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1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ  

1.1 พันธกิจของบริษัท 
 
 

“To inspire endless moments of FUN and excitement 
through virtual and live experiences.” 

 
 
    เรายงัคงมุง่สร้างประสบการณ์ความสนกุสูส่งัคมออนไลน์ และก้าวไปสูก่ารเป็นผู้น าด้านธุรกิจบนัเทิงออนไลน์
ในภมูิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ ด้วยความเช่ือมัน่ในศกัยภาพของธุรกิจทีม่ีแนวโน้มการเติบโตสงูอยา่งตอ่เนื่อง
ในอนาคต โดยมีกลยทุธ์ในการด าเนินงาน ดงันี ้ 

 ขยายการบริการให้ครอบคลมุภมูภิาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ 
 ขยายธุรกิจออนไลน์ ไมเ่พียงแคเ่กมออนไลน์ แตร่วมถงึธุรกิจออนไลน์ด้านอื่น ๆ  
 จดัหาเกมดงัระดบัโลกที่มีเนือ้หาที่นา่สนใจหลากหลายประเภทมาปอ้นสูส่งัคมออนไลน์ โดยร่วมมอืกบั

บริษัทพฒันาเกมชัน้น าทัว่โลก 
 สร้างแรงบนัดาลใจและเช่ือมตอ่สงัคมออนไลน์ด้วยความสนกุที่ไมส่ิน้สดุ 
 สร้างสรรค์สงัคมออนไลน์ที่ดใีห้เกิดขึน้ 

 
1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส าคัญ 

บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ หรือ AS”) เดิมช่ือ บริษัท บี.เอม็. มีเดยี 
(ไทยแลนด์) จ ากดั ก่อตัง้เมื่อวนัที่ 20 กนัยายน 2544 ด้วยทนุจดทะเบียน 5,000,000 บาท เพื่อประกอบธุรกิจจดั
จ าหนา่ยเกมพีซี โดยมีผู้ ร่วมก่อตัง้คือ นายปราโมทย์ สดุจิตพร, Mr. Tan Tgow Lim และนายเลศิชาย กนัภยั ซึง่
เป็นผู้มีประสบการณ์ในธุรกิจซอฟต์แวร์เพื่อความบนัเทงิมาเป็นระยะเวลานาน 

 ปี 2546 บริษัทฯ เร่ิมธุรกิจให้บริการเกมออนไลน์ในประเทศไทย โดยเปิดตวัเกม “Ragnarok Online” ซึง่
ซือ้ลขิสทิธ์ิมาจาก Gravity Co., Ltd. ประเทศเกาหลใีต้ แล้วน ามาดดัแปลงเป็นภาษาไทย เพื่อให้บริการ
แก่ผู้ เลน่เกมในประเทศจนประสบความส าเร็จอยา่งสงู เป็นก้าวส าคญัที่ท าให้บริษัทฯ เป็นท่ีรู้จกัในฐานะ
หนึง่ในผู้ให้บริการเกมออนไลน์ชัน้น าในไทย 

 ปี 2547 - 2548 มีการปรับโครงสร้างบริษัทในกลุม่ที่มีผู้ ถือหุ้นร่วมกนั โดยเข้าซือ้หุ้นบริษัทตา่ง ๆ จาก
กลุม่ผู้ ถือหุ้นหลกัของบริษัทฯ เพื่อให้เกิดความชดัเจนในการด าเนินกิจการ รวมทัง้สามารถประหยดั
คา่ใช้จา่ยและเพิ่มประสทิธิภาพในการบริหารงาน 

 ปี 2549 ขยายตลาดสูเ่กมแนว Casual ด้วยการเปิดให้บริการเกม “Audition” ซึง่ประสบความส าเร็จ
อยา่งมาก และยงัคงครองอนัดบั 1 ของเกมเต้นในประเทศไทยจนถึงวนันี ้และในปีเดียวกนั บริษัทฯ ยงั
ได้ลงทนุเปิดบริษัท Asiasoft Online Pte. Ltd. ในประเทศสงิคโปร์ นบัเป็นก้าวแรกในการขยายตลาดสู่
ภมูิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ 
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 ปี 2550 ได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย เมือ่วนัท่ี 17 พฤษภาคม 2550 โดยมีทนุ

จดทะเบยีน 316,000,000 บาท 
 ปี 2554 ขยายธุรกิจออนไลน์ที่นอกเหนือจากการให้บริการเกมออนไลน์ ด้วยการเข้าลงทนุในบริษัท ไทย

แวร์ คอมมิวนเิคชัน่ จ ากดั ผู้ให้บริการเว็บไซต์ www.thaiware.com ซึง่เป็นแหลง่ข้อมลูขา่วสารด้านไอที 
และเป็นแหลง่ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ตา่ง ๆ ทัง้ของไทยและตา่งประเทศ โดยได้รับการจดัอนัดบัโดย 
Truehits ให้เป็นเว็บไซต์ทา่ด้านไอทีอนัดบั 1 และยงัเป็นแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซที่จ าหนา่ยซอฟต์แวร์ 
อปุกรณ์ไอที และแกดเจ็ตอีกด้วย 

 ปี 2555 ขยายตลาดสูป่ระเทศมาเลเซีย ด้วยการลงทนุในบริษัท CIB Development Sdn. Bhd. 
 ปี 2557 ก้าวเข้าสูต่ลาดเกมโมบายล์ เพื่อรองรับพฤติกรรมของผู้บริโภคที่นิยมใช้สมาร์ตโฟนเพิ่มมากขึน้ 

และด้วยกระแสความนิยมของสือ่ออนไลน์และการท าตลาดบนแพลตฟอร์มดิจิตอล บริษัทฯ จงึขยาย
ธุรกิจด้านเอเจนซกีารตลาดดจิิทลัด้วยการร่วมลงทนุในบริษัท ธิง้ค์พลสั ดิจิตอล จ ากดั เพื่อให้บริการ
ด้านการวางแผนการตลาดดิจิทลัแบบครบวงจรแก่ลกูค้าองค์กรตา่ง ๆ รวมถึงบริษัทในเครือ นอกจากนี ้
ในปีเดยีวกนั ได้มุง่สูธุ่รกิจการผลติเนือ้หาดิจิทลัด้วยการร่วมลงทนุภายใต้บริษัท มิริน อินโนเวชั่น จ ากดั 
เพื่อพฒันาเกมออนไลน์และเกมโมบายล์ รวมถึงแอปพลเิคชนัตา่ง ๆ จากฝีมอืคนไทย นอกจากนี ้บริษัท
ฯ ยงัคงรุกตลาดในภมูิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ด้วยการขยายตลาดสูป่ระเทศฟิลปิปินส์ จากการเข้า
ซือ้กิจการในบริษัท Level Up! Inc. 

 ปี 2559 เพิ่มทนุจดทะเบยีน จ านวน 102,469,254 บาท เป็นทนุจดทะเบียน 409,877,016 
 ปี 2560 ร่วมลงทนุในบริษัท สกายเน็ต ซิสเต็มส์ จ ากดั ซึง่เป็นบริษัทเทคโนโลยีการเงินรูปแบบใหม ่

(FinTech Startup) เพื่อพฒันาแอปพลเิคชนัเก่ียวกบัการซือ้ขายหุ้นและหลกัทรัพย์ ถือเป็นการตอ่ยอด
ทางธุรกิจใหมข่องเรา 

 ปี 2561 เพิม่ทนุจดทะเบยีน บริษัท สกายเน็ต ซิสเต็มส์ จ ากดั บริษัทร่วมในประเทศไทย และเพิ่มทนุจด
ทะเบียน Asiasoft Online Pte. Ltd. บริษัทยอ่ยในประเทศสงิคโปร์ พร้อมทัง้เปลีย่นช่ือเป็น Playpark 
Pte. Ltd. นอกจากนีไ้ด้มีการเจรจาหาพนัธมิตรทางธุรกิจในประเทศพมา่และอินโดนเีซีย เพื่อเตรียมการ
เปิดให้บริการเกมออนไลน์ในชว่งต้นปี 2562 
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1.3 โครงสร้างการถอืหุ้นของกลุ่มบริษัท 

ณ 31 ธนัวาคม 2561 กลุม่เอเชียซอฟท์ (กลุม่บริษัทฯ) ประกอบด้วยบริษัทตา่งๆ รวม 12  บริษัทดงันี ้
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  กลุม่บริษัทฯ ด าเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกบัการให้บริการด้านความบนัเทิงออนไลน์ ดงันี ้

 

กลุ่มบริษัทฯ ประเทศ ประเภทธุรกิจหลัก 

1. บมจ. เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชัน่ “AS”) 
 
 
 
2. บจก. เอ แคปปิตอล (“A Capital”) 
 
3. บจก. ไทยแวร์ คอมมิวนิเคชัน่ ("Thaiware") 
 
 
 
4. บจก. สกายเน็ต ซิสเต็มส์ (“Skynet”) 
 
 5. บจก. ทริปเปิล้เอส โซเชียลเทรด (ประเทศไทย) (“TripleS”) 
 
 
6. บจก. เพลย์พาร์ค (“Playpark”) 
 
7. CIB Development Sdn. Bhd. ("CIB Dev") 
 
8. CIB Net Sdn. Bhd. (“CIB Net”) 
 
9. Playpark Inc. (“PPI”) 
 
10. Playpark Pte. Ltd. (“PPP”) 
(เดิมช่ือบริษัท Asiasoft Online Pte. Ltd.) 
 
11. AS Online Sdn. Bhd. (“ASM”) 
 

ไทย 
 
 
 

ไทย 
 

ไทย 
 
 
 

ไทย 
 

ไทย 
 
 

ไทย 
 
   มาเลเซยี 
 
   มาเลเซยี 
 
  ฟิลปิปินส์ 
 
 

สงิคโปร์ 
 
  มาเลเซยี 
 

ประกอบธุรกิจให้บริการด้านความบนัเทิงออนไลน์ โดยมุง่เน้น
การให้บริการเกมออนไลน์และเกมบนโทรศพัท์เคลือ่นท่ีใน
ประเทศไทย 
 
เพื่อการเข้าไปลงทนุในบริษัทอื่น (Holding Company) 
 
ให้บริการแลกเปลีย่นข้อมลูขา่วสารและจ าหนา่ยซอฟต์แวร์และ
อปุกรณ์ไอทีบนเว็บไซต์ รวมทัง้ให้บริการดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ 
และบริการโฆษณาในเว็บไซต์ www.thaiware.com 
 
พฒันาแอปพลเิคชนัด้านการซือ้ขายหุ้นและหลกัทรัพย์ 
 
ประกอบกิจการพฒันาและให้บริการซอฟต์แวร์โซลชูนัและ
อปุกรณ์ไอที 
 
ให้บริการเกมออนไลน์ 
 
ให้บริการเกมออนไลน์ทัง้พีซแีละโมบายล์ในประเทศมาเลเซีย 
 
ให้บริการเกมออนไลน์ทัง้พีซแีละโมบายล์ในประเทศมาเลเซีย 
 
ให้บริการเกมออนไลน์ในประเทศฟิลปิปินส์ 
 
 
ให้บริการเกมออนไลน์ทัง้พีซแีละโมบายล์ในประเทศสงิคโปร์ 
 
ให้บริการเกมออนไลน์ในประเทศมาเลเซีย 
 

http://www.thaiware.com/
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12. PT. Asiasoft ("ASID") 
 

 
อินโดนีเซีย 

 

 
ให้บริการเกมออนไลน์ในประเทศอินโดนีเซีย 
 

 

 

1.4  ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถอืหุ้นใหญ่ 

 

การด าเนินธุรกิจหลกัของบริษัท มิได้มีความสมัพนัธ์หรือเก่ียวข้องกบัการด าเนินธุรกิจอื่นของผู้ ถือหุ้นรายใหญ่อย่างมี
นยัส าคญั 
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2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

2.1 โครงสร้างรายได้จากแต่ละสายผลิตภณัฑ์หรือกลุ่มธุรกจิ 

รายได้ของกลุม่บริษัทฯ แบง่ตามประเภทธุรกิจได้ 3 ประเภท ดงันี ้

 
 

รายได้ของกลุม่บริษัทฯ แบง่ตามภมูิศาสตร์ได้ 2 ประเภท ดงันี ้

    

 
 
2.2 ลักษณะผลิตภณัฑ์หรือบริการ 

2.2.1 ลักษณะการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ 
 
กลุม่บริษัทฯ เป็นผู้ให้บริการด้านความบนัเทงิออนไลน์ (Online Entertainment Service) ท่ีเก่ียวกบัเกมออนไลน์ 

(Online Game) ชัน้น าในภมูิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ ซึง่มช่ืีอเสยีงที่ได้รับการยอมรับทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ 
กลุม่บริษัทฯ เปิดให้บริการเกมออนไลน์ครัง้แรกในไทยเมื่อปี 2546 ด้วยเกม “Ragnarok Online” ซึง่ได้รับความ

นิยมอยา่งสงู และในปี 2551 ได้เปิดให้บริการเกม “MapleStory” ซึง่ได้รับการตอบรับอยา่งดจีากเกมเมอร์ในประเทศ
สงิคโปร์ ถือเป็นก้าวส าคญัที่ท าให้บริษัทฯ เป็นท่ีรู้จกัในฐานะหนึง่ในผู้ให้บริการเกมออนไลน์ชัน้น าในไทย  

ในระหวา่งปี 2561  มี เกมออนไลน์ที่เปิดให้บริการทัง้บนแพลตฟอร์มพีซีและโมบายล์ รวม 29 เกม ใน 5 ประเทศ 
คือ ไทย (10 เกม) สงิคโปร์ (3 เกม) มาเลเซีย (20 เกม) ฟิลปิปินส์ (11 เกม) และอินโดนีเซยี (2 เกม) โดยในช่วง 3 ปีที่ผา่น
มา การให้บริการเกมออนไลน์ถือเป็นธุรกิจหลกัที่สร้างรายได้ให้แกก่ลุม่บริษัทฯ ในสดัสว่นเฉลีย่ร้อยละ 83 - 87 ของรายได้
ทัง้หมด     
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การให้บริการเกมออนไลน์ในแตล่ะประเทศจะด าเนินการผา่นบริษัทท่ีจดัตัง้ขึน้ในประเทศนัน้ ๆ ซึง่แตล่ะบริษัทจะ
มีระบบเซิร์ฟเวอร์ทัง้ทีต่ัง้อยูใ่นประเทศตนเองเพื่อให้บริการแก่ผู้ เลน่เกมในแตล่ะประเทศ และเซิร์ฟเวอร์ที่ตัง้อยูใ่นประเทศ
สงิคโปร์ในกรณีที่ต้องการให้บริการแก่ผู้ เลน่หลายประเทศในภมูิภาคพร้อมกนั โดยกลุม่บริษัทฯ ได้จดัเตรียมเซิร์ฟเวอร์ไว้
อยา่งเพียงพอ สามารถรองรับผู้ เลน่เกมจ านวนมากพร้อมกนัได้อยา่งมีประสทิธิภาพ  

กลุม่บริษัทฯ มีรายได้จากการให้บริการเกมออนไลน์ ซึง่ผู้ เลน่สามารถเติมเงินเข้าเกมผา่นบริการตา่ง ๆ ดงันี  ้
 บตัรเติมเงินลว่งหน้าที่ออกโดยกลุม่บริษัทฯ ได้แก่ บตัร @Cash และบตัร LevelUp ซึง่จ าหนา่ยในรูปแบบ

บตัรพลาสติกและบตัรอเิลก็ทรอนิกส์ ผ่านตวัแทนจ าหนา่ยและร้านค้าปลกีชัน้น าทัว่ภมูิภาคเอเชียตะวนัออก
เฉียงใต้ 

 บตัรเติมเงินโทรศพัท์หรือบตัรเงินสดที่ออกโดยผู้ให้บริการมือถือในแตล่ะประเทศ อาทิ บตัรเงินสด One-2-
Call!, บตัรเงินสด true money, บตัรเติมเงินโทรศพัท์ Celcom เป็นต้น ซึง่จ าหนา่ยในรูปแบบบตัรพลาสติก
และบตัรอิเลก็ทรอนิกส ์

 การช าระผา่นบตัรเดบิตและบตัรเครดิตที่ได้รับการรับรองจาก Visa และ MasterCard 
 การช าระผา่นระบบธนาคารทางออนไลน์ (Online Banking) ของ 5 ธนาคารในประเทศไทย ได้แก่ ธนาคาร

กรุงเทพ ธนาคารกรุงศรีอยธุยา ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกสกิรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์  
 การช าระผา่นแอปพลเิคชนั Rabbit LINE Pay ในประเทศไทย   
 การช าระผา่นบญัชี PayPal  
 การช าระผา่นบริการ SMS ในประเทศที่เปิดให้บริการ 
 
ทัง้นี ้บริการท่ีกลา่วมาข้างต้น สามารถใช้ได้กบัเกมออนไลน์ทกุเกมที่กลุม่บริษัทฯ ให้บริการในแตล่ะประเทศ และ

ยงัสามารถใช้เติมเงินเกมออนไลน์ของบริษัทอื่นที่เข้าร่วมเป็นพนัธมิตรทางธุรกิจกบักลุม่บริษัทฯ ด้วย 
 
ส าหรับเกมทีใ่ห้บริการบนแพลตฟอร์มโมบายล์ ผู้ เลน่สามารถเตมิเงินเข้าเกมผา่นช่องทางการช าระเงินของ App 

Store ส าหรับระบบปฏิบตัิการ iOS และ Google Play ส าหรับระบบปฏิบตัิการ Android 
 
นบัตัง้แตปี่ 2558 ที่ผา่นมา กลุม่บริษัทฯ ได้พฒันาและปรับปรุงการเตมิเงินขึน้ใหม ่โดยมีช่ือเรียกวา่ระบบ 

PlayMall ซึง่ท าหน้าที่เสมือนกระเป๋าเงินกลาง ส าหรับใช้จา่ยซือ้ไอเทมและบริการตา่ง ๆ ในเกมที่ให้บริการภายใต้แบรนด์ 
PlayPark โดยมุง่เน้นอ านวยความสะดวกและความง่ายในการเตมิเงินของผู้ เลน่เกมจากทัว่ภมูิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียง
ใต้ ระบบสามารถรองรับการเติมเงินเพื่อแลกเป็นแต้ม (Cash Point) ของสกลุเงินตา่ง ๆ ถึง 7 สกลุ เช่น ดอลลาร์สหรัฐ, 
บาท (ไทย), ริงกิต (มาเลเซีย), ดอลลาร์สงิคโปร์, ดอง (เวียดนาม), เปโซ (ฟิลปิปินส์) และรูเปียห์ (อนิโดนีเซีย) โดยผู้ เลน่
สามารถใช้บริการช่องทางการเตมิเงินท่ีกลา่วมาแล้วข้างต้น เพื่อเติมเงินเข้ากระเป๋าเงินกลางของระบบ PlayMall 
นอกจากนี ้ในปี 2561 ที่ผา่นมา กลุม่บริษัทฯ ยงัได้ด าเนินการปรับปรุงระบบการเติมเงิน PlayMall เวอร์ชนัใหม ่ท่ีสามารถ
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รองรับมาตรฐานด้านการรับรู้รายได้ทางบญัชีแบบใหมท่ีจ่ะมีผลบงัคบัใช้ในปี 2562 รวมถึงปรับให้ระบบมีความยดืหยุน่ 
เพื่อให้การจดัท าโปรโมชนัการเตมิเงินแก่ผู้ เลน่ได้สะดวกและมีประสทิธิภาพมากยิ่งขึน้ 

 
นอกจากนี ้ เพื่อสนบัสนนุการให้บริการเกมออนไลน์ กลุม่บริษัทฯ จดัตัง้ศนูย์บริการข้อมลูเกมออนไลน์เพื่อตอบ

ปัญหาและข้อสงสยัด้านเทคนิคและวิธีเลน่เกมผา่นทางโทรศพัท์ (Call Center) ระบบแชต (Live Chat) อีเมล (Email) และ
สือ่โซเชียลมเีดีย อาทิ Facebook Fanpage และบญัชี Line@ ของบริษัท 
 

ในระหวา่งปี 2561 กลุม่บริษัทฯ เปิดให้บริการเกมออนไลน์รวม 29 เกม ใน 5 ประเทศ ดงันี ้

เกมออนไลน์ ประเภทเกมก รูปแบบการคิดคา่บริการข 

 
1. MapleStorySEA MMORPG Item Sale 

 
2. Yulgang  MMORPG Item Sale 

 
3. Perfect World  MMORPG Item Sale 

 
4. Granado Espada  MMORPG Item Sale 

 
5. Cabal  MMORPG Item Sale 

 
6. TLBB  MMORPG Item Sale 

 
7. Dragon Nest  MMORPG Item Sale 

 
8. Elsword  MMORPG Item Sale 

 
9. Flyff MMORPG Item Sale 

 
10. Moxiang  MMORPG Item Sale 

 
11. Luna Online  MMORPG Item Sale 

 
12. Ran Online MMORPG Item Sale 

 
13. Rising Force Online  MMORPG Item Sale 

 
14. Wulin Online  MMORPG Item Sale 

 
15. Tian Zi Chuan Qi MMORPG Item Sale 

 
16. Tanki Online Webgame Item Sale 

 
17. Audition Casual Item Sale 

 
18. Super Dancer Online Xtreme Casual Item Sale 

 
19. Tales Runner Casual Item Sale 
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20. Mission Against Terror 2 FPS Item Sale 

 
21. Special Force 2  FPS Item Sale 

 
22. Special Force  FPS Item Sale 

 
23. Soul Ark Mobile Item Sale 

 
24. Battle of Souls Mobile Item Sale 

 
25. Genki Heroes Mobile Item Sale 

 
26. Kung Fu All-Star Mobile Item Sale 

 
27. Jin Guang Qun Xia Zhuan Mobile Item Sale 

 
28. Heroes Unleashed Mobile Item Sale 

 
29. Let's Play Mahjong Mobile Item Sale 

  รวม 29 เกม 

หมายเหต ุ: 
ก1. Massively Multiplayer Online Role-Playing Game (MMORPG) คือรูปแบบของเกมออนไลน์ที่สามารถ

รองรับผู้ เลน่เกมได้พร้อมกนัเป็นจ านวนมาก โดยผู้ เลน่ทกุคนสามารถมีปฏิสมัพนัธ์กนัในโลกของเกมได้พร้อมกนั (Real-
Time Interaction) ซึง่เปิดโอกาสให้ผู้ เลน่แขง่ขนัหรือผกูมิตรกนัได้เสมือนอยูใ่นโลกแหง่ความจริง โดยเนือ้หาของเกมสว่น
ใหญ่จะเก่ียวกบัการตอ่สู้ผจญภยัเพื่อปอ้งกนัตวัหรือในภาวะสงคราม มีลกัษณะทัว่ไปดงันี ้

 ผู้ เลน่จะเลน่เป็นตวัละครหนึง่หรือหลายตวัในเวลาเดียวกนั โดยใช้ระบบการควบคมุตวัละครหลายตวั 
(Multi Character Control System : MCC) ซึง่แตล่ะตวัจะมีบทบาทตอ่เนื่อง และมีจดุเดน่จดุด้อยที่
แตกตา่งกนัไป 

 ผู้ เลน่สามารถเพิ่มประสบการณ์ (Level) และเก็บสะสมอปุกรณ์ตา่ง ๆ (Item) เช่น อาวธุ หรือคะแนน 
เพื่อเพิ่มความแขง็แกร่งของตวัละคร ท าให้มีลกัษณะที่แตกตา่งจากตวัละครตวัอื่น และสามารถ
แลกเปลีย่น/ซือ้ขายไอเทมในเกมได้ 

 ลกัษณะการด าเนินชีวิตของตวัละครจะอ้างอิงเหตกุารณ์เสมือนสงัคมในชีวิตจริง เช่น การแตง่งาน การ
รับตวัละครอื่นเป็นลกูศิษย์หรืออาจารย์ การรวมกลุม่กนัเพื่อตอ่สู้กบัฝ่ายตรงข้าม เป็นต้น 

 การเลน่เกมจะไมม่ีผลแพ้หรือชนะ แต่จะตอ่เนื่องไปตามเนือ้เร่ืองของเกมที่ไมม่ีวนัสิน้สดุ  
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 ผู้ เลน่โดยสว่นใหญ่มคีวามภกัดตีอ่เกม ซึง่สว่นหนึง่เป็นผลจากลกัษณะของเกมที่กระตุ้นให้เกิดการ
แขง่ขนัระหวา่งผู้ เลน่ โดยจะใช้เวลาในการเลน่เกมคอ่นข้างนาน เพื่อเก็บประสบการณ์หรือเลเวลใน
เกม  

 

ก2. Casual Game คือรูปแบบของเกมออนไลน์ที่มีตวัการ์ตนูนา่รัก สสีนัสดใส มกัเป็นเกมเลน่งา่ยทีไ่มต้่องใช้
เวลาหรือทกัษะในการเลน่มากนกั สามารถเลน่จบในเวลาอนัสัน้ เหมาะส าหรับการเลน่เพื่อผอ่นคลาย  

 

ก3. First-Person Shooting คือรูปแบบของเกมออนไลน์แนวยงิตอ่สู้กนัโดยใช้อาวธุปืนเป็นหลกั แขง่กนัโดย
แบง่เป็นทีมแล้วชว่ยกนัตอ่สู้ในโหมดตา่ง ๆ มีเวลาจ ากดัในแตล่ะภารกิจ 

 

ก4. Multiplayer Online Battle Arena (MOBA) คือประเภทของเกมออนไลน์ที่สามารถเลน่จบได้เป็นรอบ รอบ
ละ 15 - 30 นาทีโดยเฉลีย่ โดยแบง่ผู้ เลน่ออกเป็น 2 ฝ่าย ฝ่ายละ 3 หรือ 5 คน ผู้ เลน่แตล่ะคนจะควบคมุเพียงตวัละครของ
ตวัเองเทา่นัน้ และผู้ เลน่ทกุคนจะต้องร่วมมือกบัเพื่อนในฝ่ายของตนเอง เข้าโจมตีตวัละครและท าลายฐานของฝ่ายตรงข้าม
ให้ส าเร็จก่อนจะเป็นฝ่ายชนะ  

 

ก5. Mobile Game คือประเภทของเกมที่สามารถเลน่ได้บนอปุกรณ์สือ่สารแบบพกพารูปแบบตา่ง ๆ เช่น สมาร์ต
โฟน หรือแท็บเลต เป็นต้น โดยปัจจบุนัจะมีรูปแบบของเกมที่หลากหลายเช่นเดียวกบัเกมออนไลน์ที่ให้บริการผา่นเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ (PC)  

 
เกมออนไลน์คือเกมคอมพิวเตอร์ที่ใช้เลน่บนระบบเครือขา่ยอินเทอร์เน็ต ซึง่ผู้ เลน่สามารถแขง่ขนัและสนทนากบั

บคุคลอื่นท่ีอยูใ่นเกมได้ทนัที ผา่นระบบเซิร์ฟเวอร์ซึง่ท าหน้าทีเ่ก็บโปรแกรมเกมหลกัและข้อมลูสว่นใหญ่ของผู้ เลน่เกม โดย
ผู้ให้บริการเกมออนไลน์จะให้บริการแก่ผู้ เลน่ท่ีใช้เคร่ืองคอมพิวเตอร์หรือโทรศพัท์มือถือแบบสมาร์ตโฟนท่ีได้ติดตัง้
โปรแกรมเคร่ืองลกูขา่ย เช่ือมโยงกบัเครือขา่ยอินเทอร์เน็ต และได้เข้าลงทะเบียนเพื่อเลน่เกมผา่นทางเว็บไซต์หรือแอป
พลเิคชนัของเกมออนไลน์  

 
การให้บริการเกมออนไลน์เป็นธุรกิจที่สร้างรายได้หลกัแก่กลุม่บริษัทฯ ร้อยละ 85 ของรายได้ทัง้หมดในปีที่ผา่น

มา โดยกลุม่บริษัทฯ ด าเนินงานเต็มรูปแบบเพื่อให้บริการเกมออนไลน์แก่ผู้ เลน่เกมในภมูิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ เร่ิม
ตัง้แตก่ารจดัซือ้ลขิสทิธ์ิเกมท่ีมคีณุภาพและตรงกบัความต้องการของตลาด การบริหารจดัการเกมอยา่งมีประสทิธิภาพ 
การท าการตลาดและประชาสมัพนัธ์  

 
การให้บริการแก้ไขปัญหาหรือให้ข้อมลูแก่ลกูค้า การจดัหาช่องทางการเติมเงินท่ีสะดวกและครอบคลุมใน

ภมูิภาค และที่ส าคญั การจดัเตรียมระบบคอมพวิเตอร์ส าหรับให้บริการ ได้แก่ ระบบเซิร์ฟเวอร์ อปุกรณ์เครือขา่ยและระบบ
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รักษาความปลอดภยั โปรแกรมคอมพิวเตอร์ตา่ง ๆ และการจดัท าเว็บไซต์เกมและช่องทางการสือ่สารกบัผู้ เลน่ผา่นสือ่
สงัคมออนไลน์ตา่ง ๆ เพื่อมอบประสบการณ์การเลน่เกมที่ดีที่สดุให้แก่ผู้ เลน่   

 
ในระหวา่งปี 2561 กลุม่บริษัทฯ ให้บริการเกมใน 5 ประเทศ รวม 29 เกม ดงันี ้ 

ประเทศที่
ให้บริการ 

จ านวน
เกม 

เกมออนไลน์ที่ให้บริการ 
ในระหวา่งปี 2561 

ไทย 
 
 

สงิคโปร์ 

 
 

มาเลเซีย 
 
 
 
 
 

ฟิลปิปินส์ 

 
 

อินโดนีเซีย 

10 
 
 

3 
 

 
 

20 
 
 
 
 
 

 11 

 

 
    2 

Yulgang, Granado Espada, Dragon Nest, Elsword, Audition, Tales Runner, Luna 
Online, Ran Online, Soul Ark, Battle of Souls 
 
 
MapleStorySEA, Audition Next Level, Soul Ark 
 
 

TLBB, Super Dancer Online Xtreme, Mission Against Terror 2, Moxiang, Special 
Force, Special Force 2, Wulin Online, Kung Fu All-Star, Genki Heroes, Let's Play 
Mahjong, Jin Guang Qun Xia Zhuan, Heroes Unleashed, Tian Zi Chuan Qi, Luna 
Online, Audition Next Level, Flyff, Rising Force Online, MapleStorySEA, Soul Ark, 
Battle of Souls 

 
Perfect World, Cabal, Special Force, Special Force 2, Audition, Luna Online, Rising 
Force Online, Flyff, Tanki Online, Soul Ark, Battle of Souls 
 
 
 
Soul Ark, Battle of Souls 

หมายเหต ุ: มีบางเกมเปิดให้บริการในหลายประเทศ ท าให้จ านวนนบัรวมมากกวา่ 29 เกม  
 
 

นอกจากนี ้ กลุม่บริษัทฯ ยงัด าเนินธุรกิจอื่นที่เก่ียวข้องเพื่อสนบัสนนุการให้บริการเกมออนไลน์ ได้แก่ เว็บไซต์ 
www.playpark.com ซึง่เป็นเวบ็ไซต์ทา่ที่เป็นศนูย์รวมและจดุเช่ือมโยงไปยงัเกมตา่ง ๆ ทัง้เกมพีซีและเกมโมบายล์ เป็น
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ศนูย์รวมการดาวน์โหลดทกุเกมของกลุม่บริษัทฯ และเป็นแหลง่ชมุชนผู้ เลน่เกม อปัเดตขา่วสารเก่ียวกบัเกม รวมถึง
แลกเปลีย่นข้อมลูและความคิดเห็น 

 
กลุม่บริษัทฯยงัได้ลงทนุในบริษัทที่ด าเนินธุรกิจที่เก่ียวกบัแหลง่ข้อมลูขา่วสารด้านไอทีได้แก่ www.thaiware.com 

ซึง่เป็นเว็บไซต์ที่เป็นศนูย์รวมด้านไอที และยงัเป็นแหลง่ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ตา่ง ๆ ทัง้ของไทยและตา่งประเทศ ทัง้ที่
จ าหนา่ยและฟรี ตลอดจนเป็นแหลง่ชมุชนเพื่อแลกเปลีย่นข้อมลูขา่วสาร 

 
กลุม่บริษัทฯ คิดคา่บริการเกมออนไลน์จากผู้ เลน่เกมในลกัษณะการขายไอเทมในเกม (Item Sale) โดยผู้

ให้บริการเกมจะอนญุาตให้ผู้ เลน่เกมสามารถเข้ามาเลน่เกมได้ฟรี เพื่อท่ีจะเสนอขายไอเทมในเกม เช่น อาวธุ เคร่ืองแตง่
กาย และเคร่ืองประดบั ให้แก่ผู้ เลน่เกม ทัง้นี ้ผู้ เลน่เกมมีสทิธิทีจ่ะซือ้หรือไมซ่ือ้ไอเทมก็ได้ โดยไอเทมที่ขายได้จะถือเป็น
คา่บริการเกมของกลุม่บริษัทฯ ทัง้นี ้ราคาขายไอเทมจะขึน้อยูก่ับประเภทและความนิยมของเกมในแตล่ะประเทศที่
ให้บริการ นโยบายการตลาดในแตล่ะช่วงเวลา และจ านวนไอเทมที่เสนอขาย ซึง่โดยสว่นใหญ่ ราคาของไอเทมจะถกูลง
เมื่อซือ้เป็นแพ็กเกจ 

 
ปัจจบุนั สดัสว่นการคดิคา่บริการในตลาดเกมออนไลน์ทัว่โลกได้เปลีย่นจากการขายแพ็กเกจเกมเพียงครัง้เดียว

เพื่อเข้าเลน่เกมได้ถาวร หรือการเก็บคา่เข้าเลน่ตามเวลา (Airtime Sale) เป็นการเปิดให้เลน่ฟรีแตข่ายไอเทมในเกม (Item 
Sale) เป็นสว่นใหญ่ โดยผู้ให้บริการเกมเช่ือวา่การให้บริการเลน่เกมฟรีก่อน จะสามารถดงึดดูให้ผู้ เลน่เกมจ านวนมากเข้า
มาทดลองเลน่เกมได้งา่ยขึน้ และหากเกมเป็นท่ีถกูใจของผู้ เลน่ โอกาสที่ผู้ให้บริการจะสามารถสร้างรายได้จากการขายไอ
เทมก็จะมีมากกวา่การขายในรูปแบบอื่น ๆ 

 
2.2.2 กิจกรรมทางการตลาดและการจัดจ าหน่าย 
 
กิจกรรมทางการตลาด 
กลุม่บริษัทฯ ใช้ช่ือ “เอเชียซอฟท์” หรือ “Asiasoft” เป็นช่ือทางการค้ามาตัง้แตเ่ร่ิมด าเนินธุรกิจในปี 2544 และ

กลายเป็นท่ียอมรับอยา่งกว้างขวางในหมูผู่้ เลน่เกมทัว่ทัง้ภมูิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ ในฐานะผู้น าในการให้บริการเกม
ออนไลน์ ทัง้ในด้านการคดัสรรเกมชัน้น า การท าการตลาด การให้บริการ และการสร้างความสมัพนัธ์อนัดีกบัผู้ เลน่ ตอ่มา
ภายหลงัเพื่อให้เกิดความชดัเจนในด้านภาพลกัษณ์ทางการตลาดและรองรับการขยายบริการสูธุ่รกิจประเภทอื่นในอนาคต 
กลุ่ ุ มบริษัทฯ ได้สร้างตราสนิค้าใหมช่ื่อ “เพลย์พาร์ค” หรือ “PlayPark” ส าหรับใช้ท าการตลาดในผลติภณัฑ์กลุม่เกม และ
ช่ือ Asiasoft ได้ถกูก าหนดให้เป็นช่ือทางการค้าในระดบัองค์กร (Corporate Brand)  

กิจกรรมทางการตลาดนบัเป็นกลยทุธ์ส าคญัที่จะสือ่สารกบัลกูค้าทัง้ในกลุม่ลกูค้าปัจจบุนัและกลุม่ลกูค้าใหม ่
เพื่อสร้างการรับรู้และเข้าใจในบริการและเกมออนไลน์ที่กลุม่บริษัทฯ น าเสนอ รวมทัง้ได้ตระหนกัวา่กลุม่บริษัทฯ เป็นสว่น
หนึง่ของความบนัเทงิในชีวิตประจ าวนัท่ีราคาถกูกวา่และหาซือ้ได้ง่าย นอกเหนือจากการเปิดตวัเกมแล้ว กิจกรรมทาง
การตลาดยงัรวมถึงกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความสมัพนัธ์กบัลกูค้า กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างฐานะทางการตลาด ภาพลกัษณ์
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องค์กร และเพื่อสงัคม นอกจากนี ้กลุม่บริษัทฯ ยงัได้ส ารวจตลาดอยา่งตอ่เนื่องเพื่อให้เข้าใจความต้องการและพฤติกรรม
ของผู้ เลน่เกม ซึง่ช่วยให้การจดัท ากิจกรรมทางการตลาดมีประสทิธิภาพและสร้างความพงึพอใจสงูสดุแก่ลกูค้า อีกทัง้ยงั
จดักิจกรรมการตลาดร่วมกบัพนัธมิตรทางการค้า อาทิ ช่องทางการช าระเงิน ร้านอินเทอร์เน็ตคาเฟ่ หรือแบรนด์สนิค้าชัน้
น าตา่ง ๆ ในภมูิภาค เพื่อประชาสมัพนัธ์ และสร้างการรับรู้ในตวัผลติภณัฑ์ รวมถึงรักษาฐานลกูค้า (customer retention) 
และสร้างความจงรักภกัดีของลกูค้าตอ่แบรนด์ของผลติภณัฑ์ (brand loyalty) 

 

การจดัจ าหนา่ย 

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

ไทย : 

 @Cash 
@Cash คือบตัรเตมิเงินลว่งหน้าที่ผู้ เลน่เกมจา่ยเงินเพื่อซือ้หมายเลข (Serial No.) และรหสั (Password) เพือ่แลกเป็นเงิน
เสมือนจริง ซึง่สามารถน าไปใช้ซือ้ไอเทมในเกมทกุเกม หรือใช้เติมเงินเข้ากระเป๋าเงิน PlayMall ของกลุม่บริษัทฯ นอกจากนี ้
เงินเสมือนจริง @Cash ยงัใช้ช าระคา่บริการเกมออนไลน์ที่ให้บริการโดยบริษัทท่ีร่วมเป็นพนัธมิตรกบักลุม่บริษัทฯ ได้ด้วย 
ปัจจบุนั ผู้ เลน่สามารถซือ้บตัร @Cash ได้ที่ร้านสะดวกซือ้เซเวน่ อเีลฟเวน่ และ แฟมิลีม่าร์ท, ตู้ เตมิเงินออนไลน์บญุเติม, 
เว็บไซต์ของตวัแทนจ าหนา่ย อาทิ www.rtbplus.com, www.zest.co.th และจดุรับช าระ mPay Station 
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One-2-Call! 

