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1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ  

 

1.1  วิสัยทัศน์ และ กลยุทธ์ของบริษัท 
 บริษัทมุ่งมั่นท่ีจะก้าวสู่การเป็นผู้น าในธุรกิจบนัเทิงออนไลน์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ ด้วยความเช่ือมัน่ในศกัยภาพของธุรกิจในภูมิภาคท่ีมีแนวโน้มการเติบโตสูงอย่างตอ่เน่ือง
ในอนาคต 

 

กลยุทธ์ในการด าเนินงาน 

1. ขยายการให้บริการครอบคลมุภมูิภาคในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ 

2. ขยายการบริการท่ีเก่ียวกบัความบนัเทิงออนไลน์ไมเ่พียงแคเ่กมออนไลน์แตร่วมถึงความ
บนัเทิงออนไลน์อ่ืน ๆ 

3. จดัหาเกมดงัระดบัโลกท่ีมีเนือ้หาท่ีน่าสนใจหลากหลายประเภทมาปอ้นสูส่งัคมออนไลน์
โดยร่วมมือกบับริษัทพฒันาเกมชัน้น าทัว่โลก  

4. พฒันาด้านการมีสว่นร่วมกบัสงัคม โดยร่วมกบัชมุชนออนไลน์ในการพฒันาสงัคม
อินเทอร์เน็ตท่ีทกุคนใช้ร่วมกนั 

 

1.2 การเปล่ียนแปลงและพัฒนาการที่ส าคัญ 

บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ หรือ AS”) เดิมช่ือ บริษัท บี.
เอ็ม. มีเดีย (ไทยแลนด์) จ ากัด ก่อตัง้เม่ือวนัท่ี 20 กันยายน 2544 ด้วยทุนจดทะเบียน 5.00 ล้าน
บาทเพ่ือประกอบธุรกิจจดัจ าหน่ายเกมพีซี โดยมีผู้ ร่วมก่อตัง้ คือ นายปราโมทย์ สดุจิตพร นายตนั 
เตียว ลิม และนายเลิศชาย กนัภัย ซึ่งเป็นผู้ มีประสบการณ์ในธุรกิจซอฟต์แวร์เพ่ือความบนัเทิงมา
เป็นระยะเวลานาน  

 ต่อมาในปี 2546 บริษัทฯ ได้เร่ิมธุรกิจการให้บริการเกมออนไลน์ในประเทศไทย โดยได้
เปิดตวัเกม “Ragnarok Online” ซึ่งซือ้ลิขสิทธ์ิมาจาก กราวิตี ้คอร์ปอเรชัน่ ประเทศเกาหลีใต้ แล้ว
น ามาดดัแปลงเป็นภาษาไทยเพ่ือให้บริการแก่ผู้ เล่นเกมในประเทศ จนประสบความส าเร็จอย่างสูง 
ซึ่งเป็นก้าวส าคญัท่ีท าให้บริษัทฯ เป็นท่ีรู้จกัในฐานะหนึ่งในผู้ ให้บริการเกมออนไลน์ชัน้น าในไทย 
และในปี 2547-2548 บริษัทฯ ได้ปรับโครงสร้างบริษัทในกลุ่มท่ีมีผู้ ถือหุ้นร่วมกนั โดยเข้าซือ้หุ้นบริษัท
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ต่างๆ ดังกล่าวจากกลุ่มผู้ ถือหุ้ นหลักของบริษัทฯ เพ่ือให้เกิดความชัดเจนในการด าเนินกิจการ 
รวมทัง้สามารถประหยดัคา่ใช้จ่ายและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน 

   

 จากนัน้ในปี 2549 บริษัทฯ ได้ขยายตลาดสู่เกมแนว Casual ด้วยการเปิดให้บริการเกม 
Audition ท่ีประสบความส าเร็จอยา่งมาก และยงัคงครองอนัดบั 1 ของเกมเต้นในประเทศไทยจนถึง
วนันี ้รวมทัง้การเปิดให้บริการเกมทัง้แนว MMO และ Casual ในรูปแบบ PC Game มาตลอดอย่าง
ต่อเน่ือง นอกจากนี ้ในปี 2557  ได้ขยายไปสู่ตลาดเกมมือถือมากขึน้ ถือเป็นการต่อยอดธุรกิจท่ี
ส าคญั 

 

 

1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท 

ณ 31 ธันวาคม 2559 กลุ่มเอเชียซอฟท์ (กลุ่มบริษัทฯ) ประกอบด้วยบริษัทต่างๆ รวม 14 บริษัท 
ดงันี ้
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กลุม่บริษัทฯ ด าเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกบัการให้บริการด้านความบนัเทิงออนไลน์ ดงันี ้

 

กลุ่มบริษัทฯ ประเทศ ประเภทธุรกิจหลัก 

1. บมจ. เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชัน่ “AS”) 
 
2. บจก. เอเชียซอฟท์ อินเตอร์เนชัน่แนล (“ASI”) 
 
3. บจก. เพลย์พาร์ค (“Playpark”) 
 
4. บจก. เอ แคปปิตอล (“A Capital”) 
 
5. บจก. ไทยแวร์ คอมมิวนิเคชัน่ ("Thaiware") 
 
 
 
6. Asiasoft Online PTE  LTD. (“ASO”) 
 
 
 
7. AS Online SDN.BHD. (“ASM”) 
 
8. PT. Asiasoft ("ASID") 
 
9. CIB Development SDN. BHD. ("CIB") 
 
10. บจก.เพลย์ไซเบอร์เกมส์ ("PCG") 
 

ไทย 
 

ไทย 
 

ไทย 
 

ไทย 
 

ไทย 
 
 
 

สิงคโปร์ 
 
 
 

มาเลเซีย 
 

อินโดนีเซีย 
 

มาเลเซีย 
 

ไทย 
 

ให้บริการเกมออนไลน์และจดัจ าหนา่ยเกมพีซีใน
ประเทศไทย 
เพ่ือการลงทนุในตา่งประเทศ 
 
ให้บริการเกมออนไลน์รูปแบบโมบายในประเทศไทย 
 
เพ่ือการลงทนุในประเทศ 
 
ให้บริการแลกเปล่ียนข้อมลูข่าวสารและจ าหนา่ย
ซอฟต์แวร์และอปุกรณ์ไอทีบนเว็บไซต์ รวมทัง้ให้บริการ
ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ และบริการโฆษณาในเว็บไซต์ 
"www.thaiware.com" 
ให้บริการเกมออนไลน์และเป็นตวัแทนจ าหนา่ยเกมของ 
ASO ในการให้บริการเกมออนไลน์โดยการจดัจ าหน่าย
บตัรเตมิเงินในประเทศสิงคโปร์ 
 
หยดุด าเนินการชัว่คราว 
 
ให้บริการเกมออนไลน์ในประเทศอินโดนีเซีย 
 
ให้บริการเกมออนไลน์ในประเทศมาเลเซีย 
 
ให้บริการเกมออนไลน์ในประเทศไทย 
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11. บจก. ธิงค์พลสั ดจิิตอล 
 
 
12. Level Up! Inc. 
 
13. บจก. มริิน อินโนเวชัน่ 
 
14. Pomelo Network Pte. Ltd.            

ไทย 
 
 

ฟิลิปปินส์ 
 

ไทย 
 

สิงคโปร์ 

ให้บริการด้านการตลาดผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และ
ขายส่ือโฆษณา 
 
ให้บริการเกมออนไลน์ในประเทศฟิลิปปินส์ 
 
พฒันาเกมบนโทรศพัท์เคล่ือนท่ี 
 
พฒันาแอปพลิเคชัน่บนโทรศพัท์เคล่ือนท่ี 

 

 

1.4  ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่ 

 

- ไมมี่  - 
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2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

2.1 โครงสร้างรายได้จากแต่ละสายผลิตภณัฑ์หรือกลุ่มธุรกจิ 

รายได้ของกลุม่บริษัทฯ แบง่ตามประเภทธุรกิจได้ 3 ประเภท ดงันี ้

 

ประเภทรายได้ 
2557 2558 2559 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

1. รายได้จากการให้บริการเกมออนไลน์  955 77     718 83 761 89 

2. รายได้จากการเป็นตวัแทนจ าหนา่ย 113 9 50 6 28 3 

3. รายได้อื่นๆ 173 14 92 11 72 8 

รวม 1,241 100    860 100 861 100 

 

รายได้ของกลุม่บริษัทฯ แบง่ตามภมูิศาสตร์ได้ 2 ประเภท ดงันี ้

 

ประเภทรายได้ 
2557 2558 2559 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

1. รายได้จากการด าเนินงานในไทย  644 52 499 58 419 49 

2. รายได้จากการด าเนินงานในตา่งประเทศ  597 48 361 42 442 51 

รวม 1,241 100 860 100 861 100 

 
2.2 ลักษณะผลิตภณัฑ์หรือบริการ 

2.2.1 ลกัษณะการประกอบธุรกิจของกลุม่บริษัทฯ 

กลุม่บริษัทฯ เป็นผู้ให้บริการด้านความบนัเทงิออนไลน์ (Online Entertainment Service) ที่เก่ียวกบัเกมออนไลน์ 
(Online Game) ชัน้น าในภมูิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ ซึง่มช่ืีอเสยีงที่ได้รับการยอมรับทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ 

กลุม่บริษัทฯ เปิดให้บริการเกมออนไลน์ครัง้แรกในไทยเมื่อปี 2546 ด้วยเกม “Ragnarok Online” ซึง่ได้รับความ
นิยมอยา่งสงูด้วยจ านวน  Peak  Concurrent  User  สงูสดุมากกวา่ 110,600 ราย     และในปี 2551 ได้เปิดให้บริการเกม 
“ MapleStory ” ซึง่ได้รับการตอบรับอยา่งดีจากเกมเมอร์ในประเทศสงิคโปร์ ซึง่เป็นก้าวส าคญัที่ท าให้บริษัทฯ เป็นท่ีรู้จกัใน
ฐานะหนึง่ในผู้ให้บริการเกมออนไลน์ชัน้น าในไทย จนกระทัง่ปัจจบุนั         ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 มีเกมออนไลน์ที่เปิด
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ให้บริการรวม  36  เกม ใน 6 ประเทศ คือ ไทย (20 เกม)  สงิคโปร์  (16 เกม)  มาเลเซีย  (20 เกม)   ฟิลปิปินส์ (18 เกม) 
อินโดนีเซีย  (13 เกม) และเวยีดนาม  (14  เกม) โดยในชว่ง 3 ปีที่ผา่นมา การให้บริการเกมออนไลน์ถือเป็นธุรกิจหลกัที่
สร้างรายได้ให้แกก่ลุม่บริษัทฯ  ในสดัสว่นเฉลีย่ร้อยละ  80-85  ของรายได้ทัง้หมด   

การให้บริการเกมออนไลน์ในแตล่ะประเทศ จะด าเนินการผา่นบริษัทท่ีจดัตัง้ขึน้ในประเทศนัน้ๆ ซึง่แตล่ะบริษัทจะ
มีระบบ Server เป็นของตนเอง เพื่อให้บริการแก่ผู้ เลน่เกมในแตล่ะประเทศ และสามารถรองรับผู้ เลน่เกมจ านวนมากพร้อม
กนัได้อยา่งมีประสทิธิภาพ   

กลุม่บริษัทฯ มีรายได้จากการให้บริการเกมออนไลน์ ซึง่ผู้ เลน่จะสามารถเติมเงินเข้าเกมผา่นบริการตา่งๆ ดงันี ้
- บตัรเติมเงินล่วงหน้าที่ออกโดยกลุ่มบริษัทฯ อาทิ บตัร @Cash, บตัร LevelUp  ซึ่งจ าหน่ายในรูปแบบบตัร

พลาสติกและบตัรอิเลก็ทรอนิกส์ ผา่นตวัแทนจ าหนา่ย และร้านค้าปลกีชัน้น าทัว่ภมูิภาค South East  Asia    
- บตัรเติมเงินโทรศพัท์หรือบตัรเงินสดที่ออกโดยผู้ ให้บริการมือถือในแต่ละประเทศ อาทิ บตัรเงินสด One-2-

Call!, บตัรเงินสด True Money ซึง่จ าหนา่ยในรูปแบบบตัรพลาสติกและบตัรอิเลก็ทรอนิกส์  
 - การช าระผา่นบตัรเดบิตและบตัรเครดิตที่ได้รับการรับรองจาก Visa และ MasterCard   
-  Internet Banking ของ 5 ธนาคารในไทย ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกรุงศรีอยธุยา, ธนาคารกรุงไทย, 

ธนาคารกสกิรไทย และ ธนาคารไทยพาณิชย์  
- การช าระผา่นกระเป๋าเงิน Rabbit LINE Pay  
- การช าระผา่นบญัชี PayPal   
- การช าระผา่นทางบริการ SMS ในประเทศทีเ่ปิดให้บริการ 

ทัง้นีบ้ริการท่ีกลา่วมาข้างต้น จะสามารถน ามาใช้กบัเกมออนไลน์ทกุเกมของกลุม่บริษัทฯ ที่ให้บริการในแตล่ะ
ประเทศ และยงัสามารถใช้เลน่เกมออนไลน์ของบริษัทอื่นที่เข้าร่วมเป็นพนัธมิตรทางธุรกิจกบักลุม่บริษัทฯ ด้วย 

ส าหรับเกมบนแพลตฟอร์ม Mobile ผู้ เล่นสามารถเติมเงินเข้าเกมผ่านช่องทางการช าระเงินของ  AppStore 
ส าหรับมือถือระบบปฏิบตัิการ iOS และ Google Play ส าหรับระบบปฏิบตัิการ Android 

ในปี 2558 ที่ผ่านมา บริษัทฯ เพิ่มช่องทางการให้บริการเกมอออนไลน์ผ่านระบบ PlayMall ซึ่งท าหน้าที่เสมือน
กระเป๋าเงินกลาง ส าหรับใช้จ่ายซือ้ไอเทม และบริการต่างๆ ของ Playpark มุ่งเน้นความสะดวกและความง่ายในการเติม
เงินของผู้ เล่นเกมจากทัว่ภมูิภาคอาเซียน โดยรองรับสกุลเงินต่างๆ เช่น ดอลลาร์สหรัฐ , บาท (ไทย), ริงกิต (มาเลเซีย), 
ดอลลาร์สงิคโปร์, ดอง (เวียดนาม), เปโซ (ฟิลิปปินส์) และรูเปีย (อินโดนีเซีย)โดยผู้ เลน่สามารถใช้บริการช่องทางการเติม
เงินข้างต้นเพื่อเติมเงินเข้ากระเป๋าเงินกลางของระบบ PlayMall 

นอกจากนี ้เพื่อสนบัสนนุการให้บริการเกมออนไลน์ กลุม่บริษัทฯ จดัตัง้ศนูย์บริการข้อมลูเกมออนไลน์เพื่อตอบ
ปัญหาและข้อสงสยัด้านเทคนิคและวิธีการเลน่ ผา่นทางโทรศพัท์ (Call Center) และทางอีเมล (Email) ตลอด 24 ชัว่โมง  
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559  กลุม่บริษัทฯ เปิดให้บริการเกมออนไลน์รวม 36  เกม ใน 6 ประเทศ ดงันี ้

 

เกมออนไลน์ ประเภทเกมก รูปแบบการคิดคา่บริการข 

 1. Maple Story MMORPG Item Sale 

 2. Yulgang MMORPG Item Sale 

 3. Kritika (Regional)  MMORPG Item Sale 

 4. Cabal2 MMORPG Item Sale 

 5. Perfect World MMORPG Item Sale 

 6. Granado Espada MMORPG Item Sale 

 7. Cabal MMORPG Item Sale 

 8. TLBB MMORPG Item Sale 

 9. Dragon Nest MMORPG Item Sale 

 10. Elsword MMORPG Item Sale 

 11. Zone 4 MMORPG Item Sale 

 12. Phantasy Star Online 2 MMORPG Item Sale 

 13. Moxiang MMORPG Item Sale 

 14. 3Kingdoms MMORPG Item Sale 

 15. Audition Casual Item Sale 

 16. GetAmped 2 Casual Item Sale 

 17. Super Dance Online Casual Item Sale 

 18.  Tales Runner Casual Item Sale 

 19. Special Force II FPS Item Sale 

 20. Mission Against Terror Online FPS Item Sale 

 21. Assault Fire FPS Item Sale 

 22. Special Force  FPS Item Sale 

 23. Heroes of the Storm  MOBA Item Sale 
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 24. Pocket Maple Story (Regional) Mobile Item Sale 

 25. Dragonica  Mobile (Regional) Mobile Item Sale 

 26. Dragon Encounter Mobile  Item Sale 

 27. Meng Huan Wu Lin 萌幻武林 (M50) Mobile Item Sale 

 28. The Heroes Mobile Item Sale 

 29. Happy Island (3V Vuon Vui Ve) Mobile Item Sale 

 30. Destiny of Thrones Mobile Item Sale 

 31. Genki Heroes Mobile Item Sale 

 32. Disney Catch Catch Mobile Item Sale 

 33. Disney Magic Kingdom  Mobile Item Sale 

 34. Super Slug Mobile Item Sale 

 35.  Legend of Sabac   Mobile Item Sale 

 36. Puzzle Guardians Mobile Item Sale 

  รวม 36 เกม 

 
หมายเหต ุ:   

ก MMORPG คือเกมที่สามารถรองรับผู้ เลน่ได้พร้อมกนัเป็นจ านวนมาก ซึง่ผู้ เลน่สามารถมีปฏิสมัพนัธ์กบัโลกของ
เกมได้พร้อมกนั ผา่นระบบเคร่ืองแมข่า่ย / Casual Game คือเกมที่มีตวัการ์ตนูนา่รัก สสีนัสดใส ผู้ เลน่ไมต้่องใช้เวลาและ
ทกัษะในการเลน่มากนกั 

ข Air Time Sale คือการคิดคา่บริการเกมตามระยะเวลาการเลน่ / Item Sale คือการคิดคา่บริการเกมจากการ
ขาย Item ในเกม / Hybrid Sale คือการคดิคา่บริการรวมทัง้ 2 รูปแบบ 

ก1. Massively Multiplayer Online Role-Playing Game (“MMORPG”) คือเกมออนไลน์ที่สามารถรองรับผู้ เลน่
เกมได้พร้อมกนัเป็นจ านวนมาก โดยผู้ เลน่ทกุคนสามารถมีปฏิสมัพนัธ์กนัในโลกของเกมได้พร้อมกนั (Real-Time 
Interaction) ซึง่เปิดโอกาสให้ผู้เลน่สามารถแขง่ขนัหรือผกูมติรกนัได้เสมือนอยูใ่นโลกแหง่ความเป็นจริง โดยเนือ้หาของเกม
สว่นใหญ่จะเก่ียวกบัการตอ่สู้ผจญภยัเพื่อปอ้งกนัตวัหรือในภาวะสงคราม โดยมีลกัษณะทัว่ไปดงันี  ้

- ผู้ เลน่เกมจะเลน่เป็นตวัละครหนึง่ๆ หรือหลายตวัในเวลาเดียวกนั โดยใช้ระบบการควบคมุตวัละครหลายตวั
(Multi Character Control System : MCC) ซึง่แตล่ะตวัจะมีบทบาทตอ่เนื่อง และมีจดุเดน่/จดุด้อยที่แตกตา่งกนั
ไป 
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- ผู้ เลน่เกมสามารถเพิ่มประสบการณ์ (Level) และเก็บสะสมอปุกรณ์ตา่งๆ (Item) เช่น อาวธุ หรือคะแนน เพื่อ
เพิ่มความแข็งแกร่งของตวัละคร ท าให้มีลกัษณะที่แตกตา่งจากตวัละครตวัอื่นๆ และสามารถแลกเปลีย่น/ซือ้ขาย 
Item ในเกมได้ 
- ลกัษณะการด าเนินชีวิตของตวัละครจะอ้างอิงเหตกุารณ์เสมือนสงัคมในชีวติจริง เช่น การแตง่งาน การรับตวั
ละครอื่นเป็นลกูศิษย์หรืออาจารย์ การรวมกลุม่กนัเพื่อตอ่สู้กบัฝ่ายตรงข้าม เป็นต้น 
- การเลน่เกมจะไมม่ีผลแพ้หรือชนะ แตจ่ะตอ่เนื่องไปตามเนือ้เร่ืองของเกมที่ไมม่ีวนัสิน้สดุ  
- ผู้ เลน่เกมโดยสว่นใหญ่มีความภกัดีตอ่เกม ซึง่สว่นหนึง่เป็นผลจากลกัษณะของเกมทีก่ระตุ้นให้เกิดการแขง่ขนั
ระหวา่งผู้เลน่ โดยจะใช้เวลาในการเลน่เกมคอ่นข้างนาน เพื่อเก็บประสบการณ์หรือ Level ในเกม  
ก2. Casual Game คือเกมออนไลน์ที่มีตวัการ์ตนูนา่รัก สสีนัสดใส มกัเป็นเกมเลน่ง่ายที่ผู้ เลน่เกมไมต้่องใช้เวลา 

หรือทกัษะในการเลน่มากนกั และสามารถเลน่จบในเวลาอนัสัน้ ซึง่เหมาะส าหรับการเลน่เพื่อผอ่นคลาย  
ก3. First-Person Shooting คือเกมออนไลน์แนวยิงตอ่สู้กนัโดยใช้อาวธุปืนเป็นหลกั แขง่กนังา่ยๆ แบง่เป็นทีม 

แล้วช่วยกนัในโหมดตา่งๆ มเีวลาจ ากดัในแตล่ะภารกิจ 
ก4. Web–based Game คือเกมออนไลน์ที่เลน่บนเว็บเบราว์เซอร์ตา่งๆ โดยไมจ่ าเป็นต้องติดตัง้โปรแกรมก่อนใช้

งาน 
ก5. MOBA คือเกมออนไลน์ที่ผู้ เลน่แตล่ะคนจะควบคมุเพียงตวัละครของตวัเองเทา่นัน้ และแบง่เป็นสองฝ่าย

โจมตีกนั 
ก6. Mobile Game  คือเกมที่สามารถเลน่เกมได้บนอปุกรณ์สือ่สารแบบพกพารูปแบบตา่ง ๆ เช่น สมาร์ทดีไวซ์, 

ฟีเจอร์โฟน, แทปเลต เป็นต้น โดยมกัมีรูปการเลน่ท่ีไมซ่บัซ้อนเกินไปและใช้เวลาในการเลน่แตล่ะครัง้ไมม่าก 

กลุม่บริษัทฯ ยงัมีรายได้จากคา่สมาชิก @Cafe ที่เรียกเก็บจากร้านอินเทอร์เน็ตคาเฟ่ในประเทศไทย ซึ่งจะมีอยู่ 2 
ประเภท คือ  สมาชิกที่มีการจ่ายเงินสมคัรเป็นรายปีรับสทิธิประโยชน์จากทกุเกม  และ  สมาชิกที่สมคัรฟรีรับสทิธิประโยชน์
ได้บางเกม  โดยสมาชิก @Cafe จะได้รับสิทธิพิเศษในการเข้าเลน่เกมหรือ IP Bonus เมื่อผู้ เลน่เกมเข้าเลน่เกมพีซีที่กลุม่
บริษัทฯ เปิดให้บริการผา่นร้านของตนเอง และได้รับสทิธิประโยชน์อื่นๆ  เช่น  ของตกแต่งร้าน, ไอเทมเกมต่างๆ  เพื่อน าไป
ท ากิจกรรม และ แจกให้ผู้ เลน่ในร้าน เป็นต้น  และในปี 2559 ที่ผ่านมาเพื่ออ านวยความสะดวกและมอบสิทธิประโยชน์
เพิ่มเติมให้กับสมาชิก @Cafe บริษัทฯ ได้มีการลงทุนจัดหาระบบที่ช่วยในการดาวน์โหลดติดตัง้และอพัเดทเกมแบบ
อตัโนมตัิส าหรับร้านอินเตอร์เน็ตค่าเฟ่เข้ามาให้บริการ เรียกว่า โปรแกรม @Updater (เอ-อพั-เดท-เตอร์) โดยไม่คิด
คา่บริการอีกด้วย โปรแกรม @Updater นีจ้ะช่วยลดภาระในการด าเนินงานและค่าใช้จ่ายของร้านสมาชิก และช่วยให้การ
ติดตัง้และอพัเดทเกมของบริษัทฯ เป็นไปด้วยความสะดวกและเข้าถึงได้อยา่งกว้างขวางมากยิ่งขึน้ 

กลุม่บริษัทฯ ประกอบธุรกิจให้บริการด้านความบนัเทิงออนไลน์ โดยแบง่ธุรกิจออกเป็น 2 ประเภทหลกั คือ การ
ให้บริการเกมออนไลน์ และการเป็นตวัแทนจดัจ าหนา่ยเกม  
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เกมออนไลน์ คือ เกมคอมพวิเตอร์ที่ใช้เลน่บนระบบเครือขา่ยอินเทอร์เน็ต ซึง่ผู้ เลน่สามารถแขง่ขนัและสนทนา 
(Chat) กบับคุคลอื่นท่ีอยูใ่นเกมได้ทนัที ผา่นระบบ Server ซึง่ท าหน้าที่เก็บโปรแกรมเกมหลกัและข้อมลูสว่นใหญ่ของผู้ เลน่
เกม โดยผู้ให้บริการเกมออนไลน์จะให้บริการแก่ผู้ เลน่ท่ีใช้เคร่ืองคอมพิวเตอร์หรือโทรศพัท์มือถือแบบสมารต์โฟน ที่ได้
ติดตัง้โปรแกรมเคร่ืองลกูขา่ย เช่ือมโยงกบัเครือขา่ยอินเทอร์เน็ต และได้เข้าลงทะเบียนเพื่อเล่นเกมผา่นทางเว็บไซต์เกม
ออนไลน์ 

การให้บริการเกมออนไลน์เป็นธุรกิจที่สร้างรายได้หลกัให้แก่กลุม่บริษัทฯ ร้อยละ 80-85 ของรายได้ทัง้หมดในปีที่
ผา่นมา โดยกลุม่บริษัทฯ จะด าเนนิงานเต็มรูปแบบเพื่อสามารถให้บริการเกมออนไลน์แก่ผู้ เลน่เกมในแตล่ะประเทศ เร่ิม
ตัง้แตก่ารจดัซือ้ลขิสทิธ์ิเกม การท าการตลาดและประชาสมัพนัธ์ การจดัตัง้ศนูย์บริการข้อมลูเกมและเครือขา่ยรับช าระเงิน 
และที่ส าคญัจะต้องจดัเตรียมระบบคอมพิวเตอร์ส าหรับให้บริการ ได้แก่ ระบบเซิร์ฟเวอร์ อปุกรณ์ และ  โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ รวมถึงการจดัท าเวบ็ไซต์เกมออนไลน์ ทัง้นี ้บริษัทในแตล่ะประเทศจะมีระบบเซิร์ฟเวอร์เป็นของตนเองแยก
ออกจากกนั  

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559  กลุม่บริษัทฯ ให้บริการเกมใน 6 ประเทศ รวม 36  เกม ดงันี ้

ประเทศที่
ให้บริการ 

จ านวน (เกม) เกมออนไลน์ที่ให้บริการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

ไทย 
 
 
 
 
 

สงิคโปร์  
 
 
 
 
 
 

มาเลเซีย 
 
 

20 
 
 
 
 
 

16 
 
 
 
 
 
 

20 
 
 

 Yulgang, Granado Espada, Cabal, Dragon Nest, Elsword, Phantasy Star 
Online 2, Cabal2, Kritika,  Audition, Tales Runner, Heroes of the Storm,  
Dragonica  Mobile, Dragon Encounter, Disney Magic Kingdom, Super 
Slug, Destiny Of Thrones, Puzzle Guardians, Disney Catch Catch, The 
Heroes และ Pocket Maple Story SEA  
 
MapleStory, Phantasy Star Online 2, Kritika,  Audition, Heroes of the 
Storm, Special Force II, Special Force , Zone4 , Dragonica  Mobile, 
Dragon Encounter, Poceket  Maple Story SEA, Disney Catch Catch, 
Puzzle Guardians, Super Slug , Destiny Of Thrones  และ Disney Magic 
Kingdom  
 
 
TLBB, Phantasy Star Online 2, Super Dance Online, Mission Against 
Terror, Heroes of the Storm, Moxiang, Meng Huan Wu Lin, Zone4, 
Special Force, Special Force II, Kritika,  Dragonica Mobile, Dragon 
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เวียดนาม 
 
 
 
 
 

ฟิลปิปินส์ 
 
 
 
 
 
 

อินโดนีเซีย 

 
 
 

 
 

14 
 
 
 
 
 

18 
 
 
 
 
 
 

13 

Encounter, Pocket Maple Story SEA,  Disney Catch Catch, Puzzle 
Guardians, Super Slug,  Disney Magic Kingdom, Destiny Of Thrones  
และ Genki Heroes 
 
 
3 Kingdoms, Yulgang,  Phantasy Star Online 2, Special Force, Zone4, 
Kritika, GetAmred 2, Dragonica  Mobile, Dragon Encounter, Puzzle 
Guardians, Super Slug ,  Disney Magic Kingdom,  Happy Island cและ  
Legend of Sabac 
 
 
Perfect World, Cabal, Phantasy Online Star 2, Assault Fire, Special 
Force,  Special Force II, Audition, Zone4, Kritika, Heroes of the Storm, 
Dragonica  Mobile, Dragon Encounter, Pocket Maple Story SEA,  Disney 
Catch Catch, Puzzle Guardians , Disney Magic Kingdom, Super Slug  
และ Destiny Of Thrones  
 
 
Phantasy Star Online 2, Special Force, Kritika,  Maple Story, Zone 4, 
Audition,  Dragonica  Mobile, Dragon Encounter, Disney Catch Catch, 
Puzzle Guardians ,  Disney Magic Kingdom, Super Slug และ  Destiny Of 
Thrones  

หมายเหต ุ: มีบางเกมเปิดให้บริการในหลายประเทศ ท าให้จ านวนรวมมากกวา่ 36  เกม  

 

นอกจากนี ้กลุม่บริษัทฯ ยงัด าเนนิธุรกิจอื่นที่เก่ียวข้องเพื่อสนบัสนนุการให้บริการเกมออนไลน์ ได้แก่ 
www.playpark.com ซึง่เป็นเว็บไซต์ Game Portal ที่เป็นศนูย์รวมและจดุเช่ือมโยงไปยงัเกมต่างๆ ทัง้เกมออนไลน์และเกม
พีซี เป็นศนูย์รวมการดาวน์โหลดทกุเกมของกลุม่บริษัท และเป็นแหลง่ชมุชนผู้เลน่เกม อปัเดตขา่วสารเก่ียวกบัเกม รวมถงึ
แลกเปลีย่นข้อมลู รูปภาพ และความคิดเห็น 

กลุม่บริษัทฯ ลงทนุในบริษัทท่ีด าเนินธุรกิจที่เก่ียวกบัแหลง่ข้อมลูขา่วสารด้านไอที ได้แก่ www.thaiware.com ซึง่
เป็นเว็บไซต์ที่เป็นศนูย์รวมด้านไอที และยงัเป็นแหลง่ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ตา่งๆ ทัง้ของไทยและตา่งประเทศ ทัง้ทีจ่ าหนา่ย
และฟรี ตลอดจนเป็นแหลง่ชมุชนเพื่อแลกเปลีย่นข้อมลูขา่วสาร 
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กลุม่บริษัทฯ จดัตัง้บริษัทใหมภ่ายใต้ช่ือ บริษัท เพลย์ไซเบอร์เกมส์ จ ากดั โดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อให้บริการเกม
ออนไลน์ในประเทศไทย เมื่อเดือนกรกฎาคม 2555 ด้วยทนุจดทะเบียนท่ีช าระแล้ว 20 ล้านบาท บริษัทฯ ถือหุ้น 100% ของ
ทนุจดทะเบียน  

ในปี 2556 กลุม่บริษัทฯ ลงทนุในหุ้นสามญัของบริษัท ธิง้ค์พลสั ดจิิตอล จ ากดั ซึง่ประกอบกิจการให้บริการด้าน
การตลาดผา่นเครือขา่ยทางอินเทอร์เน็ต และให้บริการขายสือ่โฆษณา ด้วยทนุจดทะเบยีนที่ช าระแล้ว 5 ล้านบาท โดย
บริษัทฯ ถือหุ้นในอตัราร้อยละ 60 ของทนุจดทะเบียน ซึง่การลงทนุในธิง้ค์พลสัเป็นการสนบัสนนุธุรกิจหลกัของบริษัทฯ ให้
เติบโตและแขง็แกร่งยิ่งขึน้ 

เมื่อต้นปี 2557 กลุม่บริษัทฯ ลงทนุซือ้หุ้นสามญัของบริษัท Level Up! Inc. ซึง่ประกอบกิจการให้บริการด้านเกม
ออนไลน์ในประเทศฟิลปิปินส์ ด้วยทนุจดทะเบียนท่ีช าระแล้ว 103 ล้านบาท โดยบริษัทฯ ถือ 100% ของทนุจดทะเบียน 
บริษัทเห็นวา่ Level Up! มีศกัยภาพในการด าเนินการให้บริการเกมออนไลน์ในประเทศฟิลปิปินส์ ตลอดจนมีทีมงานท่ีมี
ความช านาญ ซึง่จะเป็นการสนบัสนนุธุรกิจหลกัของบริษัทฯ ให้เตบิโตและแข็งแกร่งยิ่งขึน้ และเป็นการเพิม่แหลง่รายได้ใน
ตา่งประเทศให้แก่กลุม่บริษัทฯ 

กลุม่บริษัทฯ คิดค่าบริการเกมออนไลน์จากผู้ เลน่เกมในลกัษณะการขาย Item ในเกม (Item Sale) : ผู้ ให้บริการ
เกมจะอนญุาตให้ผู้ เลน่เกมสามารถเข้ามาเลน่เกมได้ฟรี เพื่อที่จะเสนอขาย Item ในเกม เช่น อาวธุ เคร่ืองแต่งกาย และ
เคร่ืองประดบั ให้แก่ผู้ เลน่เกม ทัง้นี ้ผู้ เลน่เกมมีสทิธิที่จะซือ้หรือไมซ่ือ้ Item ก็ได้ โดย Item ที่ขายได้จะถือเป็นค่าบริการเกม
ของกลุม่บริษัทฯ ทัง้นี ้ราคาขาย Item จะขึน้อยู่กบัประเภทและความนิยมของเกม ในแต่ละประเทศที่ให้บริการ นโยบาย
การตลาดในแต่ละช่วงเวลา และจ านวนไอเทม ที่เสนอขาย ซึ่งโดยสว่นใหญ่ราคาของไอเทมจะมีราคาที่ถกูลงเมื่อซือ้เป็น
แพคเกจ 

ปัจจบุนั สดัสว่นการคิดคา่บริการในตลาดเกมออนไลน์ทัว่โลกได้เปลีย่นจาก Air Time Sale เป็น Item Sale เป็น
สว่นมาก โดยผู้ให้บริการเกมเช่ือวา่การให้บริการเลน่เกมฟรีก่อน จะสามารถดงึดดูให้ผู้ เลน่เกมทัง้กลุม่เดมิและกลุม่ใหมเ่ข้า
มาทดลองเลน่เกม ซึง่จะเพิม่โอกาสให้กลุม่บริษัทฯ มีรายได้จากการขาย Item มากยิ่งขึน้ 

 

2.2.2 การจดัจ าหนา่ยและช่องทางการจดัจ าหนา่ย 

กิจกรรมทางการตลาด 

กลุม่บริษัทฯ ใช้ช่ือ “เอเชียซอฟท์” หรือ “Asiasoft” เป็นช่ือทางการค้ามาตัง้แตเ่ร่ิมด าเนินธุรกิจในปี 2544 ซึง่
ตอ่มาได้กลายเป็นช่ือที่เป็นท่ียอมรับอยา่งกว้างขวางในหมูผู่้ เลน่เกมทัว่ทัง้ภมูิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ ในฐานะผู้น าใน
การให้บริการเกมออนไลน์ ทัง้ในด้านการคดัสรรเกมชัน้น า การท าการตลาดเพื่อรักษาฐานผู้เลน่เกม รวมทัง้ความนา่เช่ือถือ
ของระบบเคร่ืองแมข่า่ยในการให้บริการ   
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โดยกิจกรรมทางการตลาดนบัเป็นกลยทุธ์ส าคญัทีจ่ะสือ่สารให้ลกูค้ารับทราบและเข้าใจในบริการและเกม
ออนไลน์ที่กลุม่บริษัทฯ ได้น าเสนอ รวมทัง้ได้ตระหนกัวา่กลุม่บริษัทฯ เป็นสว่นหนึง่ของความบนัเทิงในชีวิตประจ าวนัท่ี
ราคาถกูกวา่และหาซือ้ได้ง่าย นอกเหนือจากการเปิดตวัเกมแล้ว กิจกรรมทางการตลาดยงัรวมถงึกิจกรรมเพื่อเสริมสร้าง
ฐานะทางการตลาด ภาพลกัษณ์องค์กร และเพื่อสงัคม นอกจากนี ้กลุม่บริษัทฯ ยงัได้ส ารวจตลาดอยา่งตอ่เนื่องเพื่อให้เข้า
ใจความต้องการและพฤติกรรมของผู้ เลน่เกม ซึง่ช่วยให้การจดัท ากิจกรรมทางการตลาดมีประสทิธิภาพและสร้างความพงึ
พอใจสงูสดุให้แก่ลกูค้า อีกทัง้ยงัจดักิจกรรมการตลาดร่วมกบัร้านตวัแทนจ าหนา่ยและร้านอินเทอร์เน็ตคาเฟ่ เพื่อให้ร้าน
ดงักลา่วเข้าใจเกมออนไลน์ การบริการ และกลยทุธ์ทางด้านราคาของกลุม่บริษัทฯ 

 

การจดัจ าหนา่ย 

ในการให้บริการเกมออนไลน์ กลุม่บริษัทฯ จะจดัจ าหนา่ยสนิค้า คือ บตัรเติมเงินลว่งหน้า @Cash และร่วมมือกบั
ผู้ ให้บริการในรูปแบบต่างๆ  เพื่อรับช าระค่าบริการเติมเงินเข้าเกม โดยกลุม่บริษัทฯ เช่ือว่าการจ าหน่ายที่มีประสิทธิภาพ
เป็นช่องทางส าคญัที่จะน าบริการเกมออนไลน์เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างรวดเร็ว ส าหรับผู้ เล่นเกมในประเทศไทย
สามารถเติมเงินเข้าเกมออนไลน์ของบริษัทฯ ด้วยบตัรเติมเงินลว่งหน้า@Cash, บตัรเงินสด One-2-Call! ,บตัรเงินสด 
truemoney, บตัรเครดิต, บตัรเดบิต, อินเตอร์เน็ตแบงค์กิง้ และ การช าระผ่านกระเป๋าเงิน Rabbit LINE Pay  รายละเอียด
ดงันี ้

 ประเทศไทย : 

 @Cash 
บตัรเติมเงินลว่งหน้า @Cash  คือ  บตัรเติมเงินลว่งหน้าที่ผู้ เลน่เกมจ่ายเงินเพื่อซือ้รหสัแล้วจะได้รับหมายเลข 
(Serial No.) และรหสั (Password) โดยจะได้รับเงินเสมือนจริงเพื่อใช้ซือ้ Item ในเกมทกุเกมหรือเติมเงินเข้า
กระเป๋าเงิน PlayMall ของบริษัท นอกจากนีเ้งินเสมือนจริง @Cash ยงัใช้ช าระค่าบริการเกมออนไลน์ที่
ให้บริการโดยบริษัทท่ีร่วมเป็นพนัธมิตรกบักลุม่บริษัทฯ ได้ด้วย 
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One-2-Call! 

บริษัทฯ ร่วมมือกบับริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ า�กดั (มหาชน) ผู้ให้บริการบตัรเงินสด One-2-Call! เพื่อให้ 
ผู้ เลน่เกมมคีวามสะดวกในการเตมิเงินมากขึน้ โดยผู้ เลน่เกมสามารถซือ้บตัรเงินสด One-2-Call! ได้จากร้านสะดวก 

ซือ้ตา่ง ๆ แล้วน า�มาเติมเงินเข้าเกมได้เช่นเดยีวกบับตัร @Cash 

 
 

บตัรเงินสด True Money 
 

บริษัทฯ ร่วมมือกบั บริษัท ทรูมนันี่ จ ากดั ผู้ให้บริการบตัรเงินสด True Money ซึง่เป็นบตัรที่ได้รับความนยิม
ในการใช้เติมเงินเกมมากที่สดุในประเทศไทย โดยผู้ เลน่เกมสามารถซือ้บตัรเงินสด True Money ได้จากร้าน
สะดวกซือ้ตา่งๆ และน ามาเติมเงินได้เช่นเดียวกบับตัร @Cash 

 
 

บตัรเดบิท และ บตัรเครดิต 
 

บริษัทฯ ได้เปิดรับช าระการเตมิเงินเข้าเกมผา่นบตัรเดบติที่รองรับการท าธุรกรรมผา่นระบบออนไลน์ และบตัร
เครดิตของสถาบนัการเงินในประเทศไทย ซึง่ได้รับการรับรองจาก Visa และ MasterCard   
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Internet Banking   

บริษัทฯ ได้เปิดรับช าระการเตมิเงินเข้าเกมโดยตดับญัชีธนาคารผา่นระบบ Internet Banking  ได้ 5 ธนาคาร คือ ธนาคาร
กรุงเทพ, ธนาคารกรุงศรีอยธุยา, ธนาคารกรุงไทย, ธนาคารกสกิรไทย, และ ธนาคารไทยพาณิชย์   

 

 

 

 

 

 

กระเป๋าเงิน Rabbit LINE Pay 

บริษัทฯ ได้ร่วมมือกบั บริษัท ไลน์ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั  ผู้ให้บริการ Line  Massaging ที่มีผู้ใช้งานมากที่สดุในประเทศไทย  
โดยผู้ เลน่สามารถเตมิเงินเข้ากระเป๋าเงิน PlayMall ของบริษัท ฯ  ได้อยา่งสะดวกผา่นกระเป๋าเงิน Rabbit  LINE Pay  

 

 

 

 

 

 

Pay with Internet Banking 

Pay with Rabbit Line Pay 



 
บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) 

ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ 
 

_______________ รับรองความถูกตอ้ง 
2. ลกัษณะการประกอบธุรกิจ               หน้า 17 

 

 
มาเลเซีย : 
● Online Credit Card : ขายบตัรอเิลก็ทรอนิกส์ @Cash ผา่นเว็บไซต์ passport.asiasoftsea.com หรือ 

paypal.com โดยช าระเงินผา่นบตัรเครดติ 
● MOL e-Pin : ระบบช าระเงินในมาเลเซีย โดยผู้ เลน่เกมสามารถซือ้บตัรอิเลก็ทรอนิกส์ @Cash ผา่น 

MOLPoints ซึง่เป็นระบบจดัจ าหนา่ยสนิค้าแบบเตมิเงินด้วยระบบอิเลก็ทรอนิกส์ โดยช าระเงินผา่นร้านค้าที่
เป็นตวัแทนจ าหนา่ย หรือช าระเงินออนไลน์ผา่นเว็บ www.offgamers.com หรือร้านค้าที่มีสญัลกัษณ์ E-Pay 
Service 

● @Cash on Mobile : ขายบตัรอิเลก็ทรอนิกส์ @Cash ผา่นโทรศพัท์มือถือในมาเลเซีย ซึง่ผู้ เลน่เกมจะช าระ
เงินผา่นระบบเครือขา่ย Maxis  

            
สิงคโปร์ : 

 
•    Self-Service Automated Machine : ผู้ เลน่เกมสามารถซือ้โค้ด @Cash ด้วยตวัเองผา่นตู้ AXS Station แ 
      S.A.M.    ซึง่สามารถท าธุรกรรมได้หลากหลาย โดยรับช าระคา่บริการตา่ง ๆ ผา่นบตัรเครดติหรือเดบิตด้ว 
     ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสงู สามารถใช้บริการได้ตลอด 24 ชัว่โมง โดยตู้นีจ้ะติดตัง้อยูใ่นยา่นชมุชน เช ่
    สถานีรถไฟฟา้ MRT และศนูย์การค้า 
•    Mobile Service : จ าหนา่ยโค้ด @Cash ผา่นช่องทาง SMS ของ SingTel (GXCredits) และ StarHub 
•    Online Payment : จ า หนา่ยโค้ด @Cash ผา่นทางหน้าเว็บไซต์ อาท ิ MOL  AccessPortal, OffGamers, 
      Digital+ และเว็บไซต์ช็อปปิงออนไลน์ Qoo10 
•    Direct Top-up : ผู้ เลน่สามารถซือ้และเตมิเงิน @Cash ผา่นทางบญัชี PayPal บตัรเครดิต Visa และ     

                    MasterCard และบตัรเดบิต eNETS 
•     Physical Prepaid Card : บตัรเติมเงิน @Cash มีจ าหนา่ยที่ร้านสะดวกซือ้ 7-Eleven และ NTUC Cheers 

             ซึง่เปิดให้บริการ 24 ชัว่โมง นอกจากนีย้งัมจี าหนา่ยที่ร้านค้าปลกีและอินเทอร์เน็ตคาเฟ่ 
•    @Global Game : บริการท่ีท าให้ผู้ เลน่เกมในโซนเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้สามารถเลน่เกมภายใต้เซิร์ฟเวอร์ 
      เดียวกนั และสามารถแขง่ขนัเกมกนัผา่น SEA Online Games Tournaments เพื่อสร้างความสมัพนัธ์ในเกม      

                    แบบข้ามประเทศ และผู้ เลน่เกมสามารถซือ้ @Cash จากทัว่ภมูิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ได้โดยผา่นระบ        
      ช าระเงินของเอเชียซอฟท์ 
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 อินโดนีเซีย : 
● GudangVoucher  :  การช าระผา่นระบบ ออนไลน์ ท่ีผู้ใช้บริการ สามารถเตมิเงินเข้าเพื่อจา่ยคา่บริการ ตา่งๆ 

เช่น คา่โทรศพัท์, คา่ลขิสทิธ์ิโปรแกรม, คา่บริการตา่งๆ  รวมถึงการเติมเงินเข้าเกม 
● Indomog:  บริการ ช าระเงินที่เน้นกลุม่เปา้หมายเป็นผู้ เลน่เกมในร้านอินเตอร์เนต็คา่เฟ่  โดยสามารถช าระเงินได้

หลายรูปแบบไมว่า่จะเป็นบตัร Voucher,  บตัรเครดติ Visa และ MasterCard หรือโอนเงินผา่นธนาคาร   
● Mimopay: กลุม่บริษัทโทรคมนาคม Telkomsel,  XL Axiata และ Three Hutchison ร่วมกนัเปิดชอ่งทางให้ผู้ เลน่

เกมซือ้บตัรเติมเวลาเลน่เกม (Airtime  Vouchers)  โดยช าระเงินผา่นกระเป๋าเงิน  MIMO และ Mandiri e-cash
ซึง่สามารถเติมเงินผา่นบริการอีแบงค์กิง้  หรือผา่นตู้ เอทีเอม็ของธนาคาร นอกจากนี ้ Mimopay ยงัร่วมมือกบั  7-
Eleven  ในการจ าหนา่ยบตัรเติมเงินเข้าเกมอีกด้วย 

 
 ฟิลิปปินส์ : 
 

● Abra:  จ าหนา่ยบตัรอิเลก็ทรอนิกส์ @ Cash  ผา่นรบบ  AbraPoints ณ ร้านค้าที่ได้รับสทิธิในการจ าหนา่ย หรือ
ผา่น แอปพลเิคลชิัน่ 

