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ส่วนที่ 1 

บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ 

 

1. ข้อมูลทั่วไป 

  

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

เลขทะเบียนบริษัท      : 0107552000120 

ลกัษณะการประกอบธุรกิจ  : พฒันาซอฟต์แวร์เพ่ือจําหนา่ย 

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

0.50 บาท (ณ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2555) 

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

0.50 บาท (ณ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2555) 

นิติบคุคลท่ีบริษัทถือหุ้น       

 

ร้อยละ 

การถือหุ้น  

ทุนท่ีออกและชําระเตม็

มูลค่าแล้ว    

 31 ธ.ค. 55 

จาํนวนหุ้น

สามัญ (หุ้น) 

มูลค่าหุ้น 

(บาท) ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

บริษัทย่อย     

บริษัท บล ูวิซาร์ด สตดูโิอ จํากดั 99.99 500,000 10.00 ให้บริการสร้างหรือเขียนลวดลาย 

กราฟฟิคต่าง ๆ สําหรับเกมส์และการ์ตนู 

บริษัท อินฟอร์เมตกิซ์ พลสั จํากดั 99.99 2,000,000 10.00 ประกอบกิจการส่งเสริมทกัษะการเรียนรู้การ

พฒันาสําหรับเดก็และเยาวชน ด้วยการใช้ส่ือ

จากระบบซอฟต์แวร์เกมส์ โดยวิธีการผ่าน

ทางคอมพิวเตอร์ หรือเคร่ืองเล่นเกมส์ 

บริษัท แพลนเน็ท จี จํากดั 99.99 1,000,000 10.00 ผลิตโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

บริษัทท่ัวไป     

บริษัท ซี-ท ูวชิชัน่ จํากดั 13.73 9,463,000 10.00 ประกอบกิจการค้า จําหน่ายโปรแกรม

คอมพิวเตอร์ และบริการอดัเทป ซีดี ซีดีรอม 

และอ่ืนๆ ทางบนัเทงิ 

 

ท่ีตัง้สํานกังานใหญ่                                       :  เลขท่ี 67/2 ซอยสขุุมวิท 8 ถนนสขุมุวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย       

กรุงเทพมหานคร 

เว็บไซต์บริษัท    :  http://www.cpigames.com  

โทรศพัท์ :   (662) 1604248 

โทรสาร :   (662) 1604249 

http://www.cpigames.com/
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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: 02-229-2888 Website: http://www.tsd.co.th   

 

ผู้สอบบญัชี : สาํนกังาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท 

  491/27 สลีมพลาซา่ ถ.สลีม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 

  โทร: 02-234-1676   โทรสาร: 02-237-2133 
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2. ปัจจัยความเสี่ยง 

 

 บริษัทตระหนกัดีว่า การบริหารความเสี่ยงเป็นเป็นพืน้ฐานท่ีสําคัญในการประกอบธุรกิจของบริษัท สําหรับ

ช่วงเวลาท่ีผา่นมาบริษัทได้ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรตลอดจนกระบวนการบริหารความเสี่ยงด้านต่างๆอย่างต่อเน่ือง โดย

ความเสีย่งหลกัๆ สามารถจําแนกได้ ดงันี ้

 

2.1 ความเสี่ยงจากลักษณะธุรกิจที่ขาดแคลนบุคลากร 

 จากการท่ีในอดีตธุรกิจพฒันาซอฟต์แวร์เกมเป็นอตุสาหกรรมท่ีมีบคุลากรท่ีมีความชํานาญและประสบการณ์ตรง

ในการพัฒนาซอฟต์แวร์เกมค่อนข้างจํากัด ในขณะท่ีการดําเนินธุรกิจพัฒนาซอฟต์แวร์เกมจําเป็นต้องพึ่งพาความรู้

ความสามารถและประสบการณ์ของบคุลากรในทกุขัน้ตอน ไมว่า่เป็นขัน้ตอนการออกแบบเกม การเขียนชดุคําสัง่ (Source 

code) การสร้างคอมพิวเตอร์กราฟิกและแอนิเมชัน ตลอดจนการทดสอบแก้ไขข้อบกพร่องของซอฟต์แวร์เกม 

(Debugging) ทําให้ในอดีตกลุม่บริษัทมคีวามเสีย่งในการพึง่พิงบคุลากรและอาจสง่ผลกระทบตอ่การดําเนินงานกรณีท่ีไม่

สามารถจดัหาบคุคลากรให้เพียงพอตอ่ความต้องการได้ แต่ในปัจจุบนัอตุสาหกรรมซอฟต์แวร์เกมได้เติบโตและได้รับการ

สนบัสนุนจากหลายฝ่าย ส่งผลให้สถาบนัการศึกษาระดบัอุดมศึกษากว่า 25 แห่งได้มีการพฒันาหลกัสตูรการเรียนการ

สอนท่ีมีความเก่ียวเน่ืองกบัคอมพิวเตอร์และการพฒันาซอฟต์แวร์เกม ทําให้ปัจจุบนัปัญหาเร่ืองการขาดแคลนบคุลากร

ลดลงเป็นอยา่งมาก 

 

2.2 ความเสี่ยงจากการถกูละเมิดลิขสิทธ์ิ 

 การละเมิดลิขสิทธ์ินบัเป็นหนึ่งในปัญหาสําคญัของธุรกิจซอฟต์แวร์ทัว่โลก ปัจจุบนัการละเมิดลิขสิทธ์ิไม่เพียง

จํากดัในรูปแบบของแผน่ซอฟต์แวร์เกมละเมดิลขิสทิธ์ิเทา่นัน้ แตย่งัมีการเผยแพร่ผา่นทางเว็บไซต์ โดยเฉพาะซอฟต์แวร์ท่ีมี

ราคาสงูก็ยิ่งมีอตัราการละเมิดลขิสทิธ์ิมากขึน้ การป้องกนัการเผยแพร่ซอฟต์แวร์อย่างผิดกฎหมายบนอินเตอร์เน็ตยงัเป็น

เร่ืองควบคมุได้ยาก ผู้พฒันาซอฟต์แวร์จึงต้องหามาตรการอ่ืนในการป้องกนัการละเมิดลขิสทิธ์ิอยา่งตอ่เน่ือง 

 ในการป้องกนัปัญหาการละเมิดลิขสิทธ์ิ กลุ่มบริษัทได้ใช้กลยุทธ์ในการวางกลุม่เป้าหมายและราคาสินค้าเป็น

เคร่ืองมือ โดยกลุม่บริษัทมุง่เน้นการพฒันาซอฟต์แวร์เกมแคชชวลสําหรับเด็กและซอฟต์แวร์เกมในลกัษณะสื่อการศึกษา

เป็นหลกั ซึ่งลกูค้ากลุ่มเป้าหมายของเกมประเภทดงักล่าว ได้แก่ กลุม่เด็ก ผู้หญิงและครอบครัวซึ่งเป็นกลุ่มตลาดขนาด

ใหญ่ โดยผู้บริโภคกลุ่มนีม้ีอตัราการซือ้ซอฟต์แวร์เกมละเมิดลิขสิทธ์ิน้อยกว่าซอฟต์แวร์เกมซึ่งมีกลุ่มผู้ เลน่วยัรุ่นชายเป็น

ลกูค้ากลุ่มเป้าหมาย ขณะเดียวกนัการกําหนดราคาขายซอฟต์แวร์เกมของกลุม่บริษัทท่ีไม่สงูมากเมื่อเทียบกบัอตัราค่า

ครองชีพในประเทศท่ีทําการจดัจําหนา่ย ทําให้ผู้ซือ้ตดัสนิใจซือ้ได้ง่ายขึน้และสามารถลดแนวโน้มท่ีจะถกูละเมิดลิขสิทธ์ิไป

ได้ในระดบัหนึง่ 

 

2.3 ความเสี่ยงจากการล้าสมัยของสินค้า 

การล้าสมัยของสินค้า คือ ซอฟต์แวร์เกมของกลุ่มบริษัท อาจเกิดขึน้ได้ใน 2 ลกัษณะ คือ การเปลี่ยนแปลง

เทคโนโลยีซึง่อาจทําให้ซอฟต์แวร์เกมท่ีมีอยูข่องกลุม่บริษัทเกิดความล้าสมยัทางเทคโนโลยี โดยใช้งานได้อย่างไม่สมบรูณ์

หรือไมส่อดคล้องกบัประสทิธิภาพของอปุกรณ์เคร่ืองเลน่ อาจทําให้ความนิยมในซอฟต์แวร์เกมดงักลา่วลดลง และ การท่ี

รูปลกัษณ์หรือแนวคิดของซอฟต์แวร์เกมท่ีมีอยูข่องกลุม่บริษัทไมเ่หมาะสมสอดคล้องกบัสภาวะตลาดในช่วงเวลานัน้ๆ  
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โดยปัจจุบันสมาร์ทโฟนและอุปกรณ์พกพา เช่น แท็ปเล็ตพีซี เร่ิมเข้ามามีบทบาทมากขึน้ ตลาดซอฟแวร์เกมจึงเร่ิมมี

แนวโน้มหนัไปยงัตลาดเกมบนระบบปฏิบตัิการจากค่าย Apple ท่ีใช้ไอโอเอส (ios) อย่าง iPhone, iPod และ iPad และ

จาก Google ก็คือ Android OS เน่ืองจากสภาวะตลาดท่ีเปลี่ยนไปดังกล่าว ทางกลุ่มบริษัทจะทําการพิจารณา

รายละเอียดของเทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลง และทําการปรับปรุงโปรแกรมซอฟต์แวร์เกมของกลุม่บริษัทในกรณีท่ีสามารถ

ปรับปรุงให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีได้ ซึ่งกรณีสามารถปรับปรุงรายละเอียดดังกล่าวอาจส่งผลให้

ซอฟต์แวร์เกมของกลุม่บริษัทสามารถทําการจําหนา่ยได้อยา่งตอ่เน่ือง นอกจากนีปั้จจบุนักลุม่บริษัทได้หนัไปสูก่ารพฒันา

ซอฟท์แวร์เกมเพ่ือการศกึษา (education software) บนเคร่ืองเลน่คอมพิวเตอร์พกพาท่ีใช้ระบบปฏิบตัิการ วินโดว์ โมบาย 

และ ระบบปฏิบตัิการแอนดรอยด์ และได้รับจ้างพฒันาซอฟแวร์บนเครือขา่ยสงัคมออนไลน์ตัง้แตปี่ 2553 

 ในด้านความล้าสมัยท่ีอาจจะเกิดขึน้ได้จากการท่ีรูปลักษณ์ของเกมหรือแนวคิดของเกมไม่สอดคล้องกับ

สภาวการณ์ในช่วงเวลานัน้ๆ กลุ่มบริษัทเช่ือว่าโอกาสท่ีจะเกิดความล้าสมัยของสินค้าดงักล่าวนัน้มีในระดับตํ่า ทัง้นี ้

เน่ืองจากกลุม่บริษัทมุง่เน้นการพฒันาซอฟต์แวร์เกมประเภทแคชชวล ซึง่เป็นซอฟต์แวร์เกมสาํหรับครอบครัวและเด็ก โดย

เน้นเกมเสริมสร้างทกัษะ พฒันาสมอง ผ่อนคลายความเครียด และเสริมสร้างจินตนาการ เป็นต้น ซึ่งผู้ เลน่เกมประเภท

ดงักลา่วโดยสว่นใหญ่จะเป็นกลุม่ท่ีอาจถือได้ว่าได้รับอิทธิพลจากสภาวะแวดล้อมค่อนข้างตํ่า เน่ืองจากเป็นเกมท่ีเลน่ได้

ง่าย ไม่มีความซับซ้อนมากนัก ใช้ระยะเวลาในการเล่นต่อครัง้ท่ีตํ่า ทําให้ลกัษณะความชอบความสนใจเป็นไปอย่าง

ตอ่เน่ือง มิได้เปลีย่นแปลงตามสภาวะแวดล้อม  จึงสามารถขยายกลุม่ผู้ เลน่ไปยงักลุม่ตา่งๆ ได้ง่าย 

 ดงัท่ีได้กลา่วมาแล้วข้างต้น ทําให้ความเสีย่งในด้านความล้าสมยัของสินค้าของกลุม่บริษัทนัน้ถือว่าอยู่ในระดบั

ตํ่า อย่างไรก็ตาม เพ่ือป้องกนัความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดขึน้ได้นัน้ กลุม่บริษัทได้ทําการติดตาม ข่าวสารและการเคลื่อนไหว

เปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมอยู่อย่างสมํ่าเสมอ เพ่ือรับทราบถึงการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีท่ีอาจมีผลกระทบกับการ

ประกอบธุรกิจของกลุม่บริษัท และเพ่ือนํามาเปรียบเทียบปรับปรุงซอฟต์แวร์เกมของกลุม่บริษัทให้มีความทนัสมยัอยูเ่สมอ 

 

2.4 ความเสี่ยงจากการมีสินค้าคงเหลือ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 กลุม่บริษัทมีสนิค้าคงเหลอืมลูคา่รวม 9.96 ล้านบาท โดยบริษัทได้ทําการตัง้คา่เผ่ือหนีค้า่

เผ่ือการลดมลูคา่ของสนิค้าคงเหลอืไว้แล้วจํานวน 3.89 ล้านบาท โดยประมาณร้อยละ 92.40 ของสนิค้าคงเหลอืดงักลา่ว

ประกอบด้วย เคร่ืองคอมพิวเตอร์พกพาและแผน่เกม ซึง่มีแนวโน้มการปรับราคาในตลาดลงอยา่งตอ่เน่ืองสอดคล้องกบั

เทคโนโลยีท่ีเปลีย่นแปลงไป อยา่งไรก็ตามทางบริษัทฯ ได้มุง่เน้นการพฒันาซอฟแวร์บนเคร่ืองคอมพิวเตอร์พกพาดงักลา่ว

เพ่ือให้ตรงกบัความต้องการของกลุม่ลกูค้าเป้าหมายเป็นหลกั อีกทัง้ปรับปรุงระบบปฏิบตัิการในตวัเคร่ืองให้ทนัสมยัอยู่

เสมอ ซึง่ช่วยลดความเสีย่งในเร่ืองของราคาขายท่ีลดลงได้  

 

2.5 ความเสี่ยงจากการร่ัวไหลของข้อมูลหรือแนวคิดของเกม (Game Concept Design) 

 ในการดําเนินธุรกิจพฒันาซอฟต์แวร์เกมนัน้ แนวคิดของเกม (Game Concept Design) ถือเป็นหนึ่งในปัจจยั

หลกัท่ีจะส่งผลต่อความสําเร็จและการได้รับความนิยมของซอฟต์แวร์เกมท่ีทําการพัฒนา โดยกลุ่มบริษัทอาจได้รับ

ผลกระทบในกรณีท่ีมีการร่ัวไหลของข้อมูลเกมหรือแนวคิดของเกมไปยงัผู้พฒันาซอฟต์แวร์เกมรายอ่ืน และมีผู้พฒันา

ซอฟต์แวร์เกมรายอ่ืนทําการพฒันาซอฟต์แวร์เกมในลกัษณะเดียวกัน หรือลกัษณะใกล้เคียงกันซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อ

โอกาสในการดําเนินธุรกิจของกลุม่บริษัทได้  



 บริษัท ไซเบอร์แพลนเน็ต อินเตอร์แอคทีฟ จํากดั (มหาชน) 
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 ทัง้นี ้กลุม่บริษัทเช่ือวา่โอกาสท่ีจะเกิดการร่ัวไหลของข้อมลูหรือแนวคิดของเกมไปให้ผู้ประกอบการรายอ่ืนอยู่ใน

ระดบัตํ่า โดยการร่ัวไหลของข้อมลูอาจเกิดขึน้ได้ในกระบวนการผลิตซึ่งกลุม่บริษัทมีการกระจายงานในแต่ละขัน้ตอนของ

การพฒันาเกมไปยงัหลายๆ ฝ่าย ทัง้ในส่วนบริษัทย่อยของบริษัทหรือบคุคลภายนอก(Outsource) อย่างไรก็ตาม เพ่ือ

ป้องกันความเสี่ยงดงักลา่ว กลุ่มบริษัทจึงกําหนดเง่ือนไขการว่าจ้างบคุลากรทัง้ภายในและภายนอกให้ต้องรักษาข้อมูล

และความลับทางธุรกิจของบริษัท และมีนโยบายว่าจ้างบุคคลภายนอกในงานเฉพาะบางส่วนเท่านัน้ เพ่ือไม่ให้

บคุคลภายนอกสามารถลอกเลยีนแบบซอฟต์แวร์เกมทัง้หมดได้ นอกจากนัน้ในสว่นของบคุคลากรภายในกลุม่บริษัทมีการ

กําหนดนโยบายในการเข้าถึงข้อมลูตามระดบัตําแหนง่และหน้าท่ีของพนกังานแตล่ะคน โดยพนกังานแตล่ะคนจะสามารถ

เข้าถึงข้อมลูท่ีเก่ียวข้องกบัการทํางานของตนเท่านัน้ ซึ่งจะสามารถช่วยลดความเสี่ยงในการร่ัวไหลของรายละเอียดและ

แนวคิดของเกมได้ในระดบัหนึง่ 

 

2.6 ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศ  

 กลุม่บริษัทได้บริหารความเสีย่งดงักลา่วโดยการติดตามขา่วสารท่ีเก่ียวข้องกบัการเปลีย่นแปลงอตัราแลกเปลีย่น

เงินตราต่างประเทศอย่างต่อเน่ือง อย่างไรก็ตามด้วยลกัษณะการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัทท่ีมีการรับชําระเงิน

ค่าตอบแทนตามขัน้ความสําเร็จของงาน ซึ่งขึน้อยู่กับการตรวจสอบคุณภาพของซอฟต์แวร์เกม ทําให้อาจไม่สามารถ

กําหนดเวลาท่ีแน่ชัดในการรับชําระได้ ดังนัน้การป้องกันความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยนโดยการซือ้ขายเงินตรา

ตา่งประเทศลว่งหน้า (Forward Contract) จึงดําเนินการได้คอ่นข้างลาํบาก อยา่งไรก็ตามด้วยลกัษณะการแบ่งจ่ายชําระ

เป็นงวดตามขัน้ความสําเร็จของงานนัน้ ทําให้รายรับแต่ละช่วงเวลาของกลุ่มบริษัทมีไม่สงูมากนกั อีกทัง้ตัง้แต่ปี 2553 

บริษัทได้เน้นเพ่ิมสดัสว่นการขายในประเทศมากขึน้ กลุม่บริษัทจึงเช่ือวา่ผลกระทบจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลี่ยน

ท่ีอาจเกิดขึน้ได้กบักลุม่บริษัทในอนาคตนัน้อยูใ่นระดบัท่ีไมส่งูมากนกั 

 

2.7 ความเส่ียงจากการผิดนัดชาํระหนี ้

จากการท่ี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 กลุม่บริษัทมีหนีท่ี้ค้างชําระเกินกําหนดเกินกวา่ 12 เดือนมลูค่ารวม 24.86 

ล้านบาท โดยบริษัทได้ทําการตัง้ค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูไว้แล้วจํานวน 21.89 ล้านบาท ซึ่งลกูหนีด้งักล่าวประกอบด้วย

ลกูหนีท่ี้อยูร่ะหวา่งการดําเนินคดีฟ้องร้อง และลกูหนีท่ี้อยูร่ะหวา่งการเจรจาปรับสภาพหนี ้ทําให้กลุม่บริษัทมีความเสี่ยงท่ี

อาจจะไมไ่ด้รับชําระหนีต้ามมลูหนีท่ี้แสดงอยู ่และจะสง่ผลตอ่งบการเงินของกลุม่บริษัทในอนาคตได้  

อย่างไรก็ตาม เพ่ือป้องกนัความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดขึน้ได้ในอนาคต กลุม่บริษัทมีการแนวทางในการดําเนินงาน

โดยกําหนดนโยบายในการตรวจสอบเครดิตของคู่ค้ารายใหม่อย่างรัดกุม รวมทัง้มีการสอบทานสถานะทางการเงินของ

ลกูค้าปัจจบุนัอยา่งสมํ่าเสมอ ทัง้นี ้ในกรณีท่ีลกูค้าของกลุม่บริษัทมีปัญหาในการชําระเงินตามงวดสญัญา กลุม่บริษัทจะ

ไมทํ่าการสง่มอบงานในขัน้งานถดัไปให้แก่ลกูค้า นอกจากนีก้ลุม่บริษัทได้มีการปรับปรุงสญัญาการพฒันาซอฟต์แวร์ โดย

มีข้อความท่ีระบอุยา่งชดัเจนวา่กลุม่บริษัทสามารถริบเงินท่ีลกูค้ามีการจ่ายชําระตามแตล่ะขัน้ความสาํเร็จงานได้ในกรณีท่ี

ลกูค้าของกลุม่บริษัทผิดนดัชําระค่าบริการ  ซึ่งการกําหนดนโยบายในการดําเนินงานในการตรวจสอบเครดิตและฐานะ

ทางการเงินของคูค้่า จะช่วยให้ผลกระทบและความเสีย่งของกลุม่บริษัทลดลงได้ในระดบัหนึง่ นอกจากนี ้เน่ืองจากลขิสทิธ์ิ

ในซอฟต์แวร์เกมโดยส่วนใหญ่เป็นของกลุ่มบริษัท ทําให้ในกรณีดงักล่าว กลุ่มบริษัทยงัสามารถนําเสนอซอฟต์แวร์เกม

ให้แก่ผู้จดัจําหนา่ยหรือลกูค้ารายอ่ืนได้ในอนาคตได้อีกด้วย   
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2.8 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้บริหาร  

 บริษัทและบริษัทย่อยทัง้ 3 บริษัทอยู่ภายใต้การบริหารงานโดยผู้บริหารหลกัคือ นายชนินทร์เดช วานิชวงศ์ 

ปัจจุบนัดํารงตําแหน่งประธานกรรมการ และนายชนินทร์ วานิชวงศ์ ปัจจุบนัดํารงตําแหน่งรองประธานกรรมการ ซึ่ง

ปัจจบุนัผู้บริหารทัง้สองทา่นและบคุคลท่ีเก่ียวข้องตามมาตรา 258 ถือหุ้นของบริษัทรวมกนัคิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 21.14 

ของทนุชําระแล้วของบริษัท ทัง้นีผู้้บริหารทัง้สองเป็นผู้ก่อตัง้บริษัทและมีบทบาทสาํคญัในการกําหนดนโยบายทางธุรกิจทัง้

ในด้านการผลติ การตลาด การกําหนดช่องทางการจดัจําหนา่ย และการบริหารงานของกลุม่บริษัท  

 อย่างไรก็ตาม กลุม่บริษัทได้วางระบบการบริหารจัดการโดยกําหนดให้คณะกรรมการท่ีมีประสบการณ์ในการ

บริหารธุรกิจเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารและแสดงความคิดเห็นในเร่ืองสําคญัของกลุม่บริษัท และยงัได้แบ่งสว่นการ

บริหารงานออกเป็น 4 สว่นตามแผนผงัองค์กรเพ่ือกระจายอํานาจการบริหารงานไปยงัผู้บริหารระดบัรองลงมา ซึ่งจะทําให้

กลุม่บริษัทสามารถลดความเสีย่งจากการพึง่พิงผู้บริหารได้   



 บริษัท ไซเบอร์แพลนเน็ต อินเตอร์แอคทีฟ จํากดั (มหาชน) 

. แบบ 56-1 ปี 2555  สว่นที่ 1 ข้อ 3 หน้า 1 

3. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

 

3.1 ความเป็นมาและพัฒนาการที่สาํคัญ  
 

บริษัท ไซเบอร์แพลนเน็ต อินเตอร์แอคทีฟ จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) เร่ิมก่อตัง้ขึน้ในปี 2543 ด้วยทุนจด

ทะเบียน 1,000,000 บาท โดยมีวตัถุประสงค์หลกัในการประกอบธุรกิจพฒันาซอฟต์แวร์เกมเพ่ือจําหน่ายและการ

รับจ้างพัฒนาซอฟต์แวร์เกมให้แก่ลูกค้าทัง้ในและต่างประเทศ ภายใต้เคร่ืองหมายการค้า “CyberPlanet 

Interactive”   โดยในระยะเร่ิมต้นของการดําเนินธุรกิจ บริษัทมุ่งเน้นการพฒันาซอฟต์แวร์เกมสําหรับเคร่ือง

คอมพิวเตอร์สว่นบคุคล(“เกมคอมพิวเตอร์”) หลงัจากนัน้ได้ขยายขอบเขตการทําธุรกิจ ไปสูก่ารพฒันาซอฟต์แวร์เกม

สาํหรับโทรศพัท์เคลื่อนท่ี และการพฒันาซอฟต์แวร์เกมสําหรับเคร่ืองเลน่เกมคอนโซล (Console game)  ซอฟต์แวร์

เกมคอมพิวเตอร์เกมแรกท่ีบริษัทเป็นผู้พฒันาเพ่ือจดัจําหน่ายในประเทศคือเกม “Magic Chronicle” ซึ่งถือได้ว่าเป็น

เกมแนววางแผนกลยทุธ์ (Real-time strategy) เกมแรกท่ีผลิตโดยผู้ประกอบการชาวไทย ทําให้บริษัทเร่ิมมีช่ือเสียง

เป็นท่ีรู้จกัในฐานะเป็นหนึง่ในผู้บกุเบิกการพฒันาซอฟต์แวร์เกมคอมพิวเตอร์ในประเทศไทย 

ในปี 2547 บริษัทได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทนุ (BOI) เป็นระยะเวลา 8 ปี 

และ ในปี 2551 บริษัทได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการจาก Nintendo Co.,Ltd (“นินเทนโด”) ประเทศญ่ีปุ่ น ให้

สามารถพฒันาและจําหน่ายซอฟต์แวร์เกมคอนโซลสําหรับเคร่ืองเลน่เกม Nintendo Wii และเคร่ืองเลน่เกมพกพา 

Nintendo DS ซึง่ปัจจบุนัถือวา่เป็นผู้ประกอบการไทยรายเดียวท่ีได้รับสิทธิดงักลา่ว อีกทัง้ในปี 2552 บริษัทยงัได้รับ

อนญุาตจากโซน่ี ให้ผลติเกมบนเคร่ืองเลน่ Playstation และ PSP และในปี 2553 ได้รับอนญุาตจากไมโครซอฟต์ ให้

ผลติเกมบนเคร่ืองเลน่ XBOX อีกด้วย 

ในปี 2552 กลุม่บริษัทได้เร่ิมดําเนินการเปิดสถาบนัเสริมทกัษะภาษาองักฤษสาํหรับเด็กระดบัประถมศกึษาปีท่ี 1 

ถึง 6  ในนาม จีเนียส แพลนเน็ต โดยมีหลกัสูตรการเรียนการสอนผ่านโปรแกรมเกม (Casual Edutainment 

Software) บนเคร่ืองเลน่คอมพิวเตอร์พกพา  โดยโปรแกรมดงักลา่วกลุม่บริษัทเป็นผู้ออกแบบและผลิตขึน้เองภายใต้

แนวคิดความรู้ความรู้คูค่วามสนกุ   นอกจากนีใ้นวนัท่ี 18 พฤษภาคม 2552 บริษัทได้ดําเนินการแปรสภาพบริษัทเป็น

บริษัทมหาชนและได้จดทะเบียนเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) เมื่อวนัท่ี 27 พฤษภาคม 

2553 โดยปัจจุบนัมีทุนจดทะเบียนชําระแล้วทัง้สิน้ 140 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วยหุ้นสามญัจํานวน 280 ล้านหุ้น 

มลูค่าหุ้นละ 0.50 บาท โดย ณ วนัท่ี 26 ธันวาคม 2555 กลุ่มครอบครัววานิชวงศ์และบคุคลท่ีเก่ียวข้องตามมาตรา 

258 ซึ่งเป็นผู้บริหารหลกัของกลุม่บริษัทถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 21.14 ของทนุจดทะเบียนชําระแล้วของบริษัท (ดู

รายละเอียดในข้อ 7.2 เร่ืองผู้ ถือหุ้น) 
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ภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

ในการพัฒนาซอฟต์แวร์เกมเพ่ือจําหน่าย  กลุ่มบริษัทจะเป็นผู้ ออกแบบเนือ้หา  พัฒนาโปรแกรมเกม     

ออกแบบแอนิเมชันและคอมพิวเตอร์กราฟฟิก พร้อมทัง้สร้างเสียงและดนตรีประกอบฉากภายในเกม รวมทัง้การ

ทดสอบแก้ไขจดุบกพร่องของซอฟต์แวร์เกม จากนัน้จึงจดัจําหนา่ยผา่นบริษัท  โดยลขิสทิธ์ิในซอฟต์แวร์เกมจะเป็นของ

กลุม่บริษัท สําหรับการพฒันาซอฟต์แวร์เกมในลกัษณะการรับจ้างพฒันา จะแตกต่างจากการพฒันาซอฟต์แวร์เกม

เพ่ือจําหนา่ย ตรงท่ีผู้วา่จ้างจะเป็นผู้ออกแบบเนือ้หาของเกม และลขิสทิธ์ิในซอฟต์แวร์เกมจะเป็นของลกูค้า  

ปัจจุบนับริษัทได้พฒันาซอฟต์แวร์เกมสําหรับเคร่ืองเลน่เกมคอนโซล Nintendo Wii   Nintendo DS และ