บริษัทฯ ร่วมมือกบับริษัท แอดวานซ์ เอ็มเปย์ จ ากดั  ผู้ให้บริการบตัรเงินสด One-2-Call! เพื่อให้ผู้ เลน่เกมมคีวามสะดวก
ในการเติมเงินมากขึน้ โดยผู้ เลน่สามารถซือ้บตัรเงินสด One-2-Call! ได้จากร้านสะดวกซือ้ตา่ง ๆ แล้วน ามาเติมเงินเข้าเกม
ได้เช่นเดียวกบับตัร @Cash 
 

 
 
 

บตัรเงินสด True Money 
บริษัทฯ ร่วมมือกบับริษัท ทรูมนันี่ จ ากดั ผู้ให้บริการบตัรเงินสด true money ซึง่เป็นบตัรที่ได้รับความนิยมในการใช้เติมเงิน
เข้าเกมมากที่สดุในประเทศไทย โดยผู้ เลน่เกมสามารถซือ้บตัรเงินสด true money ได้จากร้านสะดวกซือ้มากกวา่ 13,000 
แหง่ แล้วน ามาเติมเงินเข้าเกมได้เช่นเดียวกบับตัร @Cash 

 
 

บตัรเดบิท และ บตัรเครดิต 
บริษัทฯ เปิดรับช าระการเตมิเงินเข้าเกมหรือกระเป๋าเงิน PlayMall ผา่นบตัรเดบิตที่รองรับการท าธุรกรรมผา่นระบบ
ออนไลน์ และบตัรเครดิตของสถาบนัการเงินในประเทศไทย ซึง่ได้รับการรับรองจาก Visa และ MasterCard  
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บริการธนาคารทางออนไลน์ 
บริษัทฯ เปิดรับช าระการเตมิเงินเข้าเกมโดยตดับญัชีธนาคารผา่นระบบออนไลน์ได้ 5 ธนาคาร คือ ธนาคารกรุงเทพ 
ธนาคารกรุงศรีอยธุยา ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกสกิรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ 

 

 

กระเป๋าเงิน Rabbit LINE Pay 

 
บริษัทฯ ร่วมมือกบั บริษัท แรบบิท-ไลน์ เพย์ จ ากดั ในเครือบริษัท ไลน์ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั ผู้ให้บริการแอปพลเิคชนัเมสเซน
เจอร์ LINE ที่มีผู้ใช้งานมากที่สดุในประเทศไทย โดยผู้ เลน่เกมสามารถเติมเงินเข้ากระเป๋าเงิน PlayMall ของบริษัทฯ ได้
อยา่งสะดวกผา่นกระเป๋าเงิน Rabbit LINE Pay 
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           มาเลเซีย :  
 Credit & Debit Card : ผู้ เลน่เกมสามารถซือ้และเติมเงิน @Cash ผา่นทางบญัชี Paypal ด้วยบตัร

เครดิต Visa และ MasterCard 
 @Cash : ผู้ เลน่เกมสามารถซือ้บตัรเติมเงิน @Cash จากร้านค้าปลกีชัน้น าที่เป็นช่องทางจ าหนา่ยของ 

ACS, E-factory, Gamebox และ ESA  
 @Cash e-Pin : ผู้ เลน่เกมสามารถซือ้บตัร @Cash ในรูปแบบอิเลก็ทรอนิกส์จากร้านค้าที่เป็นตวัแทนของ 

MOLPoints หรือซือ้ผา่นเว็บไซต์ www.offgamers.com หรือซือ้ผา่นร้านค้าที่มีสญัลกัษณ์ E-Pay  
 @Cash on Mobile : ผู้ เลน่สามารถซือ้บตัร @Cash ในรูปอิเลก็ทรอนิกส์ผา่นระบบโทรศพัท์มือถือ

เครือขา่ย Maxis 
 Direct Top-up : ผู้ เลน่เกมสามารถเติมเงินตรงเข้าเกมผา่นบริการของ Yougopay หรือ Offgamers 

MGC 
 
สิงคโปร์ :  

 Self-Service Automated Machine : ผู้ เลน่เกมสามารถซือ้บตัร @Cash ในรูปแบบอิเลก็ทรอนิกส ์ผา่น
เคร่ืองท าธุรกรรมอตัโนมตัิ AXS Station ที่ถกูติดตัง้อยูใ่นยา่นชมุชน เช่น สถานีรถไฟฟา้ และศนูย์การค้า
ตา่ง ๆ โดยช าระเงินด้วยบตัรเครดิตหรือเดบติได้ตลอด 24 ชัว่โมง 

 @Cash : ผู้ เลน่เกมสามารถซือ้บตัรเติมเงิน @Cash ได้จากร้านจ าหนา่ยเกมและอินเทอร์เน็ตคาเฟ่ 
 @Cash e-Pin : ผู้ เลน่เกมสามารถซือ้ @Cash ในรูปแบบอิเลก็ทรอนิกส์ผา่นทางหน้าเว็บไซต์ของตวัแทน

จ าหนา่ย อาทิ zGold MOL และ OffGamers หรือซือ้ผา่นร้านค้าปลกี NPN ทัว่ประเทศ 
(www.npn.sg/game-cards/#locationmap) 

 Credit & Debit Card : ผู้ เลน่เกมสามารถซือ้และเติมเงิน @Cash ผา่นทางบญัชี PayPal ด้วยบตัร
เครดิต Visa และ MasterCard หรือบตัรเดบิต eNETS 
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อินโดนีเซีย : 
 GudangVoucher : ระบบช าระเงินออนไลน์ที่ผู้ใช้บริการสามารถเติมเงินเพื่อใช้จ่ายคา่บริการตา่ง ๆ เช่น 

คา่โทรศพัท์ คา่ลขิสทิธ์ิโปรแกรม คา่บริการตา่ง ๆ รวมถึงการเติมเงินเข้าเกม  
 
ฟิลิปปินส์ :  

 @Cash : ผู้ เลน่เกมสามารถซือ้บตัร @Cash ทัง้แบบบตัรเติมเงินและบตัรอิเลก็ทรอนิกส์ผา่นร้านค้าตา่ง 
ๆ ได้แก่ ร้าน MINISTOP (บตัรเตมิเงิน) 7-Eleven (บตัรเตมิเงินและบตัรอิเลก็ทรอนิกส์) และ Cebuana 
Lhuillier (บตัรอิเลก็ทรอนิกส์) 

 Debit Card : ผู้ เลน่เกมสามารถซือ้บตัร @Cash ในรูปแบบบตัรอิเลก็ทรอนิกส์ผา่น ePLUS โดยการ
ช าระเงินผา่นบตัรเดบิต  

 Sale via Customized Platform : ALL SERVE จ าหนา่ยบตัรเติมเงินและบตัรอิเลก็ทรอนิกส์ @Cash 
ผา่นระบบเติมเงินของตวัเอง 

 Sale on Web Platform : จ าหนา่ยบตัรเติมเงิน บตัรรายเดือน และบตัรอิเลก็ทรอนิกส์ @Cash ผา่น
เว็บไซต์และระบบเรียกเก็บเงิน ได้แก่ GAMEX จ าหนา่ยบตัรรายเดือนและบตัรเตมิเงิน Smart/Sun ซึง่
แปลงเป็นโค้ด @Cash ได้ GAMER จ าหนา่ยบตัรเติมเงินของ Globe ซึง่แปลงเป็นโค้ด @Cash ได้
เช่นกนั สว่นเว็บไซต์ Load Central, LoadXtreme, Offgamers และ PONDO จ าหนา่ย @Cash ใน
รูปแบบอิเลก็ทรอนิกส์ 

 

 2.2.3 กลยุทธ์การแข่งขนั 

การกระจายการลงทนุในธุรกิจเกมออนไลน์ไปยงัหลายประเทศทีม่ศีกัยภาพ 
ปัจจบุนั กลุม่บริษัทฯ เผยแพร่เกมออนไลน์ใน 6 ประเทศในภมูภิาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ คือ ไทย สงิคโปร์ 

มาเลเซีย อินโดนีเซยี ฟิลปิปินส์ และพมา่ เพื่อลดความเสีย่งจากการลงทนุภายในประเทศ หรือในประเทศใดประเทศหนึง่ 
โดยมีกลยทุธ์การบริหารจดัการในระดบัภมูิภาคท่ีชว่ยให้สามารถลดต้นทนุการด าเนินงาน ทัง้จากการร่วมกนัจดัซือ้ลขิสทิธ์ิ
เกมออนไลน์ คอมพิวเตอร์ และอปุกรณ์ที่เก่ียวข้อง รวมทัง้การใช้ทรัพยากรบคุคลร่วมกนั การถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยี 
และประสบการณ์จากการด าเนินธุรกิจในประเทศหนึง่ไปสูอ่ีกประเทศหนึง่ ซึง่จะชว่ยเพิ่มโอกาสความส าเร็จของธุรกิจ 
 

การเพิม่จ านวนเกมออนไลน์ และปรับปรุงเกมเดิมให้ทนัสมยัอยูเ่สมอ  
ในระหวา่งปี 2561 กลุม่บริษัทฯ เปิดให้บริการเกมออนไลน์รวม 29 เกมใน 5 ประเทศ โดยตลอดระยะเวลาที่ผา่น

มา กลุม่บริษัทฯ ร่วมกบัผู้พฒันาและจดัจ าหนา่ยเกมออนไลน์ในการปรับปรุงรูปแบบและเนือ้หาเกมที่เปิดให้บริการอยูแ่ล้ว
ให้ทนัสมยัอยูเ่สมอ รวมทัง้มีแผนในการจดัหาเกมใหม ่ ๆ ที่หลากหลาย เพื่อเปิดให้บริการเพิ่มขึน้ในแตล่ะประเทศ เพื่อ
ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคให้ครอบคลมุในทกุประเภทของเกม 
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การเสริมสร้างฐานะทางการตลาดให้แขง็แกร่งอยา่งตอ่เนื่องและเน้นลกูค้าเป็นส าคญั 
กลุม่บริษัทฯ เสริมสร้างฐานะทางการตลาดให้แขง็แกร่งอยา่งต่อเนือ่ง โดยมุง่เน้นกลยทุธ์ 4 ด้าน เพือ่สร้างความ

แตกตา่งจากคูแ่ขง่ และรักษาสถานะการเป็นผู้ให้บริการเกมออนไลน์ชัน้น าในภมูิภาค 
 การน าเสนอเกมออนไลน์ชัน้น าทีเ่ป็นท่ีรู้จกัและเป็นท่ีนยิมในตลาดตา่งประเทศ : กลุม่บริษัทฯ เช่ือวา่เกมทีเ่ป็นท่ี

รู้จกัและได้รับความนยิมในตลาดตา่งประเทศ มกัมจีดุเดน่ทัง้ด้านรูปแบบและเนือ้หา ซึง่จะชว่ยเพิม่โอกาส
ความส าเร็จของกลุม่บริษัทฯ ในการท าการตลาดในประเทศเปา้หมาย 

 การน าเกมออนไลน์ที่เคยได้รับความนยิมในอดีตกลบัมาเปิดให้บริการอีกครัง้ : กลุม่บริษัทฯ เลง็เห็นวา่เกม
ออนไลน์ที่เคยได้รับความนิยมในอดีตนัน้ยงัคงมีฐานลกูค้าทีเ่ฝา้รอการน าเกมกลบัมาให้บริการใหมอ่ีกครัง้ จดุ
แข็งของเกมจะต้องมเีนือ้หาและภาพรวมที่สอดรับกบัวิถีชีวิตของผู้ เลน่เกมยคุใหม ่ จึงต้องปรับเปลีย่นให้เกมเข้า
กบัพฤติกรรมของผู้บริโภค และพฒันากลยทุธ์เพื่อเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้และขยายฐานลกูค้าของกลุม่
บริษัทฯ ซึง่ในปีที่ผา่นมา เกมในอดีตทีก่ลุม่บริษัทฯ น ากลบัมาเปิดให้บริการอกีครัง้ก็ประสบความส าเร็จเป็น
อยา่งดีในหลายประเทศ 

 การท ากิจกรรมทางการตลาดโดยตรงแก่กลุม่เปา้หมาย : กลุม่บริษัทฯ สามารถใช้ฐานลกูค้าจากข้อมลูของบริษัท
ฯ เป็นจดุเร่ิมต้นในการท ากิจกรรมทางการตลาดโดยตรง เพื่อรักษาและขยายฐานลกูค้าอยา่งตอ่เนื่อง ซึง่รวมถึง
กิจกรรมเปิดตวัและแนะน าเกมใหม ่ การสง่เสริมการเลน่เกมทัง้ในรูปแบบกิจกรรมในเกม เช่น การแขง่ขนัในเกม
ออนไลน์ กิจกรรมพิเศษตามเทศกาล เป็นต้น และในรูปแบบกิจกรรมนอกเกมออนไลน์ เช่น การรวมกลุ่มและ
สงัสรรค์ระหวา่งผู้ เลน่เกม การสง่จดหมายแนะน าเกมใหม ่การสนบัสนนุกิจกรรมชว่ยเหลอืสงัคม เป็นต้น  

 การพฒันาช่องทางการจดัจ าหนา่ยบตัรเติมเงินและชอ่งทางการเติมเงินใหม ่ ๆ ให้ครอบคลมุและทัว่ถึง : กลุม่
บริษัทฯ มีนโยบายเพิ่มช่องทางการเติมเงินให้ครอบคลมุทัว่ทัง้ภมูิภาคมากยิง่ขึน้ โดยมุง่ขยายเครือขา่ยไปยงั
ช่องทางที่หลากหลาย รวมถงึการปรับเปลีย่นหรือเพิ่มช่องทางใหม ่ๆ  ให้สอดคล้องกบัพฤติกรรมของผู้บริโภคยคุ
ใหมท่ี่เปลีย่นแปลงจากเดิม อีกทัง้เพื่อเป็นการลดต้นทนุการเติมเงินของกลุม่บริษัทฯ ให้ต า่ลง แตอ่ านวยความ
สะดวกแก่ผู้ เลน่มากยิ่งขึน้ ซึง่จะช่วยสร้างความได้เปรียบในการแขง่ขนั นอกจากนี ้ ช่องทางการจดัจ าหนา่ยหรือ
ช่องทางการเตมิเงินยงัสามารถใช้เป็นช่องทางท าการตลาดได้เป็นอยา่งดี เช่น การจดักิจกรรมทางการตลาดหรือ
การสง่เสริมการขายร่วมกนั การใช้สือ่โฆษณาที่ได้รับการสนบัสนนุจากช่องทางการเติมเงินหรือการจดัจ าหนา่ย
ในการแนะน าผลติภณัฑ์ให้เข้าถงึกลุม่ผู้ เลน่ 
 
การท ากิจกรรมทางการตลาดเพือ่กระตุ้นยอดขายไอเทม 
เนื่องจากเกมออนไลน์สว่นใหญ่ทีก่ลุม่บริษัทฯ ให้บริการในปัจจบุนั คิดคา่บริการจากการขายไอเทมในเกม กลุม่

บริษัทฯ จึงมุง่เน้นท าการตลาดโดยตรงตอ่กลุ่มผู้ เลน่เกม เพื่อกระตุ้นการซือ้ไอเทมอยา่งตอ่เนื่อง เช่น การจดัแพ็กเกจการ
ขายไอเทมในแตล่ะเดือน การท า Item Shop/Item Mall ในเว็บไซต์ การท าโปรโมชนักระตุ้นการเตมิเงินกบัช่องทางเตมิเงิน
ตา่ง ๆ โดยประชาสมัพนัธ์ถึงกลุม่ผู้ เลน่ผา่นทางสือ่ตา่ง ๆ ของกลุม่บริษัทฯ 
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การให้บริการศนูย์ข้อมลูเกมออนไลน์อยา่งมีประสทิธิภาพ 
การให้บริการศนูย์ข้อมลูเกมออนไลน์นบัเป็นเคร่ืองมือส าคญัที่ชว่ยให้ผู้ เลน่เกมสามารถเลน่เกมได้อยา่งราบร่ืน

และตอ่เนื่อง ซึง่จะสง่ผลให้ผู้ เลน่เกมเช่ือมัน่ในบริการของกลุม่บริษัทฯ ท าให้เกิดความภกัดีตอ่เกม เพิ่มระยะเวลาการเลน่
เกม และเพิม่โอกาสในการซือ้ไอเทมในเกม ปัจจบุนั กลุม่บริษัทฯ ให้บริการข้อมลูเกมผา่นทางช่องทางที่หลากหลาย ดงันี ้
 

 
 
กลุม่บริษัทฯ มีนโยบายพฒันาและปรับปรุงประสทิธิภาพการให้บริการทัง้หลายดงักลา่วให้ดียิ่งขึน้อยูเ่สมอ 

รวมถงึจดัหาและพฒันาบคุลากรและระบบการบริการให้เพยีงพอตอ่การให้บริการอยา่งมีประสทิธิภาพ เข้ากบัไลฟ์สไตล์
ของผู้ เลน่เกมในยคุปัจจบุนั และสร้างความพงึพอใจตอ่ผู้ เลน่เกมซึง่ถือเป็นลกูค้าที่ส าคญัของกลุม่บริษัทฯ 

 
การพฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ในการให้บริการเกมออนไลน์ 
ในการเลน่เกมออนไลน์จะต้องมีการติดตอ่สือ่สารกนัตลอดเวลาระหวา่งเคร่ืองของผู้เลน่และเซิร์ฟเวอร์ที่ให้บริการ 

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสทิธิภาพดีและมีความปลอดภยัสงูจะช่วยให้ผู้ เลน่เกมมีปฏิสมัพนัธ์ในโลกของเกมได้
พร้อมกนัอยา่งราบร่ืน ตอ่เนื่อง และรวดเร็ว ซึง่ถือเป็นหวัใจส าคญัของการเลน่เกมออนไลน์ ดงันัน้กลุม่บริษัทฯ จงึลงทนุ
พฒันาประสทิธิภาพและความปลอดภยัของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอยา่งตอ่เนื่อง นอกจากนี ้กลุม่บริษัทฯ ยงัมีทีมงาน
ที่ศกึษา วิเคราะห์ และปรับปรุงระบบตา่ง ๆ ที่เก่ียวข้องกบัการเลน่เกมและการให้บริการอื่น ๆ ให้มีความทนัสมยัและง่าย
ตอ่การใช้งานยิง่ขึน้ในทกุปี  
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บริษัทฯ ให้ความส าคญักบัการบริหารจดัการด้านความมัน่คงปลอดภยัในระบบสารสนเทศ ซึง่ครอบคลมุทัง้
กระบวนการท างานภายในของทมีงานและระบบตา่ง ๆ ที่เก่ียวข้องกบัการให้บริการลกูค้า โดยบริษัทฯ เป็นผู้ให้บริการเกม
ในประเทศไทยรายแรกที่ได้รับ 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
ด้านการบริหารจดัการความมัน่คงปลอดภยัของระบบสารสนเทศที่องค์กรตา่ง ๆ น ามาให้บริการทัง้ภายในและภายนอก
องค์กร โดยมาตรฐานนีส้ามารถน าไปประยกุต์ใช้อยา่งครอบคลมุทกุกลุม่อตุสาหกรรมและทกุกลุม่ธุรกิจ 

 
อตัราคา่บริการเกมออนไลน์ที่เหมาะสมและแขง่ขนัได้ 
กลุม่บริษัทฯ มีนโยบายการตัง้ราคาคา่บริการเกมออนไลน์ในอตัราที่เหมาะสมแกก่ลุม่ลกูค้าในแตล่ะประเทศ โดย

ให้เลน่เกมฟรีและคิดคา่บริการจากการขายไอเทมในเกม เพื่อช่วยเพิ่มขดีความสามารถในการแขง่ขนักบัผู้ประกอบการทัง้
ในอตุสาหกรรมเดยีวกนัและในธรุกิจความบนัเทิงอื่น ๆ ในขณะเดียวกนั อตัราคา่บริการดงักลา่วจะต้องสามารถสร้าง
ผลตอบแทนที่ดีให้แก่กลุม่บริษัทฯ ได้ อยา่งไรก็ตาม กลุม่บริษัทฯ ไมม่ีนโยบายท าการตลาดด้วยอตัราคา่บริการท่ีต ่ากวา่
คูแ่ขง่ (Price War) 

 
การพฒันาช่องทางธุรกิจใหม ่
กลุม่บริษัทฯ มีนโยบายปรับปรุงพฒันาแนวทางใหม ่ๆ ที่ตอบโจทย์พฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลีย่นไปอยูเ่สมอ ไม่

วา่จะเป็นพฤติกรรมการใช้งานอนิเทอร์เน็ตหรือแอปพลเิคชนัของคนรุ่นใหม ่ โดยมุง่เน้นท่ีการอ านวยความสะดวกในการ
เข้าถงึบริการของกลุม่บริษัทฯ เชน่ การเข้าถึงเกมออนไลน์ของกลุม่บริษัทฯ การรับข้อมลูขา่วสารของเกม และการรับรางวลั
พิเศษตา่ง ๆ จากเกม ซึง่จะช่วยให้กลุม่เปา้หมายผกูพนักบัการบริการของกลุม่บริษัทฯ และยิ่งเปิดขยายช่องทางการ
สือ่สารระหวา่งกลุม่บริษัทฯ กบักลุม่เปา้หมาย และกลุม่พนัธมิตรทางธุรกิจและผู้พฒันาทีต้่องการเข้าสูต่ลาดเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใต้ภายใต้แพลตฟอร์มของ PlayPark 

ในปี 2561 กลุม่บริษัทฯ เข้าไปศกึษาและหาโอกาสในการขยายการให้บริการเกมเข้าสูป่ระเทศพมา่และกมัพชูา 
เนื่องจากทัง้ 2 ประเทศมีความพร้อมด้านโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคม โดยเฉพาะเครือขา่ยโทรศพัท์มือถือที่ครอบคลมุ
และทนัสมยั และจ านวนผู้ใช้โทรศพัท์มือถือที่เติบโตอยา่งรวดเร็ว ซึง่กลุม่บริษัทฯ เตรียมการเปิดให้บริการเกมโมบายล์เกม
แรกในประเทศพมา่ในชว่งต้นปี 2562 ร่วมกนักบัพนัธมิตรในท้องถ่ิน 

 

2.3 การตลาดและภาวะการแข่งขนั 

2.3.1 ภาพรวมอุตสาหกรรมเกมออนไลน์โดยทั่วไปในภมิูภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ 
ภมูิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้เป็นตลาดเปา้หมายในการให้บริการด้านความบนัเทงิออนไลน์ของกลุม่บริษัทฯ 

ประกอบด้วย 5 ประเทศ คือ ไทย สงิคโปร์ มาเลเซยี อินโดนีเซยี และฟิลปิปินส์ ปัจจบุนัอตัราการเติบโตของจ านวนผู้ใช้
อินเทอร์เน็ตเพิม่ขึน้อยา่งรวดเร็ว ซึง่จ านวนผู้ เลน่เกมออนไลน์นัน้จะสมัพันธ์โดยตรงกบัจ านวนผู้ใช้อินเทอร์เนต็ การท่ี
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คา่บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสงูมีราคาถกูลง เนื่องจากภาวะการแขง่ขนัของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต รวมทัง้การเติบโตใน
อตัราที่สงูของผู้ใช้สมาร์ตโฟนในภมูิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ ยิ่งเป็นปัจจยัสนบัสนนุให้ตลาดเกมออนไลน์ในภมูิภาคนี ้
ยงัคงมีศกัยภาพในการเติบโตได้อีกมาก 

นอกจากนี ้ผู้ประกอบการในอตุสาหกรรมเกมออนไลน์ยงัมีข้อได้เปรียบผู้ประกอบการในอตุสาหกรรมความ
บนัเทิงอื่นในหลายด้าน ดงันี ้

 เกมออนไลน์เป็นความบนัเทิงราคาถกูกวา่และเข้าถงึงา่ย : เกมออนไลน์สามารถเลน่ได้ทกุที่
ที่มีอินเทอร์เน็ต ประกอบกบัคา่ใช้จ่ายในการเลน่เกมออนไลน์ยงัคงมีอตัราที่ต า่กวา่ เมื่อเทยีบกบัความบนัเทงิ
ประเภทอื่น ๆ อยา่งไรก็ตาม แนวโน้มของผู้ เลน่เกมที่บ้านมีการเตบิโตอยา่งตอ่เนื่อง และมีสดัสว่นเพิ่มขึน้เมื่อ
เทียบกบัในอดีต ปัจจบุนัมีหลายประเทศในภมูิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ที่มีสดัสว่นของผู้ เลน่เกมที่บ้านสงู
กวา่ผู้เลน่เกมในร้านอินเทอร์เน็ตคาเฟ่ 

 ผู้ เลน่เกมออนไลน์สว่นใหญ่ใช้บริการอยา่งตอ่เนื่อง : เนื่องจากลกัษณะของเกมออนไลน์ที่
สง่เสริมให้ผู้ เลน่เกมมีความสมัพนัธ์เชิงกลุม่ โดยการแขง่ขนัหรือตดิตอ่กบัผู้ เลน่เกมรายอื่นที่อยูต่า่งสถานที่ใน
เวลาเดียวกนัได้ โดยเฉพาะเกมประเภท MMORPG ซึง่ผู้ เลน่แตล่ะรายจะมีบทบาทสมมติที่แตกตา่งกนั ท าให้
ต้องเลน่เกมร่วมกนัเป็นกลุม่เพื่อบรรลภุารกิจในเกม ท าให้เกมมคีวามสนกุสนานนา่ติดตามมากยิ่งขึน้ อีกทัง้
ผู้ เลน่เกมต้องใช้เวลาในการฝึกทกัษะตา่ง ๆ ในเกม เพื่อให้เป็นผู้ชนะ ท าให้ผู้เลน่เกมมีความผกูพนักบัเกม
อยา่งมาก 

 การกระจายตวัของเคร่ืองคอมพิวเตอร์สว่นบคุคลและสญัญาณอินเทอร์เน็ต : เนื่องจาก
ปัจจบุนัเคร่ืองคอมพิวเตอร์สว่นบคุคลนัน้มีราคาลดต า่ลง ท าให้ผู้บริโภคสามารถเป็นเจ้าของได้ง่ายขึน้ 
รวมทัง้มีสเป็กหรือคณุสมบตัิที่สงูขึน้กวา่เดมิ ท าให้สามารถเลน่เกมที่มีคณุภาพด้านกราฟิกสงู ๆ ได้ อีกทัง้
ปัจจบุนัผู้ให้บริการอินเทอร์เนต็ได้แขง่ขนักนัด้านราคาและความเร็วอินเทอร์เน็ตอยา่งตอ่เนื่อง จนสามารถ
เข้าถงึผู้บริโภคได้อยา่งกว้างขวาง ถือเป็นการลดอปุสรรคในการเข้าถึงเกมของผู้บริโภค 

 ปัญหาในการถกูละเมิดลขิสทิธ์ิต า่ : ปัญหาการละเมดิลขิสทิธ์ิในอตุสาหกรรมท่ีเก่ียวข้องกบั
ทรัพย์สนิทางปัญญา อาทิ งานเพลง เกมพีซีแบบออฟไลน์ โปรแกรมคอมพวิเตอร์ และงานบนัเทงิอื่น ๆ ยงัคง
ถือเป็นปัญหาที่ท้าทายของผู้ประกอบการในภมูิภาคนี ้ ซึง่สง่ผลกระทบตอ่ผลการด าเนินงานจนท าให้อาจไม่
สามารถด าเนินกิจการตอ่ไปได้ ในขณะท่ีผู้ประกอบการในธุรกิจเกมออนไลน์จะประสบปัญหานีน้้อยกวา่ 
เนื่องจากเกมออนไลน์มีสว่นประกอบหลกัของโปรแกรมอยูบ่นระบบเซิร์ฟเวอร์ของผู้ให้บริการ ซึง่เคร่ืองลกู
ขา่ยของผู้ เลน่จะต้องตดิตอ่กบัเซร์ิฟเวอร์ผา่นออนไลน์ตลอดเวลา ท าให้ปัญหาการละเมิดลขิสทิธ์ิเกม
ออนไลน์ไมรุ่นแรงเทา่กบังานลขิสทิธ์ิอ่ืนท่ีมีผลติภณัฑ์วางจ าหนา่ยในรูปแบบออฟไลน์ อาทิ ซีด ี ดีวีดี หรือ
ตลบัเกม ซึง่งา่ยตอ่การท าซ า้และเผยแพร่ 

 ยคุ Mobile First เปลีย่นจากพซีีสูส่มาร์ตโฟน : ในปี 2561 อตุสาหกรรมเกมเติบโตอยา่ง
ชดัเจนโดยเฉพาะในภมูิภาคเอเชียแปซิฟิก ซึง่มีมลูคา่มากถงึ 2.499 ล้านล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 52 จาก
อตุสาหกรรมเกมทัว่โลก แนวโน้มการเติบโตของธุรกิจเกมโมบายล์เป็นผลมาจากการเข้ามาของสมาร์ตโฟน
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แบรนด์จีน ท าให้สมาร์ตโฟนท่ีมปีระสทิธิภาพสงูมีราคาถกูลง ซึง่วดัได้จากยอดขายของ Oppo, Vivo และ 
Xiaomi ที่สงูถึง 500,000 เคร่ือง ใกล้เคียงกบัแบรนด์เกาหลอียา่ง Samsung ท าให้ผู้เลน่สามารถเข้าถึงการ
เลน่เกมได้อยา่งมีประสทิธิภาพ ไมถ่กูจ ากดัด้วยเทคโนโลยี สง่ผลให้สามารถขยายฐานผู้ เลน่ในอนาคตและคง
การเติบโตของตลาดเกมได้อยา่งตอ่เนื่อง โดยคาดการณ์วา่รายได้ของเกมโมบายล์ในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้
จะเติบโตได้ถึง 1.365 แสนล้านบาทในปี 2562 นี ้
 

 

2.3.2 ภาพรวมอุตสาหกรรมเกมออนไลน์ในไทย สิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์  
ปัจจบุนักลุม่บริษัทฯ ให้บริการเกมออนไลน์ใน 5 ประเทศ คือ ไทย สงิคโปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซยี และฟิลปิปินส์ 

ซึง่ถือเป็นกลุม่ประเทศที่มีอตัราการเติบโตของอตุสาหกรรมเกมออนไลน์ที่สงูและตอ่เนื่อง ในปีที่ผา่นมา ภมูิภาคนีม้ีการ
เติบโตด้านตลาดเกมโมบายล์สงูสดุ โดยเฉพาะในประเทศอินโดนเีซีย ไทย และมาเลเซยี ซึง่เป็นผลมาจากการเพิ่มขึน้ของ
จ านวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตและสมาร์ตโฟน นอกจากนี ้ เนื่องจากมีผู้ประกอบการจากตา่งประเทศเข้ามาเปิดให้บริการใน
ภมูิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ โดยเฉพาะในตลาดเกมโมบายล์ สง่ผลให้การแขง่ขนัในอตุสาหกรรมมีความรุนแรงมาก
ยิ่งขึน้ 

ประเทศไทยยงัคงเป็นตลาดที่มีมลูคา่ทางการตลาดของการให้บริการเกมมากที่สดุในภมูิภาคเอเชียตะวนัออก
เฉียงใต้ ตามด้วยอินโดนีเซยีและมาเลเซีย ในขณะทีก่ระแสการตื่นตวัของอีสปอร์ต (Esports) ในชว่ง 1 - 2 ปีที่ผา่นมา อาทิ 
การบรรจกุารแขง่ขนัเกมเข้าเป็นกีฬาชนดิหนึง่ในการแขง่กีฬาเอเชียนเกมส์ หรือการท่ีภาครัฐอนญุาตให้มีการจดัตัง้สมาคม
อีสปอร์ตในประเทศไทยอยา่งเป็นทางการ กระตุ้นให้เกมเป็นท่ีสนใจและได้รับการยอมรับทัง้จากผู้บริโภค ภาครัฐ และ
ภาคเอกชน แบรนด์ชัน้น าในอตุสาหกรรมตา่ง ๆ แม้แตส่โมสรฟตุบอลแหง่หนึง่ของไทย ได้เข้ามามีบทบาทและมีสว่นร่วม
ในอตุสาหกรรมเกมมากยิง่ขึน้ ปัจจบุนัการแขง่ขนัอีสปอร์ตไมจ่ ากดัเพียงเกมพีซเีช่นในอดีตเทา่นัน้ แตเ่ร่ิมมีกระแสของการ
แขง่ขนัอีสปอร์ตในตลาดเกมโมบายล์อยา่งจริงจงัเช่นเดยีวกนั ซึง่กระแสดงักลา่วนีม้ีทิศทางเดียวกนัในทกุประเทศใน
ภมูิภาคนี ้

คา่ลขิสทิธ์ิเกมออนไลน์ถือเป็นต้นทนุการด าเนินงานท่ีส าคญัส าหรับผู้ประกอบการในธุรกิจนี ้ ซึง่ในปัจจบุนัผู้
ให้บริการเกมสว่นใหญ่ในประเทศดงักลา่วมกัจะจดัซือ้ลขิสทิธ์ิเกมออนไลน์ท่ีเป็นท่ีนิยมและ/หรือประสบความส าเร็จใน
ประเทศอื่น ๆ มาจากผู้พฒันาหรือผู้จดัจ าหนา่ยเกมออนไลน์ในตา่งประเทศมากกวา่จะพฒันาเกมเอง อยา่งไรก็ตาม ผู้
ให้บริการเกมเร่ิมมีแนวโน้มพฒันาเกมออนไลน์ของตนเอง เพ่ือลดต้นทนุคา่ลขิสทิธ์ิเกมท่ีเพ่ิมสงูขึน้ อยา่งไรก็ตาม เกม
ออนไลน์ที่พฒันาโดยผู้พฒันาเกมในไทยยงัไมไ่ด้รับความนยิม 
 

ภาวะอตุสาหกรรมและการแขง่ขนัของตลาดเกมออนไลน์ในไทย 
ภาพรวมอตุสาหกรรมเกมออนไลน์ในไทยในปี 2561 มีมลูคา่ตลาดรวมทัง้พีซีและโมบายล์อยูท่ี่ประมาณ 22,836 

ล้านบาท เพิ่มขึน้ประมาณร้อยละ 14 จากปี 2560 (อ้างอิงข้อมลูจาก Newzoo) โดยปี 2561 เกมพีซีออนไลน์มีสถานะการ
เติบโตของตลาดคอ่นข้างคงตวั แตม่ีการเติบโตของตลาดจากฝ่ังของเกมโมบายล์เป็นสว่นใหญ่ ในสว่นของจ านวนผู้
ให้บริการเกมออนไลน์ที่เปิดด าเนนิการในประเทศไทยลดลงจาก 28 รายในปี 2560 เป็น 24 รายในปี 2561 และมีจ านวน
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เกมทีใ่ห้บริการลดลงจาก 70 เกมในปี 2560 เป็น 61 เกมในปี 2561 โดยมีเกมพีซีออนไลน์ที่เปิดใหมใ่นปี 2561 เพียง 8 
เกม 

ปัจจยัส าคญัที่สนบัสนนุการเติบโตของธุรกิจเกมออนไลน์ในไทย ได้แก่ 
 การเติบโตของการให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสงู (Broadband Internet) : ในชว่ง 3 - 4 ปีที่ผา่นมา ธุรกิจ

ให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสงูเติบโตขึน้ในอตัราสงูจากการแขง่ขนัท่ีรุนแรงระหวา่งผู้ให้บริการ ทัง้ในด้าน
บริการและราคา โดยปัจจบุนัมีอตัราคา่บริการประมาณ 599 บาทตอ่เดือน ส าหรับความเร็วประมาณ 15 - 
20 เมกะบิตตอ่วินาที ซึง่ถือวา่เป็นราคาที่คอ่นข้างต ่า และการเข้ามาของเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตที่ใช้สายใย
แก้วน าแสง (Fiber Optic) ซึง่มคีณุภาพของสญัญาณอินเทอร์เน็ตสงูกวา่เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตที่ใช้สาย
เคเบิล สง่ผลให้บริการอินเทอร์เนต็ความเร็วสงูเป็นท่ีนิยมอยา่งแพร่หลาย และเนื่องจากความเร็วในการดาวน์
โหลดข้อมลูมีผลตอ่ความสนกุในการเลน่เกมออนไลน์ จึงท าให้มีผู้สนใจเลน่เกมออนไลน์เพิ่มขึน้ตามไปด้วย 
ซึง่ชว่ยเพิ่มโอกาสให้บริการเกมออนไลน์สามารถเข้าถงึกลุม่ลกูค้าใหมไ่ด้อยา่งกว้างขวางมากยิง่ขึน้ 

 ความหลากหลายของเกมออนไลน์ที่เปิดให้บริการ : ในช่วงที่ผา่นมา มีเกมออนไลน์ที่เปิดให้บริการ
หลากหลายทัง้ในด้านรูปแบบและเนือ้หาที่แปลกใหม ่ ที่ชว่ยเพิ่มความสนกุในการเลน่เกมออนไลน์ ซึง่เป็น
การเพิม่ทางเลอืกของผู้ เลน่เกม รวมทัง้ชว่ยดงึดดูความสนใจของกลุม่ลกูค้าเป้าหมายให้เข้ามาทดลองเลน่
เกมมากยิ่งขึน้  

