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บทที ่ 1 

บทน ำ 

 GEO เป็นเกมออนไลน์ท่ีผู้ เขียนสร้างขึน้มาเพื่อจ าลองกลยทุธ์การจดัการทางธุรกิจ เกมนีเ้ร่ิมจาก
ระบบเศรษฐกิจขัน้พืน้ฐานท่ีสดุท่ีไมมี่สินค้าและบริการใด ๆ และคอ่ย ๆ เพิ่มความสลบัซบัซ้อนขึน้เป็นขัน้ ๆ 
ดงัตอ่ไปนี ้
  1.  ประเทศท่ีอยูใ่นเกมนีมี้ 10 ประเทศ แตล่ะประเทศมีนโยบายการค้าระหวา่งประเทศ 
นโยบายการเงิน การคลงั และทรัพยากรธรรมชาติท่ีไมเ่หมือนกนั เช่น ประเทศ Alpha และ Beta ถกู
ก าหนดให้เป็นประเทศท่ีมีนโยบายการค้าเสรี (Free Trade-FT) ประเทศ Chi และ Delta ถกูก าหนดให้เป็น
ประเทศท่ีมีนโยบายสง่เสริมการสง่ออก (Export Promotion-EP) เป็นต้น ในการแขง่ขนั ผู้ เลน่ทกุคนจะ
ถกูก าหนดให้อยูใ่นประเทศเดียวกนั เพ่ือจะได้ไมมี่ใครได้เปรียบเสียเปรียบกวา่ผู้แขง่คนอ่ืนๆ แตท่กุคน
สามารถท่ีจะจดัตัง้บริษัทหรือรับงานในประเทศอ่ืนได้ 
  2.  เกมนีก้ าหนดให้ผู้ เลน่สามารถมีได้หลายวงจรชีวิต (Life Cycle) คะแนนท่ีได้ในแตล่ะวงจร
ชีวิตจะสะสมไปเร่ือย ๆ ในการแขง่ขนัท่ีผา่นมา แตล่ะวงจรชีวิตถกูก าหนดให้มีประมาณ 20 ถึง 40 คาบ 
(Period) แตล่ะคาบมีระยะเวลานานประมาณ 10 นาที แตถ้่าให้นกัศกึษาใช้เลน่ประกอบการเรียนการสอน
ในหนึง่ภาคการศกึษา เวลาหนึง่คาบอาจจะตัง้ให้เป็นหนึ่งวนัหรือหลายๆชัว่โมง 

 3.   โปรแกรมจะตัง้ให้รัฐจา่ยเงินเบีย้เลีย้งยงัชีพ (Entitlement) $500 เป็นเวลาเพียง 15 คาบ
ในแตล่ะวงจรชีวิต ให้กบัประชากรทกุคนเพ่ือใช้ในการจบัจา่ยใช้สอย กลา่วคือ ผู้ เลน่จะไมไ่ด้รับเบีย้เลีย้ง
ตลอดวงจรชีวิต นอกจากนี ้รัฐจะให้วงเงินสินเช่ือประมาณ $8,000 แก่ทกุคนในทกุวงจรชีวิต  เงินก้อนนีจ้ะ
ใช้ในการลงทนุหรือตัง้บริษัทเทา่นัน้ 
  4.   เพ่ือให้ระบบเศรษฐกิจมีการเคล่ือนไหว และเพ่ือให้โปรแกรมรู้ว่าเรามีตวัตน ผู้ เล่นหรือ
ประชากรทกุคนจะต้องเร่ิมเกมด้วยการจบัจา่ยใช้สอย โดยการย่ืนประมลูซือ้สินค้าและบริการใน
อตุสาหกรรมทัง้ 5 กลุม่ท่ีเกมก าหนดไว้ อตุสาหกรรมทัง้ 5 กลุม่ มีดงันี ้คือ 
   ก. บริการ (Service) 
   ข. วสัด ุ(Material)  
   ค. พลงังาน (Energy) 
   ง. เสือ้ผ้า (Clothing) 
   จ. อาหาร (Food) 
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  5.  จดุประสงค์ของการเลน่เกมนีคื้อการบริโภคสินค้าและบริการให้มากและสม ่าเสมอ เพ่ือ
เพิ่มพนูความสขุกายสบายใจให้กบัผู้บริโภค หนว่ยวดัความพงึพอใจในเกมนี ้เรียกวา่ยทูิล (Util) เม่ือผู้ เลน่
ประมลูซือ้สินค้าหรือบริการได้ก็จะได้ยทูิลและได้คะแนนตามมา เม่ือผู้ เลน่มียทูิลมาก ก็สามารถท่ีจะตอ่
อายท่ีุจะอยูใ่นเกมได้นานขึน้และได้คะแนนเพิ่มขึน้  ผู้ ท่ีได้คะแนนสงูสดุคือผู้ ท่ีได้ยทูิลสงูสดุและสามารถตอ่
อายใุห้อยูใ่นเกมได้นานท่ีสดุ 
  6.  เม่ือมีอปุสงค์ (Demand) เกิดขึน้ในระบบเศรษฐกิจตามข้อ 4 จ าเป็นต้องมีอปุทาน 
(Supply) กลา่วคือมีการตัง้บริษัทห้างร้านและโรงงานขึน้เพ่ือท าการผลิตสินค้าและบริการ เพ่ือสนองความ
ต้องการของผู้บริโภคและเพิ่มรายได้แก่ผู้ประกอบการ  เจ้าของบริษัทจะได้รายได้เพิ่มจากการรับจ้างท างาน
ในบริษัทของตนหรือของผู้ อ่ืน จากเงินปันผลและจากการขายหุ้นของบริษัทหากบริษัทมีก าไร สว่นผู้ ท่ีไม่
อยากตัง้บริษัท ก็สามารถหารายได้เพิ่มจากการไปรับจ้างท างานในบริษัทของผู้ อ่ืน 
  7.  ผู้ เล่นสามารถจดัตัง้บริษัทในภาคอตุสาหกรรมใดก็ได้ บริษัทท่ีตัง้ง่ายท่ีสดุ คือบริษัทในภาค
บริการ แตก่ารตัง้บริษัทในอตุสาหกรรมอ่ืนท่ีให้ยทูิลท่ีสงูขึน้ ก็อาจท าให้ผู้ เล่นได้รายได้สงูกวา่เม่ือเทียบกบัผู้
ท่ีเร่ิมต้นตัง้บริษัทในภาคบริการ 
  8. ในการตัง้บริษัทนัน้ ผู้ เล่นต้องไปกู้ เงินมา และต้องเสียดอกเบีย้เงินกู้  ฉะนัน้ ถ้าบริหารบริษัท
ได้ดี ท าก าไรได้คุ้มดอกเบีย้ ท าให้มีเงินเหลือท่ีจะไปจบัจ่ายใช้สอยบริโภคเพิ่มขึน้ ก็จะได้คะแนนเพิ่ม แต่
ในทางตรงกนัข้าม หากท ารายได้ไมพ่อจา่ยดอกเบีย้ โปรแกรมจะหกัจากเงินเบีย้เลีย้งยงัชีพมาจา่ยดอกเบีย้  
ท าให้มีเงินเหลือน้อยลงหรืออาจไมเ่หลือเลยท่ีจะใช้ในการบริโภค  
   ในหลายๆกรณี ผู้ ท่ีไมต่ัง้บริษัทเลย แตจ่บัจา่ยใช้สอยโดยใช้เบีย้เลีย้งประจ าคาบท่ีรัฐให้มา 
และไปรับจ้างท างานให้คนอ่ืนบ้าง อาจได้คะแนนมากกว่าผู้ ท่ีตัง้บริษัทแล้วขาดทนุ  
  9. เม่ือใกล้ถึงเวลาท่ีผู้ เลน่จะไมไ่ด้รับเบีย้เลีย้ง ผู้ เล่นต้องเตรียมตวัผา่นจากวงจรชีวิตปัจจบุนั
ไปสูว่งจรชีวิตถดัไป ผู้ ท่ีควรจะจบวงจรชีวิตปัจจบุนัทนัทีเม่ือไมไ่ด้รับเบีย้เลีย้งคือผู้ ท่ีผลรวมของรายได้จาก
การรับจ้าง เงินปันผลจากบริษัท และก าไรจากการขายหุ้น น้อยกวา่เบีย้เลีย้งจากรัฐ คือรีบไปเร่ิมวงจรชีวิต
ใหมเ่พ่ือจะได้รับเบีย้เลีย้ง รายละเอียดดไูด้จากบทท่ี 13 และ 14  
   ส าหรับผู้ ท่ีไมไ่ด้บอกโปรแกรมวา่จะจบวงจรชีวิตปัจจบุนัเม่ือไรนัน้ สามารถท่ีจะเลน่เกม
ตอ่ไปได้ โดยการประมลูซือ้สินค้าและบริการทัง้ห้าใหมเ่ม่ือเร่ิมวงจรชีวิตใหม่ 
 
  ขอให้ผู้ เลน่ตระหนกัวา่ตวัเลขตา่ง ๆ ท่ีพดูถึงในคูมื่อนีอ้าจมีการเปล่ียนแปลงเม่ือถึงเวลา
แขง่ขนั เพราะผู้ เขียนปรับปรุงโปรแกรมตลอดเวลา ฉะนัน้ขอให้ดตูวัเลขท่ีหน้าจอเป็นหลกั 
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  ในการอา่นคูมื่อเล่มนี ้ขอให้อา่นพร้อมกบัฝึกเล่นเกมไปด้วย ทกุอย่างท่ีพดูถึงในคูมื่อนีจ้ะ
ปรากฏขึน้ท่ีหน้าจอคอมพิวเตอร์ เน่ืองจากเกมนีเ้ขียนขึน้เป็นภาษาองักฤษ ฉะนัน้ ทกุค าสัง่ในคูมื่อนีจ้ะใช้
ศพัท์ภาษาองักฤษเหมือนกบัท่ีเห็นท่ีหน้าจอ 
 
  คูมื่อนีแ้นะน าการเลน่เกมเฉพาะในสว่นต้น ๆ ของเกมเท่านัน้ ผู้สนใจสามารถศกึษาเกมนีอ้ย่าง
ละเอียดได้ท่ี Help ของเมนหูลกัของโปรแกรม อย่างไรก็ตาม ผูที้จ่ะชนะการแข่งขนัการเล่นเกม GEO ไม่
จ าเป็นต้องเป็นผูที้เ่ข้าใจและเล่นเกมนีไ้ดต้ัง้แต่ต้นจนจบ ผูที้จ่ะชนะคือผูที้เ่ข้าใจและเล่นเกมนีไ้ดม้ากกว่า
คู่แข่งคนอืน่ ๆ ทีเ่ข้าร่วมการแข่งขนั ในการทีจ่ะเข้าใจเกมนี ้ผูแ้ข่งควรต้องหาโอกาศฝึกเล่นก่อนเข้าแข่ง 
เวลาแข่งไม่ใช่เวลาทีจ่ะมาเรียนรู้หรือท าความเข้าใจกบัเกม เพราะเวลาแต่ละคาบผ่านไปเร็วมาก เช่นกนั
กบัการแข่งกีฬาทัว่ไปทีผู่เ้ล่นตอ้งฝึกซ้อมก่อนวนัแข่งจริง 
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บทที ่2 

เข้ำสู่ระบบ 

กำรลงทะเบียน  (Register) 

เม่ือเข้าโปรแกรม GEO แล้ว จอ Login to GEO จะขึน้มา ถ้าผู้ เลน่ยงัไมไ่ด้ลงทะเบียน ขอให้ลงทะเบียน
ก่อนดงันี ้คลิก Register ท่ีมมุซ้ายด้านล่าง จอ Register for GEO จะขึน้มา 

• Section/Team  เลือกกลุม่ท่ีเราสงักดัถ้ามีให้เลือก 

• Preferred Group ไมต้่องให้ความสนใจ 

• Preferred Group Size ไมต้่องให้ความสนใจ 

• Gender (เพศ)     Female (ผู้หญิง)   Male (ผู้ชาย) 

• Access Codes ไม่ต้องให้ความสนใจ 

• First/Given Name ช่ือ 

• Last/Family Name  นามสกลุ 

• Nickname หรือรหสัประจ าตวัผู้ใช้ ต้องมีไมเ่กิน 8 ตวัอกัษรและไมซ่ า้กบัผู้ อ่ืน  และควรเป็นช่ือท่ีคน
อ่ืนพอจะรู้วา่เราเป็นใคร เพ่ือวตัถปุระสงค์ในการจ้างงานซึ่งจะกลา่วถึงในบทท่ี 6 สิ่งท่ีส าคญัคือ
ต้องจ าหรือจดรหสัประจ าตวัผู้ใช้ท่ีตัง้ไว้ 

• Password รหสัผา่น จะเป็นอะไรก็ได้ระหว่าง 6 -12 ตวัอกัษรท่ีผู้ เลน่จ าได้ง่าย  

• Photo ไมต้่องให้ความสนใจ 
 

ในกำรแข่งขัน ผู้เล่นแต่ละคน จะลงทะเบียนได้เพียงครัง้เดียวเท่ำนัน้ ในกำรเข้ำสู่ระบบครัง้
ต่อๆไป เพียงใส่รหัสประจ ำตัวผู้ใช้และรหัสผ่ำน และคลิก OK ก็เข้ำสู่ระบบได้ 

หลงัจากลงทะเบียนแล้ว หากผู้ เลน่ลืมรหสัประจ าตวัผู้ใช้ แตย่งัจ ารหสัผ่านได้ ขอให้ใส่รหสัผา่น ช่ือ 
และนามสกลุ ในหน้า Login to GEO ก็จะสามารถเข้าสูร่ะบบได้ แตต้่องสะกดช่ือและนามสกลุเป็น
ภาษาองักฤษให้เหมือนกบัตอนลงทะเบียน 

 ขอให้จดรหสัประจ าตวัผู้ใช้และรหสัผา่นท่ีลงทะเบียนไว้ส าหรับการแขง่ขนั เพ่ือประหยดัเวลาและลด
ความยุง่ยาก 

เมนูหลกั (Main Menu) 

 หลงัจากท่ีผู้ เลน่ลงทะเบียน และ Login เข้า GEO แล้ว หน้าหลกัของเกมจะขึน้มา บรรทดับนสดุ
ของหน้าหลกันีจ้ะมีช่ือของผู้ เลน่และช่ือของประเทศท่ีอยู่ท่ีโปรแกรมก าหนดให้  ตวัเลขตวัหนึง่ท่ีผู้ เลน่ควรจะ
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สนใจคือ ตวัเลขตวัสดุท้ายของบรรทดันี ้ตวัเลขตวันีเ้ป็นคะแนนสว่นตวัของผู้ เลน่แตล่ะคน เมนหูลกัทัง้ 4 
ค าสัง่จะอยูท่างซ้ายมือของบรรทดัท่ี 2  ค าสัง่ทัง้ 4 มีดงันี ้คือ 
  1.  File  
  2.  View ใช้เม่ือต้องการดรูายละเอียดเก่ียวกบัผลงานของผู้ เลน่ เก่ียวกบัตลาด บริษัทตา่ง ๆ 
ตลอดจนนโยบายของประเทศ 
  3.  Action ใช้เม่ือผู้ เลน่ได้ตดัสินใจจะท าอะไรและพร้อมท่ีจะลงมือสัง่การหรือลงมือท า เชน่ 
เม่ือตดัสินใจจะตัง้บริษัท จะจ้างพนกังาน จะซือ้ขายหุ้นเป็นต้น 
  4.  Help ค าสัง่นีจ้ะอธิบายถึงทกุอยา่งเก่ียวกบัโปรแกรมอยา่งละเอียด นอกจากนี ้ในทกุ ๆ จอ
ท่ีเปิดขึน้มา จะมี Help อยูท่างด้านลา่งซ้ายท่ีจะอธิบายเก่ียวกบัจอนัน้ ๆ โดยเฉพาะ 
 โปรดสงัเกตวุ่าท่ีด้านลา่งของจอนีมี้ข้อมลูท่ีบอกให้รู้ว่าเหลือเวลาอีกเทา่ไรในแตล่ะคาบ เชน่ 
Advance: 4m 8s แปลว่าคาบนีเ้หลือเวลาอีก 4 นาที 8 วินาที  สมมตวิา่โปรแกรมก าหนดให้หนึง่คาบมี 10 
นาที เม่ือเวลาผา่นไปเกือบ 6 นาที บาร์สีน า้เงินจะเคล่ือนท่ีไปทางขวาประมาณ 60% 

 ทกุครั้งที่ Login แลว้ จะเห็นค าว่า คู่มือ ทีห่นา้หลกันี้  ถา้คลิกตรงนัน้ คู่มือฉบบัภาษาไทยจะ
ข้ึนมา แต่ขอแนะน าใหพิ้มพ์คู่มือนี้ออกมาก่อนเพือ่ความสะดวกในการใช้งาน 
 