Playstation 2 รวมกวา่ 50 เกม  ซอฟต์แวร์เกมสาํหรับเลน่บนคอมพิวเตอร์แบบออฟไลน์จํานวนกวา่ 30 เกม ซอฟต์แวร์

เกมคอมพิวเตอร์แบบออนไลน์บนหน้าเว็บจํานวน 3 เกม  และซอฟต์แวร์เกมสําหรับโทรศพัท์เคลื่อนท่ีกว่า 100 เกม 

และยงัมีการดดัแปลงเกมเป็นภาษาตา่ง ๆ  อีกไมน้่อยกวา่ 8 ภาษาเพ่ือจดัจําหนา่ยในตา่งประเทศ โดยมีคูค้่าสาํคญัท่ีมี

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

Games LLC. และ UFO Interactive Games, Inc. เป็นต้น 

อีกทัง้ในปี 2552 กลุม่บริษัทเร่ิมมีรายได้จากการเปิดดําเนินการสถาบนัพฒันาทกัษะภาษาองักฤษในนาม  จี

เนียส แพลนเน็ต โดยปัจจบุนักลุม่บริษัทได้เร่ิมทยอยขยายสาขาผา่นรูปแบบแฟรนไชส์ ให้กบัผู้ ท่ีสนใจทัว่ไป 

นอกจากนีก้ลุม่บริษัทยงัได้ส่งผลงานเข้าประกวดและได้รับรางวลัจากการประกวดทัง้ในระดบัประเทศ และ

เอเชียแปซิฟิก มาแล้วถึง 46 รางวลั ซึง่แสดงให้เห็นถึงความสามารถและศกัยภาพในการพฒันาซอฟต์แวร์ท่ีมีคณุภาพ

และมีแนวคิดท่ีโดดเดน่ รวมทัง้ได้รับรางวลั Business Innovation Award จากการเป็นตวัแทนของประเทศไทยเพ่ือเข้า

แขง่ขนัในโครงการ Asia Pacific ICT Award ติดตอ่กนัถึง 5 ปี นอกจากนีใ้นปี 2553 บริษัท อินฟอร์เมติกซ์ พลสั จํากดั 

(บริษัทในเครือ ฯ) ซึ่งเปิดสถาบนัพฒันาทกัษะภาษาองักฤษในนาม "Genius Planet "  ยงัได้รับรางวลั TFBO New 

Franchise Biz Award จากโครงการ TFBO Franchise Awards และ ในปี 2554 ได้รับรางวลัมาตรฐานคณุภาพแฟรน

ไชส์ 2011 จากกรมพฒันาธุรกิจการค้าอีกด้วย ตวัอย่างรางวลัท่ีกลุ่มบริษัทได้รับจากงานประกวดต่างๆ ระหว่างปี 

2546-2555 มีดงันี ้

ปี ผู้ ให้รางวลั จํานวนรางวลั ประเภทรางวลั 

2554 กรมพฒันาธุรกิจการค้า 1 - มาตรฐานคณุภาพแฟรนไชส์ (โดยบริษัทยอ่ย—

Informatix Plus Co., Ltd) 

 TFBO Franchise Awards 

 

1 

 

- TFBO New Franchise Biz Award (โดยบริษัท

ยอ่ย—Informatix Plus Co., Ltd) 

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 
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ปี ผู้ ให้รางวลั จํานวนรางวลั ประเภทรางวลั 

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 

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 

 

โครงสร้างรายได้ของกลุม่บริษัทแบง่ตามรูปแบบการพฒันาซอฟต์แวร์ระหวา่งปี 2553 – 2555 สามารถแสดงได้ดงันี ้

รายได้จาํแนกตาม ปี 2555 ปี 2554 ปี 2553 

กลุ่มธุรกิจ ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

พัฒนาเพื่อจาํหน่าย             

 - เกมคอมพิวเตอร์ (ออฟไลน์) - 0.00% - 0.00% 11.01 11.44% 

 - เกมคอนโซล - 0.00% 2.50 16.52% 40.11 41.69% 

 - เกมสาํหรับโทรศพัท์เคลือ่นท่ี - 0.00% - 0.00% - 0.00% 

  รวมพัฒนาเพื่อจาํหน่าย - 0.00% 2.50 16.52% 51.12 53.14% 

รับจ้างพัฒนา     
 

  
 

  

 - เกมคอมพิวเตอร์(ออฟไลน์และออนไลน์) 0.37 10.22% 4.32 28.55% 8.88 9.23% 

 - เกมคอนโซล - 0.00% 1.30 8.60% 6.04 6.28% 

 - แอนิเมชนั - 0.00% - 0.00% 4.67 4.85% 

 - เกมสาํหรับโทรศพัท์เคลือ่นท่ี - 0.00% - 0.00% - 0.00% 

  รวมรับจ้างพัฒนา 0.37 10.22% 5.62 37.15% 19.59 20.36% 

รายได้จากการขาย         1.28  35.36% 

          

1.12  7.40% - 0.00% 

 

สถาบันพัฒนาทกัษะสาํหรับเด็ก 1.97 54.42% 5.89 38.93% 25.49 26.50% 

 

รวมรายได้จากการขายและบริการ 3.62 100.00% 15.13 100.00% 96.20 100.00% 

 

กลุม่บริษัทได้เร่ิมพฒันาเกมคอนโซลตัง้แตปี่ 2550 ซึ่งปัจจุบนัถือว่าเป็นผู้ประกอบการไทยรายแรกท่ีได้รับ

สิทธิในการพฒันาเกมคอนโซลให้แก่ผู้ผลิตเคร่ืองเลน่เกมคอนโซลรายใหญ่ทัง้ 3 ราย คือ โซน่ี (Playstation  และ 

PSP) นินเทนโด (Nintendo DS และ Nintendo Wii) และไมโครซอฟต์ (XBOX)   รายได้ค่าบริการในปี 2553 สว่น

ใหญ่จึงเกิดจากการพฒันาเกมประเภทคอนโซลเป็นหลกั โดยมีสดัส่วน ร้อยละ 47.97 ของรายได้จากการขายและ

ให้บริการรวม สําหรับปี 2554 รายได้จากเกมคอนโซลมีการปรับตวัลดลงเหลือเพียงร้อยละ 25.12 และไม่มีการ

จําหน่ายในปี 2555 สืบเน่ืองจากการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการดําเนินธุรกิจเพ่ือให้สอดคล้องกับสภาวะการ

เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคในอุตสาหกรรมเกม โดยเร่ิมหนัมาพัฒนาซอฟต์แวร์เกมบนเครือข่ายสงัคม

ออนไลน์ท่ีมีการเติบโตขึน้อย่างสงู และเร่ิมพฒันาซอฟท์แวร์เพ่ือใช้งานในธุรกิจระดบัองค์กรในประเทศ พร้อมทัง้

มุง่เน้นพฒันาซอฟต์แวร์เกมเพ่ือการศกึษาเป็นหลกั โดยจะเห็นได้วา่ สดัสว่นของรายได้ในระหวา่งปี 2554-2555 โดย

สว่นใหญ่จะเป็นรายได้จากการรับจ้างพฒันาเกมคอมพิวเตอร์ (ออนไลน์)  ซึ่งปัจจุบนักลุม่บริษัทได้พฒันาเกม

บนเฟซบุ๊กแล้วจํานวน 3 เกม คือ Island Escape , KSME และ Singha World  
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นอกจากนีต้ัง้แต่ปี 2552 เป็นต้นมา กลุม่บริษัทได้เร่ิมต้นให้บริการในรูปแบบของสถาบนัพฒันาทกัษะสําหรับ

เด็กในนาม "Genius Planet " โดยใช้ ซอฟต์แวร์เกมบนเคร่ืองเลน่คอมพิวเตอร์พกพาเป็นสือ่การเรียนการสอน  สง่ผลให้ใน

ปี 2553-2555 กลุม่บริษัทมีรายได้คา่บริการจากธุรกิจดงักลา่วจํานวน 25.49 ล้านบาท 5.89 ล้านบาท และ 1.97 ล้านบาท 

ตามลาํดบั อีกทัง้เกิดรายได้จากการจําหน่ายเคร่ืองเลน่คอมพิวเตอร์พกพาให้กบัผู้ ท่ีได้รับสิทธ์ิในการเปิดสถาบนั จีเนียส 

แพลนเน็ต ในระหวา่งปี 2554 – 2555 โดยเฉลีย่จํานวนประมาณ 1.1 ล้านบาทตอ่ปี อีกด้วย  
 

3.3 เป้าหมายการดาํเนินธุรกจิ 
   

 บริษัท ไซเบอร์แพลนเน็ต อินเตอร์แอคทีฟ จํากดั(มหาชน)  เป็นบริษัทผู้พฒันาซอฟท์แวร์ชัน้นําของประเทศไทย ซึ่ง

อยูภ่ายใต้การดําเนินธุรกิจของคนไทย โดยบริษัทวางเป้าหมายท่ีจะใช้ความสามารถและศกัยภาพทางด้านเทคโนโลยีท่ีมีอยู ่

เพ่ือนําบริษัทไปสู่การเป็นผู้พฒันาซอฟท์แวร์ชัน้นําของโลกเทียบเท่ากับบริษัทผู้ ผลิตซอฟท์แวร์ชัน้นําในต่างประเทศ ซึ่ง

เป้าหมายหลกัของบริษัท คือการผลติซอฟท์แวร์ท่ีมีคณุภาพมาตรฐานระดบัโลก และสร้างความพงึพอใจสงูสดุให้กบัลกูค้า  
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4. การประกอบธุรกิจ 

4.1       ลักษณะผลิตภณัฑ์และบริการ 

 กลุม่บริษัทดําเนินธุรกิจพฒันาซอฟต์แวร์เกมและแอพพลิเคชัน่ โดยถือเป็นหนึ่งในผู้บกุเบิกในธุรกิจพฒันา

ซอฟต์แวร์เกมโดยเฉพาะซอฟต์แวร์เกมคอนโซลในประเทศไทย ภายใต้เคร่ืองหมายการค้า “CyberPlanet 

Interactive” ทัง้นีปั้จจุบนัผลิตภณัฑ์ของกลุ่มบริษัทสามารถแบ่งแยกได้ 5 ลกัษณะ ได้แก่ ซอฟต์แวร์เกมสําหรับ

เคร่ืองเลน่เกมคอนโซล ซอฟต์แวร์เกมสําหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์ แอพพลิเคชัน่สําหรับองค์กรบนเคร่ืองคอมพิวเตอร์

พกพา(Tablet PC) แอนิเมชนั  และซอฟต์แวร์เกมสาํหรับสถาบนัเสริมทกัษะ  

 ในสว่นของการพฒันาซอฟต์แวร์สาํหรับอปุกรณ์แตล่ะประเภทนัน้ จะมีความแตกต่างในเร่ืองรูปแบบความ

ซบัซ้อนของซอฟต์แวร์  เพ่ือให้สามารถใช้งานได้สอดคล้องกบัเทคโนโลยีทัง้ทางด้านฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และรูปแบบ

ในการใช้งานของแตล่ะประเภทอปุกรณ์ โดยวงจรชีวิตผลติภณัฑ์แตล่ะประเภทมีความแตกตา่งกนัตามระยะเวลาการ

เปลีย่นแปลงทางเทคโนโลยีและการเปลีย่นแปลงทางด้านการตลาด  

ทัง้นี ้สดัสว่นรายได้จากการพฒันาซอฟต์แวร์ระหวา่งปี 2553 - 2555 สามารถแสดงได้ดงันี ้  

 ปี 2555 ปี 2554 ปี 2553 

ซอฟต์แวร์เกมคอนโซล - 27.13% 47.97% 

ซอฟต์แวร์เกมคอมพิวเตอร์ 15.85% 30.80% 20.68% 

ซอฟต์แวร์สาํหรับสถาบนัเสริมทกัษะ 84.15% 42.07% 26.50% 

แอนิเมชนั -          - 4.85% 

รวมรายได้จากการพฒันาซอฟต์แวร์ 100.00% 100.00% 100.00% 

 

4.1.1 ซอฟต์แวร์เกมคอนโซล (Console game)  

 กลุม่บริษัทเร่ิมทําการพฒันาซอฟต์แวร์เกมคอนโซลตัง้แตปี่ 2550 โดยในปี 2553-2554 มีรายได้การพฒันา

ซอฟต์แวร์เกมคอนโซลในสดัสว่น ร้อยละ 47.97 และร้อยละ 27.13 ของรายได้จากการพฒันาซอฟต์แวร์ ตามลาํดบั 

 ทัง้นี ้เคร่ืองเลน่เกมคอนโซล คือ เคร่ืองเลน่เกมประเภทหนึ่งท่ีแสดงภาพผ่านทางหน้าจอภายในเคร่ือง หรือ

ตอ่กบัเคร่ืองแสดงภาพอ่ืนๆ เช่น โทรทศัน์ หรือ เคร่ืองขยายภาพ (Projector) ซึ่งสามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภทหลกั

ตามลกัษณะการใช้งาน ได้แก่ เคร่ืองเล่นเกมคอนโซลท่ีมีไว้เล่นเพ่ือความบนัเทิงภายในบ้าน และเคร่ืองเล่นเกม

คอนโซลประเภทพกพา โดยปัจจุบนัมีบริษัทผู้ผลิตเคร่ืองเกมคอนโซลรายใหญ่เพียง 3 ราย ได้แก่ นินเทนโด (เคร่ือง

เลน่ DS, Wii) โซน่ี (เคร่ืองเลน่ Playstation) และไมโครซอฟต์ (เคร่ืองเลน่ Xbox) 

 โดยในช่วงระหว่างปี 2551-2554 กลุ่มบริษัทมุ่งเน้นทําการพฒันาซอฟต์แวร์เกมสําหรับเคร่ืองเล่นเกม

คอนโซลของนินเทนโด และโซน่ีเป็นหลัก เน่ืองจากเคร่ืองเล่นดังกล่าวมีจํานวนผู้ เล่นเป็นจํานวนมาก มีลูกค้า

กลุ่มเป้าหมายและเทคโนโลยีท่ีใช้ในการพฒันาซอฟต์แวร์เกมสําหรับเคร่ืองคอนโซลดงักลา่วท่ีความเหมาะสมกับ

ซอฟต์แวร์เกมของกลุ่มบริษัท โดยกลุ่มบริษัทได้รับการแต่งตัง้จากนินเทนโดให้เป็นผู้พฒันาซอฟต์แวร์เกมท่ีได้รับ

อนุญาต (Nintendo Licensed Developer) ในการพฒันาซอฟต์แวร์เกมสําหรับเคร่ืองเล่น Nintendo Wii และ

Nintendo DS รวมทัง้มีสิทธิในการใช้เทคโนโลยีและอุปกรณ์ในการพัฒนาซอฟต์แวร์เกมสําหรับเคร่ืองเล่นเกม

คอนโซลดังกล่าว นอกจากนีก้ลุ่มบริษัทยังได้รับสิทธิในการใช้เทคโนโลยีและอุปกรณ์สําหรับเคร่ืองเล่นเกม 
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Playstaion2 และเคร่ืองเล่นเกม PSP ซึ่งเป็นเคร่ืองเล่นเกมคอนโซลท่ีผลิตโดยโซน่ี รวมทัง้ได้รับสิทธิในการใช้

เทคโนโลยีและอปุกรณ์สาํหรับเคร่ืองเลน่เกม Xbox360 ซึง่ผลติโดยไมโครซอฟต์อีกด้วย  
 

ตวัอยา่งซอฟต์แวร์เกมคอนโซลท่ีพฒันาโดยกลุม่บริษัท จําแนกตามประเภทเคร่ืองเลน่เกมคอนโซล มีดงันี ้

Nintendo Wii 

 

    

     

Nintendo DS 
     

     

Playstation2 

     
  

 ซอฟต์แวร์เกมคอนโซลท่ีกลุม่บริษัทพฒันาในระยะเร่ิมต้นนัน้ เป็นการนําซอฟต์แวร์เกมคอมพิวเตอร์ท่ีกลุม่

บริษัทพฒันาไว้แล้วมาปรับปรุงเพ่ิมเติม เพ่ือให้สามารถใช้งานได้กบัเคร่ืองเลน่เกมคอนโซลของผู้ผลิตต่างๆ ต่อมาจึง

ได้มีการพัฒนาซอฟต์แวร์เกมคอนโซลใหม่ๆ ท่ีจัดเป็นเกมท่ีมีคุณภาพสูง (Premium Game) เช่น เกม Barbie 

Fashion Show และเกม Beauty Salon เป็นต้น โดยกลุม่บริษัทมุง่เน้นการพฒันาซอฟต์แวร์เกมแนวแคชชวล (Casual) 

ท่ีมีเนือ้หาท่ีสร้างสรรค์และสง่เสริมการเรียนรู้ สาํหรับผู้ เลน่เด็กและครอบครัวเป็นหลกั ซึง่เกมแนวแคชชวลนัน้เป็นเกมท่ี

เหมาะสําหรับการผ่อนคลายยามว่าง (Casual gamer) มีเนือ้หาและรูปแบบการเลน่ท่ีหลากหลาย อาทิเช่น เกมแนว

ผจญภยั (Adventure), เกมแนววางแผนกลยทุธ (Strategy), เกมไขปริศนา (Puzzle) เป็นต้น ทัง้นีก้ลุม่บริษัทได้พฒันา

ซอฟต์แวร์เกมเนือ้หาเดียวกันสําหรับเคร่ืองเล่นเกมคอนโซลมากกว่าหนึ่งประเภทเพ่ือเพ่ิมโอกาสในการเข้าถึงกลุ่ม

ลกูค้าปลายทางท่ีมีความหลากหลายในการเลอืกใช้งานเคร่ืองเลน่เกมคอนโซลของผู้ผลติเคร่ืองเลน่แตล่ะราย 

 

4.1.2 ซอฟต์แวร์เกมสาํหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์ (Computer Game) 

 ซอฟต์แวร์เกมสําหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์เป็นผลิตภณัฑ์หลกัของกลุ่มบริษัทในช่วงระหว่างปี 2543-2550 

โดยในปี 2553 – 2555 กลุม่บริษัทมีรายได้จากการพฒันาซอฟต์แวร์เกมคอมพิวเตอร์ในสดัสว่นร้อยละ 20.68 ร้อยละ 

30.80 และร้อยละ 15.85 ของรายได้จากการพฒันาซอฟต์แวร์เกม ตามลาํดบั 

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
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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 ทัง้นี ้ซอฟต์แวร์เกมสําหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์ สามารถแบ่งได้เป็น 2 รูปแบบ คือ เกมคอมพิวเตอร์แบบ

ออฟไลน์ (Offline Game) และเกมคอมพิวเตอร์แบบออนไลน์ (Online Game) โดยจากเดิมกลุม่บริษัทมุ่งเน้นการ

พฒันาซอฟต์แวร์เกมคอมพิวเตอร์ในลกัษณะออฟไลน์เป็นหลกั แต่ปัจจุบนัได้หนัมาเน้นให้บริการรับจ้างพฒันาเกม

คอมพิวเตอร์ออนไลน์บนหน้าเว็บ (Web Base Game Online) เช่น เฟซบุ๊ก ซึ่งเป็นเครือข่ายสงัคมออนไลน์ท่ีกําลงั

ได้รับความนิยมอยา่งมากในขณะนี ้ 

 กลุม่บริษัทเร่ิมพฒันาซอฟต์แวร์เกมคอมพิวเตอร์ตัง้แต่ปี 2543 โดยในช่วงแรกของการประกอบธุรกิจ กลุม่

บริษัทมีการพฒันาซอฟต์แวร์เกมคอมพิวเตอร์หลากหลายรูปแบบ ทัง้เกมวางแผนกลยทุธ์(Real-time Strategy) เกม

ตอ่สู้  (Action) เกมจําลองสถานการณ์ (Simulation) รวมถึงการนําเอาตวัละครท่ีได้รับความนิยมมาเป็นตวัละครหลกั

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 โดยใช้ตวัการ์ตนูเป็นสือ่ในการเรียนรู้  

 ปัจจุบันกลุ่มบริษัทได้พฒันาซอฟต์แวร์เกมสําหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์ไปแล้วกว่า 30 เกม และพฒันาเกม

คอมพิวเตอร์ออนไลน์บนหน้าเฟซบุ๊กจํานวน 3 เกม โดยตวัอยา่งซอฟต์แวร์เกมคอมพิวเตอร์ท่ีพฒันาโดยกลุม่บริษัทมีดงันี ้ 

เกมคอมพิวเตอร์แบบออฟไลน์ (Offline Game) 

      

      

      

เกมคอมพิวเตอร์แบบออนไลน์บนหน้าเวบ็ (Web Base Game Online) 
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4.1.3 ซอฟต์แวร์เกมสาํหรับสถาบันเสริมทักษะ 

ในปี 2553-2555 กลุ่มบริษัทมีรายได้จากการพฒันาซอฟต์แวร์เกมสําหรับสถาบันเสริมทกัษะใน

สดัสว่นร้อยละ 26.50 ร้อยละ 42.07 และร้อยละ 84.15 ของรายได้จากการพฒันาซอฟต์แวร์เกม ตามลาํดบั โดย

ในปี 2552 กลุ่มบริษัทได้เร่ิมดําเนินธุรกิจเสริมทักษะการเรียนรู้สําหรับเด็กภายใต้ช่ือเคร่ืองหมายการค้า 

“Genius planet” โดยได้ทําการผลติและพฒันาซอฟต์แวร์เกมเพ่ือการศกึษา หรือเรียกว่า Casual Edutainment 

Software เพ่ือใช้เป็นสื่อประกอบการเรียนการสอนผ่านเคร่ืองเลน่คอมพิวเตอร์พกพา ซึ่งถือเป็นสื่อสง่เสริมการ

เรียนรู้ท่ีทําให้เด็กสามารถได้รับความรู้ทัง้ทางด้านวิชาการ การฝึกทกัษะด้านตา่งๆและความเพลดิเพลนิจากการ

เล่นเกมควบคู่กันไปได้ โดยหลกัสตูรแรกท่ีกลุ่มบริษัทพฒันาขึน้ เป็นหลกัสตูรท่ีมุ่งเน้นการพฒันาทกัษะการ

เรียนรู้สําหรับวิชาภาษาอังกฤษ  ซึ่งหลักสูตรดังกล่าวมีระยะเวลาของหลักสูตร 16 เดือน โดยลูกค้า

กลุม่เป้าหมายคือกลุม่เด็กระดบัประถมศกึษา  

 

4.1.4 สิทธิพิเศษจากการส่งเสริมการลงทุน 

 บริษัทและบริษัทย่อยได้รับสิทธิพิเศษทางด้านภาษีอากรจากกรมส่งเสริมการลงทุนตามพระราชบญัญัติ

ส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 สําหรับการประกอบธุรกิจผลิตซอฟต์แวร์ (Digital Content) โดยการอนุมัติของ

คณะกรรมการสง่เสริมการลงทนุภายใต้เง่ือนไขตา่ง ๆ ท่ีกําหนดไว้ โดยมีสาระสาํคญั ดงัตอ่ไปนี ้

รายละเอียด 
บมจ. ไซเบอร์แพ
ลนเน็ต อินเตอร์

แอคทีฟ  

บจก. อินฟอ 
เมติกซ์ พลสั  

บจก. บล ู 
วิซาร์ด สตดูิโอ 

บจก.  
แพลนเน็ต จี  

1. บตัรสง่เสริมเลขท่ี 2084(7)/2547 1804(7)/2551 1356(7)/2554 1357(7)/2554 
2. เพ่ือสง่เสริมการลงทนุในกิจการ ซอฟต์แวร์  ซอฟต์แวร์ ซอฟต์แวร์ ซอฟต์แวร์  
3. สทิธิประโยชน์สาํคญัท่ีได้รับ     

3.1 ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติ
บคุคลสาํหรับกําไรสทุธิท่ีได้
จากการประกอบกิจการท่ี
ได้รับการสง่เสริมและได้รับ
อนญุาตให้นําผลขาดทนุ
ประจําปีท่ีเกิดขึน้ในระหวา่ง
เวลานัน้ไปหกัออกจากกําไร
สทุธิท่ีเกิดขึน้ภายหลงั
ระยะเวลาได้รับยกเว้นภาษี
เงินได้นิติบคุคลมีกําหนดเวลา
ไมเ่กิน 5 ปีนบัแตว่นัพ้น
กําหนดเวลานัน้  

8 ปี  
 
 

8 ปี 8 ปี 8 ปี 

3.2 ได้รับยกเว้นไมต้่องนําเงินปัน
ผลจากกิจการท่ีได้รับการ
สง่เสริมซึง่ได้รับยกเว้นภาษี
เงินได้ นิติบคุคลไปรวม
คํานวณเพ่ือเสยีภาษีตลอด
ระยะเวลาท่ีได้รับการยกเว้น
ภาษีเงินได้นิติบคุคลนัน้ 

ได้รับ ได้รับ ได้รับ ได้รับ 

3.3 ได้รับยกเว้นอากรขาเข้า
สาํหรับเคร่ืองจกัรตามท่ี
คณะกรรมการพิจารณาอนมุตั ิ

ได้รับ ได้รับ ได้รับ ได้รับ 

4. วนัท่ีเร่ิมใช้สทิธิตามบตัรสง่เสริม 17 มี.ค. 2549 2 พ.ค. 2552 ยงัไมเ่ร่ิมใช้ ยงัไมเ่ร่ิมใช้ 
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4.2 ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน  

อตุสาหกรรมซอฟต์แวร์เกมในปี 2555 โดยภาพรวมของตลาดเกมคอนโซล ไม่ได้มีการเจริญเติบโตท่ีสงูขึน้

อย่างท่ีมีการคาดหวงัไว้ เน่ืองจากปัจจุบันฐานผู้ เล่นเกมคอนโซลทัว่โลกเร่ิมอ่ิมตัว 0 ซึ่งจะเห็นได้จากยอดขายเกม

คอนโซลในประเทศสหรัฐอเมริกาและญ่ีปุ่ นซึ่งเป็นตลาดขายเกมคอนโซลใหญ่ท่ีสดุในโลก มียอดขายตกลงถึงร้อยละ 24 

(ข้อมลูจาก: CNET) โดยถึงแม้บริษัทผู้ผลติเคร่ืองเกมได้ออกเคร่ืองเกมรุ่นใหม ่และมีแผนการตลาดเพ่ือสนบัสนนุการ

ขายเคร่ืองเลน่เกม โดยลดราคาเคร่ืองเกมพร้อมกบัให้ดาวน์โหลดเกมฟรี เพ่ือกระตุ้นยอดขาย แตก็่ยงัไมส่ามารถแก้ไข

การซบเซาของตลาดเกมคอนโซลได้ 

แนวโน้มของอตุสาหกรรมซอฟท์แวร์ในประเทศในปี 2555  ได้เปลี่ยนจากเกมคอนโซลและเกมออนไลน์ไป

เป็นเกมบนโทรศพัย์มือถือ (Smart Phone) และเกมบนคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet PC) รวมถึงโซเชียลเน็ตเวิร์ก 

(Social Network) ซึ่งถือเป็นคู่แข่งทางอ้อมกบัตลาดซอฟท์แวร์

เกม โดยจากรายงานของศูนย์วิจัยกสิกรไทยกล่าวถึงภาพรวม

วา่ คนไทยใช้สมาร์ทโฟนและพีซีแท็บเลต็เพ่ิมขึน้เร่ือยๆ จากเดิม

ในปี 2553 ตลาดสมาร์ทโฟนและพีซีแท็บเล็ตมีจํานวนผู้ ใช้งาน 

29.7% ของตลาดรวมโทรศพัท์เคลื่อนและพีซีแท็บเล็ตทัง้หมด 

แตใ่นปี 2554 มีการขยายตวั 31.7-38.8% คิดเป็นสดัสว่นมลูคา่

ของตลาดรวม 38%  ผลสํารวจชีช้ดัว่า ผู้ ใช้สมาร์ทโฟนและพีซี

แท็บเล็ตมีความต้องการใช้แอพพลิเคชั่นท่ีรองรับฟังก์ชั่นการ

ถ่ายรูป ใช้งานมลัติมีเดีย และโซเชียลเน็ตเวิร์ก 

โดยโซเช่ียลมีเดีย ท่ีคนไทยนิยมใช้งานมากท่ีสดุคือ Facebook รองลงมาคือ Twitter, YouTube, และ google+  โดย

ข้อมลูจาก socialbakers ได้แสดงให้เห็นถงึการเติบโตอยา่งรวดเร็วของยอดผู้ใช้งาน Facebook ในไทย โดยในเดือน

ธนัวาคม ปี 2012 มีผู้ใช้งาน Facebook อยูท่ี่ 18,202,320คน ซึง่คดิเป็นอตัราการเติบโตเป็นอนัดบัท่ี 4 ของเอเชีย 

และเป็นอนัดบัท่ี 13 ของโลก จากจํานวน 212 ประเทศ 

 

 

 

 

 

 

 

จากข้อมูลดงักลา่ว กลุ่มบริษัทได้เล็งเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึน้ จึงได้มีการวางแผนรองรับตลาด

ซอฟท์แวร์และแอพพลเิคชัน่บนอปุกรณ์พกพาให้มากขึน้ ซึง่ตลาดโดยรวมจะเน้นไปในบริการดิจิตอล คอนเทนท์ กลุม่