 การให้บริการลกูค้ามีความส าคญัมากขึน้ : ในช่วง 2 - 3 ปีตอ่จากนี ้ ตลาดเกมออนไลน์จะมกีารแขง่ขนัท่ี
เข้มข้นขึน้ ซึง่การให้บริการแก่ลกูค้าจะกลายเป็นปัจจยัหลกัทีจ่ะรักษาฐานลกูค้าไว้ ผู้ให้บริการจงึจ าเป็นต้อง
พฒันาการให้บริการให้ดีขึน้ เพือ่ให้เป็นท่ีพอใจของลกูค้า ไมว่า่จะเป็นการอปัเดตเนือ้หาใหม ่ ๆ อยา่ง
สม ่าเสมอ รวมทัง้จดักิจกรรมและโปรโมชนัผา่นสือ่ช่องทางตา่ง ๆ เพื่อให้เข้าถงึกลุม่ผู้ เลน่มากขึน้ 

 การเติบโตของตลาดเกมโมบายล ์ :  ในปี 2561 มีเกมโมบายล์ท่ีเปิดให้บริการในประเทศไทยมากกวา่ 280 
เกม และมีมลูคา่ตลาดประมาณ 22,000 ล้านบาท โดยยงัคงเตบิโตอยา่งรวดเร็วตอ่เนื่องด้วยปัจจยัหลาย ๆ 
ด้าน ในปี 2561 มีผู้ใช้สมาร์ตโฟน ประมาณร้อยละ 80 ของประชากรทัง้หมด หรือมากกวา่ 55 ล้านคน อายุ
การใช้งานเฉลีย่เคร่ืองละ 1 ปี โดยเป็นผู้ใช้งานโทรศพัท์มอืถือที่เข้าถึงระบบ 3G/4G มากถงึร้อยละ 99 ท าให้
ผู้บริโภคสามารถเข้าถงึเกมออนไลน์บนอปุกรณ์เคลือ่นท่ีได้ง่ายขึน้ ประกอบกบัพฤตกิรรมของผู้บริโภคที่นิยม
ใช้อินเทอร์เน็ตบนสมาร์ตโฟนมีมากขึน้ ทัง้การสง่ข้อความแชต (77%), ดวูิดีโอ (75%), ใช้ธนาคารออนไลน์ 
(56%), ใช้บริการค้นหาสถานท่ี (64%) และเลน่เกม (66%)  ในสว่นของเกมโมบายล์นัน้ ประเทศไทยมี
ศกัยภาพในการพฒันาผู้ผลติเกมโมบายล์ท่ีสามารถแขง่ขนักบัประเทศอื่นในเอเชียและตะวนัตกได้ เรามี
ตลาดภายในประเทศขนาดใหญ่ที่สดุในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ ท าให้ตลาดเกมโมบายล์ไทยมีมลูคา่
ประมาณ 200 ล้านเหรียญ หรือประมาณ 6.4 พนัล้านบาทตอ่ปี นอกจากนี ้ยงัสง่ผลให้จ านวนผู้ใช้บริการเกม
โมบายล์เติบโตมากขึน้ตามไปด้วย 

 การพฒันาอีสปอร์ตอยา่งตอ่เนื่อง : นบัตัง้แตปี่ 2560 ที่ภาครัฐประกาศบรรจอุีสปอร์ตเป็นกีฬาอยา่งเต็ม
รูปแบบ รวมถึงอนมุตัิให้สมาคมไทยอีสปอร์ต (TESF) เป็นสมาคมกีฬาภายใต้หนว่ยงานการกีฬาแหง่ประเทศ
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ไทย จนปัจจบุนั มีผู้ เลน่เกมจ านวนหนึง่ผนัตนเองไปเป็นนกักีฬาอสีปอร์ต และสร้างช่ือเสยีงให้แก่ประเทศไทย
ในการแขง่ขนัระดบัสากลหลายรายการ โดยในปี 2561 เกมออนไลน์ที่เปิดให้บริการโดยกลุม่บริษัทฯ ได้สร้าง
นกักีฬาแชมป์โลกถงึ 2 รายการใหญ่ ได้แก่ Audition World Championship 2018 ที่นกักีฬาไทยได้รางวลั
ชนะเลศิ รองชนะเลศิอนัดบัหนึง่ และรองชนะเลศิอนัดบัสองในการแขง่ขนัประเภทเดีย่ว และได้รางวลัรอง
ชนะเลศิอนัดบัสองประเภททีม สว่นการแขง่ขนั Dragon Nest World Championship 2018 นกักีฬาไทยก็
คว้าแชมป์โลกมาได้ส าเร็จอีกเช่นกนั ถือเป็นการสร้างช่ือเสยีงให้กบัประเทศไทยในวงการอีสปอร์ตระดบัโลก  

 

ภาวะอตุสาหกรรมและการแขง่ขนัของตลาดเกมออนไลน์ในสงิคโปร์ 
    อตุสาหกรรมเกมออนไลน์ในสงิคโปร์ประกอบไปด้วยผู้พฒันาเกมและผู้ให้บริการเกมมากกวา่ 60 บริษัท ถือเป็นหนึง่ใน
ประเทศที่มีการเติบโตด้านสือ่มากที่สดุ สงิคโปร์สามารถเป็นศนูย์กลางสือ่ในระดบัภมูิภาคทีม่ีศกัยภาพในการผลติและจดั
จ าหนา่ยเนือ้หาเกมที่ล า้สมยั ด้วยแรงงานท่ีมีทกัษะ โครงสร้างด้านไอทีท่ีแข็งแกร่ง และระบบการคุ้มครองสทิธิในทรัพย์สนิ
ทางปัญญาที่เดด็ขาด 

ประเทศนีเ้ป็นท่ีตัง้ของผู้ประกอบการหลกัในตลาด เช่น Gumi Asia, Konami Singapore, Koei Tecmo และ 
Ubisoft นอกจากนีย้งัมีผู้ประกอบการท้องถ่ิน เช่น Touch Dimensions, LambdaMu และ Tyler Projects อีกทัง้สงิคโปร์
ยงัเป็นต้นก าเนิดของสถาบนัการศกึษาที่มช่ืีอเสยีง เช่น DigiPen Institute of Technology และ LASALLE College of the 
Arts 

นอกจากนี ้ส าหรับการพฒันาอตุสาหกรรมเกมในระดบัท้องถ่ินนัน้ IMDA มุง่เน้นการสนบัสนนุผู้พฒันาเกม
ภายในประเทศ ทัง้ในรูปแบบเกมพีซีและโมบายล์ โดยในเดือนตลุาคม 2554 ผู้ก่อตัง้ MDA หรือ IMDA ในปัจจบุนัได้
เปิดตวั Games Solution Center (GSC) ซึง่ตัง้อยูท่ี่ Mediapolis Phase 0 (หรือ Block 71) เพื่อเป็นศนูย์รวมของผู้พฒันา
เกมระดบัเลก็และกลางในประเทศสงิคโปร์ ภายใต้สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมตอ่การสร้างสรรค์และพฒันาเกม นอกจากนี ้
GSC ยงัเป็นท่ีตัง้ของ PlayStation Incubation Studio แหง่แรกในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ โดยหนึง่ในเกมที่พฒันาขึน้ใน 
GSC คือ Rocketbirds : Hardboiled Chicken โดย Ratloop Asia ซึง่ได้รับการเผยแพร่เป็นครัง้แรกในเครือขา่ย Sony 
PlayStation ในปี 2554 และได้พฒันาเป็นเวอร์ชนั Sony PlayStation Vita ซึง่เป็นเกมในหมวด Vita ที่มียอดขายสงูสดุเป็น
อนัดบั 3 ในเอเชียในปี 2555 (อ้างอิงข้อมลูจาก IMDA ; Info-communications Media Development Authority) 
 

สถิติทางการตลาด : 
 ในปี 2561 อตุสาหกรรมเกมในสงิคโปร์ สามารถท ารายได้อยูใ่นอนัดบัท่ี 37 ของโลก โดยมีมลูคา่ประมาณ 

319 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (อ้างอิงข้อมลูจาก Newzoo) 
 สงิคโปร์มีประชากรประมาณ 6 ล้านคน มีผู้ใช้อินเทอร์เนต็ประมาณ 5 ล้านคน 
 สงิคโปร์มีประชากรที่เลน่เกมจ านวน 2.9 ล้านคน โดยมีผู้ เลน่เกมทีจ่่ายเงินในการเลน่จ านวน 1.2 ล้านคน คิด

เป็นรายได้เฉลีย่ตอ่ปีคนละ 258 ดอลลาร์สหรัฐ (อ้างอิงข้อมลูจาก Newzoo) 
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เกมพซีีออนไลน์ : 
 เกมประเภท MOBA เช่น Dota และ League of Legends และเกมประเภท Battle Royale เช่น 

Playerunknown’s Battlegrounds (PUBG) และ Fortnite เป็นเกมที่ได้รับความนิยมในสงิคโปร์ (อ้างอิง
ข้อมลูจาก Help123.org) 

 เกมประเภท FPS เช่น Counter Strike และ Overwatch ยงัคงได้รับความนิยมอยา่งตอ่เนื่อง (อ้างองิข้อมลู
จาก Help123.org) 

 เกมประเภทแยง่ชิง เช่น Diablo 3 และ Destiny ยงัคงมีอยูใ่นตลาดสงิคโปร์ 
 ร้อยละ 30 ของผู้ เลน่เกมในสงิคโปร์ เลน่เกมบนทกุแพลตฟอร์ม ทัง้พีซี โมบายล์ และคอนโซล 
 เกมประเภท Casual ก าลงัเติบโตในสงิคโปร์ 

 
เกมโมบายล์ : 
 ในสงิคโปร์ มีผู้ เลน่เกมโมบายล์ประมาณ 1.4 ล้านคน 
 Android เป็นระบบปฏิบตัิการท่ีได้รับความนิยมมากที่สดุ คดิเป็นร้อยละ 47 ของประชากร สว่น iOS อยูท่ี่

ร้อยละ 38 (อ้างองิข้อมลูจาก allcorrectgames.com) 
 จากการจดัอนัดบัเกมฟรียอดนิยม 5 อนัดบัแรกบนระบบปฏิบตัิการ Android ได้แก่ Ragnarok M, 

MapleStory M, Mobile Legends, Epic Seven และ Crane Game Toreba 
 เกมฟรียอดนิยม 5 อนัดบัแรกจากการจดัอนัดบับนระบบปฏิบตัิการ iOS ได้แก่ Mobile Legends, 

MapleStory M, Ragnarok M, Fortnite และ King of Avalon (อ้างอิงข้อมลูจาก App Annie) 
 การเติบโตของเกม Casual ในสงิคโปร์สอดคล้องกบัการเติบโตของตลาดเกมโมบายล์ 
 ปัจจบุนัการเลน่เกมผา่นแพลตฟอร์มโมบายล์กลายเป็นกระแสหลกั 
 สงิคโปร์มีรายได้จากตลาดเกมโมบายล์อยูท่ี่ 129 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึง่อยูใ่นอนัดบัท่ี 34 ของโลก 
 รายได้เฉลีย่ตอ่คนอยูท่ี่ 78.68 ดอลลาร์สหรัฐ 

 

ภาวะอตุสาหกรรมและการแขง่ขนัของตลาดเกมออนไลน์ในมาเลเซีย 
สถิติทางการตลาด : 
 ในปี 2561 รายได้ของอตุสาหกรรมเกมในมาเลเซียอยูอ่นัดบัท่ี 21 ของโลก โดยมีมลูคา่รวมประมาณ 633 

ล้านดอลลาร์สหรัฐ (อ้างอิงข้อมลูจาก Newzoo) 
 มาเลเซียมีประชากรที่เลน่เกมจ านวน 14 ล้านคน จากประชากรทัง้หมด 32 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 43.75 
 7.1 ล้านคนหรือร้อยละ 22.19 ของประชากรชาวมาเลเซียเป็นผู้ เลน่ท่ีมีการจา่ยเงินในการเลน่เกม (อ้างอิง

ข้อมลูจาก Newzoo) 
 รายได้รวมในปี 2561 คือ 633 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยมีคา่ใช้จา่ยในการเลน่เกมเฉลีย่คนละ 45.21 ดอลลาร์

สหรัฐ และรายได้เฉลีย่ตอ่ผู้ เลน่เกมที่มีการจา่ยเงินอยูท่ี่ 89.15 ดอลลาร์สหรัฐ 
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เกมพซีีออนไลน์ : 
 เกม MMORPG หลกัในตลาดประกอบด้วย MapleStorySEA, 

Moxiang (เวอร์ชนัภาษาองักฤษ), Osu, DDT3 และ Playerunknown’s Battlegrounds (PUBG) และเกม
เก่าอื่น ๆ ทีช่่วยให้ตลาดเกมกลบัมาฟืน้ตวั อยา่งไรก็ตาม ผู้ เลน่เกมพซีีเร่ิมทยอยเปลีย่นไปเลน่เกมโมบายล์
และเกมคอนโซล หรือเลน่หลายแพลตฟอร์มพร้อมกนั เนื่องด้วยแพลตฟอร์มโมบายล์ได้รับความนิยมมากขึน้ 
ท าให้เกมโมบายล์เติบโตขึน้ตามไปด้วย 

 เกมพซีีสว่นใหญ่ในมาเลเซียมาจากจีนและเกาหล ี มีเพียงไมก่ี่เกมที่มา
จากประเทศตะวนัตก 

 การปรับรูปแบบการเลน่เกม CounterStike : GO ให้เป็นการเลน่แบบ
ไมเ่สยีเงิน (free-to-play) ท าให้ผู้ใช้งานแพลตฟอร์มสตรีมเร่ิมให้ความสนใจ ก่อนหน้านีผู้้ใช้งานสตรีมสว่น
ใหญ่เป็นผู้ เลน่ท่ีใช้ภาษาองักฤษ มีก าลงัซือ้ปานกลางถึงสงู และมองหาเกมสตรีมคณุภาพสงูจากแบรนด์
ใหญ่ ๆ 

 ผู้ เลน่ชาวจีนยงัคงเป็นผู้ เลน่ท่ีมีก าลงัซือ้สงูสดุ แตม่จี านวนจ ากดั 
ในขณะท่ีผู้ เลน่ชาวมาเลย์มีจ านวนมากที่สดุ แตม่ีก าลงัการจ่ายต า่ เฉลีย่ 10 ดอลลาร์สหรัฐตอ่เดือน และ
โดยทัว่ไปจะเปิดรับเกมเกา่ที่เคยเปิดให้บริการมาก่อน  

 FPS และ MOBA ยงัคงเป็นประเภทเกมหลกัที่ได้รับความนยิมใน
มาเลเซีย โดยมีสว่นแบง่การตลาดอยูท่ี่ร้อยละ 33 และ 40 ตามล าดบั ซึง่คาดวา่จะยงัคงเป็นที่นิยมอยา่ง
ตอ่เนื่องในปี 2562 เนื่องจากรัฐบาลมาเลเซยีให้ค ามัน่วา่จะท าให้มาเลเซียกลายเป็นศนูย์กลางของอีสปอร์ต  

 
เกมโมบายล์ : 
 เกมประเภท RPG และ Strategy ก าลงัได้รับความสนใจจากผู้ เลน่เกมโมบายล์ในมาเลเซีย แม้วา่ในตลาด

เกมแนว Casual จะยงัคงได้รับความนยิมมากขึน้ก็ตาม เกมประเภทดงักลา่วที่มีความโดดเดน่คือ Ragnarok 
M ซึง่ครองอนัดบั 1 ในสโตร์ภายในเดือนแรก ด้วยยอดดาวน์โหลดมากกวา่ 1 ล้านครัง้ 

 Playerunknown’s Battlegrounds Mobile (PUBG Mobile) เปิดให้เลน่ในปี 2561 ท าให้ผู้เลน่เกมประเภท 
FPS รวมถึงผู้เลน่อีกหลายคนที่เลน่เกมประเภทอื่น หนัมาเลน่เกมประเภท FPS แบบโมบายล์ 

 

ภาวะอตุสาหกรรมและการแขง่ขนัของตลาดเกมออนไลน์ในฟิลปิปินส์ 
สถิติทางการตลาด : 
 ในปี 2561 อตุสาหกรรมเกมในฟิลปิปินส์ท ารายได้อยูใ่นอนัดบัท่ี 29 ของโลก โดยมีมลูคา่ 461 ล้านดอลลาร์

สหรัฐ (อ้างองิข้อมลูจาก Newzoo) 
 ฟิลปิปินส์มีประชากรทัง้หมด 107 ล้านคน โดยมีประชากรทีใ่ช้อินเทอร์เน็ต 66 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 61.68  
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 ผู้ เลน่เกมในฟิลปิปินส์มีประมาณ 29.9 ล้านคน โดยร้อยละ 36 เป็นผู้ เลน่ข้ามแพลตฟอร์ม ทัง้พซี ี โมบายล์ 
และคอนโซล (อ้างองิข้อมลูจาก Newzoo) 

 จากจ านวนผู้ เลน่เกม 29.9 ล้านคน มีผู้ที่ติดตามวิดีโอท่ีมีเนือ้หาเก่ียวกบัเกมสงูถงึร้อยละ 67 ซึง่ในช่วง
ปลายปี 2561 มีแนวโน้มเพิ่มสงูขึน้จากการขยายตวัของเว็บไซต์สตรีมมิง เช่น Facebook Gaming, Twitch 
และ Nimo (อ้างอิงข้อมลูจาก Newzoo) 

 ร้อยละ 54 ของนกัเลน่เกมจะมีชดุหฟัูงส าหรับเลน่เกมที่มกีารแขง่ขนัสงู โดยเฉพาะเกมประเภท Battle 
Royale และ MOBA (อ้างอิงข้อมลูจาก Newzoo) 

 
เกมพซีีออนไลน์ : 
 เกมประเภท MMORPG มีการฟืน้ตวัดีขึน้จากการเปิดเกม Ragnarok Online, Rising Force Online และ 

Flyff 
 กระแสของเกมแนว MMORPG ยงัคงมีอยูจ่ากน าเกมที่เปิดให้บริการท่ีเกาหลใีต้และตลาดภาษาองักฤษ

อยา่งสหรัฐอเมริกาและยโุรป มาเปิดให้บริการในฟิลปิปินส์ รวมถงึในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ 
 ถึงแม้วา่มีการเปิดตวัเกม MMORPG ใหมใ่นฟิลปิปินส์ แตส่ว่นแบง่ทางการตลาดของเกมประเภทนีก็้ยงัคงไม่

สงูขึน้ โดยอยูท่ี่ประมาณร้อยละ 7  
 เกมประเภท Shooter (FPS และ 3PS) และ MOBA ยงัคงครองตลาด ด้วยสว่นแบง่ทางการตลาดร้อยละ 40 

และ 53 ตามล าดบั 
 Android Emulators ส าหรับแพลตฟอร์มพีซีถกูน ามาใช้ในร้านอินเทอร์เน็ตคาเฟ่ เพื่อเลน่เกม 

Playerunknown’s Battlegrounds Mobile (PUBG Mobile) และเกมประเภทอื่น ๆ ซึง่ชว่ยให้สามารถใช้
เมาส์และคย์ีบอร์ดในการเลน่ ท าให้ควบคมุเกมได้อยา่งแมน่ย ายิ่งขึน้ ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะโทรศพัท์
ระบบปฏิบตัิการ Android ทัว่ไปยงัไมส่ามารถเลน่เกมโมบายล์ระดบัสงูได้ 

 
เกมโมบายล์ :  
 การเข้าถงึสมาร์ตโฟนในปี 2561 อยูท่ี่ร้อยละ 34.8 และรายได้เฉลีย่ตอ่คนอยูท่ี่ 15.86 ดอลลาร์สหรัฐ

โดยประมาณ (อ้างอิงข้อมลูจาก allcorrectgames.com) 
 รายได้ของตลาดเกมโมบายล์คดิเป็น 191 ล้านดอลลาร์สหรัฐโดยประมาณ (อ้างองิข้อมลูจาก 

allcorrectgames.com) 
 Android เป็นระบบปฏิบตัิการท่ีมีสว่นแบง่การตลาดที่ใหญ่ที่สดุถึงร้อยละ 82.78 ในขณะท่ีระบบปฏิบตัิการ 

iOS อยูท่ี่ร้อยละ 16.16 และอีกร้อยละ 1.06 เป็นระบบปฏิบตัิการอื่น (Nokia, Windows, Blackberry และ
อื่น ๆ) (อ้างอิงข้อมลูจาก Statista) 

 ถึงแม้เกมโมบายล์เป็นท่ีแพร่หลายในวงกว้าง แตใ่นตลาดเกม ประเภทเกมที่โดดเดน่ท่ีสดุยงัคงเป็น Casual 
ซึง่มีสว่นแบง่ทางการตลาดอยูท่ี่ร้อยละ 25 



 
บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) 

ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ 
 

_______________ รับรองความถูกตอ้ง 
2. ลกัษณะการประกอบธุรกิจ               หน้า 28 

 

 เกมประเภท Action และ Esports เช่น Rules of Survival, Freefire และ Playerunknown’s Battlegrounds 
Mobile (PUBG Mobile) รวมถงึ Mobile Legends และ Arena of Valor มีสว่นแบง่ทางการตลาดร้อยละ 20 

 เกมประเภท Arcade และ Strategy ถือสดัสว่นตลาดอยูท่ี่ร้อยละ 19 และ 17 ตามล าดบั 
 เกมประเภท Battle Royale ยงัคงแข็งแกร่งในตลาด เนื่องจากความนิยมของเกม Playerunknown’s 

Battlegrounds Mobile (PUBG Mobile) และ Fortnite ที่มีรูปแบบการเลน่เหมือนกนั 
 เกม Ragnarok M : Eternal Love ได้รับความนยิมเป็นอยา่งมาก ยอดดาวน์โหลดติดอนัดบั 1 นบัตัง้แต่

เปิดตวั 
 

แนวโน้มตลาดโดยรวม : 
 การเข้าถงึอินเทอร์เนต็ในปี 2561 มีการปรับตวัทีด่ีขึน้ เนื่องจากอินเทอร์เน็ตแบบไฟเบอร์สามารถเข้าถึงได้

ง่ายและราคาไมแ่พงส าหรับผู้ใช้ตามบ้าน 
 แฟรนไชส์ Playerunknown’s Battlegrounds (PUBG) ยงัคงเป็นท่ีนิยมในฟิลปิปินส์ ในขณะที่ Fortnite 

ยงัคงไมเ่ป็นท่ีรู้จกัจากผู้ เลน่ตามบ้านและร้านอินเทอร์เนต็คาเฟ่ในวงกว้าง 
 เกมพซีีสามารถอยูร่อดในตลาดได้ด้วยการดงึดดูฐานผู้ เลน่ให้มากขึน้จากการท่ีสามารถเลน่บนคอมพิวเตอร์ที่

มีความสามารถไมส่งูนกัได้ 
 เกมประเภท MOBA ยงัคงเป็นที่นิยม ทัง้แพลตฟอร์มพีซี เช่น Dota 2 และ League of Legends และ

โมบายล์ เช่น Mobile Legends และ Arena of Valor เนือ่งจากบริษัทในประเทศมีจดัการแขง่ขนัอสีปอร์ตขึน้
เป็นของตวัเอง 

 บริการสตรีมมงิทางเลอืกได้รับความนยิมเพิม่ขึน้ มเีนือ้หาเน้นเร่ืองไลฟ์สไตล์และการเลน่เกม โดยเปลีย่นผู้ใช้ 
Twitch มาเป็นเจ้าของเนือ้หาของตวัเอง 

 

ภาวะอตุสาหกรรมและการแขง่ขนัของตลาดเกมออนไลน์ในอินโดนีเซีย 
ในปี 2561 แนวโน้มตลาดมีการปรับเปลีย่นไปสูอ่ีสปอร์ต มีผู้ให้บริการเกมออนไลน์ในประเทศอินโดนีเซีย 9 ราย 

ลดลงจาก 11 ราย และมีการเปิดตวัเกมพีซเีพียง 1 เกม  
ปัจจบุนัมีผู้ให้บริการเกมระดบัท้องถ่ินจ านวน 7 บริษัท และผู้ให้บริการเกมระดบัโลกจ านวน 2 บริษัท จากกระแส

ของอีสปอร์ต ท าให้เกมประเภท FPS และ Battle Royale ยงัคงได้รับความสนใจและเป็นท่ีต้องการของตลาด โดยมีสว่น
แบง่ทางการตลาดร้อยละ 73 ขณะที่เกมประเภท MMORPG มีสดัสว่นร้อยละ 21 

ส าหรับตลาดเกมโมบายล์ยงัไมม่กีารเปลีย่นแปลงในชว่งต้นปี ซึง่ 5 อนัดบัแรกของเกมที่ท ารายได้สงูสดุเป็นเกม
ประเภท MOBA และ Battle Royale แตใ่นไตรมาส 4 เกมที่ท ารายได้สงูสดุเป็นอนัดบั 1 กลบัมาเป็นเกมประเภท 
MMORPG แทน 

  

2.4 การจัดหาผลติภณัฑ์หรือบริการ 
2.4.1 ลกัษณะการจดัให้ได้มาซึง่ผลติภณัฑ์เพื่อจ าหนา่ย 
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ธุรกิจเกมออนไลน์ประกอบด้วยผู้ประกอบการหลกัประมาณ 5 สว่น ดงัที่แสดงในแผนภาพ โดยเร่ิมต้นจาก
ผู้พฒันาเกมออนไลน์ (Game Developer) ซึง่เป็นผู้ออกแบบและพฒันาเกม จากนัน้ขายลขิสทิธ์ิเกมตอ่หรือแตง่ตัง้ให้ผู้
จ าหนา่ยลขิสทิธ์ิเกม (Game Publisher) เป็นผู้ เสาะหาตลาดและขายลขิสทิธ์ิการให้บริการเกมให้กบัผู้ให้บริการเกม
ออนไลน์ (Game Operator) ในแตล่ะพืน้ท่ีหรือแตล่ะประเทศ ปัจจบุนักลุม่บริษัทฯ เป็นผู้ประกอบการในธุรกิจให้บริการ
เกมออนไลน์ในสว่นของผู้พฒันาเกม ผู้ให้บริการเกม และผู้จดัจ าหนา่ย 

 
 
ผู้ให้บริการเกมจะเป็นผู้จดัเตรียมระบบเซิร์ฟเวอร์ส าหรับการให้บริการเกมในแตล่ะพืน้ท่ีท่ีได้รับลขิสทิธ์ิ ส าหรับ

การเก็บเงินคา่บริการเกม ผู้ให้บริการเกมจะจ าหนา่ยบตัรเติมเงินลว่งหน้าให้แก่ผู้ เลน่เกม โดยการจ าหนา่ยเองหรือผา่นผู้
จดัจ าหนา่ยหรือตวัแทนจ าหนา่ยที่ได้รับการแตง่ตัง้ สว่นผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตและโทรคมนาคม (ISPs) จะเป็นผู้ให้บริการ
เชา่ช่องสญัญาณเพื่อใช้ติดตอ่สือ่สารระหวา่งเคร่ืองเซิร์ฟเวอร์ของผู้ให้บริการเกม กบัร้านอินเทอร์เน็ตคาเฟ่ และผู้ เลน่เกม
โดยตรง  
 

2.4.2 ขัน้ตอนการด าเนินงานของกลุม่บริษัทฯ เพื่อให้บริการเกมออนไลน์ 
ในการจดัหาเกมออนไลน์ เพื่อน ามาให้บริการในแตล่ะประเทศนัน้ กลุม่บริษัทฯ จดัให้มีทมีจดัการเกมออนไลน์ 

(Game Manager) ซึง่มีหน้าที่รับผิดชอบในการจดัหาและเตรียมความพร้อมส าหรับการให้บริการ โดยจะแยกทีมจดัการ
เพื่อดแูลในแตล่ะเกม ขัน้ตอนการด าเนินงานเพือ่ให้บริการเกมออนไลน์มี 6 ขัน้ตอน ดงันี ้
 

 
 
 

ภาพรวมของผู้ประกอบการในธุรกิจเกมออนไลน์ 
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คดัสรรเกมออนไลน์ 
ในเบือ้งต้น ทีมงานจะคดัเลอืกเกมออนไลน์ที่นา่สนใจจากแหลง่ตา่ง ๆ เช่น เกมที่ได้รับความนิยมในตา่งประเทศ 

โดยมีนโยบายการกลัน่กรองเนือ้หาเกมเพื่อให้เหมาะสมแก่กลุม่ลกูค้าและวฒันธรรมในแตล่ะประเทศ ซึง่เกมจะมี
คณุสมบตัิเบือ้งต้นดงันี ้

 มีรูปแบบและเนือ้หาที่สร้างสรรค์ เหมาะสมกบักลุม่ลกูค้าเปา้หมาย และไมม่ีเนือ้หาที่แสดงความรุนแรงและ
ยัว่ยทุางเพศ 

 เป็นเกมออนไลน์ที่นา่สนใจและมเีนือ้หาแตกตา่งจากเกมทีใ่ห้บริการอยูใ่นตลาดเปา้หมาย ณ เวลานัน้  
 มีต้นทนุในการซือ้ลขิสทิธ์ิเกมท่ีเหมาะสม ซึง่จะช่วยให้กลุม่บริษัทฯ สามารถท าก าไรจากการให้บริการได้ 
 โปรแกรมเกมออนไลน์สามารถใช้ได้กบัระบบเคร่ืองคอมพวิเตอร์ของกลุม่ผู้ เลน่เกมเปา้หมาย  

 
เจรจาและท าสญัญาซือ้ลขิสทิธ์ิการให้บริการเกมออนไลน์ 
ทีมงานจะเจรจาราคาและเง่ือนไขการซือ้ลขิสทิธ์ิเกม จากนัน้จึงท าสญัญากบัผู้พฒันาหรือผู้จ าหนา่ยลขิสทิธ์ิเกม

ออนไลน์ 
 

เตรียมระบบการให้บริการเกมออนไลน์ 
 อปุกรณ์และโปรแกรมคอมพวิเตอร์ : กลุม่บริษัทฯ จะจดัเตรียมระบบเซิร์ฟเวอร์และอปุกรณ์คอมพวิเตอร์ทีม่ี

คณุสมบตัิตามที่ก าหนดโดยผู้พฒันาเกมออนไลน์ ซึง่จ านวนเคร่ืองเซิร์ฟเวอร์ที่จะใช้รองรับการให้บริการเกม
จะประมาณจากการคาดการณ์โดยกลุม่บริษัทฯ จากนัน้ผู้พฒันาเกมจงึเข้ามาติดตัง้โปรแกรมเกมออนไลน์
เพื่อเปิดให้บริการตอ่ไป 

 โปรแกรมเคร่ืองลกูขา่ย : ทีมจดัการเกมจะดดัแปลงและปรับปรุงโปรแกรมซึง่ใช้ติดตัง้ในเคร่ืองคอมพิวเตอร์
ของผู้ เลน่เกมก่อนการเลน่เกมในครัง้แรก รวมทัง้แปลเนือ้หาเกมเป็นภาษาท้องถ่ิน 

 การจดัท าเว็บไซต์ : ทีมจดัการเกมจะจดัท าเว็บไซต์ส าหรับเกมออนไลน์แตล่ะเกม เพื่อเป็นแหลง่ข้อมลู
ส าหรับผู้ เลน่เกมเก่ียวกบัวิธีการเลน่ การช าระเงิน และการแก้ไขปัญหา อีกทัง้ยงัเป็นสือ่โฆษณาให้แก่กลุม่
บริษัทฯ อีกด้วย 

 ระบบการให้บริการ : ทีมจดัการเกมจะจดัเตรียมทมีงานเพื่อควบคมุการให้บริการเกมในฐานะ Game 
Master เพื่อดแูลการเลน่เกม อ านวยความสะดวก และแก้ปัญหาตา่ง ๆ ให้แก่ผู้ เลน่เกม 

  
กระจายโปรแกรมเคร่ืองลกูขา่ย (Client Program) 
กลุม่บริษัทฯ กระจายโปรแกรมให้ถึงมือผู้ เลน่เกมอยา่งทัว่ถงึจากการให้ดาวน์โหลดฟรีทางเว็บไซต์เกม ส าหรับ

เกมบนแพลตฟอร์มโมบายล์ ผู้ เลน่สามารถดาวน์โหลดเกมผา่นทาง App Store ส าหรับระบบปฏิบตัิการ iOS และดาวน์
โหลดเกมผา่นทาง Google Play ส าหรับระบบปฏิบตัิการ Android 
 



 
บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) 

ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ 
 

_______________ รับรองความถูกตอ้ง 
2. ลกัษณะการประกอบธุรกิจ               หน้า 31 

 

เปิดให้บริการเกมออนไลน์ 
เมื่อจดัเตรียมความพร้อมในด้านตา่ง ๆ เรียบร้อยแล้ว กลุม่บริษัทฯ จะเร่ิมเปิดให้บริการเกมออนไลน์ ซึง่แบง่เป็น 

4 ช่วงดงันี ้
 ช่วงทดสอบภายใน (Internal Test) : ทีมจดัการเกมและพนกังานของกลุม่บริษัทฯ จะทดลองเลน่เกม

ออนไลน์จากเคร่ืองแมข่า่ย เพือ่ทดสอบหาข้อบกพร่องของการให้บริการเกมและปรับปรุงแก้ไขตอ่ไป 
 ช่วงทดสอบการให้บริการแบบปิด (Closed Beta) : เปิดให้บริการแก่ผู้ เลน่เกมภายนอกที่ได้ลงทะเบียนผา่น

เว็บไซต์เกม โดยไมค่ิดคา่บริการ แตจ่ ากดัจ านวนผู้ เลน่ เพื่อทดสอบหาข้อบกพร่องในการให้บริการเกม 
 ช่วงทดสอบการให้บริการแบบเปิด (Open Beta) : เปิดให้บริการแก่ผู้ เลน่เกมภายนอกที่ได้ลงทะเบยีนผา่น

เว็บไซต์เกม โดยไมค่ิดคา่บริการและไมจ่ ากดัจ านวนผู้ เลน่เกม เพือ่ทดสอบหาข้อบกพร่องในการให้บริการ
เกมแก่ผู้ เลน่จ านวนมากพร้อมกนั  

 ช่วงเปิดให้บริการเชิงพาณิชย์ (Commercial Launch) : ภายหลงัได้ทดสอบการให้บริการเรียบร้อยแล้ว กลุม่
บริษัทฯ จะเปิดให้บริการเกมออนไลน์แก่ผู้ เลน่เกมโดยทัว่ไป โดยเก็บค่าบริการจากการขายไอเทมในร้านค้า 
Item Cash 

 
การโฆษณาและประชาสมัพนัธ์ 
กลุม่บริษัทฯ จะโฆษณาและประชาสมัพนัธ์เพื่อให้ตลาดรับรู้การเปิดให้บริการเกมออนไลน์ โดยแบง่เป็น 4 ช่วง 

คือ 
 ช่วงก่อนการเปิดตวั (Pre-Marketing) :    มุง่เน้นการสร้างการรับรู้ก่อนการเปิดให้บริการเกม โดยแนะน าเกม

บน Game Portal เว็บไซต์เกมออนไลน์ การประชาสมัพนัธ์ในช่องทาง Social Network รวมถึงการสร้างเพจ
หรือตัง้กลุม่ใน Social Network เพื่อสร้างช่องทางในการสือ่สารกบักลุม่ลกูค้า 

 ช่วงเปิดตวัเกมใหม ่(Launching) : มุง่สร้างการรับรู้ผา่นการโฆษณาบน Game Portal เว็บไซต์เกมออนไลน์ 
และจดหมายแนะน าเกม รวมถึงการโฆษณาในช่องทางออนไลน์หรือ Ad Network บนแพลตฟอร์มตา่ง ๆ 

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

 ช่วงรักษายอดขาย (Maturing) : เน้นกิจกรรมทางการตลาดและประชาสมัพนัธ์เฉพาะในเกมออนไลน์ และ
กิจกรรมผา่นตวัแทนจ าหนา่ยบตัรเติมเงิน @Cash และร้านอินเทอร์เน็ตคาเฟ่ เพื่อรักษาฐานลกูค้า 

 

2.4.3 คา่ลขิสทิธ์ิเกมออนไลน์ 
ในการให้บริการเกมออนไลน์ กลุม่บริษัทฯ จะซือ้ลขิสทิธ์ิเกมมาจากเจ้าของลขิสทิธ์ิ ซึง่เป็นผู้พฒันาหรือผู้จดั

จ าหนา่ยเกมออนไลน์ในตา่งประเทศจ านวนหลายราย เพื่อให้บริการแตเ่พยีงรายเดียว (Exclusive Distributor) ในพืน้ท่ีที่
ก าหนด (Specific Territory) ในอตัราคา่ธรรมเนยีมตามที่ตกลง โดยสว่นใหญ่มีอายสุญัญา 2 - 4 ปี นบัจากเปิดให้บริการ
เชิงพาณิชย์ (Commercial Launch) และมีสทิธิตอ่อายสุญัญาได้ในราคาและเง่ือนไขเดิม ทัง้นี ้ผู้พฒันา/ผู้จดัจ าหนา่ยเกม
สามารถยกเลกิสญัญาได้ หากกลุม่บริษัทฯ ท าผิดสญัญา และ/หรือมีปัญหาด้านการเงิน และ/หรืออยูใ่นสถานะล้มละลาย 
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และ/หรือไมส่ามารถเปิดให้บริการเกมในระยะเวลาท่ีก าหนด โดยคา่ลขิสทิธ์ิเกมออนไลน์สามารถแบง่ออกเป็น 4 ประเภท
หลกั ดงันี ้

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

 คา่ลขิสทิธ์ิรายเดือน (Monthly Fee) : ช าระเป็นจ านวนตามยอดการใช้จ่ายในเกมจากการให้บริการเกมนัน้ ๆ 
ในแตล่ะเดือน  

 คา่ลขิสทิธ์ิรายได้ขัน้ต ่า (Minimum Guarantee) : บางสญัญาจะมีการก าหนดจ านวนคา่ลขิสทิธ์ิรายเดือนขัน้
ต ่า จากการให้บริการเกมนัน้ ๆ ในแตล่ะเดือน 

 คา่ผลส าเร็จของงาน (Success Fee) : ช าระเมื่อสร้างรายได้จากการให้บริการเกมนัน้ ๆ ถึงจ านวนท่ีก าหนด 
 
ทัง้นี ้ประเภทของคา่ลขิสทิธ์ิ รวมทัง้จ านวน และก าหนดเวลาการช าระคา่ลขิสทิธ์ิของเกมออนไลน์แตล่ะเกมนัน้ 

