบ่งตลาดวีดีโอเกมโดยรวม และตลาดเคร่ืองเลน่เกมคอนโซลประเภทพกพา 

ดงันี ้  

 

มลูคา่อตุสาหกรรมวีดีโอเกมในสหรัฐอเมริกา 

  2551 2552 

iPhone 1% 5% 

เคร่ืองเลน่เกมคอนโซลประเภทพกพา  20% 24% 

เคร่ืองเลน่เกมคอนโซล 79% 71% 

  100% 100% 

 

มลูคา่อตุสาหกรรมซอฟต์แวร์เกมคอนโซลประเภทพกพา ในสหรัฐอเมริกา 

  2551 2552 

iPhone 5% 19% 

PlayStation Portable (PSP) 20% 11% 

Nintendo DS 75% 70% 

  100% 100% 

ที่มา : www.slashgear.com 

  

ภาวะอตุสาหกรรมซอฟต์แวร์เกมคอนโซลในยโุรป  

 ปัจจบุนัมลูคา่รวมของอตุสาหกรรมซอฟต์แวร์เกมคอนโซลในยโุรปคิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 24.68 ของมลูค่า

อตุสาหกรรมซอฟต์แวร์เกมคอนโซลทัว่โลก โดยประเทศองักฤษ ฝร่ังเศส และเยอรมนัมีสดัสว่นทางการตลาดมาก

ท่ีสดุถึงร้อยละ 31.51, ร้อยละ 19.18 และร้อยละ 17.81 ของมลูค่าตลาดรวมในภมูิภาค ตามลําดบั อตัราการเติบโต

ของตลาดซอฟต์แวร์เกมคอนโซลในยโุรปในปี 2549-2550 อยูท่ี่ร้อยละ 6.08 และร้อยละ 14.63 ตามลําดบั ขณะท่ีใน

ปี 2551 อตัราการเติบโตลดลงเหลอืร้อยละ 7.37 เน่ืองจากภาวะชะลอตวัของเศรษฐกิจโดยรวมในยโุรป ดงัจะเห็นได้

จากรายได้รวมของอตุสาหกรรมซอฟต์แวร์เกมในประเทศองักฤษซึง่มีสดัสว่นมากท่ีสดุในภมูิภาค ซึง่ในปี 2551-2553 

อตุสาหกรรมซอฟต์แวร์เกมในประเทศองักฤษมีรายได้รวม 6,400 ล้านเหรียญสหรัฐ  5,300 ล้านเหรียญสหรัฐ และ 

2,260 ล้านเหรียญสหรัฐ   ตามลาํดบั เน่ืองจากปี 2552-2553 ประเทศองักฤษประสบปัญหาเศรษฐกิจชะลอตวั 

http://www.slashgear.com/
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ภาวะอตุสาหกรรมซอฟต์แวร์เกมคอนโซลในญ่ีปุ่ น 

 ปัจจุบนัมูลค่ารวมของอตุสาหกรรมซอฟต์แวร์เกมคอนโซลในภมูิภาคเอเชียแปซิฟิกคิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 

37 ของมูลค่าอุตสาหกรรมเกมคอนโซลทัว่โลก โดยประเทศญ่ีปุ่ นครองสดัส่วนทางการตลาดมากท่ีสุดถึงร้อยละ 

40.16 ของมลูคา่ตลาดรวมในภมูิภาค  โดยในปี 2552-2553 อตุสาหกรรมซอฟต์แวร์เกมคอนโซลในประเทศญ่ีปุ่ นมี

มลูคา่การค้าปลกีรวมจํานวนประมาณ  *6,530 ล้านเหรียญสหรัฐ  และ *5,940 ล้านเหรียญสหรัฐตามลําดบั (*ข้อมลู

จาก  ENTERBRAIN, INC.  )  การลดลงของยอดจําหนา่ยเกมคอนโซลมีผลกระทบสว่นใหญ่มาจากการแนวโน้มการ

บริโภคเกมของผู้บริโภคเร่ิมเปลี่ยนแปลงจากการเล่นเกมบนเคร่ืองเล่นคอนโซลไปสูเ่กมบนเคร่ืองเล่น mobile เช่น 

iPhone และเกมบนเครือขา่ยสงัคมออนไลน์ เช่น เฟซบุ๊ก เป็นต้น 

 

ปัจจัยที่มีผลต่อการเติบโตของอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์เกมคอนโซล 

1. การแข่งขันกันระหว่างผู้ผลิตเคร่ืองเล่นเกมคอนโซล 

การแขง่ขนัระหวา่งผู้ผลติเคร่ืองเลน่เกมคอนโซล (Platform Owner) เป็นไปในเชิงของการแข่งขนัด้านนวตักรรม 

เทคโนโลยีและการตลาดเป็นหลกั โดยผู้ ผลิตเคร่ืองเล่นเกมคอนโซลแต่ละรายใช้จุดเด่นทางด้านนวัตกรรมและ

เทคโนโลยีด้านมลัติมีเดียของตนเป็นจดุดงึดดูความสนใจจากผู้บริโภค ปัจจบุนัทัว่โลกมีผู้ผลิตเคร่ืองเลน่เกมคอนโซล

รายใหญ่เพียง 3 ราย ซึง่การแขง่ขนัระหวา่งผู้ผลติดงักลา่ว สง่ผลให้เกิดเทคโนโลยีมลัติมีเดียใหม่ๆ อาทิเช่น การผลิต

เคร่ืองเล่นเกมคอนโซลพกพาท่ีสามารถเช่ือมต่ออินเตอร์เน็ตและสามารถเปิดดูวิดีโอและใช้ฟังเพลงได้ การผลิต

เคร่ืองเลน่เกมแบบหน้าจอระบบสมัผสั และการผลติเคร่ืองเลน่เกมคอนโซลท่ีใช้การตรวจจบัการเคลื่อนไหวของผู้ เลน่

ในการควบคมุ เป็นต้น นวตักรรมเหลา่นีม้ีสว่นช่วยสนบัสนนุให้เกิดผู้ เลน่เกมรายใหมเ่พ่ิมขึน้ สง่ผลให้ตลาดซอฟต์แวร์

เกมคอนโซลโดยภาพรวมมีการขยายตวัเพ่ิมขึน้ 

2. การวางจาํหน่ายเคร่ืองเล่นเกมคอนโซลรุ่นใหม่ 

จากข้อมลูในอดีตพบว่าอตัราการเติบโตของอตุสาหกรรมซอฟต์แวร์เกมคอนโซลในช่วง 1-2 ปีแรกหลงัการวาง

จําหน่ายเคร่ืองเลน่เกมคอนโซลรุ่นใหมจ่ะเป็นไปอย่างก้าวกระโดด เน่ืองจากความตื่นตวัของผู้บริโภคและผู้พฒันา

ซอฟต์แวร์เกมคอนโซลในการพฒันาซอฟต์แวร์เกมเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีของเคร่ืองเลน่เกมรุ่น

ใหม ่ทัง้นี ้อตัราเติบโตจะชะลอตวัลงจนกว่าจะมีการวางจําหน่ายเคร่ืองเลน่เกมคอนโซลรุ่นใหม่อีกครัง้ ซึ่งโดยทัว่ไป

ผู้ผลิตเคร่ืองเล่นเกมคอนโซลจะทําการปรับเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและผลิตเคร่ืองเล่นเกมคอนโซลรุ่นใหม่ใน

ระยะเวลาประมาณ 7 ปี  

 ในปี 2548-2549 ผู้ผลิตเคร่ืองเล่นเกมคอนโซลรายใหญ่ของโลก ได้แก่ นินเทนโด โซน่ี และไมโครซอฟต์ ได้

ทยอยวางจําหน่ายเคร่ืองเล่นเกมคอนโซลรุ่นใหม่ สง่ผลให้มูลค่าตลาดซอฟต์แวร์เกมคอนโซลทัว่โลกในปี 2550 มี

อตัราการเติบโตสงูถึงร้อยละ 34.06 เมื่อเทียบกบัมลูคา่ตลาดซอฟต์แวร์เกมคอนโซลทัว่โลกในปี 2549  

3. การละเมิดลิขสิทธ์ิซอฟต์แวร์เกม (Software Piracy) 

การละเมิดลิขสิทธ์ิซอฟต์แวร์เกมส่งผลโดยตรงต่อรายได้ของผู้พฒันาซอฟต์แวร์เกมคอนโซล ผู้จัดจําหน่ายเกม

คอนโซล ไปจนถึงผู้ ผลิตเคร่ืองเล่นเกมคอนโซล ซึ่งนับเป็นอุปสรรคสําคญัอย่างหนึ่งของอุตสาหกรรมเกมคอนโซล 

ปัจจบุนัรูปแบบการละเมิดลขิสทิธ์ิไมจํ่ากดัอยูเ่พียงการจําหนา่ยซอฟต์แวร์เกมละเมิดลขิสทิธ์ิ และการจําหน่ายอปุกรณ์

ท่ีละเมิดลขิสทิธ์ิสาํหรับเกมคอนโซลเทา่นัน้ ยงัมีการแจกจ่ายซอฟต์แวร์ละเมิดลขิสทิธ์ิผ่านเว็บไซต์ต่างๆ ซึ่งการป้องกนั
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และควบคุมยงัทําได้ลําบากโดยเฉพาะในประเทศท่ีการบงัคบัใช้กฎหมายลิขสิทธ์ิขาดความเข้มงวด ซึ่งปัญหาการ

ละเมิดลขิสทิธ์ิซอฟต์แวร์เกมจะสง่ผลโดยตรงตอ่การขยายตวัและการเติบโตของอตุสาหกรรมซอฟต์แวร์เกม  

4. ภาวะทางเศรษฐกิจ 

ภาวะเศรษฐกิจโดยรวมมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซือ้ซอฟต์แวร์เกมของผู้บริโภค เน่ืองจากซอฟต์แวร์เกมไม่ใช่สิ่ง

อปุโภคบริโภคท่ีมีความจําเป็นตอ่การดํารงชีวติ ในภาวะเศรษฐกิจซบเซาจึงมีแนวโน้มท่ีผู้บริโภคจะชะลอการตดัสนิใจ

ซือ้ซอฟต์แวร์เกมเพ่ือเป็นการประหยดัค่าใช้จ่าย โดยในปี 2551-2553 อตัราการเติบโตของอตุสาหกรรมซอฟต์แวร์

เกมคอนโซลมีการลดลงอยา่งตอ่เน่ือง สาเหตสุว่นหนึ่งมาจากการเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคเกมของผู้บริโภค โดย

เร่ิมเปลีย่นแปลงจากการเลน่เกมบนเคร่ืองเลน่คอนโซลไปสูก่ารเลน่เกมบนเคร่ืองเลน่ mobile เช่น iPhone และการเลน่

เกมบนเครือข่ายสงัคมออนไลน์ เช่น เฟซบุ๊ก เป็นต้น นอกจากนีบ้างประเทศโดยเฉพาะประเทศญ่ีปุ่ นซึ่งมีตลาด

ซอฟต์แวร์เกมคอนโซลใหญ่เป็นอนัดบัสองของโลกกําลงัประสบกับภาวะเศรษฐกิจตกตํ่า ทําให้ยอดขายซอฟต์แวร์

และฮาร์ดแวร์เกมคอนโซลลดลง  

 ปัจจยัทัง้หมดดงักลา่วสง่ผลกระทบต่อการเติบโตของอตุสาหกรรมซอฟต์แวร์เกมคอนโซลโดยรวม ซึ่งมีผล

ต่อการวางแผนกลยุทธ์ในการแข่งขนัในอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์เกมด้วย โดยซอฟต์แวร์เกมคอนโซลท่ีพัฒนาขึน้

สําหรับเคร่ืองเล่นเกมคอนโซลจะต้องมีระดับเทคโนโลยีและลูกค้ากลุ่มเป้าหมายท่ีสอดคล้องกับเคร่ืองเล่นเกม

คอนโซลนัน้ๆ  นอกจากนีส้่วนแบ่งทางการตลาดของเคร่ืองเล่นเกมคอนโซลนัน้ๆ มีผลต่อโอกาสในการประสบ

ความสาํเร็จทางด้านยอดขายของซอฟต์แวร์เกมคอนโซลด้วยเช่นกนั 

 

4.2.2 อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์เกมคอมพิวเตอร์ 

 อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์เกมคอมพิวเตอร์ในปัจจุบนัมีมูลค่ารวม 11,469 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือคิดเป็น

สดัส่วนร้อยละ 24.82 ของมูลค่าอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์เกมทั่วโลก อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์เกมคอมพิวเตอร์

ประกอบด้วยเกมออฟไลน์ซึง่ไมส่ามารถเช่ือมต่อกบัอินเตอร์เน็ตได้ และเกมออนไลน์ซึ่งผู้ เลน่จําเป็นต้องเช่ือมต่อกบั

อินเตอร์เน็ตในการเล่น ปัจจุบันเกมออนไลน์ได้รับความนิยมมากขึน้และมีส่วนแบ่งทางการตลาดเพ่ิมขึน้อย่าง

ต่อเน่ือง โดยในปี 2551 เกมคอมพิวเตอร์ออฟไลน์มีสดัส่วนร้อยละ 32.73 ของมูลค่าอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์เกม

คอมพิวเตอร์ ขณะท่ีเกมออนไลน์มีสดัสว่นร้อยละ 67.27 ของมลูค่าอตุสาหกรรมซอฟต์แวร์เกมคอมพิวเตอร์ (ข้อมลู

จาก Pricewaterhousecoopers: Global Entertainment and Media Outlook 2008-2012 โดยข้อมลูในสว่นของ

เกมออนไลน์นัน้หมายรวมถึงซอฟต์แวร์เกมท่ีผู้ เลน่จําเป็นต้องเช่ือมต่อกบัอินเตอร์เน็ตในการเลน่ ทัง้นีก้ว่าร้อยละ 80 

ของเกมออนไลน์เป็นเกมคอมพิวเตอร์)   

 อตุสาหกรรมซอฟต์แวร์เกมคอมพิวเตอร์ในภมูิภาคเอเชียแปซิฟิกและยโุรปมีมลูค่ามากท่ีสดุคิดเป็นร้อยละ 

43.50 และร้อยละ 29.88 ของมลูคา่อตุสาหกรรมซอฟต์แวร์เกมคอมพิวเตอร์ทัว่โลก  
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มลูคา่อตุสาหกรรมซอฟต์แวร์เกมคอมพิวเตอร์ทัว่โลก 
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สว่นแบง่ตลาดซอฟต์แวร์เกมคอมพิวเตอร์ในปี 2551 

 

ที่มา : Pricewaterhousecoopers 

 

 ทัง้นี ้อตุสาหกรรมซอฟต์แวร์เกมคอมพิวเตอร์ทัว่โลก มีการขยายตวัเพ่ิมขึน้อย่างต่อเน่ือง แต่มีอตัราการ

ขยายตวัท่ีมีแนวโน้มลดลง จากปัญหาการละเมิดลิขสิทธ์ิซอฟต์แวร์ การลดลงของความนิยมในเกมคอมพิวเตอร์

ออฟไลน์ และภาวะเศรษฐกิจท่ีชะลอตวัในปี 2551 โดยในปี 2549-2551 อตัราการเติบโตของอตุสาหกรรมซอฟต์แวร์

เกมคอมพิวเตอร์ทัว่โลกเทา่กบัร้อยละ 17.54, ร้อยละ 14.98 และร้อยละ 10.29 ตามลาํดบั  

  

4.2.3 ภาวะการแข่งขนั 

• ภาพรวมของการแข่งขัน 

 อตุสาหกรรมซอฟต์แวร์เกมเป็นอตุสาหกรรมเพ่ือความบนัเทิงท่ีมีการเติบโตและขยายตวัอย่างต่อเน่ือง โดย

ในช่วงทศวรรษท่ีผา่นมา ผู้บริโภคทัว่โลกหนัมาให้ความนิยมในการแสวงหาความบนัเทิงจากการเลน่เกมเพ่ิมขึน้ ซึ่ง

เป็นผลตอ่เน่ืองจากการพฒันาทางด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ตท่ีเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจําวนั

ของคนโดยทัว่ไป อย่างไรก็ตาม ในสว่นของผู้ประกอบการในการพฒันาซอฟต์แวร์เกมสูต่ลาด ยงัมีจํานวนน้อยราย

เมื่อเทียบกับผู้บริโภค โดยปัจจุบนัมีบริษัทพัฒนาซอฟต์แวร์เกมประมาณ 10,000 รายทั่วโลก ซึ่งบริษัทพฒันา

ซอฟต์แวร์ท่ีต้องการพฒันาซอฟต์แวร์เกมคอนโซลจะต้องได้รับการอนญุาตจากผู้ผลิตเคร่ืองเลน่เกมคอนโซล ทําให้

การเข้าสูอ่ตุสาหกรรมสาํหรับการพฒันาซอฟต์แวร์เกมคอนโซลไมส่ามารถทําได้โดยเสรี ทัง้นี ้ผู้ประกอบธุรกิจพฒันา

ซอฟต์แวร์เกมคอนโซลสว่นใหญ่ จะอยูใ่นภมูิภาคสหรัฐอเมริกา ญ่ีปุ่ น และยโุรป เป็นหลกั  

 จากการท่ีผู้ประกอบการในอตุสาหกรรมมีจํานวนน้อยราย ประกอบกบัด้วยลกัษณะของสินค้าซึ่งเป็นสินค้า

เพ่ือความบนัเทิง ท่ีมีลกัษณะเฉพาะ คือ ผู้บริโภคจะพิจารณาตดัสินใจซือ้จากความพึงพอใจในตวัสินค้าเป็นสําคญั 

ทําให้การแขง่ขนัในภาวะอตุสาหกรรมมิได้เป็นการแขง่ขนัระหวา่งผู้ประกอบการโดยตรง แตจ่ะเป็นการแข่งขนัในการ

ออกแบบและพฒันาซอฟต์แวร์เกมให้มีความคิดสร้างสรรค์ แปลกใหม่ และตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค 

รวมทัง้การแขง่ขนัในด้านการพฒันาซอฟต์แวร์เกมให้มีคณุภาพ  อนัได้แก่ ความสมจริงของภาพ และกราฟิกท่ีแสดง

ในเกมเป็นสาํคญั  

 อยา่งไรก็ตาม จากการท่ีต้นทนุหลกัในการพฒันาซอฟต์แวร์เกม คือ ต้นทนุทางด้านบคุลากร ทําให้ผู้พฒันา

ซอฟต์แวร์เกมในภูมิภาคท่ีมีต้นทนุค่าแรงงานตํ่า เช่น เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ รวมถึงประเทศไทย มีแนวโน้มท่ีจะ

ได้เปรียบในการแขง่ขนัในด้านต้นทนุการผลิตและราคาจําหน่ายท่ีนําเสนอต่อผู้จดัจําหน่าย (Publisher) ตลอดจนมี
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โอกาสเพ่ิมความสามารถในการแข่งขนัและโอกาสในการดําเนินธุรกิจในการพฒันาซอฟต์แวร์เกมจากการรับจ้าง

พฒันาซอฟต์แวร์ตามแนวคิดและการออกแบบรายละเอียดเกม จากเจ้าของผลติภณัฑ์และผู้จดัจําหน่าย ซึ่งจะมีการ

ให้ความสาํคญัในด้านต้นทนุในการพฒันาซอฟต์แวร์เป็นหลกั  

• ภาวะการแข่งขันในประเทศไทย 

 สําหรับอุตสาหกรรมพัฒนาซอฟต์แวร์เกมในประเทศไทยยังจัดอยู่ในขัน้เ ร่ิมต้น โดยมีบริษัทพัฒนา

ซอฟต์แวร์เกมในประเทศไทยจํานวนคอ่นข้างจํากดั สว่นมากเป็นผู้ประกอบการรายยอ่ยโดยมผีู้ประกอบการเพียงไมก่ี่

รายท่ีมีขีดความสามารถในการพฒันาซอฟต์แวร์เกมจนถึงระดบัท่ีสามารถจดัจําหนา่ยผา่นทางผู้จดัจําหนา่ยรายใหญ่

ของโลกได้ การประกอบธุรกิจพฒันาซอฟต์แวร์เกมคอนโซลทัง้หมดในประเทศไทยจึงเป็นการผลิตเพ่ือจําหน่ายใน

ตา่งประเทศ  

สาํหรับภาวะการแขง่ขนัภายในอตุสาหกรรมซอฟต์แวร์เกมในประเทศนัน้ แม้ปัจจุบนัตลาดซอฟต์แวร์เกมท่ี

พฒันาโดยผู้ประกอบการในประเทศไทยจะยงัมีขนาดเลก็ แตจ่ากการสนบัสนนุจากภาครัฐและหนว่ยงานการศกึษาท่ี

ได้จดัให้มีหลกัสตูรการฝึกอบรมรวมทัง้จดัให้มีการแข่งขนัพฒันาซอฟต์แวร์เกมและอนิเมชั่นมากขึน้ ทําให้จํานวน

บคุลากรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในประเทศไทยมีจํานวนเพ่ิมมากขึน้ ประกอบกบัประเทศไทยมีอตัราคา่จ้างตํ่า

กวา่ประเทศอ่ืนท่ีมีแรงงานคณุภาพในระดบัเดียวกนั เป็นผลให้ผู้พฒันาซอฟต์แวร์เกมในต่างประเทศมีแนวโน้มท่ีจะ

ย้ายฐานการผลติมายงัประเทศไทยมากขึน้ ดงัจะเห็นได้จากท่ีปัจจบุนัมีนกัลงทนุจากต่างประเทศเข้ามาก่อตัง้บริษัท

เพ่ือประกอบธุรกิจพฒันาซอฟต์แวร์เกม และมีการว่าจ้างบริษัทในประเทศในลกัษณะการว่าจ้าง (Outsource) เพ่ือ

พฒันาโปรแกรมและคอมพิวเตอร์กราฟิกสําหรับซอฟต์แวร์เกมให้กับบริษัทผู้พฒันาซอฟต์แวร์เกมในต่างประเทศ 

สง่ผลให้จํานวนคูแ่ขง่ในอตุสาหกรรมเพ่ิมมากขึน้ขณะท่ีตลาดเกมในประเทศไทยยงัมีขนาดจํากดั ทําให้ธุรกิจพฒันา

ซอฟต์แวร์เกมเป็นธุรกิจท่ีมีความเสีย่งสงูสาํหรับบริษัทผู้พฒันาซอฟต์แวร์เกมรายยอ่ยท่ีเพ่ิงเร่ิมดําเนินธุรกิจ เน่ืองจาก

ผู้พฒันาซอฟต์แวร์เกมรายยอ่ยมกัมปัีญหาขาดแคลนเงินทนุหมนุเวียนทําให้ไมส่ามารถพฒันาซอฟต์แวร์เกมท่ีต้องใช้

เวลาและเงินทนุในการสร้างงานได้ ปัจจบุนัผู้พฒันาซอฟต์แวร์เกมในประเทศไทยจํานวนมากจึงยงัเป็นผู้ประกอบการ

รายยอ่ยหรือเป็นผู้ รับจ้างพฒันาซอฟต์แวร์เกมให้กบัผู้พฒันาซอฟต์แวร์เกมรายใหญ่ในประเทศและต่างประเทศ ซึ่ง

การดําเนินธุรกิจดงักลา่วจําเป็นต้องได้รับความเช่ือถือด้านความสามารถของผู้พฒันาซอฟต์แวร์เกม คุณภาพและ

การสง่มอบชิน้งานตรงตอ่เวลา จากคูค้่าโดยเฉพาะคูค้่าในตา่งประเทศ 

• ความสามารถในการแข่งขันของกลุ่มบริษัท 

ในด้านการแขง่ขนัในอตุสาหกรรมพฒันาซอฟต์แวร์เกมนัน้ กลุม่บริษัทมีข้อได้เปรียบในด้านประสบการณ์ในการ

พฒันาซอฟต์แวร์เกมคอนโซลและซอฟต์แวร์เกมคอมพิวเตอร์มาเป็นเวลาถึง 9 ปี ทัง้จากการพฒันาซอฟต์แวร์เกมใน

นามของกลุ่มบริษัทและการรับจ้างพัฒนาซอฟต์แวร์เกม ทําให้ปัจจุบัน กลุ่มบริษัทมีบุคลากรท่ีมีความชํานาญ 

สามารถวางแผนการผลิตและควบคุมต้นทุนการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถพัฒนาและส่งมอบ

ซอฟต์แวร์เกมท่ีมีคุณภาพให้แก่ผู้จัดจําหน่ายหรือลกูค้าผู้ ว่าจ้างในระยะเวลาท่ีกําหนด อีกทัง้การประกอบธุรกิจ

พฒันาซอฟต์แวร์เกมมาเป็นระยะเวลานานยงัสง่ผลให้กลุม่บริษัทได้รับประโยชน์จากการมีจํานวนซอฟต์แวร์เกมท่ี

พฒันาเสร็จสมบรูณ์แล้วจํานวนมาก ซึ่งซอฟต์แวร์เกมท่ีพฒันาเสร็จสมบูรณ์แล้วนัน้ยงัสามารถนํามาประยกุต์หรือ

พฒันาต่อเน่ืองเป็นซอฟต์แวร์เกมใหม่ได้ในอนาคต ทําให้กลุ่มบริษัทสามารถลดต้นทุนโดยเฉลี่ยต่อเกมลง และ

สามารถลดระยะเวลาในการพฒันาซอฟต์แวร์เกมให้ลดลง นอกจากนีก้ลุม่บริษัทยงัมีฐานลกูค้าผู้จดัจําหนา่ยเกมราย

ใหญ่ของโลกหลายราย อาทิเช่น Activision Value Publishing, Inc., Zoo Games, Inc. และ THQ, Inc. เป็นต้น ซึ่ง
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ผู้จดัจําหนา่ยรายใหญ่ดงักลา่วมีความสามารถในการจดัจําหนา่ยซอฟต์แวร์เกมไปยงัภมูิภาคตา่งๆ ได้อยา่งทัว่ถึง ทํา

ให้กลุม่บริษัทสามารถกระจายซอฟต์แวร์เกมให้ถึงมือผู้บริโภคปลายทางได้มากขึน้ อีกทัง้ยงัได้รับประโยชน์จากการ

แลกเปลีย่นขา่วสารในอตุสาหกรรมเกมระหวา่งผู้จดัจําหนา่ยและพนัธมิตรทางธุรกิจอ่ืนๆ ซึง่ช่วยเสริมให้กลุม่บริษัทมี

ศกัยภาพท่ีจะแขง่ขนัในอตุสาหกรรมซอฟต์แวร์เกมระดบัโลกได้มากยิ่งขึน้ 

 

4.3 แนวทางในการดาํเนินธุรกิจและกลยุทธ์ในการแข่งขนั 

 ธุรกิจพฒันาซอฟต์แวร์เกม เป็นธุรกิจท่ีถือได้ว่ายังมีศักยภาพในการขยายตัวอย่างต่อเน่ือง ตลอดจนมี

โอกาสในการดําเนินธุรกิจสงู โดยภาวะการแข่งขนัระหว่างผู้พฒันาซอฟต์แวร์เกมโดยตรงถือว่ายงัมีไม่สงูมากนกั ซึ่ง

ผู้พฒันาซอฟต์แวร์เกมแต่ละรายจะให้ความสําคญักบัการพฒันาซอฟต์แวร์เกมของตนให้มีแนวคิด และรูปแบบท่ี

สอดคล้องกบัความต้องการของผู้ เลน่เกมกลุม่เป้าหมายของตนเองเป็นหลกั โดยกลุม่บริษัทมีแนวทางท่ีชดัเจนในการ

ดําเนินธุรกิจ ดงันี ้

• แนวทางในการดาํเนินธุรกิจ 

1. มุ่งเน้นการพัฒนาซอฟต์แวร์เกมประเภทคอนโซล 

 กลุม่บริษัทกําหนดแนวทางในการดําเนินธุรกิจโดยมุ่งเน้นการพฒันาซอฟต์แวร์เกมคอนโซล ทัง้นีเ้น่ืองจาก

กลุม่บริษัทเลง็เห็นถึงศกัยภาพในการขยายตวัในธุรกิจซอฟต์แวร์เกมประเภทดงักลา่ว โดยเกมคอนโซลเป็นเกมท่ี

ได้รับความนิยมเพ่ิมขึน้อย่างมากในปัจจุบนั และมีจํานวนผู้ เล่นเพ่ิมขึน้อย่างต่อเน่ือง จากรายงาน Global 

Entertainment and Media Outlook 2008 - 2012 ของ Pricewaterhousecoopers ซอฟต์แวร์เกมคอนโซล มี

สว่นแบง่ตลาดร้อยละ 57.60 ของอตุสาหกรรมซอฟต์แวร์เกมทัง้หมด และด้วยลกัษณะพืน้ฐานของผู้ เลน่เกมโดย

สว่นใหญ่จะมีการแสวงหาเกมใหม่ๆ เพ่ิมเติมอย่างต่อเน่ือง ดงันัน้การมุ่งเน้นการพฒันาซอฟต์แวร์เกมคอนโซล

จะทําให้กลุม่บริษัทมีโอกาสในการขยายตวัและเติบโตเพ่ิมขึน้ตามการขยายตวัของธุรกิจ   

 นอกจากนัน้แล้ว เมื่อพิจารณาในสว่นของรอบระยะเวลาการเปลีย่นแปลงเทคโนโลยี เคร่ืองเลน่เกมคอนโซล

จะมีรอบระยะเวลาการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีประมาณ 7 ปี ซึ่งนานกว่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์ และ

โทรศพัท์เคลื่อนท่ี ท่ีมีรอบระยะเวลาประมาณ 3-5 ปี และ 1-2 ปีตามลําดบั ทําให้ระยะเวลาในการจําหน่าย

ซอฟต์แวร์เกมท่ีทําการพฒันามีแนวโน้มท่ียาวนานกว่าซอฟต์แวร์เกมสําหรับอปุกรณ์เคร่ืองเล่นอ่ืนๆ ส่งผลต่อ

โอกาสในการหารายได้และศักยภาพในการทํากําไรของกลุ่มบริษัท ซึ่งโดยเฉลี่ยแล้วอัตรากําไรขัน้ต้นของ

ซอฟต์แวร์เกมคอนโซลมีแนวโน้มท่ีสูงกว่าเกมประเภทอ่ืนทําให้การเพ่ิมขึน้ของยอดจําหน่ายซอฟต์แวร์เกม

คอนโซล จะมีสว่นช่วยผลกัดนัให้ความสามารถในการทํากําไรของกลุม่บริษัทปรับตวัเพ่ิมขึน้ได้  

2. มุ่งเน้นการพัฒนาซอฟต์แวร์เกมประเภทแคชชวล (Casual Game)  

 กลุม่บริษัทกําหนดแนวทางในการดําเนินธุรกิจโดยมุ่งเน้นการพฒันาซอฟต์แวร์เกมประเภทแคชชวล ทัง้นี ้

เน่ืองจากเกมแคชชวลเป็นประเภทของเกมท่ีได้รับความนิยมอยา่งตอ่เน่ืองในกลุม่ผู้ เลน่เกม โดยเป็นกลุม่เกมท่ีผู้

เลน่มิได้มีกระแสนิยมท่ีเปลี่ยนแปลงตามสภาวะแวดล้อม ปัจจุบนัมีผู้ เลน่จํานวนมากกว่า 200 ล้านคนทัว่โลก 

จากข้อมลู Casual Game Association: CGA ซึง่เป็นองค์กรระหวา่งประเทศท่ีตัง้ขึน้เพ่ือสนบัสนนุอตุสาหกรรม

เกมแคชชวล ซึ่งได้รับการสนบัสนนุจากผู้ประกอบธุรกิจพฒันาซอฟต์แวร์เกมแคชชวลในหลายประเทศทัว่โลก 

ในปี 2550 เกมแคชชวลมีอตัราเติบโตประมาณร้อยละ 20 ต่อปี และมีมลูค่ารวมกว่า 2,250 ล้านเหรียญสหรัฐ 
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คิดเป็นสว่นแบ่งตลาดประมาณร้อยละ 8.45 ของอุตสาหกรรมความบนัเทิงอินเตอร์แอคทีฟทัว่โลก จากการท่ี

ซอฟต์แวร์เกมแคชชวลสว่นใหญ่มีราคาจําหน่ายท่ีไม่สงูมากตลอดจนมีระยะเวลาในการเลน่เกมจนจบสัน้กว่า

เกมประเภทอ่ืน ทําให้ผู้บริโภคมีแนวโน้มท่ีจะซือ้ซอฟต์แวร์เกมใหมเ่พ่ิมขึน้อยา่งตอ่เน่ือง ดงันัน้ การมุง่เน้นในการ

พฒันาซอฟต์แวร์เกมประเภทแคชชวลจะช่วยเพ่ิมโอกาสในการจําหน่ายซอฟต์แวร์เกมของกลุม่บริษัทได้อย่าง

ตอ่เน่ืองในระยะยาว  

 นอกจากนี ้เมื่อพิจารณาในด้านการผลตินัน้ เกมแคชชวลใช้เวลาและต้นทนุการพฒันาตํ่ากว่าเกมคอนโซล

หลกั (Core Game) ซึ่งมีรายละเอียดของเกมทัง้ในด้านการออกแบบและภาพกราฟิกในระดบัสงูและต้องใช้

เทคโนโลยีระดบัสงูในการผลิต การพฒันาซอฟต์แวร์เกมได้ในระยะเวลาสัน้นัน้ จะช่วยลดปัญหาด้านเงินทุน

หมนุเวียนในระหวา่งการพฒันาซอฟต์แวร์เกมซึง่เป็นปัญหาสาํคญัของผู้พฒันาซอฟต์แวร์เกมโดยสว่นใหญ่ และ

ทําให้ต้นทนุในการดําเนินงานตํ่าลง สง่ผลตอ่ความสามารถในการทํากําไรของกลุม่บริษัท  

3. มุ่งเน้นการพัฒนาซอฟต์แวร์เกมสาํหรับครอบครัวและเด็ก 

กลุม่บริษัทมุง่เน้นการพฒันาซอฟต์แวร์เกมสาํหรับครอบครัวและเด็ก โดยซอฟต์แวร์เกมท่ีกลุม่บริษัททําการ

พฒันาจะเป็นเกมท่ีสมาชิกในครอบครัวสามารถเล่นร่วมกันได้เพ่ือความผ่อนคลาย รวมถึงซอฟต์แวร์เกมใน

ลกัษณะสือ่ความรู้ (Edutainment Game) เพ่ือพฒันาความรู้และทกัษะด้านตา่งๆ ให้แก่เด็กโดยจะสามารถเลน่

เกมร่วมกบัสมาชิกอ่ืนๆ ในครอบครัว ซึ่งซอฟต์แวร์เกมในลกัษณะดงักลา่วจะช่วยเสริมสร้างความสมัพนัธ์อนัดี

ระหวา่งสมาชิกภายในครอบครัว ทัง้นี ้กลุม่บริษัทตระหนกัดีวา่ความสมัพนัธ์อนัดีภายในครอบครัวจะมีสว่นช่วย

พฒันาบคุคลากรท่ีมีคณุภาพออกสูส่งัคมในอนาคต 

ทัง้นีต้ลาดสินค้าซอฟต์แวร์เกมสําหรับครอบครัวและเด็กถือเป็นตลาดท่ีมีขนาดค่อนข้างใหญ่ เน่ืองจาก

ปัจจบุนัเป็นท่ียอมรับโดยทัว่ไปวา่การนําเทคโนโลยีรูปแบบตา่งๆ เข้ามาใช้เป็นสือ่การเรียนการสอนมีผลต่อเน่ือง

ถึงการพฒันาทกัษะด้านตา่งๆ ของเด็กอยา่งมาก ทําให้ซอฟต์แวร์เกมสาํหรับครอบครัวและเด็กจึงเป็นสื่อในการ

เรียนรู้รูปแบบใหมท่ี่เป็นท่ีนิยมเพ่ิมขึน้อยา่งตอ่เน่ืองและแพร่หลายในวงกว้าง 

 

• กลยุทธ์ในการแข่งขัน 

โดยกลุม่บริษัทได้กําหนดกลยทุธ์ในการแขง่ขนั อนัจะนําไปสูค่วามสาํเร็จในการดําเนินธุรกิจ ดงันี ้ 

1. การพัฒนาซอฟต์แวร์เกมที่มีแนวคิดแตกต่าง  

การพฒันาซอฟต์แวร์เกมท่ีมีแนวคิดแตกต่างถือเป็นหนึ่งในปัจจยัสําคญัท่ีจะทําให้ซอฟต์แวร์เกมท่ีทํา

การพฒันาได้รับความนิยมและมีโอกาสประสบความสาํเร็จ โดยกลุม่บริษัทมุง่เน้นการพฒันาซอฟต์แวร์เกม

ท่ีมีรายละเอียด หรือรูปแบบการเลน่ของผู้ เลน่ท่ีแตกต่างจากซอฟต์แวร์เกมท่ีมีเสนอขายอยู่ในปัจจุบนั เพ่ือ

นําเสนอทางเลอืกเพ่ิมเตมิให้แก่นกัเลน่เกมตลอดจนลดการแขง่ขนัโดยตรงกบัผู้พฒันาซอฟต์แวร์เกมรายอ่ืน 

ซึ่งถือเป็นการเพ่ิมโอกาสให้ซอฟต์แวร์เกมท่ีกลุ่มบริษัททําการพฒันาได้รับความนิยมในหมู่นักเล่นเกม

เพ่ิมขึน้ และจากการท่ีกลุม่บริษัทมุง่เน้นในการพฒันาซอฟต์แวร์เกมสาํหรับครอบครัวและเด็ก ทําให้ในการ

กําหนดแนวคิดในการพฒันาซอฟต์แวร์เกมของกลุ่มบริษัทนัน้ นอกจากจะให้ความสนุกสนานและความ

เพลิดเพลินแล้วนัน้ การคํานึงถึงประโยชน์ท่ีผู้ เล่นจึงจะเป็นอีกหนึ่งในปัจจัยสําคญัท่ีกลุ่มบริษัทจะนํามา

พิจารณาร่วมด้วย 
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ทัง้นี ้แนวคิดในการสร้างสรรค์เกมใหม่ของกลุ่มบริษัทจะมีการออกแบบอย่างมีระบบและแบบแผน 

โดยกลุ่มบริษัทจะทําการวิจัยความต้องการของตลาดเพ่ือศึกษาแนวโน้มความนิยมของนกัเล่นเกม เพ่ือ

กําหนดรูปแบบของเกม (Game Trend) ท่ีจะทําการพฒันา เช่น เกมบริหาร เกมแอคชัน่ เกมปริศนา เกม

ฟาร์มเลีย้งสตัว์ เป็นต้น หลงัจากนัน้กลุม่บริษัทจะกําหนดรายละเอียดและแนวคิดโดยรวมของเกม (Game 

Concept)ซึง่เป็นตวักําหนดความเป็นเอกลกัษณ์ของเกมแตล่ะเกม (Uniqueness) ท่ีจะทําให้ซอฟต์แวร์เกม

ท่ีทําการพฒันาโดยกลุม่บริษัทมีรูปแบบท่ีแตกต่างจากผู้พฒันาซอฟต์แวร์เกมรายอ่ืน ดงัเช่น เกม Tourism 

Rally in Thailand: Bonga Bonga ซึ่งเป็นการนํารูปแบบเกมผจญภยัผสมผสานกับแนวคิดของการ

ท่องเท่ียว ทําให้ Tourism Rally in Thailand: Bonga Bonga เป็นเกมแนวผจญภยัท่ีมีลกัษณะเฉพาะตวั 

โดยผู้ เลน่สามารถบงัคบัตวัละครเพ่ือผจญภยัในสถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ ในประเทศไทย หรือ เกม Moontra 

Kids ซึ่งเป็นการนํารูปแบบเกมแอคชั่นผสมผสานกับแนวคิดในการต่อต้านยาเสพติด  รวมกันเป็นเกม

แอคชัน่ท่ีผู้ เลน่สามารถผจญภยัตอ่สู้ในรูปแบบตา่งๆ เพ่ือปีศาจร้ายท่ีมาจากยาเสพติด เป็นต้น  

โดยการพฒันาแนวคิดให้มีความแตกตา่งจะทําให้ซอฟต์แวร์เกมท่ีกลุม่บริษัททําการพฒันาได้รับความ

สนใจและเป็นท่ีความนิยมของผู้ เลน่ ซึง่จะสง่ผลตอ่ความสามารถในการหารายได้ของกลุม่บริษัทในอนาคต  

2. การให้ความสาํคัญกับคุณภาพของซอฟต์แวร์เกม    

กลุม่บริษัทตระหนกัดีวา่ คณุภาพของซอฟต์แวร์เกมซึง่รวมถึงรูปลกัษณะของเกม รูปแบบภาพกราฟิกท่ี

มีสสีนัสวยงาม และการเคลื่อนไหวภายในเกมท่ีมีความสมจริงและตรงตามรสนิยมของผู้ เลน่นัน้ จะมีสว่น

ช่วยให้ซอฟต์แวร์เกมท่ีกลุม่บริษัททําการพฒันาได้รับความนิยมจากผู้ เลน่และสนบัสนนุการตดัสนิใจซือ้ของ

