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ส่วนที ่ 1 

การประกอบธุรกจิ 

1.  นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ 

บริษทั ไซเบอร์แพลนเน็ต อินเตอร์แอคทีฟ จาํกดั (มหาชน) (“บริษทั”) เร่ิมก่อตั้งข้ึนในปี 2543 ดว้ยทุนจด
ทะเบียน 1,000,000 บาท โดยมีวตัถุประสงคห์ลกัในการประกอบธุรกิจพฒันาซอฟตแ์วร์เกมเพ่ือจาํหน่ายและการรับจา้ง
พฒันาซอฟตแ์วร์เกมให้แก่ลูกคา้ทั้งในและต่างประเทศ ภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ “CyberPlanet Interactive”   โดยใน
ระยะเร่ิมตน้ของการดาํเนินธุรกิจ บริษทัฯ มุ่งเนน้การพฒันาซอฟตแ์วร์เกมสําหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล(“เกม
คอมพิวเตอร์”) หลงัจากนั้นไดข้ยายขอบเขตการทาํธุรกิจ ไปสู่การพฒันาซอฟตแ์วร์เกมสาํหรับโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี และ
การพฒันาซอฟตแ์วร์เกมสาํหรับเคร่ืองเล่นเกมคอนโซล (Console game)  ซอฟตแ์วร์เกมคอมพิวเตอร์เกมแรกท่ีบริษทัฯ 
เป็นผูพ้ฒันาเพ่ือจดัจาํหน่ายในประเทศคือเกม “Magic Chronicle” ซ่ึงถือไดว้า่เป็นเกมแนววางแผนกลยทุธ์ (Real-time 
strategy) เกมแรกท่ีผลิตโดยผูป้ระกอบการชาวไทย ทาํใหบ้ริษทัฯ เร่ิมมีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จกัในฐานะเป็นหน่ึงในผูบุ้กเบิก
การพฒันาซอฟตแ์วร์เกมคอมพิวเตอร์ในประเทศไทย  นอกจากน้ีในวนัท่ี 18 พฤษภาคม 2552 บริษทัฯ ไดด้าํเนินการ
แปรสภาพบริษทัเป็นบริษทัมหาชนและไดจ้ดทะเบียนเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ (mai) เม่ือ
วนัท่ี 27 พฤษภาคม 2553 

ปี 2556 กลุ่มบริษทัฯ ไดข้ยายธุรกิจสู่ภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพยโ์ดยบริษทัฯ ได้ซ้ือท่ีดินนํามาพฒันาและ
จดัสรรแบ่งขายเป็นแปลงท่ีอาํเภอปากช่อง  จงัหวดันครราชสีมา (“เขาใหญ่”)  การซ้ือท่ีดินดงักล่าวเพ่ือนาํมาจดัสรรแบ่ง
ขาย เป็นธุรกิจท่ีมีศกัยภาพและสามารถสร้างผลกาํไรใหก้บับริษทัฯ ในอนาคตได ้และ ณ วนัท่ี 31  ธนัวาคม 2556 บริษทั
ฯ มีทุนจดทะเบียนชาํระแลว้ทั้งส้ิน 280 ลา้นบาท ซ่ึงประกอบดว้ยหุน้สามญัจาํนวน 560 ลา้นหุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.50 บาท 
ซ่ึงดาํเนินการจดทะเบียนกบักระทรวงพาณิชยเ์รียบร้อยแลว้เม่ือวนัท่ี 14 มิถุนายน 2556  

 ปี 2557 จากการท่ีบริษทัฯ ขยายธุรกิจสู่ภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์ในวนัท่ี 30 พฤษภาคม 2557 บริษทัฯ ได้
ลงทุนในหุ้นสามญัของบริษทั โดมแลนด ์เอสเตท จาํกดั เป็นจาํนวนเงิน 49.50 ลา้นบาท (คิดเป็นร้อยละ 98.00) มีผลทาํ
ใหบ้ริษทัดงักล่าวเป็นบริษทัยอ่ย  โดยบริษทั โดมแลนด ์เอสเตท จาํกดั เป็นเจา้ของโครงการ เดอะ พีโน่ เขาใหญ่ เป็น
หอ้งชุดเพ่ือขายจาํนวน 40 หอ้ง 

 ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2557 เม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2557 ผูถื้อหุ้นไดมี้มติให้เพ่ิมทุนจดทะเบียน 
จากเดิม 280.00 ลา้นบาท (หุ้นสามญัจาํนวน 560 ลา้นหุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท) เป็น 560.00 ลา้นบาท (หุ้นสามญั
จาํนวน 1,120 ลา้นหุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท) ซ่ึงบริษทัฯ ไดจ้ดทะเบียนกบักระทรวงพาณิชย ์เม่ือวนัท่ี 14 พฤษภาคม 
2557 

ในเดือนมิถุนายน 2557 บริษทัฯ ไดจ้ดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมบางส่วน จาํนวน 102.95 ลา้น
หุน้ และ ในเดือนกนัยายน 2557 บริษทัฯ ไดจ้ดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนใหแ้ก่บุคคลในวงจาํกดั จาํนวน 457.02 ลา้นหุน้ ใน
ราคาหุน้ละ 0.85 บาท ซ่ึงจดทะเบียนกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 10 มิถุนายน 2557 และเม่ือวนัท่ี 23 กนัยายน 
2557 ตามลาํดบั 

ในการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2557 เม่ือวนัท่ี 18 พฤศจิกายน 2557 ผูถื้อหุ้นไดมี้มติให้เพ่ิมทุนจด
ทะเบียนเพื่อออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนให้แก่บุคคลในวงจาํกัด(Private Placement) จาํนวนไม่เกิน  
5,550,000,000  หุน้ และออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทัฯ(CYBER –W1)  จาํนวนไม่
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เกิน 280,000,000 หน่วย รวมทั้งการออกและจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนเพ่ือรองรับการใชสิ้ทธิดงักล่าวจาํนวนไม่เกิน 
280,000,000 หุน้ ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษทัฯ ตามสัดส่วนการถือหุน้(Right  Offering) 

ในเดือนธนัวาคม 2557 บริษทัฯไดจ้ดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนใหแ้ก่บุคคลในวงจาํกดั จาํนวน 3,570 ลา้นหุ้น ซ่ึง
จดทะเบียนกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 26 ธนัวาคม 2557 

 
ภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

1.ในการพฒันาซอฟตแ์วร์เกมเพ่ือจาํหน่าย กลุ่มบริษทัจะเป็นผูอ้อกแบบเน้ือหา พฒันาโปรแกรมเกมออกแบบ
แอนิเมชนัและคอมพิวเตอร์กราฟฟิค พร้อมทั้งสร้างเสียงและดนตรีประกอบฉากภายในเกม รวมทั้งการทดสอบแกไ้ข
จุดบกพร่องของซอฟต์แวร์เกม จากนั้นจึงจดัจาํหน่ายผ่านบริษทั  โดยลิขสิทธ์ิในซอฟตแ์วร์เกมจะเป็นของกลุ่มบริษทั 
สาํหรับการพฒันาซอฟตแ์วร์เกมในลกัษณะการรับจา้งพฒันา จะแตกต่างจากการพฒันาซอฟตแ์วร์เกมเพ่ือจาํหน่าย ตรงท่ี
ผูว้า่จา้งจะเป็นผูอ้อกแบบเน้ือหาของเกม และลิขสิทธ์ิในซอฟตแ์วร์เกมจะเป็นของลูกคา้ อีกทั้งในปี 2557 กลุ่มบริษทัมี
รายไดจ้ากการเปิดดาํเนินการสถาบนัพฒันาทกัษะภาษาองักฤษในนาม  จีเนียส แพลนเน็ต โดยปัจจุบนักลุ่มบริษทั
คงเหลือสาขาผา่นรูปแบบแฟรนไชส์ จาํนวน 4 สาขา 

 ปัจจุบนัเน่ืองจากการท่ีบริษทัไดมุ่้งท่ีจะขยายธุรกิจสู่ภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์และเน่ืองดว้ยความกา้วหน้า
ทางดา้นเทคโนโลยท่ีีเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว เป็นผลใหบ้ริษทัชะลอการพฒันาธุรกิจดา้นซอฟตแ์วร์เกม 

2. ในการพฒันาท่ีดินเพ่ือขาย จาํนวน 5 แปลง เน้ือท่ีรวม 135 ไร่ 2 งาน 73  ตารางวา  โครงการพีโน่  ฮิล         
(“ Pino Hill ” ) ท่ีตั้งโครงการ ทางสาธารณะประโยชน์ ท่ีต่อเน่ืองจากถนนเทศบาล 3 ตาํบลปากช่อง อาํเภอปากช่อง 
จงัหวดันครราชสีมา (“เขาใหญ่”)  โดยบริษทัฯ ไดม้อบหมายให้บริษทั ฟิลม์ แอนด์ บรอดคาซท์ต้ิง อินเตอร์มีเดีย 
จาํกดั เป็นผูบ้ริหารการขาย ซ่ึงถึงการก่อสร้างสาธารณูปโภคและคลบัเฮา้ส์ในโครงการ ณ ปัจจุบนั ความคืบหนา้การ
พฒันาท่ีดิน ไดด้าํเนินการปรับพ้ืนท่ี เพ่ือก่อสร้างถนนพร้อมบ่อพกัโดยรอบของโครงการ  

จากการท่ีบริษทัฯไดล้งทุนซ้ือหุน้สามญัของบริษทั โดมแลนด ์เอสเตท จาํกดั (“โดมแลนด”์)  (บริษทัยอ่ย) ซ่ึง
เป็นเจา้ของโครงการท่ีพกัอาศยั เดอะ พีโน่ เขาใหญ่ (“ The Pino Khaoyai ” ) ท่ีตั้งโครงการ ถนนธนะรัชต ์ตาํบล หมูสี 
อาํเภอ ปากช่อง จงัหวดั นครราชสีมา  ลกัษณะโครงการเป็น อาคารชุดพกัอาศยัสูง 5 ชั้น จาํนวนหอ้งชุดพกัอาศยั 40 ยนิูต 
โดยห้องชุดพกัอาศยัจะออกแบบในลกัษณะ Modern Tropical ร่วมสมยั ดว้ยหนา้ต่างบานกวา้งเพลิดเพลินกบัระเบียง
ใหญ่ส่วนตวั เพ่ือการพกัผอ่น ท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค   

อยา่งไรกดี็ ท่ามกลางปัจจยัเส่ียงหลายประการ แต่ตลาดท่ีอยูอ่าศยัในปี 2557 น้ี ยงัพอมีปัจจยัท่ีสนบัสนุนธุรกิจ 
อาทิ ทิศทางการดาํเนินนโยบายการเงินแบบผอ่นคลายของคณะกรรมการนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย ทั้งน้ี 
ภายใตส้ถานการณ์เศรษฐกิจและสภาวะการเมืองในปัจจุบนั อาจจะมีผลใหอ้ตัราดอกเบ้ียนโยบายทรงตวัอยูใ่นระดบัตํ่า 
ซ่ึงน่าจะเป็นปัจจยัหนุนประการหน่ึงต่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์ขณะท่ีมีการชะลอการลงทุนของผูป้ระกอบการพฒันา
อสังหาริมทรัพย ์น่าท่ีจะช่วยลดภาวะความเส่ียงของปัญหาอุปทานท่ีอยูอ่าศยัท่ีลน้ตลาดในระดบัหน่ึง  

นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัไดท้าํการศึกษาธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจพลงังานทางเลือก ในการน้ีบริษทัฯ ได้
มอบหมายใหฝ่้ายบริหารของบริษทัฯ ทาํการศึกษาความเป็นไปไดข้องธุรกิจดงักล่าว เพ่ือเป็นการสรรหาธุรกิจมีศกัยภาพ
และสามารถสร้างผลกาํไรให้กบับริษทัฯ ไดใ้นอนาคต  โดยหากมีความคืบหน้าเป็นประการใด บริษทัฯ จะนาํเร่ือง
ดังกล่าวนําเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการและ/หรือท่ีประชุมผูถื้อหุ้นตามท่ีกาํหนดในกฎเกณฑ์และกฎหมายท่ี
เก่ียวขอ้งต่อไป 
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1.1 วสิัยทศัน์ วตัถุประสงค ์เป้าหมาย หรือกลยทุธ์ในการดาํเนินงานของบริษทัฯ 

  วสิัยทศัน์ (Vision)   

เป็นผูป้ระกอบการชั้นนาํในการพฒันาโครงการอสังหาริมทรัพย ์ในรูปแบบท่ีหลากหลาย  ครบวงจร 
เพ่ือการเติบโตและผลประโยชน์ท่ีย ัง่ยืน สาํหรับลูกคา้  นกัลงทุน  พนกังาน และการตอบแทนคืนสู่สังคม  โดยเนน้ท่ี
คุณภาพ และศกัยภาพตามแนวระบบสาธารณูปโภคท่ีดี  

กลยทุธ์ในการดาํเนินงาน 
กลยทุธ์พฒันาธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์

            กลยทุธ์ท่ีสาํคญัในการช่วยทาํใหป้ระสบความสาํเร็จในการประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพยไ์ดน้ั้น จะ
มีดว้ยกนัหลายวธีิ ซ่ึงสามารถท่ีจะสรุปเป็นกลยทุธ์หลกัๆ ไดด้งัน้ี 

1. กลยทุธ์กลุ่มลกูคา้เป้าหมาย โดยเนน้การพฒันาและจดัสรรท่ีดิน  แต่กอ็าจจะมีการขยายไปสู่ 
การพฒันาโครงการบา้นจดัสรร และคอนโดมิเนียม ใหก้บัลูกคา้กลุ่มเดิมท่ีซ้ือท่ีดิน  ซ่ึงจะทาํใหส้ามารถเขา้ถึงกลุ่มลูกคา้
เป้าหมายไดเ้พ่ิมข้ึน 

2. กลยทุธ์การตลาดและการขาย ในแง่การทาํตลาดควรท่ีจะมีบริษทัเอเจนซ่ีทางดา้นการโฆษณา 
เป็นท่ีปรึกษา เพ่ือช่วยในการกาํหนดกลยุทธ์การโฆษณาและส่ือสารไปยงักลุ่มลูกคา้เป้าหมาย โดยมีการแบ่งแยก
กลุ่มเป้าหมายท่ีชดัเจน เพราะกลุ่มลูกคา้ต่างกนัยอ่มตอ้งมีการใชก้ลยทุธ์ท่ีแตกต่างกนั ในขณะท่ีการวิเคราะห์วิจยัตลาดก็
ตอ้งมีการทาํวิจยัทั้งในเร่ืองของดีมานด์และซัพพลายท่ีอยูอ่าศยัในพื้นท่ีต่างๆ ดว้ย ซ่ึงการวิจยัน้ีจะช่วยทาํให้รู้ว่าจะตอ้ง
ทาํการพฒันาสินคา้ออกมาในรูปแบบไหน เพ่ือใหลู้กคา้มีความตอ้งการ และสามารถตอบสนองความพอใจของลูกคา้ได้
เป็นอยา่งดี 

3. กลยทุธ์การพฒันาและบริหารเพ่ือผลกาํไรอยา่งย ัง่ยนื  มาใชใ้นการดาํเนินธุรกิจ เพ่ือเสริมสร้าง 
รายไดใ้ห้แก่บริษทั ทั้งในระยะสั้น, ระยะกลาง, และระยะยาว  ดว้ยทีมท่ีบริหารงานอยา่งเป็นมืออาชีพประกอบกนัใน
ดา้นต่างๆ  เพ่ือท่ีจะพฒันาโครงการทุกโครงการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  เร่ิมตั้งแต่การพฒันาท่ีดิน การออกแบบ การ
ก่อสร้าง การบริหารโครงการ การบริหารการขายและส่งเสริมการตลาด ต่างๆ เป็นตน้ ให้โครงการมีรูปแบบท่ีตอบรับ
กบัความตอ้งการของกลุ่มลูกคา้ สอดรับกบักระแสความเปล่ียนแปลงและปัจจยัภายนอกและเพ่ือใหส้ามารถแข่งขนักบั
ผูป้ระกอบการอ่ืนๆในธุรกิจอสังหาริมทรัพยปั์จจุบนั ตลอดจนรับมือกบัสภาพเศรษฐกิจท่ีมีความผนัผวน เพ่ือการดาํเนิน
ธุรกิจได้อย่างมีเสถียรภาพและมัน่คง สามารถพฒันาโครงการอสังหาริมทรัพยท่ี์บริษทัถือครองอยู่ให้มีศกัยภาพท่ี
เหมาะสมต่อการดาํเนินธุรกิจท่ีสามารถสร้างผลตอบแทนให้แก่ผูถื้อหุ้นได ้และบริษทัยงัมองถึงโอกาสในการพฒันา
ท่ีดินและโครงการอสังหาริมทรัพยใ์หม่ๆในทาํเลท่ีมีศกัยภาพสูงโดยหวงัท่ีจะพฒันาและเพ่ิมมูลค่าท่ีดินเหล่าน้ีในอนาคต 
อีกทั้งบริษทัยงัมองหาโอกาสท่ีจะร่วมงานกบัคู่คา้ทางธุรกิจท่ีแขง็แกร่งเพ่ือการลงทุนและเพิ่มประสิทธิภาพของบริษทั
ยิ่งข้ึนไป  ส่ิงสาํคญัท่ีสุดอีกประการคือการปรับภาพลกัษณ์ของธุรกิจเพ่ือสร้างความเช่ือมัน่ในฐานะผูป้ระกอบธุรกิจ
พฒันาอสังหาริมทรัพยช์ั้นนาํให้กบัลูกคา้และผูล้งทุน ควบคู่ไปกบัการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ การควบคุม
ตน้ทุนค่าใชจ่้ายท่ีเหมาะสม ท่ีจะสร้างรายไดแ้ละความแขง็แกร่งใหก้บับริษทัในระยะยาว ต่อไป 
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 1.2  การเปล่ียนแปลงและพฒันาท่ีสาํคญั 
 เม่ือวนัท่ี 15  พฤษภาคม  2557   ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัมีมติให้ลงทุนเพ่ิมในธุรกิจดา้น

อสังหาริมทรัพย ์โดยไดด้าํเนินการจดัซ้ือหุ้นสามญัของโดมแลนดจ์ากผูถื้อหุ้นเดิมทั้งหมด 980,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 98 ของทุนจดทะเบียนท่ีชาํระแลว้ โดยจะชาํระค่าหุ้นหรือมูลค่าซ้ือดงักล่าวเป็นจาํนวนรวมไม่เกิน 49,500,000 
บาท  

ในปี 2557 บริษทัมีการเปล่ียนแปลงทุนจดทะเบียนของบริษทั มีดงัน้ี 
-  ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2557 เม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2557 ผูถื้อหุน้ไดมี้มติใหเ้พ่ิม 

ทุนจดทะเบียนจากเดิม 280.00 ลา้นบาท (หุน้สามญัจาํนวน 560 ลา้นหุน้ มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท) เป็น 560.00 ลา้นบาท 
(หุ้นสามญัจาํนวน 1,120 ลา้นหุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท) ซ่ึงบริษทัฯ ไดจ้ดทะเบียนกบักระทรวงพาณิชย ์เม่ือวนัท่ี 14 
พฤษภาคม 2557 

บริษทัฯ เพ่ิมทุนดงักล่าวโดยการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนจาํนวน 560 ลา้นหุน้ ดงัน้ี 
- เพ่ือเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมในอตัราส่วน 1 หุน้เดิมต่อ 1 หุน้ใหม่ ในราคาหุน้ละ 0.85 บาท 
- ในกรณีท่ีมีหุน้เหลือจากการเสนอขายขา้งตน้ใหจ้ดัสรรใหแ้ก่บุคคลในวงจาํกดั ในราคาหุน้ละ 

0.85 บาท 

  -    ในเดือนมิถุนายน 2557 บริษทัฯไดจ้ดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมบางส่วน จาํนวน 
102.95 ลา้นหุน้ ในราคาหุน้ละ 0.85 บาท โดยมีส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั จาํนวน 35.45 ลา้นบาท  (สุทธิจากค่าใชจ่้ายท่ี
เก่ียวขอ้ง จาํนวน  0.59  ลา้นบาท) ซ่ึงจดทะเบียนกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 10 มิถุนายน 2557 

  -      ในเดือนสิงหาคม  2557  บริษทัยอ่ยไดด้าํเนินการเปล่ียนแปลงช่ือ และเพ่ิมเติมวตัถุประสงคใ์น
การประกอบธุรกิจ ดงัน้ี 

จากเดิม                           เปล่ียนเป็น 

1. บริษทั  บล ู วซิาร์ด  สตูดิโอ  จาํกดั  บริษทั  พีโน่  คอนสตรัคชัน่  จาํกดั 

         “ ใหบ้ริการสร้างหรือเขียนลวดลาย  “ พฒันาอสังหาริมทรัพย ์” 
        กราฟฟิคต่าง ๆ สาํหรับเกมส์และการ์ตูน ” 

 

2. บริษทั  แพลนเน็ท  จี  จาํกดั   บริษทั  ไอ – พีโน่  จาํกดั 

        “ ผลิตโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ”                 “ พฒันาอสังหาริมทรัพย ์” 
 

ทั้ งน้ีบริษัทย่อยได้แจ้งเปล่ียนแปลงช่ือบริษัทต่อกรมพฒันาธุรกิจการกระทรวงพาณิชย์เป็นท่ี
เรียบร้อยแลว้ เม่ือวนัท่ี 13 สิงหาคม 2557 

-      ในเดือนกนัยายน 2557 บริษทัฯไดจ้ดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนใหแ้ก่บุคคลในวงจาํกดั จาํนวน 
457.05 ลา้นหุน้ ในราคาหุน้ละ 0.85 บาท โดยมีส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั จาํนวน 159.73  ลา้นบาท  (สุทธิจากค่าใชจ่้ายท่ี
เก่ียวขอ้ง จาํนวน  0.24  ลา้นบาท) ซ่ึงจดทะเบียนกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 23 กนัยายน 2557 

        -       ในการประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2557 เม่ือวนัท่ี 18 พฤศจิกายน 2557 ผูถื้อหุน้ไดมี้มติให ้
เพ่ิมทุนจดทะเบียนจากเดิม 560.00 ลา้นบาท (หุ้นสามญัจาํนวน 1,120 ลา้นหุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท) เป็น 3,335.00 
ลา้นบาท (หุ้นสามญัจาํนวน 6,670 ลา้นหุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท) ซ่ึงบริษทัฯ ไดจ้ดทะเบียนกบักระทรวงพาณิชย ์เม่ือ
วนัท่ี 25 พฤศจิกายน 2557 บริษทัฯ เพ่ิมทุนดงักล่าวโดยการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนจาํนวน 5,550 ลา้นหุ้น 
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เพ่ือเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจาํกดั ในราคาหุ้นละ 0.50 บาท และมีมติอนุมติัให้บริษทัฯออกและเสนอขายใบสําคญั
แสดงสิทธิใหก้บัผูถื้อหุน้เดิม ในอตัราส่วน 4 หุน้สามญัเดิม ต่อ 1 ใบสาํคญัแสดงสิทธิ จาํนวนไม่เกิน 280,000,000 หน่วย 

 -       ในเดือนธันวาคม 2557 บริษทัฯไดจ้ดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนให้แก่บุคคลในวงจาํกดั จาํนวน 
3,570 ลา้นหุ้น โดยมีส่วนลดมูลค่าหุ้นสามญั จาํนวน 54.94  ลา้นบาท  ซ่ึงเป็นค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งทั้งจาํนวน ซ่ึงจด
ทะเบียนกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 26 ธนัวาคม 2557 

 
1.3  โครงสร้างการถือหุน้ของกลุ่มบริษทั 

นิติบุคคลท่ีบริษทัถือหุน้       

 

ร้อยละ 
การถือหุน้ 

ทุนท่ีออกและชาํระเตม็
มูลค่าแลว้ 

ลกัษณะการประกอบธุรกิจ 
31 ธ.ค. 57 จาํนวนหุน้ 

สามญั (หุน้) 
มูลค่าหุน้ 

(บาท) 
บริษทัยอ่ย     
บริษทั พีโน่ คอนสตรัคชัน่ จาํกดั   
(เดิมช่ือ บริษทั บล ูวซิาร์ด 
สตดิูโอ จาํกดั) 

99.99 500,000 10.00 พฒันาอสังหาริมทรัพย ์(เดิมใหบ้ริการ
สร้างหรือเขียนลวดลายกราฟฟิคสาํหรับ
เกมส์และการ์ตูน) 

บริษทั อินฟอร์เมติกซ์ พลสั 
จาํกดั 

99.99 2,000,000 10.00 ส่ง เส ริมทักษะการ เ รียน รู้การพัฒนา
สาํหรับเดก็และเยาวชน ดว้ยการใชส่ื้อจาก
ระบบซอฟตแ์วร์เกมส์โดยวิธีการผา่นทาง
คอมพิวเตอร์หรือเคร่ืองเล่นเกมส์ 

บริษทั ไอ-พีโน่  จาํกดั                 
(เดิมช่ือ บริษทั แพลนเน็ท จี 
จาํกดั) 

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

บริษทั โดมแลนด ์เอสเตท จาํกดั 98.00 10,000 
970,000* 

100.00 
 

พฒันาอสังหาริมทรัพย ์

บริษทัทัว่ไป     
บริษทั ซี-ทู วิชชัน่ จาํกดั 13.73 9,463,000 10.00 ประกอบกิจการคา้ จาํหน่ายโปรแกรม

คอมพิวเตอร์ และบริการอดัเทป ซีดี 
ซีดีรอม และอ่ืนๆ ทางบนัเทิง 

หมายเหตุ *  เป็นการชาํระค่าหุน้เพียงบางส่วนในอตัราหุน้ละ 50 บาทต่อหุน้ 
 
1.4  ความสัมพนัธ์กบักลุ่มธุรกิจของผูถื้อหุน้ใหญ่ 

- ไม่มี -  
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2.  ลกัษณะการประกอบธุรกจิ                   

โครงสร้างรายได้ 

โครงสร้างรายไดข้องกลุ่มบริษทัสามารถจาํแนกไดเ้ป็น 2 กลุ่มธุรกิจ โดยสัดส่วนรายไดแ้ต่ละกลุ่มธุรกิจ ระหวา่งปี 2555-
2557 สามารถแสดงไดด้งัน้ี 

 
รายไดจ้าํแนกตาม ปี 2557 ปี 2556 ปี 2555 

กลุ่มธุรกิจ ลา้นบาท % ลา้นบาท % ลา้นบาท % 
พฒันาอสังหาริมทรัพย ์             
 - การรับเหมาก่อสร้าง 6.73 99.26% - 0.00% - 0.00% 
  รวมรายไดก้ลุ่มพฒันาอสังหาริมทรัพย ์ 6.73 99.26% - 0.00% - 0.00% 
ซอฟตแ์วร์            
 - จาํหน่ายสินคา้ 0.02 0.30% 0.14 23.73% 2.18 48.23% 
 - พฒันาซอฟตแ์วร์ - 0.00% - 0.00% 0.37 8.19% 
 - สถาบนัเสริมทกัษะ 0.03 0.44% 0.45 46.27% 1.97 43.58% 
รวมรายไดก้ลุ่มซอฟตแ์วร์ 0.05 0.74% 0.59 100.00% 4.52 100.00% 
รวมรายไดจ้ากการขายและบริการ 6.78 100.00% 0.59 100.00% 4.52 100.00% 

ในปี 2555-2557 กลุ่มบริษทัมีรายไดจ้ากธุรกิจซอฟตแ์วร์จาํนวน 4.52 ลา้นบาท 0.59 ลา้นบาท และ 0.05 ลา้น
บาท ตามลาํดบั สําหรับปี 2557 กลุ่มบริษทัยงัมีรายไดเ้พ่ิมจากกลุ่มพฒันาอสังหาริมทรัพยเ์ป็นรายไดจ้ากการรับเหมา
ก่อสร้างจาํนวน 6.73 ลา้นบาท  

