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ส่วนที ่ 1 

การประกอบธุรกจิ 

1.  นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ 

บริษทั ไซเบอร์แพลนเน็ต อินเตอร์แอคทีฟ จาํกดั (มหาชน) (“บริษทั”) เร่ิมก่อตั้งข้ึนในปี 2543 ดว้ยทุนจดทะเบียน 
1,000,000 บาท โดยมีวตัถุประสงค์หลกัในการประกอบธุรกิจพฒันาซอฟต์แวร์เกมเพ่ือจาํหน่ายและการรับจ้างพฒันา
ซอฟตแ์วร์เกมให้แก่ลูกคา้ทั้งในและต่างประเทศ ภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ “CyberPlanet Interactive”   โดยในระยะเร่ิมตน้
ของการดาํเนินธุรกิจ บริษทัมุ่งเน้นการพฒันาซอฟต์แวร์เกมสําหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล(“เกมคอมพิวเตอร์”) 
หลงัจากนั้นไดข้ยายขอบเขตการทาํธุรกิจ ไปสู่การพฒันาซอฟตแ์วร์เกมสาํหรับโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี และการพฒันาซอฟต์แวร์
เกมสาํหรับเคร่ืองเล่นเกมคอนโซล (Console game)  ซอฟตแ์วร์เกมคอมพิวเตอร์เกมแรกท่ีบริษทัเป็นผูพ้ฒันาเพ่ือจดัจาํหน่าย
ในประเทศคือเกม “Magic Chronicle” ซ่ึงถือไดว้่าเป็นเกมแนววางแผนกลยุทธ์ (Real-time strategy) เกมแรกท่ีผลิตโดย
ผูป้ระกอบการชาวไทย ทาํให้บริษัทเร่ิมมีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จักในฐานะเป็นหน่ึงในผูบุ้กเบิกการพัฒนาซอฟต์แวร์เกม
คอมพิวเตอร์ในประเทศไทย 

ในปี 2547 บริษทัไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เป็นระยะเวลา 8 ปี และ 
ในปี 2551 บริษทัไดรั้บอนุญาตอยา่งเป็นทางการจาก Nintendo Co.,Ltd (“นินเทนโด”) ประเทศญ่ีปุ่น ให้สามารถพฒันาและ
จาํหน่ายซอฟตแ์วร์เกมคอนโซลสาํหรับเคร่ืองเล่นเกม Nintendo Wii และเคร่ืองเล่นเกมพกพา Nintendo DS ซ่ึงปัจจุบนัถือว่า
เป็นผูป้ระกอบการไทยรายเดียวท่ีไดรั้บสิทธิดงักล่าว อีกทั้งในปี 2552 บริษทัยงัไดรั้บอนุญาตจากโซน่ี ให้ผลิตเกมบนเคร่ือง
เล่น Playstation และ PSP และในปี 2553 ไดรั้บอนุญาตจากไมโครซอฟต ์ให้ผลิตเกมบนเคร่ืองเล่น XBOX อีกดว้ย 

ในปี 2552 กลุ่มบริษทัไดเ้ร่ิมดาํเนินการเปิดสถาบนัเสริมทกัษะภาษาองักฤษสําหรับเด็กระดบัประถมศึกษาปีท่ี 1 
ถึง 6  ในนาม จีเนียส แพลนเน็ต โดยมีหลกัสูตรการเรียนการสอนผ่านโปรแกรมเกม (Casual Edutainment Software) บน
เคร่ืองเล่นคอมพิวเตอร์พกพา  โดยโปรแกรมดงักล่าวกลุ่มบริษทัเป็นผูอ้อกแบบและผลิตข้ึนเองภายใตแ้นวคิดความรู้ความรู้
คู่ความสนุก   นอกจากน้ีในวนัท่ี 18 พฤษภาคม 2552 บริษัทไดด้าํเนินการแปรสภาพบริษทัเป็นบริษทัมหาชนและไดจ้ด
ทะเบียนเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์เอ็ม เอ ไอ (mai) เม่ือวนัท่ี 27 พฤษภาคม 2553  

ในปี 2556 กลุ่มบริษทัไดข้ยายธุรกิจสู่ภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพยโ์ดยบริษทัไดซ้ื้อท่ีดินนาํมาพฒันาและจดัสรรแบ่ง
ขายเป็นแปลงท่ีอาํเภอปากช่อง  จงัหวดันครราชสีมา (“เขาใหญ่”)  การซ้ือท่ีดินดงักล่าวเพ่ือนาํมาจดัสรรแบ่งขาย เป็นธุรกิจท่ี
มีศกัยภาพและสามารถสร้างผลกาํไรให้กบับริษทัในอนาคตได ้และ ณ วนัท่ี 31  ธนัวาคม 2556 บริษทัมีทุนจดทะเบียนชาํระ
แลว้ทั้งส้ิน 280 ลา้นบาท ซ่ึงประกอบดว้ยหุ้นสามญัจาํนวน 560 ลา้นหุ้น มลูค่าหุ้นละ 0.50 บาท ซ่ึงดาํเนินการจดทะเบียนกบั
กระทรวงพาณิชยเ์รียบร้อยแลว้เม่ือวนัท่ี 14 มิถุนายน 2556 โดย ณ วนัท่ี 23 ธันวาคม 2556 กลุ่มครอบครัววานิชวงศแ์ละ
บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งตามมาตรา 258 ซ่ึงเป็นผูบ้ริหารหลกัของกลุ่มบริษทัถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 8.03 ของทุนจดทะเบียนชาํระ
แลว้ของบริษทั (ดูรายละเอียดในขอ้ 7.2 เร่ืองผูถื้อหุ้น) 

ภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

1. ในการพฒันาซอฟต์แวร์เกมเพ่ือจาํหน่าย กลุ่มบริษัทจะเป็นผูอ้อกแบบเน้ือหา พฒันาโปรแกรมเกม
ออกแบบแอนิเมชนัและคอมพิวเตอร์กราฟฟิค พร้อมทั้งสร้างเสียงและดนตรีประกอบฉากภายในเกม รวมทั้งการทดสอบ
แกไ้ขจุดบกพร่องของซอฟตแ์วร์เกม จากนั้นจึงจดัจาํหน่ายผา่นบริษทั  โดยลิขสิทธ์ิในซอฟต์แวร์เกมจะเป็นของกลุ่มบริษทั 
สาํหรับการพฒันาซอฟตแ์วร์เกมในลกัษณะการรับจา้งพฒันา จะแตกต่างจากการพฒันาซอฟต์แวร์เกมเพ่ือจาํหน่าย ตรงท่ีผู ้
ว่าจา้งจะเป็นผูอ้อกแบบเน้ือหาของเกม และลิขสิทธ์ิในซอฟตแ์วร์เกมจะเป็นของลูกคา้  
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 ปัจจุบนับริษัทได้พฒันาซอฟต์แวร์เกมสําหรับเคร่ืองเล่นเกมคอนโซล Nintendo Wii   Nintendo DS และ
Playstation 2 รวมกว่า 50 เกม  ซอฟตแ์วร์เกมสาํหรับเล่นบนคอมพิวเตอร์แบบออฟไลน์จาํนวนกว่า 30 เกม ซอฟต์แวร์เกม
คอมพิวเตอร์แบบออนไลน์บนหนา้เวบ็จาํนวน 3 เกม  และซอฟตแ์วร์เกมสาํหรับโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีกว่า 100 เกม และยงัมีการ
ดดัแปลงเกมเป็นภาษาต่าง ๆ อีกไม่นอ้ยกว่า 8 ภาษาเพ่ือจดัจาํหน่ายในต่างประเทศ โดยมีคู่คา้สําคญัท่ีมีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จกัใน
ระดับนานาชาติอาทิเช่น Activision Value Publishing, Inc., Mindscape, Lexicon, Valcon Games LLC. และ UFO 
Interactive Games, Inc. เป็นตน้ 

อีกทั้งในปี 2552 กลุ่มบริษทัเร่ิมมีรายไดจ้ากการเปิดดาํเนินการสถาบนัพฒันาทกัษะภาษาองักฤษในนาม  จีเนียส 
แพลนเน็ต โดยปัจจุบนักลุ่มบริษทัไดเ้ร่ิมทยอยขยายสาขาผา่นรูปแบบแฟรนไชส์ ให้กบัผูท่ี้สนใจทัว่ไปนอกจากน้ีกลุ่มบริษทั
ยงัไดส่้งผลงานเขา้ประกวดและไดรั้บรางวลัจากการประกวดทั้งในระดบัประเทศ และเอเชียแปซิฟิก มาแลว้ถึง 46 รางวลั ซ่ึง
แสดงให้เห็นถึงความสามารถและศกัยภาพในการพฒันาซอฟต์แวร์ท่ีมีคุณภาพและมีแนวคิดท่ีโดดเด่น รวมทั้งไดรั้บรางวลั 
Business Innovation Award จากการเป็นตวัแทนของประเทศไทยเพ่ือเขา้แข่งขนัในโครงการ Asia Pacific ICT Award 
ติดต่อกนัถึง 5 ปี นอกจากน้ีในปี 2553 บริษทั อินฟอร์เมติกซ์ พลสั จาํกดั (บริษทัในเครือ ฯ) ซ่ึงเปิดสถาบนัพฒันาทกัษะ
ภาษาองักฤษในนาม "Genius Planet "  ยงัไดรั้บรางวลั TFBO New Franchise Biz Award จากโครงการ TFBO Franchise 
Awards และ ในปี 2554 ไดรั้บรางวลัมาตรฐานคุณภาพแฟรนไชส์ 2011 จากกรมพฒันาธุรกิจการคา้อีกดว้ย ตวัอย่างรางวลัท่ี
กลุ่มบริษทัไดรั้บจากงานประกวดต่างๆ ระหว่างปี 2546-2556 มีดงัน้ี 

 
ปี ผูใ้ห้รางวลั จาํนวน

รางวลั 
ประเภทรางวลั 

2554 กรมพฒันาธุรกิจการคา้ 1 -มาตรฐานคุณภาพแฟรนไชส์ (โดยบริษทัยอ่ย—

Informatix Plus Co., Ltd) 
 TFBO Franchise Awards 

 
1 
 

-TFBO New Franchise Biz Award (โดยบริษทั
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 (โดยบริษทัยอ่ย—

Informatix Plus Co., Ltd) 
 TFBO Franchise Awards 

 
1 
 

-TFBO New Franchise Biz Award (โดยบริษทั
ยอ่ย—Informatix Plus Co., Ltd) 

 Venture Capital Forum Asia 1 -The Winner in Mobile Games/Handheld Game 
2552 Thailand Excellence Software Contest  

     and Award (TESCA) 
2 -Best of E-Learning  Application (โดยบริษทั

ยอ่ย—Informatix Plus Co., Ltd) 
-Best of offline game 
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ปี ผูใ้ห้รางวลั จาํนวน
รางวลั 

ประเภทรางวลั 

 Thailand ICT Awards (TICTA) 1 -Best of E-Learning  Application (โดยบริษทั
ยอ่ย—Informatix Plus Co., Ltd) 

 SIPA Game  Award 3 -Best of offline game award 
-Runner-up in Handheld and mobile game 
award (โดยบริษทัยอ่ย—Informatix Plus Co., Ltd) 
-Runner-up in creative game award(โดยบริษทั
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 
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ปี ผูใ้ห้รางวลั จาํนวน
รางวลั 

ประเภทรางวลั 

 The United Nations 60 Anniversary 
Short Animation Competition 

1 -Second Prize Winner on “ The Story of Child 
and War” 

  

2. ในการพฒันาและจดัสรรท่ีดินเพ่ือแบ่งขาย บริษทัไดซ้ื้อท่ีดินนาํมาพฒันาและจดัสรรแบ่งขายเป็นแปลง 

ท่ีอาํเภอปากช่อง  จงัหวดันครราชสีมา (“เขาใหญ่”) และเน่ืองจากทิศทางธุรกิจอสังหาริมทรัพยใ์นปัจจุบนัยงัคงมีแนวโน้ม
การเติบโตอย่างต่อเ น่ืองตามความต้องการท่ีอยู่อาศัยในเขตดังกล่าว โดยในช่วง 2-3 ปีท่ีผ่านมาภาพรวมธุรกิจ
อสังหาริมทรัพยใ์นบริเวณพ้ืนท่ีเขาใหญ่ มีการเติบอยา่งรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นท่ีดินจดัสรร บา้นจดัสรร รวมทั้ง คอนโดมิเนียม 
โดยมีอตัราราคาขายถวัเฉล่ียใกลเ้คียงกบัเขตธุรกิจใหญ่ในกรุงเทพมหานคร การซ้ือท่ีดินดงักล่าวเพ่ือนาํมาจดัสรรแบ่งขาย 
เป็นธุรกิจท่ีมีศักยภาพและสามารถสร้างผลกําไรให้กับบริษัท และในอนาคตกลุ่มบริษัทย ังคงมีการพัฒนาธุรกิจ
อสังหาริมทรัพยใ์นรูปแบบต่างๆ เช่น อาคารสูง บา้นจดัสรร และคอดโดมิเนียม เป็นตน้ 

1.1 วิสัยทศัน์ วตัถุประสงค ์เป้าหมาย หรือกลยทุธ์ในการดาํเนินงานของบริษทั 

  วิสัยทศัน์ (Vision)   

- เป็นผูน้าํการผลิตเอ็นเตอร์เทนเมน้ทซ์อฟตแ์วร์ของประเทศไทย และเป็นหน่ึงในผูผ้ลิต 

ซอฟแวร์ชั้นนาํของโลก 

- เป็นผูป้ระกอบการชั้นนาํในการพฒันาโครงการอสังหาริมทรัพย ์ในรูปแบบท่ีหลากหลาย  

โดยเนน้ท่ีคุณภาพ และมีศกัยภาพตามแนวระบบสาธารณูปโภคท่ีดี รวมถึงมุ่งเนน้การตอบแทนคืนสู่สังคม 

กลยทุธ์ในการดาํเนินงาน 

กลยทุธ์พฒันาธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์

            กลยทุธ์ท่ีสาํคญัในการช่วยทาํให้ประสบความสําเร็จในการประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพยไ์ดน้ั้น จะมี
ดว้ยกนัหลายวิธี ซ่ึงสามารถท่ีจะสรุปเป็นกลยทุธ์หลกัๆ ไดด้งัน้ี 

1. กลยทุธ์กลุ่มลูกคา้เป้าหมาย โดยเนน้การพฒันาและจดัสรรท่ีดิน  แต่ก็อาจจะมีการขยายไปสู่ 

การพฒันาโครงการบา้นจดัสรร และคอนโดมิเนียม ให้กบัลูกคา้กลุ่มเดิมท่ีซ้ือท่ีดิน  ซ่ึงจะทาํให้สามารถเขา้ถึงกลุ่มลูกคา้
เป้าหมายไดเ้พ่ิมข้ึน 

2. กลยทุธก์ารตลาดและการขาย ในแง่การทาํตลาดควรท่ีจะมีบริษทัเอเจนซ่ีทางดา้นการโฆษณาเป็นที 

ปรึกษา เพ่ือช่วยในการกาํหนดกลยทุธ์การโฆษณาและส่ือสารไปยงักลุ่มลูกคา้เป้าหมาย โดยมีการแบ่งแยกกลุ่มเป้าหมายท่ี
ชดัเจน เพราะกลุ่มลูกคา้ต่างกนัยอ่มตอ้งมีการใชก้ลยทุธ์ท่ีแตกต่างกนั ในขณะท่ีการวิเคราะห์วิจยัตลาดก็ตอ้งมีการทาํวิจยัทั้ง
ในเร่ืองของดีมานดแ์ละซพัพลายท่ีอยูอ่าศยัในพ้ืนท่ีต่างๆ ดว้ย ซ่ึงการวิจยัน้ีจะช่วยทาํให้รู้ว่าจะตอ้งทาํการพฒันาสินคา้ออก
มาในรูปแบบไหน เพ่ือให้ลูกคา้มีความตอ้งการ และสามารถตอบสนองความพอใจของลูกคา้ไดเ้ป็นอยา่งดี 

3. กลยทุธ์การพฒันาและบริหารเพ่ือผลกาํไรอยา่งย ัง่ยนื  มาใชใ้นการดาํเนินธุรกิจ เพ่ือเสริมสร้าง 

รายไดใ้ห้แก่บริษทั ทั้งในระยะสั้ น, ระยะกลาง, และระยะยาว  ดว้ยทีมท่ีบริหารงานอย่างเป็นมืออาชีพประกอบกนัในดา้น
ต่างๆ เพ่ือท่ีจะพฒันาโครงการทุกโครงการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  เร่ิมตั้งแต่การพฒันาท่ีดิน การออกแบบ การก่อสร้าง การ
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บริหารโครงการ การบริหารการขายและส่งเสริมการตลาด ต่างๆ เป็นตน้ ให้โครงการมีรูปแบบท่ีตอบรับกบัความตอ้งการ
ของกลุ่มลูกคา้ สอดรับกบักระแสความเปล่ียนแปลงและปัจจยัภายนอกและเพ่ือให้สามารถแข่งขนักบัผูป้ระกอบการอ่ืนๆใน
ธุรกิจอสังหาริมทรัพยปั์จจุบนั ตลอดจนรับมือกบัสภาพเศรษฐกิจท่ีมีความผนัผวน เพ่ือการดาํเนินธุรกิจไดอ้ย่างมีเสถียรภาพ
และมัน่คง สามารถพฒันาโครงการอสังหาริมทรัพยท่ี์บริษัทถือครองอยู่ให้มีศกัยภาพท่ีเหมาะสมต่อการดาํเนินธุรกิจท่ี
สามารถสร้างผลตอบแทนให้แก่ผูถื้อหุ้นได ้และบริษทัยงัมองถึงโอกาสในการพฒันาท่ีดินและโครงการอสังหาริมทรัพย์
ใหม่ๆในทาํเลท่ีมีศกัยภาพสูงโดยหวงัท่ีจะพฒันาและเพ่ิมมูลค่าท่ีดินเหล่าน้ีในอนาคต อีกทั้งบริษทัยงัมองหาโอกาสท่ีจะ
ร่วมงานกบัคู่คา้ทางธุรกิจท่ีแข็งแกร่งเพ่ือการลงทุนและเพ่ิมประสิทธิภาพของบริษทัยิ่งข้ึนไป  ส่ิงสําคญัท่ีสุดอีกประการคือ
การปรับภาพลกัษณ์ของธุรกิจเพ่ือสร้างความเช่ือมัน่ในฐานะผูป้ระกอบธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพยช์ั้นนาํให้กบัลูกคา้และผู ้
ลงทุน ควบคู่ไปกบัการบริหารงานอยา่งมีประสิทธิภาพ การควบคุมตน้ทุนค่าใชจ่้ายท่ีเหมาะสม ท่ีจะสร้างรายไดแ้ละความ
แข็งแกร่งให้กบับริษทัในระยะยาว ต่อไป 

กลยทุธ์พฒันาธุรกิจซอฟตแ์วร์เกม 

โดยกลุ่มบริษทัไดก้าํหนดกลยทุธ์ในการแข่งขนั อนัจะนาํไปสู่ความสาํเร็จในการดาํเนินธุรกิจ  

ดงัน้ี  

  1.การพฒันาซอฟตแ์วร์เกมท่ีมีแนวคิดแตกต่าง  

  การพฒันาซอฟต์แวร์เกมและแอพพลิเคชั่นท่ีมีแนวคิดแตกต่างถือเป็นหน่ึงในปัจจยัสําคญัท่ีจะทาํให้
ซอฟตแ์วร์เกมและแอพพลิเคชัน่ท่ีทาํการพฒันาไดรั้บความนิยมและมีโอกาสประสบความสําเร็จ โดยกลุ่มบริษทัมุ่งเน้นการ
พฒันาซอฟตแ์วร์เกมและแอพพลิเคชัน่ท่ีมีรายละเอียด หรือรูปแบบ แตกต่างจากซอฟต์แวร์เกมและแอพพลิเคชัน่ท่ีมีเสนอ
ขายอยูใ่นปัจจุบนั เพ่ือนาํเสนอทางเลือกเพ่ิมเติมให้แก่ผูบ้ริโภคตลอดจนลดการแข่งขนัโดยตรงกบัผูพ้ฒันาซอฟต์แวร์เกม
และแอพพลิเคชัน่รายอ่ืน ซ่ึงถือเป็นการเพ่ิมโอกาสให้ซอฟตแ์วร์เกมและแอพพลิเคชัน่ท่ีกลุ่มบริษทัทาํการพฒันาไดรั้บความ
นิยมในหมู่นักเล่นเกมเพ่ิมข้ึน และจากการท่ีกลุ่มบริษัทมุ่งเน้นในการพฒันาซอฟต์แวร์เกมและแอพพลิเคชั่นสําหรับ
ครอบครัวและเด็ก ทาํให้การกาํหนดแนวคิดในการพฒันาซอฟต์แวร์เกมและแอพพลิเคชัน่ของกลุ่มบริษทันอกจากจะให้
ความสนุกสนานและความเพลิดเพลินแลว้นั้น การคาํนึงถึงประโยชน์ท่ีผูใ้ชง้านไดรั้บจึงเป็นอีกหน่ึงในปัจจยัสําคญัท่ีกลุ่ม
บริษทัจะนาํมาพิจารณาร่วมดว้ย  

  ทั้งน้ี แนวคิดในการสร้างสรรคเ์กมและแอพพลิเคชัน่ใหม่ของกลุ่มบริษทัจะมีการออกแบบอย่างมีระบบ
และแบบแผน โดยกลุ่มบริษทัจะทาํการวิจยัความตอ้งการของตลาดเพ่ือศึกษาแนวโน้มความนิยมของผูใ้ชง้าน เพ่ือกาํหนด
รูปแบบท่ีจะทาํการพฒันา หลงัจากนั้ นกลุ่มบริษทัจะกาํหนดรายละเอียดและแนวคิดโดยรวมของเกมและแอพพลิเคชั่น 
(Software Concept) ซ่ึงเป็นตวักาํหนดความเป็นเอกลกัษณ์ (Uniqueness) ท่ีจะทาํให้ซอฟตแ์วร์เกมและแอพพลิเคชัน่ท่ีทาํการ
พฒันาโดยกลุ่มบริษทัมีรูปแบบท่ีแตกต่างจากผูพ้ฒันาซอฟตแ์วร์เกมและแอพพลิเคชัน่รายอ่ืน 

  2.การให้ความสาํคญักบัคุณภาพของซอฟตแ์วร์เกม  

  กลุ่มบริษทัตระหนักดีว่า คุณภาพของซอฟต์แวร์เกมและแอพพลิเคชั่นซ่ึงรวมถึงรูปลักษณะของเกม 
รูปแบบภาพกราฟิกท่ีมีสีสันสวยงาม และการเคล่ือนไหวภายในเกมท่ีมีความสมจริงและตรงตามรสนิยมของผูเ้ล่นนั้น จะมี
ส่วนช่วยให้ซอฟต์แวร์เกมและแอพพลิเคชัน่ท่ีกลุ่มบริษทัทาํการพฒันาไดรั้บความนิยม  ตลอดจนสามารถเพ่ิมมูลค่าของ
ซอฟตแ์วร์เกมและแอพพลิเคชัน่ของกลุ่มบริษทัได ้กลุ่มบริษทัจึงไดใ้ห้ความสาํคญักบัการพฒันาคุณภาพของซอฟต์แวร์เกม
และแอพพลิเคชัน่ในทุกขั้นตอนการพฒันา ตั้งแต่การวิจยัพฒันารูปแบบ การเขียนโปรแกรม รวมทั้งการตรวจสอบคุณภาพ
ของซอฟต์แวร์เกมและแอพพลิเคชัน่โดยระบบการตรวจสอบตามมาตรฐานของผูผ้ลิตเคร่ืองเล่นเกมคอนโซล โดยตลอด
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ระยะเวลาท่ีผ่านมากลุ่มบริษัทมีการดําเนินการในรูปแบบต่างๆ เพ่ือพัฒนาคุณภาพโดยรวมของซอฟต์แวร์เกมและ
แอพพลิเคชัน่อยา่งต่อเน่ือง  

  ทั้งน้ีการให้ความสาํคญักบัการพฒันาซอฟตแ์วร์เกมและแอพพลิเคชัน่ให้มีคุณภาพโดยเฉพาะดา้นความ
สมจริง สวยงาม และมีรูปลกัษณะท่ีตรงตามรสนิยมและความสนใจของผูใ้ชง้านนั้น  กลุ่มบริษทัเช่ือว่าจะมีส่วนช่วยเพ่ิม
โอกาสให้ซอฟทแ์วร์ท่ีกลุ่มบริษทัทาํการพฒันาไดรั้บความนิยมจากผูบ้ริโภค ซ่ึงจะส่งผลต่อการขยายตวัเพ่ิมข้ึนของรายได้
และความสามารถในการทาํกาํไรของกลุ่มบริษทัไดใ้นอนาคต 

  3.การบริหารตน้ทุนในการพฒันาซอฟตแ์วร์เกมให้มีประสิทธิภาพ  

การบริหารตน้ทุนในการพฒันาซอฟตแ์วร์เกมให้มีประสิทธิภาพถือเป็นหน่ึงในปัจจยัสําคญัท่ีจะส่งผลต่อความสามารถใน
การทาํกาํไรของบริษัทผูพ้ฒันาซอฟต์แวร์เกมและแอพพลิเคชัน่โดยทัว่ไป โดยกลุ่มบริษทัมีการดาํเนินงานหลากหลาย
แนวทางเพ่ือบริหารตน้ทุนในการพฒันาซอฟตแ์วร์และแอพพลิเคชัน่เกมให้ลดลงซ่ึงโดยส่วนใหญ่แลว้จะมีความเก่ียวพนักบั
การบริหารและควบคุมระยะเวลาในการพฒันาซอฟต์แวร์เกมและแอพพลิเคชัน่เป็นหลกั เน่ืองจากค่าจา้งแรงงานถือเป็น
ตน้ทุนหลกัของตน้ทุนการพฒันาซอฟต์แวร์เกมและแอพพลิเคชัน่โดยรวม โดยกลุ่มบริษทัไดมี้นโยบายในการดาํเนินงาน
ดงัน้ี  

- ทาํการพฒันาเคร่ืองมือท่ีช่วยในการพฒันาซอฟตแ์วร์เกมและแอพพลิเคชัน่ (Software  

Engine) การพฒันาเคร่ืองมือท่ีใช้ในการพฒันาซอฟต์แวร์เกมและแอพพลิเคชั่นจะสามารถช่วยลดต้นทุนในส่วนของ
ค่าลิขสิทธ์ิในการจดัหาซอฟต์แวร์สําเร็จรูป เช่น โปรแกรม 3D Max, Maya, Adobe Illustrator ของกลุ่มบริษทัลงไดท้าํให้
ตน้ทุนในการพฒันาซอฟตแ์วร์เกมโดยรวมของกลุ่มบริษทัลดลง  

- ทาํการพฒันาชุดคาํสั่ง (Source Code) ซ่ึงเป็นการเขียนภาษา C++ เพ่ือกาํหนดคาํสั่งต่างๆ ใน 

ซอฟตแ์วร์เกมและแอพพลิเคชัน่ โดยกลุ่มบริษทัสามารถนาํชุดคาํสั่งท่ีมีการพฒันาไวแ้ลว้ มาใชซ้ํ้ าในการพฒันาซอฟต์แวร์
เกมและแอพพลิเคชัน่ท่ีมีลกัษณะการทาํงานท่ีคล้ายคลึงกันไดใ้นอนาคต ทาํให้ระยะเวลาในการพฒันาซอฟต์แวร์เกมใน
ลาํดบัถดัไปมีความรวดเร็วเพ่ิมข้ึน ส่งผลให้ระยะเวลาและตน้ทุนในการพฒันาซอฟตแ์วร์เกมและแอพพลิเคชัน่ใหม่ของกลุ่ม
บริษทัลดลง และกลุ่มบริษทัสามารถพฒันาซอฟตแ์วร์เกมและแอพพลิเคชัน่ไดม้ากข้ึน และมีตน้ทุนในการพฒันาท่ีสามารถ
แข่งขนักบัผูพ้ฒันาซอฟตแ์วร์เกมรายอ่ืนในตลาดโลกได ้

- การบริหารวางแผนการพฒันาซอฟตแ์วร์เกมและแอพพลิเคชัน่อยา่งมีประสิทธิภาพ โดย 

กลุ่มบริษทักาํหนดแผนในการพฒันาซอฟต์แวร์เกมและแอพพลิเคชัน่ในแต่ละปี เพ่ือวางแผนกระจายงานและทรัพยากร
บุคคลในแต่ละโครงการให้มีประสิทธิภาพสูงสุด นอกจากการใชท้รัพยากรภายในกลุ่มบริษทัแลว้ยงัมีการว่าจา้งบริษทัและ
บุคคลภายนอกในการพฒันาซอฟตแ์วร์เกมและแอพพลิเคชัน่บางส่วน ซ่ึงการบริหารทรัพยากรบุคคลในลกัษณะดงักล่าวมี
ส่วนช่วยให้ตน้ทุนการพฒันาซอฟต์แวร์เกมและแอพพลิเคชัน่โดยรวมของกลุ่มบริษทัลดลงได ้เน่ืองจากกลุ่มบริษทัจะทาํ
การว่าจา้งบริษทัและบุคคลภายนอกสาํหรับลกัษณะงานบางส่วนของเกมท่ีตอ้งการทกัษะหรือความเช่ียวชาญเฉพาะบุคคลสูง 
ซ่ึงกรณีท่ีกลุ่มบริษทัตอ้งจดัหาพนักงานท่ีมีคุณสมบติัดงักล่าวในลกัษณะพนักงานประจาํ จะทาํให้กลุ่มบริษทัมีตน้ทุนการ
ดาํเนินงานคงท่ีเพ่ิมสูงข้ึนมาก นอกจากน้ีการว่าจา้งบุคคลภายนอกทาํให้กลุ่มบริษทัสามารถควบคุมระยะเวลาในการผลิตได้
ดียิง่ข้ึน ซ่ึงจะส่งผลต่อตน้ทุนการพฒันาซอฟตแ์วร์เกมและแอพพลิเคชัน่โดยรวมของกลุ่มบริษทัดว้ย  
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- การวางระบบการบริหารจดัการท่ีดีกลุ่มบริษทัตระหนกัดีว่าการมีระบบบริหารจดัการท่ีดี 

และมีประสิทธิภาพ จะทาํให้การทาํงานมีความคล่องตัวและสามารถลดความล่าช้าในการพัฒนาซอฟต์แวร์เกมและ
แอพพลิเคชั่นลงได้ โดยเฉพาะระบบการจัดการในด้านการจัดทาํเอกสารการออกแบบเกมและแอพพลิเคชั่น (Design 
Document) โดยกลุ่มบริษทัให้ความสําคัญกบัการจดัทาํเอกสารการออกแบบเกมและแอพพลิเคชั่นให้มีรายละเอียดและ
ครอบคลุมเน้ือหาของเกมและแอพพลิเคชัน่โดยละเอียด เพ่ือให้การส่ือสารทั้งภายในองค์กร และระหว่างกลุ่มบริษทัและ
ลูกคา้มีความชดัเจนเป็นไปทิศทางเดียวกนั ซ่ึงจะสามารถช่วยลดการแกไ้ขอนัเกิดจากความเขา้ใจในความตอ้งการท่ีผิดพลาด 
อนัจะนาํมาสู่ความรวดเร็วในการพฒันาซอฟต์แวร์เกมและแอพพลิเคชัน่และส่งผลให้ตน้ทุนในการพฒันาซอฟต์แวร์เกม
และแอพพลิเคชัน่ของกลุ่มบริษทัลดลง 

  ทั้งน้ี การบริหารจัดการดังท่ีกล่าวมาแลว้ขา้งตน้ ทั้งทางด้านการพฒันาเคร่ืองมือท่ีช่วยในการพฒันา
ซอฟต์แวร์เกมและแอพพลิเคชัน่ (Software Engine) การพฒันาชุดคาํสั่ง (Source Code) การวางแผนพฒันาซอฟต์แวร์เกม
และแอพพลิเคชัน่และการบริหารทรัพยากรบุคคล รวมทั้งการวางระบบการจดัการท่ีดีนั้น กลุ่มบริษทัเช่ือว่าจะช่วยให้กลุ่ม
บริษทัสามารถพฒันาซอฟตแ์วร์เกมและแอพพลิเคชัน่ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภายใตก้ารควบคุมตน้ทุนในการพฒันาท่ีเหมาะสม 
ซ่ึงจะส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขนั และความสามารถในการทาํกาํไรของกลุ่มบริษทัได ้

  4.การกาํหนดช่องทางการจาํหน่ายท่ีมีประสิทธิภาพ 

  ช่องทางการจัดจําหน่ายถือเป็นหน่ึงในปัจจัยสําคัญท่ีจะช่วยสนับสนุนให้ซอฟต์แวร์เกมและ
แอพพลิเคชัน่ท่ีกลุ่มบริษทัทาํการพฒันากระจายไปสู่ผูเ้ล่นในภูมิภาคต่างๆ ซ่ึงจะนาํมาถึงโอกาสในการเพ่ิมยอดจาํหน่ายและ
รายไดข้องกลุ่มบริษทั ทั้งน้ี สําหรับเกมคอนโซลและคอมพิวเตอร์กลุ่มบริษทัมีนโยบายท่ีจะมุ่งเน้นการติดต่อจดัจาํหน่าย
ซอฟต์แวร์เกมผ่านผูจ้ดัจาํหน่ายเกมรายใหญ่ของโลก เช่น Activision Value Publishing, Inc., Zoo game, Inc., THQ, Inc. 
เป็นตน้ เน่ืองจากการจดัจาํหน่ายเกมผา่นผูจ้ดัจาํหน่ายรายใหญ่ของโลกท่ีมีศกัยภาพในการกระจายสินคา้ไดท้ัว่ถึง ย่อมเป็น
การเปิดโอกาสให้ผูบ้ริโภคปลายทางเขา้ถึงสินคา้ของกลุ่มบริษทัไดม้ากข้ึน และซอฟตแ์วร์สาํหรับลูกคา้องคก์ร ทางบริษทัจะ
ติดต่อโดยตรงกบัลูกคา้หรือผา่นเอเจนซ่ี เป็นตน้ 

 1.2  การเปล่ียนแปลงและพฒันาท่ีสาํคญั 
ในวนัท่ี 29 มกราคม 2556  ทางบริษทัฯ ไดด้าํเนินการจาํหน่ายทรัพยสิ์นซ่ึงประกอบดว้ยท่ีดินจาํนวน 1 แปลงและ

อาคาร(ความสูง 1 ชั้น) จาํนวน 1 หลงั ให้แก่นายบพิธ ธีระชน คิดเป็นมูลค่าท่ีไดรั้บทั้งส้ิน 28,000,000 บาท ซ่ึงพิจารณาจาก
ราคาประเมินท่ีใชเ้พ่ือวตัถุประสงคส์าธารณะ ณ วนัท่ี 3 ตุลาคม 2555 ราคาท่ีดินและอาคารรวมเท่ากบั 29,953,423 บาท ของ
บริษทั กรุงสยามประเมินค่าทรัพยสิ์น จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัผูป้ระเมินอิสระท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากสมาคมนกัประเมินราคา
อิสระไทย(TVA) และสมาคมผูป้ระเมินค่าทรัพยสิ์นแห่งประเทศไทย(VAT) และบริษทัผูป้ระเมินดงักล่าวไม่มีความสัมพนัธ์
ใดใดกบับริษทัฯ และผูซ้ื้อ(ตามเอกสารแนบ 4)  
 เม่ือวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2556  บริษทั ไซเบอร์แพลนเน็ต อินเตอร์แอคทีฟ จาํกดั (มหาชน)  แจง้เปล่ียนท่ีอยู่ของ
บริษทัฯ จากท่ีอยู่เดิม เลขท่ี 67/2 ซ.สุขุมวิท 8 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม. 10110 โทรศพัท ์02-653-

1554 โทรสาร 02-653-1554 ต่อ 6 เป็นท่ีอยู่ใหม่เลขท่ี 93/352 ดิเอ็มโพริโอเพลส ชั้น 8 ซอยสุขุมวิท 24 แขวงคลองตนั เขต
คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 โทรศพัท ์02-160-4248 โทรสาร 02-160-4249 

เม่ือวนัท่ี 14 มิถุนายน 2556 บริษทัไดด้าํเนินการจดทะเบียนเพ่ิมทุนต่อกระทรวงพาณิชยเ์รียบร้อยแลว้ ตามมติท่ี
ประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2556 ท่ีมีมติอนุมติัให้บริษทั ไซเบอร์แพลนเน็ต อินเตอร์แอคทีฟ จาํกดั(มหาชน) เพ่ิมทุน
จดทะเบียนจากหุ้นสามญัจาํนวน 280,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นเงิน 140,000,000 บาท เป็นหุ้นสามญั
จาํนวน 560,000,000 หุ้น มลูค่าหุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นเงิน 280,000,000 บาท  
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เม่ือวนัท่ี 22 สิงหาคม 2556  ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัมีมติให้ลงทุนเพ่ิมในธุรกิจดา้นอสังหาริมทรัพย ์โดยได้
ดาํเนินการจดัซ้ือและจดทะเบียนโอนกรรมสิทธ์ิท่ีดิน 5 แปลง(รวม 5 โฉนด) เน้ือท่ีรวม 135 ไร่ 2 งาน 73 ตารางวา ราคารวม 
127,329,871 บาท โดยตํ่ากว่าราคาประเมินท่ีประเมินเม่ือวนัท่ี 24 กรกฎาคม 2556 ของบริษทั แอดวานซ์ พร๊อพเพอร์ต้ี แอนด ์
คอนซลัแทนท ์จาํกดั ท่ีประเมินราคารวม 133,088,700 บาท(ตามเอกสารแนบ 4) ซ่ึงตั้งอยู่ตรงขา้มสํานักงานเทศบาลเมือง
ปากช่อง จงัหวดันครราชสีมา  ทั้งน้ีวตัถุประสงค์ในการซ้ือทรัพยสิ์น เพ่ือนาํมาพฒันาและจัดสรรเพ่ือแบ่งขายเป็นแปลง  
อยา่งไรก็ตามบริษทัฯ จะยงัคงดาํเนินธุรกิจดา้นซอฟต์แวร์ซ่ึงเป็นธุรกิจเดิมควบคู่ ไปกบัธุรกิจดา้นอสังหาริมทรัพยซ่ึ์งเป็น
ธุรกิจใหม่ 

เม่ือวนัท่ี 16 ธันวาคม 2556 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัมีมติอนุมติัว่าจา้งบริษัท ฟิล์ม แอนด์ บรอดคาซทต้ิ์ง 
อินเตอร์มีเดีย จาํกดัให้เป็นผูล้งทุนส่วนพฒันาท่ีดิน รวมถึงดาํเนินการบริหารงานขายท่ีดิน 5 แปลง(รวม 5 โฉนด)ของบริษทั 
ซ่ึงในขณะน้ีอยูร่ะหว่างพิจารณาทบทวนความเหมาะสมของรายละเอียดต่างๆ ในสัญญา เพ่ือให้มีความถูกตอ้งเหมาะสมกบั
ทั้งสองฝ่ายก่อนท่ีจะดาํเนินการลงนามในสัญญาต่อไป โดยบริษทั ฟิล์ม แอนด์ บรอดคาซทต้ิ์ง อินเตอร์มีเดีย จาํกดั เป็น
บริษทัท่ีมีความชาํนาญและเป็นท่ีรู้จกักันทัว่ไป จึงเห็นว่าเป็นประโยชน์แก่บริษทัฯ โดยคาดว่าจะสามารถขายท่ีดินแปลง
ดงักล่าวไดห้มดภายในปี 2557 

 
1.3  โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษทั 

นิติบุคคลท่ีบริษทัถือหุ้น       

 

ร้อยละ 
การถือหุ้น 

ทุนท่ีออกและชาํระเต็ม
มลูค่าแลว้ 

ลกัษณะการประกอบธุรกิจ 
31 ธ.ค. 56 จาํนวนหุ้น 

สามญั (หุ้น) 
มลูค่าหุ้น 

(บาท) 
บริษทัยอ่ย     
บริษทั บลู วิซาร์ด สตูดิโอ จาํกดั 99.99 500,000 10.00 ให้บริการสร้างหรือเขียนลวดลาย 

กราฟฟิคต่าง ๆ สาํหรับเกมส์และการ์ตูน 
บริษทั อินฟอร์เมติกซ์ พลสั 
จาํกดั 

99.99 2,000,000 10.00 ประกอบกิจการส่งเสริมทกัษะการเรียนรู้
การพฒันาสําหรับเด็กและเยาวชน ด้วย
การใชส่ื้อจากระบบซอฟต์แวร์เกมส์ โดย
วิ ธี ก า ร ผ่ า น ท า ง ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์  ห รื อ
เคร่ืองเล่นเกมส์ 

บริษทั แพลนเน็ท จี จาํกดั 99.99 1,000,000 10.00 ผลิตโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
บริษทัทัว่ไป     
บริษทั ซี-ท ูวิชชัน่ จาํกดั 13.73 9,463,000 10.00 ประกอบกิจการคา้ จาํหน่ายโปรแกรม

คอมพิวเตอร์ และบริการอดัเทป ซีดี 
ซีดีรอม และอ่ืนๆ ทางบนัเทิง 

 

 1.4  ความสัมพนัธก์บักลุ่มธุรกิจของผูถื้อหุ้นใหญ่ 

- ไม่มี - 
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2.  ลกัษณะการประกอบธุรกจิ                      

โครงสร้างรายได ้

โครงสร้างรายไดข้องกลุ่มบริษทัแบ่งตามรูปแบบการพฒันาซอฟตแ์วร์ระหว่างปี 2554-2556 สามารถแสดงไดด้งัน้ี 
รายไดจ้าํแนกตาม ปี 2556 ปี 2555 ปี 2554 