ผู้ เลน่เกมเป็นอยา่งมาก ตลอดจนสามารถเพ่ิมมลูค่าของซอฟต์แวร์เกมของกลุม่บริษัทได้ กลุม่บริษัทจึงได้

ให้ความสําคญักับการพฒันาคณุภาพของซอฟต์แวร์เกมในทุกขัน้ตอนการพฒันา ตัง้แต่การวิจัยพฒันา

รูปแบบตวัละคร การเขียนโปรแกรมให้มีระบบการเคลื่อนไหวอย่างเป็นธรรมชาติ การให้ความสําคญักับ

ระบบเสียงท่ีสอดคล้องกับสถานการณ์ต่างๆ ภายในเกมเพ่ือสร้างบรรยากาศและความรู้สกึร่วมของผู้ เลน่

เกม การพากย์เสยีงโดยผู้พากย์ซึง่เป็นเจ้าของภาษาอยา่งแท้จริง เช่น ภาษาอิตาเลี่ยน ภาษาสเปน เป็นต้น 

รวมทัง้การตรวจสอบคุณภาพของซอฟต์แวร์เกมโดยระบบการตรวจสอบตามมาตรฐานของผู้ ผลิต

เคร่ืองเล่นเกมคอนโซล โดยตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมากลุ่มบริษัทมีการดําเนินการในรูปแบบต่างๆ เพ่ือ

พฒันาคณุภาพโดยรวมของซอฟต์แวร์เกมอยา่งตอ่เน่ือง ดงัเช่น  

• กลุม่บริษัทมีการว่าจ้างท่ีปรึกษาทางด้านการตลาดเช่น IEM Consulting ประเทศเยอรมนั และ 

M&M Consulting, Inc. ประเทศญ่ีปุ่ น เพ่ือรับทราบข้อมลูด้านรสนิยมและความชอบของลกูค้า

กลุ่มเป้าหมายของกลุ่มบริษัทแต่ละภูมิภาคโดยละเอียด และนํามาวิเคราะห์ เพ่ือออกแบบ

รูปลักษณ์ และภาพกราฟิกของตัวละครให้สอดคล้อง กับรสนิยมและความชอบของลูกค้า

กลุม่เป้าหมายในแตล่ะภมูิภาคซึง่จะสง่ผลตอ่การได้รับความนิยมของซอฟต์แวร์เกมท่ีกลุม่บริษัท

ทําการพฒันา เช่น เด็กชาวยโุรปชอบตวัละครท่ีมีริมฝีปากอวบอ่ิม และชอบเสือ้ผ้าโทนสีฟ้าสบาย

ตา ในขณะท่ีเด็กชาวอเมริกนัชอบตวัละครท่ีมีริมฝีปากบาง และชอบเสือ้ผ้าโทนสีท่ีมีความโดด

เดน่ เป็นต้น  

• ในกรณีท่ีกลุ่มบริษัททําการพัฒนาซอฟต์แวร์เกม ซึ่งมีลักษณะการเคลื่อนไหวท่ีมีลักษณะ

เฉพาะเจาะจง เช่น การเดินแฟชัน่โชว์ในเกม Barbie Fashion Show กลุม่บริษัทได้มีการว่าจ้าง
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นางแบบทําการโพสต์ท่าต่างๆ และใช้อปุกรณ์ motion capture ซึ่งเป็นอปุกรณ์เซนเซอร์ติดตาม

ร่างกายเพ่ือจับความเคลื่อนไหวของร่างกายนางแบบ และนํามาใส่เป็นการเคลื่อนไหวของตัว

ละครซึ่งจะทําให้การเคลื่อนไหวของตัวละครในเกมมีความสมจริง ทําให้ผู้ เล่นเกิดความรู้สึก

สนกุสนานและความเพลดิเพลนิในการเลน่เกมเพ่ิมขึน้ 

• กลุม่บริษัทให้ความสาํคญักบัการทําการวิจยั เพ่ือศึกษาข้อมลูในเร่ืองท่ีเก่ียวข้องกบัเกมท่ีทําการ

พฒันา เพ่ือให้ซอฟต์แวร์เกมท่ีทําการพฒันามีรายละเอียดด้านอ่ืนๆ ท่ีครบถ้วน เช่น ในการพฒันา

ซอฟต์แวร์เกม Beauty Salon กลุม่บริษัทได้ทําการศึกษาลกัษณะทรงผมรูปแบบต่างๆ กว่า 300 

ทรง และทําการสรุปให้เหลอืรูปทรงหลกัท่ีมีความใกล้เคียงกนั เพ่ือให้เป็นทางเลอืกกบัผู้ เลน่ในการ

เลอืกออกแบบทรงผมให้แก่ตวัละครในเกม เป็นต้น 

ทัง้นีก้ารให้ความสําคญักบัการพฒันาซอฟต์แวร์เกมให้มีคณุภาพโดยเฉพาะด้านความสมจริง และมี

รูปลกัษณะท่ีตรงตามรสนิยมและความสนใจของผู้ เลน่นัน้ กลุม่บริษัทเช่ือวา่จะมีสว่นช่วยเพ่ิมโอกาสให้เกม

ท่ีกลุ่มบริษัททําการพฒันาได้รับความนิยมจากผู้ เล่น ซึ่งจะส่งผลต่อการขยายตวัเพ่ิมขึน้ของรายได้และ

ความสามารถในการทํากําไรของกลุม่บริษัทได้ในอนาคต 

3. การบริหารต้นทุนในการพัฒนาซอฟต์แวร์เกมให้มีประสิทธิภาพ  

การบริหารต้นทนุในการพฒันาซอฟต์แวร์เกมให้มีประสิทธิภาพถือเป็นหนึ่งในปัจจยัสําคญัท่ีจะสง่ผล

ตอ่ความสามารถในการทํากําไรของบริษัทผู้พฒันาซอฟต์แวร์เกมโดยทัว่ไป โดยกลุม่บริษัทมีการดําเนินงาน

หลากหลายแนวทางเพ่ือบริหารต้นทนุในการพฒันาซอฟต์แวร์เกมให้ลดลงซึ่งโดยสว่นใหญ่แล้วจะมีความ

เก่ียวพนักบัการบริหารและควบคมุระยะเวลาในการพฒันาซอฟต์แวร์เกมเป็นหลกั เน่ืองจากค่าจ้างแรงงาน

ถือเป็นต้นทุนหลักของต้นทุนการพัฒนาซอฟต์แวร์เกมโดยรวม โดยกลุ่มบริษัทได้มีนโยบายในการ

ดําเนินงานดงันี ้ 

• ทําการพฒันาเคร่ืองมือท่ีช่วยในการพฒันาซอฟต์แวร์เกม (Game Engine) อาทิเช่น 3D Face 

Engine  และ 3D Engine เป็นต้น ซึ่งใช้สําหรับการสร้างภาพใบหน้าตวัละครแบบสามมิติ หรือ

ภาพสามมิติทัว่ไป การพฒันาเคร่ืองมือท่ีใช้ในการพฒันาซอฟต์แวร์เกมจะสามารถช่วยลดต้นทนุ

ในสว่นของค่าลิขสิทธ์ิในการจดัหาซอฟต์แวร์สําเร็จรูป เช่น โปรแกรม 3D Max, Maya, Adobe 

Illustrator  ของกลุม่บริษัทลงได้ทําให้ต้นทนุในการพฒันาซอฟต์แวร์เกมโดยรวมของกลุม่บริษัท

ลดลง  

• ทําการพฒันาชุดคําสัง่ (Source Code) ซึ่งเป็นการเขียนภาษา C++ เพ่ือกําหนดคําสัง่ต่างๆ ใน

ซอฟต์แวร์เกม เช่น คําสัง่ให้ตัวละครเคลื่อนไหวไปในทิศทางหรือลกัษณะท่ีต้องการ เช่น การ

แต่งหน้า เขียนคิว้ การเต้นรํา หรือ คําสัง่ให้กําหนดลกัษณะอุปสรรคท่ีจะเกิดขึน้ในเกม เช่น หิน

ถล่ม นํา้ท่วม หรือ คําสัง่ให้เกมทําการเปลี่ยนลําดบัความยากเมื่อผู้ เล่นสามารถปฏิบตัิได้ตาม

เง่ือนไขท่ีกําหนด เป็นต้น ทัง้นี ้กลุม่บริษัทสามารถนําชดุคําสัง่ท่ีมีการพฒันาไว้แล้วนัน้ มาใช้ซํา้ใน

การพฒันาซอฟต์แวร์เกมท่ีมีลกัษณะการทํางานท่ีคล้ายคลงึได้ในอนาคต เช่น การนําชุดคําสัง่ท่ี

เก่ียวข้องกับการแต่งหน้า ในเกม Barbie Fashion Show มาใช้ในเกม Beauty Salon ทําให้

ระยะเวลาในการพฒันาซอฟต์แวร์เกมในลําดบัถดัไปมีความรวดเร็วเพ่ิมขึน้ สง่ผลให้ระยะเวลา
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และต้นทนุในการพฒันาซอฟต์แวร์เกมใหม่ของกลุม่บริษัทลดลง และกลุม่บริษัทสามารถพฒันา

ซอฟต์แวร์เกมได้มากขึน้ และมีต้นทนุในการพฒันาท่ีสามารถแข่งขนักับผู้พฒันาซอฟต์แวร์เกม

รายอ่ืนในตลาดโลกได้ 

• ทําการพฒันาซอฟต์แวร์เกม สําหรับทกุระบบเคร่ืองเลน่เกมคอนโซล ทัง้ เคร่ืองเลน่เกม Wii ของ

นินเทนโด  และเคร่ืองเล่นเกม Playstation ของ โซน่ี เป็นต้น ซึ่งจะช่วยให้ต้นทุนการพัฒนา

ซอฟต์แวร์เกมโดยภาพรวมของกลุ่มบริษัทต่อเกมลดลง เน่ืองจากโดยทัว่ไปแล้วในการพฒันา

ซอฟต์แวร์เกมสาํหรับเคร่ืองเลน่เกมคอนโซลแตล่ะประเภทนัน้จะมีความแตกต่างหลกัในสว่นของ

การเขียนโปรแกรมให้สอดคล้องกบัเทคโนโลยีของแต่ละผู้ผลิตเคร่ืองเลน่เกมคอนโซล ในขณะท่ี

การพฒันาในสว่นของกราฟิก  และเสยีงนัน้ความแตกตา่งจะมีไมม่ากนกัและสามารถดําเนินการ

ควบคูไ่ปได้พร้อมกนัซึง่จะทําให้ต้นทนุในการพฒันากราฟิกและเสยีงตอ่เกมลดลงได้ นอกจากนัน้

แล้วการพฒันาซอฟต์แวร์เกมคอนโซลสาํหรับเคร่ืองเลน่เกมคอนโซลทกุรูปแบบ จะช่วยเพ่ิมความ

หลากหลายในตวัสนิค้า และโอกาสในการกระจายซอฟต์แวร์เกมของกลุม่บริษัทไปยงักลุม่ผู้ เลน่ท่ี

หลากหลายยิ่งขึน้ ซึง่จะสง่ผลตอ่โอกาสท่ีซอฟต์แวร์เกมท่ีกลุม่บริษัททําการพฒันาจะได้รับความ

นิยมจากผู้ เลน่ในวงกว้างได้ 

• การบริหารวางแผนการพฒันาซอฟต์แวร์เกมอย่างมีประสิทธิภาพ โดยกลุม่บริษัทกําหนดแผนใน

การพัฒนาซอฟต์แวร์เกมในแต่ละปี เพ่ือวางแผนกระจายงานและทรัพยากรบุคคลในแต่ละ

โครงการให้มีประสทิธิภาพสงูสดุ นอกจากการใช้ทรัพยากรภายในกลุม่บริษัทแล้วยงัมีการว่าจ้าง

บริษัทและบคุคลภายนอกในการพฒันาซอฟต์แวร์เกมบางสว่น ซึ่งการบริหารทรัพยากรบคุคลใน

ลกัษณะดงักล่าวมีส่วนช่วยให้ต้นทุนการพฒันาซอฟต์แวร์เกมโดยรวมของกลุ่มบริษัทลดลงได้ 

เน่ืองจากกลุม่บริษัทจะทําการว่าจ้างบริษัทและบคุคลภายนอกสําหรับลกัษณะงานบางสว่นของ

เกมท่ีต้องการทกัษะหรือความเช่ียวชาญเฉพาะบคุคลสงู ซึง่กรณีท่ีกลุม่บริษัทต้องจดัหาพนกังาน

ท่ีมีคณุสมบตัิดงักลา่วในลกัษณะพนกังานประจํา จะทําให้กลุม่บริษัทมีต้นทนุการดําเนินงานคงท่ี

เพ่ิมสงูขึน้มาก นอกจากนีก้ารว่าจ้างบคุคลภายนอกทําให้กลุม่บริษัทสามารถควบคมุระยะเวลา

ในการผลติได้ดียิ่งขึน้ ซึง่จะสง่ผลตอ่ต้นทนุการพฒันาซอฟต์แวร์เกมโดยรวมของกลุม่บริษัทด้วย  

• การวางระบบการบริหารจัดการท่ีดีกลุ่มบริษัทตระหนกัดีว่าการมีระบบบริหารจดัการท่ีดีและมี

ประสิทธิภาพ จะทําให้การทํางานมีความคล่องตัวและสามารถลดความล่าช้าในการพัฒนา

ซอฟต์แวร์เกมลงได้ โดยเฉพาะระบบการจัดการในด้านการจัดทําเอกสารการออกแบบเกม 

(Game Design Document) โดยกลุม่บริษัทให้ความสําคญักบัการจดัทําเอกสารการออกแบบ

เกมให้มีรายละเอียดและครอบคลุมเนือ้หาของเกมโดยละเอียด เพ่ือให้การสื่อสารทัง้ภายใน

องค์กร และระหวา่งกลุม่บริษัทและลกูค้ามีความชดัเจนเป็นไปทิศทางเดียวกนั ซึง่จะสามารถช่วย

ลดการแก้ไขอนัเกิดจากความเข้าใจในความต้องการท่ีผิดพลาด อนัจะนํามาสูค่วามรวดเร็วในการ

พฒันาซอฟต์แวร์เกมและสง่ผลให้ต้นทนุในการพฒันาซอฟต์แวร์เกมของกลุม่บริษัทลดลง 

ทัง้นี ้การบริหารจดัการดงัท่ีกลา่วมาแล้วข้างต้น ทัง้ทางด้านการพฒันาเคร่ืองมือท่ีช่วยในการพฒันา

ซอฟต์แวร์เกม (Game Engine) การพฒันาชุดคําสัง่ (Source Code) การพฒันาซอฟต์แวร์เกมสําหรับทกุ

ระบบเคร่ืองเลน่เกมคอนโซล การวางแผนพฒันาซอฟต์แวร์เกมและการบริหารทรัพยากรบคุคล รวมทัง้การ
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วางระบบการจดัการท่ีดีนัน้ กลุม่บริษัทเช่ือว่าจะช่วยให้กลุม่บริษัทสามารถพฒันาซอฟต์แวร์เกมได้อย่างมี

ประสิทธิภายใต้การควบคมุต้นทุนในการพฒันาท่ีเหมาะสม ซึ่งจะส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขนั 

และความสามารถในการทํากําไรของกลุม่บริษัทได้ 

4. การกาํหนดช่องทางการจาํหน่ายที่มีประสิทธิภาพ 

ช่องทางการจดัจําหนา่ยถือเป็นหนึง่ในปัจจยัสาํคญัท่ีจะช่วยสนบัสนนุให้ซอฟต์แวร์เกมท่ีกลุม่บริษัททํา

การพฒันากระจายไปสูผู่้ เลน่ในภมูิภาคตา่งๆ ซึง่จะนํามาถึงโอกาสในการเพ่ิมยอดจําหน่ายและรายได้ของ

กลุ่มบริษัท ทัง้นี ้กลุ่มบริษัทมีนโยบายท่ีจะมุ่งเน้นการติดต่อจัดจําหน่ายซอฟต์แวร์เกมผ่านผู้จดัจําหน่าย

เกมรายใหญ่ของโลก เช่น Activision Value Publishing, Inc., Zoo game, Inc., THQ, Inc. เป็นต้น 

เน่ืองจากการจดัจําหนา่ยเกมผา่นผู้จดัจําหนา่ยรายใหญ่ของโลกท่ีมีศกัยภาพในการกระจายสินค้าได้ทัว่ถึง 

ยอ่มเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้บริโภคปลายทางเข้าถึงสินค้าของกลุม่บริษัทได้มากขึน้ ประกอบกบัการท่ีกลุม่

บริษัทสามารถจดัจําหนา่ยสนิค้าผา่นผู้จดัจําหนา่ยท่ีมช่ืีอเสยีงเป็นท่ีรู้จกัในหมูผู่้บริโภคยงัเป็นการบง่บอกถึง

คณุภาพของซอฟต์แวร์เกมท่ีกลุม่บริษัทเป็นผู้พฒันา ซึ่งจะเป็นการสร้างช่ือเสียงของกลุม่บริษัทให้ผู้บริโภค

รู้จกัมากยิ่งขึน้สง่ผลถึงโอกาสในการขยายตวัและเติบโตของกลุม่บริษัทในอนาคต  

 

4.4 การจัดจาํหน่ายและช่องทางการจาํหน่าย 

การจัดจาํหน่ายซอฟต์แวร์เกม 

ในการจดัจําหน่ายซอฟต์แวร์เกมโดยทัว่ไปนัน้มีผู้ ท่ีเก่ียวข้อง 3 กลุม่หลกัคือ ผู้พฒันาซอฟต์แวร์เกม ผู้จัด

จําหนา่ยเกม และร้านจําหนา่ยปลกี โดยมีกระบวนการจดัจําหนา่ยซอฟต์แวร์เกมดงันี ้

 

กระบวนการจดัจําหนา่ยซอฟต์แวร์เกม 

 

 เมื่อกลุ่มบริษัทพฒันาซอฟต์แวร์เกมเสร็จสมบูรณ์และผ่านการตรวจสอบคุณภาพแล้ว จะทําการสง่มอบ

ซอฟต์แวร์เกมให้กบัผู้จดัจําหนา่ย ซึง่ผู้จดัจําหนา่ยจะทําการตรวจสอบคณุภาพของซอฟต์แวร์เกมอีกครัง้หนึง่ ก่อนทํา

การสัง่ผลติแผน่ซีดีเกมและจดัจําหนา่ยให้กบัร้านจําหนา่ยปลกีอ่ืนๆ  

ทัง้นีส้ําหรับการจัดจําหน่ายเกมคอนโซลนัน้ ผู้ ผลิตเคร่ืองเล่นเกมคอนโซลจะเข้ามามีบทบาทในการ

ตรวจสอบคุณภาพและผลิตแผ่นซีดีเกม และผู้ จัดจําหน่ายเกมคอนโซลจะต้องได้รับการแต่งตัง้จากผู้ ผลิต

เคร่ืองเลน่เกมคอนโซล (Licensed Game Publisher) เทา่นัน้ เน่ืองจากผู้ผลติเคร่ืองเลน่เกมคอนโซลเป็นเจ้าของสทิธิ

ในเทคโนโลยีท่ีเก่ียวข้องกบัเกมคอนโซลนัน้ๆ ทัง้หมด โดยมีภาพรวมของการผลติและจําหนา่ยซอฟต์แวร์เกมคอนโซล

สามารถแสดงได้ดงัตอ่ไปนี ้

กลุม่บริษัทสง่มอบ 

ซอฟต์แวร์เกม 

(Master Copy) 

 

ผู้จดัจําหน่าย 

ตรวจสอบคณุภาพ 

ซอฟต์แวร์เกม 

ผู้จดัจําหน่ายผลิต

แผ่นซีดีและจดั

จําหน่าย 

 

ห้างค้าปลีก 

ห้างสรรพสินค้า 

ร้านค้าปลีก 

เว็บไซต์ 
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กระบวนการจดัจําหนา่ยซอฟต์แวร์เกมคอนโซล 

 

รายละเอียดการจดัจําหนา่ยแตล่ะขัน้ตอน 

1. การตรวจสอบคณุภาพโดยผู้จดัจําหนา่ย 

 กลุม่บริษัทสง่มอบต้นฉบบัซอฟต์แวร์เกมท่ีเสร็จสมบรูณ์และผ่านการตรวจสอบคณุภาพเบือ้งต้นโดย

กลุม่บริษัทแล้ว (Master Copy) ให้กบัผู้จดัจําหน่าย โดยผู้จัดจําหน่ายจะทําการตรวจสอบคณุภาพของ

ซอฟต์แวร์เกมอีกครัง้หนึง่ ในระหวา่งนีห้ากผู้จดัจําหนา่ยตรวจพบจดุบกพร่องในซอฟต์แวร์เกม จะแจ้งกลุม่

บริษัทเพ่ือทําการแก้ไขอีกครัง้ 

2. การตรวจสอบคณุภาพและระดบัความเหมาะสมของเนือ้หาโดยผู้ผลติเคร่ืองเลน่เกมคอนโซล 

เมื่อซอฟต์แวร์เกมผ่านการตรวจสอบคุณภาพโดยผู้จัดจําหน่ายแล้ว ผู้จัดจําหน่ายจะนําส่งต้นฉบบั

ซอฟต์แวร์เกมดังกล่าวให้กับผู้ ผลิตเคร่ืองเล่นเกมคอนโซลเพ่ือทําการตรวจสอบคุณภาพในขัน้สุดท้าย 

นอกจากนีผู้้ผลติเคร่ืองเลน่เกมคอนโซลจะทําการตรวจสอบระดบัความเหมาะสมของเนือ้หาเกมอีกครัง้หนึง่ 

โดยสาํหรับนินเทนโดนัน้ซอฟต์แวร์เกมคอนโซลท่ีจะผา่นการตรวจสอบต้องไม่มีเนือ้หารุนแรงเกินกว่าระดบั 

“M” ซึ่งหมายถึงเกมท่ีมีเนือ้หาเหมาะสําหรับผู้ เล่นท่ีมีอายุมากกว่า 17 ปี ขึน้ไปตามมาตรฐานของ

สหรัฐอเมริกา 

3. การสัง่ผลติแผน่ซีดีเกมคอนโซล 

เมื่อผู้ ผลิตเคร่ืองเล่นเกมคอนโซลตรวจสอบคุณภาพของซอฟต์แวร์เกมเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว ผู้ จัด

จําหน่ายจึงสามารถส่งคําสัง่ซือ้ไปยงัผู้ผลิตเคร่ืองเล่นเกมคอนโซลเพ่ือให้ทําการผลิตแผ่นซีดีเกมรวมทัง้

บรรจุภณัฑ์ทัง้หมด โดยผู้ผลิตเคร่ืองเล่นเกมคอนโซลมีสิทธิในการผลิตแผ่นเกมคอนโซลแต่เพียงผู้ เดียว 

จากนัน้แผ่นซีดีเกมและบรรจุภัณฑ์ท่ีผลิตเสร็จแล้วจะถูกส่งกลบัไปยังผู้ จัดจําหน่ายเกมเพ่ือทําการจัด

จําหนา่ยตอ่ไป 

 

   

สง่มอบต้นฉบบัเกม  

(Master Copy) 

ตรวจสอบคณุภาพ 

โดยผู้จดัจําหน่าย 

ตรวจสอบคณุภาพโดย 

ผู้ผลติเคร่ืองเลน่เกมคอนโซล 

ผลิตสื่อซีดี/ตลบัเกม 

จดัสง่สินค้าและ 
รายงานยอดการผลติ 

กระจายสินค้าให้แก่ร้านค้า 

กลุ่มบริษัท

CyberPlanet 

ผู้จัดจาํหน่าย 

(Game Publisher) 

ผู้ผลิตเคร่ืองเล่นเกม

คอนโซล (Platform Owner) 

สง่คําสัง่ซือ้เพ่ือแจ้งยอด 

ที่ต้องการผลิต 
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4. การจดัจําหนา่ยแก่ร้านค้าปลกี 

ผู้จดัจําหนา่ยจะทําการจดัจําหนา่ยแก่ผู้ จําหนา่ยปลกีตา่งๆ อาทิเช่น ห้างค้าปลกี ห้างสรรพสนิค้า และร้านค้า

ปลกีอ่ืนๆ นอกจากนีผู้้ จําหนา่ยปลกีบางรายอาจมจํีาหนา่ยแผน่ซดีีเกมทางเว็บไซต์ของร้านค้าของตน 

 

ช่องทางการจัดจาํหน่าย 

ในการจัดจําหน่ายซอฟต์แวร์เกมคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์เกมคอนโซลนัน้ กลุ่มบริษัทดําเนินการผ่าน 2 

ช่องทางคือ 

1. การจําหนา่ยให้แก่ผู้จดัจําหนา่ย 

 กลุม่บริษัทจะให้สทิธิในการจดัจําหนา่ยซอฟต์แวร์เกมท่ีกลุม่บริษัททําการผลิตและพฒันาแก่ผู้จดัจําหน่าย

ในต่างประเทศ ทัง้ในภมูิภาคยุโรปและสหรัฐอเมริกา เช่น Zoo Games, Inc.และ THQ, Inc. เป็นต้น โดยผู้จัด

จําหนา่ยจะเป็นดําเนินการกระจายสนิค้าให้วางจําหนา่ยตามร้านค้าตา่งๆ ทัง้ร้านค้าปลกีขนาดใหญ่ ห้างสรรพสินค้า 

ภายในภมูิภาคท่ีได้รับสทิธิ นอกจากนีส้าํหรับกรณีของการจําหนา่ยซอฟต์แวร์เกมคอมพิวเตอร์ ผู้จดัจําหน่ายบางราย

อาจใช้การจําหนา่ยผา่นอินเตอร์เน็ต ซึง่ผู้ เลน่สามารถสัง่ซือ้แผน่ซีดีเกมหรือดาวน์โหลดซอฟต์แวร์เกมจากเว็บไซต์ของ

ผู้จดัจําหน่ายโดยตรงได้ อาทิเช่น บริษัท Big Fish Games, Inc. ซึ่งจําหน่ายซอฟต์แวร์เกมผ่านการดาวน์โหลดทาง

เว็บไซต์ www.bigfishgames.com เป็นต้น 

2. การจดัจําหนา่ยโดยตรงกบัลกูค้า  

 กลุม่บริษัทจะติดตอ่กบัลกูค้าโดยตรงเพ่ือนําเสนอซอฟต์แวร์เกมท่ีกลุม่บริษัททําการพฒันาให้แก่ลกูค้า หรือ

นําเสนอบริการในการพฒันาซอฟต์แวร์เกมท่ีมีคณุลกัษณะเฉพาะเจาะจงท่ีลกูค้าต้องการ โดยลกูค้าท่ีกลุม่บริษัททํา

การติดตอ่โดยตรงนัน้สามารถแบง่ได้เป็น 2 ลกัษณะ คือ  

• เจ้าของผลิตภณัฑ์ท่ีมีความต้องการนําสินค้าของกลุม่บริษัทเป็นสินค้าแถมเพ่ือส่งเสริมการจําหน่าย

สนิค้าของตน โดยสว่นใหญ่จะเป็นผู้ผลิตเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ซึ่งจะทําการซือ้สิทธิในการนําซอฟต์แวร์

เกมท่ีกลุ่มบริษัททําการพฒันาไว้แล้ว ติดตัง้ในเคร่ืองคอมพิวเตอร์ หรือแนบเป็นสินค้าแถมแก่ลกูค้า

เพ่ือเพ่ิมมูลค่าเพ่ิมให้แก่ตัวสินค้า โดยตัวอย่างผู้ผลิตคอมพิวเตอร์ท่ีเป็นลกูค้าของกลุ่มบริษัท เช่น  

บริษัท เอเซอร์คอมพิวเตอร์ จํากัด และ บริษัท ฮิวเลตต์-แพคการ์ด (ประเทศไทย) จํากัด เป็นต้น 

นอกจากนีย้งัมีผู้ ให้บริการอินเตอร์เน็ตบางราย ซึ่งจะทําการซือ้สิทธิในการนําซอฟต์แวร์เกมท่ีกลุ่ม

บริษัททําการพฒันาไว้แล้ว ติดตัง้ในเว็บไซต์ ของตนเพ่ือให้ผู้ใช้บริการอินเตอร์เน็ต ตวัอยา่งผู้ ให้บริการ

อินเตอร์เน็ต ได้แก่บริษัท ทีโอที จํากดั(มหาชน) เป็นต้น ทัง้นี ้การจําหน่ายสิทธิให้แก่ลกูค้าโดยตรงใน

กลุม่นี ้โดยสว่นใหญ่จะเป็นการให้สทิธิในลกัษณะรวมซอฟต์แวร์เกมหลายเกมเข้าด้วยกนั  

• เจ้าของผลติภณัฑ์ท่ีมีความต้องการพฒันาซอฟต์แวร์เกมท่ีมีคณุลกัษณะเจาะจงสําหรับตนเอง เพ่ือใช้

เป็นสือ่ในการประชาสมัพนัธ์ และสง่เสริมการขายสนิค้าของตน โดยลกูค้าจะระบรุายละเอียดของเกม

ท่ีต้องการเพ่ือให้กลุ่มบริษัททําการพัฒนา ตัวอย่างลูกค้ากลุ่มนีไ้ด้แก่ บริษัท Activision Value 

Publishing, Inc. ซึ่งว่าจ้างกลุม่บริษัทให้ทําการพฒันาซอฟต์แวร์เกม Barbie Fashion Show บริษัท 

GameDuell ท่ีจ้างกลุ่มบริษัทให้พัฒนาซอฟต์แวร์เกม Island Escape ซึ่งเป็นเกมคอมพิวเตอร์

ออนไลน์ท่ีเลน่บนเฟซบุ๊ก และบริษัท ยูนิลีเวอร์ไทย เทรดดิง้ จํากดั ซึ่งทําสญัญาว่าจ้างกลุม่บริษัท
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พฒันาซอฟต์แวร์เกม Paddle Pop: The Pyrata โดยเป็นการนําตวัการ์ตนูหลกัท่ีเป็นตวัแทนของ

ไอศกรีม Paddle Pop ในสื่อโฆษณารูปแบบต่างๆ มาพฒันาสู่รูปแบบเกมคอมพิวเตอร์และเกม

คอนโซลให้เป็นเกมผจญภยัไขปริศนา ซึ่งผู้ เลน่สามารถนํารหสัท่ีได้รับเมื่อซือ้ไอศกรีม Paddle Pop 

แลกเป็นรางวลัและอปุกรณ์ตา่งๆ ภายในเกมได้ โดยซอฟต์แวร์เกมดงักลา่วนัน้ลกูค้าจะนําไปแจกโดย

สามารถดาวน์โหลดจากอินเตอร์เน็ต หรือใช้วิธีแจกแผ่นซอฟต์แวร์เกมแก่ผู้ ท่ีซือ้ไอศกรีมเป็นการ

สง่เสริมการขาย 

 ลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย 

 กลุม่ลกูค้าเป้าหมายของกลุม่บริษัท ได้แก่ กลุม่ผู้จดัจําหน่ายเกม (Game Publisher) ในต่างประเทศเป็น

หลกั ทัง้นีใ้นการประกอบธุรกิจจดัจําหนา่ยเกมคอนโซล ผู้จดัจําหน่ายจะต้องได้รับการอนญุาตและให้สิทธิในการจดั

จําหนา่ยเกมคอนโซลจากผู้ผลิตเคร่ืองเลน่เกมคอนโซลแต่ละราย ทัง้นี ้ปัจจุบนักลุม่บริษัทถือเป็นผู้ประกอบการไทย

รายเดียวท่ีได้รับการอนญุาตให้เป็นผู้จดัจําหนา่ยสาํหรับเคร่ืองเลน่เกมคอนโซล Nintendo Wii จากนินเทนโด อยา่งไร

ก็ตาม ด้วยการประกอบธุรกิจพฒันาซอฟต์แวร์เกม และธุรกิจผู้จัดจําหน่ายเกมมีความแตกต่างกันในเร่ืองการทํา

การตลาด รวมถึงเงินลงทนุในการดําเนินงาน ทําให้ปัจจุบนักลุม่บริษัทมุ่งเน้นการดําเนินธุรกิจพฒันาซอฟต์แวร์เกม

เพียงอยา่งเดียวเทา่นัน้    

 กลุม่บริษัททําการจําหนา่ยซอฟต์แวร์เกมให้กบัผู้จดัจําหนา่ยเกมใน 2 ลกัษณะคือ  

1) กลุ่มบริษัทให้สิทธิแก่ผู้ จัดจําหน่ายในการทําซํา้ และจําหน่ายซอฟต์แวร์เกมของกลุ่มบริษัทใน

ภูมิภาคท่ีกําหนด โดยผู้จัดจําหน่ายจะเป็นกําหนดจํานวนแผ่นเกมท่ีจะทําการผลิตและกระจาย

สนิค้าไปยงัร้านค้าปลกีตา่งๆ ในภมูิภาคท่ีผู้จดัจําหนา่ยนัน้มีสทิธิในการจดัจําหน่าย กลุม่ผู้บริโภคท่ี

เป็นลกูค้ากลุม่เป้าหมายหลกัของผู้จดัจําหน่ายเกมในการจําหน่ายซอฟต์แวร์เกมท่ีกลุม่บริษัทเป็น

ผู้พฒันา คือ กลุม่ผู้ เลน่วยัเด็กเลก็ไปจนถึงวยัประถมศกึษาซึง่ต้องการเลน่เกมเพ่ือความเพลิดเพลิน 

(Casual Gamer) เป็นหลกั การจําหน่ายในลกัษณะดงักลา่วลิขสิทธ์ิในซอฟต์แวร์เกมท่ีพฒันาขึน้

นัน้จะถกูจดในนามของกลุม่บริษัท  

2) กลุม่บริษัทรับจ้างผู้จดัจําหนา่ยหรือผู้ผลิตสินค้าทัง้ในและต่างประเทศในการพฒันาซอฟต์แวร์เกม 

ซึ่งผู้จดัจําหน่ายเกมหรือผู้ผลิตสินค้าจะเป็นผู้ กําหนดความต้องการและกําหนดลกัษณะโดยรวม

ของเกมท่ีจะทําการพฒันา จากนัน้กลุม่บริษัทจึงออกแบบรายละเอียดของเกมและส่งให้ผู้ ว่าจ้าง

พิจารณาก่อนเร่ิมการพฒันาซอฟต์แวร์ โดยลขิสทิธ์ิในซอฟต์แวร์เกมท่ีพฒันาขึน้นัน้จะถกูจดลขิสทิธ์ิ

ในนามของลกูค้าผู้วา่จ้าง  

4.5 การจัดหาผลิตภณัฑ์ 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2553 กลุ่มบริษัทมีสตดูิโอสําหรับพฒันาซอฟต์แวร์เกมและอนิเมชัน่ตัง้อยู่ท่ี เลขท่ี 

67/2 สุขุมวิทซอย 8 ถนนสขุุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร มีพนักงานท่ีทําหน้าท่ีพัฒนา

ซอฟต์แวร์เกมและอนิเมชัน่จํานวนรวม 19 คน และนอกเหนือไปจากพนกังานประจําของกลุม่บริษัท กลุม่บริษัทยงัได้

วา่จ้างบคุคลและ/หรือบริษัทภายนอก (Outsource) ท่ีมีประสบการณ์ในการทํางานร่วมกนัมา และสามารถเช่ือถือได้ 

ในการพฒันาบางส่วนของซอฟต์แวร์เกมภายใต้การควบคุมดูแลของหัวหน้าทีมของกลุ่มบริษัท โดยกลุ่มบริษัทมี

นโยบายในการตรวจสอบคณุภาพและควบคมุกําหนดแล้วเสร็จของชิน้งานทกุชิน้  
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สตดูิโอสาํหรับพฒันาซอฟต์แวร์เกมและอนิเมชัน่ของกลุม่บริษัท 

4.5.1 นโยบายการผลิต 

กลุม่บริษัทมีนโยบายการผลติและพฒันาซอฟต์แวร์เกมใน 2 ลกัษณะ คือ 

1. การพฒันาซอฟต์แวร์เกมเพ่ือเสนอขายตอ่ลกูค้า (Made to stock)  

กลุ่มบริษัทจะเป็นผู้ ออกแบบและกําหนดรายละเอียดทัง้หมดของเกม จากนัน้จึงดําเนินการพัฒนา

ซอฟต์แวร์เกมจนแล้วเสร็จและจึงนําเสนอต่อลกูค้า ทัง้ในลกูค้าซึ่งเป็นผู้จดัจําหน่ายเกม หรือเจ้าของผลิตภณัฑ์ท่ีมี

ความต้องการนําสินค้าของกลุ่มบริษัทเป็นสินค้าแถมเพ่ือส่งเสริมการจําหน่ายสินค้าของตน เช่น ผู้ ผลิตเคร่ือง

คอมพิวเตอร์  โดยสว่นใหญ่แล้วการพฒันาซอฟต์แวร์เกมเพ่ือเสนอขายแก่ลกูค้านัน้ ลขิสทิธ์ิของซอฟต์แวร์โปรแกรมท่ี

ทําการพัฒนาจะเป็นของกลุ่มบริษัท โดยกลุ่มบริษัทจะให้สิทธิลูกค้าในการทําการจําหน่ายตามจํานวน หรือ

ระยะเวลาท่ีได้ตกลงกนั  

2. การพฒันาซอฟต์แวร์เกมตามความต้องการของลกูค้า (Made to order) 

กลุม่บริษัทจะพฒันาซอฟต์แวร์เกมตามความต้องการของลกูค้า ทัง้ลกูค้าท่ีเป็นผู้จดัจําหน่ายเกมหรือลกูค้า

ท่ีเป็นเจ้าของผลิตภณัฑ์ โดยลกูค้าเป็นผู้ กําหนดรายละเอียดของเกมท่ีต้องการและมีตรวจสอบคณุภาพ และชําระ

ค่าบริการให้การผลิตและพฒันาซอฟต์แวร์เกมให้แก่กลุม่บริษัทตามระดบัความสําเร็จของชิน้งานนบัตัง้แต่เอกสาร

ประกอบการออกแบบเกม (Design Document) เกมขัน้ทดลอง (Alpha & Beta Testing) ไปจนถึงขัน้ตอนการ

ตรวจสอบคณุภาพครัง้สดุท้าย (Quality Assuring) การพฒันาซอฟต์แวร์เกมในลกัษณะนีส้ว่นมากใช้กบัการพฒันา

ซอฟต์แวร์เกมท่ีมีต้นทนุการผลิตสงูหรือมีรูปแบบเป็นเอกลกัษณ์อนัถือเป็นเกมท่ีมีคณุภาพสงู (Premium) โดยสว่น

ใหญ่ลขิสทิธ์ิของซอฟต์แวร์โปรแกรมสาํหรับการพฒันาในลกัษณะนีจ้ะเป็นของลกูค้า  
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4.5.2 ขัน้ตอนการผลิต 

ภาพรวมของการพฒันาซอฟต์แวร์เกม 

 ในการดําเนินธุรกิจพฒันาซอฟต์แวร์เกมนัน้ กลุม่บริษัทจะมีการจดัประชุมผู้บริหารระดบัสงูของแต่ละสว่น

งานเพ่ือวางแผนการผลติและพฒันาซอฟต์แวร์เกมประจําปี ตลอดจนออกแบบเกมในเบือ้งต้น อาทิเช่น แนวคิดของ

เกม และสว่นประกอบตา่งๆ ของเกม โดยทําการศึกษาข้อมลู ภาวะอตุสาหกรรม และงานวิจยัจากท่ีปรึกษาทางการ

ตลาดเพ่ือติดตามแนวโน้มความเปลี่ยนแปลงของตลาดซอฟต์แวร์เกมซึ่งจะมีสว่นช่วยให้เกมท่ีกลุม่บริษัทจะทําการ

ผลิตและพฒันานัน้ มีแนวคิดและรูปแบบตรงกับความต้องการใช้งานของผู้ เล่นเกม ส่งผลโดยตรงต่อการประสบ

ความสาํเร็จและการได้รับความนิยมของซอฟต์แวร์เกมท่ีจะทําการผลติ นอกจากนีก้ลุม่บริษัทยงัได้เข้าร่วมงานแสดง

เกมในตา่งประเทศทัง้ในทวีปยโุรปและอเมริกาอย่างสมํ่าเสมอเพ่ือนําเสนอซอฟต์แวร์เกมท่ีกลุม่บริษัททําการพฒันา

แก่ตวัแทนจําหน่ายชัน้นําทัว่โลก โดยท่ีผ่านมากลุม่บริษัทได้เข้าร่วมงาน E3 Expo ซึ่งจดัในเดือนมิถนุายนท่ีเมือง

ลอสแองเจลสิ ประเทศสหรัฐอเมริกา งาน Game Connection ซึง่มีจดัปีละสองครัง้ในเดือนมีนาคมท่ีเมืองซานฟราน

ซิสโก ประเทศสหรัฐอเมริกา และในเดือนธนัวาคมท่ีเมืองลยีอง ประเทศฝร่ังเศส และงาน Gamescom  ซึง่จดัในเดือน

สิงหาคมท่ีเมืองโคโลญ ประเทศเยอรมนี อย่างสมํ่าเสมอ เพ่ือนําเสนอซอฟต์แวร์เกมท่ีกลุ่มบริษัททําการพฒันาแก่