2.1  ลกัษณะผลิตภณัฑห์รือบริการ 

ลกัษณะผลิตภณัฑห์รือบริการของกลุ่มบริษทั แบ่งออกเป็น 2 ลกัษณะ ดงัน้ี 

2.1.1  ในธุรกิจดา้นการพฒันาซอฟตแ์วร์เกมสาํหรับสถาบนัเสริมทกัษะ ในปี 2555-2557 กลุ่มบริษทั
มีรายไดจ้ากการพฒันาซอฟตแ์วร์เกมสาํหรับสถาบนัเสริมทกัษะในจาํนวน 4.52 ลา้นบาท 0.59 ลา้นบาท และ 0.05 ลา้น
บาท ตามลาํดบัของรายไดจ้ากการพฒันาซอฟตแ์วร์เกม ตามลาํดบั โดยในปี 2552 กลุ่มบริษทัไดเ้ร่ิมดาํเนินธุรกิจเสริม
ทกัษะการเรียนรู้สาํหรับเดก็ภายใตช่ื้อเคร่ืองหมายการคา้ “Genius planet” โดยไดท้าํการผลิตและพฒันาซอฟตแ์วร์เกม
เพ่ือการศึกษา หรือเรียกวา่ Casual Edutainment Software เพ่ือใชเ้ป็นส่ือประกอบการเรียนการสอนผา่นเคร่ืองเล่น
คอมพิวเตอร์พกพา ซ่ึงถือเป็นส่ือส่งเสริมการเรียนรู้ท่ีทาํใหเ้ดก็สามารถไดรั้บความรู้ทั้งทางดา้นวิชาการ การฝึกทกัษะ
ดา้นต่างๆและความเพลิดเพลินจากการเล่นเกมควบคู่กนัไปได ้โดยหลกัสูตรแรกท่ีกลุ่มบริษทัพฒันาข้ึน เป็นหลกัสูตรท่ี
มุ่งเนน้การพฒันาทกัษะการเรียนรู้สาํหรับวิชาภาษาองักฤษ ซ่ึงหลกัสูตรดงักล่าวมีระยะเวลาของหลกัสูตร 16 เดือน โดย
ลูกคา้กลุ่มเป้าหมายคือกลุ่มเดก็ระดบัประถมศึกษา  ทั้งน้ีปัจจุบนัเน่ืองจากการท่ีบริษทัไดมุ่้งท่ีจะขยายธุรกิจสู่ภาคธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย ์และเน่ืองดว้ยความกา้วหนา้ทางดา้นเทคโนโลยีท่ีเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว เป็นผลให้บริษทัชะลอการ
พฒันาธุรกิจดา้นซอฟตแ์วร์เกม 
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   สิทธิพิเศษจากการส่งเสริมการลงทุน 

  บริษัทและบริษัทย่อยได้รับสิทธิพิเศษทางด้านภาษีอากรจากกรมส่งเสริมการลงทุนตาม
พระราชบญัญติัส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 สาํหรับการประกอบธุรกิจผลิตซอฟตแ์วร์ (Digital Content) โดยการอนุมติั
ของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนภายใตเ้ง่ือนไขต่าง ๆ ท่ีกาํหนดไว ้โดยมีสาระสาํคญั ดงัต่อไปน้ี 

รายละเอียด 
บมจ.ไซเบอร์แพลน
เน็ต อินเตอร์แอคทีฟ 

บจก. อินฟอร์ 
เมติกซ์ พลสั 

บจก.พีโน่      
คอนสตรัคชัน่ 

บจก.ไอ-พีโน่ 

   (เดิมช่ือ บจก. บลู 
วซิาร์ด สตูดิโอ) 

(เดิมช่ือ บจก.แพลน
เน็ท จี 

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

3.1 ไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล
สําหรับกําไรสุทธิท่ีได้จากการ
ประกอบ กิจก าร ท่ี ได้ รั บก า ร
ส่งเสริมและได้รับอนุญาตให้นํา
ผลขาดทุนประจําปีท่ีเกิดข้ึนใน
ระหว่างเวลานั้ นไปหักออกจาก
กํา ไ ร สุท ธิ ท่ี เ กิ ด ข้ึ นภ ายหลัง
ระยะเวลาไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินได้
นิติบุคคลมีกาํหนดเวลาไม่เกิน 5 
ปีนบัแต่วนัพน้กาํหนดเวลานั้น  

8 ปี  
 
 

8 ปี ยกเลิก ยกเลิก 

3.2 ไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งนาํเงินปันผล
จากกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมซ่ึง
ไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินได ้นิติบุคคล
ไปรวมคาํนวณเพื่อเสียภาษีตลอด
ระยะเวลาท่ีไดรั้บการยกเวน้ภาษี
เงินไดนิ้ติบุคคลนั้น 

ไดรั้บ ไดรั้บ ยกเลิก ยกเลิก 

3.3 ได้รับยกเวน้อากรขาเข้าสําหรับ
เคร่ืองจักรตามท่ีคณะกรรมการ
พิจารณาอนุมติั 

ไดรั้บ ไดรั้บ ยกเลิก ยกเลิก 

4. วนัท่ีเร่ิมใชสิ้ทธิตามบตัรส่งเสริม 17 มี.ค. 2549 2 พ.ค. 2552 ยกเลิก ยกเลิก 
 
เม่ือวนัท่ีวนัท่ี  25  สิงหาคม  2557 บริษทัย่อยไดข้อยกเลิกบตัรส่งเสริมเลขท่ี  1356(7)/2554  ลงวนัท่ี  23  

มีนาคม  2554  และบตัรส่งเสริมเลขท่ี  1357(7)/2554  ลงวนัท่ี  23  มีนาคม  2554  สาเหตุของการขอยกเลิกบตัรส่งเสริม  
เน่ืองดว้ยปัจจุบนัไดเ้ลยกาํหนดในการขออนุญาตเปิดดาํเนินการภายในกาํหนดเวลา  36  เดือน นับแต่วนัท่ีออกบตัร
ส่งเสริม  และมีขนาดการลงทุน (ไม่รวมค่าท่ีดินและทุนหมุนเวียน)  นอ้ยกวา่หน่ึงลา้นบาท  ตามเง่ือนไขเฉพาะโครงการ
ท่ีระบุไวใ้นบตัรส่งเสริม  อยา่งไรก็ตามบริษทัฯ มิไดใ้ชสิ้ทธิประโยชน์ยกเวน้หรือลดหยอ่นอาการขาเขา้ในการนาํเขา้
เคร่ืองจกัรหรือวตัถุดิบ และสิทธิประโยชน์ยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล หรือสิทธิประโยชน์ในการเขา้ไปซ้ือท่ีดิน รวมทั้ง
สิทธิประโยชน์อ่ืน ๆ ท่ีไดรั้บจากบตัรส่งเสริม 

 2.1.2  ในธุรกิจดา้นพฒันาอสังหาริมทรัพย ์บริษทัฯ ดาํเนินการซ้ือท่ีดินจาํนวน 5 แปลง เน้ือท่ีรวม 
135 ไร่ 2 งาน 73 ตารางวา ท่ีดินตั้งอยูต่รงขา้มสาํนกังานเทศบาลเมืองปากช่อง จงัหวดันครราชสีมา โดยตั้งอยูลึ่กเขา้ไป
จากถนนมิตรภาพประมาณ 1 กิโลเมตร  เพ่ือนาํมาพฒันาและเพ่ือแบ่งขายเป็นแปลง  และบริษทัฯ ยงัไดล้งทุนในหุ้น
สามญัของบริษทั โดมแลนด์ เอสเตท จาํกดั เป็นจาํนวนเงิน 49.50 ลา้นบาท (คิดเป็นร้อยละ 98.00) มีผลทาํให้บริษทั
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ดงักล่าวเป็นบริษทัยอ่ย  โดยบริษทั โดมแลนด ์เอสเตท จาํกดั เป็นเจา้ของโครงการ เดอะ พีโน่ เขาใหญ่ เป็นหอ้งชุดเพ่ือ
ขายจาํนวน 40 หอ้ง สาํหรับปี 2557 กลุ่มบริษทัยงัมีรายไดเ้พ่ิมจากการพฒันาอสังหาริมทรัพยเ์ป็นรายไดจ้ากการรับเหมา
ก่อสร้างจาํนวน 6.73 ลา้นบาท 

นอกจากน้ีบริษทัฯ ยงัไดท้าํการศึกษาธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจพลงังานทางเลือกโดยปัจจุบนับริษทัฯ 
ไดม้อบหมายใหฝ่้ายบริหารทาํการศึกษาความเป็นไปไดข้องธุรกิจดงักล่าว 

 2.2  การตลาดและการแข่งขนั 

2.2.1  การตลาด 

ธุรกิจพฒันาซอฟตแ์วร์ 
  ภาพรวมของตลาดซอฟตแ์วร์และบริการ ซอฟตแ์วร์ของประเทศไทยในปี 2557 คาดการณ์เบ้ืองตน้ 

วา่จะมีมูลค่าประมาณ 44,026 ลา้นบาท หรือเติบโต ประมาณร้อยละ 12.6 ส่วนตลาด Embedded System Software ปี 
2557 คาดวา่จะมีมูลค่าประมาณ 5,864 ลา้นบาท หรือมีอตัราการเติบโตประมาณร้อยละ 20 สัดส่วนการเติบโตของตลาด
ซอฟตแ์วร์และบริการ ซอฟตแ์วร์ในปี 2557 จะเนน้ท่ีซอฟตแ์วร์สาํเร็จรูป เน่ืองจากมีการนาํแอพลิเคชัน่เขา้มารวมดว้ย 
ขณะท่ี สัดส่วนการเติบโตของตลาดในภาพรวมจะใกลเ้คียงกบัปี 2556 ซ่ึงประมาณการเบ้ืองตน้จะมีการขยายตวัเพ่ิมข้ึน 
กวา่ร้อยละ 10 เน่ืองจากกลุ่มผูป้ระกอบการมองวา่ เศรษฐกิจของไทยปีหนา้จะค่อนขา้งชะลอตวั เป็นเหตุให ้ซอฟตแ์วร์
ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงท่ีเขา้มารองรับภาคบริการมี การชะลอตวัตามไปดว้ย นอกจากน้ีเทรนดท่ี์กาํลงัเป็นท่ีนิยมคือ Big Data 
(ขอ้มูลท่ีมีขนาดใหญ่และความซบัซอ้นมาก) ซ่ึงเขา้มามี อิทธิพลในส่วนของการบริการในรูปแบบ Platform ใหม่ ท่ีจะ
สามารถบริหารจดัการขอ้มูลจาํนวนมากเช่นนั้นได ้อาทิมลัติชาแนลท่ีเก่ียวขอ้งกบัสถาบนัการเงินทางออนไลน์ 

ธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพย ์

 เร่ิมตน้ปี 2557 สถานการณ์ทางการเมือง ท่ียงัคงเป็นแรงกดดนัต่อตลาดอสังหาริมทรัพย ์โดยเฉพาะ 
ในช่วงตน้ปี 2557 สถานการณ์ทางการเมืองมีความรุนแรงข้ึน ส่งผลให้กิจกรรมการลงทุนและกิจกรรมการซ้ือขาย
อสังหาริมทรัพย์ชะลอตัว โดยเฉพาะตลาดในกรุงเทพฯ ท่ีได้รับผลกระทบโดยตรง ขณะท่ีปัจจัยเฉพาะในธุรกิจ
อสังหาริมทรัพยท่ี์ยงัรออยูข่า้งหนา้ อาทิ แนวโน้มตน้ทุนการดาํเนินธุรกิจท่ีปรับตวัสูงข้ึนในปี 2557 ซ่ึงจะมีผลต่อการ
พฒันาอสังหาริมทรัพยท่ี์คาดวา่จะมีความทา้ทายมากข้ึนในการดาํเนินกลยทุธ์การตลาดท่ีจะสามารถคงระดบัราคาขายท่ี
อยู่อาศยั หรือพยุงให้ราคาท่ีอยู่อาศยัปรับข้ึนเพียงเล็กน้อย โดยปัจจัยท่ีมีผลต่อตน้ทุนธุรกิจ ไดแ้ก่ ราคาท่ีดิน ค่าจา้ง
แรงงาน (ผลจากปัญหาการขาดแคลนแรงงานในภาคก่อสร้าง ทาํให้เกิดการแย่งชิงกาํลังแรงงาน ผูป้ระกอบการ
จาํเป็นตอ้งปรับข้ึนอตัราค่าจา้งแรงงาน) และแนวโนม้ราคาพลงังานในประเทศท่ีทยอยปรับเพ่ิมข้ึน 

  อยา่งไรก็ดี การเร่งเปิดโครงการกนัอยา่งเขม้ขน้ดงักล่าว ไดก้ลบัมามีส่วนในการผลกัดนัราคาท่ีดิน
และตน้ทุนการประกอบธุรกิจให้เร่งตวัข้ึน และผลกัดนัให้ราคาท่ีอยู่อาศยัปรับตวัสูงข้ึนตามไปดว้ย ซ่ึงจะทาํให้
อาํนาจการซ้ือท่ีอยูอ่าศยัของผูบ้ริโภคลดลง 

 ขณะเดียวกนั ภายใตส้ภาวะเศรษฐกิจท่ีเผชิญความเส่ียงสูงข้ึนจากเหตุการณ์ทางการเมือง สถาบนั 
การเงิน จึงให้ความระมดัระวงัในการอนุมติัสินเช่ือทั้งท่ีให้แก่ผูป้ระกอบการพฒันาอสังหาริมทรัพยแ์ละผูบ้ริโภค 
เน่ืองจากตลาดอสังหาริมทรัพยใ์นปีน้ียงัมีอีกหลายประเดน็ท่ีน่ากงัวล ทั้งจากความไม่สมดุลระหวา่งอุปสงคแ์ละอุปทาน
ท่ีอยูอ่าศยัในบางพ้ืนท่ี การชะลอตวัของความตอ้งการซ้ือท่ีอยูอ่าศยัของผูบ้ริโภค และปัญหาหน้ีภาคครัวเรือนท่ีอยูใ่น
ระดบัสูง 
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  ท่ามกลางปัจจยัเส่ียงหลายประการ แต่ตลาดท่ีอยูอ่าศยัในปี 2557 น้ี ยงัพอมีปัจจยัท่ีสนบัสนุนธุรกิจ 
อาทิ ทิศทางการดาํเนินนโยบายการเงินแบบผอ่นคลายของคณะกรรมการนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย ทั้งน้ี 
ภายใตส้ถานการณ์เศรษฐกิจและสภาวะการเมืองในปัจจุบนั อาจจะมีผลให้อตัราดอกเบ้ียนโยบายทรงตวัอยูใ่นระดบัตํ่า 
ซ่ึงน่าจะเป็นปัจจยัหนุนประการหน่ึงต่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์ขณะท่ีการชะลอการลงทุนของผูป้ระกอบการพฒันา
อสังหาริมทรัพย ์น่าท่ีจะช่วยลดภาวะความเส่ียงของปัญหาอุปทานท่ีอยูอ่าศยัลน้ตลาดในระดบัหน่ึง 

  2.2.2  ภาวะการแข่งขนั 

ธุรกิจพฒันาซอฟตแ์วร์ 

  ในฐานะท่ีประเทศไทยเป็นหน่ึงในสมาชิกของกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จาก
ทั้งหมด 10 ประเทศ คือ บรูไน กมัพชูา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม นัน่คือ 
การเปิดประเทศเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) ในปี ค.ศ.2015 ท่ีนอกจากจะ
ส่งผลใหเ้กิดการไหลบ่าเขา้มาของเงินทุนปริมาณมหาศาลจากต่างชาติแลว้ หลายฝ่ายยงักงัวลถึงการภาวะการแข่งขนัท่ี
รุนแรงข้ึนในประเทศแถบภมิูภาค โดยเฉพาะภาคธุรกิจซอฟตแ์วร์ของไทยท่ียงัไม่แขง็แรงนกั 

  การสร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั อาจจะเป็นประเด็นสําคญัท่ีภาคธุรกิจซอฟต์แวร์ของ
ประเทศไทยตอ้งใส่ใจ โดยเฉพาะหากมีการเปิด AEC 2015 ภาคธุรกิจหลายฝ่ายต่างกงัวลถึงความปล่ียนแปลง ดว้ยการ
รุกเขา้มาของกลุ่มทุนต่างชาติท่ีมีโมเดลธุรกิจอนัแขง็แกร่ง รวมถึงความกงัวลต่อการเกิดภาวะสมองไหล ดึงตวับุคคลากร
ท่ีเก่งๆ ออกจากบริษทั ซ่ึงทุกส่ิงต่างส่งผลกระทบต่อธุรกิจของคนไทยโดยตรง  ซ่ึงการแข่งขนัดงักล่าวขา้งตน้จะไม่มี
ผลกระทบโดยตรงกบับริษทัฯ เน่ืองมาจากบริษทัฯ มีนโยบายในการชะลอการพฒันาธุรกิจดา้นซอฟตแ์วร์ 

  ธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพย ์

                การแข่งขนัในธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์ในปัจจุบนันั้น เร่ิมขยายวงกวา้งมากกว่าอดีตท่ีผ่านมา ทาํให้
ผูป้ระกอบการคิดคน้กลยทุธ์การตลาดใหม่ๆ เขา้มาเร่งการตดัสินใจของลูกคา้ อยา่งไรกต็าม แมว้า่รูปแบบการแข่งขนัจะ
เปล่ียนแปลงมากข้ึน แต่กลยทุธ์หลกัท่ียงัคงนาํมาเร่งตดัสินใจลูกคา้รวมถึงดึงใหลู้กคา้เขา้มาเลือกซ้ือท่ีดิน คอนโดมิเนียม 
บา้นในโครงการของแต่ละบริษทัยงัคงเก่ียวเน่ืองกบัราคาขาย และทาํเลท่ีตั้งโครงการเป็นหลกั อย่างไรก็ตาม ยงัคงมี
ผูป้ระกอบการรายใหญ่ในตลาดหลายๆ ราย เร่ิมสร้างความต่างในดา้นการแข่งขนั โดยการดึงเอารูปแบบการใชชี้วิต และ
การอยูอ่าศยั ในบา้นมาเป็นจุดขาย ซ่ึงกลยทุธ์ดงักล่าวนั้นเร่ิมเป็นท่ีไดรั้บความสนใจมากข้ึน เน่ืองจากในการพฒันาการ
แข่งขนัดงักล่าวจาํเป็นตอ้งมีการสร้างมูลค่าเพ่ิม และการให้คุณภาพชีวิตจากการอยู่อาศยั ซ่ึงจะช่วยให้ลูกคา้มีความ
เป็นอยูท่ี่ดี สะดวกสบายในอนาคตระยะยาว รวมถึงตอบโจทยก์ารอยูอ่าศยัในบา้นอยา่งแทจ้ริง หรือท่ีเรียกไดว้า่ การขาย
บา้นพร้อมคุณภาพชีวิต และคุณภาพการอยูอ่าศยั ซ่ึงกลยทุธ์นั้นแมว้า่จะดึงดูดใจลูกคา้เพราะเป็นการใหลู้กคา้มากกวา่คาํ
ว่าการขายบา้น เพราะรูปแบบกลยุทธ์ตลาดนั้นเป็นเสมือนการขายบา้นและชีวิตท่ีมีความสุขในการอยู่อาศยั ทาํให้มี
ตน้ทุนในการตลาดท่ีสูง และจะส่งผลให้บา้นมีราคาสูงข้ึน ดงันั้นรูปแบบการตลาดดงักล่าวมีไม่มากในประเทศไทย 
ธุรกิจดา้นอสังหาริมทรัพยแ์ละธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัอสังหาริมทรัพยมี์มากข้ึน  
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   2.2.3  แนวทางในการดาํเนินธุรกิจ 

ธุรกิจพฒันาซอฟตแ์วร์ 

 ตามท่ีกลุ่มบริษัทได้มีนโยบายในการขยายธุรกิจไปสู่ภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์นั้ น  และได้มี
นโยบายในการชะลอการพฒันาธุรกิจดา้นซอฟตแ์วร์ลง เป็นผลให้บริษทัฯ หยดุการพฒันาการดาํเนินการในส่วน
พฒันาซอฟตแ์วร์ ทั้งน้ีกลุ่มบริษทัฯ คงยงัมุ่งไปสู่ธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพยเ์ป็นธุรกิจหลกัในอนาคตดว้ยเช่นกนั 

  ธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพย ์

บริษทัฯ ไดก้าํหนดแนวทางการบริหารจดัการธุรกิจอสังหาริมทรัพยท่ี์เหมาะสมท่ีสุดในการดาํเนิน 
กิจการเพื่อให้สอดคลอ้งกบัพฤติกรรมของผูบ้ริโภค  บริษทัฯ มีนโยบายในการดาํเนินธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพย์
ประเภทจาํหน่ายอยา่งต่อเน่ือง โดยในปี พ.ศ. 2557  ท่ีผา่นมายงัคงอยูใ่นเขตอาํเภอปากช่อง  จงัหวดันครราชสีมา (“เขา
ใหญ่”)  โดยมีเป้าหมายและนโยบายหลกั ๆ ดงัน้ี :- 

1) มุ่งเนน้พฒันาสินคา้ประเภทคอนโดมิเนียม บา้นเด่ียวพร้อมท่ีดิน ในเฟสต่อเน่ืองของโครงการ 
เดิม ซ่ึงบริษทัฯ มีความถนดั ทั้งในส่วนของตลาด และการพฒันาสินคา้โดยการออกแบบบา้นใหม่ใหส้อดคลอ้งกบัความ
ตอ้งการของผูบ้ริโภคกลุ่มเป้าหมาย 

2)    พฒันาปรับปรุงสาธารณูปโภค และบริการสาธารณะ ให้อยูใ่นสภาพท่ีเหมาะสมกบัการใชง้าน 
โดยเม่ือบริษทัฯไดดู้แลรักษาครบกาํหนดตามโครงการและวิธีการจดัสรรแลว้ บริษทัฯ มีนโยบายในการจดัตั้งนิติบุคคล
บา้นจดัสรรในทุกโครงการ เพ่ือให้เจา้ของร่วมไดมี้ส่วนร่วมกนัในการบริหารจดัการชุมชนดว้ยตนเองโดยมีสิทธ์ิและ
หนา้ท่ี ตามกฎหมาย อนัจะนาํมาซ่ึงความเขม้แขง็ของแต่ละชุมชนไดเ้ป็นอยา่งดี 

3)    จดัทีมงานบริหารลูกคา้สัมพนัธ์ บริการหลงัการขาย เพ่ือให้มีประสิทธิภาพในการรับเร่ืองราว
จากลูกคา้ ถึงแมใ้นกรณีท่ีโครงการไดปิ้ดการขายและโอนกรรมสิทธ์ิแก่ผูซ้ื้อทั้งหมดแลว้ ทีมงานบริหารลูกคา้สัมพนัธ์
ดงักล่าวยงัคงมีหน้าท่ีให้บริการลูกคา้อย่างต่อเน่ืองจนครบกาํหนดตามสัญญา รวมทั้งการให้ขอ้มูลข่าวสารการ
ประชาสัมพนัธ์กิจกรรมการตลาดของบริษทัท่ีมีประสิทธิภาพอีกทางหน่ึงดว้ย อนัจะส่งผลใหแ้บรนดข์องบริษทัเป็นท่ี
ยอมรับของผูบ้ริโภคอยา่งต่อเน่ืองและยาวนาน 

4)   เสริมสร้างพนัธมิตรทางการคา้ เช่น การรวมกลุ่มผูป้ระกอบการพฒันาอสังหาริมทรัพย ์ เพ่ือการ
แลกเปล่ียนนวตักรรมและแนวทางการพฒันาโครงการใหล้ดความเส่ียง และเพ่ิมอตัราผลกาํไร โดยเป็นในรายการท่ีไม่
เป็นความลบัในทางธุรกิจท่ีจะทาํใหมี้ส่วนไดเ้สีย  

2.3  การจดัหาผลิตภณัฑ ์

         ธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพย ์  

        การจดัซ้ือท่ีดิน   

ฝ่ายบริหารของบริษทัฯ  จะเป็นผูรั้บผดิชอบในการศึกษาความเป็นไปไดข้องโครงการควบคู่กบัฝ่าย 
พฒันาธุรกิจ  โดยฝ่ายบริหารจะเป็นฝ่ายกาํหนดลกัษณะและประเภทของโครงการท่ีสนใจและทาํการศึกษาทาํเลท่ีตั้งของ
โครงการท่ีเหมาะสม อาทิ แนวทางเส้นทางรถไฟ ผงัสี เส้นทางคมนาคม ขอ้บงัคบัทางดา้นกฎหมายต่างๆ และความ
เป็นไปไดใ้นการลงทุน เพ่ือศึกษาถึงแนวโนม้ตน้ทุนการก่อสร้าง และปัญหาท่ีอาจจะเป็นอุปสรรคต่อการดาํเนิน
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โครงการ ส่วนฝ่ายพฒันาธุรกิจจะทาํงานควบคู่กบัฝ่ายบริหารโดยจะทาํการศึกษาวจิยัในดา้นความตอ้งการของกลุ่มลูกคา้
เป้าหมายท่ีอยูอ่าศยัรวมถึงรายละเอียดคู่แข่งในทาํเลท่ีตั้งท่ีฝ่ายบริหารกาํหนดมาเพื่อใหท้ราบถึงศกัยภาพในการขายของ
โครงการ ความตอ้งการและกาํลงัซ้ือของกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย และนาํขอ้มูลส่งใหฝ่้ายการตลาดเพ่ือกาํหนดกลยทุธ์ทาง
การตลาดต่อไป  

เม่ือทาํการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการแลว้ ฝ่ายบริหารจะเป็นผูรั้บผิดชอบในการนาํเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษทัในการพิจารณาอนุมติัในการจดัซ้ือท่ีดิน โดยบริษทัฯ จะซ้ือท่ีดินเอง ซ่ึงอาจจะเป็นการซ้ือผา่น
นายหนา้ซ่ึงไม่เป็นบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุ้นหลกัของบริษทัฯ หรือเป็นการซ้ือโดยการผา่นการประมูลทรัพยสิ์นติด
เป็นหลกัประกนัหน้ีท่ีไม่ก่อใหเ้กิดรายไดจ้ากสถาบนัการเงิน รวมถึงการประมูลทรัพยสิ์นจากกรมบงัคบัคดี ทั้งท่ีดินเปล่า
และโครงการท่ีมีส่ิงปลูกสร้างอยูแ่ลว้ เน่ืองจากตน้ทุนค่าท่ีดินถือเป็นหน่ึงในปัจจยัหลกัของตน้ทุนโครงการ บริษทัฯ จะ
มีการเปรียบเทียบราคาซ้ือกบัราคาประเมินและราคาตลาดอยา่งสมํ่าเสมอเพ่ือให้ไดร้าคาท่ีเหมาะสมในการจดัซ้ือท่ีดิน 
จากการท่ีบริษทัฯ มีทีมงานท่ีศึกษาความเป็นไปไดข้องโครงการ ทาํเลท่ีตั้ง และการจดัซ้ือท่ีดินอยา่งเขม้งวด ส่งผลให้
บริษทัฯ มัน่ใจไดถึ้งศกัยภาพของโครงการท่ีจะจดัตั้งวา่สามารถตอบสนองความตอ้งการของกลุ่มลูกคา้เป้าหมายไดเ้ป็น
อยา่งดี 

  

3.  ปัจจัยความเส่ียง 
 บริษทัฯ ตระหนกัดีวา่ การบริหารความเส่ียงเป็นเป็นพ้ืนฐานท่ีสาํคญัในการประกอบธุรกิจของบริษทั สาํหรับ
ช่วงเวลาท่ีผา่นมาบริษทัฯ ไดป้รับปรุงโครงสร้างองคก์รตลอดจนกระบวนการบริหารความเส่ียงดา้นต่างๆอยา่งต่อเน่ือง 
โดยความเส่ียงหลกัๆ สามารถจาํแนกได ้ดงัน้ี 
 
 3.1  ความเส่ียงจากสถานการณ์ทางการเมืองภายในประเทศ 

ปัญหาความขดัแยง้ทางการเมือง และ การชุมนุมทางการเมืองท่ีเกิดข้ึนในประเทศไทยของปีท่ีผา่นมา 
ส่งผลกระทบต่อความเช่ือมัน่ของประเทศไทยทั้งดา้นการลงทุนและการท่องเท่ียว และทาํให้ความเช่ือมัน่ของผูบ้ริโภค
และผูล้งทุนภาคเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศลดลง ซ่ึงจะกระทบต่อการขยายตวัของการบริโภคและการลงทุน
ในประเทศและเกิดผลเสียอยา่งมากต่อทุกภาคอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจไทยโดยรวม  