กลุ่มธุรกิจ ลา้นบาท % ลา้นบาท % ลา้นบาท % 
พฒันาเพ่ือจาํหน่าย             
 - เกมคอมพิวเตอร์ (ออฟไลน์) - 0.00% - 0.00% - 0.00% 
- เกมคอนโซล - 0.00% - 0.00% 2.50 16.52% 
 - เกมสาํหรับโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี - 0.00% - 0.00% - 0.00% 
  รวมพฒันาเพ่ือจาํหน่าย - 0.00% - 0.00% 2.50 16.52% 
รับจา้งพฒันา         

 
  

 - เกมคอมพิวเตอร์(ออฟไลน์และ
ออนไลน์) - 0.00% 0.37 10.22% 4.32 28.55% 
 - เกมคอนโซล - 0.00% - 0.00% 1.30 8.60% 
 - แอนิเมชนั - 0.00% - 0.00% - 0.00% 
 - เกมสาํหรับโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี - 0.00% - 0.00% - 0.00% 
รวมรับจา้งพฒันา - 0.00% 0.37 10.22% 5.62 37.15% 
รายไดจ้ากการขาย 0.13 22.41%         1.28  35.36% 1.12 7.40% 
สถาบนัพฒันาทกัษะสาํหรับเด็ก 0.45 77.59% 1.97 54.42% 5.89 38.93% 
รวมรายไดจ้ากการขายและบริการ 0.58 100.00% 3.62 100.00% 15.13 100.00% 

 

กลุ่มบริษทัไดเ้ร่ิมพฒันาเกมคอนโซลตั้งแต่ปี 2550 ซ่ึงปัจจุบนัถือว่าเป็นผูป้ระกอบการไทยรายแรกท่ีไดรั้บสิทธิใน
การพฒันาเกมคอนโซลให้แก่ผูผ้ลิตเคร่ืองเล่นเกมคอนโซลรายใหญ่ทั้ง 3 ราย คือ โซน่ี (Playstation  และ PSP) นินเทนโด 
(Nintendo DS และ Nintendo Wii) และไมโครซอฟต ์(XBOX)   รายไดค่้าบริการในปี 2554 ส่วนใหญ่จึงเกิดจากการพฒันา
เกมประเภทคอนโซลเป็นหลกั โดยมีสัดส่วน ร้อยละ 37.15 ของรายไดจ้ากการขายและให้บริการรวม สาํหรับปี 2554 รายได้
จากเกมคอนโซลมีการปรับตัวลดลงเหลือเพียงร้อยละ 25.12 และไม่มีการจาํหน่ายในปี 2555-2556 สืบเน่ืองจากการ
ปรับเปล่ียนโครงสร้างการดาํเนินธุรกิจเพ่ือให้สอดคลอ้งกบัสภาวะการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในอุตสาหกรรม
เกม โดยเร่ิมหันมาพฒันาซอฟตแ์วร์เกมบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ท่ีมีการเติบโตข้ึนอย่างสูง และเร่ิมพฒันาซอฟทแ์วร์เพ่ือ
ใชง้านในธุรกิจระดับองค์กรในประเทศ พร้อมทั้งมุ่งเน้นพฒันาซอฟต์แวร์เกมเพ่ือการศึกษาเป็นหลกั โดยจะเห็นไดว้่า 
สัดส่วนของรายไดใ้นระหว่างปี 2554-2556 โดยส่วนใหญ่จะเป็นรายไดจ้ากการรับจา้งพฒันาเกมคอมพิวเตอร์ (ออนไลน์)  
ซ่ึงปัจจุบนักลุ่มบริษทัไดพ้ฒันาเกมบนเฟซบุ๊กแลว้จาํนวน 3 เกม คือ Island Escape , KSME และ Singha World  

นอกจากน้ีตั้งแต่ปี 2552 เป็นตน้มา กลุ่มบริษทัไดเ้ร่ิมตน้ให้บริการในรูปแบบของสถาบนัพฒันาทกัษะสาํหรับเด็ก
ในนาม "Genius Planet " โดยใช ้ซอฟตแ์วร์เกมบนเคร่ืองเล่นคอมพิวเตอร์พกพาเป็นส่ือการเรียนการสอน   
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ส่งผลให้ในปี 2554-2556 กลุ่มบริษทัมีรายไดค่้าบริการจากธุรกิจดงักล่าวจาํนวน 5.89 ลา้นบาท 1.97 ลา้นบาท และ 
0.45 ล้านบาท ตามลาํดบั อีกทั้งเกิดรายไดจ้ากการจาํหน่ายเคร่ืองเล่นคอมพิวเตอร์พกพาให้กบัผูท่ี้ได้รับสิทธ์ิในการเปิด
สถาบนั จีเนียส แพลนเน็ต ในระหว่างปี 2554-2556 โดยเฉล่ียจาํนวนประมาณ 1.1 ลา้นบาทต่อปี อีกดว้ย  

2.1  ลกัษณะผลิตภณัฑห์รือบริการ 

กลุ่มบริษทัดาํเนินธุรกิจพฒันาซอฟตแ์วร์เกมและแอพพลิเคชัน่ โดยถือเป็นหน่ึงในผูบุ้กเบิก 

ในธุรกิจพฒันาซอฟต์แวร์เกมโดยเฉพาะซอฟต์แวร์เกมคอนโซลในประเทศไทย ภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ “CyberPlanet 
Interactive” ทั้ งน้ีปัจจุบันผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษัทสามารถแบ่งแยกได้ 5 ลักษณะ ได้แก่ ซอฟต์แวร์เกมสําหรับ
เคร่ืองเล่นเกมคอนโซล ซอฟตแ์วร์เกมสาํหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์ แอพพลิเคชัน่สําหรับองค์กรบนเคร่ืองคอมพิวเตอร์พกพา
(Tablet PC) แอนิเมชนั  และซอฟตแ์วร์เกมสาํหรับสถาบนัเสริมทกัษะ  

 ในส่วนของการพฒันาซอฟต์แวร์สําหรับอุปกรณ์แต่ละประเภทนั้ น จะมีความแตกต่างในเร่ืองรูปแบบความ
ซบัซอ้นของซอฟตแ์วร์  เพ่ือให้สามารถใชง้านไดส้อดคลอ้งกบัเทคโนโลยีทั้งทางดา้นฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และรูปแบบใน
การใช้งานของแต่ละประเภทอุปกรณ์ โดยวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์แต่ละประเภทมีความแตกต่างกันตามระยะเวลาการ
เปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยแีละการเปล่ียนแปลงทางดา้นการตลาด  

ทั้งน้ี สัดส่วนรายไดจ้ากการพฒันาซอฟตแ์วร์ระหว่างปี 2554-2556 สามารถแสดงไดด้งัน้ี   

 
 ปี 2556 ปี 2555 ปี 2554 

ซอฟตแ์วร์เกมคอนโซล - - 27.13% 
ซอฟตแ์วร์เกมคอมพิวเตอร์ - 15.85% 30.80% 
ซอฟตแ์วร์สาํหรับสถาบนัเสริมทกัษะ - 84.15% 42.07% 
แอนิเมชนั - -          - 
รวมรายไดจ้ากการพฒันาซอฟตแ์วร์ - 100.00% 100.00% 

 

  2.1.1 ซอฟตแ์วร์เกมคอนโซล (Console game)  

  กลุ่มบริษัทเร่ิมทาํการพฒันาซอฟต์แวร์เกมคอนโซลตั้ งแต่ปี 2550 โดยในปี 2553-2554 มีรายได้การ
พฒันาซอฟตแ์วร์เกมคอนโซลในสัดส่วน ร้อยละ 47.97 และร้อยละ 27.13 ของรายไดจ้ากการพฒันาซอฟตแ์วร์ ตามลาํดบั 

  ทั้งน้ี เคร่ืองเล่นเกมคอนโซล คือ เคร่ืองเล่นเกมประเภทหน่ึงท่ีแสดงภาพผ่านทางหน้าจอภายในเคร่ือง 
หรือต่อกบัเคร่ืองแสดงภาพอ่ืนๆ เช่น โทรทศัน์ หรือ เคร่ืองขยายภาพ (Projector) ซ่ึงสามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภทหลกัตาม
ลกัษณะการใชง้าน ไดแ้ก่ เคร่ืองเล่นเกมคอนโซลท่ีมีไวเ้ล่นเพ่ือความบนัเทิงภายในบา้น และเคร่ืองเล่นเกมคอนโซลประเภท
พกพา โดยปัจจุบนัมีบริษทัผูผ้ลิตเคร่ืองเกมคอนโซลรายใหญ่เพียง 3 ราย ไดแ้ก่ นินเทนโด (เคร่ืองเล่น DS, Wii) โซน่ี (เคร่ือง
เล่น Playstation) และไมโครซอฟต ์(เคร่ืองเล่น Xbox) 

  โดยในช่วงระหว่างปี 2551-2554 กลุ่มบริษทัมุ่งเนน้ทาํการพฒันาซอฟตแ์วร์เกมสาํหรับเคร่ืองเล่นเกม
คอนโซลของนินเทนโด และโซน่ีเป็นหลกั เน่ืองจากเคร่ืองเล่นดงักล่าวมีจาํนวนผูเ้ล่นเป็นจาํนวนมาก มีลูกคา้กลุ่มเป้าหมาย
และเทคโนโลยท่ีีใชใ้นการพฒันาซอฟตแ์วร์เกมสาํหรับเคร่ืองคอนโซลดงักล่าวท่ีความเหมาะสม 
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กบัซอฟต์แวร์เกมของกลุ่มบริษัท โดยกลุ่มบริษทัได้รับการแต่งตั้ งจากนินเทนโดให้เป็นผูพ้ฒันาซอฟต์แวร์เกมท่ีได้รับ
อนุญาต (Nintendo Licensed Developer) ในการพฒันาซอฟต์แวร์เกมสําหรับเคร่ืองเล่น Nintendo Wii และNintendo DS 
รวมทั้งมีสิทธิในการใช้เทคโนโลยีและอุปกรณ์ในการพัฒนาซอฟต์แวร์เกมสําหรับเคร่ืองเล่นเกมคอนโซลดังกล่าว 
นอกจากน้ีกลุ่มบริษทัยงัไดรั้บสิทธิในการใชเ้ทคโนโลยีและอุปกรณ์สําหรับเคร่ืองเล่นเกม Playstaion2 และเคร่ืองเล่นเกม 
PSP ซ่ึงเป็นเคร่ืองเล่นเกมคอนโซลท่ีผลิตโดยโซน่ี รวมทั้งไดรั้บสิทธิในการใชเ้ทคโนโลยแีละอุปกรณ์สาํหรับเคร่ืองเล่นเกม 
Xbox360 ซ่ึงผลิตโดยไมโครซอฟตอี์กดว้ย  
 

ตวัอยา่งซอฟตแ์วร์เกมคอนโซลท่ีพฒันาโดยกลุ่มบริษทั จาํแนกตามประเภทเคร่ืองเล่นเกมคอนโซล มีดงัน้ี 

Nintendo Wii 

 

    

     

Nintendo DS 
     

     

Playstation2 

     
  

 ซอฟตแ์วร์เกมคอนโซลท่ีกลุ่มบริษทัพฒันาในระยะเร่ิมตน้นั้น เป็นการนาํซอฟตแ์วร์เกมคอมพิวเตอร์ท่ีกลุ่มบริษทั
พฒันาไวแ้ลว้มาปรับปรุงเพ่ิมเติม เพ่ือให้สามารถใชง้านไดก้บัเคร่ืองเล่นเกมคอนโซลของผูผ้ลิตต่างๆ ต่อมาจึงได้มีการ
พฒันาซอฟตแ์วร์เกมคอนโซลใหม่ๆ ท่ีจดัเป็นเกมท่ีมีคุณภาพสูง (Premium Game) เช่น เกม Barbie Fashion Show และเกม 
Beauty Salon เป็นต้น โดยกลุ่มบริษัทมุ่งเน้นการพฒันาซอฟต์แวร์เกมแนวแคชชวล (Casual) ท่ีมีเน้ือหาท่ีสร้างสรรค์และ
ส่งเสริมการเรียนรู้ สาํหรับผูเ้ล่นเด็กและครอบครัวเป็นหลกั ซ่ึงเกมแนวแคชชวลนั้นเป็นเกมท่ีเหมาะสําหรับการผ่อนคลายยาม
ว่าง (Casual gamer) มีเน้ือหาและรูปแบบการเล่นท่ีหลากหลาย อาทิเช่น เกมแนวผจญภยั (Adventure), เกมแนววางแผนกลยุทธ 
(Strategy), เกมไขปริศนา (Puzzle) เป็นต้น ทั้งน้ีกลุ่มบริษัทได้พฒันาซอฟต์แวร์เกมเน้ือหาเดียวกันสําหรับเคร่ืองเล่นเกม
คอนโซลมากกว่าหน่ึงประเภทเพ่ือเพ่ิมโอกาสในการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าปลายทางท่ีมีความหลากหลายในการเลือกใช้งาน
เคร่ืองเล่นเกมคอนโซลของผูผ้ลิตเคร่ืองเล่นแต่ละราย 

 

 

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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  2.1.2  ซอฟตแ์วร์เกมสาํหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์ (Computer Game) 

  ซอฟตแ์วร์เกมสาํหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์เป็นผลิตภณัฑห์ลกัของกลุ่มบริษทัในช่วงระหว่างปี 2543-2550 
โดยในปี 2554-2556 กลุ่มบริษทัมีรายไดจ้ากการพฒันาซอฟต์แวร์เกมคอมพิวเตอร์ในสัดส่วนร้อยละ 30.80 ร้อยละ 15.85 
และร้อยละ 0.0 ของรายไดจ้ากการพฒันาซอฟตแ์วร์เกม ตามลาํดบั 

  ทั้งน้ี ซอฟตแ์วร์เกมสาํหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์ สามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 รูปแบบ คือ เกมคอมพิวเตอร์แบบ
ออฟไลน์ (Offline Game) และเกมคอมพิวเตอร์แบบออนไลน์ (Online Game) โดยจากเดิมกลุ่มบริษทัมุ่งเน้นการพฒันา
ซอฟตแ์วร์เกมคอมพิวเตอร์ในลกัษณะออฟไลน์เป็นหลกั แต่ปัจจุบนัไดห้ันมาเน้นให้บริการรับจา้งพฒันาเกมคอมพิวเตอร์
ออนไลน์บนหนา้เวบ็ (Web Base Game Online) เช่น เฟซบุ๊ก ซ่ึงเป็นเครือข่ายสังคมออนไลน์ท่ีกาํลงัไดรั้บความนิยมอย่าง
มากในขณะน้ี  

  กลุ่มบริษทัเร่ิมพฒันาซอฟต์แวร์เกมคอมพิวเตอร์ตั้งแต่ปี 2543 โดยในช่วงแรกของการประกอบธุรกิจ 
กลุ่มบริษทัมีการพฒันาซอฟตแ์วร์เกมคอมพิวเตอร์หลากหลายรูปแบบ ทั้งเกมวางแผนกลยุทธ์(Real-time Strategy) เกมต่อสู้ 
(Action) เกมจาํลองสถานการณ์ (Simulation) รวมถึงการนาํเอาตวัละครท่ีไดรั้บความนิยมมาเป็นตวัละครหลกัในเกมท่ีทาํ
การพฒันา เช่น ปังปอนด ์อุลตร้าแมน เป็นตน้ นอกจากน้ีกลุ่มบริษทั ยงัให้ความร่วมมือกบัหน่วยงานของภาครัฐและเอกชน 
ในการพฒันาซอฟต์แวร์เกมท่ีมีเน้ือหาเป็นประโยชน์ต่อเยาวชนและสนับสนุนนโยบายของภาครัฐ อาทิเช่น เกม Moontra 
Kid ซ่ึงเป็นเกมท่ีมีเน้ือหาต่อตา้นยาเสพติด และเกม CEO City ท่ีมีเน้ือหาประชาสัมพนัธ์สินคา้หน่ึงตาํบลหน่ึงผลิตภณัฑ ์
(OTOP) เป็นตน้  

  ตั้งแต่ปี 2550 กลุ่มบริษัทมุ่งเน้นการพฒันาซอฟต์แวร์เกมแนวแคชชวลเพ่ือความบนัเทิงและส่งเสริม
ความรู้ (Edutainment) สาํหรับเด็กเล็กอายุตั้งแต่ 2 ปีจนถึงระดบัประถมศึกษา โดยจะเป็นเกมท่ีมีเน้ือหาส่งเสริมการเรียนรู้
และความรู้รอบตัวต่างๆ ควบคู่ไปกับการเล่นเกม โดยใช้ตัวการ์ตูนเป็นส่ือในการเรียนรู้ ปัจจุบนักลุ่มบริษัทได้พฒันา
ซอฟตแ์วร์เกมสาํหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์ไปแลว้กว่า 30 เกม และพฒันาเกมคอมพิวเตอร์ออนไลน์บนหน้าเฟซบุ๊กจาํนวน 3 เกม 
โดยตวัอยา่งซอฟตแ์วร์เกมคอมพิวเตอร์ท่ีพฒันาโดยกลุ่มบริษทัมีดงัน้ี  

เกมคอมพิวเตอร์แบบออฟไลน์ (Offline Game) 
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เกมคอมพิวเตอร์แบบออนไลน์บนหนา้เวบ็ (Web Base Game Online) 

   
   

 

  2.1.3 ซอฟตแ์วร์เกมสาํหรับสถาบนัเสริมทกัษะ 

  ในปี 2554-2556 กลุ่มบริษทัมีรายไดจ้ากการพฒันาซอฟตแ์วร์เกมสําหรับสถาบนัเสริมทกัษะในสัดส่วน
ร้อยละ 42.07 ร้อยละ 84.15 และร้อยละ 0.0 ของรายไดจ้ากการพฒันาซอฟตแ์วร์เกม ตามลาํดบั โดยในปี 2552 กลุ่มบริษทัได้
เร่ิมดาํเนินธุรกิจเสริมทกัษะการเรียนรู้สําหรับเด็กภายใตช่ื้อเคร่ืองหมายการคา้ “Genius planet” โดยได้ทาํการผลิตและ
พฒันาซอฟตแ์วร์เกมเพ่ือการศึกษา หรือเรียกว่า Casual Edutainment Software เพ่ือใชเ้ป็นส่ือประกอบการเรียนการสอนผา่น
เคร่ืองเล่นคอมพิวเตอร์พกพา ซ่ึงถือเป็นส่ือส่งเสริมการเรียนรู้ท่ีทาํให้เด็กสามารถไดรั้บความรู้ทั้งทางดา้นวิชาการ การฝึก
ทกัษะดา้นต่างๆและความเพลิดเพลินจากการเล่นเกมควบคู่กนัไปได ้โดยหลกัสูตรแรกท่ีกลุ่มบริษทัพฒันาข้ึน เป็นหลกัสูตร
ท่ีมุ่งเนน้การพฒันาทกัษะการเรียนรู้สาํหรับวิชาภาษาองักฤษ  ซ่ึงหลกัสูตรดงักล่าวมีระยะเวลาของหลกัสูตร 16 เดือน โดย
ลูกคา้กลุ่มเป้าหมายคือกลุ่มเด็กระดบัประถมศึกษา  

  2.1.4 สิทธิพิเศษจากการส่งเสริมการลงทุน 

  บริษทัและบริษทัยอ่ยไดรั้บสิทธิพิเศษทางดา้นภาษีอากรจากกรมส่งเสริมการลงทุนตามพระราชบญัญติั
ส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 สาํหรับการประกอบธุรกิจผลิตซอฟตแ์วร์ (Digital Content) โดยการอนุมติัของคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุนภายใตเ้ง่ือนไขต่าง ๆ ท่ีกาํหนดไว ้โดยมีสาระสาํคญั ดงัต่อไปน้ี 

 

รายละเอียด 
บมจ.ไซเบอร์แพลน

เน็ต อินเตอร์แอค
ทีฟ 

บจก. อินฟอร์ 
เมติกซ์ พลสั 

บจก. บลู วซิาร์ด 
สตูดิโอ บจก.แพลนเน็ท จี 

1. บตัรส่งเสริมเลขที ่ 2084(7)/2547 1804(7)/2551 1356(7)/2554 1357(7)/2554 
2. เพื่อส่งเสริมการลงทุนในกิจการ ซอฟตแ์วร์  ซอฟตแ์วร์ ซอฟตแ์วร์ ซอฟตแ์วร์  
3. สิทธิประโยชน์สาํคญัที่ไดรั้บ     

3.1 ไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล
สําหรับกําไรสุทธิที่ได้จากการ
ป ร ะ ก อ บ กิ จก า ร ที่ ไ ด้ รั บ ก า ร
ส่งเสริมและได้รับอนุญาตให้นํา
ผลขาดทุนประจาํปีที่ เ กิดขึ้ นใน
ระหว่างเวลานั้ นไปหักออกจาก
กํา ไ ร สุ ท ธิ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ภ า ย ห ลัง
ระยะเวลาไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินได้
นิติบุคคลมีกาํหนดเวลาไม่เกิน 5 
ปีนับแต่วนัพน้กาํหนดเวลานั้น  

8 ปี  
 
 

8 ปี 8 ปี 8 ปี 

3.2 ไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งนําเงินปันผล
จากกิจการที่ไดรั้บการส่งเสริมซ่ึง
ไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินได ้นิติบุคคล
ไปรวมคาํนวณเพื่อเสียภาษีตลอด
ระยะเวลาที่ไดรั้บการยกเวน้ภาษี
เงินไดนิ้ติบุคคลนั้น 

ไดรั้บ ไดรั้บ ไดรั้บ ไดรั้บ 



                                                          บริษัท ไซเบอร์แพลนเน็ต อนิเตอร์แอคทีฟ จํากัด (มหาชน) 

 

56-1 ปี 2556                                                                                                                                      หนา้  15 
 

รายละเอียด 
บมจ.ไซเบอร์แพลน

เน็ต อินเตอร์แอค
ทีฟ 

บจก. อินฟอร์ 
เมติกซ์ พลสั 

บจก. บลู วซิาร์ด 
สตูดิโอ บจก.แพลนเน็ท จี 

3.3 ได้รับยกเวน้อากรขาเข้าสําหรับ
เคร่ืองจักรตามที่คณะกรรมการ
พิจารณาอนุมติั 

ไดรั้บ ไดรั้บ ไดรั้บ ไดรั้บ 

4. วนัท่ีเร่ิมใชสิ้ทธิตามบตัรส่งเสริม 17 มี.ค. 2549 2 พ.ค. 2552 ยงัไม่เร่ิมใช ้ ยงัไม่เร่ิมใช ้

 

  2.1.5  ในธุรกิจดา้นพฒันาอสังหาริมทรัพย ์บริษทัดาํเนินการซ้ือท่ีดินจาํนวน 5 แปลง เน้ือท่ีรวม 135 ไร่ 2 
งาน 73 ตารางวา โดยท่ีดินตั้งอยูต่รงขา้มสาํนกังานเทศบาลเมืองปากช่อง จงัหวดันครราชสีมา โดยตั้งอยูลึ่กเขา้ไปจากถนน
มิตรภาพประมาณ 1 กิโลเมตร  เพ่ือนาํมาพฒันาและจดัสรรเพ่ือแบ่งขายเป็นแปลง  

2.2  การตลาดและการแข่งขนั 

2.2.1  การตลาด 

ธุรกิจพฒันาซอฟตแ์วร์ 
  ปี 2556 เป็นอีกหน่ึงปีท่ีสําคัญของวงการเกม เน่ืองจากมีการเปิดตวัเคร่ืองคอนโซลรุ่นใหม่อย่างเพลย์

สเตชนั4 และ Xbox One จนมีผลสั่นสะเทือนต่อบริษทัเกมเก่าแก่อยา่งนินเทนโด รวมถึงกระแสอ่ืนๆในวงการเกมท่ีแสดงให้
เห็นว่าผูบ้ริโภคมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจของบริษทัเกม 

สถาบนัวิจยัเพ่ือการพฒันาประเทศไทยหรือทีดีอาร์ไอ กล่าวว่า จากท่ีทีดีอาร์ไอไดร่้วมกบั 
สาํนกังานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือซิป้า สํารวจมูลค่าตลาดซอฟต์แวร์และบริการ
ซอฟตแ์วร์ของไทย ปี 55-56 พบว่า ในปี 55 นั้นทั้ง 2 ตลาดยงัมีมูลค่าการผลิตในไทย 31,979 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปี 54 ถึง 
24% ในส่วนของปี 56 น้ี คาดการณ์ว่าจะเติบโตถึง 22.2% โดยในส่วนของซอฟต์แวร์สําเร็จรูปมีมูลค่า 7,962 ลา้นบาท หรือ
เติบโต 35.5% ส่วนทางดา้นบริการซอฟต์แวร์นั้นมีมูลค่า 31,134 ลา้นบาท หรือเติบโต 19.3% ซ่ึงอตัราเติบโตส่วนใหญ่มา
จากบริษทัท่ีมีขนาดเล็ก 

สาํหรับปี 57 คาดว่าจะมีอตัราเติบโตเพียง 12.6%  เท่านั้น โดยแบ่งเป็นซอฟตแ์วร์สาํเร็จรูป มลูค่า  
9,156 ล้านบาท หรือเติบโต 15% ซ่ึงอตัราเติบโตในส่วนน้ีได้รวมโมบายแอพพลิเคชั่นเขา้ไปด้วย ส่วนทางด้านบริการ
ซอฟตแ์วร์นั้นมีมลูค่า 34,870 ลา้นบาท หรือเติบโต 12% ซ่ึงจะเห็นไดว้่าในปี 57 อตัราเติบโตลดลงจากปี 55 มาก เน่ืองจาก
ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่มองว่าเศรษฐกิจในปีหนา้ค่อนขา้งชะลอตวั อีกทั้งการเติบโตของปี 55 เป็นผลมาจากการท่ีปี 54 เกิด
เหตุภยัพิบติันํ้ าท่วม จึงทาํให้มีตวัเลขการเจริญเติบโตท่ีสูง 

ทั้งน้ี ในส่วนของซอฟตแ์วร์สมองกลฝังตวันั้นมีมลูค่าการผลิต 4,886.7 ลา้นบาท เติบโต 15.9% ซ่ึง 
ส่วนหน่ึงเป็นผลจากการเติบโตของภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุตสาหกรรมโทรคมนาคม และอุตสาหกรรม
ช้ินส่วนยานยนต ์          

นอกจากสภาวะตลาดท่ีจะเร่ิมชะลอตวัในปีหนา้แลว้ ยงัพบว่าในปัจจุบนัปัญหาท่ีสาํคญัของ 
อุตสาหกรรมซอฟตแ์วร์และบริการ คือ การขาดแคลนบุคลากรท่ีมีคุณภาพและมีความชาํนาญ ทั้งน้ี สืบเน่ืองมาจากหลกัสูตร
การศึกษาของสถาบนัการศึกษาท่ีไม่สอดคล้องต่อความต้องการของอุตสาหกรรม และบริษัทยงัต้องเสียเวลาฝึกอบรม
พนกังานนาน 6-12 เดือนถึงจะเร่ิมปฏิบติังานจริงได ้อีกทั้งคนรุ่นใหม่นิยมเปล่ียนงานบ่อยหรือประกอบอาชีพอิสระมากกว่า
ทาํในองคก์ร 

จากการมองภาพรวมของตลาดซอฟตแ์วร์ในไทย มองว่าการเรียนการสอนก็สาํคญั แต่การสอน 
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เฉพาะโปรแกรม Windows, Office นัน่ไม่ตอบโจทยก์ารทาํงานในชีวิตประจาํวนัแลว้ หากสถานศึกษา มีการสอนดา้นการ
พาณิชย ์หรือในดา้นท่ีตอ้งใชซ้อฟต์แวร์เฉพาะทางก็ควรจะมีการจดัการเรียนการสอนเพิ่มเติมดว้ย เช่น ซอฟต์แวร์ขายตัว๋
เคร่ืองบิน ซอฟตแ์วร์ดา้นการคา้ปลีก POS ซอฟตแ์วร์บญัชี ซอฟตแ์วร์ทรัพยากรบุคคล พอเป็นพ้ืนฐานบา้ง เพ่ือให้เม่ือไดเ้ขา้
ไปทาํงานจริงๆ มีพ้ืนฐานในการใช้งานซอฟต์แวร์และไม่ต้องเสียเวลาในการฝึกอบรม รวมทั้งปลูกฝังการใชซ้อฟต์แวร์
ลิขสิทธ์ิตั้งแต่ในสถานศึกษา นอกจากน้ีซอฟตแ์วร์ในอนาคตก็มีแนวโนม้เขา้ไปอยู่บน Mobile มากข้ึน ทั้งซอฟต์แวร์ในการ
ใชง้าน ซอฟตแ์วร์เฉพาะทาง ซอฟตแ์วร์ดา้นทรัพยากรบุคคล และเกมออนไลน์ 

จากขอ้มลูดงักล่าว กลุ่มบริษทัไดเ้ล็งเห็นถึงความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน จึงไดมี้การวางแผนรองรับ 

ตลาดซอฟทแ์วร์และแอพพลิเคชัน่บนอุปกรณ์พกพาให้มากข้ึน ซ่ึงตลาดโดยรวมจะเนน้ไปในบริการดิจิตอล คอนเทนท ์กลุ่ม
บริษทัจึงได้เน้นการพฒันาคอนเทนท์และซอฟทแ์วร์เพ่ือตอบสนองลูกคา้องค์กร เพ่ือให้ซอฟท์แวร์ท่ีผลิตสามารถช่วย
ส่งเสริมการตลาดและการขาย รวมถึงการประชาสัมพนัธ์ต่างๆได ้

ธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพย ์

ตามท่ีบริษทัไดข้ยายการลงทุนในธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพยน์ั้น  ปัจจุบนัพฤติกรรมการซ้ือ 

อสังหาริมทรัพยจ์ะเร่ิมเปล่ียนแปลงอีกคร้ังในปี 2556 เป็นผลจากปัจจยัท่ีสาํคญัคือราคาขาย เน่ืองจากราคาขายคอนโดมิเนียม
สร้างเสร็จในเมืองมีราคาค่อนขา้งตํ่าเม่ือเปรียบเทียบกบัราคาทรัพยป์ระเภทเดียวกนัในประเทศอ่ืนๆ ในภูมิภาคน้ี แต่มีราคาท่ี
ถือไดว้่าสูงสาํหรับผูซ้ื้อภายในประเทศ ดงันั้นจะส่งผลให้ผูซ้ื้อภายในประเทศหันไปซ้ือหรือลงทุนในทรัพยท่ี์เป็นบา้นเด่ียว
หรือทรัพยป์ระเภทอ่ืนๆ มากข้ึน ถึงแมว้่าทรัพยเ์หล่านั้นจะอยูน่อกเมืองออกไปก็ตามเพราะนโยบายรถคนัแรกของภาครัฐทาํ
ให้ทุกๆ คนมีโอกาสหรือสามารถตดัสินใจซ้ือรถกนัมากยิง่ข้ึนประกอบกบัระบบขนส่งมวลชนในอนาคตคือระบบรถไฟฟ้า
ใตดิ้นในพ้ืนท่ีต่างๆ ก็จะทาํให้ทุกคนจากทุกพ้ืนท่ีสามารถเดินทางไดส้ะดวกมากข้ึน ทั้งน้ีการตดัสินใจซ้ือจะสอดคลอ้งกบั
ทิศทางการเติบโตของเมืองและการพฒันาระบบขนส่งมวลชนซ่ึงจะทาํให้มีพ้ืนท่ีเปิดใหม่เพ่ือพฒันามากยิ่งข้ึน ใกลถึ้งการ
เปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปี 2558 จะมีนักลงทุนจากประเทศเพ่ือนบา้นเขา้มาในไทยมากข้ึน ซ่ึงต่างชาติ
สนใจตลาดอสังหาริมทรัพยใ์นเมืองเศรษฐกิจและท่องเท่ียวของไทยยงัมีแนวโน้มขยายตวัต่อเน่ือง ทั้งภูเก็ต หัวหิน สมุย 
เชียงใหม่ พทัยา ชะอาํและหัวหิน เน่ืองจากการเดินทางสะดวก สาธารณูปโภคเขา้ถึงและความเป็นเมืองวฒันธรรม ตลอดจน
ความตอ้งการของชาวต่างชาติโดยเฉพาะกลุ่มยโุรปท่ีตอ้งการซ้ือเป็นบา้นพกัตากอากาศ ซ่ึงปัจจุบนัพบว่ายอดขายโครงการ
ในเขตท่องเท่ียว กว่า 30-40% เป็นของชาวต่างชาติ ปีหนา้ยงัคงมีแนวโนม้เติบโตอย่างต่อเน่ือง เพราะยงัมีปัจจยับวกในเร่ือง
ของดอกเบ้ียลดลง ปัจจุบนัอตัราดอกเบ้ียในระดบั 7-8% ถือว่าตํ่าพอควรเม่ือเทียบกบัอดีตท่ีสูงถึง 16% ทาํให้อตัราการผ่อน
ลดนอ้ยลงมาก จึงทาํให้การซ้ือท่ีอยูอ่าศยัตลอดจนอสังหาริมทรัพยอ่ื์นๆ จึงขยายตวัมากข้ึน ส่วนปัจจยัลบแต่ตอ้งเผชิญวิกฤติ
ดา้นแรงงานขาดแคลนในภาคการก่อสร้างอยา่งหนกั 

  2.2.2 ภาวะการแข่งขนั 

ธุรกิจพฒันาซอฟตแ์วร์ 

 อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์เกมและแอพพลิเคชั่นเป็นอุตสาหกรรมเพ่ือความบนัเทิงท่ีมีการเติบโตและ
ขยายตวัอยา่งต่อเน่ือง โดยในช่วงทศวรรษท่ีผา่นมา ผูบ้ริโภคทัว่โลกหันมาให้ความนิยมในการแสวงหาความบนัเทิงจากการ
เล่นเกมเพ่ิมข้ึน ซ่ึงเป็นผลต่อเน่ืองจากการพฒันาทางดา้นเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ตท่ีเขา้มามีบทบาทใน
ชีวิตประจาํวนัของคนโดยทัว่ไป  

จากขอ้มลูในเบ้ืองตน้จะเห็นว่ากลุ่มผูใ้ชง้านคอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ต เป็นกลุ่มท่ีตอ้งการ 
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ความบนัเทิงและรูปแบบการดาํเนินชีวิตท่ีทนัสมยั ซ่ึงเป็นผลให้จาํนวนผูเ้ล่นโซเชียลเกมมีจาํนวนท่ีใกลเ้คียงสูสีกบัตลาดเกม
ออนไลน์เป็นอยา่งมาก ซ่ึงหากประเมินจากขอ้มลูการเติบโตของผูใ้ชง้าน Facebook แลว้ ในปี 2556 น้ี จาํนวนผูเ้ล่นโซเชียล
เกมจะมากกว่าเกมออนไลน์ เพราะในปัจจุบนัฐานคนเล่นเกมออนไลน์ในไทยเร่ิมจะอ่ิมตวัแลว้  

สําหรับตลาดเกมและแอพพลิเคชัน่บนมือถือ Smart Phoneและ Tablet PC นั้นก็มีการเติบโตข้ึนอย่างต่อเน่ือง ดว้ยกระแส
ของระบบ 3G กาํลงัทาํให้มาตรฐานของโทรศพัทมื์อถือเปล่ียนไปจากเดิม โทรศพัทมื์อถือทัว่ไปท่ีเป็น Feature Phone กาํลงั
จะหมดไป และตลาดกาํลงัถูกแทนท่ีดว้ย Smart Phone แทน   

• ภาวการณ์แข่งขนัในประเทศไทย 

 สําหรับภาวการณ์แข่งขันภายในอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์เกมในประเทศนั้ น แมปั้จจุบนัตลาดซอฟต์แวร์เกมท่ี
พฒันาโดยผูป้ระกอบการในประเทศไทยจะยงัมีขนาดเล็ก แต่จากการสนับสนุนจากภาครัฐและหน่วยงานการศึกษาท่ีไดจ้ดั
ให้มีหลักสูตรการฝึกอบรมรวมทั้งจัดให้มีการแข่งขันพฒันาซอฟต์แวร์เกมและอนิเมชัน่มากข้ึน ทาํให้จาํนวนบุคลากร
ทางดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศในประเทศไทยมีจาํนวนเพ่ิมมากข้ึน ประกอบกบัประเทศไทยมีอตัราค่าจา้งตํ่ากว่าประเทศอ่ืน
ท่ีมีแรงงานคุณภาพในระดบัเดียวกนั เป็นผลให้ผูพ้ฒันาซอฟต์แวร์เกมและแอพพลิเคชัน่ ในต่างประเทศมีแนวโน้มท่ีจะยา้ย
ฐานการผลิตมายงัประเทศไทยมากข้ึน ดงัจะเห็นไดจ้ากท่ีปัจจุบนัมีนกัลงทุนจากต่างประเทศเขา้มาก่อตั้งบริษทัเพ่ือประกอบ
ธุรกิจพฒันาซอฟตแ์วร์เกมและแอพพลิเคชัน่ และมีการว่าจา้งบริษทัในประเทศในลกัษณะการว่าจา้ง (Outsource) เพ่ือพฒันา
โปรแกรมและคอมพิวเตอร์กราฟฟิก ให้กบับริษทัผูพ้ฒันาซอฟต์แวร์เกมและแอพพลิเคชัน่ในต่างประเทศ ส่งผลให้จาํนวน
คู่แข่งในอุตสาหกรรมเพ่ิมมากข้ึน ขณะท่ีตลาดเกมในประเทศไทยยงัมีขนาดจาํกดั ทาํให้ธุรกิจพฒันาซอฟต์แวร์เกมและ
แอพพลิเคชัน่ เป็นธุรกิจท่ีมีความเส่ียงสูงสําหรับบริษทัผูพ้ฒันาซอฟต์แวร์เกมและแอพพลิเคชัน่รายย่อยท่ีเพ่ิงเร่ิมดาํเนิน
ธุรกิจ เน่ืองจากผูพ้ฒันาซอฟตแ์วร์รายยอ่ยมกัมีปัญหาขาดแคลนเงินทุนหมุนเวียนทาํให้ไม่สามารถพฒันาซอฟต์แวร์เกมและ
แอพพลิเคชัน่ ท่ีตอ้งใชเ้วลาและเงินทุนในการสร้างงานได ้ปัจจุบนัผูพ้ฒันาซอฟตแ์วร์เกมและแอพพลิเคชัน่ ในประเทศไทย
จาํนวนมากจึงยงัเป็นผูป้ระกอบการรายย่อยหรือเป็นผูรั้บจ้างพัฒนาซอฟต์แวร์เกมและแอพพลิเคชั่น ให้กับผูพ้ ัฒนา
ซอฟตแ์วร์ใหญ่ในประเทศและต่างประเทศ ซ่ึงการดาํเนินธุรกิจดงักล่าวจาํเป็นตอ้งไดรั้บความเช่ือถือดา้นความสามารถของ
ผูพ้ฒันาซอฟตแ์วร์ คุณภาพและการส่งมอบช้ินงานตรงต่อเวลา จากคู่คา้โดยเฉพาะคู่คา้ในต่างประเทศ 

• ความสามารถในการแข่งขนัของกลุ่มบริษทั 

 ในดา้นการแข่งขนัในอุตสาหกรรมพฒันาซอฟต์แวร์เกมและแอพพลิเคชัน่นั้น กลุ่มบริษทัมีขอ้ไดเ้ปรียบในดา้น
ประสบการณ์ในการพฒันาซอฟต์แวร์เกมคอนโซลและซอฟต์แวร์เกมคอมพิวเตอร์มาเป็นเวลาถึง 12 ปี ทั้งจากการพฒันา
ซอฟตแ์วร์เกมและแอพพลิเคชัน่ในนามของกลุ่มบริษทัและการรับจา้งพฒันาซอฟตแ์วร์เกมและแอพพลิเคชัน่ ทาํให้ปัจจุบนั
กลุ่มบริษทัมีบุคลากรท่ีมีความชาํนาญ สามารถวางแผนการผลิตและควบคุมตน้ทุนการผลิตไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ และ
สามารถพฒันาและส่งมอบซอฟตแ์วร์เกมและแอพพลิเคชัน่ ท่ีมีคุณภาพให้แก่ผูจ้ดัจาํหน่ายหรือลูกคา้ผูว้่าจา้งในระยะเวลาท่ี
กาํหนด อีกทั้งการประกอบธุรกิจพฒันาซอฟต์แวร์เกมและแอพพลิเคชัน่ เป็นระยะเวลานานยงัส่งผลให้กลุ่มบริษทัไดรั้บ
ประโยชน์จากการมีจาํนวนซอฟตแ์วร์เกมท่ีพฒันาเสร็จสมบรูณ์แลว้จาํนวนมาก ซ่ึงซอฟตแ์วร์เกมท่ีพฒันาเสร็จสมบูรณ์แลว้
นั้นยงัสามารถนาํมาประยุกต์หรือพฒันาต่อเน่ืองเป็นซอฟต์แวร์เกมใหม่ไดใ้นอนาคต ทาํให้กลุ่มบริษทัสามารถลดตน้ทุน
โดยเฉล่ียต่อเกมลง และสามารถลดระยะเวลาในการพฒันาซอฟตแ์วร์เกมให้ลดลง  