● ePLUS: จ าหนา่ยบตัร อิเลก็ทรอนิกส์ @Cash  โดยช าระเงิน ผา่นบตัร debit  cards 

 

                   

   2.2.3 กลยทุธ์การแขง่ขนั 

การกระจายการลงทนุในธุรกิจเกมออนไลน์ไปยงัหลายประเทศทีม่ศีกัยภาพ 

ปัจจบุนั กลุม่บริษัทฯ เผยแพร่เกมออนไลน์ไปยงั 6 ประเทศ/กลุม่ประเทศในภมูิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ คือ 
ไทย สงิคโปร์ มาเลเซยี อินโดนีเซยี ฟิลปิปินส์ และอินโดจีน (เวียดนาม พมา่ และกมัพชูา) เพื่อลดความเสีย่งจากการลงทนุ
ภายในประเทศ หรือในประเทศใดประเทศหนึง่ โดยมีกลยทุธ์การบริหารจดัการในระดบัภมูิภาคทีช่่วยให้สามารถลดต้นทนุ
การด าเนินงาน ทัง้จากการร่วมกนัจดัซือ้ลขิสทิธ์ิเกมออนไลน์ คอมพิวเตอร์และอปุกรณ์ที่เก่ียวข้อง รวมทัง้การใช้ทรัพยากร
บคุคลร่วมกนั การถา่ยทอดความรู้ เทคโนโลยี และประสบการณ์จากการด าเนินธุรกิจในประเทศหนึง่ไปสูอ่ีกประเทศหนึง่ 
ซึง่จะช่วยเพิม่โอกาสความส าเร็จของธุรกิจ 

 

การเพิม่จ านวนเกมออนไลน์ และปรับปรุงเกมเดิมให้ทนัสมยัอยู่เสมอ  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559  กลุม่บริษัทฯ ให้บริการเกมออนไลน์รวม  36 เกม ใน 6 ประเทศ โดยตลอดระยะเวลา
ที่ผา่นมา กลุม่บริษัทฯ ร่วมกบัผู้ผลติและจดัจ าหนา่ยเกมออนไลน์ในการปรับปรุงรูปแบบและเนือ้หาเกมให้ทนัสมยัอยูเ่สมอ  
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รวมทัง้มีแผนเปิดให้บริการเกมใหมท่ี่หลากหลายเพิ่มขึน้ในแตล่ะประเทศ เพื่อตอบสนองความต้องการทัง้ในด้าน
รูปแบบ กราฟิก และเนือ้หาเกม โดยครอบคลมุในทกุประเภทของเกม 

โดยในปีที่ผา่นมาได้ปรับสถานะเป็นผู้น าสว่นแบง่การตลาดในกลุม่ Web Game และมีการเพิ่มสว่นแบง่ตลาดใน
กลุม่เกม FPS เพิ่มเติมจากเดมิที่เป็นผู้น าสว่นแบง่การตลาดในกลุม่เกม MMORPG และ Casual  

การเสริมสร้างฐานะทางการตลาดให้แขง็แกร่งอยา่งตอ่เนื่อง 

กลุม่บริษัทฯ เสริมสร้างฐานะทางการตลาดให้แขง็แกร่งอยา่งตอ่เนือ่ง โดยมุง่เน้นกลยทุธ์ 4 ด้าน เพือ่สร้างความ
แตกตา่งจากคูแ่ขง่ และรักษาสถานะการเป็นผู้ให้บริการเกมออนไลน์อนัดบั 1 ในภมูิภาค 

- การน าเสนอเกมออนไลน์ชัน้น าทีเ่ป็นท่ีรู้จกัและนิยมในตลาดตา่งประเทศ : กลุม่บริษัทฯ เช่ือวา่เกมที่เป็นท่ีรู้จกั
และได้รับความนิยมในตลาดตา่งประเทศ มกัมีจดุเดน่ทัง้ด้านรูปแบบและเนือ้หา ซึง่จะชว่ยเพิ่มโอกาส
ความส าเร็จของกลุม่บริษัทฯ ในการท าการตลาดในประเทศเปา้หมาย 
 

- การน าเกมออนไลน์ที่เคยได้รับความนิยมในอดีตกลบัมาเปิดให้บริการอีกครัง้  : กลุม่บริษัทฯ เล็งเห็นถึงเกม
ออนไลน์ที่เคยได้รับนิยมในอดีตและยงัคงมีฐานลกูค้าของเกมออนไลน์นัน้  ในปัจจุบนัเกมเหลา่นีม้กัมีจุดเด่นใน
ด้านเนือ้หาที่ท าให้ได้รับความนิยม ซึง่ให้การน ากลบัมาเปิดให้บริการอีกครัง้พร้อมการปรับแผนกลยทุธ์ให้เข้ากบั
บริบทของเกมออนไลน์ในปัจจุบนัและพฤติกรรมของฐานลกูค้าจะช่วยเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้และขยาย
ฐานลกูค้าของกลุม่บริษัทฯ  

 
- การท ากิจกรรมทางการตลาดโดยตรงแก่กลุม่เปา้หมาย : กลุม่บริษัทฯ สามารถใช้ฐานลกูค้าจากข้อมลูของบริษัท

เป็นจดุเร่ิมต้นในการท ากิจกรรมทางการตลาดโดยตรง เพื่อรักษาและขยายฐานลกูค้าอยา่งตอ่เนื่อง ซึง่รวมถงึ
กิจกรรมเปิดตวัและแนะน าเกมใหม ่การสง่เสริมการเลน่เกมทัง้ในรูปแบบกิจกรรมในเกม เช่น การแขง่ขนัในเกม
ออนไลน์ กิจกรรมพิเศษตามเทศกาล เป็นต้น และในรูปแบบกิจกรรมนอกเกมออนไลน์ เช่น การรวมกลุม่และ
สงัสรรค์ระหวา่งผู้ เลน่เกม การสง่จดหมายแนะน าเกมใหม ่การสนบัสนนุกิจกรรมชว่ยเหลอืสงัคม เป็นต้น  

 
- การเพิ่มจ านวนและกระจายช่องทางการจดัจ าหนา่ยให้ครอบคลมุและทัว่ถึง กลุม่บริษัทฯ มีแผนเพิ่มช่องทางการ

เติมเงินเพื่อให้ครอบคลมุทัว่ประเทศมากยิ่งขึน้ โดยมุง่ขยายเครือขา่ยไปยงัช่องทางที่หลากหลาย รวมถึงการเพิ่ม
ช่องทางใหม่ๆ เพื่อเข้าถึงผู้บริโภคได้มากขึน้ ซึ่งจะช่วยสร้างความได้เปรียบในการแข่งขนั โดยรักษาฐานลกูค้า
เดิมและเพิ่มฐานผู้ เลน่เกมใหม่ อีกทัง้กลุม่บริษัทฯ ยงัพฒันาช่องทางการจ าหน่ายบตัรอิเล็กทรอนิกส์ให้ดียิ่งขึน้ 
เพื่อลดต้นทุนการด าเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ ในอนาคต รวมทัง้ช่องทางการจัดจ าหน่ายสามารถใช้เป็นช่อง
ทางการท าตลาดได้เป็นอย่างดี เช่น การจัดกิจกรรมทางการตลาด การแจกโปสเตอร์และการมีสื่อโฆษณาใน
ช่องทาง เพื่อให้เข้าถึงกลุม่ผู้ เลน่เกมโดยตรง  
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การท ากิจกรรมทางการตลาดเพือ่กระตุ้นยอดขาย Item 

เนื่องจากเกมออนไลน์สว่นใหญ่ทีก่ลุม่บริษัทฯ ให้บริการในปัจจบุนั คิดคา่บริการจากการขาย Item ในเกม กลุม่
บริษัทฯ จึงมุง่เน้นท าการตลาดโดยตรงตอ่กลุม่ผู้ เลน่เกม เพื่อกระตุ้นการซือ้ Item อยา่งตอ่เนื่อง เช่น การจดัแพก็เกจการ
ขาย Item ในแตล่ะเดือน การท า Item Shop / Item Mall ในเว็บไซต์ การสง่ Newsletter และ SMS ให้ผู้ เลน่เกม เป็นต้น 

 

การให้บริการศนูย์ข้อมลูเกมออนไลน์อยา่งมีประสทิธิภาพ 
การให้บริการศนูย์ข้อมลูเกมออนไลน์นบัเป็นเคร่ืองมือส าคญัที่ช่วยให้ผู้ เลน่เกมสามารถเลน่เกมได้อย่างราบร่ืน

และตอ่เนื่อง ซึง่จะสง่ผลให้ผู้ เลน่เกมมีความมัน่ใจและเช่ือมัน่ในบริการของกลุม่บริษัทฯ ท าให้เกิดความภกัดีต่อเกม เพิ่ ม
ระยะเวลาการเลน่ และเพิ่มโอกาสในการซือ้ Item ในเกม ปัจจุบนั กลุม่บริษัทฯ ให้บริการข้อมลูเกมผ่านทาง Call Center 
ในเวลา 11.00-20.00 น. และ  Live Chat ในเวลา  9.00-23.00 น. นอกจากนีย้งัรับแจ้งปัญหาผ่านระบบ E-Support 
ตลอด 24 ชัว่โมง พร้อมทัง้สื่อสารกบัผู้ เลน่ผ่านทาง แฟนเพจ Facebook ของทกุเกม  กลุม่บริษัทฯ มีนโยบายพฒันาและ
ปรับปรุงประสทิธิภาพการให้บริการทัง้หลายดงักลา่วให้ดียิ่งขึน้ รวมถึงการจดัหาบคุลากรและอปุกรณ์ให้เพียงพอต่อการ
ให้บริการแก่ผู้ เลน่เกมที่คาดวา่จะมีจ านวนเพิ่มมากขึน้ในอนาคต   

 
 

การพฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ใช้ในการให้บริการเกมออนไลน์ 

ในการเล่นเกมออนไลน์จะต้องมีการติดต่อสื่อสารกันตลอดเวลาระหว่างเคร่ืองของผู้ เล่นและ เซิร์ฟเวอร์ ที่
ให้บริการซึง่ระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มีประสทิธิภาพดีและมีความปลอดภยัสงูจะช่วยให้ผู้ เลน่เกมมีปฏิสมัพนัธ์ในโลก
ของเกมได้พร้อมกนัอยา่งราบร่ืน ตอ่เนื่อง และรวดเร็ว ซึง่ถือเป็นหวัใจส าคญัของการเลน่เกมออนไลน์  ดงันัน้กลุม่บริษัทฯ 
จึงลงทนุพฒันาประสิทธิภาพและความปลอดภยัของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อย่างต่อเนื่อง  นอกจากนีก้ลุม่บริษัทฯ 
ยงัมีทีมงานที่ศึกษา วิเคราะห์ และปรับปรุงระบบต่างๆ ที่เก่ียวข้องการเลน่เกมและการให้บริการอื่นๆ ให้มีความทนัสมยั
และง่ายตอ่การใช้งานยิ่งขึน้ในทกุปี  

 

บริษัทฯ ให้ความส าคญักบัการบริหารจดัการด้านความมัน่คงปลอดภยัในระบบสารสนเทศ ซึง่ครอบคลมุทัง้ 

กระบวนการท างานภายในของทมีงานและระบบต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัให้บริการลกูค้า โดยบริษัทฯ เป็นผู้ให้บริการเกมใน
ประเทศไทยรายแรกที่ได้รับ ISO/IEC 27001:2013 (Information Security Management System : ISMS) ซึง่เป็น
มาตรฐานท่ีก าหนดขึน้โดยองค์กรท่ีมีช่ือเสยีงและมีความนา่เช่ือถือระหวา่งประเทศ คือ ISO (The International 
Organization for Standardization) และ IEC (The International Electrotechnical Commission) ซึง่ก าหนดมาตรฐาน 
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ด้านการบริหารจดัการความมัน่คงปลอดภยัของระบบสารสนเทศ ที่องค์กรตา่งๆ น ามาให้บริการทัง้ภายในและภายนอก
องค์กร โดยมาตรฐานนีส้ามารถน าไปประยกุต์ใช้อยา่งครอบคลมุทกุกลุม่อตุสาหกรรมและทกุกลุม่ธุรกิจ   

 
-  อตัราคา่บริการเกมออนไลน์ที่เหมาะสมและแขง่ขนัได้ 

กลุม่บริษัทฯ มีนโยบายการตัง้ราคาคา่บริการเกมออนไลน์ในอตัราที่เหมาะสมแกก่ลุม่ลกูค้าในแตล่ะประเทศ โดย
มุง่เน้นการให้เลน่เกมฟรีและคิดคา่บริการจากการขาย Item ในเกม เพื่อชว่ยเพิ่มขีดความสามารถในการแขง่ขนักบั
ผู้ประกอบการทัง้ในอตุสาหกรรมเดียวกนัและในธุรกิจความบนัเทงิอื่นๆ ในขณะเดียวกนั อตัราคา่บริการดงักลา่วจะต้อง
สามารถสร้างผลตอบแทนที่ดใีห้แก่กลุม่บริษัทฯ ได้ อยา่งไรก็ตาม กลุม่บริษัทฯ ไมม่ีนโยบายท าการตลาดด้วยอตัรา
คา่บริการท่ีต ่ากวา่คูแ่ขง่ (Price War) 

การพฒันาช่องทางธุรกิจใหม ่

กลุม่บริษัทฯ มีนโยบายปรับปรุงพฒันาแนวทางใหม่ๆ   ทีต่อบโจทย์พฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลีย่นไปอยูเ่สมอ ไม่
ว่าจะเป็นพฤติกรรมการใช้งานอินเทอร์เน็ตหรือแอพพลิเคชนัของคนรุ่นใหม่ โดยมุ่งเน้นที่การอ านวยความสะดวกในการ
เข้าถึงบริการของกลุม่บริษัทฯ  เช่น  การเข้าถึงเกมออนไลน์ของกลุม่บริษัทฯ , การรับข้อมลูข่าวสารของเกม และการรับ
รางวลัพิเศษต่างๆ จากเกม ซึ่งจะช่วยให้กลุม่เป้าหมายผกูพนักบัการบริการของกลุม่บริษัทฯ  และเปิดขยายช่องทางการ
สื่อสารระหว่างกลุ่มบริษัทฯ กับกลุ่มเป้าหมาย และกลุ่มพันธมิตรทางธูรกิจและผู้พฒันา ที่ต้องการเข้าสู่ตลาดเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใต้ภายใต้Platform ของ Playpark   

รวมถึงกลุ่มผู้พฒันาเกมและแอพพลิเคชัน่สญัชาติไทยที่มีแนวโน้มเพิ่มสงูขึน้เร่ือยๆ ในปัจจุบนั และได้พฒันา
ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพออกสู่ตลาด  ซึ่งเป็นการส่งเสริมอุตสาหกรรมเกมของไทยโดยภาพรวมอีกด้วย  กลยุทธคือ
ประยุกต์ใช้โครงสร้างพืน้ฐานของกลุ่มบริษัทฯ  เช่น ฐานลูกค้า ระบบและช่องทางการช าระเงินต่าง ๆ เพื่อช่วยให้
ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงลกูค้าได้โดยใช้ต้นทนุลดลง         

 
 

2.3 การตลาดและภาวะการแข่งขนั 

2.3.1 ภาพรวมอตุสาหกรรมเกมออนไลน์โดยทัว่ไปในภมูิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ 

ภมูิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้เป็นตลาดเปา้หมายในการให้บริการด้านความบนัเทิงออนไลน์ของกลุม่  บริษัทฯ 
ประกอบด้วย  6 ประเทศ คือ ไทย สิงคโปร์ มาเลเซีย เวียดนาม อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ ปัจจุบนัอตัราการเติบโตของ
จ านวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตเพิ่มขึน้อยา่งรวดเร็ว ซึง่จ านวนผู้ เลน่เกมออนไลน์นัน้จะสมัพนัธ์โดยตรงกบัจ านวนผู้ ใช้อินเทอร์เน็ต 
การท่ีคา่บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสงูมีราคาถกูลง เนื่องจากภาวะการแขง่ขนัของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต รวมทัง้การ 
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เติบโตในอตัราที่สงูของผู้ ใช้ smart Phone ในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ ยิ่งเป็นปัจจัยสนบัสนุนให้ ตลาดเกม
ออนไลน์ในภมูิภาคนีย้งัคงมีศกัยภาพในการเติบโตได้อีกมาก 

 
นอกจากนี ้ ผู้ประกอบการในอตุสาหกรรมเกมออนไลน์ยงัมีข้อได้เปรียบผู้ประกอบการในอตุสาหกรรมความ

บนัเทิงอื่นในหลายๆ ด้าน ดงันี ้
 

 - เกมออนไลน์เป็นความบนัเทงิราคาถกูกว่าและเข้าถงึง่าย : เกมออนไลน์สามารถเลน่ได้ทกุที่ที่มี
อินเทอร์เน็ต ประกอบกบัคา่ใช้จ่ายในการเลน่เกมออนไลน์ยงัคงมีอตัราที่ต า่กวา่ เมื่อเทียบกบัความบนัเทิงประเภทอื่นๆ 
อยา่งไรก็ตาม แนวโน้มของผู้ เลน่เกมที่บ้านมีการเติบโตอยา่งตอ่เนื่อง และมีสดัสว่นเพิ่มขึน้เมื่อเทยีบกบัในอดตี  ปัจจบุนัมี
หลายประเทศในภมูิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ทีม่ีสดัสว่นของผู้เลน่เกมที่บ้านสงูกวา่ทีเ่ลน่ในร้านอินเทอร์เน็ตคาเฟ่ 

-    ผู้เล่นเกมออนไลน์ส่วนใหญ่มีการใช้บริการเกมอย่างต่อเน่ือง : เนื่องจากลกัษณะการเลน่เกมออนไลน์
สง่เสริมผู้ เลน่เกมให้มีความสมัพนัธ์ในเชิงกลุม่ โดยการแขง่ขนัหรือติดตอ่กบัผู้ เลน่เกมรายอื่นที่อยูต่า่งสถานท่ีในเวลา
เดียวกนั โดยเฉพาะเกมประเภท MMORPG ซึง่ผู้ เลน่เกมแตล่ะรายจะมีบทบาทสมมติที่แตกตา่งกนั ท าให้ต้องเลน่เกม
ร่วมกนัเป็นกลุม่เพื่อบรรลภุารกิจในเกม จึงท าให้เกมมีความสนกุสนานนา่ติดตามมากยิง่ขึน้ อีกทัง้ผู้ เลน่เกมต้องใช้เวลาใน
การฝึกทกัษะตา่งๆ ในเกม เพื่อให้เป็นผู้ชนะ ท าให้ผู้ เลน่เกมมีความผกูพนักบัเกมมากยิง่ขึน้ 

-   การกระจายตัวของเคร่ืองคอมพวิเตอร์ส่วนบุคคลและสัญญาณอินเทอร์เน็ต :  เนื่องจากปัจจบุนั
เคร่ืองคอมพิวเตอร์สว่นบคุคลนัน้มีราคาไมส่งูนกั ท าให้สามารถเป็นเจ้าของได้งา่ยขึน้ รวมทัง้มีสเป็กที่สงูขึน้กวา่เดิม ท าให้
สามารถเลน่เกมที่มีคณุภาพสงูๆ ได้ ถือเป็นการขยายตลาดไปยงัตลาดใหม่ๆ  ซึง่ในประเทศไทยเองก็ก าลงัก้าวเข้าสูส่ภาวะ
นีเ้ช่นกนั เนื่องจากปัจจบุนัผู้ให้บริการอินเทอร์เนต็แขง่ขนักนัด้านความเร็วอินเทอร์เน็ต ท าให้คา่บริการอินเทอร์เน็ตใน
ประเทศไทยราคาถกูลง ในขณะที่มีความเร็วเพิม่ขึน้ 

-    ปัญหาในการถกูละเมิดลิขสิทธ์ิต ่า : ปัญหาการละเมดิลขิสทิธ์ิ ทัง้ในด้านงานเพลง เกมพีซี โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ และงานบนัเทิงอืน่ๆ ถือเป็นปัญหาใหญ่ของผู้ประกอบการในภมูิภาคนีท้ีย่งัไมส่ามารถแก้ไขได้ และสง่ผล
กระทบตอ่ผลการด าเนินงาน จนท าให้ไมส่ามารถด าเนินกิจการได้ตอ่ไป ในขณะท่ีผู้ประกอบการในธุรกิจเกมออนไลน์จะ
ประสบปัญหานีน้้อยกวา่ เนื่องจากเกมออนไลน์มีสว่นประกอบหลกัของโปรแกรมอยู่บนระบบ Server ของผู้ให้บริการ ซึง่ผู้
เลน่เกมไมส่ามารถเข้าถงึได้ อีกทัง้ Client Program ซึง่เป็นโปรแกรมส าหรับติดตัง้ในเคร่ืองคอมพิวเตอร์ของผู้ เลน่เกมก่อน
การเลน่เกมในครัง้แรกยงัมีราคาต ่า ท าให้ปัญหาการละเมิดลขิสทิธ์ิเกมออนไลน์ไมรุ่นแรงเทา่กบังานลขิสทิธ์ิอ่ืนที่มี
ผลติภณัฑ์วางจ าหนา่ยในรูปแบบซีดี ดีวดีี หรือตลบัเกม ซึง่ง่ายตอ่การท าซ า้และเผยแพร่ 
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 2.3.2 ภาพรวมอตุสาหกรรมเกมออนไลน์ในไทย สงิคโปร์ มาเลเซยี เวียดนาม อินโดนีเซีย และฟิลปิปินส์ 

ปัจจบุนักลุม่บริษัทฯ ให้บริการเกมออนไลน์ใน 6 ประเทศ คือ ไทย สิงคโปร์ มาเลเซีย เวียดนาม อินโดนีเซียและ
ฟิลปิปินส์ ซึง่ถือเป็นกลุม่ประเทศที่มีอตัราการเติบโตของอตุสาหกรรมให้บริการเกมออนไลน์ที่สงูและต่อเนื่อง  ในปีที่ผ่าน
มาภมูิภาคนีม้ีการเติบโตด้านตลาดเกมมือถือสงูสดุ โดยเฉพาะในประเทศ อินโดนีเซีย ไทย และมาเลเซีย ซึง่เป็นผลมาจาก
การเพิ่มขึน้ของจ านวนผู้ใช้อินเตอร์เน็ตและ Smart Phone  นอกจากนีเ้นื่องจากผู้ประกอบการจากต่างประเทศเข้ามาเปิด
ให้บริการในภมูิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ โดยเฉพาะในตลาดเกมมือถือ ส่งผลให้การแข่งขนัในอุตสาหกรรมมีความ
รุนแรงมากยิ่งขึน้ 

ประเทศไทยเป็นตลาดที่ท ารายได้จากการให้บริการเกมมากที่สดุในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ ตามด้วยอินโดนเีซีย
และมาเลเซีย และในภาพรวมของตลาด เวียดนามและไทยยงัคงเติบโตและรักษาสว่นแบง่ทางการตลาดเอาไว้ได้อยา่งดี 

สว่นอีสปอร์ต ( E-Sport ) ในภมูิภาคนี ้ยงัคงมีการเติบโตอยา่งตอ่เนื่อง ไมเ่พียงแตใ่นตลาดเกมพีซีเท่านัน้ แต่เร่ิม
เห็นกระแสของการแขง่ขนั E-Sport ในตลาดเกมมือถือเช่นกนั  โดยเฉพาะในประเทศฟิลปิปินส์ 

 คา่ลขิสทิธ์ิเกมออนไลน์ถือเป็นต้นทนุการด าเนินงานท่ีส าคญัส าหรับผู้ประกอบการในธุรกิจนี ้ ซึง่ในปัจจบุนัผู้
ให้บริการเกมสว่นใหญ่ในประเทศดงักลา่วมกัจะจดัซือ้ลขิสทิธ์ิเกมออนไลน์ที่เป็นท่ีนิยมและ/หรือประสบความส าเร็จใน
ประเทศอื่นๆ มาจากผู้พฒันาหรือผู้จดัจ าหนา่ยเกมออนไลน์ในตา่งประเทศ มากกวา่จะพฒันาเกมเอง อยา่งไรก็ตาม ผู้
ให้บริการเกมเร่ิมมีแนวโน้มพฒันาเกมออนไลน์ของตนเอง เพ่ือลดต้นทนุคา่ลขิสทิธ์ิเกมท่ีเพ่ิมสงูขึน้ อยา่งไรก็ตาม เกม
ออนไลน์ที่พฒันาโดยผู้พฒันาเกมในไทยยงัไมไ่ด้รับความนยิม 

 

ภาวะอตุสาหกรรมและการแข่งขนัของตลาดเกมออนไลน์ในประเทศไทย 

ภาพรวมอตุสาหกรรมเกมออนไลน์ในไทยปี 2559 มีมลูคา่ตลาดรวมทัง้พซีีและสมาร์ทดีไวซ์อยูท่ี่ประมาณ 
18,700 ล้านบาท แบง่เป็นพีซีประมาณ 9,000 ล้านบาทและสมาร์ทดีไวซ์ประมาณ 9,700 ล้านบาท (อ้างถงึข้อมลูจาก 
Newzoo) โดยปี 2559 พีซีออนไลน์เกมมีสถานการณ์ตลาดเกมออนไลน์คอ่นข้างคงตวั ดงัจะเห็นได้จากจ านวนผู้ให้บริการ
เกมออนไลน์ที่เปลีย่นแปลงไปไมม่ากโดยลดลงจาก 35 รายในปี 2558 เป็น 32 รายในปี 2559 และมีจ านวนเกมที่
ให้บริการลดลงจาก 94 เกมในปี 2558 เป็น 88 เกม ในปี 2559 โดยมีเกมที่เปิดใหมใ่นปี 2559 เพียง 21 เกม   

 

ปัจจยัส าคญัทีส่นบัสนนุการเติบโตของธุรกิจเกมออนไลน์ในประเทศไทย 

- การเติบโตของการให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสงู (Broadband Internet) : ในช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมา ธุรกิจ
ให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสงูเติบโตขึน้ในอตัราสงูจากการแข่งขนัที่รุนแรงระหว่างผู้ ให้บริการ ทัง้ในด้านบริการและ
ราคา โดยปัจจบุนัมีอตัราคา่บริการประมาณ 599 บาทตอ่เดือน ส าหรับความเร็วประมาณ 15-20 เมกะบิตตอ่วินาที ซึง่ถือ 
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วา่คอ่นข้างต ่า และการเข้ามาของเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตที่ใช้สายใยแก้วน าแสง (Fiber Optic) :ซึง่มีคณุภาพของสญัญาณ
อินเทอร์เน็ตที่สงูกว่าเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตที่ใช้สายเคเบิล  ส่งผลให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเป็นที่นิยมอย่าง
แพร่หลาย และเนื่องจากความเร็วในการดาวน์โหลดข้อมลูมีผลตอ่ความสนกุในการเลน่เกมออนไลน์ จึงท าให้มีผู้สนใจเลน่
เกมออนไลน์เพิ่มขึน้ตามไปด้วย ซึง่ช่วยเพิ่มโอกาสให้บริการเกมออนไลน์สามารถเข้าถึงกลุม่ลกูค้าใหม่ได้อย่างกว้างขวาง
มากยิ่งขึน้ 

 

- ความหลากหลายของเกมออนไลน์ที่เปิดให้บริการ : ในช่วงที่ผา่นมา ผู้ให้บริการเกมออนไลน์ในไทยเปิด
ให้บริการเกมใหมท่ี่หลากหลาย ทัง้ในด้านรูปแบบและเนือ้หาที่แปลกใหม ่ ที่ชว่ยเพิม่ความสนกุในการเลน่เกมออนไลน์ ซึง่
เป็นการเพิ่มทางเลอืกของผู้ เลน่เกม รวมทัง้ชว่ยดงึดดูความสนใจของกลุม่ลกูค้าเปา้หมายให้เข้ามาทดลองเลน่เกมมาก
ยิ่งขึน้  

- การให้บริการลกูค้ามีความส าคญัมากขึน้ : ในชว่ง 2-3 ปีตอ่จากนี ้ตลาดเกมออนไลน์จะมีการแขง่ขนัท่ีเข้มข้น
ขึน้ ซึง่การให้บริการแก่ลกูค้าจะกลายเป็นปัจจยัหลกัที่จะรักษาฐานลกูค้าไว้ ผู้ให้บริการจึงพฒันาการให้บริการให้ดีขึน้ 
เพื่อให้เป็นท่ีพอใจของลกูค้า เช่น มีระบบ Call Center 24 ช.ม. มีการอปัเดตคอนเทนต์อยา่งสม า่เสมอ รวมทัง้มีการจดั
กิจกรรมและโปรโมชัน่ผา่นสือ่ชอ่งทางตา่งๆ เพื่อให้เข้าถงึกลุม่ผู้ เลน่มากขึน้ 

- การเตมิโตของตลาดเกมมือถือ ในปี 2559 มีเกมมือถือเปิดให้บริการมากกวา่ 320 เกม สง่ผลให้มลูคา่ตลาด
เกมมอืถือเติบโตขึน้อยา่งรวดเร็ว ซึง่คาดวา่ในปี 2560 จะมมีลูคา่ถึง 10,000 ล้านบาท อีกทัง้การเติบโตของโทรศพัท์มือถือ
และระบบ 3G/4G  ยงัเป็นปัจจยัที่ท าให้การเข้าถึงเกมออนไลน์บนอปุกรณ์เคลือ่นท่ีเป็นเร่ืองที่งา่ยขึน้ จ านวนผู้ใช้บริการ
เกมมอืถือจงึเติบโตมากขึน้ตามไปด้วย 

-  การพฒันาทางด้าน E-Sports อยา่งตอ่เนื่อง :  ในปี 2559 มีการผลกัดนัวงการอีสปอร์ตจากระดบัท้องถ่ินสู่
ระดบัโลกโดยจดัการแขง่ขนัทัง้แบบทวัร์นาเมนต์และแบบลกีอยา่งตอ่เนื่อง  และนกักีฬาอีสปอร์ตชาวไทยก็เร่ิมได้รับการ
ยอมรับบนเวทีระดบัโลก เช่น Jab-Kaneki นกัแขง่อีสปอร์ตชาวไทยสงักดัทมีระดบัโลกอยา่ง Faceless เป็นทีมผู้ชนะ
อนัดบั 7 ของโลกในปีที่ผา่นมา ถือเป็นการสร้างช่ือเสยีงและยกระดบัวงการอีสปอร์ตในประเทศไทยขึน้ไปอีกขัน้  ซึง่จะช่วย
ผลกัดนัธุรกิจเกมออนไลน์ในประเทศไทยให้เติบโตมากยิ่งขึน้ 

 

ภาวะอตุสาหกรรมและการแข่งขนัของตลาดเกมออนไลน์ในประเทศสิงคโปร์ 

 ตลาดเกมออนไลน์ในประเทศสงิคโปร์ยงัคงเติบโตอยา่งแข็งแกร่งไปพร้อมกบัการพฒันาเทคโนโลยีและโครงสร้าง
พืน้ฐานในช่วงหลายปีที่ผา่นมา ซึง่ท าให้ผู้ เลน่เกมสามารถเข้าถึงเกมใหม่ๆ  ได้ง่ายและสะดวก 
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  องค์กรพฒันาสือ่สิง่พิมพ์และคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจมีความคิดริเร่ิมที่จะดงึดดูบริษัทผู้พฒันาเกมจาก
ตา่งประเทศให้เข้ามาลงทนุจดัตัง้บริษัทในสงิคโปร์ ซึง่ปัจจบุนัเกมบนมือถือได้รับความนิยมเพิ่มขึน้ สงิคโปร์สง่เสริมและ
เปิดกว้างให้บริษัทผู้พฒันาเกมทัง้ในและตา่งประเทศสามารถท าการตลาดได้งา่ยขึน้ 

 ในปี 2559 มีผู้ให้บริการเกมออนไลน์ในประเทศสงิคโปร์จ านวน 15 ราย และมีจ านวนเกมทัง้สิน้ 36 เกม โดยมีผู้
เลน่เกมคิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 66 ให้ความสนใจเกมประเภท MOBA ในขณะท่ีผู้ ช่ืนชอบ MMORPG มีสดัสว่นร้อยละ 13 

  

ภาวะอตุสาหกรรมและการแข่งขนัของตลาดเกมออนไลน์ในประเทศมาเลเซีย 

 ในปี 2559 มีผู้ให้บริการเกมออนไลน์ในประเทศมาเลเซยีจ านวนทัง้สิน้ 20 ราย และมีจ านวนเกมทัง้สิน้ 167 เกม 
โดยมีสดัสว่นร้อยละ 71 ให้ความสนใจเกมประเภท MMORPG และ FPSในสดัสว่นร้อยละ 15 และ 12 ตามล าดบั  
ในขณะท่ี Casual มีสดัสว่นร้อยละ 2 เกมประเภท MMORPG สว่นใหญ่เป็นเกมทีใ่ห้บริการเป็นภาษาจีน ในขณะท่ีเกม
ประเภทอื่นจะให้บริการเป็นภาษาองักฤษ 

 ช่วงไมก่ี่ปีที่ผา่นมา มีผู้ให้บริการเกมเข้ามาท าการตลาดในประเทศมาเลเซยี สว่นใหญ่จะมาจากบริษัทเกมใน
ประเทศจีน เช่น Perfect World และ Akarno รวมถงึบริษัทผู้ให้บริการรายเลก็ ซึง่มุง่ท าตลาดเกมบนเว็บเบราว์เซอร์ 

 เนื่องจากมีการเรียนการสอนภาษาองักฤษและภาษาจีนในโรงเรียนที่ประเทศสงิคโปร์และมาเลเซยี ท าให้เกม
สว่นใหญ่ทัง้ภาษาองักฤษและจีนไมไ่ด้เป็นอปุสรรคกบัผู้ เลน่เกม ท าให้ง่ายตอ่บริษัทผู้พฒันาเกมทัง้จากจีนและอเมริกา 
เพราะไมจ่ าเป็นต้องแปลเป็นภาษาท้องถ่ิน ซึง่ได้เปรียบในการอปัเวอร์ชนั เมื่อเปรียบเทียบกบัเกมจากเกาหลี 

 

ปัจจยัส าคญัทีส่นบัสนนุการเติบโตของธุรกิจเกมออนไลน์ในสิงคโปร์และมาเลเซีย 

- ความถ่ีของการอปัเดตเกมปัจจบุนัและการเปิดตวัเกมใหม ่ : เกมที่ให้บริการอยูใ่นปัจจบุนั ทัง้เกมเกา่และเกม
ใหมใ่นตลาดนัน้ สว่นใหญ่จะเป็นเกมทีใ่ห้บริการในระบบ Free-to-Play ซึง่เป็นสิง่ท้าทายส าหรับผู้ให้บริการเกมออนไลน์
ในการรักษาฐานลกูค้าเดมิ ท าให้ผู้ให้บริการต้องหมัน่อปัเดต ไอเทมในเกมบอ่ย ๆ รวมทัง้เปิดตวัเกมใหม่ๆ  อยา่งสม ่าเสมอ 

- เครือขา่ยการสือ่สารท่ีมีความก้าวหน้าสงูในราคาทีถ่กูลง : สงิคโปร์จดัเป็นประเทศทีม่ีเครือขา่ยการสือ่สารทาง
อินเทอร์เน็ตและไร้สายที่มคีวามก้าวหน้าในระดบัสงู ซึง่ชว่ยสนบัสนนุการเติบโตของธุรกิจเกมออนไลน์ และรองรับการ
พฒันาเกมในอนาคต ทัง้ในรูปแบบเกมออนไลน์และเกมบนโทรศพัท์มือถือ นอกจากนี ้ อตัราคา่บริการอินเทอร์เน็ต
ความเร็วสงูที่ปรับตวัลดลงอยา่งตอ่เนื่อง สง่เสริมให้ผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตทัง้ใหมแ่ละเกา่หนัมาใช้บริการอินเทอร์เน็ต
ความเร็วสงูเพิม่มากขึน้ สง่ผลให้อตัราการใช้อินเทอร์เนต็ความเร็วสงูปรับตวัเพิม่ขึน้อยา่งตอ่เนื่อง  
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ภาวะอตุสาหกรรมและการแข่งขนัของตลาดเกมออนไลน์ในประเทศเวียดนาม 

 เกมโมบายล์ยงัคงความนิยมในตลาดเกมเวียดนามในปี 2559  โดยมีเกมโมบายล์เปิดใหมใ่นปีนี ้ 201 เกม คิด
เป็น 72% ของเกมที่เปิดใหมท่ัง้หมด รองลงมาคือเกมทีเ่ลน่บนเบราว์เซอร์ คิดเป็น 25% และที่เหลอืคือเกมพีซ ี

 ในปี 2559 อตุสาหกรรมให้บริการเกมออนไลน์ในประเทศเวียดนามมีการแขง่ขนักันพอสมควร ดงัจะเห็นได้จาก
จ านวนผู้ให้บริการท่ีมอียู ่45 ราย และมีจ านวนเกมที่ให้บริการมากกวา่ 500 เกม ผู้ เลน่เกมในเวียดนามสว่นใหญ่ให้ความ
สนใจเกมประเภท MOBA และ MMORPG 

 

ปัจจยัส าคญัทีส่นบัสนนุการเติบโตของธุรกิจเกมออนไลน์ในประเทศเวียดนาม 

- การเติบโตของการให้บริการอนิเทอร์เน็ต : ภาครัฐของเวยีดนามสง่เสริมให้การใช้อินเทอร์เนต็ของประชากร
สงูขึน้ จึงท าให้เวียดนามมกีารพฒันาเทคโนโลยีและเครือขา่ยอินเทอร์เน็ตอยา่งรวดเร็ว สง่ผลให้ประชากรสามารถใช้
บริการอินเทอร์เนต็ครอบคลมุพืน้ที่หา่งไกลได้มากขึน้ในอตัราคา่บริการท่ีลดลง ท าให้ในชว่ง 3-4 ปีที่ผา่นมา มีจ านวนผู้ใช้
อินเทอร์เน็ตเพื่อการท างานและเพื่อความบนัเทงิเพิ่มสงูขึน้อยา่งรวดเร็ว ท าให้มีจ านวนผู้ใช้บริการเกมออนไลน์เพิ่มขึน้
เช่นกนั 

 

ภาวะอตุสาหกรรมและการแข่งขนัของตลาดเกมออนไลน์ในประเทศอินโดนีเซีย 

 ในปี 2559 มีผู้ให้บริการเกมออนไลน์ในประเทศอินโดนีเซยีเพียง 14 ราย มเีกมทีเ่ปิดให้บริการ 36 เกม และผู้ เลน่
เกมในประเทศอินโดนเีซียให้ความสนใจเกมประเภท FPS มากที่สดุ ด้วยสดัสว่นถงึร้อยละ 49 ตามด้วยเกมประเภท 
MOBA ที่มีสดัสว่นร้อยละ 24 

 

ภาวะอตุสาหกรรมและการแข่งขนัของตลาดเกมออนไลน์ในประเทศฟิลิปปินส์ 

ในปี 2559 อตุสาหกรรมเกมออนไลน์ในประเทศฟิลปิปินส์มีการแขง่ขนักนัไมส่งูมาก ดงัจะเห็นได้จากจ านวนผู้
ให้บริการท่ีมีอยูเ่พยีง 6 ราย และมีเกมทีเ่ปิดให้บริการ 18 เกม โดยผู้ เลน่เกมในฟิลปิปินส์ให้ความสนใจเกมประเภท 
MOBA มากที่สดุ ตามด้วย FPS รวมกนัแล้วคิดเป็นสดัสว่นถงึร้อยละ 94 ไมม่ีเกมประเภท MMORPG ที่โดดเดน่มาเปิด
ให้บริการในฟิลปิปินส์มา 3-4 ปีแล้ว นอกจากนี ้ เกมมือถือเร่ิมได้รับความนิยมมากขึน้ เนื่องจากสมาร์ตโฟนและแพ็กเกจ
อินเทอร์เน็ตส าหรับมือถือมีราคาที่ถกูลง 
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2.4 การจัดหาผลติภณัฑ์หรือบริการ 

2.4.1 ลกัษณะการจดัให้ได้มาซึง่ผลติภณัฑ์เพื่อจ าหนา่ย 

ธุรกิจเกมออนไลน์ประกอบด้วยผู้ประกอบการหลกัประมาณ 5 สว่น ดงัที่แสดงในแผนภาพ โดยเร่ิมต้นจาก
ผู้พฒันาเกมออนไลน์ (Game Developer) ซึง่เป็นผู้ออกแบบและพฒันาเกม จากนัน้จะขายลขิสทิธ์ิเกมตอ่หรือแตง่ตัง้ให้ผู้
จ าหนา่ยลขิสทิธ์ิเกม (Game Publisher) เป็นผู้ เสาะหาตลาดและขายลขิสทิธ์ิการให้บริการเกมให้กบัผู้ให้บริการเกม
ออนไลน์ (Game Operator) ในแตล่ะพืน้ท่ีหรือแตล่ะประเทศ ปัจจบุนั กลุม่บริษัทฯ เป็นผู้ประกอบการในธุรกิจให้บริการ
เกมออนไลน์ในสว่นของผู้พฒันาเกม ผู้ให้บริการเกม และผู้จดัจ าหนา่ย 

 

 

ภาพรวมของผูป้ระกอบการในธุรกิจเกมออนไลน์ 

 

 

ผู้ให้บริการเกมจะเป็นผู้จดัเตรียมระบบ Server ส าหรับการให้บริการเกมในแตล่ะพืน้ท่ีท่ีได้รับลขิสทิธ์ิ ส าหรับการ
เก็บเงินคา่บริการเกม ผู้ให้บริการเกมจะจ าหนา่ยบตัรเติมเงินลว่งหน้าให้แก่ผู้ เลน่เกม โดยการจ าหนา่ยเองหรือผ่านผู้จดั
จ าหนา่ยหรือตวัแทนจ าหนา่ยที่ได้รับการแตง่ตัง้ สว่นผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตและโทรคมนาคม (ISPs) จะเป็นผู้ให้บริการ
เช่าช่องสญัญาณเพื่อใช้ติดตอ่สือ่สารระหวา่งเคร่ือง Server ของผู้ให้บริการเกม ร้านอินเทอร์เนต็คาเฟ่ และผู้ เลน่เกม
โดยตรง  

 

2.4.2 ขัน้ตอนการด าเนินงานของกลุม่บริษัทฯ เพื่อให้บริการเกมออนไลน์ 

ในการจดัหาเกมออนไลน์ เพื่อน ามาให้บริการในแตล่ะประเทศนัน้ กลุม่บริษัทฯ จดัให้มีทีมจดัการเกมออนไลน์ 
(Game Manager) ซึง่มีหน้าทีรั่บผิดชอบในการจดัหาและเตรียมความพร้อมส าหรับการให้บริการ โดยจะแยกทมีจดัการ
เพื่อดแูลในแตล่ะเกม ขัน้ตอนการด าเนินงานเพือ่ให้บริการเกมออนไลน์มี 6 ขัน้ตอนดงันี ้

  



 
บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) 

ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ 
 

_______________ รับรองความถูกตอ้ง 
2. ลกัษณะการประกอบธุรกิจ               หน้า 28 

 

 

คดัสรรเกมออนไลน์ 

ในเบือ้งต้น ทีมงานจะคดัเลอืกเกมออนไลน์ที่นา่สนใจจากแหลง่ตา่งๆ เช่น เกมที่ได้รับความนิยมในตา่งประเทศ 
โดยมีนโยบายการกลัน่กรองเนือ้หาเกมเพื่อให้เหมาะสมแก่กลุม่ลกูค้าและวฒันธรรมในแตล่ะประเทศ ซึง่เกมจะมี
คณุสมบตัิเบือ้งต้นดงันี ้

- มีรูปแบบและเนือ้หาที่สร้างสรรค์ เหมาะสมกบักลุม่ลกูค้าเปา้หมาย และไมม่เีนือ้หาที่แสดงความ
รุนแรงและยัว่ยทุางเพศ 

- เป็นเกมออนไลน์ที่นา่สนใจและมเีนือ้หาแตกตา่งจากเกมทีใ่ห้บริการอยูใ่นตลาดเปา้หมาย ณ เวลานัน้  
- มีต้นทนุในการซือ้ลขิสทิธ์ิเกมท่ีเหมาะสม ซึง่จะช่วยให้กลุม่บริษัทฯ สามารถท าก าไรจากการให้บริการ

ได้ 
- โปรแกรมเกมออนไลน์สามารถใช้ได้กบัระบบเคร่ืองคอมพวิเตอร์ของกลุม่ผู้ เลน่เกมเปา้หมาย  

 

เจรจาและท าสญัญาซือ้ลขิสทิธ์ิการให้บริการเกมออนไลน์ 

ทีมงานจะเจรจาราคาและเง่ือนไขการซือ้ลขิสทิธ์ิเกม จากนัน้จงึท าสญัญากบัผู้พฒันาหรือผู้จ าหนา่ยลขิสทิธ์ิเกม
ออนไลน์ 

เตรียมระบบการให้บริการเกมออนไลน์ 
- อปุกรณ์และโปรแกรมคอมพวิเตอร์ : กลุม่บริษัทฯ จะจดัเตรียมระบบ Server และอปุกรณ์คอมพวิเตอร์

ที่มีคณุสมบตัิตามทีก่ าหนดโดยผู้พฒันาเกมออนไลน์ ซึง่จ านวนเคร่ือง Server ที่จะใช้รองรับการ
ให้บริการเกมจะประมาณการจากการคาดการณ์โดยกลุม่บริษัทฯ จากนัน้ผู้พฒันาเกมจงึเข้ามาติดตัง้
โปรแกรมเกมออนไลน์เพื่อเปิดให้บริการตอ่ไป 

- Client Program : ทีมจดัการเกมจะดดัแปลงและปรับปรุง Client Program ซึง่ใช้ติดตัง้ในเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ของผู้ เลน่เกมก่อนการเลน่เกมในครัง้แรก รวมทัง้แปลเนือ้หาเกมเป็นภาษาท้องถ่ิน (Game 
Localization)  

- การจดัท าเว็บไซต์ : ทีมจดัการเกมจะจดัท าเว็บไซต์ส าหรับเกมออนไลน์แตล่ะเกม เพื่อเป็นแหลง่ข้อมลู
ส าหรับผู้ เลน่เกมเก่ียวกบัวิธีการเลน่ การช าระเงิน และการแก้ไขปัญหา อีกทัง้ยงัเป็นสือ่โฆษณาให้แก่
กลุม่บริษัทฯ อีกด้วย 

-  
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- ระบบจดัการการให้บริการ : ทีมจดัการเกมจะจดัเตรียมระบบคอมพิวเตอร์เพื่อควบคมุการให้บริการ

เกมในฐานะ “Game Master” เพื่อดแูลการเลน่เกม อ านวยความสะดวก และแก้ปัญหาตา่งๆ ให้แก่ผู้
เลน่เกม  
 

กระจายโปรแกรมลกูขา่ย (Client Program) 

กลุม่บริษัทฯ กระจาย Client Program เกมพซีีให้ถึงมือผู้เลน่เกมอยา่งทัว่ถึงจากการให้ดาวน์โหลดฟรีทาง
เว็บไซต์เกม  ในสว่นของร้านอินเทอร์เน็ตคาเฟ่ที่เป็นสมาชิก @Cafe  ทางบริษัท ฯ ได้ยกเลกิการผลติแผน่ Client Program 
แจกจา่ยแก่ร้านสมาชิก โดยได้น าระบบโปรแกรม @Updater (เอ-อพั-เดท-เตอร์) มาให้บริการทดแทน ซึง่โปรแกรมดงักลา่ว
สามารถอ านายความสะดวกให้ร้านสมาชิกสามารถดาวน์โหลด และ อพัเดทแพทช์เกมได้แบบอตัโนมตัิ  