จอดูค ำแนะน ำ (Advice View Box) 

 หลงัจาก Login แล้ว จะเห็นจอ Advice for ช่ือผู้ เลน่ ขึน้มาซ้อนบนจอหลกั จอนีเ้ป็นท่ี ๆ รวบรวม
ข้อมลูส าคญัเก่ียวกบัการเลน่ของผู้ เลน่แตล่ะคน 
 ด้านซ้ายของบรรทดัท่ี 2 ของจอนี ้แสดงถึงจ านวนงวดของเบีย้เลีย้งท่ีผู้ เลน่ได้รับมาแล้ว และ
จ านวนคาบท่ียงัเหลืออยูใ่นวงจรชีวิตนัน้ ๆ เชน่ เม่ือเร่ิมโปรแกรมและเห็นข้อมลู Entitlement: 0 of 15  และ
Life Cycle 0:20 Period(s) Left  แปลวา่ขณะนีผู้้ เลน่อยู่ท่ีวงจรชีวิตแรก คือวงจรท่ี 0 และมีเวลาเหลืออีก 
20 คาบ แสดงวา่โปรแกรมก าหนดให้วงจรชีวิตหนึง่มี 20 คาบ ผู้ เลน่จะได้รับเบีย้เลีย้งทัง้หมด 15 งวด 
ขณะนีรั้บมาแล้ว 0 งวด คือยงัไมไ่ด้รับเลย 
 กราฟท่ีเห็นท่ีจอนีแ้สดงถึงคะแนนท่ีผู้ เลน่ได้รับในแตล่ะคาบ โดยแสดงเฉพาะ 10 คาบสดุท้ายของ
การเลน่เทา่นัน้ คะแนนสงูสดุท่ีจะได้รับในแตล่ะคาบเทา่กบั 0.5  คะแนนท่ีได้นีจ้ะสะสมไปเร่ือยๆ และตอ่
อายใุนวงจรชีวิตนี ้เชน่ หากโปรแกรมก าหนดให้มี 20 คาบในวงจรชีวิตแรก เม่ือเวลาผ่านไป 10 คาบ ผู้ เลน่
ยงัมีเวลาเหลืออีก 13  คาบแทนท่ีจะมีเวลาเหลือแค ่10 คาบ แปลวา่ผู้ เลน่ได้คะแนนสะสม 3 คะแนนท่ีจะ
ตอ่อายใุห้เขาอีก 3 คาบ 
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 กรอบส่ีเหล่ียมผืนผ้าทางตอนลา่งด้านขวามือก าหนดให้การบริโภคสินค้าในภาคบริการ 1 หนว่ย 
ให้ความพงึพอใจ 1 ยทูิล ในขณะท่ีการบริโภคสินค้า 1 หนว่ย ในภาควสัด ุพลงังาน เสือ้ผ้า และอาหารให้
ความพงึพอใจ 4, 4, 20 และ 24 ยทูิล ตามล าดบั 
 ผู้ เลน่สามารถเรียกจอนีข้ึน้มาดตูลอดเวลาได้ดงันี ้   View >> Advice  
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บทที ่ 3 

กำรย่ืนประมูลซ้ือสินค้ำอุปโภคบริโภค 

 สิ่งแรกท่ีผู้ เลน่ต้องท าหลงัจาก Login คือการย่ืนประมลูซือ้สินค้าอปุโภคบริโภคในทัง้ 5 
ภาคอตุสาหกรรม โดยเร่ิมจากภาคบริการก่อน ดงันี ้
 
Action >> Consume Products & Set Budget >> ที่จอ Consume Products ที่ขึน้มำ คลิกที่ 

Service ที่แถบบนซ้ำย >> ดูท่ี You Bid to Buy แถวกลำงจอ เตมิรำคำสูงสุดท่ีผู้เล่นต้องกำร
เสนอซือ้ (Maximum Bidding Price) และปริมำณสูงสุดท่ีผู้เล่นต้องกำรเสนอซือ้ (Maximum 
Bidding Quantity) >> Submit Bid 
 
 โปรแกรมได้ก าหนดราคาและปริมาณสงูสดุท่ีเราจะประมลูได้ หากเราตัง้เกินราคาหรือปริมาณท่ี
โปรแกรมก าหนดไว้ โปรแกรมจะปรับราคาและปริมาณของเราลง เชน่ ถ้าโปรแกรมตัง้ปริมาณสงูสดุของ
บริการท่ีเราจะประมลูได้ไว้ท่ี 100 หน่วย [Consumption Units (Actual : Limit) 0:100 ] ถ้าเราประมลูซือ้
มากกวา่ 100 หนว่ย โปรแกรมจะลดปริมาณของเราลงมาอยูท่ี่ 100 หนว่ย เม่ือเวลาผา่นไป ตวัเลขศนูย์จะ
เปล่ียนเป็นตวัเลขท่ีแสดงจ านวนหนว่ยท่ีเราบริโภคจริง ผู้ เลน่สามารถจะตัง้ราคาและปริมาณเสนอซือ้เทา่ไร
ก็ได้ แตต้่องไมเ่กินขีดสงูสดุท่ีโปรแกรมก าหนดไว้ นอกจากนี ้ผู้ เลน่ไมต้่องกงัวลวา่จะมีเงินพอไหม เพราะ
โปรแกรมจะปรับปริมาณท่ีเราจะซือ้ได้ให้เอง 
  
 หลงัจากท่ีประมลูซือ้สินค้าในภาคบริการแล้ว จะเห็นวา่ท่ีจอ Advice มีตวัหนงัสือกระพริบบอกให้ผู้
เลน่ไปประมลูซือ้สินค้าในภาควสัดตุอ่ ขอให้ท าท านองเดียวกนักบัการย่ืนประมลูซือ้สินค้าในภาคบริการ 
ดงันี ้ 
 
>> คลิกที่ Material ที่แถบบนซ้ำย >> ใส่รำคำสูงสุดและปริมำณสูงสุดท่ีผู้เล่นต้องกำรเสนอซือ้  
>> Submit Bid  
 
 ขอให้ย่ืนประมลูซือ้สินค้าในภาคพลงังาน เสือ้ผ้าและอาหารในท านองเดียวกนัจนครบทัง้ 5 
ภาคอตุสาหกรรม แล้ว >> Close (ปิดจอท่ีไมต้่องการใช้แล้วทกุครัง้) 
 
 เน่ืองจาก 1 หนว่ยของสินค้าแตล่ะชนิดให้ความพงึพอใจแก่ผู้บริโภคไมเ่ทา่กัน  ฉะนัน้ การตัง้ราคา
ประมลูซือ้สินค้าทัง้ 5 ชนิด ควรตัง้ให้สอดคล้องกนั เชน่ ถ้าเราตัง้ราคาบริการหนว่ยละ  $50  ฉะนัน้ Bid 
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Price/Util = $50 (50/1)  และเราตัง้ราคาวสัดหุนว่ยละ  $300  ฉะนัน้ Bid Price/Util = $75  (300/4 = 75)  
จะเห็นตวัอกัษรกระพริบบอกเราวา่ Bid Price/Util ของวสัดมุากกวา่ Bid Price/Util ของบริการ  กลา่วคือ 
เราไมจ่ าเป็นต้องเสียเงินมากกวา่ในการซือ้วสัดเุม่ือเทียบกบัการซือ้บริการเพ่ือให้ได้ยทูิลมาหนึง่หนว่ย 
ฉะนัน้ เราควรจะต้องปรับราคาของวสัดลุง หรือปรับราคาของบริการขึน้  หรือจะไมป่รับก็ได้ แตค่ าเตือน
กระพริบก็จะยงัคงอยู ่ 
 จะสงัเกตวา่มีตวัอกัษรหน้า $ ในช่องราคา เชน่ C$150   C เป็นตวัย่อของประเทศท่ีเราอยู ่ในท่ีนี ้
เราอยู่ประเทศ Chi มีหน่วยเงินตราเป็น Chi Dollar 
 ผู้ เลน่สามารถกลบัไปเปล่ียนราคาและปริมาณท่ีเสนอซือ้ได้ตลอดเวลา เชน่ เม่ือเลน่ ๆ ไปแล้วเห็น
วา่คะแนนไมค่อ่ยขึน้หรือขึน้ช้า ก็ควรต้องกลบัไปพิจารณาดวูา่ราคาท่ีตัง้ซือ้ไว้เหมาะสมหรือต ่าเกินไป
หรือไม ่เพราะผู้ ท่ีตัง้ราคาสงูกวา่จะได้อยูต้่นควิ และได้สินค้าไปก่อน นอกจากนี ้ต้องพิจารณาดปูริมาณ
สินค้าท่ีตัง้ซือ้ไว้ด้วย ผู้ ท่ีซือ้จ านวนมากกวา่ยอ่มได้บริโภคมากกวา่และได้ยทูิลสงูขึน้ 
 โปรแกรมจะเร่ิมซือ้สินค้าท่ีให้ยทูิลสงูแก่ลกูค้าก่อน กลา่วคือ โปรแกรมจะซือ้อาหารให้ก่อน (ถ้ามี
ผู้ผลิต) แล้วถ้ายงัมีเงินเหลือ ก็จะซือ้เสือ้ผ้า พลงังาน วสัด ุและบริการให้ตามล าดบั 
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บทที ่4 

กำรประกำศหำงำน 

 หลงัจากท่ีผู้บริโภคประมลูซือ้สินค้าและบริการทัง้ 5 ชนิดแล้ว สงัเกตวา่ท่ีจอ Advice จะมีตวั
กระพริบเตือนให้เราประกาศหางาน (Announce an Offer to Work) ในต าแหนง่ผู้จดัการ เจ้าหน้าท่ีฝ่าย
จดัซือ้และเจ้าหน้าท่ีฝ่ายจดัขาย  
 

4.1 กำรประกำศหำงำนต ำแหน่งผู้จัดกำร 

Action >> Manage (+CEO) Company >>ที่จอ Manager ตรง Your Offer to Work เลือก

ประเภทของอุตสำหกรรม (ควรเลือก All) ประเทศ (ควรเลือก All) ใส่เงนิเดือน ซึ่งมีอัตรำอยู่
ระหว่ำง 10 – 500 (Salary Requirement) และจ ำนวนสิทธิในกำรซือ้หุ้นของบริษัทที่ต้องกำร 
(Stock Option Requested) >> เช็ค Announce Offer >> Update Offer to Work 
 

4.2 กำรประกำศหำงำนต ำแหน่งเจ้ำหน้ำทีฝ่่ำยจัดซ้ือ 

Action >> Buy Resources for Company >> ที่จอ Buyer ตรง Your Offer to Work เลือก
ประเภทของอุตสำหกรรม (ควรเลือก All) ประเทศ (ควรเลือก All) ใส่เงินเดือน ซึ่งมีอัตรำอยู่
ระหว่ำง 10 – 500 และจ ำนวนสิทธิในกำรซือ้หุ้นของบริษัทที่ต้องกำร >> เช็ค Announce Offer 
>> Update Offer to Work 
 

4.3 กำรประกำศหำงำนต ำแหน่งเจ้ำหน้ำทีฝ่่ำยจัดขำย   

Action >> Sell Product for Company >> ที่จอ Seller ตรง Your Offer to Work เลือก
ประเภทของอุตสำหกรรม (ควรเลือก All) ประเทศ (ควรเลือก All) ใส่เงินเดือน ซึ่งมีอัตรำอยู่
ระหว่ำง 10 – 500 และจ ำนวนสิทธิในกำรซือ้หุ้นของบริษัทที่ต้องกำร >> เช็ค Announce Offer 
>> Update Offer to Work 



10 

บทที ่ 5 

กำรจดัตั้งบริษทั 

 เม่ือผู้ เลน่ในฐานะผู้บริโภคได้ท าการย่ืนประมลูซือ้สินค้าอปุโภคบริโภคไปแล้ว เกิดมีอปุสงค์ 
(Demand) ขึน้ในระบบเศรษฐกิจ ก็ต้องมีการจดัตัง้บริษัทห้างร้านหรือโรงงานขึน้เพ่ือท าการผลิตสินค้าและ
บริการ (Supply) เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค 
 ผู้ เลน่สามารถจดัตัง้บริษัทในภาคอตุสาหกรรมใดก็ได้ บริษัทท่ีตัง้ง่ายท่ีสดุในตอนแรก คือบริษัทใน
ภาคบริการ แตก่ารตัง้บริษัทในอตุสาหกรรมอ่ืนท่ีให้ยทูิลท่ีสงูขึน้  ก็อาจท าให้ผู้ เลน่ได้รายได้สงูกว่าเม่ือ
เทียบกบัผู้ ท่ีเร่ิมต้นตัง้บริษัทในภาคบริการ   

แผนภำพที ่5.1: Supply Chain 

 
 
 จากภาพข้างต้น จะเห็นวา่การผลิตในอตุสาหกรรมภาควสัดแุละพลงังาน ต้องใช้วตัถดุบิจากภาค
บริการ กลา่วคือ ต้องใช้แรงงานจากภาคบริการมาชว่ยในการผลิต สว่นอตุสาหกรรมภาคเสือ้ผ้าและอาหาร
ต้องอาศยัวตัถดุิบจากภาควสัดแุละภาคพลงังานในการผลิต ฉะนัน้  ผู้ ท่ีจะจดัตัง้บริษัทในภาควสัดแุละ
พลงังาน ต้องรอวตัถดุิบจากภาคบริการ ผู้ ท่ีจะจดัตัง้บริษัทในภาคอตุสาหกรรมเสือ้ผ้าและอาหาร  ต้องรอ
วตัถดุบิจากภาควสัดแุละภาคพลงังานในการผลิต 
 ขอให้ผู้ เลน่ตดัสินใจวา่จะจดัตัง้บริษัทในภาคอตุสาหกรรมใดและควรจะไปตัง้ท่ีประเทศไหน ทัง้นี ้
เป็นเพราะวา่แตล่ะประเทศมีความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบในทรัพยากรและนโยบายการค้าของรัฐบาลไม่
เหมือนกนั ตารางท่ี 5.1 และตารางท่ี 5.2 จะชว่ยให้ผู้ เลน่ตดัสินใจได้วา่ควรจะไปตัง้บริษัทท่ีประเทศไหน ใน
บทนีจ้ะแสดงการจดัตัง้บริษัทในอตุสาหกรรมทัง้ 5  
 

Service 
Company 

Material 
Company 

Energy 
Company 

Clothing 
Company 

Food 
Company 
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ตำรำงที ่5.1 นโยบำยให้เงินอดุหนุนกำรส่งออก (Export Subsidy) ของแต่ละประเทศในแต่

ละอตุสำหกรรม 

 
Nation Service Material Energy Clothing Food 

Free Trade (การคา้เสรี) 

Alpha-FT, Beta-FT 

ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

Export Promotion (ส่งเสริมการ
ส่งออก) 

Chi-EP, Delta-EP 

ต ่า ต ่า ต ่า ต ่า ต ่า 

Strategic Trade (เนน้กลยทุธ์ใน
การคา้) 
Eta-ST, Gamma-ST 

ไม่มี ไม่มี ไม่มี สูง สูง 

หมำยเหตุ : ดตูารางเตม็รูปแบบท่ี View >> Policy >> Trade & Foreign 

 

ตำรำงที ่5.2  ปริมำณกำรผลติสูงสุดเม่ือเร่ิมตั้งบริษัทของแต่ละประเทศในแต่ละอตุสำหกรรม 

 
Nation Service Material Energy Clothing Food 

Alpha-FT, Chi-EP, Eta-ST 35 60 35 35 35 

Beta-FT, Delta-EP, Gamma-ST 35 35 60 35 35 

Kappa-IS … Zeta-MT 35 35 35 35 35 

หมำยเหตุ : ดตูารางเตม็รูปแบบท่ี View >> Technology 
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กำรจัดตั้งบริษทัในภำคบริกำร 

Action >> Found Company >> ที่จอ Found Company ในช่อง Industry เลือก Service >> 
ตัดสินใจว่ำจะไปตัง้บริษัทที่ประเทศไหน ใส่ช่ือของบริษัทท่ีจะตัง้ และจ ำนวนหุ้นท่ีจะซือ้ >> 

Execute (ส่ังกำร) 
 
 เม่ือผู้ เลน่ตัง้บริษัทในภาคบริการแล้ว ควรด าเนินการวา่จ้างเจ้าหน้าท่ีฝ่ายบริหารตามท่ีจะอธิบาย