 อย่างไรก็ตาม จากปัจจัยท่ีมีการเปล่ียนแปลงทางด้านเทคโนโลยี ทาํให้บริษัทจาํเป็นท่ีจะได้ปรับตัวให้เข้ากับ
สถานการณ์ในปัจจุบนั โดยไดท้าํการคน้ควา้และพฒันาความรู้ต่างๆและรูปแบบแผนธุรกิจใหม่ๆให้สามารถทาํรายไดแ้ละมี
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ศกัยภาพในการแข่งขนัให้มากยิง่ข้ึนไป โดยมุ่งเนน้เร่ืองการพฒันาซอฟตแ์วร์และแอพพลิเคชัน่ต่างๆบนเคร่ืองคอมพิวเตอร์
แบบพกพาหรือท่ีเรียกว่า Tablet PC ท่ีปัจจุบนัมียอดจาํหน่ายแซงหนา้เกมคอมพิวเตอร์และเคร่ืองเล่นเกมคอนโซล 

  ธุรกิจพฒันาอสังหาริมทพัย ์

                ในปี 2556 ช่วงคร่ึงปีแรกภาวะธุรกิจอสังหาริมทรัพยมี์การฟ้ืนตวัข้ึนอย่างต่อเน่ือง ทาํให้มีการเติบโตได้
สูงข้ึน อยา่งไรก็ตามในช่วงคร่ึงปีหลงัมีปัจจยัลบเขา้มาอยา่งมากมายไม่ว่าจะเป็นปัญหาเศรษฐกิจในประเทศท่ีเร่ิมชะลอตวัลง 
ปัญหาหน้ีภาคครัวเรือน และปัญหาการเมืองท่ีเร่ิมมีความรุนแรงและคาดว่าน่าจะยืดเยื้อ ลว้นส่งผลให้ภาพรวมของธุรกิจ
อสังหาริมทรัพยไ์ม่ค่อยสดใสมากเท่าไรนกั 
             ในช่วง 11 เดือนแรกของปี 2556 ธุรกิจอสังหาริมทรัพยย์งัมีทิศทางท่ีขยายตวัได ้เห็นไดจ้ากท่ีอยู่อาศยัจด
ทะเบียนในช่วงเดือนมกราคมถึงพฤศจิกายนมีจาํนวนประมาณ 117,900 หน่วย ในขณะท่ีในช่วงเวลาเดียวกนัของปี 2555 มีท่ี
อยูอ่าศยัจดทะเบียน 111,388 หน่วย หรือมีอตัราเพ่ิมข้ึนร้อยละ 6 โดยประเภทท่ีอยูอ่าศยัท่ีมีการจดทะเบียนมากท่ีสุดจะเป็นท่ี
อยูอ่าศยัประเภทคอนโดมิเนียมท่ีมีจาํนวน 6.4 หม่ืนหน่วย หรือคิดเป็นร้อยละ 55 รองลงมาจะเป็นบา้นเด่ียวท่ีมี 2.8 หม่ืน
หน่วย หรือร้อยละ 23 ส่วนทาวน์เฮา้ส์จะอยู่ท่ี 1.5 หม่ืนหน่วย คิดเป็น ร้อยละ 12 สาเหตุท่ีอยู่อาศยัคอนโดมิเนียมมีการจด
ทะเบียนสูง เน่ืองมาจากโครงข่ายการคมนาคมของรถไฟฟ้าทั้งบนดินและใตดิ้นท่ีทาํให้การเดินทางมีความสะดวกมากข้ึน 
ส่งผลให้พฤติกรรมของผูบ้ริโภคเปล่ียนไปจากเดิมท่ีนิยมท่ีอยูอ่าศยัแนวราบก็หันมาอยู่ท่ีอยู่อาศยัประเภทแนวสูงมากข้ึน จึง
ทาํให้ประมาณการว่าจะมียอดจดทะเบียนอยูท่ี่ 131,252 หน่วย ซ่ึงมีอตัราการขยายตวัเพ่ิมข้ึนร้อยละ 5 เม่ือเทียบกบัปี 2555 ท่ี
มีจาํนวนอยูท่ี่ 125,002 หน่วย 
              ธุรกิจอสังหาริมทรัพยใ์นปี 2556 การทาํตลาดยงัเป็นปีท่ีมีความยากลาํบากอยู่ต่อไป เน่ืองจากปัจจยัลบ
ในช่วงคร่ึงปีหลงัท่ีผูบ้ริโภคยงัมีความไม่มัน่ใจ ส่งผลทาํให้ผูบ้ริโภคมีการชะลอการตดัสินใจซ้ือและส่งผลกระทบกบัตลาด
โดยรวม รวมทั้งการแข่งขนัในตลาดท่ีค่อนขา้งจะรุนแรง จึงมีผลทาํให้ในปี 2556 น้ี ธุรกิจอสังหาริมทรัพยมี์การขยายตัว
เพ่ิมข้ึนไดเ้ล็กนอ้ยเม่ือเทียบกบัปี 2555 โดยมีสาเหตุหลกัๆ มาจากปัจจยัดงัท่ีไดก้ล่าวไปแลว้นัน่เอง 
             แนวโน้มของธุรกิจอสังหาริมทรัพยใ์นปี 2557 คาดการณ์ผูป้ระกอบการจะหันมาพฒันาโครงการท่ีอยู่
อาศยัประเภทแนวราบในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลมากข้ึน หลงัจากท่ีไดมี้การเปิดโครงการคอนโดมิเนียมไปเป็นจาํนวน
มากในปี 2556 ท่ีผา่นมา ซ่ึงการลดการพฒันาโครงการคอนโดมิเนียมยงัมีสาเหตุมาจากท่ีดินท่ีจะนาํมาพฒันาโครงการมีราคา
ข้ึนไปสูงมากจนไม่สามารถท่ีจะนาํมาพฒันาคอนโดมิเนียมออกมาขายในราคาท่ีตลาดรับได ้อีกทั้งปัญหาการขาดแคลน
ผูรั้บเหมาท่ีจะสร้างโครงการ ซ่ึงลว้นแลว้แต่เป็นปัญหาท่ีสําคญัท่ีส่งผลทาํให้ท่ีอยู่อาศยัประเภทคอนโดมิเนียมมีแนวโน้มท่ี
จะชะลอตวัลงมา ในขณะท่ีการเติบโตของตลาดอสังหาริมทรัพยใ์นปี 2557 น่าจะมีผลมาจากความผ่อนคลายของตวัเลขหน้ี
ภาคครัวเรือนและความเขม้งวดในการปล่อยสินเช่ือของธนาคารท่ีมีทิศทางขยายตวัมากข้ึนจากปี 2556 หลงัจากท่ีหน้ีภาค
ครัวเรือนปรับตวัสูงข้ึนไปถึง 80% ของ     จีดีพี จนทาํให้สถาบนัการเงินต่างๆ มีความระมดัระวงัในการปล่อยสินเช่ือ 
   ในปี 2557 น้ี การแข่งขนัของผูป้ระกอบการยงัมีอยู่สูง ในขณะท่ีภาพรวมราคาสินคา้ในปี 2557 น่าจะมี
การขยบัราคาข้ึนไปตามภาวะตน้ทุนค่าวสัดุก่อสร้างและค่าแรงท่ีมีการปรับตวัสูงข้ึน แต่จากภาวะในตลาดท่ียงัมีการแข่งขนั
กนัอยู ่จึงคาดว่าผูป้ระกอบการน่าจะไม่ปรับราคาสูงมากนัก  และยงัคาดการณ์ว่าผูป้ระกอบการอาจจะใชก้ลยุทธ์ทางดา้น
ราคา เพ่ือรักษาส่วนแบ่งตลาดหรือช่วงชิงจากผูป้ระกอบการรายอ่ืนๆ โดยยงันาํวิธีการลดขนาดของบา้นหรือคุณภาพของ
วสัดุก่อสร้างบางอยา่งมาใช ้เพ่ือรักษายอดรายไดใ้ห้มีการทรงตวั ซ่ึงจะมีผลทาํให้ผลตอบแทนหรือกาํไรของผูป้ระกอบการมี
การเติบโตต่อไป อย่างไรก็ตามปี 2557 ผูป้ระกอบการยงัตอ้งติดตามเร่ืองของการบริหารตน้ทุนค่าใชจ่้ายและคุณภาพเป็น
สาํคญั 
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                จากภาวะการแข่งขนัท่ียงัมีความรุนแรง ผูป้ระกอบการตอ้งมีความเป็นมืออาชีพ พร้อมทั้งตอ้งมีการสร้าง
บา้นให้มีคุณภาพและบริการท่ีดีดว้ย เพ่ือเป็นส่วนสําคญัในการสร้างความน่าเช่ือถือให้กบัผูป้ระกอบการ และในปี 2557 
ผูป้ระกอบการตอ้งคาํนึงถึงการบริหารตน้ทุนและการบริหารสภาพคล่องเป็นสําคญั เพราะเป็นส่วนท่ีจะสร้างความเติบโต
ให้กบัธุรกิจอสังหาริมทรัพยต่์อไป และคาดการณ์ว่าในปี 2557 ธุรกิจอสังหาริมทรัพยน่์าจะมีสภาพของตลาดโดยรวมท่ี
เติบโตจากปี 2556 ตามเหตุผลต่างๆ ดงัท่ีไดก้ล่าวไปแลว้ 

2.2.3 แนวทางในการดาํเนินธุรกิจ 

ธุรกิจพฒันาซอพตแ์วร์ 

  ผูพ้ฒันาซอฟตแ์วร์แต่ละรายจะให้ความสาํคญักบัการพฒันาซอฟต์แวร์ของตนให้มีแนวคิด และรูปแบบ
ท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมายของตนเองเป็นหลกั โดยกลุ่มบริษทัมีแนวทางท่ีชดัเจนในการดาํเนินธุรกิจ 
ดงัน้ี 

แนวทางในการดาํเนินธุรกิจ 

1. มุ่งเนน้การพฒันาซอฟตแ์วร์เกมและแอพพลิเคชัน่ บน Smartphone และ Tablet PC  

  กลุ่มบริษทักาํหนดแนวทางในการดาํเนินธุรกิจโดยมุ่งเน้นการพฒันาซอฟต์แวร์เกมและแอพพลิเคชั่น 
บน Smart phone และ Tablet PC ทั้งน้ีเน่ืองจากเป็นประเภทของซอฟทแ์วร์ท่ีไดรั้บความนิยมอยา่งมาก โดยปัจจุบนัมีจาํนวน
ใชง้าน Smart phone และ Tablet PC มากกว่า 303.6 ลา้นเคร่ืองทัว่โลก (ขอ้มูลจาก: IDC Worldwide Quarterly Smart 
Connected Device Tracker, December 10, 2012)  

2. มุ่งเนน้การให้บริการ Content และพฒันาแอพพลิเคชัน่ บนโซเซ่ียลเน็ตเวิร์ก 

กลุ่มบริษทัมุ่งเนน้การสร้าง Content และแอพพลิเคชัน่บนโซเซ่ียลเน็ตเวิร์ก เพ่ือรองรับลูกคา้ระดบั 

องคก์รโดยช่วยขยายช่องทางดา้นการตลาดและการขาย รวมถึงการประชาสัมพนัธ์สินคา้และบริการของลูกคา้องคก์ร เพ่ือให้
เขา้ถึงผูบ้ริโภคไดส้ะดวกยิง่ข้ึน  

3. มุ่งเนน้การพฒันาซอฟตแ์วร์เกมสาํหรับครอบครัวและเด็ก 

กลุ่มบริษทัมุ่งเนน้การพฒันาซอฟตแ์วร์เกมสาํหรับครอบครัวและเด็ก โดยซอฟตแ์วร์เกมท่ีกลุ่ม 

บริษทัทาํการพฒันาจะเป็นเกมท่ีสมาชิกในครอบครัวสามารถเล่นร่วมกนัไดเ้พ่ือความผ่อนคลาย รวมถึงซอฟต์แวร์เกมใน
ลกัษณะส่ือความรู้ (Edutainment Game) เพ่ือพฒันาความรู้และทกัษะดา้นต่างๆ ให้แก่เด็กโดยจะสามารถเล่นเกมร่วมกบั
สมาชิกอ่ืนๆ ในครอบครัว ซ่ึงซอฟตแ์วร์เกมในลกัษณะดงักล่าวจะช่วยเสริมสร้างความสัมพนัธ์อนัดีระหว่างสมาชิกภายใน
ครอบครัว ทั้งน้ี กลุ่มบริษทัตระหนกัดีว่าความสัมพนัธ์อนัดีภายในครอบครัวจะมีส่วนช่วยพฒันาบุคคลากรท่ีมีคุณภาพออก
สู่สังคมในอนาคต 

ทั้งน้ีตลาดสินคา้ซอฟตแ์วร์เกมสาํหรับครอบครัวและเด็กถือเป็นตลาดท่ีมีขนาดค่อนขา้งใหญ่  

เน่ืองจากปัจจุบนัเป็นท่ียอมรับโดยทัว่ไปว่าการนาํเทคโนโลยีรูปแบบต่างๆ เขา้มาใชเ้ป็นส่ือการเรียนการสอนมีผลต่อเน่ือง
ถึงการพฒันาทกัษะด้านต่างๆ ของเด็กอย่างมาก ทาํให้ซอฟต์แวร์เกมสําหรับครอบครัวและเด็กจึงเป็นส่ือในการเรียนรู้
รูปแบบใหม่ท่ีเป็นท่ีนิยมเพ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ืองและแพร่หลายในวงกวา้ง 

4. มุ่งเนน้การพฒันาซอฟตแ์วร์แอพพลิเคชัน่ สาํหรับลูกคา้องคก์รผา่นทางเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

พกพา Tablet PC 
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กลุ่มบริษทัไดเ้ล็งเห็นโอกาสในการพฒันาธุรกิจรูปแบบใหม่ โดยพฒันาเป็นแอพพลิเคชัน่สาํหรับ 

ลูกค้าองค์กร อาทิสมาชิกและนักธุรกิจในเครือข่ายขายตรงและเครือข่ายขายประกนั ผ่านทางเคร่ืองคอมพิวเตอร์พกพา 
Tablet PC ของบริษัท ด้วยเทคโนโลยี Multi Media ท่ีมีการพฒันาก้าวไกลไปมากในปัจจุบนั และวิวฒันาการอัน
เจริญกา้วหนา้เป็นอยา่งมากของอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ท่ีมีอินเตอร์เน็ตเป็นตวัขบัเคล่ือน ท่ีทาํให้ตลาดสมาร์ทโฟน ซ่ึง
หมายรวมถึงคอมพิวเตอร์พกพาส่วนบุคคล Tablet PC มีอตัราการเติบโตท่ีสูงจนมีการคาดการณ์กนัว่าจะเติบโตจนแซงส่วน
แบ่งของคอมพิวเตอร์ทั้งหมดในระยะเวลาอนัใกลน้ี้  

  4.1  การจดัจาํหน่ายและช่องทางการจาํหน่าย 

  การจดัจาํหน่ายซอฟตแ์วร์เกมและแอพพลิเคชัน่ 

เน่ืองจากปัจจุบนักลุ่มบริษทัไดด้าํเนินนโยบายผลิตซอฟตแ์วร์เกมและแอพพลิเคชัน่เพ่ือตอบสนอง 

ลูกคา้องค์กรในประเทศไทยเป็นหลกั ช่องทางการจดัจาํหน่าย จึงเน้นไปท่ีการติดต่อซ้ือขายโดยตรงกบัลูกคา้องค์กรหรือ
บริษทัเอเจนซ่ี เป็นตน้ 

ช่องทางการจดัจาํหน่าย 

ในการจดัจาํหน่ายซอฟตแ์วร์เกมและแอพพลิเคชัน่นั้น กลุ่มบริษทัดาํเนินการผา่น 3 ช่องทางคือ 

1.การจดัจาํหน่ายโดยตรงกบัลูกคา้องคก์ร  

  กลุ่มบริษทัจะติดต่อกบัลูกคา้องคก์รโดยตรงเพ่ือนาํเสนอซอฟตแ์วร์เกมและแอพพลิเคชัน่ท่ีกลุ่มบริษทัทาํ
การพฒันาให้แก่ลูกค้า หรือนาํเสนอบริการในการพฒันาซอฟต์แวร์เกมและแอพพลิเคชัน่ท่ีมีคุณลกัษณะเฉพาะเจาะจงท่ี
ลูกคา้ตอ้งการ โดยลูกคา้ท่ีกลุ่มบริษทัทาํการติดต่อโดยตรงนั้นสามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 ลกัษณะ คือ  

- เจา้ของผลิตภณัฑท่ี์มีความตอ้งการนาํสินคา้ของกลุ่มบริษทัเป็นสินคา้แถมเพ่ือส่งเสริมการ 

จาํหน่ายสินค้าของตน โดยส่วนใหญ่จะเป็นผูผ้ลิตเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ซ่ึงจะทาํการซ้ือสิทธิในการนาํซอฟต์แวร์เกมและ
แอพพลิเคชั่นท่ีกลุ่มบริษัททาํการพฒันาไวแ้ลว้ ติดตั้ งในเคร่ืองคอมพิวเตอร์ หรือแนบเป็นสินค้าแถมแก่ลูกค้าเพ่ือเพ่ิม
มลูค่าเพ่ิมให้แก่ตวัสินคา้ นอกจากน้ียงัมีผูใ้ห้บริการอินเตอร์เน็ตบางราย ซ่ึงจะทาํการซ้ือสิทธิในการนาํซอฟต์แวร์เกมและ
แอพพลิเคชัน่ท่ีกลุ่มบริษทัทาํการพฒันาไวแ้ลว้ ติดตั้งในเวบ็ไซต ์ของตนเพ่ือให้ผูใ้ชบ้ริการอินเตอร์เน็ต ตวัอย่างผูใ้ห้บริการ
อินเตอร์เน็ต ไดแ้ก่บริษทั ทีโอที จาํกดั(มหาชน) เป็นตน้ ทั้งน้ี การจาํหน่ายสิทธิให้แก่ลูกคา้โดยตรงในกลุ่มน้ี โดยส่วนใหญ่
จะเป็นการให้สิทธิในลกัษณะรวมซอฟตแ์วร์เกมหลายเกมเขา้ดว้ยกนั  

- เจา้ของผลิตภณัฑท่ี์มีความตอ้งการพฒันาซอฟตแ์วร์เกมและแอพพลิเคชัน่ท่ีมีคุณลกัษณะ 

เจาะจงสาํหรับตนเอง เพ่ือใชเ้ป็นส่ือในการประชาสัมพนัธ์ และส่งเสริมการขายสินคา้ของตน โดยลูกคา้จะระบุรายละเอียด
ของเกมท่ีตอ้งการเพ่ือให้กลุ่มบริษทัทาํการพฒันา ตวัอยา่งลูกคา้กลุ่มน้ีไดแ้ก่ บริษทั Activision Value Publishing, Inc. ซ่ึง
ว่าจา้งกลุ่มบริษทัให้ทาํการพฒันาซอฟต์แวร์เกม Barbie Fashion Show บริษทั GameDuell ท่ีจา้ง 

กลุ่มบริษทัให้พฒันาซอฟตแ์วร์เกม Island Escape ซ่ึงเป็นเกมคอมพิวเตอร์ออนไลน์ท่ีเล่นบนเฟซบุ๊ก และบริษทั ยนิูลีเวอร์
ไทย เทรดด้ิง จาํกดั ซ่ึงทาํสัญญาว่าจา้งกลุ่มบริษทัพฒันาซอฟต์แวร์เกม Paddle Pop: The Pyrata โดยเป็นการนาํตวัการ์ตูน
หลักท่ีเป็นตวัแทนของไอศกรีม Paddle Pop ในส่ือโฆษณารูปแบบต่างๆ มาพฒันาสู่รูปแบบเกมคอมพิวเตอร์และเกม
คอนโซลให้เป็นเกมผจญภยัไขปริศนา ซ่ึงผูเ้ล่นสามารถนาํรหัสท่ีไดรั้บเม่ือซ้ือไอศกรีม Paddle Pop แลกเป็นรางวลัและ
อุปกรณ์ต่างๆ ภายในเกมได ้โดยซอฟตแ์วร์เกมดงักล่าวนั้นลูกคา้จะนาํไปแจกโดยสามารถดาวน์โหลดจากอินเตอร์เน็ต หรือ
ใชว้ิธีแจกแผน่ซอฟตแ์วร์เกมแก่ผูท่ี้ซ้ือไอศกรีมเป็นการส่งเสริมการขาย 
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นอกจากน้ี กลุ่มบริษทัยงัไดผ้ลิตเกมบน Facbook ไดแ้ก่เกม StartUpCity เพ่ือประชาสัมพนัธ์สินคา้ 

และบริการให้แก่ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) โดยเป็นเกมท่ีจาํลองสถานการณ์การตั้งธุรกิจ โดยสอดแทรกให้ผูเ้ล่น
ไดค้วามรู้เร่ืองการทาํธุรกิจ และเกม SinghaWorld พฒันาให้แก่บริษทับุญรอด บิวเวอร์ร่ี จาํกดั โดยเน้นให้ผูเ้ล่นเกมมีความ
เขา้ใจในอุตสาหกรรมผลิตเคร่ืองด่ืมเป็นตน้ 

2.การจดัจาํหน่ายโดยผา่นบริษทัเอเจนซ่ีโฆษณา  

กลุ่มบริษทัไดเ้ป็นพนัธมิตรกบับริษทัเอเจนซ่ีโฆษณาหลายบริษทั เพ่ือร่วมมือกนัพฒันาซอฟตแ์วร์ 

เกมและแอพพลิเคชัน่ เพ่ือตอบสนองแผนการตลาดให้กบัลูกคา้องค์กร ตวัอย่างท่ีผ่านมา ทางบริษทัไดร่้วมมือกบัเอเจนซ่ี
โฆษณาเพ่ือสร้างสรรคเ์กมให้กบัลูกคา้องคก์ร DELL และ นํ้ ายาปรับผา้นุ่ม คอมฟอร์ท เป็นตน้ 

3.การจดัจาํหน่ายคอร์สการเรียนการสอนของสถาบนัเสริมทกัษะโดยตรงต่อลูกคา้กลุ่มครอบครัว 

และเด็ก 

  กลุ่มบริษทัไดมุ่้งเน้นให้ บริษทั อินฟอร์เมติก พลสั จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัในเครือ ให้ขยายสาขาสถาบนั
สอนภาษาให้เพ่ิมมากข้ึน โดยมีเป้าหมาย จะเปิดสาขาให้ครบ 50 สาขาภายในส้ินปี 2558 

 ลูกคา้กลุ่มเป้าหมาย 

  กลุ่มลูกคา้เป้าหมายของกลุ่มบริษทั ไดแ้ก่ กลุ่มผูจ้ดัจาํหน่ายเกม (Game Publisher) ในต่างประเทศ และ
กลุ่มลูกคา้เอกชนในประเทศไทย  

  กลุ่มบริษทัทาํการจาํหน่ายซอฟตแ์วร์ให้กบัลูกคา้ใน 3 ลกัษณะคือ  

1) การจดัจาํหน่ายโดยตรงกบัลูกคา้องคก์ร กลุ่มบริษทัจะออกแบบและผลิตซอฟตแ์วร์เกมและ 

แอพพลิเคชัน่ ให้ตรงกบัความตอ้งการของของลูกคา้องค์กรให้มากท่ีสุด เพ่ือเน้นให้ซอฟต์แวร์เกมและแอพพลิเคชัน่เป็น
ตวักระตุน้การตลาดและการขายให้มากท่ีสุด 

2) การจดัจาํหน่ายโดยผา่นบริษทัเอเจนซ่ีโฆษณา กลุ่มบริษทัจะเนน้ออกแบบและผลิตซอฟตแ์วร์ 

เกมและแอพพลิเคชัน่ ให้ตรงกบัภาพลกัษณ์ของสินคา้ เพ่ือส่งเสริมการประชาสัมพนัธ์ของลูกคา้องคก์ร  

3) การจดัจาํหน่ายคอร์สการเรียนการสอนของสถาบนัเสริมทกัษะ โดยขายตรงสู่กลุ่มลูกคา้ 

ครอบครัวและเด็ก โดยจะเนน้ไปยงักลุ่มครอบครัวและเด็กเล็กท่ีตอ้งการพฒันาทกัษะการเรียนรู้เป็นหลกั 

  ธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพย ์

แนวทางในการดาํเนินธุรกิจ 

บริษทัไดก้าํหนดแนวทางการบริหารจดัการธุรกิจอสังหาริมทรัพยท่ี์เหมาะสมท่ีสุดในการดาํเนินกิจการเพ่ือให้สอดคลอ้งกบั
พฤติกรรมของผูบ้ริโภค  บริษทัมีนโยบายในการดาํเนินธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพยป์ระเภทจาํหน่ายอยา่งต่อเน่ือง โดยในปี 
พ.ศ. 2556 ท่ีผา่นมายงัคงอยู่ในเขตอาํเภอปากช่อง  จงัหวดันครราชสีมา (“เขาใหญ่”)  โดยมีเป้าหมายและนโยบายหลกั ๆ 
ดงัน้ี :- 

1) มุ่งเนน้พฒันาสินคา้ประเภทคอนโดมิเนียม บา้นเด่ียวพร้อมท่ีดิน ในเฟสต่อเน่ืองของโครงการ 

เดิม ซ่ึงบริษทัมีความถนัด ทั้งในส่วนของตลาด และการพฒันาสินคา้โดยการออกแบบบา้นใหม่ให้สอดคลอ้งกบัความ
ตอ้งการของผูบ้ริโภคกลุ่มเป้าหมาย 
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2) พฒันาปรับปรุงสาธารณูปโภค และบริการสาธารณะ ให้อยู่ในสภาพท่ีเหมาะสมกบัการใชง้าน โดย
เม่ือบริษทัฯไดดู้แลรักษาครบกาํหนดตามโครงการและวิธีการจดัสรรแลว้ บริษทัมีนโยบายในการจดัตั้งนิติบุคคลบา้นจดัสรร
ในทุกโครงการ เพ่ือให้เจ้าของร่วมไดมี้ส่วนร่วมกันในการบริหารจัดการชุมชนด้วยตนเองโดยมีสิทธ์ิและหน้าท่ี ตาม
กฎหมาย อนัจะนาํมาซ่ึงความเขม้แข็งของแต่ละชุมชนไดเ้ป็นอยา่งดี 

3) จดัทีมงานบริหารลูกคา้สัมพนัธ์ บริการหลงัการขาย เพ่ือให้มีประสิทธิภาพในการรับเร่ืองราวจาก
ลูกคา้ ถึงแมใ้นกรณีท่ีโครงการไดปิ้ดการขายและโอนกรรมสิทธ์ิแก่ผูซ้ื้อทั้งหมดแลว้ ทีมงานบริหารลูกคา้สัมพนัธ์ดงักล่าว
ยงัคงมีหน้าท่ีให้บริการลูกคา้อย่างต่อเน่ืองจนครบกาํหนดตามสัญญา รวมทั้งการให้ข้อมูลข่าวสารการประชาสัมพนัธ์
กิจกรรมการตลาดของบริษทัท่ีมีประสิทธิภาพอีกทางหน่ึงดว้ย อนัจะส่งผลให้แบรนด์ของบริษทัเป็นท่ียอมรับของผูบ้ริโภค
อยา่งต่อเน่ืองและยาวนาน 

4) เสริมสร้างพนัธมิตรทางการค้า เช่น การรวมกลุ่มผูป้ระกอบการพฒันาอสังหาริมทรัพย ์ เพ่ือการ
แลกเปล่ียนนวตักรรมและแนวทางการพฒันาโครงการให้ลดความเส่ียง และเพ่ิมอตัราผลกาํไร โดยเป็นในรายการท่ีไม่เป็น
ความลบัในทางธุรกิจท่ีจะทาํให้มีส่วนไดเ้สีย  

2.3  การจดัหาผลิตภณัฑ ์

นโยบายการผลิต 

 กลุ่มบริษทัมีนโยบายการผลิตและพฒันาซอฟตแ์วร์เกมและแอพพลิเคชัน่ใน 2 ลกัษณะ คือ 

1. การพฒันาซอฟตแ์วร์เกมและแอพพลิเคชัน่เพ่ือเสนอขายต่อลูกคา้ (Made to stock)  

  กลุ่มบริษัทจะเป็นผูอ้อกแบบและกาํหนดรายละเอียดทั้งหมดของเกม จากนั้ นจึงดาํเนินการพฒันา
ซอฟต์แวร์เกมและแอพพลิเคชั่นจนแล้วเสร็จและจึงนําเสนอต่อลูกค้า ทั้งลูกค้าซ่ึงเป็นผูจ้ ัดจาํหน่ายเกม หรือเจ้าของ
ผลิตภณัฑท่ี์มีความตอ้งการนาํสินคา้ของกลุ่มบริษทัเป็นสินคา้แถมเพ่ือส่งเสริมการจาํหน่ายสินคา้ของตน เช่น ผูผ้ลิตเคร่ือง
คอมพิวเตอร์  โดยส่วนใหญ่แลว้การพฒันาซอฟตแ์วร์เกมและแอพพลิเคชัน่เพ่ือเสนอขายแก่ลูกคา้นั้น ลิขสิทธ์ิของซอฟตแ์วร์
โปรแกรมท่ีทาํการพฒันาจะเป็นของกลุ่มบริษทั โดยกลุ่มบริษทัจะให้สิทธิลูกคา้ในการทาํการจาํหน่ายตามจาํนวน หรือ
ระยะเวลาท่ีไดต้กลงกนั  

2.การพฒันาซอฟตแ์วร์เกมและแอพพลิเคชัน่ตามความตอ้งการของลูกคา้ (Made to order) 

  กลุ่มบริษทัจะพฒันาซอฟต์แวร์เกมและแอพพลิเคชั่นตามความตอ้งการของลูกค้า ทั้งลูกคา้ท่ีเป็นผูจ้ ัด
จาํหน่ายเกมหรือลูกคา้ท่ีเป็นเจา้ของผลิตภณัฑ ์โดยลูกคา้เป็นผูก้าํหนดรายละเอียดของเกมท่ีตอ้งการและมีตรวจสอบคุณภาพ 
และชาํระค่าบริการให้การผลิตและพฒันาซอฟตแ์วร์เกมให้แก่กลุ่มบริษทัตามระดบัความสาํเร็จของช้ินงานนับตั้งแต่เอกสาร
ประกอบการออกแบบเกม (Design Document) เกมขั้นทดลอง (Alpha & Beta Testing) ไปจนถึงขั้นตอนการตรวจสอบ
คุณภาพคร้ังสุดทา้ย (Quality Assuring) การพฒันาซอฟต์แวร์เกมและแอพพลิเคชัน่ในลกัษณะน้ีส่วนมากใชก้บัการพฒันา
ซอฟตแ์วร์เกมและแอพพลิเคชัน่ท่ีมีตน้ทุนการผลิตสูงหรือมีรูปแบบเป็นเอกลกัษณ์อนัถือเป็นเกมท่ีมีคุณภาพสูง (Premium) 
โดยส่วนใหญ่ลิขสิทธ์ิของซอฟตแ์วร์โปรแกรมสาํหรับการพฒันาในลกัษณะน้ีจะเป็นของลูกคา้  

ภาพรวมของขั้นตอนการพฒันาซอฟตแ์วร์เกมและแอพพลิเคชัน่ 

  ในการดาํเนินธุรกิจพฒันาซอฟต์แวร์เกมและแอพพลิเคชัน่นั้น กลุ่มบริษทัจะมีการจดัประชุมผูบ้ริหาร
ระดบัสูงของแต่ละส่วนงานเพ่ือวางแผนการผลิตและพฒันาซอฟตแ์วร์ ตลอดจนการออกแบบในเบ้ืองตน้ อาทิเช่น ออกแบบ
แนวคิด และส่วนประกอบต่างๆ โดยทาํการศึกษาขอ้มูล ภาวะอุตสาหกรรม และงานวิจัยจากท่ีปรึกษาทางการตลาดเพ่ือ
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ติดตามแนวโนม้ความเปล่ียนแปลงของตลาดซอฟตแ์วร์ซ่ึงจะมีส่วนช่วยให้ซอฟตแ์วร์ท่ีกลุ่มบริษทัจะทาํการผลิตและพฒันา
นั้น มีแนวคิดและรูปแบบตรงกบัความตอ้งการใชง้านของลูกคา้ ส่งผลโดยตรงต่อการประสบความสําเร็จและการไดรั้บ
ความนิยมของซอฟตแ์วร์เกมท่ีจะทาํการผลิต 

  ทั้ ง น้ี เ ม่ือก ลุ่ มบริ ษัทกําห น ดแน วคิ ด ขอ ง ซอ ฟต์แว ร์ ท่ีจะ ทําก า รพัฒนา ไ ด้แล้วนั้ น  จ ะ เข้า สู่
กระบวนการพฒันาซอฟตแ์วร์โดยละเอียดซ่ึงสามารถแสดงไดด้งัน้ี  

แผนภาพแสดงขั้นตอนการผลิตและพฒันาซอฟต์แวร์เกม 

 
 กระบวนการผลิตและพฒันาซอฟตแ์วร์และแบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอนหลกั ดงัต่อไปน้ี 

1. Software Design เป็นขั้นตอนการออกแบบแนวคิดของซอฟตแ์วร์เกมและแอพพลิเคชัน่ ในขั้นตอนน้ีฝ่าย 

ออกแบบจะกาํหนดรูปแบบและออกแบบรายละเอียดต่างๆของซอฟตแ์วร์ อาทิเช่น รูปแบบภาพกราฟิก ตวัละครในเกม การ
ปฏิสัมพนัธ์กบัผูใ้ชง้าน(User Interface) การออกแบบระดบัความยากง่ายของเกม (Level Design) เป็นตน้ รายละเอียดการ
ออกแบบทั้งหมดจะถูกรวบรวมเป็นเอกสารการออกแบบเกม (Design Document) เพ่ือใชใ้นการนาํเสนอต่อลูกคา้และใชใ้น
การวางแผนการผลิตต่อไป 

2. Production Plan เป็นขั้นตอนวางแผนการพฒันาซอฟตแ์วร์เกมโดยบริษทั เป็นการกาํหนดขอบเขตของ 

งาน กาํหนดระยะเวลาแลว้เสร็จของงานแต่ละส่วน การบริหารและจดัสรรบุคลากรจากพนักงานภายในกลุ่มบริษทัหรือการ
จดัจา้งบุคคลภายนอก (Outsource) เพ่ือทาํงานร่วมกนัเป็นทีมตามความเหมาะสม โดยลกัษณะงานจะแบ่งออกเป็น 3 ส่วน 
คือ ส่วนงานพฒันาโปรแกรม (Software Programming) ส่วนงานพฒันาภาพคอมพิวเตอร์กราฟิก (Computer Graphic) และ
ส่วนงานสร้างดนตรีและเสียงประกอบภายในเกม (Music and sound)  

 

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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3. Alpha and Beta Testing เป็นขั้นตอนการทดสอบซอฟตแ์วร์เกมท่ีอยูร่ะหว่างพฒันาตามระยะขั้น 

ความสาํเร็จของงานโดยแบ่งขั้นความสาํเร็จออกเป็น 

  ขั้นอลัฟ่า(Alpha) ซ่ึงซอฟตแ์วร์เกมท่ีพฒันาจนถึงขั้นตอนดงักล่าวจะสามารถใชง้านไดบ้างส่วน ในขณะ
ท่ีภาพกราฟิกและเสียงประกอบภายในเกมยงัไม่เสร็จสมบูรณ์ การทดสอบเกมในขั้นน้ีเพ่ือตรวจสอบภาพรวมและทดสอบ
ความสมดุลของระบบการเล่นในเกม  

  ขั้นเบตา้ (Beta) ซ่ึงซอฟต์แวร์เกมท่ีพฒันาจนถึงขั้นตอนน้ีเป็นซอฟต์แวร์เกมท่ีสามารถใชง้านไดเ้กือบ
สมบูรณ์ เหลือเพียงการทดสอบข้อบกพร่องของโปรแกรมเท่านั้น ซ่ึงการทดสอบในขั้นตอนน้ีจะเป็นการตรวจสอบใน
รายละเอียดเพ่ือหาจุดบกพร่องภายในเกม  

1. Quality Assuring / Debugging เป็นขั้นตอนตรวจสอบคุณภาพและหาจุดบกพร่องของซอฟตแ์วร์ 

เกมขั้นสุดทา้ย ซ่ึงโดยทัว่ไปแลว้ ในกรณีท่ีเป็นการพฒันาซอฟตแ์วร์เกมคอนโซลนั้นผูผ้ลิตเคร่ืองเกมคอนโซลจะมีรายการ
ตรวจสอบเพ่ือตรวจสอบคุณภาพดา้นต่างๆ เช่น การตรวจสอบขอ้บกพร่อง (Bug) ท่ีเกิดข้ึนระหว่างการเล่นและระหว่างการ
เปล่ียนเขา้หนา้จอคาํสั่งต่างๆ การตรวจสอบขอ้บกพร่องระหว่างการบนัทึกขอ้มูล เป็นตน้ ก่อนท่ีจะส่งตน้ฉบบัซอฟต์แวร์
เกมท่ีพฒันาเสร็จสมบูรณ์แล้ว (Master copy) ให้แก่ผูจ้ดัจาํหน่ายเพ่ือส่งให้ผูผ้ลิตเคร่ืองเกมคอนโซลทาํการตรวจสอบ
คุณภาพขั้นสุดทา้ย และเม่ือไดรั้บการอนุมติัให้ทาํการผลิตจากผูผ้ลิตเคร่ืองเกมคอนโซลแลว้จึงจาํเข้าสู่กระบวนการจัด
จาํหน่ายต่อไป  

  ทั้งน้ีระยะเวลาในการพฒันาซอฟต์แวร์จะแตกต่างกนัตามแต่ละประเภทของ Platform และรายละเอียด
ของแต่เกม ซ่ึงส่วนใหญ่ใชเ้วลาประมาณ 3-4 เดือน อยา่งไรก็ตาม สาํหรับซอฟตแ์วร์เกมท่ีมีความรายละเอียดสูงและมีความ
ยากในการพฒันา ตลอดจนตอ้งมีการพฒันาชุดคาํสั่งและเคร่ืองมือเพ่ิมเติม จะใชเ้วลาเพ่ิมข้ึนเป็นประมาณ 5-7 เดือน โดย
ระหว่างขั้นตอนการพฒันาซอฟตแ์วร์ดงักล่าว ลูกคา้หรือผูจ้ดัจาํหน่ายเกม อาจเขา้มามีส่วนร่วมในการทดสอบเกมตั้งแต่ขั้น
ระหว่างการผลิต เพ่ือเป็นการตรวจสอบคุณภาพ และติดตามความคืบหน้าของการพฒันาซอฟต์แวร์ ทั้งน้ี ในการจัดทาํ
แผนการผลิตและพฒันาซอฟตแ์วร์นั้น บริษทัจะทาํการเผือ่ระยะเวลาในการพฒันาซอฟตแ์วร์ไวเ้พ่ือป้องกนัความผิดพลาดท่ี
อาจจะเกิดข้ึนได ้ท่ีจะทาํให้ไม่สามารถนาํส่งเกมท่ีพฒันาสาํเร็จแลว้ให้แก่ลูกคา้ไดท้นัตามกาํหนด  
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3.  ปัจจัยความเส่ียง 

 บริษัทตระหนักดีว่า การบริหารความเส่ียงเป็นเป็นพ้ืนฐานท่ีสําคัญในการประกอบธุรกิจของบริษัท สําหรับ
ช่วงเวลาท่ีผา่นมาบริษทัไดป้รับปรุงโครงสร้างองคก์รตลอดจนกระบวนการบริหารความเส่ียงดา้นต่างๆอย่างต่อเน่ือง โดย
ความเส่ียงหลกัๆ สามารถจาํแนกได ้ดงัน้ี 

 3.1 ความเส่ียงจากลกัษณะธุรกิจท่ีขาดแคลนบุคลากร 

 จากการท่ีในอดีตธุรกิจพฒันาซอฟตแ์วร์เกมเป็นอุตสาหกรรมท่ีมีบุคลากรท่ีมีความชาํนาญและประสบการณ์ตรง
ในการพัฒนาซอฟต์แวร์เกมค่อนข้างจํากัด ในขณะท่ีการดาํเนินธุรกิจพฒันาซอฟต์แวร์เกมจําเป็นต้องพ่ึงพาความรู้
ความสามารถและประสบการณ์ของบุคลากรในทุกขั้นตอน ไม่ว่าเป็นขั้นตอนการออกแบบเกม การเขียนชุดคาํสั่ง (Source 
code) การสร้างคอมพิวเตอร์กราฟิกและแอนิเมชนั ตลอดจนการทดสอบแกไ้ขขอ้บกพร่องของซอฟต์แวร์เกม (Debugging) 
ทาํให้ในอดีตกลุ่มบริษทัมีความเส่ียงในการพ่ึงพิงบุคลากรและอาจส่งผลกระทบต่อการดาํเนินงานกรณีท่ีไม่สามารถจดัหา
บุคคลากรให้เพียงพอต่อความตอ้งการได ้แต่ในปัจจุบนัอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์เกมไดเ้ติบโตและไดรั้บการสนับสนุนจาก
หลายฝ่าย ส่งผลให้สถาบนัการศึกษาระดับอุดมศึกษากว่า 25 แห่งได้มีการพฒันาหลักสูตรการเรียนการสอนท่ีมีความ
เก่ียวเน่ืองกบัคอมพิวเตอร์และการพฒันาซอฟตแ์วร์เกม ทาํให้ปัจจุบนัปัญหาเร่ืองการขาดแคลนบุคลากรลดลงเป็นอยา่งมาก 

 3.2 ความเส่ียงจากการถูกละเมิดลิขสิทธ์ิ 

 การละเมิดลิขสิทธ์ินับเป็นหน่ึงในปัญหาสําคัญของธุรกิจซอฟต์แวร์ทัว่โลก ปัจจุบนัการละเมิดลิขสิทธ์ิไม่เพียง
จาํกดัในรูปแบบของแผน่ซอฟตแ์วร์เกมละเมิดลิขสิทธ์ิเท่านั้น แต่ยงัมีการเผยแพร่ผา่นทางเว็บไซต์ โดยเฉพาะซอฟต์แวร์ท่ีมี
ราคาสูงก็ยิง่มีอตัราการละเมิดลิขสิทธ์ิมากข้ึน การป้องกนัการเผยแพร่ซอฟตแ์วร์อยา่งผดิกฎหมายบนอินเตอร์เน็ตยงัเป็นเร่ือง
ควบคุมไดย้าก ผูพ้ฒันาซอฟตแ์วร์จึงตอ้งหามาตรการอ่ืนในการป้องกนัการละเมิดลิขสิทธ์ิอยา่งต่อเน่ือง 