ส าหรับเกมบนแพลตฟอร์มโมบายล ์ผู้ เลน่สามารถดาวน์โหลด Client Program เกมผา่นทาง AppStore ส าหรับ
มือถือระบบปฏิบตัิการ iOS และ Google Play ส าหรับระบบปฏิบตัิการ Android 

 

เปิดให้บริการเกมออนไลน์ 

เมื่อจดัเตรียมความพร้อมในด้านตา่งๆ เรียบร้อยแล้ว กลุม่บริษัทฯ จะเร่ิมเปิดให้บริการเกมออนไลน์ ซึง่แบง่เป็น 
4 ช่วงดงันี ้

 
- ช่วงทดสอบภายใน (Internal Test) : ทีมจดัการเกมและพนกังานของกลุม่บริษัทฯ จะทดลองเลน่เกม

ออนไลน์จากเคร่ืองแมข่า่ย เพือ่ทดสอบหาข้อบกพร่องของการให้บริการเกมและปรับปรุงแก้ไขตอ่ไป 
- ช่วงทดสอบการให้บริการแบบปิด (Closed Beta) : เปิดให้บริการแก่ผู้ เลน่เกมภายนอกที่ได้ลงทะเบียน

ผา่นเว็บไซต์เกม โดยไมค่ดิคา่บริการ แตจ่ ากดัจ านวนผู้ เลน่ เพื่อทดสอบหาข้อบกพร่องในการให้บริการ
เกม 

- ช่วงทดสอบการให้บริการแบบเปิด (Open Beta) : เปิดให้บริการแก่ผู้ เลน่เกมภายนอกที่ได้ลงทะเบียน
ผา่นเว็บไซต์เกม โดยไมค่ดิคา่บริการและไมจ่ ากดัจ านวนผู้ เลน่เกม เพื่อทดสอบหาข้อบกพร่องในการ
ให้บริการเกมแก่ผู้ เลน่จ านวนมากพร้อมกนั  

- ช่วงเปิดให้บริการเชิงพาณิชย์ (Commercial Launch) : ภายหลงัได้ทดสอบการให้บริการเรียบร้อยแล้ว 
กลุม่บริษัทฯ จะเปิดให้บริการเกมออนไลน์แก่ผู้ เลน่เกมโดยทัว่ไป โดยคิดคา่บริการตามอตัราทีก่ าหนด 
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การโฆษณาและประชาสมัพนัธ์ 

กลุม่บริษัทฯ จะโฆษณาและประชาสมัพนัธ์เพื่อให้ตลาดรับรู้การเปิดให้บริการเกมออนไลน์ โดยแบง่เป็น 4 ช่วง 
คือ 

- ช่วงก่อนการเปิดตวั (Pre-Marketing) : เช่น แนะน าเกมบน Game Portal เว็บไซต์เกมออนไลน์ 
นิตยสารเกม และนิตยสารเก่ียวกบัเทคโนโลยีสารสนเทศ 

- ช่วงเปิดตวัเกมใหม ่(Launching) : เช่น โฆษณาบน Game Portal เว็บไซต์เกมออนไลน์ และจดหมาย
แนะน าเกม 

- ช่วงสง่เสริมการขาย (Promoting) : เน้นทัง้กิจกรรมนอกเกมออนไลน์ผา่นสือ่ทัว่ไป เช่น โทรทศัน์ 
สิง่พิมพ์ ปา้ยโฆษณา ร้านอินเทอร์เน็ตคาเฟ่ และกิจกรรมในเกมออนไลน์ เช่น การแขง่ขนัภายในเกม  

- ช่วงรักษายอดขาย (Maturing) : เน้นกิจกรรมทางการตลาดและประชาสมัพนัธ์เฉพาะในเกมออนไลน์ 
และกิจกรรมผา่นตวัแทนจ าหนา่ยบตัรเตมิเงิน @Cash และร้านอนิเทอร์เน็ตคาเฟ่ 

 

2.4.3 คา่ลขิสทิธ์ิเกมออนไลน์ 

ในการให้บริการเกมออนไลน์ กลุม่บริษัทฯ จะซือ้ลขิสทิธ์ิเกมมาจากเจ้าของลขิสทิธ์ิ ซึง่เป็นผู้พฒันาหรือผู้จดั
จ าหนา่ยเกมออนไลน์ในตา่งประเทศจ านวนหลายราย เพื่อให้บริการแตเ่พียงรายเดียว (Exclusive Distributor) ในพืน้ท่ีที่
ก าหนด (Specific Territory) ในอตัราคา่ธรรมเนยีมตามที่ตกลง โดยสว่นใหญ่มีอายสุญัญา 2-4 ปี นบัจากเปิดให้บริการ
เชิงพาณิชย์ (Commercial Launch) และมีสทิธิตอ่อายสุญัญาได้ในราคาและเง่ือนไขเดมิ ทัง้นี ้ผู้พฒันา/ผู้จดัจ าหนา่ยเกม
สามารถยกเลกิสญัญาได้ หากกลุม่บริษัทฯ ท าผิดสญัญา และ/หรือมีปัญหาด้านการเงิน และ/หรืออยูใ่นสถานะล้มละลาย 
และ/หรือไมส่ามารถเปิดให้บริการเกมในระยะเวลาทีก่ าหนด โดยคา่ลขิสทิธ์ิเกมออนไลน์สามารถแบง่ออกเป็น 4 ประเภท
หลกั ดงันี ้

 
- คา่ลขิสทิธ์ิขัน้ต้น (Initial Fee) : ช าระเป็นจ านวนคงที่ ณ วนัท่ีลงนามในสญัญา หรือภายในระยะเวลาที่

ก าหนด  
- คา่ลขิสทิธ์ิรายเดือน (Monthly Fee) : ช าระเป็นจ านวนตามยอดการใช้จ่ายในเกมจากการให้บริการเกม

นัน้ๆ ในแตล่ะเดือน  
- คา่ลขิสทิธ์ิรายได้ขัน้ต ่า (Minimum Guarantee) : บางสญัญาจะมีการก าหนดจ านวนคา่ลขิสทิธ์ิราย

เดือนขัน้ต า่ จากการให้บริการเกมนัน้ๆ ในแตล่ะเดือน 
- คา่ผลส าเร็จของงาน (Success Fee) : ช าระเมื่อสร้างรายได้จากการให้บริการเกมนัน้ๆ ถึงจ านวนที่

ก าหนด 
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ทัง้นี ้ ประเภทของคา่ลขิสทิธ์ิ รวมทัง้จ านวน และก าหนดเวลาการช าระคา่ลขิสทิธ์ิของเกมออนไลน์แตล่ะเกมนัน้ 
ขึน้อยูก่บัการตอ่รองระหวา่งกลุม่บริษัทฯ และผู้พฒันาหรือผู้จดัจ าหนา่ยเกม  
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3. ปัจจัยความเสี่ยง 

3.1 ความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอก 

3.1.1 ความเสีย่งจากการเปลีย่นแปลงข้อก าหนด กฎหมาย และเกณฑ์การควบคมุจากภาครัฐ 

ปัจจบุนั การด าเนินธุรกิจเกมออนไลน์ในไทยถกูก ากบัดแูลโดยกระทรวงวฒันธรรม กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ่สาร และกรมทรัพย์สนิทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ซึง่กระทรวงวฒันธรรมจะควบคมุ
เร่ืองใบอนญุาต รวมถงึการตรวจสอบเนือ้หาเกม (Censor) ก่อนที่จะน าออกให้บริการ สว่นกรมทรัพย์สนิทาง
ปัญญาจะดแูลเร่ืองการออกเคร่ืองหมายรับรองงานต้นแบบ (DIP Code) ส าหรับการผลติแผน่ซดีี/ดีวีดี สว่น
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร กระทรวงพาณิชย์ ได้ออกพระราชบญัญตัิวา่ด้วยการกระท า
ความผิดเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 เพื่อก ากบัดแูลและปอ้งกนัการกระท าความผิดเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ 
ในขณะท่ีการควบคมุธุรกิจการให้บริการเกมออนไลน์ในสงิคโปร์ไมเ่ข้มงวดเทา่ใดนกั เนื่องจากรัฐบาลไมไ่ด้ปิดกัน้
การท าธุรกิจเกมออนไลน์แตอ่ยา่งใด ในขณะท่ีมาเลเซีย อินโดนีเซยี และฟิลปิปินส์ ยงัไมม่ีมาตรการท่ีชดัเจนใน
การควบคมุการเลน่เกมออนไลน์และร้านให้บริการอินเทอร์เน็ต รวมถึงการออกใบอนญุาต และการตรวจสอบ
เนือ้หาเกม 

ในขณะท่ีการด าเนินธุรกิจเกมออนไลน์ในประเทศเวยีดนามถกูก ากบัดแูลโดยกระทรวงวฒันธรรม ใน
การควบคมุเร่ืองการออกใบอนญุาต รวมถึงการตรวจสอบเนือ้หาเกม ก่อนที่จะน าออกให้บริการ ซึง่ปัจจบุนั
รัฐบาลเวยีดนามให้ความส าคญัและเข้มงวดในการตรวจสอบประเภทเนือ้หาของเกมก่อนทีจ่ะน าออกให้บริการ 
เนือ้หาของเกมที่มีความรุนแรงหรือตอ่ต้านรัฐบาล จะไมส่ามารถให้บริการได้ในประเทศเวียดนาม ปัจจบุนั กลุม่
บริษัทฯ ไมส่ามารถเข้าลงทนุในเวียดนามโดยตรงได้ อนัเป็นผลมาจากข้อจ ากดัด้านการลงทนุโดยชาวตา่งชาติ   

อยา่งไรก็ดี อาจมีการเปลีย่นแปลงหรือออกมาตรการก ากบัหรือกฎระเบียบตา่งๆ ใหมเ่พิม่เตมิ เพื่อ
ควบคมุการเลน่เกมออนไลน์และธุรกิจให้บริการเกมออนไลน์มากยิ่งขึน้ อาจสง่ผลกระทบตอ่การด าเนินธุรกิจ 
ฐานะการเงิน และผลประกอบการของกลุม่บริษัทฯ ในอนาคต  

 

3.1.2 ความเสีย่งจากการแขง่ขนัและการเพิม่ขึน้ของผู้ให้บริการเกมออนไลน์รายใหม่ 

ปัจจบุนั การแขง่ขนัในธุรกิจให้บริการเกมออนไลน์ทัง้ในไทย สงิคโปร์ มาเลเซยี อินโดนีเซีย ฟิลปิปินส์ 
และเวียดนามมีความรุนแรงมากขึน้ จากการเพิม่จ านวนของผู้ให้บริการรายใหม่ในตลาดที่น าเสนอเกมออนไลน์
เพิ่มอยา่งตอ่เนื่อง โดยผู้ให้บริการในแตล่ะประเทศมีจ านวนหลายราย และผู้ให้บริการตา่งประเทศที่รุกเข้ามา
แขง่ขนักบัผู้บริการในประเทศมีแนวโน้มเพิ่มจ านวนมากขึน้ ซึง่เป็นผลมาจากอตัราการเจริญเติบโตของตลาด
เกมออนไลน์ ประกอบกบัเป็นธุรกิจที่มีอตัราก าไรสงู อยา่งไรก็ตาม บริษัทในฐานะผู้น าทางการตลาดในระดบั
ภมูิภาค ซึง่มีเกมให้บริการครอบคลมุในทกุประเภท และมีประสบการณ์มากกวา่ 15 ปี เมื่อเทียบกบัคูแ่ขง่แล้ว 
ยงัไมม่ีผู้ประกอบการรายใดที่มีสถานะเป็นผู้ให้บริการในระดบัภมูภิาคและครอบคลมุเกมทกุประเภท ทัง้นี ้
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บริษัทให้ความส าคญักบัความเปลีย่นแปลงในภาคอตุสาหกรรม และแนวโน้มของการเปลีย่นแปลงความนิยม
ของเกม จึงพฒันาทมีงานด้านความรู้ความเข้าใจตลาด เพื่อเพิม่ความสามารถในการแขง่ขนั  

 

3.2 ความเสี่ยงจากการประกอบธุรกิจ 

3.2.1 ความเสีย่งจากการไมป่ระสบความส าเร็จของเกมออนไลน์ท่ีกลุม่บริษัทฯ ลงทนุซือ้ลขิสทิธ์ิและ
เปิดให้บริการ 

ในการเปิดให้บริการเกมออนไลน์ใดๆ กลุม่บริษัทฯ จะลงทนุขัน้ต้น (Initial Investment) ในจ านวน
คอ่นข้างสงู ซึง่ประกอบไปด้วยคา่ลขิสทิธ์ิเกม ระบบ Server อปุกรณ์คอมพิวเตอร์ที่เก่ียวข้อง และคา่ใช้จา่ยด้าน
การตลาด ดงันัน้ หากกลุม่บริษัทฯ ไมส่ามารถสร้างรายได้จากการให้บริการเกมได้มากกวา่จ านวนเงินลงทนุ
ขัน้ต้นดงักลา่ว หรือในจ านวนตามที่คาดการณ์ไว้ อาจสง่ผลกระทบตอ่ผลประกอบการและอตัราก าไรของกลุม่
บริษัทฯ ในอนาคต ทัง้นี ้หากเกมออนไลน์ใดๆ มีแนวโน้มยอดขายไมเ่ป็นไปตามทีค่าดการณ์ไว้ กลุม่บริษัทฯ 
อาจพิจารณาตดัจ าหนา่ยคา่ลขิสทิธ์ิเกมออนไลน์ทัง้จ านวน ซึง่จะสง่ผลกระทบตอ่ผลก าไรของกลุม่บริษัทฯ ใน
งวดบญัชีนัน้ๆ  

ทัง้นี ้เพื่อเพิ่มโอกาสการประสบความส าเร็จในการให้บริการเกมออนไลน์ กลุม่บริษัทฯ จะคดัเลอืกเกม
ที่มีเนือ้หาทีเ่หมาะสมกบัความต้องการของตลาด โดยอาศยัประสบการณ์ของกลุม่บริษัทฯ รวมถงึศกึษา
รายละเอียดเกมและกลุม่ผู้ เลน่เกมอยา่งรอบคอบ ก่อนตดัสนิใจลงทนุในเกมออนไลน์ใดๆ ตามขัน้ตอนในการ
จดัหาเกมออนไลน์ อีกทัง้กลุม่บริษัทฯ มีนโยบายกระจายแหลง่ทีม่าของรายได้ โดยเปิดตวัเกมออนไลน์เพิ่มขึน้
ในแตล่ะประเทศ ท าให้สามารถกระจายรายได้ไปยงัเกมตา่งๆ โดยปัจจบุนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 กลุม่
บริษัทฯ เปิดให้บริการรวม 35 เกมใน 6 ประเทศ คือ ไทย (20 เกม) สงิคโปร์ (16 เกม) มาเลเซีย (201 เกม) 
อินโดนีเซีย (13  เกม) ฟิลปิปินส์ (18  เกม) และเวยีดนาม  (14  เกม) และมีแผนการเปิดให้บริการเกมใหมอ่ยา่ง
ตอ่เนื่องในอนาคต 

 

3.2.2 ความเสีย่งจากการคิดคา่บริการเกมออนไลน์โดยการขาย Item ในเกม 

ในอดีต กลุม่บริษัทฯ มีรายได้หลกัจากการให้บริการเกมออนไลน์ตามระยะเวลาที่ให้บริการ (Air Time 
Sale) แตใ่นปัจจบุนั รายได้หลกัมาจากการขาย Item เกือบทัง้หมด และมีแนวโน้มปรับตวัสงูขึน้ สว่นหนึง่เป็นผล
มาจากการเปลีย่นพฤติกรรมของผู้ เลน่เกมในตลาดเกมออนไลน์ทัว่โลก ที่หนัมานิยมเลน่เกมฟรีและซือ้ Item 
เมื่อพงึพอใจเทา่นัน้ รวมทัง้ผู้ประกอบการเกมก็หนัมานยิมคดิคา่บริการแบบ Item Sale เช่นกนั เนื่องจากเช่ือวา่
จะสามารถดงึดดูผู้เลน่เกมได้ ดงันัน้ กลุม่บริษัทฯ อาจมีความเสีย่งในการลดลงของรายได้จากการแขง่ขนัท่ี
รุนแรงขึน้ และหากผู้ เลน่เข้ามาเลน่เกมฟรีเป็นจ านวนมาก แตไ่มซ่ือ้ Item อยา่งตอ่เนื่อง อาจสง่ผลกระทบตอ่
การด าเนินธุรกิจ ฐานะการเงิน และผลประกอบการของกลุม่บริษัทฯ ในอนาคต อยา่งไรก็ตาม ด้วยลกัษณะของ
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การเลน่เกมออนไลน์ที่กระตุ้นให้เกิดการแขง่ขนัระหวา่งผู้ เลน่ จะท าให้ผู้ เลน่เกิดความต้องการซือ้ Item เพื่อสร้าง
ความแตกตา่งจากผู้ เลน่รายอื่น ทัง้ในด้านความสวยงามและความสามารถ กลุม่บริษัทฯ จึงเช่ือวา่การท า
การตลาดเชิงรุก และการท ากิจกรรมที่กลุม่ผู้ เลน่ในแตล่ะเกมเพื่อน าเสนอ Item ที่นา่สนใจอยา่งตอ่เนื่อง จะช่วย
กระตุ้นการซือ้ Item ในเกมเพิ่มมากขึน้ 

 

3.2.3 ความเสีย่งในการพึง่พงิผู้ให้บริการอินเทอร์เนต็จ านวนน้อยราย 
ปัจจบุนักลุม่บริษัทฯ ให้บริการเกมออนไลน์โดยเช่าศนูย์ข้อมลูอินเทอร์เน็ต (Internet Data Center) เพื่อใช้ใน
การติดตัง้เคร่ืองแมข่า่ย (Server) และเช่าวงจรสือ่สารอินเทอร์เน็ตความเร็วสงู (Bandwidth) จากผู้ให้บริการ
อินเทอร์เน็ต (ISPs) เพียงน้อยราย ในแตล่ะประเทศดงันี ้

ไทย : เชา่ศนูย์ข้อมลูอินเทอร์เน็ตและใช้บริการ Bandwidth จาก บจก. ทรู อินเทอร์เน็ต ดาต้า เซ็น
เตอร์ 

สงิคโปร์ : เชา่ศนูย์ข้อมลูอินเทอร์เน็ตจาก Net Mediacorp และใช้บริการ Bandwidth จาก  StarHub 
มาเลเซีย : เช่าศนูย์ข้อมลูอินเทอร์เน็ตและใช้บริการ Bandwidth จาก IPServerOne Hosting 
เวียดนาม : เช่าศนูย์ข้อมลูอินเทอร์เน็ตและใช้บริการ Bandwidth จาก DTS Communication 

Technologies Corporation  
ฟิลปิปินส์ : เช่าศนูย์ข้อมลูอินเทอร์เน็ตและใช้บริการ Bandwidth จาก Philippine Long Distance 

Telephone Company (ePLDT)  
โดยท าสญัญาเชา่ระยะสัน้ตามปกติธุรกิจ และสามารถตอ่สญัญาเช่าได้ตลอดเวลาที่ผา่นมา ทัง้นี ้หาก

ผู้ให้บริการรายดงักลา่วไมส่ามารถให้บริการอินเทอร์เน็ตทีม่ีคณุภาพหรือหยดุให้บริการ จะสง่ผลกระทบตอ่การ
ให้บริการเกมออนไลน์ของกลุม่บริษัทฯ ได้ อีกทัง้ความขดัข้องของระบบการให้บริการอาจท าให้อรรถรสและ
ความพงึพอใจในการเลน่เกมลดลง ซึง่อาจสง่ผลเสยีตอ่ช่ือเสยีงและผลการด าเนินงานของกลุม่บริษัทฯ ใน
อนาคต 

อยา่งไรก็ตาม ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตทกุรายดงักลา่วในแตล่ะประเทศเป็นหนึง่ในผู้ให้บริการรายใหญ่
ที่มีคณุภาพด้านบริการ และมีระบบส ารองและระบบรักษาความปลอดภยัในระดบัท่ีสงูมกเมื่อเทยีบกบั
ข้อก าหนดในมาตรฐานสากล  

 
3.2.4 ความเสีย่งจากการไมไ่ด้เป็นเจ้าของลขิสทิธ์ิและ/หรือผู้พฒันาเกมออนไลน์ 
ในการให้บริการเกมออนไลน์ กลุม่บริษัทฯ ได้รับอนญุาตให้ใช้ลขิสทิธ์ิเกมมาจากเจ้าของลขิสทิธ์ิซึง่เป็น

ผู้พฒันาหรือผู้จดัจ าหนา่ยเกมในตา่งประเทศจ านวนหลายราย เพือ่ให้บริการในพืน้ท่ีที่ก าหนด (Specific 
Territory) เป็นเวลาประมาณ 2-3 ปี นบัจากเปิดให้บริการเชิงพาณิชย์ (Commercial Launch) ในอตัรา
คา่ธรรมเนียมตามท่ีตกลงกนั โดยเจ้าของลขิสทิธ์ิเกมจะสนบัสนนุการให้บริการเกมในด้านตา่งๆ เชน่ การ
ปรับปรุงโปรแกรมเกม การออก Patch File การแก้ไขปัญหาด้านเทคนิค (Bug) ทัง้นี ้กลุม่บริษัทฯ อาจมคีวาม
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เสีย่งในกรณีเจ้าของลขิสทิธ์ิเกมยกเลกิสญัญาอนญุาตให้ใช้ลขิสทิธ์ิ หากกลุม่บริษัทฯ มิได้ปฏิบตัิตามสญัญา
อนญุาตให้ใช้ลขิสทิธ์ิ และ/หรือไมต่อ่อายสุญัญาในราคาและเง่ือนไขที่ยอมรับได้ และ/หรือเจ้าของลขิสทิธ์ิไม่
สามารถสนบัสนนุและให้ความชว่ยเหลอืทางด้านเทคนิค ซึง่อาจสง่ผลกระทบตอ่การด าเนินธุรกิจ ฐานะการเงิน 
และผลประกอบการของกลุม่บริษัทฯ ในอนาคต 

 
อยา่งไรก็ตาม กลุม่บริษัทฯ ได้ปฏิบตัิตามสญัญาลขิสทิธ์ิอยา่งเคร่งครัดเพ่ือลดความเสีย่งจากการถกู

ยกเลกิสญัญา นอกจากนี ้กลุม่บริษัทฯ มีนโยบายจดัหาลขิสทิธ์ิเกมออนไลน์จากผู้พฒันา/ผู้จดัจ าหนา่ยเกมที่
หลากหลายและมช่ืีอเสยีงเป็นท่ียอมรับ ซึง่สามารถสนบัสนนุและให้ความชว่ยเหลอืการให้บริการเกมได้ตลอด
อายสุญัญา โดยก าหนดให้มีสทิธิตอ่สญัญาในราคาและเง่ือนไขเดมิ เพื่อสามารถตอ่อายสุญัญาในกรณีที่เกม
ยงัคงได้รับความนยิม ทัง้นี ้เกมสว่นใหญ่ทัง้ประเภท MMORPG และ Casual Game จะมีอายกุารให้บริการ
ตามสญัญาประมาณ 2-3 ปี  

 
3.2.5 ความเสีย่งจากปัญหาการละเมิดลขิสทิธ์ิเกมออนไลน์ 
ปัจจบุนั ผู้ประกอบการบางรายลกัลอบน าเข้าโปรแกรมเกมออนไลน์ที่กลุม่บริษัทฯ ได้รับลขิสทิธ์ิ เพ่ือ

น ามาติดตัง้บนเคร่ืองแมข่า่ย (Server) และเปิดให้บริการผา่นเครือขา่ย (Network) ของตนเองในอตัราคา่บริการ
ที่ต ่ากวา่ ซึง่อาจสง่ผลให้กลุม่บริษัทฯ สญูเสยีรายได้บางสว่น อยา่งไรก็ตาม การให้บริการจากเคร่ืองแมข่า่ยของ
ผู้ประกอบการท่ีละเมดิลขิสทิธ์ิมกัมีคณุภาพต ่า ทัง้ในด้านความเร็วและความสามารถในการรองรับผู้ เลน่จ านวน
มากพร้อมกนั อีกทัง้ผู้ เลน่จะเข้าเลน่เกมได้จ ากดัเฉพาะบนเครือขา่ยของเคร่ือง Server ที่ลกัลอบติดตัง้เกม
ละเมิดลขิสทิธ์ิเทา่นัน้ ไมส่ามารถเข้าเลน่เกมในเครือขา่ยของกลุม่บริษัทฯ ได้ ท าให้มีสงัคมผู้ เลน่เกมในขนาด
จ ากดั นอกจากนี ้ผู้ประกอบการท่ีละเมิดลขิสทิธ์ิไมส่ามารถแก้ไขความผิดพลาดในโปรแกรมเกม (Bug) หรือ
แก้ปัญหาทางเทคนิค จงึท าให้ไมเ่ป็นท่ีนิยมในหมูผู่้ เลน่เกม ดงันัน้ กลุม่บริษัทฯ จงึเช่ือวา่การสญูเสยีรายได้จาก
การละเมดิลขิสทิธ์ิดงักลา่วจะไมส่ง่ผลกระทบตอ่ฐานะทางการเงินของกลุม่บริษัทฯ อยา่งมีนยัส าคญั และเพ่ือ
ลดผลกระทบจากปัญหาดงักลา่ว กลุม่บริษัทฯ จดัให้มีทีมงานสบืหาและด าเนินคดกีบัผู้ประกอบการท่ีละเมิด
ลขิสทิธ์ิ 

 
3.3 ความเสี่ยงจากกลุ่มผู้ถอืหุ้นรายใหญ่มีอทิธิพลต่อการก าหนดนโยบายและบริหารจัดการกลุ่ม
บริษัทฯ 

กลุม่นายปราโมทย์ สดุจิตพร ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ถือหุ้นในสดัสว่นรวมกนัร้อยละ 
58.26  ของทนุช าระแล้ว (ข้อมลู ณ วนัท่ี 17 มีนาคม  2560) จึงท าให้สามารถควบคมุคะแนนเสยีงในการลงมติที่
ส าคญัในการประชมุผู้ ถือหุ้นได้เกือบทัง้หมด ยกเว้นมติพเิศษที่กฎหมายหรือข้อบงัคบัของบริษัทฯ ก าหนดให้ต้อง
ได้รับเสยีง 3 ใน 4 ของจ านวนหุ้นท่ีเข้าประชมุและมีสทิธิออกเสยีง ดงันัน้ อาจท าให้ผู้ ถือหุ้นรายอืน่ไมส่ามารถ
รวบรวมคะแนนเพื่อตรวจสอบและถ่วงดลุเร่ืองที่ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่เสนอได้ นอกจากนี ้กลุม่ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ยงั
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เป็นผู้มีอ านาจในการบริหารจดัการกลุม่บริษัทฯ โดยมีต าแหนง่เป็นกรรมการจ านวน 3 ทา่น จากทัง้หมด 7 ทา่น 
รวมถงึมีกรรมการภายนอกที่มาจากการเลอืกตัง้ของผู้ ถือหุ้น 1 ทา่น บริษัทฯ จึงแตง่ตัง้กรรมการอิสระท่ีเป็น
บคุคลภายนอกจ านวน 3 ทา่น เพื่อท าหน้าที่ตรวจสอบการด าเนนิงานของผู้บริหารและดแูลผลประโยชน์ของผู้ ถือ
หุ้นรายยอ่ย  
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4. ทรัพย์สินท่ีใช้ในกำรประกอบธุรกิจ 

 

ทรัพย์สนิหลกัที่ใช้ในการด าเนินธุรกิจของกลุม่บริษัทฯ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ปี 2558 และ 2559 มีดงันี ้

 

4.1 สินทรัพย์หมุนเวียน 

 

4.1.1 สนิค้าคงเหลอื 

สินค้าคงเหลือของกลุ่มบริษัทฯ คือ ชุดเกมพีซี  (เกมกลอ่ง) บตัรเติมเงิน @Cash และสินค้าที่ระลึกของเกมต่างๆ 
(Game Premium) โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2558 และ 2559 กลุ่มบริษัทฯ มีสินค้าคงเหลือหลังหักค่าเผ่ือสินค้า
เสือ่มสภาพ รวม 2.30 ล้านบาท และ 0.12 ล้านบาท ตามล าดบั  

 

4.1.2 คา่ลขิสทิธ์ิจา่ยลว่งหน้าสว่นท่ีหมนุเวียน 

ในการซือ้ลิขสิทธ์ิเกมออนไลน์บางเกม กลุ่มบริษัทฯ จะช าระค่าลิขสิทธ์ิให้แก่เจ้าของหรือผู้จ าหน่ายลิขสิทธ์ิเกม
ออนไลน์ล่วงหน้าก่อนการเปิดให้บริการเกม รวมถึงค่าลิขสิทธ์ิขัน้ต ่า (Minimum Guarantee) ซึ่งต้องช าระลว่งหน้าเพื่อ
ประกันยอดขายขัน้ต ่า ค่าลิขสิทธ์ิจ่ายลว่งหน้าได้จัดแบ่งการรับรู้เป็นหมนุเวียนหรือภายใน 1 ปี และไม่หมุนเวียน  โดย ณ 
วนัท่ี 31 ธันวาคม ปี 2558 และ 2559 กลุม่บริษัทฯ มีค่าลิขสิทธ์ิจ่ายลว่งหน้าสว่นที่หมนุเวียน จ านวน 18.93 ล้านบาท และ 
25.61 ล้านบาท ตามล าดบั  

 

4.2 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 

4.2.1 สนิทรัพย์ถาวร 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ปี 2558 และ 2559 กลุม่บริษัทฯ มีสนิทรัพย์ถาวรท่ีใช้ในการด าเนินธุรกิจ ดงัตารางตอ่ไปนี ้ 

ประเภททรัพย์สนิ มลูคา่บญัชีสทุธิ (ล้านบาท) ลกัษณะ
กรรมสทิธ์ิ ภาระผกูพนั 31 ธ.ค. 2558 31 ธ.ค. 2559 

1. อปุกรณ์แมข่า่ย 62.84 40.02 เจ้าของ ไมม่ี 
2. อปุกรณ์และเคร่ืองตกแตง่ส านกังาน 16.43 4.01 เจ้าของ ไมม่ี 
3. สว่นปรับปรุงส านกังานเช่า 7.54 4.51 เจ้าของ ไมม่ี 
4. ยานพาหนะ 1.90 0.37 เช่าซือ้ ไมม่ี 
5. สนิทรัพย์ระหวา่งติดตัง้ - - เจ้าของ ไมม่ี 

รวม 88.71 48.91   
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นโยบายการตัง้ค่าเสือ่มราคา 
ค่าเสื่อมราคาค านวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการใช้งานโดยประมาณของสินทรัพย์ตาม

ระยะเวลา 3 - 5 ปี  
 

4.2.2 สนิทรัพย์ไมม่ีตวัตน - สทุธิ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ปี 2558 และ 2559 กลุม่บริษัทฯ มีสินทรัพย์ไม่มีตวัตน - สทุธิ จ านวน 138.28 ล้านบาท และ 
81.29  ล้านบาท ตามล าดบั โดยสินทรัพย์ไม่มีตวัตน-สทุธิ ส่วนใหญ่เป็นค่าลิขสิทธ์ิรอตดัจ่าย ของเกมออนไลน์ โดยกลุ่ม
บริษัทฯ ได้ตกลงซือ้ลขิสทิธ์ิแล้ว จะช าระคา่ลขิสทิธ์ิขัน้ต้นให้แก่เจ้าของหรือผู้จดัจ าหนา่ยลขิสทิธ์ิเกมออนไลน์เมื่อได้ลงนามใน
สญัญา และ/หรือ ภายในระยะเวลาท่ีก าหนด ซึง่โดยสว่นใหญ่แล้ว คา่ลขิสทิธ์ิรอตดัจ่ายจ านวนดงักลา่วจะถกูตดัจ าหนา่ยเมือ่
เร่ิมให้บริการเชิงพาณิชย์ และตดัจ าหนา่ยด้วยวิธีเส้นตรงเป็นเวลาประมาณ 2 - 4 ปีขึน้อยู่กบัอายขุองสญัญา และสินทรัพย์
ไมม่ีตวัตน-สทุธิ ยงัรวมถึงความสมัพนัธ์กบัลกูค้า และเคร่ืองหมายการค้า จะตดัจ าหนา่ยด้วยวิธีเส้นตรงเป็นเวลาประมาณ 3 
- 7 ปี และ 20 ปีตามล าดบั การตดัจ าหนา่ยสนิทรัพย์ไมม่ีตวัตนที่มีอายกุารให้ประโยชน์จ ากดัอย่างมีระบบตลอดอายกุารให้
ประโยนช์เชิงเศรษฐกิจของสนิทรัพย์นัน้ ทัง้นี ้กลุม่บริษัทฯ มีนโยบายพิจารณาการด้อยคา่ของสนิทรัพย์ดงักลา่วเมื่อมีข้อบ่งชี ้
วา่สนิทรัพย์นัน้เกิดการด้อยคา่ กลุม่บริษัทฯจะทบทวนระยะเวลาการตดัจ าหน่ายและวิธีการตดัจ าหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตวัตน
ดงักลา่วทกุสิน้ปีเป็นอยา่งน้อย 

 

 ในปี 2558 กลุม่บริษัทได้ทบทวนและพิจารณาการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตวัตนในกลุม่ของความสมัพนัธ์กับ
ลกูค้า และเคร่ืองหมายการค้าทัง้จ านวนที่เหลอือยูแ่ล้ว ดงันัน้ในปี 2559 มลูคา่สทุธิของสนิทรัพย์ไมม่ีตวัตนจึงเป็นค่าลิขสิทธ์ิ
ตดัจ่ายของเกมออนไลน์ทัง้จ านวน 

 

4.2.3 เงินลงทนุในบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วม 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม ปี 2558 และ 2559 บริษัทฯ มีเงินลงทุนในบริษัทย่อย รวมมลูค่าเงินลงทนุตามวิธีราคาทุน
จ านวน 54.67  ล้านบาท และ 27.16 ล้านบาท ตามล าดบั ในปี 2559 บริษัทฟันบ๊อกซ์ จ ากัด (เดิมช่ือบริษัทเพลย์พาร์ค 
จ ากัด) ได้รับอนมุตัิในการช าระบญัชีและจดทะเบียนเลิกบริษัทฯ แล้ว และ  AS ONLINE SDN BHD ได้ขายหุ้นทัง้หมด
จ านวนร้อยละ 60 ใน TRILIGHT COVE ENTERPRISES LTD ประเทศเวียดนามเช่นกนั 
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                         หนว่ย: ล้านบาท 

บริษัทยอ่ย ทนุช าระแล้ว ผู้ลงทนุ 
สดัสว่นเงิน
ลงทนุ 
(ร้อยละ) 

จ านวน
คณะกรรมการ
ตวัแทน / 

คณะกรรมการ
ทัง้หมด 

มลูคา่เงินลงทนุ 
ด้วยวธีิราคาทนุ 
ณ วนัที่ 31 

ธนัวาคม 2559 

บริษัท เอเชียซอฟท์ อินเตอร์เนชั่น
แนล จ ากดั 

112.00 บริษัทฯ 99.99 1/2 112.00 

      
บริษัท เอ แคปปิตอล จ ากดั 20.00 บริษัทฯ 99.99 1/2 20.00 
CIB Development Sdn. Bhd. 9.43 บริษัทฯ 61.68 2/3 289.77 
บริษัท เพลย์ไซเบอร์เกมส์ จ ากดั 20.00 บริษัทฯ 60.00 2/2 12.00 
บริษัท ธิง้ค์พลสั ดิจิตอล จ ากดั 3.00 บริษัทฯ 60.00 2/2 3.00 
Level Up! Inc. 137.96 บริษัทฯ 100.00 1/5 136.35 
บริษัท มิริน อินโนเวชัน่ จ ากดั 10.00 บริษัทฯ 65.00 2/3 6.50 
บริษัท เพลย์พาร์ค จ ากัด (เดิมช่ือ 
บริษัท ฟันบ็อกซ์ จ ากดั) 

40.00 บริษัทฯ 99.99 1/2 1.00 

รวมเงินลงทนุในบริษัทยอ่ย 579.72 
หกั คา่เผ่ือการด้อยคา่ของเงินลงทนุ 565.56 
รวมเงินลงทนุในบริษัทยอ่ยสทุธิ 14.16 
ASIASOFT ONLINE PTE LTD 50.07 บริษัท เอเชีย

ซอฟท์ อินเตอร์
เนชัน่แนล จ ากดั 

100.00 2/3 - 

AS ONLINE SDN BHD 
 
 
PT. ASIASOFT 
 
 
 

40.03 
 
 

27.68 
 
 
 

บริษัท เอเชีย
ซอฟท์ อินเตอร์
เนชัน่แนล จ ากดั 
บริษัท เอเชีย
ซอฟท์ อินเตอร์
เนชัน่แนล จ ากดั 

 

100.00 
 
 

80.00 
 
 
 

2/3 
 
 

1/1 
 
 
 

- 
 
 

- 
 
 
 

      

 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม ปี 2559 บริษัทฯ มีเงินลงทนุในบริษัทร่วม รวมมลูค่าเงินลงทนุตามวิธีราคาทนุจ านวน 8.53  
ล้านบาท โดยผา่น บริษัท เอ แคปปิตอล จ ากดั สดัสว่นเงินลงทนุร้อยละ 40 ได้ลงทนุใน บริษัท ไทยแวร์ คอมมิวนิเคชัน่ จ ากดั 
โดยมีมลูค่าการลงทนุตามวิธีราคาทนุเป็นจ านวน 8.45 ล้านบาท และสดัสว่นเงินลงทนุร้อยละ 30 ได้ลงทนุบริษัท ไซเบอร์
เกมส์ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั โดยมีมลูค่าการลงทนุตามวิธีราคาทนุเป็นจ านวน 12.08 ล้านบาท บริษัทฯ ได้ด าเนินการแจ้งเลิก
กิจการ ขณะนีอ้ยู่ระหว่างการช าระบญัชี  และโดยผ่าน Level Up! Inc. สดัสว่นเงินลงทนุร้อยละ 40 ได้ลงทนุใน Playpark 
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Inc. โดยมีมลูค่าการลงทุนตามวิธีราคาทนุเป็นจ านวน 0.00 ล้านบาท และ บริษัทฯ มีเงินลงทนุในบริษัทร่วมในประเทศ
สิงคโปร์ โดยได้ลงทนุในบริษัท Pomelo Network Pte. Ltd. โดยมีมลูค่าการลงทนุตามวิธีราคาทนุจ านวน 19.16 ล้านบาท   
ซึง่รายละเอียดเงินลงทนุในบริษัทร่วมมีดงันี ้

                              หนว่ย: ล้านบาท  

บริษัทร่วม ทนุช าระแล้ว ผู้ลงทนุ 
สดัสว่นเงิน
ลงทนุ 
(ร้อยละ) 

จ านวน
คณะกรรมการ
ตวัแทน / 

คณะกรรมการ
ทัง้หมด 

มลูคา่เงินลงทนุ 
ด้วยวธีิราคาทนุ 
ณ วนัที่ 31 

ธนัวาคม 2559 

บริษัท ไทยแวร์ คอมมิวนิเคชั่น 
จ ากดั 

1.50 ผู้ ถือหุ้นและ
ผู้บริหารร่วมกนั 

 40 - 8.45 

บริษัท ไซเบอร์เกมส์ คอร์ปอเรชั่น 
จ ากดั 

1.00 ผู้ ถือหุ้นและ
ผู้บริหารร่วมกนั 

 30 - 12.08 

Playpark Inc. 2.95 ผู้ ถือหุ้นและ
ผู้บริหารร่วมกนั 

40 - 0.00 

Pomelo Network Pte. Ltd. 
-หุ้นบริุมสทิธ์ิ 
-หุ้นสามญั 
 

 
99.45 
50.15 

ผู้ ถือหุ้นและ
ผู้บริหารร่วมกนั 

 
11.01 

- 

-  
19.16 

- 

รวมเงินลงทนุในบริษัทร่วม 39.69 
หกั คา่เผ่ือการด้อยคา่ของเงินลงทนุ 31.16 
รวมเงินลงทนุในบริษัทร่วมสทุธิ 8.53 

ทัง้นี ้บริษัทฯ มีนโยบายการลงทนุในบริษัทยอ่ย บริษัทร่วม และกิจการร่วมค้า โดยพิจารณาจากปัจจยัหลกัๆ ดงันี  ้

1) ประเภทธุรกิจที่เก่ียวเนื่องกบัการให้บริการด้านความบนัเทิงออนไลน์ที่สามารถเอือ้ประโยชน์ (Synergy) ให้แก่กลุม่
บริษัทฯ ได้ 

2) ผลตอบแทนจากการลงทนุ  
3) สถานะทางการเงินของบริษัทผู้ลงทนุ  
4) ภาวะเศรษฐกิจและการเมือง 

นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัมีนโยบายที่จะขยายธุรกิจการให้บริการเกมออนไลน์ไปยงัตลาดต่างประเทศที่มีศกัยภาพสงู
ในแถบเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ อยา่งไรก็ตาม โครงการลงทนุของบริษัทฯ ต้องผา่นการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ ถือหุ้น ตามขอบเขตอ านาจการอนุมตัิที่บริษัทฯ ได้ก าหนดไว้ และตามกฎเกณฑ์ต่างๆ ของ
คณะกรรมการ กลต. และ/หรือ ตลาดหลกัทรัพย์ฯ ที่เก่ียวข้อง ทัง้นี ้บริษัทฯ จะสง่ผู้แทนบริษัทฯ ตามสดัสว่นการถือหุ้นของ
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บริษัทฯ เข้าร่วมบริหารงานและดแูลการด าเนินธุรกิจ ตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯ ได้มอบหมาย โดยบคุคลนัน้จะต้อง
เป็นผู้ที่ไมม่ีผลประโยชน์ขดัแย้งในทางธุรกิจกบับริษัทยอ่ย บริษัทร่วม หรือกิจการร่วมค้านัน้ๆ 

4.2.4  คา่ลขิสทิธ์ิจ่ายลว่งหน้า 

 คา่ลขิสทิธ์ิจ่ายลว่งหน้ารับรู้เป็นสนิทรัพย์ไม่หมนุเวียน   โดย ณ วนัที่ 31 ธันวาคม ปี 2558 และ 2559 กลุม่บริษัทฯ 
มีคา่ลขิสทิธ์ิจ่ายลว่งหน้าสว่นท่ีไมห่มนุเวียน จ านวน 14.20 ล้านบาท และ 4.01  ล้านบาท ตามล าดบั 

 

4.3 อำคำรและส ำนักงำน 

กลุม่บริษัทฯ ได้ท าสญัญาเช่าพืน้ท่ีของอาคารตา่งๆ เพื่อใช้เป็นส านกังาน โดยในปัจจุบนั บริษัทฯ และบริษัทย่อยที่
ด าเนินกิจการในไทยได้เช่าพืน้ท่ีอาคาร ย.ูเอ็ม. ทาวเวอร์ ชัน้ใต้ดิน  ชัน้ G ,  26 และ 28 ถนนรามค าแหง เป็นเวลา 3 ปี ยกเว้น
บริษัท มิริน อินโนเวชัน่ จ ากดัได้เช่าพืน้ท่ีอาคารเดอะไนน์ ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม 9 ชัน้ 17 ถนนพระราม 9 เป็นเวลา 3 ปี 
ส าหรับการด าเนินงานในประเทศสิงคโปร์ ได้เช่าพืน้ที่อาคาร   20,Kallang Avenue,#06-00, Pico Creative Centre, 
Singapore 339411 เพื่อเป็นที่ตัง้ส านกังาน เป็นเวลา 3 ปี, ส าหรับการด าเนินงานในมาเลเซียได้เช่าพืน้ที่อาคาร Suites C-
06-01,02,03 &3A,Level 6,Block C Sky Park One City, Jalan USJ 25/1 ,Subang Jaya  Malaysia  ,47650   เพื่อเป็น
ที่ตัง้ส านกังาน เป็นเวลา 3 ปี ส าหรับการด าเนินงานในอินโดนีเซียได้เช่าพืน้ที่อาคาร REGUS WTC-5 Lt 3A unit 3A20 
JI.Jendral Sudirman Kav 29-31 Jakarta 12920, Indonesia เพื่อเป็นที่ตัง้ส านกังาน เป็นเวลา 1 ปี และส าหรับการ
ด าเนินงานในฟิลิปปินส์ ได้เช่าพืน้ที่อาคาร 6th Floor OPL Builing Carlos Palanca Cor. Dela Rosa St. Legaspi Village 
Makati  เพื่อเป็นท่ีตัง้ส านกังาน เป็นเวลา 1 ปี 

 
 



 
บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จ ำกดั (มหำชน) 

สว่นท่ี 1 การประกอบธุรกิจ 
 

   _______________ รับรองความถูกตอ้ง 

5. ขอ้พิพาททางกฎหมาย หนา้ 42 
 

5. ข้อพพิำททำงกฎหมำย 

 ในระหว่างปี 2553 บริษัทฯได้รับหนงัสือแจ้งการประเมินภาษีมลูค่าเพิ่มจากกรมสรรพากรเก่ียวกบัการ
น าสง่ภาษีมลูค่าเพิ่มในปี 2548 ถึง 2553 ต ่าไป มลูค่าภาษีมลูค่าเพิ่มที่ถูกประเมินเพิ่มรวมเบีย้ปรับและเงินเพิ่ม
ทัง้สิน้ประมาณ 20 ล้านบาท บริษัทฯได้ยื่นอุทธรณ์ต่อกรมสรรพากร ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ของ
กรมสรรพากรได้มีค าวินิจฉยัลดเบีย้ปรับลงร้อยละ 50 ท าให้มูลค่าภาษีมูลค่าเพิ่มที่ถกูประเมินเพิ่มรวมเบีย้ปรับ
และเงินเพิ่มคงเหลอืเป็นจ านวนประมาณ 14 ล้านบาท อยา่งไรก็ตาม บริษัทฯได้ยื่นฟ้องต่อศาลภาษีอากรกลางให้
พิจารณาเพิกถอนการประเมินภาษีดงักล่าว ต่อมาในวนัที่ 22 กรกฎาคม 2557 ศาลภาษีอากรกลางได้มีค า
พิพากษายกฟอ้งการอทุธรณ์ของบริษัทฯ โดยบริษัทฯได้ยื่นฟอ้งอทุธรณ์ตอ่ศาลฎีกาแล้วในวนัที่ 16 ธนัวาคม 2557 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯได้บนัทึกส ารองผลเสียหายจากการประเมินภาษีข้างต้นจ านวน 13 
ล้านบาทไว้ในบญัชีแล้ว 

 ในการยื่นอทุธรณ์ตอ่กรมสรรพากรตามที่กลา่วข้างต้น บริษัทฯได้น าบญัชีเงินฝากประจ ากบัธนาคารแห่ง
หนึ่งไปวางเป็นหลกัประกันการอุทธรณ์ โดยเงินฝากประจ ากับธนาคารที่น าไปวางเป็นหลกัประกัน ณ วนัที่ 31 
ธนัวาคม 2558 คิดเป็นจ านวนประมาณ 3.97 ล้านบาท ( ณ 31 ธ.ค. 2557 มีจ านวน 11 ล้านบาท  ซึง่ได้รับคืนจาก
กรมสรรพากรในปี 2558 จ านวน 7 ล้านบาท) 



 
บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) 

ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ 
 
 