ความกงัวลเร่ืองสถานการณ์ทางการเมืองและผลกระทบต่อเศรษฐกิจเป็นปัจจยัลบต่อทุกธุรกิจรวมถึง 
ธุรกิจอสังหาริมทรัพยท์ั้งดา้นอุปสงคแ์ละอุปทาน เม่ือผูบ้ริโภคขาดความเช่ือมัน่อาจจะตอ้งการถือเงินสดมากข้ึนและ
ชะลอการตดัสินใจลงทุนซ้ืออสังหาริมทรัพย ์กลุ่มผูซ้ื้อเพ่ือการลงทุนเกง็กาํไรจะลดลง ขณะเดียวกนัดา้นผูป้ระกอบการท่ี
ตอ้งการรอความชดัเจนทางการเมืองอาจจะชะลอการลงทุนโครงการใหม่หรือปรับลดจาํนวนโครงการลง รวมถึงสถาบนั
การเงินจะมีความเขม้งวดข้ึนในการปล่อยสินเช่ือแก่ผูพ้ฒันาโครงการและการใหสิ้นเช่ือบุคคลเพื่อซ้ือบา้นโดยเฉพาะใน
กลุ่มท่ีมีความอ่อนไหวเร่ืองกาํลงัซ้ือและความสามารถในการชาํระหน้ี อยา่งไร กต็ามพบวา่ผูบ้ริโภคท่ีมีกาํลงัซ้ือและมี
ความตอ้งการซ้ืออสังหาริมทรัพยเ์พ่ือเป็นท่ีอยูอ่าศยัจะให้ความสาํคญักบัความน่าเช่ือถือของผูป้ระกอบการมากข้ึนและ
จะพิจารณาเลือกโครงการท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการและใหค้วามคุม้ค่ามากท่ีสุด  

บริษทัฯ มีนโยบายสร้างการเติบโตอยา่งย ัง่ยนืโดยมีการบริหารจดัการอยา่งมืออาชีพ ก่อนการลงทุน 
บริษทัจะมีการวางแผนและศึกษาความเป็นไปไดข้องแต่ละโครงการ  และอยูใ่นทาํเลท่ีมีศกัยภาพ ทาํให้การพฒันา
โครงการต่างๆได ้ 
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3.2  ความเส่ียงจากความผนัผวนทางเศรษฐกิจ  

บริษทัฯ ประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์ ซ่ึงเป็นธุรกิจท่ีไดรั้บผลกระทบโดยตรงจากการภาวะ
เศรษฐกิจท่ีชะลอตวัลง โดยปัจจยัดงักล่าวอาจส่งผลกระทบต่อกาํลงัซ้ือและการตดัสินใจซ้ือท่ีอยูอ่าศยัของกลุ่มลูกคา้
เป้าหมายของบริษทัฯ ทั้งน้ี กลุ่มลูกคา้เป้าหมายของบริษทัส่วนใหญ่เป็นลูกคา้ระดบักลางถึงระดบับน จึงอาจไดรั้บ
ผลกระทบในทางลบจาก การเปล่ียนแปลงของสภาพเศรษฐกิจไม่มากนกั อยา่งไรกต็าม บริษทัฯ มีแนวทางในการลด
ความเส่ียงดงักล่าว โดยการวางแผนและกาํหนดนโยบายใหส้อดคลอ้งกบัสภาวะเศรษฐกิจในแต่ละช่วง  เป็นตน้  

นอกจากน้ี ยงัมีการกาํหนดลกูคา้กลุ่มเป้าหมายใหส้อดคลอ้งกบัการเลือกทาํเลและรูปแบบโครงการ  
เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่ บริษทัฯ จะสามารถพฒันาผลิตภณัฑท่ี์ตรงตามกาํลงัซ้ือและความตอ้งการท่ีอยูอ่าศยัของลูกคา้ในระยะ 
เวลา อนัใกลใ้หไ้ดม้ากท่ีสุด เพ่ือใหย้อดขายของบริษทัฯ มีการเติบโตอยา่งมีเสถียรภาพ แมใ้นภาวะท่ีสภาพเศรษฐกิจมี 
การขยายตวัลดลง ซ่ึงจะส่งผลใหบ้ริษทัฯ สามารถลดผลกระทบจากความเส่ียงจากการผนัผวนของเศรษฐกิจไดอ้ยา่ง มี
ประสิทธิภาพ  
  
 3.3  ความเส่ียงจากการขาดแคลนแรงงาน  

การปรับอตัราค่าแรงขั้นตํ่าเป็น 300 บาททัว่ประเทศ ตั้งแต่วนัท่ี 1 ม.ค.2556 และการปรับอตัรา
เงินเดือนขั้นตํ่าปริญญาตรีเป็น 15,000 บาทต่อเดือน ทาํให้แรงงานไทยบางส่วนยา้ยกลบัไปทาํงานตามภูมิลาํเนาเดิม
เพราะไดร้ายไดไ้ม่ต่างกนั และทศันคติในการเรียนต่อปริญญาตรีแทนสายอาชีพไดเ้พ่ิมมากข้ึน ส่งผลใหมี้การขาดแคลน
แรงงานกลุ่มแรงงานระดบักลางถึงล่างในทุกภาคธุรกิจ และ ต่อไปหากมีการดาํเนินการก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานของ
ภาครัฐซ่ึงเป็นโครงการขนาดใหญ่และใชร้ะยะเวลาก่อสร้างหลายปีจะทาํใหปั้ญหาแรงงานรุนแรงมากข้ึน  

สาํหรับภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์ ปัญหาการขาดแคลนแรงงานถือเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีส่งผลกระทบ
โดยตรง เน่ืองจากธุรกิจน้ีตอ้งใชแ้รงงานจาํนวนมากในงานก่อสร้าง โดยเฉพาะแรงงานท่ีมีฝีมือ ทาํให้โครงการพฒันา
อสังหาริมทรัพยห์ลายโครงการไม่สามารถก่อสร้างแลว้เสร็จตามกาํหนดและตอ้งเล่ือนระยะเวลาการส่งมอบสินคา้ใหก้บั
ลูกคา้ ผูป้ระกอบการหลายรายจึงแกไ้ขปัญหาการขาดแคลนแรงงานโดยหนัมาใชเ้ทคโนโลยีการ ก่อสร้างสาํเร็จรูปใน
การก่อสร้างเพ่ือลดระยะเวลาการก่อสร้างหรือผูป้ระกอบการบางรายทาํสัญญาวา่จา้งล่วงหนา้เพ่ือลดความเส่ียงในการ
ขาดแคลนแรงงานรวมถึงการจา้งงานแรงงานต่างดา้วอยา่งถกูกฎหมาย  

กลุ่มบริษทัฯ จา้งบริษทัตวัแทนขายและผูรั้บเหมาใหเ้ป็นผูก่้อสร้างโครงการทั้งหมด  นอกจากน้ีกลุ่ม 
บริษทัยงัใหค้วามสาํคญักบัการรักษาเครดิตท่ีดี โดยมีกาํหนดระยะเวลาการจ่ายเงินท่ีแน่นอนหลงัจากตรวจรับงาน ซ่ึงทาํ
ใหผู้รั้บเหมามีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอท่ีจะใชใ้นการดาํเนินงานใหผู้รั้บเหมาเช่ือมัน่และมีความยนิดีท่ีจะทาํงานอยา่งมี
คุณภาพและเสร็จตรงตามกาํหนดเวลา  นอกจากน้ี กลุ่มบริษทัฯยงัมีการนาํระบบช้ินส่วนสาํเร็จรูป (Precast System) มา
ใชใ้นการก่อสร้าง เพ่ือรองรับปัญหาการขาดแคลนแรงงานและลดระยะเวลาการก่อสร้าง 
  

3.4  ความเส่ียงจากการเพ่ิมข้ึนของราคาวสัดุก่อสร้าง  

เน่ืองจากวสัดุก่อสร้างเป็นวตัถุดิบหลกัในการพฒันาโครงการอสังหาริมทรัพย ์ราคาตน้ทุนของวสัดุ 
ก่อสร้าง ท่ีเปล่ียนแปลงอยา่งมีนยัสาํคญัจึงส่งผลกระทบในทางลบต่อการควบคุมตน้ทุนพฒันาโครงการของบริษทัฯ 
โดยตรง โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในช่วงท่ีสภาวะเศรษฐกิจมีความผนัผวน ดงันั้น การควบคุมราคาวสัดุก่อสร้างอยา่งมี
ประสิทธิภาพ จึงสามารถช่วยลดความเส่ียงจากการท่ีตน้ทุนพฒันาโครงการปรับตวัสูงข้ึน และส่งผลใหบ้ริษทัฯ สามารถ
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รักษาความสามารถในการทาํกาํไรไดอ้ยา่งมีนยัสาํคญั บริษทัฯ จึงไดใ้ห้ความสาํคญักบัการป้องกนัความเส่ียงดงักล่าว 
โดยบริษทัฯ จะจดัหาวสัดุก่อสร้างหลกั ซ่ึงเป็นวสัดุประเภทท่ีใชใ้นการพฒันาโครงการเป็นจาํนวนมากและมีมูลค่าสูง 
ให้แก่ผูรั้บเหมาแต่ละราย เน่ืองจากการสั่งซ้ือวสัดุก่อสร้างในปริมาณมากในแต่ละคร้ังทาํให้บริษทัฯ มีอาํนาจในการ
ต่อรองราคาท่ีสูงกวา่ใหผู้รั้บเหมาจดัหาวสัดุก่อสร้างดว้ยตน้เอง ส่งผลใหบ้ริษทัฯ สามารถจดัซ้ือวสัดุก่อสร้างไดใ้นระดบั
ราคาท่ีดีกว่า ซ่ึงจะช่วยในการควบคุมตน้ทุนและคุณภาพของวสัดุก่อสร้างหลกัในแต่ละโครงการให้เป็นไปตาม
มาตรฐานท่ีกาํหนด รวมทั้งสามารถช่วยลดภาระใหก้บัผูรั้บเหมาท่ีมีสภาพคล่องไม่สูงมากนกัไดอี้กทางหน่ึงดว้ย  

นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัไดมี้การเจรจากบัผูผ้ลิตวสัดุก่อสร้างหลกัท่ีใชใ้นแต่ละโครงการ เพ่ือตกลง 
ราคาส่งมอบวสัดุก่อสร้างไวล่้วงหนา้ โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือป้องกนัความผนัผวนทางดา้นราคา การดาํเนินการดงักล่าว
ช่วยใหบ้ริษทัฯ มัน่ใจไดว้า่ จะสามารถรักษาระดบัตน้ทุนโครงการไดต้ามช่วงระยะเวลาท่ีกาํหนด หรือตลอดระยะเวลาท่ี
ดาเนินโครงการ ซ่ึงเป็นวิธีการท่ีสําคญัในการลดความเส่ียงในการผลิตของบริษทัฯ จากการเพ่ิมข้ึนของราคาวสัดุ
ก่อสร้าง  
 

3.5  ความเส่ียงจากการจดัหาท่ีดิน  

ทาํเลท่ีตั้ งของโครงการถือเป็นยุทธศาสตร์หลักท่ีสําคัญอย่างหน่ึง ในการพฒันาโครงการ
อสังหาริมทรัพย ์ใหป้ระสบความสาํเร็จ ดงันั้น บริษทัฯ จึงมีนโยบายในการเลือกทาํเลท่ีตั้งท่ีมีศกัยภาพสูง มีเส้นทางการ
คมนาคมท่ีสะดวก และอยูไ่ม่ห่างจากแหล่งธุรกิจและยา่นชุมชม ซ่ึงท่ีดินประเภทดงักล่าวเป็นท่ีตอ้งการสูงในตลาด
อสังหาริมทรัพย ์ และมีระดบัราคาท่ีค่อนขา้งแพง ส่งผลใหบ้ริษทัฯ เผชิญความเส่ียงจากการท่ีไม่สามารถจดัหาท่ีดิน
ลกัษณะดงักล่าวมาพฒันาโครงการได ้ อยา่งไรกต็าม บริษทัฯ บริหารความเส่ียงดงักล่าวดว้ยการจดัหาท่ีดินผืนใหญ่ใน
ทาํเลท่ีมีศกัยภาพ และจดัสรรท่ีดินออกเป็นส่วน เพ่ือทยอยดาํเนินการพฒันาโครงการดงักล่าว ทาํให้บริษทัฯ ขยาย
โครงการใหม่ไดอ้ยา่งต่อเน่ือง   

ในการจดัหาท่ีดินนั้น บริษทัฯ มีการกาํหนดลกัษณะท่ีดินท่ีตอ้งการไวอ้ยา่งชดัเจน  รวมทั้งมีแผนงาน 
สาํหรับการจดัหาท่ีดินอยา่งต่อเน่ือง โดยการสาํรวจหาท่ีดินท่ีมีศกัยภาพสูงสอดคลอ้งกบัสภาพสังคม ผงัเมือง และความ
ตอ้งการของลูกคา้ในแต่ละช่วง เม่ือบริษทัฯ สาํรวจหาท่ีดินไดต้ามเป้าหมาย ภายใตร้าคาตน้ทุนท่ีดินท่ีเหมาะสมแลว้ 
บริษทัฯ จะประเมินความเส่ียงในแง่ของการพฒันาโครงการบนท่ีดินดงักล่าว ก่อนท่ีจะตดัสินใจเขา้พฒันาโครงการ โดย
บริษทัฯ จะพิจารณาความสามารถในการพฒันาท่ีดิน  ความสามารถในการขาย และ ระยะเวลาท่ีเหมาะสมในการส่งมอบ 
การโอนกรรมสิทธ์ิ เป็นตน้ หากท่ีดินดงักล่าวมีความเหมาะสมในดา้นต่างๆ ท่ีกล่าวมา บริษทัฯ จะพิจารณาเขา้ลงทุน 
เพ่ือพฒันาโครงการต่อไป  
 

3.6  ความเส่ียงของการแข่งขนัสูง 

  เน่ืองจากในปี 2557 มีปัจจยัต่างๆ ท่ีส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ เช่น ความไม่มัน่คงทางการเมืองและ
สังคม และปัจจยัจากเศรษฐกิจโลกท่ียงัมีความไม่แน่นอน ส่งผลให้ผูล้งทุนหรือลูกคา้ซ้ือท่ีดินหรืออสังหาริมทรัพยข์อง
บริษทัชะลอการลงทุนในท่ีดินหรืออสังหาริมทรัพยข์องบริษทัซ่ึงส่งผลใหก้าํลงัซ้ือลดลงในขณะท่ียงัมีจาํนวนท่ีดินหรือ
อสังหาริมทรัพยข์องบริษทัยงัคงเหลืออยู ่ทาํใหบ้ริษทัตอ้งวางกลยทุธ์และแผนการตลาดเพ่ือแข่งขนัในดา้นราคาและการ
ส่งเสริมการขายในรูปแบบต่างๆ  นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัตอ้งมีการปรับปรุงคุณภาพและรูปแบบของโครงการอย่าง
สมํ่าเสมอ รวมถึงการสร้างความน่าเช่ือถือใหก้บัผูล้งทุนหรือลกูคา้ของบริษทัใหม้ากดว้ย 
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3.7  ความเส่ียงดา้นกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์

กฎระเบียบ ขอ้บังคบัและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกับธุรกิจอสังหาริมทรัพยไ์ด้มีการปรับปรุงแก้ไข
เพ่ิมเติมอยูเ่สมอ ในการน้ี บริษทัจึงอาจมีความเส่ียงหากมีการเปล่ียนแปลงกฎระเบียบ ขอ้บงัคบัและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัธุรกิจอสังหาริมทรัพยด์ังกล่าว เช่น บริษทัจึงอาจมีความเส่ียงหากมีการเปล่ียนแปลงกฎระเบียบ ขอ้บงัคบัและ
กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวางผงัเมืองหรือการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน ดงันั้น เพ่ือเป็นการลดความเส่ียงดงักล่าว บริษทัจึงตอ้ง
มีการศึกษาและติดตามการเปล่ียนแปลงบริษทัจึงอาจมีความเส่ียงหากมีการเปล่ียนแปลงกฎระเบียบ ขอ้บงัคบัและ
กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งสมํ่าเสมอเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสาํหรับการปรับเปล่ียนการดาํเนินการพฒันาโครงการ
ของบริษทัใหส้อดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนดงักล่าว นอกจากน้ี บริษทัจะไม่ซ้ือท่ีดินสะสมไวห้ากยงัไม่มีแผนท่ี
จะทาํโครงการบนท่ีดินเพ่ือเป็นการป้องกนัการเปล่ียนแปลงท่ีอาจมีผลต่อท่ีดินได ้

 

4.  ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกจิ 

 4.1  ทรัพยสิ์นถาวรหลกัท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจ  

 ทรัพยสิ์นถาวรท่ีสาํคญัของบริษทัและบริษทัยอ่ยมีรายละเอียดตามมูลค่าตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 ดงัน้ี 

ท่ีดิน อาคาร และส่ิงปลกูสร้าง  
ท่ีอยู ่ ประเภท ลกัษณะ

กรรมสิทธิ 
มูลค่าสุทธิ 
(ลา้นบาท) 

ภาระผกูพนั 

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

อาคารชุด เจา้ของ 12.05 **จดจาํนองกบัสถาบนัการเงิน 

ส่วนปรับปรุงสาํนกังานเช่า เคร่ืองใชส้าํนกังาน เคร่ืองตกแต่งติดตั้ง และยานพาหนะ 
ประเภท ลกัษณะ

กรรมสิทธ์ิ 
มูลค่าสุทธิ 
(ลา้นบาท) 

ภาระผกูพนั 

ส่วนปรับปรุงสาํนกังาน 
- หอ้งชุด 

 
เจา้ของ 

 
0.77 

 
  ปลอดภาระผกูพนั 

เคร่ืองใชส้าํนกังาน เจา้ของ 0.95   ปลอดภาระผกูพนั 
เคร่ืองตกแต่งและติดตั้ง เจา้ของ 0.74   ปลอดภาระผกูพนั 
ยานพาหนะ เจา้ของ 0.07   ติดสัญญาเช่าซ้ือ ซ่ึงจะส้ินสุดวนัท่ี 15 มีนาคม 2558 

** ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 กลุ่มบริษทัไดจ้าํนองหอ้งชุดเลขท่ี 93/352 กบัสถาบนัการเงินในประเทศอีกแห่งหน่ึง เพ่ือ
คํ้าประกนัวงเงินเบิกเกินบญัชีและวงเงินกูย้มืจากสถาบนัดงักล่าวในวงเงินจาํนวน 15.00 ลา้นบาท  

 กลุ่มบริษทัมีนโยบายในการตั้งค่าเส่ือมราคาโดยวิธีเส้นตรง โดยส่วนปรับปรุงอาคารตดัตามอายุการใชง้าน
ประมาณ 5 ปี และอุปกรณ์ประมาณ 5 ปี 
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  4.1.1  ทรัพยสิ์นท่ีไม่มีตวัตนท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจ 

  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 กลุ่มบริษทัมีสินทรัพยท่ี์ไม่มีตวัตน อนัไดแ้ก่ ซอฟตแ์วร์ท่ีพฒันาแลว้เสร็จ 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ลิขสิทธ์ิ และซอฟตแ์วร์ท่ีอยูร่ะหวา่งพฒันา โดยมีมูลค่า 0.21 ลา้นบาท 0.00 ลา้นบาท 0.00 ลา้น
บาท และ 0.00 ลา้นบาท ตามลาํดบั ทั้งน้ีกลุ่มบริษทัมีนโยบายการตดัจาํหน่ายลิขสิทธ์ิและซอฟตแ์วร์เกมเป็นระยะเวลา 3-
10 ปี โดยพิจารณาสอดคลอ้งกบัระยะเวลาการใชป้ระโยชน์เป็นหลกั ทั้งน้ีกลุ่มบริษทัไดพิ้จารณาตั้งการดอ้ยค่าของ
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีไม่ก่อใหเ้กิดผลประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจแลว้ 

  ทั้งน้ี ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557  เป็นเจา้ของลิขสิทธ์ิในสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนทั้งส้ิน 253 รายการ
ประกอบดว้ยลิขสิทธ์ิในดา้นวรรณกรรมซ่ึงไดแ้ก่รายละเอียดการออกแบบเกมจาํนวน 21 รายการ ลิขสิทธ์ิในดา้น
โสตทศันวสัดุซ่ึงไดแ้ก่ภาพและเสียงรวมถึงอนิเมชัน่ท่ีใชใ้นเกมจาํนวน 210 รายการ และลิขสิทธ์ิดา้นศิลปกรรมซ่ึงไดแ้ก่
ภาพกราฟิกตวัละครในเกมจาํนวน 22 รายการ  

 

  4.1.2  เคร่ืองหมายการคา้   

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 กลุ่มบริษทัเป็นเจา้ของเคร่ืองหมายการคา้/บริการ ดงัต่อไปน้ี  

 
เคร่ืองหมายการคา้/บริการ วนัท่ีจดทะเบียนกบักระทรวงพาณิชย ์ รูปเคร่ืองหมายการคา้/บริการ 

CyberPlanet Interactive  
Public Co., Ltd. 

31 พฤษภาคม 2554 
 

Genius planet 13 กมุภาพนัธ์ 2552 

 

Genius planet 10 มีนาคม 2554 

 

  

5.  ข้อพพิาททางกฎหมาย 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 บริษทัฯ มีขอ้พิพาททางกฎหมายกบัคู่คา้รายหน่ึงของบริษทั โดยบริษทัไดรั้บจา้งคู่
คา้รายดงักล่าวทาํการพฒันาซอฟตแ์วร์เกมคอมพิวเตอร์จาํนวน 4 เกม และเม่ือพฒันาเกมแลว้เสร็จบริษทัดงักล่าวจะทาํ
การผลิตแผน่ซีดีซอฟตแ์วร์เกมโดยแต่งตั้งใหบ้ริษทัเป็นผูจ้ดัจาํหน่ายและรับประกนัการจาํหน่าย  

 อย่างไรก็ตาม เม่ือทาํการพฒันาซอฟต์แวร์เกมแลว้เสร็จจาํนวน 2 เกม คู่คา้รายดงักล่าวไดผ้ิดสัญญาว่าจา้ง
พฒันาซอฟตแ์วร์เกมแก่บริษทัโดยไม่ชาํระค่าจา้งงวดแรก ซ่ึงแสดงเป็นลูกหน้ีคงคา้งในงบการเงินของบริษทัมูลค่า 2.78 
ลา้นบาท และเม่ือบริษทัผลิตและพฒันาเกมในส่วนของงานท่ีตกลงกนัจนแลว้เสร็จ คู่คา้ยงัคงเพิกเฉยไม่ยอมชาํระค่าจา้ง 
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บริษทัจึงยื่นฟ้องร้องต่อศาลโดยเม่ือศาลไดพิ้จารณาแลว้เสนอให้บริษทัเตรียมเอกสารประกอบการฟ้องร้องเพ่ิมเติม 
รวมทั้งตอ้งยกเลิกสัญญาระหวา่งบริษทักบัคู่คา้รายดงักล่าวก่อน ซ่ึงปัจจุบนับริษทัไดบ้อกเลิกการทาํสัญญาระหวา่งกนั
ดงักล่าวแลว้เพ่ือเตรียมทาํการยื่นฟ้องร้องใหม่อีกคร้ัง โดยมีมูลค่าความเสียหายประมาณ 5.20 ลา้นบาท พร้อมดอกเบ้ีย
ร้อยละ 7.50 ต่อปี แต่เน่ืองจากคู่คา้รายดงักล่าวไดย้ื่นอุทธรณ์เพ่ือขอให้สัญญาวา่จา้งดงักล่าวเป็นโมฆะ โดยในวนัท่ี 28 
มิถุนายน 2555 ศาลอุทธรณ์ได้พิพากษายืนตามศาลชั้นต้นว่าสัญญาว่าจ้างดังกล่าวเกิดข้ึนแล้ว  ต่อมาในวนัท่ี 27 
กรกฎาคม 2555 คู่คา้รายดงักล่าวไดย้ืน่ฎีกาเพ่ือคดัคา้นคาํพิพากษาศาลอุทธรณ์  ทางบริษทัฯ จึงยงัไม่สามารถทาํการฟ้อง
ซํ้ าในคดีเดียวกนัไดใ้นขณะน้ี  โดยตอ้งรอใหก้ารพิจารณาคดีในศาลฎีกาดงักล่าวเสร็จส้ินก่อน  อีกทั้งคู่คา้รายดงักล่าวได้
ยืน่ฟ้องร้องบริษทัสาํหรับค่าเสียหายในการผดิสัญญารับประกนัการจาํหน่ายแผน่ซีดีเกมท่ีพฒันาแลว้เสร็จแลว้ เป็นมูลค่า
ตามสัญญาทั้งส้ิน 1.82 ลา้นบาท ทั้งน้ีบริษทัไดมี้การจ่ายชาํระค่าซอฟตแ์วร์เกมดงักล่าวเป็นมูลค่าทั้งส้ิน 0.91 ลา้นบาท
เท่ากบัจาํนวนแผน่ซีดีซอฟตแ์วร์เกมท่ีบริษทัไดรั้บ สาํหรับซีดีซอฟตแ์วร์เกมในส่วนท่ีเหลือนั้น บริษทัไดข้อรับสินคา้แต่
ไม่ไดรั้บการตอบรับจากคู่คา้รายดงักล่าว บริษทัจึงมิไดช้าํระเงินสาํหรับสินคา้ในส่วนท่ียงัมิไดรั้บมอบสินคา้นั้น คู่คา้ราย
ดงักล่าวจึงไดฟ้้องเรียกค่าเสียหายจากบริษทัเป็นจาํนวนเงิน 0.83 ลา้นบาท พร้อมดอกเบ้ียร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยขณะน้ีคดี
ยงัไม่ถึงท่ีส้ินสุด อยา่งไรกต็ามบริษทัไดน้าํเงินฝากธนาคารจาํนวน 1.20 ลา้นบาท ไปจาํนาํไวเ้ป็นหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนั
คดีความฟ้องร้องดงักล่าวแลว้ 

 นอกจากน้ี  สืบเน่ืองจากทางกลุ่มบริษัทได้ตรวจพบว่า อดีตเจ้าหน้าท่ีการเงินของบริษัทฯได้ร่วมกับ
บุคคลภายนอกในการทาํการปลอมเอกสารและใชเ้อกสารปลอมในการเบิกเงินฝากธนาคารในนามของกลุ่มบริษทัฯไป
ใชเ้ป็นการส่วนตวั โดยมีมูลค่าความเสียหายท่ีตรวจสอบพบจาํนวน 14.36 ลา้นบาท และ 16.66 ลา้นบาทในปี 2553 และ 
2554 ตามลาํดบั กลุ่มบริษทัไดแ้จง้ความดาํเนินคดีกบัพนกังานดงักล่าวและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งแลว้บางส่วน และปัจจุบนั
สามารถตามจบักุมตวัไดแ้ลว้ โดยในระหวา่งปี 2555-2557  บริษทัฯ ไดด้าํเนินการฟ้องร้องอดีตพนกังานดงักล่าวและ
พวกโดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี    

1) เม่ือวนัท่ี 26 มกราคม 2555 บริษทัฯ ไดด้าํเนินการฟ้องร้องอดีตพนกังานคนดงักล่าวท่ีศาลแรงงานกลางใน
ขอ้หาละเมิดนายจา้งเก่ียวกบัการทาํงานตามสัญญาจา้ง, เรียกเงินคืน, เรียกค่าเสียหาย และเม่ือวนัท่ี  28 กุมภาพนัธ์ 2555 
ศาลแรงงานกลางไดพิ้พากษาให้อดีตพนักงานคนดงักล่าวให้ชาํระเงินคืนแก่บริษทัฯ จาํนวน 9.58 ลา้นบาท พร้อม
ดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี เป็นจาํนวน 0.51 ลา้นบาท รวมทั้งส้ิน 10.09 ลา้นบาท  