ในบทตอ่ไป ผู้ เลน่ไมส่ามารถตัง้บริษัทท่ี 2 ทนัทีเพราะเงินทนุมีไมเ่พียงพอ 

กำรจดัตั้งบริษทัในภำควสัดุ 

Action >> Found Company >> ที่จอ Found Company ในช่อง Industry เลือก Material 
>> ตัดสินใจว่ำจะไปตัง้บริษัทท่ีประเทศไหน ใส่ช่ือของบริษัทท่ีจะตัง้ และจ ำนวนหุ้นที่จะซือ้ >> 
Execute  
 

กำรจัดตั้งบริษทัในภำคพลงังำน 

Action >> Found Company >> ที่จอ Found Company ในช่อง Industry เลือก Energy >> 
ตัดสินใจว่ำจะไปตัง้บริษัทที่ประเทศไหน ใส่ช่ือของบริษัทท่ีจะตัง้ และจ ำนวนหุ้นท่ีจะซือ้ >> 

Execute  

 

กำรจัดตั้งบริษทัในภำคอตุสำหกรรมเส้ือผ้ำหรืออำหำร 

Action >> Found Company >> ที่จอ Found Company ในช่อง Industry เลือก Clothing 
(หรือ Food) >> ตัดสินใจว่ำจะไปตัง้บริษัทท่ีประเทศไหน  >> ใส่ช่ือของบริษัทท่ีจะตัง้ และ

จ ำนวนหุ้นท่ีจะซือ้ >> Execute  

 

กำรเปลีย่นบริษทัทีจ่ัดตั้งขึน้แล้วในภำคอตุสำหกรรมหน่ึงไปอกีภำคอตุสำหกรรมหน่ึง 

 ถ้าต้องการท่ีจะเปล่ียนจากบริษัทท่ีตัง้แล้ว สมมติวา่เป็นบริษัทในภาคบริการไปเป็นบริษัทในภาค
พลงังาน สามารถท าได้ดงันี ้
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Action>> Direct Company >> ที่จอ Select Company to Direct ที่ขึน้มำ คลิกช่ือบริษัท 
>> Go To Work >> ที่จอ Direct Company ที่ขึน้มำ คลิก Strategy (ตรงแถบบน) แล้ว
จะเหน็ Switch to Another Industry ให้เปล่ียนจำก Service ไปเป็น Energy >> Execute 
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บทที ่ 6 

กำรว่ำจ้ำงเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยบริหำร 

 ใน GEO มีงาน 3 ต าแหนง่ท่ีจะวา่จ้างหรือรับจ้างได้ คือ ต าแหนง่ผู้จดัการ (Manager) ต าแหนง่
เจ้าหน้าท่ีฝ่ายจดัขาย (Seller) และต าแหนง่เจ้าหน้าท่ีฝ่ายจดัซือ้ (Buyer) กฎเกณฑ์ในการวา่จ้างมีดงันีคื้อ 
 1.ผู้ เป็นเจ้าของหรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ ได้รับมอบอ านาจจากคณะกรรมการ (Controlling  
Shareholder or Director) มีหน้าท่ีจ้างผู้จดัการ และผู้จดัการมีหน้าท่ีจ้างเจ้าหน้าท่ีฝ่ายจดัขายและ
เจ้าหน้าท่ีฝ่ายจดัซือ้ เจ้าหน้าท่ีฝ่ายจดัขายมีหน้าท่ีก าหนดนโยบายและราคาขายของสินค้าท่ีบริษัทผลิตได้ 
และเจ้าหน้าท่ีฝ่ายจดัซือ้มีหน้าท่ีก าหนดนโยบายและราคาซือ้ของวตัถดุบิท่ีจะใช้ในการผลิต  
 2.บริษัทในอตุสาหกรรมบริการ ไมต้่องมีเจ้าหน้าท่ีฝ่ายจดัซือ้ เพราะวา่ไมไ่ด้ท าการผลิตสินค้า 
เพียงแตใ่ห้บริการเทา่นัน้ 
 3. บคุคลใดบคุคลหนึง่สามารถท่ีจะท างานในบริษัทใดบริษัทหนึง่ได้ทัง้ 3 ต าแหนง่ คือ เป็นได้ทัง้
ผู้จดัการ เจ้าหน้าท่ีฝ่ายจดัขาย และเจ้าหน้าท่ีฝ่ายจดัซือ้ แตจ่ะได้รับเงินเดือนเพียงต าแหนง่เดียว 
 4. บคุคลใดบคุคลหนึง่จะรับจ้างท างานโดยได้รับผลตอบแทนในต าแหนง่เดียวกนัใน 2 บริษัท
ไมไ่ด้ ผู้ ท่ีสนใจจะรับงานในบริษัทใหม ่ต้องลาออกจากงานต าแหนง่เดียวกนัในบริษัทแรกเสียก่อน 
 5. บคุคลใดบคุคลหนึง่สามารถท่ีจะรับงานต าแหนง่ตา่งกนัโดยได้รับผลตอบแทนใน 3 บริษัทได้ 
เชน่ นาย ก รับเงินเดือนเป็นผู้จดัการของบริษัท A รับเงินเดือนเป็นเจ้าหน้าท่ีฝ่ายจดัซือ้ของบริษัท B และรับ
เงินเดือนเป็นเจ้าหน้าท่ีฝ่ายจดัขายของบริษัท C 
 การวา่จ้างเจ้าหน้าท่ีนัน้สามารถจ้างได้จาก 2 แหลง่ คือ 
 1.  จ้างจากรายช่ือของผู้ ท่ีแสดงความจ านงวา่อยากจะท างานตามท่ีได้ประกาศไว้ในบทท่ี 4 โดย
พิจารณาจากเงินเดือนและจ านวนสิทธิในการซือ้หุ้น (Stock Option) ท่ีผู้นัน้ต้องการ ถ้าเป็นการจ้างในกรณี
นี ้ผู้ถกูจ้างจะได้รับบรรจเุข้าท างานทนัที ไมต้่องเข้าแสดงเจตจ านงวา่จะรับงานอีกครัง้หนึง่ 
 2.  ถ้าไมมี่ผู้แสดงเจตจ านงว่าจะท างานในต าแหนง่ท่ีวา่ง หรือผู้ จ้างไมพ่อใจในเง่ือนไขท่ีผู้สมคัร
งานเรียกร้อง ผู้ จ้างสามารถท่ีจะประกาศรับสมคัรงานหรือเสนองานให้กบัผู้ ท่ีอยากจะจ้างโดยตรง พร้อมทัง้
ก าหนดอตัราเงินเดือนและจ านวนสิทธิในการซือ้หุ้นของบริษัทท่ีจะให้ ถ้าเป็นการจ้างงานในกรณีนี ้ผู้ถกู
ทาบทามต้องเข้ารับงานก่อนหากพอใจในงานนัน้ 
 

6.1. กำรว่ำจ้ำงผู้จดักำร 
เจ้าของหรือหุ้นสว่นใหญ่มีหน้าท่ีจ้างผู้จดัการ 
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6.1.1 กรณีรับงำนเองโดยไม่ได้เงินเดือน 
Action >> Manage (+CEO) Company >> ที่จอ Manager >> Take charge 
 

6.1.2 กรณจ้ีำงตัวเอง (ได้รับเงินเดือน) หรือจ้ำงคนอ่ืน 

Action >> Direct Company >> ที่จอ Select Company to Direct เลือกบริษัทท่ีต้องกำรจ้ำง
ผู้จัดกำร >> Go to Work 
 
กรณีที่  1 
 >> ที่จอ Direct Company ที่ขึน้มำ ให้คลิก Manager ตรงแถบบน แล้วดูที่ Their Offer 
to Work แถวกลำงจอ ถ้ามีผู้ ท่ีเสนอตวัจะท างาน และเราพอใจในเงินเดือนและจ านวนสิทธิในการซือ้หุ้น
ท่ีผู้นัน้ต้องการ ก็คลิกท่ีช่ือผู้นัน้ หรือคลิกช่ือตวัเองถ้าได้ประกาศหางานไว้แล้ว และสนใจจะเป็นผู้จดัการเอง 
เพราะจะได้ดแูลนโยบายของบริษัท โดยเฉพาะในชว่งท่ีตัง้บริษัทใหม่ ๆ   
>> เช็ค Accept Offer >> Execute 
 ชื่อทีพ่ดูถึงข้างตน้เป็นรหสัประจ าตวัผูใ้ช้ เพือ่ทีจ่ะดูว่าเป็นใคร ให้ double click ชื่อนัน้ ชื่อและ
นามสกลุจริงของผูน้ัน้จะปรากฏข้ึน 
 การวา่จ้างในกรณีท่ี 1 จะง่ายกวา่เพราะว่าผู้ถกูจ้างจะได้งานทนัที ไมต้่องไปตอบรับงานเหมือน
กรณีท่ี 2 ท่ีจะกลา่วตอ่ไป แตถ้่ามีผู้ อ่ืนท างานต าแหนง่นีอ้ยูก่่อนแล้ว ผู้ จ้างต้องไลพ่นกังานเก่าออกก่อน เช็ค
ท่ี Dismiss Immediately >> Execute ก่อนท่ีจะรับพนกังานใหมเ่ข้าท างานในต าแหน่งนี ้
 
กรณีที่  2 
 ถ้าเจ้าของไมพ่อใจรายช่ือของผู้ ท่ีก าลงัหางานอยู ่หรือมีผู้ ท่ีเจ้าของอยากจะทาบทามให้มาท างาน
โดยตรง  

 >> ที่จอ Direct Company ท่ีขึน้มำ ดูท่ี Your Offer of Employment คลิกช่ือของผู้ท่ี
สนใจจะจ้ำงหรือชวนมำท ำงำน พร้อมทัง้ใส่เงนิเดือน (Offered Salary) และจ ำนวนสิทธิ
ในกำรซือ้หุ้นของบริษัทที่จะให้ (Offered Stock Option) >> Execute 

 
ผู้จัดกำรคนใหม่ตอบรับงำน 
 ถ้าเป็นการจ้างในกรณีท่ี  2  ผู้ถกูจ้างต้องตอบรับงานก่อนดงันี ้
 
Action >> Manage (+CEO) Company >> ที่จอ Manager ตรง New Job Offer ที่กลำงจอ 
คลิกช่ือบริษัทท่ีเรำจะตอบรับเป็นผู้จัดกำร >> Accept Job Offer >> ถ้ำผู้จัดกำรพร้อมท่ีจะ
ท ำงำนทันที ก็คลิก Go to Work 
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 หากผู้ ได้รับการวา่จ้างมีต าแหนง่เดียวกนัในบริษัทอ่ืนอยู ่จะเห็นข้อความเตือนให้ไปลาออกจาก
งานท่ีบริษัทนัน้ก่อนจะตอบรับงานใหม ่สามารถท าได้ดงันี ้
 
Action >> Manage (+CEO) Company >> ที่จอ Manager >> Resign Job (ถ้ำเป็นผู้จัดกำร

อีกบริษัทหน่ึงอยู่) >> จะมีข้อควำมบอกเรำว่ำบริษัทแรกท่ีเป็นผู้จัดกำรอยู่จะรับซือ้หุ้น (stock 

option) ของเรำในตำมมูลค่ำทำงบัญชี >> คลิก OK  ถ้ำเหน็ด้วย >> จำกนัน้กลับไปตอบรับงำน
ตำมที่กล่ำวมำแล้ว 
 

6.2  กำรว่ำจ้ำงเจ้ำหน้ำทีฝ่่ำยจัดขำย 

 เม่ือได้ผู้จดัการแล้ว ผู้จดัการจะวา่จ้างคนอ่ืนเป็นเจ้าหน้าท่ีฝ่ายจดัขาย หรือจะรับงานเองก็ได้ แต่
จะได้รับเงินเดือนเพียงต าแหนง่เดียวเทา่นัน้ 
 
6.2.1 กรณีรับงำนเอง โดยไม่ได้เงนิเดือน 
Action>>Sell Product for Company>> Take Charge  
  
6.2.2 กรณีว่ำจ้ำงคนอ่ืน หรือตนเอง 
Action >> Manage (+CEO) Company >> Go to Work >> ที่จอ Manage Company ที่

ขึน้มำ คลิก Seller ตรงแถบบนด้ำนซ้ำย 
 
กรณีที่  1  

 >> ดูท่ี Their Offer to Work ถ้ำมีผู้เสนอตัวจะรับจ้ำงท ำงำนและเรำพอใจในเงนิเดือน

และจ ำนวนหุ้นท่ีผู้นัน้เรียกร้อง ก็คลิกท่ีช่ือคนนัน้ >> เช็ค Accept Offer >> Execute 
 
กรณีที่  2 

 >> ดูท่ี Your Offer of Employment >>คลิกช่ือคนท่ีสนใจจะทำบทำมมำท ำงำน พร้อม
ทัง้ใส่เงนิเดือน และจ ำนวนสิทธิในกำรซือ้หุ้นท่ีจะให้ >> Execute 

 
เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยจัดขำยคนใหม่ตอบรับงำน 
 ถ้าเป็นการจ้างในกรณีท่ี  2  ผู้ได้รับการวา่จ้างต้องตอบรับงานก่อน  หากผู้ ได้รับการว่าจ้างเป็น
เจ้าหน้าท่ีฝ่ายจดัขายบริษัทอ่ืนอยู ่ ต้องลาออกจากงานท่ีบริษัทนัน้ก่อนจะตอบรับงาน  
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Action >> Sell Product for Company >> ที่จอ Seller ที่ขึน้มำ คลิกช่ือบริษัทท่ีจ้ำงเรำ >> 
Accept Job Offer >> ถ้ำผู้ถูกจ้ำงพร้อมที่จะท ำงำนทันที ก็คลิก Go to Work แล้วท ำหน้ำที่
ตำมที่จะอธิบำยในบทท่ี 7 
 
 

6.3 กำรว่ำจ้ำงเจ้ำหน้ำทีฝ่่ำยจัดซ้ือ 

 ผู้จดัการจะว่าจ้างเจ้าหน้าท่ีฝ่ายจดัซือ้ หรือจะรับงานเองก็ได้ บริษัทในอุตสาหกรรมบริการ ไม่
ต้องมีเจ้าหน้าท่ีฝ่ายจัดซ้ือ  
 
6.3.1 กรณีรับงำนเองโดยไม่ได้เงนิเดือน 
Action >> Buy Resources for Company >> Take Charge 
 
6.3.2 กรณีจ้ำงคนอ่ืน หรือจ้ำงตนเอง 
Action >> Manage (+CEO) Company >> Go to Work >> ที่จอ Manage Company คลิก 

Buyer (แถบบนซ้ำย) 
 
กรณีที่  1  

>> ตรง Offer to Work คลิกช่ือผู้ท่ีเรำพอใจจะจ้ำงมำท ำงำน >> เช็คที่ Accept Offer 
>> Execute 

 ในกรณีนี ้ผู้ ท่ีถกูจ้างเข้าท างานได้ทนัที โดยท่ีไมต้่องไปตอบรับงานก่อน  
 
กรณีที่  2  

>> ตรง Your Offer of Employment คลิกช่ือผู้ท่ีจะทำบทำมให้มำท ำงำน เตมิเงนิเดือน
และจ ำนวนสิทธิในกำรซือ้หุ้นท่ีจะให้ >> Execute 

 
 ถ้าเป็นการจ้างในกรณีท่ี  2  ผู้ได้รับการวา่จ้างต้องตอบรับงานก่อน  หากผู้ ได้รับการว่าจ้างเป็น
เจ้าหน้าท่ีฝ่ายจดัซือ้บริษัทอ่ืนอยู ่ ต้องลาออกจากงานท่ีบริษัทนัน้ก่อนจะตอบรับงาน  
 
เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยจัดซือ้ตอบรับงำน 
Action >> Buy Resources for Company >> คลิกช่ือบริษัทท่ีจะไปรับงำน >> Accept Job 

Offer >> Go to Work แล้วท ำหน้ำที่ทันทตีำมที่จะอธิบำยในบทท่ี 8 
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6.4 กำรประกำศรับสมคัรงำน (Posting a Job Offer) 

6.4.1 เจ้ำของบริษัทประกำศรับสมัครเจ้ำหน้ำท่ีต ำแหน่งผู้จัดกำร 
Action >> Direct Company >> คลิกช่ือบริษัทท่ีต้องกำรจ้ำง >> Go to work >> ที่จอ Direct 
Company คลิก Employee Message ทำงด้ำนล่ำงซ้ำย >> ที่จอ Message Box of Director 
คลิก To All ถ้ำต้องกำรส่งข้อควำมให้ทุกคน หรือจะเลือกส่งเฉพำะกลุ่มหรือบุคคลก็ได้ >> พมิพ์
ข้อควำม >> Send Message  
 
6.4.2 ผู้จัดกำรประกำศรับสมัครเจ้ำหน้ำท่ีฝ่ำยจัดขำย 
 Action >> Manage (+CEO) Company >> Go to work >> ที่จอ Manage Company คลิก 