ตวัแทนจําหนา่ยชัน้นําทัว่โลก โดยการเข้าร่วมงานดงักลา่วนอกจากเป็นชอ่งทางการจําหนา่ยของกลุม่บริษัทแล้ว ยงัมี

สว่นช่วยให้กลุม่บริษัทรับรู้ทิศทางการพฒันาซอฟต์แวร์เกมของผู้ประกอบการรายอ่ืนอีกด้วย 

 ทัง้นีเ้มื่อกลุม่บริษัทกําหนดแนวคิดเกมท่ีจะทําการพฒันาได้แล้วนัน้ จะเข้าสูก่ระบวนการพฒันาซอฟต์แวร์

เกมโดยละเอียดซึง่สามารถแสดงได้ดงันี ้ 

แผนภาพแสดงขัน้ตอนการผลติและพฒันาซอฟต์แวร์เกม 

 

Game Design 

Alpha & Beta Testing 

Quality Assuring / Debugging 

Send Master copy to Publisher 

Production Plan 

Computer Graphic Music & Sound Game Programming 
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กระบวนการผลติและพฒันาซอฟต์แวร์เกมแบง่ออกเป็น 4 ขัน้ตอนหลกั ดงัตอ่ไปนี ้

1. Game Design เป็นขัน้ตอนการออกแบบแนวคิดของเกม ในขัน้ตอนนีฝ่้ายออกแบบจะกําหนดรูปแบบและ

ออกแบบรายละเอียดต่างๆของเกม อาทิเช่น รูปแบบภาพกราฟิก ตัวละครในเกม การปฏิสมัพันธ์กับ

ผู้ใช้งาน(User Interface) การออกแบบระดบัความยากง่ายของเกม (Level Design) เป็นต้น รายละเอียด

การออกแบบทัง้หมดจะถกูรวบรวมเป็นเอกสารการออกแบบเกม (Game Design Document) เพ่ือใช้ใน

การนําเสนอตอ่ลกูค้าและใช้ในการวางแผนการผลติตอ่ไป 

2. Production Plan เป็นขัน้ตอนวางแผนการพฒันาซอฟต์แวร์เกมโดยบริษัท เป็นการกําหนดขอบเขตของงาน 

กําหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานแต่ละส่วน การบริหารและจัดสรรบุคลากรจากพนกังานภายในกลุ่ม

บริษัทหรือการจัดจ้างบุคคลภายนอก (Outsource) เพ่ือทํางานร่วมกันเป็นทีมตามความเหมาะสม โดย

ลกัษณะงานจะแบง่ออกเป็น 3 สว่น คือ สว่นงานพฒันาโปรแกรม (Game Programming) สว่นงานพฒันา

ภาพคอมพิวเตอร์กราฟิก (Computer Graphic) และส่วนงานสร้างดนตรีและเสียงประกอบภายในเกม 

(Music and sound)  

3. Alpha and Beta Testing เป็นขัน้ตอนการทดสอบซอฟต์แวร์เกมท่ีอยู่ระหว่างพัฒนาตามระยะขัน้

ความสาํเร็จของงานโดยแบง่ขัน้ความสาํเร็จออกเป็น 

1. ขัน้อลัฟ่า(Alpha) ซึ่งซอฟต์แวร์เกมท่ีพฒันาจนถึงขัน้ตอนดงักลา่วจะสามารถใช้งานได้บางสว่น 

ในขณะท่ีภาพกราฟิกและเสยีงประกอบภายในเกมยงัไมเ่สร็จสมบรูณ์ การทดสอบเกมในขัน้นีเ้พ่ือ

ตรวจสอบภาพรวมและทดสอบความสมดลุของระบบการเลน่ในเกม  

2. ขัน้เบต้า (Beta) ซึ่งซอฟต์แวร์เกมท่ีพฒันาจนถึงขัน้ตอนนีเ้ป็นซอฟต์แวร์เกมท่ีสามารถใช้งานได้

เกือบสมบรูณ์ เหลอืเพียงการทดสอบข้อบกพร่องของโปรแกรมเทา่นัน้ ซึ่งการทดสอบในขัน้ตอนนี ้

จะเป็นการตรวจสอบในรายละเอียดเพ่ือหาจดุบกพร่องภายในเกม  

4. Quality Assuring / Debugging เป็นขัน้ตอนตรวจสอบคณุภาพและหาจุดบกพร่องของซอฟต์แวร์เกมขัน้

สดุท้าย ซึง่โดยทัว่ไปแล้ว ในกรณีท่ีเป็นการพฒันาซอฟต์แวร์เกมคอนโซลนัน้ผู้ผลิตเคร่ืองเกมคอนโซลจะมี

รายการตรวจสอบเพ่ือตรวจสอบคณุภาพด้านตา่งๆ เช่น การตรวจสอบข้อบกพร่อง (Bug) ท่ีเกิดขึน้ระหว่าง

การเลน่และระหว่างการเปลี่ยนเข้าหน้าจอคําสัง่ต่างๆ การตรวจสอบข้อบกพร่องระหว่างการบนัทึกข้อมลู 

เป็นต้น ก่อนท่ีจะสง่ต้นฉบบัซอฟต์แวร์เกมท่ีพฒันาเสร็จสมบรูณ์แล้ว (Master copy) ให้แก่ผู้จดัจําหน่าย

เพ่ือสง่ให้ผู้ผลติเคร่ืองเกมคอนโซลทําการตรวจสอบคณุภาพขัน้สดุท้าย และเมื่อได้รับการอนมุตัิให้ทําการ

ผลติจากผู้ผลติเคร่ืองเกมคอนโซลแล้วจึงจําเข้าสูก่ระบวนการจดัจําหนา่ยตอ่ไป  

 ทัง้นีร้ะยะเวลาในการพฒันาซอฟต์แวร์เกมจะแตกตา่งกนัตามแตล่ะประเภทของ Platform และรายละเอียด

ของแตเ่กม ซึง่สว่นใหญ่ใช้เวลาประมาณ 3-4 เดือน อยา่งไรก็ตาม สาํหรับซอฟต์แวร์เกมท่ีมีความรายละเอียดสงูและ

มีความยากในการพฒันา ตลอดจนต้องมีการพฒันาชุดคําสัง่และเคร่ืองมือเพ่ิมเติม จะใช้เวลาเพ่ิมขึน้เป็นประมาณ 

5-7 เดือน โดยระหวา่งขัน้ตอนการพฒันาซอฟต์แวร์เกมดงักลา่ว ลกูค้าหรือผู้จดัจําหนา่ยเกม อาจเข้ามามีสว่นร่วมใน

การทดสอบเกมตัง้แตข่ัน้การทําสอบเกมระหว่างการผลิต เพ่ือเป็นการตรวจสอบคณุภาพ และติดตามความคืบหน้า

ของการพัฒนาซอฟต์แวร์เกม ทัง้นี ้ในการจัดทําแผนการผลิตและพฒันาซอฟต์แวร์เกมนัน้ บริษัทจะทําการเผ่ือ
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ระยะเวลาในการพฒันาซอฟต์แวร์เกมไว้เพ่ือป้องกนัความผิดพลาดท่ีอาจจะเกิดขึน้ได้ ท่ีจะทําให้ไมส่ามารถนําสง่เกม

ท่ีพฒันาสาํเร็จแล้วให้แก่ลกูค้าได้ทนัตามกําหนด  

  

4.6 ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

            -ไมม่ี- 

 

4.7 งานที่ยงัไม่ได้ส่งมอบ 

    ตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม - 30 มีนาคม 2554 กลุม่บริษัทมีการลงนามในสญัญาพฒันาซอฟต์แวร์เกมดงันี ้ 

 

ประเภทของโครงการ ประเภท 

(Platform) 

ภมิูภาค ระยะเวลาที่คาดว่า 

จะส่งมอบ 

รับจ้างพฒันาซอฟต์แวร์ 

 

เกมคอมพิวเตอร์ออนไลน์ 

เกมคอมพิวเตอร์ออนไลน์ 

การ์ตนูแอนิเมชัน่ 

เกมคอมพิวเตอร์ 

ประเทศไทย 

เยอรมนั 

ประเทศไทย 

อเมริกา 

ไตรมาส 3 

ไตรมาส 1 

ไตรมาส 3 

ไตรมาส 2 

รวมมูลค่างานระหว่างพัฒนา (ล้านบาท) 25-30 ล้านบาท 
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5. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 

 
5.1 ทรัพย์สินถาวรหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ  

ทรัพย์สนิถาวรท่ีสาํคญัของบริษัทและบริษัทยอ่ยมีรายละเอียดตามมลูคา่ตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 ดงันี ้

ที่ดนิ อาคาร และสิ่งปลูกสร้าง  

ที่อยู่ ประเภท ลักษณะ

กรรมสิทธิ 

มูลค่าสุทธิ 

(ล้านบาท) 

ภาระผูกพัน 

โฉนดเลขท่ี 101314 

เลขท่ี 67/2 สุขุมวิทซอย 8 

แขวง/เขต คลองเตย กรุงเทพฯ 

ท่ีดินและอาคารสตูดิโอ

พัฒ น า ซ อ ฟ ต์ แ ว ร์ เ ก ม

จํานวน 1 หลงั 

เจ้าของ 25.15 *จดจํานองกบัสถาบนัการเงิน 

อาคารชุด ดิเอ็มโพริโอเพลส 

ห้องชุดเลขท่ี 93/352 ชัน้ 8 

อาคาร C แขวง คลองตนั เขต 

คลองเตย กรุงเทพฯ 

อาคารชดุ เจ้าของ 13.40 *จดจํานองกบัสถาบนัการเงิน 

* ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 กลุม่บริษัทได้นําเงินฝากธนาคารจํานวน 10 ล้านบาท และได้จํานองท่ีดินพร้อมสิ่งปลกูสร้าง

จํานวน 38.55 ล้านบาท กับสถาบนัการเงินในประเทศเพ่ือคํา้ประกันวงเงินเบิกเกินบญัชีและวงเงินกู้ ยืมจากสถาบัน

การเงินในประเทศ จํานวน 60.41 ล้านบาท  

 

ส่วนปรับปรุงสาํนักงานเช่า เคร่ืองใช้สาํนักงาน เคร่ืองตกแต่งติดตัง้ และยานพาหนะ 
 

ประเภท ลกัษณะ

กรรมสทิธ์ิ 

มลูคา่สทุธิ 

(ล้านบาท) 

ภาระผกูพนั 

สว่นปรับปรุงสาํนกังาน เจ้าของ 0.53 ปลอดภาระผกูพนั 

สว่นปรับปรุงสาํนกังานเช่า เช่า 0.74 - สิน้สดุวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2554 จํานวน 0.18 ล้านบาท - 

- สิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2555 จํานวน 0.95 ล้านบาท 

 - สิน้สดุวนัท่ี 31 มกราคม 2556 จํานวน 1.07 ล้านบาท 

 - สิน้สดุวนัท่ี 31 ตลุาคม 2556 จํานวน 0.94 ล้านบาท 

เคร่ืองใช้สาํนกังาน เจ้าของ 5.22 ปลอดภาระผกูพนั 

เคร่ืองตกแตง่และติดตัง้ เจ้าของ 3.05 ปลอดภาระผกูพนั 

ยานพาหนะ เจ้าของ 2.61 มีรถยนต์จํานวน 2 คนั โดยติดสญัญาเช่าซือ้ 1 คนั ซึ่งจะ

สิน้สดุวนัท่ี15 มีนาคม 2558 

 กลุม่บริษัทมีนโยบายในการตัง้ค่าเสื่อมราคาโดยวิธีเส้นตรง โดยอาคารตดัตามอายกุารใช้งานประมาณ  5 ปี 

และอปุกรณ์ประมาณ 5 ปี  
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5.2 ทรัพย์สินที่ไม่มีตัวตนที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 กลุม่บริษัทมีสินทรัพย์ท่ีไม่มีตวัตน อนัได้แก่ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์เกมท่ี

พฒันาแล้วเสร็จ ซอฟต์แวร์เกมท่ีอยู่ระหว่างพฒันา และลิขสิทธ์ิโดยมีมลูค่า 0.42 ล้านบาท 73.32 ล้านบาท 33.33 ล้าน

บาท และ 19.74 ล้านบาท ตามลาํดบั ทัง้นีก้ลุม่บริษัทมีนโยบายการตดัจําหน่ายลิขสิทธ์ิและซอฟต์แวร์เกมเป็นระยะเวลา 

5 ปี โดยพิจารณาสอดคล้องกบัระยะเวลาการเปลีย่นแปลงเทคโนโลยีของเคร่ืองเลน่เกมในอดีต  

 ทัง้นี ้ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 มีการจดลขิสทิธ์ิในสนิทรัพย์ไมม่ีตวัตนทัง้สิน้ 253 รายการประกอบด้วยลิขสิทธ์ิ

ในด้านวรรณกรรมซึง่ได้แกร่ายละเอียดการออกแบบเกมจํานวน 21 รายการ ลขิสทิธ์ิในด้านโสตทศันวสัดซุึง่ได้แก่ภาพและ

เสยีงรวมถึงอนิเมชัน่ท่ีใช้ในเกมจํานวน 210 รายการ และลขิสทิธ์ิด้านศิลปกรรมซึง่ได้แก่ภาพกราฟิกตวัละครในเกมจํานวน 

22 รายการ  

 

5.3 เคร่ืองหมายการค้า   

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 กลุม่บริษัทเป็นเจ้าของเคร่ืองหมายการค้า/บริการ ดงัตอ่ไปนี ้ 

เคร่ืองหมายการค้า/บริการ วันที่จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ รูปเคร่ืองหมายการค้า/บริการ 

CyberPlanet Interactive  

Public Co.,Ltd. 
*อยูร่ะหวา่งการจดทะเบียน 

 

Genius planet 13 กมุภาพนัธ์ 2552 

 

Genius planet *อยูร่ะหวา่งการจดทะเบียน 
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6. ข้อพพิาททางกฎหมาย 

 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2553 บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีคดีความหรือข้อพิพาททางกฎหมายท่ีอาจมีผลกระทบ

ทางด้านลบอยา่งมีนยัสาํคญัตอ่การดาํเนินธุรกิจหรือสง่ผลกระทบด้านลบตอ่ทรัพย์สนิของบริษัทและบริษัทยอ่ยท่ีมีจํานวน

สงูกวา่ร้อยละ 5.0 ของสว่นของผู้ ถือหุ้น 

 ทัง้นี ้บริษัทมีข้อพิพาททางกฎหมายกับคู่ค้ารายหนึ่งของบริษัท โดยบริษัทได้รับจ้างคู่ค้ารายดังกล่าวทําการ

พัฒนาซอฟต์แวร์เกมคอมพิวเตอร์จํานวน 4 เกม และเมื่อพัฒนาเกมแล้วเสร็จบริษัทดังกล่าวจะทําการผลิตแผ่นซีดี

ซอฟต์แวร์เกมโดยแตง่ตัง้ให้บริษัทเป็นผู้จดัจําหนา่ยและรับประกนัการจําหนา่ย  

 อย่างไรก็ตาม เมื่อทําการพฒันาซอฟต์แวร์เกมแล้วเสร็จจํานวน 2 เกม คู่ค้ารายดงักล่าวได้ผิดสญัญาว่าจ้าง

พฒันาซอฟต์แวร์เกมแก่บริษัทโดยไม่ชําระค่าจ้างงวดแรก ซึ่งแสดงเป็นลกูหนีค้งค้างในงบการเงินของบริษัทมลูค่า 2.78 

ล้านบาท และเมื่อบริษัทผลติและพฒันาเกมในสว่นของงานท่ีตกลงกนัจนแล้วเสร็จ คู่ค้ายงัคงเพิกเฉยไม่ยอมชําระค่าจ้าง 

บริษัทจึงยื่นฟ้องร้องต่อศาลโดยเมื่อศาลได้พิจารณาแล้วเสนอให้บริษัทเตรียมเอกสารประกอบการฟ้องร้องเพ่ิมเติม 

รวมทัง้ต้องยกเลิกสญัญาระหว่างบริษัทกบัคู่ค้ารายดงักลา่วก่อน ซึ่งปัจจุบนับริษัทได้บอกเลิกการทําสญัญาระหว่างกัน

ดงักลา่วแล้วเพ่ือเตรียมทําการยื่นฟ้องร้องใหมอี่กครัง้ โดยมีมลูค่าความเสียหายประมาณ 5.20 ล้านบาท พร้อมดอกเบีย้

ร้อยละ 7.5 ต่อปี  แต่เน่ืองจากคู่ค้ารายดงักล่าวได้ยื่นอุทธรณ์เพ่ือขอให้สญัญาว่าจ้างดงักลา่วเป็นโมฆะ บริษัทจึงยงัไม่

สามารถทําการฟ้องซํา้ในคดีเดียวกนัได้ในขณะนี ้ โดยต้องรอให้การพิจารณาคดีอทุธรณ์ดงักลา่วเสร็จสิน้ก่อน  อีกทัง้คู่ค้า

รายดงักลา่วได้ยื่นฟ้องร้องบริษัทสาํหรับคา่เสยีหายในการผิดสญัญารับประกนัการจําหนา่ยแผ่นซีดีเกมท่ีพฒันาแล้วเสร็จ

แล้ว เป็นมลูคา่ตามสญัญาทัง้สิน้ 1.82 ล้านบาท ทัง้นีบ้ริษัทได้มีการจ่ายชําระค่าซอฟต์แวร์เกมดงักลา่วเป็นมลูค่าทัง้สิน้ 

0.91 ล้านบาทเทา่กบัจํานวนแผน่ซีดซีอฟต์แวร์เกมท่ีบริษัทได้รับ สาํหรับซีดีซอฟต์แวร์เกมในสว่นท่ีเหลอืนัน้ บริษัทได้ขอรับ

สนิค้าแตไ่มไ่ด้รับการตอบรับจากคูค้่ารายดงักลา่ว บริษัทจึงมิได้ชําระเงินสาํหรับสนิค้าในสว่นท่ียงัมิได้รับมอบสินค้านัน้ คู่

ค้ารายดงักลา่วจึงได้ฟ้องเรียกค่าเสียหายจากบริษัทเป็นจํานวนเงิน 0.83 ล้านบาท พร้อมดอกเบีย้ร้อยละ 7.5 ต่อปี โดย

ขณะนีค้ดียงัไมถ่ึงท่ีสิน้สดุ อยา่งไรก็ตามบริษัทได้นําเงินฝากธนาคารจํานวน 1.20 ล้านบาท ไปจํานําไว้เป็นหลกัทรัพย์คํา้

ประกนัคดีความฟ้องร้องดงักลา่วแล้ว 
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7. โครงสร้างเงนิทุน 

7.1 หลักทรัพย์ของบริษัท 

             ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 บริษัทมีทนุจดทะเบียน 140,000,000 ล้านบาท เรียกชําระแล้ว 140,000,000 ล้าน

บาทแบง่เป็นหุ้นสามญั 280,000,000หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท 
 

7.2 ผู้ถอืหุ้น 

      รายช่ือผู้ ถือหุ้นใหญ่ 10 อนัดบัแรกท่ีปรากฏตามสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้น ณ วนัท่ี 22 กมุภาพนัธ์ 2554 มีดงันี ้

รายช่ือ 
จาํนวนหุ้น 

(หุ้น) 

ร้อยละของ 

จาํนวนหุ้นทัง้หมด 

1. กลุ่มวานิชวงศ์ และบคุคลท่ีเก่ียวข้องตามม.258  * 64,833,380 23.15 

2. กองทนุรวมเพ่ือร่วมลงทนุในวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม * 64,166,620 22.92 

3. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จํากดั 11,133,800 3.98 

4. นาย ธวชั ทรรศนีย์พงษ์ 8,811,000 3.15 

5. นาย พรชยั โอเจริญรัตน์ 6,586,100 2.35 

6. นายองักรู เทพสาสน์กลุ 3,792,400 1.35 

7. น.ส. จินตนา กาญจนกําเนิด 2,985,000 1.07 

8. นายชาญชยั บงกชมาลี 2,824,400 1.01 

9. นายวศินน์ ผาติกลุเศรษฐ์ 2,650,000 0.95 

     10. นายชาญศกัดิ ์พฒันกิตตพิงศ์ 2,400,000 0.86 

       ยอดรวม 170,182,700 60.79 

หมายเหต ุ: 

*  กองทนุรวมเพ่ือร่วมลงทนุในวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อมของกระทรวงการคลงัและกระทรวงอุตสาหกรรม โดยมีบริษัท

หลกัทรัพย์จดัการกองทนุรวม วรรณ จํากดั เป็นผู้จดัการกองทนุ  

**  กลุม่ครอบครัววานิชวงศ์ ประกอบด้วย นายชนินทร์เดช วานิชวงศ์ ถือหุ้นจํานวน 42,865,779 หุ้น และนายชนินทร์ วานิชวงศ์ ถือ

หุ้น 21,967,601 หุ้น   
 

7.3 นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 

 ในกรณีท่ีกลุม่บริษัทไมม่ีความจําเป็นในการใช้เงินเพ่ือการลงทนุหรือขยายกิจการ และมีกระแสเงินสดเพียงพอ 

กลุม่บริษัทมีนโยบายจ่ายปันผลไมน้่อยกวา่ร้อยละ 40 ของกําไรสทุธิหลงัหกัภาษีเงินได้นิติบคุคล และสาํรองตามกฎหมาย 

ทัง้นีอ้ตัราการจ่ายเงินปันผลดงักลา่วอาจเปลีย่นแปลงได้ โดยขึน้อยูก่บัความจําเป็นและความเหมาะสมโดยพิจารณาจาก

ประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหุ้นเป็นสาํคญั ทัง้นี ้มติของคณะกรรมการบริษัทท่ีอนมุตัิให้จ่ายเงินปันผลจะต้องถกูนําเสนอเพ่ือ

ขออนมุตัิตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น เว้นแตเ่ป็นการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล ซึง่คณะกรรมการบริษัทมีอํานาจอนมุตัิให้จ่ายเงิน

ปันผลระหวา่งกาลได้และให้รายงานให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นทราบในการประชมุคราวตอ่ไป  



 บริษัท ไซเบอร์แพลนเน็ต อินเตอร์แอคทีฟ จํากดั (มหาชน) 

 แบบ 56-1 ปี 2553 สว่นที่ 1 ข้อที่ 8 หน้า 1 

8. การจัดการ 

โครงสร้างการจัดการ 

 โครงสร้างการจดัการของบริษัท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2553 สามารถแสดงได้ดงันี ้

 

บริษัทย่อย 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

ผู้ตรวจสอบภายใน 

คณะกรรมการบริษัท 

ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร 

กรรมการผู้จดัการ 

ฝ่ายการตลาด  

ผู้ อํานวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน ผู้ อํานวยการฝ่ายปฏบิตัิการ ผู้ อํานวยการฝ่ายการตลาด ผู้ อํานวยการฝ่ายผลิต 

ฝ่ายบญัชี ฝ่ายการเงิน ฝ่ายจดัซือ้ ฝ่ายบคุคล ฝ่ายผลิต ฝ่ายตรวจสอบคณุภาพ 

คณะกรรมการบริหาร 



  บริษัท ไซเบอร์แพลนเน็ต อินเตอร์แอคทีฟ จํากดั (มหาชน) 

 แบบ 56-1 ปี 2553 สว่นที่ 1 ข้อที่ 8 หน้า 2 

คณะกรรมการบริษัท 

 

ณ วนัท่ี  31 มกราคม 2553 บริษัทมีกรรมการทัง้หมด 7 ทา่น ดงันี ้

ลาํดับ รายชื่อ ตาํแหน่ง 

1. นายชนินทร์เดช วานิชวงศ์ ประธานกรรมการ 

2. นายชนินทร์ วานิชวงศ์ กรรมการ 

3. นายไกรภพ แพง่สภา กรรมการ 

4. ดร.โสรัชย์ อศัวะประภา กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 

5. นายกิตติพล ปราโมช ณ อยธุยา กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

6. นายวิลกัษณ์ โหลทอง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

7. นายอนนัต์ ลีต้ระกลู กรรมการอิสระ 

 

กรรมการผู้มีอํานาจลงนามแทนบริษัท มีดงันี ้

 นายชนินทร์เดช วานิชวงศ์ หรือ นายชนินทร์ วานิชวงศ์ หรือ นายไกรภพ แพ่งสภา 2 ใน 3 ท่าน ลงลายมือช่ือ

ร่วมกนัและประทบัตราสาํคญัของบริษัท  

ขอบเขตและอาํนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ  

นอกจากคณะกรรมการบริษัทมีอํานาจและหน้าท่ีตามท่ีกําหนดในข้อบงัคับของบริษัทแล้ว ให้คณะกรรมการบริษัทมี

อํานาจหน้าท่ีตามรายงานการประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 3/2552 เมื่อวนัท่ี 22 เมษายน 2552 ดงัตอ่ไปนี ้

1) ดแูลและกําหนดนโยบายท่ีสาํคญัของบริษัท ได้แก่ นโยบายหลกัในการดําเนินธุรกิจ  นโยบายทางด้านการเงิน 

นโยบายการระดมทนุ นโยบายในการบริหารเงินทนุ   นโยบายในการบริหารความเสีย่งของบริษัท 

2) พิจารณาเก่ียวกับการลงทุน โดยพิจารณาอนุมตัิงบประมาณ โครงการลงทุนของบริษัท และกํากับดูแล

ดําเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนงานท่ีวางไว้ 

3) ดแูลการดําเนินงานของบริษัท เพ่ือให้เป็นไปตามเป้าหมายหรือดีกว่าเป้าหมายท่ีวางไว้และกําหนดแนว

ทางแก้ไขกรณีท่ีมีปัญหาอปุสรรคเพ่ือให้บรรลเุป้าหมายท่ีวางไว้หรือดีกวา่เป้าหมายท่ีวางไว้ 

4) จดัให้มีรายงานข้อมลูทัว่ไป และข้อมลูทางการเงินของบริษัท เพ่ือรายงานตอ่ผู้ ถือหุ้นและผู้มีสว่นได้เสียหรือ

ผู้ลงทนุทัว่ไปอยา่งถกูต้อง ทนักาลและเป็นไปตามท่ีกฎหมายกําหนด 

5) รับทราบรายงานการตรวจสอบท่ีสําคญัของคณะกรรมการตรวจสอบหรือฝ่ายตรวจสอบภายใน รวมทัง้ผู้

ตรวจสอบบญัชี และท่ีปรึกษาฝ่ายตา่ง ๆ ของบริษัท และมีหน้าท่ีกําหนดแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข กรณี

ท่ีพบข้อบกพร่องท่ีเป็นสาระสาํคญั 

6) สอบทานความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบควบคมุภายในและการบริหารความเสีย่งของบริษัท 

7) จดัให้มีกระบวนการสร้างผู้บริหารระดบัสงูของบริษัทเพ่ือให้มีขึน้มาทดแทนอย่างต่อเน่ือง (Succession 

Plan) 

8) แตง่ตัง้กรรมการตรวจสอบ  และให้ความเห็นชอบเก่ียวกบัอํานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ 



  บริษัท ไซเบอร์แพลนเน็ต อินเตอร์แอคทีฟ จํากดั (มหาชน) 

 แบบ 56-1 ปี 2553 สว่นที่ 1 ข้อที่ 8 หน้า 3 

9) แต่งตัง้คณะกรรมการบริหารหรือมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งคนใดหรือหลายคนหรือบคุคลอ่ืนกระทํา

การอยา่งใดอยา่งหนึง่แทนคณะกรรมการบริษัท ทัง้นีก้ารมอบอํานาจดงักลา่ว ผู้ได้รับมอบอํานาจนัน้ต้องไม่

มีอํานาจอนมุตัิรายการท่ีบคุคลดงักลา่วหรือบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง (“บคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง” ให้มี

ความหมายตามท่ีกําหนดไว้ในประกาศของคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์) มีสว่นได้

เสยีหรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ในลกัษณะอ่ืนใดกบับริษัทหรือบริษัทยอ่ย 

  เว้นแตเ่ร่ืองตอ่ไปนี ้จะกระทําได้ตอ่เมื่อได้รับอนมุตัิจากท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นก่อน ทัง้นีกํ้าหนดให้รายการท่ี

กรรมการหรือบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง มีสว่นได้เสีย หรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์อ่ืนใดกบับริษัท

หรือบริษัทยอ่ย ให้กรรมการซึง่มีสว่นได้เสยีในเร่ืองนัน้ ไมม่ีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ 

- เร่ืองท่ีกฎหมายกําหนดให้ต้องได้มติท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 

- การทํารายการท่ีกรรมการมีสว่นได้เสยีและอยูใ่นขา่ยท่ีกฎหมาย สาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์

และตลาดหลกัทรัพย์หรือข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์ระบใุห้ต้องได้รับอนมุตัิจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 

- นอกจากนัน้ในกรณีดงัตอ่ไปนีจ้ะต้องได้รับความเห็นชอบจากท่ีประชมุคณะกรรมการและท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น

ด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 ของจํานวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าประชมุและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน 

 การขายหรือโอนกิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่นท่ีสาํคญัให้แก่บคุคลอ่ืน 

 การรับซือ้หรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอ่ืนหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 

 การทํา แก้ไข หรือเลกิสญัญา เก่ียวกบัการให้เช่ากิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่นท่ี สําคญั 

การมอบหมายให้บุคคลอ่ืนเข้าจดัการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอ่ืนโดยมี

วตัถปุระสงค์จะแบง่กําไรขาดทนุกนั 

 การออกหุ้นใหมเ่พ่ือชําระแก่เจ้าหนีข้องบริษัท ตามโครงการแปลงหนีเ้ป็นทนุ 

 การลดทนุจดทะเบียนของบริษัท โดยการลดจํานวนหุ้น หรือลดมลูคา่หุ้น 

 การเพ่ิมทนุ การลดทนุ การออกหุ้นกู้  การควบหรือเลกิบริษัท 

 เร่ืองอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายกาํหนด 

 

คณะกรรมการตรวจสอบ/คณะกรรมการอิสระ 

            ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 คณะกรรมตรวจสอบของบริษัท ประกอบด้วย 3 ทา่น ดงัรายนามตอ่ไปนี ้

  

ลาํดับ รายชื่อ ตาํแหน่ง 

1. ดร.โสรัชย์ อศัวะประภา* ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 

2. นายกิตติพล ปราโมช ณ อยธุยา* กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 

3. นายวิลกัษณ์ โหลทอง กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 

 หมายเหต ุ: * เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้ความสามารถด้านบญัชีและการเงิน  
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ขอบเขตอาํนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 3/2552 เมื่อวันท่ี 22 เมษายน 2552 ได้มีการกําหนด

ขอบเขตอํานาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบดงัตอ่ไปนี ้

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถกูต้อง และเปิดเผยอย่างเพียงพอ โดยการประสานงาน

กบัผู้สอบบญัชีภายนอกและผู้บริหารท่ีรับผิดชอบจัดทํารายงานทางการเงิน ทัง้รายไตรมาสและประจําปี 

คณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะให้ผู้สอบบญัชีสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดๆท่ีเห็นว่าจําเป็น

และเป็นเร่ืองสาํคญัในระหวา่งการตรวจสอบบญัชีของบริษัทก็ได้ 

2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคมุภายในและการตรวจสอบภายในท่ีมคีวามเหมาะสมและมีประสทิธิผล 

และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณา

แตง่ตัง้ โยกย้าย เลกิจ้างหวัหน้าหนว่ยงานตรวจสอบภายใน   

3. สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์ และกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 

4. พิจารณาคดัเลอืกและเสนอแต่งตัง้ บคุคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพ่ือทําหน้าท่ีเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทและ

เสนอคา่ตอบแทนของผู้สอบบญัชี รวมทัง้เข้าร่วมประชุมกบัผู้สอบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายจดัการเข้าร่วมประชุม

ด้วยอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 

5. พิจารณารายการเก่ียวโยงหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและ

ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์ ทัง้นีเ้พ่ือให้มัน่ใจวา่รายการดงักลา่วมีความสมเหตสุมผลและเป็นประโยชน์

สงูสดุตอ่บริษัท 

6. จัดทํารายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจําปีของบริษัท ซึ่ง

รายงานดงักลา่วลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมลูอยา่งน้อยดงัตอ่ไปนี ้

• ความเห็นเก่ียวกบัความถกูต้องครบถ้วน เป็นท่ีเช่ือถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท 

• ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบการควบคมุภายในของบริษัท 

• ความเห็นเก่ียวกบัการปฏิบตัิตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ข้อกําหนดของตลาด

หลกัทรัพย์หรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 

• ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผู้สอบบญัชี 

• ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

• จํานวนการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชมุของกรรมการตรวจสอบแตล่ะทา่น 

• ความเห็นหรือข้อสงัเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบตัิหน้าท่ีตามกฎบตัร 

• รายการอ่ืนท่ีเห็นวา่ผู้ ถือหุ้นและผู้ลงทนุทัว่ไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขต หน้าท่ี และความรับผิดชอบท่ี

ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

7. ปฏิบตัิงานอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ เช่น 

ทบทวนนโยบายการบริหารทางการเงิน และบริหารความเสี่ยง ทบทวนการปฏิบตัิตามจรรยาบรรณทาง

ธุรกิจของผู้บริหาร ทบทวนร่วมกับผู้บริหารของบริษัทในรายงานท่ีสําคัญ ๆ ท่ีต้องเสนอต่อสาธารณชน

ตามท่ีกฎหมายกําหนด ได้แก่ บทรายงานและวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร เป็นต้น เพ่ือให้การปฏิบตัิหน้าท่ีของ

คณะกรรมการตรวจสอบมีประสิทธิภาพท่ีดี คณะกรรมการตรวจสอบอาจแสวงหาความเห็นท่ีเป็นอิสระ 
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จากท่ีปรึกษาทางวิชาชีพอ่ืนใดเมื่อเห็นว่าจําเป็นก็ได้ ทัง้นีด้้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท โดยผู้ ท่ีจะเข้ามาดํารง

ตําแหน่งกรรมการตรวจสอบของบริษัท จะต้องเป็นกรรมการอิสระ ซึ่งบริษัททําการสรรหาโดยพิจารณา

คณุสมบตัิ ให้สอดคล้องกบัคณุสมบตัิ ของกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบท่ีสํานกังาน กลต. และ

ตลาดหลกัทรัพย์กําหนดไว้ดงันี ้

• คุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบ    

1) ต้องเป็นกรรมการอิสระท่ีมีคณุสมบตัิดงันี ้

ก. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจํานวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 

บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง ทัง้นี ้ให้นบัรวมการถือหุ้นของผู้ ท่ีเก่ียวข้องของกรรมการ

อิสระรายนัน้ๆด้วย 

ข. ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจํา 

หรือผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทย่อยลําดบัเดียวกัน 

หรือนิติบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่สองปี

ก่อนวนัท่ียื่นขออนญุาตตอ่สาํนกังาน  

ค. ไมเ่ป็นบคุคลท่ีมีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือ โดยการจดทะเบียนตามกฏหมาย ในลกัษณะท่ีเป็น 

บิดามารดา คูส่มรส พ่ีน้อง และบตุร รวมทัง้คูส่มรสของบตุร ของผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอํานาจ

ควบคุม หรือบุคคลท่ีจะได้รับการเสนอช่ือเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัท หรือ บริษัท

ยอ่ย 

ง. ไมม่ีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลท่ีอาจ

มีความขดัแย้ง ในลกัษณะท่ีอาจขดัขวางการใช้วิจารณญาณอยา่งอิสระของตน รวมทัง้ไม่เป็นหรือเคย

เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึง่ไมใ่ช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร ของผู้มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบั

บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง เว้นแต่ได้พ้นจากการมี

ลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่สองปี ก่อนวนัท่ียื่นขออนญุาตตอ่สาํนกังาน  

 ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึง่ รวมถึงการทํารายการทางการค้าท่ีกระทําเป็นปกติเพ่ือ

ประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ รายการเก่ียวกบัสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้

หรือรับความช่วยเหลอืทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม คํา้ประกนั การให้สินทรัพย์เป็นหลกัประกนั

หนีส้นิ   รวมถึงพฤติกรรมอ่ืนทํานองเดียวกนั ซึง่เป็นผลให้บริษัทหรือคู่สญัญามีภาระหนีท่ี้ต้องชําระต่อ

อีกฝ่ายหนึ่ง ตัง้แต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ท่ีมีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตัง้แต่ยี่สิบล้านบาทขึน้ไป 

แล้วแตจํ่านวนใดจะตํ่ากวา่ ทัง้นี ้การคํานวณภาระหนีด้งักลา่วให้เป็นไปตามวิธีการคํานวณมลูค่าของ

รายการท่ีเก่ียวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยว่าด้วยการเปิดเผย

ข้อมลูและการปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกนั โดยอนโุลมแตใ่นการพิจารณา

ภาระหนีด้งักลา่ว ให้นบัรวมภาระหนีท่ี้เกิดขึน้ในระหว่างหนึ่งปีก่อนวนัท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกับ

บคุคลเดียวกนั 

จ. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมี

ความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วน

ผู้จดัการของสาํนกังานสอบบญัชี ซึง่มีผู้สอบบญัชีของบริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม หรือนิติบคุคล
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ท่ีอาจมีความขดัแย้งสงักดัอยู ่เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่สองปีก่อน

วนัท่ียื่นคําขออนญุาตตอ่สาํนกังาน 

ฉ. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ี

ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจาก บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 

บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง ทัง้นี ้ในกรณีท่ีผู้ ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบคุคล ให้

รวมถึงการเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึง่ไมใ่ช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นสว่นผู้จดัการ ของผู้

ให้บริการทางวิชาชีพนัน้ด้วย เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อน

วนัยื่นคําขออนญุาตตอ่สาํนกังาน 

ช. ไมเ่ป็นกรรมการท่ีได้รับการแตง่ตัง้ขึน้เพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้

ถือหุ้นซึง่เป็นผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 

ซ. ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักับกิจการของผู้ขอนุญาตหรือ

บริษัทยอ่ย หรือไม่เป็นหุ้นสว่นท่ีมีนยัในห้างหุ้นสว่น หรือเป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง 

พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีรับเงินเดือนประจํา หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจํานวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียง

ทัง้หมดของบริษัทอ่ืน  ซึง่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการ

ของผู้ขออนญุาตหรือบริษัทยอ่ย 

ฌ. ไมม่ีลกัษณะอ่ืนใดท่ีทําให้ไมส่ามารถให้ความเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการดําเนินงานของบริษัท 

ญ. ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตดัสินใจในการดําเนินงานของบริษัท 

บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม บริษัทยอ่ยลาํดบัเดียวกนั หรือนิติบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้งและไม่

เป็นกรรมการของบริษัทจดทะเบียนท่ีเป็นบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยในลําดับ

เดียวกนั 

 ภายหลงัได้รับการแต่งตัง้ให้เป็นกรรมการอิสระท่ีมีลกัษณะเป็นไปตามวรรคหนึ่ง (ก) ถึง (ฌ)  แล้ว 

กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตดัสนิใจในการดําเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ 

บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดบัเดียวกัน หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง  โดยมีการตดัสินใจใน

รูปแบบขององค์คณะ (Collective decision) ได้ 

2) ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตดัสินใจในการดําเนินกิจการของบริษัท บริษัท

ใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม บริษัทยอ่ยลาํดบัเดียวกนั หรือนิติบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง 

3) ไมเ่ป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย หรือบริษัทยอ่ยลาํดบัเดียวกนั เฉพาะท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียน  

4) มีความรู้ และประสบการณ์เพียงพอท่ีจะสามารถทําหน้าท่ีในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทัง้นี ้ต้องมีกรรมการ

ตรวจสอบอย่างน้อยหนึ่งคนท่ีมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอท่ีจะสามารถทําหน้าท่ีในการสอบทาน

ความนา่เช่ือถือของงบการเงินได้  
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คณะกรรมการบริหาร  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 คณะกรรมการบริหารของบริษัท ประกอบด้วย 4 ทา่น ดงัรายนามตอ่ไปนี ้

ลาํดับ รายชื่อ ตาํแหน่ง 

1. นายชนินทร์เดช     วานิชวงศ์ ประธานกรรมการบริหาร 

2. นายชนินทร์           วานิชวงศ์ กรรมการบริหาร 

3. นายไกรภพ            แพง่สภา กรรมการบริหาร 

4. นางสาวศิริรัตน์     จนัดิษ กรรมการบริหาร 

 

ขอบเขตอาํนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร 

ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 5/2552 เมื่อวนัท่ี 23 กรกฎาคม 2552 ได้มีการกําหนดขอบเขต

อํานาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารดงัตอ่ไปนี ้

 

1) กําหนดนโยบาย ทิศทาง กลยทุธ์ และโครงสร้างการบริหารงานหลกัในการดําเนินธุรกิจของบริษัทท่ีกําหนดให้�

สอดคล�องและสนบัสนนุตอ่สภาพเศรษฐกิจและการแขง่ขนัท่ีได�กําหนดและแถลงไว�ตอ่ผู้ ถือหุ้นเพ่ือเสนอ