บริษัทจึงได้เน้นการพฒันาคอนเทนต์และซอฟท์แวร์เพ่ือตอบสนองลกูค้าองค์กร เพ่ือให้ซอฟท์แวร์ท่ีผลิตสามารถช่วย

สง่เสริมการตลาดและการขาย รวมถึงการประชาสมัพนัธ์ตา่งๆได้ 
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ภาวะการแข่งขัน 

• ภาพรวมของการแข่งขัน 

อตุสาหกรรมซอฟต์แวร์เกมและแอพพลเิคชัน่เป็นอตุสาหกรรมเพ่ือความบนัเทิงท่ีมีการเติบโตและขยายตวั

อยา่งตอ่เน่ือง โดยในช่วงทศวรรษท่ีผ่านมา ผู้บริโภคทัว่โลกหนัมาให้ความนิยมในการแสวงหาความบนัเทิงจากการ

เลน่เกมเพ่ิมขึน้ ซึง่เป็นผลตอ่เน่ืองจากการพฒันาทางด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ตท่ีเข้ามามีบทบาท

ในชีวิตประจําวนัของคนโดยทัว่ไป  

 จากข้อมลูในเบือ้งต้นจะเห็นวา่กลุม่ผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ต เป็นกลุม่ท่ีต้องการความบนัเทิง

และรูปแบบการดําเนินชีวิตท่ีทนัสมยั ซึ่งเป็นผลให้จํานวนผู้ เล่นโซเชียลเกมมีจํานวนท่ีใกล้เคียงสสูีกับตลาดเกม

ออนไลน์เป็นอยา่งมาก ซึง่หากประเมินจากข้อมลูการเติบโตของผู้ใช้งาน Facebook แล้ว ในปี 2555 นี ้จํานวนผู้ เลน่

โซเชียลเกมจะมากกวา่เกมออนไลน์ เพราะในปัจจบุนัฐานคนเลน่เกมออนไลน์ในไทยเร่ิมจะอ่ิมตวัแล้ว  

สําหรับตลาดเกมและแอพพลิเคชัน่บนมือถือ Smart Phoneและ Tablet PC นัน้ก็มีการเติบโตขึน้อย่าง

ตอ่เน่ือง ด้วยกระแสของระบบ 3G กําลงัทําให้มาตรฐานของโทรศพัท์มือถือเปลีย่นไปจากเดิม โทรศพัท์มือถือทัว่ไปท่ี

เป็น Feature Phone กําลงัจะหมดไป และตลาดกําลงัถกูแทนท่ีด้วย Smart Phone แทน   

 

• ภาวการณ์แข่งขันในประเทศไทย 

สาํหรับภาวการณ์แขง่ขนัภายในอตุสาหกรรมซอฟต์แวร์เกมในประเทศนัน้ แม้ปัจจบุนัตลาดซอฟต์แวร์เกมท่ี

พฒันาโดยผู้ประกอบการในประเทศไทยจะยงัมีขนาดเลก็ แตจ่ากการสนบัสนนุจากภาครัฐและหนว่ยงานการศกึษาท่ี

ได้จดัให้มีหลกัสตูรการฝึกอบรมรวมทัง้จดัให้มีการแข่งขนัพฒันาซอฟต์แวร์เกมและอนิเมชั่นมากขึน้ ทําให้จํานวน

บคุลากรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในประเทศไทยมีจํานวนเพ่ิมมากขึน้ ประกอบกบัประเทศไทยมีอตัราคา่จ้างตํ่า

กว่าประเทศอ่ืนท่ีมีแรงงานคุณภาพในระดับเดียวกัน เป็นผลให้ผู้ พัฒนาซอฟต์แวร์เกมและแอพพลิเคชั่น ใน

ต่างประเทศมีแนวโน้มท่ีจะย้ายฐานการผลิตมายงัประเทศไทยมากขึน้ ดงัจะเห็นได้จากท่ีปัจจุบนัมีนักลงทุนจาก

ตา่งประเทศเข้ามาก่อตัง้บริษัทเพ่ือประกอบธุรกิจพฒันาซอฟต์แวร์เกมและแอพพลิเคชัน่ และมีการว่าจ้างบริษัทใน

ประเทศในลกัษณะการว่าจ้าง (Outsource) เพ่ือพฒันาโปรแกรมและคอมพิวเตอร์กราฟฟิก ให้กบับริษัทผู้พฒันา

ซอฟต์แวร์เกมและแอพพลเิคชัน่ในตา่งประเทศ สง่ผลให้จํานวนคูแ่ขง่ในอตุสาหกรรมเพ่ิมมากขึน้ ขณะท่ีตลาดเกมใน

ประเทศไทยยงัมีขนาดจํากดั ทําให้ธุรกิจพฒันาซอฟต์แวร์เกมและแอพพลิเคชัน่ เป็นธุรกิจท่ีมีความเสี่ยงสงูสําหรับ

บริษัทผู้พฒันาซอฟต์แวร์เกมและแอพพลเิคชัน่รายยอ่ยท่ีเพ่ิงเร่ิมดําเนินธุรกิจ เน่ืองจากผู้พฒันาซอฟต์แวร์รายยอ่ยมกั

มีปัญหาขาดแคลนเงินทนุหมนุเวียนทําให้ไมส่ามารถพฒันาซอฟต์แวร์เกมและแอพพลเิคชัน่ ท่ีต้องใช้เวลาและเงินทนุ

ในการสร้างงานได้ ปัจจุบันผู้ พัฒนาซอฟต์แวร์เกมและแอพพลิเคชั่น ในประเทศไทยจํานวนมากจึงยังเป็น

ผู้ประกอบการรายย่อยหรือเป็นผู้ รับจ้างพฒันาซอฟต์แวร์เกมและแอพพลิเคชั่น ให้กับผู้พฒันาซอฟต์แวร์ใหญ่ใน

ประเทศและต่างประเทศ ซึ่งการดําเนินธุรกิจดงักลา่วจําเป็นต้องได้รับความเช่ือถือด้านความสามารถของผู้พฒันา

ซอฟต์แวร์ คณุภาพและการสง่มอบชิน้งานตรงตอ่เวลา จากคูค้่าโดยเฉพาะคูค้่าในตา่งประเทศ 
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• ความสามารถในการแข่งขันของกลุ่มบริษัท 

ในด้านการแข่งขนัในอุตสาหกรรมพฒันาซอฟต์แวร์เกมและแอพพลิเคชัน่นัน้ กลุม่บริษัทมีข้อได้เปรียบใน

ด้านประสบการณ์ในการพฒันาซอฟต์แวร์เกมคอนโซลและซอฟต์แวร์เกมคอมพิวเตอร์มาเป็นเวลาถึง 12 ปี ทัง้จาก

การพัฒนาซอฟต์แวร์เกมและแอพพลิเคชั่นในนามของกลุ่มบริษัทและการรับจ้างพัฒนาซอฟต์แวร์เกมและ

แอพพลเิคชัน่ ทําให้ปัจจบุนักลุม่บริษัทมีบคุลากรท่ีมีความชํานาญ สามารถวางแผนการผลิตและควบคมุต้นทนุการ

ผลติได้อยา่งมีประสทิธิภาพ และสามารถพฒันาและสง่มอบซอฟต์แวร์เกมและแอพพลิเคชัน่ ท่ีมีคณุภาพให้แก่ผู้จดั

จําหน่ายหรือลกูค้าผู้ว่าจ้างในระยะเวลาท่ีกําหนด อีกทัง้การประกอบธุรกิจพฒันาซอฟต์แวร์เกมและแอพพลิเคชั่น 

เป็นระยะเวลานานยงัสง่ผลให้กลุม่บริษัทได้รับประโยชน์จากการมีจํานวนซอฟต์แวร์เกมท่ีพฒันาเสร็จสมบรูณ์แล้ว

จํานวนมาก ซึ่งซอฟต์แวร์เกมท่ีพัฒนาเสร็จสมบูรณ์แล้วนัน้ยังสามารถนํามาประยุกต์หรือพัฒนาต่อเน่ืองเป็น

ซอฟต์แวร์เกมใหมไ่ด้ในอนาคต ทําให้กลุม่บริษัทสามารถลดต้นทนุโดยเฉลี่ยต่อเกมลง และสามารถลดระยะเวลาใน

การพฒันาซอฟต์แวร์เกมให้ลดลง  

 อย่างไรก็ตาม จากปัจจยัท่ีมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยี ทําให้บริษัทจําเป็นท่ีจะได้ปรับตวัให้เข้า

กบัสถานการณ์ในปัจจุบนั โดยได้ทําการค้นคว้าและพฒันาความรู้ต่างๆและรูปแบบแผนธุรกิจใหม่ๆให้สามารถทํา

รายได้และมีศกัยภาพในการแขง่ขนัให้มากยิ่งขึน้ไป โดยมุ่งเน้นเร่ืองการพฒันาซอฟต์แวร์และแอพพลิเคชัน่ต่างๆบน

เคร่ืองคอมพิวเตอร์แบบพกพาหรือท่ีเรียกว่า Tablet PC ท่ีปัจจุบนัมียอดจําหน่ายแซงหน้าเกมคอมพิวเตอร์และ

เคร่ืองเลน่เกมคอนโซล 
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4.3 แนวทางในการดาํเนินธุรกิจและกลยุทธ์ในการแข่งขนั 

 ผู้พฒันาซอฟต์แวร์แต่ละรายจะให้ความสําคญักบัการพฒันาซอฟต์แวร์ของตนให้มีแนวคิด และรูปแบบท่ี

สอดคล้องกบัความต้องการของกลุม่เป้าหมายของตนเองเป็นหลกั โดยกลุม่บริษัทมีแนวทางท่ีชดัเจนในการดําเนิน

ธุรกิจ ดงันี ้

• แนวทางในการดาํเนินธุรกิจ 

1. มุ่งเน้นการพัฒนาซอฟต์แวร์เกมและแอพพลิเคชั่น บน Smartphone และ Tablet PC  

 กลุม่บริษัทกําหนดแนวทางในการดําเนินธุรกิจโดยมุ่งเน้นการพฒันาซอฟต์แวร์เกมและแอพพลิเคชั่น บน 

Smart phone และ Tablet PC ทัง้นีเ้น่ืองจากเป็นประเภทของซอฟท์แวร์ท่ีได้รับความนิยมอย่างมาก โดย

ปัจจุบนัมีจํานวนใช้งาน Smart phone และ Tablet PC มากกว่า 303.6 ล้านเคร่ืองทัว่โลก (ข้อมลูจาก: IDC 

Worldwide Quarterly Smart Connected Device Tracker, December 10, 2012)  

2. มุ่งเน้นการให้บริการ Content และพัฒนาแอพพลิเคชั่น บนโซเซี่ยลเน็ตเวิร์ก 

กลุม่บริษัทมุ่งเน้นการสร้าง Content และแอพพลิเคชัน่บนโซเซี่ยลเน็ตเวิร์ก เพ่ือรองรับลกูค้าระดบัองค์กร

โดยช่วยขยายช่องทางด้านการตลาดและการขาย รวมถึงการประชาสมัพนัธ์สินค้าและบริการของลกูค้าองค์กร 

เพ่ือให้เข้าถึงผู้บริโภคได้สะดวกยิ่งขึน้  

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 

4. มุ่งเน้นการพัฒนาซอฟต์แวร์แอพพลิเคชั่น สาํหรับลูกค้าองค์กรผ่านทางเคร่ืองคอมพิวเตอร์พกพา 

Tablet PC 

กลุม่บริษัทได้เลง็เห็นโอกาสในการพฒันาธุรกิจรูปแบบใหม่ โดยพฒันาเป็นแอพพลิเคชัน่สําหรับ

ลูกค้าองค์กร อาทิสมาชิกและนักธุรกิจในเครือข่ายขายตรงและเครือข่ายขายประกัน ผ่านทางเคร่ือง

คอมพิวเตอร์พกพา Tablet PC ของบริษัท ด้วยเทคโนโลยี Multi Media ท่ีมีการพฒันาก้าวไกลไปมากใน

ปัจจบุนั และวิวฒันาการอนัเจริญก้าวหน้าเป็นอยา่งมากของอตุสาหกรรมคอมพิวเตอร์ท่ีมีอินเตอร์เน๊ตเป็น

ตวัขบัเคลื่อน ท่ีทําให้ตลาดสมาร์ทโฟนซึ่งหมายรวมถึงคอมพิวเตอร์พกพาสว่นบคุคล Tablet PC มีอตัรา

การเติบโตท่ีสงูจนมีการคาดการณ์กนัว่าจะเติบโตจนแซงส่วนแบ่งของคอมพิวเตอร์ทัง้หมดในระยะเวลา

อนัใกล้นี ้ 
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• กลยุทธ์ในการแข่งขัน 

โดยกลุม่บริษัทได้กําหนดกลยทุธ์ในการแขง่ขนั อนัจะนําไปสูค่วามสาํเร็จในการดําเนินธุรกิจ ดงันี ้ 

1. การพัฒนาซอฟต์แวร์เกมที่มีแนวคิดแตกต่าง  

การพฒันาซอฟต์แวร์เกมและแอพพลิเคชัน่ท่ีมีแนวคิดแตกต่างถือเป็นหนึ่งในปัจจยัสําคญัท่ีจะทําให้

ซอฟต์แวร์เกมและแอพพลิเคชัน่ท่ีทําการพฒันาได้รับความนิยมและมีโอกาสประสบความสําเร็จ โดยกลุม่

บริษัทมุ่งเน้นการพัฒนาซอฟต์แวร์เกมและแอพพลิเคชั่นท่ีมีรายละเอียด หรือรูปแบบ แตกต่างจาก

ซอฟต์แวร์เกมและแอพพลิเคชั่นท่ีมีเสนอขายอยู่ในปัจจุบนั เพ่ือนําเสนอทางเลือกเพ่ิมเติมให้แก่ผู้บริโภค

ตลอดจนลดการแข่งขนัโดยตรงกับผู้พัฒนาซอฟต์แวร์เกมและแอพพลิเคชั่นรายอ่ืน ซึ่งถือเป็นการเพ่ิม

โอกาสให้ซอฟต์แวร์เกมและแอพพลิเคชั่นท่ีกลุ่มบริษัททําการพัฒนาได้รับความนิยมในหมู่นักเล่นเกม

เพ่ิมขึน้ และจากการท่ีกลุม่บริษัทมุง่เน้นในการพฒันาซอฟต์แวร์เกมและแอพพลเิคชัน่สาํหรับครอบครัวและ

เด็ก ทําให้การกําหนดแนวคิดในการพฒันาซอฟต์แวร์เกมและแอพพลิเคชัน่ของกลุ่มบริษัทนอกจากจะให้

ความสนกุสนานและความเพลดิเพลนิแล้วนัน้ การคํานงึถึงประโยชน์ท่ีผู้ ใช้งานได้รับจึงเป็นอีกหนึง่ในปัจจยั

สาํคญัท่ีกลุม่บริษัทจะนํามาพิจารณาร่วมด้วย  

ทัง้นี ้แนวคิดในการสร้างสรรค์เกมและแอพพลเิคชัน่ใหมข่องกลุม่บริษัทจะมีการออกแบบอย่างมีระบบ

และแบบแผน โดยกลุ่มบริษัทจะทําการวิจัยความต้องการของตลาดเพ่ือศึกษาแนวโน้มความนิยมของ

ผู้ใช้งาน เพ่ือกําหนดรูปแบบท่ีจะทําการพฒันา หลงัจากนัน้กลุม่บริษัทจะกําหนดรายละเอียดและแนวคิด

โดยรวมของเกมและแอพพลิเคชั่น (Software Concept) ซึ่งเป็นตัวกําหนดความเป็นเอกลักษณ์ 

(Uniqueness) ท่ีจะทําให้ซอฟต์แวร์เกมและแอพพลิเคชั่นท่ีทําการพัฒนาโดยกลุ่มบริษัทมีรูปแบบท่ี

แตกตา่งจากผู้พฒันาซอฟต์แวร์เกมและแอพพลเิคชัน่รายอ่ืน 

 

2. การให้ความสาํคัญกับคุณภาพของซอฟต์แวร์เกม    

กลุ่มบริษัทตระหนกัดีว่า คุณภาพของซอฟต์แวร์เกมและแอพพลิเคชั่นซึ่งรวมถึงรูปลกัษณะของเกม 

รูปแบบภาพกราฟิกท่ีมีสีสนัสวยงาม และการเคลื่อนไหวภายในเกมท่ีมีความสมจริงและตรงตามรสนิยม

ของผู้ เล่นนัน้ จะมีส่วนช่วยให้ซอฟต์แวร์เกมและแอพพลิเคชั่นท่ีกลุม่บริษัททําการพฒันาได้รับความนิยม  

ตลอดจนสามารถเพ่ิมมูลค่าของซอฟต์แวร์เกมและแอพพลิเคชั่นของกลุ่มบริษัทได้ กลุ่มบริษัทจึงได้ให้

ความสาํคญักบัการพฒันาคณุภาพของซอฟต์แวร์เกมและแอพพลเิคชัน่ในทกุขัน้ตอนการพฒันา ตัง้แต่การ

วิจยัพฒันารูปแบบ การเขียนโปรแกรม รวมทัง้การตรวจสอบคณุภาพของซอฟต์แวร์เกมและแอพพลิเคชัน่

โดยระบบการตรวจสอบตามมาตรฐานของผู้ผลติเคร่ืองเลน่เกมคอนโซล โดยตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมากลุม่

บริษัทมีการดําเนินการในรูปแบบต่างๆ เพ่ือพฒันาคุณภาพโดยรวมของซอฟต์แวร์เกมและแอพพลิเคชั่น

อยา่งตอ่เน่ือง  

ทัง้นีก้ารให้ความสําคญักับการพฒันาซอฟต์แวร์เกมและแอพพลิเคชั่นให้มีคุณภาพโดยเฉพาะด้าน

ความสมจริง สวยงาม และมีรูปลกัษณะท่ีตรงตามรสนิยมและความสนใจของผู้ ใช้งานนัน้  กลุม่บริษัทเช่ือ

วา่จะมีสว่นช่วยเพ่ิมโอกาสให้ซอฟท์แวร์ท่ีกลุม่บริษัททําการพฒันาได้รับความนิยมจากผู้บริโภค ซึง่จะสง่ผล

ตอ่การขยายตวัเพ่ิมขึน้ของรายได้และความสามารถในการทํากําไรของกลุม่บริษัทได้ในอนาคต 
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3. การบริหารต้นทุนในการพัฒนาซอฟต์แวร์เกมให้มีประสิทธิภาพ  

การบริหารต้นทนุในการพฒันาซอฟต์แวร์เกมให้มีประสิทธิภาพถือเป็นหนึ่งในปัจจยัสําคญัท่ีจะสง่ผล

ต่อความสามารถในการทํากําไรของบริษัทผู้พัฒนาซอฟต์แวร์เกมและแอพพลิเคชั่นโดยทัว่ไป โดยกลุ่ม

บริษัทมีการดําเนินงานหลากหลายแนวทางเพ่ือบริหารต้นทนุในการพฒันาซอฟต์แวร์และแอพพลิเคชัน่เกม

ให้ลดลงซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วจะมีความเก่ียวพันกับการบริหารและควบคุมระยะเวลาในการพัฒนา

ซอฟต์แวร์เกมและแอพพลเิคชัน่เป็นหลกั เน่ืองจากค่าจ้างแรงงานถือเป็นต้นทนุหลกัของต้นทนุการพฒันา

ซอฟต์แวร์เกมและแอพพลเิคชัน่โดยรวม โดยกลุม่บริษัทได้มีนโยบายในการดําเนินงานดงันี ้ 

• ทําการพฒันาเคร่ืองมือท่ีช่วยในการพฒันาซอฟต์แวร์เกมและแอพพลิเคชัน่ (Software Engine) 

การพฒันาเคร่ืองมือท่ีใช้ในการพฒันาซอฟต์แวร์เกมและแอพพลิเคชัน่จะสามารถช่วยลดต้นทนุ

ในสว่นของค่าลิขสิทธ์ิในการจดัหาซอฟต์แวร์สําเร็จรูป เช่น โปรแกรม 3D Max, Maya, Adobe 

Illustrator ของกลุม่บริษัทลงได้ทําให้ต้นทนุในการพฒันาซอฟต์แวร์เกมโดยรวมของกลุม่บริษัทลดลง  

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

ซอฟต์แวร์เกมและแอพพลเิคชัน่ โดยกลุม่บริษัทสามารถนําชดุคําสัง่ท่ีมกีารพฒันาไว้แล้ว มาใช้ซํา้

ในการพฒันาซอฟต์แวร์เกมและแอพพลเิคชัน่ท่ีมีลกัษณะการทํางานท่ีคล้ายคลงึกนัได้ในอนาคต 

ทําให้ระยะเวลาในการพัฒนาซอฟต์แวร์เกมในลําดับถัดไปมีความรวดเร็วเพ่ิมขึน้ ส่งผลให้

ระยะเวลาและต้นทนุในการพฒันาซอฟต์แวร์เกมและแอพพลเิคชัน่ใหมข่องกลุม่บริษัทลดลง และ

กลุม่บริษัทสามารถพฒันาซอฟต์แวร์เกมและแอพพลเิคชัน่ได้มากขึน้ และมีต้นทนุในการพฒันาท่ี

สามารถแขง่ขนักบัผู้พฒันาซอฟต์แวร์เกมรายอ่ืนในตลาดโลกได้ 

• การบริหารวางแผนการพฒันาซอฟต์แวร์เกมและแอพพลิเคชั่นอย่างมีประสิทธิภาพ โดยกลุ่ม

บริษัทกําหนดแผนในการพฒันาซอฟต์แวร์เกมและแอพพลิเคชัน่ในแต่ละปี เพ่ือวางแผนกระจาย

งานและทรัพยากรบุคคลในแต่ละโครงการให้มีประสิทธิภาพสูงสุด นอกจากการใช้ทรัพยากร

ภายในกลุม่บริษัทแล้วยงัมีการว่าจ้างบริษัทและบคุคลภายนอกในการพฒันาซอฟต์แวร์เกมและ

แอพพลิเคชัน่บางสว่น ซึ่งการบริหารทรัพยากรบคุคลในลกัษณะดงักลา่วมีส่วนช่วยให้ต้นทนุการ

พฒันาซอฟต์แวร์เกมและแอพพลิเคชัน่โดยรวมของกลุม่บริษัทลดลงได้ เน่ืองจากกลุม่บริษัทจะทํา

การว่าจ้างบริษัทและบุคคลภายนอกสําหรับลกัษณะงานบางส่วนของเกมท่ีต้องการทกัษะหรือ

ความเช่ียวชาญเฉพาะบคุคลสงู ซึ่งกรณีท่ีกลุม่บริษัทต้องจดัหาพนกังานท่ีมีคณุสมบตัิดงักลา่วใน

ลกัษณะพนกังานประจํา จะทําให้กลุม่บริษัทมีต้นทนุการดําเนินงานคงท่ีเพ่ิมสงูขึน้มาก นอกจากนี ้

การว่าจ้างบคุคลภายนอกทําให้กลุม่บริษัทสามารถควบคมุระยะเวลาในการผลิตได้ดียิ่งขึน้ ซึ่งจะ

สง่ผลตอ่ต้นทนุการพฒันาซอฟต์แวร์เกมและแอพพลเิคชัน่โดยรวมของกลุม่บริษัทด้วย  

• การวางระบบการบริหารจัดการท่ีดีกลุ่มบริษัทตระหนกัดีว่าการมีระบบบริหารจดัการท่ีดีและมี

ประสิทธิภาพ จะทําให้การทํางานมีความคล่องตัวและสามารถลดความล่าช้าในการพัฒนา

ซอฟต์แวร์เกมและแอพพลิเคชั่นลงได้ โดยเฉพาะระบบการจดัการในด้านการจดัทําเอกสารการ

ออกแบบเกมและแอพพลเิคชัน่ (Design Document) โดยกลุม่บริษัทให้ความสาํคญักบัการจดัทํา

เอกสารการออกแบบเกมและแอพพลิเคชั่นให้มีรายละเอียดและครอบคลมุเนือ้หาของเกมและ

แอพพลเิคชัน่โดยละเอียด เพ่ือให้การสือ่สารทัง้ภายในองค์กร และระหวา่งกลุม่บริษัทและลกูค้ามี
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ความชัดเจนเป็นไปทิศทางเดียวกัน ซึ่งจะสามารถช่วยลดการแก้ไขอนัเกิดจากความเข้าใจใน

ความต้องการท่ีผิดพลาด อันจะนํามาสู่ความรวดเร็วในการพัฒนาซอฟต์แวร์เกมและ

แอพพลิเคชั่นและส่งผลให้ต้นทุนในการพฒันาซอฟต์แวร์เกมและแอพพลิเคชั่นของกลุ่มบริษัท

ลดลง 

ทัง้นี ้การบริหารจดัการดงัท่ีกลา่วมาแล้วข้างต้น ทัง้ทางด้านการพฒันาเคร่ืองมือท่ีช่วยในการพฒันา

ซอฟต์แวร์เกมและแอพพลิเคชั่น (Software Engine) การพฒันาชุดคําสัง่ (Source Code) การวาง

แผนพัฒนาซอฟต์แวร์เกมและแอพพลิเคชั่นและการบริหารทรัพยากรบุคคล รวมทัง้การวางระบบการ

จัดการท่ีดีนัน้ กลุ่มบริษัทเช่ือว่าจะช่วยให้กลุ่มบริษัทสามารถพฒันาซอฟต์แวร์เกมและแอพพลิเคชั่นได้

อย่างมีประสิทธิภายใต้การควบคุมต้นทุนในการพฒันาท่ีเหมาะสม ซึ่งจะสง่ผลต่อความสามารถในการ

แขง่ขนั และความสามารถในการทํากําไรของกลุม่บริษัทได้ 

 

4. การกาํหนดช่องทางการจาํหน่ายที่มีประสิทธิภาพ 

ช่องทางการจัดจําหน่ายถือเป็นหนึ่งในปัจจัยสําคัญท่ีจะช่วยสนับสนุนให้ซอฟต์แวร์เกมและ

แอพพลเิคชัน่ท่ีกลุม่บริษัททําการพฒันากระจายไปสูผู่้ เลน่ในภมูิภาคตา่งๆ ซึง่จะนํามาถึงโอกาสในการเพ่ิม

ยอดจําหนา่ยและรายได้ของกลุม่บริษัท ทัง้นี ้สําหรับเกมคอนโซลและคอมพิวเตอร์กลุม่บริษัทมีนโยบายท่ี

จะมุ่งเน้นการติดต่อจัดจําหน่ายซอฟต์แวร์เกมผ่านผู้จัดจําหน่ายเกมรายใหญ่ของโลก เช่น Activision 

Value Publishing, Inc., Zoo game, Inc., THQ, Inc. เป็นต้น เน่ืองจากการจดัจําหน่ายเกมผ่านผู้จดั

จําหน่ายรายใหญ่ของโลกท่ีมีศกัยภาพในการกระจายสินค้าได้ทัว่ถึง ย่อมเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้บริโภค

ปลายทางเข้าถึงสินค้าของกลุ่มบริษัทได้มากขึน้ และซอฟต์แวร์สําหรับลกูค้าองค์กร ทางบริษัทจะติดต่อ

โดยตรงกบัลกูค้าหรือผา่นเอเจนซี่ เป็นต้น  
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4.4 การจัดจาํหน่ายและช่องทางการจาํหน่าย 
 

การจัดจาํหน่ายซอฟต์แวร์เกมและแอพพลิเคชั่น 

เน่ืองจากปัจจุบนักลุ่มบริษัทได้ดําเนินนโยบายผลิตซอฟต์แวร์เกมและแอพพลิเคชั่นเพ่ือตอบสนองลกูค้า

องค์กรในประเทศไทยเป็นหลกั ช่องทางการจดัจําหน่าย จึงเน้นไปท่ีการติดต่อซือ้ขายโดยตรงกบัลกูค้าองค์กร

หรือบริษัทเอเจนซี่ เป็นต้น 

ช่องทางการจัดจาํหน่าย 

ในการจดัจําหนา่ยซอฟต์แวร์เกมและแอพพลเิคชัน่นัน้ กลุม่บริษัทดําเนินการผา่น 3 ช่องทางคือ 

1. การจดัจําหนา่ยโดยตรงกบัลกูค้าองค์กร  

 กลุม่บริษัทจะติดต่อกบัลกูค้าองค์กรโดยตรงเพ่ือนําเสนอซอฟต์แวร์เกมและแอพพลิเคชัน่ท่ีกลุ่ม

บริษัททําการพัฒนาให้แก่ลกูค้า หรือนําเสนอบริการในการพัฒนาซอฟต์แวร์เกมและแอพพลิเคชั่นท่ีมี

คณุลกัษณะเฉพาะเจาะจงท่ีลกูค้าต้องการ โดยลกูค้าท่ีกลุม่บริษัททําการติดต่อโดยตรงนัน้สามารถแบ่งได้

เป็น 2 ลกัษณะ คือ  

• เจ้าของผลิตภณัฑ์ท่ีมีความต้องการนําสินค้าของกลุม่บริษัทเป็นสินค้าแถมเพ่ือส่งเสริมการจําหน่าย

สนิค้าของตน โดยสว่นใหญ่จะเป็นผู้ผลิตเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ซึ่งจะทําการซือ้สิทธิในการนําซอฟต์แวร์