ขึน้อยูก่บัการตอ่รองระหวา่งกลุม่บริษัทฯ และผู้พฒันาหรือผู้จดัจ าหนา่ยเกม  
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3. ปัจจัยความเสี่ยง 

3.1 ความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอก 

3.1.1 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงข้อก าหนด กฎหมาย และเกณฑ์การควบคุมจากภาครัฐ 

ปัจจบุนั การด าเนินธุรกิจเกมออนไลน์ในไทยถกูก ากบัดแูลโดยกระทรวงวฒันธรรม กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร และกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งกระทรวงวฒันธรรมจะควบคุม
เร่ืองใบอนุญาต รวมถึงการตรวจสอบเนือ้หาเกม (Censor) ก่อนที่จะน าออกให้บริการ ส่วนกรมทรัพย์สินทาง
ปัญญาจะดแูลเร่ืองการออกเคร่ืองหมายรับรองงานต้นแบบ (DIP Code) ส าหรับการผลิตแผ่นซีดี/ดีวีดี ส่วน
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงพาณิชย์ ได้ออกพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท า
ความผิดเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 เพื่อก ากบัดแูลและป้องกนัการกระท าความผิดเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ 
ในขณะท่ีการควบคมุธุรกิจการให้บริการเกมออนไลน์ในสงิคโปร์ไมเ่ข้มงวดเทา่ใดนกั เนื่องจากรัฐบาลไมไ่ด้ปิดกัน้
การท าธุรกิจเกมออนไลน์แตอ่ยา่งใด ในขณะที่มาเลเซีย อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ ยงัไม่มีมาตรการที่ชดัเจนใน
การควบคมุการเล่นเกมออนไลน์และร้านให้บริการอินเทอร์เน็ต รวมถึงการออกใบอนญุาต และการตรวจสอบ
เนือ้หาเกม 

3.1.2 ความเสี่ยงจากการแข่งขันและการเพิ่มขึน้ของผู้ให้บริการเกมออนไลน์รายใหม่ 

ปัจจบุนั การแขง่ขนัในธุรกิจให้บริการเกมออนไลน์ทัง้ในไทย สิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ 
และเวียดนามมีความรุนแรงมากขึน้ จากการเพิ่มจ านวนของผู้ให้บริการรายใหมใ่นตลาดที่น าเสนอเกมออนไลน์
เพิ่มอย่างต่อเนื่อง โดยผู้ ให้บริการในแต่ละประเทศมีจ านวนหลายราย และผู้ ให้บริการต่างประเทศที่รุกเข้ามา
แข่งขนักบัผู้บริการในประเทศมีแนวโน้มเพิ่มจ านวนมากขึน้ ซึ่งเป็นผลมาจากอตัราการเจริญเติบโตของตลาด
เกมออนไลน์ ประกอบกบัเป็นธุรกิจที่มีอตัราก าไรสงู อย่างไรก็ตาม บริษัทในฐานะผู้น าทางการตลาดในระดบั
ภมูิภาค ซึ่งมีเกมให้บริการครอบคลมุในทกุประเภท และมีประสบการณ์มากกว่า 15 ปี เมื่อเทียบกบัคู่แข่งแล้ว 
ยงัไม่มีผู้ประกอบการรายใดที่มีสถานะเป็นผู้ ให้บริการในระดบัภูมิภาคและครอบคลมุเกมทุกประเภท ทัง้นี ้
บริษัทให้ความส าคญักบัความเปลี่ยนแปลงในภาคอตุสาหกรรม และแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงความนิยม
ของเกม จึงพฒันาทีมงานด้านความรู้ความเข้าใจตลาด เพื่อเพิ่มความสามารถในการแขง่ขนั  

 

3.2 ความเสี่ยงจากการประกอบธุรกิจ 

3.2.1 ความเสี่ยงจากการไม่ประสบความส าเร็จของเกมออนไลน์ที่กลุ่มบริษัทฯ ลงทุนซือ้
ลิขสิทธ์ิและเปิดให้บริการ 
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ในการเปิดให้บริการเกมออนไลน์ใดๆ กลุ่มบริษัทฯ จะลงทุนขัน้ต้น ( Initial Investment) ในจ านวน
คอ่นข้างสงู ซึง่ประกอบไปด้วยคา่ลขิสทิธ์ิเกม ระบบ Server อปุกรณ์คอมพิวเตอร์ที่เก่ียวข้อง และคา่ใช้จ่ายด้าน
การตลาด ดงันัน้ หากกลุ่มบริษัทฯ ไม่สามารถสร้างรายได้จากการให้บริการเกมได้มากกว่าจ านวนเงินลงทุน
ขัน้ต้นดงักลา่ว หรือในจ านวนตามที่คาดการณ์ไว้ อาจสง่ผลกระทบต่อผลประกอบการและอตัราก าไรของกลุม่
บริษัทฯ ในอนาคต ทัง้นี ้หากเกมออนไลน์ใดๆ มีแนวโน้มยอดขายไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ กลุ่มบริษัทฯ 
อาจพิจารณาตดัจ าหน่ายค่าลิขสิทธ์ิเกมออนไลน์ทัง้จ านวน ซึ่งจะสง่ผลกระทบต่อผลก าไรของกลุม่บริษัทฯ ใน
งวดบญัชีนัน้ๆ  

ทัง้นี ้เพื่อเพิ่มโอกาสการประสบความส าเร็จในการให้บริการเกมออนไลน์ กลุม่บริษัทฯ จะคดัเลือกเกม
ที่มีเนือ้หาที่เหมาะสมกับความต้องการของตลาด โดยอาศัยประสบการณ์ของกลุ่มบริษัทฯ รวมถึงศึกษา
รายละเอียดเกมและกลุม่ผู้ เลน่เกมอย่างรอบคอบ ก่อนตดัสินใจลงทุนในเกมออนไลน์ใดๆ ตามขัน้ตอนในการ
จดัหาเกมออนไลน์ อีกทัง้กลุม่บริษัทฯ มีนโยบายกระจายแหลง่ที่มาของรายได้ โดยเปิดตวัเกมออนไลน์เพิ่มขึน้
ในแต่ละประเทศ ท าให้สามารถกระจายรายได้ไปยงัเกมต่างๆ โดยปัจจุบนั ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 กลุ่ม
บริษัทฯ เปิดให้บริการรวม 36 เกมใน 5 ประเทศ คือ ไทย (15 เกม) สิงคโปร์ (6 เกม) มาเลเซีย (19 เกม) 
อินโดนีเซีย (11  เกม) ฟิลปิปินส์ (11  เกม) และมีแผนการเปิดให้บริการเกมใหมอ่ยา่งตอ่เนื่องในอนาคต 

 

3.2.2 ความเสี่ยงจากการคดิค่าบริการเกมออนไลน์โดยการขาย Item ในเกม 

ในอดีต กลุม่บริษัทฯ มีรายได้หลกัจากการให้บริการเกมออนไลน์ตามระยะเวลาที่ให้บริการ (Air Time 
Sale) แตใ่นปัจจบุนั รายได้หลกัมาจากการขาย Item เกือบทัง้หมด และมีแนวโน้มปรับตวัสงูขึน้ สว่นหนึง่เป็นผล
มาจากการเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้ เลน่เกมในตลาดเกมออนไลน์ทัว่โลก ที่หนัมานิยมเลน่เกมฟรีและซือ้ Item 
เมื่อพงึพอใจเทา่นัน้ รวมทัง้ผู้ประกอบการเกมก็หนัมานิยมคิดคา่บริการแบบ Item Sale เช่นกนั เนื่องจากเช่ือว่า
จะสามารถดึงดูดผู้ เล่นเกมได้ ดงันัน้ กลุ่มบริษัทฯ อาจมีความเสี่ยงในการลดลงของรายได้จากการแข่งขนัที่
รุนแรงขึน้ และหากผู้ เลน่เข้ามาเลน่เกมฟรีเป็นจ านวนมาก แต่ไม่ซือ้ Item อย่างต่อเนื่อง อาจสง่ผลกระทบต่อ
การด าเนินธุรกิจ ฐานะการเงิน และผลประกอบการของกลุม่บริษัทฯ ในอนาคต อยา่งไรก็ตาม ด้วยลกัษณะของ
การเลน่เกมออนไลน์ที่กระตุ้นให้เกิดการแขง่ขนัระหวา่งผู้ เลน่ จะท าให้ผู้ เลน่เกิดความต้องการซือ้ Item เพื่อสร้าง
ความแตกต่างจากผู้ เล่นรายอื่น ทัง้ในด้านความสวยงามและความสามารถ กลุ่มบริษัทฯ จึงเช่ือว่าการท า
การตลาดเชิงรุก และการท ากิจกรรมที่กลุม่ผู้ เลน่ในแตล่ะเกมเพื่อน าเสนอ Item ที่นา่สนใจอยา่งต่อเนื่อง จะช่วย
กระตุ้นการซือ้ Item ในเกมเพิ่มมากขึน้ 
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3.2.3 ความเสี่ยงในการพึ่งพงิผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตจ านวนน้อยราย 
 ปัจจุบนักลุม่บริษัทฯ ให้บริการเกมออนไลน์โดยเช่าศนูย์ข้อมลูอินเทอร์เน็ต ( Internet Data Center) 
เพื่อใช้ในการติดตัง้เคร่ืองแม่ข่าย (Server) และเช่าวงจรสื่อสารอินเทอร์เน็ตความเร็วสงู (Bandwidth) จากผู้
ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISPs) เพียงน้อยราย ในแตล่ะประเทศดงันี ้

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

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

Technologies Corporation  
ฟิลิปปินส์ : เช่าศนูย์ข้อมลูอินเทอร์เน็ตและใช้บริการ Bandwidth จาก Philippine Long Distance 

Telephone Company (ePLDT)  
โดยท าสญัญาเช่าระยะสัน้ตามปกตธิุรกิจ และสามารถตอ่สญัญาเช่าได้ตลอดเวลาที่ผา่นมา ทัง้นี ้หาก

ผู้ให้บริการรายดงักลา่วไมส่ามารถให้บริการอินเทอร์เน็ตที่มีคณุภาพหรือหยดุให้บริการ จะสง่ผลกระทบต่อการ
ให้บริการเกมออนไลน์ของกลุ่มบริษัทฯ ได้ อีกทัง้ความขดัข้องของระบบการให้บริการอาจท าให้อรรถรสและ
ความพึงพอใจในการเล่นเกมลดลง ซึ่งอาจส่งผลเสียต่อช่ือเสียงและผลการด าเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ ใน
อนาคต 

อยา่งไรก็ตาม ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตทกุรายดงักลา่วในแต่ละประเทศเป็นหนึ่งในผู้ ให้บริการรายใหญ่
ที่มีคุณภาพด้านบริการ และมีระบบส ารองและระบบรักษาความปลอดภัย ในระดับที่สูงมกเมื่อเทียบกับ
ข้อก าหนดในมาตรฐานสากล  

 
3.2.4 ความเสี่ยงจากการไม่ได้เป็นเจ้าของลิขสทิธ์ิและ/หรือผู้พัฒนาเกมออนไลน์ 
ในการให้บริการเกมออนไลน์ กลุม่บริษัทฯ ได้รับอนญุาตให้ใช้ลขิสทิธ์ิเกมมาจากเจ้าของลขิสทิธ์ิซึง่เป็น

ผู้พัฒนาหรือผู้ จัดจ าหน่ายเกมในต่างประเทศจ านวนหลายราย เพื่อให้บริการในพืน้ที่ที่ก าหนด (Specific 
Territory) เป็นเวลาประมาณ 2-3 ปี นับจากเปิดให้บริการเชิงพาณิชย์ (Commercial Launch) ในอัตรา
ค่าธรรมเนียมตามท่ีตกลงกัน โดยเจ้าของลิขสิทธ์ิเกมจะสนับสนุนการให้บริการเกมในด้านต่างๆ เช่น การ
ปรับปรุงโปรแกรมเกม การออก Patch File การแก้ไขปัญหาด้านเทคนิค (Bug) ทัง้นี ้กลุม่บริษัทฯ อาจมีความ
เสี่ยงในกรณีเจ้าของลิขสิทธ์ิเกมยกเลิกสญัญาอนญุาตให้ใช้ลิขสิทธ์ิ หากกลุม่บริษัทฯ มิได้ปฏิบตัิตามสญัญา
อนญุาตให้ใช้ลิขสิทธ์ิ และ/หรือไม่ต่ออายุสญัญาในราคาและเง่ือนไขท่ียอมรับได้ และ/หรือเจ้าของลิขสิทธ์ิไม่
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สามารถสนบัสนนุและให้ความช่วยเหลอืทางด้านเทคนิค ซึง่อาจสง่ผลกระทบตอ่การด าเนินธุรกิจ ฐานะการเงิน 
และผลประกอบการของกลุม่บริษัทฯ ในอนาคต 

 
อยา่งไรก็ตาม กลุม่บริษัทฯ ได้ปฏิบตัิตามสญัญาลิขสิทธ์ิอย่างเคร่งครัดเพ่ือลดความเสี่ยงจากการถกู

ยกเลิกสญัญา นอกจากนี ้กลุ่มบริษัทฯ มีนโยบายจัดหาลิขสิทธ์ิเกมออนไลน์จากผู้พฒันา/ผู้จดัจ าหน่ายเกมท่ี
หลากหลายและมีช่ือเสยีงเป็นที่ยอมรับ ซึ่งสามารถสนบัสนนุและให้ความช่วยเหลือการให้บริการเกมได้ตลอด
อายสุญัญา โดยก าหนดให้มีสิทธิต่อสญัญาในราคาและเง่ือนไขเดิม เพื่อสามารถต่ออายุสญัญาในกรณีที่เกม
ยงัคงได้รับความนิยม ทัง้นี ้เกมสว่นใหญ่ทัง้ประเภท MMORPG และ Casual Game จะมีอายกุารให้บริการ
ตามสญัญาประมาณ 2-3 ปี  

 
3.2.5 ความเสี่ยงจากปัญหาการละเมิดลิขสทิธ์ิเกมออนไลน์ 
ปัจจบุนั ผู้ประกอบการบางรายลกัลอบน าเข้าโปรแกรมเกมออนไลน์ท่ีกลุม่บริษัทฯ ได้รับลิขสิทธ์ิ เพ่ือ

น ามาติดตัง้บนเคร่ืองแมข่า่ย (Server) และเปิดให้บริการผา่นเครือขา่ย (Network) ของตนเองในอตัราคา่บริการ
ที่ต ่ากวา่ ซึง่อาจสง่ผลให้กลุม่บริษัทฯ สญูเสยีรายได้บางสว่น อยา่งไรก็ตาม การให้บริการจากเคร่ืองแมข่า่ยของ
ผู้ประกอบการท่ีละเมิดลขิสทิธ์ิมกัมีคณุภาพต า่ ทัง้ในด้านความเร็วและความสามารถในการรองรับผู้ เลน่จ านวน
มากพร้อมกนั อีกทัง้ผู้ เล่นจะเข้าเล่นเกมได้จ ากัดเฉพาะบนเครือข่ายของเคร่ือง Server ที่ลกัลอบติดตัง้เกม
ละเมิดลิขสิทธ์ิเท่านัน้ ไม่สามารถเข้าเล่นเกมในเครือข่ายของกลุม่บริษัทฯ ได้ ท าให้มีสงัคมผู้ เลน่เกมในขนาด
จ ากัด นอกจากนี ้ผู้ประกอบการท่ีละเมิดลิขสิทธ์ิไม่สามารถแก้ไขความผิดพลาดในโปรแกรมเกม (Bug) หรือ
แก้ปัญหาทางเทคนิค จึงท าให้ไมเ่ป็นท่ีนิยมในหมูผู่้ เลน่เกม ดงันัน้ กลุม่บริษัทฯ จึงเช่ือว่าการสญูเสียรายได้จาก
การละเมิดลขิสทิธ์ิดงักลา่วจะไม่สง่ผลกระทบต่อฐานะทางการเงินของกลุม่บริษัทฯ อย่างมีนยัส าคญั และเพ่ือ
ลดผลกระทบจากปัญหาดงักลา่ว กลุม่บริษัทฯ จดัให้มีทีมงานสืบหาและด าเนินคดีกบัผู้ ประกอบการที่ละเมิด
ลขิสทิธ์ิ 

 
3.3 ความเสี่ยงจากกลุ่มผู้ถอืหุ้นรายใหญ่มีอทิธิพลต่อการก าหนดนโยบายและบริหารจัดการกลุ่ม
บริษัทฯ 

กลุ่มนายปราโมทย์ สุดจิตพร ซึ่งเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ถือหุ้นในสดัส่วนรวมกันร้อยละ 
58.26  ของทนุช าระแล้ว (ข้อมลู ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560) จึงท าให้สามารถควบคมุคะแนนเสียงในการลงมติ
ที่ส าคญัในการประชุมผู้ ถือหุ้นได้เกือบทัง้หมด ยกเว้นมติพิเศษที่กฎหมายหรือข้อบงัคบัของบริษัทฯ ก าหนดให้
ต้องได้รับเสียง 3 ใน 4 ของจ านวนหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดงันัน้ อาจท าให้ผู้ ถือหุ้นรายอื่นไม่
สามารถรวบรวมคะแนนเพื่อตรวจสอบและถ่วงดุลเร่ืองที่ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่เสนอได้ นอกจากนี ้กลุ่มผู้ ถือหุ้นราย
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ใหญ่ยงัเป็นผู้มีอ านาจในการบริหารจดัการกลุม่บริษัทฯ โดยมีต าแหน่งเป็นกรรมการจ านวน 3 ท่าน จากทัง้หมด 
7 ทา่น รวมถึงมีกรรมการภายนอกที่มาจากการเลือกตัง้ของผู้ ถือหุ้น 1 ท่าน บริษัทฯ จึงแต่งตัง้กรรมการอิสระที่
เป็นบคุคลภายนอกจ านวน 3 ทา่น เพื่อท าหน้าที่ตรวจสอบการด าเนินงานของผู้บริหารและดแูลผลประโยชน์ของ
ผู้ ถือหุ้นรายยอ่ย  
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4. ทรัพย์สินที่ใช้ในกำรประกอบธุรกิจ 

ทรัพย์สนิหลกัที่ใช้ในการด าเนินธุรกิจของกลุม่บริษัทฯ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ปี 2560 และ 2561 มีดงันี ้

4.1 สินทรัพย์หมุนเวียน 

4.1.1 สนิค้าคงเหลอื 

สินค้าคงเหลือของกลุ่มบริษัทฯ คือ ชุดเกมพีซี  (เกมกลอ่ง) บตัรเติมเงิน @Cash และสินค้าที่ระลึกของเกมต่างๆ 
(Game Premium) โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2560 และ 2561 กลุ่มบริษัทฯ มีสินค้าคงเหลือหลังหักค่าเผ่ือสินค้า
เสื่อมสภาพ รวม 0.04 ล้านบาท และ 0.04 ล้านบาท ตามล าดบั เนื่องจากการจดัประเภทรายการใหม่ให้สอดคล้องกับ
รายการในงบการเงินของปี 2561 ยอดดงักลา่วแสดงรวมอยูใ่นสนิทรัพย์หมนุเวียนอื่น 

  

4.1.2 คา่ลขิสทิธ์ิจา่ยลว่งหน้าสว่นท่ีหมนุเวียน 

ในการซือ้ลิขสิทธ์ิเกมออนไลน์บางเกม กลุ่มบริษัทฯ จะช าระค่าลิขสิทธ์ิให้แก่เจ้าของหรือผู้จ าหน่ายลิขสิทธ์ิเกม
ออนไลน์ล่วงหน้าก่อนการเปิดให้บริการเกม รวมถึงค่าลิขสิทธ์ิขัน้ต ่า (Minimum Guarantee) ซึ่งต้องช าระลว่งหน้าเพื่อ
ประกนัยอดขายขัน้ต ่า คา่ลขิสทิธ์ิจ่ายลว่งหน้าได้จดัแบง่การรับรู้เป็นสว่นท่ีหมนุเวียนหรือภายใน 1 ปี และไม่หมนุเวียน  โดย 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ปี 2560 และ 2561 กลุม่บริษัทฯ มีคา่ลขิสทิธ์ิจ่ายลว่งหน้าสว่นท่ีหมนุเวียน จ านวน 6.96 ล้านบาท และ 
3.47 ล้านบาท ตามล าดบั สาเหตทุี่มีจ านวนลดลงเกิดจาก ก) การตดัจ่ายเป็นคา่ใช้จ่าย และ ข)  ไมต้่องช าระลว่งหน้าในบาง
สญัญา อนัเป็นผลจากการเจรจากบัเจ้าของหรือผู้จ าหนา่ยลขิสทิธ์ิบางราย 

 

4.2 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 

4.2.1 สนิทรัพย์ถาวร 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ปี 2560 และ 2561 กลุม่บริษัทฯ มีสนิทรัพย์ถาวรท่ีใช้ในการด าเนินธุรกิจ ดงัตารางตอ่ไปนี ้ 

ประเภททรัพย์สนิ มลูคา่บญัชีสทุธิ (ล้านบาท) ลกัษณะ
กรรมสทิธ์ิ ภาระผกูพนั 31 ธ.ค. 2560 31 ธ.ค. 2561 

1. อปุกรณ์แมข่า่ย 18.57 9.01 เจ้าของ ไมม่ี 
2. อปุกรณ์และเคร่ืองตกแตง่ส านกังาน 5.03 9.34 เจ้าของ ไมม่ี 
3. สว่นปรับปรุงส านกังานเช่า 1.92 1.32 เจ้าของ ไมม่ี 
4. ยานพาหนะ 0.13 3.07 เจ้าของ ไมม่ี 
5. สนิทรัพย์ระหวา่งติดตัง้ - - เจ้าของ ไมม่ี 

รวม 25.65 22.74   
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นโยบายการตัง้ค่าเสือ่มราคา 
ค่าเสื่อมราคาค านวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการใช้งานโดยประมาณของสินทรัพย์ตาม

ระยะเวลา 3 - 5 ปี  
 

4.2.2 สนิทรัพย์ไมม่ีตวัตน - สทุธิ 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม ปี 2560 และ 2561 กลุม่บริษัทฯ มีสินทรัพย์ไม่มีตวัตน - สทุธิ จ านวน 59.93 ล้านบาท และ 
91.50  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
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสนิทรัพย์นัน้ ทัง้นี ้กลุม่บริษัทฯ มีนโยบายพิจารณาการด้อยคา่ของสนิทรัพย์ดงักลา่วเมื่อมีข้อบ่งชี ้
วา่สนิทรัพย์นัน้เกิดการด้อยคา่ กลุม่บริษัทฯจะทบทวนระยะเวลาการตดัจ าหน่ายและวิธีการตดัจ าหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตวัตน
ดงักลา่วทกุสิน้ปีเป็นอยา่งน้อย 

   

 

4.2.3 เงินลงทนุในบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วม 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม ปี 2560 และ 2561 บริษัทฯ มีเงินลงทุนในบริษัทย่อย รวมมลูค่าเงินลงทนุตามวิธีราคาทุน
จ านวน 18.77  ล้านบาท และ 18.01 ล้านบาท ตามล าดบั    ในระหว่างปี 2561 บริษัทได้ด าเนินการเก่ียวกับการปรับ
โครงสร้างการลงทนุของกลุม่กิจการดงันี ้

- บริษัทเพิ่มเงินลงทนุในบริษัท Playpark Pte Ltd.(เดิมช่ือ Asiasoft Online Pte.Ltd.)  ด้วยจ านวนเงิน 71.59 
ล้านบาท โดยคงสดัสว่นการถือหุ้นเดิม บริษัท Playpark Pte Ltd.ได้น าเงินลงทนุดงักลา่วจ านวน 71.59 ล้าน
บาท มาช าระคืนเงินกู้ยืมระยะสัน้จากบริษัท ซึง่บริษัทได้ตัง้คา่เผ่ือการด้อยคา่ของเงินให้กู้ยืมระยะสัน้ดงักลา่ว
ไว้เต็มจ านวนแล้วในอดีต จากข้อมลูข้างต้นบริษัทได้บนัทกึกลบัรายการขาดทนุจากการด้อยคา่เงินให้กู้ยืมและ
บนัทกึขาดทนุจากการด้อยคา่เงินลงทนุในบริษัทย่อยเป็นจ านวน 71.59 ล้านบาทในงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ
เฉพาะกิจการ 

- บริษัทเข้าซือ้หุ้นสามญัของบริษัท PT.Asiasoft ในสดัสว่นร้อยละ 99.90 ของทนุจดทะเบียนทัง้หมดหรือคิดเป็น
มลูค่าทุนจดทะเบียน 8.91 พนัล้านรูเปียอินโดนีเซียและมีขาดทนุสะสม 24.88 พนัล้านรูเปียอินโดนีเซีย ใน



 
บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จ ำกดั (มหำชน) 

สว่นท่ี 1 การประกอบธุรกิจ 
 
 

  _______________ รับรองความถูกตอ้ง 
4. ทรัพยสิ์นท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจ หนา้ 40 
 
 

ราคารวมทัง้สิน้ 1 เหรียญสหรัฐอเมริกา ผู้ขายหุ้นสามญั คือ บริษัท เอเชียซอฟท์ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั ซึ่ง
เป็นบริษัทย่อยที่บริษัทมีอตัราการถือหุ้นอยู่ร้อยละ 79.90  และเพิ่มเงินลงทุนในบริษัท PT.Asiasoft ด้วย
จ านวนเงิน 56.43 ล้านบาท โดยคงสดัสว่นการถือหุ้นเดิม บริษัท PT.Asiasoft ได้น าเงินลงทนุดงักลา่วจ านวน 
55.21 ล้านบาท มาช าระคืนเงินกู้ ยืมระยะสัน้จ านวน 41.80 ล้านบาท ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ื่นจ านวน 
13.41 ล้านบาท ซึ่งบริษัทได้ตัง้ค่าเผ่ือการด้อยค่าของเงินให้กู้ยืมระยะสัน้ดงักล่าวไว้เต็มจ านวนแล้วในอดีต 
จากข้อมลูข้างต้นบริษัทได้บนัทึกกลบัรายการขาดทนุจากการด้อยค่าเงินให้กู้ยืมระยะสัน้จ านวน 41.80 ล้าน
บาท ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ้ื่นจ านวน 13.41 ล้านบาท ทัง้นีบ้ริษัทได้บนัทกึขาดทนุจากการด้อยคา่เงินลงทนุ
ในบริษัทยอ่ยเป็นจ านวนรวมทัง้สิน้ 56.43 ล้านบาทในงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ 

- บริษัท สกายเน็ต ซิสเต็มส์ จ ากดั  ซึง่เป็นบริษัทยอ่ย ได้เพิ่มทนุ จ านวน 0.68 ล้านบาท  และสว่นเกินมลูค่าหุ้น
จ านวน 2.32 ล้านบาท เมื่อวนัที่ 19 กนัยายน พ.ศ. 2561  โดยได้รับช าระค่าหุ้นจ านวน 3 ล้านบาท จากสว่น
ได้เสยีที่ไมม่ีอ านาจควบคมุท าให้สดัสว่นการถือหุ้นในบริษัท สกายเน็ต ซิสเต็มส์ จ ากดั ของกลุม่กิจการลดลง
เป็นร้อยละ 61.60  และ เพิ่มทนุอีกครัง้ เมื่อวนัท่ี 19 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 จ านวน 0.45 ล้านบาท และสว่นเกิน
มลูค่าหุ้นจ านวน 1.55 ล้านบาท โดยได้รับช าระค่าหุ้นจ านวน 2.00 ล้านบาท จากส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจ
ควบคมุท าให้สดัสว่นการถือหุ้นในบริษัท สกายเน็ต ซิสเต็มส์ จ ากดั ของกลุม่กิจการลดลงเป็นร้อยละ 57.04 

- บริษัทเข้าซือ้หุ้นสามญัของบริษัทร่วมจากบริษัทย่อย โดยบริษัทเข้าซือ้หุ้นสามญัของบริษัท Playpark Inc. ใน
สดัสว่นร้อยละ 40 ของทนุจดทะเบียนทัง้หมด หรือคิดเป็นมลูคา่ทนุจดทะเบียน 1.6 ล้านเปโซฟิลิปปินส์ และมี
มลูคา่ยตุิธรรมเทา่กบั 6.39 ล้านเปโซฟิลปิปินส์ ในราคารวมทัง้สิน้ 3.6 ล้านเปโซฟิลปิปินส์ ผู้ขายหุ้นสามญั คือ
บริษัท Level Up! Inc. ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทมีอัตราการถือหุ้นอยู่ร้อยละ 100 เงินลงทุนในบริษัท 
Playpark Inc. เปลีย่นสถานะจาก “เงินลงทนุในบริษัทร่วม” เป็น “เงินลงทนุในบริษัทย่อย” ณ วนัที่กลุม่บริษัท
มีอ านาจควบคุมอย่างมีสาระส าคญัในบริษัท Playpark Inc. กลุม่บริษัทได้ ปรับปรุงมูลค่ายตุิธรรมของเงิน
ลงทนุนีแ้ละรับรู้ก าไรจากการปรับปรุงมลูคา่ยตุิธรรมจ านวน 1.73 ล้านบาทในรายได้อื่น 

- การเลิกกิจการของบริษัทย่อย  คือ บริษัท เพลย์ไซเบอร์เกมส์ จ ากดั  โดยจดทะเบียนเลิกกิจการกบักระทรวง
พาณิชย์และอยู่ระหว่างกระบวนการช าระบัญชี ผู้บริหารของกลุ่มกิจการเช่ือว่าการเลิกกิจการดงักล่าวไม่มี
ผลกระทบอยา่งมีสาระส าคญัตอ่กลุม่กิจการ 

- การลดทนุของบริษัท เอเชียซอฟท์ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั  ตามมติพิเศษของที่ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 
1/2561 ของบริษัท เอเชียซอฟท์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากดั เมื่อวนัที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ซึ่งผู้ ถือหุ้นมีมติ
พิเศษให้ลดทนุจดทะเบียนลง 10 ล้านบาท โดยการลดจ านวนหุ้น   คงเหลอืทนุเป็นจ านวนเงิน 102 ล้านบาท 

- การถอนการลงทนุในบริษัท ธิงค์พลสั ดิจิตอล จ ากัด เมื่อวนัที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ตามมติของที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 03/2561  
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- จ านวน 3 ล้านบาท สง่ผลให้บริษัทดงักลา่วจะมิได้รวมอยู่ในกลุม่ของกิจการตัง้แต่ไตรมาส 4 เป็นต้นไป กลุม่
กิจการรับรู้ก าไรจากการถอนการลงทนุในงบการเงินรวมส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี   31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 

- การขายเงินลงทนุในบริษัทยอ่ยเมื่อวนัท่ี 1 ตลุาคม พ.ศ. 2561 บริษัทได้ขายเงินลงทนุสดัสว่นร้อยละ 100 ของ 
Level Up! Inc ซึง่เป็นบริษัทยอ่ยให้แก่บคุคลภายนอกด้วยจ านวนเงิน 1 เหรียญสหรัฐอเมริกา บริษัทดงักลา่ว
จึงมิได้เป็นบริษัทยอ่ยของกิจการโดยมผีลตัง้แตว่นัท่ี 1 ตลุาคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป กลุม่กิจการรับรู้ก าไรจาก
การขายเงินลงทนุในงบการเงินรวมส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี        31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 

   

                         หนว่ย: ล้านบาท 

บริษัทยอ่ย ทนุช าระแล้ว ผู้ลงทนุ 
สดัสว่นเงิน
ลงทนุ 
(ร้อยละ) 

จ านวน
คณะกรรมการ
ตวัแทน / 

คณะกรรมการ
ทัง้หมด 

มลูคา่เงินลงทนุ 
ด้วยวธีิราคาทนุ 
ณ วนัที่ 31 

ธนัวาคม 2561 

บริษัท เอเชียซอฟท์ อินเตอร์เนชัน่
แนล จ ากดั 

102.00 บริษัทฯ 100 1/2 102.00 

      
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 99.99 2/2 12.00 
      
      
บริษัท มิริน อินโนเวชัน่ จ ากดั 
 

20.00 บริษัทฯ 65.00 2/3 13.00 

บริษัท เพลย์พาร์ค จ ากดั (เดิมช่ือ 
บริษัท ฟันบ็อกซ์ จ ากดั) 
 
Playpark Pte. Ltd .(เ ดิ ม ช่ื อ
Asiasoft Online Pte.Ltd.) 
 
As Online Sdn.Bhd. 
 
Playpark Inc. 
 
PT. ASIASOFT 
 

150.00 
 
 

50.07 
 
 

40.03 
 

2.95 
 

27.68 

บริษัทฯ 
 
 

บริษัทฯ 
 
 

บริษัทฯ 
 

บริษัทฯ 
 

บริษัทฯ 

99.99 
 
 

100.00 
      
   100.00 
        
    40.00 
    
  99.99 

1/2 
 
 

2/3 
 
 

2/3 
 

1/5 
 

1/1 

110.10 
 
 

71.59 
 
 

4.61 
 

2.24 
 

56.43 

รวมเงินลงทนุในบริษัทยอ่ย 681.74 
หกั คา่เผ่ือการด้อยคา่ของเงินลงทนุ 663.73 
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รวมเงินลงทนุในบริษัทยอ่ยสทุธิ 18.01 
      
 
บริษัท สกายเน็ต ซิสเต็มส์ จ ากดั 

 
3.50 

 
บริษัท เอ 

แคปปิตอล จ ากดั 
 

 
57.04 

 
2/3 

 
 
 

 
- 
 
 
 

      

 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม ปี 2561 บริษัทฯ มีเงินลงทนุในบริษัทร่วม รวมมลูค่าเงินลงทนุตามวิธีสว่นได้เสียเป็นจ านวน 
10.93  ล้านบาท โดยผา่น บริษัท เอ แคปปิตอล จ ากดั สดัสว่นเงินลงทนุร้อยละ 40  ส าหรับการลงทนุใน บริษัท ไทยแวร์ คอม
มิวนิเคชัน่ โดยมีมลูคา่การลงทนุตามวิธีสว่นได้เสียเป็นจ านวน 10.53 ล้านบาท   และลงทนุใน บริษัท ทริปเปิล้เอส  โซเชียล
เทรด (ประเทศไทย) จ ากดั  สดัสว่นเงินลงทนุร้อยละ 40 โดยมีมลูค่าการลงทนุตามวิธีราคาทนุเป็นจ านวน 0.40 ล้านบาท  
ผา่นบริษัท บริษัท สกายเน็ต ซิสเต็มส์ จ ากดัซึง่รายละเอียดเงินลงทนุในบริษัทร่วมมีดงันี ้   
                                                                                                                
หนว่ย: ล้านบาท 

บริษัทร่วม ทนุช าระแล้ว ผู้ลงทนุ 
สดัสว่นเงิน
ลงทนุ 
(ร้อยละ) 

จ านวน
คณะกรรมการ
ตวัแทน / 

คณะกรรมการ
ทัง้หมด 

มลูคา่เงินลงทนุ 
ด้วยวธีิสว่นได้เสยี 

ณ วนัที่ 31 
ธนัวาคม 2561 

บริษัท ไทยแวร์ คอมมิวนิ เคชั่น 
จ ากดั 

1.50 ผู้ ถือหุ้นและ
ผู้บริหารร่วมกนั 

 40 - 10.53 

บริษัท ทริปเปิล้เอส  โซเชียลเทรด 
(ประเทศไทย) จ ากดั 

0.40 ผู้ ถือหุ้นและ
ผู้บริหารร่วมกนั 

 40 - 0.40 

.    -  
  

 
    

- 
รวมเงินลงทนุในบริษัทร่วม 10.93 
หกั คา่เผ่ือการด้อยคา่ของเงินลงทนุ 0 
รวมเงินลงทนุในบริษัทร่วมสทุธิ 10.93 

ทัง้นี ้บริษัทฯ มีนโยบายการลงทนุในบริษัทยอ่ย บริษัทร่วม และกิจการร่วมค้า โดยพิจารณาจากปัจจยัหลกัๆ ดงันี  ้

1) ประเภทธุรกิจที่เก่ียวเนื่องกบัการให้บริการด้านความบนัเทิงออนไลน์ที่สามารถเอือ้ประโยชน์ (Synergy) ให้แก่กลุม่
บริษัทฯ ได้ 
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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
บริษัทฯ เข้าร่วมบริหารงานและดแูลการด าเนินธุรกิจ ตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯ ได้มอบหมาย โดยบคุคลนัน้จะต้อง
เป็นผู้ที่ไมม่ีผลประโยชน์ขดัแย้งในทางธุรกิจกบับริษัทยอ่ย บริษัทร่วม หรือกิจการร่วมค้านัน้ๆ 

 

4.2.4  คา่ลขิสทิธ์ิจ่ายลว่งหน้า 

 คา่ลขิสทิธ์ิจ่ายลว่งหน้ารับรู้เป็นสนิทรัพย์ไม่หมนุเวียน   โดย ณ วนัที่ 31 ธันวาคม ปี 2560 และ 2561 กลุม่บริษัทฯ 
มีคา่ลขิสทิธ์ิจ่ายลว่งหน้าสว่นท่ีไมห่มนุเวียน จ านวน 2.43 ล้านบาท และ 0  ล้านบาท ตามล าดบั 

 

4.3 อำคำรและส ำนักงำน 
กลุม่บริษัทฯ ได้ท าสญัญาเชา่พืน้ที่ของอาคารตา่งๆ เพื่อใช้เป็นส านกังาน โดยในปัจจบุนั บริษัทฯ และ

บริษัทยอ่ยที่ด าเนินกิจการในไทยได้เช่าพืน้ท่ีอาคาร ย.ูเอ็ม. ทาวเวอร์  ชัน้ 26 และ 28 ถนนรามค าแหง เป็นเวลา 
3 ปี   สว่นการด าเนินงานในประเทศสงิคโปร์ ได้เชา่พืน้ท่ีอาคาร  20,Kallang Avenue,#06-00, Pico Creative 
Centre, Singapore 339411 เพื่อเป็นท่ีตัง้ส านกังาน เป็นเวลา 1  ปี,   การด าเนินงานในมาเลเซยีได้เชา่พืน้ท่ี
อาคาร Suites C-06-01,02,03 &3A,Level 6,Block C Sky Park One City, Jalan USJ 25/1 ,Subang Jaya  
Malaysia  ,47650 เพื่อเป็นท่ีตัง้ส านกังาน เป็นเวลา 1  ปี และการด าเนินงานในฟิลปิปินส์ ได้เช่าพืน้ท่ี6th Floor 
OPL Builing Carlos Palanca Cor. Dela Rosa St. Legaspi Village Makati    เพื่อเป็นท่ีตัง้ส านกังาน เป็น
เวลา 1 ปี 