  _______________ รับรองความถูกตอ้ง 
6. ขอ้มูลทัว่ไปและขอ้มูลอ่ืนท่ีส าคญั หนา้ 43 
 
 

 

6. ข้อมูลทั่วไปของบริษัท 

(ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559) 

 

ชื่อบริษัท  

  

ประเภทธุรกิจ  

  

 

 

 

ที่ตัง้ส านกังานใหญ่ 

  

 

เลขทะเบียนบริษัท  

 

โทรศพัท์    

 

โทรสาร    

 

เว็บไซต์    

 

ทนุจดทะเบียน  

  

 

ทนุช าระแล้ว  

  

บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จ ำกดั (มหำชน) 

 

ประกอบธุรกิจให้บริการด้านความบนัเทิงออนไลน์ (Online Entertainment Service) 

โดยมุง่เน้นการให้บริการเกมออนไลน์ และเกมบนโทรศพัท์เคลือ่นท่ี ในประเทศไทย 

สงิคโปร์ มาเลเซีย เวียดนาม อินโดนีเซยี ฟิลปิปินส์ และในภมูิภาคเอเชียตะวนัออก

เฉียงใต้ รวมทัง้จดัจ าหนา่ยเกมพซีี 

 

เลขที่ 9 อาคารย.ูเอ็ม.ทาวเวอร์ ห้องเลขที่ 9/283-5 ชัน้ 28 ถนนรามค าแหง แขวง

สวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 

 

0107550000050 

 

66 2769 8888 

 

66 2717 4250 

 

www.asiasoft.co.th และ www.asiasoft.net 

 

409,877,016  บาท แบง่ออกเป็นหุ้นสามญั จ านวน 409,877,016  หุ้น มลูคา่หุ้นท่ี

ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท 

 

409,877,016  บาท แบง่ออกเป็นหุ้นสามญั จ านวน 409,877,016  หุ้น มลูคา่หุ้นท่ี

ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท 

 

http://www.asiasoft.co.th/
http://www.asiasoft.net/
http://www.asiasoft.net/


 
บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) 

ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ 
 
 

  _______________ รับรองความถูกตอ้ง 
6. ขอ้มูลทัว่ไปและขอ้มูลอ่ืนท่ีส าคญั หนา้ 44 
 
 

กำรลงทุนในบริษัทอื่นตัง้แต่ร้อยละ 10 ขึน้ไป 

(ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559) 

 

ชื่อบริษัท  

  

ประเภทธุรกิจ  

  

ที่ตัง้ส านกังานใหญ่ 

   

 

โทรศพัท์    

 

โทรสาร   

   

ทนุจดทะเบียน  

  

 

สดัสว่นการถือหุ้น 

บริษัท เอเชียซอฟท์ อนิเตอร์เนชั่นแนล จ ำกัด 

 

การเข้าไปลงทนุในบริษัทอื่น (Holding Company) 

 

เลขที่ 9 อาคารย.ูเอ็ม.ทาวเวอร์ ห้องเลขที่ 9/283-5 ชัน้ 28 ถนนรามค าแหง แขวง

สวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 

 

66 2769 8888 

 

66 2717 4250 

 

112,000,000 บาท แบง่ออกเป็นหุ้นสามญั จ านวน 1,120,000 หุ้น มลูคา่หุ้นท่ีตรา

ไว้ หุ้นละ 100 บาท เป็นทนุท่ีช าระแล้วเตม็มลูคา่ 

 

ร้อยละ 99.99 ของทนุจดทะเบียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) 

ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ 
 
 

  _______________ รับรองความถูกตอ้ง 
6. ขอ้มูลทัว่ไปและขอ้มูลอ่ืนท่ีส าคญั หนา้ 45 
 
 

ชื่อบริษัท  

  

ประเภทธุรกิจ  

  

ที่ตัง้ส านกังานใหญ่ 

  

  

โทรศพัท์    

 

โทรสาร   

   

ทนุจดทะเบียน  

  

 

สดัสว่นการถือหุ้น 

บริษัท เอ แคปปิตอล จ ำกดั 

 

การเข้าไปลงทนุในบริษัทอื่น (Holding Company) 

 

เลขที่ 9 อาคารย.ูเอ็ม.ทาวเวอร์ ห้องเลขที่ 9/283-5 ชัน้ 28 ถนนรามค าแหง แขวง

สวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 

 

66 2769 8888 

 

66 2717 4250 

 

20,000,000 บาท แบง่ออกเป็นหุ้นสามญั จ านวน 200,000 หุ้น มลูคา่หุ้นท่ีตราไว้ 

หุ้นละ 100 บาท เป็นทนุท่ีช าระแล้วเต็มมลูคา่ 

 

ร้อยละ 99.99 ของทนุจดทะเบียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) 

ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ 
 
 

  _______________ รับรองความถูกตอ้ง 
6. ขอ้มูลทัว่ไปและขอ้มูลอ่ืนท่ีส าคญั หนา้ 46 
 
 

ชื่อบริษัท  

  

ประเภทธุรกิจ  

  

ที่ตัง้ส านกังานใหญ่ 

  

  

โทรศพัท์    

 

โทรสาร   

   

เว็บไซต์   

  

ทนุจดทะเบียน  

  

 

สดัสว่นการถือหุ้น 

 

หมายเหต ุ

บริษัท เพลย์พำร์ค จ ำกดั (เดมิชื่อบริษัท ฟันบอ็กซ์ จ ำกัด) 

 

ให้บริการเกมออนไลน์ 

 

เลขที่ 9 อาคารย.ูเอ็ม.ทาวเวอร์ ห้องเลขที่ 9/283-5 ชัน้ 28 ถนนรามค าแหง แขวง

สวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 

 

66 2769 8888 

 

66 2717 4250 

 

www.playpark.com 

 

40,000,000 บาท แบง่ออกเป็นหุ้นสามญั จ านวน 400,000 หุ้น มลูคา่หุ้นท่ีตราไว้ 

หุ้นละ 100 บาท เป็นทนุท่ีช าระแล้วเต็มมลูคา่ 

 

ถือหุ้นอยูร้่อยละ 99.99 ของทนุจดทะเบียน 

 

ได้จดทะเบยีนเปลีย่นช่ือเป็นบริษัท เพลย์พาร์ค จ ากดั เมื่อวนัท่ี 12 พฤษภาคม 2557 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.playpark.com/


 
บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) 

ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ 
 
 

  _______________ รับรองความถูกตอ้ง 
6. ขอ้มูลทัว่ไปและขอ้มูลอ่ืนท่ีส าคญั หนา้ 47 
 
 

ชื่อบริษัท  

  

ประเภทธุรกิจ  

  

 

ที่ตัง้ส านกังานใหญ่ 

  

  

โทรศพัท์    

 

โทรสาร   

   

เว็บไซต์   

  

ทนุจดทะเบียน  

  

 

สดัสว่นการถือหุ้น 

บริษัท ไทยแวร์ คอมมิวนิเคชั่น จ ำกดั 

 

ประกอบกิจการเขยีนซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ วางระบบคอมพิวเตอร์ และให้บริการ

โฆษณาบนเว็บไซต์ thaiware.com 

 

69/6 อาคารตัง้ฮัว่ปัก ตกึบี ชัน้ท่ี 4 ห้อง 3 ซอยศกึษาวิทยา ถนนสลีม แขวงสลีม เขต

บางรัก กรุงเทพมหานคร 

 

66 2635 0744 

 

66 2635 0745 

 

www.thaiware.com 

 

1,500,000 บาท แบง่ออกเป็นหุ้นสามญั จ านวน 150,000 หุ้น มลูคา่หุ้นท่ีตราไว้ หุ้น

ละ 10 บาท เป็นทนุท่ีช าระแล้วเตม็มลูคา่ 

 

บริษัท เอ แคปปิตอล จ ากดั ถือหุ้นอยูร้่อยละ 40 ของทนุจดทะเบียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.thaiware.com/


 
บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) 

ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ 
 
 

  _______________ รับรองความถูกตอ้ง 
6. ขอ้มูลทัว่ไปและขอ้มูลอ่ืนท่ีส าคญั หนา้ 48 
 
 

ชื่อบริษัท  

  

ประเภทธุรกิจ  

  

 

ที่ตัง้ส านกังานใหญ่ 

   

 

โทรศพัท์    

 

โทรสาร   

   

เว็บไซต์   

  

ทนุจดทะเบียน  

  

 

สดัสว่นการถือหุ้น 

บริษัท ไซเบอร์เกมส์ คอร์ปอเรชั่น จ ำกดั 

 

ประกอบกิจการให้บริการเกมผา่นระบบสือ่สารและเครือขา่ยทางอินเทอร์เน็ต และ

ให้บริการโฆษณาบนเว็บไซต์ 

 

เลขที่ 9 อาคารย.ูเอ็ม.ทาวเวอร์ ห้องเลขที่ 9/245 ชัน้ 24 ถนนรามค าแหง แขวงสวน

หลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 

 

66 2717 3515 

 

66 2717 4250 

 

www.thaicybergames.com 

 

1,000,000 บาท แบง่ออกเป็นหุ้นสามญั จ านวน 100,000 หุ้น มลูคา่หุ้นท่ีตราไว้ หุ้น

ละ 10 บาท เป็นทนุท่ีช าระแล้วเตม็มลูคา่ 

 

บริษัท เอ แคปปิตอล จ ากดั ถือหุ้นอยูร้่อยละ 30 ของทนุจดทะเบียน 

อยูร่ะหวา่งการช าระบญัชี 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.thaicybergames.com/


 
บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) 

ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ 
 
 

  _______________ รับรองความถูกตอ้ง 
6. ขอ้มูลทัว่ไปและขอ้มูลอ่ืนท่ีส าคญั หนา้ 49 
 
 

ชื่อบริษัท  

  

ประเภทธุรกิจ  

  

ที่ตัง้ส านกังานใหญ่ 

   

 

โทรศพัท์    

 

โทรสาร   

    

ทนุจดทะเบียน  

  

 

สดัสว่นการถือหุ้น 

บริษัท เพลย์ไซเบอร์เกมส์ จ ำกัด 

 

ให้บริการเกมออนไลน์ 

 

เลขที่ 9 อาคารย.ูเอ็ม.ทาวเวอร์ ห้องเลขที่ 9/244 ชัน้ 24 ถนนรามค าแหง แขวงสวน

หลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 

 

66 2717 3515 

 

66 2717 4250 

 

20,000,000 บาท แบง่ออกเป็นหุ้นสามญั จ านวน 2,000,000 หุ้น มลูคา่หุ้นท่ีตราไว้ 

หุ้นละ 10 บาท เป็นทนุท่ีช าระแล้วเตม็มลูคา่ 

 

ร้อยละ 59.99 ของทนุจดทะเบียน 

หยดุด าเนินกิจการ แตย่งัมิได้ช าระบญัชี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) 

ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ 
 
 

  _______________ รับรองความถูกตอ้ง 
6. ขอ้มูลทัว่ไปและขอ้มูลอ่ืนท่ีส าคญั หนา้ 50 
 
 

ชื่อบริษัท  

  

ประเภทธุรกิจ  

  

 

ที่ตัง้ส านกังานใหญ่ 

  

  

โทรศพัท์    

 

โทรสาร   

   

เว็บไซต์   

  

ทนุจดทะเบียน  

  

 

สดัสว่นการถือหุ้น 

บริษัท ธิง้ค์พลัส ดิจิตอล จ ำกดั 

 

ประกอบกิจการให้บริการด้านการตลาดผา่นเครือขา่ยทางอินเทอร์เน็ต และ

ให้บริการขายสือ่โฆษณา 

 

เลขที่ 9 อาคารย.ูเอ็ม.ทาวเวอร์ ห้องเลขที่ 9/283-5 ชัน้ 28 ถนนรามค าแหง แขวง

สวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 

 

66 2769 8888 

 

66 2717 4250 

 

www.thinkplusdigital.com 

 

5,000,000 บาท แบง่ออกเป็นหุ้นสามญั จ านวน 1,000,000 หุ้น มลูคา่หุ้นท่ีตราไว้ 

หุ้นละ 5 บาท เป็นทนุท่ีช าระแล้วเต็มมลูคา่ 

 

ร้อยละ 59.99 ของทนุจดทะเบียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.thinkplusdigital.com/


 
บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) 

ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ 
 
 

  _______________ รับรองความถูกตอ้ง 
6. ขอ้มูลทัว่ไปและขอ้มูลอ่ืนท่ีส าคญั หนา้ 51 
 
 

ชื่อบริษัท  

  

ประเภทธุรกิจ  

  

 

ที่ตัง้ส านกังานใหญ่ 

  

  

โทรศพัท์   

   

ทนุจดทะเบียน   

 

 

สดัสว่นการถือหุ้น 

บริษัท มิริน อนิโนเวชั่น จ ำกัด 

 

ประกอบกิจการผลติ และจ าหนา่ย ตลอดจนเป็นผู้พฒันา และเป็นผู้ให้บริการ

โมบายล์แอปพลเิคชนั โมบายล์เกมแอปพลเิคชนั รวมทัง้ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ 

 

เลขที่ 33/4 อาคารเดอะไนน์ ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม 9 ชัน้ 17 อาคาร เอ ห้องที

เอ็นเอ 03 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 

 

66 2168 1325 

 

10,000,000 บาท แบง่ออกเป็นหุ้นสามญั จ านวน 1,000,000 หุ้น มลูคา่หุ้นท่ีตราไว้ 

หุ้นละ 10 บาท เป็นทนุท่ีช าระแล้วเตม็มลูคา่ 

 

ร้อยละ 64.99 ของทนุจดทะเบียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) 

ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ 
 
 

  _______________ รับรองความถูกตอ้ง 
6. ขอ้มูลทัว่ไปและขอ้มูลอ่ืนท่ีส าคญั หนา้ 52 
 
 

ชื่อบริษัท  

  

ประเภทธุรกิจ  

  

 

ที่ตัง้ส านกังานใหญ่ 

  

โทรศพัท์  

 

โทรสาร 

 

เว็บไซต์   

  

ทนุจดทะเบียน   

 

สดัสว่นการถือหุ้น 

Asiasoft Online Pte. Ltd. 

 

ให้บริการเกมออนไลน์ เกมบนโทรศพัท์เคลือ่นท่ี และจดัจ าหนา่ยเกมพีซี ในประเทศ

สงิคโปร์ 

 

20 Kallang Avenue #06-00 Pico Creative Center Singapore 339411 

                                                                                                 

+65 6291 6129 

 

+65 6291 6830 

 

www.asiasoftsea.net 

 

2,000,000 สงิคโปร์ดอลลาร์ เป็นทนุท่ีช าระแล้วเต็มมลูคา่ 

 

บริษัท เอเชียซอฟท์ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั ถือหุ้นอยูร้่อยละ 100.00 ของทนุจด

ทะเบียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.asiasoftsea.net/
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ชื่อบริษัท  

  

ประเภทธุรกิจ   

 

ที่ตัง้ส านกังานใหญ่ 

  

 

 

โทรศพัท์  

 

โทรสาร 

 

เว็บไซต์   

 

ทนุจดทะเบียน  

 

ทนุช าระแล้ว  

 

สดัสว่นการถือหุ้น 

AS Online Sdn. Bhd. 

 

ให้บริการเกมออนไลน์ และจดัจ าหนา่ยเกมพีซี ในประเทศมาเลเซยี 

 

Suite C-06-01,02,03 & 3A, 

Level 6, Block C, 

Sky Park One City, 

Jalan USJ 25/1, 47650 Subang Jaya 

Selangor Darul Ehsan. 

 

+603 50223020 

 

+ 603 50223028 

 

www.asiasoftsea.net 

 

5,000,000 ริงกิต  

 

4,000,000 ริงกิต 

 

บริษัท เอเชียซอฟท์ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั ถือหุ้นอยูร้่อยละ 100.00 ของทนุช าระ

แล้ว 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.asiasoftsea.net/
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ชื่อบริษัท  

  

ประเภทธุรกิจ  

  

ที่ตัง้ส านกังานใหญ่ 

  

 

โทรศพัท์  

 

โทรสาร 

 

เว็บไซต์ 

 

ทนุจดทะเบียน  

 

ทนุช าระแล้ว  

 

สดัสว่นการถือหุ้น 

PT. Asiasoft 

 

ให้บริการเกมออนไลน์  

 

Regus WTC V3A FI 3A20, Jend. Sudirman Kav29-31, Jarkarta, Indonesia 

12920 

 

+62 2598 5000 

 

+62 2598 5001 

 

www.asiasoft.net. 

 

1,750,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ 

 

1,000,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ 

 

บริษัท เอเชียซอฟท์ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั ถือหุ้นอยูร้่อยละ 79.90 ของทนุช าระ

แล้ว (หยดุด าเนินกิจการปี 2560) 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.asiasoft.net/
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ชื่อบริษัท  

  

ประเภทธุรกิจ  

  

 

ที่ตัง้ส านกังานใหญ่ 

  

 

โทรศพัท์  

 

โทรสาร 

 

เว็บไซต์ 

 

ทนุจดทะเบียน  

 

สดัสว่นการถือหุ้น 

CIB Development Sdn. Bhd. 

 

ให้บริการเกมออนไลน์ และเกมบนโทรศพัท์เคลือ่นท่ี ในประเทศมาเลเซีย 

 

Suite C-06-01,02,03 & 3A, 

Level 6, Block C, 

Sky Park One City, 

Jalan USJ 25/1, 47650 Subang Jaya 

Selangor Darul Ehsan. 

 

+ 603 50223020 

 

+ 603 50223028 

 

www.cib.com.my 

 

1,000,000 ริงกิต เป็นทนุท่ีช าระแล้วเตม็มลูคา่ 

 

ร้อยละ 61.68 ของทนุจดทะเบียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cib.com.my/
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ชื่อบริษัท  
  
ประเภทธุรกิจ  
  
 
ที่ตัง้ส านกังานใหญ่ 
 
โทรศพัท์  
 
โทรสาร 
 
เว็บไซต์ 
 
ทนุจดทะเบียน  
 
 
 
 
ทนุช าระแล้ว 
 
 
สดัสว่นการถือหุ้น 

Level Up!, Inc. 
 
ให้บริการเกมออนไลน์ และเกมบนโทรศพัท์เคลือ่นท่ี ในประเทศฟิลปิปินส์ 
 
6th Floor, OPL Building, 100C Palanca St., cor Dela Rosa St., Legaspi 
Village, Makati City, Philippines 
 
+63 2 7519600 
 
+63 2 8138966 
 
www.levelupgames.ph 
 
310,020,000 เปโซฟิลปิปินส์ แบง่ออกเป็นหุ้นประเภท ก จ านวน 31,000,000 หุ้น 
มลูคา่หุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 10 เปโซฟิลปิปินส์ และ หุ้นประเภท ข จ านวน 2,000,000 
หุ้น มลูคา่หุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 0.01 เปโซฟิลปิปินส์ 
 
138,550,850 เปโซฟิลปิปินส์ แบง่ออกเป็นหุ้นประเภท ก จ านวน 13,853,085 หุ้น 
มลูคา่หุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 10 เปโซฟิลปิปินส์ และ หุ้นประเภท ข จ านวน 2,000,000 
หุ้น มลูคา่หุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 0.01 เปโซฟิลปิปินส์ 
 
ร้อยละ 100 ของทนุช าระแล้ว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.levelupgames.ph/
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ชื่อบริษัท  
  
ประเภทธุรกิจ  
  
ที่ตัง้ส านกังานใหญ่ 
 
โทรศพัท์  
 
เว็บไซต์ 
 
ทนุจดทะเบียน  
 
 
 
 
ทนุช าระแล้ว 
 
 
 
สดัสว่นการถือหุ้น 

Pomelo Network Pte. Ltd. 
 
พฒันาแอปพลเิคชนับนโทรศพัท์เคลือ่นท่ี และ Mobile Messenger 
 
1 Coleman Street #08-07 The Adelphi, Singapore 179803 
 
+65 6438 8858 
 
https://palplus.me/ 
 
4,474,864 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา แบง่ออกเป็นหุ้นสามญั 1,500,000 หุ้น มลูคา่หุ้น
ที่ตราไว้หุ้นละ 0.0001 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา และหุ้นบริุมสทิธิ 3,614,740 หุ้น 
มลูคา่หุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 1 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา โดยหุ้นสามญัและหุ้นบริุมสทิธิมี
สทิธิเทา่เทียมกนั 
 
4,474,864 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา แบง่ออกเป็นหุ้นสามญั 1,500,000 หุ้น มลูคา่หุ้น
ที่ตราไว้หุ้นละ 0.0001 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา และหุ้นบริุมสิทธิ 3,614,740 หุ้น 
มลูคา่หุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 1 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 
 
ร้อยละ 11.01 ของทนุช าระแล้ว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://palplus.me/
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บุคคลอ้ำงอิง 

 

นำยทะเบียนหลักทรัพย์  

บริษัท ศูนย์รับฝำกหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกดั 

93 อาคารตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก 

แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 

 

โทรศพัท์ 0 2009 9999 

โทรสาร 0 2009 9991 

 

 

 

ผู้สอบบัญช ี  

นำงสำวนภนุช อภชืำตเสถยีร 

ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขที่ 5266 

 

บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮำส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ำกัด 

อาคารบางกอกซติี ้ทาวเวอร์ ชัน้ 15 

179/74-80 ถนนสาทรใต้ สาทร 

กรุงเทพมหานคร 10120 

 

โทรศพัท์ 0 2344 1000 

โทรสาร 0 2286 5050   
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7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถอืหุ้น 

 

7.1 หลักทรัพย์ของบริษัทฯ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บริษัทฯ มีทนุจดทะเบยีนจ านวน 409,877,016 บาท แบง่เป็นหุ้นสามญัจ านวน 

409,877,016 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยเป็นทนุช าระแล้วจ านวน 409,877,016 บาท  แบง่เป็นหุ้นสามญัจ านวน 

409,877,016 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท 

 

7.2 ผู้ถอืหุ้น 

ผู้ ถือหุ้นท่ีถือหุ้นสงูสดุ 10 รายแรก ณ วนัปิดสมดุทะเบียนลา่สดุ เมื่อวนัท่ี  17 มีนาคม  2560 มีดงันี ้

รายชื่อผู้ถอืหุ้น จ านวนหุ้น (หุ้น) สัดส่วนการถอืหุ้น (%) 

1. นายปราโมทย์ สดุจิตพร (1) 

 
2. นางสาวเสาวลกัษณ์ จิตสมัฤทธ์ิ (1) 

 
3. Mr. Tan Tgow Lim (2)  
 
4. Asia Investment Partners Limited (3) 

 
5. นายทวีฉตัร จฬุางกรู 
  
6. นายเลศิชาย กนัภยั   
 
7. Miss Seet Jing Huan, Jennifer (2) 

 
8. นายบญุรัตน์ ปัญญาวิศษิฎ์กลุ  
 
9. นายปรีชา เหมสถาปัตย์ 
 
10. นายนวิฒัน์ ดีหลาย   

197,397,907 
 

41,397,656 
 

30,023,300 
 

25,453,500 
 

18,933,333 
 

15,509,500 
 

15,000,000 
 

2,650,000 
 

2,032,432 
 

1,870,000 

48.160 
 

10.100 
 

7.325 
 

6.210 
 

4.619 
 

3.784 
 

3.660 
 

0.647 
 

0.496 
 

0.456 
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หมายเหตุ : 
(1) นายปราโมทย์ สดุจิตพร เป็นคูส่มรสกบั นางสาวเสาวลกัษณ์ จิตสมัฤทธ์ิ 
(2) Mr.Tan Tgow Lim เป็นคูส่มรสกบั Miss Seet Jing Huan, Jennifer 
(3) คือ บริษัทเพื่อการลงทนุในกลุม่กองทนุลอมบาร์ด เอเชีย III (Lombard Asia III) ซึง่ได้รับการสนบัสนนุและบริหาร

กองทนุโดยบริษัท ลอมบาร์ด อนิเวสต์เม้นท์ (Lombard Investment, Inc.) ที่มีส านกังานใหญ่อยูท่ี่รัฐซานฟรานซิสโก 

สหรัฐอเมริกา 

 

ทัง้นี ้Asia Investment Partners Limited คือ บริษัทเพื่อการลงทนุซึง่มีกองทนุลอมบาร์ด เอเชีย III (Lombard 

Asia III) เป็นผู้ ถือครองหุ้นทัง้หมดของ Asia Investment Partners Limited โดยมีส านกังานตัง้อยูท่ี่ประเทศฮ่องกง ทัง้นี ้

กองทนุลอมบาร์ด เอเชีย III เน้นลงทนุในประเทศไทยและประเทศอื่นๆ ในภมูิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ และมีนโยบาย

การลงทนุหุ้นระยะยาวในบริษัทท่ีมีศกัยภาพการแขง่ขนัสงู ผู้ ถือหนว่ยลงทนุของกองทนุดงักลา่วเป็นนกัลงทนุสถาบนัท่ีมี

ช่ือเสยีง ได้แก่ กองทนุส ารองเลีย้งชีพข้าราชการแหง่รัฐแคลฟิอร์เนีย (California Public Employees’ Retirement System 

: CalPERS) ธนาคารพฒันาเอเชีย (Asian Development Bank) บรรษัทเงินทนุระหวา่งประเทศในเครือธนาคารโลก 

(International Finance Corporation of the World Bank Group) และกองทนุ Fund of Funds   ที่จดัตัง้โดยรัฐบาล

ของสหราชอาณาจกัร (CDC Group PLC) 

 

กลุ่มผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ที่โดยพฤติการณ์มีอทิธิพลต่อการก าหนดนโยบายการจัดการ หรือ การ

ด าเนินงานของบริษัทฯ อย่างมีนัยส าคัญ (กลุม่ผู้ ถือหุ้น หรือ ผู้ ถือหุ้นท่ีถือหุ้นเกินกวา่ร้อยละ 10 และด ารงต าแหนง่

กรรมการบริษัทฯ หรือสง่ตวัแทนเข้ามาด ารงต าแหนง่กรรมการบริษัทฯ ที่มีอ านาจจดัการ) ได้แก่ กลุม่นายปราโมทย์ สดุจิต

พร และ กลุม่ Mr.Tan Tgow Lim 

 

7.3 นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 

ในกรณีปกติทีก่ลุม่บริษัทฯ ไมม่คีวามจ าเป็นในการใช้เงินเพื่อการลงทนุหรือขยายกิจการและมกีระแสเงินสด

เพียงพอ กลุม่บริษัทฯ มีนโยบายการจา่ยเงินปันผลส าหรับบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย ปีละ 2 ครัง้ โดยการจา่ยครัง้ที่ 1 จะจ่าย

เป็นเงินปันผลระหวา่งกาล และการจ่ายครัง้ที่ 2 จะจา่ยเป็นเงินปันผลประจ าปี ไมน้่อยกวา่ร้อยละ 30.0 ของก าไรสทุธิของ

แตล่ะบริษัท (ตามงบการเงินเฉพาะบริษัท) หลงัหกัภาษีเงินได้นติบิคุคล ส ารองตามกฎหมาย และส ารองอื่นๆ ที่จ าเป็นและ

เหมาะสม ทัง้นี ้อตัราการจา่ยเงินปันผลดงักลา่วอาจเปลีย่นแปลงได้ โดยขึน้อยูก่บัความจ าเป็นและความเหมาะสม  
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ภายใต้เง่ือนไขที่การด าเนินการดงักลา่วจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุตอ่ผู้ ถือหุ้น ทัง้นี ้มติของคณะกรรมการบริษัทท่ี

อนมุตัิให้จ่ายเงินปันผลจะต้องถกูน าเสนอเพื่อขออนมุตัจิากที่ประชมุผู้ ถือหุ้น เว้นแตเ่ป็นการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลซึง่

คณะกรรมการบริษัทมีอ านาจอนมุตัิให้จ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลได้ แล้วให้รายงานให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นทราบในการ

ประชมุคราวตอ่ไป 
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8. โครงสร้างการจัดการ 
 

8.1 คณะกรรมการบริษัท 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยผู้ทรงคณุวฒุิทัง้หมด 7 ทา่น ซึง่ได้ผา่น
หลกัสตูรการอบรมจากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทยแล้ว ดงันี ้

 

ช่ือ-นามสกลุ ต าแหนง่ จ านวนครัง้ที่เข้าร่วมประชมุ
ในปี 2559 

1. นายตนั เตียว ลมิ 
 
2. นายปราโมทย์ สดุจิตพร 
 
3. นายเลศิชาย กนัภยั 
 
4. นายสรุะศกัดิ์ เคารพธรรม 
 
5. นายเฉลมิพงษ์ จิตต์ขนัตวิงศ์ 
 
 
6. นางมลฤดี สขุพนัธรัชต์ 
 
 
7. นายธนัวา เลาหศิริวงศ์ 

ประธานกรรมการ 
 

รองประธานกรรมการ 
 

กรรมการ 
 

กรรมการ 
 

กรรมการอิสระ และประธาน
กรรมการตรวจสอบ 

 
กรรมการอิสระ  

และกรรมการตรวจสอบ 
 

กรรมการอิสระ  
และกรรมการตรวจสอบ 

6/6 
 

6/6 
 

6/6 
 

6/6 
 

6/6 
 
 

6/6 
 
 

6/6 
 

 
นางมลฤดี สขุพนัธรัชต์ กรรมการตรวจสอบ เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอท่ีจะสามารถท า

หน้าที่สอบทานความนา่เช่ือถือของงบการเงิน 

โดยมี นางรัตนา มะโนมงคลกลุ เป็นเลขานกุารคณะกรรมการบริษัท 
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กรรมการผู้มีอ านาจผกูพนัตามหนงัสอืรับรองบริษัทฯ 

นายปราโมทย์ สดุจิตพร ลงลายมือช่ือร่วมกบั นายเลศิชาย กนัภยั หรือ นายตนั เตียว ลมิ รวมเป็นสอง
คนและประทบัตราส าคญัของบริษัท  

 

ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท 

1. ก ากบั ดแูล และจดัการให้การด าเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบั
ของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชมุผู้ ถือหุ้น บนพืน้ฐานของหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี ตลอดจนปฏิบตัิให้
เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และข้อบงัคบัของตลาดหลกัทรัพย์ฯ และส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

2. ก าหนดหรือเปลีย่นแปลงช่ือกรรมการผู้มีอ านาจลงลายมือช่ือผกูพนับริษัทฯ 
3. ก าหนดนโยบาย กลยทุธ์ และทิศทางการด าเนินงานของบริษัทฯ รวมทัง้ก ากบัดแูลให้ฝ่ายบริหาร

ด าเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่ก าหนดไว้อยา่งมีประสทิธิภาพและประสทิธิผล เพื่อเพิ่มมลูคา่ทางเศรษฐกิจ
สงูสดุแก่ผู้ ถือหุ้นและเพื่อการเติบโตอยา่งยัง่ยืน  

4. พิจารณาตดัสนิใจในเร่ืองทีม่สีาระส าคญั เช่น แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงการลงทนุขนาดใหญ่ 
อ านาจการบริหาร และรายการอืน่ใดตามที่กฎหมายก าหนด 

5. แตง่ตัง้คณะอนกุรรมการหรือบคุคลเพื่อท าหน้าที่ชว่ยดแูล ตดิตาม และควบคมุการบริหารงานของ
บริษัทฯ ในเร่ืองที่เป็นสาระส าคญัภายใต้การควบคมุของคณะกรรมการบริษัท เช่น คณะกรรมการบริหาร 
คณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการผู้จดัการ เป็นต้น รวมทัง้ประเมินผลการปฏิบตังิานและก าหนด
คา่ตอบแทนของคณะอนกุรรมการหรือบคุคลดงักลา่ว หรือมอบอ านาจเพื่อให้คณะอนกุรรมการหรือบคุคล
ดงักลา่วมีอ านาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร ซึง่
คณะกรรมการบริษัทอาจยกเลกิ เพิกถอน เปลีย่นแปลง หรือแก้ไขอ านาจนัน้ๆ ได้ 

6. จดัให้บริษัทฯ มีระบบการควบคมุภายใน การตรวจสอบภายใน และมาตรการการบริหารความเสีย่ง
ที่มีประสทิธิภาพและประสทิธิผล รวมทัง้มกีารตดิตามการด าเนินการในเร่ืองดงักลา่วอยา่งสม า่เสมอ 

7. จดัท ารายงานคณะกรรมการประจ าปี และรับผิดชอบตอ่การจดัท าและการเปิดเผยงบการเงิน เพื่อ
แสดงถงึฐานะการเงินและผลการด าเนินงานในรอบปีที่ผา่นมา เพือ่น าเสนอตอ่ผู้ ถือหุ้น 

ทัง้นี ้ การมอบอ านาจแก่คณะอนกุรรมการหรือบคุคลใดดงักลา่วข้างต้นจะไมร่วมถงึการมอบอ านาจที่
ท าให้คณะอนกุรรมการหรือบคุคลดงักลา่ว หรือผู้ รับมอบอ านาจจากคณะอนกุรรมการหรือบคุคลดงักลา่ว 
สามารถอนมุตัิรายการท่ีตนหรือบคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง มีสว่นได้เสยี หรืออาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ในลกัษณะอื่นใดที่จะท าขึน้กบับริษัทฯ หรือบริษัทยอ่ย รวมทัง้ก าหนดให้ต้องขอความเห็นชอบจาก
ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นในการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั และการได้มาหรือจ าหนา่ยไปซึง่สนิทรัพย์ที่ส าคญัของบริษัทฯ 



 
บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) 
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เพื่อให้สอดคล้องตามข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์ฯ ในกรณีที่การด าเนินการเร่ืองใดทีก่รรมการทา่นใดหรือ
บคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง (ตามประกาศส านกังาน ก.ล.ต. และ/หรือตลาดหลกัทรัพย์ฯ) มีสว่นได้เสยีหรือมี
ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ กรรมการและบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้งนัน้ไมม่ีสทิธิออกเสยีงหรืออ านาจอนมุตัิ
การด าเนินการในเร่ืองดงักลา่ว 

นอกจากนี ้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณามอบอ านาจให้แก่คณะอนกุรรมการหรือบคุคลใดดงักลา่ว
ข้างต้นในการท าธุรกรรมที่เก่ียวกบัการด าเนินงานและการลงทนุตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ โดยได้มีการก าหนด
ขอบเขตและวงเงินในแตล่ะระดบัอยา่งชดัเจน ทัง้นี ้ไมม่กีารมอบอ านาจในลกัษณะไมจ่ ากดัวงเงินแตอ่ยา่งใด 
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8.2 คณะผู้บริหาร (ตามค านิยามของส านกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย์ฯ) 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 คณะผู้บริหารประกอบด้วยเจ้าหน้าที่บริหารทัง้หมด 6 ทา่น 

 

ช่ือ-นามสกลุ ต าแหนง่ 

1. นายปราโมทย์ สดุจิตพร 
 
2. นายเลศิชาย กนัภยั 
 
3. นายกิตติพงศ์ พฤกษอรุณ 
 
4. นายวินยั วิมกุต ิ
 
5. นางสาวศิริรัตน์ ไวศรายทุธ์ 
 
6. นางรัตนา มะโนมงคลกลุ 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
 

กรรมการผู้จดัการ 
 

รองกรรมการผู้จดัการ – ฝ่ายขาย 
 

รองกรรมการผู้จดัการ – ฝ่ายไอที 
 

รองกรรมการผู้จดัการ – ฝ่ายผลติภณัฑ์ 
 

รองกรรมการผู้จดัการ – ฝ่ายบญัชีและการเงิน   



 
บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) 

ส่วนท่ี 2 การจดัการและการก ากบัดูแลกิจการ 
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Product 
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Digital MKT 
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ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

1. ก ากบั ดแูล และอนมุตัิเร่ืองเก่ียวกบัการด าเนินงานตามปกตขิองบริษัทฯ และบริษัทยอ่ยให้เป็นไป
ตามมติและนโยบายของคณะกรรมการบริษัท และมีอ านาจในการมอบอ านาจให้กรรมการผู้จดัการ ผู้บริหาร 
หรือบคุคลหนึง่ หรือหลายบคุคลในบริษัทฯ  และบริษัทยอ่ย มีอ านาจกระท าการใดๆ เพื่อด าเนินการเก่ียวกบัการ
ด าเนินงานตามปกติประจ าวนัของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ยได้ตามเห็นสมควร 

2. ด าเนินการและบริหารจดัการการด าเนินกิจการท่ีเก่ียวข้องกบัการบริหารงานของบริษัทฯ และบริษัท
ยอ่ย 

3. มีอ านาจอนมุตัิการด าเนินงานเพื่อธุรกรรมตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย เช่น การจดัซือ้
สนิค้า การจดัซือ้ลขิสทิธ์ิ การลงทนุในสนิทรัพย์ ภายในวงเงินส าหรับแตล่ะสญัญาไมเ่กิน 20.00 ล้านบาท และมี
อ านาจในการมอบอ านาจช่วงอนมุตัิการเบิกจ่ายให้พนกังานระดบัผู้บริหารของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย เพื่อ
ปฏิบตัิหน้าที่ในการจดัซือ้ จดัจ้าง ซึง่ทรัพย์สนิและบริการเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย  

4. มีอ านาจในการมอบอ านาจให้กรรมการผู้จดัการ พนกังานระดบัผู้บริหาร หรือบคุคลหนึง่ หรือหลาย
บคุคลในบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย มีอ านาจกระท าการใดๆ แทนประธานเจ้าหน้าที่บริหารตามเห็นสมควร เพื่อ
ปฏิบตัิหน้าที่แทนประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ในเฉพาะเร่ือง (เช่น การสัง่ซือ้ การจดัจ้าง การสัง่จา่ยเงิน) ภายใต้
การควบคมุของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และภายในระยะเวลาที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเห็นสมควร และ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาจยกเลกิ เพิกถอน เปลีย่นแปลง หรือแก้ไขอ านาจนัน้ๆ ได้ 

5. มีอ านาจกระท าการและแสดงตนเป็นตวัแทนบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย ตอ่บคุคลภายนอกในกิจการท่ี
เก่ียวข้องและเป็นประโยชน์ตอ่บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย 

6. อนมุตัิการแตง่ตัง้ที่ปรึกษาด้านตา่งๆ ที่จ าเป็นตอ่การด าเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย โดยอยู่
ภายใต้กรอบงบประมาณที่ผา่นการอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัทในแตล่ะปี 

7. ปฏิบตัิหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหารเป็น
คราวๆ ไป 

ทัง้นี ้   ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะอยูภ่ายใต้การบงัคบับญัชาและรายงานโดยตรงตอ่คณะ
กรรมการบริหาร และให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารปฏิบตัิตามแนวทางและนโยบายที่คณะกรรมการบริหาร
ก าหนดไว้ 

อนึง่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารไมม่ีอ านาจในการด าเนินการใดๆ ในหรือเก่ียวกบัรายการ หรือเร่ืองที่
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง มีสว่นได้สว่นเสยี หรืออาจมคีวามขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์ในลกัษณะอื่นใดที่จะท าขึน้กบับริษัทฯ หรือบริษัทยอ่ย ยกเว้นการอนมุตัิรายการท่ีเป็นธุรกิจปกติ
และเป็นไปตามเง่ือนไขการค้า ตามทีค่ณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดอ านาจและ/หรือวงเงินไว้ โดยอยูภ่ายใต้
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หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ และตามที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
ก าหนด 

 

ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของกรรมการผู้จดัการ 
1. ก ากบั ดแูล และอนมุตัิเร่ืองเก่ียวกบัการด าเนินงานตามปกติของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบายของ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และมีอ านาจในการมอบอ านาจให้ผู้บริหาร หรือบคุคลหนึง่ หรือหลายบคุคล กระท า
การใดๆ เพื่อด าเนินการเก่ียวกบัการด าเนินงานตามปกติประจ าวนัของบริษัทฯ ได้ตามเห็นสมควร 

2. ด าเนินการและบริหารจดัการการด าเนินกิจการท่ีเก่ียวข้องกบัการบริหารงานทั่วไปของบริษัทฯ 
3. มีอ านาจจ้าง แตง่ตัง้ โยกย้าย ปลดออก เลกิจ้าง ก าหนดอตัราคา่จ้าง ให้บ าเหน็จรางวลั ปรับขึน้

เงินเดือน คา่ตอบแทน เงินโบนสั ของพนกังานทัง้หมดของบริษัทฯ ในต าแหนง่ต ่ากวา่ระดบัผู้บริหาร ตลอดจน
แตง่ตัง้ตวัแทนฝ่ายนายจ้างในคณะกรรมการกองทนุส ารองเลีย้งชีพของบริษัทฯ  

4. มีอ านาจอนมุตัิการด าเนินงานเพื่อธุรกรรมตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ เช่น การจดัซือ้สนิค้า การ
จดัซือ้ลขิสทิธ์ิ การลงทนุในสนิทรัพย์ ภายในวงเงินส าหรับแตล่ะสญัญาไมเ่กิน 10.00 ล้านบาท และมีอ านาจใน
การมอบอ านาจช่วงอนมุตัิการเบกิจ่ายให้พนกังานระดบัผู้บริหารของบริษัทฯ เพื่อปฏิบตัิหน้าที่ในการจดัซือ้ จดั
จ้าง ซึง่ทรัพย์สนิและบริการเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ  

5. มีอ านาจในการมอบอ านาจให้พนกังานระดบัผู้บริหาร หรือบคุคลหนึง่ หรือหลายบคุคล มีอ านาจ
กระท าการใดๆ แทนกรรมการผู้จดัการตามเห็นสมควร เพื่อปฏิบตัิหน้าที่แทนกรรมการผู้จดัการในเฉพาะเร่ือง 
(เช่น การสัง่ซือ้  การจดัจ้าง การสัง่จ่ายเงิน) ภายใต้การควบคมุของกรรมการผู้จดัการ และภายในระยะเวลาที่
กรรมการผู้จดัการเห็นสมควร  และกรรมการผู้จดัการอาจยกเลกิ เพิกถอน เปลีย่นแปลง หรือแก้ไขอ านาจนัน้ๆ ได้ 

6. มีอ านาจออกค าสัง่ ระเบยีบ ประกาศ บนัทกึ เพื่อให้การปฏิบตัิงานเป็นไปตามนโยบายและ
ผลประโยชน์ของบริษัทฯ และเพือ่รักษาระเบียบวินยัการท างานภายในองค์กร  

7. มีอ านาจกระท าการและแสดงตนเป็นตวัแทนบริษัทฯ ตอ่บคุคลภายนอกในกิจการท่ีเก่ียวข้องและ
เป็นประโยชน์ตอ่บริษัทฯ 

8. ปฏิบตัิหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นคราวๆ ไป 

ทัง้นี ้ กรรมการผู้จดัการจะอยูภ่ายใต้การบงัคบับญัชาและรายงานโดยตรงตอ่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
และให้กรรมการผู้จดัการปฏิบตัิตามแนวทางและนโยบายที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารก าหนดไว้ อนึง่ กรรมการ
ผู้จดัการไมม่ีอ านาจในการด าเนนิการใดๆ ในหรือเก่ียวกบัรายการ หรือเร่ืองที่กรรมการผู้จดัการ หรือบคุคลที่
อาจมคีวามขดัแย้ง มีสว่นได้สว่นเสยี หรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ในลกัษณะอื่นใดที่จะท าขึน้กบั
บริษัทฯ หรือบริษัทยอ่ย ยกเว้นการอนมุตัิรายการท่ีเป็นธุรกิจปกติและเป็นไปตามเง่ือนไขการค้า ตามที่ประธาน
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เจ้าหน้าที่บริหารได้ก าหนดอ านาจและ/หรือวงเงินไว้ โดยอยูภ่ายใต้หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการตามข้อบงัคบั
ของบริษัทฯ และตามที่ส านกังาน ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

 

8.3 เลขานุการบริษัท 

ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 5/2551 ประชมุเมื่อวนัท่ี 13 สงิหาคม 2551 มีมติแตง่ตัง้ นาย
เฉลมิชยั ดพุสักลู เป็นเลขานกุารบริษัท แตใ่นปี 2558 นายเฉลมิชยั ดพุสักลู ลาออกจากบริษัท มีผลตัง้แตว่นัท่ี 1 
ตลุาคม 2558 ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที ่5/2558 ประชมุเมื่อวนัท่ี 11 พฤศจิกายน 2558 มีมติแตง่ตัง้ 
นายปริญญา แก้วมณี เป็นเลขานกุารบริษัท มีผลตัง้แตว่นัท่ี 11 พฤศจิกายน 2558 และเมื่อวนัท่ี 15 กมุภาพนัธ์ 
2559 นายปริญญา แก้วมณี ลาออกจากบริษัท ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 1/2559 ประชมุเมื่อวนัท่ี 
26 กมุภาพนัธ์ 2559 มีมติแตง่ตัง้ นางรัตนา มะโนมงคลกลุ เป็นเลขานกุารบริษัทคนใหม ่ โดยมีอ านาจ หน้าที ่
และความรับผิดชอบ เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนดไว้ สรุปสาระส าคญัได้ดงันี ้

 
1. จดัท าและเก็บรักษาเอกสารดงัตอ่ไปนี ้

- ทะเบียนกรรมการ 
- หนงัสอืนดัประชมุคณะกรรมการ รายงานการประชมุคณะกรรมการ และรายงานประจ าปี 
- หนงัสอืนดัประชมุผู้ ถือหุ้น และรายงานการประชมุผู้ ถือหุ้น 

 
2. เก็บรักษารายงานการมีสว่นได้เสยีที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร 
 
3. ด าเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุประกาศก าหนด 
 
4. ให้ค าแนะน าด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ตา่งๆ ทีเ่ก่ียวข้อง และข้อพงึปฏิบตัิด้านก ากบัดแูลในการ

ด าเนินกิจกรรมของคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย 
 
5. ด าเนินการจดัประชมุคณะกรรมการบริษัทและการประชมุผู้ ถือหุ้น 
 
6. ติดตอ่ประสานงานกบัหนว่ยงานท่ีก ากบัดแูล เช่น ส านกังาน ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรัพย์ฯ และดแูลการ

เปิดเผยข้อมลูและรายงานสารสนเทศตอ่หนว่ยงานท่ีก ากบัดแูลและสาธารณชนให้ถกูต้องครบถ้วนตามกฎหมาย 
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ซึง่นางรัตนา มะโนมงคลกลุ จบการศกึษาระดบัปริญญาตรี คณะบญัชี มหาวิทยาลยักรุงเทพ และ
ปริญญาโทสาขาการจดัการ มหาวิทยาลยัมหิดล  

 

8.4 ค่าตอบแทนผู้บริหาร  

คา่ตอบแทนทีเ่ป็นตวัเงิน 

(1) คา่ตอบแทนกรรมการ : 

กรรมการ  
(หนว่ย : บาท) 

2559 
ค่าตอบแทน   เบีย้ประชุม 

1. นายตนั เตียว ลมิ 
2. นายปราโมทย์  สดุจิตพร 

360,000.00 
                240,000.00 

- 

3. นายเลศิชาย กนัภยั  240,000.00 - 
4. นายเฉลมิพงษ์ จิตต์ขนัตวิงศ์  240,000.00 240,000.00 
5. นางมลฤดี สขุพนัธรัชต์ 240,000.00 180,000.00 
6. นายสรุะศกัดิ์ เคารพธรรม  
7. นายธนัวา เลาหศิริวงศ์ 

240,000.00 
240,000.00 

- 
180,000.00 

รวม              1,800,000.00                 600,000.00 
 

2. คา่ตอบแทนผู้บริหาร ปี 2559 

(หนว่ย : บาท) 2559 
ราย ค่าตอบแทน ก 

ผู้บริหาร ข 6 14,199,278.40 

 