 ในการป้องกนัปัญหาการละเมิดลิขสิทธ์ิ กลุ่มบริษัทได้ใช้กลยุทธ์ในการวางกลุ่มเป้าหมายและราคาสินคา้เป็น
เคร่ืองมือ โดยกลุ่มบริษทัมุ่งเน้นการพฒันาซอฟต์แวร์เกมแคชชวลสําหรับเด็กและซอฟต์แวร์เกมในลกัษณะส่ือการศึกษา
เป็นหลกั ซ่ึงลูกคา้กลุ่มเป้าหมายของเกมประเภทดงักล่าว ไดแ้ก่ กลุ่มเด็ก ผูห้ญิงและครอบครัวซ่ึงเป็นกลุ่มตลาดขนาดใหญ่ 
โดยผูบ้ริโภคกลุ่มน้ีมีอตัราการซ้ือซอฟต์แวร์เกมละเมิดลิขสิทธ์ิน้อยกว่าซอฟต์แวร์เกมซ่ึงมีกลุ่มผูเ้ล่นวยัรุ่นชายเป็นลูกคา้
กลุ่มเป้าหมาย ขณะเดียวกนัการกาํหนดราคาขายซอฟตแ์วร์เกมของกลุ่มบริษทัท่ีไม่สูงมากเม่ือเทียบกบัอตัราค่าครองชีพใน
ประเทศท่ีทาํการจดัจาํหน่าย ทาํให้ผูซ้ื้อตดัสินใจซ้ือไดง่้ายข้ึนและสามารถลดแนวโนม้ท่ีจะถูกละเมิดลิขสิทธ์ิไปไดใ้นระดบั
หน่ึง 

 3.3 ความเส่ียงจากการลา้สมยัของสินคา้ 

 การล้าสมัยของสินค้า คือ ซอฟต์แวร์เกมของกลุ่มบริษัท อาจเกิดข้ึนได้ใน 2 ลักษณะ คือ การเปล่ียนแปลง
เทคโนโลยซ่ึีงอาจทาํให้ซอฟตแ์วร์เกมท่ีมีอยูข่องกลุ่มบริษทัเกิดความลา้สมยัทางเทคโนโลยี โดยใชง้านไดอ้ย่างไม่สมบูรณ์
หรือไม่สอดคลอ้งกบัประสิทธิภาพของอุปกรณ์เคร่ืองเล่น อาจทาํให้ความนิยมในซอฟต์แวร์เกมดงักล่าวลดลง และ การท่ี
รูปลกัษณ์หรือแนวคิดของซอฟตแ์วร์เกมท่ีมีอยูข่องกลุ่มบริษทัไม่เหมาะสมสอดคลอ้งกบัสภาวะตลาดในช่วงเวลานั้นๆ  

 โดยปัจจุบนัสมาร์ทโฟนและอุปกรณ์พกพา เช่น แทป็เล็ตพีซี เร่ิมเขา้มามีบทบาทมากข้ึน ตลาดซอฟแวร์เกมจึงเร่ิม
มีแนวโนม้หันไปยงัตลาดเกมบนระบบปฏิบติัการจากค่าย Apple ท่ีใชไ้อโอเอส (ios) อย่าง iPhone, iPod และ iPad และจาก 
Google ก็คือ Android OS เน่ืองจากสภาวะตลาดท่ีเปล่ียนไปดงักล่าว ทางกลุ่มบริษทัจะทาํการพิจารณารายละเอียดของ
เทคโนโลยีท่ีเปล่ียนแปลง และทาํการปรับปรุงโปรแกรมซอฟต์แวร์เกมของกลุ่มบริษัทในกรณีท่ีสามารถปรับปรุงให้
สอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงเทคโนโลยไีด ้ซ่ึงกรณีสามารถปรับปรุงรายละเอียดดงักล่าวอาจส่งผลให้ซอฟต์แวร์เกมของ
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กลุ่มบริษทัสามารถทาํการจาํหน่ายไดอ้ย่างต่อเน่ือง นอกจากน้ีปัจจุบนักลุ่มบริษทัไดห้ันไปสู่การพฒันาซอฟทแ์วร์เกมเพ่ือ
การศึกษา (education software) บนเคร่ืองเล่นคอมพิวเตอร์พกพาท่ีใชร้ะบบปฏิบติัการ วินโดว ์โมบาย และ ระบบปฏิบติัการ
แอนดรอยด ์และไดรั้บจา้งพฒันาซอฟแวร์บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ตั้งแต่ปี 2553 

 ในด้านความล้าสมัยท่ีอาจจะเกิดข้ึนได้จากการท่ีรูปลักษณ์ของเกมหรือแนวคิดของเกมไม่สอดคล้องกับ
สภาวการณ์ในช่วงเวลานั้นๆ กลุ่มบริษทัเช่ือว่าโอกาสท่ีจะเกิดความลา้สมยัของสินคา้ดงักล่าวนั้นมีในระดบัตํ่า ทั้งน้ีเน่ืองจาก
กลุ่มบริษทัมุ่งเนน้การพฒันาซอฟตแ์วร์เกมประเภทแคชชวล ซ่ึงเป็นซอฟต์แวร์เกมสําหรับครอบครัวและเด็ก โดยเน้นเกม
เสริมสร้างทกัษะ พฒันาสมอง ผอ่นคลายความเครียด และเสริมสร้างจินตนาการ เป็นตน้ ซ่ึงผูเ้ล่นเกมประเภทดงักล่าวโดย
ส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มท่ีอาจถือไดว้่าไดรั้บอิทธิพลจากสภาวะแวดลอ้มค่อนขา้งตํ่า เน่ืองจากเป็นเกมท่ีเล่นไดง่้าย ไม่มีความ
ซับซ้อนมากนัก ใช้ระยะเวลาในการเล่นต่อคร้ังท่ีตํ่า ทาํให้ลักษณะความชอบความสนใจเป็นไปอย่างต่อเน่ือง มิได้
เปล่ียนแปลงตามสภาวะแวดลอ้ม  จึงสามารถขยายกลุ่มผูเ้ล่นไปยงักลุ่มต่างๆ ไดง่้าย 

 ดงัท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ขา้งตน้ ทาํให้ความเส่ียงในดา้นความลา้สมยัของสินคา้ของกลุ่มบริษทันั้นถือว่าอยู่ในระดบัตํ่า 
อย่างไรก็ตาม เพ่ือป้องกันความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนได้นั้ น กลุ่มบริษัทได้ทาํการติดตาม ข่าวสารและการเคล่ือนไหว
เปล่ียนแปลงในอุตสาหกรรมอยู่อย่างสมํ่าเสมอ เพ่ือรับทราบถึงการเปล่ียนแปลงเทคโนโลยีท่ีอาจมีผลกระทบกับการ
ประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษทั และเพ่ือนาํมาเปรียบเทียบปรับปรุงซอฟตแ์วร์เกมของกลุ่มบริษทัให้มีความทนัสมยัอยูเ่สมอ 
 3.4 ความเส่ียงจากการมีสินคา้คงเหลือ 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556  กลุ่มบริษทัมีสินคา้คงเหลือมลูค่ารวม 9.81 ลา้นบาท โดยบริษทัไดท้าํการตั้งค่าเผื่อหน้ีค่า
เผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือไวแ้ล้วจาํนวน 7.86 ลา้นบาท โดยประมาณร้อยละ 92.40 ของสินคา้คงเหลือดงักล่าว
ประกอบด้วย เคร่ืองคอมพิวเตอร์พกพาและแผ่นเกม ซ่ึงมีแนวโน้มการปรับราคาในตลาดลงอย่างต่อเน่ืองสอดคลอ้งกับ
เทคโนโลยท่ีีเปล่ียนแปลงไป อยา่งไรก็ตามทางบริษทัฯ ไดมุ่้งเน้นการพฒันาซอฟแวร์บนเคร่ืองคอมพิวเตอร์พกพาดงักล่าว
เพ่ือให้ตรงกบัความตอ้งการของกลุ่มลูกคา้เป้าหมายเป็นหลกั อีกทั้งปรับปรุงระบบปฏิบติัการในตวัเคร่ืองให้ทนัสมยัอยู่เสมอ 
ซ่ึงช่วยลดความเส่ียงในเร่ืองของราคาขายท่ีลดลงได ้ 
 3.5 ความเส่ียงจากการร่ัวไหลของขอ้มลูหรือแนวคิดของเกม (Game Concept Design) 
 ในการดาํเนินธุรกิจพฒันาซอฟตแ์วร์เกมนั้น แนวคิดของเกม (Game Concept Design) ถือเป็นหน่ึงในปัจจยัหลกัท่ี
จะส่งผลต่อความสาํเร็จและการไดรั้บความนิยมของซอฟต์แวร์เกมท่ีทาํการพฒันา โดยกลุ่มบริษทัอาจไดรั้บผลกระทบใน
กรณีท่ีมีการร่ัวไหลของขอ้มลูเกมหรือแนวคิดของเกมไปยงัผูพ้ฒันาซอฟต์แวร์เกมรายอ่ืน และมีผูพ้ฒันาซอฟต์แวร์เกมราย
อ่ืนทาํการพฒันาซอฟต์แวร์เกมในลกัษณะเดียวกนั หรือลกัษณะใกลเ้คียงกนัซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อโอกาสในการดาํเนิน
ธุรกิจของกลุ่มบริษทัได ้ 
 ทั้งน้ี กลุ่มบริษทัเช่ือว่าโอกาสท่ีจะเกิดการร่ัวไหลของขอ้มลูหรือแนวคิดของเกมไปให้ผูป้ระกอบการรายอ่ืนอยู่ใน
ระดบัตํ่า โดยการร่ัวไหลของขอ้มลูอาจเกิดข้ึนไดใ้นกระบวนการผลิตซ่ึงกลุ่มบริษทัมีการกระจายงานในแต่ละขั้นตอนของ
การพฒันาเกมไปยงัหลายๆ ฝ่าย ทั้งในส่วนบริษทัยอ่ยของบริษทัหรือบุคคลภายนอก(Outsource) อย่างไรก็ตาม เพ่ือป้องกนั
ความเส่ียงดงักล่าว กลุ่มบริษทัจึงกาํหนดเง่ือนไขการว่าจา้งบุคลากรทั้งภายในและภายนอกให้ตอ้งรักษาขอ้มูลและความลบั
ทางธุรกิจของบริษทั และมีนโยบายว่าจา้งบุคคลภายนอกในงานเฉพาะบางส่วนเท่านั้น เพ่ือไม่ให้บุคคลภายนอกสามารถ
ลอกเลียนแบบซอฟตแ์วร์เกมทั้งหมดได ้นอกจากนั้นในส่วนของบุคคลากรภายในกลุ่มบริษทัมีการกาํหนดนโยบายในการ
เขา้ถึงขอ้มลูตามระดบัตาํแหน่งและหนา้ท่ีของพนกังานแต่ละคน โดยพนักงานแต่ละคนจะสามารถเขา้ถึงขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการทาํงานของตนเท่านั้น ซ่ึงจะสามารถช่วยลดความเส่ียงในการร่ัวไหลของรายละเอียดและแนวคิดของเกมไดใ้นระดบั
หน่ึง 
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 3.6 ความเส่ียงจากความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ  
 กลุ่มบริษทัไดบ้ริหารความเส่ียงดงักล่าวโดยการติดตามข่าวสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียน
เงินตราต่างประเทศอย่างต่อเน่ือง อย่างไรก็ตามด้วยลักษณะการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัทท่ีมีการรับชําระเงิน
ค่าตอบแทนตามขั้นความสําเร็จของงาน ซ่ึงข้ึนอยู่กับการตรวจสอบคุณภาพของซอฟต์แวร์เกม ทาํให้อาจไม่สามารถ
กาํหนดเวลาท่ีแน่ชดัในการรับชาํระได ้ดงันั้นการป้องกนัความเส่ียงของอตัราแลกเปล่ียนโดยการซ้ือขายเงินตราต่างประเทศ
ล่วงหนา้ (Forward Contract) จึงดาํเนินการไดค่้อนขา้งลาํบาก อย่างไรก็ตามดว้ยลกัษณะการแบ่งจ่ายชาํระเป็นงวดตามขั้น
ความสําเร็จของงานนั้น ทาํให้รายรับแต่ละช่วงเวลาของกลุ่มบริษทัมีไม่สูงมากนัก อีกทั้งตั้ งแต่ปี 2553 บริษทัไดเ้น้นเพ่ิม
สัดส่วนการขายในประเทศมากข้ึน กลุ่มบริษทัจึงเช่ือว่าผลกระทบจากความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนท่ีอาจเกิดข้ึนไดก้บั
กลุ่มบริษทัในอนาคตนั้นอยูใ่นระดบัท่ีไม่สูงมากนกั 
 3.7 ความเส่ียงจากการผดินดัชาํระหน้ี 
 จากการท่ี ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2556  กลุ่มบริษทัมีหน้ีท่ีคา้งชาํระเกินกาํหนดเกินกว่า 12 เดือนมูลค่ารวม 22.14 
ลา้นบาท โดยบริษทัไดท้าํการตั้งค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญไวแ้ลว้จาํนวน 20.46 ลา้นบาท ซ่ึงลูกหน้ีดงักล่าวประกอบดว้ยลูกหน้ี
ท่ีอยูร่ะหว่างการดาํเนินคดีฟ้องร้อง และลูกหน้ีท่ีอยูร่ะหว่างการเจรจาปรับสภาพหน้ี ทาํให้กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงท่ีอาจจะ
ไม่ไดรั้บชาํระหน้ีตามมลูหน้ีท่ีแสดงอยู ่และจะส่งผลต่องบการเงินของกลุ่มบริษทัในอนาคตได ้ 

 อยา่งไรก็ตาม เพ่ือป้องกนัความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนไดใ้นอนาคต กลุ่มบริษทัมีการแนวทางในการดาํเนินงานโดย
กาํหนดนโยบายในการตรวจสอบเครดิตของคู่คา้รายใหม่อย่างรัดกุม รวมทั้งมีการสอบทานสถานะทางการเงินของลูกคา้
ปัจจุบนัอยา่งสมํ่าเสมอ ทั้งน้ี ในกรณีท่ีลูกคา้ของกลุ่มบริษทัมีปัญหาในการชาํระเงินตามงวดสัญญา กลุ่มบริษทัจะไม่ทาํการ
ส่งมอบงานในขั้นงานถดัไปให้แก่ลูกคา้ นอกจากน้ีกลุ่มบริษทัไดมี้การปรับปรุงสัญญาการพฒันาซอฟตแ์วร์ โดยมีขอ้ความท่ี
ระบุอยา่งชดัเจนว่ากลุ่มบริษทัสามารถริบเงินท่ีลูกคา้มีการจ่ายชาํระตามแต่ละขั้นความสาํเร็จงานไดใ้นกรณีท่ีลูกคา้ของกลุ่ม
บริษทัผดินดัชาํระค่าบริการ  ซ่ึงการกาํหนดนโยบายในการดาํเนินงานในการตรวจสอบเครดิตและฐานะทางการเงินของคู่คา้ 
จะช่วยให้ผลกระทบและความเส่ียงของกลุ่มบริษทัลดลงไดใ้นระดบัหน่ึง นอกจากน้ี เน่ืองจากลิขสิทธ์ิในซอฟต์แวร์เกมโดย
ส่วนใหญ่เป็นของกลุ่มบริษทั ทาํให้ในกรณีดงักล่าว กลุ่มบริษทัยงัสามารถนาํเสนอซอฟต์แวร์เกมให้แก่ผูจ้ดัจาํหน่ายหรือ
ลูกคา้รายอ่ืนไดใ้นอนาคตไดอี้กดว้ย   

 3.8 ความเส่ียงจากการพ่ึงพิงผูบ้ริหาร  

 บริษัทและบริษัทย่อยทั้ ง 3 บริษัทอยู่ภายใต้การบริหารงานโดยผูบ้ริหารหลักคือ นายชนินทร์เดช วานิชวงศ ์
ปัจจุบนัดาํรงตาํแหน่งประธานกรรมการ และนายชนินทร์ วานิชวงศ์ ปัจจุบนัดาํรงตาํแหน่งรองประธานกรรมการ ซ่ึง
ปัจจุบนัผูบ้ริหารทั้งสองท่านและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งตามมาตรา 258 ถือหุ้นของบริษทัรวมกนัคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 8.03 ของ
ทุนชาํระแลว้ของบริษทั ทั้งน้ีผูบ้ริหารทั้งสองเป็นผูก่้อตั้งบริษทัและมีบทบาทสําคญัในการกาํหนดนโยบายทางธุรกิจทั้งใน
ดา้นการผลิต การตลาด การกาํหนดช่องทางการจดัจาํหน่าย และการบริหารงานของกลุ่มบริษทั  
อยา่งไรก็ตาม กลุ่มบริษทัไดว้างระบบการบริหารจดัการโดยกาํหนดให้คณะกรรมการท่ีมีประสบการณ์ในการบริหารธุรกิจ
เขา้มามีส่วนร่วมในการบริหารและแสดงความคิดเห็นในเร่ืองสําคัญของกลุ่มบริษัท และยงัได้แบ่งส่วนการบริหารงาน
ออกเป็น 4 ส่วนตามแผนผงัองคก์รเพ่ือกระจายอาํนาจการบริหารงานไปยงัผูบ้ริหารระดบัรองลงมา ซ่ึงจะทาํให้กลุ่มบริษทั
สามารถลดความเส่ียงจากการพ่ึงพิงผูบ้ริหารได ้  

 3.9  ความเส่ียงจากการขยายการดาํเนินธุรกิจไปสู่ภาคธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพย ์
 ในระหว่างปี 2556 บริษทัไดข้ยายการลงทุนไปสู่ภาคอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือสร้างผลกาํไรให้กบัผูถื้อหุ้น แต่เน่ืองจาก
ถือว่าเป็นการขยายธุรกิจในเร่ืองท่ีไม่มีความชาํนาญในภาคธุรกิจน้ี จึงก่อให้เกิดความเส่ียงต่างๆ เช่น ดา้นแรงงาน ดา้นราคา
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วสัดุก่อสร้าง ดา้นการตลาดและดา้นการบริหาร เป็นตน้ ซ่ึงบริษทัตระหนกัดีถึงความเส่ียงดงักล่าว ดงันั้นคณะกรรมการของ
บริษทัจึงดาํเนินสรรหาบริษทัตวัแทน ท่ีมีความชาํนาญในธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพยใ์ห้มาร่วมดาํเนินการร่วมกบับริษทั ซ่ึง
อยู่ระหว่างการสอบทานสัญญาให้มีความครบถ้วนถูกต้องและเป็นประโยชน์กบัทุกฝ่าย โดยบริษัทมีความเห็นว่าการ
ดาํเนินการดงักล่าวเป็นการลดความเส่ียงในการดาํเนินธุรกิจแลว้ยงัน่าจะทาํให้โครงการท่ีพฒันาประสบความสาํเร็จอีกดว้ย 
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4.  ทรัพย์สินทีใ่ช้ในการประกอบธุรกจิ 

 4.1  ทรัพยสิ์นถาวรหลกัท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจ  

 ทรัพยสิ์นถาวรท่ีสาํคญัของบริษทัและบริษทัยอ่ยมีรายละเอียดตามมลูค่าตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 ดงัน้ี 

ท่ีดิน อาคาร และส่ิงปลูกสร้าง  
ท่ีอยู ่ ประเภท ลกัษณะ

กรรมสิทธิ 
มลูค่าสุทธิ 
(ลา้นบาท) 

ภาระผกูพนั 

อาคารชุด ดิเอ็มโพริโอเพลส 
ห้องชุดเลขท่ี 93/352 ชั้ น 8 
อาคาร C แขวงคลองตนั เขต 
คลองเตย กรุงเทพฯ 

อาคารชุด เจา้ของ 12.39 **จดจาํนองกบัสถาบนัการเงิน 

ส่วนปรับปรุงสาํนกังานเช่า เคร่ืองใชส้าํนกังาน เคร่ืองตกแต่งติดตั้ง และยานพาหนะ 
ประเภท ลกัษณะ

กรรมสิทธ์ิ 
มลูค่าสุทธิ 
(ลา้นบาท) 

ภาระผกูพนั 

ส่วนปรับปรุงสาํนกังาน 
- อาคารสาํนกังาน 
- ห้องชุด 

 
เจา้ของ 
เจา้ของ 

 
- 

1.29 

 
*ปลอดภาระผกูพนั 
  ปลอดภาระผกูพนั 

เคร่ืองใชส้าํนกังาน เจา้ของ 1.62   ปลอดภาระผกูพนั 
เคร่ืองตกแต่งและติดตั้ง เจา้ของ 1.32   ปลอดภาระผกูพนั 
ยานพาหนะ เจา้ของ 0.39   ติดสัญญาเช่าซ้ือ ซ่ึงจะส้ินสุดวนัท่ี 15 มีนาคม 2558 

 * ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 ท่ีดินโฉนดเลขท่ี 1010314 (เน้ือท่ี 106.50 ตารางวา) และอาคารรวมทั้งส่วนปรับปรุง
อาคารของบริษทัฯ ซ่ึงตั้งอยู่ท่ี เลขท่ี 67/2 ซอยสุขุมวิท 8 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ ได้ถูกจัด
ประเภทเป็นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พ่ือขาย เน่ืองจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ในวนัท่ี 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 
2555 ไดมี้มติอนุมติัให้จาํหน่ายสินทรัพย ์ดงักล่าวให้แก่บุคคลท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนัในมลูค่าจาํนวน 28.00 ลา้นบาท เพ่ือชาํระหน้ี
ให้แก่สถาบนัการเงินแห่งหน่ึง โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 บริษทัฯมีมูลค่าหน้ีคงคา้งกบัสถาบนัการเงินดงักล่าวจาํนวน 
31.52 ลา้นบาท โดยไดโ้อนกรรมสิทธ์ิในสินทรัพยใ์ห้แก่ผูซ้ื้อในวนัท่ี 29 มกราคม 2556 

 ** ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 กลุ่มบริษทัไดจ้าํนองห้องชุดเลขท่ี 93/352 กบัสถาบนัการเงินในประเทศอีกแห่งหน่ึง 
เพ่ือคํ้าประกนัวงเงินเบิกเกินบญัชีและวงเงินกูย้มืจากสถาบนัดงักล่าวในวงเงินจาํนวน 15.00 ลา้นบาท  

 กลุ่มบริษัทมีนโยบายในการตั้ งค่าเส่ือมราคาโดยวิธีเส้นตรง โดยส่วนปรับปรุงอาคารตัดตามอายุการใช้งาน
ประมาณ 5 ปี และอุปกรณ์ประมาณ 5 ปี 

  4.1.1 ทรัพยสิ์นท่ีไม่มีตวัตนท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจ 

  ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพยท่ี์ไม่มีตวัตน อนัได้แก่ ซอฟต์แวร์ท่ีพฒันาแลว้เสร็จ 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ลิขสิทธ์ิ และซอฟตแ์วร์ท่ีอยูร่ะหว่างพฒันา โดยมีมลูค่า 27.61 ลา้นบาท 1.68 ลา้นบาท 0.00 ลา้นบาท 
และ 48.29 ลา้นบาท ตามลาํดบั ทั้งน้ีกลุ่มบริษทัมีนโยบายการตดัจาํหน่ายลิขสิทธ์ิและซอฟต์แวร์เกมเป็นระยะเวลา 3-10 ปี 
โดยพิจารณาสอดคลอ้งกบัระยะเวลาการใชป้ระโยชน์เป็นหลกั 
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 ทั้งน้ี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 มีการจดลิขสิทธ์ิในสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนทั้งส้ิน 253 รายการประกอบดว้ยลิขสิทธ์ิ
ในดา้นวรรณกรรมซ่ึงไดแ้ก่รายละเอียดการออกแบบเกมจาํนวน 21 รายการ ลิขสิทธ์ิในดา้นโสตทศันวสัดุซ่ึงไดแ้ก่ภาพและ
เสียงรวมถึงอนิเมชัน่ท่ีใชใ้นเกมจาํนวน 210 รายการ และลิขสิทธ์ิดา้นศิลปกรรมซ่ึงไดแ้ก่ภาพกราฟิกตวัละครในเกมจาํนวน 
22 รายการ  

  4.1.2 เคร่ืองหมายการคา้   

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 กลุ่มบริษทัเป็นเจา้ของเคร่ืองหมายการคา้/บริการ ดงัต่อไปน้ี  

 
เคร่ืองหมายการคา้/บริการ วนัท่ีจดทะเบียนกบักระทรวงพาณิชย ์ รูปเคร่ืองหมายการคา้/บริการ 

CyberPlanet Interactive  
Public Co., Ltd. 

31 พฤษภาคม 2554 
 

Genius planet 13 กุมภาพนัธ์ 2552 

 

Genius planet 10 มีนาคม 2554 
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5.  ข้อพิพาททางกฎหมาย 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 บริษทัฯ มีขอ้พิพาททางกฎหมายกบัคู่คา้รายหน่ึงของบริษทั โดยบริษทัไดรั้บจา้งคู่คา้ราย
ดงักล่าวทาํการพฒันาซอฟต์แวร์เกมคอมพิวเตอร์จาํนวน 4 เกม และเม่ือพฒันาเกมแลว้เสร็จบริษทัดงักล่าวจะทาํการผลิต
แผน่ซีดีซอฟตแ์วร์เกมโดยแต่งตั้งให้บริษทัเป็นผูจ้ดัจาํหน่ายและรับประกนัการจาํหน่าย  

 อยา่งไรก็ตาม เม่ือทาํการพฒันาซอฟต์แวร์เกมแลว้เสร็จจาํนวน 2 เกม คู่คา้รายดงักล่าวไดผ้ิดสัญญาว่าจา้งพฒันา
ซอฟตแ์วร์เกมแก่บริษทัโดยไม่ชาํระค่าจา้งงวดแรก ซ่ึงแสดงเป็นลูกหน้ีคงคา้งในงบการเงินของบริษทัมูลค่า 2.78 ลา้นบาท 
และเม่ือบริษทัผลิตและพฒันาเกมในส่วนของงานท่ีตกลงกนัจนแลว้เสร็จ คู่คา้ยงัคงเพิกเฉยไม่ยอมชาํระค่าจา้ง บริษทัจึงยื่น
ฟ้องร้องต่อศาลโดยเม่ือศาลไดพิ้จารณาแลว้เสนอให้บริษทัเตรียมเอกสารประกอบการฟ้องร้องเพ่ิมเติม รวมทั้งตอ้งยกเลิก
สัญญาระหว่างบริษทักบัคู่คา้รายดงักล่าวก่อน ซ่ึงปัจจุบนับริษทัไดบ้อกเลิกการทาํสัญญาระหว่างกนัดงักล่าวแลว้เพ่ือเตรียม
ทาํการยื่นฟ้องร้องใหม่อีกคร้ัง โดยมีมูลค่าความเสียหายประมาณ 5.20 ล้านบาท พร้อมดอกเบ้ียร้อยละ 7.50 ต่อปี แต่
เน่ืองจากคู่ค้ารายดงักล่าวได้ยื่นอุทธรณ์เพ่ือขอให้สัญญาว่าจา้งดังกล่าวเป็นโมฆะ โดยในวนัท่ี 28 มิถุนายน 2555 ศาล
อุทธรณ์ไดพิ้พากษายนืตามศาลชั้นตน้ว่าสัญญาว่าจา้งดงักล่าวเกิดข้ึนแลว้  ต่อมาในวนัท่ี 27 กรกฎาคม 2555 คู่คา้รายดงักล่าว
ไดย้ืน่ฎีกาเพ่ือคดัคา้นคาํพิพากษาศาลอุทธรณ์  ทางบริษทัฯ จึงยงัไม่สามารถทาํการฟ้องซํ้ าในคดีเดียวกนัไดใ้นขณะน้ี  โดย
ตอ้งรอให้การพิจารณาคดีในศาลฎีกาดงักล่าวเสร็จส้ินก่อน  อีกทั้งคู่คา้รายดงักล่าวไดย้ืน่ฟ้องร้องบริษทัสาํหรับค่าเสียหายใน
การผิดสัญญารับประกนัการจาํหน่ายแผ่นซีดีเกมท่ีพฒันาแลว้เสร็จแลว้ เป็นมูลค่าตามสัญญาทั้งส้ิน 1.82 ล้านบาท ทั้งน้ี
บริษัทไดมี้การจ่ายชาํระค่าซอฟต์แวร์เกมดงักล่าวเป็นมูลค่าทั้งส้ิน 0.91 ล้านบาทเท่ากบัจาํนวนแผ่นซีดีซอฟต์แวร์เกมท่ี
บริษทัไดรั้บ สาํหรับซีดีซอฟตแ์วร์เกมในส่วนท่ีเหลือนั้น บริษทัไดข้อรับสินคา้แต่ไม่ไดรั้บการตอบรับจากคู่คา้รายดงักล่าว 
บริษทัจึงมิไดช้าํระเงินสาํหรับสินคา้ในส่วนท่ียงัมิไดรั้บมอบสินคา้นั้น คู่คา้รายดงักล่าวจึงไดฟ้้องเรียกค่าเสียหายจากบริษทั
เป็นจาํนวนเงิน 0.83 ลา้นบาท พร้อมดอกเบ้ียร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยขณะน้ีคดียงัไม่ถึงท่ีส้ินสุด อย่างไรก็ตามบริษทัไดน้าํเงิน
ฝากธนาคารจาํนวน 1.20 ลา้นบาท ไปจาํนาํไวเ้ป็นหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนัคดีความฟ้องร้องดงักล่าวแลว้ 

 นอกจากน้ี  สืบเน่ืองจากทางกลุ่มบริษทัไดต้รวจพบว่า อดีตเจา้หนา้ท่ีการเงินของบริษทัฯไดร่้วมกบับุคคลภายนอก
ในการทาํการปลอมเอกสารและใชเ้อกสารปลอมในการเบิกเงินฝากธนาคารในนามของกลุ่มบริษทัฯไปใชเ้ป็นการส่วนตวั 
โดยมีมลูค่าความเสียหายท่ีตรวจสอบพบจาํนวน 14.36 ลา้นบาท และ 16.66 ลา้นบาทในปี 2553 และ 2554 ตามลาํดบั กลุ่ม
บริษทัไดแ้จง้ความดาํเนินคดีกบัพนกังานดงักล่าวและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งแลว้บางส่วน และปัจจุบนัสามารถตามจบักุมตวัได้
แลว้ โดยในระหว่างปี 2555 บริษทัฯ ไดด้าํเนินการฟ้องร้องอดีตพนกังานดงักล่าวและพวกโดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี    

1) เม่ือวนัท่ี 26 มกราคม 2555 บริษทัฯ ไดด้าํเนินการฟ้องร้องอดีตพนกังานคนดงักล่าวท่ีศาลแรงงานกลาง  

ในขอ้หาละเมิดนายจา้งเก่ียวกบัการทาํงานตามสัญญาจา้ง, เรียกเงินคืน, เรียกค่าเสียหาย และเม่ือวนัท่ี  28 กุมภาพนัธ์ 2555 
ศาลแรงงานกลางไดพิ้พากษาให้อดีตพนกังานคนดงักล่าวให้ชาํระเงินคืนแก่บริษทัฯ จาํนวน 9.58 ลา้นบาท พร้อมดอกเบ้ียใน
อตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี เป็นจาํนวน 0.51 ลา้นบาท รวมทั้งส้ิน 10.09 ลา้นบาท  

 เม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2555 ศาลแรงงานกลางไดอ้อกหมายบงัคบัคดีจดัการยึดอายดัทรัพยสิ์นของอดีตพนักงาน
ดงักล่าว ต่อมา เม่ือวนัท่ี 18 พฤษภาคม 2555 สํานักงานบงัคบัคดีไดอ้อกรายงานการยึดอสังหาริมทรัพยข์องอดีตพนักงาน
ดงักล่าว 

อยา่งไรก็ตามเม่ือวนัท่ี 18 กรกฎาคม 2555 อดีตพนกังานคนดงักล่าวไดย้ืน่คาํร้องขอพิจารณาคดีดงักล่าวใหม่ 

ต่อศาลแรงงานกลาง และในวนัท่ี 15 ตุลาคม 2555 ศาลแรงงานกลางไดพิ้พากษาให้เพิกถอนการพิจารณาคดีเดิมเพ่ือพิจารณา
ใหม่ตามท่ีขอ 
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 เม่ือวนัท่ี 22 พฤษภาคม 2556 ศาลแรงงานกลางไดพิ้พากษาให้อดีตพนักงานชาํระเงินตามฟ้องให้แก่โจทก์ จาํเลย
ไม่อุทธรณ์ คดีไดถึ้งท่ีสุดแลว้ ขณะน้ีอยูใ่นระหว่างขั้นตอนการดาํเนินการบงัคบัคดีกบัจาํเลย 

2) ในวนัท่ี 17 กุมภาพนัธ์ 2555 และ วนัท่ี 18 พฤษภาคม 2555 บริษทัฯ ไดด้าํเนินการฟ้องร้องอดีตพนกังาน 

คนดงักล่าวและพวกท่ีศาลอาญากรุงเทพใตใ้นขอ้หาลกัทรัพย ์ปลอมและใชเ้อกสารปลอม 

เม่ือวนัท่ี 25 กรกฎาคม 2556 ศาลอาญาใตก้รุงเทพไดพิ้พากษาให้จาํคุกอดีตพนักงาน หรือชาํระเงินตามฟ้องให้แก่
โจทก ์ปัจจุบนัอยูใ่นระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์ 

3) ในวนัท่ี 21 พฤศจิกายน 2555 ไดด้าํเนินการฟ้องแพ่งต่อสถาบนัการเงินท่ีเก่ียวขอ้งรวมทั้งพนกังานคน 

ดงักล่าวและพวกในขอ้หาผดิสัญญาฝากทรัพย ์ ละเมิดและเรียกค่าเสียหายท่ีศาลแพ่งรัชดา ปัจจุบนัอยู่ระหว่างการพิจารณา
ของศาล 

 ปัจจุบนัความเสียหายส่วนท่ีทราบเพ่ิมเติมอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานของบริษัทฯ และพนักงาน
สอบสวนเพ่ือดาํเนินคดีกบัพนักงานดงักล่าวและพวกเพ่ือให้รับผิดและชดใชเ้งินคืนบริษทัฯต่อไป หากคดีมีความคืบหน้า
ประการใด ทางบริษทัฯจะเรียนให้ทราบต่อไป 
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6.  ข้อมูลทัว่ไปและข้อมูลสําคญัอืน่ 

 6.1  ขอ้มลูทัว่ไป 

ช่ือบริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์  : บริษทั ไซเบอร์แพลนเน็ต อินเตอร์แอคทีฟ จาํกดั (มหาชน)  

   (“บริษทั”) 

เลขทะเบียนบริษทั      : 0107552000120 

ลกัษณะการประกอบธุรกิจ  : พฒันาซอฟตแ์วร์เพ่ือจาํหน่ายและพฒันาโครงการอสังหาริมทรัพย ์

ทุนจดทะเบียน       : 280,000,000 บาท ประกอบดว้ยหุ้นสามญั 560,000,000 หุ้น มลูค่า   

  หุ้นละ 0.50 บาท (ณ 31 ธนัวาคม 2556) 

ทุนท่ีออกและชาํระเต็มมลูค่า       : 280,000,000 บาท ประกอบดว้ยหุ้นสามญั 560,000,000 หุ้น  มลูค่า  

  หุ้นละ 0.50 บาท (ณ 31 ธนัวาคม 2556) 
 

ท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่                                    :  เลขท่ี 93/352 ดิเอ็มโฟริโอเพลส  ชั้น 8  ซอยสุขุมวิท 24 ถนน 
     สุขุมวิท แขวงคลองตนั   เขตคลองเตย  กรุงเทพมหานคร  10110 

เวบ็ไซตบ์ริษทั    :  http://www.cpigames.com  

โทรศพัท ์ :   (662) 160-4248 

โทรสาร :   (662) 160-4249 
 

บุคคลอา้งอิง 

นายทะเบียนหลกัทรัพย ์ : บริษทั ศนูยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั  เลขท่ี 62 อาคาร 
  ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก แขวง/เขต  

  คลองเตย  กรุงเทพมหานคร โทรศพัท ์: 02-229-2800    

  โทรสาร: 02-654-5427 

  TSD Call center : 02-229-2888 Website: http://www.tsd.co.th   
 

ผูส้อบบญัชี : สาํนกังาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท 

  491/27 สีลมพลาซ่า ถ.สีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 

  โทรศพัท ์02-234-1676   โทรสาร 02-237-2133 
 
6.2  ขอ้มลูสาํคญัอ่ืน 

            -ไม่มี- 

 

http://www.cpigames.com/
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ส่วนที ่ 2 

การจัดการและการกาํกบัดูแลกจิการ 

7.   ข้อมูลหลกัทรัพย์และผู้ถือหุ้น 

7.1  จาํนวนทุนจดทะเบียนและทุนชาํระแลว้  

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2556  บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 280,000,000 บาท เรียกชาํระแล้ว 280,000,000 บาท  
แบ่งเป็นหุ้นสามญั 560,000,000 หุ้น มลูค่าหุน้ละ 0.50 บาท 

7.2  ผูถื้อหุ้น 

      รายช่ือผูถื้อหุ้นใหญ่ 10 อนัดบัแรกท่ีปรากฏตามสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้น ณ วนัท่ี 23 ธนัวาคม 2556 มีดงัน้ี 

รายช่ือ 
จํานวนหุ้น 

(หุ้น) 

ร้อยละของ 

จํานวนหุ้นทั้งหมด 

1. นาย วรงค ์ ภทัรชยักุล 78,258,754 13.97 

2. กลุ่มวานิชวงศ ์และบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งตามม.258 * 44,967,601 8.03 

3. นาย สุสิชณ์ทกัษ ์ อจัฉริยะสมบติั 21,000,000 3.75 

4. นาง ปิยมา  ชรินธร 19,600,000 3.50 

5. นาย พีรพล  สุวรรณนภาศรี  17,008,000 3.04 

6. น.ส. สุรัชนี  ล่ิมอติบลูย ์ 15,842,000 2.83 

7. นาย วีระ  วินิตจรัส 13,725,000 2.45 

8. นาง หลุยส์  ดิศกุล  ณ  อยธุยา 11,000,000 1.96 

9. นาย สุริยา  เทพาคาํ 10,624,000 1.90 

10. นาย จรัล  ระวีแสงสูรย ์ 10,250,000 1.83 

          ยอดรวม 242,275,355 43.26 

หมายเหตุ : 
*  กลุ่มครอบครัววานิชวงศ ์ประกอบดว้ย นายชนินทร์เดช วานิชวงศ ์ถือหุ้นจาํนวน 27,000,000 หุ้น และนายชนินทร์ วานิชวงศ์ ถือ

หุ้น 17,967,601 หุ้น   
 

7.3 การออกหลกัทรัพยอ่ื์น 

 - ไม่มี - 
7.4  นโยบายการจ่ายเงินปันผล 

 ในกรณีท่ีกลุ่มบริษทัไม่มีความจาํเป็นในการใชเ้งินเพ่ือการลงทุนหรือขยายกิจการ และมีกระแสเงินสดเพียงพอ 
กลุ่มบริษทัมีนโยบายจ่ายปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกาํไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และสํารองตาม
กฎหมาย ทั้งน้ีอตัราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจเปล่ียนแปลงได ้โดยข้ึนอยู่กบัความจาํเป็นและความเหมาะสมโดย
พิจารณาจากประโยชน์สูงสุดของผูถื้อหุ้นเป็นสาํคญั ทั้งน้ี มติของคณะกรรมการบริษทัท่ีอนุมติัให้จ่ายเงินปันผลจะตอ้ง
ถูกนาํเสนอเพ่ือขออนุมติัต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้น เวน้แต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซ่ึงคณะกรรมการบริษทัมีอาํนาจ
อนุมติัให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไดแ้ละให้รายงานให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป 
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8.  โครงสร้างการจัดการ 

8.1 คณะกรรมการบริษัท 

 โครงสร้างกรรมการบริษทัประกอบดว้ยคณะกรรมการจาํนวน 3 ชุด ไดแ้ก่ คณะกรรมการบริษทั
คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหาร 

1) คณะกรรมการบริษัท 

ณ วนัท่ี 6 มกราคม  2557 คณะกรรมการบริษทั ประกอบดว้ย กรรมการจาํนวน 7 คน ไดแ้ก่ 

รายช่ือกรรมการ ตาํแหน่ง จาํนวนคร้ังการประชุม การเขา้ร่วมการประชุม 

  คณะกรรมการ คณะกรรมการ 

นายชนินทร์เดช  วานิชวงศ ์ ประธานกรรมการ 10 10 

นายจตุพร  โชติกวณิชย ์ กรรมการและกรรมการอิสระ 10 10 

นายชนินทร์  วานิชวงศ ์ กรรมการ 10 10 

นายไกรภพ  แพ่งสภา กรรมการ 10 10 

นายกวิน  เฉลิมโรจน์ กรรมการ 7 7 

นางจิตรลดา  พรใจหาญ * กรรมการและกรรมการอิสระ - - 

น.ส.พิมพแ์กว้ อาํไพพสัตร์ * กรรมการและกรรมการอิสระ - - 

หมายเหตุ : 
- นางจิตรลดา  พรใจหาญ  เขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการและกรรมการอิสระ เม่ือวนัที่ 24 ธันวาคม 2556 
- น.ส. พิมพแ์กว้  อาํไพพสัตร์  เขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการและกรรมการอิสระ เม่ือวนัที่ 6 มกราคม 2557 
 