 เม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2555 ศาลแรงงานกลางไดอ้อกหมายบงัคบัคดีจดัการยดึอายดัทรัพยสิ์นของอดีตพนกังาน
ดังกล่าว ต่อมา เม่ือวนัท่ี 18 พฤษภาคม 2555 สํานักงานบังคบัคดีได้ออกรายงานการยึดอสังหาริมทรัพย์ของอดีต
พนกังานดงักล่าว 

อยา่งไรกต็ามเม่ือวนัท่ี 18 กรกฎาคม 2555 อดีตพนกังานคนดงักล่าวไดย้ืน่คาํร้องขอพิจารณาคดีดงักล่าวใหม่ 
ต่อศาลแรงงานกลาง และในวนัท่ี 15 ตุลาคม 2555 ศาลแรงงานกลางไดพิ้พากษาให้เพิกถอนการพิจารณาคดีเดิมเพ่ือ
พิจารณาใหม่ตามท่ีขอ 

 เม่ือวนัท่ี 22 พฤษภาคม 2556 ศาลแรงงานกลางไดพิ้พากษาให้อดีตพนกังานชาํระเงินตามฟ้องให้แก่โจทก ์
จาํเลยไม่อุทธรณ์ คดีไดถึ้งท่ีสุดแลว้ ขณะน้ีอยูใ่นระหวา่งขั้นตอนการดาํเนินการบงัคบัคดีกบัจาํเลย 

2) ในวนัท่ี 17 กมุภาพนัธ์ 2555 และ วนัท่ี 18 พฤษภาคม 2555 บริษทัฯ ไดด้าํเนินการฟ้องร้องอดีตพนกังาน 
คนดงักล่าวและพวกท่ีศาลอาญากรุงเทพใตใ้นขอ้หาลกัทรัพย ์ปลอมและใชเ้อกสารปลอม 
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เม่ือวนัท่ี 25 กรกฎาคม 2556 ศาลอาญาใตก้รุงเทพไดพิ้พากษาให้จาํคุกอดีตพนกังาน หรือชาํระเงินตามฟ้อง
ใหแ้ก่โจทก ์ปัจจุบนัอยูใ่นระหวา่งการพิจารณาของศาลอุทธรณ์ 

3) ในวนัท่ี 21 พฤศจิกายน 2555 ไดด้าํเนินการฟ้องแพ่งต่อสถาบนัการเงินท่ีเก่ียวขอ้งรวมทั้ งพนักงานคน
ดงักล่าวและพวกในขอ้หาผิดสัญญาฝากทรัพย ์ ละเมิดและเรียกค่าเสียหายท่ีศาลแพ่งรัชดา ปัจจุบนัอยู่ระหว่างการ
พิจารณาของศาล 

เม่ือวนัท่ี 29 มกราคม 2558 ศาลแพ่งนดัพร้อม แต่ทนายโจทกแ์ถลงวา่จนถึงขณะน้ีพนกังานสอบสวนยงัอยู่
ระหวา่งรวบรวมพยานเอกสาร เพ่ือส่งตรวจพิสูจน์ยงัไม่แลว้เสร็จ คาดวา่ยงัตอ้งใชเ้วลาอีกนานพอสมควร ทั้งผลการสั่ง
คดีอาญายงัไม่คืบหน้า ศาลพิเคราะห์แลว้ไดมี้คาํสั่งจาํหน่ายคดีไวช้ัว่คราว เพ่ือรอผลการตรวจพิสูจน์ลายมือช่ือในเช็ค
ตามฟ้องและเพ่ือรอฟังผลในคดีอาญา 

 ปัจจุบนัความเสียหายส่วนท่ีทราบเพ่ิมเติมอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลกัฐานของบริษทัฯ และพนกังาน
สอบสวนเพื่อดาํเนินคดีกบัพนักงานดงักล่าวและพวกเพื่อให้รับผิดและชดใช้เงินคืนบริษทัฯต่อไป หากคดีมีความ
คืบหนา้ประการใด ทางบริษทัฯจะเรียนใหท้ราบต่อไป 

 

6.  ข้อมูลทัว่ไปและข้อมูลสําคญัอืน่ 

 6.1  ขอ้มูลทัว่ไป 

ช่ือบริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์  : บริษทั ไซเบอร์แพลนเน็ต อินเตอร์แอคทีฟ จาํกดั (มหาชน)  

   (“บริษทั”) 

เลขทะเบียนบริษทั      : 0107552000120 

ลกัษณะการประกอบธุรกิจ  : พฒันาซอฟตแ์วร์เพ่ือจาํหน่ายและพฒันาโครงการอสังหาริมทรัพย ์

ทุนจดทะเบียน       : 3,475,000,000  บาท ประกอบดว้ยหุน้สามญั 6,950,000,000 หุน้ มูลค่า
   หุน้ละ 0.50 บาท (ณ 31 ธนัวาคม 2557) 

ทุนท่ีออกและชาํระเตม็มูลค่า       : 2,345,000,000 บาท ประกอบดว้ยหุ้นสามญั 4,690,000,000 หุ้น  มูลค่า
  หุน้ละ 0.50 บาท (ณ 31 ธนัวาคม 2557) 

ท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่                                    :  เลขท่ี 93/352 ดิเอม็โพริโอเพลส  ชั้น 8  ซอยสุขมุวทิ 24 ถนน 
     สุขมุวทิ แขวงคลองตนั   เขตคลองเตย  กรุงเทพมหานคร  10110 

เวบ็ไซตบ์ริษทั    :   http://www.cpigames.com   

โทรศพัท ์ :   (662) 160-4248 

โทรสาร :   (662) 160-4249 
 
 
 
 



                                                                                     บริษทั ไซเบอร์แพลนเน็ต อนิเตอร์แอคทฟี จํากดั (มหาชน) 

 

56-1 ปี 2557																																																																																																																																						หนา้	19	
 

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.เอม็.ที. แอสโซซิเอท 

  491/27 สีลมพลาซ่า ถ.สีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 

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

            -ไม่มี- 
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ส่วนที ่ 2 

การจัดการและการกาํกบัดูแลกจิการ 

7.   ข้อมูลหลกัทรัพย์และผู้ถือหุ้น 

7.1  จาํนวนทุนจดทะเบียนและทุนชาํระแลว้  
 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557  บริษทัฯ มีทุนจดทะเบียน 3,475,000,000 บาท เรียกชาํระแลว้ 2,345,000,000 บาท  
แบ่งเป็นหุน้สามญั 4,690,000,000 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 0.50 บาท 

7.2  ผูถื้อหุน้ 

       รายช่ือผูถื้อหุน้ใหญ่ 10 อนัดบัแรกท่ีปรากฏตามสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้ ณ วนัท่ี 19 มีนาคม 2558 มีดงัน้ี 

รายช่ือ จํานวนหุ้น (หุ้น) 
ร้อยละของ 

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

 

7.3 การออกหลกัทรัพยอ่ื์น 
 - ใบสาํคญัแสดงสิทธิ ( CYBER – W1 ) 
 
7.4  นโยบายการจ่ายเงินปันผล 

 ในกรณีท่ีกลุ่มบริษทัไม่มีความจาํเป็นในการใชเ้งินเพ่ือการลงทุนหรือขยายกิจการ และมีกระแสเงินสดเพียงพอ 
กลุ่มบริษทัมีนโยบายจ่ายปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกาํไรสุทธิหลงัหักภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล และสํารองตาม
กฎหมาย ทั้งน้ีอตัราการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวอาจเปล่ียนแปลงได ้โดยข้ึนอยู่กบัความจาํเป็นและความเหมาะสมโดย
พิจารณาจากประโยชน์สูงสุดของผูถื้อหุ้นเป็นสาํคญั ทั้งน้ี มติของคณะกรรมการบริษทัท่ีอนุมติัให้จ่ายเงินปันผลจะตอ้ง
ถกูนาํเสนอเพ่ือขออนุมติัต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ เวน้แต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล ซ่ึงคณะกรรมการบริษทัมีอาํนาจ
อนุมติัใหจ่้ายเงินปันผลระหวา่งกาลไดแ้ละใหร้ายงานใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ทราบในการประชุมคราวต่อไป 
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8.  โครงสร้างการจัดการ 
8.1 คณะกรรมการบริษทั 

 โครงสร้างกรรมการบริษัทประกอบด้วยคณะกรรมการจํานวน  3 ชุด  ได้แก่  คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหาร 

1) คณะกรรมการบริษทั 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2557 คณะกรรมการบริษทั ประกอบดว้ย กรรมการจาํนวน 6 คน ไดแ้ก่ 

รายช่ือกรรมการ ตาํแหน่ง จาํนวนคร้ังการประชุม การเขา้ร่วมการประชุม 
  คณะกรรมการ คณะกรรมการ 
นายติรวฒัน์  สุจริตกลุ* ประธานกรรมการ/ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 
5 1 

นายนพพล  มิลินทางกรู* กรรมการ 5 5 
นายกวนิ  เฉลิมโรจน์    กรรมการ 15 15 
นายสมนึก  เจตน์จิราวฒัน์ กรรมการ 15 13 
นางจิตรลดา  พรใจหาญ กรรมการและกรรมการอิสระ 15 15 
น.ส.พิมพแ์กว้ อาํไพพสัตร์  กรรมการและกรรมการอิสระ 14 13 

หมายเหตุ : 
* - นายติรวฒัน์  สุจริตกลุ  เขา้ดาํรงตาํแหน่งประธานกรรมการ เม่ือวนัท่ี 11 ธนัวาคม 2557 และประธานกรรมการตรวจสอบ  

   เม่ือวนัท่ี 29  กนัยายน 2557 
- นายนพพล  มิลินทางกรู  เขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ เม่ือวนัท่ี  29  กนัยายน 2557 

 
กรรมการผูมี้อาํนาจลงนามแทนบริษทั มีดงัน้ี 
 นายสมนึก  เจตน์จิราวฒัน์   นายนพพล  มิลินทางกรู และนายกวิน  เฉลิมโรจน์  กรรมการสองในสามคนน้ีลง
ลายมือช่ือร่วมกนัและประทบัตราสาํคญัของบริษทั 

2) คณะกรรมการตรวจสอบ/คณะกรรมการอิสระ 

         ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 คณะกรรมตรวจสอบของบริษทั ประกอบดว้ย 3 ท่าน ดงัรายนามต่อไปน้ี 
  

ลาํดบั รายช่ือ ตาํแหน่ง 
1. นายติรวฒัน์  สุจริตกลุ ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 
2. นางจิตรลดา  พรใจหาญ * กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 
3. น.ส.พิมพแ์กว้ อาํไพพสัตร์  กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 

 หมายเหตุ : เป็นกรรมการตรวจสอบท่ีมีความรู้ความสามารถดา้นการบญัชีและการเงิน  
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3) คณะกรรมการบริหาร 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557  คณะกรรมการบริหารของบริษทั ประกอบดว้ย 3 ท่าน ดงัรายนามต่อไปน้ี 
 

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

 
8.2 ผูบ้ริหาร 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 ผูบ้ริหารของบริษทัประกอบดว้ย 4 ท่าน ดงัรายนามต่อไปน้ี 
 

ลาํดบั รายช่ือ ตาํแหน่ง 
1. นายนพพล  มิลินทางกรู ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
2. นายกวนิ  เฉลิมโรจน์    กรรมการผูจ้ดัการ 
3. นางกฤตนนัท ์ สังขท์อง ผูอ้าํนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล และเลขานุการบริษทั 
4. นายประกิตต์ิ  รอดทิม ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน  
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โครงสร้างการบริหารจดัการของบริษทั ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2557 สามารถแสดงไดด้งันี้ 

เลขานุการบริษทั คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการบริษทั 

สาํนกับริหาร ฝ่ายตรวจสอบภายใน 

คณะกรรมการบริหาร 

กรรมการผูจ้ดัการ 

ประธานกรรมการบริหาร 

รองกรรมการผูจ้ดัการ 
ฝ่ายบริหาร 

ผูอ้าํนวยการ 
ฝ่ายบญัชีและการเงิน 

ผูอ้าํนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
และกฎหมาย 

ผูอ้าํนวยการ 
ฝ่ายการตลาดและการขาย 

ผูอ้าํนวยการ 
ฝ่ายปฏิบตัิการ 

แผนกทรัพยากรบุคคล แผนกการเงิน แผนกบญัชี แผนกผลิต แผนกขาย แผนกการตลาด แผนกกฎหมาย แผนกตรวจสอบคุณภาพ 

แผนกลูกคา้สมัพนัธ ์แผนกธุรการ แผนกพฒันาธุรกิจ แผนกเทคโนโลยสีารสนเทศ 

รองกรรมการผูจ้ดัการ 
ฝ่ายปฏิบตัิการ 
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8.3 เลขานุการบริษทั 

    คณะกรรมการบริษทัไดมี้มติแต่งตั้งให้ นางกฤตนันท์  สังข์ทอง  ดาํรงตาํแหน่งเป็นเลขานุการบริษทั 
ตั้งแต่วนัท่ี 18 กมุภาพนัธ์ 2557  โดยคุณสมบติัของผูด้าํรงตาํแหน่งเป็นเลขานุการบริษทัปรากฏในเอกสารแนบ 1  

 
8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

      1.  ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน 
 ค่าตอบแทนกรรมการ  ประกอบดว้ยเบ้ียประชุมประจาํปี 2557 มีดงัน้ี 
 

 
รายช่ือกรรมการ 

 
ตาํแหน่ง 

ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท) 
คณะกรรมการ

บริษทั 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

รวม 

นายชนินทร์เดช วานิชวงศ*์* ประธานกรรมการ 84,000 - 84,000 
นายจตุพร โชติกวณิชย ์** กรรมการและกรรมการอิสระ - 60,000 60,000 
นายไกรภพ  แพง่สภา  ** กรรมการ 40,000 - 40,000 
นายชนินทร์ วานิชวงศ*์* กรรมการ 30,000 - 30,000 
นายติรวฒัน์  สุจริตกลุ* ประธานกรรมการ/ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 
- 14,000 14,000 

นายนพพล  มิลินทางกรู* กรรมการ 50,000 - 50,000 
นายกวนิ  เฉลิมโรจน์    กรรมการ 166,000 - 166,000 
นายสมนึก  เจตน์จิราวฒัน์ กรรมการ 130,000 - 130,000 
นางจิตรลดา  พรใจหาญ กรรมการและกรรมการอิสระ - 200,000 200,000 
น.ส.พิมพแ์กว้ อาํไพพสัตร์  กรรมการและกรรมการอิสระ - 156,000 156,000 
                                                                                                               รวมค่าเบ้ียประชุมทั้งส้ิน 930,000 
หมายเหตุ : 

*   -  นายติรวฒัน์  สุจริตกลุ   เขา้ดาํรงตาํแหน่งประธานกรรมการ เม่ือวนัท่ี 11 ธนัวาคม 2557 และประธานกรรมการ 
ตรวจสอบ เม่ือวนัท่ี 29  กนัยายน 2557 

     -  นายนพพล  มิลินทางกรู   เขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ เม่ือวนัท่ี  29  กนัยายน 2557 
** -  นายชนินทร์ วานิชวงศ ์   ลาออกจาการดาํรงตาํแหน่งกรรมการ เม่ือวนัท่ี    7 พฤษภาคม 2557 
     -  นายไกรภพ  แพง่สภา    ลาออกจาการดาํรงตาํแหน่งกรรมการ เม่ือวนัท่ี 19  กนัยายน 2557 
     -  นายจตุพร โชติกวณิชย ์   ลาออกจาการดาํรงตาํแหน่งกรรมการ เม่ือวนัท่ี 26  กนัยายน 25577 
     -  นายชนินทร์เดช  วานิชวงศ ์ ลาออกจาการดาํรงตาํแหน่งกรรมการ เม่ือวนัท่ี 18 พฤศจิกายน 2557 
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ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร   ในปี 2557  บริษทัฯ ไดจ่้ายค่าตอบแทนประกอบดว้ยค่าตอบแทนเงินเดือน ใหก้บั
ผูบ้ริหารจาํนวน 4  ราย  รวมเป็นเงินทั้งส้ิน  1,611,933.50  บาท 

2.  ค่าตอบแทนอ่ืน(ถา้มี) 
 ค่าตอบแทนอ่ืนของกรรมการ 
  - ไม่มี – 

 ค่าตอบแทนอ่ืนของผูบ้ริหาร 
-   เงินกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ 

บริษทัจดัตั้งกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ โดยมอบหมายใหบ้ริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กสิกรไทย  
จาํกดั ทาํหนา้ท่ีจดัการและบริหารกองทุนดงักล่าว โดยบริษทัจ่ายสมทบเขา้กองทุนในอตัราร้อยละ 3 ของเงินเดือนของ
พนกังาน 
 

 8.5  บุคลากร   
 8.5.1  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557   พนกังานบริษทัมีจาํนวนทั้งส้ิน 5 คน ประกอบดว้ย พนกังานฝ่าย 

บญัชีและการเงิน  ฝ่ายปฏิบติัการ  ฝ่ายการตลาด  และฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ  พนกังานจะไดรั้บผลตอบแทนใน
รูปของเงินเดือนตามอัตราของกรมแรงงานและบริษัทจัดให้มีเงินกองทุนสํารองเล้ียงชีพสําหรับพนักงานตาม
พระราชบญัญติักองทุนในอตัราร้อยละ 3 และ 5 ของเงินเดือนพนกังาน ทั้งน้ีพนกังานมีสิทธิในส่วนท่ีบริษทัจ่ายสมทบ
ในกรณีท่ีพนกังานถึงแก่กรรม ปลดเกษียณ  ไม่สามารถทาํงานได ้ลาออกหลงัจากท่ีพนกังานไดท้าํงานกบับริษทัไม่นอ้ย
กวา่ 1  ปี นอกจากน้ีบริษทัไดส้มทบเขา้กองทุนเงินทดแทนพนกังาน ซ่ึงพนกังานจะรับผลประโยชน์ในกรณี ตาย หรือ
บาดเจบ็จากการทาํงานหรือทุพพลภาพจากสาํนกังานกองทุนเงินทดแทน  

 ค่าตอบแทนพนักงานโดยไม่รวมค่าตอบแทนผูบ้ริหารประกอบดว้ย เงินเดือน เงินสมทบกองทุน
สาํรองเล้ียงชีพและอ่ืนๆ ในปี 2557 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557  รวมเป็นเงิน  935,464.00  ลา้นบาท 
  8.5.2  การเปล่ียนแปลงจาํนวนพนกังานอยา่งมีนยัสาํคญัในระยะ 3 ปีท่ีผา่นมา 

    - ไม่มี - 
8.5.3  ขอ้พิพาทดา้นแรงงานท่ีสาํคญัในระยะ 3 ปีท่ีผา่นมา 

- ไม่มี – 
8.5.4  นโยบายในการพฒันาพนกังาน 

  บริษทัมีนโยบายอยา่งต่อเน่ืองท่ีจะส่งเสริมและพฒันาบุคลากรในแต่ละระดบัชั้นให้มีความรู้  ความ
ชาํนาญและความสามารถในการปฏิบติังานเพ่ิมข้ึนอยา่งสมํ่าเสมอเพ่ือใหเ้กิดการทาํงานท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุดต่อบริษทั 
โดยแบ่งการพฒันาในระดบัต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 

1. ระดบับริหาร บริษทัมุ่งเนน้เร่ืองการพฒันาดา้นการบริหารจดัการ ภาวะความเป็นผูน้าํและวิสัยทศัน์ในการ
เป็นผูน้าํขององคก์ร 

2. ระดบัหัวหนา้งาน บริษทัมุ่งเนน้เร่ืองการพฒันาดา้นการจดัการบริหารเบ้ืองตน้ ทกัษะการเป็นหัวหนา้งาน 
การสร้างทีมงานและการสร้างความร่วมมือในการทาํงาน ทกัษะการส่ือสารอยา่งมีประสิทธิภาพทั้งภายใน
และภายนอกองคก์ร ตลอดจนการส่งเสริมพฒันาความรู้ความเขา้ใจเฉพาะทาง 
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3. ระดับพนักงาน บริษัทมุ่งเน้นเร่ืองการสร้างความรู้ ประสบการณ์และความเช่ียวชาญในงานท่ีตนเอง
รับผิดชอบสร้างแรงจูงใจให้เกิดการพฒันาตนเองอย่างสมํ่าเสมอและการมีทศันคติท่ีดีต่อฝ่ายบริหารและ
บริษทั 

 
9.  การกาํกบัดูแลกจิการ 
 9.1 นโยบายการกาํกบัดูแลกิจการ 
  บริษทัมีนโยบายนาํหลกัการ การปฏิบติัตามขอ้พึงปฏิบติัท่ีดี (Code of Best Practices) ใชเ้ป็นแนวทางในการ
ดาํเนินงานของบริษทั เพ่ือประโยชน์ต่อการดาํเนินธุรกิจของบริษทั และเพ่ือเป็นการเสริมสร้างความโปร่งใสในการ
ดาํเนินงาน ตลอดจนเพ่ือเพ่ิมความมีประสิทธิภาพของฝ่ายบริหารจดัการ อนัจะทาํใหเ้กิดความเช่ือมัน่ข้ึนในกลุ่มผูถื้อหุน้ 
ผูล้งทุนและผูท่ี้เก่ียวข้องทุกฝ่าย ซ่ึงหลักการกาํกับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัท ครอบคลุมหลักการ 5 หมวด ดังมี
รายละเอียดดงัน้ี 

1. สิทธิของผูถื้อหุน้ 
 บริษทัไดต้ระหนักและให้ความสําคญัถึงสิทธิของผูถื้อหุ้น โดยจะไม่กระทาํการใดๆ ท่ีเป็นการละเมิดหรือ

ริดรอนสิทธิของผูถื้อหุ้น รวมถึงส่งเสริมให้ผูถื้อหุ้นไดใ้ชสิ้ทธิของตน โดยสิทธิขั้นพ้ืนฐานของผูถื้อหุ้นไดแ้ก่ สิทธิใน
การซ้ือขายหรือการโอนหุ้น สิทธิในการไดรั้บข่าวสารขอ้มูลของกิจการอยา่งเพียงพอ สิทธิในส่วนแบ่งกาํไรของกิจการ 
สิทธิในการเลือกตั้งและถอดถอนกรรรมการ และให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งผูส้อบบญัชีอิสระ สิทธิในการเขา้ร่วม
ประชุมและออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือตดัสินใจในเร่ืองท่ีมีผลกระทบต่อบริษทั เช่น การจดัสรรเงินปัน
ผล การกาํหนดหรือการแกไ้ขขอ้บงัคบัและหนงัสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพ่ิมทุน  และการอนุมติัรายการพิเศษ 
เป็นตน้   

 นอกเหนือจากสิทธิพ้ืนฐานต่างๆ ขา้งตน้แลว้ บริษทัฯ มีนโยบายในการดาํเนินการในเร่ืองต่างๆ ท่ีเป็นการ
ส่งเสริม และอาํนวยความสะดวกในการใชสิ้ทธิของผูถื้อหุน้ ดงัน้ี 

 จดัให้มีการประชุมใหญ่สามญัประจาํปีทุกปี โดยจะจดัภายใน 4 เดือน นบัจากวนัส้ินสุดรอบบญัชีในแต่
ละปี พร้อมทั้งจดัส่งหนังสือนัดประชุม และขอ้มูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ ให้แก่ผูถื้อหุ้น
รับทราบล่วงหนา้ก่อนวนัประชุม 7 วนั และลงประกาศหนงัสือพิมพแ์จง้วนันดัประชุมล่วงหนา้เป็นเวลา 
ติดต่อกนั 3 วนัก่อนท่ีจะถึงวนัประชุมไม่นอ้ยกวา่ 3 วนั โดยในแต่ละวาระการประชุมจะมีความเห็นของ
คณะกรรมการประกอบไปดว้ย  

 เผยแพร่ขอ้มูลประกอบวาระการประชุมผูถื้อหุน้ล่วงหนา้ในเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ พร้อมทั้งช้ีแจงสิทธิของ
ผูถื้อหุน้ในการเขา้ประชุม และสิทธิออกเสียงลงมติของผูถื้อหุน้ 

 ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง บริษทัฯ จะเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสามารถมอบ
ฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เขา้ร่วมประชุมแทนตนไดเ้พ่ือสนบัสนุนการใชสิ้ทธิออกเสียง
ของผูถื้อหุน้ โดยใชห้นงัสือมอบฉนัทะแบบหน่ึงแบบใดท่ีบริษทัไดจ้ดัส่งไปพร้อมกบัหนงัสือนดัประชุม 

 ก่อนการประชุมเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสามารถส่งความคิดเห็น ขอ้เสนอแนะ ขอ้ซกัถามไดล่้วงหนา้ก่อน
วนัประชุมผา่นอีเมลแ์อดแดรสของนกัลงทุนสัมพนัธ์ และอีเมลแ์อดแดรสของเลขานุการคณะกรรมการ
บริษทั 

 ในการประชุม บริษัทจะจัดสรรเวลาให้เหมาะสม และจะเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นแสดงความคิดเห็น 
ขอ้เสนอแนะ หรือตั้งคาํถามในวาระต่างๆ อยา่งอิสระ ก่อนการลงมติในวาระใดๆ เพ่ือให้ผูถื้อหุ้นไดใ้ห้
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ขอ้มูลรายละเอียดในเร่ืองดงักล่าวอยา่งเพียงพอต่อการตดัสินใจอนุมติัทาํรายการใดๆ โดยในวาระท่ีผูถื้อ
หุ้นมีขอ้สงสัย ขอ้ซักถาม บริษทัฯ จะจดัเตรียมบุคลากรท่ีมีความรู้ความเช่ียวชาญในแต่ละสาขาเป็นผูใ้ห้
คาํตอบภายใตค้วามรับผดิชอบของคณะกรรมการบริษทั 

 กรรมการทุกคนจะเขา้ร่วมประชุม เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้สามารถซกัถามขอ้มูลรายละเอียดในเร่ืองต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง
ได ้

 
2. การปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้อยา่งเท่าเทียมกนั 

 บริษทั มีนโยบายท่ีจะสร้างความเท่าเทียมกนัต่อผูถื้อหุน้ทุกราย ทุกกลุ่ม ดว้ยความเป็นธรรม ทั้งผูถื้อหุน้ท่ีเป็น 
ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้ท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้ต่างชาติ และผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ย  ดงัน้ี 

 การปฏิบติัและอาํนวยความสะดวกต่อผูถื้อหุ้นอยา่งเท่าเทียมกนั และไม่กระทาํการใดๆ ท่ีเป็นการจาํกดั
หรือละเมิดหรือริดรอนสิทธิของผูถื้อหุน้ 

 การกาํหนดใหสิ้ทธิออกเสียงในท่ีประชุมเป็นไปตามจาํนวนหุน้ท่ีผูถื้อหุน้ถืออยู ่โดยหน่ึงหุน้มีสิทธิเท่ากบั
หน่ึงเสียง 

 การกาํหนดให้กรรมการอิสระเป็นผูมี้หน้าท่ีดูแลผูถื้อหุ้นส่วนน้อย โดยผูถื้อหุ้นส่วนน้อยสามารถ
เสนอแนะ  แสดงความคิดเห็นหรือขอ้ร้องเรียนไปยงักรรมการอิสระ โดยกรรมการอิสระจะเป็นผูพิ้จารณา
ดาํเนินการให้เหมาะสมในแต่ละเร่ือง เช่น หากเป็นขอ้ร้องเรียน กรรมการอิสระจะดาํเนินการตรวจสอบ
ขอ้เท็จจริงและหาวิธีการเยียวยาท่ีเหมาะสม หรือกรณีเป็นขอ้เสนอแนะท่ีกรรมการอิสระพิจารณาแลว้มี
ความเห็นว่าเป็นเร่ืองสําคญัท่ีมีผลต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียโดยรวม หรือมีผลต่อการประกอบธุรกิจของบริษทั 
กรรมการอิสระจะเสนอเร่ืองดงักล่าวต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณากาํหนดเป็นวาระการประชุมในการ
ประชุมผูถื้อหุน้ 

