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1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ  

1.1  วิสัยทัศนแ์ละพนัธกิจของบริษัท 
 
 

VISION 
“The Virtual World for Passionate Gaming.” 

 
MISSION 

“To Inspire Endless Moments of FUN and Excitement 
through Virtual and Live Experiences.” 

 
1.2 วัตถุประสงคแ์ละเป้าหมายระยะยาว 

บริษัทตัง้เป้าหมายที่จะสรา้งรายไดม้ากกว่า 2 พนัลา้นบาทภายในปี 2566 และเสริมสรา้งความ
แข็งแกรง่ใหเ้อเชียซอฟท ์โดยมุง่เนน้เกมกลุม่ mid-to-hardcore ซึง่ถือเป็นจดุแข็งและความเช่ียวชาญของบรษัิทท่ี
สั่งสมมาตลอดระยะเวลาหลายปี ท าใหเ้รามีความแตกตา่งจากผูใ้หบ้รกิารรายอื่นในภมูิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียง
ใต ้แนวทางในการบรรลเุปา้หมายนีไ้ดถ้กูก าหนดและขบัเคลือ่นตัง้แตปี่ 2563 โดยใหค้วามส าคญัอย่างยิ่งยวดใน
การสรรหาเกมที่ตรงกบัความเป็นตวัตนของเรา รวมถึงเกมที่จะช่วยเพิ่มศกัยภาพในการแขง่ขนัใหเ้ราไดด้ียิ่งขึน้  

ในแง่การปฏิบตัิเพื่อใหบ้รรลเุป้าหมายระยะยาว เราจะเพิ่มการลงทนุในเกมโมบายลใ์หม้ากขึน้ รวมถึง
เพิ่มพนูศกัยภาพในการด าเนินงาน เพื่อยืดวงจรอายเุกมโมบายลท์ัง้หมดภายใตพ้อรต์โฟลโิอของเราใหน้านที่สดุ  

ทัง้นี ้เอเชียซอฟทเ์ป็นหนึ่งในสองบริษัทที่สามารถใหบ้ริการครอบคลมุไดทุ้กประเทศในภูมิภาคเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใต ้ภายใตท้ีมงานของเราและพันธมิตร ท าใหเ้รามีความคล่องตวัที่มากกว่าในการเขา้ถึงและ
บริหารคอมมนูิตีผูเ้ลน่ ปรชัญาในการท างานของเรา “Think Regional, Act Local” กลา่วคือ การคิดกลยทุธใ์น
ระดับภูมิภาค ช่วยใหเ้ราสามารถผสมผสานและแบ่งปันประสบการณ์ รวมถึงเพิ่มโอกาสในทุกการแสวงหา
ความส าเร็จ ส  าหรบั Act Local จะช่วยเสริมใหแ้ต่ละผลิตภณัฑเ์กิดความส าเร็จสงูสดุ โดยทุกกลยทุธแ์ละทิศ
ทางการด าเนินงานของเราจะตอ้งด าเนินการผา่นทกุช่องทางการสือ่สารท่ีเรามี ไมว่า่จะเป็นโซเชียลเน็ตเวิรก์ แชต 
หรอือีเมล แตอ่ยา่งไรก็ตาม ช่องทางการสือ่สารท่ีส าคญัที่สดุยงัคงเป็นแบบ Face-2-Face แมเ้ราจะใหบ้ริการเกม
แก่กลุม่ผูเ้ล่นผ่านโลกออนไลน ์แต่เพื่อรกัษาความภกัดีต่อแบรนด ์เราจ าเป็นตอ้งสื่อสารกบักลุม่ผูเ้ลน่ดว้ยการ
สือ่สารขัน้พืน้ฐานที่สดุของมนษุย ์จึงเป็นที่มาของการใหค้วามส าคญัในการใหบ้ริการลูกคา้และการจดักิจกรรม
ต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างความผูกพันระหว่างผู้เล่นและทีมงาน ซึ่งเป็นการต่อยอดนอกเหนือจากการสร้าง
ความสมัพนัธท์ี่ดีกบักลุม่ผูเ้ลน่ รวมถึงการสรา้งสรรคส์งัคมที่ดีในเกมออนไลน ์ 
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1.3 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส าคัญ 
บรษัิท เอเชียซอฟท ์ คอรป์อเรชั่น จ ากดั (มหาชน) (“บรษัิทฯ หรอื AS”) เดิมช่ือ บรษัิท บี.เอ็ม. มีเดีย 

(ไทยแลนด)์ จ ากดั ก่อตัง้เมื่อวนัที่ 20 กนัยายน 2544 ดว้ยทนุจดทะเบียน 5,000,000 บาท เพื่อประกอบธุรกิจจดั
จ าหนา่ยเกมพีซี โดยมีผูร้ว่มก่อตัง้คือ นายปราโมทย ์สดุจิตพร, Mr. Tan Tgow Lim และนายเลศิชาย กนัภยั ซึง่
เป็นผูม้ีประสบการณใ์นธุรกิจซอฟตแ์วรเ์พื่อความบนัเทงิมาเป็นระยะเวลานาน 

 ปี 2546 บรษัิทฯ เริม่ธุรกิจใหบ้รกิารเกมออนไลนใ์นประเทศไทย โดยเปิดตวัเกม “Ragnarok Online” ซึ่ง
ซือ้ลขิสทิธ์ิมาจาก Gravity Co., Ltd. ประเทศเกาหลใีต ้     

 แลว้น ามาดดัแปลงเป็นภาษาไทย เพื่อใหบ้ริการแก่ผูเ้ลน่เกมในประเทศจนประสบความส าเร็จอย่างสงู 
เป็นกา้วส าคญัที่ท าใหบ้รษัิทฯ เป็นท่ีรูจ้กัในฐานะหนึง่ในผูใ้หบ้รกิารเกมออนไลนช์ัน้น าในไทย 

 ปี 2547 - 2548 มีการปรบัโครงสรา้งบริษัทในกลุม่ที่มีผูถื้อหุน้รว่มกนั โดยเขา้ซือ้หุน้บริษัทต่าง ๆ จาก
กลุ่มผูถื้อหุน้หลกัของบริษัทฯ เพื่อใหเ้กิดความชัดเจนในการด าเนินกิจการ รวมทัง้สามารถประหยัด
คา่ใชจ้่ายและเพิ่มประสทิธิภาพในการบรหิารงาน 

 ปี 2549 ขยายตลาดสูเ่กมแนว Casual ดว้ยการเปิดใหบ้ริการเกม “Audition” ซึ่งประสบความส าเร็จ
อยา่งมาก และยงัคงครองอนัดบั 1 ของเกมเตน้ในประเทศไทยจนถึงวนันี ้และในปีเดียวกนั บริษัทฯ ยงั
ไดล้งทนุเปิดบรษัิท Asiasoft Online Pte. Ltd. ในประเทศสิงคโปร ์นบัเป็นกา้วแรกในการขยายตลาดสู่
ภมูิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้

 ปี 2550 ไดเ้ขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย เมื่อวนัท่ี 17 พฤษภาคม 2550 โดยมีทนุ
จดทะเบียน 316,000,000 บาท 

 ปี 2554 ขยายธุรกิจออนไลนท์ี่นอกเหนือจากการใหบ้รกิารเกมออนไลน ์ดว้ยการเขา้ลงทนุในบรษัิท ไทย
แวร ์คอมมิวนิเคชั่น จ ากดั ผูใ้หบ้รกิารเว็บไซต ์www.thaiware.com ซึง่เป็นแหลง่ขอ้มลูขา่วสารดา้นไอที 
และเป็นแหล่งดาวนโ์หลดซอฟตแ์วรต์่าง ๆ ทัง้ของไทยและต่างประเทศ โดยไดร้บัการจัดอันดบัโดย 
Truehits ใหเ้ป็นเว็บไซตท์่าดา้นไอทีอนัดบั 1 และยงัเป็นแพลตฟอรม์อีคอมเมิรซ์ที่จ  าหน่ายซอฟตแ์วร ์
อปุกรณไ์อที และแกดเจ็ตอีกดว้ย 

 ปี 2555 ขยายตลาดสูป่ระเทศมาเลเซีย ดว้ยการลงทนุในบรษัิท CIB Development Sdn. Bhd. 
 ปี 2557 กา้วเขา้สูต่ลาดเกมโมบายล ์เพื่อรองรบัพฤติกรรมของผูบ้รโิภคที่นิยมใชส้มารต์โฟนเพิ่มมากขึน้ 

และดว้ยกระแสความนิยมของสื่อออนไลนแ์ละการท าตลาดบนแพลตฟอรม์ดิจิทัล บริษัทฯ จึงขยาย
ธุรกิจดา้นเอเจนซีการตลาดดิจิทลัดว้ยการรว่มลงทนุในบริษัท ธิง้คพ์ลสั ดิจิตอล จ ากัด เพื่อใหบ้ริการ
ดา้นการวางแผนการตลาดดิจิทลัแบบครบวงจรแก่ลกูคา้องคก์รต่าง ๆ รวมถึงบริษัทในเครือ นอกจากนี ้
ในปีเดียวกนั ไดมุ้ง่สูธุ่รกิจการผลติเนือ้หาดิจิทลัดว้ยการรว่มลงทนุภายใตบ้ริษัท มิริน อินโนเวชั่น จ ากดั 
เพื่อพฒันาเกมออนไลนแ์ละเกมโมบายล ์รวมถึงแอปพลเิคชนัตา่ง ๆ จากฝีมือคนไทย นอกจากนี ้บริษัท
ฯ ยงัคงรุกตลาดในภมูิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใตด้ว้ยการขยายตลาดสูป่ระเทศฟิลปิปินส ์จากการเขา้
ซือ้กิจการในบรษัิท Level Up! Inc. 

 ปี 2559 เพิ่มทนุจดทะเบียน จ านวน 102,469,254 บาท เป็นทนุจดทะเบียน 409,877,016 บาท 
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 ปี 2560 เพิ่มทนุจดทะเบียน บริษัท เพลยพ์ารค์ จ ากดั จ านวน 110,000,000 บาท เป็นทนุจดทะเบียน 
150,000,000 บาท และรว่มลงทนุในบริษัท สกายเน็ต ซิสเต็มส ์จ ากดั ซึ่งเป็นบริษัทเทคโนโลยีการเงิน
รูปแบบใหม ่(FinTech Startup) เพื่อพฒันาแอปพลเิคชนัเก่ียวกบัการซือ้ขายหุน้และหลกัทรพัย ์

 ปี 2561 เพิ่มทนุจดทะเบียน บรษัิท สกายเน็ต ซิสเต็มส ์จ ากดั บรษัิทรว่มในประเทศไทย และเพิ่มทนุจด
ทะเบียน Asiasoft Online Pte. Ltd. บริษัทย่อยในประเทศสิงคโปร ์พรอ้มทัง้เปลี่ยนช่ือเป็น Playpark 
Pte. Ltd. นอกจากนีไ้ดม้ีการเจรจาหาพนัธมิตรทางธุรกิจในประเทศพมา่และอินโดนีเซีย เพื่อเตรียมการ
เปิดใหบ้รกิารเกมออนไลนใ์นช่วงตน้ปี 2562 