กรรมการผูมี้อาํนาจลงนามแทนบริษทั มีดงัน้ี 

 นายชนินทร์เดช  วานิชวงศ ์  นายชนินทร์  วานิชวงศ ์  นายไกรภพ  แพ่งสภา และนายกวิน  เฉลิมโรจน์  
กรรมการสองในส่ีคนน้ีลงลายมือช่ือร่วมกนัและประทบัตราสาํคญัของบริษทั 

2) คณะกรรมการตรวจสอบ/คณะกรรมการอสิระ 

        ณ วนัท่ี 6 มกราคม 2557 คณะกรรมตรวจสอบของบริษทั ประกอบดว้ย 3 ท่าน ดงัรายนามต่อไปน้ี 

  

ลาํดับ รายช่ือ ตาํแหน่ง 

1. นางจิตรลดา  พรใจหาญ  * ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 

2. นายจตุพร โชติกวณิชย ์ กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 

3. น.ส. พิมพแ์กว้  อาํไพพกัสตร์ กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 

 หมายเหตุ : เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้ความสามารถดา้นการบญัชีและการเงิน  
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3) คณะกรรมการบริหาร 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556  คณะกรรมการบริหารของบริษทั ประกอบดว้ย 4 ท่าน ดงัรายนามต่อไปน้ี 

 

ลาํดับ รายช่ือ ตาํแหน่ง 

1. นายชนินทร์เดช     วานิชวงศ ์ ประธานกรรมการบริหาร 

2. นายชนินทร์           วานิชวงศ ์ กรรมการบริหาร 

3. นายไกรภพ            แพ่งสภา กรรมการบริหาร 

4. นายกวิน                เฉลิมโรจน์ กรรมการบริหาร 

 

8.2 ผู้บริหาร 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 ผูบ้ริหารของบริษทัประกอบดว้ย 4 ท่าน ดงัรายนามต่อไปน้ี 

 

ลาํดับ รายช่ือ ตาํแหน่ง 

1. นายชนินทร์เดช วานิชวงศ ์ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

2. นายชนินทร์ วานิชวงศ ์ รองกรรมการผูจ้ดัการ 

3. นายกวิน  เฉลิมโรจน์ รองกรรมการผูจ้ดัการ 

4. นางสาวอริยา วงศว์ารี ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน  
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โครงสร้างการบริหารจดัการของบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 สามารถแสดงไดด้งัน้ี 

เลขานุการบริษทั คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการบริษทั 

สาํนักบริหาร ฝ่ายตรวจสอบภายใน 

คณะกรรมการบริหาร 

กรรมการผูจ้ดัการ 

ประธานกรรมการบริหาร 

รองกรรมการผูจ้ดัการ 

ฝ่ายบริหาร 

ผูอ้าํนวยการ 

ฝ่ายบญัชีและการเงิน 

ผูอ้าํนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล 

และกฎหมาย 

ผูอ้าํนวยการ 

ฝ่ายการตลาดและการขาย 

ผูอ้าํนวยการ 

ฝ่ายปฏิบติัการ 

แผนกทรัพยากรบุคคล แผนกการเงนิ แผนกบญัชี แผนกผลิต แผนกขาย แผนกการตลาด แผนกกฎหมาย แผนกตรวจสอบคุณภาพ 

แผนกลูกคา้สัมพนัธ์ แผนกธุรการ แผนกพฒันาธุรกิจ แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ 

รองกรรมการผูจ้ดัการ 

ฝ่ายปฏิบติัการ 
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8.3 เลขานุการบริษัท 

    ณ วนัท่ี 18 กุมภาพนัธ์ 2557  ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 2/2557  มีมติแต่งตั้ง  นางกฤตนนัท ์  
สังขท์อง  ดาํรงตาํแหน่ง เลขานุการ  

 
8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

      1.ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน 
 ค่าตอบแทนกรรมการ ประกอบดว้ยเบ้ียประชุมประจาํปี 2556 มีดงัน้ี 
 

 
รายช่ือกรรมการ 

 
ตาํแหน่ง 

ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท) 
คณะกรรมการ 

บริษทั 
คณะกรรมการ

ตรวจสอบ 
รวม 

นายชนินทร์เดช  วานิชวงศ ์ ประธานกรรมการ 87,111.12 - 87,111.12 

นายจตุพร  โชติกวณิชย ์ กรรมการและกรรมการอิสระ - 74,666.66 74,666.66 

นายชนินทร์  วานิชวงศ ์ กรรมการ 51,111.11 - 51,111.11 

นายไกรภพ  แพ่งสภา กรรมการ 62,222.22 - 62,222.22 

นายกวิน  เฉลิมโรจน์ กรรมการ 51,111.11 - 51,111.11 

นางจิตรลดา  พรใจหาญ * กรรมการและกรรมการอิสระ - - - 

น.ส.พิมพแ์กว้ อาํไพพสัตร์ * กรรมการและกรรมการอิสระ - - - 

หมายเหตุ : 
- นางจิตรลดา  พรใจหาญ  เขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการและกรรมการอิสระ เม่ือวนัที่ 24 ธันวาคม 2556 
- น.ส. พิมพแ์กว้  อาํไพพสัตร์  เขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการและกรรมการอิสระ เม่ือวนัที่ 6 มกราคม 2557 

 
ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร   ในปี 2556  บริษทัฯ ไดจ่้ายค่าตอบแทนประกอบดว้ยค่าตอบแทนเงินเดือน ให้กบั

ผูบ้ริหารจาํนวน  3  ราย  รวมเป็นเงินทั้งส้ิน  4,254,726  บาท 
2.ค่าตอบแทนอ่ืน(ถา้มี) 

 ค่าตอบแทนอ่ืนของกรรมการ 
  - ไม่มี – 
 ค่าตอบแทนอ่ืนของผูบ้ริหาร 

-   เงินกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ 

บริษทัจดัตั้งกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ โดยมอบหมายให้บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กสิกรไทย  
จาํกดั ทาํหนา้ท่ีจดัการและบริหารกองทุนดงักล่าว โดยบริษทัจ่ายสมทบเขา้กองทุนในอตัราร้อยละ 3 ของเงินเดือนของ
พนกังาน 

 

 8.5 บุคลากร   

 8.5.1  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556   พนกังานบริษทัมีจาํนวนทั้งส้ิน 3 คน ประกอบดว้ย พนกังานฝ่าย 

บญัชีและการเงิน  ฝ่ายปฏิบติัการ และฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ  พนกังานจะไดรั้บผลตอบแทนในรูปของเงินเดือน 
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ตามอตัราของกรมแรงงานและบริษทัจดัให้มีเงินกองทุนสํารองเล้ียงชีพสําหรับพนักงานตามพระราชบญัญติักองทุนใน
อตัราร้อยละ 3 และ 5 ของเงินเดือนพนักงาน ทั้งน้ีพนักงานมีสิทธิในส่วนท่ีบริษทัจ่ายสมทบในกรณีท่ีพนักงานถึงแก่
กรรม ปลดเกษียณ  ไม่สามารถทาํงานได้ ลาออกหลงัจากท่ีพนักงานไดท้าํงานกบับริษทัไม่น้อยกว่า 1  ปี นอกจากน้ี
บริษทัไดส้มทบเขา้กองทุนเงินทดแทนพนกังาน ซ่ึงพนกังานจะรับผลประโยชน์ในกรณี ตาย หรือบาดเจ็บจากการทาํงาน
หรือทุพพลภาพจากสาํนกังานกองทุนเงินทดแทน  

 ค่าตอบแทนพนักงานโดยไม่รวมค่าตอบแทนผูบ้ริหารประกอบด้วย เงินเดือน เงินสมทบกองทุน
สาํรองเล้ียงชีพและอ่ืนๆ ในปี 2556 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556  รวมเป็นเงิน  1,489,896  ลา้นบาท 

  8.5.2  การเปล่ียนแปลงจาํนวนพนกังานอยา่งมีนยัสาํคญัในระยะ 3 ปีท่ีผา่นมา 

    - ไม่มี - 
8.5.3  ขอ้พิพาทดา้นแรงงานท่ีสาํคญัในระยะ 3 ปีท่ีผา่นมา 

- ไม่มี – 

8.5.4 นโยบายในการพฒันาพนกังาน 

  บริษทัมีนโยบายอยา่งต่อเน่ืองท่ีจะส่งเสริมและพฒันาบุคลากรในแต่ละระดบัชั้นให้มีความรู้  ความ
ชาํนาญและความสามารถในการปฏิบติังานเพ่ิมข้ึนอยา่งสมํ่าเสมอเพ่ือให้เกิดการทาํงานท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุดต่อบริษทั 
โดยแบ่งการพฒันาในระดบัต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 

1. ระดบับริหาร บริษทัมุ่งเนน้เร่ืองการพฒันาดา้นการบริหารจดัการ ภาวะความเป็นผูน้าํและวิสัยทศัน์ในการ
เป็นผูน้าํขององคก์ร 

2. ระดบัหัวหน้างาน บริษทัมุ่งเน้นเร่ืองการพฒันาดา้นการจดัการบริหารเบ้ืองตน้ ทกัษะการเป็นหัวหน้างาน 
การสร้างทีมงานและการสร้างความร่วมมือในการทาํงาน ทกัษะการส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งภายใน
และภายนอกองคก์ร ตลอดจนการส่งเสริมพฒันาความรู้ความเขา้ใจเฉพาะทาง 

3. ระดับพนักงาน บริษัทมุ่งเน้นเร่ืองการสร้างความรู้ ประสบการณ์และความเช่ียวชาญในงานท่ีตนเอง
รับผิดชอบสร้างแรงจูงใจให้เกิดการพฒันาตนเองอย่างสมํ่าเสมอและการมีทศันคติท่ีดีต่อฝ่ายบริหารและ
บริษทั 
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9.  การกาํกบัดูแลกจิการ 
 9.1 นโยบายการกาํกบัดูแลกจิการ 

  บริษทัมีนโยบายนาํหลกัการ การปฏิบติัตามขอ้พึงปฏิบติัท่ีดี (Code of Best Practices) ใชเ้ป็นแนวทางในการ
ดาํเนินงานของบริษทั เพ่ือประโยชน์ต่อการดาํเนินธุรกิจของบริษทั และเพ่ือเป็นการเสริมสร้างความโปร่งใสในการ
ดาํเนินงาน ตลอดจนเพ่ือเพ่ิมความมีประสิทธิภาพของฝ่ายบริหารจดัการ อนัจะทาํให้เกิดความเช่ือมัน่ข้ึนในกลุ่มผูถื้อหุ้น 
ผูล้งทุนและผูท่ี้เก่ียวข้องทุกฝ่าย ซ่ึงหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัท ครอบคลุมหลักการ 5 หมวด ดังมี
รายละเอียดดงัน้ี 

1. สิทธขิองผู้ถือหุ้น 

 บริษทัไดต้ระหนกัและให้ความสาํคญัถึงสิทธิของผูถื้อหุ้น โดยจะไม่กระทาํการใดๆ ท่ีเป็นการละเมิดหรือ 

ริดรอนสิทธิของผูถื้อหุ้น รวมถึงส่งเสริมให้ผูถื้อหุ้นไดใ้ชสิ้ทธิของตน โดยสิทธิขั้นพ้ืนฐานของผูถื้อหุ้นไดแ้ก่ สิทธิใน
การซ้ือขายหรือการโอนหุ้น สิทธิในการไดรั้บข่าวสารขอ้มลูของกิจการอยา่งเพียงพอ สิทธิในส่วนแบ่งกาํไรของกิจการ 
สิทธิในการเลือกตั้งและถอดถอนกรรรมการ และให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งผูส้อบบญัชีอิสระ สิทธิในการเขา้ร่วม
ประชุมและออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือตดัสินใจในเร่ืองท่ีมีผลกระทบต่อบริษทั เช่น การจดัสรรเงินปัน
ผล การกาํหนดหรือการแกไ้ขขอ้บงัคบัและหนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพ่ิมทุน  และการอนุมติัรายการพิเศษ 
เป็นตน้   

 นอกเหนือจากสิทธิพ้ืนฐานต่างๆ ขา้งตน้แลว้ บริษทัฯ มีนโยบายในการดาํเนินการในเร่ืองต่างๆ ท่ีเป็นการ
ส่งเสริม และอาํนวยความสะดวกในการใชสิ้ทธิของผูถื้อหุ้น ดงัน้ี 

• จดัให้มีการประชุมใหญ่สามญัประจาํปีทุกปี โดยจะจดัภายใน 4 เดือน นับจากวนัส้ินสุดรอบบญัชีในแต่
ละปี พร้อมทั้งจดัส่งหนังสือนัดประชุม และข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ ให้แก่ผูถื้อหุ้น
รับทราบล่วงหนา้ก่อนวนัประชุม 7 วนั และลงประกาศหนังสือพิมพแ์จง้วนันัดประชุมล่วงหน้าเป็นเวลา 
ติดต่อกนั 3 วนัก่อนท่ีจะถึงวนัประชุมไม่นอ้ยกว่า 3 วนั โดยในแต่ละวาระการประชุมจะมีความเห็นของ
คณะกรรมการประกอบไปดว้ย  

• เผยแพร่ขอ้มลูประกอบวาระการประชุมผูถื้อหุ้นล่วงหนา้ในเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ พร้อมทั้งช้ีแจงสิทธิของ
ผูถื้อหุ้นในการเขา้ประชุม และสิทธิออกเสียงลงมติของผูถื้อหุ้น 

• ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง บริษทัฯ จะเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสามารถมอบ
ฉนัทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เขา้ร่วมประชุมแทนตนไดเ้พ่ือสนับสนุนการใชสิ้ทธิออกเสียง
ของผูถื้อหุ้น โดยใชห้นงัสือมอบฉนัทะแบบหน่ึงแบบใดท่ีบริษทัไดจ้ดัส่งไปพร้อมกบัหนงัสือนดัประชุม 

• ก่อนการประชุมเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสามารถส่งความคิดเห็น ขอ้เสนอแนะ ขอ้ซักถามไดล่้วงหน้าก่อน
วนัประชุมผา่นอีเมลแ์อดแดรสของนักลงทุนสัมพนัธ์ และอีเมล์แอดแดรสของเลขานุการคณะกรรมการ
บริษทั 

• ในการประชุม บริษัทจะจัดสรรเวลาให้เหมาะสม และจะเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นแสดงความคิดเห็น 
ขอ้เสนอแนะ หรือตั้งคาํถามในวาระต่างๆ อย่างอิสระ ก่อนการลงมติในวาระใดๆ เพ่ือให้ผูถื้อหุ้นไดใ้ห้
ขอ้มลูรายละเอียดในเร่ืองดงักล่าวอยา่งเพียงพอต่อการตดัสินใจอนุมติัทาํรายการใดๆ โดยในวาระท่ีผูถื้อ
หุ้นมีขอ้สงสัย ขอ้ซกัถาม บริษทัฯ จะจดัเตรียมบุคลากรท่ีมีความรู้ความเช่ียวชาญในแต่ละสาขาเป็นผูใ้ห้
คาํตอบภายใตค้วามรับผดิชอบของคณะกรรมการบริษทั 
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• กรรมการทุกคนจะเขา้ร่วมประชุม เพ่ือให้ผูถื้อหุ้นสามารถซกัถามขอ้มลูรายละเอียดในเร่ืองต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง
ได ้

 
2. การปฏบิัตต่ิอผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทยีมกนั 

 บริษทั มีนโยบายท่ีจะสร้างความเท่าเทียมกนัต่อผูถื้อหุ้นทุกราย ทุกกลุ่ม ดว้ยความเป็นธรรม ทั้งผูถื้อหุ้นท่ีเป็น 

ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นต่างชาติ และผูถื้อหุ้นส่วนนอ้ย  ดงัน้ี 

• การปฏิบติัและอาํนวยความสะดวกต่อผูถื้อหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั และไม่กระทาํการใดๆ ท่ีเป็นการจาํกดั
หรือละเมิดหรือริดรอนสิทธิของผูถื้อหุ้น 

• การกาํหนดให้สิทธิออกเสียงในท่ีประชุมเป็นไปตามจาํนวนหุ้นท่ีผูถื้อหุ้นถืออยู ่โดยหน่ึงหุ้นมีสิทธิเท่ากบั
หน่ึงเสียง 

• การกําหนดให้กรรมการอิสระเป็นผูมี้หน้าท่ีดูแลผูถื้อหุ้นส่วนน้อย โดยผูถื้อหุ้นส่วนน้อยสามารถ
เสนอแนะ  แสดงความคิดเห็นหรือขอ้ร้องเรียนไปยงักรรมการอิสระ โดยกรรมการอิสระจะเป็นผูพิ้จารณา
ดาํเนินการให้เหมาะสมในแต่ละเร่ือง เช่น หากเป็นขอ้ร้องเรียน กรรมการอิสระจะดาํเนินการตรวจสอบ
ขอ้เทจ็จริงและหาวิธีการเยยีวยาท่ีเหมาะสม หรือกรณีเป็นขอ้เสนอแนะท่ีกรรมการอิสระพิจารณาแลว้มี
ความเห็นว่าเป็นเร่ืองสําคญัท่ีมีผลต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียโดยรวม หรือมีผลต่อการประกอบธุรกิจของบริษทั 
กรรมการอิสระจะเสนอเร่ืองดงักล่าวต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือพิจารณากาํหนดเป็นวาระการประชุมในการ
ประชุมผูถื้อหุ้น 

• คณะกรรมการบริษทัไดก้าํหนดมาตรการป้องกนัการใชข้อ้มูลภายในโดยมิชอบ (Insider Trading) ของ
บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงรวมถึง กรรมการ ผูบ้ริหาร พนักงาน และลูกจ้างของกลุ่มบริษัทฯ ท่ีเก่ียวขอ้งกับ
ขอ้มลู (รวมทั้งคู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดงักล่าว) รวมถึงไดก้าํหนดโทษเก่ียวกบั
การเปิดเผยขอ้มลูของบริษทั หรือการนาํขอ้มลูของบริษทัไปใชเ้พ่ือประโยชน์ส่วนตนไวแ้ลว้ตามนโยบาย
การป้องกนัการนําขอ้มูลภายในไปใชป้ระโยชน์ รวมทั้งไดใ้ห้ความรู้ความเขา้ใจแก่คณะกรรมการของ
บริษทัและผูบ้ริหาร ในหนา้ท่ีการรายงานการถือหลกัทรัพยต่์อสํานักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย ์(กลต.) ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ.
2535 รวมทั้งจะแจง้ข่าวสารและขอ้กาํหนดต่างๆของสํานักงาน กลต. และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทยให้แก่คณะกรรมการของบริษัท และผูบ้ริหารตามท่ีได้รับแจ้งจากทางหน่วยงานดังกล่าวอย่าง
สมํ่าเสมอ 

3. บทบาทของผู้มส่ีวนได้เสีย 

 บริษทัไดต้ระหนกัถึงสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทั ทั้งผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียภายใน  
ไดแ้ก่ ผูถื้อหุ้น พนกังาน และผูบ้ริหารของบริษทั หรือ ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียภายนอก ไดแ้ก่ คู่แข่ง คู่คา้ ลูกคา้ เป็นตน้ โดย
บริษทัตระหนกัดีว่าการสนบัสนุน และรับฟังขอ้คิดเห็น ตลอดจนการสร้างสัมพนัธ์อนัดี กบัผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทุกกลุ่ม 
จะเป็นประโยชน์ในการดาํเนินงาน และพฒันาให้ธุรกิจของบริษทัมีการเติบโต และขยายตวัไดใ้นอนาคต โดยบริษทัจะ
จดัให้ให้ทุกกลุ่มมีสิทธิไดรั้บการปฏิบติัอยา่งเท่าเทียมกนัและเป็นธรรม รวมทั้งปฏิบติัตามขอ้กาํหนดของกฎหมายและ
กฎระเบียบต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  ดงัน้ี 

• ผูถื้อหุ้น  : บริษทัจะเป็นตวัแทนท่ีดีของผูถื้อหุ้นในการดาํเนินธุรกิจ โดยคาํนึงถึงการเจริญเติบโตของ
มลูค่าบริษทัในระยะยาว รวมทั้งมีระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน  
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• พนกังาน : บริษทัตระหนกัดีว่าพนกังานเป็นหน่ึงในทรัพยากรหลกัท่ีมีความสาํคญัในการพฒันาองคก์รให้
มีความเติบโต บริษทัจึงสนบัสนุนในการพฒันาศกัยภาพของทรัพยากรบุคคลให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
บริษัท รวมทั้งส่งเสริมการทาํงานในลักษณะเป็นทีมเพ่ือเพ่ิมความคล่องตัวในการทาํงาน และจัดให้
สภาพแวดลอ้มในการทาํงานมีความปลอดภยัต่อพนกังาน รวมทั้งปฏิบติัต่อพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียม 
เป็นธรรม โดยให้ผลตอบแทนท่ีเหมาะสม 

• คู่คา้  : ปฏิบติัต่อคู่คา้ตามกรอบการคา้ท่ีสุจริต โดยยดึหลกัการปฏิบติัตามสัญญาเง่ือนไข ทางการคา้ และ
คาํมัน่ท่ีให้ใวก้บัคู่คา้อยา่งเคร่งครัด 

• คู่แข่ง :ปฏิบติัต่อคู่แข่งอยา่งมีจรรยาบรรณในเชิงธุรกิจ ตามกรอบกติกาแห่งการแข่งขนัท่ีดี โดยหลีกเล่ียง
การแข่งขนัดว้ยวิธีไม่สุจริต  

• ลูกค้า :    บริษทัมีความมุ่งมัน่ท่ีจะผลิตสินคา้ท่ีมีคุณภาพ และให้บริการท่ีดีแก่ลูกค้า โดยทาํการค้ากับ
ลูกคา้ดว้ยความซ่ือสัตยแ์ละเป็นธรรม 

• สังคม : บริษทัให้ความสาํคญัในการดูแลรักษาสภาพแวดลอ้มของชุมชนรอบๆ ท่ีตั้งสาํนกังานของบริษทั     

  ทั้งน้ี บริษทัไดก้าํหนดแนวทางท่ีตอ้งปฏิบติัเพ่ือตอบสนองความตอ้งการของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียแต่ละกลุ่มไว ้

อย่างชัดเจนใน “จริยธรรมธุรกิจ” พร้อมทั้ งเผยแพร่และรณรงค์ให้คณะกรรมการบริษัท ฝ่ายบริหาร ตลอดจน
ผูป้ฏิบติังาน ยดึถือเป็นหลกัปฏิบติัในการดาํเนินงาน และถือเป็นภาระหนา้ท่ีท่ีสาํคญัของทุกคน 

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

 บริษทัตระหนกัถึงความสาํคญัของการเปิดเผยขอ้มลูท่ีมีความถูกตอ้ง ครบถว้น และโป่รงใส ทั้งรายงานขอ้มลู 

ทางการเงินและข้อมูลทัว่ไป ตามหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศของสํานักงานคณะกรรมการกาํกับ
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ตลอดจนขอ้มลูอ่ืนท่ีสาํคญัท่ีมีผลกระทบต่อราคา
หลกัทรัพยข์องบริษทั ซ่ึงมีผลต่อกระบวนการตดัสินใจของผูล้งทุนและผูมี้ส่วนไดเ้สียของบริษทั  
  โดยบริษทัจะเผยแพร่ขอ้มลูสารสนเทศของบริษทัต่อผูถื้อหุ้น นักลงทุน และสาธารณชนผ่านช่องทางและส่ือ
การเผยแพร่ขอ้มลูต่างๆ ของสาํนักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง 

ประเทศไทย รวมถึงเวบ็ไซตข์องบริษทั คือ www.cpigames.com 
  

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย 
คณะกรรมการบริษทัประกอบดว้ย บุคคลท่ีมีความรู้ ทกัษะ และประสบการณ์ท่ีสามารถเอ้ือประโยชน์ไดก้บั

บริษทั โดยเป็นผูมี้บทบาทสาํคญัในการให้ความเห็นชอบการวางนโยบายและแผนการดาํเนินธุรกิจและมีการติดตามผล
การดาํเนินงานเป็นรายไตรมาส  อีกทั้งยงัให้ความสําคัญกบัระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในเพ่ือ
ประโยชน์ของบริษทัและผูถื้อหุ้นโดยรวม ทั้งน้ีประกอบดว้ยคณะกรรมการยอ่ยทั้งหมด 3 ชุด ดงัน้ี 

 

9.2.1  คณะกรรมการบริษัท 

ขอบเขตและอาํนาจหน้าทีข่องคณะกรรมการบริษัทฯ  

  นอกจากคณะกรรมการบริษทัมีอาํนาจและหน้าท่ีตามท่ีกาํหนดในขอ้บงัคบัของบริษทัแลว้ ให้คณะกรรมการ
บริษทัมีอาํนาจหนา้ท่ีตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 3/2552 เม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2552 ดงัต่อไปน้ี 

1) ดูแลและกาํหนดนโยบายท่ีสําคัญของบริษทั ได้แก่ นโยบายหลักในการดาํเนินธุรกิจ  นโยบายทางด้าน
การเงิน นโยบายการระดมทุน นโยบายในการบริหารเงินทุน   นโยบายในการบริหารความเส่ียงของบริษทั 
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2) พิจารณาเก่ียวกบัการลงทุน โดยพิจารณาอนุมติังบประมาณ โครงการลงทุนของบริษทั และกาํกบัดูแล
ดาํเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนงานท่ีวางไว ้

3) ดูแลการดาํเนินงานของบริษทั เพ่ือให้เป็นไปตามเป้าหมายหรือดีกว่าเป้าหมายท่ีวางไวแ้ละกาํหนดแนว
ทางแกไ้ขกรณีท่ีมีปัญหาอุปสรรคเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายท่ีวางไวห้รือดีกว่าเป้าหมายท่ีวางไว ้

4) จดัให้มีรายงานขอ้มลูทัว่ไป และขอ้มลูทางการเงินของบริษทั เพ่ือรายงานต่อผูถื้อหุ้นและผูมี้ส่วนไดเ้สีย
หรือผูล้งทุนทัว่ไปอยา่งถูกตอ้ง ทนักาลและเป็นไปตามท่ีกฎหมายกาํหนด 

5) รับทราบรายงานการตรวจสอบท่ีสาํคญัของคณะกรรมการตรวจสอบหรือฝ่ายตรวจสอบภายใน รวมทั้งผู ้
ตรวจสอบบญัชี และท่ีปรึกษาฝ่ายต่าง ๆ ของบริษทั และมีหน้าท่ีกาํหนดแนวทางในการปรับปรุงแกไ้ข 
กรณีท่ีพบขอ้บกพร่องท่ีเป็นสาระสาํคญั 

6) สอบทานความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียงของบริษทั 

7) จดัให้มีกระบวนการสร้างผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทัเพ่ือให้มีข้ึนมาทดแทนอย่างต่อเน่ือง (Succession 
Plan) 

8) แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ  และให้ความเห็นชอบเก่ียวกบัอาํนาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ 

9) แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหรือมอบหมายให้กรรมการคนหน่ึงคนใดหรือหลายคนหรือบุคคลอ่ืนกระทาํ
การอยา่งใดอยา่งหน่ึงแทนคณะกรรมการบริษทั ทั้งน้ีการมอบอาํนาจดงักล่าว ผูไ้ดรั้บมอบอาํนาจนั้นตอ้ง
ไม่มีอาํนาจอนุมติัรายการท่ีบุคคลดงักล่าวหรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ (“บุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้” 

ให้มีความหมายตามท่ีกาํหนดไวใ้นประกาศของคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย)์ มี
ส่วนไดเ้สียหรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในลกัษณะอ่ืนใดกบับริษทัหรือบริษทัยอ่ย 

  เวน้แต่เร่ืองต่อไปน้ี จะกระทาํได้ต่อเม่ือได้รับอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นก่อน ทั้งน้ีกาํหนดให้
รายการท่ีกรรมการหรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ มีส่วนไดเ้สีย หรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อ่ืนใดกบั
บริษทัหรือบริษทัยอ่ย ให้กรรมการซ่ึงมีส่วนไดเ้สียในเร่ืองนั้น ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น 

- เร่ืองท่ีกฎหมายกาํหนดให้ตอ้งไดม้ติท่ีประชุมผูถื้อหุ้น 

- การทาํรายการท่ีกรรมการมีส่วนได้เสียและอยู่ในข่ายท่ีกฎหมาย สํานักงานคณะกรรมการกาํกับ
หลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพยห์รือขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยร์ะบุให้ต้องไดรั้บอนุมติัจากท่ี
ประชุมผูถื้อหุ้น 

- นอกจากนั้นในกรณีดงัต่อไปน้ีจะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการและท่ีประชุมผู ้
ถือหุ้นดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน 

 การขายหรือโอนกิจการของบริษทัทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีสาํคญัให้แก่บุคคลอ่ืน 

 การรับซ้ือหรือรับโอนกิจการของบริษทัมหาชนอ่ืนหรือบริษทัเอกชนมาเป็นของบริษทั 

 การทาํ แก้ไข หรือเลิกสัญญา เก่ียวกบัการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนท่ี
สาํคญั การมอบหมายให้บุคคลอ่ืนเขา้จดัการธุรกิจของบริษทั หรือการรวมกิจการกบับุคคลอ่ืน
โดยมีวตัถุประสงคจ์ะแบ่งกาํไรขาดทุนกนั 

 การออกหุ้นใหม่เพ่ือชาํระแก่เจา้หน้ีของบริษทั ตามโครงการแปลงหน้ีเป็นทุน 

 การลดทุนจดทะเบียนของบริษทั โดยการลดจาํนวนหุ้น หรือลดมลูค่าหุ้น 

 การเพ่ิมทุน การลดทุน การออกหุ้นกู ้การควบหรือเลิกบริษทั 
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 เร่ืองอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายกาํหนด 

 
9.2.2  คณะกรรมการตรวจสอบ 

ขอบเขตอาํนาจหน้าทีแ่ละความรับผดิชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 3/2552 เม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2552 ไดมี้การกาํหนดขอบเขตอาํนาจ
หนา้ท่ีและความรับผดิชอบของคณะกรรมการตรวจสอบดงัต่อไปน้ี 

1. สอบทานให้บริษทัมีการรายงานทางการเงินอยา่งถูกตอ้ง และเปิดเผยอย่างเพียงพอ โดยการประสานงาน
กบัผูส้อบบญัชีภายนอกและผูบ้ริหารท่ีรับผิดชอบจดัทาํรายงานทางการเงิน ทั้งรายไตรมาสและประจาํปี 
คณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะให้ผูส้อบบญัชีสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดๆท่ีเห็นว่าจาํเป็น
และเป็นเร่ืองสาํคญัในระหว่างการตรวจสอบบญัชีของบริษทัก็ได ้

2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในท่ีมีความเหมาะสมและมี
ประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบใน
การพิจารณาแต่งตั้ง โยกยา้ย เลิกจา้งหัวหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายใน   

3. สอบทานการปฏิบติังานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์
ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพย ์และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 

4. พิจารณาคดัเลือกและเสนอแต่งตั้ง บุคคลซ่ึงมีความเป็นอิสระเพ่ือทาํหนา้ท่ีเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัและ
เสนอค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายจดัการเข้าร่วม
ประชุมดว้ยอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

5. พิจารณารายการเก่ียวโยงหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและ
ข้อกาํหนดของตลาดหลักทรัพย ์ทั้ งน้ีเพ่ือให้มัน่ใจว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็น
ประโยชน์สูงสุดต่อบริษทั 

6. จดัทาํรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจาํปีของบริษทั ซ่ึง
รายงานดงักล่าวลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบและตอ้งประกอบดว้ยขอ้มลูอยา่งนอ้ยดงัต่อไปน้ี 

• ความเห็นเก่ียวกบัความถูกตอ้งครบถว้น เป็นท่ีเช่ือถือไดข้องรายงานทางการเงินของบริษทั 

• ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษทั 

• ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบติัตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยข์อ้กาํหนดของ
ตลาดหลกัทรัพยห์รือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 

• ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี 

• ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

• จาํนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละ
ท่าน 

• ความเห็นหรือขอ้สังเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไดรั้บจากการปฏิบติัหนา้ท่ีตามกฎบตัร 

• รายการอ่ืนท่ีเห็นว่าผูถื้อหุ้นและผูล้งทุนทัว่ไปควรทราบ ภายใตข้อบเขต หนา้ท่ี และความรับผิดชอบ
ท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 

ปฏิบติังานอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมายดว้ยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ เช่น ทบทวน
นโยบายการบริหารทางการเงิน และบริหารความเส่ียง ทบทวนการปฏิบติัตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของผูบ้ริหาร 
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ทบทวนร่วมกบัผูบ้ริหารของบริษทัในรายงานท่ีสาํคญั ๆ ท่ีตอ้งเสนอต่อสาธารณชนตามท่ีกฎหมายกาํหนด ไดแ้ก่ บท
รายงานและวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร เป็นตน้ เพ่ือให้การปฏิบติัหนา้ท่ีของ 
 

7. คณะกรรมการตรวจสอบมีประสิทธิภาพท่ีดี คณะกรรมการตรวจสอบอาจแสวงหาความเห็นท่ีเป็นอิสระ
จากท่ีปรึกษาทางวิชาชีพอ่ืนใดเม่ือเห็นว่าจาํเป็นก็ได ้ทั้งน้ีดว้ยค่าใชจ่้ายของบริษทั โดยผูท่ี้จะเขา้มาดาํรง
ตาํแหน่งกรรมการตรวจสอบของบริษทั จะตอ้งเป็นกรรมการอิสระ ซ่ึงบริษทัทาํการสรรหาโดยพิจารณา
คุณสมบติั ให้สอดคลอ้งกบัคุณสมบติั ของกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบท่ีสาํนกังาน กลต. และ
ตลาดหลกัทรัพยก์าํหนดไวด้งัน้ี 

• คุณสมบัตขิองกรรมการตรวจสอบ    

1) ตอ้งเป็นกรรมการอิสระท่ีมีคุณสมบติัดงัน้ี 

ก. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหน่ึงของจาํนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย 
บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง้ ทั้งน้ี ให้นับรวมการถือหุ้นของผูท่ี้เก่ียวข้องของ
กรรมการอิสระรายนั้นๆดว้ย 

ข. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีไดรั้บเงินเดือน
ประจาํ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม หรือบริษทัย่อยลาํดับ
เดียวกนั หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อย
กว่าสองปีก่อนวนัท่ียืน่ขออนุญาตต่อสาํนกังาน  

ค. ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิต หรือ โดยการจดทะเบียนตามกฏหมาย ในลกัษณะท่ี
เป็น บิดามารดา คู่สมรส พ่ีนอ้ง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ผูมี้
อาํนาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะไดรั้บการเสนอช่ือเป็นผูบ้ริหารหรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั หรือ 
บริษทัยอ่ย 

ง. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ี
อาจมีความขดัแยง้ ในลักษณะท่ีอาจขดัขวางการใชว้ิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็น
หรือเคยเป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ กรรมการซ่ึงไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผูบ้ริหาร ของผูมี้ความสัมพนัธ์
ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ เวน้แต่ได้
พน้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่าสองปี ก่อนวนัท่ียืน่ขออนุญาตต่อสาํนกังาน  

 ความสัมพนัธ์ทางธุรกิจตามวรรคหน่ึง รวมถึงการทาํรายการทางการคา้ท่ีกระทาํเป็นปกติ
เพ่ือประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย ์รายการเก่ียวกบัสินทรัพยห์รือบริการ หรือ
การให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ดว้ยการรับหรือให้กูย้ืม คํ้ าประกนั การให้สินทรัพยเ์ป็น
หลกัประกนัหน้ีสิน   รวมถึงพฤติกรรมอ่ืนทาํนองเดียวกนั ซ่ึงเป็นผลให้บริษทัหรือคู่สัญญามีภาระ
หน้ีท่ีตอ้งชาํระต่ออีกฝ่ายหน่ึง ตั้ งแต่ร้อยละสามของสินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิของบริษทัหรือตั้งแต่
ยี่สิบลา้นบาทข้ึนไป แลว้แต่จาํนวนใดจะตํ่ากว่า ทั้งน้ี การคาํนวณภาระหน้ีดงักล่าวให้เป็นไปตาม
วิธีการคาํนวณมูลค่าของรายการท่ีเก่ียวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทยว่าดว้ยการเปิดเผยขอ้มลูและการปฏิบติัการของบริษทัจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยง
กนั โดยอนุโลมแต่ในการพิจารณาภาระหน้ีดงักล่าว ให้นับรวมภาระหน้ีท่ีเกิดข้ึนในระหว่างหน่ึงปี
ก่อนวนัท่ีมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับุคคลเดียวกนั 
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ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ และไม่
เป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ กรรมการซ่ึงไม่ใช่กรรมการอิสระ ผูบ้ริหาร หรือหุ้นส่วนผูจ้ดัการของสาํนกังานสอบบญัชี ซ่ึงมี
ผูส้อบบญัชีของบริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือนิติ 

จ. บุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้สังกดัอยู ่เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่าสอง
ปีก่อนวนัท่ียืน่คาํขออนุญาตต่อสาํนกังาน 

ฉ. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซ่ึงรวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ี
ปรึกษาทางการเงิน ซ่ึงไดรั้บค่าบริการเกินกว่าสองลา้นบาทต่อปีจาก บริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย 
บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ ทั้งน้ี ในกรณีท่ีผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล 
ให้รวมถึงการเป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ กรรมการซ่ึงไม่ใช่กรรมการอิสระ ผูบ้ริหาร หรือหุ้นส่วนผูจ้ดัการ 
ของผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพนั้นดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่าสอง
ปีก่อนวนัยืน่คาํขออนุญาตต่อสาํนกังาน 

ช. ไม่เป็นกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งข้ึนเพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษทั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ 
หรือผูถื้อหุ้นซ่ึงเป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทั 

ซ. ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนัยกบักิจการของผูข้อนุญาตหรือ
บริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนท่ีมีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน 
ลูกจา้ง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีรับเงินเดือนประจาํ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหน่ึงของจาํนวนหุ้นท่ีมีสิทธิ
ออกเสียงทั้งหมดของบริษทัอ่ืน  ซ่ึงประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนัย
กบักิจการของผูข้ออนุญาตหรือบริษทัยอ่ย 

ฌ. ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีทาํให้ไม่สามารถให้ความเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการดาํเนินงานของบริษทั 

ญ. ไม่เป็นกรรมการท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัให้ตดัสินใจในการดาํเนินงานของบริษทั 
บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัย่อยลาํดบัเดียวกนั หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้และ
ไม่เป็นกรรมการของบริษทัจดทะเบียนท่ีเป็นบริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม บริษทัย่อยในลาํดบั
เดียวกนั 

 ภายหลงัไดรั้บการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระท่ีมีลกัษณะเป็นไปตามวรรคหน่ึง (ก) ถึง (ฌ)  แลว้ 
กรรมการอิสระอาจไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตดัสินใจในการดาํเนินกิจการของบริษทั บริษทั
ใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยลาํดบัเดียวกนั หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้  โดยมีการตดัสินใจ
ในรูปแบบขององคค์ณะ (Collective decision) ได ้

2) ไม่เป็นกรรมการท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตดัสินใจในการดาํเนินกิจการของบริษทั บริษทั
ใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยลาํดบัเดียวกนั หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ 

3) ไม่เป็นกรรมการของบริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย หรือบริษทัยอ่ยลาํดบัเดียวกนั เฉพาะท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน  
4) มีความรู้ และประสบการณ์เพียงพอท่ีจะสามารถทาํหน้าท่ีในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทั้งน้ี ต้องมี

กรรมการตรวจสอบอยา่งนอ้ยหน่ึงคนท่ีมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอท่ีจะสามารถทาํหน้าท่ีในการ
สอบทานความน่าเช่ือถือของงบการเงินได ้ 
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9.2.3  คณะกรรมการบริหาร 

ขอบเขตอาํนาจหน้าทีข่องคณะกรรมการบริหาร 

ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 5/2552 เม่ือวนัท่ี 23 กรกฎาคม 2552 ไดมี้การกาํหนดขอบเขตอาํนาจ
หนา้ท่ีและความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริหารดงัต่อไปน้ี 

 

1) กาํหนดนโยบาย ทิศทาง กลยทุธ์ และโครงสร้างการบริหารงานหลกัในการดาํเนินธุรกิจของบริษทัท่ีกาํหนดให้
สอดคลอ้งและสนบัสนุนต่อสภาพเศรษฐกิจและการแข่งขนัท่ีไดก้าํหนดและแถลงไวต่้อผูถื้อหุ้นเพ่ือเสนอให้
คณะกรรมการบริษทัฯเห็นชอบ 

2) กาํหนดแผนธุรกิจ งบประมาณ และหลกัในการดาํเนินธุรกิจให้สอดคลอ้งกบัเป้าหมายท่ีไดรั้บมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษทั และให้มีอาํนาจควบคุมดูแลการดาํเนินธุรกิจการบริหารต่างๆ ของบริษทั ให้เป็นไปตาม
นโยบายธุรกิจ แผนธุรกิจและกลยุทธ์ทางธุรกิจท่ีคณะกรรมการบริษทัไดอ้นุมติัแลว้ภายใตก้ฎหมาย เง่ือนไข 
กฎระเบียบ และขอ้บงัคบับริษทั ให้เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ เอ้ือต่อสภาพการดาํเนินธุรกิจ 