 คณะกรรมการบริษทัไดก้าํหนดมาตรการป้องกนัการใชข้อ้มูลภายในโดยมิชอบ (Insider Trading) ของ
บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงรวมถึง กรรมการ ผูบ้ริหาร พนักงาน และลูกจ้างของกลุ่มบริษทัฯ ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ขอ้มูล (รวมทั้งคู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดงักล่าว) รวมถึงไดก้าํหนดโทษเก่ียวกบั
การเปิดเผยขอ้มูลของบริษทั หรือการนาํขอ้มูลของบริษทัไปใชเ้พ่ือประโยชน์ส่วนตนไวแ้ลว้ตามนโยบาย
การป้องกนัการนาํขอ้มูลภายในไปใชป้ระโยชน์ รวมทั้งไดใ้ห้ความรู้ความเขา้ใจแก่คณะกรรมการของ
บริษทัและผูบ้ริหาร ในหนา้ท่ีการรายงานการถือหลกัทรัพยต่์อสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย ์(กลต.) ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ.
2535 รวมทั้งจะแจง้ข่าวสารและขอ้กาํหนดต่างๆของสํานกังาน กลต. และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทยให้แก่คณะกรรมการของบริษัท และผูบ้ริหารตามท่ีได้รับแจ้งจากทางหน่วยงานดังกล่าวอย่าง
สมํ่าเสมอ 
 

3. บทบาทของผูมี้ส่วนไดเ้สีย 
 บริษทัไดต้ระหนกัถึงสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทั ทั้งผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียภายในไดแ้ก่ 

ผูถื้อหุน้ พนกังาน และผูบ้ริหารของบริษทั หรือ ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียภายนอก ไดแ้ก่ คู่แข่ง คู่คา้ ลูกคา้ เป็นตน้ โดยบริษทั
ตระหนกัดีวา่การสนบัสนุน และรับฟังขอ้คิดเห็น ตลอดจนการสร้างสัมพนัธ์อนัดี กบัผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทุกกลุ่ม จะเป็น
ประโยชน์ในการดาํเนินงาน และพฒันาให้ธุรกิจของบริษทัมีการเติบโต และขยายตวัไดใ้นอนาคต โดยบริษทัจะจดัให้
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ให้ทุกกลุ่มมีสิทธิได้รับการปฏิบติัอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม รวมทั้ งปฏิบัติตามขอ้กาํหนดของกฎหมายและ
กฎระเบียบต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  ดงัน้ี 

 ผูถื้อหุ้น  : บริษทัจะเป็นตวัแทนท่ีดีของผูถื้อหุ้นในการดาํเนินธุรกิจ โดยคาํนึงถึงการเจริญเติบโตของ
มูลค่าบริษทัในระยะยาว รวมทั้งมีระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน  

 พนกังาน : บริษทัตระหนกัดีวา่พนกังานเป็นหน่ึงในทรัพยากรหลกัท่ีมีความสาํคญัในการพฒันาองคก์รให้
มีความเติบโต บริษทัจึงสนบัสนุนในการพฒันาศกัยภาพของทรัพยากรบุคคลให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
บริษทั รวมทั้ งส่งเสริมการทาํงานในลกัษณะเป็นทีมเพ่ือเพ่ิมความคล่องตวัในการทาํงาน และจัดให้
สภาพแวดลอ้มในการทาํงานมีความปลอดภยัต่อพนกังาน รวมทั้งปฏิบติัต่อพนกังานทุกคนอยา่งเท่าเทียม 
เป็นธรรม โดยใหผ้ลตอบแทนท่ีเหมาะสม 

 คู่คา้  : ปฏิบติัต่อคู่คา้ตามกรอบการคา้ท่ีสุจริต โดยยึดหลกัการปฏิบติัตามสัญญาเง่ือนไข ทางการคา้ และ
คาํมัน่ท่ีใหไ้วก้บัคู่คา้อยา่งเคร่งครัด 

 คู่แข่ง :ปฏิบติัต่อคู่แข่งอยา่งมีจรรยาบรรณในเชิงธุรกิจ ตามกรอบกติกาแห่งการแข่งขนัท่ีดี โดยหลีกเล่ียง
การแข่งขนัดว้ยวธีิไม่สุจริต  

 ลูกคา้ :    บริษทัมีความมุ่งมัน่ท่ีจะผลิตสินคา้ท่ีมีคุณภาพ และให้บริการท่ีดีแก่ลูกคา้ โดยทาํการคา้กบั
ลกูคา้ดว้ยความซ่ือสัตยแ์ละเป็นธรรม 

 สังคม : บริษทัใหค้วามสาํคญัในการดูแลรักษาสภาพแวดลอ้มของชุมชนรอบๆ ท่ีตั้งสาํนกังานของบริษทั     
  ทั้งน้ี บริษทัไดก้าํหนดแนวทางท่ีตอ้งปฏิบติัเพ่ือตอบสนองความตอ้งการของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียแต่ละกลุ่มไว ้

อย่างชัดเจนใน “จริยธรรมธุรกิจ” พร้อมทั้ งเผยแพร่และรณรงค์ให้คณะกรรมการบริษัท ฝ่ายบริหาร ตลอดจน
ผูป้ฏิบติังาน ยดึถือเป็นหลกัปฏิบติัในการดาํเนินงาน และถือเป็นภาระหนา้ท่ีท่ีสาํคญัของทุกคน 
 

4. การเปิดเผยขอ้มูลและความโปร่งใส 
 บริษทัตระหนกัถึงความสาํคญัของการเปิดเผยขอ้มูลท่ีมีความถกูตอ้ง ครบถว้น และโป่รงใส ทั้งรายงานขอ้มูล 

ทางการเงินและขอ้มูลทั่วไป ตามหลกัเกณฑ์การเปิดเผยขอ้มูลและสารสนเทศของสํานักงานคณะกรรมการกาํกับ
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ตลอดจนขอ้มูลอ่ืนท่ีสาํคญัท่ีมีผลกระทบต่อราคา
หลกัทรัพยข์องบริษทั ซ่ึงมีผลต่อกระบวนการตดัสินใจของผูล้งทุนและผูมี้ส่วนไดเ้สียของบริษทั  
  โดยบริษทัจะเผยแพร่ขอ้มูลสารสนเทศของบริษทัต่อผูถื้อหุ้น นกัลงทุน และสาธารณชนผา่นช่องทางและส่ือ
การเผยแพร่ขอ้มูลต่างๆ ของสํานกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง 

ประเทศไทย รวมถึงเวบ็ไซตข์องบริษทั คือ www.cpigames.com 
  

9.2 คณะกรรมการชุดยอ่ย 
คณะกรรมการบริษทัประกอบดว้ย บุคคลท่ีมีความรู้ ทกัษะ และประสบการณ์ท่ีสามารถเอ้ือประโยชน์ไดก้บั

บริษทั โดยเป็นผูมี้บทบาทสาํคญัในการใหค้วามเห็นชอบการวางนโยบายและแผนการดาํเนินธุรกิจและมีการติดตามผล
การดาํเนินงานเป็นรายไตรมาส  อีกทั้งยงัให้ความสําคญักบัระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในเพื่อ
ประโยชน์ของบริษทัและผูถื้อหุน้โดยรวม ทั้งน้ีประกอบดว้ยคณะกรรมการยอ่ยทั้งหมด 3 ชุด ดงัน้ี 
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9.2.1  คณะกรรมการบริษทั 
ขอบเขตและอาํนาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการบริษทัฯ  

   นอกจากคณะกรรมการบริษทัมีอาํนาจและหน้าท่ีตามท่ีกาํหนดในขอ้บังคบัของบริษทัแลว้ ให้
คณะกรรมการบริษทัมีอาํนาจหน้าท่ีตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 3/2552 เม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 
2552 ดงัต่อไปน้ี 

1) ดูแลและกาํหนดนโยบายท่ีสาํคญัของบริษทั ไดแ้ก่ นโยบายหลกัในการดาํเนินธุรกิจ  นโยบายทางดา้น
การเงิน นโยบายการระดมทุน นโยบายในการบริหารเงินทุน   นโยบายในการบริหารความเส่ียงของ
บริษทั 

2) พิจารณาเก่ียวกบัการลงทุน โดยพิจารณาอนุมติังบประมาณ โครงการลงทุนของบริษทั และกาํกบั
ดูแลดาํเนินโครงการใหเ้ป็นไปตามแผนงานท่ีวางไว ้

3) ดูแลการดาํเนินงานของบริษทั เพ่ือให้เป็นไปตามเป้าหมายหรือดีกว่าเป้าหมายท่ีวางไวแ้ละกาํหนด
แนวทางแกไ้ขกรณีท่ีมีปัญหาอุปสรรคเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายท่ีวางไวห้รือดีกวา่เป้าหมายท่ีวางไว ้

4) จดัใหมี้รายงานขอ้มูลทัว่ไป และขอ้มูลทางการเงินของบริษทั เพ่ือรายงานต่อผูถื้อหุน้และผูมี้ส่วนได้
เสียหรือผูล้งทุนทัว่ไปอยา่งถกูตอ้ง ทนักาลและเป็นไปตามท่ีกฎหมายกาํหนด 

5) รับทราบรายงานการตรวจสอบท่ีสําคญัของคณะกรรมการตรวจสอบหรือฝ่ายตรวจสอบภายใน 
รวมทั้งผูต้รวจสอบบญัชี และท่ีปรึกษาฝ่ายต่าง ๆ ของบริษทั และมีหน้าท่ีกาํหนดแนวทางในการ
ปรับปรุงแกไ้ข กรณีท่ีพบขอ้บกพร่องท่ีเป็นสาระสาํคญั 

6) สอบทานความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียงของ
บริษทั 

7) จัดให้มีกระบวนการสร้างผู ้บริหารระดับสูงของบริษัทเพ่ือให้มีข้ึนมาทดแทนอย่างต่อเน่ือง 
(Succession Plan) 

8) แต่งตั้ งกรรมการตรวจสอบ  และให้ความเห็นชอบเก่ียวกับอาํนาจหน้าท่ีของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

9) แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหรือมอบหมายให้กรรมการคนหน่ึงคนใดหรือหลายคนหรือบุคคลอ่ืน
กระทาํการอย่างใดอย่างหน่ึงแทนคณะกรรมการบริษทั ทั้งน้ีการมอบอาํนาจดงักล่าว ผูไ้ดรั้บมอบ
อาํนาจนั้นตอ้งไม่มีอาํนาจอนุมติัรายการท่ีบุคคลดงักล่าวหรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ (“บุคคลท่ี
อาจมีความขดัแยง้” ใหมี้ความหมายตามท่ีกาํหนดไวใ้นประกาศของคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย)์ มีส่วนไดเ้สียหรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในลกัษณะอ่ืนใดกบั
บริษทัหรือบริษทัยอ่ย 

  เวน้แต่เร่ืองต่อไปน้ี จะกระทาํได้ต่อเม่ือได้รับอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นก่อน ทั้ งน้ีกาํหนดให้
รายการท่ีกรรมการหรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ มีส่วนไดเ้สีย หรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อ่ืนใดกบั
บริษทัหรือบริษทัยอ่ย ใหก้รรมการซ่ึงมีส่วนไดเ้สียในเร่ืองนั้น ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น 

- เร่ืองท่ีกฎหมายกาํหนดใหต้อ้งไดม้ติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 
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- การทาํรายการท่ีกรรมการมีส่วนไดเ้สียและอยู่ในข่ายท่ีกฎหมาย สํานักงานคณะกรรมการ
กาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยห์รือขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยร์ะบุให้ตอ้งไดรั้บ
อนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

- นอกจากนั้นในกรณีดงัต่อไปน้ีจะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการและท่ี
ประชุมผูถื้อหุน้ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

- การขายหรือโอนกิจการของบริษทัทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีสาํคญัใหแ้ก่บุคคลอ่ืน 
- การรับซ้ือหรือรับโอนกิจการของบริษทัมหาชนอ่ืนหรือบริษทัเอกชนมาเป็นของบริษทั 
- การทาํ แกไ้ข หรือเลิกสัญญา เก่ียวกบัการให้เช่ากิจการของบริษทัทั้ งหมดหรือบางส่วนท่ี

สาํคญั การมอบหมายใหบุ้คคลอ่ืนเขา้จดัการธุรกิจของบริษทั หรือการรวมกิจการกบับุคคลอ่ืน
โดยมีวตัถุประสงคจ์ะแบ่งกาํไรขาดทุนกนั 

- การออกหุน้ใหม่เพ่ือชาํระแก่เจา้หน้ีของบริษทั ตามโครงการแปลงหน้ีเป็นทุน 
- การลดทุนจดทะเบียนของบริษทั โดยการลดจาํนวนหุน้ หรือลดมูลค่าหุน้ 
- การเพ่ิมทุน การลดทุน การออกหุน้กู ้การควบหรือเลิกบริษทั 
- เร่ืองอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายกาํหนด 

 
9.2.2  คณะกรรมการตรวจสอบ 
ขอบเขตอาํนาจหนา้ท่ีและความรับผดิชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

   ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 3/2552 เม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2552 ไดมี้การ
กาํหนดขอบเขตอาํนาจหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบดงัต่อไปน้ี 

1. สอบทานใหบ้ริษทัมีการรายงานทางการเงินอยา่งถูกตอ้ง และเปิดเผยอยา่งเพียงพอ โดยการ 
ประสานงานกบัผูส้อบบญัชีภายนอกและผูบ้ริหารท่ีรับผิดชอบจดัทาํรายงานทางการเงิน ทั้งรายไตรมาสและประจาํปี 
คณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะให้ผูส้อบบญัชีสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดๆท่ีเห็นวา่จาํเป็นและเป็นเร่ือง
สาํคญัในระหวา่งการตรวจสอบบญัชีของบริษทักไ็ด ้

2. สอบทานใหบ้ริษทัมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในท่ีมีความเหมาะสม 
และมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการ
พิจารณาแต่งตั้ง โยกยา้ย เลิกจา้งหวัหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายใน   

3. สอบทานการปฏิบติังานของบริษทัใหเ้ป็นไปตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาด 
หลกัทรัพย ์ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพย ์และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 

4. พิจารณาคดัเลือกและเสนอแต่งตั้ง บุคคลซ่ึงมีความเป็นอิสระเพ่ือทาํหนา้ท่ีเป็นผูส้อบบญัชี 
ของบริษทัและเสนอค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี รวมทั้ งเขา้ร่วมประชุมกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ร่วม
ประชุมดว้ยอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

5. พิจารณารายการเก่ียวโยงหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ใหเ้ป็นไปตาม 
กฎหมายและข้อกาํหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้ งน้ีเพ่ือให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็น
ประโยชน์สูงสุดต่อบริษทั 
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6. จดัทาํรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจาํปีของ 
บริษทั ซ่ึงรายงานดงักล่าวลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบและตอ้งประกอบดว้ยขอ้มูลอยา่งนอ้ยดงัต่อไปน้ี 

- ความเห็นเก่ียวกบัความถกูตอ้งครบถว้น เป็นท่ีเช่ือถือไดข้องรายงานทางการเงินของบริษทั 
- ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษทั 
- ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยห์รือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 
- ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี 
- ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
- จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการ

ตรวจสอบแต่ละท่าน 
- ความเห็นหรือขอ้สังเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไดรั้บจากการปฏิบติัหนา้ท่ีตาม

กฎบตัร 
- รายการอ่ืนท่ีเห็นวา่ผูถื้อหุ้นและผูล้งทุนทัว่ไปควรทราบ ภายใตข้อบเขต หนา้ท่ี และความ

รับผดิชอบท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 
ปฏิบติังานอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมายดว้ยความเห็นชอบของ 

คณะกรรมการตรวจสอบ เช่น ทบทวนนโยบายการบริหารทางการเงิน และบริหารความเส่ียง ทบทวนการปฏิบติัตาม
จรรยาบรรณทางธุรกิจของผูบ้ริหาร ทบทวนร่วมกบัผูบ้ริหารของบริษทัในรายงานท่ีสาํคญั ๆ ท่ีตอ้งเสนอต่อสาธารณชน
ตามท่ีกฎหมายกาํหนด ไดแ้ก่ บทรายงานและวเิคราะห์ของฝ่ายบริหาร เป็นตน้ เพ่ือใหก้ารปฏิบติัหนา้ท่ีของ 
 

7. คณะกรรมการตรวจสอบมีประสิทธิภาพท่ีดี คณะกรรมการตรวจสอบอาจแสวงหา 
ความเห็นท่ีเป็นอิสระจากท่ีปรึกษาทางวิชาชีพอ่ืนใดเม่ือเห็นวา่จาํเป็นกไ็ด ้ทั้งน้ีดว้ยค่าใชจ่้ายของบริษทั โดยผูท่ี้จะเขา้มา
ดาํรงตาํแหน่งกรรมการตรวจสอบของบริษทั จะตอ้งเป็นกรรมการอิสระ ซ่ึงบริษทัทาํการสรรหาโดยพิจารณาคุณสมบติั 
ใหส้อดคลอ้งกบัคุณสมบติั ของกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบท่ีสาํนกังาน กลต. และตลาดหลกัทรัพยก์าํหนด
ไวด้งัน้ี 

 คุณสมบติัของกรรมการตรวจสอบ    

1) ตอ้งเป็นกรรมการอิสระท่ีมีคุณสมบติัดงัน้ี 
ก. ถือหุน้ไม่เกินร้อยละหน่ึงของจาํนวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย 

บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ ทั้ งน้ี ให้นับรวมการถือหุ้นของผูท่ี้เก่ียวขอ้งของ
กรรมการอิสระรายนั้นๆดว้ย 

ข. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีไดรั้บเงินเดือน
ประจาํ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม หรือบริษทัย่อยลาํดบั
เดียวกนั หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ย
กวา่สองปีก่อนวนัท่ียืน่ขออนุญาตต่อสาํนกังาน  

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

ง. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ี
อาจมีความขดัแยง้ ในลกัษณะท่ีอาจขดัขวางการใชว้ิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็น
หรือเคยเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ กรรมการซ่ึงไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผูบ้ริหาร ของผูมี้ความสัมพนัธ์
ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ เวน้แต่ได้
พน้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปี ก่อนวนัท่ียืน่ขออนุญาตต่อสาํนกังาน  
 ความสัมพนัธ์ทางธุรกิจตามวรรคหน่ึง รวมถึงการทาํรายการทางการคา้ท่ีกระทาํเป็นปกติ
เพ่ือประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย ์รายการเก่ียวกบัสินทรัพยห์รือบริการ หรือ
การให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ดว้ยการรับหรือให้กูย้ืม คํ้าประกนั การให้สินทรัพยเ์ป็น
หลกัประกนัหน้ีสิน   รวมถึงพฤติกรรมอ่ืนทาํนองเดียวกนั ซ่ึงเป็นผลให้บริษทัหรือคู่สัญญามีภาระ
หน้ีท่ีตอ้งชาํระต่ออีกฝ่ายหน่ึง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิของบริษทัหรือตั้งแต่
ยี่สิบลา้นบาทข้ึนไป แลว้แต่จาํนวนใดจะตํ่ากว่า ทั้งน้ี การคาํนวณภาระหน้ีดงักล่าวให้เป็นไปตาม
วิธีการคาํนวณมูลค่าของรายการท่ีเก่ียวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทยวา่ดว้ยการเปิดเผยขอ้มูลและการปฏิบติัการของบริษทัจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยง
กนั โดยอนุโลมแต่ในการพิจารณาภาระหน้ีดงักล่าว ให้นบัรวมภาระหน้ีท่ีเกิดข้ึนในระหว่างหน่ึงปี
ก่อนวนัท่ีมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับุคคลเดียวกนั   

ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ และไม่
เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ กรรมการซ่ึงไม่ใช่กรรมการอิสระ ผูบ้ริหาร หรือหุน้ส่วนผูจ้ดัการของสาํนกังานสอบบญัชี ซ่ึงมี
ผูส้อบบญัชีของบริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือนิติ 

จ. บุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้สังกดัอยู ่เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สอง
ปีก่อนวนัท่ียืน่คาํขออนุญาตต่อสาํนกังาน 

ฉ. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซ่ึงรวมถึงการใหบ้ริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ี
ปรึกษาทางการเงิน ซ่ึงไดรั้บค่าบริการเกินกว่าสองลา้นบาทต่อปีจาก บริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย 
บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ ทั้งน้ี ในกรณีท่ีผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล 
ใหร้วมถึงการเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ กรรมการซ่ึงไม่ใช่กรรมการอิสระ ผูบ้ริหาร หรือหุน้ส่วนผูจ้ดัการ 
ของผูใ้หบ้ริการทางวชิาชีพนั้นดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สอง
ปีก่อนวนัยืน่คาํขออนุญาตต่อสาํนกังาน 

ช. ไม่เป็นกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งข้ึนเพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษทั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ 
หรือผูถื้อหุน้ซ่ึงเป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั 

ซ. ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของผูข้อนุญาตหรือ
บริษทัย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนท่ีมีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน 
ลูกจา้ง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีรับเงินเดือนประจาํ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหน่ึงของจาํนวนหุ้นท่ีมีสิทธิ
ออกเสียงทั้งหมดของบริษทัอ่ืน  ซ่ึงประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยั
กบักิจการของผูข้ออนุญาตหรือบริษทัยอ่ย 

ฌ. ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีทาํใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการดาํเนินงานของบริษทั 
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ญ. ไม่เป็นกรรมการท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัใหต้ดัสินใจในการดาํเนินงานของบริษทั 
บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยลาํดบัเดียวกนั หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้และ
ไม่เป็นกรรมการของบริษทัจดทะเบียนท่ีเป็นบริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยในลาํดบั
เดียวกนั 

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

2) ไม่เป็นกรรมการท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการ ใหต้ดัสินใจในการดาํเนินกิจการของบริษทั บริษทั
ใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยลาํดบัเดียวกนั หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ 

3) ไม่เป็นกรรมการของบริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย หรือบริษทัยอ่ยลาํดบัเดียวกนั เฉพาะท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน  
4) มีความรู้ และประสบการณ์เพียงพอท่ีจะสามารถทาํหน้าท่ีในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทั้ งน้ี ตอ้งมี

กรรมการตรวจสอบอยา่งนอ้ยหน่ึงคนท่ีมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอท่ีจะสามารถทาํหนา้ท่ีในการ
สอบทานความน่าเช่ือถือของงบการเงินได ้ 

 
9.2.3  คณะกรรมการบริหาร 

 ขอบเขตอาํนาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการบริหาร 
ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 5/2552 เม่ือวนัท่ี 23 กรกฎาคม 2552 ไดมี้การกาํหนด 

ขอบเขตอาํนาจหนา้ท่ีและความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริหารดงัต่อไปน้ี 
 

1) กาํหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ และโครงสร้างการบริหารงานหลกัในการดาํเนินธุรกิจของบริษทัท่ี
กาํหนดให้สอดคลอ้งและสนบัสนุนต่อสภาพเศรษฐกิจและการแข่งขนัท่ีไดก้าํหนดและแถลงไวต่้อผูถื้อ
หุน้เพ่ือเสนอใหค้ณะกรรมการบริษทัฯเห็นชอบ 

2) กาํหนดแผนธุรกิจ งบประมาณ และหลกัในการดาํเนินธุรกิจให้สอดคลอ้งกบัเป้าหมายท่ีไดรั้บมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษทั และให้มีอาํนาจควบคุมดูแลการดาํเนินธุรกิจการบริหารต่างๆ ของบริษทั ให้
เป็นไปตามนโยบายธุรกิจ แผนธุรกิจและกลยุทธ์ทางธุรกิจท่ีคณะกรรมการบริษทัไดอ้นุมติัแลว้ภายใต้
กฎหมาย เง่ือนไข กฎระเบียบ และขอ้บงัคบับริษทั ใหเ้ป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ เอ้ือต่อสภาพการดาํเนิน
ธุรกิจ 

3) กาํหนดโครงสร้างองคก์รและการบริหาร โดยให้ครอบคลุมถึงนโยบายอตัราค่าตอบแทนและสวสัดิการ 
โครงสร้างเงินเดือนของบริษทั และภาพรวมในการคดัเลือก การฝึกอบรม การว่าจา้ง การแต่งตั้ง การ
โยกยา้ย การเลิกจา้งพนกังานของบริษทั 

4) มีอาํนาจอนุมติัการดาํเนินงานเพ่ือธุรกรรมตามปกติของบริษทัฯ เช่นการจดัซ้ือสินคา้ การจดัซ้ือสินทรัพย ์
การลงทุนในสินทรัพย ์ภายในวงเงินสาํหรับแต่ละสัญญาซ่ึงมากกวา่ 4 ลา้นบาท แต่ไม่เกิน 8 ลา้นบาท 

5) ตรวจสอบ ติดตามผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ ท่ีกาํหนด ใหเ้ป็นไปตามแผนธุรกิจท่ีไดรับอนุมติัไว ้
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6) ดาํเนินการจดัทาํธุรกรรมทางการเงินกบัสถาบนัการเงินในการเปิดบญัชี กูย้ืม จาํนาํ จาํนอง คํ้าประกนั 
และการอ่ืน รวมถึงการซ้ือขายและจดทะเบียนกรรมสิทธ์ิท่ีดินใด ๆ ตามวตัถุประสงค ์เพ่ือการดาํเนินงาน
ตามปกติตามท่ีเห็นสมควรภายในวงเงินไม่เกิน 10 ลา้นบาท 

7) พิจารณาผลกาํไรขาดทุนของบริษทัฯ และเสนอจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลหรือเงินปันผลประจาํปี เพ่ือ
เสนอต่อคณะกรรมการบริษทั 

8) มีอาํนาจในการมอบอาํนาจให้บุคคลหน่ึงหรือหลายบุคคลมีอาํนาจกระทาํการใดๆ แทนคณะกรรมการ
บริหารตามเห็นสมควรภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริหาร  และภายในระยะเวลาท่ี
คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร และคณะกรรมการบริหารอาจยกเลิก เพิกถอน เปล่ียนแปลงหรือแกไ้ข
อาํนาจนั้นๆ ได ้

9) ดาํเนินการอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริษทัฯมอบหมายเป็นคราวๆ ไป 
  ทั้งน้ีการมอบอาํนาจดงักล่าวขา้งตน้ใหแ้ก่คณะกรรมการบริหารนั้น จะไม่รวมถึงการมอบอาํนาจใน 

การอนุมติัรายการใดท่ีตนหรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้มีส่วนไดเ้สียหรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนอ่ืนใด 
(ตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯและตามท่ีสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยก์าํหนด) กบับริษทั
หรือบริษทัย่อย ซ่ึงการอนุมติัรายการดงักล่าวจะตอ้งนาํเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัฯ เพ่ือให้คณะกรรมการบริษทั
พิจารณาต่อไป โดยกรรมการบริหารท่านนั้นและบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในการ
ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯในเร่ืองดงักล่าว 

 
ขอบเขตอาํนาจหน้าทีข่องประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร   

ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 3/2552 เม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2552 ไดมี้การกาํหนดขอบเขตอาํนาจ
หนา้ท่ีและความรับผดิชอบของประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารดงัต่อไปน้ี 

1. ควบคุมดูแลการดาํเนินกิจการและ/หรือบริหารงานทัว่ไปของบริษทัและบริษทัยอ่ย 
2. ดําเนินการหรือปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบาย   แผนงาน   และงบประมาณท่ีได้อนุมัติจาก

คณะกรรมการบริษทั 
3. มีอาํนาจอนุมติั  และมอบอาํนาจช่วงอนุมติัเบิกจ่ายเพ่ือการอนุมติัการซ้ือขายสินคา้อนัเป็นปกติธุระของ

บริษทัในวงเงินไม่เกิน 4 ลา้นบาท หากเกินจาํนวนท่ีสามารถอนุมติัให้นาํเสนอเพ่ือขออนุมติัต่อท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษทั 

4. มีอาํนาจออกคําสั่ง  ระเบียบ  ประกาศ  บันทึก  เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบาย  และ
ผลประโยชน์ของบริษทั  และเพ่ือรักษาระเบียบวนิยัการทาํงานภายในองคก์ร 

5. มีอาํนาจกระทาํการและแสดงตนเป็นตวัแทนของบริษทัต่อบุคคลภายนอกในกิจการท่ีเก่ียวขอ้งและเป็น
ประโยชน์ต่อบริษทั 