 



 
บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จ ำกดั (มหำชน) 

สว่นท่ี 1 การประกอบธุรกิจ 
 

   _______________ รับรองความถูกตอ้ง 
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5. ข้อพพิำททำงกฎหมำย 

 บริษัทมีข้อโต้แย้งเก่ียวกบัการยกเลกิสญัญาเกมกบัเจ้าของลขิสทิธิเกมและผู้พฒันาเกม โดยเมื่อวนัท่ี 9 
เมษายน พ.ศ. 2561 เจ้าของลิขสิทธิเกมได้น าข้อโต้แย้งดังกล่าวระหว่างคู่สัญญาเข้าสู่การพิจารณาของ
ส านกังานอนญุาโตตลุาการระหว่างประเทศ ประเทศสิงคโปร์ (Singapore International Arbitration Centre 
‘SIAC’) จากผลการพิจารณาส านกังานอนญุาโตตลุาการชีข้าดให้บริษัทชดใช้ค่าเสียหายให้แก่เจ้าของลิขสิทธิ
เกม อย่างไรก็ตาม เนื่องจากยังมีขัน้ตอนตามกฎหมายอื่นที่ต้องด าเนินการจึงยังไม่มีความแน่นอนเก่ียวกับ
ค่าเสียหายที่จะเกิดขึน้จริง และอยู่ระหว่างการประสานงานเพื่อเจรจากบัฝ่ายกฎหมายของเจ้าของลิขสิทธิเกม 
ดงันัน้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 บริษัทจึงยงัมิได้ตัง้ส ารองประมาณการหนีส้นิดงักลา่ว 

 
 
 
 
 

   
 



 
บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) 

ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ 
 
 

  _______________ รับรองความถูกตอ้ง 
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6. ข้อมูลทั่วไปของบริษัท 

(ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561) 

 

 

ชื่อบริษัท  

  

ประเภทธุรกิจ  

  

 

ที่ตัง้ส านกังานใหญ่ 

  

 

เลขทะเบียนบริษัท  

 

โทรศพัท์    

 

โทรสาร    

 

เว็บไซต์    

 

ทนุจดทะเบียน  

  

 

ทนุช าระแล้ว  

  

บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จ ำกดั (มหำชน) 

 

ประกอบธุรกิจให้บริการด้านความบนัเทิงออนไลน์ (Online Entertainment Service) 

โดยมุง่เน้นการให้บริการเกมออนไลน์ และเกมบนโทรศพัท์เคลือ่นท่ี ในประเทศไทย  

 

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.net 

 

512,346,270  บาท แบง่ออกเป็นหุ้นสามญั จ านวน 512,346,270  หุ้น มลูคา่หุ้นท่ี

ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท 

 

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

ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท 

 

 

http://
http://


 
บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) 

ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ 
 
 

  _______________ รับรองความถูกตอ้ง 
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กำรลงทุนในบริษัทอื่นตัง้แต่ร้อยละ 10 ขึน้ไป 

(ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561) 

 

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 
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ชื่อบริษัท  

  

ประเภทธุรกิจ  

  

ที่ตัง้ส านกังานใหญ่ 

  

  

โทรศพัท์    

 

โทรสาร   

   

เว็บไซต์   

  

ทนุจดทะเบียน  

  

 

สดัสว่นการถือหุ้น 

 

หมายเหต ุ

บริษัท เพลย์พำร์ค จ ำกดั (เดมิชื่อบริษัท ฟันบอ็กซ์ จ ำกัด) 

 

ให้บริการเกมออนไลน์ 

 

เลขที ่ 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 

 

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

ไว้ หุ้นละ 100 บาท เป็นทนุท่ีช าระแล้วเตม็มลูคา่ 

 

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 
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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 

 

 

ชื่อบริษัท             
 
ประเภทธุรกิจ           
   
ที่ตัง้ส านกังานใหญ่         
     
 
โทรศพัท์ 

บริษัท สกำยเน็ต ซิสเต็มส์ จ ำกัด 
 
ประกอบกิจการพฒันาแอปพลเิคชนัด้านการซือ้ขายหุ้นและหลกัทรัพย์ 
 
9/283-285 อาคารย.ูเอ็ม.ทาวเวอร์ ถนนรามค า แหง แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง 
กรุงเทพมหานคร 10250 
 
66 2769 8888 

http://www.thaiware.com/


 
บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) 

ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ 
 
 

  _______________ รับรองความถูกตอ้ง 
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โทรสาร     
     
เว็บไซต์ 
 
ทนุจดทะเบียน         
 

สดัสว่นการถือหุ้น 

 
66 2717 4250 
 
www.skynetsystems.co.th 
 
6,136,400 บาท แบง่ออกเป็นหุ้นสามญัจ านวน 61,364 หุ้น มลูคา่หุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 
100 บาท เป็นทนุท่ีช าระแล้วเต็มมลูคา่ 
 
บริษัท เอ แคปปิตอล จ ากดั ถือหุ้นอยูร้่อยละ 57.04 ของทนุจดทะเบียน 
 

 

 

ชื่อบริษัท             
 
ประเภทธุรกิจ             
 
ที่ตัง้ส านกังานใหญ่         
     
 
โทรศพัท์ 
     
ทนุจดทะเบียน         
 

สดัสว่นการถือหุ้น 

บริษัท ทริปเป้ิลเอส โซเชียลเทรด (ประเทศไทย) จ ำกดั 
 
ประกอบกิจการพฒันาและให้บริการซอฟต์แวร์โซลชูนัและอปุกรณ์ไอท ี
 
1 อาคารเอม็ไพร์ทาวเวอร์ ชัน้ 19 ห้องเลขที่ 1907/2-1908 ถนนสาทรใต้ แขวงยาน
นาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 
 
66 2301 0071 
 
1,000,000 บาท แบง่ออกเป็นหุ้นสามญัจ านวน 100,000 หุ้น มลูคา่หุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 
10 บาท เป็นทนุท่ีช าระแล้วเตม็มลูคา่ 
 
บริษัท สกายเนต็ ซิสเตม็ส์ จ ากดั ถือหุ้นอยูร้่อยละ 39.99 ของทนุจดทะเบียน 

 

ชื่อบริษัท             
 
ประเภทธุรกิจ             
 
ที่ตัง้ส านกังานใหญ่             

บริษัท เอเชียซอฟท์ อนิเตอร์เนชั่นแนล จ ำกัด 
 
การเข้าไปลงทนุในบริษัทอื่น (Holding Company) 
 
9 อาคารยเูอ็มทาวเวอร์ ชัน้ 28 ห้องเลขที่ 9/283-5 ถนนรามค าแหง แขวงสวนหลวง 



 
บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) 

ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ 
 
 

  _______________ รับรองความถูกตอ้ง 
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โทรศพัท์             
 
โทรสาร                     
 
ทนุจดทะเบียน             
 
 
สดัสว่นการถือหุ้น 
 
หมายเหต ุ

เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 
 
66 2769 8888 
 
66 2717 4250 
 
102,000,000 บาท แบง่ออกเป็นหุ้นสามญัจ านวน 1,020,000 หุ้น มลูคา่หุ้นท่ีตราไว้
หุ้นละ 100 บาท เป็นทนุท่ีช าระแล้วเต็มมลูคา่ 
 
ร้อยละ 99.99 ของทนุจดทะเบียน 
 
อยูร่ะหวา่งช าระบญัชี 

 

ชื่อบริษัท  

  

ประเภทธุรกิจ  

  

ที่ตัง้ส านกังานใหญ่ 

   

โทรศพัท์    

 

โทรสาร   

   

ทนุจดทะเบียน  

  

 

สดัสว่นการถือหุ้น 

 

หมายเหต ุ

บริษัท เพลย์ไซเบอร์เกมส์ จ ำกัด 

 

ให้บริการเกมออนไลน์ 

 

เลขที่ 9/283-5 อาคารย.ูเอ็ม.ทาวเวอร์ ชัน้ 28 ถนนรามค าแหง แขวงสวนหลวง เขต

สวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 

66 2769 8888 

 

66 2717 4250 

 

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

หุ้นละ 10 บาท เป็นทนุท่ีช าระแล้วเตม็มลูคา่ 

 

ร้อยละ 99.99 ของทนุจดทะเบียน 

 

อยูร่ะหวา่งช าระบญัชี 



 
บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) 

ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ 
 
 

  _______________ รับรองความถูกตอ้ง 
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ชื่อบริษัท  

  

ประเภทธุรกิจ  

  

 

ที่ตัง้ส านกังานใหญ่ 

  

  

โทรศพัท์   

   

ทนุจดทะเบียน   

 

 

สดัสว่นการถือหุ้น 

 

หมายเหต ุ

บริษัท มิริน อนิโนเวชั่น จ ำกัด 

 

ประกอบกิจการผลติ และจ าหนา่ย ตลอดจนเป็นผู้พฒันา และเป็นผู้ให้บริการ

โมบายล์แอปพลเิคชนั โมบายล์เกมแอปพลเิคชนั รวมทัง้ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ 

 

เลขที่ 140 อาคารวนัแปซิฟิกเพลส ชัน้ท่ี 10 ห้องเลขที่ 1005-06 ถนนสขุมุวิท แขวง

คลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 

 

0 2653 0330  

 

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

หุ้นละ 10 บาท เป็นทนุท่ีช าระแล้วเตม็มลูคา่ 

 

ร้อยละ 64.99 ของทนุจดทะเบียน 

 

อยูร่ะหวา่งการช าระบญัชี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) 
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ชื่อบริษัท         
 

ประเภทธุรกิจ             
 
ที่ตัง้ส านกังานใหญ่         
 
โทรศพัท์     
 
โทรสาร 
 
เว็บไซต์                 
 
ทนุจดทะเบียน         
 
สดัสว่นการถือหุ้น 

Playpark Pte. Ltd.  
(เดิมช่ือบริษัท Asiasoft Online Pte. Ltd.) 
 
ให้บริการเกมออนไลน์ทัง้พีซแีละโมบายล์ในประเทศสงิคโปร์ 
 
20 Kallang Avenue #06-00 Pico Creative Center, Singapore, 339411 
                                                                                                 
65 6291 6129 
 
65 6291 6830 
 
www.asiasoft.net 
 
5,000,000 ดอลลาร์สงิคโปร์ เป็นทนุท่ีช าระแล้วเต็มมลูคา่ 
 
ร้อยละ 100.00 ของทนุจดทะเบยีน 

 

ชื่อบริษัท             
 
ประเภทธุรกิจ         
 
ที่ตัง้ส านกังานใหญ่         
 

โทรศพัท์     
 
โทรสาร 
 
เว็บไซต์ 
 
 

AS Online Sdn. Bhd. 
 
ให้บริการเกมออนไลน์ในประเทศมาเลเซีย 
 
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, Malaysia 
 
603 5022 3020 
 
603 5022 3028 
 
www.asiasoft.net 
 



 
บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) 
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ทนุจดทะเบียน     
 
ทนุช าระแล้ว     
 
สดัสว่นการถือหุ้น 

 
5,000,000 ริงกิตมาเลเซีย  
 
4,000,000 ริงกิตมาเลเซีย 
 
ร้อยละ 100.00 ของทนุช าระแล้ว 

 

 

ชื่อบริษัท             
 
ประเภทธุรกิจ             
 
ที่ตัง้ส านกังานใหญ่         
 

โทรศพัท์     
 
โทรสาร 
 
เว็บไซต์ 
 
ทนุจดทะเบียน     
 
สดัสว่นการถือหุ้น 

PT. Asiasoft 
 
ให้บริการเกมออนไลน์ในประเทศอินโดนีเซีย 
 
Grand Slipi Tower 9th Fl. Unit G No. 105, RT/RW 001/004,Province DKI Jakarta, 
City West Jakarta, District Palmerah, Sub Sistrict Palmerah, 11480 
 
621 8066 0900 
 
621 8066 0901 
 
www.asiasoft.net 
 
31,744,520,000 รูเปียห์ เป็นทนุที่ช าระแล้วเต็มมลูคา่ 
 
ร้อยละ 99.90 ของทนุช าระแล้ว 

 

ชื่อบริษัท             
 
ประเภทธุรกิจ         
 
ที่ตัง้ส านกังานใหญ่         
 

Playpark Inc. 
 
ให้บริการเกมออนไลน์ในประเทศฟิลปิปินส์ 
 
OPL Building, 6th Floor, 100C Palanca St., cor Dela Rosa St., Legaspi Village, 
Makati City, Philippines 



 
บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) 

ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ 
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โทรศพัท์     
 
โทรสาร 
 
ทนุจดทะเบียน     
 
สดัสว่นการถือหุ้น 

 
63 2751 9600 
 
63 2813 8966 
 
4,000,000 เปโซฟิลปิปินส์  
 
ร้อยละ 40 ของทนุช าระแล้ว 

 

ชื่อบริษัท             
 
ประเภทธุรกิจ         
 
ที่ตัง้ส านกังานใหญ่         
 

โทรศพัท์     
 
โทรสาร 
 
เว็บไซต์ 
 
ทนุจดทะเบียน     
 
สดัสว่นการถือหุ้น 

CIB Development Sdn. Bhd. 
 
ให้บริการเกมออนไลน์ทัง้พีซแีละโมบายล์ในประเทศมาเลเซีย 
 
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, Malaysia 
 
603 5022 3020 
 
603 5022 3028 
 
www.cib.com.my 
 
1,000,000 ริงกิตมาเลเซีย เป็นทนุท่ีช าระแล้วเต็มมลูคา่ 
 
ร้อยละ 61.68 ของทนุจดทะเบียน 

 

ชื่อบริษัท             
 
ประเภทธุรกิจ         
 
ที่ตัง้ส านกังานใหญ่         

CIB Net Sdn. Bhd. 
 
ให้บริการเกมออนไลน์ทัง้พีซแีละโมบายล์ในประเทศมาเลเซีย 
 
Suite C-06-01, 02, 03 & 3A, Level 6, Block C, Sky Park One City, Jalan USJ 25/1, 



 
บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) 

ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ 
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โทรศพัท์     
 
โทรสาร 
 
เว็บไซต์ 
 
ทนุจดทะเบียน     
 
สดัสว่นการถือหุ้น 

47650, Subang Jaya, Selangor Darul Ehsan, Malaysia 
 
603 5022 3020 
 
603 5022 3028 
 
www.cib.com.my 
 
1,000,000 ริงกิตมาเลเซีย เป็นทนุท่ีช าระแล้วเต็มมลูคา่ 
 
CIB Development Sdn. Bhd. ถือหุ้นอยูร้่อยละ 100 ของทนุจดทะเบียน 

  

  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) 

ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ 
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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 ี    
นายสมภพ ผลประสาร ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 6941   และ/หรือ นางสาววรรณวฒัน์ เหมชะญาติ  ผู้สอบ

บญัชีรับอนญุาตเลขที่ 7049        
บริษัท มำซำร์ส จ ำกดั     1 อาคารเอม็ไพร์ ทาวเวอร์ ชัน้ 12    ห้องเลขที่ 1202-6, 1209-6, 1209-12      ถนน

สาทรใต้ เขตสาทร   กรุงเทพมหานคร 10120  
 
โทรศพัท์    0 2670 1100 
โทรสาร        0 2670 1101        

 



 
บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) 

ส่วนท่ี 2 การจดัการและการก ากบัดูแลกิจการ 
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7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถอืหุ้น 

 

7.1 หลักทรัพย์ของบริษัทฯ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษัทฯ มีทนุจดทะเบยีนจ านวน 512,346,270 บาท แบง่เป็นหุ้นสามญัจ านวน 

409,877,016 หุ้น ใบส าคญัแสดงสทิธิจ านวน 102,469,254 ใบ 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 มีดงันี ้ 

รายชื่อผู้ถอืหุ้น จ านวนหุ้น 
(ณ วนัปิดสมดุทะเบียน 
ลา่สดุ 3 ธนัวาคม 2561) 

สัดส่วนการถอืหุ้น (%) 

1. นายปราโมทย์ สดุจิตพร (1) 
 
2. นางสาวเสาวลกัษณ์ จิตสมัฤทธ์ิ (1) 
 
3. นายทวีฉตัร จฬุางกรู 
 
4. Mr. Tan Tgow Lim (2)     
 
5. นายเลศิชาย กนัภยั         
 
6. Miss Seet Jing Huan, Jennifer (2) 
 
7. นายบญุรัตน์ วศิิษฎ์กลุ 
 
8. นายณชัชชัพงศ์ พีระเดชาพนัธ์ 
 
9. นายนที รงครัตนะกลุ 

197,397,907 
 

41,397,656 
 

39,999,200 
 

30,023,300 
 

14,177,800 
 

6,000,000 
 

3,673,100 
 

3,250,000 
 

2,350,000 

48.160 
 

10.100 
 

9.759 
 

7.325 
 

3.459 
 

1.464 
 

0.896 
 

0.793 
 

0.573 



 
บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) 

ส่วนท่ี 2 การจดัการและการก ากบัดูแลกิจการ 
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10. นายสรุศกัดิ์ ไกวลัอาภรณ์     

 
2,234,900 

 
0.545 

หมายเหต ุ: 
(1) นายปราโมทย์ สดุจิตพร เป็นคูส่มรสกบั นางสาวเสาวลกัษณ์ จิตสมัฤทธ์ิ 
(2) Mr. Tan Tgow Lim เป็นคูส่มรสกบั Miss Seet Jing Huan, Jennifer 

 
 

กลุ่มผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ที่โดยพฤติการณ์มีอทิธิพลต่อการก าหนดนโยบายการจัดการ หรือการด าเนินงาน
ของบริษัทฯ อย่างมนัียส าคัญ (กลุม่ผู้ ถือหุ้น หรือผู้ ถือหุ้นท่ีถือหุ้นเกินกวา่ร้อยละ 10 และด ารงต าแหนง่กรรมการบริษัทฯ 
หรือสง่ตวัแทนเข้ามาด ารงต าแหนง่กรรมการบริษัทฯ ที่มีอ านาจจดัการ) ได้แก่ กลุม่นายปราโมทย์ สดุจิตพร  
 
 

 
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 ารองอื่น ๆ ท่ีจ าเป็น
และเหมาะสม ทัง้นี ้อตัราการจา่ยเงินปันผลดงักลา่วอาจเปลีย่นแปลงได้ โดยขึน้อยูก่บัความจ าเป็นและความเหมาะสม 
ภายใต้เง่ือนไขที่การด าเนินการดงักลา่วจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุตอ่ผู้ ถือหุ้น เมื่อคณะกรรมการบริษัทมมีติอนมุตัิให้
จ่ายเงินปันผล มติดงักลา่วจะต้องถกูน าเสนอเพื่อขออนมุตัจิากทีป่ระชมุผู้ ถือหุ้น เว้นแตเ่ป็นการจา่ยเงินปันผลระหวา่งกาล
ซึง่คณะกรรมการบริษัทมีอ านาจอนมุตัิให้จ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลได้ แล้วให้รายงานให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นทราบในการ
ประชมุคราวตอ่ไป 

 
อนึง่   สบืเนื่องจากบริษัทฯ ยงัมีขาดทนุสะสมอยู ่ท าให้บริษัทงดเว้นการจา่ยเงินปันผลตัง้แตปี่ 2558 เป็นต้นมา 
 
 
 

 

 

  



 
บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) 
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8. โครงสร้างการจัดการ 
 

8.1 คณะกรรมการบริษัท 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยผู้ทรงคณุวฒุิทัง้หมด 6 ทา่น ซึง่ได้ผา่น
หลกัสตูรการอบรมจากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทยแล้ว ดงันี ้

ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง จ านวนครัง้ที่เข้าร่วม
ประชุมในปี 2561 

1. Mr. Tan Tgow Lim 
 
2. นายปราโมทย์ สดุจิตพร 
 
3. นายเลศิชาย กนัภยั 
 
4. นายเฉลมิพงษ์ จิตต์ขนัตวิงศ์ 
 
 
5. นางมลฤดี สขุพนัธรัชต์ 
 
 
6. พ.ต.อ. ญาณพล ยัง่ยืน 
 

ประธานกรรมการ 
 

รองประธานกรรมการ 
 

กรรมการ 
 

กรรมการอิสระ และประธาน
กรรมการตรวจสอบ 

 
กรรมการอิสระ  

และกรรมการตรวจสอบ 
 

กรรมการอิสระ  
และกรรมการตรวจสอบ 

4/4 
 

4/4 
 

4/4 
 

4/4 
 
 

4/4 
 

 
4/4 

 

นางมลฤดี สขุพนัธรัชต์ กรรมการตรวจสอบ เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอท่ีจะสามารถท า
หน้าที่สอบทานความนา่เช่ือถือของงบการเงิน 

              โดยมี นางสาวชลทิชา สมบตัิมงคล เป็นเลขานกุารคณะกรรมการบริษัท 

กรรมการผู้มีอ านาจผกูพนัตามหนงัสอืรับรองบริษัทฯ 

นายปราโมทย์ สดุจิตพร ลงลายมือช่ือร่วมกบั นายเลศิชาย กนัภยั หรือ Mr. Tan Tgow Lim รวมเป็น 2 
คนและประทบัตราส าคญัของบริษัทฯ 
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ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ 

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 ถือหุ้นและการเติบโตอยา่งยัง่ยืน  

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

5. แตง่ตัง้คณะอนกุรรมการหรือบคุคลใด เพือ่ท าหน้าทีช่่วยดแูล ติดตาม และควบคมุการบริหารงาน
ของบริษัทฯ ในเร่ืองทีเ่ป็นสาระส าคญัภายใต้การควบคมุของคณะกรรมการบริษัทฯ เช่น คณะกรรมการบริหาร 
คณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการผู้จดัการ เป็นต้น รวมทัง้ประเมินผลการปฏิบตัิงานและก าหนด
คา่ตอบแทนของคณะอนกุรรมการหรือบคุคลดงักลา่ว หรือมอบอ านาจเพื่อให้คณะอนกุรรมการหรือบคุคล
ดงักลา่วมีอ านาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร และภายในระยะเวลาทีค่ณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควร ซึง่
คณะกรรมการบริษัทฯ อาจยกเลกิ เพิกถอน เปลีย่นแปลง หรือแก้ไขอ านาจนัน้ ๆ ได้ 

6. จดัให้บริษัทฯ มีระบบการควบคมุภายใน การตรวจสอบภายใน และมาตรการการบริหารความเสีย่ง
ที่มีประสทิธิภาพและประสทิธิผล รวมทัง้มกีารตดิตามการด าเนินการในเร่ืองดงักลา่วอยา่งสม า่เสมอ 

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

ทัง้นี ้การมอบอ านาจแก่คณะอนกุรรมการหรือบคุคลใดดงักลา่วข้างต้นจะไมร่วมถึงการมอบอ านาจที่
ท าให้คณะอนกุรรมการหรือบคุคลดงักลา่ว หรือผู้ รับมอบอ านาจจากคณะอนกุรรมการหรือบคุคลดงักลา่ว 
สามารถอนมุตัิรายการท่ีตนหรือบคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง มีสว่นได้เสยี หรืออาจมคีวามขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์ในลกัษณะอื่นใดที่จะท าขึน้กบับริษัทฯ หรือบริษัทยอ่ย รวมทัง้ก าหนดให้ต้องขอความเห็นชอบจากที่
ประชมุผู้ ถือหุ้นในการท ารายการที่เก่ียวโยงกนั และการได้มาหรือจ าหนา่ยไปซึง่สนิทรัพย์ที่ส าคญัของบริษัทฯ 
เพื่อให้สอดคล้องตามข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์ฯ ในกรณีที่การด าเนินการเร่ืองใดทีก่รรมการทา่นใดหรือ
บคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง (ตามประกาศส านกังาน ก.ล.ต. และ/หรือตลาดหลกัทรัพย์ฯ) มีสว่นได้เสยีหรือมี
ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ กรรมการและบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้งนัน้ไมม่ีสทิธิออกเสยีงและไมม่ีอ านาจ
อนมุตัิการด าเนินการในเร่ืองดงักลา่ว 
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นอกจากนี ้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณามอบอ านาจให้แก่คณะอนกุรรมการหรือบคุคลใด
ดงักลา่วข้างต้นในการท าธุรกรรมที่เก่ียวกบัการด าเนินงานและการลงทนุตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ โดยได้มีการ
ก าหนดขอบเขตและวงเงินในแตล่ะระดบัอยา่งชดัเจน ทัง้นี ้ไมม่กีารมอบอ านาจในลกัษณะไมจ่ ากดัวงเงินแต่
อยา่งใด 
 

8.2 คณะผู้บริหาร (ตามค านิยามของส านกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย์ฯ) 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 คณะผู้บริหารประกอบด้วยเจ้าหน้าที่บริหารทัง้หมด 6 ทา่น ดงันี ้

ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง 

1. นายปราโมทย์ สดุจิตพร 
 
2. Mr. Ung Chek Wai, Gerry 
  
3. Mr. Quach Dong Quang 
 
4. นายกิตติพงศ์ พฤกษอรุณ 
 
5. นางสาวศิริรัตน์ ไวศรายทุธ์ 
 
6. นางรัตนา มะโนมงคลกลุ 
 
7. นางสาวศศธิร  ช่วยหน ู

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
 

ประธานเจ้าหน้าทีด้่านการเงิน 
 

ประธานเจ้าหน้าทีด้่านปฏิบตัิการ 
 

รองกรรมการผู้จดัการ – ฝ่ายขาย 
 

รองกรรมการผู้จดัการ – ฝ่ายผลติภณัฑ์ 
 

รองกรรมการผู้จดัการ – ฝ่ายบญัชีและการเงิน 
 (1 มกราคม 2561 – 30 มิถนุายน 2561) 

รองกรรมการผู้จดัการ – ฝ่ายบญัชีและการเงิน 
 (1 ตลุาคม 2561 – 31 ธนัวาคม 2561) 

 

โครงสร้างภายใน 

 
rojectรรร     
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KT 

 
PC Games 

Digital MKT 
Communication 

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
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การควบคมุของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และภายในระยะเวลาที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเห็นสมควร และ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาจยกเลกิ เพิกถอน เปลี่ยนแปลง 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 หรืออาจมีความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์ในลกัษณะอื่นใดที่จะท าขึน้กบับริษัทฯ หรือบริษัทยอ่ย ยกเว้นการอนมุตัิรายการท่ีเป็นธุรกิจปกติ
และเป็นไปตามเง่ือนไขการค้า ตามทีค่ณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดอ านาจและ/หรือวงเงินไว้ โดยอยูภ่ายใต้
หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ และตามที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
ก าหนด 

 

ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของกรรมการผู้จดัการ 
1. ก ากบั ดแูล และอนมุตัิเร่ืองเก่ียวกบัการด าเนินงานตามปกติของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบายของ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และมอี านาจในการมอบอ านาจให้ผู้บริหาร หรือบคุคลหนึง่ หรือหลายบคุคล มีอ านาจ
กระท าการใด ๆ เพื่อด าเนินการเก่ียวกบัการด าเนินงานตามปกตปิระจ าวนัของบริษัทฯ ได้ตามเหน็สมควร 

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

เงินเดือน คา่ตอบแทน เงินโบนสั ของพนกังานทัง้หมดของบริษัทฯ ในต าแหนง่ต า่กวา่ระดบัผู้บริหาร ตลอดจน
แตง่ตัง้ตวัแทนฝ่ายนายจ้างในคณะกรรมการกองทนุส ารองเลีย้งชีพของบริษัทฯ  

4. มีอ านาจอนมุตักิารด าเนินงานเพื่อธุรกรรมตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ เช่น การจดัซือ้สนิค้า การ
จดัซือ้ลขิสทิธ์ิ การลงทนุในสนิทรัพย์ ภายในวงเงินส าหรับแตล่ะสญัญาไมเ่กิน 10.00 ล้านบาท และมีอ านาจใน
การมอบอ านาจช่วงอนมุตัิการเบกิจ่ายให้พนกังานระดบัผู้บริหารของบริษัทฯ เพื่อปฏิบตัิหน้าที่ในการจดัซือ้ จดั
จ้าง ซึง่ทรัพย์สนิและบริการเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ  
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5. มีอ านาจในการมอบอ านาจให้พนกังานระดบัผู้บริหาร หรือบคุคลหนึง่ หรือหลายบคุคล มีอ านาจ
กระท าการใด ๆ แทนกรรมการผู้จดัการตามเห็นสมควร เพื่อปฏิบตัิหน้าที่แทนกรรมการผู้จดัการในเฉพาะเร่ือง 
(เช่น การสัง่ซือ้ การจดัจ้าง การสัง่จ่ายเงิน) ภายใต้การควบคมุของกรรมการผู้จดัการ และภายในระยะเวลาที่
กรรมการผู้จดัการเห็นสมควร และกรรมการผู้จดัการอาจยกเลกิ เพิกถอน เปลีย่นแปลง หรือแก้ไขอ านาจนัน้ ๆ ได้  

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

7. มีอ านาจกระท าการและแสดงตนเป็นตวัแทนบริษัทฯ ตอ่บคุคลภายนอกในกิจการท่ีเก่ียวข้องและ
เป็นประโยชน์ตอ่บริษัทฯ 

8. ปฏิบตัิหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นคราว ๆ ไป 
ทัง้นี ้กรรมการผู้จดัการจะอยูภ่ายใต้การบงัคบับญัชาและรายงานโดยตรงตอ่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

และให้กรรมการผู้จดัการปฏิบตัิตามแนวทางและนโยบายที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารก าหนดไว้ อนึง่ กรรมการ
ผู้จดัการไมม่ีอ านาจในการด าเนนิการใด ๆ ในหรือเก่ียวกบัรายการ หรือเร่ืองที่กรรมการผู้จดัการ หรือบคุคลที่
อาจมคีวามขดัแย้ง มีสว่นได้สว่นเสยี หรืออาจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์ ในลกัษณะอื่นใดทีจ่ะท าขึน้กบั
บริษัทฯ หรือบริษัทยอ่ย ยกเว้นการอนมุตัิรายการท่ีเป็นธุรกิจปกตแิละเป็นไปตามเง่ือนไขการค้า ตามที่ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารได้ก าหนดอ านาจ และ/หรือวงเงินไว้ โดยอยูภ่ายใต้หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการตามข้อบงัคบั
ของบริษัทฯ และตามที่ส านกังาน ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

 

8.3 เลขานุการบริษัทฯ 

ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ที่ 5/2551 ประชมุเมื่อวนัท่ี 13 สงิหาคม 2551 ได้มีมตแิตง่ตัง้ นาย
เฉลมิชยั ดพุสักลู เป็นเลขานกุารบริษัทฯ แตใ่นปี 2558 นายเฉลมิชยั ดพุสักลู ลาออกจากบริษัทฯ มีผลตัง้แตว่นัท่ี 
1 ตลุาคม 2558 ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ที่ 5/2558 ประชมุเมื่อวนัท่ี 11 พฤศจิกายน 2558 มีมติ
แตง่ตัง้ นายปริญญา แก้วมณี เป็นเลขานกุารบริษัทฯ มีผลตัง้แตว่นัท่ี 1 พฤศจิกายน 2558 และเมื่อวนัท่ี 15 
กมุภาพนัธ์ 2259 นายปริญญา แก้วมณี ลาออกจากบริษัทฯ ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ที่ 1/2559 
ประชมุเมื่อวนัท่ี 26 กมุภาพนัธ์ 2559 มีมติแตง่ตัง้ นางรัตนา มะโนมงคลกลุ เป็นเลขานกุารบริษัทฯ ตอ่มา นาง
รัตนา มะโนมงคลกลุ ได้ลาออกจากการเป็นเลขานกุารบริษัทฯ โดยมีผลเมื่อวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2560 ที่ประชมุ
คณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ที่ 2/2560 ประชมุเมื่อวนัท่ี 12 พฤษภาคม 2560 มีมติแตง่ตัง้ นางสาวชลทิชา สมบตัิ
มงคล เป็นเลขานกุารบริษัทคนใหม ่ โดยมีผลตัง้แตว่นัท่ี 1 มิถนุายน 2560 เป็นต้นไป โดยมีอ านาจ หน้าที่ และ
ความรับผิดชอบ เป็นไปตามที่กฎหมายได้ก าหนดไว้ สรุปสาระส าคญัได้ดงันี ้

1. จดัท าและเก็บรักษาเอกสารดงัตอ่ไปนี ้

 ทะเบียนกรรมการ 



 
บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) 

ส่วนท่ี 2 การจดัการและการก ากบัดูแลกิจการ 
 
 

   _______________ รับรองความถูกตอ้ง 
8. โครงสร้างการจดัการ หนา้ 65 
 
 

 หนงัสอืนดัประชมุคณะกรรมการ รายงานการประชมุคณะกรรมการ และรายงาน
ประจ าปี 

 หนงัสอืนดัประชมุผู้ ถือหุ้น และรายงานการประชมุผู้ ถือหุ้น 
2. เก็บรักษารายงานการมีสว่นได้เสยีที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร 
3. ด าเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุประกาศก าหนด 
4. ให้ค าแนะน าด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ตา่ง ๆ ที่เก่ียวข้อง และข้อพงึปฏิบตัิด้านการก ากบัดแูลการ

ด าเนินกิจกรรมของคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย 
5. ท าหน้าที่ในการด าเนินการจดัประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ และการประชมุผู้ ถือหุ้น 
6. ติดตอ่ประสานงานกบัหนว่ยงานท่ีก ากบัดแูล เช่น ส านกังาน ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรัพย์ฯ และดแูลการ

เปิดเผยข้อมลูและรายงานสารสนเทศตอ่หนว่ยงานท่ีก ากบัดแูลและสาธารณชนให้ถกูต้องครบถ้วนตามกฎหมาย  

ซึง่นางสาวชลทิชา สมบตัิมงคล จบการศกึษาระดบัปริญญาตรี คณะนิตศิาสตร์ 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ และปริญญาโท สาขา International and Comparative Law จาก Chicago-Kent 
College of Law, Illinois Institute of Technology ประเทศสหรัฐอเมริกา และปริญญาโท สาขา Intellectual 
Property Law จาก Queensland University of Technology ประเทศออสเตรเลยี 

 

8.4 ค่าตอบแทนผู้บริหาร  

คา่ตอบแทนกรรมการท่ีเป็นตวัเงินในปี 2561 
 

กรรมการ  ค่าตอบแทน (บาท)  เบีย้ประชุม (บาท) 
 
1. Mr. Tan Tgow Lim 
 
2. นายปราโมทย์ สดุจิตพร 
 
3. นายเลศิชาย กนัภยั  
 
4. นายเฉลมิพงษ์ จิตต์ขนัตวิงศ์ 
 
5. นางมลฤดี สขุพนัธรัชต์  
 

 
384,000.00 

 
256,000.00 

 
256,000.00 

 
256,000.00 

 
256,000.00 

 

 
- 

 
- 

 
- 

 
212,000.00 

 
159,000.00 
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6. พ.ต.อ. ญาณพล ยัง่ยืน 256,000.00 126,000.00 
รวม        1,664,000.00 497,000.00 

 

คา่ตอบแทนผู้บริหารทีเ่ป็นตวัเงินในปี 2560 
ต าแหน่ง จ านวน (คน) ค่าตอบแทนก (บาท) 

ผู้บริหารข 8 18,918,018.83ค 
 

 

หมายเหต ุ: 
ก ประกอบด้วย เงินเดือน โบนสั เงินสมทบกองทนุประกนัสงัคมและกองทนุส ารองเลีย้งชีพ คา่ลว่งเวลา 

และคา่สวสัดกิาร 
ข ตามค านยิามของส านกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย์ฯ ซึง่รวมถงึ นายปราโมทย์ สดุจิตพร ใน

ฐานะประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
ค ค านวณคา่ตอบแทนตามจ านวนวนัท่ีได้ท างานจริง โดยมีผู้บริหารบางทา่นได้ลาออกจากบริษัทฯ ใน

ระหวา่งปี 
 
                
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 ปฏิบตัิตามกฎและข้อบงัคบัตา่งๆ 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. สิทธิของผู้ถอืหุ้น 

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 ข้อบงัคบัของบริษัท 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 าถามในวาระต่างๆ อยา่งอิสระ ก่อนการลงมติในวาระใดๆ ทัง้นี ้การประชมุผู้
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ถือหุ้นได้ให้ข้อมลูรายละเอียดในเร่ืองดงักลา่วอยา่งเพียงพอแก่ผู้ ถือหุ้น โดยในวาระท่ีผู้ ถือหุ้นมีข้อ
สงสยั ข้อซกัถาม บริษัทฯ จะจดัเตรียมบคุลากรที่มคีวามรู้ความเช่ียวชาญในแตล่ะสาขาเป็นผู้ให้
ค าตอบภายใต้ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 

● กรรมการทกุคนจะเข้าร่วมประชมุ เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นสามารถซกัถามข้อมลูรายละเอียดในเร่ืองตา่งๆ ที่
เก่ียวข้องได้ 

2. ควำมเท่ำเทียมกนัของผู้ถอืหุ้น 

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
ประกอบธรุกิจของบริษัท 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. บทบำทต่อผู้มีส่วนได้เสีย 

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 มีความมัน่คงและตอบสนองผลประโยชน์ที่เป็นธรรมแก่ทกุฝ่าย 

เพื่อให้มัน่ใจได้วา่ผู้มีสว่นได้เสยีจะได้รับสทิธิอนัพงึได้รับ บริษัทฯ ได้ก าหนดแนวทางปฏิบตัิไว้เป็นลาย
ลกัษณ์อกัษรในจรรยาบรรณพนกังาน โดยเผยแพร่ข้อมลูดงักล่าวผา่นทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ  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 และมีการดแูลสิทธิของผู้มีสว่นได้เสยี
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 



 
บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จ ำกดั (มหำชน) 

สว่นท่ี 2 การจดัการและการก ากบัดแูลกิจการ 

 
 