หมายเหต ุ: 
ก ประกอบไปด้วย เงินเดือน โบนสั เงินสมทบกองทนุประกนัสงัคมและกองทนุส ารองเลีย้งชีพ คา่

ลว่งเวลา และคา่สวสัดิการ 
ข  ตามค านิยามของส านกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย์ฯ ซึง่รวมถงึ นายปราโมทย์ สดุจิตพร ใน

ฐานะประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
ค ค านวณคา่ตอบแทนตามจ านวนวนัท่ีได้ท างานจริง โดยมีผู้บริหารบางทา่นลาออกจากบริษัทฯ ใน

ระหวา่งปี 
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8.5 บุคลากร 
จ านวนพนกังานและคา่ตอบแทนของกลุม่บริษัทฯ (ไมน่บัรวมกรรมการและผู้บริหาร) ณ สิน้ปี 2559 ม ี
รายละเอียดดงันี ้ 

จ านวนพนกังาน (คน) 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

บริษัทฯ บริษัทยอ่ย ก รวม 

ฝ่ายผลติภณัฑ์ เกมพี ซี  - โครงการ 31 35 66 
ฝ่ายผลติภณัฑ์ เกมพี ซี  - การตลาด 34 29 63 
ฝ่ายผลติภณัฑ์- เกมโมบายล์ 17 0 17 
ฝ่ายพฒันาธุรกิจ 2 4 6 
ฝ่ายปฎิบตัิการระบบข้อมลูเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

39 13 52 

ฝ่ายปฎิบตัิการเครือขา่ย 17 16 33 
ฝ่ายบญัชีและการเงิน 13 12 25 
ฝ่ายบริการองค์กร  2 1 3 
ฝ่ายไซเบอร์คาเฟ่/ขาย 11 21 32 
ฝ่ายการตลาด 0 6 6 
ฝ่ายครีเอทีฟ 23 20 43 
ฝ่ายบริหารทรัพยากรบคุคลและธุรการ 8 7 15 
ฝ่ายบริการลกูค้า 82 19 101 
ฝ่ายบริหาร  13 9 22 
อื่นๆ  3 1 4 

รวม 295 193 488 
ค่าตอบแทนพนักงาน (ล้านบาท) ปี 2559 

เงนิเดือน 
โบนัส 
อื่นๆข 

187.05 
  11.15 
   41.00 

รวม 239.20 
 
หมายเหต ุ: ก รวมถงึ  ASO, ASI, ASM, PP, PT, CIB, TLC, TCG, PCG, TP, LUI, MR  
 ข ประกอบด้วย เงินสมทบกองทนุประกนัสงัคมและกองทนุส ารองเลีย้งชีพ คา่สวสัดกิาร คา่

ลว่งเวลา คอมมิชชัน่ และเบีย้เลีย้ง  ทัง้นี ้ตัง้แตเ่ร่ิมด าเนินธุรกิจ กลุม่บริษัทฯ ไมม่ีข้อพิพาทด้าน
แรงงานใดๆ 
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นโยบายพฒันาบคุลากร 
 

ด้วยนโยบายและยทุธศาสตร์ในการพฒันาบคุลากร เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแขง่ขนัทางธรุกิจ 
บริษัทฯ เลง็เห็นความส าคญัในการพฒันาบคุลากรอยา่งสม ่าเสมอ โดยมุง่เน้นพฒันาและยกขดีความสามารถ
ของบคุคลากร ด้วยรูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลาย บริษัทฯ มีนโยบายสง่พนกังานไปเข้ารับการอบรมทัง้ภายใน
และภายนอก รวมถึงฝึกอบรมจากคูค้่าซึง่เป็นเจ้าของลขิสทิธ์ิเกมออนไลน์จากตา่งประเทศ ซึง่จะให้ความรู้ทัง้ใน
เร่ืองเทคโนโลยีสารสนเทศ เกมออนไลน์ และอื่นๆ นอกจากนีย้งัสง่พนกังานไปทศันศกึษาดงูานในตา่งประเทศ 
เพื่อน าเทคโนโลยีและวิวฒันาการใหม่ๆ  กลบัมาพฒันาและปรับปรุงการด าเนินงานของบริษัทให้ดยีิ่งขึน้ 
นอกจากนี ้ บคุลากรยงัสามารถเรียนรู้จากการปฏิบตัิงานจริง ซึง่บริษัทฯ มีนโยบายถา่ยทอดความรู้และทกัษะ
ระหวา่งพนกังานในแตล่ะสายงาน (On the Job Training) โดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อเพิม่พนูความรู้ ทกัษะ และ
ความช านาญ รวมทัง้ประสทิธิภาพในการปฏิบตัิงานของพนกังานในทกุระดบั พร้อมสร้างบรรยากาศและ
สิง่แวดล้อมในการท างานเชิงรุก เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กบัองค์กร และรองรับการเติบโตของธุรกิจในอนาคต 
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9. กำรก ำกบัดูแลกิจกำร 

9.1 นโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำร 

คณะกรรมการบริษัทฯ เข้าใจบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการท่ีมีตอ่บริษัทฯ 
และผู้ ถือหุ้น และได้อนมุตัินโยบายการก ากบัดแูลกิจการเป็นลายลกัษณ์อกัษร โดยมีหลกัการและแนวทางปฏิบตัิ
ที่สอดคล้องกบัหลกัการการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีของตลาดหลกัทรัพย์ฯ เพื่อก าหนดนโยบายสนบัสนนุการก ากบั
ดแูลกิจการส าหรับเป็นแนวทางในการปฏิบตัิ นอกจากนี ้ บริษัทฯ ปฏิบตัิตามกฎและข้อบังคบัตา่งๆ ตามที่
ส านกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย์ฯ ก าหนดทกุประการ โดยคณะกรรมการบริษัทจะทบทวนนโยบายการ
ก ากบัดแูลกิจการของบริษัทฯ และประเมินผลการปฏิบตัิตามนโยบายดงักลา่วอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้  

ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 1/2550 เมื่อวนัท่ี 20 มิถนุายน 2550 มีมติก าหนดนโยบายการ
ก ากบัดแูลกิจการส าหรับเป็นแนวทางในการปฏิบตัิ ซึง่มีสาระส าคญัแบง่ออกเป็น 5 หมวดดงันี ้

1. สทิธิของผู้ ถือหุ้น 

สทิธิของผู้ ถือหุ้นครอบคลมุสทิธิพืน้ฐานตา่งๆ ของผู้ถือหุ้น เช่น สทิธิในการซือ้ ขาย โอน หลกัทรัพย์ที่
ตนถืออยู ่ สทิธิในการท่ีจะได้รับสว่นแบง่ผลก าไรจากบริษัท สทิธิตา่งๆ ในการประชมุผู้ ถือหุ้น สทิธิในการแสดง
ความคิดเห็น สทิธิในการร่วมตดัสนิใจในเร่ืองส าคญัของบริษัท เช่น การเลอืกตัง้กรรมการ การอนมุตัิธุรกรรมที่
ส าคญัและมีผลตอ่ทิศทางในการด าเนินธุรกิจของบริษัท การแก้ไขหนงัสอืบริคณห์สนธิ ข้อบังคบัของบริษัท เป็น
ต้น 

นอกเหนือจากสทิธิพืน้ฐานตา่งๆ ข้างต้นแล้ว บริษัทฯ มีนโยบายในการด าเนินการเร่ืองตา่งๆ ที่เป็นการ
สง่เสริมและอ านวยความสะดวกในการใช้สทิธิของผู้ ถือหุ้น ดงันี ้

● เผยแพร่ข้อมลูประกอบวาระการประชมุผู้ ถือหุ้นลว่งหน้าในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ก่อนจดัสง่เอกสาร 
นอกจากนี ้ ยงัชีแ้จงสทิธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าประชมุ และสทิธิออกเสยีงลงมติของผู้ ถือหุ้นไว้
ด้วยกนั 

● ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นไมส่ามารถเข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสามารถ
มอบฉนัทะให้กรรมการอิสระหรือบคุคลใดๆ เข้าร่วมประชมุแทนตนได้ โดยใช้หนงัสอืมอบฉนัทะ
แบบหนึง่แบบใดที่บริษัทได้จดัสง่ไปพร้อมกบัหนงัสอืนดัประชมุ  

● ก่อนการประชมุเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสามารถสง่ความคิดเห็น  ข้อเสนอแนะ และข้อซกัถามได้
ลว่งหน้าก่อนวนัประชมุผา่นอีเมลของนกัลงทนุสมัพนัธ์ และอีเมลของเลขานกุารคณะกรรมการ
บริษัท 

● ในการประชมุ บริษัทฯ จะจดัสรรเวลาให้เหมาะสม และจะเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะ หรือตัง้ค าถามในวาระตา่งๆ อยา่งอิสระ ก่อนการลงมติในวาระใดๆ ทัง้นี ้การประชมุผู้
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ถือหุ้นได้ให้ข้อมลูรายละเอียดในเร่ืองดงักลา่วอยา่งเพียงพอแก่ผู้ ถือหุ้น โดยในวาระท่ีผู้ ถือหุ้นมีข้อ
สงสยั ข้อซกัถาม บริษัทฯ จะจดัเตรียมบคุลากรที่มคีวามรู้ความเช่ียวชาญในแตล่ะสาขาเป็นผู้ให้
ค าตอบภายใต้ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 

● กรรมการทกุคนจะเข้าร่วมประชมุ เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นสามารถซกัถามข้อมลูรายละเอียดในเร่ืองตา่งๆ ที่
เก่ียวข้องได้ 

2. ความเทา่เทียมกนัของผู้ ถือหุ้น 

บริษัทฯ มีนโยบายการปฏิบตัิและการคุ้มครองสทิธิของผู้ ถือหุ้นทกุรายอยา่งเทา่เทียมกนั เพื่อสร้าง
เคร่ืองมือที่ช่วยให้เกิดความเทา่เทียมกนัอยา่งแท้จริง โดยเฉพาะกบัผู้ ถือหุ้นสว่นน้อย เช่น  

● การปฏิบตัิและอ านวยความสะดวกตอ่ผู้ ถือหุ้นอยา่งเทา่เทียมกนั และไมก่ระท าการใดๆ ที่เป็นการ
จ ากดัหรือละเมิดหรือริดรอนสทิธิของผู้ ถือหุ้น 

● การก าหนดให้สทิธิออกเสยีงในท่ีประชมุเป็นไปตามจ านวนหุ้นท่ีผู้ ถือหุ้นถืออยู ่ โดยหนึง่หุ้นมีสทิธิ
เทา่กบัหนึง่เสยีง 

● การก าหนดให้กรรมการอิสระเป็นผู้มีหน้าที่ดแูลผู้ ถือหุ้นสว่นน้อย โดยผู้ ถือหุ้นสว่นน้อยสามารถ
เสนอแนะ แสดงความคิดเห็น หรือสง่ข้อร้องเรียนไปยงักรรมการอิสระ โดยกรรมการอิสระจะเป็นผู้
พิจารณาด าเนินการให้เหมาะสมในแตล่ะเร่ือง เช่น หากเป็นข้อร้องเรียน กรรมการอิสระจะ
ตรวจสอบข้อเทจ็จริงและหาวิธีการเยยีวยาที่เหมาะสม หรือกรณีเป็นข้อเสนอแนะท่ีกรรมการอิสระ
พิจารณาแล้วมคีวามเห็นวา่เป็นเร่ืองส าคญัที่มีผลตอ่ผู้มีสว่นได้เสยีโดยรวม หรือมีผลตอ่การ
ประกอบธุรกิจของบริษัท กรรมการอิสระจะเสนอเร่ืองดงักลา่วตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้น เพื่อพิจารณา
ก าหนดเป็นวาระการประชมุในการประชมุผู้ ถือหุ้น 

● การสง่เสริมการใช้สทิธิ เช่น การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสว่นน้อยสามารถเสนอเพิม่วาระการประชมุ
ก่อนวนัประชมุ การเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสว่นน้อยสามารถเสนอช่ือบคุคลเพื่อเข้าด ารงต าแหนง่
กรรมการ และการไมเ่พิ่มวาระการประชมุโดยไมแ่จ้งผู้ ถือหุ้นทราบลว่งหน้า 

● คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดมาตรการปอ้งกนัการใช้ข้อมลูภายในโดยมชิอบ (Insider Trading) 
ของบคุคลที่เก่ียวข้อง ซึง่รวมถึงกรรมการ ผู้บริหาร พนกังาน และลกูจ้างของกลุม่บริษัทฯ ที่
เก่ียวข้องกบัข้อมลู (รวมทัง้คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิติภาวะของบคุคลดงักลา่ว)  

3. บทบาทตอ่ผู้มีสว่นได้เสยี 

บริษัทฯ ได้ให้ความส าคญัแก่การก ากบัดแูลผู้มีสว่นได้เสยีทกุกลุม่ เช่น ลกูค้า คูค้่า พนกังาน ผู้ถือหุ้น 
เป็นต้น ตลอดจนสาธารณชนและสงัคมโดยรวม โดยคณะกรรมการจะปฏิบตัิตอ่บคุคลเหลา่นีต้ามสทิธิ เง่ือนไข 
ข้อกฎหมาย และกฎระเบียบตา่งๆ ทีเ่ก่ียวข้อง เพื่อให้ผู้มีสว่นได้เสยีดงักลา่วได้รับการดแูลและปฏิบตัิด้วยด ี
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รวมทัง้จะให้มีการร่วมมือกนัระหวา่งผู้มีสว่นได้สว่นเสยีในกลุม่ตา่งๆ ตามบทบาทและหน้าที่ เพือ่ให้กิจการของ
บริษัทฯ ด าเนินไปด้วยดี มีความมัน่คงและตอบสนองผลประโยชน์ที่เป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย 

เพื่อให้มัน่ใจได้วา่ผู้มีสว่นได้เสยีจะได้รับสทิธิอนัพงึได้รับ บริษัทฯ ได้ก าหนดแนวทางปฏิบตัิไว้เป็นลาย
ลกัษณ์อกัษรในจรรยาบรรณพนกังาน โดยเผยแพร่ข้อมลูดงักลา่วผา่นทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ  และสือ่ภายใน
ของบริษัทฯ ได้แก่ Intranet และ บอร์ดประชาสมัพนัธ์ภายในบริษัทฯ เพื่อให้กรรมการ ตลอดจนผู้บริหาร และ
พนกังานทกุระดบัถือปฏิบตัิอยา่งเคร่งครัดในการปฏิบตัิงาน นอกจากนี ้ บริษัทฯ จดัให้มีช่องทางทีผู่้มีสว่นได้เสยี
สามารถติดตอ่สือ่สาร เสนอแนะ หรือให้ข้อมลูตอ่คณะกรรมการบริษัท โดยผา่นทางกรรมการอิสระ 

● ผู้ ถือหุ้น : บริษัทฯ มุง่มัน่ให้การด าเนินธุรกิจของกลุม่บริษัทฯ มีผลการด าเนินงานท่ีดี เติบโตอยา่ง
มัน่คง และมคีวามสามารถในการแขง่ขนั โดยค านงึถงึสภาวะความเสีย่งในปัจจบุนัและอนาคต 
เพื่อให้เกิดการเพิม่มลูคา่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นในระยะยาว บริษัทฯ มีหน้าที่ด าเนินงาน เปิดเผยข้อมลูให้
เกิดความโปร่งใสเป็นธรรม และพยายามอยา่งเตม็ที่ในการปกปอ้งทรัพย์สนิ และธ ารงไว้ซึง่ช่ือเสยีง
ของบริษัทฯ 

● คณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับรู้ถึงสทิธิ และมีการดแูลสทิธิของผู้มีสว่นได้เสยี
ทกุกลุม่ของบริษัทฯ อยา่งเทา่เทยีมและเป็นธรรม 

● พนกังาน : พนกังานของบริษัทฯ ถือเป็นทรัพยากรที่มีคณุคา่อยา่งยิ่ง บริษัทฯ สรรหาและวา่จ้าง
บคุลากรท่ีมีความสามารถและประสบการณ์เข้ามาปฏิบตังิาน สมัพนัธ์กนักบัความเจริญเติบโตและ
ความต้องการของบริษัทฯ บริษัทฯ พฒันาพนกังานอยา่งตอ่เนื่อง ให้มีความสามารถในระดบัสงู 
และให้คา่ตอบแทนที่เหมาะสมและสามารถเทียบเคียงได้กบับริษัทชัน้น าทัว่ไป นอกจากนี ้บริษัทฯ 
มุง่พฒันาเสริมสร้างวฒันธรรมและบรรยากาศในการท างานท่ีดี และปฏิบตัิกบัพนกังานอยา่งเทา่
เทียมและเป็นธรรม บริษัทฯ ให้ความส าคญัตอ่การดแูลสวสัดิภาพและสวสัดิการของพนกังาน เชน่ 
การจดัตัง้กองทนุส ารองเลีย้งชีพ การให้เงินกู้ยืมแก่พนกังาน การจดัให้มกีารซ้อมหนีไฟ การจดัให้มี
ระบบปอ้งกนัภยั เป็นต้น 

● ลกูค้า : บริษัทฯ มุง่มัน่ให้ลกูค้ามคีวามพงึพอใจโดยน าเสนอบริการท่ีมีคณุภาพและเป็นเลศิ และ
พร้อมตอบสนองตอ่ความต้องการของลกูค้า บริษัทฯ ให้ความส าคญัตอ่ลกูค้า โดยเอาใจใส่ 
รับผิดชอบตอ่ลกูค้า และรักษาความลบัของลกูค้า รวมถึงเปิดโอกาสให้ลกูค้าแสดงความคิดเห็น 
และจดัให้มีผู้ รับผิดชอบในการรับข้อร้องเรียนของลกูค้า 

● คูค้่า : บริษัทฯ เลง็เห็นความส าคญัของการปฏิบตัิตอ่คูค้่าตามเง่ือนไขทางการค้าและปฏิบตัติาม
สญัญา ประพฤติตามกรอบกติกาการแขง่ขนัท่ีดี หลกีเลีย่งวิธีการไมส่จุริต 
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● คูแ่ขง่ : บริษัทฯ ประพฤตติามกรอบกติกาการแขง่ขนัท่ีดี และหลกีเลีย่งวิธีการท่ีไมส่จุริตเพื่อท าลาย
คูแ่ขง่ 

● ชมุชน สงัคม และสิง่แวดล้อม : บริษัทฯ มีจิตส านกึและตระหนกัในความเป็นสว่นหนึง่ของสงัคม จงึ
มีหน้าที่รับผิดชอบในการช่วยเหลอืสงัคม สนบัสนนุกิจกรรมสาธารณประโยชน์แก่ชมุชน ตลอดจน
พฒันาสภาพแวดล้อมของชมุชนและสงัคม เพื่อชีวิตความเป็นอยูท่ี่ดีขึน้ โดยด าเนินธุรกิจการ
ให้บริการเกมออนไลน์อยา่งมคีวามรับผิดชอบตอ่สงัคม ด้วยนโยบายการให้บริการเกมที่มเีนือ้หาที่
เหมาะสมและไมม่ีความรุนแรง การสอดแทรกค าเตอืนในเกมและโฆษณา รวมทัง้การจดัสมัมนา
ตา่งๆ เพื่อสนบัสนนุให้ผู้ เลน่เกมใช้เวลาอยา่งถกูต้องเหมาะสม อีกทัง้เป็นผู้ให้บริการเกมออนไลน์
รายแรกในประเทศไทยทีจ่ดักลุม่อายผุู้ เลน่ส าหรับแตล่ะเกม ซึง่เป็นการสนบัสนนุนโยบายภาครัฐใน
การจดักลุม่อาย ุรวมทัง้จดัให้มีทมีจดัการเกมออนไลน์ (Game Master) ของทกุเกม เพื่อท าหน้าที่
ตรวจตราดแูลกิจกรรมในเกม และปอ้งกนัไมใ่ห้มีความรุนแรง การพนนั หรือกิจกรรมใดๆ ที่ไม่
เหมาะสม นอกจากนี ้การให้บริการเกมออนไลน์ของบริษัทฯ มีสว่นช่วยเพิ่มทกัษะด้านคอมพิวเตอร์
แก่ผู้ เลน่เกม และมีสว่นชว่ยการขยายตวัของการใช้อินเทอร์เน็ตและโครงขา่ยการสือ่สารทาง
อินเทอร์เน็ต ซึง่สามารถน าข้อมลูและความรู้ตา่งๆ เข้าสูป่ระชาชนได้สะดวกยิง่ขึน้  

4. การเปิดเผยข้อมลูและความโปร่งใส 

นอกเหนือไปจากการเปิดเผยรายงานทางการเงินหรือสารสนเทศอืน่ๆ ตอ่สาธารณะผา่นช่องทางตา่งๆ 
ตามเง่ือนไขที่กฎหมายก าหนดอยา่งเคร่งครัด ครบถ้วน และตรงเวลาแล้วนัน้ บริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมลูตอ่ไปนี ้
เพื่อแสดงถึงความโปร่งใสในการด าเนินธุรกิจ 

● เปิดเผยข้อมลูการปฏิบตัิหน้าที่ในคณะอนกุรรมการชดุตา่งๆ เช่น จ านวนครัง้ที่เข้าประชมุ  
● เปิดเผยแนวทางในการสรรหากรรมการ แนวทางการประเมิน และผลประเมินการปฏิบตัิงานของ
คณะกรรมการ 

● เปิดเผยนโยบายการจา่ยคา่ตอบแทนแก่กรรมการและผู้บริหารระดบัสงู รวมทัง้รูปแบบ ลกัษณะ 
และจ านวนคา่ตอบแทนที่แตล่ะคนได้รับจากการเป็นกรรมการในคณะอนกุรรมการชดุตา่งๆ 

● เปิดเผยนโยบายการดแูลสิง่แวดล้อมและสงัคม และผลการปฏิบตัิงานตามนโยบาย 
● รายงานนโยบายการก ากบัดแูลกิจการ และผลการปฏิบตังิานตามนโยบาย 
● เปิดโอกาสให้บคุคลทัว่ไปสามารถซกัถามข้อสงสยัตา่งๆ ผา่นหนว่ยงานนกัลงทนุสมัพนัธ์ 

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ โครงสร้าง และคณะอนกุรรมการชดุตา่งๆ  
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โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท 

ในการด าเนินการเพื่อให้บรรลถุึงวิสยัทศัน์ของกลุม่บริษัทฯ ที่วา่ “กลุม่บริษัทฯ มุง่มัน่ท่ีจะรักษาความ
เป็นผู้น าทางด้านความบนัเทงิออนไลน์ ที่เก่ียวกบัเกมออนไลน์ ในภมูิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ โดยมุง่เน้น
การให้บริการท่ีมีประสทิธิภาพ การพฒันาบคุลากรเพื่อสง่เสริมคณุภาพการบริการ และการขยายการลงทนุไปยงั
ประเทศอื่นท่ีมีศกัยภาพทัว่ทัง้ภมูภิาค ภายใต้การบริหารงานภายในท่ีโปร่งใสและตรวจสอบได้ตามหลกัการ
ก ากบัดแูลกิจการ หรือบรรษัทภิบาลท่ีดี” คณะกรรมการมุง่ที่จะใช้มาตรฐานจริยธรรมที่สงูสดุ ภายใต้กรอบของ
กฎหมาย วตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบัของบริษัท และมติที่ประชมุผู้ ถือหุ้น ด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสตัย์ สจุริต 
ระมดัระวงั ตามหลกัการข้อพงึปฏิบตัิที่ดี เพื่อเพิม่มลูคา่ทางเศรษฐกิจสงูสดุแกกิ่จการและความมัน่คงสงูสดุ
ให้แก่ผู้ ถือหุ้น 

โดยคณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยผู้ทรงคณุวฒุิที่มคีวามรู้ ความสามารถ และประสบการณ์
จากหลากหลายอาชีพ ทัง้ด้านเกมพีซี  ธุรกิจออนไลน์ การเงิน การตลาด กฎหมาย การบริหารจดัการ ไอที และ
ประสบการณ์ด้านอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ในการด าเนินงานของคณะกรรมการ และมีความเป็นอิสระในการ
ตดัสนิใจเพื่อประโยชน์สงูสดุของบริษัทฯ และผู้ ถือหุ้นโดยรวม คณะกรรมการมีสว่นร่วมในการก าหนด (หรือให้
ความเห็นชอบ) วิสยัทศัน์ ภารกิจ กลยทุธ์ เปา้หมาย แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัทฯ ตลอดจนก ากบัดแูล
ให้ฝ่ายจดัการด าเนินการให้เป็นไปตามแผนธุรกิจและงบประมาณที่ก าหนดไว้อยา่งมีประสทิธิภาพและ
ประสทิธิผล เพื่อเพิ่มมลูคา่ทางเศรษฐกิจสงูสดุให้แกกิ่จการ และความมัน่คงสงูสดุให้แก่ผู้ ถือหุ้น รวมทัง้ดแูลให้มี
กระบวนการประเมินความเหมาะสมของการควบคมุภายใน การตรวจสอบภายใน การบริหารความเสีย่ง การ
รายงานทางการเงิน และมกีารตดิตามผลการด าเนินการอยา่งสม า่เสมอ 

ปัจจบุนัคณะกรรมการบริษัทมจี านวน 7 ทา่น ประกอบด้วยกรรมการบริษัทท่ีมาจากฝ่ายบริหาร 3 ทา่น 
กรรมการบริษัทท่ีไมเ่ป็นผู้บริหาร 4 ทา่น โดยมีกรรมการท่ีมคีณุสมบตัิเป็นอิสระ 3 คน ซึง่เกินกวา่ 1 ใน 3 ของ
จ านวนกรรมการทัง้คณะ จึงถือเป็นการถว่งดลุกรรมการท่ีเป็นผู้บริหารอยา่งเหมาะสม นอกจากนี ้ บริษัทฯ ได้
แตง่ตัง้คณะอนกุรรมการ 2 ชดุ เพื่อช่วยก ากบัดแูลกิจการของกลุม่บริษัทฯ คือ คณะกรรมการบริหาร และ
คณะกรรมการตรวจสอบซึง่ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ทา่น ซึง่มีวาระการด ารงต าแหนง่คราวละ 3 ปี โดยได้
ก าหนดขอบเขตและอ านาจในการด าเนินการของคณะกรรมการดงักลา่วไว้อยา่งชดัเจน  

บริษัทฯ แบง่แยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหวา่งคณะกรรมการบริษัทกบัผู้บริหารระดบัสงูไว้
อยา่งชดัเจน โดยกรรมการบริษัทท าหน้าทีก่ าหนดนโยบายและก ากบัดแูลการด าเนินงานผู้บริหารระดบัสงูใน
ระดบันโยบาย ขณะที่ผู้บริหารระดบัสงูท าหน้าที่บริหารงานของบริษัทในด้านตา่งๆ ให้เป็นไปตามนโยบายที่
ก าหนด ทัง้นี ้ ประธานกรรมการบริษัทมิได้เป็นบคุคลเดยีวกนักบัประธานกรรมการบริหาร เพื่อเป็นการแบง่แยก
หน้าที่ในการก าหนดนโยบายก ากบัดแูลและการบริหารงานประจ า แตท่ัง้สองทา่นเป็นตวัแทนจากกลุม่ผู้ ถือหุ้น
ใหญ่ ซึง่แม้เป็นกลุม่ผู้ ถือหุ้นคนละกลุม่ แตเ่ป็นกลุม่ผู้ ร่วมก่อตัง้บริษัทฯ 
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คา่ตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร 

บริษัทฯ มีนโยบายในการก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการทัง้ทีเ่ป็นตวัเงินและมใิช่ตวัเงินไว้อยา่งชดัเจน
และโปร่งใส และจะน าเสนอขออนมุตัิจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้นในการประชมุสามญัประจ าปีทกุปี โดยมีหลกัเกณฑ์
การก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการดงันี ้ 

● มีความเหมาะสมและสอดคล้องกบัขอบเขตภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการแตล่ะคน  
● คา่ตอบแทนอยูใ่นระดบัท่ีสามารถจงูใจ สามารถรักษากรรมการท่ีมีความรู้ความสามารถและมี
คณุภาพในการปฏิบตัิหน้าทีใ่ห้แก่บริษัทฯ ได้ 

● องค์ประกอบของคา่ตอบแทนมคีวามชดัเจน  โปร่งใส  และง่ายตอ่การเข้าใจ 
● เป็นอตัราทีเ่ทียบเคียงได้กบัคา่ตอบแทนกรรมการในอตุสาหกรรมเดียวหรือใกล้เคียงกนั 

ส าหรับผู้บริหารนัน้ คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ก าหนดหลกัการและนโยบายคา่ตอบแทนทัง้ทีเ่ป็นตวั
เงินและมใิชต่วัเงิน ซึง่จะสอดคล้องกบัผลการด าเนินงานของบริษัทฯ และผลการปฏิบตัิงานของผู้บริหารแตล่ะ
ทา่น โดยจะอยูใ่นระดบัเพียงพอที่จะจงูใจและรักษาผู้บริหารระดบัสงูที่มีคณุภาพไว้ และมีอตัราที่เทียบเคียงได้
กบับริษัทท่ีอยูใ่นระดบัหรือลกัษณะธุรกิจอยา่งเดียวกนั 

 

การประชมุคณะกรรมการ 

บริษัทฯ จะจดัให้มกีารประชมุคณะกรรมการและด าเนินการประชมุให้เป็นไปตามข้อบงัคบัของบริษัท 
กฎหมายมหาชน และกฎระเบียบของตลาดหลกัทรัพย์ฯ และจะจดัการประชมุพเิศษเพิ่มตามความจ าเป็น โดย
ประธานกรรมการในฐานะประธานในที่ประชมุจะสง่เสริมให้มกีารใช้ดลุยพินิจที่รอบคอบและจดัสรรเวลาให้อยา่ง
เพียงพอในการประชมุ เพื่อท่ีจะให้ฝ่ายจดัการเสนอเร่ืองและสามารถอภิปรายปัญหาส าคญัได้อยา่งรอบคอบโดย
ทัว่กนั โดยบริษัทฯ จะน าสง่หนงัสอืนดัประชมุพร้อมระเบียบวาระการประชมุและเอกสารการประชมุให้แก่
คณะกรรมการลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 7 วนัก่อนวนัประชมุ พร้อมทัง้ก าหนดให้กรรมการมีหน้าที่ต้องเข้าประชมุ
คณะกรรมการทกุครัง้ เว้นแตก่รณีที่มีเหตจุ าเป็น โดยบริษัทฯ จะบนัทกึการประชมุอยา่งถกูต้องและครบถ้วน 
เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้  

รายงานของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการเป็นผู้ รับผิดชอบในการจดัท ารายงานทางการเงิน ซึง่รวมถงึงบการเงินของบริษัทฯ งบ
การเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย และสารสนเทศทางการเงินท่ีปรากฏในรายงานประจ าปี ทัง้นี ้ รายงาน
ทางการเงินดงักลา่วจดัท าขึน้ตามมาตรฐานการบญัชีที่รับรองทัว่ไปในประเทศไทย โดยเลอืกใช้นโยบายบญัชีที่
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เหมาะสมและเป็นท่ียอมรับ และถือปฏิบตัิอยา่งสม ่าเสมอ รวมทัง้ได้ใช้ดลุยพินิจอยา่งระมดัระวงัในการจดัท า 
และดแูลให้มีการเปิดเผยข้อมลูส าคญัอยา่งเพียงพอในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน 

 

การประเมินตนเองของคณะกรรมการ 

เพื่อเพิ่มประสทิธิภาพในการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการชดุตา่งๆ บริษัทจดัให้มีการประเมินผลการ
ปฏิบตัิงานของคณะกรรมการในแตล่ะคณะ โดยกรรมการประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการชดุนัน้ๆ 
โดยรวม เพื่อให้คณะกรรมการร่วมกนัพิจารณาผลงานและปัญหา ซึง่ผลการประเมินนัน้ คณะกรรมการบริษัทจะ
น าไปวิเคราะห์และหาข้อสรุป เพื่อก าหนดมาตรการในการปรับปรุงประสทิธิภาพการท างานของคณะกรรมการ
ตอ่ไป  

 

การพฒันากรรมการและผู้บริหาร 

บริษัทฯ สนบัสนนุให้คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดบัสงูเข้าร่วมสมัมนาหลกัสตูรทีเ่ป็นประโยชน์
ตอ่การปฏิบตัิหน้าที่ รวมทัง้พบปะแลกเปลีย่นความคิดเห็นกบัคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดบัสงูของ
องค์กรตา่งๆ อยูเ่สมอ ทัง้หลกัสตูรที่จดัโดยหนว่ยงานท่ีดแูลการฝึกอบรมพนกังานของบริษัท และหลกัสตูรที่จดั
โดยหนว่ยงานก ากบัดแูลของรัฐ หรือองค์กรอิสระ เช่น หลกัสตูรกรรมการบริษัทของสมาคมสง่เสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทยที่ส านกังาน ก.ล.ต. ก าหนดให้กรรมการของบริษัทจดทะเบียนต้องผา่นการอบรมอยา่งน้อย
หนึง่หลกัสตูร ซึง่ได้แก่ Directors Certification Program (DCP), Directors Accreditation Program (DAP) 
และ Audit Committee Program (ACP) ทัง้นี ้เพื่อน าความรู้และประสบการณ์มาพฒันาบริษัทฯ ตอ่ไป 

 

ความสมัพนัธ์กบัผู้ลงทนุ 

คณะกรรมการให้ความส าคญัต่อการเปิดเผยข้อมลูที่เพียงพอต่อผู้ ถือหุ้น ผู้ลงทนุ และผู้ที่เก่ียวข้องทกุ
ฝ่าย โดยข้อมูลที่เปิดเผยจะต้องมีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ทัว่ถึง และทันเวลา ซึ่งรวมถึงรายงานทาง
การเงิน ผลการด าเนินงาน ข้อมลูอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง ตลอดจนข้อมลูที่มีผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ 
ตามหลกัการก ากับดูแลกิจการที่ดี โดยจะเผยแพร่ข้อมูลและข่าวสารต่างๆ เพื่อให้ผู้ ถือหุ้น ผู้ ลงทุน และผู้ที่
เก่ียวข้องได้ใช้ประกอบการตดัสนิใจลงทนุ โดยผา่นช่องทางตา่งๆ ทัง้จากการจดัสง่เอกสารทางไปรษณีย์ สื่อการ
เผยแพร่ข้อมลูของตลาดหลกัทรัพย์ฯ และส านกังาน ก .ล.ต. รวมถึงเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.asiasoft.co.th 
หรือ www.asiasoft.net) และบริษัทฯ ได้จดัตัง้ทีมงานนกัลงทนุสมัพนัธ์ (Investor Relations Unit) เพื่อดแูลและ
ให้บริการข้อมลู ขา่วสาร และตอบข้อซกัถามแก่ผู้ ถือหุ้น นกัลงทนุ นกัวิเคราะห์ และประชาชนทัว่ไป 

http://www.asiasoft.co.th/
http://www.asiasoft.net/
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9.2 คณะกรรมกำรชุดย่อย 
 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยผู้ทรงคณุวฒุิทัง้หมด 3 ทา่น ดงันี ้

 

ช่ือ-นามสกลุ ต าแหนง่ จ านวนครัง้ที่เข้าร่วมประชมุ ในปี 
2559 

1. นายเฉลมิพงษ์ จิตต์ขนัตวิงศ์ 
 
 
2. นางมลฤดี สขุพนัธรัชต์ 
 
 
3. นายธนัวา เลาหศิริวงศ์ 

กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 

 
กรรมการอิสระ  

และกรรมการตรวจสอบ 
 

กรรมการอิสระ  
และกรรมการตรวจสอบ 

6/6 
 
 

6/6 
 
 

6/6 

โดยมี นางรัตนา มะโนมงคลกลุ  เป็นเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. สอบทานให้บริษัทมกีารรายงานทางการเงินอยา่งถกูต้องและเพยีงพอ 
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคมุภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน 

(internal audit) ที่เหมาะสมและมีประสทิธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหนว่ยงานตรวจสอบภายใน 
ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแตง่ตัง้ โยกย้าย หรือเลกิจ้างหวัหน้าหนว่ยงานตรวจสอบภายใน หรือ
หนว่ยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเก่ียวกบัการตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานให้บริษัทปฏิบตัิตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาด
หลกัทรัพย์ และกฎหมายทีเ่ก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 

4. พิจารณา คดัเลอืก และเสนอแตง่ตัง้บคุคลซึง่มคีวามเป็นอิสระเพื่อท าหน้าทีเ่ป็นผู้สอบบญัชีของ
บริษัท และเสนอคา่ตอบแทนของบคุคลดงักลา่ว รวมทัง้เข้าร่วมประชมุกบัผู้สอบบญัชีโดยไมม่ฝ่ีายจดัการเข้า
ร่วมประชมุด้วยอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 
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5. พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกนั หรือรายการท่ีอาจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตาม
กฎหมายและข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์ ทัง้นี ้ เพื่อให้มัน่ใจวา่รายการดงักลา่วสมเหตสุมผลและเป็น
ประโยชน์สงูสดุตอ่บริษัท 

6. จดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปีของบริษัท ซึง่รายงาน
ดงักลา่วต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมลูอยา่งน้อยดงัตอ่ไปนี ้

●  ความเห็นเก่ียวกบัความถกูต้อง ครบถ้วน เป็นท่ีเช่ือถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท 
●  ความเห็นเก่ียวกบัความพอเพยีงของระบบควบคมุภายในของบริษัท 
●  ความเห็นเก่ียวกบัการปฏิบตัิตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อก าหนดของ

ตลาดหลกัทรัพย์ หรือกฎหมายทีเ่ก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 
●  ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผู้สอบบญัชี 
●  ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
●  จ านวนการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชมุของคณะกรรมการตรวจสอบ

แตล่ะทา่น 
●  ความเห็นหรือข้อสงัเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบตัิหน้าทีต่ามกฎบตัร 

(charter) 
●  รายการอื่นที่เห็นวา่ผู้ ถือหุ้นและผู้ลงทนุทัว่ไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ

ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 
7. ปฏิบตัิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

 

คณะกรรมการบริหาร 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยผู้ทรงคณุวฒุิทัง้หมด 3  ทา่น ดงันี ้

 

ช่ือ-นามสกลุ ต าแหนง่ จ านวนครัง้ที่เข้าร่วมประชมุ ใน
ปี 2559 

1. นายปราโมทย์ สดุจิตพร 
2. นายตนั เตียว ลมิ 
3. นายเลศิชาย กนัภยั 

ประธานกรรมการบริหาร 
กรรมการบริหาร 
กรรมการบริหาร 

5/5 
5/5 
5/5 
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ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร 
1. วางแผนและก าหนดนโยบาย ทิศทาง และกลยทุธ์ในการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้อง

กบัเปา้หมายที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อน าเสนอให้คณะกรรมการบริษัทอนมุตัิ 
2. ก าหนดแผนธุรกิจ งบประมาณ  และหลกัในการด าเนินธรุกิจให้สอดคล้องกบัเปา้หมายที่ได้รับ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และให้มีอ านาจควบคมุดแูลการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้เป็นไปตาม
นโยบายธุรกิจ แผนธุรกิจ และกลยทุธ์ทางธุรกิจทีค่ณะกรรมการบริษัทได้อนมุตัิแล้วซึง่อยูภ่ายใต้กฎหมาย 
เง่ือนไข กฎระเบียบ และข้อบงัคบัของบริษัทฯ 

3. ก าหนดโครงสร้างองค์กร อ านาจการบริหารจดัการ นโยบายอตัราคา่ตอบแทน และโครงสร้าง
เงินเดือนของบริษัทฯ รวมถึงการแตง่ตัง้ การวา่จ้าง การโยกย้าย การก าหนดเงินคา่จ้าง คา่ตอบแทน โบนสั
พนกังานระดบัผู้บริหาร และการเลกิจ้าง 

4. มีอ านาจอนมุตัิการด าเนินงานเพื่อธุรกรรมตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ เช่น การจดัซือ้สนิค้า การ
จดัซือ้ลขิสทิธ์ิ การลงทนุในสนิทรัพย์ ภายในวงเงินส าหรับแตล่ะสญัญาซึง่มากกวา่ 20.00 ล้านบาท แตไ่มเ่กิน 
40.00 ล้านบาท 

5. มีอ านาจในการท าธรุกรรมทางการเงินกบัธนาคาร/ สถาบนัการเงิน ในเร่ืองการเปิดบญัชี การให้กู้ยืม
เงิน การกู้ยืมเงิน การจดัหาวงเงินสินเช่ือ จ าน า จ านอง ค า้ประกนั และอื่นๆ รวมถึงการซือ้ขายและจดทะเบียน
กรรมสทิธ์ิท่ีดินใดๆ เพ่ือการด าเนินงานตามปกติธุรกิจตามท่ีเห็นสมควรภายในวงเงินไมเ่กิน 40.00 ล้านบาท 

6. พิจารณาผลก าไรขาดทุนของบริษัทฯ และการเสนอจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล หรือเงินปันผล
ประจ าปี เพื่อน าเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัท 

7. มีอ านาจในการมอบอ านาจให้บุคคลหนึ่งหรือหลายบุคคลมีอ านาจกระท าการใดๆ แทน
คณะกรรมการบริหารตามเห็นสมควร ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริหาร และภายในระยะเวลาที่
คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร และคณะกรรมการบริหารอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขอ านาจ
นัน้ๆ ได้ 

8. ด าเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 
อนึ่ง  การอนุมัติรายการดังกล่าวข้างต้นจะต้องไม่มีลักษณะเป็นการอนุ มัติรายการที่ท าใ ห้

คณะกรรมการบริหารหรือผู้ รับมอบอ านาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนมุตัิรายการท่ีตนหรือบคุคลที่อาจ
มีความขดัแย้ง มีสว่นได้เสยี หรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์อื่นใด ท่ีจะท าขึน้กบับริษัทฯ หรือบริษัทยอ่ย 
ยกเว้นการอนมุตัิรายการท่ีเป็นรายการท่ีเป็นธุรกิจปกติและเป็นไปตามเง่ือนไขการค้า ตามที่คณะกรรมการบริษัท
ได้ก าหนดอ านาจ และ/หรือวงเงินไว้ โดยอยูภ่ายใต้หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ และ
ตามที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  

ทัง้นี  ้ คณะกรรมการบริษัทมีอ านาจในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะ
กรรมการบริหารได้ตามที่จ าเป็นหรือเห็นสมควร 
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9.3 กำรสรรหำและแต่งตัง้กรรมกำรและผู้บริหำรระดับสูงสุด 

ปัจจบุนับริษัทฯ ไมม่ีคณะกรรมการสรรหา เพื่อคดัเลอืกบคุคลที่จะเข้าด ารงต าแหนง่เป็นกรรมการ โดย
คณะกรรมการบริษัทจะท าหน้าที่สรรหาและคดัเลอืกกรรมการเพื่อน าเสนอรายช่ือตอ่ผู้ ถือหุ้น โดยพิจารณาจาก
ปัจจยัตา่งๆ อาทิ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ทีเ่ก่ียวข้องกบัธุรกิจ และต้องเป็นผู้ที่มคีณุสมบตัิและไมม่ี
ลกัษณะต้องห้ามตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ
กฎหมายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง ในการเลอืกตัง้กรรมการของบริษัทจะกระท าโดยที่ประชมุผู้ ถือหุ้นโดยใช้เสยีงข้างมาก
ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการดงัตอ่ไปนี ้

1. ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่มีคะแนนเสยีงเทา่กบัหนึง่หุ้นตอ่หนึง่เสยีง 

2. ให้ผู้ ถือหุ้นออกเสยีงลงคะแนนเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคลไป 

3. บคุคลซึง่ได้รับคะแนนเสยีงสงูสดุตามล าดบัลงมาเป็นผู้ได้รับการเลอืกตัง้เป็นกรรมการเทา่จ านวน
กรรมการท่ีจะพงึมีหรือจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีที่บคุคลซึง่ได้รับการเลอืกตัง้ในล าดบัถดัลงมามีคะแนน
เสยีงเทา่กนัเกินจ านวนกรรมการที่จะพงึมีหรือจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ให้ประธานในท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ออก
เสยีงชีข้าด 

ทัง้นี ้ กรรมการของบริษัทมวีาระการด ารงต าแหนง่ 3 ปี โดยในการประชมุสามญัประจ าปีผู้ ถือหุ้นทกุ
ครัง้ ให้กรรมการจ านวนหนึง่ในสามของคณะกรรมการบริษัททัง้หมดพ้นจากต าแหนง่ โดยให้กรรมการท่ีอยูใ่น
ต าแหนง่นานสดุเป็นผู้ออกจากต าแหนง่ก่อน อยา่งไรก็ดี กรรมการท่ีพ้นต าแหนง่แล้วอาจได้รับเลอืกเข้าด ารง
ต าแหนง่อกีได้ 

ส าหรับการสรรหาผู้บริหารระดบัสงู คณะกรรมการบริษัทจะท าหน้าที่พิจารณา และแตง่ตัง้ โดย
พิจารณาจากปัจจยัตา่งๆ อาทิ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจ และงานท่ีรับผิดชอบ 
 
 
9.4 กำรก ำกับดูแลกำรด ำเนินงำนของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
 
 บริษัทสง่ตวัแทนของบริษัทไปเป็นกรรมการในบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วมตามสดัสว่นการถือหุ้นของ
บริษัท ซึง่ตวัแทนของบริษัทดงักลา่วจะมีอ านาจควบคมุในการท าธุรกรรมที่มีนยัส าคญั กลา่วคือ การท านิตกิรรม
สญัญาใดๆ ของบริษัทร่วมหรือบริษัทยอ่ยที่มีผลผกูพนับริษัทร่วมหรือบริษัทยอ่ยอนัมีนยัส าคญั จะต้องได้รับการ
ลงลายมือจากกรรมการท่ีเป็นตวัแทนของบริษัทด้วยเสมอ โดยตวัแทนของบริษัทท่ีได้รับแตง่ตัง้ให้เป็นกรรมการ
ในบริษัทยอ่ยหรือบริษัทร่วม มีหน้าที่ด าเนินการเพื่อประโยชน์ที่ดทีี่สดุของบริษัทยอ่ยหรือบริษัทร่วมนัน้ๆ  
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นอกจากนี ้ในกรณีที่เป็นบริษัทยอ่ย ตวัแทนของบริษัทท่ีไปเป็นกรรมการของบริษัทยอ่ยนัน้ ต้องดแูลให้
บริษัทยอ่ยมกีารจดัเก็บข้อมลูและการบนัทกึบญัชี ให้บริษัทสามารถตรวจสอบและรวบรวมมาจดัท างบการเงิน
รวมได้ทนัก าหนดด้วย 
 

9.5 กำรดูแลเร่ืองกำรใช้ข้อมูลภำยใน 

กลุม่บริษัทฯ มีนโยบายและยดึมัน่ในจริยธรรม ความซื่อสตัย์ และความสจุริตใจในการด าเนินธุรกิจตอ่
ลกูค้า บริษัทคูค้่า และผู้ ถือหุ้น โดยมีข้อบงัคบัและจริยธรรมของกลุม่บริษัทฯ (Code of Conduct) ก าหนด
แนวทางเพื่อให้ผู้บริหารและพนกังานทกุระดบัยดึถือและน าไปปฏิบตัิ ในกรณีที่ผู้บริหารและ/หรือพนกังานน า
ข้อมลูกลุม่บริษัทฯ ไปเปิดเผยหรือน าไปใช้สว่นตน หรือกระท าการที่อาจขดัแย้งทางผลประโยชน์ ถือเป็นความผิด
อยา่งร้ายแรงและอาจถกูลงโทษทางวินยั 