ให้�คณะกรรมการบริษัทฯเห็นชอบ 

2) กําหนดแผนธุรกิจ งบประมาณ และหลกัในการดําเนินธุรกิจให้สอดคล้องกบัเป้าหมายท่ีได้รับมอบหมายจาก

คณะกรรมการบริษัท และให้มีอํานาจควบคุมดแูลการดําเนินธุรกิจการบริหารต่างๆ ของบริษัท ให้เป็นไปตาม

นโยบายธุรกิจ แผนธุรกิจและกลยุทธ์ทางธุรกิจท่ีคณะกรรมการบริษัทได้อนุมติแล้วภายใต้กฎหมาย เง่ือนไข 

กฎระเบียบ และข้อบงัคบับริษัท ให้เป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพ เอือ้ตอ่สภาพการดําเนินธุรกิจ 

3) กําหนดโครงสร้างองค์กรและการบริหาร โดยให้�ครอบคลุมถึงนโยบายอัตราค่าตอบแทนและสวัสดิการ 

โครงสร้างเงินเดือนของบริษัท และภาพรวมในการคดัเลือก การฝึกอบรม การว่าจ้าง การแต่งตัง้ การโยกย้าย 

การเลกิจ้างพนกังานของบริษัท 

4) มีอํานาจอนมุตัิการดําเนินงานเพ่ือธุรกรรมตามปกติของบริษัทฯ เช่นการจัดซือ้สินค้า การจดัซือ้สินทรัพย์ การ

ลงทนุในสนิทรัพย์ ภายในวงเงินสาํหรับแตล่ะสญัญาซึง่มากกวา่ 4 ล้านบาท แตไ่มเ่กิน 8 ล้านบาท 

5) ตรวจสอบ ติดตามผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ท่ีกําหนด ให้�เป็นไปตามแผนธุรกิจท่ีได�รับอนมุตัิไว� 

6) ดําเนินการจดัทําธุรกรรมทางการเงินกบัสถาบนัการเงินในการเปิดบญัชี กู�ยืม จํานํา จํานอง คํา้ประกนั และ

การอ่ืน รวมถึงการซือ้ขายและจดทะเบียนกรรมสิทธ์ิท่ีดินใด ๆ ตามวตัถปุระสงค์ เพ่ือการดําเนินงานตามปกติ

ตามท่ีเห็นสมควรภายในวงเงินไมเ่กิน 10 ล้านบาท 

7) พิจารณาผลกําไรขาดทนุของบริษัทฯ และเสนอจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลหรือเงินปันผลประจําปี เพ่ือเสนอต่อ

คณะกรรมการบริษัท 

8) มีอํานาจในการมอบอํานาจให้บคุคลหนึ่งหรือหลายบุคคลมีอํานาจกระทําการใดๆ แทนคณะกรรมการบริหาร

ตามเห็นสมควรภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริหาร และภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการบริหาร

เห็นสมควร และคณะกรรมการบริหารอาจยกเลกิ เพิกถอน เปลีย่นแปลงหรือแก้ไขอํานาจนัน้ๆ ได้ 

9) ดําเนินการอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทฯมอบหมายเป็นคราวๆ ไป 
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 ทัง้นีก้ารมอบอํานาจดงักลา่วข้างต้นให้�แก�คณะกรรมการบริหารนัน้ จะไม�รวมถึงการมอบอํานาจในการ

อนมุตัิรายการใดท่ีตนหรือบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้งมีสว่นได�เสยีหรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน�อ่ืนใด 

(ตามข้อบงัคบัของบริษัทฯและตามท่ีสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์�และตลาดหลกัทรัพย์�กําหนด) 

กับบริษัทหรือบริษัทย่อย ซึ่งการอนุมัติรายการดังกล่าวจะต้องนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพ่ือให้�

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาตอ่ไป โดยกรรมการบริหารทา่นนัน้และบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้งจะไม� มีสิทธิออก

เสยีงลงคะแนนในการประชมุคณะกรรมการบริษัทฯในเร่ืองดงักลา่ว 

 

ผู้บริหาร 

        ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 ผู้บริหารของบริษัทประกอบด้วย 6 ทา่น ดงัรายนามตอ่ไปนี ้

ลาํดับ รายชื่อ ตาํแหน่ง 

1. นายชนินทร์เดช วานิชวงศ์ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

2. นายชนินทร์ วานิชวงศ์ กรรมการผู้จดัการ,ผู้ อํานวยการฝ่ายการตลาด 

3. นางสาวศิริรัตน์ จนัดิษ ผู้ อํานวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน  

4. นายชยานนท์  รูปประดิษฐ์ ผู้ อํานวยการฝ่ายผลติ  

5. นางสาวนสุรา สทิธิวงษ์    ผู้ อํานวยการฝ่ายปฏิบตัิการ 

6. นางสาวอาริยา วงศ์วารี ผู้จดัการฝ่ายบญัชี 

 

   เลขานุการบริษัท 

   ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 เลขานกุารบริษัท คือ นางสาว ศรินดา วาทวาทิน 

 

   ขอบเขตอาํนาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร   

ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 3/2552 เมื่อวนัท่ี 22 เมษายน 2552 ได้มีการกําหนดขอบเขต

อํานาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารดงัตอ่ไปนี ้

1. ควบคมุดแูลการดําเนินกิจการและ/หรือบริหารงานทัว่ไปของบริษัทและบริษัทยอ่ย 

2. ดําเนินการหรือปฏิบตัิงานให้เป็นไปตามนโยบาย  แผนงาน  และงบประมาณท่ีได้อนมุตัิจากคณะกรรมการ

บริษัท 

3. มีอํานาจอนุมตัิ  และมอบอํานาจช่วงอนมุตัิเบิกจ่ายเพ่ือการอนมุตัิการซือ้ขายสินค้าอนัเป็นปกติธุระของ

บริษัทในวงเงินไม่เกิน 4 ล้านบาท หากเกินจํานวนท่ีสามารถอนมุตัิให้นําเสนอเพ่ือขออนุมตัิต่อท่ีประชุม

คณะกรรมการบริษัท 

4. มีอํานาจออกคําสั่ง  ระเบียบ  ประกาศ  บันทึก  เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบาย  และ

ผลประโยชน์ของบริษัท  และเพ่ือรักษาระเบียบวินยัการทํางานภายในองค์กร 

5. มีอํานาจกระทําการและแสดงตนเป็นตวัแทนของบริษัทต่อบุคคลภายนอกในกิจการท่ีเก่ียวข้องและเป็น

ประโยชน์ตอ่บริษัท 

6. อนมุตัิการแตง่ตัง้ท่ีปรึกษาด้านตา่ง ๆ  ท่ีจําเป็นตอ่การดําเนินงานของบริษัทและบริษัทยอ่ย 
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7. เป็นผู้ รับมอบอํานาจของบริษัทในการบริหารกิจการของบริษัทให้เป็นตามวตัถปุระสงค์  ข้อบงัคบั  นโยบาย  

ระเบียบ  ข้อกําหนด  คําสัง่  มติท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นและ/หรือมติท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัททกุประการ 

ทัง้นีก้ารมอบอํานาจให้แก่ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร  ตลอดจนการมอบอํานาจแก่บคุคลอ่ืนท่ีประธานเจ้าหน้าท่ี

บริหารเห็นควร  จะไมร่วมถึงอํานาจและ/หรือการมอบอํานาจในการอนมุตัิรายการใดท่ีตนหรือบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง  

มีสว่นได้เสยี  หรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์อ่ืนใด  (ตามข้อบงัคบัของบริษัทและตามท่ีสํานกังานคณะกรรมการ

กํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์กําหนด)  กบับริษัทหรือบริษัทย่อย ซึ่งการอนมุตัิรายการในลกัษณะดงักลา่วจะต้อง

เสนอตอ่ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท  และ/หรือท่ี ประชมุผู้ ถือหุ้น  เพ่ือพิจารณาและอนมุตัิรายการดงักลา่วตามข้อบงัคบั

ของบริษัท  หรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกําหนด  เว้นแต่เป็นการอนุมตัิรายการท่ีเป็นลกัษณะการดําเนินธุรกรรมการค้าปกติ

ทัว่ไปของบริษัทท่ีเป็นไปตามนโยบายและหลกัเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนมุตัิไว้ 

 

   ขอบเขตอาํนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ  

ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 3/2552 เมื่อวนัท่ี 22 เมษายน 2552 ได้มีการกําหนดขอบเขต

อํานาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการผู้จดัการ ดงัตอ่ไปนี ้

1.  ควบคมุดแูลการดําเนินกิจการและ/หรือบริหารงานทัว่ไปของบริษัท 

2. ดําเนินการหรือปฏิบตัิงานให้เป็นไปตามนโยบาย  แผนงาน  และงบประมาณท่ีได้อนมุตัิจากคณะกรรมการ

บริษัท   

3. มีอํานาจอนุมตัิ  และมอบอํานาจช่วงอนุมตัิเบิกจ่ายเพ่ือการซือ้ขายสินค้าอันเป็นปกติธุระของบริษัทใน

วงเงินไม่เกิน 1 แสนบาท หากเกินจํานวนท่ีสามารถอนุมตัิให้นําเสนอเพ่ือขออนุมตัิต่อประธานเจ้าหน้าท่ี

บริหาร 

4. มีอํานาจออกคําสั่ง  ระเบียบ  ประกาศ  บันทึก  เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบาย  และ

ผลประโยชน์ของบริษัท  และเพ่ือรักษาระเบียบวินยัการทํางานภายในองค์กร 

5. มีอํานาจกระทําการและแสดงตนเป็นตวัแทนของบริษัท  ต่อบคุคลภายนอกในกิจการท่ีเก่ียวข้องและเป็น

ประโยชน์ตอ่บริษัท 

6. อนมุตัิการแตง่ตัง้ท่ีปรึกษาด้านตา่ง ๆ  ท่ีจําเป็นตอ่การดําเนินงานของบริษัท 

7. เป็นผู้ รับมอบอํานาจของบริษัทในการบริหารกิจการของบริษัทให้เป็นตามวตัถปุระสงค์  ข้อบงัคบั  นโยบาย  

ระเบียบ  ข้อกําหนด  คําสัง่  มติท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นและ/หรือมติท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัททกุประการ 

 

ทัง้นีก้ารมอบอํานาจให้แก่กรรมการผู้จดัการ  ตลอดจนการมอบอํานาจแก่บคุคลอ่ืนท่ีกรรมการผู้จดัการเห็นควร  

จะไม่รวมถึงอํานาจและ/หรือการมอบอํานาจในการอนมุตัิรายการใดท่ีตนหรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง  มีสว่นได้เสีย  

หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อ่ืนใด  (ตามข้อบังคับของบริษัทและตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการกํากับ

หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์กําหนด)  กบับริษัทหรือบริษัทยอ่ย ซึง่การอนมุตัิรายการในลกัษณะดงักลา่วจะต้องเสนอตอ่

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท  และ/หรือท่ี ประชุมผู้ ถือหุ้น  เพ่ือพิจารณาและอนุมตัิรายการดงักล่าวตามข้อบงัคบัของ

บริษัท  หรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกําหนด  เว้นแต่เป็นการอนมุตัิรายการท่ีเป็นลกัษณะการดําเนินธุรกรรมการค้าปกติทัว่ไป

ของบริษัทท่ีเป็นไปตามนโยบายและหลกัเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนมุตัิไว้ 
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การสรรหากรรมการ 

• การสรรหากรรมการบริษัท 

  การคดัเลอืกบคุคลท่ีจะดํารงตําแหนง่กรรมการของบริษัท  แม้ปัจจบุนัยงัไมไ่ด้มีการแตง่ตัง้คณะกรรมการสรรหา 

(Nominating Committee) แต่คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาคดัเลือกกรรมการโดยใช้หลกัเกณฑ์และวิธีการสรร

หา โดยคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้ พิจารณาคดัเลือกตามเกณฑ์คุณสมบตัิตามมาตรา 68 แห่งพระราชบญัญัติ

บริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ท่ีเก่ียวข้อง 

นอกจากนีย้งัเน้นถึงประสบการณ์ ความรู้ และความสามารถ จากนัน้จึงนํารายช่ือเสนอท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณา

แตง่ตัง้ 

ในการเลือกตัง้คณะกรรมการบริษัท ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตัง้ โดยใช้เสียงข้างมากตามหลกัเกณฑ์และวิธีการ

ดงัตอ่ไปนี ้

1. ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่มีคะแนนเสยีงเทา่กบัจํานวนหุ้นท่ีตนถือ 

2. ผู้ ถือหุ้ นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงท่ีมีอยู่ทัง้หมดตามท่ีตนมี เลือกตัง้บุคคลเดียวหรือหลายคนเป็น

กรรมการก็ได้ ในกรณีท่ีเลือกตัง้บุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ ใดมากน้อย

เพียงใดก็ได้ 

3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมา เป็นผู้ ได้รับการเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่าจํานวน

กรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีท่ีบุคคลซึ่งได้รับการเลือกตัง้ในลําดบัถัดลงมามี

คะแนนเสยีงเทา่กนั เกินจํานวนท่ีจะพงึมีหรือจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ให้ผู้ เป็นประธานเป็นผู้ออกเสยีงชีข้าด 

• การสรรหากรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 

 คณะกรรมการบริษัทหรือท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นสามัญประจําปีของบริษัทเป็นผู้มีอํานาจแต่งตัง้คณะกรรมการ

ตรวจสอบขึน้ ซึง่กําหนดให้มีจํานวนไมน้่อยกวา่ 3 คน แตไ่มเ่กิน 5 คน โดยคดัเลอืกจากคณะกรรมการบริษัท และผู้ ท่ี

ได้รับคดัเลอืกเป็นคณะกรรมการตรวจสอบ 1 คน ต้องเป็นผู้ ท่ีมีความรู้ด้านบญัชีหรือการเงิน เมื่อกรรมการตรวจสอบ

วา่งลงจนมีจํานวนตํ่ากวา่ 3 คน ให้คณะกรรมการบริษัทหรือท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นแตง่ตัง้ให้ครบจํานวนภายในระยะเวลา

ไมเ่กินกวา่ 3 เดือนนบัจากวนัท่ีคณะกรรมการตรวจสอบมีจํานวนน้อยกวา่ 3 คน 
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ค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการบริหารและผู้บริหาร 

1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงนิ 

       ค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการบริหารและผูบ้ริหารท่ีเป็นตวัเงินในปี 2552 และ ปี 2553 มีดงัน้ี  

รายช่ือ ค่าตอบแทนรายเดือน 

(บาท) 

ค่าเบีย้ประชุม 

(บาท) 

จาํนวนครัง้เข้าประชุม/ 

จาํนวนประชุมทัง้หมด 

ปี 2552 ปี 2553 ปี 2552 ปี 2553 ปี 2552 ปี 2553 

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท      

 1. นายชนินทร์เดช วานิชวงศ์ - - 88,888.89 77,777.80 11/11 6/6 

 2. นายชนินทร์ วานิชวงศ ์ - - 77,777.78 55,555.55 11/11 6/6 

 3. นายมงคล เกษมสนัต์ ณ อยธุยา1 - - 70,000.00 - 8/9 - 

 4. นายเกรียงไกร ศริะวณิชการ2 - - 66,666.67 - 7/9 - 

 5. นายไกรภพ แพ่งสภา - - 55,555.55 22,222.22 8/11 2/6 

 6. ดร.โสรัชย์ อศัวะประภา - - 88,888.91 46,666.68 10/11 4/6 

 7. นายกิตตพิล ปราโมทย์ ณ อยธุยา - - 91,111.10 53,333.32 11/11 4/6 

 8. นายวลิกัษณ์ โหลทอง - - 24,444.44 - 5/11 2/6 

  9. นายภาคภมูิ ภาคย์วศิาล2 - - - 44,444.44 1/2 5/6 

10. * นายวชิยั ควรสวุรรณ1 - - - 20,000.00 0/2 2/2 

11. นายอนนัต์ ลีต้ระกลู3    22,222.22 - 2/2 

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทในฐานะของ

ผู้บริหาร และคา่ตอบแทนกรรมการบริหาร**  
6,816,911.00 8,200,049.89 

- - - - 

คา่ตอบแทนผู้บริหาร** 2,097,733.00  3,124,951.00 - - - - 

รวมทัง้สิน้ 8,914,644.00 11,325,000.89 563,333.33 342,222.23 - - 

หมายเหต ุ *  รับคา่ตอบแทนกรรมการในนามของบลจ.วรรณ 

 ** ประกอบด้วย กองทนุประกันสงัคม ค่านายหน้า การตรวจสขุภาพประจําปี การประกันสขุภาพกลุ่ม การประกัน ชีวิตกลุ่ม การ

ประกนัอบุตัิเหตกุลุม่  

  1 กองทนุรวมเพ่ือร่วมลงทนุในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม แจ้งเปลี่ยนแปลงตวัแทนจากกองทนุ จากนายมงคล เกษมสนัต์ 

ณ อยุธยา เป็น นาย วิชัย ควรสุวรรณ โดยได้เข้าดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการบริษัทตัง้แต่วันที่ 23 พฤศจิกายน 2552  และ ได้

ลาออกจากการเป็นกรรมการวนัที่ 6 สิงหาคม 2553 

  2 บจ. เอเซีย อิควิตี ้เวนเจอร์ แจ้งเปลียนแปลงตวัแทนจากนายเกรียงไกร ศิระวณิชการ เป็นนายภาคภมิู ภาคย์วิศาล โดยได้เข้า

ดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการบริษัท ตัง้แตว่นัที่ 23 พฤศจิกายน 2552 และ ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการวนัที่ 23 ธันวาคม 2553 
  3 นายอนนัต์ ลีต้ระกลู เข้าดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทเม่ืองนัที่ 24 กมุภาพนัธ์ 2553 

 

2) ค่าตอบแทนอื่น 

 บริษัทจดัตัง้กองทนุสาํรองเลีย้งชีพ โดยมอบหมายให้บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กสิกรไทย จํากดั ทําหน้าท่ี

จดัการและบริหารกองทนุดงักลา่ว โดยบริษัทจ่ายสมทบเข้ากองทนุในอตัราร้อยละ 3 ของเงินเดือนของพนกังาน 
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การกาํกบัดูแลกิจการ  

 บริษัทมีนโยบายนําหลกัการ การปฏิบตัิตามข้อพึงปฏิบตัิท่ีดี (Code of Best Practices) ใช้เป็นแนวทางในการ

ดําเนินงานของบริษัท เพ่ือประโยชน์ต่อการดําเนินธุรกิจของบริษัท และเพ่ือเป็นการเสริมสร้างความโปร่งใสในการ

ดําเนินงาน ตลอดจนเพ่ือเพ่ิมความมีประสทิธิภาพของฝ่ายบริหารจดัการ อนัจะทําให้เกิดความเช่ือมัน่ขึน้ในกลุม่ผู้ ถือ

หุ้น ผู้ลงทนุและผู้ ท่ีเก่ียวข้องทกุฝ่าย ซึ่งหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีของบริษัท ครอบคลมุหลกัการ 5 หมวด ดงัมี

รายละเอียดดงันี ้

1. สิทธิของผู้ถอืหุ้น 

 บริษัทได้ตระหนกัและให้ความสาํคญัถึงสิทธิของผู้ ถือหุ้น โดยจะไม่กระทําการใดๆ ท่ีเป็นการละเมิดหรือริดรอน

สทิธิของผู้ ถือหุ้น รวมถึงสง่เสริมให้ผู้ ถือหุ้นได้ใช้สทิธิของตน โดยสทิธิขัน้พืน้ฐานของผู้ ถือหุ้นได้แก่ สิทธิในการซือ้ขาย

หรือการโอนหุ้น สทิธิในการได้รับขา่วสารข้อมลูของกิจการอยา่งเพียงพอ สทิธิในสว่นแบง่กําไรของกิจการ สทิธิในการ

เลอืกตัง้และถอดถอนกรรรมการ และให้ความเห็นชอบในการแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีอิสระ สทิธิในการเข้าร่วมประชุมและ

ออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นเพ่ือตดัสินใจในเร่ืองท่ีมีผลกระทบต่อบริษัท เช่น การจัดสรรเงินปันผล การ

กําหนดหรือการแก้ไขข้อบงัคบัและหนงัสอืบริคณห์สนธิ การลดทนุหรือเพ่ิมทนุ  และการอนมุตัิรายการพิเศษ เป็นต้น   

 นอกเหนือจากสทิธิพืน้ฐานตา่งๆ ข้างต้นแล้ว บริษัทฯ มีนโยบายในการดําเนินการในเร่ืองตา่งๆ ท่ีเป็นการสง่เสริม 

และอํานวยความสะดวกในการใช้สทิธิของผู้ ถือหุ้น ดงันี ้

• จดัให้มีการประชมุใหญ่สามญัประจําปีทกุปี โดยจะจดัภายใน 4 เดือน นบัจากวนัสิน้สดุรอบบญัชีในแต่ละ

ปี พร้อมทัง้จดัสง่หนงัสือนดัประชุม และข้อมลูประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ ให้แก่ผู้ ถือหุ้นรับทราบ

ลว่งหน้าก่อนวนัประชมุ 7 วนั และลงประกาศหนงัสือพิมพ์แจ้งวนันดัประชุมลว่งหน้าเป็นเวลา ติดต่อกนั 3 

วนัก่อนท่ีจะถึงวนัประชมุไม่น้อยกว่า 3 วนั โดยในแต่ละวาระการประชุมจะมีความเห็นของคณะกรรมการ

ประกอบไปด้วย  

• เผยแพร่ข้อมลูประกอบวาระการประชมุผู้ ถือหุ้นลว่งหน้าในเว็บไซต์ของบริษัทฯ พร้อมทัง้ชีแ้จงสิทธิของผู้ ถือ

หุ้นในการเข้าประชมุ และสทิธิออกเสยีงลงมติของผู้ ถือหุ้น 

• ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นไมส่ามารถเข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสามารถมอบฉนัทะ

ให้กรรมการอิสระหรือบคุคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้เพ่ือสนบัสนนุการใช้สิทธิออกเสียงของผู้ ถือหุ้น 

โดยใช้หนงัสอืมอบฉนัทะแบบหนึง่แบบใดท่ีบริษัทได้จดัสง่ไปพร้อมกบัหนงัสอืนดัประชมุ 

• ก่อนการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสามารถสง่ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อซกัถามได้ลว่งหน้าก่อนวนั

ประชมุผา่นอีเมล์แอดแดรสของนกัลงทนุสมัพนัธ์ และอีเมล์แอดแดรสของเลขานกุารคณะกรรมการบริษัท 

• ในการประชุม บริษัทจะจัดสรรเวลาให้เหมาะสม และจะเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้ นแสดงความคิดเห็น 

ข้อเสนอแนะ หรือตัง้คําถามในวาระตา่งๆ อยา่งอิสระ ก่อนการลงมติในวาระใดๆ เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นได้ให้ข้อมลู

รายละเอียดในเร่ืองดงักลา่วอยา่งเพียงพอตอ่การตดัสนิใจอนมุตัิทํารายการใดๆ โดยในวาระท่ีผู้ ถือหุ้นมีข้อ

สงสยั ข้อซกัถาม บริษัทฯ จะจดัเตรียมบุคลากรท่ีมีความรู้ความเช่ียวชาญในแต่ละสาขาเป็นผู้ ให้คําตอบ

ภายใต้ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 

• กรรมการทกุคนจะเข้าร่วมประชมุ เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นสามารถซกัถามข้อมลูรายละเอียดในเร่ืองตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้อง

ได้ 
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2. การปฏิบัติต่อผู้ถอืหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 

 บริษัท มีนโยบายท่ีจะสร้างความเท่าเทียมกันต่อผู้ ถือหุ้นทกุราย ทุกกลุม่ ด้วยความเป็นธรรม ทัง้ผู้ ถือหุ้นท่ีเป็น

ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นท่ีไมเ่ป็นผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นตา่งชาติ และผู้ ถือหุ้นสว่นน้อย  ดงันี ้

• การปฏิบตัิและอํานวยความสะดวกต่อผู้ ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน และไม่กระทําการใดๆ ท่ีเป็นการจํากัด

หรือละเมิดหรือริดรอนสทิธิของผู้ ถือหุ้น 

• การกําหนดให้สทิธิออกเสยีงในท่ีประชมุเป็นไปตามจํานวนหุ้นท่ีผู้ ถือหุ้นถืออยู ่โดยหนึง่หุ้นมีสทิธิเทา่กบัหนึง่

เสยีง 

• การกําหนดให้กรรมการอิสระเป็นผู้มีหน้าท่ีดแูลผู้ ถือหุ้นสว่นน้อย โดยผู้ ถือหุ้นสว่นน้อยสามารถเสนอแนะ  

แสดงความคิดเห็นหรือข้อร้องเรียนไปยงักรรมการอิสระ โดยกรรมการอิสระจะเป็นผู้ พิจารณาดําเนินการให้

เหมาะสมในแตล่ะเร่ือง เช่น หากเป็นข้อร้องเรียน กรรมการอิสระจะดําเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและหา

วิธีการเยียวยาท่ีเหมาะสม หรือกรณีเป็นข้อเสนอแนะท่ีกรรมการอิสระพิจารณาแล้วมีความเห็นว่าเป็นเร่ือง

สําคญัท่ีมีผลต่อผู้มีสว่นได้เสียโดยรวม หรือมีผลต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท กรรมการอิสระจะเสนอ

เร่ืองดงักลา่วตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณากําหนดเป็นวาระการประชมุในการประชมุผู้ ถือหุ้น 

• คณะกรรมการบริษัทได้กําหนดมาตรการป้องกันการใช้ข้อมลูภายในโดยมิชอบ (Insider Trading) ของ

บคุคลท่ีเก่ียวข้องซึง่รวมถึง กรรมการ ผู้บริหาร พนกังาน และลกูจ้างของกลุม่บริษัทฯ ท่ีเก่ียวข้องกบัข้อมลู 

(รวมทัง้คู่สมรสและบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว) รวมถึงได้กําหนดโทษเก่ียวกับการ

เปิดเผยข้อมูลของบริษัท หรือการนําข้อมูลของบริษัทไปใช้เพ่ือประโยชน์สว่นตนไว้แล้วตามนโยบายการ

ป้องกนัการนําข้อมลูภายในไปใช้ประโยชน์ รวมทัง้ได้ให้ความรู้ความเข้าใจแก่คณะกรรมการของบริษัทและ

ผู้บริหาร ในหน้าท่ีการรายงานการถือหลกัทรัพย์ต่อสํานกังานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพย์ (กลต.) ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ.2535 รวมทัง้

จะแจ้งข่าวสารและข้อกําหนดต่างๆของสํานักงาน กลต. และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยให้แก่

คณะกรรมการของบริษัท และผู้บริหารตามท่ีได้รับแจ้งจากทางหนว่ยงานดงักลา่วอยา่งสมํ่าเสมอ 

3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 

 บริษัทได้ตระหนกัถึงสทิธิของผู้มีสว่นได้เสยีทกุกลุม่ท่ีเก่ียวข้องกบับริษัท ทัง้ผู้มีสว่นได้สว่นเสยีภายใน ได้แก่ ผู้ ถือ

หุ้น พนกังาน และผู้บริหารของบริษัท หรือ ผู้มีสว่นได้สว่นเสียภายนอก ได้แก่ คู่แข่ง คู่ค้า ลกูค้า เป็นต้น โดยบริษัท

ตระหนกัดีว่าการสนบัสนนุ และรับฟังข้อคิดเห็น ตลอดจนการสร้างสมัพนัธ์อนัดี กับผู้มีส่วนได้สว่นเสียทุกกลุม่ จะ

เป็นประโยชน์ในการดําเนินงาน และพฒันาให้ธุรกิจของบริษัทมีการเติบโต และขยายตวัได้ในอนาคต โดยบริษัทจะ

จดัให้ให้ทกุกลุ่มมีสิทธิได้รับการปฏิบตัิอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม รวมทัง้ปฏิบตัิตามข้อกําหนดของกฎหมาย

และกฎระเบียบตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้อง  ดงันี ้

• ผู้ ถือหุ้น  : บริษัทจะเป็นตวัแทนท่ีดีของผู้ ถือหุ้นในการดําเนินธุรกิจ โดยคํานึงถึงการเจริญเติบโตของมลูค่า

บริษัทในระยะยาว รวมทัง้มีระบบการควบคมุและตรวจสอบภายใน  

• พนกังาน : บริษัทตระหนกัดีวา่พนกังานเป็นหนึง่ในทรัพยากรหลกัท่ีมีความสําคญัในการพฒันาองค์กรให้มี

ความเติบโต บริษัทจึงสนบัสนนุในการพฒันาศกัยภาพของทรัพยากรบคุคลให้เกิดประโยชน์สงูสดุต่อบริษัท 

รวมทัง้สง่เสริมการทํางานในลกัษณะเป็นทีมเพ่ือเพ่ิมความคลอ่งตวัในการทํางาน และจดัให้สภาพแวดล้อม
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ในการทํางานมีความปลอดภยัต่อพนกังาน รวมทัง้ปฏิบตัิต่อพนกังานทกุคนอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม โดย

ให้ผลตอบแทนท่ีเหมาะสม 

• คูค้่า  : ปฏิบตัิตอ่คูค้่าตามกรอบการค้าท่ีสจุริต โดยยึดหลกัการปฏิบตัิตามสญัญาเง่ือนไข ทางการค้า และ

คํามัน่ท่ีให้ใว้กบัคูค้่าอยา่งเคร่งครัด 

• คูแ่ขง่ :ปฏิบตัิตอ่คูแ่ขง่อยา่งมีจรรยาบรรณในเชิงธุรกิจ ตามกรอบกติการแห่งการแข่งขนัท่ีดี โดยหลีกเลี่ยง

การแขง่ขนัด้วยวิธีไมส่จุริต  

• ลกูค้า :    บริษัทมีความมุ่งมั่นท่ีจะผลิตสินค้าท่ีมีคุณภาพ และให้บริการท่ีดีแก่ลกูค้า โดยทําการค้ากับ

ลกูค้าด้วยความซื่อสตัย์และเป็นธรรม 

• สงัคม : บริษัทให้ความสาํคญัในการดแูลรักษาสภาพแวดล้อมของชมุชนรอบๆ ท่ีตัง้สาํนกังานของบริษัท     

  ทัง้นี ้บริษัทได้กําหนดแนวทางท่ีต้องปฏิบตัิเพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่มไว้

อย่างชัดเจนใน “จริยธรรมธุรกิจ” พร้อมทัง้เผยแพร่และรณรงค์ให้คณะกรรมการบริษัท ฝ่ายบริหาร ตลอดจน

ผู้ปฏิบตัิงาน ยดึถือเป็นหลกัปฏิบตัิในการดําเนินงาน และถือเป็นภาระหน้าท่ีท่ีสาํคญัของทกุคน 

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

 บริษัทตระหนกัดีถึงความสาํคญัของการเป�ดเผยข�อมลูท่ีมีความถกูต�อง ครบถ�วน และโปร�งใส ทัง้

รายงานข้อมูลทางการเงินและข�อมูลทั่วไป ตามหลกัเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศของสํานักงาน

คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย�และตลาดหลกัทรัพย� และตลาดหลกัทรัพย� แห�งประเทศไทย ตลอดจนข

�อ มูลอ่ืนท่ีสําคญัท่ีมีผลกระทบต�อราคาหลกัทรัพย�ของบริษัท ซึ่งมีผลต�อกระบวนการตดัสินใจของผู�

ลงทนุและผ�ูมีส�วนได�เสยีของบริษัท  

 โดยบริษัทจะเผยแพร�ข�อมลูสารสนเทศของบริษัทต�อผ�ูถือห�ุนนกัลงทนุ และสาธารณชนผ�านช�

องทางและสือ่การเผยแพร�ข�อมลูต�างๆ ของสาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย�และตลาดหลกัทรัพย

� และตลาดหลกัทรัพย�แห�งประเทศไทย รวมถึงเว็บไซต�ของบริษัท คือ www.cpigames.com  

 ในส�วนของงานด�านผ�ูลงทนุสมัพนัธ�นัน้ บริษัทยงัไม�ได�มีการจดัตัง้หน�วยงานเฉพาะ อย�าง

ไรก็ตามในเบือ้งต้นบริษัทได�มอบหมายให้กรรมการผู้จดัการของบริษัท ทําหน�าท่ีติดต�อสื่อสารกบัผ�ูลงทนุ 

ผู�ถือหุ�น รวมทัง้นกัวิเคราะห์ และภาครัฐท่ีเก่ียวข�อง ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้นและนกัลงทุนสามารถติดต่อหน่วยงาน

ดังกล่าวได้ ท่ี  คุณชนินทร์  วา นิชวง ศ์  โทรศัพ ท์  0 -2613 -1730 -2  โทรศัพท์  ห รือ ท่ี  E-mai l  address : 

chanin@cpigames.com 

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

5. โครงสร้างของคณะกรรมการ  

 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย บุคคลท่ีมีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ท่ีสามารถเอือ้ประโยชน์ได้กับ

บริษัท โดยเป็นผู้มีบทบาทสาํคญัในการให้ความเห็นชอบการวางนโยบายและแผนการดําเนินธุรกิจและมีการติดตาม

ผลการดําเนินงานเป็นรายไตรมาส  อีกทัง้ยงัให้ความสําคญักบัระบบการควบคมุภายในและการตรวจสอบภายใน

เพ่ือประโยชน์ของบริษัทและผู้ ถือหุ้นโดยรวม 

http://www.cpigames.com/
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 คณะกรรมการของบริษัทมีจํานวน  8 ทา่น ประกอบด้วย กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร จํานวน 3 ทา่น กรรมการทัว่ไป 

2 ทา่น และมีกรรมการอิสระจํานวน 3 ทา่น โดยมีสดัสว่นเกินกวา่ 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการบริษัททัง้หมด เพ่ือทํา

หน้าท่ีถ่วงดุลในการออกเสียงพิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ตลอดจนสอบทานการบริหารงานของฝ่ายบริหารเพ่ือให้เกิด

ประโยชน์สงูสดุตอ่บริษัท 

 คณะกรรมการบริษัทได้แตง่ตัง้คณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือช่วยในการกํากบัดแูลกิจการของบริษัท โดยบริษัทได้

มีการแบง่แยกบทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบท่ีมีต่อผู้ ถือหุ้นไว้

อย่างชดัเจนเพ่ือความเป็นอิสระในการตดัสินใจและนําเสนอวิสยัทศัน์ ดงัรายละเอียดท่ีกล่าวไว้แล้วภายใต้ หวัข้อ

โครงสร้างการจดัการบริษัทมีคณะกรรมการตรวจสอบทัง้สิน้ 3  ท่านเพ่ือปฏิบตัิหน้าท่ีเฉพาะเร่ืองและเสนอเร่ืองให้

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาหรือรับทราบตามขอบเขต อํานาจหน้าท่ีท่ีได้ระบไุว้ 

 นอกจากนี ้บริษัทมีนโยบายในการแบง่แยกตําแหนง่ประธานกรรมการและกรรมการผู้จดัการให้เป็นคนละบคุคล

กนั เพ่ือป้องกนัมิให้บคุคลใดมีอํานาจโดยไม่จํากดั โดยคณะกรรมการของบริษัทจะเป็นผู้ กําหนดอํานาจหน้าท่ีและ

คดัเลอืกบคุคลเพ่ือเข้าดํารงตําแหนง่ดงักลา่ว 

6. ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร 

 บริษัทได้รายงานค่าตอบแทนกรรมการของคณะกรรมการไว้อย่างชัดเจนตามประกาศของสํานักงาน

คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (กลต.) โดยค่าตอบแทนดงักลา่วต้องได้รับการอนมุตัิจากการ

ประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจําปี (Annual General Meeting (AGM) ทกุปี กรณีท่ีกรรมการของบริษัท ได้รับมอบหมาย

ให้มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบเพ่ิมมากขึน้ เช่น การเป็นกรรมการตรวจสอบร่วมด้วย เป็นต้น จะได้รับค่าตอบแทนท่ี

เหมาะสมกบัหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมายเพ่ิมมากขึน้ด้วย ซึ่งต้องพิจารณาตามความสามารถของ

บริษัท ประกอบด้วย ทัง้นีร้ายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารได้รายงานไว้ในหัวข้อ “ค่าตอบแทน

กรรมการและผู้บริหาร” 

7. นโยบายการกาํกับดูแลกิจการ 

 คณะกรรมการบริษัทได้กําหนดนโยบายเก่ียวกับการกํากับดูแลกิจการเป็นลายลกัษณ์อักษร โดยนโยบาย

ดงักลา่วได้รับความเห็นชอบจากท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 4/2552 เมื่อวนัท่ี 12 พฤษภาคม 2552  

 โดยบริษัทได้ตระหนกัถึงความสําคญัของนโยบายกํากบัดแูลกิจการเน่ืองจากเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินธุรกิจ

ของบริษัทและจะส่งเสริมให้บริษัทมีความมั่นคงและเจริญเติบโตได้อย่างยัง่ยืนในระยะยาว สําหรับการกําหนด

แนวทางในการดําเนินงานนัน้ บริษัทให้ความสําคัญเร่ืองการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน โดย

คณะกรรมการบริษัทจะมีการประเมินความเพียงพอการควบคมุภายในร่วมกนัเป็นประจําทกุปีตัง้แต่ปี 2552 เป็นต้น

ไป เพ่ือให้บริษัทได้ปฏิบตัิตามหลกัการการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี ตามแนวทางของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  

 ทัง้นี ้คณะกรรมการจะจดัให้มีการทบทวนนโยบายและการปฏิบตัิตามนโยบายดงักลา่วเป็นประจํา นอกจากนี ้

ภายหลงัจากท่ีหุ้นสามัญของบริษัท เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ได้แล้ว บริษัทจะถือปฏิบัติตามกฎและ

ข้อบงัคบัตา่งๆ ตามท่ีสาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์กําหนด  

8.   จรรยาบรรณธุรกิจ 



  บริษัท ไซเบอร์แพลนเน็ต อินเตอร์แอคทีฟ จํากดั (มหาชน) 

 แบบ 56-1 ปี 2553 สว่นที่ 1 ข้อที่ 8 หน้า 16 

 บริษัทได้กําหนดหลกัปฏิบัติเก่ียวกับจรรยาบรรณของคณะกรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนักงาน เพ่ือให้ผู้ ท่ี

เก่ียวข้อง ยดึถือเป็นแนวทางในการปฏิบตัิหน้าท่ีตามภารกิจของบริษัทด้วยความซื่อสตัย์ จริต และเท่ียงธรรมทัง้ การ

ปฏิบตัิต่อผู้มีสว่นได้เสียทกุกลุม่ ทัง้นี ้บริษัทได้มีการประกาศและแจ้งให้พนกังาน และผู้บริหารทกุคนรับทราบ และ

ยดึปฏิบตัิตามแนวทางดงักลา่วอยา่งเคร่งครัด 

9. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

 คณะกรรมการบริษัทได�กําหนดนโยบายเก่ียวกบัความขดัแย�งทางผลประโยชน� บนหลกัการท่ีว�า การ

ตดัสินใจใดๆ ในการดําเนินกิจกรรมทางธุรกิจจะต�องทําเพ่ือผลประโยชน� สงูสดุของบริษัทเท�านัน้ และควร

หลกีเลีย่งการกระทําท่ีก�อให�เกิดความขดัแย�งทางผลประโยชน� โดยกําหนดให�ผ�ูท่ีมีส�วนเก่ียวข�

องหรือเก่ียวโยงกบัรายการท่ีพิจารณา ต�องแจ�งให้บริษัททราบถึงความสมัพนัธ�หรือการเก่ียวโยงของตนใน

รายการดงักลา่ว และต�องไม�เข�าร�วมการพิจารณาตดัสนิ รวมถึงไมม่ีอํานาจอนมุตัิในธุรกรรมนัน้ๆ 

 คณะกรรมการตรวจสอบจะนําเสนอคณะกรรมการบริษัทเก่ียวกบัรายการท่ีเก่ียวโยงกนั และรายการท่ีมีความ

ขดัแย�งทางผลประโยชน� ซึง่ได�มีการพิจารณาความเหมาะสมอย�างรอบคอบ รวมทัง้บริษัท ได้ปฏิบตัิตาม

หลกัเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยอยา่งเคร่งครัดในเร่ืองการกําหนดราคาและเง่ือนไขต่างๆกบับคุคลท่ี

อาจมีความขดัแย้งด้านผลประโยชน์ให้เสมือนทํารายการกับบคุคลภายนอกและสง่รายงานตามระยะเวลาท่ีตลาด

หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยกําหนด และจะได�มีการเป�ดเผยไว�ในงบการเงิน รายงานประจําป� และแบบ

แสดงรายการข�อมลูประจําป� (แบบ 56-1) ด้วย 

10. รายงานของคณะกรรมการ 

 คณะกรรมการบริษัทกําหนดให้มีการจดัทํารายงานความรับผิดชอบของตนต่อรายงานทางการเงินไว้ในรายงาน

ประจําปีได้รายงานดงักล่าวจะถัดจากรายงานของผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเพ่ือรับรองว่าเป็นรายงานทางการเงินท่ี