 ปี 2562 ขยายการใหบ้ริการเกมออนไลนใ์นประเทศอินโดนีเซีย โดยรว่มกบับริษัท PT. Wave Wahana 
Wisesa และลงนามขอ้ตกลงเป็นพนัธมิตรทางธุรกิจกบับริษัท Krafton Inc. ผูพ้ฒันาเกมระดบัโลกจาก
ประเทศเกาหลีใต ้ในการเปิดใหบ้ริการทดสอบเกม Ascent: Infinite Realm (A:IR) ครัง้แรกของโลกใน
ประเทศไทย นอกจากนีย้งัประสบความส าเร็จในการรุกตลาดเกมโมบายล ์ดว้ยการเปิดใหบ้ริการเกม 
TS Online Mobile ซึง่พฒันาโดยบรษัิท Chinese Gamers International จากไตห้วนั 

 

1.4 โครงสร้างการถอืหุ้นของกลุ่มบริษัท 
ณ 31 ธนัวาคม 2562 กลุม่เอเชียซอฟท ์(กลุม่บรษัิทฯ) ประกอบดว้ยบรษัิทตา่ง ๆ รวม 10 บรษัิท ดงันี ้
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  กลุม่บรษัิทฯ ด าเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกบัการใหบ้รกิารดา้นความบนัเทิงออนไลน ์ดงันี ้

 

กลุม่บรษัิทฯ ประเทศ ประเภทธุรกิจหลกั 

1.บมจ. เอเชียซอฟท ์
คอรป์อเรชั่น (“AS”) 
 
2. บจก. เอ แคปปิตอล 
(“A Cap”) 

3. บจก. ไทยแวร ์คอม

ไทย 
 
 

ไทย 

 
ไทย 

ประกอบธุรกิจใหบ้รกิารดา้นความบนัเทิงออนไลน ์โดยมุง่เนน้การ
ใหบ้รกิารเกมออนไลนแ์ละเกมบนโทรศพัทเ์คลือ่นท่ีในประเทศไทย 
 
เพื่อการเขา้ไปลงทนุในบรษัิทอื่น (Holding Company) 
 
 
ใหบ้รกิารแลกเปลีย่นขอ้มลูขา่วสาร และจ าหนา่ยซอฟตแ์วรแ์ละ



 
บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) 

ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ 

_______________ รับรองความถูกตอ้ง 
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มิวนิเคชั่น ("Thaiware") 
 
 
4. บจก. สกายเน็ต ซิส
เต็มส ์(“Skynet”) 

5. บจก. เพลยพ์ารค์ 
(“Playpark”) 
 
6. CIB Development 
Sdn. Bhd. ("CIB Dev") 
 
7. CIB Net Sdn. Bhd. 
(“CIB Net”) 
 
8. Playpark Inc. 
(“PPI”) 
9. Playpark Pte. Ltd. 
(“PPP”) 
(เดิมช่ือบรษัิท Asiasoft 
Online Pte. Ltd.) 
 
10. PT. Asiasoft 
("ASID") 

 
 
 

ไทย 

 
ไทย 

 
 

มาเลเซีย 
 

มาเลเซีย 
 

ฟิลปิปินส ์
 

สงิคโปร ์
 

 
 

อินโดนีเซีย 

อปุกรณไ์อทีบนเว็บไซต ์รวมทัง้ใหบ้รกิารดาวนโ์หลดซอฟตแ์วร ์และ
บรกิารโฆษณาบนเว็บไซต ์www.thaiware.com 
 
พฒันาแอปพลเิคชนัดา้นการซือ้ขายหุน้และหลกัทรพัย ์
 
 
ใหบ้รกิารเกมออนไลน ์
 
 
ใหบ้รกิารเกมออนไลนท์ัง้พีซแีละโมบายลใ์นประเทศมาเลเซีย 
 
 
ใหบ้รกิารเกมออนไลนท์ัง้พีซแีละโมบายลใ์นประเทศมาเลเซีย 
 
 
ใหบ้รกิารเกมออนไลนท์ัง้พีซแีละโมบายลใ์นประเทศฟิลปิปินส ์
 
 
ใหบ้รกิารเกมออนไลนท์ัง้พีซแีละโมบายลใ์นประเทศสงิคโปร ์
 
 
 
ใหบ้รกิารเกมออนไลนใ์นประเทศอินโดนีเซีย 

 

1.5  ความสัมพันธก์ับกลุ่มธุรกิจของผู้ถอืหุ้นใหญ่ 

 

การด าเนินธุรกิจหลกัของบรษัิท มิไดม้ีความสมัพนัธห์รอืเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินธุรกิจอื่นของผูถื้อหุน้รายใหญ่อย่างมี
นยัส าคญั 
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ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ 
 

_______________ รับรองความถูกตอ้ง 
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2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

2.1 โครงสร้างรายได้จากแต่ละสายผลิตภณัฑห์รือกลุ่มธุรกจิ 

รายไดข้องกลุม่บรษัิทฯ แบง่ตามประเภทธุรกิจได ้3 ประเภท ดงันี ้

 
 

รายไดข้องกลุม่บรษัิทฯ แบง่ตามภมูิศาสตรไ์ด ้2 ประเภท ดงันี ้

 
 
2.2 ลักษณะผลิตภณัฑห์รือบริการ 

 2.2.1 ลักษณะการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ 
 
กลุม่บรษัิทฯ เป็นผูใ้หบ้รกิารดา้นความบนัเทงิออนไลน ์(Online Entertainment Service) ที่เก่ียวกบัเกมออนไลน ์

(Online Game) ชัน้น าในภมูิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ซึง่มช่ืีอเสยีงที่ไดร้บัการยอมรบัทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ 
กลุม่บรษัิทฯ เปิดใหบ้รกิารเกมออนไลนค์รัง้แรกในไทยเมื่อปี 2546 ดว้ยเกม “Ragnarok Online” ซึง่ไดร้บัความ

นิยมอยา่งสงู และในปี 2551 ไดเ้ปิดใหบ้รกิารเกม “MapleStory” ซึง่ไดร้บัการตอบรบัอยา่งดจีากเกมเมอรใ์นประเทศ
สงิคโปร ์ถือเป็นกา้วส าคญัที่ท าใหบ้รษัิทฯ เป็นท่ีรูจ้กัในฐานะหนึง่ในผูใ้หบ้รกิารเกมออนไลนช์ัน้น าในไทย  

ในระหวา่งปี 2562  มี เกมออนไลนท์ี่เปิดใหบ้รกิารทัง้บนแพลตฟอรม์พีซีและโมบายล ์รวม 32 เกม ใน 5 ประเทศ 
คือ ไทย  สงิคโปร ์ มาเลเซีย  ฟิลปิปินส ์ และอินโดนีเซีย  โดยในชว่ง 3 ปีที่ผา่นมา การใหบ้รกิารเกมออนไลนถื์อเป็นธุรกิจ
หลกัที่สรา้งรายไดใ้หแ้กก่ลุม่บรษัิทฯ ในสดัสว่นเฉลีย่รอ้ยละ 93 ของรายไดท้ัง้หมด     

การใหบ้รกิารเกมออนไลนใ์นแตล่ะประเทศจะด าเนินการผา่นบรษัิทท่ีจดัตัง้ขึน้ในประเทศนัน้ ๆ ซึง่แตล่ะบรษัิทจะ
มีระบบเซิรฟ์เวอรท์ัง้ทีต่ัง้อยูใ่นประเทศตนเองเพื่อใหบ้รกิารแก่ผูเ้ลน่เกมในแตล่ะประเทศ และเซิรฟ์เวอรท์ี่ตัง้อยูใ่นประเทศ
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สงิคโปรใ์นกรณีที่ตอ้งการใหบ้รกิารแก่ผูเ้ลน่หลายประเทศในภมูิภาคพรอ้มกนั โดยกลุม่บรษัิทฯ ไดจ้ดัเตรยีมเซิรฟ์เวอรไ์ว้
อยา่งเพียงพอ สามารถรองรบัผูเ้ลน่เกมจ านวนมากพรอ้มกนัไดอ้ยา่งมีประสทิธิภาพ นอกจากนี ้จากกระแสการพฒันาของ
เทคโนโลยี cloud computing ที่มีประสทิธิภาพสงูขึน้แตม่ีราคาที่ต  ่าลง กลุม่บรษัิทฯ จงึปรบัเปลีย่นมาใชบ้รกิาร cloud 
platform จากผูใ้หบ้รกิารในปีทีผ่า่นมา แทนการลงทนุซือ้และบรหิารจดัการเซิรฟ์เวอรด์ว้ยตนเอง อนัเป็นผลใหส้ามารถ
บรหิารตน้ทนุดา้นระบบไอที และเพิ่มประสทิธิภาพการใหบ้รกิารไดด้ียิง่ขึน้ 

 
กลุม่บรษัิทฯ มีรายไดจ้ากการใหบ้รกิารเกมออนไลนท์้ง้บนแพลตฟอรม์พีซี (คอมพวิเตอร)์ และแพลตฟอรม์

โมบายล ์ซึง่ผูเ้ลน่สามารถเตมิเงินเขา้เกมบนแพลตฟอรม์พีซีผา่นบรกิารตา่ง ๆ ดงันี ้
 บตัรเติมเงินลว่งหนา้ที่ออกโดยกลุม่บรษัิทฯ ไดแ้ก่ บตัร @Cash และบตัร LevelUp ซึง่จ าหนา่ยในรูปแบบ

บตัรพลาสติกและบตัรอเิลก็ทรอนิกส ์ ผา่นตวัแทนจ าหนา่ยและรา้นคา้ปลกีชัน้น าทั่วภมูิภาคเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใต ้

 บตัรเติมเงินโทรศพัทห์รอืบตัรเงินสดที่ออกโดยผูใ้หบ้รกิารมือถือในแตล่ะประเทศ อาทิ บตัรเงินสด One-2-
Call!, บตัรเงินสด true money, บตัรเติมเงินโทรศพัท ์Celcom เป็นตน้ ซึง่จ าหนา่ยในรูปแบบบตัรพลาสติก
และบตัรอิเลก็ทรอนิกส ์

 การช าระผา่นบตัรเดบิตและบตัรเครดิตที่ไดร้บัการรบัรองจาก Visa และ MasterCard 
 การช าระผา่นระบบธนาคารทางออนไลน ์(Online Banking) ของ 4 ธนาคารในประเทศไทย ไดแ้ก ่ธนาคาร

กรุงเทพ ธนาคารกรุงศรอียธุยา ธนาคารกรุงไทย และธนาคารไทยพาณิชย ์ 
 การช าระออนไลนใ์นรูปแบบ QR Payment  ของ 9 ธนาคาร  ไดแ้ก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงศรอียธุยา 

ธนาคารกรุงไทย ธนาคารไทยพาณิชย ์ธนาคารทหารไทย ธนาคารออมสนิ ธนาคารกสกิรไทย ธนาคารยโูอ
บี และธนาคารธนชาต 

 การช าระผา่น K Plus Mobile Banking  แพลตฟอรม์ดิจิตลัแบงกิงของธนาคารกสกิรไทย 
 การช าระผา่นกระเป๋าเงิน true money Wallet ในประเทศไทย 
 การช าระผา่นแอปพลเิคชนั Rabbit LINE Pay ในประเทศไทย   
 การช าระผา่นบญัชี PayPal  
 การช าระผา่นบรกิาร SMS ในประเทศที่เปิดใหบ้รกิาร 
ส าหรบัเกมทีใ่หบ้รกิารบนแพลตฟอรม์โมบายล ์ ผูเ้ลน่สามารถเตมิเงินเขา้เกมผา่นช่องทางการช าระเงินของ App 