Seller >> Employee Message >> ที่จอ Message Box of Manager เลือกว่ำจะส่งข้อควำม
ให้ใคร >> พมิพ์ข้อควำม >> Send Message  
 
6.4.3 ผู้จัดกำรประกำศรับสมัครเจ้ำหน้ำท่ีฝ่ำยจัดซือ้      
 ท าทกุอยา่งเหมือนกบัการประกาศรับสมคัรเจ้าหน้าท่ีฝ่ายขาย ยกเว้นเปล่ียน Seller เป็น Buyer ท่ี
จอ Manage Company 

การส่งข้อความทางหนา้จออาจจะมีผลดีไม่เท่ากบัการทาบทามโดยตรงซ่ึง ๆ หน้า หรือคยุกนัทาง
โทรศพัท์ ทางไลน์ 

 

6.5 กำรเปิดดูประกำศรับสมคัรงำน (Viewing Posted Job Opening) 

6.5.1  ต ำแหน่งผู้จัดกำร 
Action >> Manage (+CEO) Company >> Employer Message 
 
6.5.2  ต ำแหน่งเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยจัดขำย 
Action >> Sell Product for Company >> Employer Message 
 
6.5.3  ต ำแหน่งเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยจัดซือ้   
Action >> Buy Resources for Company >> Employer Message 
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6.6 เงนิเดือน (Salary) 
 เจ้าของบริษัทเป็นผู้ก าหนดเงินเดือนของผู้จดัการ ผู้จดัการเป็นคนก าหนดเงินเดือนของเจ้าหน้าท่ี
ฝ่ายจดัซือ้และฝ่ายจดัขาย เงินเดือนของเจ้าหน้าท่ีฝ่ายจดัซือ้และฝ่ายจดัขายต้องไมม่ากกวา่เงินเดือนของ
ผู้จดัการ ยกเว้นในกรณีท่ีผู้จดัการเป็นเจ้าของบริษัทด้วยหรือเป็นผู้ ได้รับมอบอ านาจจากคณะกรรมการ  
เจ้านายสามารถท่ีจะเพิ่มเงินเดือนและจ านวนหุ้นท่ีจะให้ลกูน้องได้ แตเ่จ้านายไมส่ามารถท่ีจะลดเงินเดือน
ของลกูน้องโดยท่ีไมไ่ด้เจรจากบัลกูน้องเสียก่อน ถ้าจะลดเงินเดือน ต้องไลอ่อกก่อนแล้วจ้างเข้ามาใหม่ 
 
6.6.1 กรณีเพิ่มเงินเดือนผู้จัดกำร 
Action >> Direct Company >> คลิกช่ือบริษัท >> Go to Work >> Manager >> แก้ไข

เงนิเดือน >> Execute  
 
6.6.2 กรณีเพิ่มเงินเดือนเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยจัดขำย 
Action >> Manage (+CEO) Company >> Go to Work >> Seller >> แก้ไขเงนิเดือน >> 
Execute  
 
6.6.3 กรณีเพิ่มเงินเดือนเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยจัดซือ้ 
Action >> Manage (+CEO) Company >> Go to Work >> Buyer >> แก้ไขเงนิเดือน >> 
Execute  
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บทที ่ 7 

กำรผลติและกำรขำยสินค้ำ 

เจ้ำหน้ำทีฝ่่ำยจดัขำยเข้ำท ำงำน 

 หน้าท่ีหลกัของเจ้าหน้าท่ีฝ่ายจดัขายคือ  การก าหนดราคาขายและปริมาณสินค้าท่ีต้องการให้มีอยู่
ในส ต๊อกในแตล่ะคาบ (Target Inventory Level) เม่ือเจ้าหน้าท่ีฝ่ายจดัขายตอบรับงานและเข้าท างานแล้ว 
จอ Sell Product for Company จะขึน้มา หรือจะเรียกจอนีข้ึน้มาใหมไ่ด้ดงันี ้
 
Action >> Sell Product for Company >> Go to Work >> ที่จอ Sell Product for 
Company  ตรง We Ask to Sell เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยขำยมีหน้ำที่ตัดสินใจว่ำจะตัง้รำคำขำยแบบไหน 

เลือก Accept Best Bid หรือ Accept First Bid >> ใส่รำคำ >> Submit Offer to Sell 
 

การตัง้ราคาสินค้าท่ีจะเสนอขายมี 2 แบบคือ 
1.  Accept Best Bid เป็นการขายให้กบัผู้ ท่ีเสนอราคาซือ้สงูสดุ ในกรณีนี ้ผู้ขายต้องก าหนด

ราคาขัน้ต ่าท่ียินดีจะขาย (Reserve Asking Price) 

2.  Accept First Bid ในกรณีนี ้ผู้ขายจะตัง้ราคาขายไว้แนน่อน (Invitation Asking Price) และ
ขายให้ทกุคนท่ีเสนอราคาซือ้มามากกวา่หรืออยา่งน้อยเท่ากบัราคาท่ีตัง้ไว้ เชน่ ถ้าผู้ขายตัง้ราคาขายหนว่ย
ละ $17 ผู้ ซือ้ทกุรายท่ีเสนอซือ้ในราคา $17 หรือสงูกวา่จะได้สินค้าไปในราคา $17 ตราบเทา่ท่ีมีสินค้าให้
ขาย ฉะนัน้ ใครท่ีอยู่ต้นควิก็จะได้สินค้าไปก่อน 

 
Target Inventory Level ท่ีเห็นท่ีจอ Sell Product for Company นัน้ เป็นปริมาณสินค้าท่ี

ต้องการให้มีอยูใ่นสต๊อกในแตล่ะคาบ บริษัทจะหยดุท าการผลิตเม่ือมีสินค้าในสต๊อกถึงระดบัเปา้หมายท่ี
ก าหนดไว้ เน่ืองจากการให้บริการไมส่ามารถเก็บในสต๊อกได้ โปรแกรมจงึไมอ่นญุาตให้ผู้ เลน่กรอกตวัเลข 
ใด ๆ ในชอ่งนี ้ แตใ่นกรณีอตุสาหกรรมท่ีผลิตวสัด ุพลงังาน เสือ้ผ้า และอาหาร เจ้าหน้าท่ีฝ่ายขายจะต้อง
ก าหนดปริมาณสงูสดุของสินค้าท่ีต้องการให้มีอยูใ่นสต๊อกตลอดเวลา เม่ือโรงงานผลิตถึงระดบันัน้แล้วก็จะ
หยดุท าการผลิต ฉะนัน้ ควรก าหนดเปา้หมายไว้สงู ๆ แล้วคลิก Submit Offer to Sell 

 

หลกัในกำรก ำหนดรำคำขำยสินค้ำ 

 การก าหนดราคาขายนัน้ต้องพิจารณาถึงปัจจยัหลายประการร่วมกนั ดงัตอ่ไปนี  ้
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 1.  ต้นทนุการผลิต ในการผลิตทัว่ไป ต้นทนุการผลิตจะประกอบด้วยต้นทนุคงท่ีและต้นทนุผนัแปร 
แตใ่นกรณีบริษัทท่ีให้บริการ โปรแกรมก าหนดให้ต้นทนุในการผลิตมีเฉพาะต้นทนุคงท่ี คือ คา่จ้างเจ้าหน้าท่ี
ฝ่ายบริหารเทา่นัน้ เม่ือเอาคา่แรงผู้จดัการบวกกบัคา่แรงเจ้าหน้าท่ีฝ่ายขาย หารด้วยปริมาณสินค้าท่ีคาดว่า
จะผลติได้ ซึง่ดไูด้จาก Production Possible ท่ีจอ Sell Product for Company ผลลพัธ์จะเป็นต้นทนุตอ่
หนว่ย เม่ือเอาต้นทนุตอ่หนว่ยสินค้าบวกกบัก าไรตอ่หนว่ยท่ีอยากจะได้ จะได้ตวัเลขคร่าว ๆ ของราคาขาย 
 ต้นทนุในการผลิตของอตุสาหกรรมวสัด ุพลงังาน เสือ้ผ้า และอาหารนัน้ จะมีทัง้ต้นทนุคงท่ี คือ
คา่แรงของเจ้าหน้าท่ีฝ่ายบริหาร และต้นทนุผนัแปร ในกรณีของวสัดแุละพลงังาน ต้นทนุผนัแปร คือ บริการ 
(แรงงาน) ท่ีต้องไปซือ้มา ถ้าผลิตสินค้าจ านวนมากก็ต้องมีแรงงานมาก  ในกรณีของเสือ้ผ้า และอาหาร 
ต้นทนุผนัแปรคือจ านวนวสัดแุละพลงังาน 
 
 2.  ดอูปุสงค์และอปุทานของตลาดต้นคาบ โดยเรียกดไูด้ดงันี  ้
View >> Market >> Period Beginning >> Service (or Material or Energy or Clothing 
or Food) >> ประเทศท่ีต้องกำรดู คือประเทศท่ีบริษัทตัง้อยู่ (แถบบน) 

 
จอนีจ้ะชว่ยให้เจ้าหน้าท่ีฝ่ายขายเห็นว่าตลาดนีเ้ป็นตลาดของผู้ ซือ้หรือผู้ขาย จะเห็นวา่ผู้ ซือ้ราย

ตา่งๆเสนอราคาซือ้เท่าไร และผู้ขายรายอ่ืน ๆ เสนอราคาขายเทา่ไร นอกจากนี ้ยงัจะเห็นปริมาณสินค้า
ทัง้หมดท่ีผู้ ซือ้จะซือ้และปริมาณสินค้าทัง้หมดท่ีผู้ขายจะขาย ถ้าปริมาณซือ้มากกวา่ปริมาณขายมาก แสดง
วา่ตลาดเป็นของผู้ขาย ฉะนัน้ การตัง้ราคาสงูหนอ่ยก็คงจะขายได้ 

 
3.  ถ้าสินค้านัน้มีการซือ้ขายกนัแล้วหลายคาบ ผู้ เลน่สามารถเรียกดรูาคาเฉล่ียท่ีขายได้ ดงันี  ้
View >> Product History >> Production History >> All >> Service 
 
4.  ด ูMarket Clearing Price ท่ีจอ Sell Product for Company ราคานีเ้ป็นราคาสงูสดุท่ีมีผู้ขาย 

ขายได้ในประเทศนีแ้ละในคาบนี ้ฉะนัน้ การตัง้ราคาสงูกวา่นีมี้โอกาสท่ีจะขายได้ไมม่ากนกั 
 
ในเวลาเล่นเกมจริง ๆ คงเป็นการยากทีผู่เ้ล่นจะประมาณการราคาขายไดแ้ม่นย า คงตอ้งสุ่มใส่

ตวัเลขเข้าไปตวัหน่ึงทีพ่อสมเหตสุมผล แลว้ค่อย ๆ มาปรับข้ึนหรือลดลงแลว้แต่ว่าสินคา้จะขายออกหรือไม่ 

 
กำรขำยสินค้ำทีข่ำยไม่ออกตอนต้นคำบ 

 หลงัจากท่ีเจ้าหน้าท่ีฝ่ายจดัขายตัง้ราคาขายไปแล้วสกั 2-3 คาบ ควรต้องกลบัมาดวูา่สินค้าท่ีผลิต
นัน้ขายออกไหม ท่ีจอ Sell Product for Company จะเห็นจ านวนสินค้าท่ีผลิตได้ (Produced) สินค้าท่ีขาย
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ไปแล้ว (Sold) สินค้าท่ีเน่าเป่ือยเสียไป (Deteriorated) สินค้าท่ีมีอยูใ่นคาบนี ้(Available Quantity) เป็นต้น 
สินค้าในภาคบริการไมส่ามารถเก็บไว้ในสต๊อกได้ 
  
 ถ้าอยู่ท่ีจอ Sell Product for Company ให้คลิก View Market >>Period Ending >> 

Service (หรืออตุสาหกรรมอ่ืน) >> ประเทศท่ีต้องกำรด ู(แถบบน) จะเห็นตลาดตอนท้ายคาบ สมมตวิา่
ตลาดตอนท้ายคาบมีอปุสงค์และอปุทานดงัตารางตอ่ไปนี ้

ตำรำงท่ี 7.1: Period Ending Demand and Supply 

Demand  Supply 
Price Quantity  Price Quantity 

21 1  65 25 
20 5  70 30 
20 8    
18 60    
15 15    
10 20    

   
 ตารางท่ี 7.1แสดงวา่บริษัทแรกมีสินค้าท่ีขายไมอ่อกในคาบนี ้25 หนว่ย บริษัทจะสามารถขายได้
ถ้ายินยอมขายสินค้าหนว่ยแรกให้ผู้ ซือ้คนแรกในราคา $21  ขายอีก 5 หน่วย ให้ผู้ ซือ้คนท่ี 2 ในราคาหนว่ย
ละ $20  ขายอีก 8 หนว่ยให้ผู้ ซือ้คนท่ี 3 ในราคาหนว่ยละ $20   ขายสินค้าท่ีเหลือทัง้หมดอีก 11 หนว่ย ให้
ผู้ ซือ้คนท่ี 4 ในราคาหนว่ยละ $18  จะเห็นวา่ผู้ขายจะยงัได้รายได้มาบ้าง   
 
 ตรง They Bid to Buy ของจอ Sell Product for Company นัน้ จะเหน็รำคำเสนอซือ้

สูงสุด $21 และจ ำนวนท่ีต้องกำร 1 หน่วยแสดงอยู่ ให้เตมิ 1 ในช่อง Quantity to Sell Now >> 
Execute Sale  
 เม่ือต้องกำรจะขำย 5 หน่วยถัดไปให้คลิก Next Bid จะเหน็รำคำเสนอซือ้ $20 และ

ปริมำณซือ้ 5 หน่วยขึน้มำ ให้เตมิ 5 ที่ช่องจ ำนวนท่ีต้องกำรขำย >> Execute Sale  

ขอให้ท าเชน่นีไ้ปเร่ือย ๆ จนขายสินค้าหมดในกรณีท่ียงัมีผู้ ซือ้เหลืออยู่ 
 ผู้ผลิตสามารถขายสินค้าทัง้ 25 หนว่ยในครัง้เดียวโดยการตัง้ Invitation Asking Price ท่ี $18 
วิธีการขายแบบนีจ้ะประหยดัเวลากวา่ แตจ่ะได้รายได้รวมน้อยกวา่ ทัง้นีส้มมตวิา่การสัง่ขายหลายๆครัง้
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ข้างต้นไมถ่กูผู้ขายรายท่ี 2 แทรกเข้ามาขายด้วย การซือ้ขายท้ายตลาดเป็นการซือ้ขายโดยตรงระหว่าง
ผู้ขายกบัผู้ ซือ้ 
 หากเป็นสินค้าท่ีเก็บในสต๊อกได้ ผู้ผลิตไมมี่ความจ าเป็นท่ีจะตอังรีบขายสินค้าให้หมดตอนท้าย
คาบ เพราะสามารถเก็บไว้ขายในคาบตอ่ไปได้ 
 

กำรผลติสินค้ำ 

 โปรแกรมจะค านวณปริมาณสินค้าท่ีแตล่ะบริษัทจะผลิตได้ (Production Possible) ในแตล่ะคาบ 
โดยดจูากความช านาญในการผลิต ถ้าบริษัทตัง้มานาน ผลิตสินค้ามามาก ยอ่มมีประสบการณ์และความ
ช านาญมากขึน้ จะผลิตสินค้าได้มากกวา่บริษัทท่ีเพิ่งตัง้มาใหม ่ๆ  
           นอกจากนี ้โปรแกรมก าหนดให้ประสิทธิภาพในการผลิตมีความสมัพนัธ์โดยตรงกบัจ านวน
เจ้าหน้าท่ีบริหารด้วย ย่ิงถ้ามีเจ้าหน้าท่ีบริหารหลายคน จะผลิตสินค้าได้มากขึน้ กลา่วคือ ถ้าบริษัทใดมี
ผู้จดัการซึง่ท าหน้าท่ีเป็นทัง้เจ้าหน้าท่ีฝ่ายจดัซือ้และฝ่ายจดัขายด้วย กรณีนีถื้อวา่มีเจ้าหน้าท่ีคนเดียว (One 
Executive) เท่านัน้ ประสิทธิภาพในการผลิตของบริษัทนัน้จะต ่ากว่าบริษัทท่ีมีการจ้างเจ้าหน้าท่ีฝ่ายจดัซือ้
หรือฝ่ายจดัขายอีกคนหนึง่มาชว่ยผู้จดัการ ถือว่ามีเจ้าหน้าท่ีบริหาร 2 คน (Two Executives) การผลิต
ยอ่มจะสงูกวา่กรณีท่ีมีเจ้าหน้าท่ีบริหารเพียงคนเดียว ประสิทธิภาพในการผลิตจะสงูสดุถ้ามีการจ้างทัง้
ผู้จดัการ เจ้าหน้าท่ีฝ่ายจดัซือ้และเจ้าหน้าท่ีฝ่ายจดัขายด้วย รวม 3 คน (Three Executives) 