เกมและแอพพลิเคชั่นท่ีกลุ่มบริษัททําการพัฒนาไว้แล้ว ติดตัง้ในเคร่ืองคอมพิวเตอร์ หรือแนบเป็น

สินค้าแถมแก่ลกูค้าเพ่ือเพ่ิมมลูค่าเพ่ิมให้แก่ตวัสินค้า นอกจากนีย้งัมีผู้ ให้บริการอินเตอร์เน็ตบางราย 

ซึง่จะทําการซือ้สทิธิในการนําซอฟต์แวร์เกมและแอพพลเิคชัน่ท่ีกลุม่บริษัททําการพฒันาไว้แล้ว ติดตัง้

ในเว็บไซต์ ของตนเพ่ือให้ผู้ ใช้บริการอินเตอร์เน็ต ตวัอย่างผู้ ให้บริการอินเตอร์เน็ต ได้แก่บริษัท ทีโอที 

จํากดั(มหาชน) เป็นต้น ทัง้นี ้การจําหน่ายสิทธิให้แก่ลกูค้าโดยตรงในกลุม่นี ้โดยสว่นใหญ่จะเป็นการ

ให้สทิธิในลกัษณะรวมซอฟต์แวร์เกมหลายเกมเข้าด้วยกนั  

• เจ้าของผลิตภณัฑ์ท่ีมีความต้องการพฒันาซอฟต์แวร์เกมและแอพพลิเคชั่นท่ีมีคุณลกัษณะเจาะจง

สาํหรับตนเอง เพ่ือใช้เป็นสือ่ในการประชาสมัพนัธ์ และสง่เสริมการขายสนิค้าของตน โดยลกูค้าจะระบุ

รายละเอียดของเกมท่ีต้องการเพ่ือให้กลุ่มบริษัททําการพัฒนา ตัวอย่างลูกค้ากลุ่มนีไ้ด้แก่ บริษัท 

Activision Value Publishing, Inc. ซึ่งว่าจ้างกลุม่บริษัทให้ทําการพฒันาซอฟต์แวร์เกม Barbie 

Fashion Show บริษัท GameDuell ท่ีจ้างกลุม่บริษัทให้พฒันาซอฟต์แวร์เกม Island Escape ซึ่งเป็น

เกมคอมพิวเตอร์ออนไลน์ท่ีเล่นบนเฟซบุ๊ก และบริษัท ยนิูลีเวอร์ไทย เทรดดิง้ จํากัด ซึ่งทําสญัญา

วา่จ้างกลุม่บริษัทพฒันาซอฟต์แวร์เกม Paddle Pop: The Pyrata โดยเป็นการนําตวัการ์ตนูหลกัท่ีเป็น

ตวัแทนของไอศกรีม Paddle Pop ในสือ่โฆษณารูปแบบตา่งๆ มาพฒันาสูรู่ปแบบเกมคอมพิวเตอร์และ

เกมคอนโซลให้เป็นเกมผจญภยัไขปริศนา ซึง่ผู้ เลน่สามารถนํารหสัท่ีได้รับเมื่อซือ้ไอศกรีม Paddle Pop 

แลกเป็นรางวลัและอปุกรณ์ตา่งๆ ภายในเกมได้ โดยซอฟต์แวร์เกมดงักลา่วนัน้ลกูค้าจะนําไปแจกโดย

สามารถดาวน์โหลดจากอินเตอร์เน็ต หรือใช้วิธีแจกแผ่นซอฟต์แวร์เกมแก่ผู้ ท่ีซือ้ไอศกรีมเป็นการ

สง่เสริมการขาย 
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นอกจากนี ้กลุ่มบริษัทยงัได้ผลิตเกมบน Facbook ได้แก่เกม StartUpCity เพ่ือประชาสมัพนัธ์

สินค้าและบริการให้แก่ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) โดยเป็นเกมท่ีจําลองสถานการณ์การตัง้

ธุรกิจ โดยสอดแทรกให้ผู้ เลน่ได้ความรู้เร่ืองการทําธุรกิจ และเกม SinghaWorld พฒันาให้แก่บริษัท

บญุรอด บิวเวอร์ร่ี จํากดั โดยเน้นให้ผู้ เลน่เกมมีความเข้าใจในอตุสาหกรรมผลติเคร่ืองดื่มเป็นต้น 

 

2. การจดัจําหนา่ยโดยผา่นบริษัทเอเจนซี่โฆษณา  

กลุม่บริษัทได้เป็นพนัธมิตรกบับริษัทเอเจนซี่โฆษณาหลายบริษัท เพ่ือร่วมมือกนัพฒันาซอฟต์แวร์เกม

และแอพพลเิคชัน่ เพ่ือตอบสนองแผนการตลาดให้กบัลกูค้าองค์กร ตวัอย่างท่ีผ่านมา ทางบริษัทได้ร่วมมือ

กบัเอเจนซี่โฆษณาเพ่ือสร้างสรรค์เกมให้กบัลกูค้าองค์กร DELL และ นํา้ยาปรับผ้านุม่ คอมฟอร์ท เป็นต้น 

 

3. การจดัจําหนา่ยคอร์สการเรียนการสอนของสถาบนัเสริมทกัษะโดยตรงตอ่ลกูค้ากลุม่ครอบครัวและเด็ก 

กลุม่บริษัทได้มุ่งเน้นให้ บริษัท อินฟอร์เมติก พลสั จํากดั ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ ให้ขยายสาขาสถาบนั

สอนภาษาให้เพ่ิมมากขึน้ โดยมีเป้าหมาย จะเปิดสาขาให้ครบ 50 สาขาภายในสิน้ปี 2558 

 

 ลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย 

 กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของกลุ่มบริษัท ได้แก่ กลุ่มผู้ จัดจําหน่ายเกม (Game Publisher) ใน

ตา่งประเทศ และกลุม่ลกูค้าเอกชนในประเทศไทย  

 กลุม่บริษัททําการจําหนา่ยซอฟต์แวร์ให้กบัลกูค้าใน 3 ลกัษณะคือ  

1) การจดัจําหน่ายโดยตรงกับลกูค้าองค์กร กลุม่บริษัทจะออกแบบและผลิตซอฟต์แวร์เกมและ

แอพพลเิคชัน่ ให้ตรงกบัความต้องการของของลกูค้าองค์กรให้มากท่ีสดุ เพ่ือเน้นให้ซอฟต์แวร์

เกมและแอพพลเิคชัน่เป็นตวักระตุ้นการตลาดและการขายให้มากท่ีสดุ 

2) การจดัจําหนา่ยโดยผา่นบริษัทเอเจนซี่โฆษณา กลุม่บริษัทจะเน้นออกแบบและผลิตซอฟต์แวร์

เกมและแอพพลิเคชั่น ให้ตรงกับภาพลกัษณ์ของสินค้า เพ่ือส่งเสริมการประชาสมัพนัธ์ของ

ลกูค้าองค์กร  

3) การจัดจําหน่ายคอร์สการเรียนการสอนของสถาบันเสริมทักษะ โดยขายตรงสู่กลุ่มลูกค้า

ครอบครัวและเด็ก โดยจะเน้นไปยังกลุ่มครอบครัวและเด็กเล็กท่ีต้องการพัฒนาทกัษะการ

เรียนรู้เป็นหลกั 
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4.5 การจัดหาผลิตภณัฑ์ 

นโยบายการผลิต 

กลุม่บริษัทมีนโยบายการผลติและพฒันาซอฟต์แวร์เกมและแอพพลเิคชัน่ใน 2 ลกัษณะ คือ 

1. การพฒันาซอฟต์แวร์เกมและแอพพลเิคชัน่เพ่ือเสนอขายตอ่ลกูค้า (Made to stock)  

กลุ่มบริษัทจะเป็นผู้ ออกแบบและกําหนดรายละเอียดทัง้หมดของเกม จากนัน้จึงดําเนินการพัฒนา

ซอฟต์แวร์เกมและแอพพลเิคชัน่จนแล้วเสร็จและจึงนําเสนอต่อลกูค้า ทัง้ลกูค้าซึ่งเป็นผู้จดัจําหน่ายเกม หรือเจ้าของ

ผลติภณัฑ์ท่ีมีความต้องการนําสนิค้าของกลุม่บริษัทเป็นสนิค้าแถมเพ่ือสง่เสริมการจําหนา่ยสนิค้าของตน เช่น ผู้ผลิต

เคร่ืองคอมพิวเตอร์  โดยสว่นใหญ่แล้วการพฒันาซอฟต์แวร์เกมและแอพพลิเคชัน่เพ่ือเสนอขายแก่ลกูค้านัน้ ลิขสิทธ์ิ

ของซอฟต์แวร์โปรแกรมท่ีทําการพฒันาจะเป็นของกลุม่บริษัท โดยกลุม่บริษัทจะให้สิทธิลกูค้าในการทําการจําหน่าย

ตามจํานวน หรือระยะเวลาท่ีได้ตกลงกนั  

2. การพฒันาซอฟต์แวร์เกมและแอพพลเิคชัน่ตามความต้องการของลกูค้า (Made to order) 

กลุ่มบริษัทจะพัฒนาซอฟต์แวร์เกมและแอพพลิเคชั่นตามความต้องการของลูกค้า ทัง้ลูกค้าท่ีเป็นผู้ จัด

จําหน่ายเกมหรือลูกค้าท่ีเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ โดยลูกค้าเป็นผู้ กําหนดรายละเอียดของเกมท่ีต้องการและมี

ตรวจสอบคณุภาพ และชําระค่าบริการให้การผลิตและพฒันาซอฟต์แวร์เกมให้แก่กลุม่บริษัทตามระดบัความสําเร็จ

ของชิน้งานนบัตัง้แต่เอกสารประกอบการออกแบบเกม (Design Document) เกมขัน้ทดลอง (Alpha & Beta 

Testing) ไปจนถึงขัน้ตอนการตรวจสอบคุณภาพครัง้สดุท้าย (Quality Assuring) การพฒันาซอฟต์แวร์เกมและ

แอพพลิเคชั่นในลกัษณะนีส้่วนมากใช้กับการพฒันาซอฟต์แวร์เกมและแอพพลิเคชั่นท่ีมีต้นทุนการผลิตสงูหรือมี

รูปแบบเป็นเอกลกัษณ์อนัถือเป็นเกมท่ีมีคณุภาพสงู (Premium) โดยสว่นใหญ่ลขิสทิธ์ิของซอฟต์แวร์โปรแกรมสําหรับ

การพฒันาในลกัษณะนีจ้ะเป็นของลกูค้า  

ภาพรวมของขัน้ตอนการพฒันาซอฟต์แวร์เกมและแอพพลเิคชัน่ 

 ในการดําเนินธุรกิจพัฒนาซอฟต์แวร์เกมและแอพพลิเคชั่นนัน้ กลุ่มบริษัทจะมีการจัดประชุมผู้บริหาร

ระดบัสงูของแต่ละสว่นงานเพ่ือวางแผนการผลิตและพฒันาซอฟต์แวร์ ตลอดจนการออกแบบในเบือ้งต้น อาทิเช่น 

ออกแบบแนวคิด และส่วนประกอบต่างๆ โดยทําการศึกษาข้อมูล ภาวะอุตสาหกรรม และงานวิจัยจากท่ีปรึกษา

ทางการตลาดเพ่ือติดตามแนวโน้มความเปลี่ยนแปลงของตลาดซอฟต์แวร์ซึ่งจะมีสว่นช่วยให้ซอฟต์แวร์ท่ีกลุม่บริษัท

จะทําการผลิตและพัฒนานัน้ มีแนวคิดและรูปแบบตรงกับความต้องการใช้งานของลูกค้า ส่งผลโดยตรงต่อการ

ประสบความสาํเร็จและการได้รับความนิยมของซอฟต์แวร์เกมท่ีจะทําการผลติ 

 ทัง้นีเ้มื่อกลุม่บริษัทกําหนดแนวคิดของซอฟต์แวร์ท่ีจะทําการพฒันาได้แล้วนัน้ จะเข้าสูก่ระบวนการพฒันา

ซอฟต์แวร์โดยละเอียดซึง่สามารถแสดงได้ดงันี ้ 
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แผนภาพแสดงขัน้ตอนการผลติและพฒันาซอฟต์แวร์เกม 

 

กระบวนการผลติและพฒันาซอฟต์แวร์และแบง่ออกเป็น 4 ขัน้ตอนหลกั ดงัตอ่ไปนี ้

1. Software Design เป็นขัน้ตอนการออกแบบแนวคิดของซอฟต์แวร์เกมและแอพพลิเคชัน่ ในขัน้ตอนนีฝ่้าย

ออกแบบจะกําหนดรูปแบบและออกแบบรายละเอียดตา่งๆของซอฟต์แวร์ อาทิเช่น รูปแบบภาพกราฟิก ตวั

ละครในเกม การปฏิสมัพนัธ์กบัผู้ใช้งาน(User Interface) การออกแบบระดบัความยากง่ายของเกม (Level 

Design) เป็นต้น รายละเอียดการออกแบบทัง้หมดจะถูกรวบรวมเป็นเอกสารการออกแบบเกม (Design 

Document) เพ่ือใช้ในการนําเสนอตอ่ลกูค้าและใช้ในการวางแผนการผลติตอ่ไป 

2. Production Plan เป็นขัน้ตอนวางแผนการพฒันาซอฟต์แวร์เกมโดยบริษัท เป็นการกําหนดขอบเขตของงาน 

กําหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานแต่ละส่วน การบริหารและจัดสรรบุคลากรจากพนกังานภายในกลุ่ม

บริษัทหรือการจัดจ้างบุคคลภายนอก (Outsource) เพ่ือทํางานร่วมกันเป็นทีมตามความเหมาะสม โดย

ลกัษณะงานจะแบ่งออกเป็น 3 สว่น คือ ส่วนงานพฒันาโปรแกรม (Software Programming) สว่นงาน

พฒันาภาพคอมพิวเตอร์กราฟิก (Computer Graphic) และสว่นงานสร้างดนตรีและเสียงประกอบภายใน

เกม (Music and sound)  

3. Alpha and Beta Testing เป็นขัน้ตอนการทดสอบซอฟต์แวร์เกมท่ีอยู่ระหว่างพัฒนาตามระยะขัน้

ความสาํเร็จของงานโดยแบง่ขัน้ความสาํเร็จออกเป็น 

1. ขัน้อลัฟ่า(Alpha) ซึ่งซอฟต์แวร์เกมท่ีพฒันาจนถึงขัน้ตอนดงักลา่วจะสามารถใช้งานได้บางสว่น 

ในขณะท่ีภาพกราฟิกและเสยีงประกอบภายในเกมยงัไมเ่สร็จสมบรูณ์ การทดสอบเกมในขัน้นีเ้พ่ือ

ตรวจสอบภาพรวมและทดสอบความสมดลุของระบบการเลน่ในเกม  

Software Design 

Alpha & Beta Testing 

Quality Assuring / Debugging 

Send Master copy to client 

Production Plan 

Computer Graphic Music & Sound Software Programming 
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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  

 

 ทัง้นีร้ะยะเวลาในการพฒันาซอฟต์แวร์จะแตกตา่งกนัตามแตล่ะประเภทของ Platform และรายละเอียดของ

แต่เกม ซึ่งสว่นใหญ่ใช้เวลาประมาณ 3-4 เดือน อย่างไรก็ตาม สําหรับซอฟต์แวร์เกมท่ีมีความรายละเอียดสงูและมี

ความยากในการพฒันา ตลอดจนต้องมีการพฒันาชดุคําสัง่และเคร่ืองมือเพ่ิมเติม จะใช้เวลาเพ่ิมขึน้เป็นประมาณ 5-

7 เดือน โดยระหว่างขัน้ตอนการพฒันาซอฟต์แวร์ดงักลา่ว ลกูค้าหรือผู้จดัจําหน่ายเกม อาจเข้ามามีสว่นร่วมในการ

ทดสอบเกมตัง้แต่ขัน้ระหว่างการผลิต เพ่ือเป็นการตรวจสอบคุณภาพ และติดตามความคืบหน้าของการพฒันา

ซอฟต์แวร์ ทัง้นี ้ในการจัดทําแผนการผลิตและพฒันาซอฟต์แวร์นัน้ บริษัทจะทําการเผ่ือระยะเวลาในการพฒันา

ซอฟต์แวร์ไว้เพ่ือป้องกนัความผิดพลาดท่ีอาจจะเกิดขึน้ได้ ท่ีจะทําให้ไม่สามารถนําสง่เกมท่ีพฒันาสําเร็จแล้วให้แก่

ลกูค้าได้ทนัตามกําหนด  

  

4.6 ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

            -ไมม่ี- 
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5. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 

 

5.1 ทรัพย์สินถาวรหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ  

ทรัพย์สนิถาวรท่ีสาํคญัของบริษัทและบริษัทยอ่ยมีรายละเอียดตามมลูคา่ตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 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 24.64 *จดจํานองกบัสถาบนัการเงิน 

อาคารชุด ดิเอ็มโพริโอเพลส 

ห้องชุดเลขท่ี 93/352 ชัน้ 8 

อาคาร C แขวง คลองตนั เขต 

คลองเตย กรุงเทพฯ 

อาคารชดุ เจ้าของ 12.72 **จดจํานองกบัสถาบนัการเงิน 

 

ส่วนปรับปรุงสาํนักงานเช่า เคร่ืองใช้สาํนักงาน เคร่ืองตกแต่งติดตัง้ และยานพาหนะ 
 

ประเภท ลกัษณะ

กรรมสทิธ์ิ 

มลูคา่สทุธิ 

(ล้านบาท) 

ภาระผกูพนั 

สว่นปรับปรุงสาํนกังาน 

- อาคารสาํนกังาน 

- ห้องชดุ 

 

เจ้าของ 

เจ้าของ 

 

0.42 

1.80 

 

*ปลอดภาระผกูพนั 

  ปลอดภาระผกูพนั 

เคร่ืองใช้สาํนกังาน เจ้าของ 2.69   ปลอดภาระผกูพนั 

เคร่ืองตกแตง่และติดตัง้ เจ้าของ 2.07   ปลอดภาระผกูพนั 

ยานพาหนะ เจ้าของ 0.72   ติดสญัญาเช่าซือ้ ซึง่จะสิน้สดุวนัท่ี15 มีนาคม 2558 

* ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 ท่ีดินโฉนดเลขท่ี 101314 (เนือ้ท่ี 106.5 ตารางวา) และอาคารรวมทัง้สว่นปรับปรุงอาคารของ

บริษัทฯ ซึ่งตัง้อยู่ท่ี เลขท่ี 67/2 ซอยสขุุมวิท 8 ถ.สขุุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ ได้ถูกจดัประเภทเป็น

สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนท่ีถือไว้เพ่ือขาย เน่ืองจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในวนัท่ี 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 ได้มี

มติอนมุตัิให้จําหนา่ยสนิทรัพย์ ดงักลา่วให้แก่บคุคลท่ีไม่เก่ียวข้องกนัในมลูค่าจํานวน 28.00 ล้านบาท เพ่ือชําระหนีใ้ห้แก่

สถาบนัการเงินแห่งหนึ่ง โดย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯมีมูลค่าหนีค้งค้างกับสถาบนัการเงินดงักล่าวจํานวน 

31.52 ล้านบาท โดยได้โอนกรรมสทิธ์ิในสนิทรัพย์ให้แก่ผู้ซือ้ในวนัท่ี 29 มกราคม 2556 

** ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 กลุม่บริษัทได้จํานองห้องชดุเลขท่ี 93/352 กบัสถาบนัการเงินในประเทศอีกแห่งหนึ่ง เพ่ือคํา้

ประกนัวงเงินเบิกเกินบญัชีและวงเงินกู้ยืมจากสถาบนัดงักลา่วในวงเงินจํานวน 15.00 ล้านบาท  

กลุ่มบริษัทมีนโยบายในการตัง้ค่าเสื่อมราคาโดยวิธีเส้นตรง โดยส่วนปรับปรุงอาคารตัดตามอายุการใช้งาน

ประมาณ  5 ปี และอปุกรณ์ประมาณ 5 ปี 



 บริษัท ไซเบอร์แพลนเน็ต อินเตอร์แอคทีฟ จํากดั (มหาชน) 

 แบบ 56-1 ปี 2555 สว่นที่ 1 ข้อ 5 หน้า 2 

5.2 ทรัพย์สินที่ไม่มีตัวตนที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2555 กลุม่บริษัทมีสินทรัพย์ท่ีไม่มีตวัตน อนัได้แก่ ซอฟต์แวร์ท่ีพฒันาแล้วเสร็จ โปรแกรม

คอมพิวเตอร์ ลขิสทิธ์ิ และซอฟต์แวร์ท่ีอยูร่ะหวา่งพฒันา โดยมีมลูคา่ 38.83 ล้านบาท 2.41 ล้านบาท 0.04 ล้านบาท และ 

48.29 ล้านบาท ตามลําดบั ทัง้นีก้ลุม่บริษัทมีนโยบายการตดัจําหน่ายลิขสิทธ์ิและซอฟต์แวร์เกมเป็นระยะเวลา 3 –10 ปี 

โดยพิจารณาสอดคล้องกบัระยะเวลาการใช้ประโยชน์เป็นหลกั 

 ทัง้นี ้ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 มีการจดลขิสทิธ์ิในสนิทรัพย์ไมม่ีตวัตนทัง้สิน้ 253 รายการประกอบด้วยลิขสิทธ์ิ

ในด้านวรรณกรรมซึง่ได้แกร่ายละเอียดการออกแบบเกมจํานวน 21 รายการ ลขิสทิธ์ิในด้านโสตทศันวสัดซุึง่ได้แก่ภาพและ

เสยีงรวมถึงอนิเมชัน่ท่ีใช้ในเกมจํานวน 210 รายการ และลขิสทิธ์ิด้านศิลปกรรมซึง่ได้แก่ภาพกราฟิกตวัละครในเกมจํานวน 

22 รายการ  

 

5.3 เคร่ืองหมายการค้า   

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 กลุม่บริษัทเป็นเจ้าของเคร่ืองหมายการค้า/บริการ ดงัตอ่ไปนี ้ 

เคร่ืองหมายการค้า/บริการ วันที่จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ รูปเคร่ืองหมายการค้า/บริการ 

CyberPlanet Interactive  

Public Co., Ltd. 
31 พฤษภาคม 2554 

 

Genius planet 13 กมุภาพนัธ์ 2552 

 

Genius planet 10 มีนาคม 2554 

 

 

 

 

 

 



 บริษัท ไซเบอร์แพลนเน็ต อินเตอร์แอคทีฟ จํากดั (มหาชน) 

 แบบ 56-1 ปี 2555 สว่นที่ 1 ข้อ 6 หน้า 1 

6. ข้อพพิาททางกฎหมาย 

 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 บริษัทฯ มีข้อพิพาททางกฎหมายกบัคูค้่ารายหนึง่ของบริษัท โดยบริษัทได้รับจ้างคู่ค้า

รายดงักลา่วทําการพฒันาซอฟต์แวร์เกมคอมพิวเตอร์จํานวน 4 เกม และเมื่อพฒันาเกมแล้วเสร็จบริษัทดงักลา่วจะทําการ

ผลติแผน่ซีดีซอฟต์แวร์เกมโดยแตง่ตัง้ให้บริษัทเป็นผู้จดัจําหนา่ยและรับประกนัการจําหนา่ย  

 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 แต่เน่ืองจากคู่ค้ารายดงักล่าวได้ยื่นอทุธรณ์เพ่ือขอให้สญัญาว่าจ้างดงักลา่วเป็นโมฆะ โดยในวนัท่ี 28 

มิถุนายน 2555 ศาลอุทธรณ์ได้พิพากษายืนตามศาลชัน้ต้นว่าสญัญาว่าจ้างดังกล่าวเกิดขึน้แล้ว  ต่อมาในวันท่ี 27 

กรกฎาคม 2555 คู่ค้ารายดงักลา่วได้ยื่นฎีกาเพ่ือคดัค้านคําพิพากษาศาลอทุธรณ์  ทางบริษัทฯ จึงยงัไม่สามารถทําการ

ฟ้องซํา้ในคดีเดียวกนัได้ในขณะนี ้ โดยต้องรอให้การพิจารณาคดีในศาลฎีกาดงักลา่วเสร็จสิน้ก่อน  อีกทัง้คูค้่ารายดงักลา่ว

ได้ยื่นฟ้องร้องบริษัทสําหรับค่าเสียหายในการผิดสญัญารับประกนัการจําหน่ายแผ่นซีดีเกมท่ีพฒันาแล้วเสร็จแล้ว เป็น

มลูคา่ตามสญัญาทัง้สิน้ 1.82 ล้านบาท ทัง้นีบ้ริษัทได้มีการจ่ายชําระคา่ซอฟต์แวร์เกมดงักลา่วเป็นมลูค่าทัง้สิน้ 0.91 ล้าน

บาทเทา่กบัจํานวนแผน่ซีดีซอฟต์แวร์เกมท่ีบริษัทได้รับ สาํหรับซีดีซอฟต์แวร์เกมในสว่นท่ีเหลือนัน้ บริษัทได้ขอรับสินค้าแต่

ไม่ได้รับการตอบรับจากคู่ค้ารายดงักลา่ว บริษัทจึงมิได้ชําระเงินสําหรับสินค้าในสว่นท่ียงัมิได้รับมอบสินค้านัน้ คู่ค้าราย

ดงักลา่วจึงได้ฟ้องเรียกคา่เสยีหายจากบริษัทเป็นจํานวนเงิน 0.83 ล้านบาท พร้อมดอกเบีย้ร้อยละ 7.5 ตอ่ปี โดยขณะนีค้ดี

ยงัไมถ่ึงท่ีสิน้สดุ อยา่งไรก็ตามบริษัทได้นําเงินฝากธนาคารจํานวน 1.20 ล้านบาท ไปจํานําไว้เป็นหลกัทรัพย์คํา้ประกนัคดี

ความฟ้องร้องดงักลา่วแล้ว 

นอกจากนี ้  สืบเน่ืองจากทางกลุ่มบริษัทได้ตรวจพบว่า อดีตเจ้าหน้าท่ีการเงินของบริษัทฯได้ร่วมกับ

บคุคลภายนอกในการทําการปลอมเอกสารและใช้เอกสารปลอมในการเบิกเงินฝากธนาคารในนามของกลุม่บริษัทฯไปใช้

เป็นการสว่นตวั โดยมีมลูค่าความเสียหายท่ีตรวจสอบพบจํานวน 14.36 ล้านบาท และ 16.66 ล้านบาทในปี 2553 และ 

2554 ตามลาํดบั กลุม่บริษัทได้แจ้งความดําเนินคดีกบัพนกังานดงักลา่วและบคุคลท่ีเก่ียวข้องแล้วบางสว่น และปัจจุบนั

สามารถตามจบักมุตวัได้แล้ว โดยในระหวา่งปี 2555 บริษัทฯ ได้ดําเนินการฟ้องร้องอดีตพนกังานดงักลา่วและพวกโดยมี

รายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้   

1) เมื่อวนัท่ี 26 มกราคม 2555 บริษัทฯ ได้ดําเนินการฟ้องร้องอดีตพนกังานคนดงักลา่วท่ีศาลแรงงานกลาง ใน

ข้อหาละเมิดนายจ้างเก่ียวกบัการทํางานตามสญัญาจ้าง, เรียกเงินคืน, เรียกค่าเสียหาย และเมื่อวนัท่ี  28 

กุมภาพันธ์ 2555 ศาลแรงงานกลางได้พิพากษาให้อดีตพนกังานคนดังกล่าวให้ชําระเงินคืนแก่บริษัทฯ 

จํานวน 9.58 ล้านบาท พร้อมดอกเบีย้ในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี เป็นจํานวน 0.51 ล้านบาท รวมทัง้สิน้ 

10.09 ล้านบาท  

 



 บริษัท ไซเบอร์แพลนเน็ต อินเตอร์แอคทีฟ จํากดั (มหาชน) 

 แบบ 56-1 ปี 2555 สว่นที่ 1 ข้อ 6 หน้า 2 

เมื่อวนัท่ี 27 เมษายน 2555 ศาลแรงงานกลางได้ออกหมายบงัคบัคดีจัดการยึดอายดัทรัพย์สินของ

อดีตพนักงานดังกล่าว ต่อมา เมื่อวันท่ี 18 พฤษภาคม 2555 สํานักงานบังคับคดีได้ออกรายงานการยึด

อสงัหาริมทรัพย์ของอดีตพนกังานดงักลา่ว 

อย่างไรก็ตามเมื่อวนัท่ี 18 กรกฎาคม 2555 อดีตพนกังานคนดังกล่าวได้ยื่นคําร้องขอพิจารณาคดี

ดงักลา่วใหมต่อ่ศาลแรงงานกลาง และในวนัท่ี 15 ตลุาคม 2555 ศาลแรงงานกลางได้พิพากษาให้เพิกถอนการ

พิจารณาคดีเดิมเพ่ือพิจารณาใหมต่ามท่ีขอ ปัจจบุนัอยูร่ะหวา่งการพิจารณาคดีดงักลา่ว 

 

2) ใน 17 กุมภาพนัธ์ 2555 และ วนัท่ี 18 พฤษภาคม 2555 บริษัทฯ ได้ดําเนินการฟ้องร้องอดีตพนกังานคน