6. อนุมติัการแต่งตั้งท่ีปรึกษาดา้นต่าง ๆ  ท่ีจาํเป็นต่อการดาํเนินงานของบริษทัและบริษทัยอ่ย 
7. เป็นผูรั้บมอบอาํนาจของบริษทัในการบริหารกิจการของบริษทัให้เป็นตามวตัถุประสงค์  ขอ้บังคับ  

นโยบาย  ระเบียบ  ขอ้กาํหนด  คาํสั่ง  มติท่ีประชุมผูถื้อหุน้และ/หรือมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัทุก
ประการ 
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ทั้งน้ีการมอบอาํนาจให้แก่ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร  ตลอดจนการมอบอาํนาจแก่บุคคลอ่ืนท่ีประธานเจา้หนา้ท่ี
บริหารเห็นควร  จะไม่รวมถึงอาํนาจและ/หรือการมอบอาํนาจในการอนุมติัรายการใดท่ีตนหรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้  
มีส่วนไดเ้สีย  หรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อ่ืนใด  (ตามขอ้บงัคบัของบริษทัและตามท่ีสาํนกังานคณะกรรมการ
กาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยก์าํหนด)  กบับริษทัหรือบริษทัยอ่ย ซ่ึงการอนุมติัรายการในลกัษณะดงักล่าวจะตอ้ง
เสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั  และ/หรือท่ี ประชุมผูถื้อหุ้น  เพ่ือพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวตาม
ขอ้บงัคบัของบริษทั  หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกาํหนด  เวน้แต่เป็นการอนุมติัรายการท่ีเป็นลกัษณะการดาํเนินธุรกรรม
การคา้ปกติทัว่ไปของบริษทัท่ีเป็นไปตามนโยบายและหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการบริษทัไดพิ้จารณาอนุมติัไว ้

 
ขอบเขตอาํนาจหน้าทีข่องกรรมการผู้จัดการ  

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

1.  ควบคุมดูแลการดาํเนินกิจการและ/หรือบริหารงานทัว่ไปของบริษทั 
2. ดําเนินการหรือปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบาย   แผนงาน   และงบประมาณท่ีได้อนุมัติจาก

คณะกรรมการบริษทั   
3. มีอาํนาจอนุมติั  และมอบอาํนาจช่วงอนุมติัเบิกจ่ายเพ่ือการซ้ือขายสินคา้อนัเป็นปกติธุระของบริษทัใน

วงเงินไม่เกิน 1 แสนบาท หากเกินจาํนวนท่ีสามารถอนุมติัให้นาํเสนอเพ่ือขออนุมติัต่อประธานเจา้หนา้ท่ี
บริหาร 

4. มีอาํนาจออกคําสั่ง  ระเบียบ  ประกาศ  บันทึก  เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบาย  และ
ผลประโยชน์ของบริษทั  และเพ่ือรักษาระเบียบวนิยัการทาํงานภายในองคก์ร 

5. มีอาํนาจกระทาํการและแสดงตนเป็นตวัแทนของบริษทั  ต่อบุคคลภายนอกในกิจการท่ีเก่ียวขอ้งและเป็น
ประโยชน์ต่อบริษทั 

6. อนุมติัการแต่งตั้งท่ีปรึกษาดา้นต่าง ๆ  ท่ีจาํเป็นต่อการดาํเนินงานของบริษทั 
7. เป็นผูรั้บมอบอาํนาจของบริษทัในการบริหารกิจการของบริษทัให้เป็นตามวตัถุประสงค์  ขอ้บังคับ  

นโยบาย  ระเบียบ  ขอ้กาํหนด  คาํสั่ง  มติท่ีประชุมผูถื้อหุน้และ/หรือมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัทุก
ประการ 

 
ทั้งน้ีการมอบอาํนาจใหแ้ก่กรรมการผูจ้ดัการ  ตลอดจนการมอบอาํนาจแก่บุคคลอ่ืนท่ีกรรมการผูจ้ดัการเห็นควร  

จะไม่รวมถึงอาํนาจและ/หรือการมอบอาํนาจในการอนุมติัรายการใดท่ีตนหรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้  มีส่วนไดเ้สีย  
หรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อ่ืนใด  (ตามขอ้บงัคบัของบริษทัและตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการกาํกับ
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยก์าํหนด)  กบับริษทัหรือบริษทัยอ่ย ซ่ึงการอนุมติัรายการในลกัษณะดงักล่าวจะตอ้งเสนอ
ต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั  และ/หรือท่ี ประชุมผูถื้อหุน้  เพ่ือพิจารณาและอนุมติัรายการดงักล่าวตามขอ้บงัคบัของ
บริษทั  หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกาํหนด  เวน้แต่เป็นการอนุมติัรายการท่ีเป็นลกัษณะการดาํเนินธุรกรรมการคา้ปกติทัว่ไป
ของบริษทัท่ีเป็นไปตามนโยบายและหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการบริษทัไดพิ้จารณาอนุมติัไว ้
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9.3  การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูงสุด     

 การสรรหากรรมการบริษทั 

     การคัดเลือกบุคคลท่ีจะดํารงตาํแหน่งกรรมการของบริษัท  แม้ปัจจุบันยงัไม่ได้มีการแต่งตั้ ง
คณะกรรมการสรรหา (Nominating Committee) แต่คณะกรรมการบริษทัจะพิจารณาคดัเลือกกรรมการโดยใช้
หลกัเกณฑแ์ละวธีิการสรรหา โดยคณะกรรมการบริษทัจะเป็นผูพิ้จารณาคดัเลือกตามเกณฑคุ์ณสมบติัตามมาตรา 68 
แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง นอกจากน้ียงัเน้นถึงประสบการณ์ ความรู้ และความสามารถ จากนั้นจึงนาํรายช่ือเสนอท่ี
ประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาแต่งตั้ง 

 ในการเลือกตั้งคณะกรรมการบริษทั ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเป็นผูแ้ต่งตั้ง โดยใชเ้สียงขา้งมากตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการ
ดงัต่อไปน้ี 

1. ผูถื้อหุน้คนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัจาํนวนหุน้ท่ีตนถือ 
2. ผูถื้อหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงท่ีมีอยู่ทั้ งหมดตามท่ีตนมี เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็น

กรรมการก็ได ้ในกรณีท่ีเลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผูใ้ดมากน้อย
เพียงใดกไ็ด ้

3. บุคคลซ่ึงได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลาํดบัลงมา เป็นผูไ้ดรั้บการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจาํนวน
กรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรั้บการเลือกตั้งในลาํดบัถดัลงมามี
คะแนนเสียงเท่ากนั เกินจาํนวนท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้นให้ผูเ้ป็นประธานเป็นผูอ้อกเสียงช้ี
ขาด 

 การสรรหากรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 

   คณะกรรมการบริษัทหรือท่ีประชุมผู ้ถือหุ้นสามัญประจําปีของบริษัทเป็นผู ้มีอ ํานาจแต่งตั้ ง
คณะกรรมการตรวจสอบข้ึน ซ่ึงกาํหนดให้มีจาํนวนไม่นอ้ยกว่า 3 คน แต่ไม่เกิน 5 คน โดยคดัเลือกจากคณะกรรมการ
บริษทั และผูท่ี้ได้รับคดัเลือกเป็นคณะกรรมการตรวจสอบ 1 คน ตอ้งเป็นผูท่ี้มีความรู้ด้านบัญชีหรือการเงิน เม่ือ
กรรมการตรวจสอบวา่งลงจนมีจาํนวนตํ่ากวา่ 3 คน ใหค้ณะกรรมการบริษทัหรือท่ีประชุมผูถื้อหุน้แต่งตั้งใหค้รบจาํนวน
ภายในระยะเวลาไม่เกินกวา่ 3 เดือนนบัจากวนัท่ีคณะกรรมการตรวจสอบมีจาํนวนนอ้ยกวา่ 3 คน 
 

9.4  การกาํกบัดูแลการดาํเนินงานของบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม 

 คณะกรรมการบริษทัไดก้าํหนดนโยบายเก่ียวกบัการกาํกับดูแลกิจการเป็นลายลกัษณ์อกัษร โดยนโยบาย
ดงักล่าวไดรั้บความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 4/2552 เม่ือวนัท่ี 12 พฤษภาคม 2552  

 โดยบริษทัไดต้ระหนกัถึงความสาํคญัของนโยบายกาํกบัดูแลกิจการเน่ืองจากเป็นประโยชน์ต่อการดาํเนินธุรกิจ
ของบริษทัและจะส่งเสริมใหบ้ริษทัมีความมัน่คงและเจริญเติบโตไดอ้ยา่งย ัง่ยนืในระยะยาว สาํหรับการกาํหนดแนวทาง
ในการดาํเนินงานนั้น ทั้งน้ี คณะกรรมการจะจดัใหมี้การทบทวนนโยบายและการปฏิบติัตามนโยบายดงักล่าวเป็นประจาํ 
นอกจากน้ี ภายหลงัจากท่ีหุน้สามญัของบริษทั เขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยไ์ดแ้ลว้ บริษทัจะถือปฏิบติัตามกฎและ
ขอ้บงัคบัต่างๆ ตามท่ีสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพยก์าํหนด 
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 9.5  การดูแลเร่ืองการใชข้อ้มูลภายใน 
 บริษทัมีนโยบายและวิธีการในการดูแลผูบ้ริหาร และพนักงานในการนาํขอ้มูลภายในของบริษทัไปใชเ้พ่ือ
ประโยชน์ส่วนตน รวมทั้งเพ่ือการซ้ือขายหลกัทรัพยใ์นระหวา่งท่ีหลกัทรัพยข์องบริษทัเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน ดงัน้ี 

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

 บริษทักาํหนดให้ผูบ้ริหารรายงานการเปล่ียนแปลงการถือครองหลกัทรัพยต่์อสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 
2535 และจดัส่งสําเนารายงานน้ีให้แก่บริษทัในวนัเดียวกบัวนัท่ีส่งรายงานต่อสํานกังานคณะกรรมการกาํกบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

 บริษทักาํหนดมิให้คณะกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือผูป้ฏิบติังานท่ีไดรั้บทราบขอ้มูลภายในเปิดเผยขอ้มูลภายใน
ต่อบุคคลภายนอก หรือบุคคลท่ีไม่มีหนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้ง  และควรละเวน้การซ้ือขายหุ้นของบริษทัในช่วงเวลา
ก่อนท่ีจะเผยแพร่งบการเงิน  หรือเผยแพร่สถานะของบริษทั รวมถึงขอ้มูลสาํคญัอ่ืนๆ  และควรรอคอยอยา่ง
นอ้ย 25 ชัว่โมงภายหลงัการเปิดเผยขอ้มูลใหแ้ก่สาธารณชนแลว้  ก่อนท่ีจะซ้ือขายหุน้ของบริษทั   

  นอกจากน้ี บริษทัไดก้าํหนดโทษทางวินยัสาํหรับผูแ้สวงหาผลประโยชน์จากการนาํขอ้มูลภายในบริษทัไปใช้
หรือนาํไปเปิดเผยจนอาจทาํให้บริษทัไดรั้บความเสียหาย โดยพิจารณาลงโทษตามควรแก่กรณี ไดแ้ก่ การตกัเตือนดว้ย
วาจา การตกัเตือนเป็นตวัหนงัสือ การภาคทณัฑ์ ตลอดจนการเลิกจา้งพน้สภาพการเป็นพนักงานดว้ยเหตุไล่ออก ปลด
ออกหรือใหอ้อกแลว้แต่กรณี เป็นตน้ 

9.6 ค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี 
 (1) ค่าตอบแทนจากการสอบบญัชีค่าตอบแทนจากการสอบบญัชี (สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557) 
 กลุ่มบริษทัจ่ายค่าตอบแทนการสอบบญัชีให้แก่ สํานกังาน เอ. เอ็ม. ที. แอสโซซิเอท ซ่ึงเป็นสํานักงานสอบ
บญัชีท่ีผูส้อบบญัชีของกลุ่มบริษทัสังกดัในรอบปีบญัชีท่ีผา่นมา เป็นจาํนวนเงินรวม 1,234,000 บาท  

บริษทั รายละเอียดค่าตอบแทน ปี 2557 
บริษทั ไซเบอร์แพลนเน็ต อินเตอร์แอคทีฟ  
จาํกดั (มหาชน) 
บริษทั   ไอ – พีโน่  จาํกดั   
(เดิมช่ือ “บริษทั แพลนเน็ท จี จาํกดั”) 
บริษทั  พีโน่  คอนสตรัคชัน่  จาํกดั   
(เดิมช่ือ “บริษทั บล ูวซิาร์ด สตดิูโอ จาํกดั”) 
บริษทั อินฟอร์เมติกซ์ พลสั จาํกดั 

ค่าสอบบญัชีสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 และค่าสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส 
ค่าสอบบญัชีสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 
ค่าสอบบญัชีสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 
ค่าสอบบญัชีสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

910,000 
 

55,000 
 

144,000 
 

125,000 
รวมตอบแทนผูส้อบบญัชีประจาํปี(บาท)  1,234,000 

 
(2) ค่าบริการอ่ืน   

       -ไม่มี- 
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 9.7  การปฏิบติัตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีในเร่ืองอ่ืนๆ 

 บริษทัมีนโยบายนาํหลกัการ การปฏิบติัตามขอ้พึงปฏิบติัท่ีดี ใชเ้ป็นแนวทางในการดาํเนินงานของบริษทั เพ่ือ
ประโยชน์ต่อการดาํเนินธุรกิจของบริษทั และเพ่ือเป็นการเสริมสร้างความโปร่งใสในการดาํเนินงาน ตลอดจนเพ่ือเพ่ิมความ
มีประสิทธิภาพของฝ่ายบริหารจดัการ อนัจะทาํให้เกิดความเช่ือมัน่ข้ึนในกลุ่มผูถื้อหุ้น ผูล้งทุนและผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุกฝ่าย 
ซ่ึงหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทั 
 
10.  ความรับผดิชอบต่อสังคม 
 บริษทั ไซเบอร์แพลนเน็ต อินเตอร์แอคทีฟ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย มีนโยบายดาํเนินธุรกิจดว้ยความ
รับผดิชอบต่อสังคม(Corporate Social Responsibility; CSR) ดว้ยความตระหนกัและใหค้วามสาํคญัในการสนบัสนุนการ
ดาํเนินกิจกรรมเพ่ือสังคม รวมทั้ งมีเจตนารมณ์ท่ีจะทาํงานร่วมกับผูท่ี้มีส่วนเก่ียวข้อง โดยมุ่งสร้างและสืบสาน
ความสัมพนัธ์อนัดีท่ีเกิดจากการยอมรับและไวว้างใจซ่ึงกนัและกนั คาํนึงถึงผลกระทบท่ีอาจจะมีต่อผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 
เช่น ผูถื้อหุ้น พนักงานลูกคา้ และประเทศชาติ พร้อมทั้งสร้างทศันคติและวฒันธรรมองค์กรเพ่ือให้พนักงานมีความ
รับผิดชอบต่อสังคมท่ีอยูร่่วมกนั โดยกาํหนดนโยบายให้มีหลกัการกาํหนดไวเ้พ่ือเป็นแนวปฏิบติัร่วมกนั รวมถึงการ
บริหารจดัการตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีอนัเป็นสากลและเป็นประโยชน์ต่อสังคมไทย ทั้งน้ีเพ่ือใหบ้รรลุเป้าหมาย 
อนัเป็นคุณค่าพ้ืนฐานขององคก์รชั้นนาํ  
 ดว้ยตระหนกัดีถึงความรับผิดชอบต่อส่วนรวม ในปี 2557 ระหวา่งวนัท่ี 11 – 14  ธนัวาคม 2557 บริษทัไดร่้วม
สนบัสนุนงบประมาณในการจดัแข่งขนัเทเบิลเทนนิสเซอร์กิตโลกรายการ  GAC  Group  2014  ITTF  World  Tour  
Grand  Finals ซ่ึงเป็นการแข่งขนัเทเบิลเทนนิสรายการท่ียิ่งใหญ่ท่ีสุดแห่งปี โดยสหพนัธ์เทเบิลเทนนิสนานาชาติเชิญ
นกักีฬาระดบัโลกมาร่วมการแข่งขนัชิงเงินรางวลักวา่ 30 ลา้นบาท ซ่ึงถือวา่เป็นโอกาสท่ีดีสาํหรับวงการเทเบิลเทนนิส
ของประเทศไทย ในการจดัการแข่งขนัระดบัโลก และยงัเป็นการส่งเสริมเผยแพร่วฒันธรรมของประเทศไทยให้เป็นท่ี
รู้จกัแก่นานาอารยะประเทศอีกดว้ย 
  

 
 
 
 
 
 
 
  
 นอกจากบริษทัยงัมีนโยบายในการดาํเนินการต่อตา้นการทุจริตคอรัปชัน่โดยไดจ้ดัทาํแนวทางการปฏิบติัเป็น
ลายลกัษณ์อกัษรไวใ้นจรรยาบรรณของบริษทั ซ่ึงไดผ้า่นการอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัแลว้  คณะกรรมการบริษทั
ได้กาํหนดนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น โดยได้แสดงเจตนารมณ์เขา้ร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของ
ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต โดยบริษัทได้ร่วมให้สัตยาบรรณเพ่ือรับทราบข้อตกลงตามคาํประกาศ
เจตนารมณ์ของแนวร่วมดงักล่าวในการต่อตา้นการทุจริตคอรัปชัน่ทุกรูปแบบ นอกจากน้ี บริษทัไดมี้การดาํเนินการ
ป้องกนัการมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการทุจริตและคอรัปชัน่ ดงัน้ี 
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 11.  การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียง 

 บริษทัไดใ้หค้วามสาํคญัต่อระบบควบคุมภายในทั้งในระดบับริหาร และระดบัปฏิบติังาน และเพ่ือใหเ้กิดความมี
ประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน บริษทัจึงไดก้าํหนดภาระหนา้ท่ี อาํนาจการดาํเนินการของผูป้ฏิบติังานและผูบ้ริหารไวเ้ป็น
ลายลกัษณ์อกัษรอย่างชดัเจน มีการควบคุมดูแลการใชท้รัพยสิ์นของบริษทัให้ เกิดประโยชน์ และมีการแบ่งแยกหน้าท่ี 
ผูป้ฏิบติังาน ผูติ้ดตามควบคุมและประเมินผลออกจากกนั   นอกจากน้ี บริษทัยงัจดัใหมี้ผูท่ี้ทาํหนา้ท่ีตรวจสอบภายในเพ่ือทาํ
การสอบทานระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิผลมีการควบคุม
ทางดา้นการเงินและมีการปฏิบติังานท่ีเป็นไปตามแนวทางท่ีวางไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการตรวจสอบการปฏิบติัตาม
กฎหมายและขอ้กาํหนดต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทั โดยผลการตรวจสอบจะถูกรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและ
ผูบ้ริหารระดบัสูง 

 กลุ่มบริษทัมีนโยบายที่จะใชผู้ต้รวจสอบภายในโดยวา่จา้งบุคคลภายนอก คือ บริษทั ปรมา คอนซัลแตน้ท ์
จาํกดั (”ปรมา”) เพ่ือทาํหน้าท่ีตรวจสอบระบบควบคุมภายในขององคก์ร โดยไดเ้ร่ิมว่าจา้งบริษทัตั้งแต่เดือนมกราคม 
2557 ใหท้าํการตรวจสอบและใหค้าํแนะนาํในการปรับปรุงระบบควบคุมภายในของกลุ่มบริษทัใหมี้ความเหมาะสม โดย
กลุ่มบริษทัมีการดาํเนินการปรับปรุงตามคาํแนะนาํมาอย่างต่อเน่ือง ทั้งน้ีระหว่างปี 2557  “ปรมา” ไดท้าํการประเมิน
ระบบควบคุมภายในสาํหรับ 5 กิจกรรม คือ 1. กิจกรรมการขายลิขสิทธ์ซอฟแวร์ การตั้งลูกหน้ีการคา้ และการรับเงิน 2. 
กิจกรรมการขายสิทธิการดาํเนินธุรกิจในระบบแฟรนไชส์ การตั้งลูกหน้ีการคา้และการรับเงิน 3. กิจกรรมการให้บริการ
อบรม การตั้งลูกหน้ีการคา้ และการรับเงิน 4. กิจกรรมการจดัซ้ือและจดัจา้ง  การตั้งเจา้หน้ีการคา้ และการจ่ายเงิน 5. กิจ
กรรมการบริหารสินทรัพยถ์าวร  

พบว่าเจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งของกลุ่มบริษทั มีการปฏิบติัตามระบบการปฏิบติังานและระบบควบคุมภายในท่ีมี
อยู ่รวมถึงขั้นการอนุมติัรายการของกลุ่มบริษทัแลว้ สาํหรับประเด็นท่ีผูต้รวจสอบภายในเสนอขอ้สังเกตต่างๆ เป็นเพียง
ประเดน็เร่ืองของเอกสารการปฏิบติังานภายในในแต่ละฝ่ายงาน ซ่ึงขอ้สังเกตดงักล่าวไม่มีผลกระทบอยา่งมีสาระสาํคญั
ต่อผลการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทั  

 
12.  รายการระหว่างกนั 

 12.1  รายการระหวา่งกนักบับุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ 
 ในระหวา่งปี 2556 ถึงปี 2557 บริษทัมีรายการธุรกิจท่ีสาํคญักบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั บริษทัยอ่ย และ

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั   ส่วนใหญ่เก่ียวเน่ืองกบัการดาํเนินธุรกิจตามปกติ ทั้งน้ี รายการธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไข
หรือเกณฑท่ี์ตกลงร่วมกนัระหวา่งบริษทัฯ และบุคคลหรือบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัดงักล่าว และเป็นไปตามปกติทางธุรกิจ 
โดยรายละเอียดรายการระหว่างกนัไดเ้ปิดเผยไวแ้ลว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินของบริษทั 
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 ข้อ 3 รายการท่ีเกิดข้ึนกับบุคคลและกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน  ซ่ึงได้ผ่านการ
ตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแลว้ 

                                                                                                                                                                                                              

 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัตกิารทาํรายการระหว่างกนั 

  กรณีท่ีรายการระหว่างกนัของบริษทัฯกบับริษทัย่อยและบริษทัร่วมเกิดข้ึนกบับุคคลท่ีอาจมีความ
ขัดแย ้งทางผลประโยชน์มีส่วนได้ส่วนเสีย  หรืออาจมีความขัดแย ้งทางผลประโยชน์ในอนาคต  บริษัทจะให้
คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูใ้ห้ความเห็นเก่ียวกบัความจาํเป็นและความเหมาะสมของรายการนั้นภายหลงัการเกิด
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รายการในทุกๆไตรมาส ในกรณีท่ีคณะกรรมการตรวจสอบ ไม่มีความชาํนาญในการพิจารณารายการระหวา่งกนัท่ีอาจ
เกิดข้ึน บริษทัจะจดัให้มีผูเ้ช่ียวชาญอิสระหรือผูส้อบบญัชีของบริษทั เป็นผูใ้ห้ความเห็นเก่ียวกบัรายการระหวา่งกนันั้น
ก่อนให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูใ้ห้ความเห็นเก่ียวกบัความจาํเป็นและความเหมาะสมของรายการดงักล่าว เพ่ือ
นาํไปใชป้ระกอบการตดัสินใจของคณะกรรมการ หรือผูถื้อหุ้นตามแต่กรณี โดยในการประชุมคณะกรรมการหรือผูถื้อ
หุน้เพ่ืออนุมติัการทาํรายการ บุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ซ่ึงมีส่วนไดเ้สียจะไม่สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 

 นโยบายหรือแนวโน้มการทาํรายการระหว่างกนัในอนาคต 

  บริษทัคาดว่าในอนาคตอาจมีรายการระหว่างกนัของบริษทัและบริษทัย่อย ซ่ึงเป็นไปตามรายการคา้
ปกติท่ีเกิดข้ึน ทั้งน้ี บริษทัจะให้คณะกรรมการตรวจสอบหรือผูส้อบบญัชีของบริษทัหรือผูเ้ช่ียวชาญอิสระ พิจารณา
ตรวจสอบและให้ความเห็นถึงความเหมาะสมของราคา และความสมเหตุสมผลของการทาํรายการดว้ย โดยรายการ
ระหว่างกนัท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคตนั้น คณะกรรมการบริษทัตอ้งปฏิบติัให้เป็นไปตามกฎหมายวา่ดว้ยตลาดหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย ์และขอ้บงัคบั ประกาศ คาํสั่ง หรือขอ้กาํหนดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบติัตาม
ขอ้กาํหนดเก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มูลการทาํรายการเก่ียวโยง และการไดม้าหรือจาํหน่ายทรัพยสิ์นท่ีสาํคญัของบริษทัหรือ
บริษทัยอ่ยหรือบริษทัร่วมตามมาตรฐานการบญัชีท่ีกาํหนดโดยสมาคมนกับญัชีและผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแห่งประเทศ
ไทย 
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ส่วนที ่ 3 

ฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงาน 
13.  ข้อมูลทางการเงนิทีสํ่าคญั 
	 13.1 งบการเงิน 

 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  

 รายงานของผู ้สอบบัญชีสําหรับงบการเ งินปี  2557 ซ่ึงตรวจสอบ  โดยนางณัฐสรัคร์  สโรชนันท์จีน   
ผูส้อบบญัชีอนุญาตเลขทะเบียน 4563 จากสาํนกังาน เอ.เอม็.ที. แอสโซซิเอท    แสดงความเห็นอยา่งไม่มีเง่ือนไข
ต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทัฯ  
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ตารางสรุปงบการเงินรวม(งบแสดงฐานะการเงิน งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ และงบกระแสเงินสด) 
บริษทั ไซเบอร์แพลนเน็ต อินเตอร์แอคทีฟ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
งบแสดงฐานะการเงิน 

       (หน่วย : ลา้นบาท) 
รายการ 2557 2556 2555 

สินทรัพย์       
สินทรัพย์หมุนเวยีน       
  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 2,251.53  33.74  0.67  
  เงินลงทุนชัว่คราว 1.30 1.28 - 
  ลกูหน้ีการคา้ - กิจการอ่ืน – สุทธิ 1.41 1.72 3.05  
  มูลค่าตามสัญญาท่ียงัไม่เรียกเกบ็จากลูกคา้ 0.61 - - 
  ลกูหน้ีอ่ืน – บุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั – สุทธิ 1.05  -  -  
  ลกูหน้ีอ่ืน – กิจการอ่ืน 8.22  0.64  3.29  
  สินคา้คงเหลือ – สุทธิ 0.04 0.48 6.07  
  ตน้ทุนการพฒันาอสังหาริมทรัพย ์ 228.66 132.62 - 
  สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 12.45  8.08  7.69  
  เงินมดัจาํค่าซ้ือท่ีดินและอาคาร 60.00 50.00 - 
  สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนท่ีถือไวเ้พ่ือขาย         -         - 25.06 
       รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน      2,565.28        228.56         45.83  

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน       
  เงินลงทุนทัว่ไป – สุทธิ - - - 
  ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ – สุทธิ 14.59  17.00  20.00  
  สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน – สุทธิ 0.20  49.59  89.57  
  สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 0.97  -  -  
  เงินลงทุนระยะยาว – เงินฝากประจาํ - - 1.24  
  สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน – เงินมดัจาํค่าซ้ือเงินลงทุน  -  36.00  0.58  
  สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน – อ่ืนๆ 0.25 0.36 - 
       รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 16.01 102.95 111.39  

รวมสินทรัพย์ 2,581.29 331.51 157.22  
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งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ) 
 (หน่วย : ลา้นบาท) 

รายการ 2557 2556 2555 

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

  เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 
      -ส่วนท่ีครบกาํหนดชาํระในหน่ึงปี - 6.89   2.40  
  หน้ีสินภายใตส้ัญญาเช่าซ้ือ-ส่วนท่ีครบกาํหนดชาํระในหน่ึงปี 0.10 0.37  0.34  
  เงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 8.06 
  หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 3.53 2.82 3.03  
  หน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนท่ีถือไวเ้พือ่ขาย - - 25.29 
      รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 106.99  42.90  73.16  