ถกูต้องครบถ้วน สมเหตุสมผล เช่ือถือได้และใช้นโยบายการบญัชีท่ีเหมาะสม โดยปฏิบตัิตามมาตรฐานการบญัชีท่ี

รับรองทัว่ไปและถือปฏิบตัิอยา่งสมํ่าเสมอ 

11. การประชุมคณะกรรมการ 

 บริษัทจะจดัให้มีการประชมุคณะกรรมการบริษัทอย่างสมํ่าเสมอ อย่างน้อยทกุไตรมาส และมีการประชุมพิเศษ

เพ่ิมเติมตามความจําเป็นโดยกําหนดวาระการประชุมท่ีชัดเจนล่วงหน้า และมีวาระพิจารณาติดตามผลการ

ดําเนินงานเป็นประจํา  โดยในการประชมุคณะกรรมการบริษัททกุครัง้จะมีเลขานกุารคณะกรรมการเป็นผู้จดัทําวาระ

ตา่งๆ ของการประชุมและดําเนินการจดัสง่เอกสารการประชุมให้คณะกรรมการบริษัทลว่งหน้าอย่างน้อย 7 วนัก่อน

การประชมุเพ่ือให้กรรมการได้มีเวลาพิจารณาและศกึษาข้อมลูอยา่งเพียงพอ รวมถึงการบนัทกึการประชมุ และจดัสง่

รายงานดังกล่าวให้แก่กรรมการบริษัทเป็นรายบุคคลตามความเหมาะสม ตลอดจนจัดเก็บรายงานการประชุม

กรรมการท่ีผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษัทอย่างเป็นระบบและพร้อมให้คณะกรรมการของบริษัท และผู้ ท่ี

เก่ียวข้องตรวจสอบได้  ในปี 2553 บริษัทจดัการประชุมคณะกรรมการบริษัททัง้หมดจํานวน 6 ครัง้ และในปี 2552 

ทัง้หมด 11 ครัง้ 

12. ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 



  บริษัท ไซเบอร์แพลนเน็ต อินเตอร์แอคทีฟ จํากดั (มหาชน) 

 แบบ 56-1 ปี 2553 สว่นที่ 1 ข้อที่ 8 หน้า 17 

 บริษัทได�ให�ความสาํคญัต�อระบบควบคมุภายในทัง้ในระดบับริหาร และระดบัปฏิบตัิงาน และเพ่ือให�

เกิดความมีประสิทธิภาพในการดําเนินงาน บริษัทจึงได�กําหนดภาระหน�าท่ี อํานาจการดําเนินการของผู�

ปฏิบตัิ งานและผ�ูบริหารไว�เป�นลายลกัษณ�อกัษรอย�างชดัเจน มีการควบคมุดแูลการใช�ทรัพย�สิน

ของบริษัทให� เกิดประโยชน� และมีการแบ�งแยกหน�าท่ี ผ�ูปฏิบตัิงาน ผ�ูติดตามควบคมุและประเมินผล

ออกจากกนั นอกจากนี ้บริษัทยงัจดัให้มีผู้ ท่ีทําหน้าท่ีตรวจสอบภายในเพ่ือทําการสอบทานระบบการควบคมุภายใน 

และการตรวจสอบภายในให�มีความเหมาะสม และมีประสิทธิผลมีการควบคุมทางด้านการเงินและมีการ

ปฏิบตัิงานท่ีเป็นไปตามแนวทางท่ีวางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทัง้การตรวจสอบการปฏิบตัิตามกฎหมายและ

ข้อกําหนดต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับบริษัท โดยผลการตรวจสอบจะถูกรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและ

ผู้บริหารระดบัสงู 

 

การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 

 บริษัทมีนโยบายและวิธีการในการดแูลผู้บริหาร และพนกังานในการนําข้อมลูภายในของบริษัทไปใช้เพ่ือประโยชน์

สว่นตน รวมทัง้เพ่ือการซือ้ขายหลกัทรัพย์ในระหวา่งท่ีหลกัทรัพย์ของบริษัทเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน ดงันี ้

• ให้ความรู้แก่กรรมการรวมทัง้ผู้บริหารฝ่ายต่างๆ เก่ียวกบัหน้าท่ีท่ีต้องรายงานการถือครองหลกัทรัพย์ของตน 

คู่สมรส และบุตรท่ียงัไม่บรรลนิุติภาวะ ต่อ สํานกังาน กลต. และตลาดหลกัทรัพย์ตาม มาตรา 59 และบท

กําหนดโทษ ตามมาตรา 275 แหง่พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535  

• บริษัทกําหนดให้ผู้บริหารรายงานการเปลีย่นแปลงการถือครองหลกัทรัพย์ตอ่สาํนกังานคณะกรรมการกํากบั

หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ตามมาตรา 59 แหง่พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 

2535 และจัดส่งสําเนารายงานนีใ้ห้แก่บริษัทในวนัเดียวกับวนัท่ีส่งรายงานต่อสํานกังานคณะกรรมการ

กํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

• บริษัทกําหนดมิให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ปฏิบตัิงานท่ีได้รับทราบข้อมลูภายในเปิดเผยข้อมลูภายในต่อ

บคุคลภายนอก หรือบคุคลท่ีไม่มีหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้อง  และควรละเว้นการซือ้ขายหุ้นของบริษัทในช่วงเวลาก่อนท่ี

จะเผยแพร่งบการเงิน  หรือเผยแพร่สถานะของบริษัท รวมถึงข้อมลูสําคญัอ่ืนๆ  และควรรอคอยอย่างน้อย 24 

ชัว่โมงภายหลงัการเปิดเผยข้อมลูให้แก่สาธารณชนแล้ว  ก่อนท่ีจะซือ้ขายหุ้นของบริษัท   

 นอกจากนี ้บริษัทได้กําหนดโทษทางวินยัสาํหรับผู้แสวงหาผลประโยชน์จากการนําข้อมลูภายในบริษัทไปใช้หรือ

นําไปเปิดเผยจนอาจทําให้บริษัทได้รับความเสียหาย โดยพิจารณาลงโทษตามควรแก่กรณี ได้แก่ การตกัเตือนด้วย

วาจา การตกัเตือนเป็นตวัหนงัสือ การภาคทณัฑ์ ตลอดจนการเลิกจ้างพ้นสภาพการเป็นพนกังานด้วยเหตไุล่ออก 

ปลดออกหรือให้ออกแล้วแตก่รณี เป็นต้น 

 

บุคคลากร 

จํานวนพนกังานทัง้หมดของบริษัทและบริษัทยอ่ยมีดงันี ้ 

บุคลากร จาํนวนพนักงาน(คน)           

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 

จาํนวนพนักงาน(คน)        

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 

พนกังานสว่นงานบญัชีและการเงิน 4 4 

พนกังานสว่นงานปฏิบตักิาร 12 26 



  บริษัท ไซเบอร์แพลนเน็ต อินเตอร์แอคทีฟ จํากดั (มหาชน) 

 แบบ 56-1 ปี 2553 สว่นที่ 1 ข้อที่ 8 หน้า 18 

พนกังานสว่นงานผลติ 19 19 

พนกังานสว่นงานการตลาด 7 10 

รวม 42 59 

        หมายเหต ุ: จํานวนพนกังานที่แสดงไมน่บัรวมพนกังานที่เป็นผู้บริหาร 

13. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงนิ 

ประเภท 
ค่าตอบแทนพนักงาน (บาท) 

ปี 2552 ปี 2553 

เงินเดือน* 11,528,299.86 13,645,763.08 

โบนสั                  - 1,317,154.00 

เงินกองทนุสาํรองเลีย้งชีพ 114,689.01 277,796.28 

อ่ืนๆ ** 780,096.00 2,834,800.92 

รวม 12,423,084.87 16,758,360.28 

หมายเหต ุ* เงินเดือนประกอบด้วยคา่จ้างรายเดือนและคา่นายหน้า 

 ** คา่ตอบแทนอ่ืนๆ ประกอบด้วย กองทนุประกนัสงัคม การตรวจสขุภาพประจําปี การประกนัสขุภาพกลุม่ การประกนั ชีวิต

กลุม่ การประกนัอบุตัิเหตกุลุม่ คา่ลว่งเวลา 

14. ข้อพิพาทด้านแรงงานในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา 

  - ไมม่ี- 

15. นโยบายในการพัฒนาบุคลากร 

 บริษัทมีนโยบายอยา่งตอ่เน่ืองท่ีจะสง่เสริมและพฒันาบคุลากรในแตล่ะระดบัชัน้ให้มีความรู้  ความชํานาญ

และความสามารถในการปฏิบตัิงานเพ่ิมขึน้อย่างสมํ่าเสมอเพ่ือให้เกิดการทํางานท่ีมีประสิทธิภาพสงูสดุต่อบริษัท 

โดยแบง่การพฒันาในระดบัตา่งๆ ดงัตอ่ไปนี ้

1. ระดบับริหาร บริษัทมุง่เน้นเร่ืองการพฒันาด้านการบริหารจดัการ ภาวะความเป็นผู้ นําและวิสยัทศัน์ในการ

เป็นผู้ นําขององค์กร 

2. ระดบัหวัหน้างาน บริษัทมุ่งเน้นเร่ืองการพฒันาด้านการจัดการบริหารเบือ้งต้น ทกัษะการเป็นหวัหน้างาน 

การสร้างทีมงานและการสร้างความร่วมมือในการทํางาน ทกัษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทัง้ภายใน

และภายนอกองค์กร ตลอดจนการสง่เสริมพฒันาความรู้ความเข้าใจเฉพาะทาง 

3. ระดบัพนกังาน บริษัทมุง่เน้นเร่ืองการสร้างความรู้ ประสบการณ์และความเช่ียวชาญในงานท่ีตนเองรับผิดชอบ

สร้างแรงจงูใจให้เกิดการพฒันาตนเองอยา่งสมํ่าเสมอและการมีทศันคติท่ีดีตอ่ฝ่ายบริหารและบริษัท 



 บริษัท ไซเบอร์แพลนเน็ต อินเตอร์แอคทีฟ จํากดั (มหาชน) 

 แบบ 56-1 ปี 2553 สว่นที่ 1 ข้อที่ 9 หน้า 1 

9. การควบคุมภายใน 

ในการประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 1/2554 เมื่อวนัท่ี 1 มีนาคม 2554 ซึง่มีคณะกรรมการตรวจสอบทัง้สาม

ทา่น เข้าร่วมประชมุด้วย ได้ทําการประเมินแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคมุภายในของ   บริษัทไซเบอร์

แพลนเน็ต อินเตอร์แอคทีฟ จํากดั (มหาชน) โดยการซกัถามข้อมลูจากฝ่ายบริหารสรุปได้วา่ จากการประเมินระบบควบคมุ

ภายในของกลุม่บริษัทในด้านตา่งๆ 5 ด้าน คือ 

1. องค์กรและสภาพแวดล้อม  

2. การบริหารความเสีย่ง  

3. การควบคมุการปฏิบตัิงานของฝ่ายบริหาร  

4. ระบบสารสนเทศและการสือ่สารข้อมลู  

5. ระบบติดตาม  

 

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า ในสภาพปัจจุบันกลุ่มบริษัทมีระบบการควบคุมภายในท่ีเพียงพอและ

สอดคล้องกับแบบประเมินการควบคุมภายในของสํานักงานคณะกรรมการ กลต. โดยเฉพาะในส่วนของการควบคุม

ภายในท่ีเก่ียวกบัเร่ืองการทําธุรกรรมกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหารและบคุคลท่ีเก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่ว (ตาม

ข้อ  3.3 ถึง 3.7 ของแบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน) นัน้ กลุ่มบริษัทมีระบบการควบคุมภายในท่ี

รัดกมุและเพียงพอให้การทํารายการดงักลา่วมีความโปร่งใส และเป็นธรรม สําหรับการควบคมุภายในหวัข้ออ่ืนของระบบ

ควบคมุภายใน คณะกรรมการเห็นวา่ ปัจจบุนักลุม่บริษัทมีการควบคมุภายในท่ีเพียงพอในระดบัหนึ่ง  กลุม่บริษ ัทมี

นโยบายที่จะใช้ผู้ตรวจสอบภายในโดยว่าจ้างบคุคลภายนอก คือ บริษัท ปรมา คอนซลัแต้นท์ จํากดั (”ปรมา”) เพ่ือทํา

หน้าท่ีตรวจสอบระบบควบคุมภายในขององค์กร โดยได้เร่ิมว่าจ้างบริษัทตัง้แต่เดือนตุลาคม 2550 ให้ทําการตรวจสอบ

และให้คําแนะนําในการปรับปรุงระบบควบคมุภายในของกลุม่บริษัทให้มีความเหมาะสม โดยกลุม่บริษัทมีการดําเนินการ

ปรับปรุงตามคําแนะนํามาอย่างต่อเน่ือง ทัง้นีร้ะหว่างปี 2553 ปรมาได้ทําการประเมินระบบควบคมุภายในสําหรับเร่ือง 

ดงัตอ่ไปนี ้

1.  กิจกรรมการขายลขิสทิธ์ซอฟแวร์ การตัง้ลกูหนีก้ารค้า และการรับเงิน 

2. กิจกรรมการจดัซือ้/จดัจ้าง การตัง้เจ้าหนีก้ารค้า และการจ่ายเงิน 

3. กิจกรรมบริหารทรัพยาการบคุคล  

4. กิจกรรมพฒันาซอฟต์แวร์ 

5. ให้บริหารอบรมภาษาองักฤษ การตัง้ลกูหนีก้ารค้าและการรับเงิน และ  

6. กิจกรรมการบริหารสนิทรัพย์ถาวร  

 

พบวา่กลุม่บริษัท มีระบบการควบคมุภายในอยา่งเพียงพอและมีการปฏิบตัิตามอย่างต่อเน่ือง สําหรับประเด็นท่ี

ผู้ตรวจสอบภายในเสนอข้อสงัเกตต่างๆ เป็นเพียงประเด็นเร่ืองของเอกสารการปฏิบตัิงานภายในในแต่ละฝ่ายงาน ซึ่ง

ข้อสงัเกตดงักลา่วไมม่ีผลกระทบอยา่งมีสาระสาํคญัตอ่ผลการดําเนินงานของกลุม่บริษัท  

 

 

 



 บริษัท ไซเบอร์แพลนเน็ต อินเตอร์แอคทีฟ จํากดั (มหาชน) 

 แบบ 56-1 ปี 2553 สว่นที่ 1 ข้อที่ 9 หน้า 2 

นอกจากนี ้จากการประชุมร่วมกบัผู้สอบบญัชีภายนอก ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินของกลุ่มบริษัทประจําปี 

2553 ผู้ตรวจสอบได้ให้ความเห็นวา่ ในภาพรวมของระบบการควบคมุภายในของกลุม่บริษัทอยู่ในระดบัท่ีน่าพอใจ  และ

ไมพ่บข้อบกพร่องท่ีจะมีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญั ตอ่การแสดงความเห็นของผู้สอบบญัชีในงบการเงิน  

 

 

 



 บริษัท ไซเบอร์แพลนเน็ต อินเตอร์แอคทีฟ จํากดั (มหาชน) 

 แบบ 56-1 ปี 2553 สว่นที่ 1 ข้อ 10 หน้า 1 

10. รายการระหว่างกนั 

 รายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง 

  ในระหวา่งปี 2552 และปี 2553 บริษัทมีรายการธุรกิจท่ีสําคญักบับริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทท่ีเก่ียวข้อง

กนั   สว่นใหญ่เก่ียวเน่ืองกบัการดําเนินธุรกิจตามปกติ ทัง้นี ้รายการธุรกิจดงักลา่วเป็นไปตามเง่ือนไขหรือเกณฑ์ท่ีตกลง

ร่วมกนัระหวา่งบริษัทและบริษัทดงักลา่ว และเป็นไปตามปกติทางธุรกิจ โดยรายละเอียดรายการระหว่างกนัได้เปิดเผยไว้

แล้วในหมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงินของบริษัท สาํหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 ข้อ 8 ซึง่ได้ผา่น

การตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแล้ว 

  

 



 บริษัท ไซเบอร์แพลนเน็ต อินเตอร์แอคทีฟ จํากดั (มหาชน) 

 แบบ 56-1 ปี 2553 สว่นที่ 1 ข้อ 10 หน้า 2 

บริษัท/บุคคลที่เก่ียวข้อง ลักษณะความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ ขนาดรายการ 

(ล้านบาท) 

ความเหน็กรรมการตรวจสอบและ 

ความสมเหตุสมผลและความจาํเป็น 

คณุชนินทร์ วานิชวงศ์ เป็นกรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม

และผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท  

1. คา่นายหน้าค้างจา่ย 

 

 

2. คา่นายหน้าซึง่รวมในคา่ตอบแทน

ผู้บริหาร 

 

ปี 2552  คือ 0.24 

ปี 2553  คือ 0.32 

 

ปี 2552  คือ 0.75 

ปี 2553  คือ 0.51 

- รายการดงักลา่วเป็นรายการที่บริษัทจา่ยคา่นายหน้าให้แก่ผู้ อํานวยการฝ่าย

การตลาดในการจําหน่ายสินค้าของบริษัท ซึง่ปัจจบุนัคณุชนินทร์ วานิชวงศ์ 

ดํารงตําแหน่งดงักลา่วอยู่ โดยที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่  5/2552  

ในวนัที่ 23 กรกฏาคม 2552 ได้มีมติปรับปรุงเง่ือนไขและอตัราค่าตอบแทน

การทําการตลาดแก่ผู้ อํานวยการฝ่ายการตลาด โดยให้ได้รับค่าตอบแทน

เท่ากับร้อยละ 2.5 ของยอดขายสทุธิสําหรับการทําการตลาดเอง และไม่มี

การจา่ยคา่นายหน้าให้กบัผู้ อํานวยการฝ่ายการตลาดเน่ืองจากการขายของ

ผู้ ใต้บงัคบับญัชา   

    ความเหน็คณะกรรมการตรวจสอบ 

- กรรมการตรวจสอบของบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า รายการดังกล่าวมี

ความสมเหตสุมผล และเป็นไปตามเง่ือนไขปกติของการค้าโดยเป็นการจ่าย

คา่ตอบแทนในการทําการตลาดให้แก่บคุคลากรในฝ่ายการตลาด ซึ่งเป็นไป

ตามลักษณะการประกอบธุรกิจทั่วไป อัตราค่าตอบแทนที่กรรมการ

ตรวจสอบของบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า รายการดังกล่าวมีความ

สมเหตุสมผล และเป็นไปตามเง่ือนไขปกติของการค้าโดยเป็นการจ่าย

คา่ตอบแทนในการทําการตลาดให้แก่บคุคลากรในฝ่ายการตลาด ซึ่งเป็นไป

ตามลกัษณะการประกอบธุรกิจทัว่ไป อตัราค่าตอบแทนที่ทําการจ่ายชําระ

นัน้ จากการสอบถามของผู้ บริหารของบริษัท และสอบยันกับบริษัทที่

ประกอบธุรกิจผลิตเกมพบว่าอยู่ในอตัราประมาณร้อยละ 5 ของรายได้จาก

การขาย ซึง่เม่ือพิจารณาแล้วพบวา่อตัราที่บริษัททําการจา่ยชําระนัน้มีความ

สมเหตสุมผลและเป็นธรรม 

 



 บริษัท ไซเบอร์แพลนเน็ต อินเตอร์แอคทีฟ จํากดั (มหาชน) 

 แบบ 56-1 ปี 2553 สว่นที่ 1 ข้อ 10 หน้า 3 

บริษัท/บุคคลที่เก่ียวข้อง ลักษณะความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ ขนาดรายการ 

(ล้านบาท) 

ความเหน็กรรมการตรวจสอบและ 

ความสมเหตุสมผลและความจาํเป็น 

บริษัท ซี-ท ูวิชชัน่ จํากดั 

ธุรกิจ :  

จําหน่ายแผ่นซอฟต์แวร์เกม

สําเร็จรูป 

ณ 29 ธันวาคม  2551 บริษัท

ลงทุนในหุ้ นสามัญของบริษัท

ดงักล่าว โดยมีสดัส่วนการถือหุ้น

ในอัตราร้อยละ 19.02 ของทุน

ชําระแล้วของบริษัทดงักลา่ว  

1.รายได้จากการจําหน่ายสินทรัพย์ที่

ไมมี่ตวัตน 

 

2. ซือ้สินทรัพย์ไมมี่ตวัตน 

 

 

ปี 2552  คือ 4.50 

ปี 2553  -ไมมี่- 

 

ปี 2552  คือ 3.30 

ปี 2553  -ไมมี่- 

 

 

- 

- กลุ่มบริษัทจําหน่ายลิขสิทธ์ิซอฟต์แวร์เกมเกมคอมพิวเตอร์ ให้กับบริษัท

ดังกล่าวเพ่ือผลิตแผ่นซอฟต์แวร์เกมภายในปี 2552 โดยการทํารายการ

ดงักลา่วก่อให้เกิดผลกําไรแก่กลุ่มบริษัท 1.02 ล้านบาทซึ่งแสดงเป็นรายได้

อ่ืนของกลุม่บริษัทในงบกําไรขาดทนุ  

- กลุ่มบริษัทมีการซือ้เคร่ืองมือในการพัฒนาเกม Motion Detect Engine 

จากบริษัทดังกล่าว ซึ่งเป็นเคร่ืองมือที่ใช้จับลักษณะการเคลื่อนไหวของผู้

เล่น ปัจจุบันบริษัทอยู่ระหว่างการพัฒนาเพ่ือจําหน่ายให้แก่ Dell และ 

DTAC รวมทัง้ Engine ดงักล่าวจะสามารถช่วยลดระยะเวลาและต้นทนุใน

การพฒันาเกมสําหรับเคร่ืองเล่นเกมคอนโซล XBOX360 ที่จะออกจําหน่าย

ในอนาคตได้อีกด้วย  

- ณ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทและบริษัทดงักล่าว มิได้มีภาระหนีส้ินคงค้าง

ระหวา่งกนั  

ความเหน็คณะกรรมการตรวจสอบ 

- คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่ารายการดงักล่าว

เป็นรายการที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท สําหรับเง่ือนไขทางการค้าที่ตกลง

ชําระเฉพาะสว่นตา่งนัน้ เป็นลกัษณะที่เกิดขึน้ได้สําหรับธุรกิจโดยทัว่ไป  

 



 บริษัท ไซเบอร์แพลนเน็ต อินเตอร์แอคทีฟ จํากดั (มหาชน) 

 แบบ 56-1 ปี 2553 สว่นที่ 1 ข้อ 10 หน้า 4 

บริษัท/บุคคลที่เก่ียวข้อง ลักษณะความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ ขนาดรายการ 

(ล้านบาท) 

ความเหน็กรรมการตรวจสอบและ 

ความสมเหตุสมผลและความจาํเป็น 

นางสาวศศิวิมล เกิดผล เป็นกรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม

ในบริษัท อินฟอร์เมติกซ์ พลัส 

จํากัด และเป็นบุคคลที่เก่ียวข้อง

ตามมาตรา 258 ของคณุชนินทร์

เดช วานิชวงศ์ ผู้ ถือหุ้นใหญ่ของ

บริษัท  

1. คา่ลิขสิทธ์ิค้างจา่ย 

 

 

2. คา่ตอบแทนทางลิขสิทธ์ิ 

ปี 2552  คือ 0.03 

ปี 2553  คือ 0.04 

 

ปี 2552  คือ 0.03 

ปี 2553  คือ 0.13 

 

- รายการดงักลา่วเป็นคา่ลิขสทิธ์ิของบริษัทยอ่ย ในหลกัสตูรวิชาภาษาองักฤษ 

แบบฝึกหัดทางด้านไวยากรณ์พร้อมเฉลย และคําศัพท์วิชาภาษาอังกฤษ

ระดบัประถมศึกษาปีที่ 1-6 โดยมีเง่ือนไขการจ่ายชําระในอัตราร้อยละ 10 

และร้อยละ 12 ของค่าการศึกษาทัง้หลกัสตูรของผู้ศึกษาแต่ละคนหลงัหัก

คา่อปุกรณ์ ในปีที่ 1 และปีที่ 2-10 ตามลําดบั  

ความเหน็คณะกรรมการตรวจสอบ 

- กรรมการตรวจสอบของบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า รายการดงักล่าวเป็น

รายการที่เป็นไปเพ่ือการดําเนินธุรกิจ ซึ่งโดยปกติทั่วไปแล้วในการพัฒนา

ซอฟต์แวร์โปรแกรมตา่งๆ ในกรณีที่มีการนําเนือ้หา (Content) หรือ รูปแบบ

ตวัละคร (Character) ของบุคคลอ่ืนมาใช้นัน้ จะต้องมีการจ่ายค่าลิขสิทธิ

ให้แก่เจ้าของเนือ้หา หรือรูปแบบตวัละครนัน้ๆ ในส่วนของอตัราค่าลิขสิทธ์ิ

นัน้ ถือวา่มีความเหมาะสมทัง้นีมี้การเปรียบเทียบกบัคา่ลิขสิทธ์ิที่กลุม่บริษัท

เคยมีการจ่ายชําระในอดีตในกรณีนําเนือ้หา หรือรูปแบบตวัละครของผู้ อ่ืน

มาใช้ในการพฒันาซอฟต์แวร์ที่อตัราประมาณร้อยละ 10-15 ของรายได้จาก

การจําหน่าย  
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 แบบ 56-1 ปี 2553 สว่นที่ 1 ข้อ 10 หน้า 5 

มาตรการหรือขัน้ตอนการอนุมัติการทาํรายการระหว่างกัน 

 กรณีท่ีรายการระหว่างกันของบริษัทกับบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเกิดขึน้กับบุคคลท่ีอาจมีความขดัแย้งทาง

ผลประโยชน์มีสว่นได้สว่นเสีย หรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัทจะให้คณะกรรมการตรวจสอบ

เป็นผู้ ให้ความเห็นเก่ียวกบัความจําเป็นและความเหมาะสมของรายการนัน้ภายหลงัการเกิดรายการในทกุๆไตรมาส ใน

กรณีท่ีคณะกรรมการตรวจสอบ ไม่มีความชํานาญในการพิจารณารายการระหว่างกันท่ีอาจเกิดขึน้ บริษัทจะจัดให้มี

ผู้ เช่ียวชาญอิสระหรือผู้ สอบบัญชีของบริษัท เป็นผู้ ให้ความเห็นเก่ียวกับรายการระหว่างกันนัน้ก่อนให้คณะกรรมการ

ตรวจสอบเป็นผู้ ให้ความเห็นเก่ียวกับความจําเป็นและความเหมาะสมของรายการดงักล่าว เพ่ือนําไปใช้ประกอบการ

ตดัสินใจของคณะกรรมการ หรือผู้ ถือหุ้นตามแต่กรณี โดยในการประชุมคณะกรรมการหรือผู้ ถือหุ้นเพ่ืออนุมตัิการทํา

รายการ บคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้งซึง่มีสว่นได้เสยีจะไมส่ทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

 

นโยบายหรือแนวโน้มการทาํรายการระหว่างกันในอนาคต 

 บริษัทคาดว่าในอนาคตอาจมีรายการระหว่างกันของบริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งเป็นไปตามรายการค้าปกติท่ี

เกิดขึน้ ทัง้นี ้บริษัทจะให้คณะกรรมการตรวจสอบหรือผู้สอบบญัชีของบริษัทหรือผู้ เช่ียวชาญอิสระ พิจารณาตรวจสอบและ

ให้ความเห็นถึงความเหมาะสมของราคา และความสมเหตสุมผลของการทํารายการด้วย โดยรายการระหว่างกนัท่ีอาจ

เกิดขึน้ในอนาคตนัน้ คณะกรรมการบริษัทต้องปฏิบตัิให้เป็นไปตามกฎหมายวา่ด้วยตลาดหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

และข้อบงัคบั ประกาศ คําสัง่ หรือข้อกําหนดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบตัิตามข้อกําหนดเก่ียวกับการ

เปิดเผยข้อมลูการทํารายการเก่ียวโยง และการได้มาหรือจําหน่ายทรัพย์สินท่ีสําคญัของบริษัทหรือบริษัทย่อยหรือบริษัท

ร่วมตามมาตรฐานการบญัชีท่ีกําหนดโดยสมาคมนกับญัชีและผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแหง่ประเทศไทย 
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11. ฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงาน 

 

11.1 งบการเงนิ 

 

• ผู้สอบบัญช ี

ผู้สอบบญัชี คือ บริษัท บริษัท แกรนด์ ออดิท จํากัด  ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบงบดุล งบกําไรขาดทุน งบแสดงการ

เปลีย่นแปลงในสว่นของผู้ ถือหุ้น และงบกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทยอ่ย ประจําปี 2551 - 2553 

 

• สรุปรายงานการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี สาํหรับงบการเงนิประจําปี 2551 - 2553 

 - ปี 2551 

ผู้สอบบญัชีแสดงความเห็นอยา่งไมม่ีเง่ือนไขตอ่งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท สาํหรับปีสิน้สดุ

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2551 

 - ปี 2552 

ผู้สอบบญัชีแสดงความเห็นอยา่งไมม่ีเง่ือนไขตอ่งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท สาํหรับปีสิน้สดุ

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 

 - ปี 2553 

ผู้สอบบญัชีแสดงความเห็นอยา่งไมม่ีเง่ือนไขตอ่งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท สาํหรับปีสิน้สดุ

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 
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ตารางสรุปงบการเงนิรวม (งบดุล งบกาํไรขาดทุน และงบกระแสเงนิสด) 

 

บริษัท ไซเบอร์แพลนเน็ต อนิเตอร์แอคทีฟ จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

 

งบดุล 

 

       (หนว่ย : ล้านบาท) 

รายการ 2553 2552 2551 

สินทรัพย์       

สินทรัพย์หมุนเวียน       

  เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด     40.58       11.30       18.42  

  ลกูหนีก้ารค้ากิจการท่ีเก่ียวข้องกนั - สทุธิ      -     -       4.13  

  ลกูหนีก้ารค้า - กิจการอ่ืน - สทุธิ 58.75      32.78     21.60  

  สนิค้าคงเหลอื - สทุธิ    1.10       0.09    0.91  

  สนิทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน    6.89        3.95       1.57  

       รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 107.33  48.13     46.63  

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน       

  เงินลงทนุทัว่ไป - สทุธิ 6.75  17.99    17.99  

  สนิทรัพย์ไมม่ีตวัตน - สทุธิ 126.81  96.12   70.18  

  ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ - สทุธิ 50.70  34.02   36.75  

  เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระคํา้ประกนั 11.20  1.79  18.03  

  สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนอ่ืน 1.42  1.72  0.60  

       รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 196.88  151.64  143.55  
 

รวมสินทรัพย์ 304.21  199.77  190.18  
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งบดุล (ต่อ) 

 

       (หนว่ย : ล้านบาท) 

รายการ 2553 2552 2551 

หนีส้นิและส่วนของผู้ถอืหุ้น       

หนีส้นิหมุนเวียน       

  เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 7.12  8.91      5.18  

  เจ้าหนีก้ารค้า - กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั     -     -      0.19  

  เจ้าหนีก้ารค้า - กิจการอ่ืน 7.33  6.79       6.40  

  เจ้าหนีจ้ากการซือ้สนิทรัพย์ไมม่ตีวัตนกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั     -     -     3.35  

  รายได้รับลว่งหน้า 0.67  0.55      1.19  

  เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน-สว่นท่ีครบกําหนดชําระในหนึง่ปี    3.32  0.17  2.62  

  หนีส้นิภายใต้สญัญาเช่าซือ้-สว่นท่ีครบกําหนดชําระในหนึง่ปี 0.28  0.22      0.25  

  คา่ใช้จ่ายค้างจา่ย     2.74  2.34  2.34  

  หนีส้นิหมนุเวยีนอ่ืน     1.29  0.30  0.61  

      รวมหนีส้ินหมุนเวียน  22.77  19.26  22.13  

หนีส้นิไม่หมุนเวียน       

  เจ้าหนีก้ารค้าสว่นท่ีครบกําหนดชําระมากกวา่หนึง่ปี     - 0.68  2.73  

  เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - สทุธิ 15.73  10.77      9.44  

  หนีส้นิภายใต้สญัญาเช่าซือ้ - สทุธิ    1.12      - 0.22  

      รวมหนีส้ินไม่หมุนเวียน 16.85  11.45  12.40  

รวมหนีส้ิน   39.62  30.71  34.53  
 

ส่วนของผู้ถอืหุ้น       

ทนุเรือนหุ้น       

    ทนุจดทะเบียน (มลูคา่หุ้นละ 0.50 บาท)  140.00  140.00  110.00  

    ทนุท่ีออกและชําระแล้ว (มลูคา่หุ้นละ 0.50 บาท)  140.00  110.00  110.00  

สว่นเกินมลูคา่หุ้น     91.02  31.90  31.90  

กําไรสะสม - จดัสรรเพ่ือสาํรองตามกฎหมาย       0.77  0.77      - 

กําไรสะสม - ยงัไมไ่ด้จดัสรร     2.80  26.39  13.75  

รวมส่วนของผู้ถอืหุ้น  264.59  169.06  155.65  
 

รวมหนีส้ินและส่วนของผู้ถอืหุ้น  304.21  199.77  190.18  

 

 

 

 



 บริษัท ไซเบอร์แพลนเน็ต อินเตอร์แอคทีฟ จํากดั (มหาชน) 

 แบบ 56-1 ปี 2553 สว่นที่ 1 ข้อ 11 หน้า 4 

งบกาํไรขาดทุน 

       (หนว่ย : ล้านบาท) 

รายการ 2553 2552 2551 

รายได้       

  รายได้จากการขาย - 0.64  9.08 

  รายได้จากการให้บริการ 70.71      57.57  71.76 

  รายได้จากสถาบนัสอนภาษา 25.49  2.41    - 

  กําไรจากการจําหนา่ยเงินลงทนุในบริษัทยอ่ย   -   - 5.73 

  กําไรจากการจําหนา่ยสนิทรัพย์ไมม่ีตวัตน   - 1.02    - 

  กลบัรายการหนีส้งสยัจะสญู   -   - 2.57 

  ดอกเบีย้รับ     0.15  1.77  0.59 

  กลบัรายการขาดทนุจากการลดมลูคา่สนิค้าคงเหลอื 0.09  0.82    - 

  รายได้อ่ืน       1.92  2.76  2.72 

      รวมรายได้ 98.37  67.00   92.45  

ค่าใช้จ่าย       

  ต้นทนุขายและต้นทนุการให้บริการ   38.25  22.01  37.48 

  คา่ใช้จ่ายในการขาย 6.71       4.83  9.54 

  คา่ใช้จ่ายในการบริหาร   19.23  15.29  25.52 

  คา่ตอบแทนผู้บริหาร       7.46  5.71  4.88 

  ขาดทนุจากการด้อยคา่เงินลงทนุ 11.24    -   - 

  ขาดทนุจากการจําหนา่ยสนิทรัพย์ไมม่ีตวัตน   -   - 4.64  

  หนีส้ญูและหนีส้งสยัจะสญู 2.05  3.11    - 

  ขาดทนุจากอตัราแลกเปลีย่น      5.04  1.19    - 

      รวมค่าใช้จ่าย  90.00  52.14  82.06  

กําไรก่อนต้นทนุทางการเงินและภาษีเงินได้ 8.37  14.85    10.39  

ต้นทนุทางการเงิน (1.96) (1.45)   (1.26) 

กําไรก่อนภาษีเงินได้    6.42  13.40  9.13  

ภาษีเงินได้   -   - (0.09) 

      กาํไร (ขาดทุน )สุทธิ    6.42  13.40  9.04  

การแบ่งปันกาํไรสุทธิ        

      สว่นท่ีเป็นของผู้ ถือหุ้นบริษัทใหญ่       6.42  13.40  11.14 

      สว่นท่ีเป็นของผู้ ถือหุ้นสว่นน้อยของบริษัทยอ่ย   -   - (2.10) 

      6.42    13.40   9.04  

        

กําไรสทุธิตอ่หุ้นขัน้พืน้ฐาน -สว่นท่ีเป็นของผู้ ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 0.025  0.061  0.051 

 



 บริษัท ไซเบอร์แพลนเน็ต อินเตอร์แอคทีฟ จํากดั (มหาชน) 

 แบบ 56-1 ปี 2553 สว่นที่ 1 ข้อ 11 หน้า 5 

งบกระแสเงนิสด 

 

    (หนว่ย : ล้านบาท) 

รายการ 2553 2552 2551 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน       

กําไรสทุธิ      6.42  13.40  9.13  

รายการปรับกระทบกาํไรเป็นเงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน)  

   กิจกรรมดาํเนินงาน       

   คา่เสือ่มราคา                             3.79  4.32  4.12  

   คา่ตดัจําหนา่ย   23.38  19.48  13.72  

   หนีส้ญูและหนีส้งสยัจะสญู    2.05  3.11  (2.56) 

   ตดัจําหนา่ยภาษีถกูหกั ณ ท่ีจา่ย    - 0.07  0.12  

   กลบัรายการขาดทนุจากการปรับลดมลูคา่สนิค้าคงเหลอื (0.09) (0.82) 0.60  

   ขาดทนุจากการตดัจา่ยสนิค้าคงเหลอื 0.19     -    - 

   ขาดทนุจากการด้อยคา่ในสนิทรัพย์ไมม่ีตวัตน    -    - 1.29  

   ขาดทนุจากการด้อยคา่เงินลงทนุ   11.24     -    - 

   ขาดทนุจากอตัราแลกเปลีย่นเงินตราตา่งประเทศท่ียงัไมเ่กิดขึน้จริง    2.02  0.59  (0.33) 

   (กําไร)จากการจําหนา่ยบริษัทยอ่ย    -    - (5.73) 

   ขาดทนุจากการตดัจา่ยสนิทรัพย์ถาวร      0.33  0.03  0.40  

   (กําไร) ขาดทนุจากการจําหนา่ยสนิทรัพย์ถาวร (0.60) 0.03     - 

   กําไรจากการจําหนา่ยสนิทรัพย์ไมม่ีตวัตน    - (1.02) 4.64  

   โอนสนิทรัพย์ไมม่ีตวัตนเป็นต้นทนุขาย    -    -  1.96  

   ดอกเบีย้จา่ย   1.35  1.12  1.26  

กําไรจากการดําเนินงานก่อนการเปลีย่นแปลง       

   ในสนิทรัพย์และหนีส้นิดําเนินงาน   50.07  40.31  28.62  

สนิทรัพย์ดําเนินงาน (เพ่ิมขึน้) ลดลง  (53.61) (26.53) 15.82  

หนีส้นิดําเนินงานเพ่ิมขึน้ (ลดลง)   1.02  (3.07) (4.08) 

เงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดาํเนินงาน   (2.52) 10.70  40.36  

จ่ายดอกเบีย้   (1.30) (0.40) (0.64) 

ภาษีเงินได้ถกูหกั ณ ท่ีจ่าย (0.11) (0.24) (0.07) 

     เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน  (3.93) 10.06  39.65  

 

 

 

 



 บริษัท ไซเบอร์แพลนเน็ต อินเตอร์แอคทีฟ จํากดั (มหาชน) 

 แบบ 56-1 ปี 2553 สว่นที่ 1 ข้อ 11 หน้า 6 

งบกระแสเงนิสด (ต่อ) 

 

       (หนว่ย : ล้านบาท) 

รายการ 2553 2552 2551 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน       

   เงินสดจ่ายซือ้เงินลงทนุในบริษัทอ่ืน    -    - (17.99) 

   เงินสดรับจากการจําหนา่ยบริษัทยอ่ย       

         สทุธิจากเงินสดคงเหลอืในบริษัทยอ่ย    -    -   16.99  

   เงินสดจ่ายซือ้สนิทรัพย์ไมม่ตีวัตน (33.81) (34.67)  (51.28) 

   เงินสดรับจากการจําหนา่ยสนิทรัพย์ไมม่ีตวัตน    - 1.20  (11.48) 

   เงินสดจ่ายซือ้อาคารและอปุกรณ์ (21.27) (1.73)    - 

   เงินสดรับจากการจําหนา่ยอปุกรณ์ 1.16  0.09      0.24  

   เงินฝากธนาคารท่ีตดิภาระคํา้ประกนัลดลง (เพ่ิมขึน้)     (9.41) 16.24  (7.47) 

      เงนิสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน             (63.32) (18.88)  (70.99) 

        

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ       

   เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารเพ่ิมขึน้ (ลดลง) (1.78) 3.73  (1.93) 

   เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 20.41  11.00      1.33  

   เงินสดจ่ายชําระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน  (12.29) (12.75) (3.44) 

   เงินสดจ่ายชําระหนีส้นิภายใต้สญัญาเชา่ซือ้ (0.53) (0.27)   (0.27) 

   เงินสดรับจากการขายและเช่ากลบัคืน 1.60     -    - 

   เงินสดรับจากการเพ่ิมทนุ 89.12     - 31.50  

      เงนิสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงนิ         96.53   1.70  27.19  

        

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดเพ่ิมขึน้ (ลดลง) - สทุธิ 29.28  (7.12)   (4.15) 