ดงักลา่วและพวกท่ีศาลอาญากรุงเทพใต้ในข้อหาลกัทรัพย์ ปลอมและใช้เอกสารปลอม ปัจจุบนัอยู่ระหว่าง

การพิจารณาคดีของศาล 

 

3) ในวนัท่ี 21 พฤศจิกายน 2555 ได้ดําเนินการฟ้องแพ่งต่อสถาบันการเงินท่ีเก่ียวข้องรวมทัง้พนกังานคน

ดงักล่าวและพวกในข้อหาผิดสญัญาฝากทรัพย์  ละเมิดและเรียกค่าเสียหายท่ีศาลแพ่งรัชดา ปัจจุบนัอยู่

ระหวา่งการพิจารณาของศาล 

 

ปัจจุบันความเสียหายส่วนท่ีทราบเพ่ิมเติมอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลกัฐานของบริษัทฯ และพนักงาน

สอบสวนเพ่ือดําเนินคดีกบัพนกังานดงักลา่วและพวกเพ่ือให้รับผิดและชดใช้เงินคืนบริษัทฯต่อไป หากคดีมีความคืบหน้า

ประการใด ทางบริษัทฯจะเรียนให้ทราบตอ่ไป 
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7. โครงสร้างเงนิทุน 

7.1 หลักทรัพย์ของบริษัท 

             ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 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 26 ธนัวาคม 2555 มีดงันี ้

 

รายช่ือ 
จาํนวนหุ้น 

(หุ้น) 

ร้อยละของ 

จาํนวนหุ้นทัง้หมด 

1. กลุ่มวานิชวงศ ์และบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งตามม.258  * 59,187,080 21.14 

2. นาย ชูชาติ ชยัชูเกียรติ 13,950,000 4.98 

3. นาย ทว ีจงพิพฒันากลู 9,680,000 3.46 

4. นาย ปรีชา วสุโสภณ 8,539,600 3.05 

5. นาย วรีะ วนิิตจรัส  6,790,000 2.43 

6. น.ส. พิศมยั วสุโสภณ 6,300,000 2.25 

7. นาย วศินน์ ผาติกลุเศรษฐ ์ 6,251,400 2.23 

8. น.ส. อรุณีย ์ อาชวเมธีกลุ 3,700,000 1.32 

9. น.ส. นุชนาถ  ระวแีสงสูรย ์ 3,000,000 1.07 

10. นายพิศลย ์ มีแกว้ 2,820,000 1.01 

          ยอดรวม 120,218,080 42.94 

หมายเหต ุ: 

*  กลุม่ครอบครัววานิชวงศ์ ประกอบด้วย นายชนินทร์เดช วานิชวงศ์ ถือหุ้นจํานวน 41,219,479 หุ้น และนายชนินทร์ วานิชวงศ์ ถือ

หุ้น 17,967,601 หุ้น   
 

7.3 นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 

 ในกรณีท่ีกลุม่บริษัทไมม่ีความจําเป็นในการใช้เงินเพ่ือการลงทนุหรือขยายกิจการ และมีกระแสเงินสดเพียงพอ 

กลุม่บริษัทมีนโยบายจ่ายปันผลไมน้่อยกวา่ร้อยละ 40 ของกําไรสทุธิหลงัหกัภาษีเงินได้นิติบคุคล และสาํรองตามกฎหมาย 

ทัง้นีอ้ตัราการจ่ายเงินปันผลดงักลา่วอาจเปลีย่นแปลงได้ โดยขึน้อยูก่บัความจําเป็นและความเหมาะสมโดยพิจารณาจาก

ประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหุ้นเป็นสาํคญั ทัง้นี ้มติของคณะกรรมการบริษัทท่ีอนมุตัิให้จ่ายเงินปันผลจะต้องถกูนําเสนอเพ่ือ

ขออนมุตัิตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น เว้นแตเ่ป็นการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล ซึง่คณะกรรมการบริษัทมีอํานาจอนมุตัิให้จ่ายเงิน

ปันผลระหวา่งกาลได้และให้รายงานให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นทราบในการประชมุคราวตอ่ไป  
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8. การจัดการ 

โครงสร้างการจัดการ 

 โครงสร้างการจดัการของบริษัท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2555 สามารถแสดงได้ดงันี ้

 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

ผู้ตรวจสอบภายใน 

คณะกรรมการบริษัท 

ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร 

กรรมการผู้จดัการ 

ฝ่ายการตลาด  

ผู้ อํานวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน ผู้ อํานวยการฝ่ายปฏบิตัิการ ผู้ อํานวยการฝ่ายการตลาด ผู้ อํานวยการฝ่ายผลิต 

ฝ่ายบญัชี ฝ่ายการเงิน ฝ่ายบคุคล ฝ่ายผลิต ฝ่ายตรวจสอบคณุภาพ 

คณะกรรมการบริหาร 
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คณะกรรมการบริษัท 

 

ณ วนัท่ี  28 กมุภาพนัธ์ 2556 บริษัทมีกรรมการทัง้หมด 7 ทา่น ดงันี ้

 

ลาํดับ รายชื่อ ตาํแหน่ง 

1. นายชนินทร์เดช วานิชวงศ์ ประธานกรรมการ 

2. นายชนินทร์ วานิชวงศ์ รองประธานกรรมการ 

3. นายไกรภพ แพง่สภา กรรมการ 

4. นายศรัณย์ วิชยาภยั กรรมการ 

5. ดร.โสรัชย์ อศัวะประภา กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 

6. นายพงศ์พรหม ยามะรัต กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

7. นายจตพุร โชติกวณิชย์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

 

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 
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7) จดัให้มีกระบวนการสร้างผู้บริหารระดบัสงูของบริษัทเพ่ือให้มีขึน้มาทดแทนอย่างต่อเน่ือง (Succession 

Plan) 

8) แตง่ตัง้กรรมการตรวจสอบ  และให้ความเห็นชอบเก่ียวกบัอํานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ 

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 เก่ียวกบัการให้เช่ากิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่นท่ีสําคญั 

การมอบหมายให้บุคคลอ่ืนเข้าจดัการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอ่ืนโดยมี

วตัถปุระสงค์จะแบง่กําไรขาดทนุกนั 

 การออกหุ้นใหมเ่พ่ือชําระแก่เจ้าหนีข้องบริษัท ตามโครงการแปลงหนีเ้ป็นทนุ 

 การลดทนุจดทะเบียนของบริษัท โดยการลดจํานวนหุ้น หรือลดมลูคา่หุ้น 

 การเพ่ิมทนุ การลดทนุ การออกหุ้นกู้  การควบหรือเลกิบริษัท 

 เร่ืองอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายกําหนด 

 

คณะกรรมการตรวจสอบ/คณะกรรมการอิสระ 

            ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 คณะกรรมตรวจสอบของบริษัท ประกอบด้วย 3 ทา่น ดงัรายนามตอ่ไปนี ้
  

ลาํดับ รายชื่อ ตาํแหน่ง 

1. ดร.โสรัชย์ อศัวะประภา* ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 

2. นายพงศ์พรหม ยามะรัต กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 

3. นายจตพุร โชติกวณิชย์ 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  

 



  บริษัท ไซเบอร์แพลนเน็ต อินเตอร์แอคทีฟ จํากดั (มหาชน) 

 แบบ 56-1 ปี 2555 สว่นที่ 1 ข้อที่ 8 หน้า 7 

คณะกรรมการบริหาร  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 คณะกรรมการบริหารของบริษัท ประกอบด้วย 4 ทา่น ดงัรายนามตอ่ไปนี ้

ลาํดับ รายชื่อ ตาํแหน่ง 

1. นายชนินทร์เดช     วานิชวงศ์ ประธานกรรมการบริหาร 

2. นายชนินทร์           วานิชวงศ์ กรรมการบริหาร 

3. นายไกรภพ            แพง่สภา กรรมการบริหาร 

4. นางสาวอริยา        วงศ์วารี กรรมการบริหาร 

 

ขอบเขตอาํนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร 

ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 5/2552 เมื่อวนัท่ี 23 กรกฎาคม 2552 ได้มีการกําหนดขอบเขต

อํานาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารดงัตอ่ไปนี ้
 

1) กําหนดนโยบาย ทิศทาง กลยทุธ์ และโครงสร้างการบริหารงานหลกัในการดําเนินธุรกิจของบริษัทท่ีกําหนดให้�

สอดคล�องและสนบัสนนุตอ่สภาพเศรษฐกิจและการแขง่ขนัท่ีได้�กําหนดและแถลงไว้�ตอ่ผู้ ถือหุ้นเพ่ือเสนอ

ให้�คณะกรรมการบริษัทฯเห็นชอบ 

2) กําหนดแผนธุรกิจ งบประมาณ และหลกัในการดําเนินธุรกิจให้สอดคล้องกบัเป้าหมายท่ีได้รับมอบหมายจาก

คณะกรรมการบริษัท และให้มีอํานาจควบคุมดแูลการดําเนินธุรกิจการบริหารต่างๆ ของบริษัท ให้เป็นไปตาม

นโยบายธุรกิจ แผนธุรกิจและกลยุทธ์ทางธุรกิจท่ีคณะกรรมการบริษัทได้อนุมตัิแล้วภายใต้กฎหมาย 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 กู้�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 

 



  บริษัท ไซเบอร์แพลนเน็ต อินเตอร์แอคทีฟ จํากดั (มหาชน) 

 แบบ 56-1 ปี 2555 สว่นที่ 1 ข้อที่ 8 หน้า 8 

 ทัง้นีก้ารมอบอํานาจดงักลา่วข้างต้นให้�แก่คณะกรรมการบริหารนัน้ จะไม่�รวมถึงการมอบอํานาจในการ

อนมุตัิรายการใดท่ีตนหรือบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้งมีสว่นได้เสียหรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน�อ่ืนใด 

(ตามข้อบงัคบัของบริษัทฯและตามท่ีสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์�และตลาดหลกัทรัพย์�กําหนด) 

กับบริษัทหรือบริษัทย่อย ซึ่งการอนุมัติรายการดังกล่าวจะต้องนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพ่ือให้�

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาต่อไป โดยกรรมการบริหารท่านนัน้และบุคคลท่ีอาจมีความขดัแย้งจะไม่มีสิทธิออก

เสยีงลงคะแนนในการประชมุคณะกรรมการบริษัทฯในเร่ืองดงักลา่ว 

 

ผู้บริหาร 

        ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 ผู้บริหารของบริษัทประกอบด้วย 4 ทา่น ดงัรายนามตอ่ไปนี ้

ลาํดับ รายชื่อ ตาํแหน่ง 

1. นายชนินทร์เดช วานิชวงศ์ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

2. นายชนินทร์ วานิชวงศ์ รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

3. นางสาวอริยา วงศ์วารี ผู้ อํานวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน  

5. นางสาวนสุรา สทิธิวงษ์    ผู้ อํานวยการฝ่ายปฏิบตัิการ 

 

   เลขานุการบริษัท 

   ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 เลขานกุารบริษัท คือ นางสาว กรกานต์ ศรีสอาด 

 

   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 

7. เป็นผู้ รับมอบอํานาจของบริษัทในการบริหารกิจการของบริษัทให้เป็นตามวตัถปุระสงค์  ข้อบงัคบั  นโยบาย  

ระเบียบ  ข้อกําหนด  คําสัง่  มติท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นและ/หรือมติท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัททกุประการ 



  บริษัท ไซเบอร์แพลนเน็ต อินเตอร์แอคทีฟ จํากดั (มหาชน) 

 แบบ 56-1 ปี 2555 สว่นที่ 1 ข้อที่ 8 หน้า 9 

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 

                            



  บริษัท ไซเบอร์แพลนเน็ต อินเตอร์แอคทีฟ จํากดั (มหาชน) 

 แบบ 56-1 ปี 2555 สว่นที่ 1 ข้อที่ 8 หน้า 10 

การสรรหากรรมการ 

• การสรรหากรรมการบริษัท 

  การคดัเลอืกบคุคลท่ีจะดํารงตําแหนง่กรรมการของบริษัท  แม้ปัจจบุนัยงัไมไ่ด้มีการแตง่ตัง้คณะกรรมการสรรหา 

(Nominating Committee) แตค่ณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาคดัเลือกกรรมการโดยใช้หลกัเกณฑ์และวิธีการสรรหา 

โดยคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้ พิจารณาคดัเลือกตามเกณฑ์คณุสมบตัิตามมาตรา 68 แห่งพระราชบญัญัติบริษัท

มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ท่ีเก่ียวข้อง 

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 

 



  บริษัท ไซเบอร์แพลนเน็ต อินเตอร์แอคทีฟ จํากดั (มหาชน) 

 แบบ 56-1 ปี 2555 สว่นที่ 1 ข้อที่ 8 หน้า 11 

ค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการบริหารและผู้บริหาร 

1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงนิ 

       คา่ตอบแทนกรรมการ กรรมการบริหารและผู้บริหารท่ีเป็นตวัเงินในปี 2554 และ ปี 2555 มีดงันี ้ 

 

รายช่ือ ค่าตอบแทนรายเดือน 

(บาท) 

ค่าเบีย้ประชุม 

(บาท) 

จาํนวนครัง้เข้าประชุม/ 

จาํนวนประชุมทัง้หมด 

ปี 2554 ปี 2555 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2554 ปี 2555 

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท       

 1. นายชนินทร์เดช วานิชวงศ์ - - 46,666.67 15,555.56 4/4 5/5 

 2. นายชนินทร์ วานิชวงศ ์ - - 33,333.33 - 4/4 5/5 

 3. นายไกรภพ แพ่งสภา - - 22,222.22 11,111.11 3/4 4/5 

 4. นายศรัณย์ วชิยาภยั 1 - - 22,222.22 11,111.11 2/4 5/5 

 5. นายจตพุร โชตกิวณิชย์ 2 - - 26,666.66 39,999.99 3/4 5/5 

 6. ดร.โสรัชย์ อศัวะประภา - - 31,111.11 15,555.56 3/4 2/5 

 7. นายพงศ์พรหม ยามะรัต3 - - - - - - 

 8. นายกิตตพิล ปราโมทย์ ณ อยธุยา4 - - 39,999.99 26,666.66 3/4 3/4 

  9. นายอนนัต์ ลีต้ระกลู5   22,222.22 11,111.11 4/4 2/3 

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทในฐานะของ

ผู้บริหาร และคา่ตอบแทนกรรมการบริหาร*  
7,120,783.81 3,832,149.00 

- - - - 

คา่ตอบแทนผู้บริหาร* 2,418,913.11 1,646,662.51 - - - - 

รวมทัง้สิน้ 9,539,696.92 5,478,811.51 244,444.42 131,111.10 - - 

 
หมายเหต ุ *  ประกอบด้วย เงินเดือน โบนสั กองทนุประกนัสงัคม กองทนุสํารองเลีย้งชีพ คา่นายหน้า และเงินผลประโยชน์พนกังาน  

1 นายศรัณย์ วิชยาภยั ได้เข้าดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการบริษัทตัง้แตว่นัที่ 29 เมษายน 2554   
2  นายจตพุร โชติกวณิชย์ ได้เข้าดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบตัง้แตว่นัที่ 29 เมษายน 2554 
3 นายพงศ์พรหม ยามะรัต ได้เข้าดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบตัง้แตว่นัที่ 13 พฤศจิกายน 2555 

  4นายกิตติพล ปราโมทย์ ณ อยธุยา ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระเม่ือวนัที่ 15 สิงหาคม 2555 

  5 นายอนนัต์ ลีต้ระกลู ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการอิสระของบริษัทเม่ือวนัที่ 1 มิถนุายน 2555 

 

2) ค่าตอบแทนอื่น 

 บริษัทจดัตัง้กองทนุสาํรองเลีย้งชีพ โดยมอบหมายให้บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กสิกรไทย จํากดั ทําหน้าท่ี

จดัการและบริหารกองทนุดงักลา่ว โดยบริษัทจ่ายสมทบเข้ากองทนุในอตัราร้อยละ 3 ของเงินเดือนของพนกังาน 

 



  บริษัท ไซเบอร์แพลนเน็ต อินเตอร์แอคทีฟ จํากดั (มหาชน) 

 แบบ 56-1 ปี 2555 สว่นที่ 1 ข้อที่ 8 หน้า 12 

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 ท่ีเก่ียวข้องได้ 
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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 

 บริษัทตระหนกัดีถึงความสาํคญัของการเปิ�ดเผยข้อมลูท่ีมีความถกูต้อง ครบถ้วน และโป่ร�งใส ทัง้รายงาน

ข้อมลูทางการเงินและข้อมลูทัว่ไป ตามหลกัเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศของสํานกังานคณะกรรมการ

กํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์� และตลาดหลกัทรัพย์แห�่งประเทศไทย ตลอดจนข้�อมลูอ่ืนท่ีสําคญัท่ีมี

ผลกระทบตอ่�ราคาหลกัทรัพย์ของบริษัท ซึง่มีผลต�่อกระบวนการตดัสนิใจของผู้ลงทนุและผู้�มีส�่วนได้�เสยี

ของบริษัท  

 โดยบริษัทจะเผยแพร่�ข้อมลูสารสนเทศของบริษัทตอ่ผ�ูถือหุ้�น นกัลงทนุ และสาธารณชนผ่�านช่องทาง

และสื่อการเผยแพร�ข้อมูลต่างๆ ของสํานกังานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์�และตลาดหลกัทรัพย์� และ

ตลาดหลกัทรัพย์�แหง่ ประเทศไทย รวมถึงเว็บไซต์�ของบริษัท คือ www.cpigames.com  

 

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

5. โครงสร้างของคณะกรรมการ  

 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย บุคคลท่ีมีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ท่ีสามารถเอือ้ประโยชน์ได้กับ

บริษัท โดยเป็นผู้มีบทบาทสาํคญัในการให้ความเห็นชอบการวางนโยบายและแผนการดําเนินธุรกิจและมีการติดตาม

ผลการดําเนินงานเป็นรายไตรมาส  อีกทัง้ยงัให้ความสําคญักบัระบบการควบคมุภายในและการตรวจสอบภายใน

เพ่ือประโยชน์ของบริษัทและผู้ ถือหุ้นโดยรวม 

 คณะกรรมการของบริษัทมีจํานวน  7 ทา่น ประกอบด้วย กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร จํานวน 2 ทา่น กรรมการทัว่ไป 

2 ทา่น และมีกรรมการอิสระจํานวน 3 ทา่น โดยมีสดัสว่นเกินกวา่ 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการบริษัททัง้หมด เพ่ือทํา

หน้าท่ีถ่วงดุลในการออกเสียงพิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ตลอดจนสอบทานการบริหารงานของฝ่ายบริหารเพ่ือให้เกิด

ประโยชน์สงูสดุตอ่บริษัท 
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 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 

 บริษัทได้กําหนดหลกัปฏิบัติเก่ียวกับจรรยาบรรณของคณะกรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนักงาน เพ่ือให้ผู้ ท่ี

เก่ียวข้อง ยดึถือเป็นแนวทางในการปฏิบตัิหน้าท่ีตามภารกิจของบริษัทด้วยความซื่อสตัย์ จริต และเท่ียงธรรมทัง้ การ

ปฏิบตัิต่อผู้มีสว่นได้เสียทกุกลุม่ ทัง้นี ้บริษัทได้มีการประกาศและแจ้งให้พนกังาน และผู้บริหารทกุคนรับทราบ และ

ยดึปฏิบตัิตามแนวทางดงักลา่วอยา่งเคร่งครัด 
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9. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

 คณะกรรมการบริษัทได้�กําหนดนโยบายเก่ียวกบัความขดัแย้�งทางผลประโยชน์� บนหลกัการท่ีว่�า การ

ตดัสินใจใดๆ ในการดําเนินกิจกรรมทางธุรกิจจะต้�องทําเพ่ือผลประโยชน์�� สงูสดุของบริษัทเท่านัน้ และควร

หลีกเลี่ยงการกระทําท่ีก่อให้�เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์�� โดยกําหนดให้�ผู้ ท่ีมีสว่นเก่ียวข้�องหรือ

เก่ียวโยงกบัรายการท่ีพิจารณา ต้�องแจ้�งให้บริษัททราบถึงความสมัพนัธ�หรือการเก่ียวโยงของตนในรายการ

ดงักลา่ว และต้�องไม�่เข้าร�วมการพิจารณาตดัสนิ รวมถึงไมม่ีอํานาจอนมุตัิในธุรกรรมนัน้ๆ 

 คณะกรรมการตรวจสอบจะนําเสนอคณะกรรมการบริษัทเก่ียวกบัรายการท่ีเก่ียวโยงกนั และรายการท่ีมีความ

ขัดแย้งทางผลประโยชน์� ซึ่งได้�มีการพิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบ รวมทัง้บริษัท ได้ปฏิบัติตาม

หลกัเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยอยา่งเคร่งครัดในเร่ืองการกําหนดราคาและเง่ือนไขต่างๆกบับคุคลท่ี

อาจมีความขดัแย้งด้านผลประโยชน์ให้เสมือนทํารายการกับบคุคลภายนอกและสง่รายงานตามระยะเวลาท่ีตลาด

หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยกําหนด และจะได้�มีการเปิ�ดเผยไว้�ในงบการเงิน รายงานประจําปี และแบบแสดง

รายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) ด้วย 

10. รายงานของคณะกรรมการ 

 คณะกรรมการบริษัทกําหนดให้มีการจดัทํารายงานความรับผิดชอบของตนต่อรายงานทางการเงินไว้ในรายงาน

ประจําปี โดยรายงานดงักลา่วจะถดัจากรายงานของผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเพ่ือรับรองว่าเป็นรายงานทางการเงินท่ี

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 2555 บริษัทจดัการประชุมคณะกรรมการบริษัททัง้หมดจํานวน 5 ครัง้ และในปี 2554 

ทัง้หมด 4 ครัง้ 

12. ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 

 บริษัทได้�ให้ความสําคญัต่อระบบควบคมุภายในทัง้ในระดบับริหาร และระดบัปฏิบตัิงาน และเพ่ือให้�เกิด

ความมีประสิทธิภาพในการดําเนินงาน บริษัทจึงได้�กําหนดภาระหน้�าท่ี อํานาจการดําเนินการของผู้ �

ปฏิบตัิงานและผู้�บริหารไว้�เป็นลายลกัษณ�อกัษรอย�างชดัเจน มีการควบคมุดแูลการใช้�ทรัพย�สินของ

บริษัทให้� เกิดประโยชน์� และมีการแบง่แยกหน้�าท่ี ผู้ปฏิบตัิงาน ผู้ติดตามควบคมุและประเมินผลออกจากกนั 

นอกจากนี ้บริษัทยงัจัดให้มีผู้ ท่ีทําหน้าท่ีตรวจสอบภายในเพ่ือทําการสอบทานระบบการควบคุมภายใน และการ
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ตรวจสอบภายในให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิผลมีการควบคมุทางด้านการเงินและมีการปฏิบตัิงานท่ีเป็นไป

ตามแนวทางท่ีวางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทัง้การตรวจสอบการปฏิบตัิตามกฎหมายและข้อกําหนดต่างๆ ท่ี

เก่ียวข้องกบับริษัท โดยผลการตรวจสอบจะถกูรายงานตรงตอ่คณะกรรมการตรวจสอบและผู้บริหารระดบัสงู 

การดแูลเร่ืองการใช้ข้อมลูภายใน 

  บริษัทมีนโยบายและวิธีการในการดูแลผู้ บริหาร และพนักงานในการนําข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพ่ือ

ประโยชน์สว่นตน 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 

 

13. ข้อพิพาทด้านแรงงานในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา 

  - ไมม่ี- 

14. 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 2555 สว่นที่ 1 ข้อที่ 9 หน้า 1 

9. การควบคุมภายใน 

ในการประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี ท่ี 1/2556 เมื่อวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2556 ซึง่มีคณะกรรมการตรวจสอบ

สองท่าน คือ นายจตุพร โชติกวณิชย์ และ นายพงศ์พรหม ยามะรัตเข้าร่วมประชุมด้วย ได้ทําการประเมินแบบประเมิน

ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของ   บริษัทไซเบอร์แพลนเน็ต อินเตอร์แอคทีฟ จํากัด (มหาชน) โดยการ

ซกัถามข้อมลูจากฝ่ายบริหารสรุปได้วา่ จากการประเมินระบบควบคมุภายในของกลุม่บริษัทในด้านตา่งๆ 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 2555 ปรมาได้ทําการประเมินระบบควบคมุภายในสําหรับเร่ือง 

ดงัตอ่ไปนี ้

1.  กิจกรรมการขายลขิสทิธ์ซอฟแวร์ การตัง้ลกูหนีก้ารค้า และการรับเงิน 

2. กิจกรรมการจดัซือ้/จดัจ้าง การตัง้เจ้าหนีก้ารค้า และการจ่ายเงิน 

3. กิจกรรมการขายสทิธ์ิการดําเนินธุรกิจในระบบแฟรนไชส์ การตัง้ลกูหนีก้ารค้าและการรับเงิน 

4. .กิจกรรมการให้บริการอบรมภาษาองักฤษ การตัง้ลกูหนีก้ารค้าและการรับเงิน และ  

5. กิจกรรมการบริหารสนิทรัพย์ถาวร  
 

พบวา่กลุม่บริษัท มีระบบการควบคมุภายในอยา่งเพียงพอและมีการปฏิบตัิตามอย่างต่อเน่ือง สําหรับประเด็นท่ี

ผู้ตรวจสอบภายในเสนอข้อสงัเกตต่างๆ เป็นเพียงประเด็นเร่ืองของเอกสารการปฏิบตัิงานภายในในแต่ละฝ่ายงาน ซึ่ง

ข้อสงัเกตดงักลา่วไมม่ีผลกระทบอยา่งมีสาระสาํคญัตอ่การดําเนินงานของกลุม่บริษัทแตป่ระการใด   
 



 บริษัท ไซเบอร์แพลนเน็ต อินเตอร์แอคทีฟ จํากดั (มหาชน) 

 แบบ 56-1 ปี 2555 สว่นที่ 1 ข้อ 10 หน้า 1 

10. รายการระหว่างกนั 

 

รายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง 

  ในระหว่างปี 2553 ถึงปี 2555 บริษัทมีรายการธุรกิจท่ีสําคญักับบคุคลท่ีเก่ียวข้องกนั บริษัทย่อย และบริษัทท่ี

เก่ียวข้องกนั   สว่นใหญ่เก่ียวเน่ืองกบัการดาํเนินธุรกิจตามปกติ ทัง้นี ้รายการธุรกิจดงักลา่วเป็นไปตามเง่ือนไขหรือเกณฑ์ท่ี

ตกลงร่วมกนัระหวา่งบริษัทฯ และบคุคลหรือบริษัทท่ีเก่ียวข้องกนัดงักลา่ว และเป็นไปตามปกติทางธุรกิจ โดยรายละเอียด

รายการระหวา่งกนัได้เปิดเผยไว้แล้วในหมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงินของบริษัท สาํหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2555 ข้อ 3 ซึง่ได้ผา่นการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแล้ว 

  

 



 บริษัท ไซเบอร์แพลนเน็ต อินเตอร์แอคทีฟ จํากดั (มหาชน) 

 แบบ 56-1 ปี 2555 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 2553  คือ 0.32 

ปี 2554  คือ 0.13 

ปี 2555  คือ 0.13 

 

ปี 2553  คือ 0.51 

ปี 2554  คือ 0.06 

ปี 2555  -ไมมี่- 

 

- รายการดงักลา่วเป็นรายการที่บริษัทจา่ยคา่นายหน้าให้แก่ผู้ อํานวยการฝ่าย

การตลาดในการจําหน่ายสินค้าของบริษัท ซึ่งในปี 2553-2554 คณุชนินทร์ 

วานิชวงศ์ ดํารงตําแหน่งดงักล่าวอยู่ โดยที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้

ที่  5/2552  ในวนัที่ 23 กรกฏาคม 2552 ได้มีมติปรับปรุงเง่ือนไขและอตัรา

ค่าตอบแทนการทําการตลาดแก่ผู้ อํานวยการฝ่ายการตลาด โดยให้ได้รับ

ค่าตอบแทนเท่ากับร้อยละ 2.5 ของยอดขายสทุธิสําหรับการทําการตลาด

เอง และไมมี่การจา่ยคา่นายหน้าให้กบัผู้ อํานวยการฝ่ายการตลาดเน่ืองจาก

การขายของผู้ 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 2555 สว่นที่ 1 ข้อ 10 หน้า 3 

บริษัท/บุคคลที่เก่ียวข้อง ลักษณะความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ ขนาดรายการ 

(ล้านบาท) 

ความเหน็กรรมการตรวจสอบและ 

ความสมเหตุสมผลและความจาํเป็น 

คณุชนินทร์เดช วานิชวงศ์ เป็นกรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม

และผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท  

เงินกู้ยืมกรรมการค้างจา่ย ปี 2553  - ไมมี่ - 

ปี 2554  - ไมมี่ - 

 ปี 2555 คือ 8.06 

- รายการดงักลา่วเป็นรายการที่บริษัทฯ ได้รับความชว่ยเหลือทางการเงินจาก

กรรมการเพ่ือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินงานของบริษัทฯ และ