Store ส าหรบัระบบปฏิบตัิการ iOS และ Google Play ส าหรบัระบบปฏิบตัิการ Android นอกจากนี ้ ยงัสามารถใชช้่อง
ทางการเตมิเงินดงัที่กลา่วมาแลว้ขา้งตน้เพื่อเติมเงินเขา้เกมโมบายลไ์ดอ้ีกดว้ย 

 
 
วิธีการเตมิเงินเขา้เกมตา่ง ๆ ของกลุม่บรษัิทฯ จะเป็นการเตมิเงินผา่นช่องทางตา่ง ๆ ขา้งตน้เขา้ไปยงัระบบ 

PlayMall ซึง่ท าหนา้ทีเ่สมือนกระเป๋าเงินกลางเพื่อใชจ้่ายซือ้ไอเทมและบรกิารตา่ง ๆ ในเกมที่ใหบ้รกิารภายใตแ้บรนด ์
PlayPark โดยมุง่เนน้อ านวยความสะดวกและความง่ายในการเติมเงินของผูเ้ลน่เกมจากทั่วภมูิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียง
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ใต ้ ระบบสามารถรองรบัการเติมเงินเพื่อแลกเป็นแตม้ (Cash Point) ของสกลุเงินตา่ง ๆ ถึง 7 สกลุ เช่น ดอลลารส์หรฐั, 
บาท (ไทย), รงิกิต (มาเลเซยี), ดอลลารส์งิคโปร,์ ดอง (เวียดนาม), เปโซ (ฟิลปิปินส)์ และรูเปียห ์(อินโดนีเซยี) นอกจากนี ้
ในปี 2562 ที่ผา่นมา กลุม่บรษัิทฯ ยงัไดด้  าเนินการปรบัปรุงระบบการเตมิเงิน PlayMall เวอรช์นัใหม ่ ที่สามารถรองรบั
มาตรฐานดา้นการรบัรูร้ายไดท้างบญัชีแบบใหมท่ีจ่ะมีผลบงัคบัใชใ้นปี 2562 รวมถึงปรบัใหร้ะบบมีความยดืหยุน่ เพื่อให้
การจดัท าโปรโมชนัการเตมิเงินแก่ผูเ้ลน่ไดส้ะดวกและมีประสทิธิภาพมากยิง่ขึน้ 

นอกจากนี ้ เพื่อสนบัสนนุการใหบ้รกิารเกมออนไลน ์ กลุม่บรษัิทฯ จดัตัง้ศนูยบ์รกิารลกูคา้ Customer Service 
เพื่อตอบปัญหาและขอ้สงสยัดา้นเทคนิคและวิธีเลน่เกมผา่นทางโทรศพัท ์ (Call Center) ระบบแชต (Live Chat) อีเมล 
(Email) และสือ่โซเชียลมเีดีย อาทิ Facebook Fanpage และบญัชี Line@ ของบรษัิท 

ในระหวา่งปี 2562 กลุม่บรษัิทฯ เปิดใหบ้รกิารเกมออนไลนร์วม 32 เกม ใน 5 ประเทศ ดงันี ้
 

เกมออนไลน ์ ประเภทเกม* รูปแบบการคิดค่าบริการ 

 
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. Mosiang Online  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. Swordsman Online MMORPG Item Sale 

 
17. Last Chaos MMORPG Item Sale 

 
18. Shaiya  MMORPG Item Sale 
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19. Tanki Online Webgame Item Sale 

 
20. Audition Casual Item Sale 

 
21. Super Dancer Online Xtreme Casual Item Sale 

 
22. Tales Runner Casual Item Sale 

 
23. Mission Against Terror 2 FPS Item Sale 

 
24. Special Force 2  FPS Item Sale 

 
25. Special Force  FPS Item Sale 

 
26. Soul Ark Mobile Item Sale 

 
27. Genki Heroes Mobile Item Sale 

 
28. Jin Guang Qun Xia Zhuan Mobile Item Sale 

 
29. Heroes Unleashed Mobile Item Sale 

 
30. Let's Play Mahjong Mobile Item Sale 

 
31. TS Online Mobile Mobile Item Sale 

 
32. Aurora 7 Mobile Item Sale 

  รวม 32 เกม 
 

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

รองรบัผูเ้ลน่เกมไดพ้รอ้มกนัเป็นจ านวนมาก โดยผูเ้ลน่ทกุคนสามารถมีปฏิสมัพนัธก์นัในโลกของเกมไดพ้รอ้มกนั (Real-
Time Interaction) ซึง่เปิดโอกาสใหผู้เ้ลน่แขง่ขนัหรอืผกูมติรกนัไดเ้สมือนอยูใ่นโลกแหง่ความจรงิ โดยเนือ้หาของเกมสว่น
ใหญ่จะเก่ียวกบัการตอ่สูผ้จญภยัเพื่อป้องกนัตวัหรอืในภาวะสงคราม มีลกัษณะทั่วไปดงันี ้

●    ผูเ้ลน่จะเลน่เป็นตวัละครหนึง่หรอืหลายตวัในเวลาเดยีวกนั โดยใชร้ะบบการควบคมุตวัละครหลายตวั (Multi 
Character Control System : MCC) ซึง่แตล่ะตวัจะมีบทบาทตอ่เนื่อง และมีจดุเดน่จดุดอ้ยที่แตกตา่งกนัไป 

●    ผูเ้ลน่สามารถพฒันาตวัละครโดยการเพิ่มคา่ประสบการณ ์(เลเวล) และเก็บสะสมอปุกรณต์า่ง ๆ (ไอเทม) เชน่ 
อาวธุ หรอืคะแนน เพื่อเพิ่มความแข็งแกรง่ของตวัละคร ท าใหม้ีลกัษณะที่แตกตา่งจากตวัละครตวัอื่น และ
สามารถแลกเปลีย่น/ซือ้ขายไอเทมภายในเกมได ้
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●    ลกัษณะการด าเนินชีวติของตวัละครจะอา้งองิเหตกุารณเ์สมือนสงัคมในชีวิตจรงิ เช่น การแตง่งาน การรบัตวั
ละครอื่นเป็นลกูศิษยห์รอือาจารย ์การรวมกลุม่กนัเพื่อตอ่สูก้บัฝ่ายตรงขา้ม เป็นตน้ 

         ●    การเลน่เกมจะไมม่ีผลแพห้รอืชนะ แตจ่ะตอ่เนื่องไปตามเนือ้เรือ่งของเกมที่ไมม่ีวนัสิน้สดุ  
         ●    ผูเ้ลน่โดยสว่นใหญ่มคีวามภกัดีตอ่เกม ซึง่สว่นหนึง่เป็นผลจากลกัษณะของเกมทีม่ีการพฒันาตวัละครจนเกิด
ความผกูพนัและการแขง่ขนัระหวา่งผูเ้ลน่ โดยจะใชเ้วลาในการเลน่เกมคอ่นขา้งนาน เพื่อเก็บประสบการณห์รอืเลเวลใน
เกม  

 ก2. Casual Game คือรูปแบบของเกมออนไลนท์ี่มีตวัการต์นูนา่รกั สสีนัสดใส มกัเป็นเกมเลน่ง่ายที่ไมต่อ้งใช้
เวลาหรอืทกัษะในการเลน่มากนกั สามารถเลน่จบในเวลาอนัสัน้ เหมาะส าหรบัการเลน่เพื่อผอ่นคลาย  

 

ก3. First-Person Shooting คือรูปแบบของเกมออนไลนแ์นวยิงตอ่สูก้นัโดยใชอ้าวธุปืนเป็นหลกั แขง่กนัโดย
แบง่เป็นทีมแลว้ชว่ยกนัตอ่สูใ้นโหมดตา่ง ๆ มีเวลาจ ากดัในแตล่ะภารกิจ 

 

ก4. Mobile Game คือประเภทของเกมที่สามารถเลน่ไดบ้นอปุกรณส์ือ่สารแบบพกพารูปแบบตา่ง ๆ เช่น สมารต์
โฟน หรอืแท็บเลต เป็นตน้ โดยปัจจบุนัจะมีรูปแบบของเกมที่หลากหลายเช่นเดียวกบัเกมออนไลนท์ี่ใหบ้รกิารผา่นเครือ่ง
คอมพิวเตอร ์ 

 
เกมออนไลนค์ือเกมคอมพิวเตอรท์ี่ใชเ้ลน่บนระบบเครอืขา่ยอินเทอรเ์น็ต ซึง่ผูเ้ลน่สามารถแขง่ขนัและสนทนากบั

บคุคลอื่นท่ีอยูใ่นเกมไดท้นัที ผา่นระบบเซิรฟ์เวอรซ์ึง่ท าหนา้ทีเ่ก็บโปรแกรมเกมหลกัและขอ้มลูสว่นใหญ่ของผูเ้ลน่เกม โดย
ผูใ้หบ้รกิารเกมออนไลนจ์ะใหบ้รกิารแก่ผูเ้ลน่ท่ีใชเ้ครือ่งคอมพิวเตอรห์รอืโทรศพัทม์ือถือแบบสมารต์โฟนท่ีไดต้ิดตัง้
โปรแกรมเครือ่งลกูขา่ย เช่ือมโยงกบัเครอืขา่ยอินเทอรเ์น็ต และไดเ้ขา้ลงทะเบียนเพื่อเลน่เกมผา่นทางเว็บไซตห์รอืแอป
พลเิคชนัของเกมออนไลน ์ 

 
การใหบ้รกิารเกมออนไลนเ์ป็นธุรกิจที่สรา้งรายไดห้ลกัแก่กลุม่บรษัิทฯ รอ้ยละ 97 ของรายไดท้ัง้หมดในปีที่ผา่น

มา โดยกลุม่บรษัิทฯ ด าเนินงานเต็มรูปแบบเพื่อใหบ้รกิารเกมออนไลนแ์ก่ผูเ้ลน่เกมในภมูิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ เริม่
ตัง้แตก่ารจดัซือ้ลขิสทิธ์ิเกมท่ีมคีณุภาพและตรงกบัความตอ้งการของตลาด การบรหิารจดัการเกมอยา่งมีประสทิธิภาพ 
การท าการตลาดและประชาสมัพนัธ ์ 

 
การใหบ้รกิารแกไ้ขปัญหาหรอืใหข้อ้มลูแก่ลกูคา้ การจดัหาช่องทางการเติมเงินท่ีสะดวกและครอบคลมุใน

ภมูิภาค และที่ส  าคญั การจดัเตรยีมระบบคอมพวิเตอรส์  าหรบัใหบ้รกิาร ไดแ้ก่ ระบบเซิรฟ์เวอร ์อปุกรณเ์ครอืขา่ยและระบบ
รกัษาความปลอดภยั โปรแกรมคอมพิวเตอรต์า่ง ๆ และการจดัท าเว็บไซตเ์กมและช่องทางการสือ่สารกบัผูเ้ลน่ผา่นสือ่
สงัคมออนไลนต์า่ง ๆ เพื่อมอบประสบการณก์ารเลน่เกมที่ดีที่สดุใหแ้ก่ผูเ้ลน่   

 
ในระหวา่งปี 2562   กลุม่บรษัิทฯ ใหบ้รกิารเกมใน 5 ประเทศ รวม 32 เกม ดงันี ้ 
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ประเทศที่
ใหบ้รกิาร 

จ านวน
เกม 

เกมออนไลนท์ี่ใหบ้รกิาร 
ในระหวา่งปี 2562 

ไทย 
 
 

สงิคโปร ์

 
 

มาเลเซีย 
 
 
 
ฟิลปิปินส ์

 
 