  _______________ รับรองความถูกตอ้ง 
9. การก ากบัดูแลกิจการ หนา้ 70 
 
 

● 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. กำรเปิดเผยข้อมูลและควำมโปร่งใส 

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 
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5. ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร โครงสร้ำง และคณะอนุกรรมกำรชุดต่ำงๆ  

 

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 เพื่อเพิม่มลูคา่ทางเศรษฐกิจสงูสดุแกกิ่จการและความมัน่คงสงูสุด
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 6  ทา่น ประกอบด้วยกรรมการบริษัทท่ีมาจากฝ่ายบริหาร 3 
ทา่น กรรมการบริษัทท่ีไมเ่ป็นผู้บริหาร 3  ทา่น โดยมีกรรมการท่ีมีคณุสมบตัเิป็นอิสระ 3 คน ซึง่เกินกวา่ 1 ใน 3 
ของจ านวนกรรมการทัง้คณะ จงึถือเป็นการถ่วงดลุกรรมการท่ีเป็นผู้บริหารอยา่งเหมาะสม 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
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ก าหนด ทัง้นี ้ ประธานกรรมการบริษัทมิได้เป็นบคุคลเดยีวกนักบัประธานกรรมการบริหาร เพื่อเป็นการแบง่แยก
หน้าที่ในการก าหนดนโยบายก ากบัดแูลและการบริหารงานประจ า แตท่ัง้สองท่านเป็นตวัแทนจากกลุม่ผู้ ถือหุ้น
ใหญ่ ซึง่แม้เป็นกลุม่ผู้ ถือหุ้นคนละกลุม่ แตเ่ป็นกลุม่ผู้ ร่วมก่อตัง้บริษัทฯ 

 

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  
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รายงานของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการเป็นผู้ รับผิดชอบในการจดัท ารายงานทางการเงิน ซึง่รวมถงึงบการเงินของบริษัทฯ งบ
การเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย และสารสนเทศทางการเงินท่ีปรากฏในรายงานประจ าปี ทัง้นี ้ รายงาน
ทางการเงินดงักลา่วจดัท าขึน้ตามมาตรฐานการบญัชีที่รับรองทัว่ไปในประเทศไทย โดยเลอืกใช้นโยบายบญัชีที่
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 หลกัสตูรกรรมการบริษัทของสมาคมสง่เสริมสถาบนั
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
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เก่ียวข้องได้ใช้ประกอบการตดัสนิใจลงทนุ โดยผา่นช่องทางตา่งๆ ทัง้จากการจดัสง่เอกสารทางไปรษณีย์ สื่อการ
เผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลกัทรัพย์ฯ 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 

 
9.2 คณะกรรมกำรชุดย่อย 
 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยผู้ทรงคณุวฒุิทัง้หมด 3 ทา่น ดงันี ้

 

ชื่อ-นำมสกุล ต ำแหน่ง จ ำนวนครัง้ที่เข้ำร่วม 

ประชุมในปี 2561 

1. นายเฉลมิพงษ์ จิตต์ขนัตวิงศ์ 
 
 
2. นางมลฤดี สขุพนัธรัชต์ 
 
 
3.  พ.ต.อ. ญาณพล ยัง่ยืน 

กรรมการอิสระ 
และประธานกรรมการตรวจสอบ 

 
กรรมการอิสระ  

และกรรมการตรวจสอบ 
 

กรรมการอิสระ  
และกรรมการตรวจสอบ 

 
 

5/5 
 
 

5/5 
 
 

4/5 
 
 
 

โดยมี นางสาวรุ่งฤดี เดน่ล าไพ   เป็นเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม 2561 
ถึงวนัท่ี 12 ตลุาคม 2561 และนางสาวศศิธร   ช่วยหน ู    เป็นเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบตัง้แตว่นัท่ี 1
พฤศจิกายน 2561 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 
 

ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. สอบทานให้บริษัทมกีารรายงานทางการเงินอยา่งถกูต้องและเพยีงพอ 

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

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 และการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

แตล่ะทา่น 
●  ความเห็นหรือข้อสงัเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบตัิหน้าทีต่ามกฎบตัร 

(charter) 
●  รายการอื่นที่เห็นวา่ผู้ ถือหุ้นและผู้ลงทนุทัว่ไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ

ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 
7. ปฏิบตัิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 
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คณะกรรมการบริหาร 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561  คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยผู้ทรงคณุวฒุิทัง้หมด 3   ทา่น ดงันี ้

 

ชื่อ-นำมสกุล ต ำแหน่ง จ ำนวนครัง้ที่เข้ำร่วม 

ประชุมในปี 2561 

1. นายปราโมทย์ สดุจิตพร 
 
2. นายเลศิชาย กนัภยั 
 
3. Mr. Ung Chek Wai, Gerry 

ประธานกรรมการบริหาร 
 

กรรมการบริหาร 
 

กรรมการบริหาร 

4/4 
 

4/4 
 

4/4 

 
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 เพื่อการด าเนินงานตามปกติธุรกิจตามที่เห็นสมควรภายในวงเงินไมเ่กิน 40.00 ล้านบาท 

6. พิจารณาผลก าไรขาดทุนของบริษัทฯ และการเสนอจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล หรือเงินปันผล
ประจ าปี เพื่อน าเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัท 
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7. มีอ านาจในการมอบอ านาจให้บุคคลหนึ่งหรือหลายบุคคลมีอ านาจกระท า การใดๆ แทน
คณะกรรมการบริหารตามเห็นสมควร ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริหาร และภายในระยะเวลาที่
คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร และคณะกรรมการบริหารอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขอ านาจ
นัน้ๆ ได้ 

8. ด าเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 
 
อนึ่ง  การอนุมัติรายการดังกล่าวข้างต้นจะต้องไม่มีลักษณะเป็นการอนุมัติรายการที่ท 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 

 

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 
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ทัง้นี ้ กรรมการของบริษัทมวีาระการด ารงต าแหนง่ 3 ปี โดยในการประชมุสามญัประจ าปีผู้ ถือหุ้นทกุ
ครัง้ ให้กรรมการจ านวนหนึง่ในสามของคณะกรรมการบริษัททัง้หมดพ้นจากต าแหน่ง 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  

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 



 
บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จ ำกดั (มหำชน) 
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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 าหนดนีใ้ห้รวมความถึงคูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิติภาวะของกรรมการ พนกังาน และลกูจ้าง
ของกลุม่บริษัทฯ ด้วย ผู้ใดที่ฝ่าฝืนระเบียบข้อบงัคบัดงักลา่วจะถือวา่ได้กระท าผิดอยา่งร้ายแรง 

4. กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ จะต้องรายงานการเปลีย่นแปลงการถือหลกัทรัพย์ของตนเอง คู่
สมรส และบตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิติภาวะ ตอ่ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
(“ส านกังาน ก.ล.ต.”) 

หากกรรมการ ผู้บริหาร พนกังาน และลกูจ้างของบริษัทฯ ฝ่าฝืนหรือไมป่ฏิบตัิตามนโยบายของบริษัทฯ 
ดงักลา่ว บริษัทฯ จะลงโทษทางวินยักบักรรมการ ผู้บริหาร พนกังาน และลกูจ้างของกลุม่บริษัทฯ ผู้นัน้ โดยเร่ิม
ตัง้แตก่ารตกัเตือนเป็นหนงัสอื การตดัคา่จ้าง การพกังานชัว่คราวโดยไมไ่ด้รับคา่จ้าง หรืออาจให้ออกจากงาน 
ทัง้นี ้ ขึน้อยูก่บัความร้ายแรงของความผิดนัน้ ซึง่บริษัทฯ ได้ประกาศให้กรรมการ ผู้ บริหาร 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 2560 บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั เป็นส านกังานผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ 
และบริษัทยอ่ยในไทยและตา่งประเทศ (ไมร่วมบริษัทยอ่ยในประเทศไทย 3 บริษัท ซึง่ตรวจสอบโดยบริษัท พีวายเอส 
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ออดิท จ ากดั โดยมีคา่สอบบญัชี 0.14 ล้านบาท และไมร่วมบริษัทยอ่ยในอินโดนเีซีย คือ PT. Asiasoft ซึง่มี Jimmy 
Budhi & Rekan Registered Public Accountants ประเทศอนิโดนีเซีย เป็นผู้สอบบญัชี โดยมคีา่สอบบญัชี 0.07 
ล้านบาท และไมร่วมบริษัทยอ่ยในมาเลเซีย AS Online Sdn. Bhd. ซึง่ม ีAri & Co. (AF 1351) ประเทศมาเลเซีย เป็น
ผู้สอบบญัชี โดยมีคา่สอบบญัชี 0.01 ล้านบาท)  

 
ในปี 2561 บริษัท มาซาร์ส จ ากดั เป็นส านกังานผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ยในไทยและ

ตา่งประเทศ (ไมร่วมบริษัทยอ่ยในประเทศไทย 5 บริษัท ซึง่ตรวจสอบโดยบริษัท พีวายเอส ออดิท จ ากดั โดยมีคา่สอบ
บญัชี 0.20 ล้านบาท และไมร่วมบริษัทยอ่ยในอินโดนเีซยี คือ PT. Asiasoft ซึง่มี Jimmy Budhi & Rekan 
Registered Public Accountants ประเทศอินโดนีเซยี เป็นผู้สอบบญัชี โดยมีคา่สอบบญัชี 0.06 ล้านบาท และไม่
รวมบริษัทยอ่ยในมาเลเซยี AS Online Sdn. Bhd. ซึง่มี Ari & Co. (AF 1351) ประเทศมาเลเซีย เป็นผู้สอบบญัชี โดย
มีคา่สอบบญัชี 0.01 ล้านบาท) 

 
 รายละเอียดคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีมีดงันี ้

 
 
ส าหรับคา่ตอบแทนอื่น  ทีจ่่ายให้ บ.ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดันัน้ เป็นคา่ใช้จ่าย

เก่ียวกบัเข้าสงัเกตกุารณ์การท าลายสนิค้า และจ่ายคา่ใช้จ่ายเก่ียวกบั Out of Pocket  ให้แก่บริษัทมาซาร์ส จ ากดั 
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10. ควำมรับผิดชอบต่อสงัคม 

พนัธกิจของเอเชียซอฟท์คือเป็นผู้ให้บริการความบนัเทงิออนไลน์ชัน้น าในภมูิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ โดย
ยงัคงมุง่สร้างประสบการณ์ความสนกุสูส่งัคมออนไลน์ และก้าวไปสูก่ารเป็นผู้น าด้านธุรกิจบนัเทิงออนไลน์ในภมูิภาคเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใต้ เปา้หมายที่เรายดึมัน่มาตลอดคือการให้บริการท่ีมีคณุภาพ จริงใจ และซื่อตรง เพื่อความพอใจสงูสดุ
ของลกูค้า  ซึง่สิง่นีถื้อเป็นภารกิจส าคญัในการสร้างความเช่ือมัน่ให้แก่ลกูค้า เราจึงพฒันาและยกระดบัการให้บริการแก่
ลกูค้าอยา่งตอ่เนื่องภายใต้กรอบ “ความพอใจของคณุคือความส าเร็จของเรา” เพื่อให้การสง่มอบความบนัเทิงในรูปแบบ
ออนไลน์ให้แก่ลกูค้าในภมูิภาคมคีณุภาพอยา่งสมบรูณ์ที่สดุ เราให้บริการอยา่งมีความรับผิดชอบตอ่สงัคม ซึง่มี
สว่นประกอบท่ีส าคญั 3 ด้าน ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ สงัคม และสิง่แวดล้อม 
 

10.1 ด้ำนเศรษฐกิจ 

เอเชียซอฟท์ยดึหลกัการด าเนินธรุกิจตามหลกั “บรรษัทภิบาล” จดัท าโครงสร้างและกระบวนการด าเนินงาน
ภายในเพื่อก าหนดทิศทางและดแูลผลการด าเนินงานให้เกิดมลูคา่สงูสดุ พร้อมทัง้สง่เสริมและผลกัดนัให้การด าเนินธุรกิจมี
ความมัน่คง ได้แก ่

 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 : ผู้มสีว่นได้เสยีควรได้รับการดแูลจากบริษัทฯ ตามสทิธิที่มีตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
คณะกรรมการพิจารณาให้มีกระบวนการสง่เสริมให้เกิดความร่วมมือระหวา่งบริษัทฯ กบัผู้มีสว่นได้เสยีในการ
สร้างความมัง่คัง่ ความมัน่คงทางการเงิน และความยัง่ยืนของกิจการ 

 การเปิดเผยข้อมลูและความโปร่งใส : คณะกรรมการดแูลให้บริษัทฯ เปิดเผยข้อมลูส าคญัที่เก่ียวข้องกบับริษัทฯ 
ทัง้ข้อมลูทางการเงินและข้อมลูที่มิใช่ข้อมลูทางการเงินอยา่งถกูต้อง ครบถ้วน ทนัเวลา โปร่งใส ผา่นช่องทางที่
เข้าถงึข้อมลูได้ง่าย มีความเทา่เทยีมกนัและนา่เช่ือถือ 

 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ : คณะกรรมการมีบทบาทส าคญัในการก ากบัดแูลกิจการเพื่อประโยชน์สงูสดุ
ของบริษัทฯ คณะกรรมการมีความรับผิดชอบตอ่ผลการปฏิบตัิหน้าที่ตอ่ผู้ ถือหุ้นและเป็นอิสระจากฝ่ายจดัการ 
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การประเมินการก ากบัการดแูลกิจการท่ีดี โดยสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (Thailand Institute of 
Director : IOD) เอเชียซอฟท์ได้เข้าร่วมโครงการส ารวจการก ากบัดแูลกิจการบริษัทจดทะเบยีนปี 2561 โดยพิจารณาจาก 
5 หมวดข้างต้น รวม 241 ข้อ โดยได้รับคะแนนประเมินภาพรวมอยูใ่นระดบั 70 - 79 คะแนน หรืออยูใ่นระดบัดี (Good) 
อยา่งตอ่เนื่อง  

 
การประเมินคณุภาพการจดัประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 ของบริษัทจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่

ประเทศไทย โดยสมาคมสง่เสริมการลงทนุไทย เอเชียซอฟท์ได้ผลคะแนนเทา่กบัร้อยละ 89 ลดลงจากปีที่แล้ว และต ่ากวา่
คะแนนเฉลีย่ของบริษัทจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยทัง้หมด ซึง่เทา่กบัร้อยละ 92.42 สว่นในปี 2560 
ได้ผลคะแนนเทา่กบัร้อยละ 93 สงูกวา่คะแนนเฉลีย่ ซึง่เทา่กบัร้อยละ 91.97  
 

เอเชียซอฟท์ก าหนดกลุม่ผู้มีสว่นได้เสยีหลกัที่มีสว่นเก่ียวข้องกบัการด าเนินธุรกิจของเอเชียซอฟท์ และมี

ความส าคญัตอ่การด ารงอยูข่องธุรกิจ ทัง้ทางตรงและทางอ้อม ทัง้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงและโดยอ้อม ดงันี ้

 

กลุม่ผู้มีสว่นได้เสยีหลกั นโยบายและกลยทุธ์ วิธีการและช่องทาง 
ลกูค้า : ผู้ เลน่เกม 
 
 
 

 คดัเลอืกแตเ่กมและบริการท่ีมี
คณุภาพและตรงความต้องการของผู้ เลน่ 

 ท าให้สนิค้าและบริการมคีวาม
ทนัสมยั 

 ดแูลรักษาข้อมลูของลกูค้าให้
ปลอดภยัสงูสดุ 

 ส ารวจความพงึพอใจในการ
ให้บริการ 

 มี Call Center / Live Chat / 
ช่องทางตดิตอ่ผา่นหน้าเว็บไซต์ 

 ด าเนินงานภายใต้กรอบของ ISO 
27001:2005 พร้อมทัง้ดแูลระบบ
ตลอด 24 ชัว่โมงเพื่อให้พร้อม
บริการ 

พนกังาน  ดแูลพนกังานเสมือนคนในครอบครัว 
 มีสวสัดิการท่ีด ี
 มีสภาพแวดล้อมทีด่ีในท่ีท างาน 
 ดแูลอปุกรณ์ส านกังานให้มีความ

ทนัสมยัและอยูใ่นสภาพท่ีด ี
 ให้สทิธิทกุคนเทา่เทยีมกนั ไมม่กีาร

 มีช่องทางติดตอ่สือ่สารภายใน
เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถกูต้อง 

 มีกิจกรรมเพื่อสร้างความสมัพนัธ์
ที่ดี 

 มี Town Hall Meeting ผู้บริหาร
พบปะพดูคยุกบัพนกังานอยา่ง
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กีดกนัหรือแบง่แยก 
 สง่เสริมความก้าวหน้าในการท างาน

ทกุระดบัชัน้ 

สม ่าเสมอ 
 ส ารวจความพงึพอใจของ

พนกังานตอ่สวสัดิการและ
กิจกรรมตา่ง ๆ 

 พิจารณาเลือ่นต าแหนง่พนกังาน
ภายในก่อนรับสมคัรบคุคลจาก
ภายนอก 

 มีการอบรมให้พนกังานเพือ่เพิ่ม
ศกัยภาพในการท างาน 

 จดัพืน้ท่ีโซนพกัผอ่นส าหรับ
พนกังาน 

 จดักิจกรรมการออกก าลงักายใน
รูปแบบตา่ง ๆ เพื่อสง่เสริมให้
พนกังานมีสขุภาพท่ีดี 

ผู้ประกอบการร้าน
อินเทอร์เน็ต 

 เป็นชมุชนส าหรับผู้ เลน่เกม 
 สร้างความสมัพนัธ์ที่ดีกบัร้าน

อินเทอร์เน็ต 
 สนบัสนนุให้มีกิจกรรมภายในร้าน 
 

 จดัแขง่เกมที่ให้บริการของบริษัท 
 ประชาสมัพนัธ์ให้ข้อมลูเก่ียวกบั

เกมปัจจบุนัและเกมใหมท่ี่จะเปิด
ให้บริการ 

 มีทีมงานเยีย่มร้านและสร้าง
ความสมัพนัธ์ที่ดีอยา่งสม ่าเสมอ 

ผู้ ถือหุ้นและนกัลงทนุ  ด าเนินธุรกิจเพื่อให้ได้ผลตอบแทนท่ี
คุ้มคา่สงูสดุ 

 ด าเนินธุรกิจอยา่งมีธรรมาภิบาล 
และปฏิบตัิตามหลกั “บรรษัทภิบาล”  

 ปฏิบตัิตามข้อกฎหมาย  
 มีการก ากบัดแูลอยา่งดี 

 มีช่องทางติดตอ่กบับริษัทฯ ผา่น
นกัลงทนุสมัพนัธ์  

 ให้ความเสมอภาคแก่ผู้ ถือหุ้นและ
นกัลงทนุในการน าเสนอข้อมลู
อยา่งสม า่เสมอ โปร่งใส และ
ถกูต้อง 

คูค้่าและพนัธมิตรทาง
ธุรกิจ 

 ติดตอ่ธุรกิจอยา่งโปร่งใสและจริงใจ
เพื่อผลประโยชน์ที่เหมาะสม 

 ประสานงานและปรับปรุงข้อ
สญัญาให้มคีวามเป็นธรรม หากมี
การร้องขอ  



 
บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จ ำกดั (มหำชน) 

สว่นท่ี 2 การจดัการและการก ากบัดแูลกิจการ 

 
 

  _______________ รับรองความถูกตอ้ง 
10. ความรับผิดชอบต่อสงัคม หนา้ 84 
 

 
 

 รับฟังปัญหาและประชมุหารือเพือ่
หาข้อสรุปท่ีลงตวั 

ชมุชนและสงัคม  สง่เสริมให้สงัคมเรียนรู้และเข้าใจ
เร่ืองผลกระทบจากการให้บริการ 

 สนบัสนนุโครงการร้านเกมสขีาวของ
กระทรวงวฒันธรรม 

 สง่เสริมและสนบัสนนุมาตรฐาน
การศกึษาของเยาวชนไทย 

 ร่วมประชมุหารือและเสนอแนะ
แนวทางการจดัการปัญหา  

 รับฟังความคดิเห็นของสงัคม เพือ่
น ามาปรับปรุงกระบวนการ
ให้บริการ เพื่อให้เกิดประโยชน์
สงูสดุ 

 รับเร่ืองขอความชว่ยเหลอื และจดั
กิจกรรมที่สง่เสริมการพฒันา
การศกึษาแบบยัง่ยืน 

สิง่แวดล้อม  รณรงค์การใช้พลงังานอยา่งคุ้มคา่ 
เพื่อลดผลกระทบตอ่สิง่แวดล้อม 

 ส ารวจปริมาณการใช้พลงังาน 
 ตัง้เปา้การใช้พลงังานอยา่งคุ้มคา่ 

เพื่อลดคา่ใช้จ่าย 
หนว่ยงานราชการและ
หนว่ยงานตรวจสอบ 

 ปฏิบตัิตามระเบียบขัน้ตอนตา่ง ๆ  มีสว่นร่วมในการประชมุเพื่อ
น าเสนอความคิดเห็น  

 ร่วมกิจกรรมที่เก่ียวข้อง 
 

การด าเนินธุรกิจอยา่งโปร่งใสเป็นเร่ืองที่บริษัทฯ ให้ความส าคญั โดยได้มีการจดัอบรมเร่ืองการตอ่ต้านทจุริตคอร์
รัปชนัให้พนกังานใหมท่กุคนอยา่งตอ่เนื่อง เพื่อให้ทกุคนตระหนกัถึงความส าคญัของเร่ืองนีอ้ยา่งจริงจงั และปฏิบตัิงาน
ภายใต้กรอบนโยบายตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชนัของบริษัทฯ บริษัทยอ่ยและบริษัทร่วมทัง้หมดตา่งสนบัสนนุการตอ่ต้าน
การทจุริตและคอร์รัปชนัทกุรูปแบบ ด้วยตระหนกัดีวา่การให้สนิบนและคอร์รัปชนันัน้ก่อให้เกิดความเสยีหายตอ่การพฒันา
ระบบเศรษฐกิจ สงัคม และความมัน่คงของประเทศ รายละเอียดของนโยบายตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชนัปรากฏอยูท่ี่หน้า
เว็บไซต์ของบริษัท www.asiasoft.net/IR ในหวัข้อ Corporate Governance  

 
การรับและพิจารณาข้อร้องเรียน 

    บริษัทฯ จดัให้มชี่องทางทีผู่้มีสว่นได้สว่นเสยีสามารถติดตอ่สือ่สาร ให้ข้อมลู รับเร่ืองร้องเรียน ข้อคิดเห็น หรือ
ข้อเสนอแนะ รวมถึงแจ้งเบาะแสเก่ียวกบัพฤติกรรมที่อาจสอ่ถึงการทจุริตหรือประพฤติมชิอบของบคุคลในองค์กร 
(Whistleblowing) ทัง้จากพนกังานเองและผู้มีสว่นได้เสยีอื่น เพื่อให้เป็นไปตามการปฏิบตัิตามการดแูลกิจการท่ีดี ดงันี ้
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 ไปรษณีย์ : บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) เลขที่ 9 อาคารย.ูเอม็.ทาวเวอร์ ห้องเลขที่ 9/283-5 
ชัน้ 28 ถนนรามค าแหง แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250  

 โทรศพัท์ : 0-2769-8888  
 โทรสาร : 0-2717-4250 
 เว็บไซต์ : https://investor.asiasoft.net 
 อีเมล : corporate@asiasoft.net 

 
 

มาตรการคุ้มครองผู้แจ้งข้อมลูหรือผู้ให้เบาะแสเก่ียวกบัการทจุริต 
เพื่อสร้างความมัน่ใจให้แก่ผู้ ร้องเรียนและผู้แจ้งเบาะแส บริษัทฯ ให้ความส าคญักบัการเก็บข้อมลูร้องเรียนไว้เป็น

ความลบั และมีมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งข้อมลูหรือผู้ให้เบาะแสเก่ียวกบัการทจุริต มิให้ได้รับการขม่ขูห่รือคกุคามจากการ
แจ้งข้อมลูหรือเบาะแสนัน้ และส าหรับผู้ ร้องเรียนที่เป็นพนกังาน จะได้รับความคุ้มครอง มิให้ได้รับผลกระทบตอ่สถานภาพ
การท างาน สว่นผู้ใดที่กระท าการตอบโต้หรือคกุคามผู้ให้เบาะแสจะถกูด าเนินการอยา่งเหมาะสม รวมทัง้ถกูด าเนินคดีตาม
กฎหมาย ซึง่รายละเอียดของการรับและพิจารณาข้อร้องเรียน และมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งข้อมลูหรือผู้ ให้เบาะแสเก่ียวกบั
การทจุริต เปิดเผยไว้ในหน้าเว็บไซต์ของทางบริษัท https://investor.asiasoft.net ในหวัข้อ Corporate Governance 
 

 
ภาพรวมอตุสาหกรรมเกมในปีทีผ่า่นมา เกมโมบายล์ยงัคงเติบโตอยา่งตอ่เนื่อง ทัง้จากปัจจัยการเพิม่ขึน้ของ

สมาร์ตโฟน เทคโนโลยี 3G/4G รวมทัง้เทคโนโลยี 5G ที่ก าลงัจะเข้ามา บริษัทฯ จึงวางแผนการปรับตวัให้ทนัตลาดและทนั
ความต้องการของผู้ เลน่ โดยหนัมารุกตลาดเกมโมบายล์เพิม่ขึน้ รวมถงึปรับปรุงระบบการให้บริการเกมออนไลน์ทัง้พีซีและ
โมบายล์อยา่งสม า่เสมอ โดยพจิารณาจากความต้องการของผู้ เลน่เป็นหลกั 
 

การให้บริการลกูค้า 
ส าหรับการให้บริการลกูค้าหรือ Customer Service ยงัคงเป็นสิง่ที่เอเชียซอฟท์ให้ความส าคญัเป็นอนัดบัแรก 

เพราะ “ความพงึพอใจของลกูค้าคืองานของเรา” เราจงึได้เตรียมช่องทางการตดิตอ่เพือ่อ านวยความสะดวกแก่ลกูค้าใน
หลากหลายช่องทาง ได้แก่ Call Center และ Live Chat ในเวลา 09.00 -  23.00 น. ของทกุวนั และรับแจ้งปัญหาผา่นหน้า
เว็บไซต์ (E-Support หรือ Form Tool) ตลอด 24 ชัว่โมง นอกจากนีย้งัเปิดให้บริการตอบค าถามทาง PlayPark Facebook 
Fanpage และ Fanpage ของเกมที่ให้บริการภายใต้ PlayPark ในเวลา 11.00 - 20.00 น. ของทกุวนั 

https://investor.asiasoft.net/
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ช่องทางการให้บริการลกูค้าตา่ง ๆ มีสดัสว่นปริมาณการใช้งาน ดงันี ้ Live Chat 67.3%, Call Center 7.3%, 
Form Tool 25.4% โดยมีจ านวนเคสที่เข้ามารับบริการทัง้หมด 115,533 เคส ซึง่สว่นใหญ่เป็นการสอบถามปัญหาภายใน
เกม ได้แก่ แจ้งปัญหาบกั แจ้งปัญหาตวัละคร และสอบถามเก่ียวกบักิจกรรมโปรโมชนัตา่ง ๆ 

 

ทัง้นี ้เอเชียซอฟท์มีการส ารวจความพงึพอใจของลกูค้าตอ่การให้บริการปีละ 3 ครัง้ ส าหรับปี 2561 มีผลการส ารวจ ดงันี ้
ครัง้ที่ 1 ส ารวจระหวา่งวนัท่ี 25 เมษายน – 25 พฤษภาคม 2561 มีจ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม 1,561 คน คา่

คะแนนเฉลีย่ 3.46 คิดเป็นร้อยละ 69.24 
ครัง้ที่ 2 ส ารวจระหวา่งวนัท่ี 17 สงิหาคม – 14 กนัยายน 2561 มีจ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม 1,610 คน คา่

คะแนนเฉลีย่ 3.42 คิดเป็นร้อยละ 68.41  
ครัง้ที่ 3 ส ารวจระหวา่งวนัท่ี 22 พฤศจิกายน  – 17 ธนัวาคม 2561 มีจ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม 1,610 คน คา่

คะแนนเฉลีย่ 3.39 คิดเป็นร้อยละ 67.74 
ภาพรวมความพงึพอใจของลกูค้าที่มีตอ่เอเชียซอฟท์ตลอดปี 2561 คิดเป็นร้อยละ 68.46 
 
การรณรงค์เร่ืองการเลน่เกมแบบขาวสะอาดโดยไมใ่ช้โปรแกรมช่วยเลน่ยงัคงเป็นเร่ืองทีเ่อเชียซอฟท์ให้

ความส าคญัอยา่งตอ่เนื่อง เพื่อไมใ่ห้เกิดความได้เปรียบเสยีเปรียบกนัระหวา่งผู้ เลน่ จงึมีการตรวจสอบพบผู้กระท าผิดที่ใช้
โปรแกรมช่วยเลน่ และลงโทษด้วยการแบนไอดีผู้ เลน่จ านวน 14,197 ไอดี 

มีการปรับปรุงระบบ Knowledge Base หรือคลงัความรู้เก่ียวกบัเกมและคอมพิวเตอร์ เพื่อให้ผู้ เลน่สามารถ
ค้นหาข้อมลูได้สะดวกยิง่ขึน้ ผา่นทางหน้าเว็บไซต์ของเกมในหวัข้อแนะน าเกม (Game Guide) และทางเว็บไซต์ 
www.playpark.com/th-th/help-center ซึง่ข้อมลูนีถ้กูสร้างขึน้โดยทีมงานท่ีดแูลเกม และจากการแบง่ปันประสบการณ์
ของผู้ เลน่ทา่นอื่นด้วย   
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10.2 ด้ำนสงัคม 
     ในการด าเนินธุรกิจของเอเชียซอฟท์ หวัใจหลกัของการให้บริการความบนัเทงิออนไลน์แก่ลกูค้าคอืพนกังาน ซึง่
เป็นฟันเฟืองหลกัของการขบัเคลือ่นธุรกิจสง่มอบความสขุให้แก่ผู้คนในสงัคม เอเชียซอฟท์ให้ความส าคญัและใสใ่จทกุ
เร่ืองราวที่เก่ียวข้องกบัพนกังานเสมือนเป็นคนในครอบครัวเดียวกนั เพราะเราเช่ือวา่ หากพนกังานท างานอยา่งมีความสขุ 
พวกเขาจะสง่มอบความสขุแบบทวีคณูผา่นการให้บริการไปสูล่กูค้าผู้ใช้บริการ จ านวนพนกังานของเอเชียซอฟท์ใน 5 
ประเทศทัว่ภมูิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้มีมากถงึ 356 คน      
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ในปี 2561 มีพนกังานใหมเ่ข้ามาท างานกบัเอเชียซอฟท์ 53  คน โดยเฉลีย่มีพนกังานใหมเ่ข้าท างานเดือนละ 4 
คน ถือได้วา่เอเชียซอฟท์ได้สร้างงานสร้างอาชีพหลากหลายต าแหนง่ที่เก่ียวข้องกบัอตุสาหกรรมเกม ทัง้อาชีพทัว่ไป อาทิ 
งานด้านบญัชี ด้านไอที ด้านการตลาด และงานท่ีต้องอาศยัความเช่ียวชาญเฉพาะด้านเก่ียวกบัเกม อาทิ Game 
Planning, Game Support และ Game Project ซึง่เป็นงานท่ีต้องมีใจรักในการเลน่เกม และสามารถน าเอาความ
เช่ียวชาญนัน้ ๆ มาท างานให้เกิดประโยชน์กบัองค์กรได้  

 
เอเชียซอฟท์ถือเป็นองค์กรที่สร้างและสง่มอบความสขุในโลกออนไลน์ให้กบัสงัคม ดงันัน้พนกังานในองค์กรจึง

เป็นกลุม่คนรุ่นใหมท่ี่เข้าใจความต้องการของผู้ใช้บริการ และเรายงัเป็นองค์กรที่ไมม่ีข้อจ ากดัเร่ืองเพศในการจ้างงานและ
มอบหมายงาน เอเชียซอฟท์เปิดโอกาสให้คนทกุเพศทกุวยัมีโอกาสเข้ามาเป็นสว่นหนึง่ในการสร้างสรรค์ความบนัเทิงบน
โลกออนไลน์ให้กบัสงัคม  

 
การพฒันาศกัยภาพของพนกังานในทกุระดบัได้รับการสนบัสนนุจากผู้บริหารเป็นอยา่งดี เนื่องจากเลง็เห็น

ความส าคญัของการเรียนรู้ เพื่อให้พนกังานทกุคนก้าวตามทนัเทคโนโลยีที่เปลีย่นแปลงอยูเ่สมอ รวมถงึความรู้ตา่ง ๆ ที่
ออกนอกกรอบเดิม ๆ ในปี 2561 ที่ผา่นมา จงึมีการจดัอบรมสมัมนาให้ความรู้แก่พนกังานจ านวนมาก 

 
นอกเหนือจากการฝึกอบรมพนกังานในประเทศแล้ว ยงัมีการจดัอบรมพนกังานจากทกุประเทศ โดยใช้ประเทศ

ไทยเป็นสถานท่ีจดัอบรม (Regional Meeting) ทัง้ฝึกอบรมแบบออนไลน์และอบรมแบบปฏิบตัิการ เพื่อพฒันาศกัยภาพ
ของพนกังานในแตล่ะประเทศให้มีความเทา่เทยีมกนั ทัง้ในระดบัหวัหน้าแผนกและระดบัปฏิบตักิาร 

 
               ในปี 2561 มีการพิจารณาเลือ่นต าแหนง่พนกังานภายในบริษัทฯ จ านวน 21 ต าแหนง่ โดยพิจารณาจากความรู้
ความสามารถและศกัยภาพในการรับผิดชอบงานในต าแหนง่ที่สงูขึน้ ซึง่เป็นนโยบายของบริษัทฯ ในการผลกัดนัให้
พนกังานเติบโตในสายงานท่ีท าอยู ่ และในแตล่ะปีจะมกีารพิจารณาให้รางวลั Best Game Tester of the Year ให้แก่
พนกังานท่ีร่วมทดสอบเกมก่อนเปิดให้บริการอยา่งเป็นทางการ และรางวลั Best Service of the Month แก่พนกังานท่ี
ให้บริการลกูค้าและได้รับความพงึพอใจสงูสดุในแตล่ะเดือน 
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เอเชียซอฟท์ใสใ่จสวสัดิภาพของพนกังานอยา่งครอบคลมุทกุด้าน ทัง้สวสัดิการพืน้ฐานท่ีพนกังานควรได้รับ เช่น 
เงินเดือน ประกนัสงัคม เบีย้เลีย้งคา่เดินทางและคา่ที่พกั และเงินช่วยเหลอืตา่ง ๆ รวมถึงเงินสวสัดิการกองทนุส ารองเลีย้ง
ชีพ ที่สนบัสนนุให้พนกังานวางแผนการออมเงินเพื่อใช้ในยามเกษียณ เอเชียซอฟท์จดัท าประกนักลุม่ที่ครอบคลมุทัง้
ประกนัสขุภาพ ประกนัชีวติ และประกนัอบุตัิเหตใุห้แก่พนกังานทกุระดบั เพิ่มเติมจากประกนัสงัคมที่มีอยูแ่ล้ว นอกจากนี ้
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ยงัมกีารตรวจสขุภาพประจ าปี และสง่เสริมให้พนกังานออกก าลงักายหลงัเลกิงานด้วยการตัง้ชมรมแบดมินตนั กิจกรรม
โยคะ และเต้นซมุบา นอกจากนี ้ ในปีนีย้งัมี PlayPark Gamer Run กิจกรรมวิ่งการกศุลท่ีจดัขึน้เป็นครัง้แรก เพื่อให้
พนกังานได้ใช้เวลาวา่งให้เป็นประโยชน์และมีสขุภาพท่ีดี   
    

 เนื่องจากเอเชียซอฟท์เป็นบริษัทที่ด าเนินธุรกิจด้านความบนัเทิงออนไลน์  จึงไมพ่บสถิติการเกิดอบุตัิเหตจุากการ
ท างานในปี 2561 

 
เอเชียซอฟท์สร้างจิตส านกึให้พนกังานทกุคนในองค์กรมีความรับผิดชอบตอ่สงัคม เพื่อให้การสร้างสรรค์ความ

บนัเทิงออนไลน์สามารถก้าวไปพร้อมกบัสงัคมได้อยา่งยัง่ยืน และเปิดโอกาสให้ทกุคนมคีวามสขุทัง้ในโลกออนไลน์และ
ชีวิตจริง โดยให้ทกุคนรู้จกัแบง่ปันความสขุของตนกบัผู้คนในสงัคมผา่นกิจกรรมรูปแบบตา่ง ๆ ดงันี  ้

 
PlayPark Gamer Run 2018 : PlayPark ผู้ให้บริการเกมออนไลน์ชัน้น าในเครือเอเชียซอฟท์ จดังานวิง่ของคน

เลน่เกมขึน้เป็นครัง้แรกของประเทศไทย ณ อทุยานมกฏุรมยสราญ ศาลากลางจงัหวดันนทบรีุ งานนีไ้ด้รับความร่วมมือจาก
เหลา่เกมเมอร์ บคุคลทัว่ไป และพนกังานมากกวา่ 600 คน โดยมอบรายได้ทัง้หมด (ไมห่กัคา่ใช้จ่าย) จ านวน 147,000 
บาท แดโ่ครงการ “ก้าวคนละก้าว” กิจกรรมนีส้ง่เสริมให้พนกังานได้ใช้เวลาวา่งให้เป็นประโยชน์ ได้ดแูลสขุภาพ และสร้าง
ความสมัพนัธ์ที่ดตีอ่กนัภายในองค์กร  

 
 

 

มอบคอมพิวเตอร์มือสองแก่โรงเรียนที่ขำดแคลน : เอเชียซอฟท์มอบเคร่ืองคอมพวิเตอร์มือสองจ านวน 48 