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน       
  เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน – สุทธิ 43.94 -  4.49  
  หน้ีสินภายใตส้ัญญาเช่าซ้ือ – สุทธิ - 0.10  0.47  
  หน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี 0.97 -  -  
  หน้ีสินผลประโยชน์พนกังาน 0.22 0.78  0.90  
      รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 45.13 0.88  5.86  

รวมหนีสิ้น  152.12 43.78 79.02  

ส่วนของผู้ถือหุ้น       
ทุนเรือนหุน้       
    ทุนจดทะเบียน (มูลค่าหุน้ละ 0.50 บาท) 2,345.00 280.00 140.00  
    ทุนท่ีออกและชาํระแลว้ (มูลค่าหุน้ละ 0.50 บาท) 2,345.00 280.00 140.00  
ส่วนเกินมูลค่าหุน้ 365.95 225.72 91.02  
กาํไรสะสม – จดัสรรเพ่ือสาํรองตามกฎหมาย 0.77  0.77  0.77  
กาํไรสะสม – ยงัไม่ไดจ้ดัสรร (283.39) (218.76) (153.59) 
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 0.84 - - 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 2,429.17 287.73   78.20 

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 2,581.29 331.51 157.22  
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งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
       (หน่วย : ลา้นบาท) 

รายการ 2557 2556 2555 

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

การแบ่งปันกาํไร(ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม       
      ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่  (64.63)  (65.17)  (57.16) 
      ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (0.07)   -   - 
  (64.70) (65.17) (57.16) 

กาํไร(ขาดทุน) ต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน 
      กาํไร(ขาดทุน) ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ (0.08) (0.15) (0.20) 
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งบกระแสเงนิสด 
             (หน่วย : ลา้นบาท) 

รายการ 2557 2556 2555 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน       
กาํไร(ขาดทุน) สุทธิ (64.70) (65.17) (57.16) 

รายการปรับกระทบกาํไร(ขาดทุน)เป็นเงินสดสุทธิไดม้าจาก  
       (ใชไ้ปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน       
   ดอกเบ้ียรับ                       (5.66)  -  -  
   กาํไรจากการปรับโครงสร้างหน้ี                        (1.29)  -  - 
   ค่าเส่ือมราคา                        7.42  3.00  4.36  
   ค่าตดัจาํหน่าย -  6.98  8.47  
   หน้ีสงสัยจะสูญ 0.30 1.45  4.86  
   ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน 0.12 0.13   0.19  
   กลบัรายการภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน   (0.71)   (0.27)   (0.03) 
   ดอกเบ้ียจ่าย 2.65 4.44 4.10 
   ขาดทุน(กาํไร) จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 0.04 - -  
   สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 0.97 - - 
   ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินคา้คงเหลือ (กลบัรายการ) 0.44 5.43 1.40  
   ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายสินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 0.58 0.14 - 
   ขาดทุนจากการดอ้ยค่าลกูหน้ีอ่ืน-กิจการอ่ืน  - 2.10 - 
   ขาดทุนจากการดอ้ยค่าสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 46.15  33.00  5.67  
   ขาดทุน(กาํไร)จากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง 0.11  (0.11)  0.32  
   ขาดทุน (กาํไร)จากการจาํหน่ายอุปกรณ์  (0.01)  (0.02)  (0.01) 
   กาํไรจากการจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนท่ีถือไวเ้พ่ือขาย - (2.23) - 
   ขาดทุนจากการตดัจ่ายสินทรัพยถ์าวร - - 0.99  
   ขาดทุนจากการตดัจ่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - -  6.68  
กาํไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงานก่อนการเปลีย่นแปลง       
        ในสินทรัพย์และหนีสิ้นดาํเนินงาน (13.59) (11.13) (20.16) 
สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง  (102.71)  (182.20)  0.82  
หน้ีสินดาํเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 22.45 (5.00)  (0.85) 
ภาษีเงินไดถ้กูหกั ณ ท่ีจ่าย - - - 
     เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมดาํเนินงาน (93.85)   (198.33)        (20.19) 
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งบกระแสเงนิสด (ต่อ) 
             (หน่วย : ลา้นบาท) 

รายการ 2557 2556 2555 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน       
   รับดอกเบ้ีย 0.70 - - 
   เงินลงทุนชัว่คราว (0.03) (1.27) - 
   เงินลงทุนระยะยาว - เงินฝากประจาํ ลดลง (เพ่ิมข้ึน) - 1.24  (0.03) 
   เงินสดจ่ายซ้ืออาคารและอุปกรณ์  (1.91)  (0.03)  (0.01) 
   เงินสดจ่ายซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (0.21) -  (0.86) 
   เงินสดรับจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 0.01 27.33 1.24  
   เงินมดัจาํค่าซ้ือท่ีดินและอาคาร(เพ่ิมข้ึน) (10.00) - -  
   เงินมดัจาํค่าซ้ือเงินลงทุน ลดลง(เพ่ิมข้ึน) 36.00 (36.00) - 
   ส่วนของผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ยจากการซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 0.92 - - 
      เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน             25.48 (8.73) 0.34  

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ       
   จ่ายดอกเบ้ีย  (2.26)  (1.03)  (3.58) 
   เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินเพ่ิมข้ึน (13.92) 0.20 15.32  
   เงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั เพ่ิมข้ึน (ลดลง) - (8.06 ) 8.06  
   หน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนท่ีถือไวเ้พ่ือขาย 
     เพ่ิมข้ึน (ลดลง) - (25.29) - 
   เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน เพ่ิมข้ึน (ลดลง) - -  (1.08) 
   หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน เพ่ิมข้ึน (ลดลง)  (0.37)  (0.40)  (0.37) 
   เงินกูย้มืระยะยาว เพ่ิมข้ึน (ลดลง) 43.94 - - 
   เงินสดรับจากการเพ่ิมทุน(สุทธิจากค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้ง) 2,258.78 274.70 - 
      เงนิสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมจัดหาเงนิ         2,286.17 240.12 18.35  
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึน (ลดลง) - สุทธิ 2,217.80 33.06 (1.50) 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้ปี 33.73 0.67 2.17 
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด ณ วนัส้ินปี 2,251.53 33.73 0.67 
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อตัราส่วนทางการเงนิ 
 

อตัราส่วนทางการเงนิ 2557 2556 2555 

อตัราส่วนแสดงสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)      
  อตัราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 23.98 5.41  0.63  
  อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า) 21.07 0.92  0.05  
  อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า) (1.25)  (4.62)  (0.35) 
  อตัราส่วนหมุนเวยีนลูกหน้ีการคา้ (เท่า) 0.31 0.02  0.13  
  ระยะเวลาเกบ็หน้ีเฉล่ีย (วนั) 1,177.42  18,000.00     2,769.23  
  อตัราส่วนหมุนเวยีนเจา้หน้ี (เท่า) 1.46 2.75  2.37  
  ระยะเวลาชาํระหน้ี (วนั) 250.00  130.91   151.90  
  วงจรเงินสด (วนั) 1,448.85 17,869.09     2,617.33  
อตัราส่วนแสดงความสามารถในการหากาํไร (Profitability Ratio)         
  อตัรากาํไรขั้นตน้ (%) (1.46)  (2,175.19)  (254.69) 
  อตัรากาํไรจากการดาํเนินงาน (%) * (955.42)  (11,215.69)  (1,578.96) 
  อตัราส่วนเงินสดต่อการทาํกาํไร (%) 145.05 304.31  35.33  
  อตัรากาํไรสุทธิ (%) * (468.12) (1,835.77)  (1,491.96) 
  อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ (%) (4.76) (35.62)  (53.53) 
อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน (Efficiency Ratio)       
  อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์(%) (4.44) (26.67)  (32.68) 
  อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยถ์าวรและไม่มีตวัตน (%) (20.23) (62.65)  (32.79) 
  อตัราการหมุนของสินทรัพย ์(เท่า) 0.01 1.45 0.02  
อตัราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial Ratio)       
  อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (เท่า) 0.06 0.15 1.01  
  อตัราส่วนความสามารถชาํระดอกเบ้ีย (เท่า) (34.39) (44.66)  (4.93) 
  อตัราส่วนความสามารถชาํระภาระผกูพนั (เท่า)  (29.79) (14.44)  (40.09) 
  อตัราการจ่ายเงินปันผล (%)  N/A N/A N/A 
  มูลค่าตามบญัชีสุทธิ/หุน้(บาท)(Par : 0.50 บาท) 0.52 0.51 0.28  
หมายเหตุ : *ไม่รวมขาดทุนจากการดอ้ยค่าเงินลงทุนและค่าเผือ่ลูกหน้ีจากการทุจริต 
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14.  การวเิคราะห์และคาํอธิบายของฝ่ายจัดการ 
 14.1 คาํอธิบายและการวเิคราะห์ฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงาน 
  ผลการดาํเนินงานของบริษทั ไซเบอร์แพลนเน็ต อินเตอร์แอคทีฟ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย ประจาํปี 2557 มี
ดงัน้ี 
 
รายได้  
           รายไดข้องกลุ่มบริษทัสามารถจาํแนกไดเ้ป็น 4 ลกัษณะ คือ รายไดจ้ากการการรับเหมาก่อสร้าง รายไดจ้ากสถาบนั
สอนภาษา รายไดจ้ากการขาย และรายไดอ่ื้น โดยสัดส่วนรายไดแ้ต่ละประเภทระหวา่งปี 2555-2557 สามารถแสดงไดด้งัน้ี 
 

รายไดข้องกลุ่มบริษทั 
2557 2556 2555 

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

 

จากตารางขา้งตน้ในปี 2555 กลุ่มบริษทัมีรายไดส่้วนใหญ่เกิดจากธุรกิจเกมท่ีพฒันาสําหรับธุรกิจสถาบนัพฒันา
ทกัษะสาํหรับเด็ก “จีเนียส แพลนเน็ต” อยา่งไรกต็ามรายไดจ้ากธุรกิจพฒันาซอฟตแ์วร์เกมลดลงเป็นอยา่งมากในระหวา่งปี 
2555-2557  เน่ืองจากบริษทัอยูก่ารปรับเปล่ียนโครงสร้างการดาํเนินธุรกิจและมองหาธุรกิจใหม่ควบคู่กนัไป โดยในปี 2557 
บริษทัเร่ิมมีรายไดจ้ากการรับเหมาก่อสร้าง ซ่ึงเป็นแนวทางสาํหรับการดาํเนินธุรกิจใหม่ของบริษทั  
 
รายไดจ้ากการรับเหมาก่อสร้าง 
 กลุ่มบริษทัไดเ้ปล่ียนแนวทางดาํเนินธุรกิจไปทางด้านอสังหาริมทรัพย  ์ดงันั้นในปี 2557 เร่ิมมีรายไดจ้ากการ
รับเหมาก่อสร้างจาํนวน 6.73 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 48.70  ของรายไดร้วม 
 
รายไดจ้ากสถาบนัสอนภาษา 
 กลุ่มบริษัทได้ขายแฟรนไชส์ให้กับผูท่ี้สนใจ ซ่ึงได้เปิดในระหว่างปี 2554-2555 แล้วจาํนวน 19 สาขาทั้ งใน
กรุงเทพมหานครและต่างจงัหวดั แต่สาํหรับปี 2557 บริษทัมีแฟรนไชส์คงเหลือจาํนวน 4 สาขาเท่านั้น ทาํใหใ้นปี 2555-2557 
กลุ่มบริษทัมีรายไดจ้ากธุรกิจสถาบนัสอนภาษาจาํนวน 1.97 ลา้นบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 51.44 จาํนวน 0.45 ลา้นบาท หรือ
คิดเป็นร้อยละ 12.68 และจาํนวน 0.03 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.22 ของรายไดร้วม ตามลาํดบั 
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รายไดจ้ากการขาย 
 รายไดจ้ากการขายในระหว่างปี 2555-2557 ส่วนใหญ่เกิดจากการจาํหน่ายเคร่ืองเล่นคอมพิวเตอร์พกพาให้กบัผูท่ี้
ไดรั้บสิทธ์ิในการเปิดสถาบนั จีเนียส แพลนเน็ต หรือแฟรนไชส์ซี (Franchisee)   
 
รายไดอ่ื้น 

รายไดอ่ื้นๆ ของกลุ่มบริษทัในปี 2555-2557 มีมูลค่าเท่ากบั 0.21 ลา้นบาท 0.74 ลา้นบาท และ 0.10 ลา้นบาท ตามลาํดบั 
ซ่ึงโดยส่วนใหญ่ ประกอบดว้ยดอกเบ้ียรับจากเงินฝากธนาคาร รายไดจ้ากการขายลิขสิทธ์ิตวัการ์ตูน รายไดจ้ากการเก็บค่า
ละเมิดลิขสิทธ์ิ กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียนและกาํไรจากการขายอุปกรณ์ เป็นตน้ 

ในปี 2556 กลุ่มบริษทัยงัมีรายไดจ้ากกาํไรจากการจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พ่ือขาย มีมูลค่าเท่ากบั 
2.23 ลา้นบาท  
 

ต้นทุนในการขายและการให้บริการ 

ตน้ทุนในการขายและการใหบ้ริการของกลุ่มบริษทัระหวา่งปี 2555-2557 สามารถแบ่งไดต้ามลกัษณะการประกอบ
ธุรกิจโดยสรุป ดงัน้ี 

ตน้ทุนในการขาย ปี 2557 ปี 2556 ปี 2555 

และการใหบ้ริการ ลา้นบาท % ลา้นบาท % ลา้นบาท % 

 - ตน้ทุนการรับเหมาก่อสร้าง 5.35  77.87% - 0.00% - 0.00% 
 - พฒันาเกม - 0.00% 4.28 32.38%         6.29  48.99% 
 - สถาบนัพฒันาทกัษะเดก็ - 0.00%        3.36  25.42%        3.99  31.07% 
 - จาํหน่ายคอมพิวเตอร์พกพา 
   และแผน่เกมสาํเร็จรูป - 0.00% 0.15 1.13% 1.16 9.03% 
 - ขาดทุนจากการลดมูลค่าใน 
   สินคา้คงเหลือ 1.52 22.13% 5.43 41.07% 1.40 10.90% 
รวม 6.87 100.00% 13.22 100.00% 12.84 100.00% 
- พฒันาเกม - - 1,700.16%  
 - สถาบนัพฒันาทกัษะเดก็ - 7.47% 202.51%  
 - *นาํเขา้และจาํหน่ายแผน่เกมสาํเร็จรูป - 115.38% 90.63%  

*คาํนวณโดยไม่ไดร้วมขาดทุนจากการลดมูลค่าในสินคา้คงเหลือ 
 
ธุรกิจการรับเหมาก่อสร้าง 

เน่ืองดว้ยบริษทัอยูร่ะหวา่งเปล่ียนธุรกิจจากเดิม เป็นธุรกิจอสังหาริมทรัพยแ์ละธุรกิจอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั จึงทาํใหใ้นปี 
2557 เร่ิมมีตน้ทุนจากการรับเหมาก่อสร้าง จาํนวน 5.35 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 77.87 ของตน้ทุนรวม 
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ธุรกิจพฒันาซอฟตแ์วร์เกม 
ตน้ทุนพฒันาซอฟตแ์วร์เกมกลุ่มบริษทักาํหนดให้มีการทดสอบการดอ้ยค่าของสินทรัพยท่ี์ไม่มีตวัตนในแต่ละปี

เพ่ือให้งบการเงินของกลุ่มบริษทัสะทอ้นสถานะทางการเงินท่ีแทจ้ริง ในปี 2555 งบการเงินของกลุ่มบริษทัแสดงตน้ทุนในการ
พฒันาซอฟต์แวร์เกมอยู่ท่ี 6.29 ลา้นบาท และปี 2556 กลุ่มบริษทัไดห้ยุดการพฒันาเน่ืองการลดลงของบุคลากร และกาํลงั
เปล่ียนธุรกิจจากเดิม ดงันั้นจึงผลขาดทุนเกิดจากการตดัจาํหน่ายบญัชีการดอ้ยค่าของสินทรัพยท่ี์ไม่มีตวัตน 
 
ธุรกิจสถาบนัพฒันาทกัษะสาํหรับเดก็ 

ตน้ทุนการขายและให้บริการต่อรายไดข้องธุรกิจพฒันาทกัษะสาํหรับเด็กในปี 2555 อยูท่ี่ร้อยละ 202.51 การผนั
ผวนของอตัรากาํไรขั้นตน้ดงักล่าว เกิดเน่ืองจากตน้ทุนส่วนใหญ่ของธุรกิจน้ีเป็นตน้ทุนจากการตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มี
ตวัตนจากการพฒันาซอฟตแ์วร์เพ่ือใชเ้ป็นโปรแกรมในหลกัสูตรของสถาบนั ซ่ึงจะถูกตดัจ่ายในอตัราคงท่ีในแต่ละงวดบญัชี 
เป็นตน้ และตั้งแต่ปี 2556 บริษทัเปล่ียนแนวทางดาํเนินธุรกิจใหม่ จึงทาํใหต้น้ทุนดงักล่าวลดลง  

 
การจาํหน่ายอุปกรณ์และแผน่เกมสาํเร็จรูป 

ตน้ทุนจากการจาํหน่ายอุปกรณ์และแผ่นเกมสําเร็จรูปในระหว่างปี 2555-2557 โดยส่วนใหญ่เป็นตน้ทุนจากการ
จาํหน่ายคอมพิวเตอร์พกพาใหก้บัผูท่ี้ไดรั้บสิทธ์ิในการเปิดสถาบนั จีเนียส แพลนเน็ต ท่ีคงเหลือจาํนวน 4 สาขา 
 
ค่าใชจ่้ายในการขาย 
 ค่าใชจ่้ายในการขายของกลุ่มบริษทั ประกอบดว้ยค่าใชจ่้ายหลกั 4 กลุ่ม ไดแ้ก่ ค่าตอบแทนพนักงานฝ่ายขาย ค่า
นายหน้าและค่าคอมมิชชัน่ ค่าประชาสัมพนัธ์ และค่าใชจ่้ายในการเดินทาง ซ่ึงค่าใชจ่้ายในการขายของกลุ่มบริษทัในปี 
2555-2557  มีมูลค่าอยูท่ี่ 3.97 ลา้นบาท 1.26 ลา้นบาท และไม่มี ตามลาํดบั การลดลงของค่าใชจ่้ายในการขายในระหว่างปี 
2555-2557 โดยส่วนใหญ่สัมพนัธ์กบัธุรกิจของสถาบนัพฒันาทกัษะสาํหรับเดก็ 
 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 
 ค่าใชจ่้ายในการบริหารของบริษทั ประกอบดว้ย ค่าใชจ่้ายหลกั 4 กลุ่ม ไดแ้ก่ ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัพนกังาน ค่าเส่ือม
ราคาและค่าตดัจาํหน่าย ค่าใชจ่้ายสํานกังาน และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ โดยค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัพนกังาน ถือเป็นส่วนประกอบหลกั
ของค่าใชจ่้ายในการบริหาร  
 ค่าใชจ่้ายในการบริหารของกลุ่มบริษทัในปี 2556 เปล่ียนแปลงลดลงจากปี 2555 จาํนวน 8.41 ลา้นบาท ส่วนใหญ่
เกิดจากจาํนวนพนกังานท่ีลดลง และค่าใชจ่้ายบริหารของกลุ่มบริษทัก็ลดลงเป็นจาํนวนมาก โดยค่าใชจ่้ายบริหารท่ีเกิดข้ึน
ส่วนใหญ่เป็นการจา้งงานจากหน่วยงานภายนอก แต่ปี 2557 เปล่ียนแปลงเพ่ิมข้ึนจากปี 2556 จาํนวน 8.20 ลา้นบาท เน่ืองจาก
การเพ่ิมข้ึนของค่าปรึกษาต่างๆ ท่ีจา้งบุคคลภายนอก ซ่ึงมีความจาํเป็นสาํหรับการเพ่ิมทุนแบบบุคคลภายในวงจาํกดั 2 คร้ัง
ของบริษทั  
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หน้ีสงสัยจะสูญ 
หน้ีสงสัยจะสูญสาํหรับปี 2555-2557 มีรายละเอียด ดงัต่อไปน้ี 

2557 2556 2555 
  ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท 
 - ลกูหน้ีการคา้ 0.30  1.45  4.86  
 - ลกูหน้ีจากการทุจริต - - - 
  0.30 1.45 4.86  

 
ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญจากลกูหน้ีการคา้ในปี 2555-2557 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 2555-2557 จาํนวน 12.36 ลา้นบาท 33.00 ลา้นบาท และ 
46.15 ลา้นบาท ตามลาํดบั เป็นการประมาณการค่าเผื่อการลดมูลค่าในมูลค่าคงเหลือของลิขสิทธ์ิซอฟแวร์เกมท่ีคาดวา่จะไม่
สามารถจาํหน่ายซํ้ าไดใ้นอนาคต  

 

ความสามารถในการทาํกาํไร 

อตัราส่วนแสดงความสามารถในการทาํกาํไรของกลุ่มบริษทัระหวา่งปี 2555-2557 สามารถแสดงไดด้งัน้ี 
อตัรากาํไร ปี 2557 ปี 2556 ปี 2555 

กาํไรขั้นตน้ (1.46)% (2,175.19)% (254.69)% 
กาํไรจากการดาํเนินงาน* (955.42)% (11,215.69)% (1,578.96)% 
กาํไรสุทธิ* (468.12)% (1,835.77)% (1,491.96)% 
หมายเหตุ : คาํนวณจากรายไดจ้ากการขายและบริการ  
* ไม่รวมขาดทุนจากการดอ้ยค่าเงินลงทุนในบริษทัอ่ืนและค่าเผือ่ลูกหน้ีจากการทุจริต 

 อตัรากาํไรขั้นตน้ของกลุ่มบริษทัท่ีเพ่ิมข้ึนเน่ืองจากบริษทัยอ่ยมีรายไดจ้ากการรับเหมาก่อสร้าง ซ่ึงเปล่ียนธุรกิจจาก
เดิมตามนโยบายการของบริษทัท่ีกาํลงัมุ่งเนน้สู่ภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์
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ในส่วนของอตัรากาํไรจากการดาํเนินงานและกาํไรสุทธิของกลุ่มบริษทัลดลงในปี 2557 มีสาเหตุหลกัมาจากการ
เพ่ิมข้ึนของกาํไรขั้นตน้ของธุรกิจรับเหมาก่อสร้างของบริษทัยอ่ย ดงักล่าวขา้งตน้  
 

ฐานะทางการเงิน 

 สินทรัพย ์

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

  
  % ต่อสินทรัพยร์วม 

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

  ลกูหน้ีการคา้ - กิจการอ่ืน - สุทธิ 1.41  0.05% 1.72  0.52% 3.05  1.94% 
  มูลค่าตามสัญญาท่ียงัไม่เรียกเกบ็ 
      จากลกูคา้ 0.61  0.02% - - - - 

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

  ตน้ทุนการพฒันาอสังหาริมทรัพย ์ 228.66 8.86% 132.62 40.00% - - 

  เงินมดัจาํค่าซ้ือท่ีดินและอาคาร 60.00 2.32% 50.00 15.08% - - 

  สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 21.72 0.84% 8.72 2.63% - - 

  สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนท่ีถือไวเ้พ่ือขาย - - - - 25.06  15.94% 
       รวมสินทรัพยห์มุนเวยีน 2,565.27 99.37% 228.55 68.94% 45.83  29.15% 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน             
  สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน – สุทธิ 0.20  0.01% 49.59  14.96% 89.57  56.97% 
  ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 14.59  0.57% 17.01  5.13% 20.00  12.72% 
  สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 0.97 0.04% - - - - 
  เงินมดัจาํค่าซ้ือเงินลงทุน - - 36.00 10.86% - - 
  เงินลงทุนระยะยาว - เงินฝากประจาํ - - - - 1.24  0.79% 
  สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 0.26 0.01% 0.36 0.11% - - 
       รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 16.02 0.63% 102.96 31.06% 111.39  70.85% 
รวมสินทรัพย ์ 2,581.29 100.00% 331.51 100.00% 157.22  100.00% 
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สัดส่วนของสินทรัพยห์มุนเวียนมีการปรับตวัเพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 29.15 ของสินทรัพยร์วม  ณ ส้ินปี 2555 เป็นร้อย
ละ 68.94 ในปี 2556 และเป็นร้อยละ 99.37 ในปี 2557  เน่ืองจากในปี 2556 บริษทัไดซ้ื้อท่ีดินจาํนวน 135 ไร่ ท่ีอาํเภอปากช่อง 
จงัหวดันครราชสีมา เพ่ือจดัสรรแบ่งเป็นแปลงขาย โดยไดโ้อนกรรมสิทธ์ิจากเจา้ของเดิมเม่ือวนัท่ี 22 สิงหาคม 2556  ซ่ึงจดัอยู่
ในประเภท สินทรัพยห์มุนเวียน-ตน้ทุนการพฒันาอสังหาริมทรัพย ์จาํนวน 132.62 ลา้นบาท และการเพ่ิมข้ึนของเงินมดัจาํเพ่ือ
ซ้ือบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง จาํนวน 36.00 ลา้นบาท   
 สําหรับปี  2557 สินทรัพย์หมุนเวียนเพ่ิมข้ึนจากการท่ีกลุ่มบริษัทได้เปล่ียนแผนธุรกิจจากเดิมไปยังธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย ์โดยจะมุ่งเนน้การลงทุนในธุรกิจท่ีสามารถสร้างผลกาํไรไดใ้นระยะเวลาไม่นานนกั ดงันั้นบริษทัจึงเพ่ิมทุน
จดทะเบียนเพ่ือรองรับการดาํเนินงานธุรกิจดงักล่าว ซ่ึงไดรั้บเงินเพ่ิมทุนจาํนวน 2,261.00 ลา้นบาท ดงัน้ี 

1.   เดือนมิถุนายน 2557 จดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมบางส่วน จาํนวน 102.95 ลา้นหุน้ ในราคาหุน้
ละ 0.85 บาท บริษทัไดรั้บเงินเพ่ิมทุนจาํนวน 87.51 ลา้นบาท 

2.  เดือนกนัยายน 2557 จดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนใหแ้ก่บุคคลในวงจาํกดั จาํนวน 457.05 ลา้นหุน้ ในราคาหุน้ละ 
0.85 บาท บริษทัไดรั้บเงินเพ่ิมทุนจาํนวน 388.49 ลา้นบาท 

3.  เดือนธนัวาคม 2557 จดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนใหแ้ก่บุคคลในวงจาํกดั จาํนวน 3,570 ลา้นหุ้น ในราคาหุน้ละ 
0.50 บาท บริษทัไดรั้บเงินเพ่ิมทุนจาํนวน 1,785.00 ลา้นบาท (ตามมติท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2557 
เม่ือวนัท่ี 18 พฤศจิกายน 2557 ผูถื้อหุ้นไดมี้มติให้เพ่ิมทุนจดทะเบียน จากเดิม 560.00 ลา้นบาท (หุ้นสามญั
จาํนวน 1,120 ลา้นหุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท) เป็น 3,335.00 ลา้นบาท (หุ้นสามญัจาํนวน 6,670 ลา้นหุ้น 
มูลค่าหุน้ละ 0.50 บาท) ซ่ึงบริษทัไดจ้ดทะเบียนกบักระทรวงพาณิชย ์เม่ือวนัท่ี 25 พฤศจิกายน 2557 บริษทั 
เพ่ิมทุนดงักล่าวโดยการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนจาํนวน 5,550 ลา้นหุน้ เพ่ือเสนอขายใหแ้ก่บุคคล
ในวงจาํกดั ในราคาหุน้ละ 0.50 บาท) สาํหรับหุน้สามญัเพ่ิมทุนใหแ้ก่บุคคลในวงจาํกดั ส่วนท่ีเหลืออีก 1,980 
ลา้นหุน้ บริษทัขยายเวลาใหช้าํระค่าหุน้เพ่ิมทุนจากเดิมเป็นภายในวนัท่ี 30 มกราคม 2558 