3) กาํหนดโครงสร้างองค์กรและการบริหาร โดยให้ครอบคลุมถึงนโยบายอตัราค่าตอบแทนและสวสัดิการ 
โครงสร้างเงินเดือนของบริษทั และภาพรวมในการคดัเลือก การฝึกอบรม การว่าจา้ง การแต่งตั้ง การโยกยา้ย 
การเลิกจา้งพนกังานของบริษทั 

4) มีอาํนาจอนุมติัการดาํเนินงานเพ่ือธุรกรรมตามปกติของบริษทัฯ เช่นการจดัซ้ือสินคา้ การจดัซ้ือสินทรัพย ์การ
ลงทุนในสินทรัพย ์ภายในวงเงินสาํหรับแต่ละสัญญาซ่ึงมากกว่า 4 ลา้นบาท แต่ไม่เกิน 8 ลา้นบาท 

5) ตรวจสอบ ติดตามผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ ท่ีกาํหนด ให้เป็นไปตามแผนธุรกิจท่ีไดรับอนุมติัไว ้

6) ดาํเนินการจดัทาํธุรกรรมทางการเงินกบัสถาบนัการเงินในการเปิดบญัชี กูย้มื จาํนาํ จาํนอง คํ้ าประกนั และการ
อ่ืน รวมถึงการซ้ือขายและจดทะเบียนกรรมสิทธ์ิท่ีดินใด ๆ ตามวตัถุประสงค์ เพ่ือการดาํเนินงานตามปกติ
ตามท่ีเห็นสมควรภายในวงเงินไม่เกิน 10 ลา้นบาท 

7) พิจารณาผลกาํไรขาดทุนของบริษทัฯ และเสนอจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลหรือเงินปันผลประจาํปี เพ่ือเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษทั 

8) มีอาํนาจในการมอบอาํนาจให้บุคคลหน่ึงหรือหลายบุคคลมีอาํนาจกระทาํการใดๆ แทนคณะกรรมการบริหาร
ตามเห็นสมควรภายใตก้ารควบคุมของคณะกรรมการบริหาร และภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการบริหาร
เห็นสมควร และคณะกรรมการบริหารอาจยกเลิก เพิกถอน เปล่ียนแปลงหรือแกไ้ขอาํนาจนั้นๆ ได ้

9) ดาํเนินการอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริษทัฯมอบหมายเป็นคราวๆ ไป 

 ทั้งน้ีการมอบอาํนาจดงักล่าวขา้งตน้ให้แก่คณะกรรมการบริหารนั้น จะไม่รวมถึงการมอบอาํนาจในการอนุมติั
รายการใดท่ีตนหรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้มีส่วนไดเ้สียหรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนอ่ืนใด (ตาม
ขอ้บงัคบัของบริษทัฯและตามท่ีสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยก์าํหนด) กบับริษทั
หรือบริษทัยอ่ย ซ่ึงการอนุมติัรายการดงักล่าวจะตอ้งนาํเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัฯ เพ่ือให้คณะกรรมการบริษทั
พิจารณาต่อไป โดยกรรมการบริหารท่านนั้นและบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในการ
ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯในเร่ืองดงักล่าว 
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ขอบเขตอาํนาจหน้าทีข่องประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร   

ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 3/2552 เม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2552 ไดมี้การกาํหนดขอบเขตอาํนาจ
หนา้ท่ีและความรับผดิชอบของประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารดงัต่อไปน้ี 

1. ควบคุมดูแลการดาํเนินกิจการและ/หรือบริหารงานทัว่ไปของบริษทัและบริษทัยอ่ย 

2. ดําเนินการหรือปฏิบัติงานให้ เป็นไปตามนโยบาย  แผนงาน  และงบประมาณท่ีได้อนุมัติจาก
คณะกรรมการบริษทั 

3. มีอาํนาจอนุมติั  และมอบอาํนาจช่วงอนุมติัเบิกจ่ายเพ่ือการอนุมติัการซ้ือขายสินคา้อนัเป็นปกติธุระของ
บริษทัในวงเงินไม่เกิน 4 ลา้นบาท หากเกินจาํนวนท่ีสามารถอนุมติัให้นาํเสนอเพ่ือขออนุมติัต่อท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษทั 

4. มีอ ํานาจออกคําสั่ง  ระเบียบ  ประกาศ  บันทึก  เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบาย  และ
ผลประโยชน์ของบริษทั  และเพ่ือรักษาระเบียบวินยัการทาํงานภายในองคก์ร 

5. มีอาํนาจกระทาํการและแสดงตนเป็นตวัแทนของบริษทัต่อบุคคลภายนอกในกิจการท่ีเก่ียวขอ้งและเป็น
ประโยชน์ต่อบริษทั 

6. อนุมติัการแต่งตั้งท่ีปรึกษาดา้นต่าง ๆ  ท่ีจาํเป็นต่อการดาํเนินงานของบริษทัและบริษทัยอ่ย 

7. เป็นผูรั้บมอบอาํนาจของบริษทัในการบริหารกิจการของบริษัทให้เป็นตามวตัถุประสงค์  ข้อบงัคับ  
นโยบาย  ระเบียบ  ขอ้กาํหนด  คาํสั่ง  มติท่ีประชุมผูถื้อหุ้นและ/หรือมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัทุก
ประการ 

ทั้งน้ีการมอบอาํนาจให้แก่ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร  ตลอดจนการมอบอาํนาจแก่บุคคลอ่ืนท่ีประธานเจา้หน้าท่ี
บริหารเห็นควร  จะไม่รวมถึงอาํนาจและ/หรือการมอบอาํนาจในการอนุมติัรายการใดท่ีตนหรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้  
มีส่วนไดเ้สีย  หรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อ่ืนใด  (ตามขอ้บงัคบัของบริษทัและตามท่ีสาํนกังานคณะกรรมการ
กาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยก์าํหนด)  กบับริษทัหรือบริษทัยอ่ย ซ่ึงการอนุมติัรายการในลกัษณะดงักล่าวจะตอ้ง
เสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท  และ/หรือท่ี ประชุมผูถื้อหุ้น  เพ่ือพิจารณาและอนุมติัรายการดังกล่าวตาม
ขอ้บงัคบัของบริษทั  หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกาํหนด  เวน้แต่เป็นการอนุมติัรายการท่ีเป็นลกัษณะการดาํเนินธุรกรรม
การคา้ปกติทัว่ไปของบริษทัท่ีเป็นไปตามนโยบายและหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการบริษทัไดพิ้จารณาอนุมติัไว ้

 

ขอบเขตอาํนาจหน้าทีข่องกรรมการผู้จัดการ  

ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 3/2552 เม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2552 ไดมี้การกาํหนดขอบเขตอาํนาจ
หนา้ท่ีและความรับผดิชอบของกรรมการผูจ้ดัการ ดงัต่อไปน้ี 

1.  ควบคุมดูแลการดาํเนินกิจการและ/หรือบริหารงานทัว่ไปของบริษทั 

2. ดําเนินการหรือปฏิบัติงานให้ เป็นไปตามนโยบาย  แผนงาน  และงบประมาณท่ีได้อนุมัติจาก
คณะกรรมการบริษทั   

3. มีอาํนาจอนุมติั  และมอบอาํนาจช่วงอนุมติัเบิกจ่ายเพ่ือการซ้ือขายสินคา้อนัเป็นปกติธุระของบริษทัใน
วงเงินไม่เกิน 1 แสนบาท หากเกินจาํนวนท่ีสามารถอนุมติัให้นาํเสนอเพ่ือขออนุมติัต่อประธานเจา้หน้าท่ี
บริหาร 
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4. มีอ ํานาจออกคําสั่ง  ระเบียบ  ประกาศ  บันทึก  เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบาย  และ
ผลประโยชน์ของบริษทั  และเพ่ือรักษาระเบียบวินยัการทาํงานภายในองคก์ร 

5. มีอาํนาจกระทาํการและแสดงตนเป็นตวัแทนของบริษทั  ต่อบุคคลภายนอกในกิจการท่ีเก่ียวขอ้งและเป็น
ประโยชน์ต่อบริษทั 

6. อนุมติัการแต่งตั้งท่ีปรึกษาดา้นต่าง ๆ  ท่ีจาํเป็นต่อการดาํเนินงานของบริษทั 

7. เป็นผูรั้บมอบอาํนาจของบริษัทในการบริหารกิจการของบริษัทให้เป็นตามวตัถุประสงค์  ข้อบงัคับ  
นโยบาย  ระเบียบ  ขอ้กาํหนด  คาํสั่ง  มติท่ีประชุมผูถื้อหุ้นและ/หรือมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัทุก
ประการ 

 

ทั้งน้ีการมอบอาํนาจให้แก่กรรมการผูจ้ดัการ  ตลอดจนการมอบอาํนาจแก่บุคคลอ่ืนท่ีกรรมการผูจ้ดัการเห็นควร  

จะไม่รวมถึงอาํนาจและ/หรือการมอบอาํนาจในการอนุมติัรายการใดท่ีตนหรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้  มีส่วนไดเ้สีย  
หรืออาจมีความขัดแยง้ทางผลประโยชน์อ่ืนใด  (ตามข้อบงัคับของบริษัทและตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการกาํกับ
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยก์าํหนด)  กบับริษทัหรือบริษทัยอ่ย ซ่ึงการอนุมติัรายการในลกัษณะดงักล่าวจะตอ้งเสนอ
ต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั  และ/หรือท่ี ประชุมผูถื้อหุ้น  เพ่ือพิจารณาและอนุมติัรายการดงักล่าวตามขอ้บงัคบัของ
บริษทั  หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกาํหนด  เวน้แต่เป็นการอนุมติัรายการท่ีเป็นลกัษณะการดาํเนินธุรกรรมการคา้ปกติทัว่ไป
ของบริษทัท่ีเป็นไปตามนโยบายและหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการบริษทัไดพิ้จารณาอนุมติัไว ้

 

9.3  การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด     

•  การสรรหากรรมการบริษัท 

  การคดัเลือกบุคคลท่ีจะดาํรงตาํแหน่งกรรมการของบริษทั  แมปั้จจุบนัยงัไม่ไดมี้การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา 
(Nominating Committee) แต่คณะกรรมการบริษทัจะพิจารณาคดัเลือกกรรมการโดยใชห้ลกัเกณฑ์และวิธีการสรร
หา โดยคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผูพิ้จารณาคดัเลือกตามเกณฑ์คุณสมบติัตามมาตรา 68 แห่งพระราชบญัญัติ
บริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง 
นอกจากน้ียงัเน้นถึงประสบการณ์ ความรู้ และความสามารถ จากนั้ นจึงนํารายช่ือเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือ
พิจารณาแต่งตั้ง 

 ในการเลือกตั้งคณะกรรมการบริษทั ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเป็นผูแ้ต่งตั้ง โดยใชเ้สียงขา้งมากตามหลกัเกณฑ์และวิธีการ
ดงัต่อไปน้ี 

1. ผูถื้อหุ้นคนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัจาํนวนหุ้นท่ีตนถือ 

2. ผูถื้อหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงท่ีมีอยู่ทั้งหมดตามท่ีตนมี เลือกตั้ งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็น
กรรมการก็ได ้ในกรณีท่ีเลือกตั้ งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผูใ้ดมากน้อย
เพียงใดก็ได ้

3. บุคคลซ่ึงได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลาํดับลงมา เป็นผูไ้ด้รับการเลือกตั้ งเป็นกรรมการเท่าจาํนวน
กรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรั้บการเลือกตั้งในลาํดบัถดัลงมามี
คะแนนเสียงเท่ากนั เกินจาํนวนท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้นให้ผูเ้ป็นประธานเป็นผูอ้อกเสียงช้ี
ขาด 
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• การสรรหากรรมการตรวจสอบ/กรรมการอสิระ 

 คณะกรรมการบริษทัหรือท่ีประชุมผูถื้อหุ้นสามญัประจาํปีของบริษทัเป็นผูมี้อาํนาจแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
ข้ึน ซ่ึงกาํหนดให้มีจาํนวนไม่นอ้ยกว่า 3 คน แต่ไม่เกิน 5 คน โดยคดัเลือกจากคณะกรรมการบริษทั และผูท่ี้ไดรั้บ
คดัเลือกเป็นคณะกรรมการตรวจสอบ 1 คน ตอ้งเป็นผูท่ี้มีความรู้ดา้นบญัชีหรือการเงิน เม่ือกรรมการตรวจสอบว่าง
ลงจนมีจาํนวนตํ่ากว่า 3 คน ให้คณะกรรมการบริษทัหรือท่ีประชุมผูถื้อหุ้นแต่งตั้งให้ครบจาํนวนภายในระยะเวลา
ไม่เกินกว่า 3 เดือนนบัจากวนัท่ีคณะกรรมการตรวจสอบมีจาํนวนนอ้ยกว่า 3 คน 

 
9.4  การกาํกบัดูแลการดําเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

 คณะกรรมการบริษัทได้กาํหนดนโยบายเก่ียวกบัการกาํกับดูแลกิจการเป็นลายลักษณ์อักษร โดยนโยบาย
ดงักล่าวไดรั้บความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 4/2552 เม่ือวนัท่ี 12 พฤษภาคม 2552  

 โดยบริษทัไดต้ระหนกัถึงความสาํคญัของนโยบายกาํกบัดูแลกิจการเน่ืองจากเป็นประโยชน์ต่อการดาํเนินธุรกิจ
ของบริษทัและจะส่งเสริมให้บริษทัมีความมัน่คงและเจริญเติบโตไดอ้ยา่งย ัง่ยนืในระยะยาว สําหรับการกาํหนดแนวทาง
ในการดาํเนินงานนั้น ทั้งน้ี คณะกรรมการจะจดัให้มีการทบทวนนโยบายและการปฏิบติัตามนโยบายดงักล่าวเป็นประจาํ 
นอกจากน้ี ภายหลงัจากท่ีหุ้นสามญัของบริษทั เขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยไ์ดแ้ลว้ บริษทัจะถือปฏิบติัตามกฎและ
ขอ้บงัคบัต่างๆ ตามท่ีสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพยก์าํหนด 

 9.5  การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 
 บริษัทมีนโยบายและวิธีการในการดูแลผูบ้ริหาร และพนักงานในการนําข้อมูลภายในของบริษทัไปใช้เพ่ือ
ประโยชน์ส่วนตน รวมทั้งเพ่ือการซ้ือขายหลกัทรัพยใ์นระหว่างท่ีหลกัทรัพยข์องบริษทัเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน ดงัน้ี 

• ให้ความรู้แก่กรรมการรวมทั้งผูบ้ริหารฝ่ายต่างๆ เก่ียวกบัหน้าท่ีท่ีตอ้งรายงานการถือครองหลกัทรัพยข์องตน 
คู่สมรส และบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อ สํานักงาน กลต. และตลาดหลกัทรัพยต์าม มาตรา 59 และบท
กาํหนดโทษ ตามมาตรา 275 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  

• บริษทักาํหนดให้ผูบ้ริหารรายงานการเปล่ียนแปลงการถือครองหลกัทรัพยต่์อสํานักงานคณะกรรมการกาํกบั
หลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบญัญติัหลักทรัพย ์และตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 
2535 และจดัส่งสําเนารายงานน้ีให้แก่บริษทัในวนัเดียวกบัวนัท่ีส่งรายงานต่อสํานักงานคณะกรรมการกาํกบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

• บริษทักาํหนดมิให้คณะกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือผูป้ฏิบติังานท่ีไดรั้บทราบขอ้มูลภายในเปิดเผยขอ้มูลภายใน
ต่อบุคคลภายนอก หรือบุคคลท่ีไม่มีหน้าท่ีท่ีเก่ียวขอ้ง  และควรละเวน้การซ้ือขายหุ้นของบริษทัในช่วงเวลา
ก่อนท่ีจะเผยแพร่งบการเงิน  หรือเผยแพร่สถานะของบริษทั รวมถึงขอ้มูลสําคญัอ่ืนๆ  และควรรอคอยอย่าง
นอ้ย 24 ชัว่โมงภายหลงัการเปิดเผยขอ้มลูให้แก่สาธารณชนแลว้  ก่อนท่ีจะซ้ือขายหุ้นของบริษทั   

 นอกจากน้ี บริษทัไดก้าํหนดโทษทางวินัยสําหรับผูแ้สวงหาผลประโยชน์จากการนาํขอ้มูลภายในบริษทัไปใช้
หรือนาํไปเปิดเผยจนอาจทาํให้บริษทัไดรั้บความเสียหาย โดยพิจารณาลงโทษตามควรแก่กรณี ไดแ้ก่ การตกัเตือนดว้ย
วาจา การตกัเตือนเป็นตวัหนังสือ การภาคทณัฑ์ ตลอดจนการเลิกจา้งพน้สภาพการเป็นพนักงานดว้ยเหตุไล่ออก ปลด
ออกหรือให้ออกแลว้แต่กรณี เป็นตน้ 
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9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 
 (1) ค่าตอบแทนจากการสอบบญัชีค่าตอบแทนจากการสอบบญัชี (สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556) 
 กลุ่มบริษทัจ่ายค่าตอบแทนการสอบบญัชีให้แก่ สํานักงาน เอ. เอ็ม. ที. แอสโซซิเอท ซ่ึงเป็นสํานักงานสอบ
บญัชีท่ีผูส้อบบญัชีของกลุ่มบริษทัสังกดัในรอบปีบญัชีท่ีผา่นมา เป็นจาํนวนเงินรวม 1,000,000 บาท  

บริษทั รายละเอียดค่าตอบแทน ปี 2556 

บริษทั ไซเบอร์แพลนเน็ต อินเตอร์แอคทีฟ  
    จาํกดั (มหาชน) 
บริษทั แพลนเน็ท จี จาํกดั 

บริษทั บลู วิซาร์ด สตูดิโอ จาํกดั 

บริษทั อินฟอร์เมติกซ์ พลสั จาํกดั 

ค่าสอบบญัชีสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 และค่าสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส 

ค่าสอบบญัชีสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

ค่าสอบบญัชีสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

ค่าสอบบญัชีสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

700,000 

 

50,000 

50,000 

200,000 

รวมตอบแทนผูส้อบบญัชีประจาํปี(บาท)  1,000,000 

 

(2) ค่าบริการอ่ืน   
       -ไม่มี- 

 
 9.7  การปฏบิัตติามหลกัการกาํกบัดูแลกจิการทีด่ีในเร่ืองอืน่ๆ 

 บริษทัมีนโยบายนาํหลกัการ การปฏิบติัตามขอ้พึงปฏิบติัท่ีดี ใชเ้ป็นแนวทางในการดาํเนินงานของบริษัท เพ่ือ
ประโยชน์ต่อการดาํเนินธุรกิจของบริษทั และเพ่ือเป็นการเสริมสร้างความโปร่งใสในการดาํเนินงาน ตลอดจนเพ่ือเพ่ิมความ
มีประสิทธิภาพของฝ่ายบริหารจดัการ อนัจะทาํให้เกิดความเช่ือมัน่ข้ึนในกลุ่มผูถื้อหุ้น ผูล้งทุนและผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุกฝ่าย 
ซ่ึงหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทั 
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10.  ความรับผดิชอบต่อสังคม 
 บริษทั ไซเบอร์แพลนเน็ต อินเตอร์แอคทีฟ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย มีนโยบายดาํเนินธุรกิจดว้ยความ
รับผดิชอบต่อสังคม(Corporate Social Responsibility; CSR) ดว้ยความตระหนกัและให้ความสาํคญัในการสนบัสนุนการ
ดาํเนินกิจกรรมเพ่ือสังคม รวมทั้ งมีเจตนารมณ์ท่ีจะทาํงานร่วมกับผูท่ี้มีส่วนเก่ียวข้อง โดยมุ่งสร้างและสืบสาน
ความสัมพนัธ์อนัดีท่ีเกิดจากการยอมรับและไวว้างใจซ่ึงกนัและกนั คาํนึงถึงผลกระทบท่ีอาจจะมีต่อผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 
เช่น ผูถื้อหุ้น พนักงานลูกคา้ และประเทศชาติ พร้อมทั้งสร้างทศันคติและวฒันธรรมองค์กรเพ่ือให้พนักงานมีความ
รับผิดชอบต่อสังคมท่ีอยู่ร่วมกนั โดยกาํหนดนโยบายให้มีหลกัการกาํหนดไวเ้พ่ือเป็นแนวปฏิบติัร่วมกนั รวมถึงการ
บริหารจดัการตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีอนัเป็นสากลและเป็นประโยชน์ต่อสังคมไทย ทั้งน้ีเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย 

อนัเป็นคุณค่าพ้ืนฐานขององคก์รชั้นนาํ  

 ดว้ยตระหนกัดีถึงความรับผดิชอบต่อส่วนรวม ในระหว่างปี ปี 2554-2556 บริษทั ไซเบอร์แพลนเน็ต อินเตอร์
แอ็คทีฟ จาํกดั(มหาชน) และบริษทัยอ่ยไดร่้วมกิจกรรมกบัส่วนรวมดงัน้ี 

 เม่ือวนัท่ี 24 พฤศจิกายน 2554 สถาบนัเสริมทกัษะและความรู้ภาษาองักฤษ จีเนียส แพลนเน็ต ร่วมกบั บริษทั 
ไซเบอร์แพลนเน็ต อินเตอร์แอคทีฟ จาํกดั (มหาชน) ลงพ้ืนท่ีแจกถุงยงัชีพและเล้ียงอาหารกลางวนั รวมถึงอาสาสมคัร
เป็นจิตอาสาแพ็คถุงยงัชีพและป้ัน EM Ball ตามศูนยพ์กัพิงต่างๆ เพ่ือช่วยเหลือและเป็นกาํลงัใจให้ผูป้ระสบอุทกภัย 
ภายใตโ้ครงการ “Fight Flood 2011” จีเนียส แพลนเน็ต ร่วมกบัไซเบอร์แพลนเน็ต จดัทาํอาหารปรุงสําเร็จและเขา้ไป
เล้ียงอาหารกลางวนั ณ ศูนยพ์กัพิงหน่วยบญัชาการทหารพฒันา เขตดอนเมือง ศูนยพ์กัพิงโรงเรียนประชาบาํรุง เขต
หนองแขม รวมถึงลงพ้ืนท่ีแจกถุงยงัชีพท่ีบรรจุข้าวของเคร่ืองใชอุ้ปโภคบริโภคจาํเป็นให้แก่ผูป้ระสบอุทกภยัในเขต
พ้ืนท่ีสะพานใหม่และบางบวัทอง รวมมีผูป้ระสบภยัทั้งส้ินกว่า 2,000 คน นอกจากน้ี ยงัมีพนักงานท่ีร่วมเป็นจิตอาสาไป
แพค็ถุงยงัชีพและป้ัน EM Ball ณ ศนูยพ์กัพิงโรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา้ และท่ีศาลาพระเก้ียว จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  
 เม่ือวนัท่ี 1 ธันวาคม 2554 คุณศศิวิมล เกิดผล (ท่ี 3 จากซ้าย) กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั อินฟอร์เมติกซ์ พลสั 
จาํกดั (บริษทัในเครือของ บมจ.ไซเบอร์แพลนเน็ต อินเตอร์แอ็คทีฟ หรือ CYBER) เป็นตวัแทนกลุ่มบริษทั ร่วมบริจาค
เรือจาํนวน 10 ลาํ เพ่ือช่วยเหลือผูป้ระสบอุทกภยั ผา่นครอบครัวข่าว 3 โดยมีพิธีกรช่ือดงั คุณสรยุทธ สุทศันะจินดา เป็น
ตวัแทนรับมอบ กิจกรรมในคร้ังน้ี ถือเป็นอีกหน่ึงพนัธกิจในการช่วยเหลือสังคมของบริษทัฯ ซ่ึงบริษทัพร้อมเป็นกาํลงัใจ
ให้ทุกคนสู้ต่อไป 

 
 
  
 นอกจากบริษทัยงัมีนโยบายในการดาํเนินการต่อตา้นการทุจริตคอรัปชัน่โดยไดจ้ดัทาํแนวทางการปฏิบติัเป็น
ลายลกัษณ์อกัษรไวใ้นจรรยาบรรณของบริษทั ซ่ึงไดผ้า่นการอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัแลว้  คณะกรรมการบริษทั
ได้กาํหนดนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น โดยได้แสดงเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบติัของ
ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต โดยบริษัทได้ร่วมให้สัตยาบรรณเพ่ือรับทราบข้อตกลงตามคําประกาศ
เจตนารมณ์ของแนวร่วมดงักล่าวในการต่อตา้นการทุจริตคอรัปชัน่ทุกรูปแบบ นอกจากน้ี บริษทัไดมี้การดาํเนินการ
ป้องกนัการมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการทุจริตและคอรัปชัน่ ดงัน้ี 
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 11.  การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียง 

 บริษทัไดใ้ห้ความสาํคญัต่อระบบควบคุมภายในทั้งในระดบับริหาร และระดบัปฏิบติังาน และเพ่ือให้เกิดความมี
ประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน บริษทัจึงไดก้าํหนดภาระหนา้ท่ี อาํนาจการดาํเนินการของผูป้ฏิบติังานและผูบ้ริหารไวเ้ป็น
ลายลกัษณ์อกัษรอย่างชดัเจน มีการควบคุมดูแลการใชท้รัพยสิ์นของบริษัทให้ เกิดประโยชน์ และมีการแบ่งแยกหน้าท่ี 
ผูป้ฏิบติังาน ผูติ้ดตามควบคุมและประเมินผลออกจากกนั นอกจากน้ี บริษทัยงัจดัให้มีผูท่ี้ทาํหน้าท่ีตรวจสอบภายในเพ่ือทาํ
การสอบทานระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิผลมีการควบคุม
ทางดา้นการเงินและมีการปฏิบติังานท่ีเป็นไปตามแนวทางท่ีวางไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการตรวจสอบการปฏิบติัตาม
กฎหมายและขอ้กาํหนดต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทั โดยผลการตรวจสอบจะถูกรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและ
ผูบ้ริหารระดบัสูง 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทคร้ังท่ี ท่ี 1/2557 เม่ือวันท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2557 ซ่ึงมีคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ไดท้าํการประเมินแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของ   บริษทัไซเบอร์แพลนเน็ต 
อินเตอร์แอคทีฟ จาํกดั (มหาชน) โดยการซกัถามขอ้มูลจากฝ่ายบริหารสรุปไดว้่า จากการประเมินระบบควบคุมภายใน
ของกลุ่มบริษทัในดา้นต่างๆ 5 ดา้น คือ  1. องค์กรและสภาพแวดล้อม  2. การบริหารความเส่ียง 3. การควบคุมการ
ปฏิบติังานของฝ่ายบริหาร 4. ระบบสารสนเทศและการส่ือสารขอ้มลู 5. ระบบติดตาม  

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า ในสภาพปัจจุบนักลุ่มบริษัทมีระบบการควบคุมภายในท่ีเพียงพอและ
สอดคลอ้งกบัแบบประเมินการควบคุมภายในของสํานักงานคณะกรรมการ กลต. โดยเฉพาะในส่วนของการควบคุม
ภายในท่ีเก่ียวกบัเร่ืองการทาํธุรกรรมกบัผูถื้อหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผูบ้ริหารและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว 
(ตามขอ้  3.3 ถึง 3.7 ของแบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน) นั้น กลุ่มบริษทัมีระบบการควบคุมภายใน
ท่ีรัดกุมและเพียงพอให้การทาํรายการดงักล่าวมีความโปร่งใส และเป็นธรรม สําหรับการควบคุมภายในหัวขอ้อ่ืนของ
ระบบควบคุมภายใน คณะกรรมการเห็นว่า ปัจจุบนักลุ่มบริษทัมีการควบคุมภายในท่ีเพียงพอในระดบัหน่ึง  กลุ่มบริษทั
มีนโยบายท่ีจะใชผู้ต้รวจสอบภายในโดยว่าจา้งบุคคลภายนอก คือ บริษทั ปรมา คอนซลัแตน้ท ์จาํกดั (”ปรมา”) เพ่ือทาํ
หนา้ท่ีตรวจสอบระบบควบคุมภายในขององคก์ร โดยไดเ้ร่ิมว่าจา้งบริษทัตั้งแต่เดือนตุลาคม 2550 ให้ทาํการตรวจสอบ
และให้คาํแนะนําในการปรับปรุงระบบควบคุมภายในของกลุ่มบริษัทให้มีความเหมาะสม โดยกลุ่มบริษัทมีการ
ดาํเนินการปรับปรุงตามคาํแนะนาํมาอย่างต่อเน่ือง ทั้งน้ีระหว่างปี 2556  ปรมาไดท้าํการประเมินระบบควบคุมภายใน
สาํหรับ 5 กิจกรรม คือ 1. กิจกรรมการขายลิขสิทธ์ซอฟแวร์ การตั้งลูกหน้ีการคา้ และการรับเงิน 2. กิจกรรมการจดัซ้ือ/
จดัจา้ง การตั้งเจา้หน้ีการคา้ และการจ่ายเงิน 3. กิจกรรมการขายสิทธ์ิการดาํเนินธุรกิจในระบบแฟรนไชส์ การตั้งลูกหน้ี
การคา้และการรับเงิน 4. กิจกรรมการให้บริการอบรมภาษาองักฤษ การตั้ งลูกหน้ีการคา้ และการรับเงิน และ 5. กิจ
กรรมการบริหารสินทรัพยถ์าวร  

พบว่ากลุ่มบริษทั มีระบบการควบคุมภายในอยา่งเพียงพอและมีการปฏิบติัตามอยา่งต่อเน่ือง สําหรับประเด็นท่ี
ผูต้รวจสอบภายในเสนอขอ้สังเกตต่างๆ เป็นเพียงประเด็นเร่ืองของเอกสารการปฏิบติังานภายในในแต่ละฝ่ายงาน ซ่ึง
ขอ้สังเกตดงักล่าวไม่มีผลกระทบอยา่งมีสาระสาํคญัต่อผลการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทั  
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12.  รายการระหว่างกัน 

 12.1  รายการระหว่างกนักบับุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ 

 ในระหว่างปี 2554 ถึงปี 2556 บริษทัมีรายการธุรกิจท่ีสาํคญักบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั บริษทัย่อย และ
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั   ส่วนใหญ่เก่ียวเน่ืองกบัการดาํเนินธุรกิจตามปกติ ทั้งน้ี รายการธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไข
หรือเกณฑท่ี์ตกลงร่วมกนัระหว่างบริษทัฯ และบุคคลหรือบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัดงักล่าว และเป็นไปตามปกติทางธุรกิจ 
โดยรายละเอียดรายการระหว่างกันได้เปิดเผยไวแ้ลว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินของบริษัท 
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 ข้อ 3 รายการท่ีเกิดข้ึนกับบุคคลและกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน  ซ่ึงได้ผ่านการ
ตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแลว้ 

 

มาตรการหรือข้ันตอนการอนุมตักิารทาํรายการระหว่างกนั 

 กรณีท่ีรายการระหว่างกนัของบริษทัฯกบับริษทัย่อยและบริษทัร่วมเกิดข้ึนกบับุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน์มีส่วนไดส่้วนเสีย หรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษทัจะให้คณะกรรมการตรวจสอบ
เป็นผูใ้ห้ความเห็นเก่ียวกบัความจาํเป็นและความเหมาะสมของรายการนั้นภายหลงัการเกิดรายการในทุกๆไตรมาส ใน
กรณีท่ีคณะกรรมการตรวจสอบ ไม่มีความชาํนาญในการพิจารณารายการระหว่างกนัท่ีอาจเกิดข้ึน บริษทัจะจดัให้มี
ผูเ้ช่ียวชาญอิสระหรือผูส้อบบญัชีของบริษทั เป็นผูใ้ห้ความเห็นเก่ียวกบัรายการระหว่างกนันั้นก่อนให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบเป็นผูใ้ห้ความเห็นเก่ียวกับความจาํเป็นและความเหมาะสมของรายการดงักล่าว เพ่ือนาํไปใช้ประกอบการ
ตดัสินใจของคณะกรรมการ หรือผูถื้อหุ้นตามแต่กรณี โดยในการประชุมคณะกรรมการหรือผูถื้อหุ้นเพ่ืออนุมติัการทาํ
รายการ บุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ซ่ึงมีส่วนไดเ้สียจะไม่สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 

นโยบายหรือแนวโน้มการทาํรายการระหว่างกนัในอนาคต 

 บริษทัคาดว่าในอนาคตอาจมีรายการระหว่างกนัของบริษทัและบริษทัย่อย ซ่ึงเป็นไปตามรายการคา้ปกติท่ี
เกิดข้ึน ทั้งน้ี บริษทัจะให้คณะกรรมการตรวจสอบหรือผูส้อบบญัชีของบริษทัหรือผูเ้ช่ียวชาญอิสระ พิจารณาตรวจสอบ
และให้ความเห็นถึงความเหมาะสมของราคา และความสมเหตุสมผลของการทาํรายการดว้ย โดยรายการระหว่างกนัท่ี
อาจเกิดข้ึนในอนาคตนั้ น คณะกรรมการบริษทัตอ้งปฏิบติัให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยตลาดหลักทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์และขอ้บงัคบั ประกาศ คาํสั่ง หรือขอ้กาํหนดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบติัตามขอ้กาํหนด
เก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มลูการทาํรายการเก่ียวโยง และการไดม้าหรือจาํหน่ายทรัพยสิ์นท่ีสาํคญัของบริษทัหรือบริษทัย่อย
หรือบริษทัร่วมตามมาตรฐานการบญัชีท่ีกาํหนดโดยสมาคมนกับญัชีและผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย 
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ส่วนที ่ 3 

ฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงาน 
13.  ข้อมูลทางการเงนิทีสํ่าคญั 
	 13.1 งบการเงนิ 

 รายงานของผู ้สอบบัญชีสําหรับงบการเงินปี  2554 ซ่ึงตรวจสอบ  โดยนายชนันท์กรณ์  สถิรประภากุล     
ผูส้อบบญัชีอนุญาตเลขทะเบียน 6554 จากบริษทั แกรนด ์ออดิท จาํกดั  แสดงความเห็นอยา่งไม่มีเง่ือนไขและมี
ขอ้สังเกตต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทัฯ 

 ร าย ง านของผู ้ส อบบัญ ชีสํ าห รับงบการ เ งิน ปี  2555 ซ่ึ ง ต รวจสอบ  โดยนาย สุ มิ ตร  ขอไพบู ล ย ์   
ผูส้อบบญัชีอนุญาตเลขทะเบียน 4885 จากสาํนกังาน เอ.เอม็.ที. แอสโซซิเอท  แสดงความเห็นอยา่งไม่มีเง่ือนไข
และมีขอ้สังเกตต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทัฯ 

  ร าย ง านของผู ้สอบบัญ ชีสํ าห รับงบการ เ งิน ปี  2556 ซ่ึ ง ตรวจสอบ  โดยนาย สุ มิตร  ขอไพบู ล ย ์   
ผูส้อบบญัชีอนุญาตเลขทะเบียน 4885 จากสํานกังาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท    แสดงความเห็นอยา่งมีเง่ือนไข
และมีขอ้สังเกตต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทัฯ  
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ตารางสรุปงบการเงินรวม(งบแสดงฐานะการเงิน งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ และงบกระแสเงินสด) 
บริษทั ไซเบอร์แพลนเน็ต อินเตอร์แอคทีฟ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
งบแสดงฐานะการเงิน 

       (หน่วย : ลา้นบาท) 
รายการ 2556 2555 2554 

สินทรัพย์       
สินทรัพย์หมุนเวยีน       
  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 33.74  0.67  2.17  
  เงินลงทุนชัว่คราว 1.27 - - 
  ลกูหน้ีการคา้ - กิจการอ่ืน – สุทธิ 1.72 3.05  11.84  
  สินคา้คงเหลือ – สุทธิ 0.48 6.07  3.63  
  ตน้ทุนการพฒันาอสังหาริมทรัพย ์ 132.62 - - 
  ลกูหน้ีอ่ืน – กิจการอ่ืน 2.74  3.29  6.14  
  ลกูหน้ีจากการทุจริต - สุทธิ          -         -         - 
  สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 8.08  7.69  5.19  
  เงินมดัจาํค่าซ้ือท่ีดินและอาคาร 50.00 - - 
  สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนท่ีถือไวเ้พ่ือขาย         - 25.06   - 
       รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน       228.55         45.83         28.97   

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน       
  เงินลงทุนทัว่ไป – สุทธิ - - - 
  สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน – สุทธิ 49.59  89.57  109.44  
  ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ – สุทธิ 17.00  20.00  51.43  
  เงินลงทุนระยะยาว – เงินฝากประจาํ - 1.24  1.21  
  เงินมดัจาํค่าซ้ือเงินลงทุน 36.00 - - 
  สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 0.36  0.58  1.56  
       รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 102.95 111.39  163.64  

รวมสินทรัพย์ 331.51 157.22  192.61  
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งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ) 
 (หน่วย : ลา้นบาท) 

รายการ 2556 2555 2554 

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น       
หนีสิ้นหมุนเวยีน       
   เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 23.59 23.38  24.92  
  เจา้หน้ีการคา้ – กิจการอ่ืน 4.14  4.41  6.43  
  เจา้หน้ีอ่ืน – บุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 0.06 3.80 3.32 
  เจา้หน้ีอ่ืน – กิจการอ่ืน 5.03 2.45 3.31 

  เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 
      -ส่วนท่ีครบกาํหนดชาํระในหน่ึงปี 6.89   2.40   3.30  
  หน้ีสินภายใตส้ัญญาเช่าซ้ือ-ส่วนท่ีครบกาํหนดชาํระในหน่ึงปี 0.37  0.34  0.29  
  เงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 8.06        - 
  หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 2.82 3.02  1.13  
  หน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 
       ท่ีถือไวเ้พ่ือขาย - 25.29       - 
      รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 42.90  73.15  42.70  

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน       
  เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน – สุทธิ -  4.49  12.89  
  หน้ีสินภายใตส้ัญญาเช่าซ้ือ – สุทธิ 0.10  0.47  0.81  
  หน้ีสินผลประโยชน์พนกังาน 0.78  0.90  0.84  
      รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 0.88  5.86  14.54  

รวมหนีสิ้น  43.78 79.01  57.24  

ส่วนของผู้ถือหุ้น       
ทุนเรือนหุน้       
    ทุนจดทะเบียน (มูลค่าหุน้ละ 0.50 บาท) 280.00 140.00  140.00  
    ทุนท่ีออกและชาํระแลว้ (มูลค่าหุน้ละ 0.50 บาท) 280.00 140.00  140.00  
ส่วนเกินมูลค่าหุน้ 225.72 91.02  91.02  
กาํไรสะสม – จดัสรรเพ่ือสาํรองตามกฎหมาย 0.77  0.77  0.77  
กาํไรสะสม – ยงัไม่ไดจ้ดัสรร (218.76) (153.59) (96.42) 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 287.73   78.20   135.37  

ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย       

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 331.51 157.22  192.61  
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งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
       (หน่วย : ลา้นบาท) 

รายการ 2556 2555 2554 

รายได้       
  รายไดจ้ากการขาย   0.13     1.28      1.12  
  รายไดจ้ากการใหบ้ริการ - 0.37  8.12  
  รายไดจ้ากสถาบนัสอนภาษา 0.45    1.97     5.90  
  กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียน   - -   0.89 
  กาํไรจากการจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 2.23 - - 
  รายไดอ่ื้น 0.74 0.21 1.24 
      รวมรายได้ 3.55 3.83  17.27  
ค่าใช้จ่าย       
  ตน้ทุนขายและตน้ทุนการใหบ้ริการ 13.22 12.84  37.24 
  ค่าใชจ่้ายในการขาย 1.26 3.97  9.67  
  ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 12.84 21.25  27.00  
  หน้ีสงสัยจะสูญ 1.45 4.85  31.44  
  ขาดทุนจากการดอ้ยค่า/ตดัจ่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 33.00 12.36  20.65  
  (กาํไร) ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน (0.11) 0.36       - 
  ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเงินลงทุน       -       - 1.75  
  ค่าใชจ่้ายอ่ืน 2.51 0.99 0.70 
  ตน้ทุนทางการเงิน  4.44  4.37  2.81 
      รวมค่าใช้จ่าย 68.72   60.99   131.26  
    
กาํไร(ขาดทุน) สาํหรับปี  (65.17)  (57.16)  (113.99) 
กาํไร(ขาดทุน) เบด็เสร็จอ่ืน สาํหรับปี   -   -   - 
      กาํไร(ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี   (65.17)   (57.16)   (113.99) 

การแบ่งปันกาํไร(ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม       
      ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่  (65.17)  (57.16)  (113.99) 
      ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม   -   -   - 
  (65.17) (57.16) (113.99) 

        
กาํไร(ขาดทุน)สุทธิส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ (0.15) (0.20) (0.41) 
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งบกระแสเงนิสด 
             (หน่วย : ลา้นบาท) 

รายการ 2556 2555 2554 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน       
กาํไร(ขาดทุน) สุทธิ (65.17) (57.16)  (113.99) 