อินโดนีเซีย 

11 
 
 

3 
 

 
 

20 
 
 
 
 10 

 

 
    2 

Yulgang, Granado Espada, Dragon Nest, Elsword, Audition, Tales Runner, Ran 
Online, Soul Ark, TS Online Mobile, Swordsman Online, Last Chaos  
 
 
MapleStorySEA, Audition Next Level, Soul Ark 
 

TLBB, Super Dancer Online Xtreme, Mission Against Terror 2, Mosiang Online, 
Special Force, Special Force 2, Wulin Online, 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, Yulgang, Aurora 7 
 
Perfect World, Cabal, Special Force, Special Force 2, Audition, Rising Force Online, 
Flyff, Tanki Online, Soul Ark, Shaiya 
 
 
Soul Ark, Ran Online 
 

หมายเหต ุ: มีบางเกมเปิดใหบ้รกิารในหลายประเทศ ท าใหจ้ านวนนบัรวมมากกวา่ 32 เกม  
 

          นอกจากนี ้ เพื่อสนบัสนนุการใหบ้รกิารเกมออนไลน ์กลุม่บรษัิทฯ ไดจ้ดัท าเว็บไซต ์www.playpark.com ซึง่เป็น
เว็บไซตท์า่ที่เป็นศนูยร์วมและจดุเช่ือมโยงไปยงัเกมตา่ง ๆ ทัง้เกมพีซีและเกมโมบายล ์ เป็นศนูยร์วมการดาวนโ์หลดทกุเกม
ของกลุม่บรษัิทฯ และเป็นแหลง่ชมุชนผูเ้ลน่เกม อปัเดตขา่วสารเก่ียวกบัเกม รวมถงึแลกเปลีย่นขอ้มลูและความคดิเห็น  

กลุม่บรษัิทฯไดล้งทนุในบรษัิทท่ีด าเนินธุรกิจที่เก่ียวกบัแหลง่ขอ้มลูขา่วสารดา้นไอที ไดแ้ก่ www.thaiware.com 
ซึง่เป็นเว็บไซตท์ี่เป็นศนูยร์วมดา้นไอที และยงัเป็นแหลง่ดาวนโ์หลดซอฟตแ์วรต์า่ง ๆ ทัง้ของไทยและตา่งประเทศ ทัง้ที่
จ  าหนา่ยและฟร ีตลอดจนเป็นแหลง่ชมุชนเพื่อแลกเปลีย่นขอ้มลูขา่วสาร 

กลุม่บรษัิทฯ คิดคา่บรกิารเกมออนไลนจ์ากผูเ้ลน่เกมในลกัษณะการขายไอเทมในเกม (Item Sale) โดยผู้
ใหบ้รกิารเกมจะอนญุาตใหผู้เ้ลน่เกมสามารถเขา้มาเลน่เกมไดฟ้ร ี เพื่อท่ีจะเสนอขายไอเทมในเกม เช่น อาวธุ เครือ่งแตง่
กาย และเครือ่งประดบั ใหแ้ก่ผูเ้ลน่เกม ทัง้นี ้ ผูเ้ลน่เกมมีสทิธ์ิท่ีจะซือ้หรอืไมซ่ือ้ไอเทมก็ได ้ โดยไอเทมที่ขายไดจ้ะถือเป็น
คา่บรกิารเกมของกลุม่บรษัิทฯ ทัง้นี ้ ราคาขายไอเทมจะขึน้อยูก่บัประเภทและความนิยมของเกมในแตล่ะประเทศที่
ใหบ้รกิาร นโยบายการตลาดในแตล่ะช่วงเวลา และจ านวนไอเทมที่เสนอขาย ซึง่โดยสว่นใหญ่ ราคาของไอเทมจะถกูลง
เมื่อซือ้เป็นแพ็กเกจ  
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ปัจจบุนั สดัสว่นการคิดคา่บรกิารในตลาดเกมออนไลนท์ั่วโลกไดเ้ปลีย่นจากการขายแพ็กเกจเกมเพียงครัง้เดียว
เพื่อเขา้เลน่เกมไดถ้าวร หรอืการเก็บคา่เขา้เลน่ตามเวลา (Airtime Sale) เป็นการเปิดใหเ้ลน่ฟรแีตข่ายไอเทมในเกม (Item 
Sale) เป็นสว่นใหญ่ โดยผูใ้หบ้รกิารเกมเช่ือวา่การใหบ้รกิารเลน่เกมฟรกี่อน จะสามารถดงึดดูใหผู้เ้ลน่เกมจ านวนมากเขา้
มาทดลองเลน่เกมไดง้า่ยขึน้ และหากเกมเป็นท่ีถกูใจของผูเ้ลน่ โอกาสที่ผูใ้หบ้รกิารจะสามารถสรา้งรายไดจ้ากการขายไอ
เทมก็จะมีมากกวา่การขายในรูปแบบอื่น ๆ นอกจากนี ้ ยงัมีรูปแบบการหารายไดจ้ากคา่โฆษณาที่ปรากฏในเกมโมบายล์
ประเภทแนว Casual ซึง่ผูเ้ลน่สามารถเลน่ไดฟ้รโีดยแลกกบัการดโูฆษณาที่แทรกเขา้มาระหวา่งการเลน่เกม 

  

2.2.2 กิจกรรมทางการตลาดและการจัดจ าหน่าย 
 
กิจกรรมทางการตลาด 
กลุม่บรษัิทฯ ใชช่ื้อ “เอเชียซอฟท”์ หรอื “Asiasoft” เป็นช่ือทางการคา้มาตัง้แตเ่ริ่มด าเนินธุรกิจในปี 2544 และ

กลายเป็นท่ียอมรบัอยา่งกวา้งขวางในหมูผู่เ้ลน่เกมทั่วทัง้ภมูิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ ในฐานะผูน้  าในการใหบ้รกิารเกม
ออนไลน ์ ทัง้ในดา้นการคดัสรรเกมชัน้น า การท าการตลาด การใหบ้รกิาร และการสรา้งความสมัพนัธอ์นัดีกบัผูเ้ลน่ ตอ่มา
ภายหลงัเพื่อใหเ้กิดความชดัเจนในดา้นภาพลกัษณท์างการตลาดและรองรบัการขยายบรกิารสูธุ่รกิจประเภทอื่นในอนาคต 
กลุ่ ุ มบรษัิทฯ ไดส้รา้งตราสนิคา้ใหมช่ื่อ “เพลยพ์ารค์” หรอื “PlayPark” ส าหรบัใชท้ าการตลาดในผลติภณัฑก์ลุม่เกม และ
ช่ือ Asiasoft ไดถ้กูก าหนดใหเ้ป็นช่ือทางการคา้ในระดบัองคก์ร (Corporate Brand)  

กิจกรรมทางการตลาดนบัเป็นกลยทุธส์  าคญัที่จะสือ่สารกบัลกูคา้ทัง้ในกลุม่ลกูคา้ปัจจบุนัและกลุม่ลกูคา้ใหม่ 
เพื่อสรา้งการรบัรูแ้ละเขา้ใจในบรกิารและเกมออนไลนท์ี่กลุม่บรษัิทฯ น าเสนอ รวมทัง้ไดต้ระหนกัวา่กลุม่บรษัิทฯ 

เป็นสว่นหนึง่ของความบนัเทิงในชีวิตประจ าวนัท่ีราคาถกูกวา่และหาซือ้ไดง้า่ย นอกเหนือจากการเปิดตวัเกมแลว้ กิจกรรม
ทางการตลาดยงัรวมถึงกิจกรรมเพื่อเสรมิสรา้งความสมัพนัธก์บัลกูคา้ กิจกรรมเพื่อเสรมิสรา้งฐานะทางการตลาด 
ภาพลกัษณอ์งคก์ร และเพื่อสงัคม นอกจากนี ้กลุม่บรษัิทฯ ยงัไดส้  ารวจตลาดอย่างตอ่เนื่องเพื่อใหเ้ขา้ใจความตอ้งการและ
พฤติกรรมของผูเ้ลน่เกม ซึง่ช่วยใหก้ารจดัท ากิจกรรมทางการตลาดมีประสทิธิภาพและสรา้งความพงึพอใจสงูสดุแก่ลกูคา้ 
อีกทัง้ยงัจดักิจกรรมการตลาดรว่มกบัพนัธมิตรทางการคา้ อาทิ ช่องทางการช าระเงิน รา้นอินเทอรเ์น็ตคาเฟ่ หรอืแบรนด์
สนิคา้ชัน้น าตา่ง ๆ ในภมูิภาค เพื่อประชาสมัพนัธ ์ และสรา้งการรบัรูใ้นตวัผลติภณัฑ ์ รวมถงึรกัษาฐานลกูคา้ (customer 
retention) และสรา้งความจงรกัภกัดีของลกูคา้ตอ่แบรนดข์องผลติภณัฑ ์(brand loyalty) 

 
การจัดจ าหน่าย  
ในการใหบ้รกิารเกมออนไลน ์กลุม่บรษัิทฯ จะจดัจ าหนา่ยบตัรเติมเงินลว่งหนา้ @Cash ผา่นตวัแทนจ าหนา่ยตา่ง 

ๆ และรว่มมือกบัผูใ้หบ้รกิารการช าระเงินในรูปแบบตา่ง ๆ เพื่อรบัช าระคา่บรกิารเติมเงินเขา้เกม โดยกลุม่บรษัิทฯ เช่ือวา่
การมชี่องทางการเติมเงินท่ีสะดวกและปลอดภยั เขา้ถึงกลุม่ลกูคา้ไดอ้ยา่งครอบคลมุ อีกทัง้ตอ้งมีตน้ทุนท่ีต ่าที่สดุ เป็น
ปัจจยัส าคญัในการสรา้งรายไดแ้ละผลก าไร โดยผูเ้ลน่เกมสามารถเติมเงินเขา้เกมออนไลนข์องบรษัิทฯ ผา่นทางช่องทาง
หรอืผูใ้หบ้รกิารช าระเงิน ตามรายละเอียดดงันี ้
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ไทย : 

 @Cash 
@Cash คือบตัรเติมเงินลว่งหนา้ที่ผูเ้ลน่เกมจา่ยเงินเพื่อซือ้หมายเลข (Serial No.) และรหสั (Password) เพื่อ

แลกเป็นเงินเสมือนจรงิ ซึง่สามารถน าไปใชซ้ือ้ไอเทมในเกมทกุเกม หรอืใชเ้ตมิเงินเขา้กระเป๋าเงิน PlayMall ของกลุม่บรษัิท
ฯ  ปัจจบุนั ผูเ้ลน่สามารถซือ้บตัร @Cash ไดท้ี่รา้นสะดวกซือ้เซเวน่ อีเลฟเวน่ และ แฟมิลีม่ารท์, ตูเ้ติมเงินออนไลนบ์ุญเติม, 
เว็บไซตข์องตวัแทนจ าหนา่ย อาทิ www.rtbplus.com, www.zest.co.th และจดุรบัช าระ mPay Station 
 

 

 

 
One-2-Call! 