อยา่งไรก็ตาม ถ้าเป็นบริษัทท่ีให้บริการ โปรแกรมก าหนดให้บริษัทจะยงัสามารถท าการผลิตได้ ถ้า
ไมมี่เจ้าหน้าท่ีบริหารเลย (No Executive) แตส่ินค้าท่ีผลิตได้จะขายได้ตอ่เม่ือบริษัทนัน้เคยมีเจ้าหน้าท่ีฝ่าย
จดัขายท่ีได้ก าหนดราคาขายไว้เรียบร้อยแล้วก่อนท่ีจะลาออกไป 

สว่นบริษัทในภาควสัด ุพลงังาน เสือ้ผ้าและอาหารนัน้ บริษัทจะสามารถท าการผลิตได้ถ้าไมมี่
เจ้าหน้าท่ีบริหารเลยเฉพาะในกรณีท่ีบริษัทนัน้เคยมีเจ้าหน้าท่ีฝ่ายจดัซือ้มาจดัการซือ้วตัถดุบิในการผลิตไว้  
และสินค้าท่ีผลิตจะขายได้ตอ่เม่ือบริษัทนัน้เคยมีเจ้าหน้าท่ีฝ่ายจดัขายก าหนดราคาขายไว้เรียบร้อยแล้ว
ก่อนท่ีทัง้คูจ่ะลาออกไป 
 แม้ว่าการมีเจ้าหนา้ทีม่ากข้ึนจะท าใหผ้ลิตไดม้ากข้ึน แต่การก าหนดราคาทัง้ขายและซ้ือนัน้เป็น
เร่ืองละเอียดอ่อนที่ตอ้งให้ความสนใจและติดตามตลอดเวลา ฉะนัน้ ถา้ผูเ้ป็นเจ้าของท าหนา้ทีเ่อง คือเป็น
ทัง้ผูจ้ดัการ เจ้าหนา้ทีฝ่่ายจดัขายและเจ้าหนา้ทีฝ่่ายจดัซ้ือดว้ยในตอนแรกอาจจะดีกว่า  
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บทที ่ 8 

กำรซ้ือวตัถุดบิ 

เจ้ำหน้ำทีฝ่่ำยจดัซ้ือเข้ำท ำงำน 

 หน้าท่ีหลกัของเจ้าหน้าท่ีฝ่ายจดัซือ้คือการก าหนดนโยบายในการซือ้วตัถดุบิท่ีจะใช้ในการผลิตซึง่
รวมถึงการก าหนดราคาซือ้และปริมาณวตัถดุิบท่ีต้องการให้มีอยูใ่นสต๊อกเม่ือสิน้สดุวงจรการผลิตในทกุ
คาบ (Safety Stock) 

กรณทีี่ซ้ือบริกำรเพ่ือใช้ในกำรผลติวสัดุและพลงังำน 

Action >> Buy Resources for Company >> Go To Work >> ที่จอ Buy Resources for 
Company ของบริษัทท่ีจ้ำงเรำ  ตรง We Bid to Buy ให้เตมิรำคำสูงสุดท่ียินดีจะจ่ำยเพ่ือซือ้ 

Service >> Submit Bid 
  วตัถดุิบท่ีใช้ในการผลิตวสัดแุละพลงังานเป็นแรงงานคนซึง่ไมส่ามารถเก็บในสต๊อกได้ ฉะนัน้ 
Safety Stock จะเป็นศนูย์ตลอดในกรณีของการซือ้บริการ 

กรณทีี่ซ้ือวสัดุและพลงังำนเพ่ือใช้ในกำรผลติเส้ือผ้ำและอำหำร 

Action >> Buy Resources for Company >> Go to Work >> ที่จอ Buy Resources for 
Company ของบริษัทท่ีจ้ำงเรำ คลิก Material (or Energy ขอให้ประมูลซือ้ทีละตัว) ที่ด้ำนบน

ซ้ำย >> ตรง We Bid to Buy ให้เตมิรำคำสูงสุดท่ียินดีจะจ่ำยเพ่ือซือ้ Material (or Energy) >> 
เตมิปริมำณ Safety Stock >> Submit Bid 
 

หลกัในกำรตั้งรำคำซ้ือวตัถุดิบของเจ้ำหน้ำทีฝ่่ำยจดัซ้ือ  

1.  ดจูากอปุสงค์และอปุทานของตลาดต้นคาบ 
View >> Market >> Period Beginning >> Service (or Material or Energy) >> 

ประเทศท่ีต้องกำรด ูคือประเทศท่ีบริษัทตัง้อยู่ (แถบบน) 
เพ่ือให้ได้ภาพวา่ตลาดนีเ้ป็นตลาดของผู้ ซือ้หรือผู้ขาย  ดวู่าผู้ ซือ้และผู้ขายแตล่ะคนเสนอราคาซือ้

และราคาขายเทา่ไร เช่น ถ้าอปุสงค์ทัง้หมดในตลาดในคาบนีมี้ 100 หนว่ย แตอ่ปุทานมี 200 หนว่ย แสดง
วา่ตลาดนีเ้ป็นตลาดของผู้ ซือ้ ผู้ ซือ้จะกดราคาซือ้ได้ 

ท่ีจอ Buy Resource for Company สงัเกตวา่แถวกลางจอมี Asking Price กบั Quantity Selling  
ตวัเลขนีเ้ป็นราคาต ่าสดุท่ีมีผู้ขายเสนอขายตอนท้ายคาบ แสดงวา่เป็นราคาท่ีสงูเกินไปตอนต้นคาบ สินค้า
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จงึยงัขายไมอ่อก (ตวัเลขนีเ้รียกดไูด้จาก View >> Market >> Period Ending >> Service (or Material 
or Energy) 

 
2.  ดจูากราคาเฉล่ียของการขายสินค้าชนิดนัน้ในชว่ง 10 คาบท่ีผา่นมา  
View >> Product History >> Production History >> All >> Service (or Material 

or Energy) 
 
3.  ด ูMarket Clearing Price  ท่ีจอ Buy Resources for Company  ราคานีเ้ป็นราคาต ่าสดุท่ีมีผู้

ซือ้ซือ้ได้ในประเทศนัน้ในคาบปัจจบุนั  ฉะนัน้ ถ้าตัง้ราคาซือ้ต ่ากวา่ราคานี ้คงจะซือ้สินค้าไมไ่ด้ในคาบนี ้
 
อย่างไรก็ตาม หลกัทัง้ 3 ทีก่ล่าวมาเป็นการดูราคาซ้ือจากอดีตและปัจจุบนั และคาดคะเนว่าราคา

ในอนาคตจะเป็นไปตามนัน้ ซ่ึงในความเป็นจริง มนัอาจจะไม่เป็นไปตามที่คาด ฉะนัน้คงตอ้งสุ่มใส่ตวัเลข
เข้าไปตวัหน่ึงทีพ่อสมเหตสุมผล แลว้ค่อย ๆ มาปรับข้ึนหรือลดลงแลว้แต่ว่าจะซ้ือวตัถดิุบได้หรือไม่ 

 
พึงตระหนกัว่าขณะนีเ้ราในฐานะผูผ้ลิตก าลงัแย่งซ้ือบริการ หรือวสัดแุละพลงังาน จากผูบ้ริโภคที่

ไดป้ระมูลซ้ือเข้าไปตัง้แต่ตอนเร่ิมเกม ฉะนัน้ การตัง้ราคาซ้ือเข้าไปสูงหน่อยจะดีกว่า เพราะจะไดอ้ยู่ตน้คิว 

สามารถซ้ือวตัถดิุบมาท าการผลิตได ้และแม้ว่าเราจะตัง้ราคาซ้ือสูง แต่ไม่ไดห้มายถึงว่าตอ้งจ่ายราคานัน้

เสมอไป เพราะจะมีผูข้ายอีกกลุ่มหน่ึงทีก่ าหนดราคาขายไวแ้น่นอน และราคาขายนัน้อาจจะต ่ากว่าราคาที่

เราเสนอซ้ือก็ได ้ 
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บทที ่ 9 

กำรท ำงำนของตลำด 

 โปรแกรมนีก้ าหนดให้การซือ้ขายเกิดขึน้เม่ือมีการเปล่ียนคาบทกุครัง้ กลา่วคือ ผู้ เลน่ประมลูเสนอ
ซือ้เข้าไปครัง้เดียวตอนแรก แล้วโปรแกรมจะซือ้ให้ตลอดไปทกุ ๆ คาบ ตามวงเงินท่ีมีอยู ่ในท านองเดียวกนั 
โปรแกรมจะท าการผลิตตามก าลงัการผลิตของบริษัทในทกุ ๆ คาบ และท าการขายให้ตามราคาท่ีเจ้าหน้าท่ี
ฝ่ายจดัขายตัง้ไว้ แตผู่้ เลน่สามารถท่ีจะท าการเปล่ียนแปลงราคาและปริมาณเสนอซือ้ได้ตลอดเวลา เชน่กนั 
เจ้าหน้าท่ีฝ่ายจดัขายสามารถท่ีจะท าการเปล่ียนแปลงราคาเสนอขายได้ตลอดเวลา 
 ส านกัหกับญัชีสินค้า (Clearinghouse) ของโปรแกรมจะท าการซือ้ขายให้ ผูซ้ื้อทีเ่สนอราคาซ้ือ
สูงสดุจะอยู่ที่ตน้คิวและมีสิทธ์ิซ้ือสินคา้ไดก่้อน ในกรณีของผูข้ายนัน้ โปรแกรมจะจดัให้ผูข้ายที่ตัง้ราคาขาย
ไวแ้น่นอนได้ขายก่อน กล่าวคือ First Bid Supplier ไดข้ายก่อน  Best Bid Supplier ตามตวัอยา่งตอ่ไปนี ้
 

ดูตลำดต้นคำบ  

 การเรียกดตูลาดตอนต้นคาบท าได้ดงันีคื้อ 
 View >> Market >> Period Beginning >> Service >> ประเทศท่ีต้องกำรดู 

ตำรำงที ่9.1:  Period Beginning Demand and Supply 

Demand  First Bid Supply  Best Bid Supply 
Price Quantity  Price Quantity  Price Quantity 
450 14  7 29  1 55 
150 4  17 32  10 59 
150 3  17 32    
150          2       
50 8       

 
 

ในการดตูารางท่ีแสดงตลาดต้นคาบและท้ายคาบนัน้ ขอให้สงัเกตวา่ปริมาณซือ้หรือขายจะ

เหมือนกนัไมว่า่จะคลิกดจูากประเทศใด เพราะตลาดท่ีก าลงัพดูถึงเป็นตลาดโลก แตร่าคาซือ้หรือขายจะ

ตา่งกนัเม่ือคลิกดจูากแตล่ะประเทศ  ทัง้นีเ้ป็นเพราะมีเร่ืองอตัราแลกเปล่ียนเงินตราระหวา่งประเทศ เร่ือง

ภาษี ฯลฯ เข้ามาเก่ียวข้อง 
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 คอลมัน์ท่ี 1 และ 2 ของตารางท่ี 9.1 แสดงถึงราคาและปริมาณสินค้าท่ีผู้บริโภค (ตามท่ีกลา่วมาใน
บทท่ี 3) และผู้ผลิต (ตามท่ีกลา่วมาในบทท่ี 8) เสนอซือ้  โดยเรียงจากราคาสงูสดุไปต ่าสดุ กลา่วคือ 
ผู้บริโภคท่ีเสนอราคาซือ้สงูจะอยูต้่นควิ คอลมัน์ท่ี 3, 4, 5,และ 6 แสดงถึงราคาและปริมาณสินค้าท่ีผู้ผลิต
เสนอขาย โดยเรียงจากราคาต ่าสดุไปสงูสดุ 
  ตามตารางท่ี 9.1 สมมตวิา่ผู้ ซือ้ท่ีอยูต้่นควิ เสนอซือ้บริการ 100 หนว่ย ในราคาหนว่ยละ $450  
โปรแกรมจะตัง้ให้เขาสามารถซือ้ได้เพียง14 หนว่ยในราคาท่ีเขาเสนอซือ้ตามงบประมาณท่ีเขามีอยู ่(ตอนท่ี
ผู้บริโภคเสนอราคาซือ้ เขาไม่รู้วา่เขาจะมีงบประมาณเทา่ไหร่ในอนาคต) แสดงวา่ผู้ ซือ้รายนีมี้เงินอยู่อย่าง
น้อย $450 x 14 = $6,300 ฉะนัน้ สินค้าทัง้ 93 หนว่ย จากผู้ขายทัง้ 3 คนในช่อง First Bid Supply 
(คอลมัน์ท่ี 4) จะขายให้เขา และเขาจะยงัมีเงินเหลืออีกอยา่งน้อยเทา่กบั $5,009 (กรณีไมมี่ภาษีการบริโภค
เข้ามาเก่ียวข้อง) ซึง่ค านวณได้ดงันี ้

$6,300 – [($7 x 29) + ($17 x 32) + ($17 x 32)] = $5,009 
เน่ืองจากผู้ ซือ้รายนีต้้องการซือ้สินค้า100 หนว่ย ฉะนัน้ เงินท่ีเขามีเหลือ จะยงัซือ้สินค้าได้อีก 7 

หนว่ยในราคาหนว่ยละ $450 จากผู้ขายคนแรกในกลุม่ Best Bid Supply 
สินค้าท่ีเหลือจากคอลมัน์ Best Bid Supply จะถกูขายให้กบัผู้ ซือ้ท่ีอยูใ่นคิวถดัไป ในราคาท่ีผู้ ซือ้

นัน้ ๆ เสนอซือ้ เชน่ ผู้ ซือ้คนท่ี 2 ท่ีอยูใ่นควิจะซือ้สินค้า 4 หนว่ย ในราคาหนว่ยละ $150  ผู้ ซือ้คนท่ี 3 จะซือ้
สินค้า 3 หนว่ย ในราคาหน่วยละ $150 เป็นต้น 

เม่ือคลิกท่ี Step Forward (ด้านลา่งขวา) ของจอ Period Beginning Demand and Supply จะ
เห็นการท างานของตลาด กล่าวคือ จะเห็นว่าสินค้าของผู้ผลิตคนไหนถกูขายไปให้ผู้ ซือ้คนไหน 

 

ดูตลำดท้ำยคำบ 

 View >> Market >> Period Ending >> Service >> ประเทศท่ีต้องกำรดู 
 จอนีจ้ะแสดงถึงอปุสงค์และอปุทานของสินค้าตอนท้ายคาบ ผู้ ท่ีตัง้ราคาซือ้ต ่าเกินไปอาจจะซือ้
สินค้าไมไ่ด้ สว่นผู้ ท่ีซือ้ไปแล้วและยงัมีเงินเหลือเล็กน้อย โปรแกรมจะปรับราคาและจ านวนเสนอซือ้ให้ใหม่ 
ในบางคาบ สินค้าอาจจะขายไปหมดตลาด แตใ่นบางคาบ ผู้ผลิตท่ีตัง้ราคาขายสงูเกินไปจะขายสินค้าไมไ่ด้
เลย หรือขายได้เพียงบางสว่นเท่านัน้ 
 

ดูจ ำนวนสินค้ำทีซ้ื่อและขำย 

 ผู้ เลน่สามารถเรียกดปูริมาณสินค้าท่ีซือ้หรือขายในแตล่ะคาบได้ดงันี ้View >> Product Trade 
>> เลือกเฉพำะประเทศท่ีต้องกำรหรือจะดูทุกประเทศ >> Bought or Sold >> เม่ือจอ Product 
Bought or Product Sold ขึน้มำ คลิกท่ีจะดูอุตสำหกรรมไหนท่ีแถบด้ำนบน 
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บทที ่10 

กำรดูสถำนะของบริษทั 

วธิีกำรเรียกดูสถำนะของบริษทั 

ผู้ เลน่สามารถเรียกดสูถานะของบริษัทได้หลายวิธี อาทิเช่น 
1.  View >> Companies >> All (ท่ีแถบด้ำนบนถ้ำจะดูทุกบริษัท) >> Double Click ช่ือ

บริษัทท่ีต้องกำรด ูในกรณีนี ้ผู้ เลน่สามารถดสูถานะของบริษัทของตนเอง หรือบริษัทอ่ืน ๆ ในระบบ
เศรษฐกิจท่ีสนใจจะดไูด้ 