รายการปรับกระทบกาํไร(ขาดทุน)เป็นเงินสดสุทธิไดม้าจาก  
       (ใชไ้ปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน       
   ค่าเส่ือมราคา                        3.00  4.36  4.42  
   ค่าตดัจาํหน่าย 6.98  8.47  24.78  
   หน้ีสงสัยจะสูญ 1.45  4.86    31.44  
   ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน 0.13   0.19  0.19  
   กลบัรายการภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน   (0.27)   (0.03)    - 
   ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินคา้คงเหลือ (กลบัรายการ) 5.43 1.40   2.49  
   ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายสินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 0.14 - - 
   ขาดทุนจากการตดัจ่ายสินคา้คงเหลือ - -  0.46 
   ขาดทุนจากการดอ้ยค่าลกูหน้ีอ่ืน-กิจการอ่ืน  2.10 - -  
   ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเงินลงทุน  - - 1.75  
   ขาดทุนจากการดอ้ยค่าสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 33.00  5.67  20.47  
   ขาดทุน(กาํไร)จากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง (0.11)  0.32   (0.60) 
   ขาดทุน (กาํไร)จากการจาํหน่ายอุปกรณ์  (0.02)  (0.01)  0.01  
   กาํไรจากการจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนท่ีถือไวเ้พ่ือขาย (2.23) - - 
   ขาดทุนจากการตดัจ่ายสินทรัพยถ์าวร - 0.99   0.34  
   ขาดทุนจากการตดัจ่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน -  6.68  3.71  
  ดอกเบ้ียจ่าย 4.44 4.10  2.73  
กาํไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงานก่อนการเปลีย่นแปลง       
        ในสินทรัพย์และหนีสิ้นดาํเนินงาน (11.13) (20.16) (21.80) 
สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง  (182.20)  0.82   11.33  
หน้ีสินดาํเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง) (5.00)  (0.85) 2.48  
ภาษีเงินไดถ้กูหกั ณ ท่ีจ่าย - -   (0.09) 
     เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมดาํเนินงาน (198.33)        (20.19)          (8.08) 
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งบกระแสเงนิสด (ต่อ) 
             (หน่วย : ลา้นบาท) 

รายการ 2556 2555 2554 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน       
   เงินลงทุนชัว่คราว (1.27) - - 
   เงินลงทุนระยะยาว - เงินฝากประจาํ ลดลง (เพ่ิมข้ึน) 1.24  (0.03) 9.99  
   เงินสดจ่ายซ้ืออาคารและอุปกรณ์  (0.03)  (0.01)  (5.70) 
   เงินสดจ่ายซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน -  (0.86)  (31.92) 
   เงินสดรับจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 27.33 1.24  0.03  
   เงินมดัจาํค่าซ้ือเงินลงทุน ลดลง(เพ่ิมข้ึน) (36.00) - - 
      เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน             (8.73) 0.34   (27.60) 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ       
   จ่ายดอกเบ้ีย  (1.03)  (3.58)  (2.56) 
   เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินเพ่ิมข้ึน 0.21 15.32  4.72  
   เงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั เพ่ิมข้ึน (ลดลง) (8.06 ) 8.06  - 
   หน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนท่ีถือไวเ้พ่ือขาย
เพ่ิมข้ึน (ลดลง) (25.29) - - 
   เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน เพ่ิมข้ึน (ลดลง) -  (1.08)  (2.86) 
   เงินสดจ่ายชาํระหน้ีสินภายใตส้ัญญาเช่าซ้ือ  (0.39)  (0.37)  (0.42) 
   เงินสดรับจากการขายและเช่ากลบัคืน - - - 
   เงินสดรับจากการเพ่ิมทุน 274.70 - - 
      เงนิสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมจัดหาเงนิ         240.13 18.35   (1.12) 
        
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึน (ลดลง) - สุทธิ 33.06 (1.50) (36.80) 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้ปี 0.67 2.17 38.97 
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด ณ วนัส้ินปี 33.73 0.67 2.17 
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อตัราส่วนทางการเงนิ 
 

อตัราส่วนทางการเงนิ 2556 2555 2554 

อตัราส่วนแสดงสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)       
  อตัราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 5.41  0.63   0.68  
  อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า) 0.92  0.05   0.33  
  อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า)  (4.62)  (0.35)  (0.21) 
  อตัราส่วนหมุนเวยีนลูกหน้ีการคา้ (เท่า) 0.02  0.13  0.33  
  ระยะเวลาเกบ็หน้ีเฉล่ีย (วนั)  18,000.00     2,699.48     1,080.50  
  อตัราส่วนหมุนเวยีนเจา้หน้ี (เท่า) 2.75  2.37  5.41  
  ระยะเวลาชาํระหน้ี (วนั)  130.91   152.06  66.52  
  วงจรเงินสด (วนั) 17,869.09     2,547.42     1,013.98  
อตัราส่วนแสดงความสามารถในการหากาํไร(Profitability Ratio)         
  อตัรากาํไรขั้นตน้ (%)  (2,175.19)  (254.69)  (146.06) 
  อตัรากาํไรจากการดาํเนินงาน (%) *  (11,215.69)  (1,578.96)  (632.30) 
  อตัราส่วนเงินสดต่อการทาํกาํไร (%) 304.31  35.33  7.09  
  อตัรากาํไรอ่ืน(%) 83.55  5.51   12.38  
  อตัรากาํไรสุทธิ (%) * (1,835.77)  (1,491.96)  (554.04) 
  อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ (%) (35.62)  (53.53)  (59.16) 
อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน  (Efficiency Ratio)        
  อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์(%) (26.67)  (32.68)  (46.03) 
  อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยถ์าวรและไม่มีตวัตน (%) (62.65)  (32.79)  (50.11) 
  อตัราการหมุนของสินทรัพย ์(เท่า) 1.45 0.02  0.07  
อตัราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial Ratio)        
  อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (เท่า) 0.15 1.01    0.42  
  อตัราส่วนความสามารถชาํระดอกเบ้ีย (เท่า) (44.66)  (4.93)  (2.92) 
  อตัราส่วนความสามารถชาํระภาระผกูพนั (เท่า)  (14.44)  (40.09)  (0.32) 
  อตัราการจ่ายเงินปันผล (%)  N/A N/A N/A 
  มูลค่าตามบญัชีสุทธิ/หุน้(บาท)(Par : 0.50 บาท) 0.51 0.28  0.48  
หมายเหตุ : *ไม่รวมขาดทุนจากการดอ้ยค่าเงินลงทุนและค่าเผือ่ลูกหน้ีจากการทุจริต 
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14.  การวเิคราะห์และคาํอธิบายของฝ่ายจัดการ 
 14.1 คาํอธิบายและการวเิคราะห์ฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงาน 
  ผลการดาํเนินงานของบริษทั ไซเบอร์แพลนเน็ต อินเตอร์แอคทีฟ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
 
รายได้  
           รายไดข้องกลุ่มบริษทัสามารถจาํแนกไดเ้ป็น 4 ลกัษณะ คือ รายไดจ้ากการบริการ รายไดจ้ากสถาบนัสอนภาษา 
รายไดจ้ากการขาย และรายไดอ่ื้น โดยสัดส่วนรายไดแ้ต่ละประเภทระหวา่งปี 2554-2556 สามารถแสดงไดด้งัน้ี 

รายไดข้องกลุ่มบริษทั 
2556 2555 2554 

ลา้นบาท % ลา้นบาท % ลา้นบาท % 
รายไดจ้ากการบริการ - 0.00% 0.37 9.66% 8.12 47.02% 
รายไดจ้ากสถาบนัพฒันาทกัษะเดก็  0.45 12.68% 1.97 51.44% 5.89 34.11% 
รายไดจ้ากการขาย 0.13 3.66% 1.28 33.42% 1.12 6.49% 
กาํไรจากการจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่
หมุนเวยีนท่ีถือไวเ้พ่ือขาย 2.23 62.81% - - - - 
รายไดอ่ื้นๆ 0.74 20.85% 0.21 5.48% 2.14 12.39% 
รายได้รวม 3.55 100.00% 3.83 100.00% 17.27 100.00% 

 

จากตารางขา้งตน้ในปี 2554 กลุ่มบริษทัมีรายไดส่้วนใหญ่เกิดจากธุรกิจพฒันาซอฟตแ์วร์เกม ทั้งจากเกมท่ีพฒันา
ให้กบัลูกคา้ทัว่ไปและเกมท่ีพฒันาสําหรับธุรกิจสถาบนัพฒันาทกัษะสําหรับเด็ก “จีเนียส แพลนเน็ต” อย่างไรก็ตามการ
ลดลงของรายได้จากธุรกิจพฒันาซอฟต์แวร์เกมในระหว่างปี 2554-2556 สืบเน่ืองจากทางบริษัทอยู่การปรับเปล่ียน
โครงสร้างการดาํเนินธุรกิจและมองหาธุรกิจใหม่ควบคู่กนัไป เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัสภาวะการท่ีเปล่ียนแปลง 
 
รายไดจ้ากการบริการ  

 รายไดจ้ากการใหบ้ริการแบ่งตามรูปแบบการพฒันาซอฟตแ์วร์ระหวา่งปี 2554-2556 สามารถแสดงไดด้งัน้ี  
รายไดจ้าํแนกตาม ปี 2556 ปี 2555 ปี 2554  

กลุ่มธุรกิจ ลา้นบาท % ลา้นบาท % ลา้นบาท % 

พฒันาเพ่ือจาํหน่าย             
 - เกมคอนโซล - 0.00% - 0.00% 2.50 30.83% 
  รวมพฒันาเพ่ือจาํหน่าย - 0.00% - 0.00% 2.50 30.83% 
รับจา้งพฒันา       
 - เกมคอมพิวเตอร์(ออฟไลน์และออนไลน์) - 0.00% 0.37 100.00% 4.32 53.20% 
 - เกมคอนโซล - 0.00% - 0.00% 1.30 16.01% 
  รวมรับจา้งพฒันา - 0.00% 0.37 100.00% 5.62 69.17% 
รวมรายไดจ้ากการบริการ - 0.00% 0.37 100.00% 8.12 100.00% 

 



                                                          บริษทั ไซเบอร์แพลนเน็ต อนิเตอร์แอคทฟี จํากดั (มหาชน) 

 

56-1 ปี 2556                                                                                                                                          หนา้ 63 
 

รายไดจ้ากการบริการเป็นรายไดท่ี้เกิดจากการประกอบธุรกิจพฒันาซอฟตแ์วร์เกม โดยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 47.02 และร้อย
ละ 9.66 ของรายไดร้วมในปี 2554-2555 ตามลาํดบั รายไดด้งักล่าวสามารถแบ่งรูปแบบการดาํเนินธุรกิจได ้2 รูปแบบหลกั 
คือ การพฒันาซอฟตแ์วร์เกมเพ่ือจาํหน่าย และการรับจา้งพฒันาซอฟตแ์วร์เกม  
 การปรับตวัลดลงของรายไดจ้ากการพฒันาเกมสําหรับเล่นบนเคร่ืองเกมคอนโซลและเล่นบนคอมพิวเตอร์จาก 8.12 
ลา้นบาทและ 0.37 ลา้นบาทในปี 2554 และ 2555 ตามลาํดบั เกิดจากการท่ีกลุ่มบริษทัไดล้ดบทบาทในการพฒันาเกมสําหรับ
เคร่ืองเล่นเกมคอนโซลและคอมพิวเตอร์(ออฟไลน์) ลง เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผูบ้ริโภคใน
อุตสาหกรรมเกมซ่ึงเร่ิมหันไปยงัเกมบนอุปกรณ์พกพา อาทิ โทรศพัท์มือถือ (Smart phone)  แท็ปเล็ตพีซี รวมถึงเกมบน
เครือข่ายสังคมออนไลน์มากข้ึน สาํหรับปี 2556 กลุ่มบริษทัไดห้ยดุการใหบ้ริการการพฒันาซอฟตแ์วร์ลง และกาํลงัอยูร่ะหวา่ง
การเจรจาดา้นความร่วมมือทางธุรกิจกบับริษทัหลายแห่งไม่ว่าจะเป็นดา้นการพฒันาร่วม หรือการจาํหน่ายซอฟต์แวร์เกม
ออกไป 
 
รายไดจ้ากสถาบนัสอนภาษา 
 กลุ่มบริษัทได้ขายแฟรนไชส์ให้กับผูท่ี้สนใจ ซ่ึงได้เปิดในระหว่างปี 2554-2555 แลว้จาํนวน 19 สาขาทั้ งใน
กรุงเทพมหานครและต่างจงัหวดั ทาํให้ในปี 2554-2556 กลุ่มบริษทัมีรายไดจ้ากธุรกิจสถาบนัสอนภาษาจาํนวน 5.89 ลา้น
บาทหรือร้อยละ 34.11 จาํนวน 1.97 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 51.44 และจาํนวน 0.45 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 12.68 
ของรายไดจ้ากการใหบ้ริการทั้งหมดตามลาํดบั 
 
รายไดจ้ากการขาย 
 รายไดจ้ากการขายในระหว่างปี 2554-2556 ส่วนใหญ่เกิดจากการจาํหน่ายเคร่ืองเล่นคอมพิวเตอร์พกพาให้กบัผูท่ี้
ไดรั้บสิทธ์ิในการเปิดสถาบนั จีเนียส แพลนเน็ต หรือแฟรนไชส์ซี (Franchisee)   
 
รายไดอ่ื้น 

รายไดอ่ื้นๆ ของกลุ่มบริษทัในปี 2554-2556 มีมูลค่าเท่ากบั 2.14 ลา้นบาท 0.21 ลา้นบาท และ 0.74 ลา้นบาท ตามลาํดบั 
ซ่ึงโดยส่วนใหญ่ ประกอบดว้ยดอกเบ้ียรับ รายไดจ้ากการขายลิขสิทธ์ิตวัการ์ตูน รายไดจ้ากการเก็บค่าละเมิดลิขสิทธ์ิ กาํไร
จากอตัราแลกเปล่ียนและกาํไรจากการขายอุปกรณ์ เป็นตน้ 

ในปี 2556 กลุ่มบริษทัยงัมีรายไดจ้ากกาํไรจากการจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พ่ือขาย มีมูลค่าเท่ากบั 
2.23 ลา้นบาท  
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ต้นทุนในการขายและการให้บริการ 

ตน้ทุนในการขายและการใหบ้ริการของกลุ่มบริษทัระหวา่งปี 2554-2556 สามารถแบ่งไดต้ามลกัษณะการประกอบ
ธุรกิจโดยสรุป ดงัน้ี 

ตน้ทุนในการขาย ปี 2556 ปี 2555 ปี 2554 

และการใหบ้ริการ ลา้นบาท % ลา้นบาท % ลา้นบาท % 

 - พฒันาเกม 4.28 32.38%         6.29  48.99% 28.52 76.58% 
 - สถาบนัพฒันาทกัษะเดก็        3.36  25.42%        3.99  31.07% 5.23 14.04% 
 - จาํหน่ายคอมพิวเตอร์พกพา 
     และแผน่เกมสาํเร็จรูป 0.15 1.13% 1.16 9.03% 1.00 2.69% 
 - ขาดทุนจากการลดมูลค่าใน 
    สินคา้คงเหลือ 5.43 41.07% 1.40 10.90% 2.49 6.69% 
รวม 13.22 100.00% 12.84 100.00% 37.24 100.00% 
- พฒันาเกม - 1,700.16% 351.23%  
 - สถาบนัพฒันาทกัษะเดก็ 7.47% 202.51% 88.64%  
 - *นาํเขา้และจาํหน่ายแผน่เกมสาํเร็จรูป 115.38% 90.63% 89.29%  

*คาํนวณโดยไม่ไดร้วมขาดทุนจากการลดมูลค่าในสินคา้คงเหลือ 
 
ธุรกิจพฒันาซอฟตแ์วร์เกม  

ตน้ทุนพฒันาซอฟตแ์วร์เกมกลุ่มบริษทักาํหนดให้มีการทดสอบการดอ้ยค่าของสินทรัพยท่ี์ไม่มีตวัตนในแต่ละปี
เพ่ือให้งบการเงินของกลุ่มบริษทัสะทอ้นสถานะทางการเงินท่ีแทจ้ริง ในปี 2554-2555 งบการเงินของกลุ่มบริษทัแสดงตน้ทุน
ในการพฒันาซอฟตแ์วร์เกมอยูท่ี่ 28.52 ลา้นบาท และ 6.29 ลา้นบาทตามลาํดบั โดยสัดส่วนตน้ทุนในการพฒันาซอฟตแ์วร์เกม
ต่อรายไดข้องธุรกิจดงักล่าวในระหว่างปี 2554-2555 อยูท่ี่ร้อยละ 351.23 และร้อยละ 1,700.16 ตามลาํดบั สําหรับปี 2556 
กลุ่มบริษทัไดห้ยดุการพฒันาเน่ืองการลดลงของบุคลากร และกาํลงัศึกษาความเป็นไปไดแ้ละความเปล่ียนแปลงของตลาด
ซอฟตแ์วร์เกม จึงแสดงตน้ทุนท่ีเกิดจากการตดัจาํหน่ายบญัชีการดอ้ยค่าของสินทรัพยท่ี์ไม่มีตวัตน 
 
ธุรกิจสถาบนัพฒันาทกัษะสาํหรับเดก็ 

ตน้ทุนการขายและใหบ้ริการต่อรายไดข้องธุรกิจพฒันาทกัษะสาํหรับเดก็ในปี 2554-2555 อยูท่ี่ร้อยละ 88.64 และ
ร้อยละ 202.51 ตามลาํดบั การผนัผวนของอตัรากาํไรขั้นตน้ดงักล่าว เกิดเน่ืองจากตน้ทุนส่วนใหญ่ของธุรกิจน้ีเป็นตน้ทุนจาก
การตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนจากการพฒันาซอฟตแ์วร์เพ่ือใชเ้ป็นโปรแกรมในหลกัสูตรของสถาบนั ซ่ึงจะถูกตดัจ่าย
ในอตัราคงท่ีในแต่ละงวดบญัชี เป็นตน้ ดงันั้น เน่ืองจากลกัษณะตน้ทุนส่วนใหญ่ของธุรกิจน้ีเป็นตน้ทุนคงท่ี การแกว่งตวั
ของรายไดใ้นแต่ละงวดเวลาจึงส่งผลกระทบโดยตรงต่ออตัรากาํไรขั้นตน้ของธุรกิจดงักล่าว 
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การจาํหน่ายอุปกรณ์และแผน่เกมสาํเร็จรูป 

ตน้ทุนจากการจาํหน่ายอุปกรณ์และแผ่นเกมสําเร็จรูปในระหว่างปี 2554-2556 โดยส่วนใหญ่เป็นตน้ทุนจากการ
จาํหน่ายคอมพิวเตอร์พกพาใหก้บัผูท่ี้ไดรั้บสิทธ์ิในการเปิดสถาบนั จีเนียส แพลนเน็ต  
 

ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร  
      สัดส่วนค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารต่อรายไดจ้ากการขาย/บริการและสถาบนัสอนภาษา 

  2556 2555 2554 
  ลา้นบาท % ลา้นบาท % ลา้นบาท % 
ค่าใชจ่้าย             
  ค่าใชจ่้ายในการขาย 1.26 221.05% 3.97 109.67% 9.67 63.91% 
  ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 13.24 2,322.81% 22.60 624.31% 27.71 183.15% 
  หน้ีสงสัยจะสูญ 1.45 254.38% 4.85 133.98% 31.44 207.80% 
  ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเงินลงทุน     - -     - - 1.75 11.57% 
  ขาดทุนจากการดอ้ยค่า/ตดัจ่ายสินทรัพย ์
      ไม่มีตวัตน 33.00 887.19% 12.36 341.44% 20.65 136.48% 
  รวมค่าใชจ่้าย 48.95 3,675.44% 43.78 1,209.39% 91.22 602.91% 
รายไดจ้ากการขาย/บริการและ       

3.62 
  
  15.13        สถาบนัพฒันาทกัษะสาํหรับเดก็ 0.57   

 
ค่าใชจ่้ายในการขาย 
 ค่าใชจ่้ายในการขายของกลุ่มบริษทั ประกอบดว้ยค่าใชจ่้ายหลกั 4 กลุ่ม ไดแ้ก่ ค่าตอบแทนพนักงานฝ่ายขาย ค่า
นายหน้าและค่าคอมมิชชัน่ ค่าประชาสัมพนัธ์ และค่าใชจ่้ายในการเดินทาง ซ่ึงค่าใชจ่้ายในการขายของกลุ่มบริษทัในปี 
2554-2556 มีมูลค่าอยูท่ี่ 9.67 ลา้นบาท 3.97 ลา้นบาท และ 1.26 ลา้นบาทตามลาํดบั โดยคิดเป็นอตัราส่วนร้อยละ 63.91 ร้อย
ละ 109.67 และร้อยละ 221.05 ของรายไดจ้ากการขาย/บริการและสถาบนัพฒันาทกัษะสําหรับเด็กของกลุ่มบริษทั การ
เพ่ิมข้ึน (ลดลง) ของค่าใชจ่้ายในการขายในระหวา่งปี 2554-2556 โดยส่วนใหญ่สัมพนัธ์กบัการขยายธุรกิจของสถาบนัพฒันา
ทกัษะสาํหรับเดก็เป็นหลกั 
 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 
 ค่าใชจ่้ายในการบริหารของบริษทั ประกอบดว้ย ค่าใชจ่้ายหลกั 4 กลุ่ม ไดแ้ก่ ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัพนกังาน ค่าเส่ือม
ราคาและค่าตดัจาํหน่าย ค่าใชจ่้ายสํานกังาน และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ โดยค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัพนกังาน ถือเป็นส่วนประกอบหลกั
ของค่าใชจ่้ายในการบริหาร  
 ค่าใชจ่้ายในการบริหารของกลุ่มบริษทัในปี 2555 เปล่ียนแปลงลดลงจากปี 2554 จาํนวน 5.11 ลา้นบาทเกิดจากการ
ลดลงของค่าใชจ่้ายพนกังานเน่ืองจากการปรับโครงสร้างพนกังานภายในบริษทั สาํหรับปี 2556 เปล่ียนแปลงลดลงจากปี 
2555 จาํนวน 9.36 ลา้นบาท ส่วนใหญ่เกิดจากจาํนวนพนกังานท่ีลดลง และค่าใชจ่้ายบริหารของกลุ่มบริษทัก็ลดลงเป็น
จาํนวนมาก โดยค่าใชจ่้ายบริหารท่ีเกิดข้ึนส่วนใหญ่เป็นการจา้งงานจากหน่วยงานภายนอก 
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หน้ีสงสัยจะสูญ 
หน้ีสงสัยจะสูญสาํหรับปี 2554-2556 มีรายละเอียด ดงัต่อไปน้ี 

2556 2555 2554 
  ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท 
 - ลกูหน้ีการคา้ 1.45  4.86  14.77  
 - ลกูหน้ีจากการทุจริต - - 16.66  
  1.45 4.86  31.44  

 
ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญจากลกูหน้ีการคา้ในปี 2554-2556 ส่วนใหญ่เป็นการประมาณการค่าเผื่อสาํหรับลูกหน้ีการคา้

ในต่างประเทศท่ีมีอายลุูกหน้ีเกินกาํหนดกวา่ 1 ปี โดยบริษทัจะพิจารณาอายลุูกหน้ีประกอบกบัการพิจารณาลูกหน้ีแต่ละราย
เป็นหลกั  

ประมาณการค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญจากการทุจริต เกิดจากการกระทาํทุจริตโดยเจ้าหน้าท่ีการเงินของบริษทัฯ
ร่วมกบับุคคลภายนอกในการปลอมแปลงเอกสารและใชเ้อกสารปลอมในการเบิกเงินฝากธนาคารในนามของกลุ่มบริษทัฯ
ไปใชเ้ป็นการส่วนตวั บริษทัฯไดแ้จง้ความดาํเนินคดีกบัพนกังานดงักล่าวและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งแลว้บางส่วน โดยปัจจุบนัอยู่
ในระหว่างดาํเนินคดีอาญา  นอกจากน้ีบริษทัฯไดด้าํเนินการยื่นฟ้องพนักงานดงักล่าวต่อศาลแรงงานกลางและศาลแพ่ง
สําหรับการกระทาํทุจริตท่ีตรวจพบเพ่ิมเติมอีกดว้ย รายละเอียดดงัท่ีกล่าวแลว้ในส่วนท่ี 1 ขอ้ 5  หัวขอ้ “ขอ้พิพาททาง
กฎหมาย”  
 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่า/ตดัจ่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนในปี 2554-2556 จาํนวน 20.65 ลา้นบาท 12.36 ลา้นบาท และ 
33.00 ลา้นบาท ตามลาํดบั เป็นการประมาณการค่าเผื่อการลดมูลค่าในมูลค่าคงเหลือของลิขสิทธ์ิซอฟแวร์เกมท่ีคาดวา่จะไม่
สามารถจาํหน่ายซํ้ าไดใ้นอนาคต  

 

ความสามารถในการทาํกาํไร 

อตัราส่วนแสดงความสามารถในการทาํกาํไรของกลุ่มบริษทัระหวา่งปี 2554-2556 สามารถแสดงไดด้งัน้ี 
อตัรากาํไร ปี 2556 ปี 2555 ปี 2554 

กาํไรขั้นตน้ (2,175.19)% (254.69)% (146.06)% 
กาํไรจากการดาํเนินงาน* (11,215.69)% (1,578.96)% (632.30)% 
กาํไรสุทธิ* (1,835.77)% (1,491.96)% (554.04)% 
หมายเหตุ : คาํนวณจากรายไดจ้ากการขายและบริการ  
* ไม่รวมขาดทุนจากการดอ้ยค่าเงินลงทุนในบริษทัอ่ืนและค่าเผือ่ลูกหน้ีจากการทุจริต 
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 อตัรากาํไรขั้นตน้ของกลุ่มบริษทัท่ีลดลงเน่ืองจากพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในอุตสาหกรรมเกมมีการเปล่ียนแปลง
ไป โดยเร่ิมหันไปยงัเกมบนอุปกรณ์พกพา อาทิ มือถือและแท็ปเลต็พีซี รวมถึงเกมบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ เช่น เฟซบุ๊ก 
ซ่ึงส่งผลใหร้ายไดจ้ากเกมคอนโซลของบริษทัลดลง เพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลงของตลาด 

ดงักล่าว บริษทัไดเ้ร่ิมพฒันาเกมบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ตั้งแต่ปี 2553 อีกทั้งมุ่งเนน้การพฒันาซอฟทแ์วร์เกม
เพ่ือการศึกษา (education software) โดยทาํการจาํหน่ายผา่นธุรกิจสถาบนัเสริมทกัษะสาํหรับเดก็ในนาม จีเนียส แพลนเน็ต   

ในส่วนของอตัรากาํไรจากการดาํเนินงานและกาํไรสุทธิของกลุ่มบริษทัลดลงอยา่งมากในปี 2555 มีสาเหตุหลกัมา
จากการลดลงของรายไดจ้ากการจาํหน่ายเกมคอนโซลดงัท่ีไดก้ล่าวแลว้  
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ฐานะทางการเงิน 

 สินทรัพย ์

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

  % ต่อสินทรัพยร์วม 
รายการ 2556 2555 2554  

  ลา้นบาท % ลา้นบาท % ลา้นบาท % 
สินทรัพย ์             
สินทรัพยห์มุนเวียน             
  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 35.01  10.56% 0.67  0.43% 2.17  1.13% 

  ลกูหน้ีการคา้ - กิจการอ่ืน - สุทธิ 1.72  0.52% 3.05  1.94% 11.84  6.15% 

  สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 0.48  0.14% 6.07  3.86% 3.63  1.89% 

  ตน้ทุนการพฒันาอสังหาริมทรัพย ์ 132.62 40.00% - - - - 

  เงินมดัจาํค่าซ้ือท่ีดินและอาคาร 50.00 15.08% - - - - 

  สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 8.72 2.63% - - - - 

  สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนท่ีถือไวเ้พ่ือขาย - - 25.06  15.94%  - - 
       รวมสินทรัพยห์มุนเวยีน 228.55 68.94% 45.83  29.15%        28.97  15.04% 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน             
  เงินลงทุนทัว่ไป – สุทธิ - - - - - - 
  สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน – สุทธิ 49.59  14.96% 89.57  56.97% 109.44  56.82% 
  ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 17.01  5.13% 20.00  12.72% 51.43  26.70% 
  เงินมดัจาํค่าซ้ือเงินลงทุน 36.00 10.86% - - - - 
  เงินลงทุนระยะยาว - เงินฝากประจาํ - - 1.24  0.79% 1.21  0.63% 
  สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 0.36 0.11% - - - - 
       รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 102.96 31.06% 111.39  70.85%       163.64  84.96% 
รวมสินทรัพย ์ 331.51 100.00% 157.22  100.00%       192.61  100.00% 

สัดส่วนของสินทรัพยห์มุนเวียนหลกัมีการปรับตวัลดลงจากร้อยละ 9.16 ของสินทรัพยร์วม  ณ ส้ินปี 2554 เป็น
ร้อยละ 6.23 ในปี 2555 เน่ืองจากมีการลดลงของลูกหน้ีการคา้จาํนวน 8.79 ลา้นบาท ซ่ึงเกิดจากการไดรั้บชาํระเงินจากลูกหน้ี
การคา้ระหว่างปีจาํนวน 8.03 ลา้นบาท การตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญเพ่ิมข้ึนจาํนวน 4.38 ลา้นบาท (พิจารณาจากอายุหน้ี
ประกอบกับการพิจารณาลูกหน้ีแต่ละรายตามความเหมาะสม) และหักกลบกับรายได้ระหว่างปีจาํนวน 3.62 ล้านบาท  
นอกจากน้ีการลดลงของเงินสดจาํนวน 1.50 ลา้นบาท จากปี 2554 ทาํให้เงินสดปี 2555 มีจาํนวน 0.67 ลา้นบาท เกิดจากเงินสด
จ่ายจากกิจกรรมดาํเนินงานตามปรกติจาํนวน 20.19 ลา้นบาท เงินสดไดม้าสุทธิจากกิจกรรมจดัหาเงินจาํนวน 18.35 ลา้นบาท 
และเงินสดจ่ายในกิจกรรมลงทุนจาํนวน 0.34 ลา้นบาท  
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 สําหรับในปี 2555 สัดส่วนของสินทรัพยห์มุนเวียนหลกัมีการปรับตวัเพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ 22 สาเหตุส่วนใหญ่เกิด 
เน่ืองจาก มีการจดัประเภทท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างของบริษทัเป็นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พ่ือขายจาํนวน 25.06 ลา้นบาท 
โดยสินทรัพยด์งักล่าวไดรั้บการอนุมติัให้ขายตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 13 พฤศจิกายน 2555 และ
บริษทัไดโ้อนกรรมสิทธ์ิในสินทรัพยใ์หแ้ก่ผูซ้ื้อแลว้ในวนัท่ี 29 มกราคม 2556  
 ในปี 2556 กลุ่มบริษทัไดมี้แนวทางแกไ้ข โดยเร่ิมขยายการลงทุนไปยงัธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์โดยจะมุ่งเนน้การ
ลงทุนในธุรกิจท่ีสามารถสร้างผลกาํไรไดใ้นระยะเวลาไม่นานนกั เช่น การลงทุนดาํเนินโครงการจดัสรรท่ีดินเพ่ือขายบริเวณ
อาํเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสีมาจาํนวน 5 แปลง ซ่ึงปัจจุบนัมียอดจองผา่นตวัแทนจาํหน่ายแลว้ประมาณร้อยละ 20 และ
คาดวา่จะสามารถเร่ิมรับรู้รายไดจ้ากการจาํหน่ายท่ีดินไดภ้ายในไตรมาส 1 ต่อไตรมาส 2 ของปี 2557 นอกจากน้ีบริษทัยงัได้
ดาํเนินการมองการลงทุนในธุรกิจดา้นคอนโดอีกดว้ย โดยจะเนน้โครงการท่ีมีศกัยภาพในการสร้างผลกาํไรไดใ้นระยะเวลา
ไม่เกิน 1 ปีนับจากการลงทุนเป็นหลกั  จากการดาํเนินการดังกล่าวบริษทัคาดว่าจะสามารถจะมีรายได้จากธุรกิจ
อสังหาริมทรัพยท่ี์สามารถรับรู้รายไดใ้นปี 2557 และกลุ่มบริษทัยงัไดใ้ชเ้งินจาํนวน 50 ลา้นบาท เป็นเงินมดัจาํเพ่ือทาํให้
บริษทัสามารถเขา้ไปดาํเนินการตรวจสอบ วิเคราะห์และประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นของดินพร้อมอาคารชุดเพ่ือพกัอาศยั (ความ
สูง 25 ชั้น) แห่งหน่ึงซ่ึงตั้ งอยู่บริเวณสถานีรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตล้ิงค์มกักะสัน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร โดยอาคาร
ดงักล่าวอยูร่ะหวา่งการก่อสร้างซ่ึงคาดวา่จะก่อสร้างแลว้เสร็จและเร่ิมมีการโอนกรรมสิทธ์ิไดภ้ายในเดือนมิถุนายนปี 2557 
อยา่งไรกต็ามปัจจุบนับริษทัฯคู่สัญญาไดท้าํหนงัสือขอขยายเวลาสาํหรับการซ้ือขายดงักล่าวออกไปอีก 90 วนันบัจากวนัท่ี 27 
กมุภาพนัธ์ 2557 เน่ืองจากบริษทัฯคู่สัญญาอยูร่ะหวา่งรอผลอนุมติัจากธนาคารในการปลดจาํนองเพ่ือโอนขายระหวา่งจาํนอง
ซ่ึงตอ้งเขา้รับการพิจารณาของกรรมการของธนาคาร จึงไดข้อขยายเวลาซ้ือขายดงักล่าว และเม่ือครบกาํหนดการขยายเวลา
ซ้ือขาย หากไม่สามารถทาํการซ้ือขายโครงการดงักล่าวไดคู้่สัญญาจะตอ้งคืนเงินมดัจาํจาํนวน 50 ลา้นบาทพร้อมดว้ยดอกเบ้ีย
ร้อยละ 7.00 ต่อปีคิดเป็นระยะเวลา 278 วนัเป็นจาํนวนเงิน 2,665,753.42 บาท(คาํนวณจนถึงวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2557)ทนัที 

 

 สัดส่วนของสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนมีการปรับตวัลดลงจากร้อยละ 84.96 ของสินทรัพยร์วม ณ ส้ินปี 2554 เป็นร้อยละ 
70.85 ในปี 2555 และมีการปรับตวัลดลงเป็นร้อยละ 36.07 ในปี 2556 ทั้งน้ีมีสาเหตุหลกั 4 ประการไดแ้ก่  

 การลดลงของท่ีดินอาคารและอุปกรณ์ 

ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ ของกลุ่มบริษทั ณ ส้ินปี 2555 ลดลงจากปี 2554 จาํนวน 31.43 ลา้นบาท เกิดจาก
การจดัประเภทท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างของบริษทัเป็นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พ่ือขายจาํนวน 25.06 ลา้น
บาทดังท่ีกล่าวแล้ว และค่าเส่ือมราคาสําหรับปีจํานวน 4.36 ล้านบาท  และในปี 2556ลดลงจาก ปี 2555 
เน่ืองมาจากการคาํนวณค่าเส่ือมราคาสาํหรับปีจาํนวน 3.00 ลา้นบาท 

 การลดลงของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 

การลดลงของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนในปี 2555 จากปี 2554 จาํนวน 19.87 ลา้นบาท  เป็นผลมาจากการตั้ง
ประมาณการการลดมูลค่าในมูลค่าคงเหลือ/การตดัจ่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนรวมจาํนวน 12.36 ลา้นบาท  และการ
ตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนจาํนวน 8.47 ลา้นบาท  สาํหรับปี 2556 กลุ่มบริษทัไดป้ระมาณการการลดมูลค่า
ในมูลค่าคงเหลือรวมจาํนวน 33.00 ลา้นบาท และมีการตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนจาํนวน 6.98 ลา้นบาท ซ่ึง
ทาํใหมู้ลค่าทรัพยสิ์นไม่มีตวัตนปี 2556 ลดลงจากปี 2555 เป็นจาํนวน 39.98 ลา้นบาท 
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 การเพ่ิมข้ึนของเงินมดัจาํค่าซ้ือเงินลงทุน 
ในปี 2556 มีการเพ่ิมข้ึนของเงินมดัจาํดงักล่าวจาํนวน 36.00 ลา้นบาท มาจากกลุ่มบริษทัสําหรับเงินมดัจาํเพ่ือ
ศึกษาและประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นของเงินลงทุนในหุ้นสามญัในบริษทัแห่งหน่ึงเป็นการมดัจาํเพ่ือเขา้ไปซ้ือ
หุ้นสามญัเกือบทั้งหมดในกิจการท่ีดาํเนินธุรกิจดา้นอสังหาริมทรัพย ์โดยปัจจุบนับริษทัดงักล่าวมีสินทรัพย์
สุทธิ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 จาํนวน 41.63 ลา้นบาท และอยู่ระหว่างดาํเนินโครงการก่อสร้าง
คอนโดมิเนียมสูง 5 ชั้นจาํนวน 1 อาคาร ซ่ึงตั้งอยูบ่ริเวณใกลก้บัทางข้ึนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ อาํเภอปาก
ช่อง จงัหวดันครราชสีมา โดยโครงการดงักล่าวปัจจุบนัก่อสร้างแลว้เสร็จประมาณร้อยละ 50 และมียอดจอง
จนถึงปัจจุบนัประมาณกว่าร้อยละ 50 ซ่ึงคาดว่าจะเร่ิมมีการโอนกรรมสิทธ์ิไดภ้ายในปลายปี 2557 ส่วน
สาเหตุท่ีเกิดความล่าชา้ในการซ้ือขายหุน้ของบริษทัฯแห่งน้ีนั้น เน่ืองมาจากอยูร่ะหวา่งดาํเนินการศึกษาขอ้มูล
ทางการเงินและขอ้มูลดา้นขอ้กฎหมายของบริษทัฯดงักล่าว และปัจจุบนัไดศึ้กษาจนเสร็จส้ินแลว้และกาํลงั
ดาํเนินการสรุปเง่ือนไขในการเขา้ซ้ือขายเงินลงทุนในหุน้ของบริษทัฯดงักล่าว ทั้งน้ีหากครบกาํหนดการขยาย
เวลาซ้ือขาย หากไม่สามารถทาํการซ้ือขายเงินลงทุนในหุน้สามญัของบริษทัดงักล่าวไดคู้่สัญญาจะตอ้งคืนเงิน
มดัจาํจาํนวน 36 ลา้นบาทพร้อมดว้ยดอกเบ้ียร้อยละ 7.00 ต่อปีคิดเป็นระยะเวลา 319 วนัเป็นจาํนวนเงิน 
2,202,410.96 บาท(คาํนวณจนถึงวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2557)ทนัที 

 การลดลงของเงินลงทุนระยะยาว - เงินฝากประจาํ 

ณ ส้ินปี 2554 และ 2555 ลดลงเหลือ 1.21 ลา้นบาท  และ 1.24 ลา้นบาท ตามลาํดบั เน่ืองจากมีการถอนคํ้า
ประกนัวงเงินเบิกเกินบญัชีจาํนวน 10.00 ลา้นบาท ดงักล่าวและส้ินปี 2556 ไดมี้การปิดบญัชีแลว้ 
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แหล่งท่ีมาของเงินทุน 

โครงสร้างและแหล่งท่ีมาของเงินทุนเพ่ือการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษทั สามารถแสดงไดด้งัน้ี  
% ต่อสินทรัพยร์วม 

รายการ 2556 2555 2554  
  ลา้นบาท % ลา้นบาท % ลา้นบาท % 
หน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุน้             
หน้ีสินหมุนเวยีน             
  เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 23.59  7.12% 23.38  14.87%   24.92  12.94% 
  เจา้หน้ีการคา้ - กิจการอ่ืน  4.14  1.25%  4.41  2.80%  6.43  3.34% 
  เงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 8.06  5.13% - 
  เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 
       -ส่วนท่ีครบกาํหนดชาํระในหน่ึงปี   0.37 0.11%  0.34 0.22% 

   
3.30 1.71% 

 หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน  14.80  4.46% 16.16 10.28%  -  - 
 หน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัสินทรัพย ์
       ไม่หมุนเวยีนท่ีถือไวเ้พ่ือขาย - - 25.29  16.09%  - 
      หน้ีสินหมุนเวยีนรวม 42.90 12.94% 77.64  49.39% 42.70  22.17% 
 เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 
      ท่ีครบกาํหนดเกินกวา่  1 ปี - -            -  - 

   
12.89  6.69% 

      หน้ีสินไม่หมุนเวยีนรวม 0.88 0.27%     1.37  0.87% 14.54  7.55% 
หน้ีสินรวม 43.78 13.21%    79.01  50.26% 57.24  29.72% 

ส่วนของผูถื้อหุน้ 287.73 86.79% 78.20  49.74%   135.37  70.28% 
              
อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ 0.14 เท่า   1.01 เท่า   0.42 เท่า   

 

โครงสร้างแหล่งท่ีมาของเงินทุนส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษทัเป็นแหล่งเงินทุนระยะยาว ซ่ึงคิดเป็นสัดส่วนประมาณ
ร้อยละ 50-85 ของเงินทุนทั้งส้ินของกิจการ ทั้งน้ี กลุ่มบริษทัมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นในระดบัไม่สูงมากนกั 
โดยอยูท่ี่ประมาณ 0.42 เท่า และ 1.01 เท่า ณ ส้ินปี 2554 และ 2555 ตามลาํดบั ทั้งน้ีการปรับตวัเพ่ิมข้ึนของอตัราส่วนหน้ีสิน
ต่อส่วนของผูถื้อหุ้นในปี 2554-2555 เกิดจากการท่ีบริษทัไดรั้บความเสียหายจากเหตุทุจริตโดยพนักงานการเงินร่วมกบั
บุคคลภายนอก ในการปลอมแปลงเอกสารเพ่ือเบิกเงินจากธนาคาร ในส่วนของวงเงินเบิกเกินบญัชีและในส่วนของเงินสดท่ี
ฝากในธนาคารจาํนวนประมาณ 31 ลา้นบาท ทาํใหก้ลุ่มบริษทัมีความจาํเป็นตอ้งขยายวงเงินสินเช่ือระยะสั้นกบัทางธนาคาร
เพ่ือนาํมาชดเชยเงินทุนหมุนเวียนในส่วนท่ีขาดหายไป ขณะน้ีบริษทัอยูใ่นระหวา่งดาํเนินคดีกบัพนกังานดงักล่าวและบุคคล
ท่ีเก่ียวขอ้ง รายละเอียดดงัท่ีกล่าวแลว้ในส่วนท่ี 1 ขอ้ 6 หัวขอ้ “ขอ้พิพาททางกฎหมาย” สําหรับปี 2556 การลดลงของ
อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นอยู่ทีประมาณ 0.14 เท่า เน่ืองจากการปรับตวัลดลงของเงินกูย้ืมระยะยาว และกลุ่ม
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บริษทัไดจ้ดทะเบียนเพ่ิมทุนเม่ือเดือนพฤษภาคม 2556 ทาํให้สัดส่วนส่วนของผูถื้อหุ้นเพ่ิมข้ึนจากปี 2555 จาก 78.20 ลา้น
บาท เป็น 319.29 ลา้นบาทตามลาํดบั 