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ณ วนัต้นปี  11.30  18.42  22.57 

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ณ วนัสิน้ปี 40.58  11.30  18.42  

 

 

 



 บริษัท ไซเบอร์แพลนเน็ต อินเตอร์แอคทีฟ จํากดั (มหาชน) 

 แบบ 56-1 ปี 2553 สว่นที่ 1 ข้อ 11 หน้า 7 

อัตราส่วนทางการเงนิ 

 

รายการ 2553 2552 2551 

อัตราส่วนแสดงสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)       

  อตัราสว่นสภาพคลอ่ง (เทา่) 4.71  2.50        2.11  

  อตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเร็ว (เทา่)      4.36  2.29  2.00  

  อตัราสว่นสภาพคลอ่งกระแสเงินสด (เทา่) (0.19) 0.49        1.60  

  อตัราสว่นหมนุเวียนลกูหนีก้ารค้า (เทา่)       1.93  1.83  2.11  

  ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลีย่ (วนั) 186.56  196.75    170.50  

  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี ้(เท่า)       5.42   3.29    4.57  

  ระยะเวลาชําระหนี ้(วนั)  66.43  109.39      78.78  

  วงจรเงินสด (วนั)   120.13  87.37  91.72  

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากาํไร(Profitability Ratio)         

  อตัรากําไรขัน้ต้น (%) 60.24  63.69       53.64  

  อตัรากําไรจากการดาํเนินงาน (%)      8.70  24.50  12.85  

  อตัราสว่นเงินสดตอ่การทํากําไร (%) (62.38) 108.16    560.03  

  อตัรากําไรอ่ืน(%)        2.11  8.29  6.36  

  อตัรากําไรสทุธิ (%) 6.52  20.00        9.78  

  อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น (%)      0.03  0.06  0.05  

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน  (Efficiency Ratio)        

  อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์ (%) 2.55  6.87       5.19  

  อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์ถาวร (%)   21.84  31.39  29.85  

  อตัราการหมนุของสนิทรัพย์ (เทา่) 0.39  0.34       0.53  

        

อัตราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงนิ (Financial Ratio)        

  อตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น (เทา่)     0.15  0.18  0.22  

  อตัราสว่นความสามารถชําระดอกเบีย้ (เทา่) (1.79) 10.15      32.03  

  อตัราสว่นความสามารถชําระภาระผกูพนั (เทา่)       (0.06) 0.46  0.53  

  อตัราการจา่ยเงินปันผล (%)  N/A N/A N/A 

 มลูคา่ตามบญัชีสทุธิ/หุ้น(บาท)(Par : 0.50บาท)       0.94  0.77  0.71  

 

 

 

 

 



 บริษัท ไซเบอร์แพลนเน็ต อินเตอร์แอคทีฟ จํากดั (มหาชน) 

 แบบ 56-1 ปี 2553 สว่นที่ 1 ข้อ 11 หน้า 8 

คาํอธิบายและการวเิคราะห์ฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงาน 

ผลการดาํเนินงานของบริษัท ไซเบอร์แพลนเน็ต อินเตอร์แอคทีฟ จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

 

รายได้  

          รายได้ของกลุม่บริษัทสามารถจําแนกได้เป็น 4 ลกัษณะ คือ รายได้จากการบริการ รายได้จากสถาบนัสอนภาษา 

รายได้จากการขาย และรายได้อ่ืน โดยสดัสว่นรายได้แตล่ะประเภทระหวา่งปี 2551 – ปี 2553 สามารถแสดงได้ดงันี ้

 

รายได้ของกลุ่มบริษัท 
2553 2552 2551 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

รายได้จากการบริการ    70.71  71.89% 57.57  85.93% 71.76 77.62% 

รายได้จากสถาบนัสอนภาษา  25.49  25.91% 2.41  3.60%           -    0.00% 

รายได้จากการขาย               -    0.00% 0.64 0.96% 9.08 9.82% 

รายได้อ่ืนๆ       2.16  2.20% 6.37  9.51% 11.61 12.56% 

รายได้รวม   98.37  100.00%      67.00  100.00% 92.45 100.00% 

 

 จากตารางข้างต้นระหวา่งปี 2551-2553 กลุม่บริษัทมีรายได้สว่นใหญ่อนัเกิดจากธุรกิจพฒันาซอฟต์แวร์เกม ในขณะ

ท่ีรายได้จากการขายมีการปรับตวัลดลง และรายได้จากธุรกิจสถาบนัสอนภาษามีการปรับตวัเพ่ิมขึน้ ทัง้นีเ้น่ืองจากกลุ่ม

บริษัทมีการปรับเปลีย่นโครงสร้างการดําเนินธุรกิจโดยมุง่เน้นธุรกิจพฒันาซอฟต์แวร์เกมและธุรกิจสถาบนัสอนภาษา พร้อม

ทัง้ลดบทบาทในธุรกิจผลติ นําเข้าและจําหนา่ยแผน่ซีดีเกมสาํเร็จรูปลง 

 

รายได้จากการบริการ  

 รายได้จากการบริการเป็นรายได้ท่ีเกิดจากการประกอบธุรกิจพฒันาซอฟต์แวร์เกม ซึ่งถือเป็นรายได้หลกัของกลุ่ม

บริษัท โดยคิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 77.62 ร้อยละ 85.93 และร้อยละ 71.89 ของรายได้รวมในปี 2551 – 2553 ตามลําดบั 

โดยการปรับตวัลดลงของรายได้ในปี 2552 เกิดขึน้จากภาวะการชะลอตวัของเศรษฐกิจโลกประกอบกบับริษัทเร่ิมมุ่งเน้น

การพฒันาซอฟต์แวร์เกมประเภทคอนโซล ซึ่งใช้เวลาในการพฒันาเกมยาวนานกว่าเกมประเภทอ่ืน แต่มีแนวโน้มท่ีจะมีอายุ

การจําหนา่ยท่ียาวนานกว่า และมีแนวโน้มท่ีจะสร้างผลการดําเนินงานท่ีดีกว่าจากการท่ีสามารถกําหนดราคาจําหน่ายต่อเกม

ได้สงูมากกวา่เกมประเภทอ่ืน ในขณะท่ีต้นทนุในการพฒันาซอฟต์แวร์เกมสงูกวา่การพฒันาซอฟต์แวร์เกมประเภทอ่ืนไม่มาก

นกั 

 ทัง้นี ้การประกอบธุรกิจพฒันาซอฟต์แวร์เกม สามารถแบ่งรูปแบบการดําเนินธุรกิจได้ 2 รูปแบบหลกั คือ การพฒันา

ซอฟต์แวร์เกมเพ่ือจําหนา่ย และการรับจ้างพฒันาซอฟต์แวร์เกม ซึง่การพฒันาซอฟต์แวร์นัน้จะมีความแตกตา่งในแง่การเป็น

เจ้าของลิขสิทธ์ิของเกม โดยในกรณีของการพฒันาซอฟต์แวร์เกมเพื่อจําหน่าย ลิขสิทธ์ิในซอฟต์แวร์เกมจะเป็นของกลุม่

บริษัท สว่นในกรณีของการรับจ้างพฒันาซอฟต์แวร์เกมลิขสิทธ์ิในซอฟต์แวร์เกมจะเป็นของลกูค้า ด้วยลกัษณะการดําเนิน

ธุรกิจท่ีแตกตา่งกนันัน้ ทําให้กลุม่บริษัทกําหนดนโยบายในการรับรู้รายได้ท่ีแตกต่างกนั กลา่วคือ การพฒันาซอฟต์แวร์เกม

เพ่ือจําหน่ายจะรับรู้รายได้เมื่อสง่มอบต้นฉบบัเกมท่ีพฒันาเสร็จสมบรูณ์ (Master Copy) ให้แก่ลกูค้า โดยหากระหว่างการ

พัฒนาซอฟต์แวร์เกม กลุ่มบริษัทมีการทําสญัญาจําหน่ายเกมดังกล่าวให้แก่ลูกค้าและลูกค้ามีการจ่ายชําระค่าพัฒนา



 บริษัท ไซเบอร์แพลนเน็ต อินเตอร์แอคทีฟ จํากดั (มหาชน) 

 แบบ 56-1 ปี 2553 สว่นที่ 1 ข้อ 11 หน้า 9 

ซอฟต์แวร์ กลุม่บริษัทจะทําการบนัทึกรายการเป็นรายได้รับลว่งหน้าซึ่งแสดงในงบดลุและจะบนัทึกเป็นรายได้จากการ

ขายบริการเมื่อกลุม่บริษัททําการสง่มอบงานให้แก่ลกูค้า ในขณะท่ีการรับจ้างพฒันาซอฟต์แวร์เกมจะรับรู้รายได้ตามขัน้

ความสาํเร็จของงานซึ่งสอดคล้องกบัการจ่ายชําระค่าพฒันาซอฟต์แวร์ของลกูค้า  

 รายได้จากการให้บริการแบง่ตามรูปแบบการพฒันาซอฟต์แวร์เกม และประเภทเคร่ืองเลน่ระหวา่งปี 2551 – 2553 

สามารถแสดงได้ดงันี ้

• แบ่งตามรูปแบบการพัฒนา 
 

รายได้จาํแนกตาม 

กลุ่มธุรกิจ 

ปี 2553 ปี 2552 2551 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

พัฒนาเพื่อจาํหน่าย             

 - เกมคอมพิวเตอร์ 11.01 15.57% 6.26 10.88% 20.44 28.48% 

 - เกมคอนโซล 40.11 56.72% 45.81 79.57% 26.43 36.83% 

 - เกมสาํหรับโทรศพัท์เคลือ่นท่ี - 0.00% 0.17 0.29% 2.51 3.50% 

  รวมพัฒนาเพื่อจาํหน่าย 51.12 72.30% 52.24 90.74% 49.38 68.81% 

รับจ้างพัฒนา             

 - เกมคอมพิวเตอร์ 13.55 19.16% 3.30 5.72% 4.70 6.55% 

 - เกมคอนโซล 6.04 8.54% 2.04 3.53% 17.68 24.64% 

 - เกมสาํหรับโทรศพัท์เคลือ่นท่ี - 0.00% - 0.00% - 0.00% 

  รวมรับจ้างพัฒนา 19.59 27.70% 5.33 9.26% 22.38 31.19% 

รวมรายได้จากการบริการ 70.71 100.00% 57.57 100.00% 71.76 100.00% 

 

• แบ่งตามประเภทอุปกรณ์เคร่ืองเล่น 
 

รายได้จากการ 

ให้บริการ 

ปี 2553 ปี 2552 2551 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

เกมคอนโซล             

 - เพ่ือจําหนา่ย 40.11 56.72% 45.81 79.57% 26.43 36.83% 

 - รับจ้างผลติ 6.04 8.54% 2.04 3.54% 17.68 24.64% 

   รวมเกมคอนโซล 46.15 65.27% 47.85 83.11% 44.11 61.47% 

เกมคอมพิวเตอร์             

 - เพ่ือจําหนา่ย 11.01 15.57% 6.26 10.88% 20.44 28.48% 

 - รับจ้างผลติ 13.55 19.16% 3.30 5.72% 4.70 6.55% 

   รวมเกมคอมพวิเตอร์ 24.56 34.73% 9.56 16.60% 25.14 35.03% 
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รายได้จากการ 

ให้บริการ 

ปี 2553 ปี 2552 2551 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

เกมโทรศัพท์เคล่ือนที่             

 -เพ่ือจําหนา่ย     - 0.00% 0.17 0.29% 2.51 3.50% 

 -รับจ้างผลติ     - 0.00%     - 0.00%     - 0.00% 

  รวมเกม

โทรศัพท์เคลื่อนที่ 0.00 0.00% 0.17 0.29% 2.51 3.50% 

              

รวมรายได้จากการบริการ 70.71 100.00% 57.57 100.00% 71.76 100.00% 

 

กลุม่บริษัทได้เร่ิมพฒันาเกมคอนโซลตัง้แตปี่ 2550 ซึง่ปัจจบุนัถือว่าเป็นผู้ประกอบการไทยรายเดียวท่ีได้รับสิทธิ

ในการพฒันาเกมคอนโซลให้แก่ผู้ผลติเคร่ืองเลน่เกมคอนโซลรายใหญ่ทัง้ 3 ราย คือ โซน่ี (Playstation  และ PSP) นินเทน

โด (Nintendo DS และ Nintendo Wii) และไมโครซอฟต์ (XBOX)   ดงันัน้ รายได้คา่บริการในปี 2551-2553 โดยสว่นใหญ่

จึงเกิดจากการพฒันาเกมประเภทคอนโซล โดยมีสดัสว่นร้อยละ 61.47  ร้อยละ 83.10 และร้อยละ 65.27 ของรายได้จาก

การบริการรวมตามลําดบั ทัง้นี ้กลุ่มบริษัทมีการพฒันาเกมคอนโซลทัง้ในส่วนการนําเกมคอมพิวเตอร์มาพฒันาและ

ปรับปรุงต่อเน่ืองและการพฒันาเกมใหม่ โดยเกมคอนโซลท่ีสร้างรายได้ให้แก่กลุ่มบริษัทสงูสดุ 3 ลําดบัแรก ในปี 2551 

ได้แก่ เกม Barbie Fashion show  เกม Nursery Mania และเกม Ocean Commander ตามลาํดบั ในปี 2552 ได้แก่ เกม

Beauty Salon เกม Dancing Star และเกม Amusement Park ตามลําดบั สว่นในปี 2553 ได้แก่ เกม Rock Blast เกม 

Deer Drive และเกม Settlement: Colossus ตามลําดบั โดยเกม Barbie Fashion Show และเกม Nursery Mania นัน้ 

เป็นการรับจ้างพฒันาซอฟต์แวร์เกมให้แก่ Activision Value Publishing, Inc. และ Mindscape ซึ่งถือเป็นผู้จดัจําหน่าย

เกมคอนโซลชัน้นําของโลก  ในสว่นของการพฒันาซอฟต์แวร์เกมเพ่ือจําหนา่ยนัน้ กลุม่บริษัททําการจําหน่ายเกมคอนโซล

ให้แก่ตวัแทนจําหนา่ยเกมคอนโซลชัน้นําทัว่โลก เช่น Zoo Games, Inc. และ THQ, Inc.เป็นต้น ด้วยคณุลกัษณะของเกม

คอนโซลนัน้จะเป็นเกมท่ีมีรายละเอียดของกราฟิก คุณภาพของชิน้งาน และความซับซ้อนของโปรแกรมท่ีเพ่ิมขึน้เมื่อ

เปรียบเทียบกับเกมคอมพิวเตอร์และเกมโทรศัพท์เคลื่อนท่ี ทําให้มูลค่าการจําหน่ายต่อเกมของกลุ่มบริษัทมีแนวโน้ม

ปรับตวัเพ่ิมขึน้ ประกอบกบัการจําหนา่ยเกมคอนโซลนัน้จะทําการจําหนา่ยโดยให้สทิธิตวัแทนจําหนา่ยทําการกระจายเกม

ในแต่ละภูมิภาค เช่น ยุโรป อเมริกา ทําให้กลุ่มบริษัทสามารถทําการจําหน่ายเกมเดียวกันให้แก่ตัวแทนจําหน่ายใน

ภมูิภาคอ่ืนได้เพ่ิมขึน้  

ในปี 2551-2553  รายได้จากการพฒันาเกมสําหรับเลน่บนคอมพิวเตอร์มีสดัสว่นร้อยละ 35.03  ร้อยละ 16.60 

และร้อยละ 34.73 ของรายได้จากการบริการรวมตามลําดบั โดยในปี 2552 รายได้จากการให้บริการของกลุม่บริษัทอยู่ท่ี 

9.56 ล้านบาท ปรับตัวลดลงจาก 25.14 ล้านบาทเมื่อเทียบกับปี 2551 ซึ่งเป็นผลกระทบจากการชะลอตวัของภาวะ

เศรษฐกิจโลก ประกอบกบัในปี 2552 กลุม่บริษัทมุ่งเน้นพฒันาซอฟต์แวร์เกมคอนโซลมากกว่าการพฒันาซอฟต์แวร์เกม

คอมพิวเตอร์ ด้วยวตัถปุระสงค์เพ่ือการสร้างผลการดําเนินงานท่ีดี  อยา่งไรก็ตาม ในปี 2553  บริษัทได้เร่ิมให้บริการรับจ้าง

ผลติเกมคอมพิวเตอร์ออนไลน์บนหน้าเวบ็ (Web Base Game Online) เช่น เฟซบุ๊ก ซึง่เป็นเครือขา่ยสงัคมออนไลน์ท่ีกําลงั

ได้รับความนิยมอยา่งมากในขณะนี ้อีกทัง้ เกมออนไลน์บนหน้าเว็บมีแนวโน้มการขยายตวัท่ีดีในอนาคต เน่ืองจากสามารถ

เข้าเล่นได้ง่ายเพียงแค่เช่ือมต่ออินเทอร์เน็ต และไม่ต้องลงซอฟต์แวร์เกมในเคร่ืองจึงไม่มีข้อจํากัดเร่ืองสเปกเคร่ือง
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คอมพิวเตอร์แตอ่ยา่งใด อยา่งไรก็ตามเกมคอมพิวเตอร์ออนไลน์ยงัมีข้อจํากดัอยู่บ้างในเร่ืองการใช้ภาพกราฟิกแบบง่ายๆ  

เกมไมซ่บัซ้อน และอาจขาดความนา่ติดตาม เป็นต้น  ปัจจบุนักลุม่บริษัทได้พฒันาเกมบน เฟซบุ๊ก แล้วจํานวน 2 เกม คือ 

Island Escape และ KSME  

ทัง้นี ้ตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม - 30 มีนาคม 2554 กลุม่บริษัทมีงานระหวา่งการพฒันาในสว่นของเกมคอนโซลและ

เกมคอมพิวเตอร์ เกมคอมพิวเตอร์ออนไลน์ ตามรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้ 

ประเภทของโครงการ ประเภท 

(Platform) 

ภูมิภาค ระยะเวลาที่คาดว่า 

จะส่งมอบ 

รับจ้างพฒันาซอฟต์แวร์ 

 

เกมคอมพิวเตอร์ออนไลน์ 

เกมคอมพิวเตอร์ออนไลน์ 

การ์ตนูแอนิเมชัน่  

เกมคอมพิวเตอร์ 

ประเทศไทย 

เยอรมนั 

ประเทศไทย 

อเมริกา 

ไตรมาส 3  

ไตรมาส 1 

ไตรมาส 3 

ไตรมาส 2 

รวมมูลค่างานระหว่างพัฒนา (ล้านบาท) 25-30 ล้านบาท 

 

รายได้จากสถาบนัสอนภาษา 

 ในปี 2552 กลุม่บริษัทได้เร่ิมดําเนินการเปิดสถาบนัเสริมทกัษะภาษาองักฤษสําหรับเด็กระดบัประถมศึกษาปี

ท่ี 1 ถึง 6  ในนาม จีเนียส แพลนเน็ต เป็นแหง่แรกท่ี เซ็นทรัลชิดลม โดยมีหลกัสตูรการเรียนการสอนผ่านโปรแกรมเกมบน

เคร่ืองเลน่คอมพิวเตอร์พกพา  ซึ่งถือเป็นการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ภายใต้แนวคิด ความรู้คู่ความสนกุ ทัง้นีโ้ปรแกรม

ดงักลา่ว ประกอบด้วย 5 สว่น  คือ สว่นของตวัมอนสเตอร์ ซึง่เด็กๆจะได้รับตวัมอนสเตอร์มาดแูล ให้อาหาร แต่งตวั และดู

คา่สถานะความต้องการตา่งๆได้ เหมือนกบัการเลีย้งสตัว์เลีย้งจริงๆ โดยพฒันาการของตวัมอนสเตอร์ของเด็กแต่ละคนจะ

แตกตา่งกนัขึน้อยูก่บัความถ่ีในการทําแบบฝึกหดัของเด็ก ซึง่หากเด็กขยนัทําแบบฝึกหดัมาก ก็จะได้เงินเพ่ือซือ้อาหารหรือ

สิ่งของต่างๆ มาเลีย้งดูตวัมอนสเตอร์ได้ดียิ่งขึน้  ส่วนท่ีสองคือ English School จะแบ่งออกเป็น 2 หมวดคือ หมวด

ไวยากรณ์ ท่ีรวบรวมไวยากรณ์ต่างๆ ไว้กว่า 10,000 ข้อ และหมวดคําศพัท์ ท่ีมีกว่า 2,000 คํา ซึ่งเด็กๆต้องเข้าสูห่มวดนี ้

เพ่ือทําแบบฝึกหดัทกุวนั  ในสว่นท่ีสามคือ Quiz เป็นสว่นท่ีเด็กๆ จะได้ทดสอบความรู้ความเข้าใจในสิ่งท่ีเรียนมาทัง้หมด

โดยจะแบง่เป็น 3 หมวดคือ คําศพัท์ ไวยากรณ์ และอกัษรไขว้ ขณะท่ีสว่นท่ี 4 คือ เป็นสว่นของ My Vocab ซึ่งเป็นสว่นท่ี

เก็บคําศพัท์ตา่งๆท่ีผู้ เลน่ได้เรียนรู้มาระหวา่งเลน่เกม ซึง่ผู้ เลน่สามารถกลบัมาศกึษา หรือดไูด้เสมือน พจนานกุรม เลม่หนึ่ง   

และส่วนสดุท้ายคือ Free games โดยในโปรแกรมจะมีเกมให้เด็กเลน่ฟรีเพ่ือผ่อนคลายอีกด้วย  ทัง้นีใ้นปี 2552 กลุ่ม

บริษัทมีรายได้จากธุรกิจสถาบนัสอนภาษาจํานวน 2.41 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 3.60 ของรายได้จากการให้บริการ

ทัง้หมด   

  ในปี 2553 กลุ่มบริษัทได้พัฒนาโปรแกรมการเรียนการสอนให้มีความสวยงามมากขึน้โดยแสดงผ่าน 

Prerender หรือรูปแบบ 3 มิติ โดยตวัโปรแกรมถกูแบ่งออกเป็น 4 สว่น คือ Monster World  ซึ่งผู้ เลน่สามารถดแูลและ

พฒันาตวั Monster ได้เช่นเดิมและสามารถตกแต่งบ้านของตวั Monster ได้อีกด้วย สว่นท่ี 2 คือ English school ซึ่งเป็น

การรวมหมวดไวยากรณ์ หมวดคําศพัย์และหมวด Quiz เข้าด้วยกนั โดยเมื่อผู้ เลน่ทํา ผา่นแบบฝึกหดัหรือแบบทดสอบท่ีจะ

ออกในรูปแบบมินิเกมท่ีมีอย่างหลากหลาย ผู้ เลน่จะได้เงินมาเพ่ือใช้พฒันาตวั Monster ต่อไป  สว่นท่ี 3 เป็น Student 

Stat  เป็นการสรุปผลโดยรวมของผู้ เลน่ซึ่งประกอบด้วย ค่าวินยั และค่าความเก่ง ซึ่งผู้ปกครองและครูสามารถตรวจสอบ

พฒันาการของผู้ เลน่ได้จากโหมดนีไ้ด้ และสว่นท่ีสี ่คือ My Vocab โดยในปีนีก้ลุม่บริษัทได้ดําเนินการเปิดสถาบนัเพ่ิมอีก 4 

สาขา คือ สาขาเซ็นทรัลป่ินเกล้า สาขาเซ็นทรัลแจ้งวฒันะ สาขาเพียวเพลสสมัมากร และสาขา บี บเูลอวาร์ดบางนา อีกทัง้
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มีการขายแฟรนไชส์ให้กบัผู้ ท่ีสนใจไปกว่า 40 สาขา ซึ่งจะเร่ิมทยอยเปิดในปี 2554 ทําให้ในปี 2553 กลุม่บริษัทมีรายได้

จากธุรกิจสถาบนัสอนภาษาจํานวน 25.49 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 25.91 ของรายได้จากการให้บริการทัง้หมด   

 

รายได้อื่น 

 รายได้อ่ืนๆ ของกลุม่บริษัทในปี 2551-2553 มีมลูคา่เทา่กบั 11.61 ล้านบาท 6.37 ล้านบาท และ 2.16 ล้านบาท 

ตามลาํดบั โดย ในปี 2551 รายได้อ่ืนๆ มลูคา่ 11.61 ล้านบาท ประกอบด้วยรายได้ดอกเบีย้รับ 0.59 ล้านบาท รายได้อ่ืน

มลูคา่ 5.29 ล้านบาท และกําไรจากการจําหนา่ยเงินลงทนุในบริษัทยอ่ยมลูคา่ 5.73 ล้านบาท โดยรายได้อ่ืนในปี 2551 

ได้แก่ การกลบัรายการหนีส้งสยัจะสญูเน่ืองจากได้รับคืนจํานวน 2.56  ล้านบาท พร้อมดอกเบีย้รับตามคําสัง่ศาลและ

คา่ธรรมเนียมศาลได้รับคืนจํานวน 0.90 ล้านบาท เน่ืองจากกลุม่บริษัทชนะคดีฟ้องร้องจากลกูค้ารายหนึง่ และ กําไรจาก

อตัราแลกเปลีย่น 0.74 ล้านบาท การปรับปรุงเจ้าหนี ้0.32 ล้านบาท และการปรับปรุงการบนัทกึบญัชีอ่ืนๆ  เช่น เงินมดัจํา

คา่เช่าอาคาร ซึง่ทําการบนัทกึเป็นคา่ใช้จา่ย แตบ่ริษัทได้รับคืนเมือ่ย้ายออก เป็นต้น มลูคา่  0.77 ล้านบาท  สาํหรับ

รายการกําไรจากการจําหนา่ยเงินลงทนุในบริษัทยอ่ยนัน้ เกิดจากการท่ีกลุม่บริษัททําการจําหนา่ยเงินลงทนุในบริษัท ไซ

เบอร์แพลนเน็ต พลบับลชิช่ิง จํากดั (“CPP”) ท่ีราคา 10 บาทตอ่หุ้น ซึง่สงูกวา่มลูคา่ทางบญัชีของ CPP ณ วนัท่ีทําการ

จําหนา่ยออก อยา่งไรก็ตามก่อนการปรับโครงสร้างการดําเนินธุรกิจโดยการจําหนา่ยเงินลงทนุใน CPP นัน้ บริษัทได้ทําการ

ซือ้สนิทรัพย์ไมม่ีตวัตนจาก CPP อนัได้แก่ โปรแกรม G3 เน่ืองจากเลง็เห็นโอกาสในการนํามาใช้งานตอ่ในอนาคต ท่ีราคา 

3.35 ล้านบาทตํ่ากวา่มลูคา่ทางบญัชีท่ีแสดงในงบ CPP เทา่กบั 7.99 ล้านบาท กอ่ให้เกิดผลขาดทนุจากการจําหนา่ย

สนิทรัพย์ท่ีไมม่ีตวัตนแก่ CPP เป็นมลูคา่ 4.64 ล้านบาทสง่ผลตอ่เน่ืองให้มลูคา่ทางบญัชีของ CPP มีการปรับตวัลดลง ทัง้นี ้

รายการขาดทนุจากการจําหนา่ยสนิทรัพย์ไมม่ีตวัตนดงักลา่ว แสดงในงบกําไรขาดทนุรวมของกลุม่บริษัทท่ีมลูคา่ 4.64 ล้าน

บาทด้วยเช่นกนั ดงันัน้เมื่อพิจารณาผลสทุธิ ท่ีแสดงในงบกําไรขาดทนุรวมของกลุม่บริษัทสาํหรับรายการจําหนา่ยเงินลงทนุ

ใน CPP จึงมมีลูคา่เทา่กบั 1.09 ล้านบาท  

              ในสว่นของรายได้อ่ืนๆ ของปี 2552 มลูคา่ 6.37 ล้านบาท ประกอบด้วย ดอกเบีย้รับ 1.77 ล้านบาท กําไรจาก

การจําหนา่ยสนิทรัพย์ไมม่ีตวัตน 1.02 ล้านบาท กลบัรายการคา่เผ่ือด้อยคา่สนิค้าคงคลงั 0.82 ล้านบาท และรายได้อ่ืน 

2.76 ล้านบาท ทัง้นีร้ายการกําไรจากการจําหนา่ยสนิทรัพย์ไมม่ีตวัตนอนัเป็นลกัษณะการประกอบธุรกิจปกติของกลุม่

บริษัท เกิดจากการท่ีกลุม่บริษัททําการจําหนา่ยลขิสทิธ์ิในซอฟต์แวร์เกมคอมพิวเตอร์จํานวน 30 รายการให้แก่บริษัท ซี ท ู

วิชชัน่ จํากดั เป็นมลูคา่ 4.50 ล้านบาทสงูกวา่ราคาตามบญัชีของลขิสทิธ์ิซอฟต์แวร์เกมคอมพิวเตอร์ดงักลา่วท่ี 3.48 ล้าน

บาท ก่อให้เกิดผลกําไรซึง่แสดงในงบกําไรขาดทนุเทา่กบั 1.02 ล้านบาท ในสว่นของรายได้อ่ืน 2.76 ล้านบาทนัน้ รายการ

หลกัได้แก่ การปรับปรุงเจ้าหนีบ้ริษัทโอริซิส ไวร์เลส จํากดั มลูคา่ 1.85 ล้านบาท โดยเจ้าหนีร้ายดงักลา่วเกิดขึน้จากการ

พฒันางานให้แก่บริษัท ไทยซมัซงุ อิเลก็ทรอนิกส์ จํากดั ซึง่มีปัญหาในการจา่ยชําระคา่งาน โดยเมื่อคดีฟ้องร้องกบัซมัซงุ

ถึงท่ีสดุ บริษัทได้รับชําระหนีเ้พียงกึ่งหนึง่ บริษัทจงึเจรจากบัเจ้าหนีร้ายดงักลา่วในการชําระหนีเ้พียงกึ่งหนึง่เช่นกนั 

          ในสว่นของรายได้อ่ืน สาํหรับปี 2553 จํานวน 2.16 ล้านบาท ประกอบด้วยดอกเบีย้รับ 0.15 ล้านบาท และรายได้

อ่ืนจํานวน 2.01 ล้านบาท ซึง่สว่นใหญ่เกิดจากการขายลขิสทิธ์ิตวัการ์ตนูและรายได้จากการเก็บคา่ละเมิดลขิสทิธ์ิจํานวน 

1.21 ล้านบาทและกําไรจากการขายรถยนต์และอปุกรณ์จํานวน 0.62 ล้านบาท เป็นต้น 
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• ต้นทุนในการขายและการให้บริการ 

ต้นทุนในการขายและการให้บริการของกลุ่มบริษัทสามารถแบ่งได้เป็น 2 กลุ่มหลกั ตามลกัษณะการประกอบ

ธุรกิจ โดยระหวา่งปี 2551 – 2553 ต้นทนุการขายและการให้บริการของกลุม่บริษัทสามารถสรุปได้ดงันี ้ 

ต้นทุนในการขาย 

และการให้บริการ 

ปี 2553 ปี 2552 ปี 2551 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

พฒันาเกม 32.79 85.73% 20.09 91.28% 28.86 78.13% 

นําเข้าและจําหนา่ยแผน่เกมสําเร็จรูป 0.00 0.00% 0.66 3.00% 8.62 23.00% 

สถาบนัสอนภาษาและพฒันาทกัษะเดก็ 5.46 14.27% 1.26 5.72% 0.00 0.00% 

รวม 38.25 100.00% 22.01 100.00% 37.48 100.00% 

% ต้นทนุผลิตและบริการตอ่ รายได้ของแตล่ะธุรกิจ 

- พฒันาเกม 48.69% 34.90% 40.22% 

- นําเข้าและจําหน่ายแผ่นเกมสาํเร็จรูป 0.00% 103.13% 88.99% 

สถาบนัสอนภาษาและพฒันาทกัษะเดก็ 21.42% 52.28% 0.00% 

 

ธุรกิจพัฒนาซอฟต์แวร์เกม  

ต้นทนุพฒันาซอฟต์แวร์เกมประกอบด้วยคา่แรงงานในการพฒันาและคา่เสือ่มราคาของเคร่ืองมือและอปุกรณ์เป็น

หลกั ซึง่คิดเป็นสดัสว่นประมาณร้อยละ 75 และร้อยละ 25 ของต้นทนุในการพฒันาซอฟต์แวร์เกมโดยรวม  

             ทัง้นี ้ในการพฒันาซอฟต์แวร์เกมเพ่ือจําหนา่ยกลุม่บริษัทจะทําการพฒันาซอฟต์แวร์เกมและบนัทึกต้นทนุในการ

พฒันาเกมแตล่ะเกมเป็นสินทรัพย์ท่ีไม่มีตวัตนและงานระหว่างทํา โดยเมื่อทําการพฒันาซอฟต์แวร์เกมแล้วเสร็จจึงจะทํา

การตดัจําหนา่ยต้นทนุในการพฒันาซอฟต์แวร์เกมเป็นค่าใช้จ่ายตดัจําหน่าย ซึ่งแสดงในรายการต้นทนุในการขายและการ

ให้บริการ ซึ่งกลุ่มบริษัทกําหนดนโยบายในการตดัจําหน่ายต้นทุนในการพฒันาเกมเป็นค่าใช้จ่ายตัดจําหน่ายในอัตรา

เส้นตรงเป็นระยะเวลา 3 ปี และ 5 ปี สาํหรับเกมคอมพิวเตอร์ และเกมคอนโซลตามลําดบั โดยระยะเวลาในการตดัจําหน่าย

จะมีความสอดคล้องกับวงจรอายุทางการตลาดของเคร่ืองเล่นเกมแต่ละประเภท เน่ืองจากซอฟต์แวร์เกมท่ีพฒันาขึน้จะ

สามารถจําหน่ายและมีรายได้อย่างต่อเน่ืองจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีของเคร่ืองเลน่เกม อย่างไรก็ตามกลุ่ม

บริษัทกําหนดให้มีการทดสอบการด้อยค่าของสินทรัพย์ท่ีไม่มีตวัตนในแต่ละปีเพ่ือให้งบการเงินของกลุ่มบริษัทสะท้อน

สถานะทางการเงินท่ีแท้จริง ในส่วนการรับจ้างพฒันาซอฟต์แวร์เกมนัน้ กลุ่มบริษัทจะตดัจําหน่ายต้นทุนในการพฒันา

ซอฟต์แวร์เกมและรับรู้รายได้ตามขัน้ความสําเร็จของงานโดยจะสิน้สดุเมื่อกลุ่มบริษัททําการส่งมอบแผ่นต้นฉบบัให้แก่

ลกูค้า เน่ืองจากลิขสิทธ์ิสําหรับซอฟต์แวร์เกมเป็นของลกูค้า โดยภาพรวมแล้วการพฒันาซอฟต์แวร์เกมในลกัษณะการ

รับจ้างพฒันาซอฟต์แวร์เกมจะมีอตัรากําไรขัน้ต้นอยูป่ระมาณร้อยละ 35 – 45 ของรายได้   

ทัง้นีใ้นปี 2551 – 2553 งบการเงินของกลุม่บริษัทแสดงต้นทนุในการพฒันาเกมอยู่ท่ี 28.86 ล้านบาท 20.09 ล้าน

บาท และ 32.79 ล้านบาทตามลาํดบั โดยสดัสว่นต้นทนุในการพฒันาเกมตอ่รายได้ของธุรกิจดงักลา่วในระหว่างปี 2551 – 

2553 อยูท่ี่ร้อยละ 40.22 ร้อยละ 34.90 และร้อยละ 48.69 ตามลาํดบั  

 การเปลี่ยนแปลงสดัส่วนต้นทุนในการขายและการให้บริการต่อรายได้จากธุรกิจดงักล่าวในแต่ละปี จะมีส่วน

เก่ียวเน่ืองกับสดัส่วนการพฒันาซอฟต์แวร์เกมของแต่ละประเภทอปุกรณ์และรูปแบบการพฒันาซอฟต์แวร์เกม โดยเมื่อ

เปรียบเทียบการพฒันาซอฟต์แวร์เกมในลกัษณะการรับจ้างพฒันาจะมีแนวโน้มท่ีอตัรากําไรขัน้ต้นตํ่ากว่าการพฒันา

ซอฟต์แวร์เกมเพ่ือจําหนา่ยสาํหรับงวดท่ีมีการสง่มอบงาน อย่างไรก็ตามจากการท่ีการพฒันาซอฟต์แวร์เกมเพ่ือจําหน่าย
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จะบนัทึกต้นทนุตดัจําหน่ายในอตัราคงท่ีในแต่ละงวดบญัชีทําให้อตัรากําไรขัน้ต้นของกลุม่บริษัทอาจมีความผนัผวนใน

กรณีท่ีกลุม่บริษัทมิได้มีการสง่มอบซอฟต์แวร์เกมให้แก่ลกูค้าในงวดบญัชีนัน้ๆ และเมื่อเปรียบเทียบการพฒันาซอฟต์แวร์

เกมแตล่ะประเภทอปุกรณ์แล้วนัน้ พบวา่การพฒันาซอฟต์แวร์เกมสําหรับเคร่ืองเลน่เกมคอนโซลนัน้มีแนวโน้มท่ีจะมีต้นทนุ

ในการพฒันาซอฟต์แวร์เกมต่อเกมท่ีสงูกว่าซอฟต์แวร์เกมสําหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์ และโทรศพัท์เคลื่อนท่ี แต่จากการท่ี

ราคาจําหน่ายต่อเกมท่ีสงูกว่าซอฟต์แวร์เกมประเภทอ่ืน ประกอบกับระยะเวลาในการตัดจําหน่ายจากการล้าสมยัของ

เทคโนโลยีท่ียาวนานกวา่ ทําให้การพฒันาซอฟต์แวร์เกมสาํหรับเคร่ืองเลน่เกมคอนโซลมีแนวโน้มท่ีจะมีอตัรากําไรขัน้ต้นสงู

กวา่การพฒันาซอฟต์แวร์เกมประเภทอ่ืน     

สาํหรับในปี 2551 – 2553 ต้นทนุในการพฒันาเกมตอ่รายได้มีการปรับตวัลดลงในปี 2551-2552 และเพ่ิมขึน้ใน

ปี 2553 โดยมีสาเหตหุลกั 4 ประการ คือ  

• การเปลีย่นแปลงรูปแบบการบริหารทรัพยากรบคุคล โดยกลุม่บริษัทมีการบริหารทรัพยากรบคุคลใน  2 ลกัษณะ 

คือ การพัฒนาเกมโดยพนักงานของกลุ่มบริษัท (In house) หรือการพัฒนาซอฟต์แวร์เกมโดยการว่าจ้าง

ผู้ประกอบการภายนอก (Outsource)  

ในอดีตการพฒันาซอฟต์แวร์เกมจะทําการพฒันาโดยพนกังานภายในของกลุม่บริษัท โดยจะทําการว่าจ้างและ

สรรหาพนักงานท่ีมีทักษะและความเช่ียวชาญในการออกแบบซอฟต์แวร์โปรแกรม ออกแบบกราฟิก และ

ออกแบบการเคลือ่นไหวตา่งๆ อยา่งไรก็ตาม คา่ตอบแทนกลุม่พนกังานท่ีมีทกัษะและความเช่ียวชาญดงักลา่วมี

อตัราคอ่นข้างสงูและถือเป็นคา่ใช้จ่ายคงท่ีในการพฒันาซอฟต์แวร์เกม  ทําให้กลุม่บริษัทต้องทําการบริหารเวลา

ในการผลิต และออกแบบเกมให้มีความเหมาะสม เพ่ือให้สามารถใช้ทรัพยากรบุคคลท่ีมีอยู่ให้มีประสิทธิภาพ

สงูสดุ  อยา่งไรก็ตาม ด้วยลกัษณะโดยทัว่ไปของธุรกิจท่ีอาศยัความชํานาญเฉพาะตวัแตล่ะบคุคล เมื่อบคุลากรมี

ประสบการณ์ในการประกอบธุรกิจระยะหนึ่งแล้วนัน้ มกัจะจดัตัง้บริษัทเพ่ือดําเนินธุรกิจของตนเอง กลุม่บริษัท

จึงมีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยปรับเปลี่ยนจํานวนพนกังานภายในของกลุ่ม

บริษัทให้สอดคล้องกบัปริมาณงาน  และทําการวา่จ้างผู้ประกอบการภายนอก (Outsource) เพ่ือรับงานบางสว่น

ของการผลติซอฟต์แวร์เกม เช่น งานออกแบบกราฟิก หรือการทําโปรแกรม ซึ่งสว่นใหญ่ผู้ประกอบการภายนอก

จะเป็นบริษัทท่ีจดัตัง้ขึน้ของอดีตพนกังานของกลุ่มบริษัท ทําให้สามารถเช่ือถือได้ในเร่ืองคุณภาพของชิน้งาน 

อย่างไรก็ตาม เน่ืองจากผู้ประกอบการภายนอกมกัมีความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน ประกอบกับกลุ่มบริษัทไม่มี

นโยบายในการว่าจ้างผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่งทําการพฒันาซอฟต์แวร์เกมให้แก่กลุม่บริษัททัง้เกม ดงันัน้ 

กลุม่บริษัทจะกําหนดให้กระบวนการการประกอบชิน้งานทําโดยหนว่ยงานภายในของกลุม่บริษัทเสมอ  