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

 การลดลงของท่ีดินอาคารและอุปกรณ์ 

ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ ของกลุ่มบริษทั ณ ส้ินปี 2557 ลดลงจากปี 2556 และปี 2555 เน่ืองจากการคิดค่า
เส่ือมราคาสาํหรับปีจาํนวน 2.48 ลา้นบาท 3.00 ลา้นบาท และ 3.00 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

 การลดลงของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 

การลดลงของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนในปี 2556 กลุ่มบริษทัไดป้ระมาณการการลดมูลค่าในมูลค่าคงเหลือรวม
จาํนวน 33.00 ลา้นบาท และมีการตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนจาํนวน 6.98 ลา้นบาท ซ่ึงทาํใหมู้ลค่าทรัพยสิ์น
ไม่มีตวัตนปี 2556 ลดลงจากปี 2555 เป็นจาํนวน 39.98 ลา้นบาท และในระหวา่งปี 2557 บริษทัไดต้ดัจาํหน่าย
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีเหลือจาํนวน 46.15 ลา้นบาท 

 การลดลงของเงินมดัจาํค่าซ้ือเงินลงทุน 
ในปี 2557 เม่ือเทียบกบัปี 2556 มีการลดลงของเงินมดัจาํจาํนวน 36.00 ลา้นบาท เน่ืองจากบริษทัไดต้ดัสินใจ
ลงทุนในหุน้สามญัของบริษทัแห่งหน่ึงท่ีดาํเนินธุรกิจดา้นอสังหาริมทรัพย ์ซ่ึงปัจจุบนับริษทัดงักล่าวไดเ้ป็น
บริษทัยอ่ยของบริษทัเรียบร้อยแลว้ เม่ือวนัท่ี 30 พฤษภาคม 2557 
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แหล่งท่ีมาของเงินทุน 

โครงสร้างและแหล่งท่ีมาของเงินทุนเพ่ือการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษทั สามารถแสดงไดด้งัน้ี  

 
% ต่อสินทรัพยร์วม 

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

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

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

อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ 0.06 เท่า   0.14 เท่า   1.01 เท่า   

 

โครงสร้างแหล่งท่ีมาของเงินทุนส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษทัเป็นเงินเพ่ิมทุนหุ้นสามญั ซ่ึงคิดเป็นสัดส่วนประมาณ
ร้อยละ 87.28 ของเงินทุนทั้งส้ินของกิจการ ทั้งน้ี กลุ่มบริษทัมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นในระดบัไม่สูงมากนกั 
โดยอยูท่ี่ประมาณ 1.01 เท่า 0.14 เท่า และ 0.06 เท่า ณ ส้ินปี 2555 2556 และ 2557 ตามลาํดบั ทั้งน้ีการปรับตวัเพ่ิมข้ึนของ
อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นในปี 2554-2555 เกิดจากการท่ีบริษทัไดรั้บความเสียหายจากเหตุทุจริตโดยพนกังาน
การเงินร่วมกบับุคคลภายนอก ในการปลอมแปลงเอกสารเพื่อเบิกเงินจากธนาคาร ในส่วนของวงเงินเบิกเกินบญัชีและใน
ส่วนของเงินสดท่ีฝากในธนาคารจาํนวนประมาณ 31.00 ลา้นบาท ทาํให้กลุ่มบริษทัมีความจาํเป็นตอ้งขยายวงเงินสินเช่ือ
ระยะสั้นกบัทางธนาคารเพ่ือนาํมาชดเชยเงินทุนหมุนเวียนในส่วนท่ีขาดหายไป ขณะน้ีบริษทัอยู่ในระหว่างดาํเนินคดีกบั
พนกังานดงักล่าวและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง รายละเอียดดงัท่ีกล่าวแลว้ในส่วนท่ี 1 ขอ้ 6 หวัขอ้ “ขอ้พิพาททางกฎหมาย” สาํหรับ
ปี 2556 การลดลงของอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นอยูท่ี่ประมาณ 0.14 เท่า เน่ืองจากการปรับตวัลดลงของเงินกูย้ืม



                                                          บริษทั ไซเบอร์แพลนเน็ต อนิเตอร์แอคทฟี จํากดั (มหาชน) 

 

56-1 ปี 2557                                                                                                                                          หนา้ 55 
 

ระยะยาว และกลุ่มบริษทัไดจ้ดทะเบียนเพ่ิมทุนในระหวา่งปี 2557 ทาํให้อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นลดลงจากปี 
2556 อยูท่ี่ 0.06 เท่า เท่านั้น 

 หน้ีสิน 

กลุ่มบริษทัมีหน้ีสินรวม ณ ส้ินปี 2555-2557 จาํนวน 79.01 ลา้นบาท 43.78 ลา้นบาทและ 152.12 ลา้นบาท
ตามลาํดบั  หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 50.26 ร้อยละ 13.21 และร้อยละ 5.89 ของสินทรัพยร์วมตามลาํดบั ทั้งน้ีภาระหน้ีสิน 
ณ ส้ินปี 2555-2557 ของกลุ่มบริษทัส่วนใหญ่เป็นหน้ีสินหมุนเวียนระยะสั้น อนัไดแ้ก่ เจา้หน้ีการคา้ และเงินเบิกเกินบญัชี
และเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงินเป็นหลกั และกลุ่มบริษทัมีภาระหน้ีสินท่ีมีดอกเบ้ียในสัดส่วนประมาณร้อยละ 40 
ของหน้ีสินรวม ทั้งน้ี ณ ส้ินปี 2555 บริษทัไดจ้ดัประเภทหน้ีสินบางส่วนเป็นหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัสินทรัพยไ์ม่
หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พ่ือขาย เน่ืองจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 13 พฤศจิกายน 2555 ไดอ้นุมติัให้ขายท่ีดินและ
อาคารของบริษัทและนําเงินท่ีได้รับบางส่วนไปชาํระหน้ีให้กับสถาบันการเงินในจาํนวนดังกล่าว  และบริษัทได้โอน
กรรมสิทธ์ิในสินทรัพยใ์หแ้ก่ผูซ้ื้อแลว้ในวนัท่ี 29 มกราคม 2556   

 ส่วนของผูถื้อหุน้ 

ณ ส้ินปี 2555-2557 บริษัทมีส่วนของผูถื้อหุ้น เท่ากับ 78.20 ล้านบาท 287.73 ล้านบาทและ 2,429.17 ล้านบาท
ตามลาํดบั การลดลงในส่วนของผูถื้อหุน้ในปี 2555 จาํนวน 57.16 ลา้นบาทเกิดจากผลประกอบการขาดทุนในปีดงักล่าว สาํหรับ
ปี 2556-2557 ส่วนของผูถื้อหุน้เพ่ิมข้ึนจากการเพ่ิมทุนของกลุ่มบริษทัจากเดิมมีมูลค่า 140.00 ลา้นบาท และ 280.00 ลา้นบาท ได้
เพ่ิมเป็น 280.00 ลา้นบาท และ 2,345.00 ลา้นบาท และมีส่วนเกินมูลค่าหุ้นจาํนวน 225.72 ลา้นบาท และ365.95 ลา้นบาท 
ตามลาํดบั แต่กลุ่มบริษทัมีผลขาดทุนประจาํปี 2557 จาํนวน 64.70 ลา้นบาท และมีขาดทุนสะสมยกมาจากปี 2556 จาํนวน 218.76 
ลา้นบาท  

 สภาพคล่อง 

กระแสเงินสด  

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 

ณ ส้ินปี 2557 กลุ่มบริษทัมีกระแสเงินสดเพิ่มข้ึนสุทธิจาํนวน 2,217.80 ลา้นบาท เป็นผลมาจากการมีกระแสเงินสด
สุทธิใชไ้ปจากการดาํเนินงาน 93.85 ลา้นบาท หกักลบกระแสเงินสดรับจากกิจกรรมลงทุน 25.47 ลา้นบาท กบักระแสเงินสด
สุทธิไดม้าในการจดัหาเงินทุน 2,286.17 ลา้นบาท 

โดยสาเหตุสําคญัของกระแสเงินสดท่ีไดม้าในปี 2557 นั้นส่วนใหญ่เป็นเงินสดรับมาจากการเพ่ิมทุนให้แก่บุคคล
ในวงจาํกดั ในเดือนกนัยายน และเดือนธนัวาคม 2557 
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 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 1 มีนาคม 2558 ต่อผูส้อบบญัชีและ
กรรมการตรวจสอบของบริษทัฯ แลว้ ซ่ึงครอบคลุมถึงขอ้บกพร่องและการเปล่ียนแปลงท่ีสาํคญัของระบบการควบคุม
ภายใน รวมทั้งการกระทาํท่ีมิชอบท่ีอาจมีผลกระทบต่อการจดัทาํรายงานทางการเงินของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

ในการน้ี เพ่ือเป็นหลกัฐานวา่เอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกนักบัท่ีบริษทัฯไดรั้บรองความ
ถูกตอ้งแลว้ บริษทัฯ ไดม้อบหมายให้  นายนพพล  มิลินทางกูร และ นายกวิน  เฉลิมโรจน์   เป็นผูล้งลายมือช่ือกาํกบั
เอกสารน้ีไวทุ้กหนา้ดว้ย หากเอกสารใดไม่มีลายมือช่ือของ  นายนพพล  มิลินทางกรู และ นายกวิน  เฉลิมโรจน์   กาํกบั
ไว ้บริษทัฯ จะถือวา่ไม่ใช่ขอ้มูลท่ีบริษทัฯ ไดรั้บรองความถกูตอ้งของขอ้มูลแลว้ดงักล่าวขา้งตน้” 
 

                      ช่ือ                 ตาํแหน่ง      ลายมอืช่ือ 

 
1.   นายนพพล  มิลินทางกรู                กรรมการ                                                    
 
 

2.   นายกวนิ  เฉลิมโรจน์                             กรรมการ                                        
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                                                                                                                                                                                                                                                                                               เอกสารแนบ 1  
รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้มอีาํนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท  (สัดส่วนการถือหุน้ ณ 31 ธนัวาคม 2557 ) 

ชื่อ-นามสกุล 
ตําแหน่ง / วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวตัิอบรม 
สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน

บริษทั* (%) 

ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง / บริษทั 

1. นายติรวฒัน์ สุจริตกุล 
ประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 

62 -  University  of  London  (Politics & 
Government )  B.A (Hons.) 
- International  Trade  Center 
UNCTAD/GATT Geneva, Switzerland 
-  The  Disaster  Management  Center 
University  of  Wisconsin  Madison  USA 
-  ผา่นการอบรม   Director Accreditation 
Program (DAP)  รุ่นที่ 1/2546  จากสมาคม
ส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

- -ไม่มี- ปัจจุบนั 
 
2557 - ปัจจุบนั 
 
2547 - ปัจจุบนั 
 
 
2546 - ปัจจุบนั 
 
2542 - ปัจจุบนั 
 
2528 - 2547 
 
2518 - 2528 
 

กรรมการบริหาร 
มูลนิธิสงเคราะห์เดก็ สภากาชาดไทย (งานสาธารณกศุล) 
ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
บริษทั ไซเบอร์แพลนเน็ต อินเตอร์แอคทีฟ จาํกดั (มหาชน) 
ที่ปรึกษา   
กองราชเลขานุการในพระองคส์มเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกมุารี 
กรรมการตรวจสอบ 
บริษทั โปรเฟสชัน่แนล เวลด ์เทคโนโลย(ี1999) จาํกดั(มหาชน) 
ประธานกรรมการ 
Siam Power Generation  Co., Ltd. 
กองราชเลขานุการในพระองคส์มเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกมุารี 
ผูบ้ริหาร  สาํนกังานขา้หลวงใหญ่ผูล้ี้ภยั 
องคก์ารสหประชาชาติแห่งกรุงเจนิวา 

2. นายนพพล  มิลินทางกรู 
กรรมการ 
กรรมการผูม้ีอาํนาจลงนาม 
ผกูพนับริษทั 

60 
 
 

-  ปริญญาโท     วศิวกรรมศาสตร์
มหาบณัฑิต  สาขานิวเคลียร์เทคโนโลย ี
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
- ปริญญาตรี     วศิวกรรมศาสตร์บณัฑิต 
สาขาวศิวกรรมไฟฟ้า(เกียรตินิยม) 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

- -ไม่มี- 2557 - ปัจจุบนั 
 
2556 - 2557 
 
2551 - 2556 
 

กรรมการและประธานเจา้หนา้ที่บริหาร 
บริษทั ไซเบอร์แพลนเน็ต อินเตอร์แอคทีฟ จาํกดั (มหาชน) 
รองผูว้า่การอาวโุส (รวอส.)(ร    
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) 
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ร 
บริษทัผลิตไฟฟ้าราชบุรี โฮลดิ้ง จาํกดั(มหาชน) 
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ชื่อ-นามสกุล 
ตําแหน่ง / วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวตัิอบรม 
สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน

บริษทั* (%) 

ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง / บริษทั 

- ผา่นการอบรม หลกัสูตร ผูบ้ริหาร
ระดบัสูงอาเชียน รุ่นที่ 2 
- ผา่นการอบรม หลกัสูตร ผูบ้ริหาร
ระดบัสูงดา้นวทิยาการพลงังาน(วพน.) รุ่น
ที่ 1  สถาบนัวทิยาการพลงังาน  
ฯลฯ 

2550 – 2551 
 
2548 - 2550 

ผูช้่วยผูว้า่การก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลงัความร้อน 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) 
ผูช้่วยผูว้า่การวศิวกรรมโรงไฟฟ้าร 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) 

3. นายกวนิ  เฉลิมโรจน์ 
กรรมการ 
กรรมการผูม้ีอาํนาจลงนาม 
ผกูพนับริษทั 

37 - Master of Science in Computer and 
Engineering Management 
มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั 
- ผา่นการอบรม   Director Accreditation 
Program (DAP)  รุ่นที่   110/2557 
จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ
บริษทัไทย 
ฯลฯ 

- -ไม่มี- 2556 - ปัจจุบนั 
 
2557 - ปัจจุบนั 
 
 
2553 - ปัจจุบนั 
 
2552 - ปัจจุบนั     
 
2549 - 2552 

กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ 
บริษทั ไซเบอร์แพลนเน็ต อินเตอร์แอคทีฟ จาํกดั (มหาชน) 
กรรมการ 
บริษทั ไอ-พีโน จาํกดั , บริษทั พีโน่ คอนสตรัคชัน่ จาํกดั 

บริษทั อินฟอร์เมติกซ์ พลสั จาํกดั, บริษทั โดมแลนด ์เอสเตท จาํกดั 
กรรมการ 
บริษทั ฮาร์ทแอนดม์ายด ์แอพพาเรล จาํกดั 
กรรมการ 
บริษทั ดิจิตอล เกตเวย ์จาํกดั 
กรรมการผูจ้ดัการ 
บริษทั อีลิท อินเตอร์เนชัน่แนล (ยโุรป) จาํกดั 
บริษทั อีลิท แมนเนจเมน้ คอนซลัแตนท ์จาํกดั 

4. นายสมนึก  เจนตจ์ิราวฒัน์ 
กรรมการ 
กรรมการผูม้ีอาํนาจลงนาม 
ผกูพนับริษทั 

62 ปริญญาตรี  คณะมนุษยศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

- -ไม่มี- 2557 - ปัจจุบนั 
 
2557 - ปัจจุบนั 
 
2556 - ปัจจุบนั 
 

กรรมการ 
บริษทั ไซเบอร์แพลนเน็ต อินเตอร์แอคทีฟ จาํกดั (มหาชน) 
กรรมการ 
บริษทั ไอ-พีโน จาํกดั , บริษทั พีโน่ คอนสตรัคชัน่ จาํกดั 
กรรมการผูจ้ดัการ    
YES Energy Solutions  Co., Ltd. 
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ชื่อ-นามสกุล 
ตําแหน่ง / วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวตัิอบรม 
สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน

บริษทั* (%) 

ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง / บริษทั 

2544 - ปัจจุบนั 
 
2544 - 2548 

กรรมการผูจ้ดัการ    
VBT Communications Co., Ltd. 
กรรมการผูจ้ดัการ    
Vogel Burda Communications Co., Ltd. 

5. นางจิตรลดา พรใจหาญ 
กรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบ 

50 ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
ปริญญาตรี สาขาการเงิน การธนาคาร 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

- -ไม่มี- 2555 - ปัจจุบนั 
 
2536 - ปัจจุบนั 
 
2545 - 2553 

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  
บริษทั ไซเบอร์แพลนเน็ต อินเตอร์แอคทีฟ จาํกดั (มหาชน) 
กรรมการ 
บริษทั โกลเดน้ท ์พร๊อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั 
ผูพ้ิพากษาสมทบ 
ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง  กรุงเทพมหานคร 

6. น.ส. พิมพแ์กว้ อาํไพพสัตร์ 
กรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบ     

39 ปริญญาตรี  รัฐศาสตร์บณัฑิต 
คณะรัฐศาสตร์ ภาควชิาความสมัพนัธ์
ระหวา่งประเทศ 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

- -ไม่มี- 2557 - ปัจจุบนั 
 
2554 -  ปัจจุบนั  
 
2552 - 2556 
 
2549 - 2556
   

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
บริษทั ไซเบอร์แพลนเน็ต อินเตอร์แอคทีฟ จาํกดั (มหาชน) 
กรรมการผูจ้ดัการ   
บริษทั คอมมูนิเคชัน่ แอนด ์อินโนเวทีฟ เอเชีย   จาํกดั 
ผูอ้าํนวยการ     
บริษทั เนชัน่แนล เพาเวอร์ มีเดีย จาํกดั            
ผูอ้าํนวยการ 
บริษทั ลีฟส์ แอนด ์ริช จาํกดั 

7. นางกฤตนนัท ์  สงัขท์อง 
เลขานุการบริษทั 
 

50 - ปริญญาโท รัฐศาสตร์มหาบณัฑิต  
มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
- ปริญญาโท สาขาการจดัการ 
มหาวทิยาลยัเกษมบณัฑิต 
- ผา่นการอบรม  Company  Secretary  
Program (CSP)   รุ่นที่   58/2557 

- -ไม่มี- 2557 - ปัจจุบนั 
 
2555 - 2556 
 
2553 - 2555 

   

ผูอ้าํนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและเลขานุการบริษทั 
บริษทั ไซเบอร์แพลนเน็ต อินเตอร์แอคทีฟ จาํกดั (มหาชน) 
ผูอ้าํนวยการฝ่ายธุรการ - จดัซื้อและพฒันาบุคลากร 
บริษทั ปิคนิค คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) 
เลขานุการบริษทั 
บริษทั ปิคนิค คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) 
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ชื่อ-นามสกุล 
ตําแหน่ง / วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวตัิอบรม 
สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน

บริษทั* (%) 

ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง / บริษทั 

จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ
บริษทัไทย 

2550 - 2555 ผูอ้าํนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
บริษทั ปิคนิค คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) 

8. นายประกิตติ์   รอดทิม 
ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน 
 

48 ปริญญาตรี  สาขาการบญัชี  
มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

- -ไม่มี- 2557 - ปัจจุบนั 
 

2550 - 2557    
    

ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน 
บริษทั ไซเบอร์แพลนเน็ต อินเตอร์แอคทีฟ จาํกดั (มหาชน) 
ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน 
บริษทั  วจีีเอม็  คอร์ปอเรชัน่  จาํกดั (มหาชน) 

 

เลขานุการบริษัท 
 คณะกรรมการบริษทัมีมติแต่งตั้ง นางกฤตนนัท ์ สังขท์อง เป็นเลขานุการบริษทัตั้งแต่วนัที่ 18 กมุภาพนัธ์ 2557 
 หนา้ที่ของเลขานุการบริษทัจะตอ้งปฏิบตัิหนา้ที่ตามที่กาํหนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของพระราชบญัญตัิหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย(์ฉบบัที่ 4) พ.ศ.2551 ซึ่งมีผลใชบ้งัคบัในวนัที่ 
31 สิงหาคม 2551 ดว้ยความรับผิดชอบ ความระมดัระวงั และความซื่อสัตยส์ุจริต รวมทั้งตอ้งปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบับริษทั มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผูถ้ือหุ้น 
โดยทาํหนา้ที่ดูแลจดัการการประชุมของคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการชุดยอ่ย และการจดัประชุมผูถ้ือหุน้ รวมถึงการจดัเกบ็เอกสารที่เกี่ยวขอ้ง ตลอดจนใหค้าํแนะนาํดา้นกฎหมายและกฎเกณฑต์่างๆ 
ที่เกี่ยวขอ้ง ติดต่อประสานงานกบัหน่วยงานภายในบริษทัให้ปฏิบตัิตามมติคณะกรรมการบริษทัและมิติที่ประชุมผูถ้ือหุ้น ประสานงานกบัหน่วยงานที่กาํกบัดูแล จดัให้มีการปฐมนิเทศ ให้คาํแนะนาํแก่
กรรมการที่ไดร้ับการแต่งตั้งใหม่ และสนบัสนุนการดาํเนินการอื่นๆใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการกาํกบัดูแลกิจการที่ดี 
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ข้อมูลการดาํรงตาํแหน่งของคณะกรรมการ ผู้บริหาร ในบริษัทย่อย และบริษัทร่วม 
 

รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร บริษัท  ไซเบอร์แพลนเน็ต 
อนิเตอร์แอคทีฟ  จํากดั(มหาชน) 

บริษัทย่อย 

บจก. ไอ – พโีน่   
(เดมิชื่อ บจก. แพลนเน็ท จี) 

บจก. พโีน่  คอนสตรัคชั่น  
(เดมิชื่อ บจก. บลู วซิาร์ด สตูดโิอ) 

บจก. อนิฟอร์เมตกิซ์ พลสั บจก. โดมแลนด์ เอส แตท 

    นายติรวฒัน์   สุจริตกลุ   X , XO - - - - 
นายนพพล   มิลินทางกรู / , // , /// - - - - 
นายกวนิ   เฉลิมโรจน์ / , // , /// /  / / ,  /// / 
นายสมนึก   เจตน์จิราวฒัน์ / , // /  / - - 
นางจิตรลดา   พรใจหาญ / , XX - - - - 
น.ส. พิมพแ์กว้  อาํไพพสัตร์ / , XX - - - - 

หมายเหตุ: 
X = ประธานกรรมการ  XO = ประธานกรรมการตรวจสอบ  XX = กรรมการตรวจสอบ     / = กรรมการ  
// = กรรมการบริหาร   ///  = ผูบ้ริหาร    V   = ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชี         
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   เอกสารแนบ  2  
 
ข้อมูลการดาํรงตาํแหน่งของคณะกรรมการ ของบริษัทย่อย 
 

รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร 
บริษัทย่อย 

บจก. ไอ – พโีน่   
(เดมิชื่อ บจก. แพลนเน็ท จี) 

บจก. พโีน่  คอนสตรัคชั่น  
(เดมิชื่อ บจก. บลู วซิาร์ด สตูดโิอ) 

บจก. อนิฟอร์เมตกิซ์ พลสั บจก. โดมแลนด์ เอสเตท 

นายกวนิ   เฉลิมโรจน์ /  / / / 
นายสมนึก   เจตน์จิราวฒัน์ / / - - 
หมายเหตุ: 
/ = กรรมการ   // = กรรมการบริหาร   X = ประธานกรรมการ          
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เอกสารแนบ 3 

 

รายละเอยีดเกีย่วกบัหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกาํกบัดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท 

 บริษทั ไซเบอร์แพลนเน็ต อินเตอร์แอคทีฟ จาํกดั(มหาชน) ไดแ้ต่งตั้งผูต้รวจสอบภายใน โดยว่าจา้งบุคคลภายนอก คือ 
บริษทั ปรมา คอนซลัแตน้ท ์จาํกดั  สาํนกังานตั้งอยูเ่ลขท่ี 44/74/2 ตาํบลบางเขน อาํเภอเมืองนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี โดยนางสาว
มีนา เกตุเลก็ กรรมการผูจ้ดัการ เป็นผูรั้บผิดชอบ เพ่ือทาํหนา้ท่ีตรวจสอบระบบควบคุมภายในขององคก์ร โดยไดเ้ร่ิมวา่จา้งบริษทั
ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2550 ให้ทาํการตรวจสอบและให้คาํแนะนาํในการปรับปรุงระบบควบคุมภายในของกลุ่มบริษทัให้มีความ
เหมาะสม โดยกลุ่มบริษทัมีการดาํเนินการปรับปรุงตามคาํแนะนาํมาอยา่งต่อเน่ือง 
 
ประวตัิ บริษัท ปรมา คอนซัลแต้นท์ จาํกดั 

บริษทัฯ ไดจ้ดัตั้งข้ึนเม่ือวนัท่ี 9 กนัยายน 2548 โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้บริการตรวจสอบภายใน ให้บริการท่ีปรึกษา อาทิ
เช่น งานตรวจสอบภายใน, งานประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายใน, งานวางระบบบญัชี และงานท่ีปรึกษา ภายใตก้ารบริหารงาน
โดยนางสาวมีนา เกตุเลก็ พร้อมทีมงานจาํนวน 2 คน โดยมีพนกังานเป็นผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทยจาํนวน 1 คน 
 
รายช่ือลกูค้าอ้างองิของบริษทั ปรมา คอนซัลแต้นท์ จาํกดั ได้แก่ 
ประเภทงานตรวจสอบภายใน 

ช่ือลกูคา้ ประเภทธุรกิจ 
บริษทั อมตะ คอร์ปอเรชนั จาํกดั (มหาชน)  พฒันาอสังหาริมทรัพย ์
บริษทั เทพธานีกรีฑา จาํกดั (มหาชน)  การท่องเท่ียวและสนัทนาการ 
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 แอปโซลูท อิมแพค จาํกดั (มหาชน)  ใหบ้ริการส่ือโฆษณา 
บริษทั บางกอกแร้น จาํกดั (มหาชน) ประกอบกิจการฆ่าสตัว ์และดาํเนินการเก่ียวกบัสตัวปี์กทุกชนิด 
บริษทั ดี.ที.ซี.อินดสัตร่ีส์ จาํกดั (มหาชน) ผลิตและจาํหน่ายเคร่ืองเขียน 
บริษทั วคิ แอนด ์ฮุคลนัด ์จาํกดั (มหาชน) ผลิตและจาํหน่ายท่อ ขอ้ต่อ และผลิตภณัฑพ์ลาสติกทุกชนิด 
บริษทั บสั ซาวด ์มีเดีย จาํกดั (มหาชน) ประกอบกิจการรับผลิตส่ือวิทย-ุโทรทศัน ์
บริษทั เธียรสุรัตน ์จาํกดั ผลิตและจาํหน่ายเคร่ืองกรองนํ้า 
 
 
 
ประเภทงานประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายใน 
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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 ชื่อ วฒุิทางการศึกษาหรือประกาศนียบตัรที่เกี่ยวขอ้ง ประสบการณ์ทาํงาน 

1 หวัหนา้งานตรวจสอบภายใน นางเปมิกา แสงเสนาะ 
Ms. Pemika Sangsanor 

 

 ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 10205 
Certified Public Accountant 10205 

 วฒุิบตัรดา้นการตรวจสอบภายใน 
Internal Auditing Certificate Program (IACP) 

 ปริญญาตรีบญัชีบณัฑิต, มหาวทิยาลยัมหิดล 
Bachelor of Accountancy, Mahidol University 

 ปริญญาโทบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต, 
มหาวทิยาลยัอสัสัมชนั 
Master of Business Administration Professional 
Program, Assumption University 

ผา่นงานการสอบบญัชีและตรวจสอบ
ภายในรวมกนัมาไม่นอ้ยกวา่ 8 ปี 

2 พนกังานปฏิบตัิการตรวจสอบภายใน นางสาวสนิสา  ณิชาชินโชติ 
Ms Sanisa Nichachinachot 

 ปริญญาตรีบริหารธุรกิจบณัฑิต, มหาวทิยาลยั
เทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร  
Bachelor of Business Administration , Rajamangala 
University of Technology Phra Nakhon 

ผา่นงานการสอบบญัชีและตรวจสอบ
ภายในมาไม่นอ้ยกวา่ 4 ปี 
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          เอกสารแนบ 4 
 
รายละเอยีดเกีย่วกบัรายการประเมินราคาทรัพย์สิน 
 - ไม่มี - 
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รายละเอยีดอืน่ ๆ 

 
-  ไม่มี -  