บรษัิทฯ รว่มมือกบับรษัิท แอดวานซ ์เอ็มเปย ์จ ากดั  ผูใ้หบ้รกิารบตัรเงินสด One-2-Call! เพื่อใหผู้เ้ลน่เกมมคีวาม
สะดวกในการเติมเงินมากขึน้ โดยผูเ้ลน่สามารถซือ้บตัรเงินสด One-2-Call! ไดจ้ากรา้นสะดวกซือ้ตา่ง ๆ แลว้น ามาเตมิเงิน
เขา้เกมไดเ้ช่นเดียวกบับตัร @Cash 
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True Money 
บรษัิทฯ รว่มมือกบับรษัิท ทรูมนันี่ จ ากดั ผูใ้หบ้รกิารบตัรเงินสด true money ซึง่เป็นบตัรที่ไดร้บัความนยิมในการ

ใชเ้ติมเงินเขา้เกมมากที่สดุในประเทศไทย โดยผูเ้ลน่เกมสามารถซือ้บตัรเงินสด true money ไดจ้ากรา้นสะดวกซือ้มากกวา่ 
13,000 แหง่ แลว้น ามาเติมเงินเขา้เกมไดเ้ช่นเดยีวกบับตัร @Cash 
 

 
 

บตัรเดบิท และ บตัรเครดิต 
บรษัิทฯ เปิดรบัช าระการเติมเงินเขา้เกมหรอืกระเป๋าเงิน PlayMall ผา่นบตัรเดบิตที่รองรบัการท าธุรกรรมผา่น

ระบบออนไลน ์และบตัรเครดิตของสถาบนัการเงินในประเทศไทย ซึง่ไดร้บัการรบัรองจาก Visa และ MasterCard  

 

บรกิารธนาคารทางออนไลน ์
บรษัิทฯ เปิดรบัช าระการเตมิเงินเขา้เกมโดยตดับญัชีธนาคารผา่นระบบออนไลนไ์ด ้ 4 ธนาคาร คือ ธนาคาร

กรุงเทพ ธนาคารกรุงศรอียธุยา ธนาคารกรุงไทย และธนาคารไทยพาณิชย ์
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Rabbit LINE Pay 
บรษัิทฯ รว่มมือกบั บรษัิท แรบบิท-ไลน ์เพย ์จ ากดั ในเครอืบรษัิท ไลน ์คอรป์อเรชั่น จ ากดั ผูใ้หบ้รกิารแอปพลเิค

ชนัเมสเซนเจอร ์LINE ที่มีผูใ้ชง้านมากที่สดุในประเทศไทย โดยผูเ้ลน่เกมสามารถเติมเงินเขา้เกมหรอืกระเป๋าเงิน PlayMall 
ของบรษัิทฯ ไดอ้ยา่งสะดวกผา่นกระเป๋าเงิน Rabbit LINE Pay 

 

 
 

true money Wallet 
บรษัิทฯ รว่มมือกบั บรษัิท ทรู มนัน่ี จ ากดั ผูใ้หบ้รกิารแอปพลเิคชนั true money Wallet (E-Wallet) ซึง่เป็น

กระเป๋าเงินอเิลก็ทรอนิกสท์ี่มีผูใ้ชง้านมากกวา่ 10 ลา้นรายในประเทศไทย โดยผูเ้ลน่เกมสามารถเติมเงินเขา้เกม หรอื 
กระเป๋าเงิน PlayMall ของบรษัิทฯ ไดอ้ยา่งสะดวกผา่นกระเป๋าเงิน true money Wallet 

QR Payment 
บรษัิทฯ เปิดบรกิารเตมิเงินเขา้เกมโดยการช าระเงินออนไลนใ์นรูปแบบ QR Payment ผา่นแอปพลเิคชนัของ 9 

ธนาคาร คือ  ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงศรอียธุยา ธนาคารกรุงไทย ธนาคารไทยพาณิชย ์ ธนาคารทหารไทย ธนาคาร
ออมสนิ ธนาคารกสกิรไทย ธนาคารยโูอบี และธนาคารธนชาต ดว้ยการสแกน QR Code เพื่อตดัเงินจากบญัชีธนาคารเขา้
เกมหรอืกระเป๋าเงิน PlayMall ไดอ้ยา่งง่ายดาย 
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K Plus Mobile Banking 
บรษัิทฯ เปิดรบัช าระการเติมเงินเขา้เกมหรอืกระเป๋าเงิน PlayMall ผา่นแอปพลเิคชนั K Plus Mobile Banking  

แพลตฟอรม์ดิจิตลัแบงกิงจากธนาคารกสกิรไทยผา่นทางโทรศพัทม์ือถือไดอ้ยา่งสะดวกรวดเรว็ 
 

มาเลเซีย : 

 Credit & Debit Card : ผูเ้ลน่เกมสามารถซือ้ @Cash และช าระเงินผา่นทางบญัชี PayPal ดว้ยบตัรเครดติ 

              @Cash : ผูเ้ลน่เกมสามารถซือ้บตัรเติมเงิน @Cash จากรา้นคา้ปลกีชัน้น าทีเ่ป็นช่องทางจ าหนา่ยของ ACS 

 @Cash e-Pin : ผูเ้ลน่เกมสามารถซือ้บตัร @Cash ในรูปอิเลก็ทรอนิกสผ์า่นตวัแทนจ าหนา่ยในประเทศ เช่น 

MOL, ACS, Offgamers, Epay และ Wefirst 

 @Cash on Mobile : ผูเ้ลน่เกมสามารถซือ้บตัร @Cash ในรูปอเิลก็ทรอนิกสผ์า่นระบบช าระเงินโทรศพัทม์ือถือ

เครอืขา่ย Maxis, Digi และ Apigate 

 Direct Top-up : ผูเ้ลน่เกมสามารถเตมิเงินตรงเขา้เกมผา่นบรกิารของ Yougopay, Offgamers MGC, 

Gamesberry หรอื Mycard 

 Online Banking : ผูเ้ลน่เกมสามารถเติมเงินเขา้เกมผา่นระบบช าระเงินออนไลนข์องธนาคาร 

Wallet System : สามารถช าระเงินผา่นระบบกระเป๋าเงินท่ีก าลงัเป็นท่ีนิยม เช่น WeChat, Boost, GrabPay, 

Alipay 

 

 
สิงคโปร ์: 

 @Cash e-Pin : ผูเ้ลน่เกมสามารถซือ้ @Cash ในรูปแบบอเิลก็ทรอนิกสผ์า่นทางหนา้เว็บไซตข์องตวัแทน
จ าหนา่ย อาทิ zGold MOL และ OffGamers  

 Direct Top-up : ผูเ้ลน่เกมสามารถซือ้และเตมิเงิน @Cash ดว้ยบญัชี PayPal, บตัรเครดติ (Visa, 
MasterCard) และบตัรเดบิต (eNETS) 

 I Mobile Wallets : ดว้ยการเพิ่มขึน้ของการใชง้านกระเป๋าเงินมือถือและการท่ีเป็น  All-in-1 Apps ท าให้
สามารถซือ้ @Cash ไดอ้ยา่งสะดวกแมใ้นขณะเดินทางดว้ย GrabPay 

 
อินโดนีเซีย : 

 GudangVoucher : ระบบช าระเงินออนไลนท์ี่ผูใ้ชบ้รกิารสามารถเติมเงินเพื่อใชจ้่ายคา่บรกิารตา่ง ๆ เช่น คา่
โทรศพัท ์คา่ลขิสทิธ์ิโปรแกรม คา่บรกิารตา่ง ๆ รวมถึงการเติมเงินเขา้เกม 
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 Wavepoint : ระบบการช าระเงินออนไลนท์ี่เปิดใหผู้เ้ลน่เตมิเงินเพือ่ช าระคา่บรกิาร เช่น คา่โทรศพัท ์
คา่ลขิสทิธ์ิซอฟตแ์วร ์คา่บรกิารอ่ืน ๆ รวมถึงการเติมเงินเขา้เกม ผูเ้ลน่สามารถใช ้Wavepoint เพื่อเติมเงินเขา้
กระเป๋า PlayMall 

 Wavevoucher : บตัรเติมเงินท่ีผูเ้ลน่สามารถซือ้ผา่นช่องทางออนไลนแ์ละรา้นคา้ปลกี และเติมเงินเขา้
กระเป๋า PlayMall 

 
ฟิลิปปินส ์: 

 @Cash : ผูเ้ลน่เกมสามารถซือ้บตัร @Cash ทัง้แบบบตัรเติมเงินและบตัรอิเลก็ทรอนิกสผ์า่นรา้นคา้ตา่ง ๆ 
ไดแ้ก่ รา้น MINISTOP (บตัรเติมเงิน) 7-Eleven (บตัรเติมเงินและบตัรอิเลก็ทรอนิกส)์ และ Cebuana 
Lhuillier (บตัรอิเลก็ทรอนิกส)์ 

 Debit Card : ผูเ้ลน่สามารถซือ้บตัร @Cash ในรูปแบบบตัรอิเลก็ทรอนิกสผ์า่น EON และ PayMaya โดยการ
ช าระเงินผา่นบตัรเดบิต   

 Sale via Customized Platform : ALL SERVE จ าหนา่ยบตัรเติมเงินและบตัรอิเลก็ทรอนิกส ์@Cash ผา่น
ระบบเติมเงินของตวัเอง โดยมีช่องทางใหมเ่พิ่มเติม คือ Coins.ph, GCash, Shopee และ Lazada 

 Sale on Web Platform : จ าหนา่ยบตัรเติมเงิน บตัรรายเดือน และบตัรอิเลก็ทรอนิกส ์@Cash ผา่นเว็บไซต์
และระบบเรยีกเก็บเงิน ไดแ้ก่ GAMEX จ าหนา่ยบตัรรายเดือนและบตัรเติมเงิน Smart/Sun ซึง่แปลงเป็นโคด้ 
@Cash ได ้ GAMER จ าหนา่ยบตัรเติมเงินของ Globe ซึง่แปลงเป็นโคด้ @Cash ไดเ้ช่นกนั สว่นเว็บไซต ์
Load Central และ PONDO จ าหนา่ย @Cash ในรูปแบบอเิลก็ทรอนิกส ์

 

 2.2.3 กลยุทธก์ารแข่งขนั 
ในช่วงไมก่ี่ปีที่ผา่นมา เกมพีซมีีอตัราลดลงทัง้ในแง่จ านวนผูเ้ลน่ รายได ้และจ านวนผูใ้หบ้รกิาร ซึง่เป็นสาเหตทุี่ผู้

ใหบ้รกิาร รวมถึงเอเชียซอฟท ์ตอ้งปรบัตวัเพื่อรบัสถานการณด์งักลา่ว และตัง้แตปี่ที่ผา่นมา เทรนดข์องเกมพีซเีริม่คงที่ ซึง่
การเปลีย่นแปลงครัง้นีท้  าใหผู้ใ้หบ้รกิารท่ีมีความแข็งแกรง่ไมพ่อคอ่ย ๆ ปิดตวัลง มเีพียงบรษัิทท่ีมผีลงานท่ีดีและครองกลุม่
ผูเ้ลน่ท่ีเหนียวแนน่เทา่นัน้ท่ีสามารถยืดหยดัอยูใ่นอตุสาหกรรมนีไ้ด ้

โดยการขยายตวัของเกมโมบายลเ์ป็นสาเหตหุลกัของการถดถอยของตลาดเกมพีซี ผูใ้หบ้รกิารเดิมหลายรายรบี
เขา้สูต่ลาดดว้ยการซือ้ลขิสทิธ์ิเกมท่ีมีตน้ทนุสงู ซึง่เป็นผลจากการแขง่ขนัระหวา่งผูใ้หบ้รกิารจ านวนมากท่ีเขา้มาแยง่ชิงเกม
โมบายลท่ี์ยงัมีจ านวนนอ้ย สง่ผลใหต้น้ทนุการซือ้ลขิสทิธ์ิเกมเพ่ิมสงูขึน้ และเกมสว่นใหญ่ไมป่ระสบความส าเรจ็ ท าใหผู้ใ้ห้
บรกิารหลายรายออ่นแอลง และในท่ีสดุก็ตอ้งออกจากอตุสาหกรรมไป 