การเปลีย่นแปลงกลยทุธ์ในการบริหารทรัพยากรบคุคลดงักลา่ว นอกจากช่วยให้กลุม่บริษัทมีต้นทนุในการผลิต

โดยรวมลดลงจากการลดลงของค่าใช้จ่ายคงท่ีในรูปเงินเดือนรายเดือนลดลงแล้ว ยงัทําให้กลุม่บริษัทสามารถ

ควบคมุคณุภาพของชิน้งาน และระยะเวลาในการผลิตได้ดียิ่งขึน้อีกด้วย สง่ผลให้ต้นทนุการผลิตและบริการต่อ

ชิน้เกมของกลุม่บริษัทลดลง  

• การท่ีกลุม่บริษัทมีประสบการณ์ในการประกอบธุรกิจมาเป็นเวลากว่า 10 ปี ทําให้มีความเช่ียวชาญและความ

ชํานาญในการพฒันาซอฟต์แวร์เกม ตลอดจนมีการวิจัยและพฒันาชุดคําสัง่ (Source Code) และเคร่ืองมือ 

(Game Engine) ในการออกแบบและพฒันาเกมสะสมไว้อย่างต่อเน่ือง ดงัท่ีได้มีการจดลิขสิทธ์ิไว้จํานวน 3 
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รูปแบบ โดยแบง่เป็น ลขิสิทธ์ิในด้านวรรณกรรม จํานวน 21 รายการ  ลิขสิทธ์ิในด้านโสตทศันวสัด ุจํานวน 210 

รายการ และลขิสทิธ์ิด้านศิลปกรรม จํานวน 22 รายการ 

โดยกลุม่บริษัทสามารถนําชดุคําสัง่และเคร่ืองมือตา่งๆ มาใช้ในการพฒันาเกมใหม่ได้เพ่ิมขึน้ ทัง้ในลกัษณะการ

พฒันาเกมตอ่เน่ืองหรือการพฒันาเกมในรูปแบบท่ีมีความคล้ายคลงึกนั ซึ่งการนําการสะสมชุดคําสัง่ เคร่ืองมือ 

ของการเคลื่อนไหว รูปแบบ หรือกราฟิกของเกม ท่ีมีการศึกษาและวิจยัพฒันาไว้แล้วในอดีต จะส่งผลให้กลุ่ม

บริษัทมีความรวดเร็วยิ่งขึน้ในการพัฒนาเกมออกสู่ท้องตลาดในอนาคต โดยการลดลงของระยะเวลาในการ

พฒันาซอฟต์แวร์เกมแต่ละเกมนัน้ จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อการปันส่วนค่าแรงงานและค่าเสื่อมราคาของ

เคร่ืองมือและอุปกรณ์ต่อเกม รวมทัง้มีส่วนสนบัสนุนการเพ่ิมขึน้ของโอกาสในการหารายได้เพ่ิมขึน้ของกลุ่ม

บริษัทจากการท่ีกลุม่บริษัทมีเกมท่ีทําการพฒันาแล้วเสร็จออกสูต่ลาดเพ่ิมขึน้อีกด้วย    

• การเพ่ิมขึน้ของศักยภาพในการพัฒนาซอฟต์แวร์เกมของกลุ่มบริษัท ทําให้กลุ่มบริษัทมีการพัฒนาเกมท่ีมี

รายละเอียดของกราฟิก การเคลือ่นไหว ความซบัซ้อนของโปรแกรม และคณุภาพของชิน้งานท่ีเพ่ิมขึน้ซึง่จะสง่ผล

โดยตรงต่อมูลค่าจําหน่ายต่อเกม ทําให้กลุ่มบริษัทสามารถกําหนดมลูค่าการจําหน่ายท่ีสงูขึน้ได้มากกว่าการ

เพ่ิมขึน้ของต้นทุนในการพฒันาชิน้งานจากความซบัซ้อนของงานท่ีเพ่ิมขึน้ ส่งผลให้อตัรากําไรขัน้ต้นของกลุ่ม

บริษัทปรับตวัเพ่ิมขึน้  ทัง้นี ้ความซบัซ้อนและคณุภาพของชิน้งานท่ีเพ่ิมขึน้ของกลุม่บริษัทสามารถจําแนกได้เป็น 

2 ลกัษณะ กลา่วคือ การพฒันาซอฟต์แวร์เกมบนเคร่ืองเล่นเกมท่ีมีความซบัซ้อนของเทคโนโลยีและโปรแกรม

เพ่ิมขึน้ และการพฒันาซอฟต์แวร์เกมบนเคร่ืองเลน่เกมประเภทเดิมแต่มีระดบัคุณภาพของเกมท่ีเพ่ิมขึน้ โดย

ในช่วงปี 2551-2552 กลุม่บริษัทมุ่งเน้นการพฒันาซอฟต์แวร์เกมสําหรับเคร่ืองเลน่เกมคอนโซล จากเดิมท่ีสว่น

ใหญ่เป็นการพฒันาเกมสําหรับคอมพิวเตอร์และโทรศพัท์เคลื่อนท่ี ซึ่งเกมคอนโซลจะเป็นเกมท่ีมีรายละเอียด 

ความคมชัด สมจริงของภาพ ความซับซ้อนของโปรแกรม และคุณภาพของชิน้งานท่ีสูงกว่า ทําให้สามารถ

กําหนดมูลค่าจําหน่ายได้สูงกว่าเกมสําหรับคอมพิวเตอร์ และโทรศัพท์เคลื่อนท่ี โดยในปี 2551 มูลค่าการ

จําหนา่ยเฉลีย่ตอ่เกมคอมพิวเตอร์จะอยูท่ี่ประมาณ 0.50 – 1.00 ล้านบาท ในขณะท่ีมลูค่าการจําหน่ายเฉลี่ยต่อ

เกมคอนโซลจะอยูท่ี่ประมาณ 1.00 - 2.50 ล้านบาท โดยสาํหรับงานในลกัษณะการรับจ้างพฒันามลูค่างานอาจ

เพ่ิมสงูถึง 5.00 ล้านบาทต่อเกม นอกจากนีใ้นช่วงปลายปี 2551 กลุ่มบริษัทเร่ิมมีการพฒันาเกมคอนโซลท่ีมี

ความรายละเอียดเพ่ิมขึน้ จากในช่วงแรกเกมคอนโซลท่ีพัฒนาส่วนใหญ่เป็นเกมท่ีปรับปรุงมาจากเกม

คอมพิวเตอร์ซึง่รายละเอียดของภาพ และการเคลื่อนไหวยงัไม่สมจริงมากนกั ทําให้มลูค่าการจําหน่ายต่อเกมมี

แนวโน้มปรับตวัเพ่ิมขึน้ สง่ผลให้อตัราสว่นต้นทนุขายและการให้บริการตอ่รายได้มีแนวโน้มลดลง 

• การปรับเปลี่ยนกลยทุธ์ในการสร้างรายได้ตามโครงสร้างในแต่ละธุรกิจท่ีมีความแตกต่างในแต่ะละปี เช่น ในปี 

2551 บริษัทมีการมุง่เน้นรายได้ไปยงัธุรกิจรับจ้างพฒันาซอฟต์แวร์เกมโดยเฉพาะเกมคอนโซล ซี่งจะมีอตัรากําไร

ขัน้ต้นตํ่ากวา่ธุรกิจพฒันาซอฟต์แวร์เกมเพ่ือจําหนา่ย อีกทัง้ยงัมีรายได้จากการนําเข้าและจําหน่ายเกมท่ีมีกําไร

ขัน้ต้นไมส่งูมากนกั สว่นในปี 2552 สดัสว่นของรายได้จากธุรกิจพฒันาซอฟต์แวร์เกมเพ่ือจําหน่ายสงูขึน้จากปี 

2551 โดยมีสดัสว่นอยูท่ี่ร้อยละ 86.23 ซึง่เป็นธุรกิจท่ีมีอตัรากําไรขัน้ต้นท่ีคอ่นข้างสงู เพราะต้นทนุสว่นใหญ่เป็น

ต้นทนุจากการตดัจําหนา่ยสนิทรัพย์ไมม่ีตวัตนประเภทเกมคอนโซลท่ีมีระยะเวลาในการตดัจําหนา่ยนานกวา่การ

ตดัจําหนา่ยสนิทรัพย์ไม่มีตวัตนประเภทเกมคอมพิวเตอร์ สําหรับปี 2553 นัน้ กลุม่บริษัทได้มีการมุ่งเน้นรายได้

ไปยงัธุรกิจรับจ้างพฒันาซอฟต์แวร์เกมทัง้ในประเทศและต่างประเทศรวมทัง้ธุรกิจสอนภาษาและพฒันาทกัษะ

เด็กซึง่เป็นธุรกิจใหมท่ี่เกิดขึน้ในช่วงปลายปี 2552 และขยายตวัมากขึน้ในปี 2553 โดยมีทัง้การเปิดสถาบนัท่ีเป็น
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ของกลุม่บริษัทเอง ในช่ือชอง สถาบนั Genius Planet และ การขายแฟรนไชส์และต้นทนุการขายและให้บริการ

ตอ่รายได้ของธุรกิจอยูท่ี่ร้อยละ 21.42 ซึง่ต้นทนุสว่นใหญ่เป็นต้นทนุจากการตดัจําหนา่ยสนิทรัพย์ไมม่ีตวัตนจาก

การพฒันาซอฟต์แวร์เพ่ือใช้เป็นโปรแกรมในหลกัสตูรของสถาบนั โดยตดัจําหนา่ยในอตัราเส้นตรงเป็นระยะเวลา 

5 ปี หรืออยูท่ี่ร้อยละ 20 ตอ่ปี 

ทัง้นีต้้นทุนในการขายและการให้บริการต่อรายได้เมื่อพิจารณาแต่ละไตรมาส อาจมีการปรับตวัเพ่ิมขึน้ซึ่งการ

แกวง่ตวัดงักลา่วเป็นตามลกัษณะการดําเนินธุรกิจโดยทัว่ไปของกลุม่บริษัทซึง่มีการตดัจําหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตวัตนอย่าง

ตอ่เน่ืองในแตล่ะงวดบญัชี  

โดยในปี 2552 กลุม่บริษัทจะมีคา่ตดัจําหนา่ยสาํหรับสนิทรัพย์ท่ีไมม่ีตวัตนท่ีแสดง ณ สิน้ปี 2551 เท่ากบั 17.28 

ล้านบาทหรือเฉลีย่ประมาณไตรมาสละ 4.32 ล้านบาท ในขณะท่ีการรับรู้รายได้จะเกิดขึน้เมื่อกลุม่บริษัทมีการสง่มอบงาน

ให้แก่ลกูค้า 

สาํหรับปี 2553 ต้นทนุในการพฒันาเกมต่อรายได้มีการปรับตวัสงูขึน้จากปี 2552 โดยสงูขึน้จากร้อยละ 34.90 

เป็นร้อยละ 48.69   สบืเน่ืองมาจากมีสดัสว่นต้นทนุสาํหรับการรับจ้างพฒันาซอฟแวร์เกมสงูขึน้จากปีก่อน โดยต้นทนุจาก

การรับจ้างพฒันาเกมอยูร่ะหวา่งร้อยละ 50-60 ในขณะท่ีธุรกิจพฒันาเกมอยูท่ี่ร้อยละ 30-40 อย่างไรก็ตามเน่ืองจากกลุม่

บริษัทมีรายได้ท่ีเพ่ิมขึน้จากธุรกิจสถาบนัพฒันาทกัษะเด็กซึ่งมีต้นทนุทางตรงต่อรายได้ไม่สงูมากนกั  ดงันัน้อตัรากําไร

ขัน้ต้นโดยภาพรวมกลุม่บริษัทจึงยงัคงอยูท่ี่ระดบัประมาณร้อยละ 60 ได้   

 

• ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร  

  

 สัดส่วนค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารต่อรายได้จากการขาย/บริการและสถาบันสอนภาษา 

  2553 2552 2551 

  ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

ค่าใช้จ่าย             

  คา่ใช้จ่ายในการขาย 6.71  6.97% 4.83  7.96%      9.54  11.80% 

  คา่ใช้จ่ายในการบริหาร     33.80  35.13% 25.30  41.74% 30.40  37.61% 

  ขาดทนุจากการด้อยค่าเงินลงทนุ   11.24  11.68% -    0.00% -    0.00% 

  ขาดทนุจากการจําหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตวัตน -    0.00% -    0.00% 4.64  5.74% 

  รวมค่าใช้จ่าย  51.75  53.79% 30.13  49.70% 44.58  55.15% 

              

รายได้จากการขาย/บริการและ 

     สถาบันสอนภาษารวม 96.20    60.62    80.84    

    

ค่าใช้จ่ายในการขาย 

 คา่ใช้จ่ายในการขายของกลุม่บริษัท ประกอบด้วยคา่ใช้จ่ายหลกั 4 กลุม่ ได้แก่ คา่ตอบแทนพนกังานฝ่ายขาย คา่

นายหน้าและคา่คอมมิชชัน่ คา่ประชาสมัพนัธ์ และคา่ใช้จ่ายในการเดินทาง โดยค่าค่าตอบแทนพนกังานฝ่ายขายและค่า

ประชาสัมพันธ์ถือส่วนประกอบหลักของค่าใช้จ่ายในการขาย ทัง้นีค้่าใช้จ่ายในการขายของกลุ่มบริษัทอาจไม่มี
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ความสมัพนัธ์โดยตรงกบัรายได้ในแต่ละงวดบญัชี เน่ืองจากค่าใช้จ่ายในการขายสว่นใหญ่จะเกิดขึน้ก่อนการรับรู้รายได้

ของกลุม่บริษัท เช่น คา่ใช้จ่ายในการเข้าร่วมงานแสดงเกมในตา่งประเทศเพ่ือแนะนําสนิค้าของกลุม่บริษัท การเข้าร่วมงาน

แสดงธุรกิจแฟรนไชส์ในประเทศไทย ค่าประสานงานในการติดต่อผู้จดัจําหน่ายซึ่งจะเกิดขึน้เมื่อกลุม่บริษัทได้รับสญัญา

วา่จ้างในการพฒันาซอฟต์แวร์เกมจากลกูค้า เป็นต้น   

             ค่าใช้จ่ายในการขายของกลุม่บริษัทในปี 2551 – 2553 มีมูลค่าอยู่ท่ี 9.54 ล้านบาท 4.83 ล้านบาทและ 6.71 

ล้านบาท ตามลําดบั โดยคิดเป็นอตัราสว่นร้อยละ 11.80 ร้อยละ 7.96 และร้อยละ 6.97 ของรายได้จากการขาย/บริการ

และสถาบนัสอนภาษาของกลุม่บริษัท  

 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

 ค่าใช้จ่ายในการบริหารของบริษัท ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายหลกั 4 กลุม่ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับพนกังาน ค่า

เสื่อมราคาและค่าตัดจําหน่าย ค่าใช้จ่ายสํานักงาน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ โดยค่าใช้จ่ายเก่ียวกับพนักงาน ถือเป็น

สว่นประกอบหลกัของคา่ใช้จ่ายในการบริหาร โดยมีสดัสว่นประมาณร้อยละ 30-40 ของค่าใช้จ่ายในการบริหารในแต่ละ

ช่วงเวลา ทัง้นีค้า่ใช้จ่ายในการบริหารของกลุม่บริษัทสว่นใหญ่ในสดัสว่นประมาณร้อยละ 50-60 เป็นคา่ใช้จ่ายคงท่ี  

 ค่าใช้จ่ายในการบริหารและค่าตอบแทนผู้บริหารของกลุ่มบริษัทสําหรับปี 2551 – 2553 นัน้ มีมูลค่าเท่ากับ 

30.40 ล้านบาท 25.30 ล้านบาท และ 33.80 ล้านบาท ตามลําดบั โดยคิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 37.61 ร้อยละ 41.74 และ

ร้อยละ 35.13 ของรายได้จากการขายและบริการตามลาํดบั 

 ในปี 2553 การเพ่ิมขึน้ของค่าใช้จ่ายในการบริหารจากปี 2552 จํานวน 8.50 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากการ

เพ่ิมขึน้ของการขาดทุนจากอตัราแลกเปลี่ยนจํานวน 3.85 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายพนกังานจํานวน 3.90 ล้านบาท และ ค่า

ประชาสมัพนัธ์บริษัทจํานวน 0.86 ล้านบาท เป็นต้น  การขาดทนุจากอตัราแลกเปลีย่นเกิดขึน้เน่ืองจากลกูหนีจ้ากการขาย

สนิค้าให้ลกูค้าในอเมริกาและยโุรปในช่วงไตรมาส 3 ถึง ไตรมาส 4 ปี 2552 มีการชําระเงินลา่ช้ากว่ากําหนดบางสว่น โดย

ทยอยรับชําระในช่วงไตรมาส 3 ถึง ไตรมาส 4 ปี 2553 ซึง่เป็นช่วงท่ีเงินบาทมีการแข็งค่าขึน้ประมาณร้อยละ 10-13   เมื่อ

เทียบกับสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ และยูโร  การเพ่ิมขึน้ของค่าใช้จ่ายพนักงานจากปี 2552 จํานวน 3.90 ล้านบาท เกิด

เน่ืองจากมีการจ่ายโบนสัในปี 2553 จํานวน 2.06 ล้านบาท ขณะท่ีไมม่ีการจ่ายโบนสัในปี 2552 การเพ่ิมขึน้ของเงินเดือน

และผลประโยชน์อ่ืนจํานวน 1.84 ล้านบาท เน่ืองจากการเพ่ิมขึน้ของจํานวนพนกังาน  การเพ่ิมผลประโยชน์กองทนุสํารอง

เลีย้งชีพ ตัง้แตเ่ดือนสงิหาคมปี 2552 และการเพ่ิมขึน้ของอตัราเงินเดือนตามปรกติ เป็นต้น   

 

ขาดทุนจากการด้อยค่าเงนิลงทุน 

กลุม่บริษัทมีการลงทนุในหุ้นสามญัของบริษัท ซ-ีท ูวิชชัน่ จํากดั จํานวน 17.99 ล้านบาท  คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 

19.01  ของทนุท่ีจดทะเบียนและชําระแล้ว จึงไมม่ีอํานาจในการเข้าควบคมุบริหารบริษัทดงักลา่ว  โดยบริษัทจะทบทวน

การด้อยคา่เงินลงทนุปีละ 1 ครัง้ ณ วนัสิน้รอบปีบญัชี   ซึง่จากการพิจารณางบการเงินภายในของบริษัท ซี ทวูชิชัน่ จํากดั 

(ก่อนตรวจสอบ) สาํหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2553 พบวา่มีผลขาดทนุสทุธิ โดยสาเหตหุลกัมาจากการประสบ

ผลกระทบจากเหตกุารณ์ความไมส่งบทางการเมือง โดยต้องหยดุดําเนินกิจการบริเวณสยามสแควร์และเซ็นทรัลเวิลด์เป็น

การชัว่คราวรวมทัง้สนิค้าบางสว่นได้ถกูทําลายในช่วงเวลาดงักลา่ว  จากข้อมลูดงักลา่วพบวา่เงินลงทนุได้เกิดการด้อยคา่

จึงพิจารณาตัง้คา่เผ่ือการลดมลูคา่เงินลงทนุในบริษัท ซี ทวูิชชัน่ จํากดั จํานวน 11.24 ล้านบาท 
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• ความสามารถในการทาํกาํไร 

จากการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการประกอบธุรกิจโดยลดบทบาทในการประกอบธุรกิจผลิต นําเข้า และจําหน่าย

แผน่ซีดีเกมสาํเร็จรูป ในช่วงปลายปี 2551 และการขยายการดําเนินธุรกิจพฒันาซอฟต์แวร์เกมไปยงัเคร่ืองเลน่เกมประเภท

คอนโซล ซึง่มีแนวโน้มท่ีจะมีอตัรากําไรขัน้ต้นท่ีสงูกวา่การพฒันาซอฟต์แวร์โปรแกรมเกมสาํหรับคอมพิวเตอร์ ประกอบกบั

กลุ่มบริษัทเร่ิมมุ่งเน้นขยายธุรกิจไปทางด้านสถาบนัการศึกษาในนาม จีเนียส แพลนเน็ท มากขึน้ในปี 2553  ทําให้ผล

ประกอบการโดยภาพรวมของกลุ่มบริษัทมีการปรับตวัเพ่ิมขึน้ และสามารถแสดงผลประกอบการท่ีมีผลกําไรจากการ

ดําเนินงานได้ตัง้แตปี่ 2551 เป็นต้นมา โดยใน 2551-2553 กลุม่บริษัทแสดงผลกําไรสทุธิจากการดําเนินงานท่ี 9.04 ล้าน

บาท 13.40 ล้านบาท และ 6.42 ล้านบาทตามลาํดบั  

 

อตัราสว่นแสดงความสามารถในการทํากําไรของกลุม่บริษัทระหวา่งปี 2551 – 2553 สามารถแสดงได้ดงันี ้

อัตรากาํไร ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 

กําไรขัน้ต้น 53.64% 63.69% 60.24% 

กําไรจากการดําเนินงาน* 12.85% 24.50% 20.39% 

กําไรสทุธิ 11.18% 22.10% 6.67% 

หมายเหต ุ: คํานวณจากรายได้จากการขายและบริการ  

* ไมร่วมขาดทนุจากการด้อยค่าเงินลงทนุในบริษัทอ่ืน 

อตัรากําไรขัน้ต้นของกลุม่บริษัทในปี 2552 – 2553 มีการปรับตวัเพ่ิมขึน้จากปี 2551 ซึ่งอยู่ท่ีร้อยละ 53.64 มา

เป็นร้อยละ 63.69 ในปี 2552 และ ร้อยละ 60.24 ในปี 2553 จากการท่ีกลุม่บริษัทมีการขยายขอบเขตการประกอบธุรกิจ

ไปยงัการพฒันาซอฟต์แวร์เกมคอนโซล ซึ่งมีแนวโน้มมีอตัรากําไรขัน้ต้นท่ีสงูกว่าการพัฒนาซอฟต์แวร์เกมประเภทอ่ืน 

เน่ืองจากกลุม่บริษัทมีการสัง่สมทรัพย์สนิไมม่ีตวัตนในรูปแบบชดุคําสัง่และเคร่ืองมือตา่งๆ ซึง่มีสว่นช่วยให้สามารถพฒันา

ซอฟต์แวร์เกมท่ีมีลกัษณะคล้ายคลึงกันได้รวดเร็วยิ่งขึน้ อีกทัง้มีการมุ่งเน้นการขยายธุรกิจสถาบันเสริมทักษะด้าน

ภาษาองักฤษในนาม จีเนียส แพลนเน็ตในปี 2553 อีกด้วย  

 ในสว่นของอตัรากําไรจากการดําเนินงานของกลุม่บริษัทในปี 2552-2553 ซึ่งอยู่ท่ีร้อยละ 24.50 และ ร้อยละ 

20.39 ตามลําดบั มีการปรับตวัเพ่ิมขึน้จากปี 2551 ซึ่งอยู่ท่ี 12.85 เน่ืองจากการบริหารจัดการภายในท่ีมีประสิทธิภาพ

มากขึน้ อีกทัง้เน่ืองจากในปี 2551 กลุม่บริษัทยงัมีรายได้จากการการประกอบธุรกิจผลิต นําเข้า และจําหน่ายแผ่นซีดีเกม

สําเร็จรูป ซึ่งมีค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานท่ีค่อนข้างสงู ทัง้ในส่วนค่าใช้จ่ายในการทําการตลาด และการจัดเก็บสินค้า  

สว่นในปี 2553 อตัรากําไรจากการดําเนินงานมีการปรับตวัลดลงจากปี 2552 เน่ืองจากในปี 2553 มีคา่บริหารเพ่ิมขึน้จาก

การเพ่ิมขึน้ของจํานวนพนักงานเพ่ือรองรับการขยายสาขาธุรกิจด้านสถาบันสอนภาษา และการ ขาดทุนจากอัตรา

แลกเปลีย่น (ดคูําอธิบายเพ่ิมเติมในหวัข้อคา่ใช้จ่ายในการบริหาร)     

การปรับตวัเพ่ิมขึน้ของอตัรากําไรสทุธิจากปี 2551 ซึ่งอยู่ท่ีร้อยละ 11.18 มาอยู่ท่ีร้อยละ 22.10 เน่ืองจากการ

บริหารจกัการภายในท่ีมีประสิทธิภาพมากขึน้ตามท่ีได้กลา่วไว้ข้างต้น สว่นการลดลงของกําไรสทุธิสําหรับในปี 2553 ซึ่ง

อยู่ท่ีร้อยละ 6.67 จากปี 2552 ซึ่งอยู่ท่ีร้อยละ 22.10 มีสาเหตุหลกัมาจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัท ซี-ทูวิชั่น 

จํากดั จํานวน 11.24 ล้านบาท เน่ืองจากบริษัทดงักลา่วประสบผลขาดทนุสทุธิโดยสาเหตหุลกัมาจากการผลกระทบจาก

เหตกุารณ์ความไมส่งบทางการเมือง (ดคูําอธิบายเพ่ิมเติมในหวัข้อขาดทนุจากการด้อยคา่เงินลงทนุ) 
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 จากการปรับตวัเพ่ิมขึน้ของอตัรากําไรขัน้ต้นและอตัรากําไรจากการดําเนินงานโดยรวมในระหว่างปี 2551 ถึง ปี 

2553 ตามสาเหตดุงัท่ีได้กลา่วมาแล้วข้างต้น ประกอบกบัการท่ีกลุม่บริษัทมีผลสทุธิระหวา่งรายได้อ่ืนๆ และคา่ใช้จ่ายอ่ืนๆ 

ทําให้บริษัทสามารถแสดงผลการดําเนินงานท่ีเป็นผลกําไรได้ในปี 2551-2553 เป็นมลูค่า 9.04 ล้านบาท 13.40 ล้านบาท 

และ 6.42 ล้านบาท ตามลําดบั และมีอตัรากําไรต่อหุ้นในปี 2551-2553 เท่ากบั 0.05 บาทต่อหุ้น 0.06 บาทต่อหุ้น และ 

0.03 บาทตอ่หุ้น ตามลาํดบั (ราคาท่ีตราไว้ 0.50 บาทตอ่หุ้น) 



 บริษัท ไซเบอร์แพลนเน็ต อินเตอร์แอคทีฟ จํากดั (มหาชน) 

 แบบ 56-1 ปี 2553 สว่นที่ 1 ข้อ 11 หน้า 20 

ฐานะทางการเงนิ 

• สินทรัพย์ 

 สนิทรัพย์รวมของงบการเงินรวมของกลุม่บริษัท ณ สิน้ปี 2551 – 2553 เท่ากบั 46.63 ล้านบาท 48.13 ล้านบาท 

และ 107.33 ล้านบาทตามลาํดบั  

โดยสว่นประกอบหลกัของสนิทรัพย์ของกลุม่บริษัทสามารถแสดงได้ดงันี ้

 % ต่อสนิทรัพย์รวม 

รายการ 2553 2552 2551 

  ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

สินทรัพย์             

สินทรัพย์หมุนเวียน             

  เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด       40.58  13.34% 11.30  5.66% 18.42  9.69% 

  ลกูหนีก้ารค้า - กิจการอ่ืน - สทุธิ       58.75  19.31% 32.78  16.41% 21.60  11.36% 

       สินทรัพย์หมุนเวียนรวม  107.33  35.28% 48.13  24.09%    46.63  24.52% 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน             

  เงินลงทนุทัว่ไป - สทุธิ       6.75  2.22%   17.99  9.01%      17.99  9.46% 

  สนิทรัพย์ไมม่ีตวัตน - สทุธิ 126.81  41.69%      96.12  48.12%      70.18  36.90% 

  ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ - สทุธิ       50.70  16.67%       34.02  17.03%       36.75  19.32% 

  เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระคํา้ประกนั       11.20  3.68%         1.79  0.90%       18.03  9.48% 

       สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนรวม   196.88  64.72% 151.64  75.91% 143.55  75.48% 

 

 สดัสว่นของสนิทรัพย์หมนุเวียนหลกัมีการปรับตวัเพ่ิมขึน้จากร้อยละ 21.05 และ 22.07 ของสนิทรัพย์รวม  ณ สิน้ปี 

2551 และปี 2552 ตามลําดบั เป็นร้อยละ 32.65 ในปี 2553 เน่ืองจากมีการเพ่ิมขึน้ของเงินสดจากการระดมทนุในเดือน

พฤษภาคม 2553 และการเพ่ิมขึน้ของลกูหนีก้ารค้า-กิจการอ่ืน ตามรายละเอียดอายลุกูหนี ้ดงันี ้ 

                       (หนว่ย : ล้านบาท) 

รายการ 2553 2552 2551 

ยงัไมถ่งึกําหนดชําระ 32.37 23.89           9.23  

ค้างชําระ       

     ไมเ่กิน 3 เดือน 16.31 4.52           4.45  

     3 - 6 เดือน 0.10 3.86           3.38  

     6 - 12 เดือน 9.42 2.00           2.59  

     เกินกวา่ 12 เดือน 3.29 3.94 4.27 

  61.49 38.22      23.92  

หกั คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู (2.74) (5.43) (2.32) 

สทุธิ 58.75 32.78 21.60 



 บริษัท ไซเบอร์แพลนเน็ต อินเตอร์แอคทีฟ จํากดั (มหาชน) 

 แบบ 56-1 ปี 2553 สว่นที่ 1 ข้อ 11 หน้า 21 

ลกูหนีก้ารค้าของกลุม่บริษัท ได้แก่ ผู้จดัจําหน่ายเกมทัง้ในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนผู้ผลิตเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

โทรศพัท์เคลื่อนท่ี หรือผู้ประกอบการท่ีต้องการใช้เกมเป็นสื่อในการประชาสมัพนัธ์สินค้า  โดยลกูหนีก้ารค้า-กิจการอ่ืน 

ของกลุ่มบริษัท ณ สิน้ปี 2551 – 2553 มีลกูหนีก้ารค้าอยู่ท่ี 21.60 ล้านบาท  32.78  ล้านบาทและ 58.75 ล้านบาท

ตามลําดับ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 11.36 ร้อยละ 16.41 และร้อยละ 19.31 ของสินทรัพย์รวม ณ ช่วงเวลาดังกล่าว

ตามลําดบั  จากตารางอายุลูกหนี ้จะเห็นว่าการเพ่ิมขึน้ของลกูหนีก้ารค้าโดยส่วนใหญ่สอดคล้องกับช่วงเวลาในการ

เพ่ิมขึน้ของยอดขาย โดยในทางปฏิบตัิภายหลงัจากการสง่มอบต้นฉบบั แก่ลกูค้าแล้ว ลกูค้าจะทําการทดสอบการใช้งาน

ของโปรแกรมซอฟต์แวร์เกมขัน้สดุท้ายเพ่ือให้มัน่ใจในการใช้งานอีกครัง้ รวมทัง้อาจมีการปรับปรุงแก้ไขรายละเอียดของ

ซอฟต์แวร์เกมเพ่ิมเติม ทําให้การจ่ายชําระเงินอาจมีความลา่ช้ากว่ากําหนดได้   สําหรับลกูหนีท่ี้ค้างชําระระหว่าง 6-12 

เดือน ณ สิน้ปี 2553 จํานวน 9.42 ล้านบาท ทางบริษัทได้รับชําระแล้วในไตรมาส 1 ปี 2554 จํานวน 8.10 ล้านบาท สว่นท่ี

เหลอืจํานวน 1.32 ล้านบาท และยอดลกูหนีท่ี้มีอายเุกินกว่า 12 เดือน บริษัทได้ตัง้ค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญู ณ. สิน้ปี 2553 

แล้วจํานวน 2.74 ล้านบาทโดยพิจารณาจากอายหุนีป้ระกอบกบัการพิจารณาลกูหนีแ้ตล่ะราย โดย หากลกูหนีก้ารค้าราย

ใดมีการเจรจาประนอมหนี ้โดยกําหนดเง่ือนไขในการผ่อนจ่ายชําระภาระหนี ้หรืออยู่ระหว่างการดําเนินคดีฟ้องร้อง 

คณะกรรมการบริหารจะพิจารณาการตัง้สาํรองคา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูสาํหรับลกูหนีร้ายดงักลา่ว โดยการวิเคราะห์สถานะ

ลกูหนีร้ายนัน้ๆ ตามความเหมาะสม   

  สดัสว่นของสนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนมีการปรับตวัลดลงร้อยละ 75.16 และ 75.05 ของสนิทรัพย์รวม  ณ สิน้ปี 2551 

และปี 2552 ตามลาํดบั เป็นร้อยละ 64.25 ในปี 2553 ทัง้นีม้ีสาเหตหุลกั 4 ประการได้แก่ 

• การลดมูลค่าของเงนิลงทุนในบริษัท ซี ทูวิชชั่น จาํกัด จาํนวน 11.24 ล้านบาท  

ณ สิน้ปี 2551-2553 กลุ่มบริษัทมีเงินลงทนุทัว่ไปจํานวน 17.99 ล้านบาท ซึ่งเป็นเงินลงทนุในบริษัท ซี-ทู

วิชัน่ จํากดั จํานวน 1,800,000 หุ้น คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 19.01 ของทนุท่ีออกและชําระแล้วของบริษัท ซี-ทู

วิชัน่ จํากดั ทัง้นีก้ารลงทนุในบริษัทดงักลา่ว เป็นผลสืบเน่ืองจากการปรับโครงสร้างการประกอบธุรกิจของ

กลุ่มบริษัท โดยบริษัททําการจําหน่ายเงินลงทุนในบริษัท ไซเบอร์แพลนเน็ต พบัลิชช่ิง จํากัด ซึ่งประกอบ

ธุรกิจการนําเข้าและจําหนา่ยเกม คิดเป็นมลูคา่รวม 18.00 ล้านบาท ให้แก่ บริษัท ซี-ท ูวิชชัน่ จํากดั และทํา

การลงทนุในบริษัทดงักลา่วแทน โดยบริษัท ซี-ท ูวิชชั่น จํากดั ถือเป็นผู้ จําหน่ายปลีกเกมคอมพิวเตอร์ราย

ใหญ่ของประเทศไทย โดยจําหน่ายเกมคอมพิวเตอร์ผ่านร้าน “ซีพลสัเน็ตเวิร์ค” ซึ่งกลุม่บริษัทดงักลา่วเป็น

เจ้าของมีจํานวนสาขา 10 สาขาในกรุงเทพมหานคร และวางจําหน่ายในห้างสรรพสินค้าและร้านค้าอ่ืนๆ 

อาทิเช่น เซ็นทรัลดีพาร์ทเม้นต์สโตร์ เดอะมอลล์ดีพาร์ทเม้นต์สโตร์ ร้าน B2S เป็นต้น และเน่ืองจากบริษัท

ลงทนุเพียงร้อยละ 19.01  ของทนุท่ีจดทะเบียนและชําระแล้ว จึงไมม่ีอํานาจในการเข้าควบคมุบริหารบริษัท

ดงักลา่ว  โดยบริษัทจะทบทวนการด้อยคา่เงินลงทนุปีละ 1 ครัง้ ณ วนัสิน้รอบปีบญัชี   ซึง่จากการพิจารณา

งบการเงินภายในของบริษัท ซี ทวูิชชัน่ จํากดั (ก่อนตรวจสอบ) สาํหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2553 

พบว่ามีผลขาดทุนสุทธิ โดยสาเหตุหลกัมาจากการประสบผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบทาง

การเมือง โดยต้องหยดุดําเนินกิจการบริเวณสยามสแควร์และเซ็นทรัลเวิลด์เป็นการชัว่คราวรวมทัง้สินค้า

บางสว่นได้ถกูทําลายในช่วงเวลาดงักลา่ว  จากข้อมลูดงักลา่วพบวา่เงินลงทนุได้เกิดการด้อยคา่จึงพิจารณา

ตัง้คา่เผ่ือการลดมลูคา่เงินลงทนุในบริษัท ซี ทวูิชชัน่ จํากดั จํานวน 11.24 ล้านบาท 

 

 



 บริษัท ไซเบอร์แพลนเน็ต อินเตอร์แอคทีฟ จํากดั (มหาชน) 

 แบบ 56-1 ปี 2553 สว่นที่ 1 ข้อ 11 หน้า 22 

• การเพิ่มขึน้ของที่ดินอาคารและอุปกรณ์ 

ท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ์ ของกลุ่มบริษัท ณ สิน้ปี 2551 – 2553 อยู่ท่ี 36.75 ล้านบาท 34.02 ล้านบาท 

และ 50.70 ล้านบาทตามลําดับ โดยคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 17-19 ของสินทรัพย์รวมตลอด

ช่วงเวลาดงักลา่ว ทัง้นี ้ในปี 2553 ท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ์  เพ่ิมขึน้จากปี 2552 จํานวน 16.68 ล้านบาท 

เกิดจากการลงทนุซือ้ห้องชุดจํานวน 1 ห้อง ท่ีอาคาร ดิเอ็มโพริโอเพลส มลูค่า 13.75 ล้านบาท เพ่ือใช้เป็น

สํานกังานสําหรับ บริษัท อินฟอร์เมติกซ์ พลสั จํากัด (บริษัทย่อย) ส่วนท่ีเหลือโดยส่วนใหญ่เป็นการซือ้

อปุกรณ์ เฟอร์นิเจอร์ และ การตกแต่งสาขาของสถาบนัสอนภาษาจีเนียสแพลนเน็ตจํานวน 4 สาขา คือ 

สาขาเซ็นทรัลป่ินเกล้า สาขาเซ็นทรัลแจ้งวฒันะ สาขาเพียวเพลสสมัมากร และสาขา บี บเูลอวาร์ดบางนา 

• การเพิ่มขึน้ของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

  สินทรัพย์ไม่มีตวัตนเป็นสว่นประกอบหลกัของสินทรัพย์ของกลุ่มบริษัทและเป็นทรัพย์สินท่ี

สาํคญัในการประกอบธุรกิจผลติและพฒันาเกม โดย ณ สิน้ปี 2551 -2553 สนิทรัพย์ไม่มีตวัตนมีมลูค่าเพ่ิม

ขึน้อยา่งตอ่เน่ืองจาก 70.18 ล้านบาท ณ สิน้ปี 2551 เป็น 96.12 ล้านบาท และ 126.81 ล้านบาท ณ สิน้ปี 

2552 และสิน้ปี 2553 ตามลําดบั หรือคิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 36.90 ร้อยละ 48.12 และร้อยละ 41.69 ของ

สนิทรัพย์รวมของกลุม่บริษัท 

ทัง้นี ้สนิทรัพย์ไมม่ีตวัตนของกลุม่บริษัท ประกอบด้วย ซอฟต์แวร์เกมท่ีพฒันาแล้วเสร็จ และอยูร่ะหวา่ง

การพฒันา รวมทัง้ชุดคําสัง่ (Source Code) และเคร่ืองมือในการพฒันาเกมต่างๆ (Game Engine) การ

เพ่ิมขึน้ของสินทรัพย์ท่ีไม่มีตวัตนอย่างมากในช่วงปี 2552 และปี 2553 เป็นผลมาจากการท่ีกลุ่มบริษัท

ขยายการประกอบธุรกิจไปยงัการพฒันาเกมคอนโซล และ การพฒันาเกมเพ่ือใช้ในการเรียนการสอนของ

สถาบนัพฒันาทกัษะเด็กจีเนียส แพลนเน็จ เช่น เกม English Monster  และ เกม Brain Training เป็นต้น 

ในการประกอบธุรกิจพัฒนาซอฟต์แวร์เกมนัน้ ชุดคําสั่ง และเคร่ืองมือในการพัฒนาเกม ถือเป็น

สนิทรัพย์สาํคญัในการดําเนินงาน โดยชดุคําสัง่ของซอฟต์แวร์เกมท่ีพฒันาเสร็จสมบรูณ์แล้วนัน้ สามารถถกู

นําไปประยุกต์ใช้หรือปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพ่ือพัฒนาต่อเป็นซอฟต์แวร์เกมอ่ืนๆ ได้หลากหลาย ทําให้

สามารถลดต้นทนุและระยะเวลาในการผลติของกลุม่บริษัทในอนาคตได้ รายละเอียดสินทรัพย์ท่ีไม่มีตวัตน

ของกลุม่บริษัทสามารถแสดงได้ดงันี ้

       (หนว่ย : ล้านบาท) 

รายการ 2553 2552 2551 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 0.42 0.68 1.11 

ลขิสทิธ์ิ 19.74 0.15            -    

ซอฟต์แวร์เกมท่ีพฒันาแล้วเสร็จ 73.32     72.00  49.39 

ซอฟต์แวร์เกมระหวา่งการพฒันา 33.33 23.29 19.67 

รวม  126.81 96.12 70.18 

 

กลุม่บริษัทกําหนดนโยบายตดัจําหนา่ยสนิทรัพย์ท่ีไมม่ีตวัตนโดยประเมินจากอายกุารใช้ประโยชน์ และจะมี

การประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ท่ีไม่มีตวัตนทกุปี โดยซอฟต์แวร์เกมท่ีพฒันาและระหว่างการพฒันา
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สําหรับเกมคอมพิวเตอร์ และเกมคอนโซลจะตดัจําหน่ายในระยะเวลา 3-5 ปี และ 5 ปี ตามลําดบั และ