บริษัทยอ่ยเน่ืองจากปัญหาการขาดสภาพคลอ่งทางการเงิน ดงันี ้ 

(1) มลูคา่รวมของการรับความชว่ยเหลือทางการเงิน    :    กู้ยืมเงินในวงเงิน

รวมไมเ่กิน  20  ล้านบาท 

(2) อตัราดอกเบีย้     :    ไมค่ิดดอกเบีย้ 

(3) การชําระคืน        :    ชําระคืนเงินต้นในคราวเดียวเม่ือทวงถาม 

ความเหน็คณะกรรมการตรวจสอบ 

- กรรมการตรวจสอบของบริษัทฯได้พิจารณาแล้วเห็นว่า การทํารายการ

ดงักลา่วทําให้บริษัทฯมีสภาพคลอ่งในการดําเนินการมากขึน้ อีกทัง้เง่ือนไข

การทํารายการเป็นไปเพ่ือประโยชน์สงูสดุของบริษัทฯ จึงเห็นชอบอนมุตัิให้

เข้าทํารายการดงักลา่วนีไ้ด้ 



 บริษัท ไซเบอร์แพลนเน็ต อินเตอร์แอคทีฟ จํากดั (มหาชน) 

 แบบ 56-1 ปี 2555 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 2553  คือ 0.04 

ปี 2554  คือ 0.02 

ปี 2555  คือ 0.06 

 

 

ปี 2553  คือ 0.13 

ปี 2554  คือ 0.11 

ปี 2555  คือ 0.04 

- 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  

 



 บริษัท ไซเบอร์แพลนเน็ต อินเตอร์แอคทีฟ จํากดั (มหาชน) 

 แบบ 56-1 ปี 2555 สว่นที่ 1 ข้อ 10 หน้า 5 

มาตรการหรือขัน้ตอนการอนุมัติการทาํรายการระหว่างกัน 

 กรณีท่ีรายการระหว่างกันของบริษัทฯกับบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเกิดขึน้กับบุคคลท่ีอาจมีความขดัแย้งทาง

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 

 



 บริษัท ไซเบอร์แพลนเน็ต อินเตอร์แอคทีฟ จํากดั (มหาชน) 

 แบบ 56-1 ปี 2555 สว่นที่ 1 ข้อ 11 หน้า 1 

11. ฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงาน 

 

11.1 งบการเงนิ 

 

• ผู้สอบบัญชีของบริษัท 

ผู้สอบบญัชีประจําปี 2555 คือ สาํนกังาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท 

ผู้สอบบญัชีประจําปี 2552-2554 คือ บริษัท แกรนด์ ออดิท จํากดั   

 

• สรุปรายงานการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี สาํหรับงบการเงนิประจําปี 2552 – 2555 

  

 - ปี 2552 

ผู้สอบบญัชีแสดงความเห็นอยา่งไมม่ีเง่ือนไขตอ่งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท สาํหรับปีสิน้สดุ

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 

 - ปี 2553 

ผู้สอบบญัชีแสดงความเห็นอยา่งไมม่ีเง่ือนไขตอ่งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท สาํหรับปีสิน้สดุ

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 

 - ปี 2554 

ผู้สอบบญัชีแสดงความเห็นอยา่งไมม่ีเง่ือนไขและมข้ีอสงัเกตตอ่งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 

สาํหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 

 - ปี 2555 

ผู้สอบบญัชีแสดงความเห็นอยา่งไมม่ีเง่ือนไขและมข้ีอสงัเกตตอ่งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 

สาํหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 บริษัท ไซเบอร์แพลนเน็ต อินเตอร์แอคทีฟ จํากดั (มหาชน) 

 แบบ 56-1 ปี 2555 สว่นที่ 1 ข้อ 11 หน้า 2 

ตารางสรุปงบการเงนิรวม (งบแสดงฐานะการเงนิ งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงนิสด) 

 

บริษัท ไซเบอร์แพลนเน็ต อนิเตอร์แอคทีฟ จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

 

งบแสดงฐานะการเงนิ 

 

       (หนว่ย : ล้านบาท) 

รายการ 2555 2554 2553 

      (ปรับปรุงใหม่) 

สินทรัพย์       

สินทรัพย์หมุนเวียน       

  เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 0.67  2.17  38.97  

  ลกูหนีก้ารค้า - กิจการอ่ืน - สทุธิ 3.05  11.84  58.75  

  สนิค้าคงเหลอื - สทุธิ 6.07  3.63           1.10  

  ลกูหนีอ่ื้น - กิจการอ่ืน 3.29  6.14         1.14 

  ลกูหนีจ้ากการทจุริต - สทุธิ          -         - 0.11  

  สนิทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน 7.69  5.19  5.76  

  สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนท่ีถือไว้เพ่ือขาย 25.06        -      - 

       รวมสินทรัพย์หมุนเวียน        45.83         28.97  105.83  

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน       

  เงินลงทนุทัว่ไป - สทุธิ - - 6.75  

  สนิทรัพย์ไมม่ีตวัตน - สทุธิ 89.57  109.44  126.81  

  ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ - สทุธิ 20.00  51.43  50.70  

  เงินลงทนุระยะยาว - เงินฝากประจํา 1.24  1.21  11.20  

  สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนอ่ืน 0.58  1.56  1.42  

       รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 111.39  163.64  196.88  

รวมสินทรัพย์ 157.22  192.61  302.71  

 



 บริษัท ไซเบอร์แพลนเน็ต อินเตอร์แอคทีฟ จํากดั (มหาชน) 

 แบบ 56-1 ปี 2555 สว่นที่ 1 ข้อ 11 หน้า 3 

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ) 

  

 (หนว่ย : ล้านบาท) 

รายการ 2555 2554 2553 

      (ปรับปรุงใหม่) 

หนีส้นิและส่วนของผู้ถอืหุ้น       

หนีส้นิหมุนเวียน       

   เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 23.38  24.92  20.21  

  เจ้าหนีก้ารค้า - กิจการอ่ืน 4.41  6.43  7.33  

  เจ้าหนีอ่ื้น - บคุคลและกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 3.80 3.32 0.04 

  เจ้าหนีอ่ื้น - กิจการอ่ืน 2.45 3.31 4.32 

  เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 

      -สว่นท่ีครบกําหนดชําระในหนึง่ปี  2.40   3.30  3.32  

  หนีส้นิภายใต้สญัญาเช่าซือ้-สว่นท่ีครบกําหนดชําระในหนึง่ปี 0.34  0.29   0.28  

  เงินกู้ยืมระยะสัน้จากบคุคลท่ีเก่ียวข้องกนั 8.06        -        - 

  หนีส้นิหมนุเวยีนอ่ืน 3.02  1.13  0.35  

  หนีส้นิท่ีเก่ียวข้องโดยตรงกบัสนิทรัพย์ไมห่มนุเวยีน 

       ท่ีถือไว้เพ่ือขาย 25.29       -       - 

      รวมหนีส้ินหมุนเวียน 73.15  42.70  35.85  

หนีส้นิไม่หมุนเวียน       

  เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - สทุธิ 4.49  12.89  15.73  

  หนีส้นิภายใต้สญัญาเช่าซือ้ - สทุธิ 0.47  0.81  1.12  

  หนีส้นิผลประโยชน์พนกังาน 0.90  0.84          -  

      รวมหนีส้ินไม่หมุนเวียน 5.86  14.54  16.85  

รวมหนีส้ิน  79.01  57.24  52.70  

ส่วนของผู้ถอืหุ้น       

ทนุเรือนหุ้น       

    ทนุจดทะเบียน (มลูคา่หุ้นละ 0.50 บาท) 140.00  140.00  140.00  

    ทนุท่ีออกและชําระแล้ว (มลูคา่หุ้นละ 0.50 บาท) 140.00  140.00  140.00  

สว่นเกินมลูคา่หุ้น 91.02  91.02  91.02  

กําไรสะสม - จดัสรรเพ่ือสาํรองตามกฎหมาย 0.77  0.77  0.77  

กําไรสะสม - ยงัไมไ่ด้จดัสรร (153.59) (96.42) 18.22  

รวมส่วนของผู้ถอืหุ้น   78.20   135.37  250.01  

ส่วนของผู้ถอืหุ้นส่วนน้อย       

รวมหนีส้ินและส่วนของผู้ถอืหุ้น 157.22  192.61  302.71  

 

 



 บริษัท ไซเบอร์แพลนเน็ต อินเตอร์แอคทีฟ จํากดั (มหาชน) 

 แบบ 56-1 ปี 2555 สว่นที่ 1 ข้อ 11 หน้า 4 

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

       (หนว่ย : ล้านบาท) 

รายการ 2555 2554 2553 
      (ปรับปรุงใหม่) 

รายได้       

  รายได้จากการขาย     1.28      1.12  - 

  รายได้จากการให้บริการ 0.37  8.12  70.71  

  รายได้จากสถาบนัสอนภาษา    1.97     5.90  25.49  

  กําไรจากอตัราแลกเปลีย่น   -   0.89   - 

  รายได้อ่ืน 0.21 1.24 2.07 

      รวมรายได้ 3.83  17.27  98.27  

ค่าใช้จ่าย       

  ต้นทนุขายและต้นทนุการให้บริการ 12.84  37.24 38.16  

  คา่ใช้จ่ายในการขาย 3.97  9.67  6.71  

  คา่ใช้จ่ายในการบริหาร 21.25  27.00  26.70  

  หนีส้งสยัจะสญู 4.85  31.44  16.41  

  ขาดทนุจากการด้อยคา่/ตดัจ่ายสนิทรัพย์ไมม่ีตวัตน 12.36  20.65       - 

  (กําไร) ขาดทนุจากอตัราแลกเปลีย่น 0.36       -  5.04  

  ขาดทนุจากการด้อยคา่เงินลงทนุ       - 1.75    11.24  

  คา่ใช้จ่ายอ่ืน 0.99 0.70          - 

  ต้นทนุทางการเงิน  4.37  2.81  2.17 

      รวมค่าใช้จ่าย  60.99   131.26  106.43  
    

กําไร(ขาดทนุ) สาํหรับปี  (57.16)  (113.99)  (8.16) 

กําไร(ขาดทนุ) เบ็ดเสร็จอ่ืน สาํหรับปี   -   -   - 

      กาํไร(ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสาํหรับปี   (57.16)   (113.99)  (8.16) 

การแบ่งปันกาํไร(ขาดทุน) เบด็เสร็จรวม       

      สว่นท่ีเป็นของผู้ ถือหุ้นบริษัทใหญ่  (57.16)  (113.99)  (8.16) 

      สว่นท่ีเป็นของสว่นได้เสยีท่ีไมม่ีอํานาจควบคมุ   -   -   - 

  (57.16) (113.99) (8.16) 

        

กําไร(ขาดทนุ)สทุธิสว่นท่ีเป็นของผู้ ถือหุ้นบริษัทใหญ่ (0.20) (0.41) (0.03) 

 

 

 

 

 



 บริษัท ไซเบอร์แพลนเน็ต อินเตอร์แอคทีฟ จํากดั (มหาชน) 

 แบบ 56-1 ปี 2555 สว่นที่ 1 ข้อ 11 หน้า 5 

งบกระแสเงนิสด 

  

             (หนว่ย : ล้านบาท) 

รายการ 2555 2554 2553 

    

 
(ปรับปรุงใหม่) 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน       

กําไร(ขาดทนุ) สทุธิ (57.16)  (113.99) (8.16) 

รายการปรับกระทบกาํไร(ขาดทุน)เป็นเงนิสดสุทธิได้มาจาก  

       (ใช้ไปใน) กจิกรรมดาํเนินงาน       

   คา่เสือ่มราคา                        4.36  4.42  3.79  

   คา่ตดัจําหนา่ย 8.47  24.78   23.38  

   หนีส้งสยัจะสญู  4.86    31.44  16.41  

   คา่ใช้จ่ายผลประโยชน์พนกังาน  0.19  0.19          - 

   กลบัรายการภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน   (0.03)    -         - 

   ขาดทนุจากการลดมลูคา่สนิค้าคงเหลอื (กลบัรายการ) 1.40   2.49   (0.09) 

   ขาดทนุจากการตดัจา่ยสนิค้าคงเหลอื -  0.46   0.19  

   ขาดทนุจากการด้อยคา่เงินลงทนุ  - 1.75  11.24  

   ขาดทนุจากการด้อยคา่สนิทรัพย์ไมม่ีตวัตน 5.67  20.47        - 

   ขาดทนุ(กําไร)จากอตัราแลกเปลีย่นท่ียงัไมเ่กิดขึน้จริง 0.32   (0.60) 2.02  

   ขาดทนุ (กําไร)จากการจําหนา่ยอปุกรณ์  (0.01)  0.01   (0.60) 

   ขาดทนุจากการตดัจา่ยสนิทรัพย์ถาวร 0.99   0.34   0.33  

   ขาดทนุจากการตดัจา่ยสนิทรัพย์ไมม่ีตวัตน  6.68  3.71        - 

  ดอกเบีย้จา่ย 4.10  2.73  1.64  

กาํไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง       

        ในสินทรัพย์และหนีส้ินดาํเนินงาน (20.16) (21.80)           50.15  

สนิทรัพย์ดําเนินงาน (เพ่ิมขึน้) ลดลง  0.82   11.33   (68.09) 

หนีส้นิดําเนินงานเพ่ิมขึน้ (ลดลง)  (0.85) 2.48   1.02  

ภาษีเงินได้ถกูหกั ณ ท่ีจ่าย -   (0.09)  (0.11) 

     เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน      (20.19) 

         

(8.08) 

          

(17.03) 

 

 

 

 

 

 

 



 บริษัท ไซเบอร์แพลนเน็ต อินเตอร์แอคทีฟ จํากดั (มหาชน) 

 แบบ 56-1 ปี 2555 สว่นที่ 1 ข้อ 11 หน้า 6 

งบกระแสเงนิสด (ต่อ) 

  

             (หนว่ย : ล้านบาท) 

รายการ 2555 2554 2553 

    

 
(ปรับปรุงใหม่) 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน       

   เงินลงทนุระยะยาว - เงินฝากประจํา ลดลง (เพ่ิมขึน้)  (0.03) 9.99   (9.41) 

   เงินสดจ่ายซือ้อาคารและอปุกรณ์  (0.01)  (5.70)  (21.26) 

   เงินสดจ่ายซือ้สนิทรัพย์ไมม่ตีวัตน  (0.86)  (31.92)  (33.81) 

   เงินสดรับจากการจําหนา่ยอปุกรณ์ 1.24  0.03   1.16  

      เงนิสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน             0.34   (27.60)  (63.32) 

        

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ       

   จ่ายดอกเบีย้  (3.58)  (2.56)  (1.59) 

   เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงินเพ่ิมขึน้ 15.32  4.72  11.30  

   เงินกู้ยืมระยะสัน้จากบคุคลท่ีเก่ียวข้องกนั เพ่ิมขึน้ (ลดลง) 8.06  - - 

   เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน เพ่ิมขึน้ (ลดลง)  (1.08)  (2.86)  8.12 

   เงินสดจ่ายชําระหนีส้นิภายใต้สญัญาเชา่ซือ้  (0.37)  (0.42)  (0.53) 

   เงินสดรับจากการขายและเช่ากลบัคืน - - 1.60  

   เงินสดรับจากการเพ่ิมทนุ - - 89.12  

      เงนิสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงนิ         18.35   (1.12) 108.02  

        

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดเพ่ิมขึน้ (ลดลง) - สทุธิ (1.50) (36.80) 27.67 

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ณ วนัต้นปี 2.17 38.97 11.30 

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ณ วนัสิน้ปี 0.67 2.17 38.97 

 

 

 

 

 

 

 

 



 บริษัท ไซเบอร์แพลนเน็ต อินเตอร์แอคทีฟ จํากดั (มหาชน) 

 แบบ 56-1 ปี 2555 สว่นที่ 1 ข้อ 11 หน้า 7 

อัตราส่วนทางการเงนิ 

 

อัตราส่วนทางการเงนิ 2555 2554 2553 

    

 
(ปรับปรุงใหม่) 

อัตราส่วนแสดงสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)       

  อตัราสว่นสภาพคลอ่ง (เทา่) 0.63   0.68  2.95  

  อตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเร็ว (เทา่) 0.05   0.33  2.73  

  อตัราสว่นสภาพคลอ่งกระแสเงินสด (เทา่)  (0.35)  (0.21)  (0.62) 

  อตัราสว่นหมนุเวียนลกูหนีก้ารค้า (เทา่) 0.13  0.33   1.93  

  ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลีย่ (วนั)    2,699.48     1,080.50   186.56  

  อตัราสว่นหมนุเวียนเจ้าหนี ้(เทา่) 2.37  5.41   5.42  

  ระยะเวลาชําระหนี ้(วนั)  152.06  66.52  66.43  

  วงจรเงินสด (วนั)    2,547.42     1,013.98   120.13  

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากาํไร(Profitability Ratio)         

  อตัรากําไรขัน้ต้น (%)  (254.69)  (146.06)  60.24  

  อตัรากําไรจากการดาํเนินงาน (%) *  (1,578.96)  (632.30) 18.24  

  อตัราสว่นเงินสดตอ่การทํากําไร (%) 35.33  7.09  208.57  

  อตัรากําไรอ่ืน(%) 5.51   12.38  2.11  

  อตัรากําไรสทุธิ (%) *  (1,491.96)  (554.04)  17.85  

  อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น (%)  (53.53)  (59.16)  (3.90) 

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน  (Efficiency 

Ratio)        

  อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์ (%)  (32.68)  (46.03)  (3.25) 

  อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์ถาวรและไมม่ีตวัตน (%)  (32.79)  (50.11) 12.36  

  อตัราการหมนุของสนิทรัพย์ (เทา่) 0.02  0.07  0.39  

        

อัตราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงนิ (Financial Ratio)        

  อตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น (เทา่) 1.01    0.42  0.21  

  อตัราสว่นความสามารถชําระดอกเบีย้ (เทา่)  (4.93)  (2.92)   (10.33) 

  อตัราสว่นความสามารถชําระภาระผกูพนั (เทา่)   (40.09)  (0.32)  (0.27) 

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

  มลูคา่ตามบญัชีสทุธิ/หุ้น(บาท)(Par : 0.50บาท) 0.28  0.48  0.89  

หมายเหต ุ: *ไมร่วมขาดทนุจากการด้อยคา่เงินลงทนุและคา่เผ่ือลกูหนีจ้ากการทจุริต 

 

 

 

 



 บริษัท ไซเบอร์แพลนเน็ต อินเตอร์แอคทีฟ จํากดั (มหาชน) 

 แบบ 56-1 ปี 2555 สว่นที่ 1 ข้อ 11 หน้า 8 

คาํอธิบายและการวเิคราะห์ฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงาน 

ผลการดาํเนินงานของบริษัท ไซเบอร์แพลนเน็ต อินเตอร์แอคทีฟ จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

 

รายได้  

          รายได้ของกลุม่บริษัทสามารถจําแนกได้เป็น 4 ลกัษณะ คือ รายได้จากการบริการ รายได้จากสถาบนัสอนภาษา 

รายได้จากการขาย และรายได้อ่ืน โดยสดัสว่นรายได้แตล่ะประเภทระหวา่งปี 2553 – 2555 สามารถแสดงได้ดงันี ้

รายได้ของกลุ่มบริษัท 

2555 2554 2553 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

รายได้จากการบริการ 0.37 9.66% 8.12 47.02% 70.71 71.95% 

รายได้จากสถาบนัพฒันาทกัษะเด็ก  1.97 51.44% 5.89 34.11% 25.49 25.94% 

รายได้จากการขาย 1.28 33.42% 1.12 6.49% - 0.00% 

รายได้อ่ืนๆ 0.21 5.48% 2.14 12.39% 2.07 2.11% 

รายได้รวม 3.83 100.00% 17.27 100.00% 98.27 100.00% 
 

จากตารางข้างต้นในปี 2553 กลุม่บริษัทมีรายได้สว่นใหญ่เกิดจากธุรกิจพฒันาซอฟต์แวร์เกม ทัง้จากเกม

ท่ีพฒันาให้กบัลกูค้าทัว่ไปและเกมท่ีพฒันาสําหรับธรุกิจสถาบนัพฒันาทกัษะสําหรับเดก็ “จีเนียส แพลนเน็ต” ซึง่

ทางกลุม่บริษัทเร่ิมมีรายได้จากธุรกิจดงักลา่วตัง้แตปี่ 2552 อย่างไรก็ตามการลดลงของรายได้จากธุรกิจพฒันา

ซอฟต์แวร์เกมในระหวา่งปี 2554-2555 สืบเน่ืองจากทางบริษัทอยูก่ารปรับเปลี่ยนโครงสร้างการดําเนินธุรกิจ

เพ่ือให้สอดคล้องกบัสภาวะการเปลี่ยนแปลงในตลาดเกม โดยเร่ิมหนัมาพฒันาซอฟต์แวร์เกมบนเครือข่ายสงัคม

ออนไลน์ท่ีมีการเติบโตขึน้อย่างสงู และเร่ิมพฒันาซอฟท์แวร์เพ่ือใช้งานในธุรกิจระดบัองค์กรในประเทศ เป็นต้น 

 

รายได้จากการบริการ  

รายได้จากการให้บริการแบง่ตามรูปแบบการพฒันาซอฟต์แวร์ระหวา่งปี 2553 – 2555 สามารถแสดงได้ดงันี ้  

รายได้จาํแนกตาม ปี 2555 ปี 2554 ปี 2553  

กลุ่มธุรกิจ ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

พัฒนาเพื่อจาํหน่าย             

 - เกมคอมพิวเตอร์ (ออฟไลด์) - 0.00% - 0.00% 11.01 15.57% 

 - เกมคอนโซล - 0.00% 2.50 30.83% 40.11 56.72% 

  รวมพัฒนาเพื่อจาํหน่าย 0.00 0.00%  2.50 30.83% 51.12 72.30% 

รับจ้างพัฒนา 

 

  

 

  

 

  

 - เกมคอมพิวเตอร์(ออฟไลด์และออนไลด์) 0.37 100.00% 4.32 53.20% 8.88 12.56% 

 - เกมคอนโซล - 0.00% 1.30 16.01% 6.04 8.54% 

 - แอนิเมชัน่ - 0.00% - 0.00% 4.67 6.60% 

  รวมรับจ้างพัฒนา 0.37 100.00%  5.62 69.17% 19.59 27.70% 

รวมรายได้จากการบริการ 0.37 100.00%  8.12 100.00% 70.71 100.00% 



 บริษัท ไซเบอร์แพลนเน็ต อินเตอร์แอคทีฟ จํากดั (มหาชน) 

 แบบ 56-1 ปี 2555 สว่นที่ 1 ข้อ 11 หน้า 9 

 รายได้จากการบริการเป็นรายได้ท่ีเกิดจากการประกอบธุรกิจพฒันาซอฟต์แวร์เกม โดยคิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 

71.95 ร้อยละ 47.02 และร้อยละ 9.66 ของรายได้รวมในปี 2553 – 2555 ตามลาํดบั ซึง่รายได้ดงักลา่วสามารถแบง่

รูปแบบการดําเนินธุรกิจได้ 2 รูปแบบหลกั คือ การพฒันาซอฟต์แวร์เกมเพ่ือจําหนา่ย และการรับจ้างพฒันาซอฟต์แวร์เกม 

ซึง่ทัง้ 2 รูปแบบจะมีความแตกตา่งในแง่การเป็นเจ้าของลขิสทิธ์ิของเกม โดยในกรณีของการพฒันาซอฟต์แวร์เกมเพ่ือ

จําหนา่ยลขิสทิธ์ิในซอฟต์แวร์เกมจะเป็นของกลุม่บริษัท สว่นในกรณีของการรับจ้างพฒันาซอฟต์แวร์เกม ลขิสทิธ์ิใน

ซอฟต์แวร์เกมจะเป็นของลกูค้า  

 การปรับตวัลดลงของรายได้จากการพฒันาเกมสาํหรับเลน่บนเคร่ืองเกมคอนโซลและเลน่บนคอมพิวเตอร์จาก 66.04 

ล้านบาทในปี 2553 เป็นจํานวน 8.12 ล้านบาทและ 0.37 ล้านบาทในปี 2554 และ 2555 ตามลาํดบั เกิดจากการท่ีกลุม่

บริษัทได้ลดบทบาทในการพฒันาเกมสาํหรับเคร่ืองเลน่เกมคอนโซลและคอมพิวเตอร์(ออฟไลน์) ลง เพ่ือให้สอดคล้องกบัการ

เปลีย่นแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคในอตุสาหกรรมเกมซึง่เร่ิมหนัไปยงัเกมบนอปุกรณ์พกพา อาทิ โทรศพัท์มือถือ (Smart 

phone)  แท็ปเลต็พีซี รวมถึงเกมบนเครือขา่ยสงัคมออนไลน์มากขึน้ โดยในปี 2553  บริษัทได้เร่ิมให้บริการรับจ้างพฒันาแอ

นิเมชัน่และพฒันาเกมคอมพิวเตอร์บนเครือขา่ยสงัคมออนไลน์  เช่น เฟซบุ๊ก ซึง่เป็นเครือขา่ยสงัคมออนไลน์ท่ีกําลงัได้รับ

ความนิยมอยา่งมากในขณะนี ้ อีกทัง้ เกมออนไลน์บนหน้าเว็บมีแนวโน้มการขยายตวัท่ีดีในอนาคต เน่ืองจากสามารถเข้า

เลน่ได้ง่ายเพียงแคเ่ช่ือมตอ่อินเทอร์เน็ต อยา่งไรก็ตามยงัมีข้อจํากดัอยูบ้่างในเร่ืองการใช้ภาพกราฟิกแบบง่ายๆ  เกมไม่

ซบัซ้อน และอาจขาดความนา่ตดิตาม เป็นต้น  ปัจจบุนักลุม่บริษัทได้พฒันาเกมบนเฟซบุ๊ก แล้วจํานวน 3 เกม คือ Island 

Escape , KSME และ Singha World 

 

รายได้จากสถาบนัสอนภาษา 

 ในปี 2552 กลุม่บริษัทได้เร่ิมดาํเนินการเปิดสถาบนัเสริมทกัษะภาษาองักฤษสาํหรับเดก็ระดบัประถมศกึษาปีท่ี 1 

ถึง 6  ในนาม จีเนียส แพลนเน็ต โดยมีหลกัสตูรการเรียนการสอนผา่นโปรแกรมเกมบนเคร่ืองเลน่คอมพิวเตอร์พกพา  ซึง่

ถือเป็นการเรียนการสอนรูปแบบใหมภ่ายใต้แนวคดิ ความรู้คูค่วามสนกุ ซึง่หลกัสตูรแรกเป็นหลกัสตูรสอนภาษาองักฤษ 

โดยใช้ระยะเวลาการเรียนทัง้หมด 16 เดือน ทัง้นีปั้จจบุนัโปรแกรมดงักลา่วได้ถกูพฒันาให้มีความสวยงามมากขึน้โดย

แสดงภาพผา่น Prerender หรือรูปแบบ 3 มิติ ซึง่ตวัโปรแกรมถกูแบง่ออกเป็น 4 สว่น คือ Monster World  ซึง่ผู้ เลน่จะ

ได้รับตวัมอนสเตอร์มาดแูล ให้อาหาร แตง่ตวั และดคูา่สถานะความต้องการตา่งๆได้ เหมือนกบัการเลีย้งสตัว์เลีย้งจริงๆ 

โดยพฒันาการของตวัมอนสเตอร์ของเดก็แตล่ะคนจะแตกตา่งกนัขึน้อยูก่บัความถ่ีในการทําแบบฝึกหดัของเด็ก ซึง่หากเดก็

ขยนัทําแบบฝึกหดัมาก ก็จะได้เงินเพ่ือซือ้อาหารหรือสิง่ของตา่งๆ มาเลีย้งดตูวัมอนสเตอร์ได้ดยีิ่งขึน้ นอกจากนีย้งัสามารถ

ตกแตง่บ้านของตวั Monster ได้อีกด้วย สว่นท่ี 2 คือ English school ซึง่เป็นการรวมหมวดไวยากรณ์ หมวดคาํศพัย์และ

หมวด Quiz เข้าด้วยกนั โดยเมื่อผู้ เลน่ทําแบบฝึกหดัหรือแบบทดสอบท่ีจะออกมาในรูปแบบมินิเกมท่ีมีอยา่งหลากหลาย ผู้

เลน่จะได้เงินมาเพ่ือใช้พฒันาตวั Monster ตอ่ไป  สว่นท่ี 3 เป็น Student Stat  เป็นการสรุปผลโดยรวมของผู้ เลน่ซึง่

ประกอบด้วย คา่วินยั และคา่ความเกง่ ซึง่ผู้ปกครองและครูสามารถตรวจสอบพฒันาการของผู้ เลน่ได้จากโหมดนี ้ และ

สว่นท่ีสี ่ คือ My Vocab ซึง่เป็นสว่นท่ีเก็บคาํศพัท์ตา่งๆท่ีผู้ เลน่ได้เรียนรู้มาระหวา่งเลน่เกม ซึง่ผู้ เลน่สามารถกลบัมาศกึษา 

หรือดไูด้เสมือนพจนานกุรมเลม่หนึง่ โดยในปัจจบุนักลุม่บริษัทได้ขายแฟรนไชส์ให้กบัผู้ ท่ีสนใจไปกวา่ 40 สาขา ซึง่ได้