ดว้ยสถานการณท์ี่ตลาดเกมโมบายลม์ีการเติบโตทีม่ั่นคง และมจี านวนผูใ้หบ้รกิารลดลง ท าใหภ้าพรวมตลาด
เอือ้ตอ่การซือ้ลขิสทิธ์ิและการเปิดตวัเกมใหมท่ี่สรา้งกระแสได ้ซึง่จะช่วยเพ่ิมโอกาสในการลงทนุท่ีดี 

 
การกระจายการลงทุนในธุรกจิเกมออนไลนไ์ปยงัหลายประเทศที่มีศักยภาพ 
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สถานการณต์ลาดในปัจจบุนั มีการซือ้ลขิสทิธ์ิเกมเก่าจ านวนมากมาเปิดใหบ้รกิาร โดยบรษัิทฯ สามารถท าไดด้ี
เกินจากที่คาดการณไ์ว ้ ซึง่เอเชียซอฟทจ์ะยงัคงรกัษาแนวทางนี ้ เพื่อเสรมิความแขง็แกรง่ใหแ้ก่บรษัิทฯ ตอ่ไป นอกจากนี ้
หนึง่ในกลยทุธข์องเอเชียซอฟทใ์นปี 2562 คือการขยายสู ่ 2 ตลาดใหม ่ คือประเทศอินโดนีเซยีและพมา่ แมป้ระเทศ
อินโดนีเซียจะเป็นตลาดที่มคีวามทา้ทาย เนื่องจากมีความหลากหลายทางภมูิศาสตร ์ภาษา และวฒันธรรม แตบ่รษัิทฯ ยงั
สามารถเปิดตวัเกม Ran Online ได ้ และท าผลงานไดต้ามทีค่าดหวงัไว ้ ถือเป็นการวางรากฐานเพื่อผลกัดนัตอ่ไปในปี 
2563 
 ส าหรบัประเทศพมา่ ที่เพิ่งเริม่วางระบบโครงสรา้งพืน้ฐาน จงึเป็นเรือ่งที่ทา้ทายอยา่งยิ่งในการท าการตลาด 
อยา่งไรก็ตาม ประเทศพมา่เป็นตลาดที่มีศกัยภาพในอนาคต เอเชียซอฟทจ์งึเขา้ไปศกึษา และพฒันาขีดความสามารถของ
เราใหพ้รอ้มที่จะรุกตลาดพมา่ทนัทีท่ีระบบตา่ง ๆ พรอ้ม 

 
การเพิ่มจ านวนเกมออนไลน ์และพัฒนาเนือ้หาเกมที่ยงัคงเปิดให้บริการอยา่งตอ่เน่ือง 
ในระหวา่งปี 2562 กลุม่บรษัิทฯ เปิดใหบ้รกิารเกมออนไลนร์วม 32 เกมใน 5 ประเทศ โดยตลอดระยะเวลาที่ผา่น

มา กลุม่บรษัิทฯ รว่มกบัผูพ้ฒันาและจดัจ าหนา่ยเกมออนไลนใ์นการปรบัปรุงรูปแบบและเนือ้หาเกมทีเ่ปิดใหบ้รกิารอยูใ่ห้
ตรงตามความตอ้งการของผูเ้ลน่อยูเ่สมอ รวมทัง้มีแผนในการจดัหาเกมใหม ่ ๆ ที่หลากหลาย เพือ่เปิดใหบ้รกิารเพิม่ขึน้ใน
แตล่ะประเทศ เพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูเ้ลน่ใหค้รอบคลมุในทกุประเภทของเกม 
 ความสามารถในการด าเนินงานในภมูิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใตเ้ป็นขอ้ไดเ้ปรยีบที่ส  าคญัยิง่ของบรษัิทฯ 
เนื่องจากปัจจบุนันี ้ ผูพ้ฒันาใหค้วามสนใจในแนวทางการเปิดใหบ้รกิารเกมที่รองรบัไดห้ลายภาษา และใชเ้ซิรฟ์เวอรเ์ดยีว
ในการเปิดใหบ้รกิารทั่วภมูิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ ซึง่ผูพ้ฒันาจะใชเ้พยีงทีมเดยีวในการพฒันาและใหบ้รกิารเกมนัน้ 
ๆ โดยไมจ่ าเป็นตอ้งมีทมีพฒันาหลายทีมในการดแูลเกมหลายประเทศ จึงเป็นการช่วยลดคา่ใชจ้่าย และท าใหก้ารเปิดเกม
ใหมห่รอืเกมเก่ามีประสทิธิภาพมากขึน้ ซิง่ถือเป็นขอ้ไดเ้ปรยีบหลกัที่จะสรา้งประโยชนใ์หแ้ก่บรษัิทฯ มากยิ่งขึน้ในปี 2563 
เป็นตน้ไป ทัง้ในสว่นของเกมพีซแีละเกมโมบายล ์
 

การเสริมสร้างฐานะทางการตลาดให้แข็งแกร่งอยา่งต่อเน่ืองและเน้นลกูค้าเป็นส าคัญ 
กลุม่บรษัิทฯ เสรมิสรา้งฐานะทางการตลาดใหแ้ข็งแกรง่อยา่งตอ่เนื่อง โดยมุง่เนน้กลยทุธ ์4 ดา้น เพื่อสรา้งความ

แตกตา่งจากคูแ่ขง่ และรกัษาสถานะการเป็นผูใ้หบ้รกิารเกมออนไลนช์ัน้น าในภมูิภาค 

 การน าเสนอเกมออนไลนช์ัน้น าทีเ่ป็นท่ีรูจ้กัและเป็นท่ีนยิมในตลาดตา่งประเทศ : กลุม่บรษัิทฯ เช่ือวา่เกมที่
เป็นท่ีรูจ้กัและไดร้บัความนิยมในตลาดตา่งประเทศ มกัมีจดุเดน่ทัง้ดา้นรูปแบบและเนือ้หา ซึง่จะชว่ยเพิม่
โอกาสความส าเรจ็ของกลุม่บรษัิทฯ ในการท าการตลาดในประเทศเปา้หมาย 

 การน าเกมออนไลนท์ี่เคยไดร้บัความนิยมในอดีตกลบัมาเปิดใหบ้ริการอีกครัง้ : กลุม่บริษัทฯ เล็งเห็นว่าเกม
ออนไลนท์ี่เคยไดร้บัความนิยมในอดีตนัน้ยงัคงมีฐานลกูคา้ที่เฝา้รอการน าเกมกลบัมาใหบ้ริการใหม่อีกครัง้ 
จดุแข็งของเกมจะตอ้งมีเนือ้หาและภาพรวมที่สอดรบักบัวิถีชีวิตของผูเ้ลน่เกมยคุใหม่ จึงตอ้งปรบัเปลี่ยนให้
เกมเขา้กบัพฤติกรรมของผูบ้รโิภค และพฒันากลยทุธเ์พื่อเพิ่มโอกาสในการสรา้งรายไดแ้ละขยายฐานลกูคา้



 
บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) 

ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ 
 

_______________ รับรองความถูกตอ้ง 

2. ลกัษณะการประกอบธุรกิจ               หนา้ 19 
 

ของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งในปีที่ผ่านมา เกมในอดีตที่กลุ่มบริษัทฯ น ากลับมาเปิดให้บริการอีกครัง้ก็ประสบ
ความส าเรจ็เป็นอยา่งดีในหลายประเทศ 

 การท ากิจกรรมทางการตลาดโดยตรงแก่กลุม่เป้าหมาย : กลุม่บริษัทฯ สามารถใชฐ้านลกูคา้จากขอ้มลูของ
บรษัิทฯ เป็นจดุเริม่ตน้ในการท ากิจกรรมทางการตลาดโดยตรง เพื่อรกัษาและขยายฐานลกูคา้อย่างต่อเนื่อง 
ซึง่รวมถึงกิจกรรมเปิดตวัและแนะน าเกมใหม่ การสง่เสริมการเลน่เกมทัง้ในรูปแบบกิจกรรมในเกม เช่น การ
แขง่ขนัในเกมออนไลน ์กิจกรรมพิเศษตามเทศกาล เป็นตน้ และในรูปแบบกิจกรรมนอกเกมออนไลน ์เช่น การ
รวมกลุ่มและสงัสรรคร์ะหว่างผูเ้ล่นเกม การส่งจดหมายแนะน าเกมใหม่ การสนบัสนุนกิจกรรมช่วยเหลื อ
สงัคม เป็นตน้  

 การพฒันาช่องทางการจดัจ าหนา่ยบตัรเตมิเงินและช่องทางการเติมเงินใหม ่ๆ ใหค้รอบคลมุและทั่วถึง : กลุม่
บรษัิทฯ มีนโยบายเพิ่มช่องทางการเติมเงินใหค้รอบคลมุทั่วทัง้ภมูิภาคมากยิ่งขึน้ โดยมุ่งขยายเครือข่ายไปยงั
ช่องทางที่หลากหลาย รวมถึงการปรบัเปลีย่นหรอืเพิ่มช่องทางใหม ่ๆ ใหส้อดคลอ้งกบัพฤติกรรมของผูบ้ริโภค
ยคุใหมท่ี่เปลีย่นแปลงจากเดิม อีกทัง้เพื่อเป็นการลดตน้ทนุการเติมเงินของกลุม่บริษัทฯ ใหต้  ่าลง แต่อ านวย
ความสะดวกแก่ผูเ้ล่นมากยิ่งขึน้ ซึ่งจะช่วยสรา้งความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั นอกจากนี ้ช่องทางการจัด
จ าหนา่ยหรอืช่องทางการเติมเงินยงัสามารถใชเ้ป็นช่องทางท าการตลาดไดเ้ป็นอย่างดี เช่น การจดักิจกรรม
ทางการตลาดหรอืการสง่เสรมิการขายรว่มกนั การใชส้ือ่โฆษณาที่ไดร้บัการสนบัสนนุจากชอ่งทางการเตมิเงิน
หรอืการจดัจ าหนา่ยในการแนะน าผลติภณัฑใ์หเ้ขา้ถึงกลุม่ผูเ้ลน่ 

 
การท ากจิกรรมทางการตลาดเพื่อกระตุน้ยอดขายไอเทม 
เนื่องจากเกมออนไลนส์ว่นใหญ่ทีก่ลุม่บรษัิทฯ ใหบ้รกิารในปัจจบุนั คิดคา่บรกิารจากการขายไอเทมในเกม กลุม่

บรษัิทฯ จึงมุง่เนน้ท าการตลาดโดยตรงตอ่กลุม่ผูเ้ลน่เกม เพื่อกระตุน้การซือ้ไอเทมอยา่งตอ่เนื่อง เช่น การจดัแพ็กเกจการ
ขายไอเทมในแตล่ะเดือน การท า Item Shop/Item Mall ในเว็บไซต ์การท าโปรโมชนักระตุน้การเตมิเงินกบัช่องทางเตมิเงิน
ตา่ง ๆ โดยประชาสมัพนัธถ์ึงกลุม่ผูเ้ลน่ผา่นทางสือ่ตา่ง ๆ ของกลุม่บรษัิทฯ 