ชดุ แก่โรงเรียนที่ขาดแคลนคอมพิวเตอร์จ านวน 5 โรงเรียน ได้แก ่โรงเรียนบ้านกระบกเตีย้ จงัหวดัฉะเชิงเทรา, โรงเรียนคช
เวกวิทยา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา, โรงเรียนบ้านสระแจง จงัหวดันครราชสมีา, โรงเรียนบ้านขามทะเลสอ จงัหวดั
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นครราชสมีา และโรงเรียนชมุชนนารากอรพิมภ์ จงัหวดันครราชสมีา เพื่อเป็นสือ่การเรียนการสอน และเพื่อพฒันาความรู้
ความสามารถของเยาวชนไทย 

 

มอบเงนิสมทบทุนจัดซือ้เคร่ืองมือแพทย์ : เอเชียซอฟท์เลง็เห็นความส าคญัของสขุภาพของเยาวชน จงึร่วม
มอบเงินสมทบทนุมลูนิธิโรงพยาบาลเด็ก สถาบนัสขุภาพเดก็แหง่ชาติ มหาราชินี เพื่อสนบัสนนุการจดัซือ้เคร่ืองมือและ
อปุกรณ์การแพทย์ที่ทนัสมยั เพือ่พฒันาด้านการรักษาพยาบาลและช่วยเหลอืผู้ ป่วยเด็กที่มีปัญหาทางครอบครัว รวมทัง้
ผู้ ป่วยเดก็ก าพร้าทัง้ชาวไทยและตา่งด้าว   
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อบรมกำรบันทึกเสียงเพื่อผู้พกิำรทำงสำยตำ : เอเชียซอฟท์น าพนกังานอาสาสมคัร เข้าร่วมการอบรมวิธี
บนัทกึเสยีงเพื่อผู้พิการทางสายตา ณ มลูนิธิคนตาบอดไทย การอบรมครัง้นีท้ าให้พนกังานได้เรียนรู้วิธีการอา่นท่ีถกูต้อง 
เพือ่บนัทกึเสยีงด้วยโปรแกรม OBI และแอปพลเิคชนั Read for the Blind ซึง่หนงัสอืทกุเลม่ที่ได้รับการผลติเป็นหนงัสอื
เสยีงจะช่วยให้ผู้พิการทางสายตาได้รับทัง้ความรู้และความเพลดิเพลนิ พนกังานทกุคนท่ีเข้ารับการอบรมตา่งประทบัใจที่
ได้มีสว่นร่วมในการท ากิจกรรมเพื่อสงัคมครัง้นี ้ 
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Dragon Nest Donate : เกม Dragon Nest จดักิจกรรมพเิศษ “Dragon Nest Hero เกมเมอร์ช่วยน้อง” ซึง่เปิด
โอกาสให้ผู้ เลน่ได้ร่วมสนกุและร่วมบริจาคเงินแก่มลูนิธิเด็ก เพื่อสนบัสนนุการศกึษาของเยาวชนที่ขาดแคลน  

 

Audition FAM Outing : เกม Audition ชวนผู้ เลน่ท าความดีอยา่งตอ่เนื่องเป็นปีที่ 5 โดยในปีนี ้ผู้ เลน่ 60 คนจาก 
6 FAM ร่วมน าสิง่ของตา่ง ๆ ไปบริจาคให้แก่น้อง ๆ เด็กพิเศษ ณ มลูนิธิสถาบนัแสงสวา่ง กิจกรรมนีส้ง่เสริมให้ผู้ เลน่มจิีต
อาสา แบง่ปันเพือ่สงัคม อีกทัง้ยงัสร้างความสมัพนัธ์ที่ดีระหวา่งผู้เลน่และทีมงานอีกด้วย 

 

 

 

กิจกรรมวนัสงกรำนต์ : สบืสานวฒันธรรมไทยที่ดงีามโดยร่วมกนัสรงน า้พระตามประเพณี เพื่อความเป็นสริิ
มงคลในเทศกาลปีใหมไ่ทย 

 
ตรวจสุขภำพประจ ำปี : เอเชียซอฟท์หว่งใยสขุภาพของพนกังานทกุคน จึงจดัเตรียมการตรวจสขุภาพจาก

โรงพยาบาลชัน้น าเป็นประจ าทกุปี เพื่อให้พนกังานมีสขุภาพท่ีดี ซึง่จะน ามาซึง่ประสทิธิภาพการท างานท่ีดด้ีวย  
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Movie Preview : เอเชียซอฟท์ใสใ่จความสขุของพนกังาน จึงเหมาโรงภาพยนตร์ให้พนกังานได้ชมภาพยนตร์
ร่วมกนั เพื่อผอ่นคลายจากการท างานและสร้างความสมัพนัธ์ทีด่ีตอ่กนัภายในองค์กร ในปี 2561 ได้จดัให้ชมภาพยนตร์
รอบพิเศษ “2215 เช่ือ บ้า กล้า ก้าว” ซึง่ช่วยสร้างแรงบนัดาลใจทีด่ีในการท างานและการใช้ชีวิตประจ าวนั  
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ชมรมแบดมินตัน โยคะ และเต้นซุมบำ : เอเชียซอฟท์ตัง้ชมรมแบดมินตนั กิจกรรมโยคะ และการเต้นซุมบา
ขึน้ เพื่อให้พนกังานมีสขุภาพท่ีดจีากการออกก าลงักาย อีกทัง้ยงัเป็นการท ากิจกรรมดี ๆ ร่วมกนัหลงัเลกิงาน 
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10.3 สิ่งแวดล้อม 
     บริษัทฯ มุง่มัน่ด าเนินงานท่ีใสใ่จตอ่สิง่แวดล้อม ให้ความส าคญักบัการปอ้งกนัและลดการเกิดมลภาวะหรือสิง่อื่น
ใดที่สง่ผลกระทบหรือท าลายสิง่แวดล้อม อาทิ การลดการใช้พลงังาน หรือใช้พลงังานอยา่งประหยดั การติดปา้ยรณรงค์
รักษาความสะอาด มีโซนฟิตเนส ห้องคาราโอเกะ มีกิจกรรมออกก าลงักายหลงัเลกิงาน ติดตัง้เคร่ืองฟอกอากาศ เคร่ืองอโร
มาปรับอากาศ เพื่อให้พนกังานรู้สกึผอ่นคลาย เป็นนโยบายที่บริษัทฯ ท ามาอยา่งตอ่เนื่องยาวนาน 
     

โครงกำรประหยดัไฟ : ลดการใช้แสงสวา่งในช่วงเวลาพกั ปิดเคร่ืองปรับอากาศก่อนเวลาพกัและเวลาเลกิงาน 
30 นาที ล้างเคร่ืองปรับอากาศทกุ 3 เดือน ปิดไฟฟา้ในพืน้ท่ีที่ไมม่กีารใช้งาน ปิดหน้าจอคอมพวิเตอร์เมื่อไมใ่ช้งาน ติดปา้ย
ประกาศยอดคา่ใช้ไฟฟา้แตล่ะเดอืน ทัง้หมดนีท้ าให้ลดคา่ใช้จา่ยไปได้ถึง 14% เมื่อเทียบกบัปี 2560 และบริษัทฯ ตัง้เปา้วา่
ในปี 2562 จะยงัคงรณรงค์กนัอยา่งตอ่เนื่อง เพราะการประหยดัพลงังานถือเป็นหนึง่ในความรับผิดชอบตอ่สงัคม 
  

  โครงกำรประหยดัน ำ้ : ปี 2561 มีการรณรงค์ให้ใช้น า้อยา่งประหยดั และรณรงค์การใช้ห้องน า้อยา่งถกูวิธี ซึง่
สามารถลดคา่ใช้จ่ายไปได้ถึง 24% เมื่อเทียบกบัปี 2560  

 
โครงกำรลดกำรใช้กระดำษ : ตัง้แตปี่ 2560 มีการรณรงค์ให้ทกุหนว่ยงานลดปริมาณการใช้เอกสารในรูปแบบ

กระดาษ เปลีย่นมาเก็บเอกสารแบบอิเลก็ทรอนิกส์แทน การจดัเก็บเอกสารและการเซ็นอนมุตัเิบกิจ่ายตา่ง ๆ ในรูปแบบ
อิเลก็ทรอนิกส์สามารถลดปริมาณการใช้กระดาษไปได้จ านวนมาก 

 
โครงกำรท ำควำมสะอำดออฟฟิศ : ทกุ 3 เดือน พนกังานทกุคนจะจดัเก็บสิง่ของให้เป็นระเบียบ ก าจดัเอกสาร

ที่ไมไ่ด้ใช้หรือของที่ไมจ่ าเป็นตอ่การท างาน  
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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 ้ ได้วา่จ้างที่ปรึกษาภายนอกที่ให้บริการในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
(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 1/2561 เมื่อวนัท่ี 26 กมุภาพนัธ์ 2561 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 ทีเ่น้นผลในเร่ืองความนา่เช่ือถือของข้อมูล 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 

 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา คดัเลอืก และแตง่ตัง้บริษัท Baker Tilly Monteiro Heng 
Governance Sdn. Bhd. ประเทศมาเลเซยี เป็นท่ีปรึกษาภายนอกเพื่อให้ปฏิบตัิหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของ
บริษัท CIB Development Sdn. Bhd. ประจ าปี 2561 ซึง่บริษัท Baker Tilly Monteiro Heng Governance 
Sdn. Bhd. ประเทศมาเลเซีย ได้มอบหมายให้ Mr. Kuan Yew Choong, Head of Internal Audit and 
Governance Advisory เป็นผู้ รับผิดชอบหลกัในการปฏิบตัิหน้าทีต่รวจสอบระบบการควบคมุภายในของ
ระบบงานรายได้และคา่ใช้จ่ายทัง้ในสว่นของเกมพีซแีละเกมโมบายล์  

 
 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคณุสมบตัขิองบริษัท Baker Tilly Monteiro Heng Governance 
Sdn. Bhd. ประเทศมาเลเซีย และ Mr. Kuan Yew Choong แล้วเห็นวา่มคีวามเหมาะสมเพียงพอในการปฏิบตัิ
หน้าที่ดงักลา่ว เนื่องจากมีความเป็นอิสระ และมีประสบการณ์ในการปฏิบตัิงานด้านการตรวจสอบภายใน 
 

ทัง้นี ้ การแตง่ตัง้ที่ปรึกษาภายนอกเพื่อปฏิบตัิงานตรวจสอบภายใน ต้องได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ 

 



 
บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) 

ส่วนท่ี 2 การจดัการและการก ากบัดูแลกิจการ 

  _______________ รับรองความถูกตอ้ง 
12. รายการระหวา่งกนั       หนา้ 100 
 
 

 

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
ธุรกิจดงักลำ่วเป็นไปตำมเง่ือนไขทำงกำรค้ำและรำคำตลำด  และหรือเกณฑ์ตำมที่ตกลงระหว่ำงบริษัทฯ บริษัท
ยอ่ย บริษัทร่วม และบคุคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนัเหลำ่นัน้ซึง่เป็นไปตำมปกติธุรกิจ บริษัทฯได้เปิดเผยรำยกำร
ระหวำ่งกนักบับคุคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนัไว้แล้วในหมำยเหตปุระกอบงบกำรเงิน  

คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำกำรเข้ำท ำรำยกำรดงักล่ำวมีควำมสมเหตุสมผล และมีกำร
เปิดเผยข้อมลูอยำ่งครบถ้วน 
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รายการระหว่างกนัของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทที่เกี่ยวข้อง 

และบุคคลที่อาจมีความขดัแย้ง ในปี 2560 และปี 2561 (หน่วย : ล้านบาท) 
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หมำยเหต ุ : กลุม่บริษัทฯ ด ำเนินนโยบำยกำรจดัซือ้ระดบัภมูิภำค ซึง่บริษัทฯ จะมีหน้ำท่ีจดัซือ้ทรัพย์สนิ รวมถึงลขิสทิธ์ิเกมออนไลน์ ซึง่ท ำให้สำมำรถจดัซือ้ได้ในรำคำและเง่ือนไขทีด่ีกวำ่กำร
จดัซือ้แยกแตล่ะบริษัท 
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13. ข้อมูลทำงกำรเงนิที่ส ำคัญ 
 

งบแสดงฐำนะกำรเงนิของบริษัทฯ และบริษัทย่อย   ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2559 – 2561 

งบแสดงฐานะการเงนิ (ล้านบาท) 2561 2560 2559 

เงินสด 63.60  135.15  223.86  

เงินลงทนุระยะสัน้ - - - 

ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ้ื่น 64.92  88.29  97.91  

สนิค้าคงเหลอื - - - 

คา่สทิธิจา่ยลว่งหน้าสว่นท่ีหมนุเวียน 3.47  6.96  25.61  

สนิทรัพย์หมนุเวียนอื่น 37.06  49.11  74.53  

รวมสนิทรัพย์หมนุเวียน 169.05  279.51  421.90  

รวมสนิทรัพย์ไมห่มนุเวียน 156.65  129.45  159.75  

รวมสินทรัพย์ 325.70  408.97  581.65  

รวมหนีส้นิหมนุเวียน 164.56  277.66  449.35  

รวมหนีส้นิไมห่มนุเวียน 15.68  8.67  18.35  

รวมหนีส้ิน 180.24  286.33  467.70  

ทนุจดทะเบียน 512.35  512.35  409.88  

ทนุท่ีออกและช าระเต็มมลูคา่ 409.88  409.88  409.88  

สว่นเกิน (ต ่ากวา่) มลูคา่หุ้น -      -      796.83  

ก าไร (ขาดทนุ) สะสม (259.14) (274.45) (1,122.03) 

สว่นของผู้ ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 125.22  129.79  112.30  

สว่นของผู้ ถือหุ้นสว่นน้อย 20.24  (7.15) 1.65  

รวมส่วนของผู้ถอืหุ้น 145.46  122.64  113.96  
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งบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สิน้สุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2559-2561 
 

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ล้านบาท) 2561 2560 2559 

รายได้จากการขายและการให้บริการ 601.13  835.57  967.18  

รายได้อื่น 41.22  13.86  15.58  

รวมรำยได้ 642.35  849.44  982.76  

ต้นทนุขาย* 355.27  514.47  716.04  

คา่ใช้จา่ยในการขายและบริหาร* 268.59  316.19  418.98  

รวมค่ำใช้จ่ำย 623.86  830.66  1,135.02  

ก าไร (ขาดทนุ) สทุธิ 14.01  12.64  (216.68) 

ก าไร(ขาดทนุ) ตอ่หุ้น (บาท) 0.03  0.03  (0.70) 

        

 
หมายเหต ุ

    * ต้นทนุขายและ คา่ใช้จ่ายในการขายและบริหาร เป็นรายการท่ีรวมรายการพิเศษแล้ว  
 

 
งบกระแสเงนิสดของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สิน้สุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2559-2561 

งบกระแสเงินสด (ล้านบาท) 2561 2560 2559 

เงินสดสทุธิจากกิจกรรมด าเนินงาน (11.47) 3.43  67.53  

เงินสดสทุธิจากกิจกรรมลงทนุ (57.27) (69.63) (43.25) 

เงินสดสทุธิจากกิจกรรมจดัหาเงิน (3.60) (14.28) 76.67  

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดสทุธิเพิ่มขึน้ (ลดลง) (71.61) (88.84) 100.78  

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดปลายปี 63.60  135.15  223.86  
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ตำรำงแสดงอตัรำส่วนทำงกำรเงนิที่ส ำคัญ  
 

อัตราส่วนทางการเงนิ  
Financial Statement 

2561 2560 2559 

 อตัราสว่นสภาพคลอ่ง (เทา่) 1.03 1.01 0.94 

 อตัราก าไรขัน้ต้น (%)* 40.89 38.42 25.96 

 อตัราก าไรสทุธิ (%)   2.33 1.51 (22.40) 

 อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น (%)  10.98 10.44 (128.86) 

 อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์ (%) 3.81 2.55 (31.48) 

 อตัราการหมนุของสนิทรัพย์ (เทา่)  1.64 1.69 1.41 

 อตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น (เทา่)  1.24 2.33 4.10 

 
หมายเหต*ุอตัราก าไรขัน้ต้น เป็นอตัราก าไรขัน้ต้นท่ีรวมรายการพิเศษแล้ว 
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14. กำรวิเครำะห์และค ำอธิบำยของฝ่ำยจัดกำร  
 
14.1 ค ำอธิบำยและกำรวเิครำะห์ฐำนะกำรเงนิและผลกำรด ำเนินงำน 
 

ภำพรวมของกำรด ำเนินธุรกิจ 
 
โครงสร้างรายไดห้ลกัในปี 2561 

 กลุม่บริษัทฯ มีรายได้หลกัจากการให้บริการเกมออนไลน์ผา่นระบบอินเทอร์เน็ตทัง้เกมพีซีและมือถือ 
โดยเกมพซีี ยงัคงเป็นรายได้หลกัของบริษัท  นอกจากนีบ้ริษัทมีรายได้จากการโฆษณา และการเป็นตวัแทน
จ าหนา่ยผลติภณัฑ์เกมพีซี รวมถงึการให้บริการช่องทางการช าระเงินในประเทศไทย สงิคโปร์ มาเลเซีย เวยีดนาม 
อินโดนีเซีย และฟิลปิปินส์  
  
 สรุปผลการด าเนินงาน 

บริษัทฯ  ให้บริการเกมออนไลน์ในภมูิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ ซึง่ประกอบด้วย 5 ประเทศ คอื ไทย 
สงิคโปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย และฟิลปิปินส์  

ในปี 2561 บริษัทฯ มีรายได้รวม  601.1 ล้านบาทลดลงร้อยละ 28.1  จากปี 2560 ซึง่มีรายได้รวม 
835.5  ล้านบาท  สาเหตหุลกัเกิดจากความลา่ช้า.ในการเปิดเกมใหม ่และรายได้ที่ลดลงของเกมทีม่ีอยู ่

แม้วา่สภาวะการแขง่ขนัในตลาดยงัคงมีอยา่งตอ่เนื่อง และรายได้โดยรวมของบริษัทฯ ลดลง แตบ่ริษัทฯ 
สามารถบริหารจดัการเก่ียวกบัต้นทนุและคา่ใช้จา่ยตา่ง ๆ  ท าให้บริษัทฯ มีคา่ใช้จา่ยในการขายและบริหารลดลง 
ร้อยละ 15.1 จากปี 2560 และมีก าไรสทุธิ 14 ล้านบาทเพิม่ขึน้จากปี 2560  ซึง่มีก าไรสทุธิ 12.6 ล้านบาท คิด
เป็นร้อยละ 11.1  

 

ภาพรวมของผลการด าเนินงานในปี 2561 

 บริษัทฯ มีสดัสว่นรายได้จากธุรกิจเกมออนไลน์  ธุรกิจตวัแทนจ าหนา่ย  รายได้คา่โฆษณา และอื่น ๆ 
ดงันี ้
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กลุ่มธุรกิจ

ล้านบาท สัดส่วน (%) ล้านบาท สัดส่วน (%) ล้านบาท สัดส่วน (%)

1 ธุรกิจเกมออนไลน์ 552.1 91.85 760.3 91.0             866.8        89.6          

2 ธุรกิจตวัแทนจ ำหนำ่ย 36.9 6.14 18.9 2.3                28.6          3.0            

3 ธุรกิจงำนโฆษณำ 0 0.00 26.2 3.1                20.2          2.1            

4 อ่ืน ๆ 12.1 2.01 30.2 3.6                51.6          5.3            

รวม 601.1 100.0           835.6 100.0 967.2        100.0        

2561 2560 2559

 
 

* หมายเหต ุ: ตวัเลขรายได้ในตารางข้างต้นมีการสทุธิรายการระหวา่งกนัแล้ว 
 
1. ธุรกิจเกมออนไลน์ :  เป็นสว่นงานท่ีไห้บริการเกมผา่นระบบอนิเตอร์เน็ต โดยใช้ระบบเซิร์ฟเวอร์ของ

บริษัท ฯ  ปี 2561 บริษัทฯ มีรายได้จากเกมออนไลน์ 552.1 ล้านบาท มีรายได้ใน ปี 2560  จ านวน 760.3 ล้าน
และปี 2559 จ านวน 866.8 ล้านบาท  สบืเนื่องจากสภาวะการแขง่ขนัในตลาดและพฤติกรรม ทีเ่ปลีย่นไปของผู้
เลน่เกม  ตลอดจนความลา่ช้าในการเปิดเกมใหมท่ึค่ลาดเคลือ่นจากก าหนดการท่ีคาดไว้  สง่ผลให้รายได้ของ
บริษัทลดลงจากปี 2560  คิดเป็นร้อยละ  27.4  และลดลงจากปี 2559 คิดเป็นร้อยละ 36.3    บริษัทได้
ปรับเปลีย่นกลยทุธ์เก่ียวกบัการเปิดเกมใหม ่และคาดวา่กลยทุธ์นีจ้ะท าให้บริษัทมีรายได้ที่สงูขึน้กวา่ปีที่ผา่นมา 

2. ธุรกิจตวัแทนจ าหนา่ย :  เป็นสว่นการเป็นตวัแทนจ าหนา่ยผลติภณัฑ์เกมและการให้บริการชอ่งทาง
การช าระเงิน     โดยมีรายได้ในปี 2561 จ านวน 36.9 ล้านบาท  ปี 2560 จ านวน 18.9 ล้านบาท และปี 2559 
จ านวน 28.6 ล้านบาท เพิม่ขึน้  ร้อยละ 95.2  และ  29.0  จากปี 2560 และ 2559 ตามล าดบั  เนื่องจากการ
ปรับเปลีย่นรูปแบบธุรกิจและช่องทางการช าระเงิน 

3. ธุรกิจโฆษณาและรายได้อื่นๆ : ประกอบด้วย รายได้คา่โฆษณา รายได้สนบัสนนุการตลาด และ
รายได้จากการบริหารสือ่โฆษณาบนเครือขา่ยสงัคมออนไลน์    ในปี 2561 บริษัทมีรายได้ทัง้สิน้ 12.1 ล้านบาท
ลดลงจากปี 2560 และ 2559  สาเหตหุลกัเกิดจากการปรับเปลีย่นรูปแบบธุรกิจ และการถอนการลงทนุในบริษัท
ยอ่ยแหง่หนึง่ สง่ผลให้บริษัทดงักลา่วมิได้รวมอยูใ่นกลุม่กิจการในปี 2561 
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ตารางข้างลา่งนีแ้สดงรายได้จากธุรกิจหลกัตามเขตภมูิศาสตร์ 
 

ภมิูศาสตร์ 2561 2560 2559

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

ในประเทศ         255.4             476.3 468.2       

ตำ่งประเทศ         345.8             359.2 499.0       

รวม      601.1         835.6      967.2

% เปลี่ยนแปลง -28.1% -13.6%  
 
สดัสวนรายได้หลกัของบริษัทฯ ทัง้ในและตา่งประเทศส าหรับปี 2561 คือ  43 ;  57 ลดลงจากปี 2560 และ 2559 
ซึง่มีสดัสว่น  57 : 43  และ  48 :  52 ตามล าดบั  เนื่องจากความลา่ช้าในการเปิดเกมใหมใ่นปี 2561 และการ
ชะลอตวัของเกมเดิมที่มีอยู ่
  
บริษัทฯ คาดวา่ เกมใหม่หลายเกมทีจ่ะเปิดให้บริการในปี 2562 ซึง่เป็นเกมฟอร์มใหญ๋จะท าให้บริษัทมีรายได้
เติบโตเพิม่มากขึน้ 
 

ต้นทุน ค่ำใช้จ่ำย ต้นทุนทำงกำรเงนิ และภำษีเงนิได้  

ต้นทนุ คา่ใช้จ่าย ต้นทนุทางการเงิน และภาษีเงินได้ของบริษัทฯ  ในปี 2561 มีจ านวน 626.6 ลดลงร้อย
ละ 24.8  จากปี 2560 ซึง่มีอยู ่833.7 ล้านบาท และลดลงร้อยละ 47.5 จากปี 2559 ซึง่มีจ านวน 1,192.8 ล้าน
บาท   เน่ืองจากการควบคมุและบริหารจดัการคา่ใช้จ่าย รวมถึงการกลบัรายการด้อยคา่เก่ียวกบัคา่ลขิสทิธ์ิ
จ านวน 25 ล้านบาท 
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ต้นทนุขำยและบริกำร -        380.3 -        476.7 -        648.8

คำ่ใช้จำ่ยในกำรขำย -        106.5 -        149.9 -        214.4

คำ่ใช้จำ่ยในกำรบริหำร -        162.1 -        166.3 -        185.0

ขำดทนุจำกกำรตดัจ ำหนำ่ยและกำรด้อยคำ่ของสินทรัพย์ไมมี่ตวัตน

อ่ืนและคำ่ลิขสิทธ์ิจำ่ยล่วงหน้ำ
            25.0 -          37.7 -          67.3

ขำดทนุจำกกำรด้อยคำ่ของเงินลงทนุในบริษัทร่วม  -  - -          19.5

รวมคำ่ใช้จำ่ยในกำรด ำเนินงำน -        623.9 -        830.6 -     1,135.0

คำ่ใช้จำ่ยทำงกำรเงิน -             0.9 -             1.2 -             2.2

ภำษีเงินได้ -             1.8 -             1.9 -          55.6

รวม -     626.6 -     833.7 -   1,192.8

% เปลี่ยนแปลง -24.8% -47.5%

รายการ
งบการเงนิรวม

2561 2560 2559

 
 
 

ต้นทนุขายและบริการลดลง ร้อยละ 20.2  และ  41 จากปี 2560  และ ปี 2559 ตามล าดบัสาเหตหุลกั 
เกิดจากลดลงของคา่ลขิสทิธ์ิเกมตามสดัสว่นของรายได้  

คา่ใช้จา่ยในการขายลดลงร้อยละ  29 และ 50 จากปี 2560 และปี 2559 ตามล าดบั สาเหตหุลกัเกิด
จากการบริหารเก่ียวกบัค่าใช้จา่ยทางการตลาด โฆษณาและการสง่เสริมการขายด้วยการเลอืกใช้สือ่และวิธีการ
สง่เสริมการขายทีก่่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุและผลตอ่เนื่องจากรายได้ที่ลดลง 

คา่ใช้จา่ยในการบริหารลดลงร้อยละ  2.5 และร้อยละ  12 จากปี 2560 และ  2559  ตามล าดบัสาเหตุ
หลกัเกิดจากการลดลงของคา่ใช้จ่ายด้านพนกังานเนื่องจากการปรับโครงสร้างภายในบริษัท และการบริหาร
จดัการด้านคา่ใช้จ่าย   นอกจากนีใ้นปี 2561 บริษัทไมม่ีผลขาดทนุเก่ียวกบัการด้อยคา่สนิทรัพย์ไมม่ีตวัตนและ
คา่ลขิสทิธ์ิจา่ยลว่งหน้า เป็นต้น 
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ก ำไร(ขำดทุน)สุทธิ 

บริษัทฯ มีผลก าไรสทุธิ  14 ล้านบาทในปี 2561  และ 12.6 ล้านบาทในปี 2560   ปรับตวัดีขึน้ร้อยละ 
11.1 และดีขึน้ร้อยละ 106.5  จากปี 2559  ซึง่เป็นปีที่มีผลขาดทนุสทุธิจ านวน 216.7 ล้านบาท   

บริษัทมีเปา้หมายในการพฒันาและปรับปรุงการด าเนินงานเพื่อลดผลขาดทนุและสร้างก าไรดงัจะเห็น
ได้วา่บริษัทมีการปรับตวัในทิศทางที่ดีขึน้อยา่งตอ่เนื่องตามตารางด้านลา่งนี ้

ก ำไร(ขำดทุน)สทุธิ 14.0          12.6          216.7-           

% เปลี่ยนแปลง 11.1% 106.5%

2561 2560 2559

 
 

 

ฐำนะทำงกำรเงนิ 

สินทรัพย์ 
 
บริษัทฯ มีสนิทรัพย์รวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 จ านวน 325.7 ล้านบาท ลดลงจากปี 2560 ซึง่มีอยู ่408.9  
ล้านบาท ลดลง 83.2 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 20.3 สรุปได้ดงันี ้  
  

1. สนิทรัพย์หมนุเวยีนลดลงสทุธิ 110.5 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 39.5 จากปี 2560 เนื่องจากใน
ระหวา่งปี 2561  มีรายการเปลีย่นแปลงดงันี ้

 
- เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดปี 2561 ลดลง  71.5 ล้านบาท เนื่องจากการจา่ยช าระหนิ ้

และการลดลงของรายได้ 
- ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ้ื่นลดลง  23.4 ล้านบาท เนื่องจากการรับช าระตามก าหนดเวลาและ

การลดลงของรายได้ 
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ตารางด้านลา่งนีเ้ป็นการวิเคราะห์อายหุนีท้ี่ค้างช าระส าหรับลกูหนีก้ารค้าบคุคลภายนอก  

 

อายขุองลกูหนีก้ารค้า 2561 % ลกูหนีก้ารค้าสทุธิ 2560 % ลกูหนีก้ารค้าสทุธิ 

ยงัไมถ่งึก าหนดช าระ  24 52 37 65% 

ไมเ่กิน 3 เดือน  15 33 14 25% 

3-6 เดือน  -  1 2% 

6-12 เดือน  -  - - 

เกินกวา่ 12 เดือน  7 15 5 8% 

รวมลกูหนีก้ารค้า 46 100% 57 100% 

หกั : คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู (2) (4%) (5) (9%) 

รวมลกูหนีก้ารค้าสทุธิ 44 96% 52 91% 

 
ในปี 2561 บริษัทฯ มีลกูหนีก้ารค้า-บคุคลภายนอกสทุธิที่ยงัไมถ่ึงก าหนดและมีอายไุมเ่กิน 6 เดือน มลูคา่ 39 
ล้านบาท   และมีลกูหนีท้ี่เกินกวา่ 1 ปีจ านวน 7 ล้านบาท    ด้วยนโยบายการให้สนิเช่ือของบริษัทและ
ประสบการณ์เก่ียวกบัการติดตามหนีใ้นอดีต  บริษัทสามารถติดตามการช าระหนี ้ท าให้ผู้บริหารเช่ือวา่ไมม่ีความ
เสีย่งจากการให้สนิเช่ือในลกูหนีก้ารค้ามากไปกวา่จ านวนที่ได้ส ารองไว้ 

 
2. สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนเพิ่มขึน้สทุธิ 27.2 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 21 จากปีก่อน สาเหตหุลกัเกิดจาก 
       -     การลดลงของอปุกรณ์ 3 ล้านบาทเนื่องจากการตดัจ าหนา่ยและท าลายอปุกรณ์ที่ไมพ่ร้อมใช้

งาน 
       -     การเพิ่มขึน้ของสนิทรัพย์ไมม่ีตวัตนอื่น จ านวน 31.6 ล้านบาท เนื่องจากการลงทนุในลขิสทิธ์ิ

เกม 
       -     การลดลงของคา่สทิธิจ่ายลว่งหน้า 2.4  ล้านบาทเนือ่งจากการตดัจ่ายเป็นรายจา่ย อีกทัง้

บริษัทฯ มีการเจรจากบัคูส่ญัญาใหม ่ๆ เก่ียวกบัการลด หรือ งดเว้นการจ่ายคา่สทิธิจ่ายลว่งหน้า  และ/หรือการ
แบง่ช าระเป็นรายงวดแทนการช าระครัง้เดียว เป็นต้น 
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หน้ีสนิ 
บริษัทฯ มีหนีส้นิรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 จ านวน 180.2 ล้านบาท ลดลงจากปี 2560 ซึง่มีอยู ่

286.5  ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 37.1  เนื่องจากสาเหตตุอ่ไปนี ้
1. หนีส้นิหมนุเวียนลดลง 113.1 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 40.7 สาเหตหุลกัเกิดจาก  
       -      การจ่ายช าระหนีท้ี่ถงึก าหนดของเจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ื่น  67.8 ล้านบาท 

- รายได้และคา่สทิธิรับลว่งหน้าลดลง 43 ล้านบาท จากการตดัจา่ยเพื่อรับรู้เป็นรายได้  และ
พฤติกรรมการใช้จา่ยเงินท่ีลดลงของผู้ เลน่เกมเนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจ และ/หรือ ความ
สนใจใน content ของเกม 

- การช าระคืนเงินกู้ยืมระยะสัน้จากกรรมการ 1 ล้านบาท 
 

2. หนีส้นิไมห่มนุเวยีนเพิ่มขึน้ 7 ล้านบาท คดิเป็นร้อยละ 81.3 จากปีก่อน โดยมีสาเหตหุลกัจากการ
เพิ่มขึน้ของภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานตามกฎหมายแรงงานฉบบัใหม ่  2  ล้านบาทและภาษีเงินได้รอตดั
บญัชีเพิ่มขึ ้4 ล้านบาท 
  

ส่วนของเจ้าของ 
  สบืเนื่องจากการสภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอย  การเปลีย่นแปลงอยา่งรวดเร็วและตอ่เนื่องของเทคโนโลยี  
การแขง่ขนัและพฤตกิรรมของผู้เลน่เกม    สง่ผลให้รายได้ของบริษัทลดลงและท าให้บริษัทประสบภาวะขาดทนุ  
แม้วา่ในปี 2561 และปี 2560 บริษัทสามารถพลกิกลบัมาสร้างผลก าไร  และลดผลขาดทนุสะสมแล้วก็ตาม  แต่
สว่นของเจ้าของของบริษัทใหญ่ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 มีจ านวน 125.2 ล้านบาทลดลงจาก ปี 2560 ซึง่มีอยู ่
129.8 ล้านบาท และเพิ่มขึน้จากปี 2559 ซึง่อยูท่ี่  112.3 ล้านบาท  และเมื่อตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย
ออกหลกัเกณฑ์การขึน้เคร่ืองหมาย “ C “ (Caution) บนหลกัทรัพย์ของบริษัทจดทะเบยีนที่มีสว่นของเจ้าของ
น้อยกวา่ร้อยละ 50 ของทนุช าระแล้ว ท าให้บริษัทถกูประกาศขึน้เคร่ืองหมาย “ C “ เมื่อวนัท่ี 10 สงิหาคม 2561
อยา่งไรก็ตาม บริษัทได้ด าเนนิการจดัประชมุเพื่อให้ข้อมลูและชีแ้จงแนวทางและความคืบหน้าการด าเนินการ
แก้ไขเหตกุารณ์ดงักลา่วตอ่ผู้ ถือหุ้น ผู้ลงทนุ และผู้ที่เก่ียวข้อง เมือ่วนัท่ี 22 สงิหาคม และ 20 พฤศจิกายน 2561 
และวนัท่ี 7 มีนาคม 2562  
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ควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไร 
ในปี 2561 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย มีอตัราก าไรขัน้ต้น (รวมรายการพิเศษ) คิดเป็นร้อยละ 40.9 ของ

ยอดขายสทุธิ เปรียบเทียบกบัปี 2560 และ 2559 ซึง่มกี าไรขัน้ต้น (รวมรายการพิเศษ) คดิเป็นร้อยละ 38.4 และ
25.9 ตามล าดบั  สะท้อนให้เห็นถึงการปรับปรุงในทิศทางทีด่ีขึน้ด้วยการมีก าไรในปี 2561 ด้วย อตัราร้อยละ 2.3 
และร้อยละ 1.5 ในปี 2560  โดยพลกิจากผลขาดทนุร้อยละ 22.4  ในปี 2559 มาเป็นก าไร  แสดงให้เห็นถงึการ
ปรับตวัอยา่งมีนยัส าคญัของบริษัท   
 
 
ควำมสำมำรถในกำรบริหำรสนิทรัพย์ 

ส าหรับปี 2561  บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยมีอตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์ ร้อยละ 3.8 เปรียบเทยีบกบั
ปี 2560 :และ ปี 2559 ซึง่มีอตัราตอบแทนร้อยละ 2.5  และ (31.5) ตามล าดบั 

อตัราหมนุของสนิทรัพย์ ณ ปี 2561 มีอตัราเดียวกนักบัปี  2560  คือ 1.6 เทา่ ดีกวา่ปี 2559 :ซึง่มอีตัรา
หมนุอยูท่ี่  1.41  เทา่ แสดงให้เหน็วา่บริษัทบริหารสนิทรัพย์ได้ดีขึน้ 
 
 

สภำพคล่องและควำมเพียงพอของเงนิทุน 
บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยมีอตัราสว่นสภาพคลอ่งของปี 2561 และปี 2560  ที่ 1.03 และ 1.01 ตามล าดบั 

ปรับตวัดีขึน้จากปี 2559 ซึง่มีอตัราสว่นสภาพคลอ่งที่ 0.94 เทา่ เนื่องจากมีสนิทรัพย์หมนุเวียนมากกวา่หนีส้นิ
หมนุเวยีน 

อตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้นส าหรับปี 2561  อยูท่ี่  1.2  ดีขึน้กวา่ปี 2560 :ซึง่มีอตัราสว่น 2.3 
และปี 2559 ซึง่อยูท่ี่ 4.1 เทา่ แสดงให้เห็นวา่บริษัทมคีวามเสีย่งลดน้อยลง 
 
 
14.2 ปัจจัยหรือเหตุกำรณ์ที่มผีลต่อฐำนะกำรเงนิหรือกำรด ำเนินงำนอย่ำงมีนัยส ำคัญในอนำคตทัง้
ภำยในและภำยนอก 
 

ปัจจยัที่มีผลตอ่ฐานะทางการเงินหรือการด าเนินงานของบริษัทฯ มีหลายสาเหต ุ เช่น ความนิยมในตวั
เกม ชว่งเวลาเปิดตวัเกม การเปลีย่นแปลงของเทคโนโลยี การหยดุให้บริการเนื่องจากผลกระทบจากภายนอก 
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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
นอกเหนือจากเดิมที่มุง่เน้นแตเ่กมคอมพวิเตอร์เพียงอย่างเดียว  รวมถงึการปรับกลยทุธ์ให้เข้าถงึเกมได้งา่ยและ
รวดเร็วขึน้ การเปลีย่นรูปแบบของธุรกิจ รวมถึงการพฒันาระบบท่ีรองรับผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตในภมูิภาคเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใต้ ด้วยสนิค้าและบริการท่ีเก่ียวกบัเกมและไมใ่ช่เกมเพิ่มมากขึน้ 

4. การขโมยข้อมลู : จดุแข็งหนึง่ของบริษัทฯ 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 กลุม่ตวัแทนเหลา่นีม้ีอิทธิพลตอ่ผลติภณัท์และการให้บริการของบริษัทฯ หากตวัแทนจ าหนา่ย
ลดลง บริษัทฯ จะสญูเสยีรายได้ ซึง่จะมีผลกระทบตอ่ฐานะการเงินของบริษัทฯ   



 
บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จ ำกดั (มหำชน) 

สว่นท่ี 3 ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 
 
 

  _______________ รับรองความถูกตอ้ง 
14. การวเิคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจดัการ หนา้ 116 
 
 
 

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

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

นายตนั เตยีว ลมิ 58 Cambridge GCE Ordinary Level สาขาบริหารธุรกิจ 8.79                           ไมมี่ 2558-2561 กรรมการ Pomelo Network Pte Limited
ประธานกรรมการ Presbyterian Boys School in Singapore (รวมคูส่มรส) พฒันาแอปพลิเคชัน่บนโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี
กรรมการผูมี้อ  านาจลงนาม Director Accreditation Program:DAP 50/2006 2557-2561 กรรมการ Level Up!, Inc.
ไดรั้บแต่งตั้งเป็นกรรมการเม่ือวนัท่ี ให้บริการเกมออนไลน์
3 พฤษภาคม 2550 2557-ปัจจุบนั กรรมการ Playpark Inc.