จอ Companies ท่ีขึน้มาจะสรุปข้อมลูท่ีส าคญัของแตล่ะบริษัท เม่ือคลิกท่ีหวัข้อใดหวัข้อหนึง่ของ
ตารางนี ้เช่น คอลมัน์ท่ีเป็นช่ือ โปรแกรมจะจดัเรียงล าดบัจาก A ถึง Z แตถ้่าคลิกอีกที การเรียงล าดบัจะ
เปล่ียนจาก Z ถึง A  คอลมัน์ท่ีเป็นตวัเลข เชน่ ROI เม่ือคลิกครัง้แรกข้อมลูจะเรียงล าดบัจากสงูไปต ่า เม่ือ
คลิกอีกครัง้ ข้อมลูนัน้จะถกูเรียงจากต ่าไปสงูเป็นต้น 

2.  View >> Self >> Investment (แถบด้ำนบน) >> Double Click ช่ือบริษัท >> จอ 
Company ของบริษัทตนเองจะขึน้มำ 

3.  คลิกที่ View Company ของจอไหนก็ได้ท่ีก าลงัดอูยู ่ถ้าจอนัน้มีท่ีให้คลิก สถานะของบริษัท
ท่ีก าลงัดอูยูจ่ะขึน้มา 

 
เม่ือจอของบริษัทขึน้มา ผู้ เล่นสามารถคลิกดงูบดลุ งบการเงิน ฯลฯ เก่ียวกบับริษัทได้ดงันี  ้
 

ก. Balance Sheet (งบดุล)  ตามหลกับญัชี  Total Asset (สินทรัพย์รวม) – Total Liabilities (หนีส้ินรวม) 
= Total Equities ฉะนัน้ บริษัทใดมีสินทรัพย์สงูกวา่หนีส้ินยิ่งมากก็ยิ่งดี 

 
ข. Income Statement (งบกำรเงนิ) ข้อมลูท่ีควรดแูละให้ความสนใจเป็นพิเศษ คือ Net Income and  
Gains ถ้าเป็นลบแปลวา่บริษัทขาดทนุ 
 
ค. Detail ดรูายละเอียดของเงินฝาก เงินกู้  รายได้ท่ีได้จากการค้ากบัประเทศอ่ืน ๆ การลงทนุ และสินค้าคง
คลงั เป็นต้น 
 
ง. Control ดวู่าใครเป็นเจ้าของและเจ้าหน้าท่ีฝ่ายบริหารของบริษัท 
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จ. Performance ดผูลตอบแทนจากการลงทนุ ฯลฯ  
 
ฉ. Capability ดคูวามช านาญและประสิทธิภาพในการผลิตของบริษัท  

 
ช. Subsidiary พดูถึงรายละเอียดของบริษัทในเครือ   

 

กำรตรวจเช็คดูว่ำใครเป็นเจ้ำหน้ำทีฝ่่ำยบริหำรของบริษทั 

 ถ้าไมแ่นใ่จวา่บริษัทมีเจ้าหน้าท่ีฝ่ายบริหารครบทกุต าแหนง่หรือไม ่หรือจะดวูา่ใครเป็นเจ้าหน้าท่ี
บริหารของบริษัท เช็คดไูด้ตลอดเวลาท่ี  
 
View >> Company >> Double Click ช่ือของบริษัทที่ต้องกำรจะดู >> ที่จอ Company  คลิก 

Control ที่ แทบ็ด้ำนบน 
  

ผู้จัดกำรตรวจดูกำรท ำงำนของเจ้ำหน้ำทีฝ่่ำยจัดซ้ือและเจ้ำหน้ำทีฝ่่ำยจัดขำย 

 ผู้จดัการสามารถท่ีจะตรวจดวูา่เจ้าหน้าท่ีฝ่ายจดัซือ้ได้ตัง้ราคาเสนอซือ้วตัถดุิบและเจ้าหน้าท่ีฝ่าย
จดัขายได้ตัง้ราคาเสนอขายสินค้าส าเร็จรูปไว้หรือเปลา่ ได้ดงันี ้
 
ดูกำรท ำงำนของเจ้ำหน้ำท่ีฝ่ำยจัดซือ้ 
Action >> Manage (+CEO) Company >> Go to Work >> Buyer >> View Work 
(ด้ำนล่ำงขวำ) 
 
ดูกำรท ำงำนของเจ้ำหน้ำท่ีฝ่ำยจัดขำย 
Action >> Manage (+CEO) Company >> Go to Work >> Seller >> View Work  
 

ถ้าผู้จดัการเห็นว่าเจ้าหน้าท่ีฝ่ายจดัขายหรือเจ้าหน้าท่ีฝ่ายจดัซือ้ยงัไมไ่ด้ก าหนดราคาหรือตัง้ราคา
ท่ีไมเ่หมาะสม เขาจะไมส่ามารถเปล่ียนแปลงราคานัน้เอง ต้องเรียกเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องมาหารือ และ
ปลอ่ยให้เจ้าหน้าท่ีผู้นัน้เป็นผู้ เปล่ียน  แตถ้่าผู้จดัการเป็นเจ้าหน้าท่ีฝ่ายจดัซือ้หรือเจ้าหน้าท่ีฝ่ายจดัขายเอง 
เขาสามารถเข้าไปเปล่ียนจากจอ Buy Resource for Company หรือ  Sell Resource for Company ได้ 
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บทที ่ 11 
กำรควบรวมกจิกำรของบริษทัคู่แข่ง 

ตามท่ีกล่าวมาแล้วตอนต้น ผู้ ท่ีจะชนะเกมนี ้คือ ผู้ ท่ีสามารถจะตอ่อายใุห้อยูใ่นเกมได้นานท่ีสดุ
เทา่ท่ีจะนานได้ ซึง่จะท าได้โดยการบริโภคสินค้าและบริการให้มากและสม ่าเสมอ เพ่ือเพิ่มระดบัความพงึ
พอใจให้สงูขึน้  การท่ีจะสามารถบริโภคสินค้าและบริการได้เพิ่มขึน้ จะต้องมีการหารายได้เพิ่ม 

เม่ือทกุคนในระบบเศรษฐกิจก่อตัง้แตบ่ริษัทประเภทเดียวกนั ท าให้เกิดการแขง่ขนัท่ีสงูขึน้และใน
ท่ีสดุทกุบริษัทจะได้เพียงก าไรปกต ิฉะนัน้ จงึควรหนัไปมองวิธีการหาก าไรเพิ่ม เชน่ การซือ้หรือควบรวม
กิจการของหลายบริษัทท่ีผลิตสินค้าและบริการเหมือนกนัเข้าด้วยกนั หรือหนัไปซือ้หรือควบรวมกิจการของ
บริษัทในภาคอตุสาหกรรมอ่ืน 

ในบทนีจ้ะพดูถึงการซือ้หรือควบรวมกิจการของบริษัทคูแ่ขง่ในภาคบริการเข้าด้วยกนั ในบทตอ่ไป
จะพดูถึงการเปิดบริษัทใหมใ่นภาคอตุสาหกรรมเสือ้ผ้าโดยตัง้เป็นบริษัทในเครือของบริษัทวสัด ุ(Material) 
ท่ีมีอยู ่ 

การจะซือ้หรือรวมกิจการของบริษัทอ่ืนเข้าด้วยกนันัน้ มกัจะท าโดยการทาบทามจากเพ่ือนท่ีอยูใ่น
กลุม่เดียวกนัหรือจากคนท่ีรู้จกักนั  เพราะจะท าได้ง่ายกวา่ แตก่่อนท่ีจะไปทาบทามใคร ควรต้องศกึษาดวูา่
การด าเนินงานของบริษัทท่ีสนใจเป็นอยา่งไรบ้าง 

การเรียกดสูถานะของบริษัททัง้หมดในระบบเศรษฐกิจท าได้ดงันีคื้อ 
View >> Companies >> All 
 

ปัจจัยช่วยในกำรตัดสินใจเลือกบริษัท 

ปัจจยัท่ีจะชว่ยในการตดัสินใจเลือกบริษัทท่ีจะรวมกิจการด้วยมีดงัตอ่ไปนี ้คือ 
1.  ROI (Return On Investment) ผลตอบแทนจากการลงทนุ ถ้ายิ่งสงูก็ยิ่งดี 
2.  EPS (Earning Per Share) ก าไรตอ่หุ้น ถ้ายิ่งสงูก็ยิ่งดี 
3.  Div (Dividend) อตัราเงินปันผล 
4.  Book (Book Value) มลูคา่ตามบญัชีของหุ้น เน่ืองจากทกุบริษัทเร่ิมจากมีมลูคา่หุ้น ๆ ละ $50 

เทา่กนั ฉะนัน้ บริษัทใดท่ีด าเนินธุรกิจได้ดี มลูคา่ตามบญัชีของหุ้นจะสงูกวา่ $50 และบริษัทท่ีมีก าไรแตปั่น
ผลออกมาน้อย มลูคา่ของหุ้นตามบญัชีของบริษัทนัน้จะยิ่งสงูขึน้ 

5.  Shares  จ านวนหุ้นท่ีบริษัทขายแล้ว (เรียกช าระเงินแล้ว) 
6.  Dir (Directors)  จ านวนของผู้ ถือหุ้น 
7.  Exc (Executive)  จ านวนเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
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8.  Exp (Experience) ประสบการณ์ ซึง่วดัจากจ านวนสินค้าท่ีเคยผลิตมาแล้ว 
9.  Market (Market Share) สว่นแบง่ตลาด ผู้รวมกิจการมกัจะสนใจบริษัทท่ีมีสว่นแบง่ตลาดสงู

มากกวา่บริษัทท่ีมีสว่นแบง่ตลาดเพียงไมก่ี่เปอร์เซนต์ 
 
เม่ือผู้ เลน่สนใจบริษัทใด ให้ Double Click ช่ือบริษัทนัน้ ท่ีจอของบริษัทนัน้ สามารถเรียกดงูบดลุ 

งบการเงิน ฯลฯ ตามท่ีกล่าวมาแล้วในบทท่ี 10 
สมมตวิา่บริษัทท่ีสนใจจะควบรวมกิจการของบริษัทอ่ืนช่ือบริษัท ก  (Acquiring Company)   

เจ้าของบริษัท ก  ศกึษาแล้วเห็นวา่สนใจท่ีจะเข้ารวมกิจการของบริษัท ข  (Targeting Company)  เพราะ
เห็นวา่ผลการด าเนินงานของบริษัท ข ดี 

 

ขั้นตอนกำรเข้ำซ้ือหรือควบรวมกจิกำรของบริษทัอ่ืน 

ขัน้ตอนท่ีบริษัท ก จะเข้าซือ้หรือควบรวมกิจการของบริษัท ข ท าได้ดงันี  ้
1.  บริษัท ก เสนอเร่ืองท่ีจะซือ้หรือควบรวมกิจการของบริษัท ข ไปยงัผู้ ถือหุ้นของบริษัท ข 
2.  บริษัท ข ประชมุผู้ ถือหุ้น และลงมตติอบรับหรือปฏิเสธ ข้อเสนอของบริษัท ก 
3.  ถ้าท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัท ข เห็นชอบในข้อเสนอของบริษัท ก   บริษัท ก จดัด าเนินการควบ

รวมกิจการได้ 
 
ขัน้ตอนทัง้ 3 ท าได้ดงันีคื้อ 

ขัน้ตอนท่ี  1 
Action >> Direct Company >> เลือกชื่อ บริษัท ก >> Go to Work >> ที่จอ Direct 
Company >> คลิก Acquisition (กำรเข้ำครอบครอง) ทำงแถบบน >> Trade Stock & 
Takeover Company ทำงตอนล่ำงของจอ >> เลือกประเทศและภำคอุตสำหกรรม ขณะนีก้ ำลัง
พูดถงึ บริษัท ข ท่ีเป็นบริษัท Service 
>> ที่จอ Select Stock or Takeover Target เลือกชื่อบริษัทท่ีจะควบรวมกิจกำร คือ บริษัท ข 
>> Takeover Bid >> ที่จอ Takeover Bid Targeting บริษัท ข   เตมิ Premium Over Basic 
Value และ Percent Cash >> Submit Bid  
 

ถ้าการด าเนินงานของบริษัท ข  ดีมีก าไร บริษัท ข  จะยอมขายกิจการตอ่เม่ือได้ราคามากกวา่
มลูคา่ตามบญัชี (Book Value) ค าวา่ Premium Over Basic Value ท่ีเห็นในจอนีเ้ป็นเงินเพิ่มจาก Book 
Value (ในกรณีท่ีมลูคา่ตามบญัชีมีคา่มากกว่าศนูย์) ท่ีบริษัท ก จะจา่ยให้ผู้ ถือหุ้นบริษัท ข  เกมนีก้ าหนดให้
ต้องจา่ยเพิ่มอยา่งน้อย $1 ถ้าบริษัท ข  เป็นบริษัทท่ีดี และบริษัท ก อยากได้มาก ก็ต้องจา่ยเพิ่มมากหนอ่ย 
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Percent Cash เป็นเปอร์เซ็นต์ของเงินสดท่ีบริษัท ก จะจา่ยให้ผู้ ถือหุ้นบริษัท ข   บริษัท ก สามารถ
ท่ีจะจา่ยเป็นเงินสด 100%  หรือจา่ยเป็นหุ้น 100% (0% cash)  หรือจา่ยเป็นเงินสดบ้างเป็นหุ้นบ้าง 
แล้วแตท่ัง้คูจ่ะตกลงกนั 

ถ้าบริษัท ก จา่ยบริษัท ข  เป็นเงินสด 100%  ถือวา่บริษัท ก ซือ้กิจการของบริษัท ข   เม่ือเจ้าของ
บริษัท ข ได้เงินไปแล้ว เขาก็จะไมมี่สว่นเก่ียวข้องกบับริษัทอีกตอ่ไป แตก่ารจา่ยเป็นเงินสด 100%นัน้  ทัง้ 2 
ฝ่ายต้องร่วมกนัพิจารณาวา่จะคดิราคาอยา่งไร จงึจะเป็นธรรมกบัทัง้ 2 ฝ่าย  ซึง่บางครัง้เป็นเร่ืองท่ีจะตกลง
กนัได้ยาก โดยเฉพาะอยา่งยิ่งถ้าเป็นเพ่ือนกนั การจา่ยเป็นหุ้น 100% นัน้ จะตกลงกนัได้ง่ายกวา่ เพราะ
เจ้าของบริษัท ข ก็จะยงัถือหุ้นอยู่ในบริษัท ก ร่วมกบัเจ้าของเดมิของบริษัท ก  ถ้าธุรกิจดี หุ้นท่ีถืออยู่ก็มี
ราคาสงูขึน้ คือจะไมมี่ใครรู้สึกเสียเปรียบ 

 
ขัน้ตอนท่ี  2 

เม่ือบริษัท ก ย่ืนข้อเสนอให้บริษัท ข แล้ว ควรบอกให้เจ้าของหรือกรรมการของบริษัท ข  รู้ เพ่ือท่ี
บริษัท ข จะได้ตอบรับข้อเสนอของบริษัท ก อยา่งเป็นทางการ บริษัท ข  ตอบรับข้อเสนอของบริษัท ก ได้
ดงันี ้
Action >> Direct Company >> เลือกชื่อบริษัท ข >> Go to Work >> ที่จอ Direct 
Company ของบริษัท ข คลิก Power ทำงแถบบน >> ตรง Takeover Offers คลิกช่ือ บริษัท ก 

>> เช็ค Approve offer >> Execute 
 

ขัน้ตอนท่ี  3 
เม่ือบริษัท ข ลงลายมือช่ือยินยอมให้บริษัท ก เข้าควบรวมกิจการแล้ว บริษัท ก ต้องตอบรับทราบ

และลงมือด าเนินการควบรวมกิจการ โดยเข้าไปท่ีจอ Takeover Bid Targeting บริษัท ข  ดงันี ้ 
 

Action >> Direct Company >> คลิกช่ือบริษัท ก >> Go to Work >> Acquisition >> Trade 
Stock & Takeover Company >> เลือก All และ Service >> เลือกชื่อบริษัท ข >> Takeover 
Bid >> Execute Takeover 
 

ในกรณีควบรวมกิจการนี ้เจ้าหน้าท่ีบริหารเดมิยงัอยูไ่มมี่การเปล่ียนแปลง ยกเว้นในกรณีท่ีเจ้าของ
ต้องการท่ีจะปรับเปล่ียนบางต าแหนง่ ตวัอยา่งเชน่ ถ้าเราไปควบรวมกิจการของอีกภตัตาคารหนึง่ ทัง้สอง
ภตัตาคารยงัคงต้องมีเจ้าหน้าท่ีบริหารเหมือนเดมิ 
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บทที ่ 12 

กำรตั้งบริษทัในภำคอุตสำหกรรมอ่ืน 

 การตัง้บริษัทในภาคอตุสาหกรรมอ่ืนนัน้ท าได้ 2 วิธี คือ 
1.  ตัง้เป็นบริษัทใหมโ่ดยตรง ไมเ่ก่ียวกบับริษัทแรกท่ีมีอยู ่ในการตัง้บริษัทใหมล่กัษณะนี ้ท าได้