 หน้ีสิน 

กลุ่มบริษทัมีหน้ีสินรวม ณ ส้ินปี 2554-2556 จาํนวน 57.24 ลา้นบาท 79.01 ลา้นบาทและ 43.78 ลา้นบาทตามลาํดบั  
หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 29.72 ร้อยละ 50.26 และร้อยละ 12.06 ของสินทรัพยร์วมตามลาํดบั ทั้งน้ีภาระหน้ีสิน ณ ส้ินปี 
2554-2556 ของกลุ่มบริษทัส่วนใหญ่เป็นหน้ีสินหมุนเวียนระยะสั้น อนัไดแ้ก่ เจา้หน้ีการคา้ และเงินเบิกเกินบญัชีและเงิน
กูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินเป็นหลกั และกลุ่มบริษทัมีภาระหน้ีสินท่ีมีดอกเบ้ียในสัดส่วนประมาณร้อยละ 65-75 ของ
หน้ีสินรวม ทั้งน้ี ณ ส้ินปี 2555 บริษทัไดจ้ดัประเภทหน้ีสินบางส่วนเป็นหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน
ท่ีถือไวเ้พ่ือขาย เน่ืองจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 13 พฤศจิกายน 2555 ไดอ้นุมติัใหข้ายท่ีดินและอาคารของ
บริษทัและนาํเงินท่ีไดรั้บบางส่วนไปชาํระหน้ีให้กบัสถาบนัการเงินในจาํนวนดงักล่าว  และบริษทัไดโ้อนกรรมสิทธ์ิใน
สินทรัพยใ์หแ้ก่ผูซ้ื้อแลว้ในวนัท่ี 29 มกราคม 2556   

 

 ส่วนของผูถื้อหุน้ 

ณ ส้ินปี 2554-2556 บริษทัมีส่วนของผูถื้อหุน้ เท่ากบั 135.37 ลา้นบาท 78.20 ลา้นบาทและ 287.73 ลา้นบาทตามลาํดบั 
การลดลงในส่วนของผูถื้อหุ้นในปี 2555 จาํนวน 57.16 ลา้นบาทเกิดจากผลประกอบการขาดทุนในปีดงักล่าว สําหรับปี 2556 
ส่วนของผูถื้อหุ้นเพ่ิมข้ึนจากการเพ่ิมทุนของกลุ่มบริษทัจากเดิมมีมูลค่า 140.00 ลา้นบาท ไดเ้พ่ิมเป็น 280.00 ลา้นบาท และมี
ส่วนเกินมูลค่าหุน้จาํนวน จากเดิม 91.02 ลา้นบาท เป็น 225.72 ลา้นบาท แต่กลุ่มบริษทัมีผลขาดทุนประจาํปี 2556 จาํนวน 65.17 
ลา้นบาท และมีขาดทุนสะสมยกมาจากปี 2555 จาํนวน 153.58 ลา้นบาท 

 

 สภาพคล่อง 

กระแสเงินสด  

ณ ส้ินปี 2554 กลุ่มบริษทัมีกระแสเงินสดลดลงสุทธิจาํนวน 36.81 ลา้นบาท เป็นผลมาจากการมีกระแสเงินสดสุทธิ
ใช้ไปจากการดาํเนินงาน 8.09 ลา้นบาท (ในจาํนวนน้ีรวมกระแสเงินสดท่ีเสียไปจากการทุจริตจาํนวน 16.66 ลา้นบาท) 
กระแสเงินสดใชไ้ปสุทธิในกิจกรรมลงทุน 27.60 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นการลงทุนในสินทรัพยท่ี์ไม่มีตวัตนจาํนวน 31.91 ลา้น
บาท และมีเงินลงทุนในอุปกรณ์จาํนวน 5.70 ลา้นบาทหักกลบกบัการลดลงของเงินฝากท่ีติดภาระคํ้าประกนัจาํนวน 9.99 
ลา้นบาท และกระแสเงินสดสุทธิไดม้าในการจดัหาเงินทุน 1.13 ลา้นบาท  

ณ ส้ินปี 2555 กลุ่มบริษทัมีกระแสเงินสดลดลงสุทธิจาํนวน 1.50 ลา้นบาท เป็นผลมาจากการมีกระแสเงินสดสุทธิ
ใชไ้ปจากการดาํเนินงาน 20.20 ลา้นบาท หักกลบกบักระแสเงินสดรับจากกิจกรรมลงทุน 1.24 ลา้นบาท และกระแสเงินสด
สุทธิไดม้าในการจดัหาเงินทุน 18.35 ลา้นบาท  

ณ ส้ินปี 2556 กลุ่มบริษทัมีกระแสเงินสดเพิ่มข้ึนสุทธิจาํนวน 33.06 ลา้นบาท เป็นผลมาจากการมีกระแสเงินสด
สุทธิใช้ไปจากการดาํเนินงาน 198.33 ลา้นบาท รวมกบักระแสเงินสดรับจากกิจกรรมลงทุน 8.73 ลา้นบาท หักกลบกบั
กระแสเงินสดสุทธิไดม้าในการจดัหาเงินทุน 240.13 ลา้นบาท  
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โดยสาเหตุสําคญัของกระแสเงินสดท่ีไดม้าและใชไ้ปในปี 2556 นั้นส่วนใหญ่มาจากการเพิ่มทุน และการลงทุน
การพฒันาอสังหาริมทรัพย ์การวางเงินมดัจาํเพ่ือเขา้ไปศึกษา และประเมินมูลค่าในทรัพยสิ์นดา้นอสังหาริมทรัพยอี์ก 2 
โครงการ (ซ่ึงไดอ้ธิบายแลว้ในส่วนของ สินทรัพยห์มุนเวยีน และสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน) 

 14.2  ปัจจัยและอทิธิพลทีอ่าจมผีลต่อฐานะการเงินและการดาํเนินงานในอนาคต 

เน่ืองจากปัจจุบนัพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในอุตสาหกรรมเกมมีการเปล่ียนแปลงไปจากอดีตเป็นอยา่งมาก  กลุ่ม
บริษทัจึงลดบทบาทในการทาํการพฒันาเกมสาํหรับเคร่ืองเล่นเกมคอนโซล และคอมพิวเตอร์(ออฟไลน์)ลง ซ่ึงกลุ่มบริษทัฯ
ได้เล็งเห็นว่าธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพยใ์นปัจจุบันมีแนวโน้มการเติบโตอย่างต่อเน่ืองตามความตอ้งการท่ีอยู่อาศัย
โดยเฉพาะในเขตธุรกิจชั้นในของกรุงเทพฯและเขตเมืองหลกัๆในต่างจงัหวดั และธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพยมี์ศกัยภาพใน
การสร้างผลกาํไรให้กบับริษทัฯในอนาคต ดงันั้นกลุ่มบริษทัจึงไดมี้การเขา้ไปศึกษาและประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นจากบริษทั 
หรือจากธุรกิจเป้าหมาย เพ่ือเป็นการเอ้ือประโยชน์สูงสุดให้แก่บริษทัฯ รวมทั้งจะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งในการ
ดาํเนินธุรกิจและศกัยภาพในการแข่งขนัของกลุ่มบริษทัในอนาคต อีกทั้งเป็นการสร้างโอกาสในการเพ่ิมรายไดแ้ละอตัรา
ผลตอบแทนท่ีเหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นเขตกรุงเทพชั้นใน และเขตพ้ืนท่ีต่างจงัหวดัหัวเมืองใหญ่ๆ ซ่ึงเป็นท่ีตั้งโครงการมี
ศกัยภาพดา้นการท่องเท่ียวและการพฒันาอสังหาริมทรัพยท่ี์จะเติบโตไดอี้กมากในอนาคต เห็นไดจ้ากการลงทุนท่ีหลัง่ไหล
เขา้สู่พ้ืนท่ีดงักล่าวเป็นอยา่งมาก จึงถือวา่เป็นแหล่งท่ีจะก่อใหเ้กิดรายไดแ้ละผลตอบแทนท่ีดีใหแ้ก่กลุ่มบริษทัมากข้ึน ซ่ึงถือ
ไดว้า่เป็นการสร้างมูลค่าเพ่ิมใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในระยะยาว 

กลุ่มบริษทัมุ่งเนน้แสวงหาโอกาสในการลงทุนในธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งหรือธุรกิจอ่ืนท่ีมีศกัยภาพในอนาคตเน่ืองจาก
การเปล่ียนแปลงดังกล่าวข้างต้น ทําให้ผลการประกอบการของกลุ่มบริษัทในอนาคต อาจมีความแตกต่างจากผล
ประกอบการท่ีแสดงในอดีตได ้
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ส่วนที ่2 
การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 

 
 “บริษัทฯ ได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปีฉบับน้ีแล้ว ด้วยความ

ระมดัระวงั บริษทัฯ ขอรับรองวา่ ขอ้มูลดงักล่าวถกูตอ้งครบถว้น ไม่เป็นเทจ็ ไม่ทาํใหผู้อ่ื้นสาํคญัผิด หรือไม่ขาดขอ้มูลท่ี
ควรตอ้งแจง้ในสาระสาํคญั   นอกจากน้ี บริษทัฯ ขอรับรองวา่ 

(1) งบการเงินและขอ้มูลทางการเงินท่ีสรุปมาในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี ไดแ้สดง
ขอ้มูลอยา่งถูกตอ้งครบถว้นในสาระสาํคญัเก่ียวกบัฐานะการเงิน ผลการดาํเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษทัฯและ
บริษทัยอ่ยแลว้  

(2) บริษทัฯ ไดจ้ดัให้มีระบบการเปิดเผยขอ้มูลท่ีดี เพ่ือให้แน่ใจว่าบริษทัฯ ไดเ้ปิดเผยขอ้มูลใน
ส่วนท่ีเป็นสาระสาํคญัทั้งของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยอยา่งถูกตอ้งครบถว้นแลว้ รวมทั้งควบคุมดูแลใหมี้การปฏิบติัตาม
ระบบดงักล่าว 

(3) บริษทัฯ ไดจ้ดัให้มีระบบการควบคุมภายในท่ีดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบติัตามระบบ
ดงักล่าว และบริษทัฯ ไดแ้จง้ขอ้มูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วนัท่ี 9 พฤษภาคม 2557 ต่อผูส้อบบญัชีและ
กรรมการตรวจสอบของบริษทัฯ แลว้ ซ่ึงครอบคลุมถึงขอ้บกพร่องและการเปล่ียนแปลงท่ีสาํคญัของระบบการควบคุม
ภายใน รวมทั้งการกระทาํท่ีมิชอบท่ีอาจมีผลกระทบต่อการจดัทาํรายงานทางการเงินของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

ในการน้ี เพ่ือเป็นหลกัฐานวา่เอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกนักบัท่ีบริษทัฯไดรั้บรองความ
ถกูตอ้งแลว้ บริษทัฯ ไดม้อบหมายให ้ นายชนินทร์เดช  วานิชวงศ ์และ นายกวิน  เฉลิมโรจน์   เป็นผูล้งลายมือช่ือกาํกบั
เอกสารน้ีไวทุ้กหน้าดว้ย หากเอกสารใดไม่มีลายมือช่ือของ  นายชนินทร์เดช  วานิชวงศ์  และ นายกวิน  เฉลิมโรจน์      
กาํกบัไว ้บริษทัฯ จะถือวา่ไม่ใช่ขอ้มูลท่ีบริษทัฯ ไดรั้บรองความถกูตอ้งของขอ้มูลแลว้ดงักล่าวขา้งตน้” 
 

                      ช่ือ                 ตาํแหน่ง      ลายมอืช่ือ 

 
1.   นายชนินทร์เดช  วานิชวงศ ์               กรรมการ                                                    
 
 

2.   นายกวนิ  เฉลิมโรจน์                             กรรมการ                                        
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                                                                                                                                                                                                                                                                                               เอกสารแนบ 1  

รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้มอีาํนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท  (สัดส่วนการถือหุน้ ณ 23 ธนัวาคม 2556 ) 

ช่ือ-นามสกุล 

ตําแหน่ง / วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้ง 

อายุ 

(ปี) 
คุณวุฒิการศึกษา / ประวตัิอบรม 

สัดส่วนการ

ถือหุ้นใน

บริษทั* (%) 

ความสัมพนัธ์ทาง

ครอบครัวระหว่างผู้บริหาร 

ประวตัิการทาํงาน 

ช่วงเวลา ตําแหน่งและสถานที ่

1. นายชนินทร์เดช วานิชวงศ ์

ประธานกรรมการ 

กรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม 

ผกูพนับริษทั 

43 ปริญญาโท  Master Management  

สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ 

ผา่นการอบรม  Director Accreditation 

Program (DAP)  รุ่นท่ี 26/2547 

จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ
บริษทัไทย 

4.82 พี่ชายของ 

นายชนินทร์ วานิชวงศ ์

2543 - ปัจจุบนั 

 

2541 - 2544 

 

 

ประธานกรรมการและประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

บริษทั ไซเบอร์แพลนเน็ต อินเตอร์แอคทีฟ จาํกดั (มหาชน) 
ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

บริษทั มิเลนเนียม เทเลคอม จาํกดั 

 

2. นายชนินทร์ วานิชวงศ ์

กรรมการ 

กรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม 

ผกูพนับริษทั 

36 ปริญญาโท การตลาด 

สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ 

ผา่นการอบรม  Director Accreditation 

Program (DAP)   รุ่นท่ี  70/2551  

จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ
บริษทัไทย 

3.21 นอ้งชายของ 

นายชนินทร์เดช วานิชวงศ ์

 

 

2543 - ปัจจุบนั 

 

2541 - 2542 

 

 2537 – 2541 

กรรมการและรองกรรมการผูจ้ดัการ 

บริษทั ไซเบอร์แพลนเน็ต อินเตอร์แอคทีฟ จาํกดั (มหาชน) 
กรรมการ 

บริษทั มิเลนเนียม เทเลคอม จาํกดั 

กรรมการ 

บริษทั เซิร์ฟ อินฟอร์มีเดีย จาํกดั 

3. นายไกรภพ แพง่สภา 

กรรมการ 

กรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม 

ผกูพนับริษทั 

40 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบนั
บณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ 

ผา่นการอบรม  Director Accreditation 

Program (DAP)  
 รุ่นท่ี   72/2551  
จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ
บริษทัไทย 

- -ไม่มี- 2551 - ปัจจุบนั 

 

2551 - ปัจจุบนั 

 

2551 - ปัจจุบนั 

  

2550 - ปัจจุบนั 

 

 

กรรมการ 

บริษทั ไซเบอร์แพลนเน็ต อินเตอร์แอคทีฟ จาํกดั (มหาชน)
กรรมการผูจ้ดัการ 

บริษทั แพง่สภา จาํกดั 

ท่ีปรึกษา 

Cotton Incorporated 

ท่ีปรึกษา 

United States Potato Board 
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ช่ือ-นามสกุล 

ตําแหน่ง / วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้ง 

อายุ 

(ปี) 
คุณวุฒิการศึกษา / ประวตัิอบรม 

สัดส่วนการ

ถือหุ้นใน

บริษทั* (%) 

ความสัมพนัธ์ทาง

ครอบครัวระหว่างผู้บริหาร 

ประวตัิการทาํงาน 

ช่วงเวลา ตําแหน่งและสถานที ่

2547 - 2549 

 

ผูอ้าํนวยการฝ่ายปฏิบติัการ 

บริษทั ไซเบอร์แพลนเน็ต อินเตอร์แอคทีฟ จาํกดั 

4. นายกวนิ เฉลิมโรจน์ 
กรรมการ 

กรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม 

ผกูพนับริษทั 

36 Master of Science in Computer and 

Engineering Management 

มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั 

ผา่นการอบรม โครงการสร้างทีมพี่
เล้ียงธุรกิจ , Organization 

Development , FOCUS-Tools for 

Process Improvement and 

Management , QS 9000/Total 
Quality Management 

- -ไม่มี- 2556 - ปัจจุบนั 

 

2553 - ปัจจุบนั 

 

2552 - ปัจจุบนั 

 

2552 - ปัจจุบนั     
 

2549 - 2552 

กรรมการและรองกรรมการผูจ้ดัการ 

บริษทั ไซเบอร์แพลนเน็ต อินเตอร์แอคทีฟ จาํกดั (มหาชน) 
กรรมการ 

บริษทั ฮาร์ทแอนดม์ายด ์แอพพาเรล จาํกดั 

กรรมการ 

บริษทั สุวรรณพตัรา จาํกดั 

กรรมการ 

บริษทั ดิจิตอล เกตเวย ์จาํกดั 

กรรมการผูจ้ดัการ 

บริษทั อีลิท อินเตอร์เนชัน่แนล (ยโุรป) จาํกดั 

บริษทั อีลิท แมนเนจเมน้ คอนซลัแตนท ์จาํกดั 

5. นางจิตรลดา พรใจหาญ 

กรรมการอิสระและประธาน
กรรมการตรวจสอบ 

49 ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

ปริญญาตรี สาขาการเงิน การธนาคาร 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

ผา่นการอบรม RE CU รุ่น 5 โครงการ
จดัการอสงัหาริมทรัพย ์จากคณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์  , การบริหารการ
จดัการอสงัหาริมทรัพย ์รุ่น 1 จาก
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

 

 

- -ไม่มี- 2555 – ปัจจุบนั 

 

2536 – ปัจจุบนั 

 

2545 - 2553 

 

 

 

 

 

 

กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ  
บริษทั ไซเบอร์แพลนเน็ต อินเตอร์แอคทีฟ จาํกดั (มหาชน) 
กรรมการ 

บริษทั โกลเดน้ท ์พร๊อพเพอร์ต้ี ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั 

ผูพ้ิพากษาสมทบ 

ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง  กรุงเทพมหานคร 
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ช่ือ-นามสกุล 

ตําแหน่ง / วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้ง 

อายุ 

(ปี) 
คุณวุฒิการศึกษา / ประวตัิอบรม 

สัดส่วนการ

ถือหุ้นใน

บริษทั* (%) 

ความสัมพนัธ์ทาง

ครอบครัวระหว่างผู้บริหาร 

ประวตัิการทาํงาน 

ช่วงเวลา ตําแหน่งและสถานที ่

6. รศ. นพ.  จตุพร  โชติกวณิชย์
กรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบ 

43 ปริญญาโท วทิยาศาสตร์การแพทย์
คลินิก  ป. ชั้นสูง ศลัยศาสตร์   
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
2538  

ผา่นการอบรมหลกัสูตร  Director 

Certification Program (DCP)  
 รุ่นท่ี  89/2554,  หลกัสูตร Financial 
Statement s of Directors (FSD รุ่นท่ี 
14/2011) จากสมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษทัไทย 

- -ไม่มี- 2554- ปัจจุบนั 

 

2547-ปัจจุบนั 

 

 

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  
บริษทั ไซเบอร์แพลนเน็ต อินเตอร์แอคทีฟ จาํกดั (มหาชน) 
รองประธานองคก์รแพทย ์   

คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล 

กรรมการบริหารวิชาการ    

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 

กรรมการ      

บริษทั เวนทร่ี (ประเทศไทย) จาํกดั 

กรรมการ     

บริษทั ทีเอส ปาเทก็ซ์ จาํกดั 

7. น.ส. พิมพแ์กว้ อาํไพพสัตร์ 

กรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบ     

38 ปริญญาตรี  รัฐศาสตร์บณัฑิต 

คณะรัฐศาสตร์ ภาควชิาความสมัพนัธ์
ระหวา่งประเทศ 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

- -ไม่มี- 2557-ปัจจุบนั 

 

2554– ปัจจุบนั  
 

2552–2556 

 

2549–2556   

กรรมการอิสระ 

บริษทั ไซเบอร์แพลนเน็ต อินเตอร์แอคทีฟ จาํกดั (มหาชน) 
กรรมการผูจ้ดัการ   

บริษทั คอมมูนิเคชัน่ แอนด ์อินโนเวทีฟ เอเชีย   จาํกดั 

ผูอ้าํนวยการ     

บริษทั เนชัน่แนล เพาเวอร์ มีเดีย จาํกดั            

ผูอ้าํนวยการ 

บริษทั ลีฟส์ แอนด ์ริช จาํกดั 

8. นางกฤตนนัท ์สงัทอง 

เลขานุการบริษทั 

 

49 ปริญญาโท รัฐศาสตร์มหาบณัฑิต  

มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

ปริญญาโท สาขาการจดัการ 

มหาวทิยาลยัเกษมบณัฑิต 

- -ไม่มี- 2557 - ปัจจุบนั 

 

2553 - 2555 

   

2550 - 2555 

ผูอ้าํนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและเลขานุการบริษทั 

บริษทั ไซเบอร์แพลนเน็ต อินเตอร์แอคทีฟ จาํกดั (มหาชน) 
เลขานุการบริษทั 

บริษทั ปิคนิค คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) 
ผูอ้าํนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล 

บริษทั ปิคนิค คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) 



                                                                                                                                                                                                                      บริษทั ไซเบอร์แพลนเน็ต อินเตอร์แอคทีฟ จาํกดั (มหาชน) 
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ช่ือ-นามสกุล 

ตําแหน่ง / วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้ง 

อายุ 

(ปี) 
คุณวุฒิการศึกษา / ประวตัิอบรม 

สัดส่วนการ

ถือหุ้นใน

บริษทั* (%) 

ความสัมพนัธ์ทาง

ครอบครัวระหว่างผู้บริหาร 

ประวตัิการทาํงาน 

ช่วงเวลา ตําแหน่งและสถานที ่

9.. นางสาวอริยา วงศว์ารี 

ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน 

 

37 ปริญญาโทสาขาการบญัชี  
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

- -ไม่มี- 2554-ปัจจุบนั 

 

2552-2554 

    

   2548-2552 

ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน 

บริษทั ไซเบอร์แพลนเน็ต อินเตอร์แอคทีฟ จาํกดั (มหาชน) 
ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี 

บริษทั ไซเบอร์แพลนเน็ต อินเตอร์แอคทีฟ จาํกดั (มหาชน) 
ผูจ้ดัการ(ตรวจสอบบญัชี) 
บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จาํกดั 

 

 

เลขานุการบริษัท 

 คณะกรรมการบริษทัมีมติแต่งตั้ง นางกฤตนนัท ์ สังขท์อง เป็นเลขานุการบริษทัตั้งแต่วนัท่ี 18 กมุภาพนัธ์ 2557 

 หนา้ท่ีของเลขานุการบริษทัจะตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีตามท่ีกาํหนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย(์ฉบบัท่ี 4) พ.ศ.2551 ซ่ึงมีผลใชบ้งัคบัในวนัท่ี 
31 สิงหาคม 2551 ดว้ยความรับผิดชอบ ความระมดัระวงั และความซ่ือสัตยสุ์จริต รวมทั้งตอ้งปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบับริษทั มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้น 
โดยทาํหนา้ท่ีดูแลจดัการการประชุมของคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการชุดยอ่ย และการจดัประชุมผูถื้อหุน้ รวมถึงการจดัเกบ็เอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจนใหค้าํแนะนาํดา้นกฎหมายและกฎเกณฑต์่างๆ 
ท่ีเก่ียวขอ้ง ติดต่อประสานงานกบัหน่วยงานภายในบริษทัให้ปฏิบติัตามมติคณะกรรมการบริษทัและมิติท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ประสานงานกบัหน่วยงานท่ีกาํกบัดูแล จดัให้มีการปฐมนิเทศ ให้คาํแนะนาํแก่
กรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งใหม่ และสนบัสนุนการดาํเนินการอ่ืนๆใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 
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ข้อมูลการดาํรงตาํแหน่งของคณะกรรมการ ผู้บริหาร ในบริษัทย่อย และบริษัทร่วม 
 

รายช่ือกรรมการและผู้บริหาร 
บริษัท ไซเบอร์แพลนเน็ต 

อนิเตอร์แอคทีฟ จํากดั (มหาชน) 

บริษัทย่อย 

บจก. แพลนเน็ต จี บจก. บลู วซิาร์ด สตูดโิอ บจก. อนิฟอร์เมตกิซ์ พลสั 

นาย ชนินทร์เดช วานิชวงศ ์ / , X ,  //, /// /,// /,// /, // 
นางจิตรลดา  พรใจหาญ / , XO - - - 

นายจตุพร โชติกวณิชย ์ / , XX - - - 

น.ส. พิมพแ์กว้  อาํไพพสัตร์ / , XX - - - 

นาย ชนินทร์ วานิชวงศ ์ /, //, /// - - / 

นาย ไกรภพ แพง่สภา /, //    

นายกวนิ  เฉลิมโรจน์ / , // , ///    

นางสาว อริยา วงศว์ารี //, ///, V    

หมายเหตุ: 

X = ประธานกรรมการ  XO = ประธานกรรมการตรวจสอบ  XX = กรรมการตรวจสอบ     / = กรรมการ  
// = กรรมการบริหาร   ///  = ผูบ้ริหาร    V   = ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชี         
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   เอกสารแนบ  2  

 

ข้อมูลการดาํรงตาํแหน่งของคณะกรรมการ ของบริษัทย่อย 
 

รายช่ือกรรมการและผู้บริหาร 
บริษัทย่อย 

บจก. แพลนเน็ต จี บจก. บลู วซิาร์ด สตูดโิอ บจก. อนิฟอร์เมตกิซ์ พลสั 

นายชนินทร์เดช วานิชวงศ ์ / , X , // / , X , // / , X , // 

นายชนินทร์ วานิชวงศ ์ - - / 

หมายเหตุ: 

/ = กรรมการ   // = กรรมการบริหาร   X = ประธานกรรมการ          
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เอกสารแนบ 3 

 

รายละเอยีดเกีย่วกบัหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกาํกบัดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท 

 บริษทั ไซเบอร์แพลนเน็ต อินเตอร์แอคทีฟ จาํกดั(มหาชน) ไดแ้ต่งตั้งผูต้รวจสอบภายใน โดยวา่จา้งบุคคลภายนอก คือ 

บริษทั ปรมา คอนซลัแตน้ท ์จาํกดั  สาํนกังานตั้งอยูเ่ลขท่ี 44/74/2 ตาํบลบางเขน อาํเภอเมืองนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี โดยนางสาว
มีนา เกตุเลก็ กรรมการผูจ้ดัการ เป็นผูรั้บผดิชอบ เพ่ือทาํหนา้ท่ีตรวจสอบระบบควบคุมภายในขององคก์ร โดยไดเ้ร่ิมวา่จา้งบริษทั
ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2550 ให้ทาํการตรวจสอบและให้คาํแนะนาํในการปรับปรุงระบบควบคุมภายในของกลุ่มบริษทัให้มีความ
เหมาะสม โดยกลุ่มบริษทัมีการดาํเนินการปรับปรุงตามคาํแนะนาํมาอยา่งต่อเน่ือง 

 

ประวตัิ บริษัท ปรมา คอนซัลแต้นท์ จํากดั 

บริษทัฯ ไดจ้ดัตั้งข้ึนเม่ือวนัท่ี 9 กนัยายน 2548 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้บริการตรวจสอบภายใน ให้บริการท่ีปรึกษา อาทิ
เช่น งานตรวจสอบภายใน, งานประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายใน, งานวางระบบบญัชี และงานท่ีปรึกษา ภายใตก้ารบริหารงาน
โดยนางสาวมีนา เกตุเลก็ พร้อมทีมงานจาํนวน 6 คน โดยมีพนกังานเป็นผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทยจาํนวน 1 คน 

 

รายช่ือลูกค้าอ้างองิของบริษัท ปรมา คอนซัลแต้นท์ จํากดั ได้แก่ 

ประเภทงานตรวจสอบภายใน 

ช่ือลกูคา้ ประเภทธุรกิจ 

บริษทั อมตะ คอร์ปอเรชนั จาํกดั (มหาชน)  พฒันาอสังหาริมทรัพย ์

บริษทั เทพธานีกรีฑา จาํกดั (มหาชน)  การท่องเท่ียวและสันทนาการ 

บริษทั แมกซ์ เมทลั คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน)  อุตสาหกรรมเหลก็ 

บริษทั อีเทอเนิล เอนเนอย ีจาํกดั (มหาชน)  ธุรกิจการการเกษตร 

บริษทั ไซเบอร์แพลนเน็ต อินเตอร์แอคทีฟ จาํกดั (มหาชน)  ธุรกิจดา้นซอฟแวร์และพฒันาซอฟแวร์ 

บริษทั สยามพร้ินท ์จาํกดั  รับจา้งพิมพ ์

บริษทั เอม็ พิคเจอร์ส เอน้เตอร์เทนเมน้ท ์จาํกดั (มหาชน)  ส่ือและส่ิงพิมพ ์

บริษทั แอปโซลทู อิมแพค จาํกดั (มหาชน)  ใหบ้ริการส่ือโฆษณา 

บริษทั บางกอกแร้น จาํกดั (มหาชน) ประกอบกิจการฆ่าสัตว ์และดาํเนินการเก่ียวกบัสัตวปี์กทุกชนิด 

บริษทั ดี.ที.ซี.อินดสัตร่ีส์ จาํกดั (มหาชน) ผลิตและจาํหน่ายเคร่ืองเขียน 

บริษทั วคิ แอนด ์ฮุคลนัด ์จาํกดั (มหาชน) ผลิตและจาํหน่ายท่อ ขอ้ต่อ และผลิตภณัฑพ์ลาสติกทุกชนิด 

บริษทั บสั ซาวด ์มีเดีย จาํกดั (มหาชน) ประกอบกิจการรับผลิตส่ือวทิย-ุโทรทศัน์ 

บริษทั เธียรสุรัตน์ จาํกดั ผลิตและจาํหน่ายเคร่ืองกรองนํ้า 
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ประเภทงานประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายใน 

ช่ือลกูคา้ ประเภทธุรกิจ 

บริษทั สยามพร้ินท ์จาํกดั  รับจา้งพิมพ ์

บริษทั ไซเบอร์แพลนเน็ต อินเตอร์แอคทีฟ จาํกดั (มหาชน)  ธุรกิจดา้นซอฟแวร์และพฒันาซอฟแวร์ 

บริษทั แมกซ์ เมทลั คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน)  อุตสาหกรรมเหลก็ 

ประเภทงานวางระบบบญัชี 

ช่ือลกูคา้ ประเภทธุรกิจ 

บริษทั เพาเวอร์พรอสเพค จาํกดั การผลิตและการส่งไฟฟ้า 

บริษทั เอม็ อี ซี ที จาํกดั รับเหมาติดตั้งงานระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศขายอุปกรณ์
ไฟฟ้า,ปรับอากาศ 

บริษทั เหรียญไทย อินเตอร์พลาส จาํกดั ผูผ้ลิตบรรจุภณัฑพ์ลาสติก ผูส่้งออก 

บริษทั ที.เจ.เอฟ.โอโตโ้มทีฟอินทรัสทร่ี จาํกดั อุตสาหกรรมลกูสูบและอุปกรณ์ 

บริษทั แวนดา้โฟรเซ่น จาํกดั ผกัและผลไมแ้ช่แขง็ 

บริษทั สยามแก๊ส แอนด ์ปิโตรเคมีคลัส์ จาํกดั (มหาชน) ซ้ือมาขายไปแกส๊แอลพีจีบริการผา่นท่าและอ่ืน  ๆ
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ทีมงานตรวจสอบภายใน 

ลาํดบั ตาํแหน่งงาน ช่ือ วฒิุทางการศึกษาหรือประกาศนียบตัรท่ีเก่ียวขอ้ง ประสบการณ์ทาํงาน 

1 หวัหนา้งานตรวจสอบภายใน นางสาวชิชญา ศุภธนพฒัน์ 

Ms Chichaya Supatanapat 

 

• ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 10205 

Certified Public Accountant 10205 

• ปริญญาตรีบญัชีบณัฑิต, มหาวทิยาลยัมหิดล 

Bachelor of Accountancy, Mahidol University 

• ปริญญาโทบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต, 
มหาวทิยาลยัอสัสัมชนั 

Master of Business Administration Professional 

Program, Assumption University 

ผา่นงานการสอบบญัชีและตรวจสอบ
ภายในมาไม่นอ้ยกวา่ 7 ปี 

2 พนกังานปฏิบติัการตรวจสอบภายใน นางสาวสนิสา  ณิชาชินโชติ 

Ms Sanisa Nichachinachot 

• ปริญญาตรีบริหารธุรกิจบณัฑิต, มหาวทิยาลยั
เทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร  

Bachelor of Business Administration , Rajamangala 

University of Technology Phra Nakhon 

ผา่นงานการสอบบญัชีและตรวจสอบ
ภายในมาไม่นอ้ยกวา่ 3 ปี 

3 พนกังานปฏิบติัการตรวจสอบภายใน นางสาวศิริทิพย ์ บุญสนิท 

Ms Siritip  Boonsanit 

 

• ปริญญาตรีบริหารธุรกิจบณัฑิต, มหาวทิยาลยั
เทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ 

Bachelor of Business Administration , Rajamangala 
University of Technology Rattanakosin 

ผา่นงานการสอบบญัชีและตรวจสอบ
ภายในมานอ้ยกวา่ 1 ปี 
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รายละเอยีดเกีย่วกบัรายการประเมินราคาทรัพย์สิน 

 ในระหวา่งปี 2555-2556 บริษทั ไซเบอร์แพลนเน็ต อินเตอร์แอคทีฟ จาํกดั(มหาชน) ไดว้า่จา้งบุคคลภายนอก
ใหด้าํเนินการประเมินราคาทรัพยสิ์น ซ่ึงเป็นรายการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการไดม้าและจาํหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์น ดงัน้ี 

 

1. เม่ือวนัท่ี 9  ตุลาคม 2555 บริษทั ไซเบอร์แพลนเน็ต อินเตอร์แอคทีฟ จาํกดั(มหาชน) ไดรั้บหนงัสือแจง้
ผลการตรวจสอบและประเมินมูลค่าทรัพยสิ์น จากบริษทั กรุงสยามประเมินค่าทรัพยสิ์น จาํกดั ซ่ึงเป็น
บริษทัผูป้ระเมินอิสระท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากสมาคมนกัประเมินราคาอิสระไทย(TVA) และสมาคม
ผูป้ระเมินค่าทรัพยสิ์นแห่งประเทศไทย(VAT) และบริษทัผูป้ระเมินดงักล่าวไม่มีความสัมพนัธ์ใดใดกบั
บริษทัฯ ท่ีไดว้า่จา้งใหป้ระเมินท่ีดินจาํนวน 1 แปลงและอาคาร(ความสูง 1 ชั้น) จาํนวน 1 หลงั ซ่ึงตั้งอยู่
เลขท่ี 67/2 ซอยสุขุมวิท 8 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตนั เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร เพ่ือขายให้กบั
บุคคลภายนอกท่ีไม่มีความเก่ียวขอ้งกนั  มีรายละเอียดดงัน้ี 

 

ช่ือผู้ประเมนิมูลค่าทรัพย์สิน บริษทั กรุงสยามประเมินค่าทรัพยสิ์น จาํกดั 

ประเภททรัพย์สิน ท่ีดินพร้อมส่ิงปลกูสร้าง 

ทีต่ั้งทรัพย์สิน เลขท่ี 67/2 ซอยสุขมุวทิ 8 ถนนสุขมุวทิ แขวงคลองตนั เขตคลองเตย 

กรุงเทพมหานคร 

ค่าพกิดั GPS LAT : 13.735828  LONG : 100.556295 

เอกสารสิทธ์ิทีด่ิน โฉนดเลขท่ี 101314 จาํนวน 1 แปลง เน้ือท่ี  0 -1-06.5 ไร่ หรือ 106.5 ตารางวา  

ตาํบลคลองตนั(บางกะปิฝ่ังใต)้ อาํเภอพระโขนง(บางกะปิ) จงัหวดักรุงเทพมหานคร 

อาคารส่ิงปลูกสร้าง อาคารสาํนกังานชั้นเดียว เลขท่ี 67/2 จาํนวน 1 รายการ 

ใบอนุญาตการก่อสร้างอาคาร ไม่สามารถตรวจสอบได ้

ผู้ถือกรรมสิทธ์ิทีด่นิ บริษทั ไซเบอร์แพลนเน็ต อินเตอร์แอคทีฟ จาํกดั(มหาชน) 

ผู้ถือกรรมสิทธ์ิอาคาร ไม่สามารถตรวจสอบได ้

ภาระผูกพนั จาํนองเป็นประกนักบั บริษทั ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั(มหาชน) 
เม่ือวนัท่ี 12 มีนาคม 2555 

สิทธิการใช้ทางเข้า-ออก ทางส่วนบุคคล(จดภาระจาํยอมแลว้) 

วตัถุประสงค์การประเมนิ เพ่ือทราบมูลค่าตลาดปัจจุบนั 

หลกัเกณฑ์การประเมนิมูลค่า มูลค่าตลาด 

วธีิการประเมนิ วธีิตน้ทุน (Cost Approach) 

วนัทีสํ่ารวจ วนัท่ี 3 ตุลาคม 2555 
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วนัทีป่ระเมนิมูลค่า วนัท่ี 3 ตุลาคม 2555 

มูลค่าตลาดทีป่ระเมนิ ฿29,953,000.00 บาท(ยีสิ่บเกา้ลา้นเกา้แสนหา้หม่ืนสามพนับาทถว้น)  

มูลค่าประกนัอคัคภีัย ฿3,190,000.00 บาท(สามลา้นหน่ึงแสนเกา้หม่ืนบาทถว้น) 

ผู้รับผดิชอบการประเมนิและ

ลงลายมือช่ือรับรอง 

1. นายธีระยทุธ  ตวนกเูปีย    ผูส้าํรวจและประเมิน 

2. นายกฤติน  กรพิพฒัน์       ผูป้ระเมินหลกัชั้นวฒิุ เลขท่ี วฒ.246 

3. นายวสันต ์ ทองเดชศรี      กรรมการผูจ้ดัการ  
 

 

2. เม่ือวนัท่ี 24 กรกฎาคม 2556 บริษทั ไซเบอร์แพลนเน็ต อินเตอร์แอคทีฟ จาํกดั(มหาชน) ไดรั้บหนงัสือ
แจง้ผลการตรวจสอบและประเมินมูลค่าทรัพยสิ์น จากบริษทั แอดวานซ์ พร๊อพเพอร์ต้ี แอนด์ คอนซัล
แทนท ์จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัผูป้ระเมินอิสระท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากสมาคมนกัประเมินราคาอิสระไทย
(TVA) และสมาคมผูป้ระเมินค่าทรัพยสิ์นแห่งประเทศไทย(VAT) และบริษทัผูป้ระเมินดงักล่าวไม่
มีความสัมพนัธ์ใดใดกบับริษทัฯ ท่ีไดว้่าจา้งให้ประเมินท่ีดิน ซ่ึงตั้งอยูต่รงขา้มสํานกังานเทศบาลเมือง
ปากช่อง จงัหวดันครราชสีมา  ทั้งน้ีวตัถุประสงคใ์นการซ้ือทรัพยสิ์น เพ่ือนาํมาพฒันาและจดัสรรเพ่ือ
แบ่งขายเป็นแปลง  มีรายละเอียดดงัน้ี 

 

ช่ือผู้ประเมนิมูลค่าทรัพย์สิน บริษทั แอดวานซ์ พร๊อพเพอร์ต้ี แอนด ์คอนซลัแทนท ์จาํกดั 

ประเภททรัพย์สิน ท่ีดินวา่งเปล่า จาํนวน 5 แปลง เน้ือท่ีรวม 135 - 2 - 73 ไร่ หรือ 54,273 ตารางวา 

ทีต่ั้งทรัพย์สิน ตั้งอยูท่ี่ ทางสาธารณะประโยชน์ ท่ีต่อเน่ืองจากถนนเทศบาล 3 ตาํบลปากช่อง 
อาํเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสีมา 

เอกสารสิทธ์ิทีด่ิน โฉนดท่ีดินเลขท่ี  12425, 14743, 14744, 14745 และ 14746 

ภาระผูกพนั ไม่มีภาระผกูพนัใดๆ 

วตัถุประสงค์การประเมนิ เพ่ือวตัถุประสงคส์าธารณะ 

หลกัเกณฑ์การประเมนิมูลค่า ใชห้ลกัเกณฑม์ูลค่าตลาด 

วธีิการประเมนิมูลค่า วธีิเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach) 

วธีิตั้งสมมติฐานการพฒันา (Hypothetical Development) เป็นวธีิสอบทาน 

วนัทีป่ระเมนิมูลค่า วนัท่ี 12 กรกฎาคม 2556 

มูลค่าทรัพย์สิน 133,085,700.00 บาท(-หน่ึงร้อยสามสิบสามลา้นแปดหม่ืนหา้พนัเจด็ร้อยบาทถว้น-) 

ผู้รับผดิชอบการประเมนิและ

ลงลายมือช่ือรับรอง 

นายอนิรุท  สุจริต      กรรมการผูจ้ดัการ  
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