ให้บริการเกมออนไลน์
2555-ปัจจุบนั กรรมการ CIB Development Sdn. Bhd.

ให้บริการเกมออนไลน์
การถือครองหุ้น 2554-ปัจจุบนั กรรมการ PT. Asiasoft
หุ้น 30,023,300.00          ให้บริการเกมออนไลน์
ใบส าคญัแสดงสิทธิ -                             2550-ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บมจ.เอเชียซอฟท ์คอร์ปอเรชัน่

ให้บริการเกมออนไลน์
ภรรยา 2550-ปัจจุบนั กรรมการ AS Online Sdn. Bhd.
หุ้น 6,000,000.00            ให้บริการเกมออนไลน์
ใบส าคญัแสดงสิทธิ -                             ก.ย.2549-2561 กรรมการ บริษทั เอเชียซอฟท ์อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั

เขา้ไปลงทนุในบริษทัอ่ืน
2549-ปัจจุบนั กรรมการ Playpark Pte. Ltd. (เดิมช่ือ Asiasoft Online Pte. Ltd.)

ให้บริการเกมออนไลน์
นายปราโมทย์ สุดจิตพร 44 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยักรุงเทพ 58.26                         ไมมี่ 2560-ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั สกายเน็ต ซิสเต็มส์ จ  ากดั
รองประธานกรรมการ Director Accreditation Program:DAP 50/2006 (รวมคูส่มรส) พฒันาแอปพลิเคชนัดา้นการซ้ือขายหุ้นและหลกัทรัพย์
กรรมการผูมี้อ  านาจลงนาม 2558-2561 กรรมการ Pomelo Network Pte Limited
ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร การถือครองหุ้น พฒันาแอปพลิเคชัน่บนโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี
ประธานกรรมการบริหาร หุ้น 197,397,907.00       เม.ย.2557-ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เพลยพ์าร์ค จ  ากดั (เดิมช่ือ บจ.ฟันบอ็กซ)์
ไดรั้บแต่งตั้งเป็นกรรมการเม่ือวนัท่ี ใบส าคญัแสดงสิทธิ 49,349,476.00          ให้บริการเกมออนไลน์
3 พฤษภาคม 2550 มิ.ย.2557-2561 กรรมการ บริษทั มิริน อินโนเวชัน่ จ  ากดั

ภรรยา พฒันาเกมและแอพพลิเคชัน่บนมือถือ
หุ้น 41,397,656.00          ส.ค.2551-ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เอ แคปปิตอล จ ากดั
ใบส าคญัแสดงสิทธิ 10,349,414.00          ประธานกรรมการบริหาร เขา้ไปลงทนุในบริษทัอ่ืน

2550-ปัจจุบนั กรรมการ บมจ.เอเชียซอฟท ์คอร์ปอเรชัน่
ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร ให้บริการเกมออนไลน์
ประธานกรรมการบริหาร

2544-ปัจจุบนั กรรมการ/ผูช้  าระบญัชี บริษทั เอเชียซอฟท ์อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั
การเขา้ไปลงทนุในบริษทัอ่ืน 

นายเลศิชาย กนัภัย 58 ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลยัรามค าแหง 3.46                           ไมมี่ ธ.ค. 2558-ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เพลยพ์าร์ค จ  ากดั (เดิมช่ือบจ.ฟันบอ็กซ)์ 
กรรมการ และ กรรมการผูจ้ดัการ Director Accreditation Program:DAP 51/2006 ให้บริการเกมออนไลน์
กรรมการบริหาร
กรรมการผูมี้อ  านาจลงนาม การถือครองหุ้น ก.ย.2551-เม.ย.2558 กรรมการ/ผูช้  าระบญัชี บริษทั ฟันบอ็กซ์ จ  ากดั
ไดรั้บแต่งตั้งเป็นกรรมการเม่ือวนัท่ี หุ้น 14,177,800.00          ให้บริการเกมออนไลน์

รายละเอยีดเกี่ยวกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม และเลขานุการบริษทั (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)

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

บรษัิท (%)

ความสมัพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหวา่ง

ผูบ้ริหาร

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั

 _______________ รับรองควำมถูกตอ้ง
เอกสำรแนบ 1 หน้ำท่ี 1



บริษทั เอเชียซอฟท ์คอร์ปอเรชัน่ จ  ำกดั (มหำชน)

3 พฤษภาคม 2550 ใบส าคญัแสดงสิทธิ -                             2550-ปัจจุบนั กรรมการ บมจ.เอเชียซอฟท ์คอร์ปอเรชัน่
กรรมการผูจ้ดัการ ให้บริการเกมออนไลน์

2544-2561 กรรมการ บริษทั เอเชียซอฟท ์อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั
ให้บริการเกมออนไลน์

 _______________ รับรองควำมถูกตอ้ง
เอกสำรแนบ 1 หน้ำท่ี 2



บริษทั เอเชียซอฟท ์คอร์ปอเรชัน่ จ  ำกดั (มหำชน)

เอกสารแนบ 1

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษทั/ประเภทธุรกิจ

นายเฉลมิพงษ์ จิตต์ขันตวิงศ์ 58 นิติศาสตรมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัคอร์แนล 0.10                           ไมมี่ 2550-ปัจจุบนั กรรมการอิสระ บมจ.เอเชียซอฟท ์คอร์ปอเรชัน่
กรรมการ กรรมการอิสระ และ (Cornell University) ประเทศสหรัฐอเมริกา ประธานกรรมการตรวจสอบ ให้บริการเกมออนไลน์
ประธานกรรมการตรวจสอบ เนติบณัฑิตไทย เนติบณัฑิตยสภา 2530-ปัจจุบนั ทนายความ บริษทั ส านกักฎหมาย ด าเนิน 
ไดรั้บแต่งตั้งเป็นกรรมการเม่ือวนัท่ี ปริญญาตรี นิติศาสตรบณัฑิต (เกียรตินิยม) สมเกียรติ และบญุมา จ ากดั
3 พฤษภาคม 2550 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ให้บริการงานดา้นกฎหมาย

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

การถือครองหุ้น
หุ้น 407,600.00               

ใบส าคญัแสดงสิทธิ 76,425.00                 

รายละเอยีดเกี่ยวกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม และเลขานุการบริษทั (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)

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

บรษัิท (%)

ความสมัพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหวา่ง

ผูบ้ริหาร

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั

 _______________ รับรองควำมถูกตอ้ง
เอกสำรแนบ 1 หน้ำท่ี 3



บริษทั เอเชียซอฟท ์คอร์ปอเรชัน่ จ  ำกดั (มหำชน)

เอกสารแนบ 1

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษทั/ประเภทธุรกิจ

นางมลฤด ีสุขพันธรัชต์ 54 บญัชีมหาบณัฑิต สาขาบญัชี 0.07                           ไมมี่ ปัจจุบนั อาจารยพิ์เศษ ภาควิชาการบญัชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์
กรรมการ กรรมการอิสระ และ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ (รวมคูส่มรส) อาจารยพิ์เศษ ภาควิชาการสอบบญัชี คณะบญัชี มหาวิทยาลยักรุงเทพ
กรรมการตรวจสอบ บญัชีบณัฑิต (เกียรตินิยม) สาขาบญัชี ม.ค.2558-ปัจจุบนั รองกรรมการผูจ้ดัการฝ่ายการเงิน บริษทั ผลิตไฟฟ้า นวนคร จ ากดั
ไดรั้บแต่งตั้งเป็นกรรมการเม่ือวนัท่ี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ผลิตไฟฟ้า
23 พฤศจิกายน 2550 ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย มิ.ย.2558 - ปัจจุบนั กรรมการอิสระ บมจ.เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ 

Director Certification Program: DCP 31/2003 ประธานกรรมการตรวจสอบ นายหน้าตวัแทนประกนัภยัและประกนัชีวิต
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 ก.ค.2554-ปัจจุบนั กรรมการและ บมจ.แพลน บี มีเดีย
อนุญาโตตุลาการ สถาบนัอนุญาโตตุลาการ กรรมการตรวจสอบ ธุรกิจส่ือโฆษณา
อนุญาโตตุลาการ ส านกัอนุญาโตตุลาการ ส านกังานศาลยติุธรรม 23 พ.ย.50-ปัจจุบนั กรรมการอิสระ บมจ.เอเชียซอฟท ์คอร์ปอเรชัน่
นกับญัชีวิชาชีพอาเชียน กรรมการตรวจสอบ ให้บริการเกมออนไลน์

การถือครองหุ้น
หุ้น 116,000.00               

ใบส าคญัแสดงสิทธิ -                             

สามี
หุ้น 185,000.00               

ใบส าคญัแสดงสิทธิ 46,250.00                 

พ.ต.อ.ญาณพล ยั่งยืน 65  รป.บ.(ตร.) (รร.นายร้อยต ารวจ รุ่น 28) - ไมมี่ 2561-ปัจจุบนั คณะกรรมาธิการพิจารณากฎหมายความมัน่คงปลอดภยัไซเบอร์ พ.ศ. 2562
กรรมการ กรรมการอิสระ และ ผงัเมืองมหาบณัฑิต คณะสถาปัตยก์รรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  2561-ปัจจุบนั คณะกรรมาธิการพิจารณากฎหมายคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคล พ.ศ. 2562
กรรมการตรวจสอบ วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต (สาขาวิทยาศาสตรคอมพิวเตอร์) 2561-ปัจจุบนั กรรมการผูท้รงคุณวฒิุดา้นการป้องกนั
ไดรั้บแต่งตั้งเป็นกรรมการเม่ือวนัท่ี  ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั และปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
13 พฤศจิกายน 2560 หลกัสูตรผูบ้ริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดบัสูง (CIO) รุ่นท่ี 16 และการส่ือสาร คณะกรรมการเตรียมการดา้น

หลกัสูตรนกับริหารชั้นสูง ส านกังาน ก.พ. (นบส.46) การรักษาความมัน่คงปลอดภยัไซเบอร์แห่งชาติ
 หลกัสูตรวิทยาลยัตลาดทนุ รุ่นท่ี 7 (วตท.7) พ.ย. 2560 - ปัจจุบนั กรรมการอิสระ บมจ.เอเชียซอฟท ์คอร์ปอเรชัน่
 หลกัสูตรการบริหารความมัน่คงแห่งชาติ รุ่นท่ี 3 (บมช.3) กรรมการตรวจสอบ ให้บริการเกมออนไลน์
 หลกัสูตรนกับริหารชั้นสูง ส านกังาน ก.พ. 2 รุ่นท่ี 3 (นบส.2-3) 2552-2556 รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ กรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยติุธรรม

 หลกัสูตรการพฒันาการเมืองและการเลือกตั้งระดบัสูง รุ่นท่ี 3 (พตส.3) 2550-2552 รองเลขาธิการ ป.ป.ท. ส านกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการ

 หลกัสูตรการบริหารจดัการความมัน่คงชั้นสูง รุ่นท่ี 4 (สวปอ.มส.4) ทจุริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) 
Director Accreditation Program:DAP 144/2018 2549-2550 ผูบ้ญัชาการส านกัเทคโนโลยีและศนูย-์

ขอ้มลูการตรวจสอบ
2547-2549 ผูบ้ญัชาการส านกัคดีเทคโนโลยีและ-

สารสนเทศ
2542-2547 รองผูบ้งัคบัการ ศนูยข์อ้มลูขอ้สนเทศ ส านกังานต ารวจแห่งชาติ
2527-2530 สายป้องกนัปราบปราม  สน.บางซ่ือ 

รายละเอยีดเกี่ยวกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม และเลขานุการบริษทั (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560)

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

บรษัิท (%)

ความสมัพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหวา่ง

ผูบ้ริหาร

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั

 _______________ รับรองควำมถูกตอ้ง
เอกสำรแนบ 1 หน้ำท่ี 4



บริษทั เอเชียซอฟท ์คอร์ปอเรชัน่ จ  ำกดั (มหำชน)

2526-2527 สายสนบัสนุน  ผ.ประวติัและจดัก าลงั บช.น. 
2524-2526 สายป้องกนัปราบปราม สน.พระราชวงั 
2518-2524 สายป้องกนัปราบปราม  สน.จกัรวรรดิ 

 _______________ รับรองควำมถูกตอ้ง
เอกสำรแนบ 1 หน้ำท่ี 5



บริษทั เอเชียซอฟท ์คอร์ปอเรชัน่ จ  ำกดั (มหำชน)

เอกสารแนบ 1

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษทั/ประเภทธุรกิจ

Mr. Ung Chek Wai, Gerry 51 Business Administration, Middlesex University -                             ไมมี่ 2560 - ปัจจุบนั ประธานเจา้หน้าท่ีบริหารฝ่ายการเงิน บมจ.เอเชียซอฟท ์คอร์ปอเรชัน่
ประธานเจา้หน้าท่ีบริหารฝ่ายการเงิน Master of Science in Corporate Finance, Salford University ให้บริการเกมออนไลน์
กรรมการบริหาร Director Accreditation Program:DAP 88/2011 2560 - ปัจจุบนั กรรมการ Playpark Pte. Ltd. (เดิมช่ือ Asiasoft Online Pte. Ltd.)
ไดรั้บแต่งตั้งเม่ือวนัท่ี 2560 - ปัจจุบนั กรรมการ AS Online Sdn. Bhd.
9 ตุลาคม 2560 2560 - ปัจจุบนั กรรมการ Playpark Inc.

2560 - ปัจจุบนั กรรมการผูจ้ดัการ Asiasoft Online Pte. Ltd.
ผูจ้ดัการเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ Danone
กรรมการ Singtel (International Group)

Mr. Quang Quach Dong 52 University of Warwick - Warwick Business School -                             ไมมี่ 2561 - ปัจจุบนั ประธานเจา้หน้าท่ีบริหารฝ่ายปฏิบติัการ บมจ.เอเชียซอฟท ์คอร์ปอเรชัน่
ประธานเจา้หน้าท่ีบริหารฝ่ายปฏิบติัการ  - Msc. Management Science and Operations Research ให้บริการเกมออนไลน์
ไดรั้บแต่งตั้งเม่ือวนัท่ี University of Nottingham - BA. Social Science ม.ค. 2557 - ปัจจุบนั กรรมการ Playpark Pte. Ltd. (เดิมช่ือ Asiasoft Online Pte. Ltd.)
1 มกราคม 2561 Dudley College of Technology ม.ค. 2557 - ปัจจุบนั กรรมการ Playpark Inc.

ม.ค. 2547 - 2556 กรรมการ Asiasoft (VN) Co., Ltd.
ม.ค. 2557 - ปัจจุบนั กรรมการผูจ้ดัการ Asiasoft Online Sdn. Bhd.
ม.ค. 2557 - ต.ค. 2561 กรรมการผูจ้ดัการ PT. Asiasoft
ม.ค. 2557 - ต.ค. 2561 กรรมการ Level Up! Inc.
ก.ค. 2547 – ธ.ค. 2556 กรรมการ Game and Biz Development, Asiasoft (VN) Co., Ltd. 
พ.ค. 2544 – ก.ค. 2547 ผูจ้ดัการ (SEA) Vivendi Universal Games
เม.ย. 2541 – ม.ค. 2544 ผูจ้ดัการ BIC ASIA - Indochina
มี.ค. 2538 – มี.ค. 2541 ผูจ้ดัการ Danone International Brand – Vietnam

นายกติตพิงศ์ พฤกษอรุณ 51 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 0.01                           ไมมี่ ก.ย. 2560-ปัจจุบนั กรรมการ/ผูช้  าระบญัชี บริษทั มิริน อินโนเวชัน่ จ  ากดั
รองกรรมการผูจ้ดัการ Successful Formulation & Execution of Strategy Class 13/2011 ต.ค. 2560-ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั สกายเน็ต ซิสเต็มส์ จ  ากดั
ไดรั้บแต่งตั้งเม่ือวนัท่ี 2559- ต.ค.2561 กรรมการ บริษทั ธิงคพ์ลสั ดิจิตอล จ ากดั
2 มีนาคม 2553 การถือครองหุ้น มี.ค.2553-ปัจจุบนั รองกรรมการผูจ้ดัการ บมจ.เอเชียซอฟท ์คอร์ปอเรชัน่

หุ้น 17,300.00                 ให้บริการเกมออนไลน์
ใบส าคญัแสดงสิทธิ 4,325.00                   ผูช้  าระบญัชี บริษทั เพลยไ์ซเบอร์เกมส์ จ  ากดั

กรรมการ บริษทัไทยแวร์ คอมมิวนิเคชัน่ จ  ากดั
2552-2553 กรรมการ บริษทั แอดวานซ์ อินเทลลิเจนท ์

โมเดิร์นนิต้ี จ  ากดั
พฒันาซอฟทแ์วร์

2549-2553 ผูช่้วยผูอ้  านวยการฝ่าย/ บมจ.เอ็ม เอฟ อี ซี
ผูจ้ดัการฝ่าย ผูใ้ห้บริการวางระบบสารสนเทศ

2547-2549 รองกรรมการผูจ้ดัการ บริษทั เอซิส คอมพิวเตอร์ จ  ากดั
จ าหน่ายส่งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

2534-2547 ผูจ้ดัการทัว่ไป บริษทั กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช จ  ากดั
จ าหน่ายส่งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

นางสาวศิริรัตน์ ไวศรายุทธ์ 43 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Southeastern University, USA ไมม่ี ไมมี่ ส.ค.2557-ปัจจุบนั รองกรรมการผูจ้ดัการ บมจ.เอเชียซอฟท ์คอร์ปอเรชัน่
รองกรรมการผูจ้ดัการ ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ให้บริการเกมออนไลน์
ไดรั้บแต่งตั้งเม่ือวนัท่ี 1 สิงหาคม 2557 ส.ค.2557-ก.ย. 2560 กรรมการ บริษทั มิริน อินโนเวชัน่ จ  ากดั

รายละเอยีดเกี่ยวกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม และเลขานุการบริษทั (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)

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

บรษัิท (%)

ความสมัพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหวา่ง

ผูบ้ริหาร

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั

 _______________ รับรองควำมถูกตอ้ง
เอกสำรแนบ 1 หน้ำท่ี 6



บริษทั เอเชียซอฟท ์คอร์ปอเรชัน่ จ  ำกดั (มหำชน)

Successful Formulation & Execution of Strategy, Class 13/2011 2552-2557 ผูช่้วยผูอ้  านวยการ บมจ.เอเชียซอฟท ์คอร์ปอเรชัน่
ให้บริการเกมออนไลน์

นางรัตนา  มะโนมงคลกลุ 56 ปริญญาโท การจดัการ วิทยาลยัการจดัการ มหาวิทยาลยัมหิดล ไมม่ี ไมมี่ พ.ค.2558- มิ.ย. 2561 รองกรรมการผูจ้ดัการ บมจ.เอเชียซอฟท ์คอร์ปอเรชัน่
รองกรรมการผูจ้ดัการ ปริญญาตรี บญัชี มหาวิทยาลยักรุงเทพ ให้บริการเกมออนไลน์
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 าหน่ายผลิตภณัฑก์ระดาษและเยื่อกระดาษ
2544-2553 ผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชีการเงิน บจ.อินแกรมไมโคร(ประเทศไทย) 

คา้ส่งผลิตภณัฑไ์อที
2533-2544 Shared Service Manager บจ. เอบีบี

จ  าหน่ายผลิตภณัฑอิ์เลคทรอนิคและวิศวกรรม
นางสาวศศิธร ช่วยหนู 36 ปริญญาโท International Financial Markets, Southampton University องักฤษ ไมม่ี ไมมี่ ต.ค - ธค 2561 รองกรรมการผูจ้ดัการ บมจ.เอเชียซอฟท ์คอร์ปอเรชัน่
รองกรรมการผูจ้ดัการ ปริญญาตรี บญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ก.ค 2561 - ก.ย. 2561 ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน Konica Minolta Business Solution ( Thailand ) Co., Ltd., 
ไดรั้บแต่งตั้งเม่ือวนัท่ี  1 ต.ค. 2561 ก.พ. 2553 - ก.พ. 2561 ประธานเจา้หน้าท่ีฝ่ายการเงิน บริษทั อินทอิูทีฟ โลจิสติกส์ รีซอสเซท จ ากดั และ WCA Ltd.

ธ.ค. 2549 - ก.พ. 2553 รองผูจ้ดัการทัว่ไป บริษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย ท่ีปรึกษาธุรกิจ จ  ากดั

 _______________ รับรองควำมถูกตอ้ง
เอกสำรแนบ 1 หน้ำท่ี 7



บริษทั เอเชียซอฟท ์คอร์ปอเรชัน่ จ  ำกดั (มหำชน)

เอกสารแนบ 1

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษทั/ประเภทธุรกิจ

นางสาว ชลทชิา สมบัตมิงคล 39 ปริญญาโท International and Comparative Law, Chicago-Kent College of Law, ไมม่ี ไมมี่ ก.ย. 2559 - ปัจจุบนั ผูจ้ดัการฝ่ายกฎหมาย บมจ.เอเชียซอฟท ์คอร์ปอเรชัน่
ไดรั้บแต่งตั้งเม่ือวนัท่ี 1 มิ.ย. 2560 Illinois Institute of Technology, USA ให้บริการเกมออนไลน์

ปริญญาโท Intellectual Property Law, Queensland University of Technology, มี.ค. 2558 - ส.ค. 2559 ท่ีปรึกษากฏหมาย บจ.เล็กซ์เซลเลนเซีย
Australia ให้บริการงานดา้นกฎหมาย
ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ มี.ค. 2557 - ธ.ค. 2557 ท่ีปรึกษากฏหมายเคร่ืองหมายการคา้ บจ.ส านกักฎหมาย ด าเนิน สมเกียรติ และบญุมา

ให้บริการงานดา้นกฎหมาย
มิ.ย. 2555 - ม.ค. 2556 ผูจ้ดัการฝ่ายกฎหมาย บมจ. ดุสิตธานี

โรงแรม โรงเรียนสอนท าอาหาร
ต.ค. 2552 - ต.ค. 2560 ผูไ้กล่เกล่ียคดีทรัพยสิ์นทางปัญญา ศาลทรัพยสิ์นทางปัญญาและการคา้ระหวา่งปท.กลาง

พิพากษาคดี
มี.ค. 2552 - พ.ค. 2555 อาจารยแ์ละท่ีปรึกษากฎหมาย มหาวิทยาลยัศรีปทมุ

มหาวิทยาลยั
ส.ค. 2547 - ธ.ค. 2550 ท่ีปรึกษากฎหมาย สนง.พฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

วิจยั พฒันา ดา้นเทคโนโลยี

หมายเหตุ : 1. สดัส่วนการถือหุ้นในบริษทั เป็นรายงาน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561

2. กรรมการอิสระทุกท่านไม่มีความสมัพนัธท์างธุรกิจหรือการใหบ้ริการทางวิชาชีพกบับริษทั
3. กรรมการและผูบ้ริหารทุกท่านไม่มีประวติัการกระท าผิด

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั

รายละเอยีดเกี่ยวกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม และเลขานุการบริษทั (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)

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

บรษัิท (%)

ความสมัพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหวา่ง

ผูบ้ริหาร

 _______________ รับรองควำมถูกตอ้ง
เอกสำรแนบ 1 หน้ำท่ี 8



บริษทั เอเชียซอฟท ์คอร์ปอเรชัน่ จ  ำกดั (มหำชน)( ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561)

รายช่ือบริษัทยอ่ย PK ASI A Cap PCG ASO ASM PT Indo CIB SKY PPI

 รายช่ือกรรมการ

1. นายตนั เตียว ลมิ / / / / / /

2. นายปราโมทย์ สดุจิตพร / / /

3. นายเลศิชาย กนัภยั / /

4. นายพิพฒัน์ รุ่งเรือง / /

5. Mr. Wong Wai Keong / /

6. Mr. Gerry Chek Wai Ung / /

7. Mr. Ku Foo Keong /

8. Mr. Quach Dong Quang / / /

9. นายกิตติพงศ์ พฤกษอรุณ / /

หมายเหตุ 1. / = กรรมการ 

2. PK= บริษัท เพลย์พาร์ค จ ากดั (เดิมช่ือบริษัท ฟันบอ็กซ์ จ ากดั)

3. ASI = บริษัท เอเชียซอฟท์ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (อยู่ระหวา่งช าระบญัชี)

4. A Cap= บริษัท เอ แคปปิตอล จ ากดั

5. PCG= บริษัท เพลย์ไซเบอร์เกมส์ จ ากดั (อยู่ระหวา่งช าระบญัชี)

6. ASO = Playpark Pte. Ltd. (เดิมช่ือ Asiasoft Online PTE LTD.)

7 ASM = AS Online SDN. BHD

8. ASID = PT. Asiasoft
9. CIB= CIB Development SDN. BHD.
10. SKY = บริษัท สกายเน็ต ซิสเต็มส์ จ ากดั
11 .PPI = Playpark Inc.

รายละเอียดเก่ียวกับกรรรมการของบริษัทย่อย เอกสารแนบ 2

 _______________ รับรองควำมถูกตอ้ง
เอกสำรแนบ 2 หนำ้ท่ี 1



 
บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จ ำกดั (มหำชน) 

เอกสารแนบ 3 
 

   _______________ รับรองความถูกตอ้ง 
เอกสารแนบ 3  หนา้ 1 

 

รำยละเอียดเก่ียวกับหัวหน้ำงำนตรวจสอบภำยในและ 

หัวหน้ำงำนก ำกับดูแลกำรปฏิบัตงิำนของบริษัท 

 
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาระบบการควบคมุภายในท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัท าและการน าเสนองบการเงิน

โดยถกูต้องตามที่ควรของบริษัทเอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน)  และสรุปได้วา่ระบบการควบคมุภายในดงักลา่ว
ข้างต้นมีความเพียงพอและเหมาะสม และที่ผ่านมาบริษัทฯ ไม่พบข้อบกพร่องที่ส าคญัของระบบการควบคุมภายในที่มี
ผลกระทบอยา่งมีสาระส าคญัตอ่ความถกูต้องตามที่ควรของงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย 

 
ในการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบครัง้ที่ 2/2561  เมื่อวนัที่ 23 กมุภาพนัธ์ คณะกรรมการตรวจสอบได้

พิจารณา คดัเลอืก และแตง่ตัง้บริษัท Baker Tilly Monteiro Heng Governance Sdn.Bhd, Malaysia  เป็นท่ีปรึกษา
ภายนอกเพื่อให้ปฏิบตัิหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท  CIB Development Sdn Bhd. ประจ าปี 2561  ซึง่บริษัท 
Baker Tilly Monteiro Heng Governance Sdn.Bhd ประเทศมาเลเซีย ได้มอบหมายให้ Mr. Kuan Yew Choong, Head 
of Internal Audit & Governance Advisory   เป็นผู้ รับผิดชอบหลกัในการปฏิบตัิหน้าที่ตรวจสอบระบบการควบคมุภายใน
ของระบบงานรายได้และคา่ใช้จ่ายทัง้ในสว่นของเกมบนพซีีและบนโทรศพัท์เคลือ่นท่ี ซึง่คณะกรรมการตรวจสอบได้
พิจารณาคณุสมบตัิของบริษัท  บริษัท Baker Tilly Monteiro Heng Governance Sdn.Bhd, Malaysia  และ Mr. Kuan 
Yew Choong แล้วเห็นวา่ Mr. Kuan Yew Choong มีความเหมาะสมเพียงพอกบัการปฏิบตัิหน้าที่ดงักลา่ว เนื่องจากมี
ความเป็นอิสระ และมีประสบการณ์ในการปฏิบตังิานด้านการตรวจสอบภายใน อีกทัง้เคยได้รับการแตง่ตัง้ให้เป็นท่ีปรึกษา
ภายนอกเพื่อปฏิบตัิหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท CIB Development Sdn Bhd ในปี 2558 ด้วย 

  
       การแตง่ตัง้ที่ปรึกษาภายนอกเพือ่ปฏิบตัิงานตรวจสอบภายใน ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

 
อนึง่   การคดัเลอืกที่ปรึกษาภายนอกเพื่อให้ปฏิบตัิหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท Playpark Inc. ในประเทศ

ฟิลปิปินส์ ประจ าปี 2562 อยูใ่นระหวา่งการพิจารณาของบริษัทเพือ่น าเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

 



 
บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จ ำกดั (มหำชน) 

เอกสารแนบ 4 
 

   _______________ รับรองความถูกตอ้ง 
เอกสารแนบ 4  หนา้ 1 

 

รายละเอยีดเกี่ยวกบัรายการประเมินราคาทรัพย์สิน 
 

ไม่มี 



 
บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จ ำกดั (มหำชน) 

  เอกสารแนบ 5 
 

   _______________ รับรองความถูกตอ้ง 
เอกสารแนบ 5  หนา้ 1 

 
 

 

    รำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ  
 

คณะกรรมการตรวจสอบ ของบริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระท่ีมี
คณุสมบตัิตามที่ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ก าหนด จ านวน 3 ทา่น คือ นายเฉลมิพงษ์ 
จิตต์ขนัติวงศ์ เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ นางมลฤดี สขุพนัธรัชต์ และ พ.ต.อ.ญาณพล ยัง่ยืน เป็นกรรมการตรวจสอบ 

 
คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ปฏิบตัิงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ

บริษัท และตามที่ได้ก าหนดไว้ในกฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่สอดคล้องกบัแนวปฏิบตัิที่ดีส าหรับคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และระเบียบ กฎเกณฑ์ ท่ีเก่ียวข้องของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

 
ในรอบปี 2561  ที่ผา่นมา คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชมุรวมทัง้สิน้ 5 ครัง้ โดยประชมุร่วมกบัฝ่าย

บริหาร ฝ่ายบญัชีและการเงิน ที่ปรึกษาภายนอกทีใ่ห้บริการในการปฏิบตัิงานตรวจสอบภายใน (Outsourced Internal 
Audit) และผู้สอบบญัชีภายนอก เป็นประจ าทกุไตรมาส ตามวาระที่เก่ียวข้อง โดยสรุปผลการปฏิบตัิงานท่ีส าคญัได้ ดงันี  ้

 
1. สอบทำนให้บริษัทมีรำยงำนทำงกำรเงนิอย่ำงถกูต้องและเพยีงพอ  
  
 พิจารณาสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจ าปีของบริษัท ร่วมกบัผู้สอบบญัชีภายนอก 

ฝ่ายจดัการ โดยได้สอบถาม รับฟังค าชีแ้จง รวมทัง้ให้ค าแนะน าและข้อคิดเห็นในประเด็นตา่งๆ ที่เก่ียวข้องกบัรายงาน
ทางการเงินของบริษัท ทัง้นี ้ คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชมุร่วมกบัผู้สอบบญัชีภายนอก โดยไมม่ีฝ่ายจดัการของ
บริษัทฯ 1 ครัง้ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สอบบญัชีภายนอกน าเสนอข้อมลูปัญหาและข้อเสนอแนะตา่งๆ 

  
 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา่ การจดัท ารายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทยอ่ย มคีวามถกู

ต้องตามที่ควรในสาระส าคญั เป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีที่รับรองทัว่ไป และมีการเปิดเผยข้อมลูอยา่งเพียงพอ   
 
2. สอบทำนให้บริษัทมีระบบกำรควบคุมภำยในและระบบกำรตรวจสอบภำยในที่เหมำะสมและมี

ประสิทธิผล  ตลอดจนพิจำรณำควำมเป็นอสิระของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน  
  
 พิจารณาสอบทานระบบการควบคมุภายใน ให้ความเห็นชอบแผนการตรวจสอบ รับทราบผลการตรวจสอบ
ภายใน รวมทัง้ประเมินความเพียงพอของระบบควบคมุภายในของบริษัท ร่วมกบัท่ีปรึกษาภายนอกที่ให้บริการในการ
ปฏิบตัิงานตรวจสอบภายใน (Outsourced Internal Audit)  



 
บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จ ำกดั (มหำชน) 

  เอกสารแนบ 5 
 

   _______________ รับรองความถูกตอ้ง 
เอกสารแนบ 5  หนา้ 2 

 
 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา่ บริษัทมีระบบการควบคมุภายในและการตรวจสอบภายในท่ีเหมาะสม
เพียงพอ 

 
3. พิจำรณำ คัดเลอืก และแต่งตัง้ที่ปรึกษำภำยนอกเพื่อให้ปฏิบัตหิน้ำที่ตรวจสอบภำยในประจ ำปี 

2562 
 คณะกรรมการตรวจสอบอยูใ่นระหวา่งการพิจารณา คดัเลอืก และแตง่ตัง้บริษัทตรวจสอบในประเทศ

ฟิลปิปินส์เป็นท่ีปรึกษาภายนอก เพื่อให้ปฏิบตัิหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทยอ่ยในประเทศฟิลปิปินส์ (Playpark 
Inc.) ประจ าปี 2562 
 

4. สอบทำนให้บริษัทปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ข้อก ำหนดของ
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และกฎหมำย
ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท    

 
 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทได้มีการปฏิบตัิตามกฎหมายและข้อก าหนดที่เก่ียวข้องกับ

ธุรกิจของบริษัท      
 
5. พิจำรณำ คัดเลือก และเสนอแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีประจ ำปี 2562 
 
 น าเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัท เพื่อน าเสนอตอ่ไปในที่ประชมุผู้ ถือหุ้นให้พิจารณาแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีใน

สงักดัของบริษัท Marzar Limited  เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท ประจ าปี 2562  ซึง่บริษัท Marzar Limited ได้มอบหมายให้ 
นายสมภพ  ผลประสาร ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 6941 และนางสาววรรณวฒัน์  เหมชะญาติ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต
เลขที่ 7049 เป็นผู้ รับผิดชอบหลกัในการปฏิบตัิหน้าที่ในการตรวจสอบบญัชีของบริษัท เนื่องจากมคีวามเป็นอิสระ มีความรู้ 
ความสามารถ มีประสบการณ์ในการปฏิบตัิงานตรวจสอบบญัชี และมีคณุสมบตัิครบถ้วนตามที่ส านกังานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ก าหนด    

 
6. พิจำรณำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกนัและรำยกำรที่มีควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ให้เป็นไปตำม

กฎหมำย และข้อก ำหนดที่เกี่ยวข้อง 
 
 พิจารณาสอบทานกระบวนการ วิธีปฏิบตัิ ระเบียบ ข้อบงัคบัของบริษัท เพื่อให้การอนุมตัิรายการและการ

เปิดเผยเป็นไปตามข้อก าหนด หรือประกาศของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์อยา่งถกูต้อง ครบถ้วน 



 
บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จ ำกดั (มหำชน) 

  เอกสารแนบ 5 
 

   _______________ รับรองความถูกตอ้ง 
เอกสารแนบ 5  หนา้ 3 

 
 

 
 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นวา่ รายการดงักลา่ว มีความสมเหตสุมผล เป็นประโยชน์สงูสดุ

ตอ่บริษัท และมีการเปิดเผยข้อมลูอยา่งครบถ้วน 
 
7. กำรประเมินตนเอง 
 
 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง (Self-Assessment) ทัง้คณะ เพื่อเป็น

แนวทางในการพิจารณาว่าการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นไปตามขอบเขตความรับผิดชอบอย่าง
ครบถ้วนแล้วหรือไม ่ซึง่ผลการประเมินดงักลา่วปรากฏว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบตัิหน้าที่สว่นใหญ่ครบถ้วนตาม
ขอบเขตความรับผิดชอบแล้ว 

 
8. อื่น ๆ 
 
 8.1 สอบทานข้อมูลที่เปิดเผยไปยงัตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และส านกังานคณะกรรมการก ากับ

หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ในรายงานประจ าปี 2560(แบบ 56-2) และในแบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี สิน้สดุวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2561  ของบริษัท (แบบ 56-1) 

 8.2 รายงานสรุปผลการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัททราบอยา่ง
ตอ่เนื่องทกุครัง้    

 8.3 พิจารณาทบทวนกฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้มัน่ใจวา่มีความทนัสมยั และเหมาะสมกบั
สภาพแวดล้อมขององค์กร 

 8.4 จ านวนการประชมุและการเข้าร่วมประชมุของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 
 

ชื่อ-นำมสกุล ต ำแหน่ง จ ำนวนครัง้ที่ เข้ำร่วมประชุม ใน
ปี 2561 

1. นายเฉลมิพงษ์ จิตต์ขนัตวิงศ์ 
 

กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 

 

5/5 
 

2. นางมลฤดี สขุพนัธรัชต์ กรรมการอิสระ  5/5 



 
บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จ ำกดั (มหำชน) 

  เอกสารแนบ 5 
 

   _______________ รับรองความถูกตอ้ง 
เอกสารแนบ 5  หนา้ 4 

 
 

 และกรรมการตรวจสอบ 
 

 

3. พ.ต.อ. ญาณพล  ยัง่ยืน กรรมการอิสระ  
และกรรมการตรวจสอบ 

 

                      4/5 

 
                  ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ  

       

       
      (นายเฉลมิพงษ์ จิตต์ขนัติวงศ์) 
                    ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
         วนัท่ี 22 กมุภาพนัธ์  2562 
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