ทยอยเปิดในระหวา่งปี 2554-2555 แล้วจํานวน 19 สาขาทัง้ในกรุงเทพมหานครและตา่งจงัหวดั ทําให้ในปี 2553-2555 

กลุม่บริษัทมีรายได้จากธุรกิจสถาบนัสอนภาษาจํานวน 25.49 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 25.94 จํานวน 5.89 ล้านบาท

หรือร้อยละ 34.11 และจํานวน 1.97 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 51.44 ของรายได้จากการให้บริการทัง้หมดตามลาํดบั 
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รายได้จากการขาย 

 รายได้จากการขายในระหวา่งปี 2554-2555 สว่นใหญ่เกิดจากการจําหนา่ยเคร่ืองเลน่คอมพิวเตอร์พกพาให้กบัผู้ ท่ี

ได้รับสทิธ์ิในการเปิดสถาบนั จีเนียส แพลนเน็ต หรือแฟรนไชส์ซี (Franchisee)  

 

รายได้อื่น 

รายได้อ่ืนๆ ของกลุม่บริษัทในปี 2553-2555 มีมลูคา่เทา่กบั 2.07 ล้านบาท 2.14 ล้านบาท และ 0.21 ล้านบาท 

ตามลาํดบั ซึง่โดยสว่นใหญ่ ประกอบด้วยดอกเบีย้รับ รายได้จากการขายลขิสทิธ์ิตวัการ์ตนู รายได้จากการเก็บคา่ละเมิด

ลขิสทิธ์ิ กําไรจากอตัราแลกเปลีย่นและกําไรจากการขายอปุกรณ์ เป็นต้น  

 

• ต้นทุนในการขายและการให้บริการ 

ต้นทนุในการขายและการให้บริการของกลุม่บริษัทระหว่างปี 2553 – 2555   สามารถแบ่งได้ตามลกัษณะการ

ประกอบธุรกิจโดยสรุป ดงันี ้

ต้นทุนในการขาย ปี 2555 ปี 2554 ปี 2553 

และการให้บริการ ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

 - พฒันาเกม         6.29  48.99% 28.52 76.58% 32.79 85.93% 

 - สถาบนัพฒันาทกัษะเด็ก        3.99  31.07% 5.23 14.04% 5.46 14.31% 

 - จาํหน่ายคอมพิวเตอร์พกพา 

     และแผน่เกมสาํเร็จรูป 1.16 9.03% 1.00 2.69% - 0.00% 

 - ขาดทุนจากการลดมูลค่าใน 

    สินคา้คงเหลือ 1.40 10.90% 2.49 6.69% (0.09) (0.24%) 

รวม 12.84 100.00% 37.24 100.00% 38.16 100.00% 

- พฒันาเกม 1,700.16% 351.23% 46.37% 

 - สถาบนัพฒันาทกัษะเด็ก 202.51% 88.64% 21.42% 

 - *นาํเขา้และจาํหน่ายแผน่เกมสาํเร็จรูป 90.63% 89.29% 0.00% 

*คํานวณโดยไมไ่ด้รวมขาดทนุจากการลดมลูคา่ในสินค้าคงเหลือ 

 

ธุรกิจพัฒนาซอฟต์แวร์เกม  

 

ต้นทนุพฒันาซอฟต์แวร์เกมประกอบด้วยคา่แรงงานในการพฒันาและคา่เสือ่มราคาของเคร่ืองมือและอปุกรณ์เป็น

หลกั ซึง่คิดเป็นสดัสว่นประมาณร้อยละ 75 และร้อยละ 25 ของต้นทนุในการพฒันาซอฟต์แวร์เกมโดยรวม  

             ทัง้นี ้ในการพฒันาซอฟต์แวร์เกมเพ่ือจําหนา่ยกลุม่บริษัทจะทําการพฒันาซอฟต์แวร์เกมและบนัทึกต้นทนุในการ

พฒันาเกมแตล่ะเกมเป็นสินทรัพย์ท่ีไม่มีตวัตนและงานระหว่างทํา โดยเมื่อทําการพฒันาซอฟต์แวร์เกมแล้วเสร็จจึงจะทํา

การตดัจําหนา่ยต้นทนุในการพฒันาซอฟต์แวร์เกมเป็นค่าใช้จ่ายตดัจําหน่าย ซึ่งแสดงในรายการต้นทนุในการขายและการ

ให้บริการ ซึ่งกลุ่มบริษัทกําหนดนโยบายในการตดัจําหน่ายต้นทุนในการพฒันาเกมเป็นค่าใช้จ่ายตัดจําหน่ายในอัตรา

เส้นตรงเป็นระยะเวลา 3 ปี  สําหรับเกมคอมพิวเตอร์ 5 ปีสําหรับเกมคอนโซล และ 10 ปี สําหรับเกมเพ่ือใช้ในธุรกิจสถาบนั



 บริษัท ไซเบอร์แพลนเน็ต อินเตอร์แอคทีฟ จํากดั (มหาชน) 

 แบบ 56-1 ปี 2555 สว่นที่ 1 ข้อ 11 หน้า 11 

พฒันาทกัษะสําหรับเด็กและในธุรกิจระดบัองค์กร โดยระยะเวลาในการตดัจําหน่ายจะมีความสอดคล้องกบัวงจรอายทุาง

การตลาดของเกมแตล่ะประเภท อยา่งไรก็ตามกลุม่บริษัทกําหนดให้มีการทดสอบการด้อยค่าของสินทรัพย์ท่ีไม่มีตวัตนใน

แตล่ะปีเพ่ือให้งบการเงินของกลุม่บริษัทสะท้อนสถานะทางการเงินท่ีแท้จริง ในสว่นการรับจ้างพฒันาซอฟต์แวร์เกมนัน้ กลุม่

บริษัทจะตดัจําหน่ายต้นทุนในการพฒันาซอฟต์แวร์เกมและรับรู้รายได้ตามขัน้ความสําเร็จของงานโดยจะสิน้สดุเมื่อกลุ่ม

บริษัททําการส่งมอบแผ่นต้นฉบบัให้แก่ลกูค้า เน่ืองจากลิขสิทธ์ิสําหรับซอฟต์แวร์เกมเป็นของลกูค้า โดยภาพรวมแล้วการ

พฒันาซอฟต์แวร์เกมในลกัษณะการรับจ้างพฒันาซอฟต์แวร์เกมจะมีอตัรากําไรขัน้ต้นอยูป่ระมาณร้อยละ 35 – 45 ของรายได้   

ทัง้นีใ้นปี 2553 – 2555 งบการเงินของกลุม่บริษัทแสดงต้นทนุในการพฒันาซอฟต์แวร์เกมอยู่ท่ี 32.79 ล้านบาท 

28.52 ล้านบาท และ 6.29 ล้านบาทตามลาํดบั โดยสดัสว่นต้นทนุในการพฒันาซอฟต์แวร์เกมต่อรายได้ของธุรกิจดงักลา่ว

ในระหวา่งปี 2553 – 2555 อยูท่ี่ร้อยละ 46.37 และร้อยละ 351.23 และร้อยละ 1,700.16 ตามลาํดบั  

 การเปลี่ยนแปลงสดัส่วนต้นทุนในการขายและการให้บริการต่อรายได้จากธุรกิจดงักล่าวในแต่ละปี จะมีส่วน

เก่ียวเน่ืองกับสดัส่วนการพฒันาซอฟต์แวร์เกมของแต่ละประเภทอปุกรณ์และรูปแบบการพฒันาซอฟต์แวร์เกม โดยเมื่อ

เปรียบเทียบการพฒันาซอฟต์แวร์เกมในลกัษณะการรับจ้างพฒันาจะมีแนวโน้มท่ีอตัรากําไรขัน้ต้นตํ่ากว่าการพฒันา

ซอฟต์แวร์เกมเพ่ือจําหนา่ยสาํหรับงวดท่ีมีการสง่มอบงาน อย่างไรก็ตามจากการท่ีการพฒันาซอฟต์แวร์เกมเพ่ือจําหน่าย

จะบนัทึกต้นทนุตดัจําหน่ายในอตัราคงท่ีในแต่ละงวดบญัชีทําให้อตัรากําไรขัน้ต้นของกลุม่บริษัทอาจมีความผนัผวนใน

กรณีท่ีกลุม่บริษัทมิได้มีการสง่มอบซอฟต์แวร์เกมให้แก่ลกูค้าในงวดบญัชีนัน้ๆ ดงันัน้การเพ่ิมขึน้ของร้อยละต้นทนุผลิตและ

บริการตอ่รายได้ของธุรกิจพฒันาซอฟต์แวร์เกมจากร้อยละ 46.37 ในปี 2553 เป็นร้อยละ 351.60 และร้อยละ 1,700.16 ใน

ปี 2554- 2555 ตามลาํดบั จึงเป็นผลจากการลดลงของรายได้จากการพฒันาเกมเพ่ือจําหนา่ยเป็นสาํคญั  
 

 

ธุรกิจสถาบันพัฒนาทักษะสาํหรับเด็ก 

 

ต้นทนุการขายและให้บริการต่อรายได้ของธุรกิจพฒันาทกัษะสําหรับเด็กในปี 2553-2555 อยู่ท่ีร้อยละ 21.42 

ร้อยละ 88.64 และร้อยละ 202.51 ตามลาํดบั การผนัผวนของอตัรากําไรขัน้ต้นดงักลา่ว เกิดเน่ืองจากต้นทนุสว่นใหญ่ของ

ธุรกิจนีเ้ป็นต้นทนุจากการตดัจําหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตวัตนจากการพฒันาซอฟต์แวร์เพ่ือใช้เป็นโปรแกรมในหลกัสตูรของ

สถาบนั ซึง่จะถกูตดัจ่ายในอตัราคงท่ีในแต่ละงวดบญัชี เป็นต้น ดงันัน้ เน่ืองจากลกัษณะต้นทนุสว่นใหญ่ของธุรกิจนีเ้ป็น

ต้นทนุคงท่ี การแกวง่ตวัของรายได้ในแตล่ะงวดเวลาจึงสง่ผลกระทบโดยตรงตอ่อตัรากําไรขัน้ต้นของธุรกิจดงักลา่ว 

 
 

การจาํหน่ายอุปกรณ์และแผ่นเกมสาํเร็จรูป 

 

ต้นทนุจากการจําหนา่ยอปุกรณ์และแผน่เกมสาํเร็จรูปในระหวา่งปี 2554-2555 โดยสว่นใหญ่เป็นต้นทนุจากการ

จําหนา่ยคอมพิวเตอร์พกพาให้กบัผู้ ท่ีได้รับสทิธ์ิในการเปิดสถาบนั จีเนียส แพลนเน็ต  
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• ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร  

      สัดส่วนค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารต่อรายได้จากการขาย/บริการและสถาบันสอนภาษา 

  2555 2554 2553 

  ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

ค่าใช้จ่าย             

  ค่าใชจ่้ายในการขาย 3.97 109.67% 9.67 63.91% 6.71 6.98% 

  ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 22.60 624.31% 27.71 183.15% 31.74 32.99% 

  หน้ีสงสยัจะสูญ 4.85 133.98% 31.44 207.80% 16.41 17.06% 

  ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเงินลงทุน     - 0.00% 1.75 11.57% 11.24 11.68% 

  ขาดทุนจากการดอ้ยค่า/ตดัจ่ายสินทรัพย ์

      ไม่มีตวัตน 12.36 341.44% 20.65 136.48%    - 0.00% 

  รวมค่าใช้จ่าย 43.78 1,209.39% 91.22 602.91% 66.10 68.71% 

รายได้จากการขาย/บริการและ     

15.13   96.20        สถาบันพฒันาทกัษะสําหรับเดก็ 3.62   

 

ค่าใช้จ่ายในการขาย 

 คา่ใช้จ่ายในการขายของกลุม่บริษัท ประกอบด้วยคา่ใช้จ่ายหลกั 4 กลุม่ ได้แก่ คา่ตอบแทนพนกังานฝ่ายขาย คา่

นายหน้าและคา่คอมมิชชัน่ คา่ประชาสมัพนัธ์ และคา่ใช้จ่ายในการเดินทาง โดยค่าค่าตอบแทนพนกังานฝ่ายขายและค่า

ประชาสัมพันธ์ถือส่วนประกอบหลักของค่าใช้จ่ายในการขาย ทัง้นีค้่าใช้จ่ายในการขายของกลุ่มบริษัทอาจไม่มี

ความสมัพนัธ์โดยตรงกบัรายได้ในแต่ละงวดบญัชี เน่ืองจากค่าใช้จ่ายในการขายสว่นใหญ่จะเกิดขึน้ก่อนการรับรู้รายได้

ของกลุ่มบริษัท เช่น ค่าใช้จ่ายในการทําเดโม่เพ่ือเสนอสินค้าของกลุ่มบริษัท  การเข้าร่วมงานแสดงธุรกิจแฟรนไชส์ใน

ประเทศไทย เป็นต้น  คา่ใช้จ่ายในการขายของกลุม่บริษัทในปี 2553 – 2555 มีมลูค่าอยู่ท่ี 6.71 ล้านบาท 9.67 ล้านบาท

และ3.97 ล้านบาทตามลําดบั โดยคิดเป็นอตัราสว่นร้อยละ 6.98 ร้อยละ 63.91 และร้อยละ 109.67 ของรายได้จากการ

ขาย/บริการและสถาบนัพฒันาทกัษะสาํหรับเด็กของกลุม่บริษัท การเพ่ิมขึน้ (ลดลง) ของคา่ใช้จ่ายในการขายในระหว่างปี 

2553-2555 โดยสว่นใหญ่สมัพนัธ์กบัการขยายธุรกิจของสถาบนัพฒันาทกัษะสาํหรับเด็กเป็นหลกั 

 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

 ค่าใช้จ่ายในการบริหารของบริษัท ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายหลกั 4 กลุม่ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับพนกังาน ค่า

เสื่อมราคาและค่าตัดจําหน่าย ค่าใช้จ่ายสํานักงาน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ โดยค่าใช้จ่ายเก่ียวกับพนักงาน ถือเป็น

สว่นประกอบหลกัของคา่ใช้จ่ายในการบริหาร โดยมีสดัสว่นประมาณร้อยละ 35-45 ของค่าใช้จ่ายในการบริหารในแต่ละ

ช่วงเวลา ทัง้นีค้า่ใช้จ่ายในการบริหารของกลุม่บริษัทสว่นใหญ่ในสดัสว่นประมาณร้อยละ 50-60 เป็นคา่ใช้จ่ายคงท่ี  

 คา่ใช้จ่ายในการบริหารของกลุม่บริษัทในปี 2554 เปลีย่นแปลงลดลงจากปี 2553 จํานวน 4.03  ล้านบาท เกิด

จากการลดลงของขาดทุนจากอตัราแลกเปลี่ยนจํานวน 5.94 ล้านบาทหกักลบกับการเพ่ิมขึน้ของค่าใช้จ่ายพนกังาน

ประมาณ 1.07 ล้านบาท เน่ืองจากมีการขยายธุรกิจในสว่นของสถาบนัพฒันาทกัษะสําหรับเด็ก  สําหรับค่าใช้จ่ายในการ

บริหารของกลุม่บริษัทในปี 2555 เปลีย่นแปลงลดลงจากปี 2554 จํานวน 5.11  ล้านบาทสว่นใหญ่เกิดจากการลดลงของ

คา่ใช้จ่ายพนกังานเน่ืองจากการปรับโครงสร้างพนกังานภายในบริษัท 
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หนีส้งสัยจะสูญ 

 

หนีส้งสยัจะสญูสาํหรับปี 2553-2555 มีรายละเอียด ดงัตอ่ไปนี ้

 

2555 

 

2554 

 

2553 

(ปรับปรุงใหม่) 

  ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

 - ลกูหนีก้ารค้า 4.86  14.77   2.05  

 - ลกูหนีจ้ากการทจุริต - 16.66  14.36  

  4.86  31.44   16.41  

 

ค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูจากลกูหนีก้ารค้าในปี 2553-2555 สว่นใหญ่เป็นการประมาณการค่าเผ่ือสําหรับลกูหนี ้

การค้าในตา่งประเทศท่ีมีอายลุกูหนีเ้กินกําหนดกวา่ 1 ปี โดยบริษัทจะพิจารณาอายลุกูหนีป้ระกอบกบัการพิจารณาลกูหนี ้

แตล่ะรายเป็นหลกั  

ประมาณการค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูจากการทจุริต เกิดจากการกระทําทจุริตโดยเจ้าหน้าท่ีการเงินของบริษัทฯ

ร่วมกบับคุคลภายนอกในการปลอมแปลงเอกสารและใช้เอกสารปลอมในการเบิกเงินฝากธนาคารในนามของกลุม่บริษัทฯ

ไปใช้เป็นการสว่นตวั โดยมีมลูค่าความเสียหายท่ีตรวจสอบพบจํานวน 14.36 ล้านบาท และ 16.66 ล้านบาทในปี 2553 

และ 2554 ตามลาํดบั บริษัทฯได้แจ้งความดําเนินคดีกบัพนกังานดงักลา่วและบคุคลท่ีเก่ียวข้องแล้วบางสว่น โดยปัจจุบนั

อยู่ในระหว่างดําเนินคดีอาญา  นอกจากนีบ้ริษัทฯได้ดําเนินการยื่นฟ้องพนกังานดงักลา่วต่อศาลแรงงานกลางและศาล

แพง่สาํหรับการกระทําทจุริตท่ีตรวจพบเพ่ิมเติมอีกด้วย รายละเอียดดงัท่ีกลา่วแล้วในสว่นท่ี 1 ข้อ 6  หวัข้อ “ข้อพิพาททาง

กฎหมาย”  

 

ขาดทุนจากการด้อยค่าเงนิลงทุน 

กลุม่บริษัทมีการลงทนุในหุ้นสามญัของบริษัท ซ-ีท ูวิชชัน่ จํากดั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2553 จํานวน 17.99 

ล้านบาท  คดิเป็นสดัสว่นร้อยละ 19.01 และ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2554 จํานวน 12.99 ล้านบาท คิดเป็นสดัสว่นร้อย

ละ 13.73 ของทนุท่ีจดทะเบียนและชําระแล้ว จงึไมม่ีอํานาจในการเข้าควบคมุบริหารบริษัทดงักลา่ว  โดยบริษัทจะทบทวน

การด้อยคา่เงินลงทนุปีละ 1 ครัง้ ณ วนัสิน้รอบปีบญัชี   ซึง่จากการพิจารณางบการเงินภายในของบริษัท ซี ทวูชิชัน่ จํากดั 

พบวา่มีผลขาดทนุสทุธิ โดยสาเหตหุลกัมาจากการประสบผลกระทบจากเหตกุารณ์ความไมส่งบทางการเมอืง จากข้อมลู

ดงักลา่วพบวา่เงินลงทนุได้เกิดการด้อยคา่จงึพิจารณาตัง้คา่เผ่ือการลดมลูคา่เงินลงทนุในบริษัท ซ ี ทวูิชชัน่ จํากดั จํานวน 

11.24 ล้านบาทในปี 2553 และจํานวน 1.75 ล้านบาทในปี 2554 ตามลาํดบั 

 

ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

ขาดทนุจากการด้อยค่า/ตดัจ่ายสินทรัพย์ไม่มีตวัตนในปี 2554-2555 จํานวน 20.65 ล้านบาท และ12.36 ล้านบาท 

ตามลําดบั เป็นการประมาณการค่าเผ่ือการลดมูลค่าในมูลค่าคงเหลือของลิขสิทธ์ิซอฟแวร์เกมท่ีคาดว่าจะไม่สามารถ

จําหนา่ยซํา้ได้ในอนาคต  
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• ความสามารถในการทาํกาํไร 

อตัราสว่นแสดงความสามารถในการทํากําไรของกลุม่บริษัทระหวา่งปี 2553 – 2555 สามารถแสดงได้ดงันี ้

อัตรากาํไร ปี 2555 ปี 2554 ปี 2553 

กําไรขัน้ต้น (254.69)% (146.06)% 60.24% 

กําไรจากการดําเนินงาน* (1,578.96)% (632.30)% 18.24% 

กําไรสทุธิ* (1,491.96)% (554.04)% 17.85% 
หมายเหต ุ: คํานวณจากรายได้จากการขายและบริการ  

* ไมร่วมขาดทนุจากการด้อยค่าเงินลงทนุในบริษัทอ่ืนและค่าเผ่ือลกูหนีจ้ากการทจุริต 

อตัรากําไรขัน้ต้นของกลุม่บริษัทในปี 2553 อยูท่ี่ร้อยละ 60.24 ในปี 2553 เน่ืองจากในช่วงเวลาดงักลา่วกลุม่บริษัทมี

การขยายขอบเขตการประกอบธุรกิจไปยงัการพฒันาซอฟต์แวร์เกมคอนโซล ซึ่งมีแนวโน้มอตัรากําไรขัน้ต้นท่ีสงูกว่าการ

พฒันาซอฟต์แวร์เกมประเภทอ่ืน เน่ืองจากกลุ่มบริษัทมีการสัง่สมทรัพย์สินไม่มีตวัตนในรูปแบบชุดคําสัง่และเคร่ืองมือ

ตา่งๆ ซึง่มีสว่นช่วยให้สามารถพฒันาซอฟต์แวร์เกมท่ีมีลกัษณะคล้ายคลงึกนัได้รวดเร็วยิ่งขึน้ อย่างไรก็ตามในระหว่างปี 

2554 - 2555  พฤติกรรมของผู้บริโภคในอุตสาหกรรมเกมมีการเปลี่ยนแปลงไป โดยเร่ิมหนัไปยงัเกมบนอปุกรณ์พกพา 

อาทิ มือถือและแท็ปเล็ตพีซี รวมถึงเกมบนเครือขา่ยสงัคมออนไลน์ เช่น เฟซบุ๊ก ซึ่งส่งผลให้รายได้จากเกมคอนโซลของ

บริษัทลดลงในขณะท่ีบริษัทยงัคงบนัทกึต้นทนุตดัจําหนา่ยในอตัราคงท่ีในแตล่ะงวดบญัชี จึงสง่ผลให้อตัรากําไรขัน้ต้นของ

บริษัทลดลง อย่างไรก็ตาม เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงของตลาดดงักล่าว บริษัทได้เร่ิมพฒันาเกมบนเครือข่ายสงัคม

ออนไลน์ตัง้แต่ปี 2553 อีกทัง้มุ่งเน้นการพฒันาซอฟท์แวร์เกมเพ่ือการศึกษา (education software) โดยทําการจําหน่าย

ผา่นธุรกิจสถาบนัเสริมทกัษะสาํหรับเด็กในนาม จีเนียส แพลนเน็ต   

ในสว่นของอตัรากําไรจากการดําเนินงานและกําไรสทุธิของกลุม่บริษัทลดลงอยา่งมากในปี 2555 มีสาเหตหุลกัมา

จากการลดลงของรายได้จากการจําหนา่ยเกมคอนโซลดงัท่ีได้กลา่วแล้ว  
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ฐานะทางการเงนิ 

• สินทรัพย์ 

สินทรัพย์รวมของงบการเงินรวมของกลุม่บริษัท ณ สิน้ปี 2553 – 2555 เท่ากบั 302.71 ล้านบาท 192.61 ล้าน

บาทและ 192.61 ล้านบาทตามลาํดบั โดยสว่นประกอบหลกัของสนิทรัพย์ของกลุม่บริษัทสามารถแสดงได้ดงันี ้  

  % ต่อสินทรัพย์รวม 

รายการ 2555 2554 2553 (ปรับปรุงใหม)่ 

  ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

สินทรัพย์             

สินทรัพย์หมุนเวียน             

  เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 0.67  0.43% 2.17  1.13% 38.97  12.88% 

  ลกูหนีก้ารค้า - กิจการอ่ืน - สทุธิ 3.05  1.94% 11.84  6.15% 58.75  19.41% 

  สนิค้าคงเหลอื - สทุธิ 6.07  3.86% 3.63  1.89% 1.10  0.36% 

  สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนท่ีถือไว้เพ่ือขาย 25.06  15.94%  - 

 

-  

        รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 45.83  29.15%        28.97  15.04% 105.83  34.96% 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน             

  เงินลงทนุทัว่ไป - สทุธิ -   - 0.00% 6.75  2.23% 

  สนิทรัพย์ไมม่ีตวัตน - สทุธิ 89.57  56.97% 109.44  56.82% 126.81  41.89% 

  ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ - สทุธิ 20.00  12.72% 51.43  26.70% 50.70  16.75% 

  เงินลงทนุระยะยาว - เงินฝากประจํา 1.24  0.79% 1.21  0.63% 11.20  3.70% 

       รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 111.39  70.85%       163.64  84.96% 196.88  65.04% 

รวมสินทรัพย์ 157.22  100%       192.61  100% 302.71  100% 

 

สดัสว่นของสนิทรัพย์หมนุเวียนหลกัมีการปรับตวัลดลงจากร้อยละ  32.65 ของสนิทรัพย์รวม  ณ สิน้ปี 2553 เป็น

ร้อยละ 9.16 ในปี 2554 เน่ืองจากมีการลดลงของลกูหนีก้ารค้าจํานวน 46.91 ล้านบาท ซึ่งเกิดจากการได้รับชําระเงินจาก

ลกูหนีก้ารค้าระหวา่งปีจํานวน 46.30 ล้านบาท การตัง้คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูเพ่ิมขึน้จํานวน 14.77 ล้านบาท (พิจารณาจาก

อายหุนีป้ระกอบกบัการพิจารณาลกูหนีแ้ตล่ะรายตามความเหมาะสม) และหกักลบกบัรายได้ระหว่างปีจํานวน 15.13 ล้าน

บาท  นอกจากนีก้ารลดลงของเงินสดจํานวน 36.81 ล้านบาท เกิดจากเงินสดรับจากกิจกรรมดําเนินงานตามปรกติจํานวน 

8.47 ล้านบาท หกักลบกบัเงินสดจ่ายจากการทจุริตจํานวน 16.55 ล้านบาท เงินสดจ่ายสทุธิจากกิจกรรมจดัหาเงินจํานวน 

1.13 ล้านบาท และเงินสดจ่ายในกิจกรรมลงทนุจํานวน 27.60 ล้านบาท  

   สําหรับในปี 2555 สดัส่วนของสินทรัพย์หมุนเวียนหลกัมีการปรับตวัเพ่ิมขึน้เป็นร้อยละ 22 สาเหตุสว่นใหญ่เกิด 

เน่ืองจาก มีการจดัประเภทท่ีดินและสิ่งปลกูสร้างของบริษัทเป็นสินทรัพย์ไม่หมนุเวียนท่ีถือไว้เพ่ือขายจํานวน 25.06 ล้าน

บาท โดยสินทรัพย์ดงักล่าวได้รับการอนมุตัิให้ขายตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวนัท่ี 13 พฤศจิกายน 2555 

และบริษัทได้โอนกรรมสทิธ์ิในสนิทรัพย์ให้แก่ผู้ซือ้แล้วในวนัท่ี 29 มกราคม 2556   
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 สดัสว่นของสินทรัพย์ไม่หมนุเวียนมีการปรับตวัเพ่ิมขึน้จากร้อยละ 65.04 ของสินทรัพย์รวม  ณ สิน้ปี 2553  เป็น

ร้อยละ 84.96 ในปี 2554 และมีการปรับตวัลดลงเป็นร้อยละ 70.85 ในปี 2555 ทัง้นีม้ีสาเหตหุลกั 4 ประการได้แก่  

• การลดมูลค่าของเงนิลงทุนในบริษัท ซี ทูวิชชั่น จาํกัด  

กลุม่บริษัทมีการลงทนุในหุ้นสามญัของบริษัท ซี-ท ูวิชชัน่ จํากดั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 และ 

2554 จํานวน 17.99 ล้านบาท (คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 19.01) และจํานวน 12.99 ล้านบาท (คิดเป็นสดัสว่น

ร้อยละ 13.73) ของทุนท่ีจดทะเบียนและชําระแล้วตามลําดับ  ทัง้นีก้ารลงทุนในบริษัทดังกล่าว เป็นผล

สืบเน่ืองจากการปรับโครงสร้างการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัท โดยบริษัททําการจําหน่ายเงินลงทุนใน

บริษัท ไซเบอร์แพลนเน็ต พบัลิชช่ิง จํากัด ซึ่งประกอบธุรกิจการนําเข้าและจําหน่ายเกม คิดเป็นมูลค่ารวม 

18.00 ล้านบาท ให้แก่ บริษัท ซี-ท ูวิชชัน่ จํากดั (ผู้ จําหน่ายปลีกเกมคอมพิวเตอร์รายใหญ่ของประเทศไทย) 

และทําการลงทุนในบริษัทดงักลา่ว โดยจากการพิจารณางบการเงินของบริษัทดงักล่าว พบว่ามีผลขาดทุน

สทุธิ ซึ่งส่งผลให้เงินลงทุนเกิดการด้อยค่าจึงพิจารณาตัง้ค่าเผ่ือการลดมูลค่าเงินลงทุนในบริษัทดังกล่าว 

จํานวน 11.24 ล้านบาทในปี 2553 และจํานวน 1.75 ล้านบาทในปี 2554 

• การลดลงของที่ดินอาคารและอุปกรณ์ 

ท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ์ ของกลุม่บริษัท ณ สิน้ปี 2553 – 2555 อยู่ท่ี 34.02 ล้านบาท 50.70 ล้านบาท 