เหมือนกบัการตัง้บริษัทท่ีกล่าวมาแล้วในบทท่ี 5   การตัง้บริษัทใหม่วิธีนี ้เงินทนุทัง้หมดต้องมาจากเงินออม
หรือมาจากการขายหุ้นของบริษัทแรกท่ีมีอยู่ หรือมาจากการร่วมหุ้นกบัญาตพ่ีิน้องเพ่ือนฝงู หรือมาจาก
วงเงินสินเช่ือสว่นบคุคล เพราะถ้ามีเงินทนุไมพ่อ บริษัทใหมจ่ะไมส่ามารถจ้างพนกังานได้ 
  

2.  ตัง้บริษัทใหมเ่ป็นบริษัทในเครือของบริษัทแรกท่ีมีอยู ่ในกรณีนี ้เม่ือมีเงินทนุไมพ่อ สามารถไปกู้
จากธนาคารในนามของบริษัทแรกได้ 
 ในบทนี ้จะแสดงการตัง้บริษัทใหม ่ตามกรณีท่ี 2 โดยจะแสดงวิธีการไปกู้ เงินจากธนาคารก่อน 
 

กำรกู้เงินจำกธนำคำร 

Action >> Manage (+CEO) Company >> Go to Work >> ที่จอ Manage Company คลิก 

Bank ที่แถบบนซ้ำย >> Loan (ลงมำประมำณ 1/3 ของจอ) >> เตมิจ ำนวนเงินท่ีต้องกำรกู้ >> 

เตมิว่ำจะกู้นำนเท่ำไรตรง Term ถ้ำใส่ 0 แปลว่ำ ธนำคำรจะให้กู้ทุกคำบตลอดไป แต่ถ้ำใส่ 1 
แปลว่ำต้องกำรกู้แค่ 1 คำบ หลังจำกนัน้จะจ่ำยคืนหมด >> เลือกว่ำจะจ่ำยดอกเบีย้อย่ำงไร ถ้ำ
ต้องกำรให้ดอกเบีย้ทบเข้ำในเงนิต้นก็เช็คที่ Compound Interest Into Principal >> Execute 
 
 โปรแกรมก าหนดให้กู้ ได้ไมเ่กิน 10 เทา่ของมลูคา่ของบริษัท (Equity) เม่ือผู้ เลน่เตมิจ านวนเงินท่ีจะ
กู้ เข้าไป ถ้าเกินขีดจ ากดั โปรแกรมจะไมใ่ห้ผา่น 
 เราสามารถเรียกดอูตัราแลกเปล่ียนเงินตราระหว่างประเทศ อตัราดอกเบีย้เงินฝาก และอตัรา
ดอกเบีย้เงินกู้ของประเทศตา่ง ๆ ได้จากจอ Manage Company นี ้โดยคลิกท่ี View Exchange Rate  และ 
View Interest Rate 
 

กำรตั้งบริษทัในเครือ 

 ในท่ีนีจ้ะแสดงตวัอยา่งการตัง้บริษัทในภาคเสือ้ผ้า (Clothing) โดยตัง้เป็นบริษัทในเครือของบริษัท
วสัด ุ(Material) ท่ีมีอยู่ ท าได้ดงันี ้
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Action >> Direct Company >> เลือกชื่อบริษัทแรก >> Go to Work >> ที่จอ Direct 
Company คลิก Acquisition (กำรครอบครอง) ทำงแถบบน >> เลือกอุตสำหกรรม Clothing  
ตัดสินใจว่ำจะไปตัง้บริษัทที่ประเทศไหน (ดูตำรำงที่ 5.1 และ 5.2) ใส่ช่ือบริษัทใหม่ และจ ำนวน
หุ้นท่ีต้องกำรจะซือ้ (ถ้ำน้อยกว่ำจ ำนวนที่โปรแกรมค ำนวณให้) ปกตโิปรแกรมจะค ำนวณจ ำนวน
หุ้นที่จะซือ้ได้ให้แล้วตำมจ ำนวนเงนิท่ีมีอยู่ >> Execute 

 
เม่ือมีการตัง้บริษัทใหมแ่ม้วา่จะเป็นบริษัทในเครือ ต้องมีการจ้างเจ้าหน้าท่ีบริหารชดุใหม่ วิธีการ

จ้างงานจะเหมือนกบัท่ีกลา่วไว้แล้วในบทท่ี 6 
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บทที ่ 13 

เตรียมตวัเข้ำสู่วงจรชีวติใหม่ 

ดงัท่ีเคยกลา่วมาแล้ววา่ในทกุวงจรชีวิต รัฐจะให้เงินเบีย้เลีย้งยงัชีพกบัผู้ เลน่ทกุคนเป็นเวลาก่ีคาบ
แล้วแตโ่ปรแกรมจะตัง้ไว้ แตจ่ะไมไ่ด้ให้ทกุคาบตลอดวงจรชีวิตนัน้ๆของผู้ เลน่ ฉะนัน้ เม่ือใกล้เวลาท่ีผู้ เล่น
จะไมไ่ด้รับเบีย้เลีย้ง จะเห็นตวัอกัษรสีแดงขึน้ท่ีจอดคู าแนะน าบอกผู้ เลน่ให้เตรียมสง่ค าสัง่บอกโปรแกรมวา่
อยากจะเร่ิมวงจรชีวิตหน้าเม่ือไร 

ผู้ เลน่จะตดัสินใจวา่จะจบวงจรชีวิตแรกหรือวงจรชีวิตปัจจบุนัเม่ือไรนัน้ได้โดยการพิจารณาจากผล
การเลน่ท่ีผา่นมา ส าหรับผู้ เล่นท่ีเลน่ได้ดี กลา่วคือ มีหุ้นในบริษัทท่ีมีมลูคา่ดีพอสมควรและมีเงินออมสะสม
อยูใ่นปัญชี แม้จะไมไ่ด้รับเงินเบีย้เลีย้งจากรัฐ ก็ยงัสามารถขายหุ้นและเอาเงินออมและเงินจากการขายหุ้น
ออกมาใช้จา่ย ในทางตรงกนัข้าม ผู้ เลน่ท่ีเป็นหนีธ้นาคารและหุ้นไมมี่ราคาหรือบริษัทท่ีเปิดไว้ขาดทนุ มกัจะ
อยากจบวงจรชีวิตแรกทนัที เพ่ือไปเร่ิมต้นใหมใ่นวงจรชีวิตหน้า 

 

กรณทีีผู้่เล่นไม่มเีงินออมและบริษทัมหีนีสิ้นมำกกว่ำเงินทุนของบริษทั 

 การจะดวู่าผลการเล่นของตนเองเป็นอยา่งไรนัน้ ให้ดสูถานะการเงินร่วมกบัสถานะการลงทนุของ
ตนเอง ดงันี ้
 1.  ดูสถำนะกำรเงนิ   View >> Self >> Money   ข้อมลูท่ีต้องดท่ีูจอนีคื้อ เงินท่ีมีอยูใ่นบญัชี
เงินออม (Current Savings) ท่ีอยูท่ี่บรรทดัเกือบสดุท้ายของจอ 
 2.  ดูสถำนะกำรลงทุน View >> Self >> Investment    ตวัเลขท่ีต้องด ูคือ มลูคา่ของบริษัท 
(Equity) ซึง่เป็นส่วนตา่งของสินทรัพย์และหนีส้ินของบริษัท 
 
 สมมตวิา่ตวัเลขท่ีปรากฎอยูใ่นบญัชีเงินออมของ นาย ก ท่ีจอ Self >> money ติดลบอยู ่$3,120 
ซึง่หมายความวา่ นาย ก ไมมี่เงินออมและยงัเป็นหนีธ้นาคารอยูอี่ก $3,120 
สมมตวิา่จอ Self >> Investment (ตดัมาเฉพาะสว่นลา่งของจอ) ของนาย ก เป็นดงันี ้
 

Performance 
Company Cost Equity Dividend 

AA 2,000 2,000 0 
BB 2,570 -187 0 
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 นาย ก มี 2 บริษัท บริษัท AA มีมลูคา่ $2,000  สว่นบริษัท BB ไมมี่คา่เลย เพราะติดลบ $187 เม่ือ
บริษัท AA ยงัมีคา่อยู ่นาย ก สามารถท่ีจะขายหุ้นบริษัท  AA  แตเ่งินท่ีได้จากการขายหุ้นบริษัท  AA จะยงั
ไมพ่อน าไปจา่ยหนีธ้นาคารท่ีนาย ก ติดอยู่ $3,120  ฉะนัน้ นาย ก ไมค่วรท าอะไรตอ่ ควรตดัสินใจจบวงจร
ชีวิตทนัที เพ่ือไปเร่ิมต้นใหมใ่นวงจรชีวิตท่ี 2 
 

กรณทีีผู้่เล่นมเีงินออมหรือหุ้นของบริษทัมีมูลค่ำดี 

 สมมตวิา่ตวัเลขท่ีปรากฎอยูใ่นบญัชีเงินออมของ นาย ข ท่ีจอ Self-Money นัน้ติดลบอยู ่$1,000 
ซึง่หมายความวา่ นาย ข เป็นหนีธ้นาคารอยู ่$1,000 
 สว่นจอ Self >> Investment ของนาย ข (ตดัมาเฉพาะส่วนลา่งของจอ) เป็นดงันี ้
 

Performance 
Company Cost Equity Dividend 

DD 5,000 5,137 33,661 
  
 แม้วา่นาย ข จะเป็นหนีธ้นาคารอยู่ $1,000 แตบ่ริษัท DD ของนาย ข นัน้มีมลูคา่ถึง $5,137 เม่ือ
นาย ข ขายหุ้นของบริษัท DD น าเงินสว่นหนึง่ไปจา่ยหนีธ้นาคาร นาย ข ก็จะยงัมีเงินเหลือท่ีจะเอาไป
จบัจา่ยใช้สอยได้ ฉะนัน้ นาย ข ไมค่วรรีบจบชีวิตในวงจรชีวิตนี ้แตค่วรขายหุ้นและเอาเงินออกมาจบัจา่ยใช้
สอย เพ่ือสะสมคะแนนให้เพิ่มขึน้เร่ือย ๆ  

 

กำรขำยหุ้นทีม่อียู่ 

Action >> Trade Stock & Takeover Company >> Portfolio >> ที่จอ Select Stock or 
Takeover Target เลือกชื่อบริษัทของเรำที่เรำต้องกำรขำยหุ้น >> Go to Market >> ที่จอ 

Stock of ช่ือบริษัทของเรำ เลือก They Buy (ตรงแถบด้ำนบน) >> 
 สำมำรถท ำกำรขำยหุ้นโดยวิธีใดวิธีหน่ึงใน 2 วิธี ดังนี ้
1. ตรง They Bid to Buy จะเหน็มีผู้เสนอซือ้อยู่แล้ว ถ้ำเรำพอใจในรำคำเสนอซือ้ของผู้

นัน้ ก็เตมิจ ำนวนหุ้นท่ีจะขำยให้ผู้นัน้ไป >> Execute Sale 
2. ถ้ำไม่พอใจรำคำของผู้เสนอซือ้ เตมิรำคำท่ีต้องกำรจะขำยและจ ำนวนตรง You Ask to 

Sell >> Submit Offer to Sell  
มกัใช้ในกรณีท่ีต้องการขายสงูกวา่ราคาท่ีมีผู้ เสนอซือ้ โดยหวงัวา่ผู้ ซือ้อาจขึน้ราคาซือ้ 
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 สมมตวิา่ผู้ เลน่เลือกขายหุ้นในวิธีท่ี 1 ถ้ายงัมีหุ้นเหลืออยู ่ให้คลิก Next Offer ดวูา่มีผู้ เสนอซือ้อีก
ไหม จะซือ้ในราคาเทา่ไร ถ้าผู้ เลน่พอใจในราคาเสนอซือ้นัน้ ก็เตมิจ านวนหุ้นท่ียงัเหลืออยู่ >> Execute 
Sale 
 เงินท่ีได้จากการขายหุ้นจะถกูบนัทึกอยู่ท่ี Share Sales ท่ีจอ View >> Self >> Money เม่ือน าเงิน
จากการขายหุ้นไปรวมกบัรายรับอ่ืน ๆ แล้วหกัด้วยคา่ใช้จ่ายตา่ง ๆ  ผลลพัท์ท่ีได้ คือ รายได้สทุธิซึง่จะถกู
บนัทกึอยูท่ี่บญัชีเงินออมหรือ Current Savings 

 

จัดกำรเงินทีไ่ด้จำกกำรขำยหุ้นและเงินออมทั้งหมด 

Action >> Consume Products & Set Budget >> ที่จอ Consume Products คลิก Set 
Budget (ด้ำนล่ำงขวำ) >> ที่จอ Set Budget เตมิตวัเลขใน Periodic Savings (ต้องใส่

เคร่ืองหมำยลบ [–] ถ้ำเป็นกำรถอนเงนิเป็นงวดๆ) และเตมิตัวเลขใน Current Savings (เงนิ

ออมทัง้หมดในบัญชี) >> Execute 
 
 สมมตใิห้ Current Savings มีเงินอยู ่$3,996 และ Unrestricted Balance (จ านวนเงินสดท่ีมีอยูซ่ื่ง
ใช้ได้ทนัที) มีอยูเ่ทา่กบั $100 
 การจะสัง่ให้โปรแกรมตัง้งบประมาณอยา่งไรนัน้ ท าได้หลายแบบ อาทิเชน่ 
 

 กรณีที่ 1 กรณีที่ 2 กรณีที่ 3 กรณีที่ 4 
Periodic Saving 0 -800 0 0 
Current Savings 0 3,996 3,996 3,996 
Want Target 300 300 300 300 
Need Target 0 0 0 100 

 
 กรณีที่ 1 เป็นกรณีท่ีผู้ เลน่สัง่ให้โปรแกรมถอนเงินออมออกมาหมดเลย ในกรณีนี ้โปรแกรมจะน า
เงินทัง้หมดไปประมลูซือ้สินค้าอปุโภคบริโภคให้ การตัง้งบประมาณวิธีนีค้อ่นข้างเส่ียงเพราะเงินอาจถกูใช้
หมดก่อนในขณะท่ีผู้ เลน่ยงัมีชีวิตเหลืออยู่อีกหลายคาบ 
 กรณีที่ 2 เป็นการสัง่ให้โปรแกรมคอ่ย ๆ ถอนเงินออกมาเป็นงวด ๆ งวดละ $800  ต้องใส่
เคร่ืองหมายลบ (–)  หน้าตวัเลขเพื่อแสดงวา่เป็นการถอนเงิน การจะสัง่ให้โปรแกรมถอนเงินออกมาเทา่ไร
นัน้แล้วแตว่า่ผู้ เลน่มีเงินออมอยูเ่ทา่ไร และอยากจะมีชีวิตอยูต่อ่อีกก่ีคาบ 
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 ในกรณีนี ้โปรแกรมจะน าเงินออมท่ีถอนออกมาเป็นงวด ๆ ไปรวมกบัเงินสดท่ีมีอยูไ่ปประมลูซือ้
สินค้าให้เป็นงวด ๆ ตราบเท่าท่ีชีวิตยงัมีอยู่ 
 กรณีที่ 3 เป็นกรณีท่ีสัง่ให้โปรแกรมอย่าไปแตะต้องเงินออม คงปล่อยเงินออมทัง้หมดไว้ในบญัชี 
กรณีนี ้โปรแกรมจะใช้เฉพาะเงินสดท่ีมีอยูซื่อ้สินค้าให้เท่านัน้ 
 กรณีที่ 4 มีการก าหนด Need Target เป็น 100 ยทูิล  Need Target เป็นจ านวนยทูิลท่ีจ าเป็นต้อง
บริโภคในแตล่ะคาบ ในขณะท่ี Want Target เป็นจ านวนยทูิลท่ีต้องการจะบริโภคในแตล่ะคาบ 
 ในกรณีนี ้ผู้ เลน่ไมไ่ด้สัง่ให้โปรแกรมไปถอนเงินออกจากบญัชีเงินออม แตมี่การก าหนดจ านวนยทูิล
ท่ีจ าเป็นในการบริโภคไว้ ฉะนัน้ โปรแกรมจะซือ้สินค้าให้โดยใช้เงินสดท่ีมีอยู่ก่อน ถ้าไมมี่เงินสดหรือมีไมพ่อ 
โปรแกรมจะถอนเงินออกจากบญัชีเงินออมให้เอง 
 