โปรแกรมคอมพิวเตอร์จะทําการตดัจําหนา่ยในระยะเวลาไมเ่กิน 5 ปี  

• การเพิ่มขึน้ของเงนิฝากธนาคารที่ติดภาระคํา้ประกัน 

ณ สิน้ปี 2551 และ 2552 เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระคํา้ประกนัจํานวน 18.03 ล้านบาท และ 1.79 ล้านบาท 

ตามลําดบัเป็นเงินฝากท่ีจํานําไว้เพ่ือคํา้ประกันการปฏิบตัิตามสญัญาต่อลูกค้า สําหรับ  ณ สิน้ปี 2553 

จํานวน 11.20 ล้านบาท ประกอบด้วยเงินฝากเพ่ือคํา้ประกนัวงเงินเบิกเกินบญัชีจากสถาบนัการเงินจํานวน 

10.00 ล้านบาท และเพ่ือคํา้ประกนัคดีความฟ้องร้อง จํานวน 1.20 ล้านบาท     

แหล่งที่มาของเงนิทุน 

 โครงสร้างและแหลง่ท่ีมาของเงินทนุเพ่ือการประกอบธุรกิจของกลุม่บริษัท สามารถแสดงได้ดงันี ้ 

 % ต่อสนิทรัพย์รวม 

รายการ 2553 2552 2551 

  

ล้าน

บาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

หนีส้นิและส่วนของผู้ถอืหุ้น             

หนีส้นิหมุนเวียน             

  เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร   7.12  2.34% 8.91  4.46% 5.18  2.72% 

  เจ้าหนีก้ารค้า - กิจการอ่ืน  7.33  2.41%     6.79  3.40%   6.40  3.36% 

  เจ้าหนีจ้ากการซือ้สนิทรัพย์ไมม่ตีวัตน 

       กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั -  -      3.35  1.76% 

  คา่ใช้จ่ายค้างจา่ย     2.74  0.90%  2.34  1.17%     2.34  1.23% 

  เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน  

       สว่นท่ีครบกําหนดชําระในหนึง่ปี      3.32  1.09%     0.17  0.08%        2.62  1.38% 

      หนีส้ินหมุนเวียนรวม 22.77  7.48% 19.26  9.64% 22.13  11.64% 

 เงินกู้ยมืระยะยาวจากสถาบนัการเงินท่ี 

      ครบกําหนดเกินกวา่  1 ปี 

     

15.73  5.17%      10.77  5.39%       9.44  4.96% 

      หนีส้ินไม่หมุนเวียนรวม 16.85  5.54% 11.45  5.73% 12.40  6.52% 

              

หนีส้นิรวม 39.62  13.02% 30.71  15.37% 34.53  18.15% 

              

ส่วนของผู้ถอืหุ้น 264.59  86.98% 169.06  84.63% 155.65  81.85% 

              

อตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น 0.15 เทา่   0.18 เทา่   0.22 เทา่   

 

 โครงสร้างของเงินทุนของกลุม่บริษัทถือได้ว่ามีความมัน่คงสงู มีความเสี่ยงตํ่า ดงัจะเห็นได้จากแหลง่ท่ีมาของ

เงินทนุสว่นใหญ่ของกลุม่บริษัทเป็นแหลง่เงินทนุระยะยาว ซึง่คิดเป็นสดัสว่นประมาณร้อยละ 80-90 ของเงินทนุทัง้สิน้ของ
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กิจการ ทัง้นี ้ประมาณร้อยละ 80-85 ของเงินทนุของกิจการจะมาจากสว่นของผู้ ถือหุ้น โดยกลุม่บริษัทมีอตัราสว่นหนีส้ิน

ตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้นในระดบัตํ่าอยูท่ี่ประมาณ 0.22 เทา่ในปี 2551 และปรับตวัลดลงเหลอื 0.18 เท่า และ 0.15 เท่า ณ สิน้

ปี 2552 และ 2553 ตามลําดบั ทัง้นี ้โครงสร้างของเงินทนุของกลุม่บริษัทถือได้ว่ามีความสอดคล้องกบัแหลง่ท่ีใช้ไปของ

เงินทนุ โดยพิจารณาจากสว่นประกอบของสนิทรัพย์ ซึง่สว่นใหญ่เป็นสนิทรัพย์ไม่หมนุเวยีนในสดัสว่นประมาณร้อยละ 65-

75 ของสนิทรัพย์รวม 

• หนีส้ิน 

กลุม่บริษัทมีหนีส้ินรวม ณ สิน้ปี 2551-2553 จํานวน 34.53 ล้านบาท  30.71 ล้านบาทและ  39.62 ล้านบาท

ตามลําดบั  หรือคิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 18.15 ร้อยละ 15.37 และร้อยละ  13.02 ของสินทรัพย์รวมตามลําดบั ทัง้นีภ้าระ

หนีส้ิน ณ สิน้ปี 2551-2553 ของกลุ่มบริษัทส่วนใหญ่เป็นหนีส้ินหมุนเวียนระยะสัน้ อนัได้แก่ เจ้าหนีก้ารค้า และเงิน

เบิกเกินบัญชีและเงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบันการเงินเป็นหลกั และกลุ่มบริษัทมีภาระหนีส้ินท่ีมีดอกเบีย้ในสดัส่วน

ประมาณร้อยละ 50-65 ของหนีส้นิรวม 

• ส่วนของผู้ถอืหุ้น 

ณ สิน้ปี 2551 – 2553 บริษัทมีสว่นของผู้ ถือหุ้น เท่ากบั 155.65 ล้านบาท 169.06 ล้านบาท และ 264.59 ล้าน

บาทตามลาํดบั การเพ่ิมขึน้ของสว่นของผู้ ถือหุ้นในปี 2553 เป็นผลมาจากการท่ีบริษัททําการเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทนุ

ให้แก่ตอ่บคุคลทัว่ไปจํานวน 60 ล้านหุ้นในราคาหุ้นละ 1.60 บาท โดยภายหลงัจากการออกหุ้นเพ่ิมทนุดงักลา่ว บริษัทมี

ทนุท่ีออกและชําระแล้วเพ่ิมขึน้จํานวน 30.00 ล้านบาท และมีสว่นเกินมลูคา่หุ้นสทุธิจากต้นทนุการจดัจําหนา่ยหุ้นดงักลา่ว

เพ่ิมขึน้จํานวน 59.12 ล้านบาท     

• สภาพคล่อง 

กระแสเงนิสด  

 ณ สิน้ปี 2551 กลุม่บริษัทมีกระแสเงินสดลดลงสทุธิเท่ากบั 4.15 ล้านบาท โดยกลุม่บริษัทมีกระแสเงินสดได้มา

จากกิจกรรมการดําเนินงานและกิจกรรมการจดัหาเงิน และมีกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทนุ  

ทัง้นี ้กิจกรรมการดําเนินงานมีกระแสเงินสดได้มาสทุธิ 39.65 ล้านบาท จากการท่ีกลุม่บริษัทมีผลกําไรจากการ

ดําเนินงาน 9.13 ล้านบาท ประกอบกบัในปี 2551 กลุม่บริษัทมีรายการปรับปรุงค่าใช้จ่ายท่ีมิได้จ่ายในรูปกระแสเงินสด

รวมทัง้สิน้ 19.49 ล้านบาท โดยสว่นใหญ่ของค่าใช้จ่ายดงักลา่วเป็นค่าตดัจําหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตวัตนจากการผลิตและ

พฒันาเกมซึ่งแฝงอยู่ในต้นทนุการผลิตและบริการ อีกทัง้ ในปี 2551 กลุม่บริษัทได้เร่งรัดติดตามหนีทํ้าให้สามารถได้รับ

ชําระหนีจ้ากลกูหนีท่ี้เกินกําหนดชําระ และชนะคดีในการฟ้องร้องกบัลกูหนีร้ายหนึง่ เป็นผลให้ลกูหนีก้ารค้าของกลุม่บริษัท

ลดลง 18.13 ล้านบาท ในสว่นของกิจกรรมการจดัหาเงิน ซึง่มีกระแสเงินสดได้มาสทุธิ 27.19 ล้านบาทนัน้ เป็นผลจากการ

เพ่ิมทนุจํานวน 100,000 หุ้นให้แก่ บริษัท เอเซีย อควิตี ้ เวนเจอร์ จํากดั ในราคาหุ้นละ 121.50 บาท เป็นมลูค่าทัง้สิน้ 

31.50 ล้านบาท ในขณะท่ีกิจกรรมลงทนุ มีกระแสเงินสดใช้ไปทัง้สิน้ 70.99 ล้านบาท ซึ่งเป็นการลงทนุในสินทรัพย์ท่ีไม่มี

ตวัตนเพ่ิมขึน้ 51.28 ล้านบาท และมีเงินลงทุนในอาคารและอุปกรณ์เพ่ิมขึน้ 11.48 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เป็นการ

ก่อสร้างและปรับปรุงอาคารสตดูิโอในการพฒันาซอฟต์แวร์เกมของกลุม่บริษัท 

ณ สิน้ปี 2552 กลุม่บริษัทมีกระแสเงินสดลดลงสทุธิ 7.12 ล้านบาท เป็นผลมาจากมีกระแสเงินสดสทุธิได้มาจาก

การดําเนินงาน 10.06 ล้านบาท กระแสเงินสดใช้ไปสทุธิในกิจกรรมลงทนุ 18.88 ล้านบาท และกระแสเงินสดสทุธิได้มาใน
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การจัดหาเงินทุน 1.70 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่ของกระแสเงินสดท่ีใช้ไปเกิดจากการพฒันาซอฟต์แวร์เกมซึ่งถือเป็น

สนิทรัพย์ไมม่ีตวัตนของบริษัทท่ีเพ่ิมขึน้  

ณ สิน้ปี 2553 กลุม่บริษัทมีกระแสเงินสดเพ่ิมขึน้สทุธิ 29.28 ล้านบาท เป็นผลมาจากมีกระแสเงินสดสทุธิใช้ไป

จากการดําเนินงาน 3.93 ล้านบาท กระแสเงินสดใช้ไปสทุธิในกิจกรรมลงทนุ 63.62 ล้านบาท และกระแสเงินสดสทุธิได้มา

ในการจดัหาเงินทนุ 96.53 ล้านบาท  

ทัง้นี ้กระแสเงินสดสทุธิใช้ไปจากการดําเนินงาน 3.93 ล้านบาท  เกิดจากการท่ีกลุม่บริษัทมีผลกําไรจากการ

ดําเนินงาน 6.42 ล้านบาท ประกอบกบัในปี 2553 กลุม่บริษัทมีรายการปรับปรุงค่าใช้จ่ายท่ีมิได้จ่ายในรูปกระแสเงินสด

รวมทัง้สิน้ 43.66 ล้านบาท ซึ่งโดยส่วนใหญ่ของค่าใช้จ่ายดงักลา่วเกิดจากการตัง้ค่าเผ่ือเงินลงทนุในบริษัท บริษัท ซี-ท ู

วิชชัน่ จํากดั  จํานวน 11.24 ล้านบาท และเป็นค่าตดัจําหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตวัตนจากการผลิตและพฒันาเกมซึ่งแฝงอยู่

ในต้นทนุการผลิตและบริการ จํานวน 23.38 ล้านบาท อีกทัง้ ในปี 2553 การขายสินค้าบางสว่นมีการรับชําระลา่ช้ากว่า

กําหนดอีกด้วย ในสว่นของกิจกรรมการจดัหาเงิน ซึง่มีกระแสเงินสดได้มาสทุธิ 96.53 ล้านบาทนัน้ เป็นผลจากการเพ่ิมทนุ

จํานวน 60 ล้านหุ้นในราคาหุ้นละ 1.60 บาท ให้แก่ต่อบคุคลทัว่ไป เป็นมลูค่าทัง้สิน้ 89.12 ล้านบาท ในขณะท่ีกิจกรรม

ลงทนุ มีกระแสเงินสดใช้ไปทัง้สิน้ 63.32 ล้านบาท ซึง่เป็นการลงทนุในสนิทรัพย์ท่ีไมม่ีตวัตนเพ่ิมขึน้ 33.81 ล้านบาท และมี

เงินลงทนุในอาคารและอปุกรณ์เพ่ิมขึน้ 21.27 ล้านบาท โดยสว่นใหญ่เกิดจากการลงทนุซือ้ห้องชดุจํานวน 1 ห้อง ท่ีอาคาร 

ดิเอ็มโพริโอเพลส มูลค่า 13.75 ล้านบาท เพ่ือใช้เป็นสํานกังานสําหรับ บริษัท อินฟอร์เมติกซ์ พลสั จํากัด (บริษัทย่อย)  

สว่นท่ีเหลอืโดยสว่นใหญ่เป็นการซือ้อปุกรณ์ เฟอร์นิเจอร์ และ การตกแตง่สาํนกังานใหญ่และสาขาของสถาบนัสอนภาษา

จีเนียสแพลนเน็ตจํานวน 4 สาขา คือ สาขาเซ็นทรัลป่ินเกล้า สาขาเซ็นทรัลแจ้งวฒันะ สาขาเพียวเพลสสมัมากร และสาขา 

บี บเูลอวาร์ดบางนา 

อัตราส่วนสภาพคล่อง  

 กลุม่บริษัทมีอตัราสว่นสภาพคลอ่ง (Current Ratio) ณ สิน้ปี 2551 – 2553 อยู่ท่ีระดบัประมาณ 2.11 – 4.71 

เทา่ตลอดช่วงเวลาดงักลา่ว ทัง้นีก้ลุม่บริษัทถือได้วา่มีสภาพคลอ่งในการประกอบธุรกิจอยูใ่นเกณฑ์ท่ีดี  

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 

 ท่ีประชมุคณะกรรมการครัง้ท่ี 1/2554 ในวนัท่ี 1 มีนาคม 2554 มีมติอนมุตัิแตง่ตัง้ นายชนนักรณ์ สถิรประภากุล 

ผู้สอบบญัชี แหง่บริษัท แกรน ออดิท จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีของกลุม่บริษัทเพ่ือตรวจสอบงบการเงินของบริษัทและบริษัท

ยอ่ยสาํหรับปี 2554 โดยมีคา่ตอบแทนของผู้สอบบญัชีในอตัรา 1,075,000 บาทตอ่ปี   

 

ปัจจัยและอิทธิพลที่อาจมีผลต่อการดาํเนินงานในอนาคต 

• ปัจจุบันกลุ่มบริษัททําการพัฒนาเกมสําหรับเคร่ืองเล่นเกมคอนโซล คอมพิวเตอร์ (ออฟไลน์) และเกม

คอมพิวเตอร์ออนไลน์บนหน้าเว็บ (Web Base Game Online) เช่น เฟซบุ๊ก ซึง่เป็นเครือข่ายสงัคมออนไลน์ท่ี

กําลงัได้รับความนิยมอย่างมากในขณะนี ้อีกทัง้เกมออนไลน์บนหน้าเว็บมีแนวโน้มการขยายตวัท่ีดีในอนาคต 

นอกจากนี ้เพ่ือเป็นการรองรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและกลุ่มลกูค้าในอนาคต กลุ่มบริษัทได้เร่ิมหนั

ไปสู่การพัฒนาซอฟท์แวร์เกมเพ่ือการศกึษา (education software) บนเคร่ืองเล่นคอมพิวเตอร์พกพาท่ีใช้

ระบบปฏิบัติการ วินโดว์ โมบาย และ ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ เป็นต้น และเพ่ือเป็นการเพ่ิมความ

หลากหลายของผลิตภณัฑ์  กลุม่บริษัทยงัได้เร่ิมขยายการให้บริการไปสูก่ารรับจ้างผลิตการ์ตนูแอนิเมชัน่ อีกด้วย   
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• กลุม่บริษัทมุง่เน้นการขยายการดําเนินธุรกิจไปยงัธุรกิจสถาบนัเสริมทกัษะการเรียนรู้สําหรับเดก็ในปี 2554 ซึง่

ดําเนินธุรกิจโดยบริษัท อินฟอร์เมติกซ์ พลสั จํากดั โดยบริษัทถือหุ้นในบริษัทดงักล่าวในอตัราร้อยละ 99 ของ

ทุนจดทะเบียนชําระแล้วของบริษัทดงักล่าว ทําให้ผลการประกอบการของธุรกิจดงักล่าวจะสะท้อนอยู่ในงบ

การเงินรวมของกลุม่บริษัท ดงันัน้การขยายตวัเพ่ิมขึน้ของรายได้และผลกําไรของกลุ่มบริษัทในอนาคต อาจมี

ความแตกตา่งจากผลประกอบการท่ีแสดงในอดีตได้  

 

12. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง 

- ไมม่ี - 
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12 ข้อมูลอ่ืนที่เก่ียวข้อง  

 

- ไมมี่ - 
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ส่วนที่ 2 

การรับรองความถกูต้องของข้อมูล 

 

“บริษัทได้สอบทานข้อมลูในแบบแสดงรายการข้อมลูประจําปีฉบบันีแ้ล้ว และด้วยความระมดัระวงั บริษัทขอ

รับรองวา่ ข้อมลูดงักลา่วถกูต้องครบถ้วน ไมเ่ป็นเท็จ ไมทํ่าให้ผู้ อ่ืนสาํคญัผิด หรือไมข่าดข้อมลูท่ีควรต้องแจ้งในสาระสาํคญั   

นอกจากนี ้บริษัทขอรับรองวา่ 

(1) งบการเงินและข้อมลูทางการเงินท่ีสรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมลูประจําปีได้แสดงข้อมลูอย่างถกูต้อง

ครบถ้วนในสาระสาํคญัเก่ียวกบัฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทยอ่ยแล้ว  

(2)  บริษัทได้จดัให้มีระบบการเปิดเผยข้อมลูท่ีดี เพ่ือให้แนใ่จวา่บริษัทได้เปิดเผยข้อมลูในสว่นท่ีเป็นสาระสาํคญั

ทัง้ของบริษัทและบริษัทยอ่ยอยา่งถกูต้องครบถ้วนแล้ว รวมทัง้ควบคมุดแูลให้มีการปฏิบตัิตามระบบดงักลา่ว 

(3)  บริษัทได้จดัให้มีระบบการควบคมุภายในท่ีดี และควบคมุดแูลให้มีการปฏิบตัติามระบบดงักลา่ว และบริษัท

ได้แจ้งข้อมลูการประเมินระบบการควบคมุภายใน ณ วนัท่ี 1 มีนาคม พ.ศ. 2554 ต่อผู้สอบบญัชีและกรรมการตรวจสอบ

ของบริษัทแล้ว ซึง่ครอบคลมุถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงท่ีสาํคญัของระบบการควบคมุภายใน รวมทัง้การกระทํา

ท่ีมิชอบท่ีอาจมีผลกระทบตอ่การจดัทํารายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทยอ่ย 

ในการนี ้เพ่ือเป็นหลกัฐานวา่เอกสารทัง้หมดเป็นเอกสารชดุเดียวกนักบัท่ีบริษัทได้รับรองความถกูต้องแล้ว บริษัทได้

มอบหมายให้ นายชนินทร์เดช วานิชวงศ์ หรือ นายชนินทร์ วานิชวงศ์ ทา่นใดทา่นหนึง่เป�นผ�ูลงลายมือช่ือกํากบัเอกสารนี ้

ไว้ทกุหน้าด้วย หากเอกสารใดไมม่ีลายมือช่ือของ นายชนินทร์เดช วานิชวงศ์ หรือ นายชนินทร์ วานิชวงศ์ ทา่นใดทา่นหนึง่

กํากบัไว� บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลท่ีบริษัทได้ รับรองความถกูต้องของข้อมลูแล้วดงักลา่วข้างต้น 

               

         ชื่อ ตาํแหน่ง ลายมือชื่อ 

1.  นายชนินทร์เดช วานิชวงศ์  ประธานกรรมการ/ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร  __ชนินทร์เดช วานิชวงศ์ _______ 

2.   นายชนินทร์ วานิชวงศ์  กรรมการ/กรรมการผู้จดัการ  __ชนินทร์ วานิชวงศ์ _________ 

ผู้รับมอบอาํนาจ    

1.  นายชนินทร์เดช วานิชวงศ์  ประธานกรรมการ/ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร  __ชนินทร์เดช วานิชวงศ์ _______ 

2.   นายชนินทร์ วานิชวงศ์ กรรมการ/กรรมการผู้จดัการ  __ชนินทร์ วานิชวงศ์ _________ 
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เอกสารแนบ 1 
รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอาํนาจควบคุมของบริษัท 

ข้อมูลการดาํรงตาํแหน่งของคณะกรรมการ ผู้บริหาร ในบริษัทย่อย  
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เอกสารแนบ 1  

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอาํนาจควบคุมของบริษัท  (สดัสว่นการถือหุ้น ณ 22 กมุภาพนัธ์ 2554  ) 

ช่ือ-นามสกุล 

ตาํแหน่ง 

อายุ 

(ปี) 
คุณวุฒิการศึกษา 

สัดส่วนการ

ถือหุ้นใน

บริษัท* (%) 

ความสัมพันธ์ทางครอบ

ครับระหว่างผู้บริหาร 

ประวัติการทาํงาน 

ช่วงเวลา ตาํแหน่งและสถานที่ 

1. นายชนินทร์เดช วานิชวงศ์ 

ประธานกรรมการ 

กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

ผกูพนับริษัท 

40 ปริญญาโท  Master Management  

สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ 

ผ่านการอบรม  Director Accreditation 

Program (DAP)  รุ่นที่ 26/2547 

จากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ

บริษัทไทย 

15.31 พ่ีชายของ 

นายชนินทร์ วานิชวงศ์ 

2543 – ปัจจบุนั 

 

2541 – 2542 

 

2537 - 2541 

ประธานกรรมการ 

บริษัท ไซเบอร์แพลนเน็ต อินเตอร์แอคทีฟ จํากดั (มหาชน) 

ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร 

บริษัท มิเลนเนียม เทเลคอม จํากดั 

กรรมการผู้จดัการ 

บริษัท เซิร์ฟ อินฟอร์มีเดีย จํากดั 

2. นายชนินทร์ วานิชวงศ์ 

กรรมการผู้จดัการ 

กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

ผกูพนับริษัท 

33 ปริญญาโท การตลาด 

สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ 

ผ่านการอบรม  Director Accreditation 

Program (DAP)   รุ่นที่  70/2551  

จากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ

บริษัทไทย 

7.85 น้องชายของ 

นายชนินทร์เดช วานิชวงศ์ 

 

 

2543 – ปัจจบุนั 

 

2541 – 2542 

 

2537 - 2541 

กรรมการผู้จดัการและผู้ อํานวยการฝ่ายการตลาด 

บริษัท ไซเบอร์แพลนเน็ต อินเตอร์แอคทีฟ จํากดั (มหาชน) 

กรรมการ 

บริษัท มิเลนเนียม เทเลคอม จํากดั 

กรรมการ 

บริษัท เซิร์ฟ อินฟอร์มีเดีย จํากดั 

3. นายไกรภพ แพง่สภา 

กรรมการและกรรมการบริหาร 

37 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบนั

บณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ 

ผ่านการอบรม  Director Accreditation 

Program (DAP)  

 รุ่นที่   72/2551  

จากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ

บริษัทไทย 

- -ไมมี่- 2551 - ปัจจบุนั 

 

2551-ปัจจบุนั 

 

2547-2549 

 

2547-2549 

 

2543-2551 

กรรมการ 

บริษัท ไซเบอร์แพลนเน็ต อินเตอร์แอคทีฟ จํากดั (มหาชน)

กรรมการผู้จดัการ 

บริษัท แพง่สภา จํากดั 

ผู้ อํานวยการฝ่ายปฏบิตัิการ 

บริษัท ไซเบอร์แพลนเน็ต อินเตอร์แอคทีฟ จํากดั 

กรรมการผู้จดัการ 

บริษัท อินฟอร์เมติกซ์ พลสั จํากดั 

ที่ปรึกษา 

Cotton Council International Consultant 
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ช่ือ-นามสกุล 

ตาํแหน่ง 

อายุ 

(ปี) 
คุณวุฒิการศึกษา 

สัดส่วนการ

ถือหุ้นใน

บริษัท* (%) 

ความสัมพันธ์ทางครอบ

ครับระหว่างผู้บริหาร 

ประวัติการทาํงาน 

ช่วงเวลา ตาํแหน่งและสถานที่ 

6. ดร. โสรัชย์ อศัวะประภา 

กรรมการอิสระและประธาน

กรรมการตรวจสอบ 

45 ปริญญาเอก ธุรกิจระหวา่งประเทศ 

United States International 

University 

ผ่านการอบรม  Director Accreditation 

Program (DAP)  รุ่นที่   72/2551 

จากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ

บริษัทไทย 

- -ไมมี่- 2551-ปัจจบุนั 

 

2542-ปัจจบุนั 

 

2540-2542 

 

2536-2539 

กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 

บริษัท ไซเบอร์แพลนเน็ต อินเตอร์แอคทีฟ จํากดั (มหาชน) 

ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร 

บริษัท โมโน เจนเนอเรชัน่ จํากดั 

รองกรรมการผู้จดัการ 

บริษัท เอส พี อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั 

ผู้ อํานวยการ 

บริษัท ภทัรธนกิจ จํากดั (มหาชน) 

 

 

 

7. นายกิตติพล ปราโมช ณ อยธุยา 

กรรมการอิสระและกรรมการ

ตรวจสอบ 

38 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ 

สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ 

ผ่ านการอบรมหลักสูตร   Director 

Certification Program (DCP)  

 รุ่นที่  19/2545 , หลักสูตร Audit 

Committee Program (ACP) รุ่นที่ 

5/2548 และหลกัสตูร Improving the 

Quality of Financial Reporting 

(QFR) รุ่นที่ 3/2549 จากสมาคม

สง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

- -ไมมี่- 2551-ปัจจบุนั 

 

2549 - ปัจจบุนั 

 

2548-ปัจจบุนั 

 

2547– ปัจจบุนั 

 

2543-ปัจจบุนั 

 

2543-ปัจจบุนั 

 

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

บริษัท ไซเบอร์แพลนเน็ต อินเตอร์แอคทีฟ จํากดั (มหาชน) 

กรรมการบริหาร 

บริษัท เพียวสมัมากร ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั 

นายกสมาคม 

สมาคมอสงัหาริมทรัพย์ไทย 

กรรมการผู้จดัการ 

บริษัท สมัมากร จํากดั (มหาชน) 

กรรมการผู้จดัการ 

บริษัท ธนาคมและการพฒันา 

กรรมการบริหาร 

บริษัท ไมเนอร์อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั 
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ช่ือ-นามสกุล 

ตาํแหน่ง 

อายุ 

(ปี) 
คุณวุฒิการศึกษา 

สัดส่วนการ

ถือหุ้นใน

บริษัท* (%) 

ความสัมพันธ์ทางครอบ

ครับระหว่างผู้บริหาร 

ประวัติการทาํงาน 

ช่วงเวลา ตาํแหน่งและสถานที่ 

8. นายวิลกัษณ์ โหลทอง 

กรรมการอิสระและกรรมการ

ตรวจสอบ 

37 ปริญญาโทบริหารธุรกิจ 

สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ 

ผ่านการอบรม  Director Accreditation 

Program (DAP)  รุ่นที่   2/2546  

จากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ

บริษัทไทย 

- -ไมมี่- 2551- ปัจจบุนั 

 

2549-ปัจจบุนั 

 

2549-ปัจจบุนั 

 

2548-ปัจจบุนั 

 

2545-ปัจจบุนั 

 

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  

บริษัท ไซเบอร์แพลนเน็ต อินเตอร์แอคทีฟ จํากดั (มหาชน) 

เลขาธิการ 

สมาคมนิตยสารแหง่ประเทศไทย 

ประธานกรรมการ 

บริษัท สยามสปอร์ตซินดิเคท จํากดั (มหาชน) 

กรรมการ 

บริษัท ไอ สปอร์ต จํากดั  

ประธานกรรมการบริหาร 

บริษัท อินสไพร์ เอนเตอร์เทนเม้นท์ จํากดั 

9. นายอนนัต์ ลีต้ระกลู 69 ปริญญาตรีพาณิชยศาสตร์บณัฑิต 

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

- -ไมมี่- 2553-ปัจจบุนั 

 

2552-ปัจจบุนั 

 

2551-ปัจจบุนั 

 

2545-ปัจจบุนั 

 

2542-ปัจจบุนั 

 

กรรมการอิสระ 

บริษัท ไซเบอร์แพลนเน็ต อินเตอร์แอคทีฟ จํากดั (มหาชน) 

ประธานกรรมการ 

บริษัท เอวิชัน่ จํากดั 

กรรมการ 

บริษัท ดีท ูซิสเต็มส์ จํากดั 

กรรมการ 

บริษัท ดิจิตอล แอสโซซิเอทส์ จํากดั 

กรรมการ 

บริษัท เอโฮสต์ จํากดั 

10. นางสาวศิริรัตน์ จนัดิษ 

ผู้ อํานวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน 

และกรรมการบริหาร 

36 ปริญญาโทสาขาการบญัชี  

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

- -ไมมี่- 2552-ปัจจบุนั 

 

 

 

2548-2551 

กรรมการบริหาร 

บริษัท ไซเบอร์แพลนเน็ต อินเตอร์แอคทีฟ จํากดั (มหาชน) 

ผู้ อํานวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน 

บริษัท ไซเบอร์แพลนเน็ต อินเตอร์แอคทีฟ จํากดั (มหาชน) 

ผู้จดัการฝ่ายบญัชี 
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ช่ือ-นามสกุล 

ตาํแหน่ง 

อายุ 

(ปี) 
คุณวุฒิการศึกษา 

สัดส่วนการ

ถือหุ้นใน

บริษัท* (%) 

ความสัมพันธ์ทางครอบ

ครับระหว่างผู้บริหาร 

ประวัติการทาํงาน 

ช่วงเวลา ตาํแหน่งและสถานที่ 

 

2547-2548 

 

2542-2547 

 

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมม่ี จํากดั (มหาชน) 

ผู้ชว่ยผู้จดัการแผนกบญัชี 

บริษัท โทเทิ่ล แอ็กเซจคอมมนิูเคชัน่ จํากดั (มหาชน) 

สมห์ุบญัชี 

บริษัท แอพพลิเคชัน่ โฮสติง้ เซอร์วิส จํากดั 

11. นางสาวอริยา วงศ์วารี 

ผู้จดัการฝ่ายบญัชี 

 

34 ปริญญาโทสาขาการบญัชี  

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

- -ไมมี่- 2552-ปัจจบุนั 

 

2548-2552 

ผู้จดัการฝ่ายบญัชี 

บริษัท ไซเบอร์แพลนเน็ต อินเตอร์แอคทีฟ จํากดั (มหาชน) 

ผู้จดัการ(ตรวจสอบบญัชี) 

บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จํากดั 

 

12.  นางสาวนสุรา สิทธิวงษ์    

ผู้ อํานวยการฝ่ายปฏบิตัิการ 

 

31 ปริญญาตรี สาขามนษุย์ศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

- -ไมมี่- 2550- ปัจจบุนั 

 

2548-2550 

 

2545-2547 

 

 

ผู้ อํานวยการฝ่ายปฏบิตัิการ 

บริษัท ไซเบอร์แพลนเน็ต อินเตอร์แอคทีฟ จํากดั (มหาชน) 

ผู้ชว่ยผู้บริหารฝ่ายการตลาด   

บริษัท แวนเทจ บสิซิเนส โซลชูัน่  

เจ้าหน้าที่บริหารงานลกูค้าสมัพนัธ์  

บริษัท ฮทัชิสนั มลัติมีเดียเซอร์วิส  

13. นายชยานนท์ รูปประดิษฐ์ 

ผู้ อํานวยการฝ่ายผลิต 

29 ปริญญาตรีวศิวกรรมคอมพิวเตอร์ 

สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

ลาดกระบงั 

- -ไมมี่- 2547-ปัจจบุนั 

 

ผู้ อํานวยการฝ่ายผลิต 

บริษัท ไซเบอร์แพลนเน็ต อินเตอร์แอคทีฟ จํากดั (มหาชน) 

ทัง้นีบ้ริษัทขอรับรองวา่ กรรมการและผู้บริหารของบริษัทมีคณุสมบตัิเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์วา่ด้วยเร่ืองการขออนญุาตและการอนญุาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม ่

หมายเหต ุ * เป็นสดัสว่นการถือหุ้นในบริษัทภายหลงัการเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทนุตอ่ประชาชน 

 



  บริษัท ไซเบอร์แพลนเน็ต อินเตอร์แอคทีฟ จํากดั (มหาชน) 

เอกสารแนบ 1 
รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอาํนาจควบคุมของบริษัท 

ข้อมูลการดาํรงตาํแหน่งของคณะกรรมการ ผู้บริหาร ในบริษัทย่อย  
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เอกสารแนบ 1  

 

ข้อมูลการดาํรงตาํแหน่งของคณะกรรมการ ผู้บริหาร ในบริษัทย่อย และบริษัทร่วม 

 

รายช่ือกรรมการและผู้บริหาร 
บริษัท ไซเบอร์แพลนเน็ต 

อินเตอร์แอคทีฟ จํากดั (มหาชน) 

บริษัทยอ่ย 

บจก. แพลนเน็ต จี บจก. บล ูวิซาร์ด สตดูิโอ บจก. อินฟอร์เมตกิซ์ พลสั 

นาย ชนินทร์เดช วานิชวงศ์ X, /, // / / / 

นาย ชนินทร์ วานิชวงศ์ /, //, /// / / / 

นาย ไกรภพ แพง่สภา /, //    

ดร. โสรัชย์ อศัวะประภา XX, /    

นาย กิตติพล ปราโมช ณ อยธุยา XX, /    

นาย วิลกัษณ์ โหลทอง XX, /    

นายอนนัต์ ลีต้ระกลู /    

นางสาว ศิริรัตน์ จนัดษิ //, ///, V    

นางสาว อริยา วงศ์วารี ///    

นางสาวนสุรา สทิธิวงษ์    ///    

นายชยานนท์  รูปประดิษฐ์ ///    

นางสาวศศวิิมล เกิดผล    /, /// 

 

หมายเหต:ุ 

X = ประธานกรรมการ  XX = กรรมการตรวจสอบ    / = กรรมการ  

// = กรรมการบริหาร   /// = ผู้บริหาร  V = ผู้ อํานวยการฝ่ายบญัชี         
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 

ประจาํปี 2553 

 

เรียน ผู้ ถือหุ้น  

 บริษัท ไซเบอร์แพลนเน็ต อินเตอร์แอคทีฟ จํากดั (มหาชน)   

  

 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ไซเบอร์แพลนเน็ต อินเตอร์แอคทีฟ จํากดั (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการ

อิสระจํานวน 3 ท่าน  ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีประสบการณ์และคุณสมบตัิครบถ้วนตามท่ีคณะกรรมการกํากับตลาดทุน

กําหนด โดยมี ดร.โสรัชย์  อศัวะประภา  เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นายกิตติพล ปราโมชน์ ณ อยุธยา  และ

นายวิลกัษณ์  โหลทอง  เป็นกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบตัิหน้าท่ีตามขอบเขตท่ีคณะกรรมการ

บริษัทได้มอบหมายให้กํากบัดแูลตามกฎบตัรวา่ด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ 

 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติงานภายใต้ขอบเขต หน้าท่ี และความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมายจาก

คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งสอดคล้องกบัข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนให้คําแนะนําในเร่ือง

ตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้อง ซึง่ได้รับความร่วมมืออยา่งดีจากฝ่ายบริหาร ผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบญัชีของบริษัท โดยในรอบปี 

2553 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชมุร่วมกนัจํานวน 5 ครัง้ โดยดร.โสรัชย์  อศัวะประภา เข้าร่วมประชุมทัง้หมด 

4 ครัง้ นายกิตติพล ปราโมชน์ ณ อยุธยา  เข้าร่วมประชุมทัง้หมด 4 ครัง้ และ นายวิลกัษณ์  โหลทอง เข้าร่วมประชุม

ทัง้หมด 2 ครัง้  โดยได้ประชมุร่วมกบัผู้บริหาร ผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบญัชีตามความเหมาะสม ซึ่งสรุปสาระสําคญั

ได้ดงันี ้

 

• การสอบทานงบการเงนิ 

 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจําปี 2553 ของ บริษัท  ไซเบอร์

แพลนเน็ต อินเตอร์แอคทีฟ จํากดั (มหาชน) พร้อมทัง้งบการเงินรวม เพ่ือให้มัน่ใจว่างบการเงินดงักลา่วได้จดัทําขึน้อย่าง

ถกูต้องตามมาตรฐานบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป มีการเปิดเผยข้อมลูครบถ้วน เพียงพอและทนัเวลา นอกจากนีไ้ด้สอบทานการ

เปิดเผยข้อมูลและการปฏิบตัิในรายการระหว่างกันของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทร่วม รวมทัง้รายการท่ีเก่ียวโยงกัน 

เพ่ือให้มัน่ใจว่าบริษัทได้ดําเนินการตามเง่ือนไขทางธุรกิจปกติและเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีสํานกังาน ก.ล.ต. และตลาด

หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยกําหนด   

 

• การสอบทานงานตรวจสอบภายใน 

บริษัทให้ความสําคัญต่อระบบควบคุมภายใน โดยจัดให้มีการสอบทานและประเมินผลระบบควบคุมภายในอย่าง

สมํ่าเสมอจากการติดตามผลการปฏิบัติงาน คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าระบบควบคุมภายในมีความเหมาะสม

เพียงพอ รวมทัง้ให้ความเห็นชอบต่อแผนงานตรวจสอบประจําปี รายงานผลการตรวจสอบและติดตามการปรับปรุงการ

ปฏิบตัิงานตามท่ีผู้ตรวจสอบภายในตรวจพบพร้อมกบัให้ข้อสงัเกตเพ่ือเป็นประโยชน์ในการดําเนินการ  
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• การกาํกบัดูแลกิจการที่ด ี

คณะกรรมการบริษัทได้มีการทบทวนหลกัการกํากับดูแลกิจการท่ีดี ซึ่งประกอบด้วยการกํากับดูแลกิจการ 

จริยธรรมธุรกิจ และจรรยาบรรณพนกังาน คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่านโยบายดงักลา่วมีความเหมาะสมกบัการดําเนิน

ธุรกิจของบริษัท โดยกําหนดให้พนกังานยดึถือปฏิบตัิอยา่งจริงจงั เพ่ือสร้างความเช่ือมัน่ให้กบัผู้มีสว่นเก่ียวข้องทกุฝ่าย 

 

• การสอบทานการบริหารความเสี่ยง 

คณะกรรมการบริหารได้สอบทานการบริหารความเสีย่งของบริษัท โดยจดัให้มีการรายงานการบริหารความเสี่ยง

อย่างสมํ่าเสมอ เพ่ือให้มีความมัน่ใจว่าบริษัทได้มีการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพให้ความเสี่ยงลดลงอยู่ใน

ระดบัท่ียอมรับได้ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา่บริษัทมีการบริหารความเสีย่งท่ีเพียงพอและมีประสทิธิผล 

 

• การปฏิบัตติามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาํหนดของตลาดหลกัทรัพย์ หรือการ

กาํกับดูแลการปฏิบตัิตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการสอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์และคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ รวมทัง้กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัการดําเนิน

ธุรกิจเห็นวา่มีการปฏิบตัิตามกฎหมายและข้อกําหนดท่ีเก่ียวข้องอยา่งถกูต้อง 

 

• การกาํกบัดูแลรายการที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้สอบทานรายการระหวา่งกนัของบริษัทกบับริษัทในกลุม่ รายการระหว่างกลุม่ธุรกิจ 

เพ่ือให้มัน่ใจวา่บริษัทได้ดําเนินการตามเง่ือนไขปกติธุรกิจ รวมทัง้มีการเปิดเผยข้อมลูอยา่งครบถ้วนและเพียงพอ 

 

• ความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าผู้สอบบญัชีของบริษัทประจําปี 2553 นายชนนัท์กรณ์  สถิรประภากุล   

ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 6554  แห่งสํานกังานบริษัท แกรนด์ออดิท จํากดั เป็นบคุคลท่ีมีความเหมาะสมมีความเป็น

อิสระ มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบบญัชี ทัง้นี ้สาํหรับปี 2554 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและเสนอขอ

ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทเพ่ือเสนอผู้ ถือหุ้นให้อนมุตัแิตง่ตัง้ นายชนนัท์กรณ์  สถิรประภากลุ   ผู้สอบบญัชีรับ

อนญุาตเลขท่ี 6554   แหง่สาํนกังานบริษัท แกรนด์ออดิท จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีสําหรับปี 2554 โดยกําหนดค่าตอบแทน

จํานวน 1,075,000 บาท ซึง่อยูใ่นเกณฑ์ท่ีเหมาะสมและยอมรับได้ 

 

          วนัท่ี 1 มีนาคม 2554   

                            ในนามของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

        ดร.โสรชัย์  อศัวะประภา 

 

                              (ดร.โสรัชย์  อศัวะประภา) 

             ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
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