51.43 ล้านบาทและ 20 ล้านบาทตามลําดบั ทัง้นี ้ในปี 2555 ท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ์  ลดลงจากปี 2554 

จํานวน 31.43 ล้านบาท เกิดจากการจดัประเภทท่ีดินและสิง่ปลกูสร้างของบริษัทเป็นสินทรัพย์ไม่หมนุเวียนท่ี

ถือไว้เพ่ือขายจํานวน 25.06 ล้านบาทดงัท่ีกลา่วแล้ว และคา่เสือ่มราคาสาํหรับปีจํานวน  4.36  ล้านบาท   

• การลดลงของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

การลดลงของสินทรัพย์ไม่มีตวัตน ณ สิน้ปี 2554 เมื่อเทียบกบัปี 2553 จํานวน 17.37 ล้านบาท เป็นผล

จากการตัง้ประมาณการค่าเผ่ือการลดมลูค่าในมลูค่าคงเหลือของลิขสิทธ์ิเกมท่ีคาดว่าจะไม่สามารถจําหน่าย

ซํา้ได้ในอนาคตจํานวน 20.47 ล้านบาท การตดัจําหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตวัตนจํานวน 24.78 ล้านบาท และหกั

ลบกับการลงทุนในสินทรัพย์ไม่มีตัวตนระหว่างปีจํานวน 29 ล้านบาท สําหรับการลดลงของสินทรัพย์ไม่มี

ตวัตนในปี 2555 จากปี 2554 จํานวน 19.87 ล้านบาท  เป็นผลมาจากการตัง้ประมาณการการลดมูลค่าใน

มลูคา่คงเหลอื/การตดัจ่ายสนิทรัพย์ไมม่ีตวัตนรวมจํานวน 12.36 ล้านบาท  และการตดัจําหน่ายสินทรัพย์ไม่มี

ตวัตนจํานวน 8.47 ล้านบาท  ทัง้นี ้สินทรัพย์ไม่มีตวัตนของกลุ่มบริษัท ประกอบด้วย ซอฟต์แวร์เกมท่ีพฒันา

แล้วเสร็จ และอยู่ระหว่างการพฒันา รวมทัง้ชุดคําสัง่ (Source Code) และเคร่ืองมือในการพฒันาเกมต่างๆ 

(Game Engine) ซึ่งสิ่งเหล่านีถื้อเป็นสินทรัพย์สําคัญในการดําเนินงาน โดยชุดคําสัง่ของซอฟต์แวร์เกมท่ี

พัฒนาเสร็จสมบูรณ์แล้วนัน้ สามารถถูกนําไปประยุกต์ใช้หรือปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพ่ือพัฒนาต่อเป็น

ซอฟต์แวร์เกมอ่ืนๆ ได้หลากหลาย ทําให้สามารถลดต้นทนุและระยะเวลาในการผลติของกลุม่บริษัทในอนาคตได้ 

• การลดลงของเงนิลงทุนระยะยาว - เงนิฝากประจาํ 

ณ สิน้ปี 2553 เงินฝากประจําจํานวน 11.20 ล้านบาท ประกอบด้วยเงินฝากเพ่ือคํา้ประกนัวงเงิน

เบิกเกินบญัชีจากสถาบนัการเงินจํานวน 10.00 ล้านบาท และเพ่ือคํา้ประกนัคดีความฟ้องร้อง จํานวน 1.20 

ล้านบาท  สําหรับ ณ สิน้ปี 2554 และ 2555 ลดลงเหลือ 1.21 ล้านบาท  และ 1.24 ล้านบาท ตามลําดบั 

เน่ืองจากมีการถอนคํา้ประกนัวงเงินเบิกเกินบญัชีจํานวน 10.00 ล้านบาท ดงักลา่ว 



 บริษัท ไซเบอร์แพลนเน็ต อินเตอร์แอคทีฟ จํากดั (มหาชน) 
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แหล่งที่มาของเงนิทุน 

โครงสร้างและแหลง่ท่ีมาของเงินทนุเพ่ือการประกอบธุรกิจของกลุม่บริษัท สามารถแสดงได้ดงันี ้ 

 

% ต่อสนิทรัพย์รวม 

รายการ 2555 2554 2553 (ปรับปรุงใหม)่ 

  ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

หนีส้นิและส่วนของผู้ถอืหุ้น             

หนีส้นิหมุนเวียน             

  เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 23.38  14.87%   24.92  12.94%  20.21  6.68% 

  เจ้าหนีก้ารค้า - กิจการอ่ืน  4.41  2.81%  6.43  3.34% 7.33  2.42% 

  เงินกู้ยืมระยะสัน้จากบคุคลท่ีเก่ียวข้องกนั 8.06  5.13% - 

 

-   

  เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 

       -สว่นท่ีครบกําหนดชําระในหนึง่ปี   2.40  1.52% 

             

3.30  1.71% 3.32  1.10% 

  หนีส้นิท่ีเก่ียวข้องโดยตรงกบัสนิทรัพย์ 

       ไมห่มนุเวยีนท่ีถือไว้เพ่ือขาย 25.29  16.09%  - 

 

- 

       หนีส้ินหมุนเวียนรวม 73.15  46.53% 42.70  22.17% 35.85  11.84% 

 เงินกู้ยมืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 

      ท่ีครบกําหนดเกินกวา่  1 ปี 

             

4.49  2.86% 

           

12.89  6.69% 

          

15.73  5.20% 

      หนีส้ินไม่หมุนเวียนรวม     5.86  3.73% 14.54  7.55%  16.85  5.57% 
              

หนีส้นิรวม    79.01  50.26% 57.24  29.72% 52.70  17.41% 
              

ส่วนของผู้ถอืหุ้น 78.20  49.74%   135.37  70.28%   250.01  82.59% 

              

อัตราส่วนหนีส้นิต่อส่วนของผู้ถอืหุ้น 1.01 เท่า   0.42 เท่า   0.21 เท่า   

 

โครงสร้างแหลง่ท่ีมาของเงินทนุสว่นใหญ่ของกลุม่บริษัทเป็นแหลง่เงินทนุระยะยาว ซึ่งคิดเป็นสดัสว่นประมาณ

ร้อยละ 50-85 ของเงินทนุทัง้สิน้ของกิจการ ทัง้นี ้กลุ่มบริษัทมีอตัราสว่นหนีส้ินต่อสว่นของผู้ ถือหุ้นในระดบัไม่สงูมากนกั 

โดยอยู่ท่ีประมาณ 0.21 เท่า ในปี 2553 และปรับตัวเพ่ิมขึน้เป็น 0.42 เท่า และ 1.01 เท่า ณ สิน้ปี 2554 และ 2555 

ตามลําดบั ทัง้นีก้ารปรับตวัเพ่ิมขึน้ของอตัราส่วนหนีส้ินต่อส่วนของผู้ ถือหุ้นในปี 2554-2555 เกิดจากการท่ีบริษัทได้รับ

ความเสียหายจากเหตุทุจริตโดยพนักงานการเงินร่วมกับบุคคลภายนอก ในการปลอมแปลงเอกสารเพ่ือเบิกเงินจาก

ธนาคาร ในสว่นของวงเงินเบิกเกินบญัชีและในสว่นของเงินสดท่ีฝากในธนาคารจํานวนประมาณ 31 ล้านบาท ทําให้กลุม่

บริษัทมีความจําเป็นต้องขยายวงเงินสนิเช่ือระยะสัน้กบัทางธนาคารเพ่ือนํามาชดเชยเงินทนุหมนุเวียนในสว่นท่ีขาดหายไป 

ขณะนีบ้ริษัทอยูใ่นระหวา่งดําเนินคดีกบัพนกังานดงักลา่วและบคุคลท่ีเก่ียวข้อง รายละเอียดดงัท่ีกลา่วแล้วในสว่นท่ี 1 ข้อ 

6  หวัข้อ “ข้อพิพาททางกฎหมาย”  
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 แบบ 56-1 ปี 2555 สว่นที่ 1 ข้อ 11 หน้า 18 

• หนีส้ิน 

กลุม่บริษัทมีหนีส้ินรวม ณ สิน้ปี 2553-2555 จํานวน 52.70 ล้านบาท 57.24 ล้านบาทและ 79.01 ล้านบาท

ตามลาํดบั  หรือคิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 17.41 ร้อยละ  29.72 และร้อยละ  50.26 ของสินทรัพย์รวมตามลําดบั ทัง้นีภ้าระ

หนีส้ิน ณ สิน้ปี 2553-2555 ของกลุ่มบริษัทส่วนใหญ่เป็นหนีส้ินหมุนเวียนระยะสัน้ อนัได้แก่ เจ้าหนีก้ารค้า และเงิน

เบิกเกินบัญชีและเงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบันการเงินเป็นหลกั และกลุ่มบริษัทมีภาระหนีส้ินท่ีมีดอกเบีย้ในสดัส่วน

ประมาณร้อยละ 65-75 ของหนีส้ินรวม ทัง้นี ้ณ สิน้ปี 2555 บริษัทได้จัดประเภทหนีส้ินบางสว่นเป็นหนีส้ินท่ีเก่ียวข้อง

โดยตรงกบัสนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนท่ีถือไว้เพ่ือขาย เน่ืองจากท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวนัท่ี 13 พฤศจิกายน 2555 

ได้อนมุตัิให้ขายท่ีดินและอาคารของบริษัทและนําเงินท่ีได้รับบางส่วนไปชําระหนีใ้ห้กับสถาบนัการเงินในจํานวนดงักลา่ว  

และบริษัทได้โอนกรรมสทิธ์ิในสนิทรัพย์ให้แก่ผู้ซือ้แล้วในวนัท่ี 29 มกราคม 2556   

 

• ส่วนของผู้ถอืหุ้น 

ณ สิน้ปี 2553 – 2555 บริษัทมีสว่นของผู้ ถือหุ้น เท่ากับ 250.01 ล้านบาท 135.37 ล้านบาทและ78.20 ล้านบาท

ตามลาํดบั การลดลงในสว่นของผู้ ถือหุ้นในปี 2554 จํานวน 114.64 ล้านบาทจากปี 2553 เกิดจากผลขาดทนุสําหรับปีจํานวน 

113.99 ล้านบาทและการปรับปรุงค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานเน่ืองจากการนํามาตรฐานการบัญชีใหม่มาถือปฏิบัติ

จํานวน 0.65  ล้านบาท สว่นการลดลงในปี 2555 จํานวน 57.16 ล้านบาทเกิดจากผลประกอบการขาดทนุในปีดงักลา่ว 

 

• สภาพคล่อง 

กระแสเงนิสด  

 ณ สิน้ปี 2553 กลุม่บริษัทมีกระแสเงินสดเพ่ิมขึน้สทุธิจํานวน 27.67 ล้านบาท เป็นผลมาจากมีกระแสเงินสดสทุธิ

ใช้ไปจากการดําเนินงาน 17.03 ล้านบาท (ในจํานวนนีร้วมกระแสเงินสดท่ีเสียไปจากการทจุริตจํานวน 14.36 ล้านบาท) 

กระแสเงินสดใช้ไปสทุธิในกิจกรรมลงทุน 63.32 ล้านบาท ซึ่งเป็นการลงทนุในสินทรัพย์ท่ีไม่มีตวัตนจํานวน 33.81 ล้าน

บาท และมีเงินลงทนุในอาคารและอปุกรณ์เพ่ิมขึน้ 21.27 ล้านบาท โดยสว่นใหญ่เกิดจากการลงทนุซือ้ห้องชุดจํานวน 1 

ห้อง ท่ีอาคาร ดิเอ็มโพริโอเพลส มูลค่า 13.75 ล้านบาท เพ่ือใช้เป็นสํานกังานสําหรับ บริษัท อินฟอร์เมติกซ์ พลสั จํากัด 

(บริษัทย่อย)  ส่วนท่ีเหลือโดยส่วนใหญ่เป็นการซือ้อปุกรณ์ เฟอร์นิเจอร์ และ การตกแต่งสํานกังานใหญ่และสาขาของ

สถาบนัสอนภาษาจีเนียสแพลนเน็ต และกระแสเงินสดสทุธิได้มาในการจดัหาเงินทนุ 108.02 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลจากการ

เพ่ิมทนุจํานวน 60 ล้านหุ้นในราคาหุ้นละ 1.60 บาท โดยจําหนา่ยให้แก่บคุคลทัว่ไป 

ณ สิน้ปี 2554 กลุม่บริษัทมีกระแสเงินสดลดลงสทุธิจํานวน 36.81 ล้านบาท เป็นผลมาจากการมีกระแสเงินสด

สทุธิใช้ไปจากการดําเนินงาน 8.09 ล้านบาท (ในจํานวนนีร้วมกระแสเงินสดท่ีเสียไปจากการทุจริตจํานวน 16.66 ล้าน

บาท) กระแสเงินสดใช้ไปสทุธิในกิจกรรมลงทนุ 27.60 ล้านบาท ซึ่งเป็นการลงทนุในสินทรัพย์ท่ีไม่มีตวัตนจํานวน 31.91 

ล้านบาท และมีเงินลงทนุในอปุกรณ์จํานวน 5.70 ล้านบาทหกักลบกบัการลดลงของเงินฝากท่ีติดภาระคํา้ประกนัจํานวน 

9.99  ล้านบาท และกระแสเงินสดสทุธิได้มาในการจดัหาเงินทนุ 1.13 ล้านบาท  

ณ สิน้ปี 2555 กลุม่บริษัทมีกระแสเงินสดลดลงสทุธิจํานวน 1.50 ล้านบาท เป็นผลมาจากการมีกระแสเงินสด

สทุธิใช้ไปจากการดําเนินงาน 20.20 ล้านบาท หกักลบกบักระแสเงินสดรับจากกิจกรรมลงทนุ 1.24 ล้านบาท และกระแส

เงินสดสทุธิได้มาในการจดัหาเงินทนุ 18.35 ล้านบาท  



 บริษัท ไซเบอร์แพลนเน็ต อินเตอร์แอคทีฟ จํากดั (มหาชน) 

 แบบ 56-1 ปี 2555 สว่นที่ 1 ข้อ 11 หน้า 19 

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 

ท่ีประชมุคณะกรรมการครัง้ท่ี 1/2556 ในวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2556 มีมติอนมุตัิแตง่ตัง้ นางณฐัสรัคร์  สโรชนนัท์จีน 

ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 4563 หรือนายสมุิตร ขอไพบลูย์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 4885  แห่งสํานกังาน  เอ.เอ็ม.

ที. แอสโซซิเอท เป็นผู้สอบบญัชีของกลุม่บริษัทเพ่ือตรวจสอบงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยสําหรับปี 2556 โดยมี

คา่ตอบแทนของผู้สอบบญัชีในอตัรา 1,050,000 บาทตอ่ปี   

 

ปัจจัยและอิทธิพลที่อาจมีผลต่อการดาํเนินงานในอนาคต 

• เน่ืองจากปัจจบุนัพฤติกรรมของผู้บริโภคในอตุสาหกรรมเกมมีการเปลีย่นแปลงไปจากในช่วงปีท่ีผ่านมา โดยผู้บริโภค

สว่นใหญ่เร่ิมหนัไปยงัเกมบนอปุกรณ์พกพา อาทิ มือถือและแท็ปเล็ตพีซี รวมถึงเกมบนเครือข่ายสงัคมออนไลน์ เช่น 

เฟซบุ๊ก ท่ีมีแนวโน้มการขยายตวัท่ีดีในอนาคตแซงหน้าเกมพีซีและคอนโซล กลุม่บริษัทจึงลดบทบาทในการทําการ

พฒันาเกมสําหรับเคร่ืองเลน่เกมคอนโซล และคอมพิวเตอร์(ออฟไลน์)ลง โดยเร่ิมหนัไปสูก่ารพฒันาContent และ

แอพพลิเคชั่นบนโซเซี่ยลเน็ตเวิร์ก เพ่ือรองรับลูกค้าระดับองค์กร อีกทัง้มุ่งเน้นการพัฒนาซอฟต์แวร์เกมและ

แอพพลิเคชั่น บน Smart phone และ Tablet PC พร้อมทัง้พฒันาซอฟท์แวร์เกมเพ่ือการศึกษา (education 

software) บนเคร่ืองเลน่คอมพิวเตอร์พกพาท่ีใช้ระบบปฏิบตัิการ วินโดว์ โมบาย และ ระบบปฏิบตัิการแอนดรอยด์ 

เป็นต้น   

• กลุม่บริษัทมุง่เน้นการขยายการดําเนินธุรกิจไปยงัธุรกิจสถาบนัเสริมทกัษะการเรียนรู้สําหรับเด็ก  ซึ่งดําเนินธุรกิจโดย

บริษัท อินฟอร์เมติกซ์ พลสั จํากัด โดยบริษัทฯถือหุ้นในบริษัทดงักลา่วในอตัราร้อยละ 99 ของทนุจดทะเบียนชําระ

แล้วของบริษัทดงักลา่ว 

• กลุม่บริษัทมุง่เน้นแสวงหาโอกาสในการลงทนุในธุรกิจท่ีเก่ียวข้องหรือธุรกิจอ่ืนท่ีมีศกัยภาพในอนาคต 

 

เน่ืองจากการเปลีย่นแปลงดงักลา่วข้างต้น ทําให้ผลการประกอบการของกลุม่บริษัทในอนาคต อาจมีความแตกตา่งจากผล

ประกอบการท่ีแสดงในอดีตได้ 

 

 



 บริษัท ไซเบอร์แพลนเน็ต อินเตอร์แอคทีฟ จํากดั (มหาชน) 

 แบบ 56-1 ปี 2555 สว่นที่ 1 ข้อ 12 หน้า 1 

 

12 ข้อมูลอ่ืนที่เก่ียวข้อง  

 

- ไมมี่ - 

  

 



 บริษัท ไซเบอร์แพลนเน็ต อินเตอร์แอคทีฟ จํากดั (มหาชน) 

 แบบ 56-1 ปี 2555 สว่นที่ 2 หน้า 1                                                                                                                                                                   

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 28 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2556 ต่อผู้สอบบญัชีและกรรมการ

ตรวจสอบของบริษัทแล้ว ซึง่ครอบคลมุถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงท่ีสาํคญัของระบบการควบคมุภายใน รวมทัง้

การกระทําท่ีมิชอบท่ีอาจมีผลกระทบตอ่การจดัทํารายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทยอ่ย 

ในการนี ้เพ่ือเป็นหลกัฐานวา่เอกสารทัง้หมดเป็นเอกสารชดุเดียวกนักบัท่ีบริษัทได้รับรองความถกูต้องแล้ว บริษัทได้

มอบหมายให้ นายชนินทร์เดช วานิชวงศ์ หรือ นายชนินทร์ วานิชวงศ์ ทา่นใดทา่นหนึง่เป็นผู้�ลงลายมือช่ือกํากบัเอกสารนีไ้ว้

ทกุหน้าด้วย หากเอกสารใดไมม่ีลายมือช่ือของ นายชนินทร์เดช วานิชวงศ์ หรือ นายชนินทร์ วานิชวงศ์ ทา่นใดทา่นหนึง่กํากบั

ไว้� บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลท่ีบริษัทได้ รับรองความถกูต้องของข้อมลูแล้วดงักลา่วข้างต้น 

 

 

                       ชื่อ ตาํแหน่ง ลายมือชื่อ 

1.  นายชนินทร์เดช วานิชวงศ์  ประธานกรรมการ/ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร  __ชนินทร์เดช วานิชวงศ์ _______ 

2.   นายชนินทร์ วานิชวงศ์  กรรมการ/รองประธานกรรมการ  __ชนินทร์ วานิชวงศ์ _________ 

ผู้รับมอบอาํนาจ    

1.  นายชนินทร์เดช วานิชวงศ์  ประธานกรรมการ/ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร  __ชนินทร์เดช วานิชวงศ์ _______ 

2.   นายชนินทร์ วานิชวงศ์ กรรมการ/รองประธานกรรมการ __ชนินทร์ วานิชวงศ์ _________ 

 



  บริษัท ไซเบอร์แพลนเน็ต อินเตอร์แอคทีฟ จํากดั (มหาชน) 

เอกสารแนบ 1 
รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอาํนาจควบคุมของบริษัท 

ข้อมูลการดาํรงตาํแหน่งของคณะกรรมการ ผู้บริหาร ในบริษัทย่อย  

 



 บริษัท ไซเบอร์แพลนเน็ต อินเตอร์แอคทีฟ จํากดั (มหาชน) 

 แบบ 56-1 ปี 2555                                                                                                                                                                                                                                                                  เอกสารแนบ 1 หน้า 1 

เอกสารแนบ 1  

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอาํนาจควบคุมของบริษัท  (สดัสว่นการถือหุ้น ณ 26 ธนัวาคม 2555 ) 

ช่ือ-นามสกุล 

ตาํแหน่ง 

อายุ 

(ปี) 
คุณวุฒิการศึกษา 

สัดส่วนการ

ถือหุ้นใน

บริษัท* (%) 

ความสัมพันธ์ทาง

ครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

ประวัติการทาํงาน 

ช่วงเวลา ตาํแหน่งและสถานที่ 

1. นายชนินทร์เดช วานิชวงศ์ 

ประธานกรรมการ 

กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

ผกูพนับริษัท 

42 ปริญญาโท  Master Management  

สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ 

ผ่านการอบรม  Director Accreditation 

Program (DAP)  รุ่นที่ 26/2547 

จากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ

บริษัทไทย 

14.72 พ่ีชายของ 

นายชนินทร์ วานิชวงศ์ 

2543 – ปัจจบุนั 

 

2541 – 2544 

 

 

ประธานกรรมการ 

บริษัท ไซเบอร์แพลนเน็ต อินเตอร์แอคทีฟ จํากดั (มหาชน) 

ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร 

บริษัท มิเลนเนียม เทเลคอม จํากดั 

 

2. นายชนินทร์ วานิชวงศ์ 

กรรมการผู้จดัการ 

กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

ผกูพนับริษัท 

35 ปริญญาโท การตลาด 

สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ 

ผ่านการอบรม  Director Accreditation 

Program (DAP)   รุ่นที่  70/2551  

จากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ

บริษัทไทย 

6.42 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 

39 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบนั

บณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ 

ผ่านการอบรม  Director Accreditation 

Program (DAP)  

 รุ่นที่   72/2551  

จากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ

บริษัทไทย 

- -ไมมี่- 2551 - ปัจจบุนั 

 

2551-ปัจจบุนั 

 

2551-ปัจจบุนั 

  

2550-ปัจจบุนั 

 

2547-2549 

 

กรรมการ 

บริษัท ไซเบอร์แพลนเน็ต อินเตอร์แอคทีฟ จํากดั (มหาชน)

กรรมการผู้จดัการ 

บริษัท แพง่สภา จํากดั 

ที่ปรึกษา 

Cotton Incorporated 

ที่ปรึกษา 

United States Potato Board 

ผู้ อํานวยการฝ่ายปฏบิตัิการ 

บริษัท ไซเบอร์แพลนเน็ต อินเตอร์แอคทีฟ จํากดั 



 บริษัท ไซเบอร์แพลนเน็ต อินเตอร์แอคทีฟ จํากดั (มหาชน) 
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ช่ือ-นามสกุล 

ตาํแหน่ง 

อายุ 

(ปี) 
คุณวุฒิการศึกษา 

สัดส่วนการ

ถือหุ้นใน

บริษัท* (%) 

ความสัมพันธ์ทาง

ครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

ประวัติการทาํงาน 

ช่วงเวลา ตาํแหน่งและสถานที่ 

4. ดร. โสรัชย์ อศัวะประภา 

กรรมการอิสระและประธาน

กรรมการตรวจสอบ 

47 ปริญญาเอก ธุรกิจระหวา่งประเทศ 

United States International 

University 

ผ่านการอบรม  Director Accreditation 

Program (DAP)  รุ่นที่   106/2551 

จากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ

บริษัทไทย 

- -ไมมี่- 2552-ปัจจบุนั 

 

2551-ปัจจบุนั 

 

2550-ปัจจบุนั 

 

2547-ปัจจบุนั     

 

กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 

บริษัท ไซเบอร์แพลนเน็ต อินเตอร์แอคทีฟ จํากดั (มหาชน) 

รองประธานกรรมการ 

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากดั  (มหาชน) 

กรรมการ 

บริษัท อาซาวา่ จํากดั 

กรรมการบริหาร 

บริษัท โตโยต้า พีเอส เอนเตอร์ไพรซ์ จํากดั 

5. นาย พงศ์พรหม ยามะรัต 

กรรมการอิสระและกรรมการ

ตรวจสอบ 

40 ปริญญาโท สาขาการเงิน การตลาด 

สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ 

ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์   

มหาวิทยาลยัอีสเทิร์น มิชิแกน 

ปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์ 

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

- -ไมมี่- 2555 -ปัจจบุนั 

 

2554 - ปัจจบุนั 

 

2550 - ปัจจบุนั 

 

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

บริษัท ไซเบอร์แพลนเน็ต อินเตอร์แอคทีฟ จํากดั (มหาชน) 

Partnership, Business Development 

Friend>On>Site Architect-Experience Design 

ประธานกรรมการ และผู้ก่อตัง้ 

บริษัท บีอาวเฟรนด์ จํากดั 

 

6. รศ. นพ.  จตพุร  โชติกวณิชย์

กรรมการอิสระและกรรมการ

ตรวจสอบ 

42 ปริญญาโท วิทยาศาสตร์การแพทย์

คลินิก  ป. ชัน้สงู ศลัยศาสตร์   

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 

2538  

ผ่านการอบรมหลกัสตูร  Director 

Certification Program (DCP)  

 รุ่นที่  89/2554,  หลกัสตูร Financial 

Statement s of Directors (FSD รุ่น

ที่ 14/2011) จากสมาคมสง่เสริม

สถาบนักรรมการบริษัทไทย 

- -ไมมี่- 2554- ปัจจบุนั 

 

2547-ปัจจบุนั 

 

 

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  

บริษัท ไซเบอร์แพลนเน็ต อินเตอร์แอคทีฟ จํากดั (มหาชน) 

รองประธานองค์กรแพทย์    

คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล 

กรรมการบริหารวิชาการ    

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 

กรรมการ      

บริษัท เวนทร่ี (ประเทศไทย) จํากดั 

กรรมการ     

บริษัท ทีเอส ปาเท็กซ์ จํากดั 
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ช่ือ-นามสกุล 

ตาํแหน่ง 

อายุ 

(ปี) 
คุณวุฒิการศึกษา 

สัดส่วนการ

ถือหุ้นใน

บริษัท* (%) 

ความสัมพันธ์ทาง

ครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

ประวัติการทาํงาน 

ช่วงเวลา ตาํแหน่งและสถานที่ 

7. นายศรัณย์ วิชยาภยั     38 ปริญญาตรี  สาขาการตลาด  

Rensselaer University, USA 

ปริญญาโท สาขาการเงิน  

สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ 

ผ่านการอบรมหลกัสตูร  Director 

Certification Program (DCP)  

 รุ่นที่  23/2547 

- -ไมมี่- 2554-ปัจจบุนั 

 

2551– ปัจจบุนั  

 

2550–ปัจจบุนั 

 

 

 

 

 

2543–ปัจจบุนั

   

กรรมการอิสระ 

บริษัท ไซเบอร์แพลนเน็ต อินเตอร์แอคทีฟ จํากดั (มหาชน) 

กรรมการผู้จดัการ   

บริษัท บลิบอร์ด เน็ทเวิร์ค  จํากดั 

กรรมการ     

บริษัท เซ็นทรัล ดิจิตอล มีเดีย จํากดั            

กรรมการ     

บริษัท คอร์โน แอนด์ แนช จํากดั  

กรรมการ     

บริษัท แซบ แซบ ดอท คอม จํากดั 

กรรมการผู้จดัการ / กรรมการ    

บริษัท เอส เอฟ จี จํากดั (มหาชน)  

8. นางสาวอริยา วงศ์วารี 

ผู้ อํานวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน 

 

36 ปริญญาโทสาขาการบญัชี  

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

- -ไมมี่- 2554-ปัจจบุนั 

 

2552-2554 

    

   2548-2552 

ผู้ อํานวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน 

บริษัท ไซเบอร์แพลนเน็ต อินเตอร์แอคทีฟ จํากดั (มหาชน) 

ผู้จดัการฝ่ายบญัชี 

บริษัท ไซเบอร์แพลนเน็ต อินเตอร์แอคทีฟ จํากดั (มหาชน) 

ผู้จดัการ(ตรวจสอบบญัชี) 

บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จํากดั 

9.  นางสาวนสุรา สิทธิวงษ์    

ผู้ อํานวยการฝ่ายปฏบิตัิการ 

 

32 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  

 



  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 XO, /    

นายพงศ์พรหม ยามะรัต XX, /    

นายจตพุร โชติกวณิชย์ XX, /    

นายศรัณย์ วิชยาภยั /    

นางสาว อริยา วงศ์วารี //, ///, V    

นางสาวนสุรา สทิธิวงษ์    ///    

นางสาวศศวิิมล เกิดผล    /, //, /// 

 

หมายเหต:ุ 

X = ประธานกรรมการ  XO= ประธานกรรมการตรวจสอบ  XX = กรรมการตรวจสอบ    / = กรรมการ  

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