ในจริยธรรมของกลุม่บริษัทฯ ได้ก าหนดนโยบายและมาตรการปอ้งกนัการน าข้อมลูภายในของกลุม่
บริษัทฯ ซึง่ยงัไมเ่ปิดเผยตอ่สาธารณชนไปใช้เพื่อแสวงหาผลประโยชน์สว่นตน รวมทัง้การซือ้ขายหลกัทรัพย์   
ดงันี ้

1. กรรมการ ผู้บริหาร พนกังาน และลกูจ้างของกลุม่บริษัทฯ จะต้องรักษาความลบัและ/หรือข้อมลู
ภายในของกลุม่บริษัทฯ 

2. กรรมการ ผู้บริหาร พนกังาน และลกูจ้างของกลุม่บริษัทฯ จะต้องไมน่ าความลบัและ/หรือข้อมลู
ภายในกลุม่บริษัทฯ ไปเปิดเผย หรือแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือเพื่อประโยชน์แก่บคุคลอื่นใดไมว่า่โดย
ทางตรงหรือทางอ้อม และไมว่า่จะได้รับผลตอบแทนหรือไมก็่ตาม 

3. กรรมการ ผู้บริหาร พนกังาน และลกูจ้างของกลุม่บริษัทฯ จะต้องไมท่ าการซือ้ขาย โอน หรือรับโอน
หลกัทรัพย์ของบริษัทฯ โดยใช้ความลบัและ/หรือข้อมลูภายในของกลุม่บริษัทฯ และ/หรือเข้าท านิติกรรมอื่นใด
โดยใช้ความลบัและ/หรือข้อมลูภายในของกลุม่บริษัทฯ อนัก่อให้เกิดความเสยีหายแก่กลุม่บริษัทฯ ไมว่า่โดย
ทางตรงหรือทางอ้อม  

ทัง้นี ้ กรรมการ ผู้บริหาร พนกังาน และลกูจ้างของกลุม่บริษัทฯ ซึง่อยูใ่นหนว่ยงานท่ีได้รับทราบข้อมลู
ภายในของกลุม่บริษัทฯ ควรหลกีเลีย่งการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ ในชว่งระยะเวลา 1 เดือนก่อนการ
เปิดเผยงบการเงินตอ่สาธารณชน 

ข้อก าหนดนีใ้ห้รวมความถึงคูส่มรสและบตุรท่ียงัไมบ่รรลนุิติภาวะของกรรมการ พนกังาน และลกูจ้าง
ของกลุม่บริษัทฯ ด้วย ผู้ใดที่ฝ่าฝืนระเบียบข้อบงัคบัดงักลา่วจะถือวา่ได้กระท าผิดอยา่งร้ายแรง 

4. กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ จะต้องรายงานการเปลีย่นแปลงการถือหลกัทรัพย์ของตนเอง คู่
สมรส และบตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิติภาวะ ตอ่ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
(“ส านกังาน ก.ล.ต.”) 
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หากกรรมการ ผู้บริหาร พนกังาน และลกูจ้างของบริษัทฯ ฝ่าฝืนหรือไมป่ฏิบตัิตามนโยบายของบริษัทฯ 
ดงักลา่ว บริษัทฯ จะลงโทษทางวินยักบักรรมการ ผู้บริหาร พนกังาน และลกูจ้างของกลุม่บริษัทฯ ผู้นัน้ โดยเร่ิม
ตัง้แตก่ารตกัเตือนเป็นหนงัสอื การตดัคา่จ้าง การพกังานชัว่คราวโดยไมไ่ด้รับคา่จ้าง หรืออาจให้ออกจากงาน 
ทัง้นี ้ ขึน้อยูก่บัความร้ายแรงของความผิดนัน้ ซึง่บริษัทฯ ได้ประกาศให้กรรมการ ผู้บริหาร พนกังาน และลกูจ้าง
ของกลุม่บริษัทฯ ทราบโดยทัว่กนัแล้ว 

นอกจากนี ้กรรมการและผู้บริหารทกุคนได้ลงนามรับทราบภาระหน้าที่ในการรายงานการถือหลกัทรัพย์
ของตนในบริษัท รวมถึงคูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิติภาวะ ตลอดจนรายงานการเปลีย่นแปลงการถือ
หลกัทรัพย์ ตอ่ส านกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย์ฯ ตามมาตรา 59 และบทลงโทษตามมาตรา 275 แหง่
พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 

สว่นการสนบัสนนุข้อมลูให้กบับริษัทในเครือ บริษัทฯ ได้ก าหนดหลกัเกณฑ์เพื่อปอ้งกนัการร่ัวไหลของ
ข้อมลู เช่น การท าหนงัสอืข้อตกลงในการเก็บรักษาความลบั และการห้ามถ่ายข้อมลูเอกสารโดยไมไ่ด้รับอนญุาต  
 
 
9.6 ค่ำตอบแทนผู้สอบบัญช ี

ในปี 2558  บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั เป็นส านกังานผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ 
และบริษัทยอ่ยในไทยและตา่งประเทศ (ไมร่วมบริษัทยอ่ยในประเทศไทย 1 บริษัท ซึง่ตรวจสอบโดยบริษัทพี วาย เอส 
ออดิท จ ากดั คา่สอบบญัชี 0.07 ล้านบาท ไมร่วมบริษัทยอ่ยใน ประเทศอินโดนีเซยี คือ PT. Asiasoft ซึง่มี Jimmy 
Budhi & Rekan Registered Public Accountants ประเทศอินโดนีเซียเป็นผู้สอบบญัชี โดยมคีา่สอบบญัชีส าหรับปี 
2558 จ านวน  0.07 ล้านบาท) ในปี 2559 บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบเีอเอส จ ากดั เป็นส านกังานผู้สอบ
บญัชีของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ยในไทยและตา่งประเทศ (ไมร่วมบริษัทยอ่ยใน ประเทศอินโดนีเซยี คือ PT. Asiasoft 
ซึง่มี Jimmy Budhi & Rekan Registered Public Accountants ประเทศอินโดนเีซียเป็นผู้สอบบญัชี โดยมีคา่สอบ
บญัชีส าหรับปี 2559 จ านวน  0.07 ล้านบาท, ไมร่วม AS Online Sdn. Bhd. ซึง่มี RSM RKT Group ประเทศ
มาเลเซีย เป็นผู้สอบบญัชี โดยมคีา่สอบบญัชีส าหรับปี 2559  จ านวน  0.18 ล้านบาท  และไมร่วมบริษัทยอ่ยใน
ประเทศไทยส าหรับปี 2559 จ านวน 3  บริษัท ซึง่มีบริษัท พี วาย เอส ออดิท จ ากดัเป็นผู้สอบบญัชี โดยมีคา่สอบบญัชี
จ านวน 0.20 ล้านบาท)  

ในปี 2558 บริษัท ส านกังาน อ ี วาย จ ากดั (เดิมช่ือบริษัท ส านกังาน เอินส์ท แอนด์ ยงั จ ากดั) ได้
ให้บริการสอบทานรายการควบรวมกิจการโดยมีคา่ตอบแทนจ านวน 0.40 ล้านบาท  บริษัท Navarro Amper & Co .
ประเทศฟิลปิปินส์ ได้ให้บริการตรวจสอบรายการควบรวมกิจการ มีคา่ตอบแทนจ านวน 0.24 ล้านบาท ปี 2559 
บริษัท ออนเนอร์ ออดิท แอนด์ แอดไวซอร่ี จ ากดั ได้ให้บริการตรวจสอบระบบการควบคมุภายในโดยมีคา่ตอบแทน
จ านวน 0.26 ล้านบาท ซึง่ผู้สอบบญัชีดงักลา่วไมไ่ด้มีความสมัพนัธ์ที่เก่ียวข้องใดๆ กบับริษัทฯ หรือบริษัทยอ่ย โดยมี
รายละเอียดคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชี ดงันี ้ 
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10. ควำมรับผิดชอบต่อสงัคม 

วิสยัทศัน์ของเอเชียซอฟท์คือเป็นผู้ให้บริการความบนัเทิงออนไลน์ชัน้น าที่มีคณุภาพในภมูิภาคเอเชียตะวนัออก

เฉียงใต้ และยดึมัน่ในพนัธกิจทีว่า่ จะสง่มอบความบนัเทิงออนไลน์ที่มีคณุภาพสงูสดุให้แก่ผู้ใช้บริการ เพื่อก้าวสูก่ารเป็น

ผู้น าในธุรกิจบนัเทิงออนไลน์ในภมูิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ เปา้หมายที่เรายดึมัน่มาตลอดคือการให้บริการท่ีมี

คณุภาพ จริงใจและซื่อตรง เพือ่ความพอใจสงูสดุของลกูค้า ซึง่สิง่นีถื้อเป็นภารกิจส าคญัในการสร้างความเช่ือมัน่ให้แก่

ลกูค้า เราจงึพฒันาและยกระดบัการให้บริการแก่ลกูค้าอยา่งตอ่เนื่อง ภายใต้กรอบ “ความพอใจของคณุคือความส าเร็จ

ของเรา” เพื่อให้การสง่มอบความบนัเทงิออนไลน์แก่ลกูค้าในภมูิภาคมคีณุภาพอยา่งสมบรูณ์ทีส่ดุ เราให้บริการอยา่งมี

ความรับผิดชอบตอ่สงัคม ซึง่มีสว่นประกอบท่ีส าคญั 3 ด้าน ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ สงัคม และสิง่แวดล้อม 

 

10.1 ด้ำนเศรษฐกิจ 

 เอเชียซอฟท์ยดึหลกัการด าเนินธรุกิจตามหลกั “บรรษัทภิบาล” จดัท าโครงสร้างและกระบวนการด าเนินงาน

ภายในเพื่อก าหนดทิศทางและดแูลผลการด าเนินงานให้เกิดมลูคา่สงูสดุ พร้อมทัง้สง่เสริมและผลกัดนัให้การด าเนินธุรกิจมี

ความมัน่คง อนัได้แก ่

- สทิธิของผู้ ถือหุ้น : ผู้ ถือหุ้นมีสทิธิในความเป็นเจ้าของโดยควบคมุบริษัทฯ ผา่นการแตง่ตัง้คณะกรรมการให้ท า

หน้าที่แทนตนและมีสทิธิในการตดัสนิใจเก่ียวกบัการเปลีย่นแปลงที่ส าคญัของบริษัทฯ บริษัทฯ จงึสง่เสริมให้ผู้ ถือ

หุ้นได้ใช้สทิธิของตน 

- การปฏิบตัิตอ่ผู้ ถือหุ้นอยา่งเทา่เทยีมกนั : ผู้ ถือหุ้นทกุราย ทัง้ผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นผู้บริหารและผู้ ถือหุ้นท่ีไมเ่ป็นผู้บริหาร 

รวมทัง้ผู้ ถือหุ้นตา่งชาติ ต้องได้รับการปฏิบตัิที่เทา่เทียมกนัและเป็นธรรม ผู้ ถือหุ้นสว่นน้อยที่ถกูละเมิดสทิธิควรมี

โอกาสได้รับการชดเชย 

- บทบาทของผู้มีสว่นได้เสยี : ผู้มีสว่นได้เสยีควรได้รับการดแูลจากบริษัทฯ ตามสทิธิที่มีตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

คณะกรรมการพิจารณาให้มีกระบวนการสง่เสริมให้เกิดความร่วมมือระหวา่งบริษัทฯ กบัผู้มีสว่นได้เสยีในการ

สร้างความมัง่คัง่ ความมัน่คงทางการเงิน และความยัง่ยืนของกิจการ 

- การเปิดเผยข้อมลูและความโปร่งใส : คณะกรรมการดแูลให้บริษัทฯ เปิดเผยข้อมลูส าคญัที่เก่ียวข้องกบับริษัทฯ 

ทัง้ข้อมลูทางการเงินและข้อมลูที่มิใช่ข้อมลูทางการเงินอยา่งถกูต้อง ครบถ้วน ทนัเวลา โปร่งใส ผา่นช่องทางที่

เข้าถงึข้อมลูได้ง่าย มีความเทา่เทยีมกนัและนา่เช่ือถือ 
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- ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ : คณะกรรมการมีบทบาทส าคญัในการก ากบัดแูลกิจการเพื่อประโยชน์สงูสดุ

ของบริษัทฯ คณะกรรมการมีความรับผิดชอบตอ่ผลการปฏิบตัิหน้าที่ตอ่ผู้ ถือหุ้นและเป็นอิสระจากฝ่ายจดัการ 

 

 การประเมินการก ากบัการดแูลกิจการท่ีดี โดยสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (Thailand Institute of 

Director : IOD) เอเชียซอฟท์เข้าร่วมโครงการส ารวจการก ากบัดแูลกิจการบริษัทจดทะเบียนปี 2558 โดยพิจารณาจาก 5 

หมวดข้างต้น รวม 235 ข้อ และได้รับคะแนนประเมินภาพรวมอยูใ่นระดบั 70-79 คะแนน หรืออยูใ่นระดบั ดี (Good) อยา่ง

ตอ่เนื่อง 

  
 การประเมินคณุภาพการจดัประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2558 ของบริษัทจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่

ประเทศไทย โดยสมาคมสง่เสริมการลงทนุไทย เอเชียซอฟท์ได้ผลคะแนนเทา่กบัร้อยละ 100 เพิ่มขึน้จากปีที่แล้ว และสงู

กวา่คะแนนเฉลีย่ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยทัง้หมด ซึง่เทา่กบัร้อยละ 92.68 สว่นในปี 

2557 ได้ผลคะแนนเทา่กบัร้อยละ 99.50 สงูกวา่คะแนนเฉลีย่ ซึง่เทา่กบัร้อยละ 91.17 

  

เอเชียซอฟท์ก าหนดกลุม่ผู้มีสว่นได้เสยีหลกัที่มีสว่นเก่ียวข้องกบัการด าเนินธุรกิจของเอเชียซอฟท์ และมี

ความส าคญัตอ่การด ารงอยูข่องธุรกิจ ทัง้ทางตรงและทางอ้อม ทัง้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงและโดยอ้อม ดงันี ้

กลุม่ผู้มีสว่นได้เสยีหลกั นโยบายและกลยทุธ์ วิธีการและช่องทาง 
ลกูค้า : ผู้ เลน่เกม 
 
 
 
 
 
 
 
    

- คดัเลอืกแตเ่กมและบริการท่ีมี
คณุภาพและตรงความต้องการของ
ผู้ เลน่ 
- ท าให้สนิค้าและบริการตา่งๆ มี
ความทนัสมยั 
- ดแูลรักษาข้อมลูของลกูค้าให้
ปลอดภยัสงูสดุ 

- ส ารวจความพงึพอใจในการให้บริการ 
- มี Call Center / Live Chat / ชอ่งทาง
ติดตอ่ผา่นหน้าเว็บไซต์ 
- ด าเนินงานภายใต้กรอบของ ISO 
27001:2005 พร้อมทัง้ดแูลระบบตลอด 24 
ชัว่โมงเพื่อให้พร้อมบริการ 

ลกูค้า : ผู้ประกอบการร้าน - อปัเดตข้อมลูเก่ียวกบัเกมใหม ่ - เยี่ยมร้านโดยตวัแทนของบริษัทฯ 
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อินเทอร์เน็ต    - เพิ่มโปรโมชัน่ให้ร้านอินเทอร์เน็ต 
- พฒันาโปรแกรมทีจ่ าเป็นเพื่อ
อ านวยความสะดวกแก่ร้าน
อินเทอร์เน็ต 
- สง่เสริมความรู้ให้ผู้ประกอบการ
อยา่งสม า่เสมอ 

- มี Call Center / Live Chat 
- พบปะพดูคยุเพื่อแลกเปลีย่นความคดิเห็น
และรับฟังข้อเสนอแนะ 

พนกังาน - ดแูลพนกังานเสมือนคนใน
ครอบครัว 
- มีสวสัดิการท่ีด ี
- มีสภาพแวดล้อมที่ดใีนท่ีท างาน 
- ดแูลอปุกรณ์ส านกังานให้มีความ
ทนัสมยัและอยูใ่นสภาพท่ีดี 
- ให้สทิธิทกุคนเทา่เทียมกนั ไมม่ี
การกีดกนัหรือแบง่แยก 
- สง่เสริมความก้าวหน้าในการ
ท างานทกุระดบัชัน้ 

- มีช่องทางติดตอ่สือ่สารภายในเพื่อสร้าง
ความเข้าใจที่ถกูต้อง 
- มีกิจกรรมเพื่อสร้างความสมัพนัธ์ที่ดี 
- มี Town Hall Meeting ผู้บริหารพบปะ
พดูคยุกบัพนกังานอยา่งสม า่เสมอ 
- ส ารวจความพงึพอใจของพนกังานตอ่
สวสัดิการและกิจกรรมตา่งๆ 
- พิจารณาเลือ่นต าแหนง่พนกังานภายใน
ก่อนรับสมคัรบคุคลจากภายนอก 

ผู้ ถือหุ้นและนกัลงทนุ - ด าเนินธุรกิจเพื่อให้ได้ผลตอบแทน
ที่คุ้มคา่สงูสดุ 
- ด าเนินธุรกิจอยา่งมีธรรมาภิบาล 
และปฏิบตัิตามหลกั “บรรษัทภิ
บาล”  
- ปฏิบตัิตามข้อกฎหมาย  
- มีการก ากบัดแูลอยา่งดี 

- มีช่องทางติดตอ่กบับริษัทฯ ผา่นนกัลงทนุ
สมัพนัธ์  
- ให้ความเสมอภาคแก่ผู้ ถือหุ้นและนกัลงทนุ 
ในการน าเสนอข้อมลูอยา่งสม ่าเสมอ โปร่งใส 
และถกูต้อง 

คูค้่าและพนัธมิตรทางธุรกิจ - ติดตอ่ธุรกิจอยา่งโปร่งใสและ
จริงใจเพื่อผลประโยชน์ที่เหมาะสม 

- ประสานงานและปรับปรุงข้อสญัญาให้มี
ความเป็นธรรม หากมกีารร้องขอ  
- รับฟังปัญหาและประชมุหารือเพื่อหา
ข้อสรุปท่ีลงตวั 

ชมุชนและสงัคม - สง่เสริมให้สงัคมเรียนรู้และเข้าใจ
เร่ืองผลกระทบจากการให้บริการ 

- ร่วมประชมุหารือและเสนอแนะแนว
ทางการจดัการปัญหา  
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- สนบัสนนุโครงการร้านเกมสขีาว
ของกระทรวงวฒันธรรม 
- สง่เสริมและสนบัสนนุมาตรฐาน
การศกึษาของเยาวชนไทย 

- รับฟังความคิดเห็นของสงัคม เพื่อน ามา
ปรับปรุงกระบวนการให้บริการ เพื่อให้เกิด
ประโยชน์สงูสดุ 
- รับเร่ืองขอความชว่ยเหลอื และจดักิจกรรม
ที่สง่เสริมการพฒันาการศกึษาแบบยัง่ยืน 

สิง่แวดล้อม - รณรงค์การใช้พลงังานอยา่งคุ้มคา่ 
เพื่อลดผลกระทบตอ่สิง่แวดล้อม 

- ส ารวจปริมาณการใช้พลงังาน 
- ตัง้เปา้การใช้พลงังานอยา่งคุ้มคา่ เพื่อลด
คา่ใช้จา่ย 

หนว่ยงานราชการและ
หนว่ยงานตรวจสอบ 

- ปฏิบตัิตามระเบียบขัน้ตอนตา่งๆ - มีสว่นร่วมในการประชมุเพื่อน าเสนอความ
คิดเห็น  
- ร่วมกิจกรรมตา่งๆ ที่เก่ียวข้อง 

 

 การด าเนินธุรกิจอยา่งโปร่งใสเป็นเร่ืองที่บริษัทฯ ให้ความส าคญั จากการเข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์เป็นแนว

ร่วมปฏิบตัิ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการตอ่ต้านการทจุริต เมื่อวนัท่ี 8 ธนัวาคม 2557 ที่ผา่น

มานัน้ ตลอดปี 2558 มีการจดัอบรมเร่ืองการตอ่ต้านทจุริตคอรัปชัน่ให้พนกังานใหมท่กุคนทกุเดือน เพื่อให้ทกุคนตระหนกั

ถึงความส าคญัของเร่ืองนีอ้ยา่งจริงจงั และปฏิบตัิงานภายใต้กรอบนโยบายตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ของบริษัทฯ บริษัท

ยอ่ยและบริษัทร่วมทัง้หมดตา่งสนบัสนนุการตอ่ต้านการทจุริตและคอรัปชั่นทกุรูปแบบ ด้วยตระหนกัดีวา่การให้สนิบนและ

คอร์รัปชัน่นัน้ก่อให้เกิดความเสยีหายตอ่การพฒันาระบบเศรษฐกิจ สงัคม และความมัน่คงของประเทศ และตัง้เปา้ทีจ่ะ

ผา่นกระบวนการรับรองภายในปี 2560 ซึง่รายละเอยีดของนโยบายตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ปรากฏอยูท่ี่หน้าเว็บไซต์

ของบริษัท www.asiasoft.co.th/IR ในหวัข้อ Corporate Governance 

 

 การรับและพิจารณาข้อร้องเรียน 

 บริษัทฯ จดัให้มชี่องทางที่ผู้มีสว่นได้สว่นเสยีสามารถตดิตอ่สือ่สาร ให้ข้อมลู รับเร่ืองร้องเรียน ข้อคิดเห็น หรือ

ข้อเสนอแนะ รวมถงึแจ้งเบาะแสเก่ียวกบัพฤติกรรมที่อาจสอ่ถงึการทจุริตหรือประพฤติมชิอบของบคุคลในองค์กร (Whistle 

Blowing) ทัง้จากพนกังานเอง และผู้มีสว่นได้เสยีอื่น เพื่อให้เป็นไปตามการปฏิบตัิตามการดแูลกิจการท่ีดี ดงันี ้

- ไปรษณีย์ : บริษัทฯ เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) เลขที่ 9 อาคาร ย.ูเอ็ม.ทาวเวอร์ ห้องเลขที่ 9/283-

5 ชัน้ 28 ถนนรามค าแหง แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250  
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- โทรศพัท์ : 0-2769-8888  

- โทรสาร : 0-2717-4290 

- เว็บไซต์ : www.asiasoft.co.th/IR/index.html  

- อีเมล : corpcom@asiasoft.co.th 

  

มาตรการคุ้มครองแก่ผู้แจ้งข้อมลูหรือผู้ให้เบาะแสเก่ียวกบัการทจุริต 

 เพื่อสร้างความมัน่ใจให้แก่ผู้ ร้องเรียนและผู้แจ้งเบาะแส บริษัทฯ ให้ความส าคญักบัการเก็บข้อมลูร้องเรียนไว้เป็น

ความลบั และมีมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งข้อมลูหรือผู้ให้เบาะแสเก่ียวกบัการทจุริต มิให้ได้รับการขม่ขูห่รือคกุคามจากการ

แจ้งข้อมลูหรือเบาะแสนัน้ และส าหรับผู้ ร้องเรียนที่เป็นพนกังาน จะได้รับความคุ้มครอง มิให้ได้รับผลกระทบตอ่สถานภาพ

การท างาน สว่นผู้ใดที่กระท าการตอบโต้หรือคกุคามผู้ให้เบาะแสจะถกูด าเนินการอยา่งเหมาะสม รวมทัง้ถกูด าเนินคดีตาม

กฎหมาย ซึง่รายละเอียดของการรับและพิจารณาข้อร้องเรียน และมาตรการคุ้มครองแก่ผู้แจ้งข้อมลูหรือผู้ให้เบาะแส

เก่ียวกบัการทจุริต เปิดเผยไว้ในหน้าเว็บไซต์ของทางบริษัท www.asiasoft.co.th/IR ในหวัข้อ Corporate Governance 

 

 ในปีที่ผา่นมา ภาพรวมของอตุสาหกรรมเกมมีการเปลีย่นแปลงอยา่งมาก เกมมือถือเข้ามามีบทบาทส าคญัใน

ตลาดเกม กลุม่ผู้ เลน่มีการปรับเปลีย่นพฤติกรรมจากเดมิที่เคยเลน่เกมพซีีเป็นหลกั เร่ิมหนัมาสนใจเกมมือถือเพิม่มากขึน้ 

บริษัทฯ จึงวางแผนการปรับตวัให้ทนักบัตลาดและความต้องการของผู้ เลน่ โดยหนัมารุกตลาดเกมมือถือเพิ่มขึน้ ในสว่น

ของการให้บริการเกมออนไลน์ทัง้เกมพซีีและเกมมือถือ มกีารปรับปรุงระบบการให้บริการอยา่งสม ่าเสมอ โดยพจิารณา

จากความต้องการของผู้ เลน่เป็นหลกั    

  

การปรับทิศทางในการท าธุรกิจจากการให้บริการเกมพีซีออนไลน์สูต่ลาดของเกมมือถือ และแอปพลเิคชัน่บนมือ 

ถือ ท าให้เอเชียซอฟท์มีบริการใหม่ๆ  บนช่องทางมือถือออกมาให้บริการ ได้แก่ 

 

Playpark Next : แอปพลเิคชนัส าหรับคนเลน่เกมออนไลน์ ทัง้เกมโมบายล์และพีซี ซึง่รวบรวมความ

สะดวกสบายไว้ครบในท่ีเดยีว สามารถแชตกบัคอเกมเดียวกนั ตดิตามขา่วสารเก่ียวกบัเกมและกิจกรรมแจกรางวลัตา่ง ๆ 

แบบใกล้ชิด 24 ชัว่โมง และสามารถดาวน์โหลด ติดตัง้ และเลน่เกมที่ถกูคดัสรรมาอยา่งดีผา่นแอปพลเิคชนันีไ้ด้ทนัที 
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Item Shop : เมื่อปลายปี 2559 Playpark ขยายช่องทางการซือ้ไอเทมเกมให้ง่ายและสะดวกยิง่ขึน้ ด้วยการเปิด 

Item Shop ให้ซือ้ไอเทมผา่นหน้าเว็บไซต์ น าร่องโดย Audition เป็นเกมแรก ซึง่ได้รับผลตอบรับดมีาก ดงันัน้ในปี 2560 นี ้

จะมีเกมอื่น ๆ ทยอยน าไอเทมมาขายผา่น Item Shop อยา่งตอ่เนื่อง 
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การให้บริการลกูค้าหรือ Customer Service เป็นสิง่ที่เอเชียซอฟท์ให้ความส าคญัเป็นอนัดบัแรก เพราะ “ความ
พงึพอใจของลกูค้าคืองานของเรา” เราจึงเปิดให้บริการ Call Center ทกุวนั ในเวลา 11.00 - 20.00 น. และ Live Chat ใน
เวลา 09:00 - 23:00 น. นอกจากนีย้งัรับแจ้งปัญหาผา่นหน้าเว็บไซต์ (Form Tool) ตลอด 24 ชัว่โมง 

 
ช่องทางการให้บริการลกูค้าตา่ง ๆ มีสดัสว่นการใช้งานดงันี ้Live Chat 56.4%, Call Center 19.3%, Form Tool 

24.3% มีจ านวนเคสทีเ่ข้ามารับบริการทัง้หมด 331,038 เคส สว่นใหญ่เป็นปัญหาภายในเกม เช่น ปัญหาตวัละครค้างจาก 

Bug การแจ้งเร่ืองบอตและโปรแกรมชว่ยเลน่เกม เพื่อให้ทีมงานตรวจสอบและลงโทษแบน หรือปัญหาการถกูบลอ็ก 

อตัโนมตัิด้วยระบบของเกม 

 
 

 

การรณรงค์เร่ืองการเลน่เกมแบบขาวสะอาดโดยไมใ่ช้โปรแกรมช่วยเลน่ ยงัคงเป็นเร่ืองที่เอเชียซอฟท์ให้

ความส าคญัอยา่งตอ่เนื่อง เพื่อไมใ่ห้เกิดความได้เปรียบเสยีเปรียบกนัระหวา่งผู้ เลน่ ในปี 2559 มกีารตรวจสอบพบ

ผู้กระท าผิดที่ใช้โปรแกรมชว่ยเลน่ และลงโทษด้วยการแบนไอดีผู้ เลน่เป็นจ านวน 198,561 ไอดี ซึง่เพิ่มขึน้จากปี 2558 คิด

เป็นร้อยละ 24   
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 มีการปรับปรุงระบบ Knowledge Base หรือคลงัความรู้เก่ียวกบัเกมและคอมพวิเตอร์ ให้ผู้ เลน่สามารถค้นหา

ข้อมลูได้สะดวกยิ่งขึน้ ผา่นทางเวบ็ไซต์ help.playpark.com ปัจจบุนัมีหวัข้อความรู้ตา่ง ๆ ใน Knowledge Base 

ประมาณ 1,300 หวัข้อ ถกูสร้างขึน้โดยทีมงานท่ีดแูลข้อมลูการเลน่เกม และผู้ เลน่ท่ีต้องการแบง่ปันประสบการณ์ตา่ง ๆ แก่ 

ผู้ เลน่คนอื่น   
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14.2 ด้ำนสงัคม 

 

 ในการด าเนินธุรกิจของเอเชียซอฟท์ หวัใจหลกัของการให้บริการความบนัเทงิออนไลน์แก่ลกูค้าคอืพนกังาน ซึง่

เป็นฟันเฟืองหลกัของการขบัเคลือ่นธุรกิจสง่มอบความสขุให้แก่ผู้คนในสงัคม เอเชียซอฟท์ให้ความส าคญัและใสใ่จทกุ

เร่ืองราวที่เก่ียวข้องกบัพนกังานเสมือนเป็นคนในครอบครัวเดียวกนั เพราะเราเช่ือวา่ หากพนกังานท างานอยา่งมีความสขุ 

พวกเขาจะสง่มอบความสขุแบบทวีคณูผา่นการให้บริการไปสูล่กูค้าผู้ใช้บริการ จ านวนพนกังานของเอเชียซอฟท์ใน 6 

ประเทศทัว่ภมูิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้มีมากถงึ 488 คน   

ในปี 2559 มีพนกังานใหมเ่ข้ามาท างานกบัเอเชียซอฟท์ 118 คน เฉลีย่มีพนกังานใหมเ่ข้าท างานเดอืนละ 9.8 คน 
ถือได้วา่เอเชียซอฟท์ได้สร้างงานสร้างอาชีพหลากหลายต าแหนง่ที่เก่ียวข้องกบัอตุสาหกรรมเกม ทัง้อาชีพทัว่ไป อาทิ งาน
ด้านบญัชี ด้านไอที ด้านการตลาด และงานท่ีต้องอาศยัความเช่ียวชาญเฉพาะด้านเก่ียวกบัเกม อาทิ Game Planning, 
Game Support, Game Project และ Game Tester ซึง่เป็นงานท่ีต้องมใีจรักในการเลน่เกม และสามารถน าเอาความ
เช่ียวชาญนัน้ ๆ มาท างานให้เกิดประโยชน์กบัองค์กรได้ 

 

 



 
บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จ ำกดั (มหำชน) 

สว่นท่ี 2 การจดัการและการก ากบัดแูลกิจการ 

 
 

  _______________ รับรองความถูกตอ้ง 
10. ความรับผดิชอบต่อสงัคม หนา้ 96 
 

 
 

 
เอเชียซอฟท์ถือเป็นองค์กรที่สร้างและสง่มอบความสขุในโลกออนไลน์ให้กบัสงัคม ดงันัน้พนกังานในองค์กรจงึ

เป็นกลุม่คนรุ่นใหมท่ี่เข้าใจความต้องการของผู้ใช้บริการ และเรายงัเป็นองค์กรที่ไมม่ีข้อจ ากดัเร่ืองเพศในการจ้างงานและ
มอบหมายงาน เอเชียซอฟท์เปิดโอกาสให้คนทกุเพศทกุวยัมีโอกาสเข้ามาเป็นสว่นหนึง่ในการสร้างสรรค์ความบนัเทิงบน
โลกออนไลน์ให้กบัสงัคม  

 

 
 



 
บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จ ำกดั (มหำชน) 

สว่นท่ี 2 การจดัการและการก ากบัดแูลกิจการ 

 
 

  _______________ รับรองความถูกตอ้ง 
10. ความรับผดิชอบต่อสงัคม หนา้ 97 
 

 
 

 

 
 

 

 

 



 
บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จ ำกดั (มหำชน) 

สว่นท่ี 2 การจดัการและการก ากบัดแูลกิจการ 

 
 

  _______________ รับรองความถูกตอ้ง 
10. ความรับผดิชอบต่อสงัคม หนา้ 98 
 

 
 

การพฒันาศกัยภาพของพนกังานในทกุระดบัได้รับการสนบัสนนุจากผู้บริหารเป็นอยา่งดี เนื่องจากเลง็เห็น

ความส าคญัในการเรียนรู้ เพื่อให้พนกังานทกุคนก้าวตามทนัเทคโนโลยีที่เปลีย่นแปลงอยูเ่สมอ รวมถึงความรู้ตา่ง ๆ ที่ออก

นอกกรอบเดมิ ๆ ในปี 2559 ที่ผา่นมา จึงมีการจดัอบรมสมัมนาให้ความรู้แก่พนกังานจ านวนมาก 

นอกเหนือจากการฝึกอบรมพนกังานในประเทศแล้ว ยงัมกีารจดัอบรมพนกังานจากทกุประเทศโดยใช้ประเทศ
ไทยเป็นสถานท่ีจดัอบรม (Regional Meeting) ทัง้ฝึกอบรมแบบออนไลน์ และอบรมแบบปฏิบตัิการ เพื่อพฒันาศกัยภาพ
ของพนกังานในแตล่ะประเทศให้มีความเทา่เทยีมกนั ทัง้ในระดบัหวัหน้าแผนกและระดบัปฏิบตักิาร 

 
 ในปี 2559 มีการพิจารณาเลือ่นต าแหนง่พนกังานภายในบริษัทฯ จ านวน 38 ต าแหนง่ โดยพิจารณาจากความรู้
ความสามารถ และศกัยภาพในการรับผิดชอบงานในต าแหนง่ที่สงูขึน้ ซึง่เป็นนโยบายของบริษัทฯ ในการผลกัดนัให้
พนกังานเติบโตในสายงานท่ีท าอยู ่และในแตล่ะปีจะมีการพิจารณาให้รางวลั Top Tester Award แก่พนกังานท่ีมีสว่นช่วย
ในการทดสอบเกมก่อนเปิดให้บริการอยา่งเป็นทางการ 
 
 เอเชียซอฟท์ใสใ่จสวสัดิภาพของพนกังานอยา่งครอบคลมุทกุด้าน ทัง้สวสัดิการพืน้ฐานท่ีพนกังานควรได้รับ เช่น 
เงินเดือน ประกนัสงัคม เบีย้เลีย้งคา่เดินทางและคา่ที่พกั และเงินชว่ยเหลอืตา่ง ๆ รวมถงึเงินสวสัดิการกองทนุส ารองเลีย้ง
ชีพ ที่สนบัสนนุให้พนกังานวางแผนการออมเงินเพื่อใช้ในยามเกษียณ เอเชียซอฟท์จดัท าประกนักลุม่ที่ครอบคลมุทัง้
ประกนัสขุภาพ ประกนัชีวติ และประกนัอบุตัิเหต ุให้แก่พนกังานทกุระดบั เพิ่มเติมจากประกนัสงัคมที่มีอยูแ่ล้ว นอกจากนี ้
มีการตรวจสขุภาพประจ าปี และสง่เสริมให้พนกังานมีสขุภาพแข็งแรงด้วยการตัง้ชมรมแบดมินตนั เพื่อให้พนกังานใช้เวลา
หลงัเลกิงานออกก าลงักายเพื่อสขุภาพ 

    

เอเชียซอฟท์สร้างจิตส านกึให้พนกังานทกุคนในองค์กรมีความรับผิดชอบตอ่สงัคม เพื่อให้การสร้างสรรค์ความ

บนัเทิงออนไลน์สามารถก้าวไปพร้อมกบัสงัคมได้อยา่งยัง่ยืน และเปิดโอกาสให้ทกุคนมีความสขุทัง้ในโลกออนไลน์และ

ชีวิตจริง โดยให้ทกุคนรู้จกัแบง่ปันความสขุของตนให้กบัผู้คนในสงัคมผา่นกิจกรรมในรูปแบบตา่ง ๆ ดงันี  ้

 

 

 



 
บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จ ำกดั (มหำชน) 

สว่นท่ี 2 การจดัการและการก ากบัดแูลกิจการ 

 
 

  _______________ รับรองความถูกตอ้ง 
10. ความรับผดิชอบต่อสงัคม หนา้ 99 
 

 
 

AS Love MOM : พนกังานได้มีโอกาสแสดงความรักและความกตญัญตูอ่คณุแมเ่นื่องในโอกาสวนัแมแ่หง่ชาติ  โดย

โพสต์บอกรักแมใ่นแยมเมอร์ (โซเชียลเน็ตเวิร์กทีใ่ช้สือ่สารภายในองค์กร) ลุ้นรางวลัแก้วสกรีนสดุพเิศษ   

  

  
 

สงกรำนต์ : สบืสานวฒันธรรมไทยที่ดีงามและสร้างความสมัพนัธ์ที่ดีภายในองค์กร โดยเชิญผู้บริหารจากทกุฝ่ายมาเป็น

เกียรตใิห้พนกังานได้รดน า้ด าหวัและรับพร เพื่อความเป็นศิริมงคลในเทศกาลปีใหมไ่ทย และภายในงานยงัมีกิจกรรมให้

ร่วมสนกุเพื่อลุ้นรับของรางวลัอีกด้วย 

 

 

 



 
บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จ ำกดั (มหำชน) 

สว่นท่ี 2 การจดัการและการก ากบัดแูลกิจการ 

 
 

  _______________ รับรองความถูกตอ้ง 
10. ความรับผดิชอบต่อสงัคม หนา้ 100 
 

 
 

ตรวจสุขภำพประจ ำปี : เอเชียซอฟท์หว่งใยสขุภาพพนกังานทกุคน จึงจดัเตรียมการตรวจสขุภาพจากโรงพยาบาลชัน้น า

เป็นประจ าทกุปี เพื่อให้พนกังานมีสขุภาพท่ีดี ซึง่จะน ามาซึง่ประสทิธิภาพการท างานท่ีดีด้วย 

 
 

Movies Preview : เอเชียซอฟท์ใสใ่จความสขุของพนกังาน จึงเหมาโรงภาพยนตร์ให้พนกังานได้ไปชมภาพยนตร์ด้วยกนั 

เพื่อผอ่นคลายจากการท างาน และสร้างความสมัพนัธ์ทีด่ีตอ่กนัภายในองค์กร 

 

 



 
บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จ ำกดั (มหำชน) 

สว่นท่ี 2 การจดัการและการก ากบัดแูลกิจการ 

 
 

  _______________ รับรองความถูกตอ้ง 
10. ความรับผดิชอบต่อสงัคม หนา้ 101 
 

 
 

ชมรมแบดมินตัน : เอเชียซอฟท์ตัง้ชมรมแบดมินตนัขึน้เพื่อให้พนกังานมีสขุภาพท่ีดีจากการออกก าลงักาย และยงัเป็น

การท ากิจกรรมดี ๆ ร่วมกนัหลงัเลกิงานอีกด้วย 

 

 
 

 

 สวดโพชฌังคปริตร ๙ จบ : พนกังานทกุคนน้อมร าลกึถึงพระมหากรุณาธิคณุอนัหาที่สดุมิได้ โดยร่วมกนัสวดมนต์บทโพ

ชฌงัคปริตร ๙ จบ เพื่อถวายเป็นพระราชกศุลแดพ่ระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภมูิพลอดลุยเดช 

 
 

 

 



 
บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จ ำกดั (มหำชน) 

สว่นท่ี 2 การจดัการและการก ากบัดแูลกิจการ 

 
 

  _______________ รับรองความถูกตอ้ง 
10. ความรับผดิชอบต่อสงัคม หนา้ 102 
 

 
 

Gamers Love Dad ปี 11 : ปีนีโ้ครงการนีจ้ดัขึน้ภายใต้แนวคดิ “Forever Love รักพอ่… ตลอดไป” ผู้ เลน่เกมทัว่ประเทศ

สามารถมาร่วมกนัน้อมร าลกึถงึพระมหากรุณาธิคณุอนัหาที่สดุมไิด้ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภมูิพลอดลุยเดช 

ผา่นกิจกรรมออนไลน์ “ค าสอนของพอ่” ซึง่เปิดโอกาสให้เกมเมอร์ได้น้อมน าค าสอนของพระองค์มาเป็นแบบอยา่งในการ

ด าเนินชีวติ และกิจกรรม “ภาพของพอ่” ที่ให้เกมเมอร์วาดภาพถ่ายทอดความทรงจ าที่มตีอ่พอ่ของปวงชนชาวไทย 

นอกจากนีย้งัมีการจดัท าบทเพลงพิเศษ “รักพอ่... เพราะอะไร?” เพื่อเป็นการน้อมร าลกึถงึพอ่ผู้ยิ่งใหญ่ในดวงใจของคนไทย

ทัง้ประเทศ 

 

 
 



 
บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จ ำกดั (มหำชน) 

สว่นท่ี 2 การจดัการและการก ากบัดแูลกิจการ 

 
 

  _______________ รับรองความถูกตอ้ง 
10. ความรับผดิชอบต่อสงัคม หนา้ 103 
 

 
 

บริจำคหนังสือแก่โรงเรียนชุมชนบ้ำนโนนสำวเอ้ : เอเชียซอฟท์บริจาคหนงัสอืให้แก่ห้องสมดุเพื่อน้อง โรงเรียนชมุชน

บ้านโนนสาวเอ้ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว ซึง่เป็นห้องสมดุทีเ่อเชียซอฟท์ร่วมสมทบทนุสร้างขึน้เมือ่ปี 2552 ในโครงการปัน

น า้ใจเพื่อน้อง เพื่อสร้างโอกาสทางการศกึษาในพืน้ท่ีถ่ินทรุกนัดาร ในปี 2559 นี ้ บริษัทเอเชียซอฟท์ร่วมบริจาคหนงัสอื

เพิ่มเติมในหมวดวชิาตา่ง ๆ ได้แก่ ความรู้ทัว่ไป สารคดี นิทาน นวนิยายส าหรับเยาวชน การ์ตนูความรู้ และหมวดสง่เสริม

ความรู้ส าหรับเดก็เลก็   

 

 
 

บริจำคพำร์ทิชนัแก่มูลนิธิสวนแก้ว : เอเชียซอฟท์บริจาคพาร์ทชินัมือสองสภาพดี จ านวน 132 ชิน้ ให้แก่มลูนิธิสวนแก้ว 

เพื่อให้น าไปใช้เป็นสาธารณประโยชน์ตอ่ไป 

 

 



 
บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จ ำกดั (มหำชน) 

สว่นท่ี 2 การจดัการและการก ากบัดแูลกิจการ 

 
 

  _______________ รับรองความถูกตอ้ง 
10. ความรับผดิชอบต่อสงัคม หนา้ 104 
 

 
 

บริจำคอุปกรณ์เน็ตเวิร์กแก่สถำบันเทคโนโลยพีระจอมเกล้ำเจ้ำคุณทหำรลำดกระบัง : เอเชียซอฟท์มอบ

อปุกรณ์เน็ตเวิร์กทีม่ีสภาพใช้งานได้ จ านวน 17 เคร่ือง ให้แก่ภาควชิาวิศวกรรมโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงั เพื่อประโยชน์ในการเรียนการสอนของนกัศกึษา 

 

 
 

บริจำคอุปกรณ์เน็ตเวิร์กแก่โรงเรียนพระดำบส : เอเชียซอฟท์บริจาคอปุกรณ์เน็ตเวิร์กทีม่ีสภาพใช้งานได้ จ านวน 19 

เคร่ือง ให้แก่โรงเรียนพระดาบส เพื่อประโยชน์ในการเรียนการสอนของนกัเรียน 

 
 



 
บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จ ำกดั (มหำชน) 

สว่นท่ี 2 การจดัการและการก ากบัดแูลกิจการ 

 
 

  _______________ รับรองความถูกตอ้ง 
10. ความรับผดิชอบต่อสงัคม หนา้ 105 
 

 
 

Audition FAM Outing : Audition ชวนขาแดนซ์ 10 FAM ปลกูป่าชายเลนเชิงอนรัุกษ์ ณ คลองโคนชายเลน จงัหวดั

สมทุรสงคราม เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ เลน่เกมได้มีสว่นร่วมในกิจกรรมเพื่อสงัคม กระตุ้นให้ตระหนกัถึงความส าคญัของ

สิง่แวดล้อม สร้างความร่วมแรงร่วมใจและความสมัพนัธ์อนัดใีนกลุม่ผู้ เลน่และผู้ให้บริการเกม อกีทัง้ยงัได้สนกุสนานไปกบั

การท าภารกิจลุ้นรับรางวลัไอเทม มีผู้ เลน่ถึง 168 คนจาก 24 FAM ให้ความสนใจและสมคัรเข้ามาร่วมกิจกรรม 

 

 
 

 

10.3 สิ่งแวดล้อม 

 

 บริษัทฯ มุง่มัน่ด าเนินงานท่ีใสใ่จตอ่สิง่แวดล้อม ให้ความส าคญักบัการปอ้งกนัและลดการเกิดมลภาวะหรือสิง่อื่น

ใดที่สง่ผลกระทบหรือท าลายสิง่แวดล้อม อาทิ การลดการใช้พลงังาน หรือใช้พลงังานอยา่งประหยดั เพื่อรักษาสิง่แวดล้อม 

เป็นนโยบายที่บริษัทฯ ท ามาอยา่งตอ่เนื่องยาวนาน 

 โครงกำรประหยดัไฟ : ลดการใช้แสงสวา่งในช่วงเวลาพกั ปิดเคร่ืองปรับอากาศก่อนเวลาพกัและเวลาเลกิงาน 

30 นาที ซึง่สามารถลดคา่ใช้จา่ยไปได้ถึง 7% เมื่อเทียบกบัปี 2558 และตัง้เปา้ไว้วา่ ในปี 2560 นี ้จะยงัคงรณรงค์กนัอยา่ง

ตอ่เนื่อง เพื่อให้สามารถลดคา่ใช้จ่ายลง 10% 

 โครงกำรประหยดัน ำ้ : ปี 2559 มีการรณรงค์ให้ใช้น า้อยา่งประหยดั ซึง่สามารถลดคา่ใช้จา่ยไปได้ถึง 20% เมื่อ

เทียบกบัปี 2558 
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โครงกำรลดกำรใช้กระดำษ : ตัง้แตปี่ 2557 มีการรณรงค์ให้ทกุหนว่ยงานลดปริมาณการใช้เอกสารในรูปแบบ

กระดาษ เปลีย่นมาเก็บเอกสารแบบอิเลก็ทรอนิกส์แทน ท าให้ในปี 2558 สามารถลดปริมาณการใช้กระดาษได้ 4% และปี 

2559 ลดลงได้ถึง 38.56% เมื่อเทียบกบัปีก่อนหน้า 

 Big Cleaning : ทกุ 3 เดือน พนกังานทกุคนจะจดัเก็บสิง่ของให้เป็นระเบียบ ก าจดัเอกสารที่ไมไ่ด้ใช้หรือของที่ไม่

จ าเป็นตอ่การท างาน  

10.4 รำงวัลเกียรติยศ 

 ในปี 2559 เกม Audition ได้รับรางวลั Thailand Game Award 2016 สาขา Best Music Game จากงาน 