 
การให้บริการศูนยข์้อมูลเกมออนไลนอ์ยา่งมีประสิทธิภาพ 
การใหบ้รกิารศนูยข์อ้มลูเกมออนไลนน์บัเป็นเครือ่งมือส าคญัที่ชว่ยใหผู้เ้ลน่เกมสามารถเลน่เกมไดอ้ยา่งราบรืน่

และตอ่เนื่อง ซึง่จะสง่ผลใหผู้เ้ลน่เกมเช่ือมั่นในบรกิารของกลุม่บรษัิทฯ ท าใหเ้กิดความภกัดตีอ่เกม เพิ่มระยะเวลาการเลน่
เกม และเพิม่โอกาสในการซือ้ไอเทมในเกม ปัจจบุนั กลุม่บรษัิทฯ ใหบ้รกิารขอ้มลูเกมผา่นทางช่องทางที่หลากหลาย ดงันี ้

ประเทศ ช่องทางการให้บริการ 

ไทย - Call Center    (9.00 - 23.00 น.) 
- E-Support*    (24 ชั่วโมง) 
- Live Chat    (9.00 - 23.00 น.) 
- Facebook Fan Page 
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มาเลเซีย - iBox*     (24 ชั่วโมง) 
- Live Chat   (11.00 - 20.00 น.) 
- Facebook Fan Page 

สงิคโปร ์ - iBox*     (24 ชั่วโมง) 
- Live Chat   (11.00 - 20.00 น.) 
- Facebook Fan Page 

ฟิลปิปินส ์ - iBox*     (24 ชั่วโมง) 
- Facebook Fan Page 

ฟิลปิปินส ์ - iBox*     (24 ชั่วโมง) 
- Facebook Fan Page 

อินโดนีเซีย - Call Center    (9.00 - 17.00 น.) 
- Line@    (9.00 - 17.00 น.) 
- Telegram Messenger (9.00 - 17.00 น.) 
- WhatsApp   (9.00 - 17.00 น.) 

 *ระบบแจง้ปัญหา 
 
 
กลุม่บรษัิทฯ มีนโยบายพฒันาและปรบัปรุงประสทิธิภาพการใหบ้รกิารทัง้หลายดงักลา่วใหด้ียิ่งขึน้อยูเ่สมอ 

รวมถงึจดัหาและพฒันาบคุลากรและระบบการบรกิารใหเ้พยีงพอตอ่การใหบ้รกิารอยา่งมีประสทิธิภาพ เขา้กบัไลฟ์สไตล์
ของผูเ้ลน่เกมในยคุปัจจบุนั และสรา้งความพงึพอใจตอ่ผูเ้ลน่เกมซึง่ถือเป็นลกูคา้ที่ส  าคญัของกลุม่บรษัิทฯ   

 
 การพัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศที่ใช้ในการให้บริการเกมออนไลน ์

ในการเลน่เกมออนไลนจ์ะตอ้งมกีารติดตอ่สือ่สารกนัตลอดเวลาระหวา่งเครือ่งของผูเ้ลน่และเซิรฟ์เวอรท์ี่ใหบ้รกิาร 
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสทิธิภาพดีและมีความปลอดภยัสงูจะช่วยใหผู้เ้ลน่เกมมีปฏิสมัพนัธใ์นโลกของเกมได้
พรอ้มกนัอยา่งราบรืน่ ตอ่เนื่อง และรวดเรว็ ซึง่ถือเป็นหวัใจส าคญัของการเลน่เกมออนไลน ์ ดงันัน้กลุม่บริษัทฯ จงึลงทนุ
พฒันาประสทิธิภาพและความปลอดภยัของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอยา่งตอ่เนื่อง นอกจากนี ้กลุม่บรษัิทฯ ยงัมีทีมงาน
ที่ศกึษา วิเคราะห ์และปรบัปรุงระบบตา่ง ๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัการเลน่เกมและการใหบ้รกิารอื่น ๆ ใหม้ีความทนัสมยัและง่าย
ตอ่การใชง้านยิง่ขึน้ในทกุปี  

บรษัิทฯ ใหค้วามส าคญักบัการบรหิารจดัการดา้นความมั่นคงปลอดภยัในระบบสารสนเทศ ซึง่ครอบคลมุทัง้
กระบวนการท างานภายในของทมีงานและระบบตา่ง ๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัการใหบ้รกิารลกูคา้ โดยบรษัิทฯ เป็นผูใ้หบ้รกิารเกม
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ในประเทศไทยรายแรกที่ไดร้บั ISO/IEC 27001:2013 (Information Security Management System : ISMS) ซึง่เป็น
มาตรฐานท่ีก าหนดขึน้โดยองคก์รท่ีมีช่ือเสยีงและมีความนา่เช่ือถือระหวา่งประเทศ คือ ISO (The International 
Organization for Standardization) และ IEC (The International Electrotechnical Commission) ซึง่ก าหนดมาตรฐาน
ดา้นการบรหิารจดัการความมั่นคงปลอดภยัของระบบสารสนเทศที่องคก์รตา่ง ๆ น ามาใหบ้รกิารทัง้ภายในและภายนอก
องคก์ร โดยมาตรฐานนีส้ามารถน าไปประยกุตใ์ชอ้ยา่งครอบคลมุทกุกลุม่อตุสาหกรรมและทกุกลุม่ธุรกิจ 

 
อัตราค่าบริการเกมออนไลนท์ีเ่หมาะสมและแข่งขนัได ้
กลุม่บรษัิทฯ มีนโยบายการตัง้ราคาคา่บรกิารเกมออนไลนใ์นอตัราที่เหมาะสมแก่กลุม่ลกูคา้ในแตล่ะประเทศ 

โดยใหเ้ลน่เกมฟรแีละคดิคา่บรกิารจากการขายไอเทมในเกม เพื่อช่วยเพิ่มขดีความสามารถในการแขง่ขนักบัผูป้ระกอบการ
ทัง้ในอตุสาหกรรมเดียวกนัและในธุรกิจความบนัเทิงอื่น ๆ ในขณะเดียวกนั อตัราคา่บรกิารดงักลา่วจะตอ้งสามารถสรา้ง
ผลตอบแทนที่ดีใหแ้ก่กลุม่บรษัิทฯ ได ้ อยา่งไรก็ตาม กลุม่บรษัิทฯ ไมม่ีนโยบายท าการตลาดดว้ยอตัราคา่บรกิารท่ีต ่ากวา่
คูแ่ขง่ (Price War) 
 

การพัฒนาชอ่งทางธุรกิจใหม่  
กลุม่บรษัิทฯ มีนโยบายปรบัปรุงพฒันาแนวทางใหม ่ ๆ ทีต่อบโจทยพ์ฤตกิรรมของผูบ้รโิภคที่เปลีย่นไปอยูเ่สมอ 

ไมว่า่จะเป็นพฤติกรรมการใชง้านอินเทอรเ์น็ตหรอืแอปพลเิคชนัของคนรุน่ใหม ่ โดยมุง่เนน้ท่ีการอ านวยความสะดวกในการ
เขา้ถงึบรกิารของกลุม่บรษัิทฯ เชน่ การเขา้ถึงเกมออนไลนข์องกลุม่บรษัิทฯ การรบัขอ้มลูขา่วสารของเกม และการรบัรางวัล
พิเศษตา่ง ๆ จากเกม ซึง่จะช่วยใหก้ลุม่เปา้หมายผกูพนักบัการบรกิารของกลุม่บรษัิทฯ และยิ่งเปิดขยายช่องทางการ
สือ่สารระหวา่งกลุม่บรษัิทฯ กบักลุม่เปา้หมาย และกลุม่พนัธมิตรทางธุรกิจและผูพ้ฒันาทีต่อ้งการเขา้สูต่ลาดเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใตภ้ายใตแ้พลตฟอรม์ของ PlayPark 
 

2.3 การตลาดและภาวะการแข่งขนั 
 2.3.1 ภาพรวมอุตสาหกรรมเกมออนไลนโ์ดยทั่วไปในภมิูภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้

ภมูิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใตเ้ป็นตลาดเปา้หมายในการใหบ้รกิารดา้นความบนัเทงิออนไลนข์องกลุม่บรษัิทฯ 
ประกอบดว้ย 5 ประเทศ คือ ไทย สงิคโปร ์มาเลเซยี อินโดนีเซยี และฟิลปิปินส ์ปัจจบุนัอตัราการเตบิโตของจ านวนผูใ้ช้
อินเทอรเ์น็ตเพิม่ขึน้อยา่งรวดเรว็ ซึง่จ านวนผูเ้ลน่เกมออนไลนน์ัน้จะสมัพนัธโ์ดยตรงกบัจ านวนผูใ้ชอ้ินเทอรเ์น็ต การท่ี
คา่บรกิารอินเทอรเ์น็ตความเรว็สงูมีราคาถกูลง เนื่องจากภาวะการแขง่ขนัของผูใ้หบ้รกิารอินเทอรเ์น็ต รวมทัง้การเติบโตใน
อตัราที่สงูของผูใ้ชส้มารต์โฟนในภมูิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ยิ่งเป็นปัจจยัสนบัสนนุใหต้ลาดเกมออนไลนใ์นภมูิภาคนี ้
ยงัคงมีศกัยภาพในการเติบโตไดอ้ีกมาก 

นอกจากนี ้ผูป้ระกอบการในอตุสาหกรรมเกมออนไลนย์งัมีขอ้ไดเ้ปรยีบผูป้ระกอบการในอตุสาหกรรมความ
บนัเทิงอื่นในหลายดา้น ดงันี ้

 เกมออนไลนเ์ป็นความบนัเทิงราคาถกูกว่าและเขา้ถึงง่าย : เกมออนไลนส์ามารถเลน่ไดท้กุที่ที่มีอินเทอรเ์น็ต 
ประกอบกบัค่าใชจ้่ายในการเลน่เกมออนไลนย์งัคงมีอตัราที่ต  ่ากว่า เมื่อเทียบกบัความบนัเทิงประเภทอื่น ๆ 
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อย่างไรก็ตาม แนวโนม้ของผูเ้ล่นเกมที่บา้นมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง และมีสดัส่วนเพิ่มขึน้เมื่อเทียบกบัใน
อดีต ปัจจบุนัมีหลายประเทศในภมูิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใตท้ี่มีสดัสว่นของผูเ้ลน่เกมที่บา้นสงูกว่าผูเ้ลน่
เกมในรา้นอินเทอรเ์น็ตคาเฟ่ 

 ผูเ้ล่นเกมออนไลนส์ว่นใหญ่ใชบ้ริการอย่างต่อเนื่อง : เนื่องจากลกัษณะของเกมออนไลนท์ี่ส่งเสริมใหผู้เ้ล่น
เกมมีความสมัพนัธเ์ชิงกลุม่ โดยการแขง่ขนัหรอืติดตอ่กบัผูเ้ลน่เกมรายอื่นที่อยูต่า่งสถานท่ีในเวลาเดียวกนัได ้
โดยเฉพาะเกมประเภท MMORPG ซึ่งผูเ้ล่นแต่ละรายจะมีบทบาทสมมติที่แตกต่างกัน ท าใหต้อ้งเล่นเกม
รว่มกันเป็นกลุม่เพื่อบรรลภุารกิจในเกม ท าใหเ้กมมีความสนุกสนานน่าติดตามมากยิ่งขึน้ อีกทัง้ผูเ้ล่นเกม
ตอ้งใชเ้วลาในการฝึกทกัษะตา่ง ๆ ในเกม เพื่อใหเ้ป็นผูช้นะ ท าใหผู้เ้ลน่เกมมีความผกูพนักบัเกมอยา่งมาก  