ค ำส่ังเร่ิมวงจรชีวติใหม่ 

 เม่ือผู้ เลน่ตดัสินใจได้แล้ววา่จะจบวงจรชีวิตแรกเม่ือไร ขอให้เข้าไปสัง่การท่ีโปรแกรมได้ดงันี  ้
Action >> New Life >> เช็คที่ Begin new life before >> เตมิ 0, 1 หรือตัวเลขอ่ืนหน้ำ 

period >> Execute 
  จะเห็นวา่โปรแกรมได้เตมิตวัเลขตวัหนึง่ไว้ให้แล้วโดยตัง้อยูบ่นสมมตฐิานวา่ผู้ เลน่จะจบชีวิตทนัทีท่ี
ไมไ่ด้รับเบีย้เลีย้ง เช่น ขณะนีอ้ยูท่ี่คาบ 12 ยงัมีสิทธ์ิได้รับเบีย้เลีย้งอีก 3 คาบ โปรแกรมจะเตมิเลข 4 ไว้ให้ ผู้
เลน่ไมจ่ าเป็นต้องจบชีวิตทนัทีท่ีไมไ่ด้รับเบีย้เลีย้ง ผู้ เลน่เปล่ียนตวัเลขนีไ้ด้ตามความเหมาะสม 

- ถ้าเลือกเตมิ 0 แปลวา่ต้องการจบวงจรชีวิตปัจจบุนัทนัที  
- ถ้าเลือกเตมิ 1 แปลวา่ต้องการจบวงจรชีวิตปัจจบุนัเม่ือจบคาบปัจจบุนัท่ีก าลงัเลน่อยู่ 
- ถ้าเลือกเตมิตวัเลขอ่ืน เชน่ ถ้ายงัมีเวลาเหลืออยู่อีก 10 คาบในวงจรชีวิตนี ้และผู้ เลน่อยากอยู่

จนถึงตอนนัน้ ก็เตมิ 11 คือสัง่โปรแกรมว่าจะจบวงจรชีวิตก่อนคาบ 11 

 เม่ือจบวงจรชีวิตปัจจบุนัไปแล้ว ผู้จดัการมรดก (ในท่ีนีคื้อโปรแกรม) จะเข้ามาจดัการจ าหนา่ย
ทรัพย์สิน คือหุ้นในบริษัทท่ีผู้ เลน่มีอยู ่แล้วเอาเงินสดท่ีได้ไปจา่ยหนีธ้นาคาร และหากมีเงินเหลือ เงินท่ีเหลือ
จะถกูเก็บเป็นภาษีมรดกทัง้หมด สว่นในกรณีท่ีเงินสดท่ีได้มีไมพ่อจา่ยหนี ้หนีส้ินทัง้หมดจะถกูลบไป 
 หุ้นของบริษัทท่ีผู้จดัการมรดกเอาออกขายในตลาดนัน้ ใครจะซือ้ก็ได้ ถ้าไมมี่ผู้ ซือ้ โปรแกรมจดัให้
รัฐเป็นผู้ ซือ้ และรัฐจะซือ้ต ่ากวา่มลูคา่ตามบญัชีของหุ้นเท่านัน้ 
 ฉะนัน้ เม่ือจบวงจรชีวิตหนึง่ ๆ ผู้ เลน่จะไมส่ามารถเอาทรัพย์สินเงินทองและหุ้นของบริษัทท่ีเคยมี
ตดิตวัไป (ตวับริษัทยงัอยู ่ไมไ่ด้ตายตามไปด้วย) สิ่งเดียวท่ีเอาตดิตวัไปได้ คือ คะแนนท่ีผู้ เลน่สะสมไว้ 
คะแนนนัน้จะยงัคงอยู่ และจะสะสมเพิ่มขึน้เร่ือย ๆ ในวงจรชีวิตถดัไป 
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บทที ่14 

เร่ิมวงจรชีวติใหม่ 

 ถ้าผู้ เลน่ได้สง่ค าสัง่ให้โปรแกรมรู้วา่ต้องการเร่ิมต้นวงจรชีวิตถดัไปเม่ือไร เม่ือถึงเวลาท่ีเร่ิมวงจรชีวิต
ใหมแ่ล้ว ราคาและปริมาณเสนอซือ้สินค้าอปุโภคบริโภคทัง้ 5 ท่ีผู้ เลน่ย่ืนประมลูซือ้ไว้เม่ือเร่ิมวงจรชีวิตแรก
หรือวงจรชีวิตก่อน จะยงัคงอยูต่อ่เน่ืองมาถึงวงจรชีวิตท่ี 2 หรือวงจรชีวิตถดัไป แต่ถ้าผูเ้ล่นไม่ไดส่้งค าสัง่ให้
โปรแกรมรู้ว่าตอ้งการเร่ิมต้นวงจรชีวิตถดัไปเมื่อไร เมื่อเร่ิมวงจรชีวิตใหม่ ตอ้งท าการประมูลซ้ือสินคา้
อปุโภคบริโภคตามทีก่ล่าวในบทที ่3 อีกครั้ง  

เม่ือเร่ิมวงจรชีวิตใหม่ทกุครัง้ รัฐจะยงัคงจา่ยเงินเบีย้เลีย้งยงัชีพคาบละ $500 และวงเงินสินเช่ืออีก
จ านวนหนึง่แก่ผู้ เล่น สิ่งท่ีผู้ เล่นจะท าได้เม่ือเร่ิมวงจรชีวิตใหมมี่อาทิเชน่ การไปรับจ้างท างานให้ผู้ อ่ืน การ
จดัตัง้บริษัทใหม ่(บทท่ี 5) การควบรวมกิจการกบับริษัทอ่ืน (บทท่ี 11) การตัง้บริษัทในเครือ (บทท่ี 12) หรือ
การเข้าซือ้หุ้นของบริษัทท่ีด าเนินกิจการอยูแ่ล้ว 

 ตลาดหลกัทรัพย์ทัว่ไปจะมี market maker ซึง่อาจเป็นบริษัทนายหน้าท่ีท าหน้าท่ีซือ้ขายหุ้นให้
ลกูค้า โดยหวงัท่ีจะท าก าไรจากสว่นตา่งของราคา และเพื่อให้เกิดสภาพคลอ่งในการซือ้ขายในตลาด 
โปรแกรมนีก้ าหนดให้รัฐบาลท าหน้าท่ีเป็น market maker ท่ีไมห่วงัท าก าไร 

 

ข้อได้เปรียบในกำรเข้ำซ้ือหุ้นของบริษทัทีด่ ำเนินกจิกำรอยู่ 

 การเข้าซือ้หุ้นของบริษัทท่ีเปิดด าเนินกิจการมานาน มีประสบการณ์ในการบริหารจดัการ มีสว่น
แบง่ตลาดมากพอสมควร มีก าไรดี ยอ่มดีกวา่การไปเปิดบริษัทใหมเ่อง หรือแม้วา่บริษัทท่ีไปซือ้มาจะ
ขาดทนุ แตห่ากเราซือ้ได้ราคาดี และเรามีความสามารถในการบริหารจดัการ ก็อาจพลิกผนัให้บริษัทนัน้มี
ก าไรขึน้มาได้ 
 ตามท่ีกล่าวมาแล้วในท้ายบทท่ี  13  โปรแกรมก าหนดให้รัฐเป็นผู้ ซือ้หุ้นท่ีออกจ าหนา่ยในตลาด
และไมมี่ผู้ใดต้องการซือ้ รัฐจะซือ้ในราคาท่ีต ่ากวา่มลูคา่ตามบญัชีของหุ้นนัน้ ๆ เทา่นัน้ และเม่ือรัฐน าหุ้น
ออกขาย รัฐจะไมบ่วกก าไรเข้าในราคาขาย นัน่หมายความวา่ เม่ือเร่ิมวงจรชีวิตใหม่ ผู้ เลน่มีโอกาสท่ีจะ
เลือกซือ้หุ้นจากรัฐในราคาต ่า 
 นอกจากนี ้โปรแกรมยงัก าหนดให้ผู้ เลน่แตล่ะคน เปิดบริษัทใหมไ่ด้สงูสดุ 8 บริษัท ตลอดเกมในทกุ
วงจรชีวิต การเปิดบริษัทในเครือถือว่าเป็นการเปิด 2 บริษัท ฉะนัน้ ถ้าผู้ เลน่มีชีวิตอยู่ได้หลายวงจรชีวิต จะ
ไมส่ามารถเปิดบริษัทใหมไ่ด้ในวงจรชีวิตหลงั ๆ 
 ยิ่งไปกวา่นัน้ การก่อตัง้บริษัทใหมต้่องมีคา่ใช้จา่ยในการก่อตัง้ (founding fee) สว่นการซือ้บริษัท
ท่ีตัง้มาแล้วไมต้่องมีคา่ใช้จา่ยในการก่อตัง้ 
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หลกัในกำรเลือกซ้ือบริษทั 

 บริษัทท่ีผู้ เล่นควรเข้าไปซือ้เม่ือเร่ิมวงจรชีวิตใหม ่ควรเป็นบริษัทท่ีมีฐานะเป็น Private 0% เพ่ือจะ
ได้แนใ่จวา่มีหุ้นขายแน่ และควรเป็นบริษัทท่ีมีหุ้นขายในราคาต ่ากวา่มลูคา่ตามบญัชี (Sell Discount) 
บริษัทท่ีเป็น Private 0% อาจเป็นบริษัทท่ีรัฐซือ้ไปทัง้หมด 100% ในราคาต ่ากวา่มลูคา่ตามบญัชี หรือรัฐซือ้
ไปเพียงบางสว่น และสว่นท่ีเหลือบริษัทนัน้ซือ้คืนไปเอง (Treasury Stock) โปรแกรมก าหนดให้บริษัทซือ้คืน
ในราคาเทา่กบัมลูคา่ตามบญัชี 

บริษทัทีเ่ป็น Private 0% 

 ในการดวูา่เอกชนเป็นเจ้าของบริษัทตา่ง ๆ ในสดัสว่นเทา่ไรนัน้ ดไูด้ดงันี ้
 View >> Companies >> All >> Status 

ขอให้สงัเกตวา่การคลิกหวัข้อแตล่ะครัง้ โปรแกรมจะจดัเรียงล าดบัให้ไมเ่หมือนกนั เช่น คลิกครัง้
แรก เรียงจาก Private 100% ไป Private 0% คลิกครัง้ท่ี 2 จะเรียงจาก Private 0% ไป 100% เป็นต้น 

บริษัทท่ีเป็น Private 100% นัน้เอกชนเป็นเจ้าของหุ้นทัง้หมด สว่นบริษัทท่ีเป็น Private 0% นัน้ รัฐ
อาจเป็นเจ้าของหุ้น 100% หรือรัฐอาจเป็นเจ้าของบางสว่น ฉะนัน้ เราต้องเลือกซือ้หุ้นท่ีมีฐานะเป็น Private 
0% เพราะมีหุ้นขายแน ่และเม่ือเราซือ้หุ้นจากรัฐไปแล้ว เราจะคมุบริษัทท่ีซือ้ได้ทนัที 

สมมตวิา่บริษัทท่ีเป็น Private 0% มี 6 บริษัท ดงันี ้บริษัท AA, BB, CC, DD, EE และ FF 

บริษทัทีม่ีหุ้นขำยต ่ำกว่ำมูลค่ำตำมบัญชี (Sell Discount) 

 การจะดวู่าบริษัทใดมีหุ้นขายต ่ากว่ามลูคา่ตามบญัชีท าได้ดงันี ้

Action >> Trade Stock & Takeover Company >> All >> All  
ท่ีจอ Select Stock or Takeover Target ขอให้ให้ความสนใจกบัคอลมัน์ Sell Discount   
-   NA แปลว่า ไมมี่หุ้นขาย  
-   0 แปลวา่ไมมี่การลดราคาจากมลูคา่หุ้นตามบญัชี (Book Value)   
-   1 แปลวา่ราคาท่ีขายต ่ากวา่มลูคา่หุ้นตามบญัชี $1 ตอ่หุ้น 
-   -1 แปลวา่ราคาท่ีขายสงูกวา่มลูคา่ตามบญัชี $1 ตอ่หุ้น 
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ตำรำงท่ี 14.1  Select Stock or Takeover Target  
 

ช่ือบริษัท Sell Discount 
AA 50 
BB 29 
CC 14 
DD 0 
EE -5 
FF -8 

    
ตารางท่ี 14.1 แสดงให้เห็นว่า บริษัททัง้ 6 ซึง่เป็น Private 0% นัน้ หุ้นของบริษัท AA, BB และ CC 

มีการขายต ่ากวา่มลูคา่หุ้นตามบญัชี 50, 29 และ 14 เหรียญตอ่หุ้นตามล าดบั ในขณะท่ีหุ้นของบริษัท DD 
ขายตามราคามลูคา่หุ้นตามบญัชี และหุ้นของบริษัท EE และ FF ขายสงูกวา่มลูคา่หุ้นตามบญัชี ฉะนัน้ หุ้น
ของบริษัทท่ีนา่สนใจกลุม่แรกควรจะเป็นบริษัท  AA, BB และ CC หุ้นของบริษัทท่ีเหลือก็อาจนา่สนใจ
เหมือนกนัถ้าบริษัทมีการบริหารจดัการท่ีดี มีก าไร แม้วา่จะขายในราคาสงูกว่ามลูคา่หุ้นตามบญัชี 
 ให้คลิก View >> Companies เพ่ือเปรียบเทียบดสูว่นแบง่ตลาด ประสบการณ์ในการ
ด าเนินงาน ฯลฯ ของบริษัททัง้ 6 เพ่ือชว่ยในการตดัสินใจว่าจะเข้าไปซือ้บริษัทไหนก่อน 
 เม่ือตดัสินใจได้แล้ววา่จะเข้าซือ้บริษัทไหน ถ้ายงัอยูท่ี่จอ Select Stock or Takeover Target ให้
คลิกช่ือบริษัทท่ีต้องการซือ้ >> Go to Market หรือจะเรียกจอนัน้ขึน้มาใหมไ่ด้ดงันี ้ 
 
Action >> Trade Stock & Takeover Company >> All >> All >> เลือกชื่อบริษัทท่ีต้องกำร

จะซือ้ >> Go to Market >> ที่จอ Stock of บริษัทที่เลือก >>They Sell (ตรงแถบด้ำนบน) >> 
ตรง They Ask to Sell ดูรำคำท่ีผู้ขำยจะเสนอขำย ถ้ำพอใจรำคำนัน้ ก็กรอกจ ำนวนท่ีจะซือ้ >> 
Execute Purchase >> Next Offer (ถ้ำยังต้องกำรซือ้อีก) >> Execute Purchase 
 ในการซือ้นัน้ โปรแกรมจะซือ้ให้ตามจ านวนเงินท่ีมีอยู ่(ด ูfinancing available) และในการซือ้ครัง้
ท่ี 2 มกัจะเป็นการซือ้จากผู้ขายอีกรายหนึง่ในราคาท่ีสงูกวา่ราคาท่ีซือ้จากผู้ขายรายแรก 
 เม่ือซือ้บริษัทได้แล้ว ต้องดวู่าบริษัทนัน้มีเจ้าหน้าท่ีบริหารอยูห่รือเปล่า ท าได้ดงันี  ้
View >> Companies >> double click ช่ือบริษัทท่ีเพิ่งซือ้มำ >> control 
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 ถ้าบริษัทนัน้ยงัไมมี่เจ้าหน้าท่ีบริหาร และเราเป็นผู้ คมุบริษัท เรามีสิทธ์ิท่ีจะจ้างเจ้าหน้าท่ีบริหารซึง่
รวมถึงการจ้างตนเองได้ เพ่ือท่ีบริษัทท่ีเพิ่งซือ้มาจะท าการผลิตได้เพิ่มขึน้ แตห่ากบริษัทท่ีซือ้มามีเจ้าหน้าท่ี
บริหารอยูแ่ล้ว และเราพอใจในการท างานของเจ้าหน้าท่ีเหลา่นัน้ เราก็ไมต้่องท าอะไรซึง่แปลวา่เราจ้าง
เจ้าหน้าท่ีเหลา่นัน้ตอ่ไป 
 หากผู้ เลน่ยงัมีเงินเหลือ สามารถท่ีจะท าการซือ้บริษัทอ่ืนท่ีสนใจได้อีก และต้องท าการจ้าง
เจ้าหน้าท่ีบริหารถ้าบริษัทนัน้ยงัไมมี่เจ้าหน้าท่ีท างานอยู ่ปัญหาหนึง่ท่ีผู้ เลน่จะพบคือการขาดแคลนแรงงาน
ในตลาด เพราะเราจะท างานต าแหนง่เดียวกนัใน 2 บริษัทไมไ่ด้ วิธีแก้คือ การลาออกจากบริษัทแรกท่ีวาง
นโยบายการซือ้การขายไว้แล้ว และมาบริหารบริษัทท่ี 2 แทน 

 