Thailand Game Show Big Festival 2016 โดยได้รับรางวลัตอ่เนือ่งทกุปี  

เป็นปีที่ 10 แล้ว นบัจากที่ Audition เกมเต้นออนไลน์สญัชาติเกาหล ีเปิดตวัในไทยครัง้แรกเมื่อเดอืนสงิหาคม ปี 2549 และ

สร้างปรากฏการณ์ในวงการเกมออนไลน์ โดยได้รับกระแสตอบรับจากผู้ เลน่อยา่งดี ด้วยองค์ประกอบท่ีมีตวัละครนา่รัก

สดใส มีแฟชัน่มอลล์ที่มีเคร่ืองแตง่กายและไอเทมตา่ง ๆ ถึง 6,700 ชิน้ มีโหมดการเต้นกวา่ 67 โหมด มีเพลงไทยและ

ตา่งประเทศรวมกนักวา่ 400 เพลงให้เลอืกเต้น ท าให้ Audition กลายเป็นคลบัแดนซ์สดุฮิตอนัดบั 1 ของเมืองไทย ที่มยีอด

ผู้ลงทะเบียนกวา่ 19 ล้านไอดี  
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11. การควบคุมภายในและ การบริหารจัดการความเสี่ยง 

คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินระบบการควบคมุภายใน ตามแบบ
ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคมุภายใน และสรุปความเห็นวา่ บริษัทฯ มีระบบการควบคมุภายในท่ี
เพียงพอและเหมาะสมกบัการด าเนินธุรกิจ ไมม่ีข้อบกพร่องเก่ียวกบัระบบการควบคมุภายในท่ีเป็นสาระส าคญั 
สามารถปอ้งกนัทรัพย์สนิของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ยจากการท่ีผู้บริหารน าไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไมม่ีอ านาจ 
นอกจากนี ้ คณะกรรมการได้เน้นให้บริษัทฯ พฒันาระบบการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี ตามหลกัการก ากบัดแูล
กิจการส าหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2549 ของตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

 

11.1 การควบคุมภายใน 

บริษัทฯ ให้ความส าคญัตอ่ระบบควบคมุภายในท่ีมีประสทิธิภาพเพียงพอทัง้ในระดบับริหารและระดบั
ปฏิบตัิการ เพื่อปอ้งกนัหรือลดความเสีย่งที่อาจเกิดขึน้ โดยจดัท าคูม่ือระเบียบและวิธีปฏิบตัิงานเพื่อก าหนด
ภาระหน้าที่ อ านาจการด าเนนิงานของผู้ปฏิบตัิงานและผู้บริหารไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษร และได้จดัให้มีการ
แบง่แยกหน้าที่ผู้ปฏิบตัิงาน ผู้ควบคมุ และผู้ประเมินผลออกจากกนั เพื่อให้เกิดการถว่งดลุและตรวจสอบระหวา่ง
กนัอยา่งเหมาะสม นอกจากนี ้ ได้วา่จ้างที่ปรึกษาภายนอกที่ให้บริการในการปฏิบตัิงานตรวจสอบภายใน 
(Outsourced Internal Audit) โดยท าหน้าที่ตรวจสอบและประเมินผลการควบคมุภายใน เพื่อให้เกิดความมัน่ใจ
วา่การปฏิบตัิงานหลกัและกิจกรรมทางการเงินท่ีส าคญัของบริษัทฯ ได้ด าเนินตามแนวทางที่ก าหนดและมี
ประสทิธิภาพสงูสดุ รวมถงึตรวจสอบการปฏิบตัิตามกฎหมายและข้อก าหนดทีเ่ก่ียวข้องกบับริษัท (Compliance 
Control) และเพื่อให้การตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ สามารถท าหน้าทีต่รวจสอบและถ่วงดลุได้อยา่ง
เต็มที่ คณะกรรมการจึงก าหนดให้ที่ปรึกษาภายนอกที่ให้บริการในการปฏิบตัิงานตรวจสอบภายใน 
(Outsourced Internal Audit) รายงานผลการตรวจสอบโดยตรงตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับการ
ประเมินผลงานจากคณะกรรมการตรวจสอบด้วย 

ในการประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 1/2560 เมื่อวนัท่ี 27 กมุภาพนัธ์ 2560 โดยมีกรรมการ
ตรวจสอบทกุทา่นเข้าร่วมประชมุด้วย คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกนัพิจารณาและประเมินระบบการควบคมุ
ภายในของบริษัทและได้อนมุตัิแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคมุภายในของบริษัทฯ ที่ฝ่ายบริหาร
จดัท าแล้ว สรุปได้วา่ จากการประเมินระบบควบคมุภายในของบริษัทฯ ใน 5 สว่น ซึง่แบง่ออกเป็นหลกัการยอ่ย 
จ านวน 17 หลกัการ คือ (1) การควบคมุภายในองค์กร แบง่ออกเป็น 5 หลกัการ (2) การประเมินความเสีย่ง แบง่
ออกเป็น 4 หลกัการ (3) การควบคมุการปฏิบตัิงาน แบง่ออกเป็น 3 หลกัการ (4) ระบบสารสนเทศและการ
สือ่สารข้อมลู แบง่ออกเป็น 3 หลกัการ และ (5) ระบบการติดตาม แบง่ออกเป็น 2 หลกัการ คณะกรรมการบริษัท
รับทราบความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบวา่ ระบบการควบคมุภายในของบริษัทฯ มีความเพยีงพอและ
เหมาะสมตอ่การด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ และที่ผา่นมา บริษัทฯ ไมพ่บข้อบกพร่องที่ส าคญัของระบบการควบคมุ
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ภายในท่ีจะมีผลกระทบอยา่งมีสาระส าคญัตอ่ฐานะการเงินของบริษัทฯ และการแสดงความเห็นของผู้สอบบญัชี
ในงบการเงิน โดยในปัจจบุนั บริษัทฯ มีการจดัระบบควบคมุภายในตามแบบที่ตลาดหลกัทรัพย์ฯ เสนอแนะ และ
สอดคล้องกบัมาตรฐานสากลของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway 
Commission หรือ COSO ที่ก าหนดไว้เป็น Internal Control Framework 

 

1. การควบคมุภายในองค์กร : บริษัทฯ มีระบบควบคมุด้านบญัชีการเงิน การปฏิบตัิการ การจดัองค์กร
และบคุลากร โดยก าหนดให้มีกระบวนการตา่งๆ โดยยดึหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี ตามนโยบายการก ากบั
ดแูลกิจการท่ีดีที่ได้จดัท าไว้ 

2. การประเมินความเสีย่ง : บริษัทฯ มีการพิจารณาปัจจยัเสีย่งที่บริษัทฯ ประสบอยูห่รือคาดวา่จะ
ประสบ เพื่อน ามาวิเคราะห์ผลกระทบและโอกาสที่ความเสีย่งนัน้จะเกิดขึน้ แล้วก าหนดมาตรการปอ้งกนัและ
จดัการความเสีย่งนัน้ จดัท าเป็นรายงานบริหารความเสีย่ง และมีการติดตามผลเป็นระยะอยา่งสม า่เสมอ 

3. การควบคมุการปฏิบตัิงาน : บริษัทฯ สร้างกลไกในการควบคมุให้กบัผู้บริหาร โดยพฒันาระบบตา่งๆ 
เช่น ระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการด้านความปลอดภยั (ISO:27001) เพื่อใช้กบัระบบการบริหารคณุภาพและ
การให้บริการลกูค้าและกิจกรรมการควบคมุอื่นๆ ทีเ่น้นผลในเร่ืองความนา่เช่ือถือของข้อมลู การดแูลรักษา
ทรัพย์สนิของบริษัทฯ และการปฏิบตัิตามกฎหมายและระเบียบตา่งๆ ทัง้ภายในและภายนอกองค์กร และความ
ปลอดภยัของข้อมลูสารสนเทศ 

  4. ระบบสารสนเทศและการสือ่สารข้อมลู : บริษัทฯ ให้ความส าคญัตอ่ระบบสารสนเทศและช่องทาง
การสือ่สารทัง้ภายในและภายนอกองค์กร โดยจดัท าอินทราเน็ตและเว็บไซต์ ซึง่เน้นการติดตอ่สือ่สารในทกุระดบั 

5. ระบบการติดตาม : บริษัทฯ จดัให้มกีารประเมินผลพนกังาน 2 ครัง้ตอ่ปี และแจ้งผลการ
ประกอบการในทกุไตรมาส โดยผา่นการประชมุผู้บริหารและการประชมุพนกังาน 

 

11.2 การตรวจสอบภายใน 

ที่ปรึกษาภายนอกทีใ่ห้บริการในการปฏิบตัิงานตรวจสอบภายใน (Outsourced Internal Audit) เป็น
หนว่ยงานท่ีจะก่อให้เกิดความมัน่ใจของคณะกรรมการตรวจสอบ ในสว่นท่ีเก่ียวกบัการก ากบัดแูลและการสอบ
ทานความถกูต้องของรายงานทางการเงิน ความเพียงพอในการเปิดเผยข้อมลู ความโปร่งใสของข้อมลู การ
ควบคมุภายใน การบริหารความเสีย่ง โดยเน้นนโยบายตรวจสอบในเชิงปอ้งกนั สร้างสรรค์ ยดึแนวทางการ
ตรวจสอบตามมาตรฐานสากล และแนวทางการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี รวมทัง้มีการผลกัดนัและพฒันาการ
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ตรวจสอบให้เข้ากบัสภาพธุรกิจทีต้่องปรับตวัให้เข้ากบัสภาวะแวดล้อมใหม ่ เพื่อให้เกิดภาพลกัษณ์ในการด าเนิน
ธุรกิจที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และนา่เช่ือถือ 

ในปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาคดัเลอืกและให้ความเห็นชอบในการแตง่ตัง้บริษัท ออน
เนอร์ ออดิท แอนด์ แอดไวซอร่ี เป็นท่ีปรึกษาภายนอก ซึง่บริษัท ออนเนอร์ ออดิท แอนด์ แอดไวซอร่ี ได้
มอบหมายให้นางสาวปิยมาศ  เรืองแสงรอบ กรรมการบริหารฝ่ายตรวจสอบของบริษัท ออนเนอร์ ออดิท แอนด์ 
แอดไวซอร่ี จ ากดั เป็นผู้ รับผิดชอบหลกัในการปฏิบตังิานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ประจ าปี 2559  นอกจานี ้
บริษัท Baker Tilly Monteiro Heng Governance Sdn. Bhd.ที่ปรึกษาภายนอก ซึง่ปฏิบตังิานตรวจสอบภายใน 
ของบริษัทยอ่ย CIB Development Sdn. Bhd ในปี 2558 ได้มกีารตรวจตดิตามผล (Audit Follow Up) ในปี 
2559 ด้วย 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา่นางสาวปิยมาศ เรืองแสงรอบ กรรมการบริหารฝ่าย
ตรวจสอบของบริษัท ออนเนอร์ ออดิท แอนด์ แอดไวซอร่ี จ ากดั ซึง่เป็นผู้ รับผิดชอบหลกัในการปฏิบตัิงาน
ตรวจสอบภายในของบริษัทประจ าปี 2559 นัน้ มีความเป็นอิสระและมีประสบการณ์ในการปฏิบตัิงาน
ตรวจสอบมากกวา่ 15 ปีรวมทัง้มีคณุวฒิุทางวิชาชีพ โดยเป็นผู้สอบบญัชีรับอนญุาต (CPA) เลขท่ี 7133   

ทัง้นี ้ การแตง่ตัง้ที่ปรึกษาภายนอกเพื่อปฏิบตัิงานตรวจสอบภายใน ต้องได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ 

 



 
ริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) 
ส่วนท่ี 2 การจดัการและการก ากบัดูแลกิจการ 

  _______________ รับรองความถูกตอ้ง 
12. รายการระหวา่งกนั    หนา้ 110 
 
 

 

12. รายการระหว่างกัน 

มาตรการและขัน้ตอนในการอนุมัตกิารท ารายการระหว่างกนัของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 

บริษัทฯ ได้ก ำหนดมำตรกำรควบคุมกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอื่นๆ กับ
บคุคลที่อำจมีควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ มีสว่นได้สว่นเสยี หรืออำจมีควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ในอนำคต
ตำมประกำศของคณะกรรมกำร กลต. โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบจะเป็นผู้ให้ควำมเห็นเก่ียวกบัควำมจ ำเป็นใน
กำรเข้ำท ำรำยกำรและควำมเหมำะสมทำงด้ำนรำคำของรำยกำร โดยพิจำรณำจำกเง่ือนไขต่ำงๆ ให้เป็นไปตำม
ลกัษณะกำรด ำเนินกำรค้ำปกติในตลำด และมีกำรเปรียบเทียบรำคำที่ เกิดขึน้กับบคุคลภำยนอก แต่ในกรณีที่
คณะกรรมกำรตรวจสอบไม่มีควำมช ำนำญในกำรพิจำรณำรำยกำรระหว่ำงกันที่เกิดขึน้ บริษัทฯ จะจัดให้มี
ผู้ เช่ียวชำญอิสระหรือ ผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ เป็นผู้ ให้ควำมเห็นเก่ียวกบัรำยกำรระหว่ำงกนัดงักลำ่ว เพื่อน ำไป
ประกอบกำรตดัสินใจของคณะกรรมกำรบริษัท และ/หรือ คณะกรรมกำรตรวจสอบ และ/หรือ ผู้ ถือหุ้น ตำมแต่
กรณี ซึ่งผู้ที่อำจมีควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์หรือมีสว่นได้สว่นเสียในกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกนัจะไม่มีสิทธิ
ออกเสียงในกำรอนมุตัิกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกนัดงักลำ่ว นอกจำกนัน้ บริษัทฯ จะด ำเนินกำรเปิดเผยข้อมลูใน
กำรท ำรำยกำรที่เก่ียวโยงกัน และกำรได้มำหรือจ ำหน่ำยไปของสินทรัพย์ที่ส ำคญัของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 
ตำมข้อก ำหนดของคณะกรรมกำร กลต.  และตลำดหลกัทรัพย์ฯ ตลอดจนถึงมำตรฐำนบญัชีที่ก ำหนดโดยสภำ
วิชำชีพบญัชีในพระบรมรำชปูถมัภ์  

 

บริษัทฯและบริษัทยอ่ย บริษัทร่วมมีรำยกำรธุรกิจที่ส ำคญักบับคุคลหรือกิจกำรที่เก่ียวข้องกนั รำยกำร
ธุรกิจดงักลำ่วเป็นไปตำมเง่ือนไขทำงกำรค้ำและเกณฑ์ตำมที่ตกลงระหว่ำงบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม และ
บคุคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนัเหลำ่นัน้ซึง่เป็นไปตำมปกติธุรกิจ บริษัทฯได้เปิดเผยรำยกำรระหว่ำงกนักบับคุคล
หรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนัไว้แล้วในหมำยเหตปุระกอบงบกำรเงิน  
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รายการระหว่างกนัของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทที่เกี่ยวข้อง และบุคคลที่อาจมีความขดัแย้ง ในปี 2558 และปี 2559 (หน่วย: ล้านบาท) 

บริษัทหรือบคุคล /  
ประเภทธุรกิจ 

ลกัษณะควำมสมัพนัธ์ ลกัษณะรำยกำร 
มลูคำ่ตำมงบกำรเงินรวม  ณ 

เหตผุลและควำมจ ำเป็นในกำรเข้ำท ำรำยกำร 31 ธ.ค. 58 31 ธ.ค. 59 

ASI 
 เข้ำไปลงทนุในบริษัทอ่ืน (Holding 

Company) 

 บริษัทยอ่ยในสดัสว่นร้อย
ละ 99.99 และมีกรรมกำร
ร่วมกนั 

 รำยได้คำ่บริกำร 
 รำยได้เงินปันผลรับ 

0.01 
- 

0.012 
- 

 ASC เรียกเก็บคำ่จดัท ำบญัชี 
 ASI รับเงินปันผลจำก ASO 

 

ASO 

ผู้ ให้บริกำรเกมออนไลน์ในสิงคโปร์และ 
มำเลเซีย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 บริษัทยอ่ยในสดัสว่นร้อย
ละ 99.99 โดยถือหุ้นผ่ำน 
ASI และมีกรรมกำร
ร่วมกนั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 รำยได้คำ่จดัจ ำหนำ่ยบตัรเติมเงิน 
 รำยได้คำ่ลิขสทิธ์ิและบริกำร 
 คำ่ลิขสิทธ์ิและคำ่สง่เสริมกำรขำย 
 รำยได้เกมออนไลน์ 
 กำรโอนสิทธ์ิคำ่ลขิสิทธ์ 
 ดอกเบีย้รับ 
 ลกูหนีก้ำรค้ำ 
 ลกูหนีอ่ื้นกิจกำรที่เก่ียวข้องกนั 
 เงินให้กู้ยืมบริษัทฯ ที่เก่ียวข้องกนั 
 ดอกเบีย้ค้ำงรับ 
 เจ้ำหนีก้ำรค้ำ 
 เงินกู้ยืมจำกกรรมกำร  

 

0.52 
7.57 
25.35 
0.12 

- 
2.29 
5.63 

0.70 
151.13 
1.01 
2.90 

      39.02 
 

0.10 
2.19 
18.43 
1.55 

- 
2.43 
0.23 

0.60 
106.24 
0.19 
1.81 
  9.05 

 

 รำยได้จำกกำรเป็นตวัแทนจ ำหน่ำยบตัรเติมเงินให้ ASO 
 รำยได้คำ่ลิขสิทธ์ิ เกม FCM/CHAOS,คำ่ที่ปรึกษำ,คำ่บริกำร IT 
 ASO เรียกเก็บคำ่เดินทำง, คำ่ที่ปรึกษำ,คำ่กำรตลำดเกม 
 ASC เรียกเก็บคำ่บริกำรเกมออนไลน์ S4L//PSO/RO on 

Mobile/ADV/DCUO 
 
 
 
 
 
 
 

รำยกำรดงักลำ่วรับช ำระคืน ในสิงหำคม 2559  
และมีกำรกู้ ในวงเงินใหมท่ี่ USD 250,000 ในเดือนสิงหำคม 2559 
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บริษัทหรือบคุคล /  
ประเภทธุรกิจ 

ลกัษณะควำมสมัพนัธ์ ลกัษณะรำยกำร 
มลูคำ่ตำมงบกำรเงินรวม  ณ 

เหตผุลและควำมจ ำเป็นในกำรเข้ำท ำรำยกำร 31 ธ.ค. 58 31 ธ.ค. 59 

CIB 
ผู้ ให้บริกำรเกมออนไลน์ 
มำเลเซีย 
 

 บริษัทยอ่ยในสดัสว่นร้อย
ละ 61.68 และมีกรรมกำร
ร่วมกนั 

 รำยได้คำ่ลิขสทิธ์ิและบริกำร 
 รำยได้คำ่จดัจ ำหนำ่ยบตัรเติมเงิน 
 รำยได้เกมออนไลน์ 
 คำ่ลิขสิทธ์ิและคำ่บริกำร 
 เจ้ำหนีก้ำรค้ำ 
 ลกูหนีอ่ื้นกิจกำรที่เก่ียวข้องกนั 
 ลกูหนีก้ำรค้ำ 

 
 

3.36 
- 

0.03 
0.01 

- 
0.32 
0.01 

1.67 
0.27 
2.10 
0.95 
0.65 
1.29 
2.04 

 รำยได้คำ่ที่ปรึกษำ,รำยได้คำ่ลิขสิทธ์ิ 
 รำยได้จำกกำรเป็นตวัแทนจ ำหน่ำยบตัรเติมเงินให้ CIB 
 ASC เรียกเก็บคำ่บริกำรเกมออนไลน์ ADV/DCUO/S4L/RO2 
 CIB เรียกเก็บคำ่ลิขสิทธ์ิ, คำ่ที่ปรึกษำ 

 
 

TLC 
ผู้ ให้บริกำรเกมออนไลน์ 
ในแถบภมิูภำคอินโดจีน 

 

 บริษัทยอ่ยในสดัสว่นร้อย
ละ 60.00 และมีกรรมกำร
ร่วมกนั 

 

 รำยได้คำ่ลิขสทิธ์ิและบริกำร 
 รำยได้เกมออนไลน์ 
 ลกูหนีก้ำรค้ำ 
 ลกูหนีอ่ื้นกิจกำรที่เก่ียวข้องกนั 
 เจ้ำหนีก้ำรค้ำ 

 

3.70 
- 

0.01 
0.06 
0.08 

0.21 
0.69 
0.69 
0.10 
0.27 

 รำยได้คำ่ที่ปรึกษำ,รำยได้คำ่ลิขสิทธ์ิ FCM/CHAOS,คำ่บริกำร IT 
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ASM 

ตวัแทนจ ำหน่ำยในประเทศมำเลเชีย 
 
 
 
 

 บริษัทยอ่ยในสดัสว่นร้อย
ละ 99.99 โดยถือหุ้นผ่ำน 
ASI และมีกรรมกำร
ร่วมกนั 

 รำยได้เกมออนไลน์ 
 รำยได้คำ่ลิขสทิธ์ิและบริกำร 
 ลกูหนีแ้ละเงินให้กู้ยืมบริษัทฯที่เก่ียวข้องกนั 
 เจ้ำหนีก้ำรค้ำ 
 

- 

0.08 
0.08 

- 
 

- 

0.01 
0.01 

- 
         

 
 รำยได้คำ่ลิขสิทธ์ิ เกม ,บริกำร และคำ่ที่ปรึกษำ 

 
 
 

A-Capital 
เข้ำไปลงทนุในบริษัทอ่ืน (Holding 
company) 
 

 บริษัทยอ่ยในสดัสว่นร้อย
ละ 99.99  

 รำยได้คำ่และบริกำร 
 
 
 
 
 

0.01 

 

0.012 

 
 ASC เรียกเก็บคำ่ท ำบญัชีจำก A-Capital 

 

บริษัทหรือบคุคล /  
ประเภทธุรกิจ 

ลกัษณะควำมสมัพนัธ์ ลกัษณะรำยกำร 
มลูคำ่ตำมงบกำรเงินรวม  ณ 

เหตผุลและควำมจ ำเป็นในกำรเข้ำท ำรำยกำร 31 ธ.ค. 58 31 ธ.ค. 59 

CTCM 

ผู้ ให้บริกำรเกมออนไลน์ในเวียดนำม โดยเกม
ที่ให้บริกำรทัง้หมดได้รับลิขสิทธ์ิจำกกลุม่
บริษัทฯ เทำ่นัน้ 

 ผู้ รับชว่งลิขสิทธ์ิกำร
ให้บริกำรเกมออนไลน์ใน
ประเทศเวียดนำมจำกกลุม่
บริษัทฯ 

 รำยได้คำ่ลิขสิทธ์ิและบริกำร 
 รำยได้เกมออนไลน์ 
 กำรโอนสิทธ์ิคำ่ลิขสิทธ์ิ 
 ลกูหนีก้ำรค้ำ 
    บริษัทฯ เก็บคำ่ลิขสิทธ์ิเกมออนไลน์จำก CTCM 
    ตำมสญัญำกำรให้ลิขสทิธ์ิชว่ง 
 เจ้ำหนีก้ำรค้ำ 
 

12.30 
0.21 
3.78 
24.22 

 
 

0.06 

1.10 
0.08 

- 
     20.31 

 
 

0.21 

 บริษัทฯ ให้ลิขสิทธ์ิชว่งในกำรให้บริกำรเกมออนไลน์ในเวียดนำมแก่ CTCM 
 ASC เรียกเก็บคำ่บริกำรเกมออนไลน์ DCUO/ADV จำก CTCM 
 ASC โอนสิทธ์ิคำ่ลิขสิทธ์ิเกมให้กบั CTCM (XW) 
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FUNBOX  (PlayPark ช่ือเดิม) 
ผู้ ให้บริกำรโฆษณำบนเว็บไซด์ของบริษัทฯ 

 
 

 บริษัทยอ่ยในสดัสว่นร้อย
ละ 99.99 และมีกรรมกำร
ร่วมกนั 

 รำยได้คำ่บริกำร 
 

0.01 
     

 
 

- 
 
 
 

 ASC เรียกเก็บคำ่ท ำบญัชี 
 ปี 2559 บริษัทช ำระบญัชีเรียบร้อยแล้ว 

 

  

PlayPark (Funbox ช่ือเดิม) 
ผู้ ให้บริกำรเกมออนไลน์ 

 บริษัทยอ่ยในสดัสว่นร้อย
ละ 99.99 โดยถือหุ้นผ่ำน
A-capital และมี
กรรมกำรร่วมกนั 

 รำยได้คำ่จดัจ ำหน่ำยบตัรเติมเงิน 
 รำยได้คำ่และบริกำร 
 ดอกเบีย้รับ 
 คำ่ลิขสิทธ์ิและคำ่สง่เสริม 
 ลกูหนีก้ำรค้ำ 
 ลกูหนีอ่ื้นกิจกำรที่เก่ียวข้อง 
 เงินให้กู้ยืมบริษัทฯที่เก่ียวข้องกนั 
 ดอกเบีย้ค้ำงรับ 
 เจ้ำหนีก้ำรค้ำ 
 

 

1.81 
0.27 
1.40 

- 
3.14 
3.63 
63.30 
0.18 

- 

2.17 
0.56 
2.77 

- 
6.95 
9.95 
98.80 
1.65 
0.24 

 รำยได้คำ่จดัจ ำหน่ำยบตัรเติมเงินให้ PlayPark(Funbox) 
 ASC เรียกเก็บคำ่โฆษณำ  รำยได้อ่ืน คำ่ทีปรึกษำ คำ่บริกำรพืน้ที่ 

 
 
 
 
 บริษัทฯให้เงินกู้ยืมแก่ PlayPark (Funbox) เพ่ือด ำเนินธุรกิจ 
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PT Asiasoft 
ผู้ ให้บริกำรเกมออนไลน์ 
 

 บริษัทยอ่ยในสดัสว่นร้อย
ละ 80โดยถือหุ้นผ่ำน ASI 
และมีกรรมกำรร่วมกนั 

 รำยได้เกมออนไลน์ 
 ดอกเบีย้รับ 
 ลกูหนีอ่ื้นกิจกำรที่เก่ียวข้องกนั 
 
 ลกูหนีก้ำรค้ำ 
 เงินให้กู้ยืมบริษัทฯที่เก่ียวข้องกนั 
 ดอกเบีย้ค้ำงรับ 
 เจ้ำหนีก้ำรค้ำ 

 
 

- 
1.14 
7.82 

 
- 

39.85 
3.73 
0.12 

 

 

0.47 
1.20 
7.71 

 
0.47 
41.99 
4.93 
0.07 

 

 

 ASC เรียกเก็บคำ่บริกำรเกมออนไลน์  
 

 ASC เรียกเก็บคำ่ใช้จำ่ยในกำรบริหำรงำน ที่ได้ส ำรองไปก่อน 
ASC โอน license AVA 
 

 บริษัทฯให้เงินกู้ยืมแก่ PT เพ่ือด ำเนินธุรกิจ 
บริษัทฯให้กู้ยืมเพ่ิมเติมในไตรมำส 3’2559 
 

บริษัท ไทยแวร์ คอมมิวนิเคชัน่ จ ำกดั 
ผู้ ให้บริกำรผ่ำนเวบไซด์ 

 บริษัทร่วม ในสดัสว่นร้อย
ละ 40 โดยถือหุ้นผ่ำน A-
capital  

 รำยได้จำกกำรขำยสินค้ำ 
 
 

- 
 

- 
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บริษัท ไซเบอร์เกมส์ คอร์ปอเรชัน่ จ ำกัด 
ผู้ ให้บริกำรเกมออนไลน์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริษัทร่วม ในสดัสว่นร้อยละ 
30 โดยถือหุ้นผ่ำน  A – 
capital  
 
 

 รำยได้จำกกำรจ ำหน่ำยบตัรเติมเงิน 
 รำยได้คำ่บริกำร 
 คำ่โฆษณำและคำ่บริกำร 
 ลกูหนีก้ำรค้ำ 
 ลกูหนีอ่ื้นกิจกำรที่เก่ียวข้องกนั 
 เจ้ำหนีก้ำรค้ำ 

 
 

0.21 
1.53 

- 
0.04 
0.21 
0.25 

 

0.11 
1.19 

- 
- 
- 
- 
 

 รำยได้จำกกำรเป็นตวัแทนจ ำหน่ำยบตัรเติมเงิน ให้ TCG 
 ASC เรียกเก็บคำ่บริกำรท ำบญัชี/บริกำร server/IT service  
 บริษัทอยูใ่นระหวำ่งกำรช ำระบญัชี 
 

 

 

 

บริษัทหรือบคุคล /  
ประเภทธุรกิจ 

ลกัษณะควำมสมัพนัธ์ ลกัษณะรำยกำร 
มลูคำ่ตำมงบกำรเงินรวม  ณ 
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บริษัท เพลย์ไซเบอร์เกมส์ จ ำกดั 
ผู้ ให้บริกำรเกมออนไลน์ 

บริษัทยอ่ยในสดัสว่นร้อยละ 
59.99 

 รำยได้จำกกำรจ ำหน่ำยบตัรเงิน 
 รำยได้คำ่บริกำรและคำ่ลิขสิทธ์ิ 
 กำรโอนสิทธ์ิคำ่ลิขสิทธ์ิ 
 ดอกเบีย้รับ 
 ลกูหนีก้ำรค้ำ 
 ลกูหนีอ่ื้นกิจกำรที่เก่ียวข้องกนั 
 ดอกเบีย้ค้ำงรับ 
 เจ้ำหนีก้ำรค้ำ 

0.01 
4.19 

- 
0.01 
3.51 
0.22 

- 
0.02 

- 
0.06 

- 
0.01 
3.49 
0.23 

- 
- 

 รำยได้จำกกำรเป็นตวัแทนจ ำหน่ำยบตัรเติมเงิน ให้ PCG 
 ASC เรียกเก็บคำ่บริกำรท ำบญัชี/server/IT service ,ลิขสิทธ์ิเกม 
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บริษัท ธิง้พลสั ดิจิตอล จ ำกดั 
บริกำรด้ำนกำรตลำดผำ่นเครือข่ำย
อินเตอร์เน็ต และให้บริกำรขำยสื่อโฆษณำ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริษัทยอ่ยในสดัสว่นร้อยละ 
59.99 

 รำยได้คำ่บริกำร 
 คำ่โฆษณำและบริกำร 
 ลกูหนีอ่ื้นกิจกำรที่เก่ียวข้องกนั 
 เจ้ำหนีก้ำรค้ำ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.27 
7.91 
1.22 
0.94 

 

0.12 
9.81 
0.74 
1.50 

 

 ASC เรียกเก็บคำ่บริกำรพืน้ที่/คำ่ท ำบญัชี 
 TPD เรียกเก็บคำ่บริกำร/โฆษณำ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษัทหรือบคุคล /  
ประเภทธุรกิจ 

ลกัษณะควำมสมัพนัธ์ ลกัษณะรำยกำร 
มลูคำ่ตำมงบกำรเงินรวม  ณ 
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LEVEL UP 
ผู้ ให้บริกำรเกมออนไลน์ 

บริษัทยอ่ยในสดัสว่นร้อยละ 
100 

 รำยได้คำ่บริกำร 
 รำยได้บริกำรเกมออนไลน์และสินค้ำ 
 คำ่ลิขสิทธ์ิและคำ่บริกำร 
 ดอกเบีย้รับ 
 ลกูหนีก้ำรค้ำ 
 ลกูหนีอ่ื้นกิจกำรที่เก่ียวข้องกนั 
 ดอกเบีย้ค้ำงรับ 
 เงินให้กู้ยืมบริษัทฯที่เก่ียวข้องกนั 
 เจ้ำหนีก้ำรค้ำ 

 

0.61 
0.56 

- 
0.93 
0.71 
11.12 
1.62 
71.31 
0.08 

 

0.41  
5.55 
2.29 
1.79 
8.65 
11.90 
3.42 
77.42 
2.78 

 
 

 ASC เรียกเก็บคำ่ที่ปรึกษำ 
 ASC เรียกเก็บคำ่บริกำรเกมออนไลน์ 

 

 
 

 
 บริษัทฯให้เงินกู้ยืมแก่ Level เพ่ือด ำเนินธุรกิจ 
 

 

บริษัท มิริน อินโนชัน่ จ ำกดั 
พฒันำเกมบนมือถือ 
 
 
 
 

บริษัทยอ่ยในสดัสว่นร้อยละ 
65 

 รำยได้คำ่บริกำร 
 ลกูหนีอ่ื้นกิจกำรที่เก่ียวข้องกนั 
 ดอกเบีย้รับ 
 คำ่ลิขสิทธ์ิและคำ่บริกำร 
 เจ้ำหนีกิ้จกำรที่เก่ียวข้องกนั 
 ดอกเบีย้รับค้ำงรับ 
 เงินให้กู้ยืมบริษัทฯที่เก่ียวข้องกนั 
 เงินกู้ยืมจำกกรรมกำร-สรุพงษ์ซึง่ถือหุ้น35% 

 
 

0.06 
0.01 
0.02 
0.60 

- 
0.02 
3.25 
1.45 

0.06 
0.01 
0.18 

- 
- 

0.05 
6.50 

       4.20 
 

 ASC เรียกเก็บคำ่ท ำบญัชี 
 ASC เรียกเก็บคำ่ใช้จำ่ยในกำรบริหำรงำน ที่ได้ส ำรองไปก่อน 
 MYN เรียกเก็บคำ่ SOFTWARE 

 

 

 

 

 
 

POMELO NETWORK PTE.LTD 
พฒันำเกมบนมือถือ 
 

บริษัทร่วมในสดัสว่นร้อยละ 
11.09 

 
 

 
 

 
 

 
 

หมำยเหต ุ:   กลุม่บริษัทฯ ด ำเนินนโยบำยกำรจดัซือ้ระดบัภมิูภำค ซึง่บริษัทฯ จะหน้ำที่ในกำรจดัซือ้ทรัพย์สิน รวมถึงลิขสิทธ์ิเกมออนไลน์ ซึง่ท ำให้สำมำรถจดัซือ้ ได้ในรำคำและเง่ือนไขที่ดีกวำ่กำรจดัซือ้
แยกแตล่ะบริษัท 
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13. ข้อมูลทำงกำรเงนิที่ส ำคัญ 
งบแสดงฐานะการเงินของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557-2559 

 

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ (ล้ำนบำท) 2559 2558 2557 

เงินสด 

เงินลงทนุระยะสัน้ 

ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ้ื่น 

สนิค้าคงเหลอื 

คา่สทิธิจา่ยลว่งหน้าสว่นท่ีหมนุเวียน 

สนิทรัพย์หมนุเวียนอื่น 

รวมสนิทรัพย์หมนุเวียน 

รวมสนิทรัพย์ไมห่มนุเวียน 

 

223.86 

- 

97.91 

0.12 

25.61 

74.63 

422.13 

159.75 

 

121.19 

93.28 

141.95 

2.30 

18.93 

70.15 

447.80 

346.77 

 

153.05 

61.83 

170.18 

9.11 

29.19 

63.64 

487.00 

805.16 

 

รวมสินทรัพย์ 581.88 794.57 1,292.16 

รวมหนีส้นิหมนุเวียน 

รวมหนีส้นิไมห่มนุเวียน 

449.44 

18.48 

560.76 

14.83 

524.61 

36.38 

รวมหนีส้ิน 467.92 575.59 560.99 

ทนุจดทะเบียน 

ทนุท่ีออกและช าระเต็มมลูคา่ 

สว่นเกิน (ต ่ากวา่) มลูคา่หุ้น 

ก าไร (ขาดทนุ) สะสม 

สว่นของผู้ ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 

สว่นของผู้ ถือหุ้นสว่นน้อย 

409.88 

409.88 

796.83 

(1,122.03) 

112.30 

1.65 

307.41 

307.41 

796.83 

(907.20) 

224.00 

(5.02) 

307.41 

307.41 

796.83  

(436.08) 

698.82 

32.36 

รวมส่วนของผู้ถอืหุ้น 113.96 218.98 731.17 
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งบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557-2559 

 

งบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จ (ล้ำนบำท) 2559 2558 2557 

ยอดขายสทุธิ 861.28 860.49 1,240.82 

รายได้อื่น 15.58 38.32 29.21 

รวมรำยได้ 876.86 898.81 1,270.03 

ต้นทนุขาย 716.04 842.52 1,219.25 

คา่ใช้จา่ยในการขายและบริหาร 313.07 576.72 521.61 

รวมค่ำใช้จ่ำย 1,029.11 1,419.24 1,740.86 

ก าไร (ขาดทนุ) สทุธิ 

ก าไรตอ่หุ้น (บาท) 

(216.68) 

(0.70) 

(475.15) 

(1.55) 

(383.60) 

(1.25) 

 
งบกระแสเงินสดของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557-2559  

งบกระแสเงนิสด (ล้ำนบำท) 2559 2558  2557  

เงินสดสทุธิจากกิจกรรมด าเนินงาน 

เงินสดสทุธิจากกิจกรรมลงทนุ 

เงินสดสทุธิจากกิจกรรมจดัหาเงิน 

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดสทุธิเพิ่มขึน้ (ลดลง) 

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดปลายปี 

28.90 

(2.98) 

76.67 

100.78 

223.86 

56.62 

(91.36) 

(0.89) 

(27.14) 

121.19 

31.59 

(152.25) 

41.28 

(72.73) 

153.05 
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ตารางแสดงอตัราสว่นทางการเงินท่ีส าคญั  

 

อตัราสว่นทางการเงิน  
 งบการเงิน  

2559  2558  2557 

 อตัราสว่นสภาพคลอ่ง (เทา่) 
  
 อตัราก าไรขัน้ต้น (%)* 
  
 อตัราก าไรสทุธิ (%)   
 
 อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น (%)  
 
 อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์ (%) 
  
 อตัราการหมนุของสนิทรัพย์ (เทา่)  
 
 อตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น (เทา่)  

0.93 
 

16.86 
 

(25.16) 
 

(130.16) 
 

(31.48) 
 

1.25 
 

4.1 

0.80 
 

2.09 
 

(55.22) 
 

(100.02) 
 

(45.54) 
 

0.82 
 

2.63                

0.93 
 

1.74 
 

(30.92) 
 

(39.36) 
 

(25.30) 
 

0.82 
 

0.77  
 
หมายเหต*ุ เป็นอตัราก าไรขัน้ต้นที่รวมรายการพิเศษแล้ว 
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14. กำรวิเครำะห์และค ำอธิบำยของฝ่ำยจัดกำร  
 
14.1 ค ำอธิบำยและกำรวเิครำะห์ฐำนะกำรเงนิและผลกำรด ำเนินงำน 
 

ภำพรวมของกำรด ำเนินธุรกิจ 
 
โครงสร้างรายไดห้ลกัในปี 2559 

 ในปี 2559 บริษัทฯ ยงัคงมีรายได้หลกัจากการให้บริการเกมออนไลน์ผา่นระบบอินเทอร์เน็ต ทัง้เกมพีซี
และเกมมอืถือ การโฆษณา และการเป็นตวัแทนจ าหนา่ยผลติภณัฑ์เกมพีซี รวมถงึการให้บริการช่องทางการ
ช าระเงินในประเทศไทย สงิคโปร์ มาเลเซีย เวียดนาม อินโดนเีซีย และฟิลปิปินส์  
   

สรุปผลการด าเนินงาน 

บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) ให้บริการเกมออนไลน์ในภมูิภาคเอเชียตะวนัออก
เฉียงใต้ ซึง่ประกอบด้วย 6 ประเทศ คือ ไทย สงิคโปร์ มาเลเซีย เวยีดนาม อินโดนีเซีย และฟิลปิปินส์  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2559  กลุม่บริษัทฯ เปิดให้บริการเกมออนไลน์รวม 36  เกม ใน 6 ประเทศคอืไทย 
(20) เกม สงิคโปร์ (16) เกม มาเลเซ๊ย( 20) เกม อินโดนีเซีย (13) เกม ฟิลปิปินส์ (18) เกม และเวียดนาม (14) 
เกม ประกอบด้วยเกมคอมพิวเตอร์  23 เกม และเกมมือถือ 12  เกม โดยสดัสว่นรายได้จากการด าเนินงานในปี 
2559 ในประเทศไทยคดิเป็นร้อยละ 49 และตา่งประเทศ คิดเป็นร้อยละ 51 ของรายได้ทัง้หมด ซึง่เป็นครัง้แรกที่
บริษัทในตา่งประเทศมีรายได้สงูกวา่ในประเทศไทย  ถือเป็นสญัญาณที่ดีวา่บริษัทในตา่งประเทศมีแนวโน้ม
ปรับตวัในทิศทางทีด่ีขึน้ มีศกัยภาพในแขง่ขนัเพื่อช่วงชิงสว่นแบง่ทางการตลาด       

รายได้ของบริษัทฯ ในปี 2559  ประกอบด้วย รายได้จากเกมออนไลน์ มีสดัสว่นคิดเป็นร้อยละ 87 ของ
รายได้ทัง้หมด รายได้จากการเป็นตวัแทนจ าหนา่ยสนิค้าเกมออนไลน์ ร้อยละ 3  และรายได้อื่นๆ ร้อยละ 10 ของ
รายได้ทัง้หมด  

ในปี 2559 บริษัทฯ มีรายได้รวม  877 ล้านบาท ลดลง  22  ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 2.4  จากปี 
2558 ซึง่มีรายได้รวม 899  ล้านบาท  เนื่องจากผู้ เลน่เกมสว่นใหญ่เปลีย่นแปลงพฤตกิรรมการเลน่เกมออนไลน์
จากบนเคร่ืองคอมพวิเตอร์มาเป็นบนมือถือ แท็บเลต และสมาร์ตโฟน ตามกระแสการเปลีย่นแปลงของ
เทคโนโลยี     
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จากการเปลีย่นแปลงดงักลา่ว สง่ผลให้บริษัทฯ พิจารณาปรับเปลีย่นโครงสร้างและแผนธุรกิจให้รองรับ
การเปลีย่นแปลงของธุรกิจเกมออนไลน์ ด้วยการปรับกลยทุธ์เข้าสูต่ลาดเกมมือถือ ทัง้ในด้าน Mobile Game, 
Mobile Service และ Mobile Application รวมถงึการคดัสรรเกมด้วยการซือ้ลขิสทิธ์ิจากผู้พฒันาเกม และการ
พฒันาเกมด้วยตนเอง  บริษัทลงทนุและเผยแพร่เกมมือถือมากขึน้ แตร่ายได้ไมเ่ป็นไปตามที่คาดหวงัไว้ เพราะ
พฤติกรรมการใช้จา่ยเงินของผู้ เลน่เกมมือถือยงัไมม่ากพอ อีกทัง้เกมมือถือมีการเปลยีนแปลงอยา่งรวดเร็ว ท าให้
อายขุองเกมมือถือคอ่นข้างสัน้กวา่เกมบนคอมพวิเตอร์  นอกจากนีบ้ริษัทยงัต้องเผชิญกบัการแขง่ขนักบัผู้พฒันา
เกมรายใหญ่ ๆ ที่หนัมาเผยแพร่เกมบนมือถือและเคร่ืองพิวเตอร์ด้วยตนเองมากขึน้ 

ในปี 2559  มีรายการท่ีเป็นคา่ใช้จ่ายพเิศษ  (One off items) ซึง่บริษัทฯ พิจารณาตัง้ส ารองด้อยคา่เงิน
ลงทนุทัง้จ านวน ส าหรับการลงทนุในบริษัทร่วมและบริษัทยอ่ย ดงัแสดงไว้ในงบการเงินเฉพาะกิจการ  และรับรู้
ผลขาดทนุของบริษัทร่วมและบริษัทยอ่ยดงักลา่วในงบการเงินรวมตามวิธีสว่นได้เสยี รวมถงึการด้อยคา่ในสว่น
ของคา่ลขิสทิธ์ิเกมทัง้ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  และการด้อยคา่เงินให้กู้ยืมแกบ่ริษัทยอ่ยดงั
รายละเอียดข้างลา่งนี ้ 

       หน่วย : ล้ำนบำท 

รำยกำรด้อยค่ำและตดัจ ำหน่ำย งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

การด้อยคา่ คา่ลขิสทิธ์ิ 67.2 28.8 

การด้อยคา่ เงินลงทนุในบริษัทร่วม 19.5 25.0 

การด้อยคา่เงินลงทนุในบริษัทยอ่ย - 15.4 

การด้อยคา่เงินให้กู้ยมืแก่บริษัทยอ่ย - 61.6 

รวม 86.7 130.8 

 

บริษัทฯ มีผลขาดทนุสทุธิในปี 2559 จ านวน  216.7 ล้านบาท ปรับตวัดีขึน้จากปี 2558 จ านวน 258.4 

ล้านบาท (ปี 2558 ขาดทนุ 475 ล้านบาท) คดิเป็นร้อยละ  54.4  อนัเป็นผลสบืเนื่องจาก การลดลงของรายจา่ยที่
เป็นรายการพิเศษ และการลดลงของคา่ใช้จ่ายหลงัจากที่บริษัทมกีารปรับโครงสร้างภายใน 

หากไมร่วมรายการพิเศษข้างต้น บริษัทมีผลขาดทนุทิง้สิน้  130 ล้านบาท มากกวา่ปี 2558 คิดเป็นร้อย
ละ 14 (ผลขาดทนุ 216.7 – 86.7 = 130 ล้านบาท)  เป็นผลสบืเนื่องจากเกมทีเ่ปิดใหมไ่มส่ามารถสร้างรายได้
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ตามที่บริษัทคาดหวงัไว้ อีกทัง้บริษัทมีคา่ใช้จ่ายที่เพิม่ขึน้จากการโฆษณาและสง่เสริมการขายโดยเฉพาะในเกม
ใหม ่ๆ ที่เปิดขึน้ 

บริษัทพิจารณาปรับโครงสร้างของกลุม่บริษัทฯ ด้วยการควบรวมการบริหารจดัการ การขาย การปิด
การด าเนินงานบางสว่น  ตลอดจนการเลกิกิจการ  ทัง้นีเ้พื่อเพิ่มประสทิธิภาพในการแขง่ขนั ณ ปี 2559 บริษัท
เสร็จสิน้การช าระบญัชี 1 บริษัท  อยูร่ะหวา่งการช าระบญัชี 1 บริษัท และขายกิจการ 1 บริษัท 

 

ภาพรวมของผลการด าเนินงานในปี 2559 

 ณ สิน้ปี 2559 บริษัทฯ มีรายได้จากธุรกิจหลกั 861 ล้านบาท ใกล้เคียงกบัปีก่อนที่มีรายได้ 860  ล้าน
บาท โดยแบง่เป็นสดัสว่นรายได้จากธุรกิจหลกั ทัง้ธุรกิจเกมออนไลน์และธุรกิจตวัแทนจ าหนา่ยและรายได้คา่
โฆษณา ดงันี ้

 

กลุม่ธุรกิจ 
2557 2558  2559 

ล้านบาท สดัสว่น (%) ล้านบาท สดัสว่น (%) ล้านบาท สดัสว่น (%) 

1. ธุรกิจเกมออนไลน์  
2. ธุรกิจตวัแทนจ าหนา่ย 
3. ธุรกิจบริการอื่นๆ 

955 
113 
173 

77 
9 
14 

    718 
50 
92 

83 
 6 
11 

     761 
 28 
 72 

88 
3 
8 

รวม    1,241 100    860 100 861     100 

หมายเหต ุ: ตวัเลขรายได้ในตารางข้างต้นมีการสทุธิรายการระหวา่งกนัแล้ว 

 

 
1. ธุรกิจเกมออนไลน์ : บริษัทฯ มีรายได้จากเกมออนไลน์ในปี 2559 จ านวน 761 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 43 

ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 6 จากปีก่อนที่มีรายได้ 718 ล้านบาท เนื่องจากเกมใหมท่ีเ่ปิดในตา่งประเทศได้รับ
การตอบรับท่ีดกีวา่ในประเทศสง่ผลให้สดัสว่นรายได้จากตา่งประเทศสงูกวา่ในประเทศ 
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2. ธุรกิจตวัแทนจ าหนา่ย : ประกอบด้วย รายได้จากการเป็นตวัแทนจ าหนา่ยเกมออฟไลน์ การ
ให้บริการช่องทางการช าระเงิน และการเก็บคา่สมาชิกร้านอินเทอร์เน็ตคาเฟ่ โดยมีรายได้ในปี 2559 จ านวน 28
ล้านบาท ลดลง 22 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 44 จากปีก่อนทีม่ีรายได้ 50 ล้านบาทเนื่องจากการเปลีย่นแปลง
พฤติกรรมของผู้ เลน่เกมและเทคโนโลยีตา่ง ๆ  
 

3. ธุรกิจบริการอื่นๆ : ประกอบด้วย รายได้คา่โฆษณา รายได้สนบัสนนุการตลาด รายได้คา่ลขิสทิธ์ิช่วง
การบริการเกมออนไลน์ในเวยีดนาม และรายได้จากการบริหารสือ่โฆษณาบนเครือขา่ยสงัคมออนไลน์ โดย
ส าหรับปี 2559 บริษัทฯ มีรายได้จากธุรกิจนี ้72 ล้านบาท ลดลง 20 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 22 จากปีก่อนที่
มีรายได้ 92 ล้านบาทเนื่องจากมกีารปรับเปลีย่นรูปแบบธุรกิจ 

 
ตารางข้างลา่งนีแ้สดงรายได้จากธุรกิจหลกัตามเขตภมูิศาสตร์ 

 
 

ภมูิศาสตร์ 
2557 2558  2559 

ล้านบาท สดัสว่น (%) ล้านบาท สดัสว่น (%) ล้านบาท สดัสว่น (%) 

1. ในประเทศ 
2. ตา่งประเทศ  

644 
597 

52          
48          

499 
361 

58 
42 

419 
442 

49 
51 

รวม 1,241 100  860 100 861 100 

อัตรำกำรเติบโต (%) (34%)   (31%)   0.1%   
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ต้นทุน ค่ำใช้จ่ำย ต้นทุนทำงกำรเงนิ และภำษีเงนิได้ 

ต้นทนุ คา่ใช้จา่ย ต้นทนุทางการเงิน และภาษีเงินได้ของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ยในปี 2559 มีจ านวน 
1,087 ล้านบาท ลดลง 320 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 23 จากปี 2558 ที่มีจ านวน 1,407 ล้านบาท 

 

รำยกำร 
งบกำรเงนิรวม 

2558 2559 เพิ่มขึน้ 
(ลดลง) 

% 

ต้นทนุขายและบริการ  
คา่ใช้จา่ยในการขาย  
คา่ใช้จา่ยในการบริหาร  
ขาดทนุจากการตดัจ าหนา่ยและการด้อยคา่ของ  
สนิทรัพย์ไมม่ีตวัตนอ่ืนและคา่ลขิสทิธ์ิจ่ายลว่งหน้า 
ขาดทนุจากการด้อยคา่ของเงินลงทนุในบริษัทร่วม  
ขาดทนุจากการด้อยคา่ของคา่ความนิยม  
  

637) 
(98) 

(323) 
- 

(205) 
 

(156) 
 

(649) 
(109) 
(185) 

 
 (67) 
(19) 

- 

12 
11 

(138) 
 

(138) 
19 

(156) 

2% 
11% 

(43%) 
 

(67%) 
100% 

(100%) 

รวมคา่ใช้จา่ยในการด าเนินงาน  
คา่ใช้จา่ยทางการเงิน  
ผลประโยชน์ (คา่ใช้จา่ย) ภาษีเงินได้   

(1,419) 
(2) 
14 

(1,029) 
(2) 

(56) 

(390) 
0 

(70) 

(27%) 
- 

(500%) 

รวม  (1,407) (1,087) (320)  (23%) 

 
สาเหตหุลกัที่ท าให้บริษัทฯ มีต้นทนุขายเพิม่ขึน้  2% จากปีก่อนเกิดจากคา่ลขิสทิธ์ิของเกมมือถือสงูกวา่

เกมคอมพิวเตอร์และคา่ลขิสทิธ์ิตดัจ่ายตามอายขุองสญัญาซึง่มีต้นทนุท่ีสงูกวา่รายได้ท่ีได้รับ 
 
คา่ใช้จา่ยในการขายเพิ่มขึน้ 11%  ซึง่สว่นใหญ่เป็นคา่ใช้จา่ยทางการตลาด โฆษณาและการสง่เสริม

การขาย สว่นคา่ใช้จา่ยในการบริหารลดลงจากปีก่อน 138 ล้านบาทหรือ 43% เนื่องจากการปรับโครงสร้าง
ภายในบริษัทสง่ผลให้คา่ใช้จ่ายในด้านพนกังานลดลง 14 ล้านบาท คา่เช่าลดลง 11 ล้านบาท คา่สาธารณปูโภค
ลดลง  5 ล้านบาท คา่เสือ่มราคา คา่ที่ปรึกษา คา่เดินทางลือ่น ๆ ลดลงคิดเป็นเงิน 17 ล้านบาท นอกจากนีเ้กิด
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จากการลดลงของรายการพิเศษที่เก่ียวกบัการด้อยคา่รายการตา่ง ๆ   เช่น การด้อยคา่ในสนิทรัพย์ไมม่ีตวัตนและ
คา่ลขิสทิธ์ิจา่ยลว่งหน้า การด้อยคา่ในเงินลงทนุ และ คา่ความนิยม เป็นต้น 
 
 

ก ำไร(ขำดทุน)สุทธิ 

บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยมีผลขาดทนุสทุธิรวมในปี 2559 จ านวน 216 ล้านบาทลดลงร้อยละ 55 จาก
ขาดทนุสทุธิจ านวน  475  ล้านบาทของปี 2558    เนื่องจากการลดลงของคา่ใช้จา่ยอนัเป็นผลตอ่เนื่องจากการ
ปรับโครงสร้างของบริษัท  การลดลงของรายการพิเศษที่เก่ียวกบัการด้อยคา่ตา่ง ๆ ซึง่สะท้อนให้เห็นวา่บริษัทเร่ิม
มีการปรับตวัในทิศทางที่ดีขึน้ 
 
 

ภมูิศาสตร์ 
2557 2558  2559 

ล้านบาท 
อตัรา 

ก าไรสทุธิ (%) 
ล้านบาท 

อตัรา 
ก าไรสทุธิ (%) 

ล้านบาท 
อตัรา 

ก าไรสทุธิ (%) 

1. ในประเทศ (136) (11)          (251) (29) (167) (19) 

2. ตา่งประเทศ  (248) (20)        (224) (26) (50) (6) 

รวม (384) (31)        (475) (55) (216) (25) 

อัตรำกำรเติบโต (%) (852%)   (24%)   55%   

 

ฐำนะทำงกำรเงนิ 

สินทรพัย์ 
  
 บริษัทฯ มีสนิทรัพย์รวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 จ านวน 581.88 ล้านบาท ลดลง 212.69 ล้านบาท 
หรือคิดเป็นร้อยละ 26.77 จากปีก่อนที่มีอยู ่794.57 ล้านบาท สรุปได้ดงันี ้  
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1. สนิทรัพย์หมนุเวยีนลดลงสทุธิ 25.67 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.73 จากปี 2558 เนื่องจากใน
ระหวา่งปี 2559 มีรายการเปลีย่นแปลงดงันี ้

- เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดปี 2559 เพิ่มขึน้  102.68 ล้านบาท จากปี 2558 ที่ 
121.19 ล้านบาท เป็น  223.86 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 84.71  สาเหตหุลกัเกิดจากการเพิ่ม
ทนุ 

-  สนิค้าคงเหลอืลดลงจาก 2 สาเหต ุคือ 1) บริษัทฯ จดัรายการสง่เสริมการขายแก่ร้านค้าหรือ
ตวัแทนจ าหนา่ยที่มียอดขายตามเง่ือนไขที่บริษัทฯ ก าหนดไว้ 2) การควบคมุการสัง่ซือ้สนิค้า 
โดยสนิค้าของบริษัทฯ  จะแสดงมลูคา่ตามราคาทนุ (วิธีเข้าก่อน–ออกก่อน) หรือมลูคา่สทุธิที่
จะได้รับ แล้วแตร่าคาใดจะต า่กวา่ ในการบริหารสนิค้าคงเหลอืที่มีอายเุกิน 90 วนั บริษัทฯ 
ก าหนดนโยบายปรับลดราคาทนุ 100% 

- ลกูหนีก้ารค้าลดลง  44.04 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 31.03  เนื่องจากการรับช าระตาม
ก าหนดเวลา 

 
    ตำรำงแสดงกำรวิเครำะห์อำยุของลกูหนีก้ำรค้ำ  

อายขุองลกูหนีก้ารค้า 2559 % ลกูหนีก้ารค้าสทุธิ 2558 % ลกูหนีก้ารค้าสทุธิ 

ยงัไมถ่งึก าหนดช าระ  43 61% 70 70% 

ไมเ่กิน 3 เดือน  19 27% 23 23% 

3-6 เดือน  - - - - 

6-12 เดือน  3 4% - - 

เกินกวา่ 12 เดือน  5 8% 7 7% 

รวมลกูหนีก้ารค้า 70 100% 100 100% 

หกั : คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู (8) (11%) (6) (6%) 

รวมลกูหนีก้ารค้าสทุธิ 62  94  

 
ในปี 2559 บริษัทฯ มีลกูหนีก้ารค้า-บคุคลภายนอกสทุธิที่ยงัไมถ่งึก าหนดและมีอายไุมเ่กิน 6 เดือน มี

มลูคา่ 62 ล้านบาท  โดยบริษัทฯ ไมม่ีการกระจกุตวัของความเสีย่งด้านการให้สนิเช่ือที่เกิดจากลกูหนีก้ารค้า 
เนื่องจากมีลกูหนีก้ารค้าจ านวนมากราย และจากประสบการณ์การเก็บหนีใ้นอดตีของกลุม่บริษัทฯ ในปี 2559 มี
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การปรับปรุงหลกัเกณฑ์การตัง้คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูเพื่อให้สอดคล้องกบัโอกาสเก็บหนีไ้มไ่ด้ ด้วยเหตผุลเหลา่นี ้
ท าให้ผู้บริหารเช่ือวา่ไมม่คีวามเสีย่งจากการให้สนิเช่ือในลกูหนีก้ารค้ามากไปกวา่จ านวนที่ได้ส ารองไว้ 

 
2. สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนลดลงสทุธิ 187.02 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 53.93 จากปีก่อน เนื่องจากใน

ระหวา่งปี 2559 มีการเปลีย่นแปลงดงันี ้
- เงินลงทนุในบริษัทร่วมลดลง 17.7  ล้านบาท จากปี 2558  ที่ 26.23  ล้านบาท มาเป็น 8.53 

ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 67.5 เนื่องจากการด้อยคา่เงินลงทนุในหุ้นบริุมสทิธิของ Pomelo 
Network Pte. Ltd. และการจดทะเบยีนเลกิกิจการของบริษัทไซเบอร์เกมส์ คอร์ปอเรชัน่ 
จ ากดัซึง่อยูใ่นระหวา่งการช าระบญัชี  

- การลดลงของสนิทรัพย์ไมม่ีตวัตนอ่ืนและคา่ลขิสทิธ์ิจ่ายลว่งหน้า จ านวน 56.98 ล้านบาท 
และ 10.19 ล้านบาทตามล าดบั เนื่องจากการตดัจ่ายและการตัง้ส ารองด้อยคา่ฯ 

- สนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอตดับญัชี ลดลงจากการตดัจา่ยเป็นรายจ่ายในปี 2559 
 

หนีสิ้น 
บริษัทฯ มีหนีส้นิรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 จ านวน  467.92 ล้านบาท ลดลง  107.67 ล้านบาท 

คิดเป็นร้อยละ 18.71 จากปีก่อนที่มีอยู ่575.59 ล้านบาท สรุปได้ดงันี ้
1. หนีส้นิหมนุเวียนลดลงสทุธิ  111.32  ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 19.85 จากปีก่อน เนื่องจากใน

ระหวา่งปี 2559  มีการเปลีย่นแปลงดงันี ้
- เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ื่นลดลง  26.32  ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ  13.64 เนื่องจากการ

ช าระหนีต้ามก าหนด 
- เงินกู้ยืมระยะสัน้จากกรรมการเลดลง 29.28 ล้านบาท เนื่องจากการคืนเงินกู้ที่ครบก าหนด

และการปรับเปลีย่นเป็นเงินกู้ ระยะยาวจ านวน 3.5 ล้านบาท 
- รายได้และคา่สทิธิรับลว่งหน้าลดลง 55.49 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 20.17 เนื่องจากการตดั

จ่ายเพื่อรับรู้เป็นรายได้ 
2. หนีส้นิไมห่มนุเวยีนเพิ่มขึน้สทุธิ  3.65 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 24.61 จากปีก่อน สาเหตหุลกัเกิด

จากการจดัประเภทเงินกู้ ระยะสัน้เป็นเงินกู้ ระยะยาวจ านวน 3.5 ล้านบาท 
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ส่วนของผูถื้อหุน้ 
  บริษัทฯ มีสว่นของผู้ ถือหุ้นรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559  จ านวน 113.96  ล้านบาท ลดลงสทุธิ 
105.02  ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 47.96  จากปีก่อนที่มีอยู ่218.98 ล้านบาท  ทัง้นีส้ว่นของผู้ ถือหุ้นรวม 113.96 
ล้านบาทประกอบด้วยสว่นของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่ 112.3 ล้านบาทและสว่นได้เสยีที่ไมม่อี านาจควบคมุ 
1.65 ล้านบาท  สาเหตหุลกัที่สว่นของผู้ ถือหุ้นรวมลดลง สรุปได้ดงันี ้

1. ผลประกอบการสะสมที่ยงัไมไ่ด้จดัสรรในปี 2559 ขาดทนุเพิ่มขึน้ 215 ล้านบาทจากปี 2558 
2. สว่นของผู้มีสว่นได้เสยีที่ไมม่ีอ านาจควบคมุของบริษัทยอ่ยเพิ่มขึน้  6.67  ล้านบาทจากปี 2558 
 

ควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไร 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย มีอตัราก าไรขัน้ต้น (รวมรายการพิเศษ) คดิเป็นร้อย

ละ  16.86 ของยอดขายสทุธิ เปรียบเทียบกบัปี 2558 ซึง่มีก าไรขัน้ต้น (รวมรายการพิเศษ) คิดเป็นร้อยละ 2.09  
สะท้อนให้เห็นถึงการปรับปรุงในทิศทางทีด่ีขึน้     อตัราขาดทนุสทุธิร้อยละ 25.16   ปรับตวัดขีึน้กวา่ปี  2558 ซึง่
ขาดทนุร้อยละ 55.22  สาเหตหุลกัเกิดจากการด าเนินงานท่ีเร่ิมกลบัมามกี าไรในบางประเทศ รวมถงึการลดลง
ของรายการด้อยคา่ตา่ง ๆ  ซึง่บริษัทได้ตัง้ด้อยคา่ไปเกือบทัง้หมดแล้วเพื่อเตรียมความพร้อมในการแขง่ขนัและ
ประกอบธุรกิจในปีตอ่ไป  
 
 
ควำมสำมำรถในกำรบริหำรทรัพย์สิน  

ส าหรับปี 2559 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยมีอตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์ ร้อยละ -31.48 เทียบจากปี
2558 ซึง่มีอตัราผลตอบแทนของสนิทรัพย์อยูท่ี่ร้อยละ -45.54  และอตัราหมนุของสนิทรัพย์ 1.25  เทา่ เทียบกบั
ปีก่อนซึง่อยูท่ี่   0.82  เทา่ เนื่องจากปี 2559  บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยมีผลขาดทนุลดลง  รวมถงึ การลดลงของ
อปุกรณ์ คา่สทิธิจา่ยลว่งหน้า คา่ความนิยม และสนิทรัพย์ไมม่ตีวัตนอื่น 
 
 

สภำพคล่องและควำมเพียงพอของเงนิทุน 
ส าหรับปี 2559  บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยมีอตัราสว่นสภาพคลอ่ง 0.93 เทา่ เทียบกบัปีก่อนซึง่อยูท่ี่ 0.80

เทา่ เนื่องจากกระแสเงินสดเพิม่ขึน้จากการเพิม่ทนุ 
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สว่นอตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้นส าหรับปี 2559  อยูท่ี่ 4.1 เทา่ เทียบกบัปีก่อนซึง่อยูท่ี ่ 2.63 
เทา่ เนื่องจากขาดทนุสะสมที่เพิ่มขึน้ สง่ผลท าให้สว่นของผู้ ถือหุ้นลดลง 
 
 
14.2 ปัจจัยหรือเหตุกำรณ์ที่มผีลต่อฐำนะกำรเงนิหรือกำรด ำเนินงำนอย่ำงมีนัยส ำคัญในอนำคตทัง้
ภำยในและภำยนอก 
 

ปัจจยัที่มีผลตอ่ฐานะทางการเงินหรือการด าเนินงานของบริษัทฯ มีหลายสาเหต ุ เช่น ความนิยมในตวั
เกม ชว่งเวลาเปิดตวัเกม การเปลีย่นแปลงของเทคโนโลยี การหยดุให้บริการเนื่องจากผลกระทบจากภายนอก 
การขโมยข้อมลู และการเพิม่ช่องทางจ าหนา่ย ซึง่ปัจจยัตา่งๆ อาจมีผลกระทบตอ่สถานะทางการเงินและการ
ด าเนินงานในอนาคต ดงันี ้

1. ความนยิมในตวัเกม : ปัจจบุนัอตุสาหกรรมเกมออนไลน์มีการแขง่ขนัท่ีสงูขึน้เมื่อเทยีบกบัอดตี การ
เลอืกสรรเกมให้เหมาะสมกบักลุม่ตลาดเกมจึงมีความส าคญัมาก การเลอืกเกมที่ไมไ่ด้รับการตอบรับจากตลาด
จะท าให้คูแ่ขง่สามารถแยง่สว่นแบง่ทางการตลาดได้ อนัจะมีผลตอ่ฐานะการเงินของกลุม่บริษัทฯ  

2. ช่วงเวลาเปิดตวัเกม : ปัจจบุนัมีเกมออนไลน์ในตลาดเกมจ านวนมาก ท าให้ผู้เลน่เกมมีตวัเลอืก
เพิ่มขึน้ ชว่งเวลาในการเปิดตวัเกมใหม ่ รวมถึงการประชาสมัพนัธ์ที่ดีหรือเข้ากบัชว่งเทศกาล จะเพิ่มความ
นา่สนใจและดงึดดูผู้ เลน่เกมได้มากขึน้ ชว่งเวลาที่ไมเ่หมาะสมในการเปิดตวัเกม ได้แก่ ชว่งโรงเรียนเปิดเทอม 
และช่วงนอกเทศกาล ซึง่จะมีผลตอ่ความนิยมของเกม 

3. การเปลีย่นแปลงของเทคโนโลยี : พฤติกรรมของผู้บริโภคหรือผู้ เลน่เกมในปัจจบุนัเปลีย่นแปลงอยา่ง
เห็นได้ชดั เนื่องจากการเปลีย่นแปลงของเทคโนโลยีที่รองรับและเข้าถึงเกมอยา่งแพร่หลายและรวดเร็วขึน้ หลาย
ปีที่ผา่นมา โทรศพัท์มือถือแบบสมาร์ตโฟนได้รับความนิยมอยา่งมากจากคนไทย สง่ผลให้ “แอปพลเิคชัน่เกม” 
หรือเกมบนโทรศพัท์มือถือมีแนวโน้มที่จะได้รับความนยิมเพิม่ขึน้เร่ือยๆ และปัจจบุนั ผู้ให้บริการเกมออนไลน์ตา่ง
สนใจเข้ามาแขง่ขนัในธุรกิจนี ้ โดยประกาศเปิดตวัเกมบนโทรศพัท์มือถือ ด้วยการน าเสนอเกมทีพ่ฒันาขึน้เอง 
หรือร่วมกบัพาร์ตเนอร์พฒันาขึน้ให้มีเนือ้หาเหมาะสมกบัตลาดเมอืงไทย ท าให้บริษัทฯ ต้องปรับแผนธุรกิจให้
พร้อมรองรับการเปลีย่นแปลงนี ้ พฤติกรรมของผู้ เลน่เกมทีเ่ปลีย่นไปอยา่งรวดเร็วสง่ผลกระทบตอ่ธุรกิจเกม
ออนไลน์ของบริษัทฯ ในช่วง 1-2 ปีที่ผา่นมา บริษัทฯ จงึปรับกลยทุธ์ทางธุรกิจใหม ่ โดยน าเกมมอืถือมาเผยแพร่
นอกเหนือจากเดิมที่มุง่เน้นแตเ่กมคอมพวิเตอร์เพียงอยา่งเดียว  รวมถงึการปรับกลยทุธ์ให้เข้าถงึเกมได้งา่ยและ
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สว่นท่ี 3 ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 
 
 

  _______________ รับรองความถูกตอ้ง 
14. การวเิคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจดัการ หนา้ 132 
 
 
 

รวดเร็วขึน้ นอกจากนี ้บริษัทฯ ก าลงัพฒันาระบบท่ีรองรับผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตในภมูิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ 
ด้วยสนิค้าและบริการท่ีเก่ียวกบัเกมและไมใ่ช่เกมเพิม่มากขึน้ 

4. การขโมยข้อมลู : จดุแขง็หนึง่ของบริษัทฯ คือมีกลุม่ผู้ เลน่เกมในภมูิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้
จ านวนมาก หากคูแ่ขง่สามารถเข้าถึงฐานข้อมลูลกูค้าของบริษัทฯ จะเกิดความสญูเสยีโดยตรงตอ่บริษัทฯ 
ปัจจบุนับริษัทฯ มีระบบจดัเก็บและปอ้งกนัฐานข้อมลูอยา่งดี เพื่อไมใ่ห้ข้อมลูร่ัวไหลสูภ่ายนอก 

5. การกระจายตวัแทนจ าหนา่ย : บริษัทฯ มีความสมัพนัธ์อนัดีกบักลุม่ตวัแทนจ าหนา่ยตา่งๆ เช่น 
ตวัแทนรับช าระเงิน ตวัแทนขาย และตวัแทนจดัจ าหนา่ย เช่น ผู้ให้บริการโทรศพัท์มือถือ ร้านค้าอนิเทอร์เน็ต และ
ร้านสะดวกซือ้ กลุม่ตวัแทนเหลา่นีม้ีอิทธิพลต่อผลติภณัท์และการให้บริการของบริษัทฯ หากตวัแทนจ าหนา่ย
ลดลง บริษัทฯ จะสญูเสยีรายได้ ซึง่จะมีผลกระทบตอ่ฐานะการเงินของบริษัทฯ   

6. ความต้องการบคุลากรในอตุสาหกรรมเกมออนไลน์ของภมูภิาคอาเซียนเพิ่มขึน้ : บคุลากร
ผู้ เช่ียวชาญด้านเกมภายในบริษัทฯ มีสว่นส าคญัตอ่การเติบโตของบริษัทฯ ในชว่งที่ผา่นมา อตุสาหกรรมเกม
ออนไลน์ในภมูิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้เติบโตอยา่งตอ่เนื่อง ท าให้ความต้องการบคุลากรด้านเกมเพิ่มสงูขึน้ 
การขาดบคุลากรผู้ เช่ียวชาญด้านเกมจะมีผลโดยรวมตอ่การเจริญเติบโตของบริษัทฯ  

7. ความเสีย่งในการขยายธุรกิจไปตา่งประเทศ : บริษัทฯ ขยายการลงทนุในตา่งประเทศอยา่งตอ่เนื่อง
มาตัง้แตปี่ 2555 ครอบคลมุภมูิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ หากบริษัทฯ ไมม่ีระบบวิเคราะห์โครงการใหมท่ี่มี
ประสทิธิภาพ ระบบการควบคมุภายใน และระบบการตรวจสอบการเข้าถงึข้อมลูตา่งๆ รวมทัง้หากไมส่ามารถ
พฒันาบคุลากรให้ทนัตอ่การขยายตวั อาจสง่ผลกระทบตอ่ประสทิธิภาพของผลการด าเนินงาน 

8. ความเสีย่งท่ีมีผลกระทบจากคา่ลขิสทิธ์ิตดัจ่าย :    บริษัทฯ มีความเสีย่งจากคา่ลขิสทิธ์ิเกมท่ีไมเ่ข้า
เทรนด์ของตลาดเกม ซึง่ต้องมีการพิจารณายตุกิารให้บริการเกมที่ไมไ่ด้รับความนยิมจากผู้ เลน่ หรือมีการ
ประมาณส ารองการด้อยคา่ ซึง่อาจสง่ผลกระทบตอ่ผลการด าเนินงาน อยา่งไรก็ตาม บริษัทฯ พยายาม
ปรับเปลีย่นเง่ือนไขของสญัญา และเจรจาตอ่รองกบัผู้ผลติและ/หรือผู้พฒันาเกม เพื่อลดความเสีย่งดงักลา่ว 
 
 



บริษทั เอเชียซอฟท ์คอร์ปอเรชัน่ จ  ำกดั (มหำชน)

เอกสารแนบ 1

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษทั/ประเภทธุรกิจ

นายตัน เตียว ลมิ 56 Cambridge GCE Ordinary Level 10.985 ไม่มี 2550-ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บมจ.เอเชียซอฟท ์คอร์ปอเรชัน่
ประธานกรรมการ สาขาบริหารธุรกิจ (รวมคูส่มรส) ใหบ้ริการเกมออนไลน์
กรรมการผูมี้อ  านาจลงนาม Presbyterian Boys School in Singapore 2549-ปัจจุบนั กรรมการ Asiasoft Online Pte. Ltd.
ไดรั้บแต่งตั้งเป็นกรรมการเม่ือวนัท่ี Director Accreditation Program:DAP 50/2006 ใหบ้ริการเกมออนไลน์
3 พฤษภาคม 2550 ก.ย.2549-ปัจจุบนั กรรมการ บจ.เอเชียซอฟท ์อินเตอร์เนชัน่แนล

เขา้ไปลงทุนในบริษทัอ่ืน
2550-ปัจจุบนั กรรมการ AS Online Sdn. Bhd.

ใหบ้ริการเกมออนไลน์
2554-ปัจจุบนั กรรมการ PT. Asiasoft

ใหบ้ริการเกมออนไลน์
2555-ปัจจุบนั กรรมการ CIB Development Sdn. Bhd.

ใหบ้ริการเกมออนไลน์
2557-ปัจจุบนั กรรมการ Level Up!, Inc.

ใหบ้ริการเกมออนไลน์
2557-ปัจจุบนั กรรมการ Playpark Inc.

ใหบ้ริการเกมออนไลน์
2558-ปัจจุบนั กรรมการ Pomelo Network Pte Limited

พฒันาแอปพลิเคชัน่บนโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี
นายปราโมทย์ สุดจติพร 42 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยักรุงเทพ 58.260 ไม่มี 2550-ปัจจุบนั กรรมการ บมจ.เอเชียซอฟท ์คอร์ปอเรชัน่
รองประธานกรรมการ Director Accreditation Program:DAP 50/2006 (รวมคูส่มรส) ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ใหบ้ริการเกมออนไลน์
กรรมการผูมี้อ  านาจลงนาม ประธานกรรมการบริหาร
ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ส.ค.2551-ปัจจุบนั กรรมการ บจ.เอ แคปปิตอล
ประธานกรรมการบริหาร เขา้ไปลงทุนในบริษทัอ่ืน
ไดรั้บแต่งตั้งเป็นกรรมการเม่ือวนัท่ี เม.ย.2557-ปัจจุบนั กรรมการ บจ.เพลยพ์าร์ค (เดิมช่ือ บจ.ฟันบ็อกซ)์
3 พฤษภาคม 2550 ใหบ้ริการเกมออนไลน์

มิ.ย.2557-ปัจจุบนั กรรมการ บจ.มิริน อินโนเวชัน่
พฒันาเกมและแอพพลิเคชัน่บนมือถือ

2558-ปัจจุบนั กรรมการ Pomelo Network Pte Limited
พฒันาแอปพลิเคชัน่บนโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี

นายเลศิชาย กนัภยั 56 ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลยัรามค าแหง 3.784 ไม่มี 2550-ปัจจุบนั กรรมการ บมจ.เอเชียซอฟท ์คอร์ปอเรชัน่
กรรมการ และ กรรมการผูจ้ดัการ Director Accreditation Program:DAP 51/2006 กรรมการผูจ้ดัการ ใหบ้ริการเกมออนไลน์
กรรมการผูมี้อ  านาจลงนาม 2544-ปัจจุบนั กรรมการ บจ.เอเชียซอฟท ์อินเตอร์เนชัน่แนล
ไดรั้บแต่งตั้งเป็นกรรมการเม่ือวนัท่ี ใหบ้ริการเกมออนไลน์

ก.ย.2551-เม.ย.2557 กรรมการ บจ.เพลยพ์าร์ค (เดิมช่ือบจ.ฟันบ็อกซ)์ 
ใหบ้ริการเกมออนไลน์

ธ.ค. 2558-ปัจจุบนั กรรมการ บจ.เพลยพ์าร์ค (เดิมช่ือบจ.ฟันบ็อกซ)์ 
ใหบ้ริการเกมออนไลน์

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั

รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้มอี านาจควบคุม และเลขานุการบริษทั (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)

ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง/วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง อาย ุ(ปี) คุณวฒิุทางการศึกษา
สดัส่วนการถือหุน้ใน

บริษทั (%)

ความสมัพนัธท์าง
ครอบครัวระหวา่ง

ผูบ้ริหาร

 _______________ รับรองควำมถูกตอ้ง
เอกสำรแนบ 1 หนำ้ท่ี 1



บริษทั เอเชียซอฟท ์คอร์ปอเรชัน่ จ  ำกดั (มหำชน)

เอกสารแนบ 1

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษทั/ประเภทธุรกิจ

นายสุระศักดิ ์เคารพธรรม 51 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ-การเงิน ไม่มี ไม่มี ก.ค.2551-ปัจจุบนั กรรมการ บมจ.เอเชียซอฟท ์คอร์ปอเรชัน่
กรรมการ University of Pennsylvania - the Wharton School ใหบ้ริการเกมออนไลน์
ไดรั้บแต่งตั้งเป็นกรรมการเม่ือวนัท่ี ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ Science in Industrial 2547-ปัจจุบนั กรรมการอิสระ และ กรรมการ บมจ.สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์
1 กรกฎาคม 2551 & Operations Engineering, Major in Operations พิจารณาค่าตอบแทนฯ เทคโนโลยี

Research, University of Michigan - Ann Arbor กรรมการบริหาร ผลิตช้ินส่วนยานยนต์
ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า สถาบนัเทคโนโลยี 2546-ปัจจุบนั กรรมการ บจ.อลัตสั แอดไวซอร่ี
พระจอมเกลา้ เจา้คุณทหารลาดกระบงั ท่ีปรึกษาดา้นการเงิน
Director Accreditation Program:DAP 9/2004 2555-ปัจจุบนั กรรมการผูจ้ดัการ บจ.ไพรเวท อิควิต้ี (ประเทศไทย)
 Director Certification Program (DCP 212/2015) ท่ีปรึกษาดา้นการเงินและการลงทุน

2557-ปัจจุบนั กรรมการ บมจ.แม็คกรุ๊ป
จดัจ าหน่ายเส้ือผา้ส าเร็จรูป

นายเฉลมิพงษ์ จติต์ขันติวงศ์ 56 นิติศาสตรมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัคอร์แนล 0.099 ไม่มี 2550-ปัจจุบนั กรรมการอิสระ บมจ.เอเชียซอฟท ์คอร์ปอเรชัน่
กรรมการ กรรมการอิสระ และ (Cornell University) ประเทศสหรัฐอเมริกา ประธานกรรมการตรวจสอบ ใหบ้ริการเกมออนไลน์
ประธานกรรมการตรวจสอบ เนติบณัฑิตไทย เนติบณัฑิตยสภา 2530-ปัจจุบนั ทนายความ บจ.ส านกักฎหมาย ด าเนิน
ไดรั้บแต่งตั้งเป็นกรรมการเม่ือวนัท่ี ปริญญาตรี นิติศาสตรบณัฑิต (เกียรตินิยม) สมเกียรติ และบุญมา
3 พฤษภาคม 2550 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ใหบ้ริการงานดา้นกฎหมาย

ประกาศนียบตัรบณัฑิต สาขากฎหมายธุรกิจ
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์
Director Accreditation Program:DAP 53/2006
Understanding the Fundamental of Financial
Statements: UFS 9/2007

รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้มอี านาจควบคุม และเลขานุการบริษทั (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)

ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง อาย ุ(ปี) คุณวฒิุทางการศึกษา
สดัส่วนการถือหุน้ใน

บริษทั (%)

ความสมัพนัธท์าง
ครอบครัวระหวา่ง

ผูบ้ริหาร

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั

 _______________ รับรองควำมถูกตอ้ง
เอกสำรแนบ 1 หนำ้ท่ี 2



บริษทั เอเชียซอฟท ์คอร์ปอเรชัน่ จ  ำกดั (มหำชน)

เอกสารแนบ 1

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษทั/ประเภทธุรกิจ

นางมลฤด ีสุขพนัธรัชต์ 52 บญัชีมหาบณัฑิต สาขาบญัชี 0.073 ไม่มี 23 พ.ย.50-ปัจจุบนั  กรรมการอิสระ บมจ.เอเชียซอฟท ์คอร์ปอเรชัน่
กรรมการ กรรมการอิสระ และ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ (รวมคูส่มรส) กรรมการตรวจสอบ ใหบ้ริการเกมออนไลน์
กรรมการตรวจสอบ บญัชีบณัฑิต (เกียรตินิยม) สาขาบญัชี ก.ค.2554-ปัจจุบนั กรรมการและ บมจ.แพลน บี มีเดีย
ไดรั้บแต่งตั้งเป็นกรรมการเม่ือวนัท่ี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ กรรมการตรวจสอบ ธุรกิจส่ือโฆษณา
23 พฤศจิกายน 2550 ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย มิ.ย.  2558 - ปัจจุบนั กรรมการอิสระ บริษทั เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จ  ากดั (มหาชน)

Director Certification Program: DCP 31/2003 ประธานกรรมการตรวจสอบ นายหนา้ตวัแทนประกนัภยัและประกนัชีวิต
Director Accreditation Program:DAP 34/2005 พ.ย.2557-ปัจจุบนั รองกรรมการผูจ้ดัการดา้นบญัชี บมจ.นวนคร
Director Diploma Award(Fellow Member)11/2003 และการเงิน ผลิตไฟฟ้า
Audit Committee Program: ACP 23/2008 ม.ค.2558-ปัจจุบนั รองกรรมการผูจ้ดัการฝ่ายการเงิน บจ.ผลิตไฟฟ้า นวนคร 

ผลิตไฟฟ้า
ปัจจุบนั อาจารยพิ์เศษ ภาควิชาการบญัชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์

 อาจารยพิ์เศษ ภาควิชาการสอบบญัชี คณะบญัชี มหาวิทยาลยักรุงเทพ
นายธันวา เลาหศิริวงศ์ 51 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์ ไม่มี ไม่มี 1 มี.ค. 2554-ปัจจุบนั กรรมการอิสระ บมจ.เอเชียซอฟท ์คอร์ปอเรชัน่
กรรมการ กรรมการอิสระ และ สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ ลาดกระบงั กรรมการตรวจสอบ ใหบ้ริการเกมออนไลน์
กรรมการตรวจสอบ Director Certification Program: DCP 43/2004 ส.ค.2557-ปัจจุบนั กรรมการ บมจ.ทีโอที

ไดรั้บแต่งตั้งเป็นกรรมการเม่ือวนัท่ี
ประกาศนียบตัร Successful Formulation & Execution of Strategy 
(SFE 22/2557)

ธุรกิจสือสาร

1 มีนาคม 2554  Advance Audit Committee Program (AACP) รุ่นท่ี 20 ปี 2558 2558-ปัจจุบนั กรรมการอิสระ ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน)
 Ethical Leadership Program (ELP)  รุ่นท่ี 1  ปี 2558 กรรมการตรวจสอบ
 Driving Company Success with IT Governance (ITG) รุ่นท่ี 2 ปี 2559 2558-ปัจจุบนั กรรมการอิสระ บริษทัอุตสาหกรรมถุงพลาสติกไทย จ ากดั
ประกาศนียบตัรธรรมาภิบาลส่ิงแวดลอ้มส าหรับผูบ้ริหารระดบัสูง 
รุ่นท่ี 4 ปี 2559 (ปธส. 4/2559)

ประธานกรรมการตรวจสอบ

2557-2558 กรรมการ บจ.เอฟ เอ เอส ที โซลูชัน่ส์
ใหค้  าปรึกษาและจดัหาเก่ียวกบัซอฟทแ์วร์

2557-2558 กรรมการการเงินและสินทรัพย์ สถาบนัเทคโนโลย ีพระจอมเกลา้เจา้คุณทหาร
ลาดกระบงั
ใหบ้ริการดา้นการศึกษา

2555-2557 กรรมการอิสระ บมจ.คอมมิวนิเคชัน่ แอนด ์ซิสเตม็ส์ โซลูชัน่
กรรมการตรวจสอบ จดัจ าหน่ายสินคา้เก่ียวกบัระบบไฟฟ้า ออกแบบ

และติดตั้งระบบโทรคมนาคม
2550-2554 กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บจ.ไอบีเอ็ม ประเทศไทย

ธุรกิจคอมพิวเตอร์

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั

รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้มอี านาจควบคุม และเลขานุการบริษทั (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)

ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง อาย ุ(ปี) คุณวฒิุทางการศึกษา
สดัส่วนการถือหุน้ใน

บริษทั (%)

ความสมัพนัธท์าง
ครอบครัวระหวา่ง

ผูบ้ริหาร

 _______________ รับรองควำมถูกตอ้ง
เอกสำรแนบ 1 หนำ้ท่ี 3



บริษทั เอเชียซอฟท ์คอร์ปอเรชัน่ จ  ำกดั (มหำชน)

เอกสารแนบ 1

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษทั/ประเภทธุรกิจ

นายกติติพงศ์ พฤกษอรุณ 48 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 0.004 ไม่มี มี.ค.2553-ปัจจุบนั รองกรรมการผูจ้ดัการ บมจ.เอเชียซอฟท ์คอร์ปอเรชัน่
รองกรรมการผูจ้ดัการ Successful Formulation & Execution of Strategy Class 13/2011 ใหบ้ริการเกมออนไลน์

กรรมการ บริษ ท ไพลยไ์ซเบอร์เกมส์ จ  ากดั
กรรมการ บริษทัไทยแวร์ คอมมิวนิเคชัน่ จ  ากดั
กรรมการ บริษทั ธิงคพ์ลสั ดิจิตอล จ ากดั

ไดรั้บแต่งตั้งเม่ือวนัท่ี 2549-2553 ผูช่้วยผูอ้  านวยการฝ่าย/ บมจ.เอ็ม เอฟ อี ซี
2 มีนาคม 2553 ผูจ้ดัการฝ่าย ผูใ้หบ้ริการวางระบบสารสนเทศ

2552-2553 กรรมการ บจ.แอดวานซ ์อินเทลลิเจนท ์
โมเดิร์นนิต้ี
พฒันาซอฟทแ์วร์

2547-2549 รองกรรมการผูจ้ดัการ บจ. เอซิส คอมพิวเตอร์
จ าหน่ายส่งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

2534-2547 ผูจ้ดัการทัว่ไป บจ.กลุ่มแอดวานซ ์รีเสิร์ช
จ าหน่ายส่งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

นางสาวศิริรัตน์ ไวศรายุทธ์ 42 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Southeastern University, USA ไม่มี ไม่มี ส.ค.2557-ปัจจุบนั รองกรรมการผูจ้ดัการ บมจ.เอเชียซอฟท ์คอร์ปอเรชัน่
รองกรรมการผูจ้ดัการ ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ใหบ้ริการเกมออนไลน์

กรรมการ บริษทั มิริน อินโนเวชัน่ จ  ากดั
ไดรั้บแต่งตั้งเม่ือวนัท่ี 1 สิงหาคม 2557 Successful Formulation & Execution of Strategy, Class 13/2011 2552-2557 ผูช่้วยผูอ้  านวยการ บมจ.เอเชียซอฟท ์คอร์ปอเรชัน่

ใหบ้ริการเกมออนไลน์

นางรัตนา  มะโนมงคลกุล 54 ปริญญาโท การจดัการ วิทยาลยัการจดัการ มหาวิทยาลยัมหิดล ไม่มี ไม่มี พ.ค.2558-ปัจจุบนั รองกรรมการผูจ้ดัการ บมจ.เอเชียซอฟท ์คอร์ปอเรชัน่
รองกรรมการผูจ้ดัการ ปริญญาตรี บญัชี มหาวิทยาลยักรุงเทพ ใหบ้ริการเกมออนไลน์
ไดรั้บแต่งตั้งเม่ือวนัท่ี 18 พ.ค. 2558 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัรามค าแหง 2553-2557 ผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชีการเงิน(เอเชีย) บจ.ร็อคเซล (ไทยแลนด)์ จ ากดั

Director Accreditation Program (DAP 126/2559) จ าหน่ายผลิตภณัฑก์ระดาษและเยือ่กระดาษ
2544-2553 ผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชีการเงิน บจ.อินแกรมไมโคร(ประเทศไทย) 

คา้ส่งผลิตภณัฑไ์อที
2533-2544 Shared Service Manager บจ. เอบีบี

จ  าหน่ายผลิตภณัฑอิ์เลคทรอนิคและวิศวกรรม
นายวินยั วิมุกติ 49 ปริญญาโท Computer Science สถาบนัเทคโนโลยแีห่งรัฐอิลลินอยส์ ไม่มี ไม่มี 2555-ปัจจุบนั รองกรรมการผูจ้ดัการ บมจ.เอเชียซอฟท ์คอร์ปอเรชัน่
รองกรรมการผูจ้ดัการ ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ใหบ้ริการเกมออนไลน์
ไดรั้บแต่งตั้งเม่ือวนัท่ี 2553-2555 ท่ีปรึกษา บมจ.กรุงเทพประกนัภยั
16 กรกฎาคม 2555 บริษทัประกนัวินาศภยั

2551-2553 กรรมการผูอ้  านวยการ บจ.เฟิร์สเทคโซลูชัน่
ใหบ้ริการ IT Solution

รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้มอี านาจควบคุม และเลขานุการบริษทั (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)

ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง อาย ุ(ปี) คุณวฒิุทางการศึกษา
สดัส่วนการถือหุน้ใน

บริษทั (%)

ความสมัพนัธท์าง
ครอบครัวระหวา่ง

ผูบ้ริหาร

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั

 _______________ รับรองควำมถูกตอ้ง
เอกสำรแนบ 1 หนำ้ท่ี 4



บริษทั เอเชียซอฟท ์คอร์ปอเรชัน่ จ  ำกดั (มหำชน)

เอกสารแนบ 1

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษทั/ประเภทธุรกิจ

นางรัตนา  มะโนมงคลกลุ 54 ปริญญาโท การจดัการ วิทยาลยัการจดัการ มหาวิทยาลยัมหิดล ไม่มี ไม่มี พ.ค.2558-ปัจจุบนั รองกรรมการผูจ้ดัการ บมจ.เอเชียซอฟท ์คอร์ปอเรชัน่
เลขานุการบริษทั ปริญญาตรี บญัชี มหาวิทยาลยักรุงเทพ ใหบ้ริการเกมออนไลน์
ไดรั้บแต่งตั้งเม่ือวนัท่ี 26 ก.พ. 2559 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัรามค าแหง 2553-2557 ผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชีการเงิน(เอเชีย) บจ.ร็อคเซล (ไทยแลนด)์ จ ากดั

Director Accreditation Program (DAP 126/2559) จ าหน่ายผลิตภณัฑก์ระดาษและเยือ่กระดาษ
2544-2553 ผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชีการเงิน บจ.อินแกรมไมโคร(ประเทศไทย) 

คา้ส่งผลิตภณัฑไ์อที
2533-2544 Shared Service Manager บจ. เอบีบี

จ  าหน่ายผลิตภณัฑอิ์เลคทรอนิคและวิศวกรรม

หมายเหตุ : 1. สัดส่วนการถือหุน้ในบริษทั เป็นรายงาน ณ วนัท่ี 17  มีนาคม 2560

2. กรรมการอิสระทุกท่านไม่มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจหรือการใหบ้ริการทางวิชาชีพกบับริษทั
3. กรรมการและผูบ้ริหารทุกท่านไม่มีประวติัการกระท าผิด

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั

รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้มอี านาจควบคุม และเลขานุการบริษทั (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)

ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง อาย ุ(ปี) คุณวฒิุทางการศึกษา
สดัส่วนการถือหุน้ใน

บริษทั (%)

ความสมัพนัธท์าง
ครอบครัวระหวา่ง

ผูบ้ริหาร

 _______________ รับรองควำมถูกตอ้ง
เอกสำรแนบ 1 หนำ้ท่ี 5



บริษทั เอเชียซอฟท ์คอร์ปอเรชัน่ จ  ำกดั (มหำชน)
( ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559)

รายช่ือบริษทัยอ่ย PP ASI A Cap PCG ASO ASM PT Indo CIB TP LUI MR
 รายช่ือกรรมการ
1. นายตนั เตียว ลิม / / / / / /
2. นายปราโมทย ์สุดจิตพร / / /
3. นายเลิศชาย กนัภยั / /
4. นายพิพฒัน์ รุ่งเรือง /
5. นางสาวเกษรา ปริญญานุสรณ์ /
6. Mr. Wong Wai Keong / /
7. Mr. Gerry Chek Wai Ung / /
8. Mr. Ku Foo Keong /
9. Mr. Quach Dong Quang / / /
10. Michael Olila Tan /
11. Fredilyn Apor Pedron /
12. Michael Dennis D. Rayala /
13. นายสุรพงษ ์วีระรักษเ์ดชา /
14. นายกิตติพงศ ์พฤกษอรุณ / /
15. นางสาวศิริรัตน์ ไวศรายทุธ์ /

หมายเหตุ 1. / = กรรมการ 
2. PP= บริษทั เพลยพ์าร์ค จ  ากดั (เดิมช่ือบริษทั ฟันบ็อกซ์ จ  ากดั)
3. ASI = บริษทั เอเชียซอฟท ์อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั
4. A Cap= บริษทั เอ แคปปิตอล จ ากดั
5. PCG= บริษทั เพลยไ์ซเบอร์เกมส์ จ  ากดั
6. ASO = Asiasoft Online PTE LTD.
7 ASM = AS Online SDN. BHD.
8. ASID = PT. Asiasoft
9. CIB= CIB Development SDN. BHD.
10. TP=บริษทั ธ้ิงคพ์ลสั ดิจิตอล จ ากดั
11. LUI=Level Up!, Inc.
12. MR=บริษทั มิริน อินโนเวชัน่ จ  ากดั

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรรมการของบริษทัย่อย เอกสารแนบ 2

 _______________ รับรองควำมถูกตอ้ง
เอกสำรแนบ 2 หนำ้ท่ี 1
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