 การกระจายตัวของเครื่องคอมพิวเตอรส์่วนบุคคลและสญัญาณอินเทอรเ์น็ต : เนื่องจากปัจจุบันเครื่อง
คอมพิวเตอรส์ว่นบคุคลนัน้มีราคาลดต ่าลง ท าใหผู้บ้ริโภคสามารถเป็นเจา้ของไดง้่ายขึน้ รวมทัง้มีสเป็กหรือ
คณุสมบตัิที่สงูขึน้กว่าเดิม ท าใหส้ามารถเล่นเกมที่มีคุณภาพดา้นกราฟิกสงู ๆ ได ้อีกทัง้ปัจจุบนัผูใ้หบ้ริการ
อินเทอรเ์น็ตไดแ้ข่งขนักันดา้นราคาและความเร็วอินเทอรเ์น็ตอย่างต่อเนื่อง จนสามารถเขา้ถึงผูบ้ริโภคได้
อยา่งกวา้งขวาง ถือเป็นการลดอปุสรรคในการเขา้ถึงเกมของผูบ้รโิภค 

 ปัญหาในการถกูละเมิดลิขสิทธ์ิต ่า : ปัญหาการละเมิดลิขสิทธ์ิในอตุสาหกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกับทรพัยส์ินทาง
ปัญญา อาทิ งานเพลง เกมพีซีแบบออฟไลน ์โปรแกรมคอมพิวเตอร ์และงานบนัเทิงอื่น ๆ ยงัคงถือเป็นปัญหา
ที่ทา้ทายของผูป้ระกอบการในภมูิภาคนี ้ซึง่สง่ผลกระทบตอ่ผลการด าเนินงานจนท าใหอ้าจไมส่ามารถด าเนิน
กิจการต่อไปได ้ในขณะที่ผูป้ระกอบการในธุรกิจเกมออนไลนจ์ะประสบปัญหานีน้อ้ยกว่า เนื่องจากเกม
ออนไลนม์ีสว่นประกอบหลกัของโปรแกรมอยู่บนระบบเซิรฟ์เวอรข์องผูใ้หบ้ริการ ซึ่งเครื่องลกูข่ายของผูเ้ล่น
จะตอ้งติดต่อกับเซิรฟ์เวอรผ์่านออนไลนต์ลอดเวลา ท าใหปั้ญหาการละเมิดลิขสิทธ์ิเกมออนไลนไ์ม่รุนแรง
เท่ากับงานลิขสิทธ์ิอ่ืนท่ีมีผลิตภณัฑว์างจ าหน่ายในรูปแบบออฟไลน ์อาทิ ซีดี ดีวีดี หรือตลบัเกม ซึ่งง่ายต่อ
การท าซ า้และเผยแพร ่

 ยคุ Mobile First เปลีย่นจากพีซีสูส่มารต์โฟน : ในปี 2561 อตุสาหกรรมเกมเติบโตอย่างชดัเจนโดยเฉพาะใน
ภมูิภาคเอเชียแปซิฟิก ซึง่มีมลูคา่มากถึง 2.499 ลา้นลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 52 จากอตุสาหกรรมเกมทั่วโลก 
แนวโนม้การเติบโตของธุรกิจเกมโมบายลเ์ป็นผลมาจากการเขา้มาของสมารต์โฟนแบรนดจี์น ท าใหส้มารต์
โฟนที่มีประสทิธิภาพสงูมีราคาถกูลง ซึ่งวดัไดจ้ากยอดขายของ Oppo, Vivo และ Xiaomi ที่สงูถึง 500,000 
เครื่อง ใกล้เคียงกับแบรนด์เกาหลีอย่าง Samsung ท าให้ผู้เล่นสามารถเข้าถึงการเล่นเกมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ไม่ถกูจ ากดัดว้ยเทคโนโลยี สง่ผลใหส้ามารถขยายฐานผูเ้ลน่ในอนาคตและคงการเติบโตของ
ตลาดเกมไดอ้ยา่งตอ่เนื่อง โดยคาดการณว์า่รายไดข้องเกมโมบายลใ์นเอเชียตะวนัออกเฉียงใตจ้ะเติบโตไดถ้งึ 
1.365 แสนลา้นบาทในปี 2562 นี ้
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2.3.2 ภาพรวมอุตสาหกรรมเกมออนไลนใ์นไทย สิงคโปร ์มาเลเซีย อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส ์ 
ปัจจบุนักลุม่บรษัิทฯ ใหบ้รกิารเกมออนไลนใ์น 5 ประเทศ คือ ไทย สงิคโปร ์มาเลเซีย อินโดนีเซยี (PT Asiasoft) 

และฟิลปิปินส ์ รวมถึงเปิดใหบ้รกิารผา่นบรษัิทยอ่ยตลอดจนพนัธมิตรที่แข็งแกรง่ในแตล่ะประเทศอยา่ง เวยีดนาม 
(Dzogame) และอินโดนีเซีย (Wavegame) ซึง่ถือเป็นกลุม่ประเทศที่มีอตัราการเติบโตของอตุสาหกรรมเกมออนไลนแ์ละ
โมบายลท์ี่สงูอยา่งตอ่เนื่องในปีทีผ่า่นมา โดยภมูิภาคนีม้กีารเตบิโตของตลาดเกมโมบายลส์งูสดุ โดยเฉพาะในประเทศ
อินโดนีเซีย ไทย และมาเลเซีย ซึง่เป็นผลมาจากการเพิ่มขึน้ของจ านวนผูใ้ชอ้ินเทอรเ์นต็และสมารต์โฟน นอกจากนีก้าร
แขง่ขนัในตลาดเกมโมบายลม์คีวามรุนแรงมากขึน้ เนื่องจากมีผูพ้ฒันาจากตา่งประเทศเขา้มาเปิดใหบ้รกิารเกมดว้ยตนเอง  
 ประเทศไทยมีมลูคา่ทางตลาดเกมออนไลนส์งูที่สดุในภมูิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ ตามดว้ยเวยีดนาม 
อินโดนีเซีย สงิคโปร ์ และมาเลเซยี ในขณะท่ีกระแสการตื่นตวัของวงการอีสปอรต์ (Esports) ในชว่ง 1 - 2 ปีที่ผา่นมาได้
เพิ่มขึน้อยา่งมาก เนื่องจากการบรรจกุารแขง่ขนัเกมเขา้เป็นกีฬาชนิดหนึง่ในการแขง่กีฬาเอเชียนเกมส ์ หรอืการท่ีภาครฐั
อนญุาตใหม้ีการจดัตัง้สมาคมอีสปอรต์ในประเทศไทยอยา่งเป็นทางการ ซึง่สรา้งความสนใจใหก้บัวงการอีสปอรต์เป็น
อยา่งมาก และไดร้บัการยอมรบัทัง้จากผูบ้รโิภค ภาครฐั และภาคเอกชน แบรนดช์ัน้น าในอตุสาหกรรมตา่ง ๆ แมแ้ตส่โมสร
ฟตุบอลแหง่หนึง่ของไทย ไดเ้ขา้มามีบทบาทและมีสว่นรว่มในอตุสาหกรรมเกมมากยิง่ขึน้ ปัจจบุันการแขง่ขนัอีสปอรต์ไม่
จ ากดัเพียงเกมพีซเีช่นในอดีตเทา่นัน้ แตเ่ริม่มีกระแสของการแขง่ขนัอีสปอรต์ในตลาดเกมโมบายลอ์ยา่งจรงิจงัเช่นเดียวกนั 
ซึง่กระแสดงักลา่วนีม้ีทศิทางเดยีวกนัในทกุประเทศในภมูิภาคนี ้ 
 ถึงแมใ้นตลาดเกมโมบายล ์ เกมประเภทอีสปอรต์มีสว่นแบง่ทางการตลาดจ านวนมาก และเป็นท่ีรูจ้กัในวงกวา้ง 
แตถื่อเป็นความทา้ทายส าหรบัผูพ้ฒันาและผูใ้หบ้รกิารเกมประเภทดงักลา่ว เพราะเกือบทัง้หมดในเกมประเภทนี ้ ผูช้นะจะ
มีเพียงหนึง่เดียว และแยง่สว่นแบง่ทางการตลาดไป เนื่องจากลกัษณะของเกมประเภทนีต้อ้งการฐานผูเ้ลน่จ านวนมาก 
เนื่องดว้ยมีอตัราการจา่ยต ่าและจ านวนการใชจ้่ายตอ่คนนอ้ย สง่ผลใหจ้ าเป็นตอ้งมฐีานผูเ้ลน่จ านวนมากเพื่อท าใหเ้กม
สามารถสรา้งก าไรได ้โดยการสรา้งฐานลกูคา้จ านวนมากนัน้ ตอ้งอาศยัการลงทนุจ านวนมาก รวมถึงเกมที่มี IP เป็นท่ีรูจ้กั
และผูพ้ฒันาที่มีผลงาน นั่นหมายถงึความเสีย่งที่สงูขึน้ส  าหรบัผูพ้ฒันาและผูใ้หบ้รกิารเช่นกนั ท าใหเ้กมประเภทนีท้ี่ถกู
สรา้งโดยผูพ้ฒันาที่มีช่ือเสยีงหาไดย้าก มีเพยีงผูพ้ฒันาที่มีศกัยภาพเพียงไมก่ี่รายที่สามารถสรา้งเกมที่มีความสามารถใน
การแขง่ขนักบัเกมอื่นในตลาดได ้ไดแ้ก่ Blizzard, Riot, EA, Epic ดว้ย IP ทีม่ีช่ือเสยีง ผูพ้ฒันาเหลา่นีก้  าลงัก าจดัคูแ่ขง่เกม
โมบายลป์ระเภทอีสปอรต์ในตลาด 

ในทางกลบักนัประเภทของเกมทีเ่อเชียซอฟทม์คีวามแขง็แกรง่ คือ MMORPG และ SLG / RTS ซึง่ท ารายไดเ้ป็น
อนัดบั 2 หรอื 3 ในแตล่ะตลาด 

สถติิตลาด 

สถติิตลาด 
(ล้านหน่วย) 

อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส ์ สิงคโปร ์ ไทย เวียดนาม 

ประชากร 269.5 32.5 108.1 5.9 69.3 97.4 

ประชากรออนไลน ์ 91 27.6 70.9 5.1 40.1 55.4 
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ผูช่ื้นชอบเกม 62.6 20.2 46.7 3.6 30.4 39.3 

ผูเ้ลน่เกม 55.1 19.1 43.4 3.4 27.8 36.5 

ผูเ้ลน่เกม 
ที่มีการใชจ้า่ย 33.5 10.3 22.6 1.5 16.3 21.4 

รายไดจ้ากเกม 
(ดอลลารส์หรฐั) 1,404 698 587 321 777 531 

การใชจ้า่ยตอ่คน/ปี 
(ดอลลารส์หรฐั) 41.96 67.97 26.00 211.62 47.60 24.87 

*อา้งองิขอ้มลูจาก Newzoo 
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จ านวนผู้เลน่เกมในแต่ละกลุ่มเกม 

จ านวนผู้เลน่เกม 
(ล้านคน) 

อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส ์ สิงคโปร ์ ไทย เวียดนาม 

เกมพซีีบราวเ์ซอร ์ 16.4 9.8 21.7 2 11.7 7.6 

เกมพซีีดาวนโ์หลด/กลอ่ง  23.4 12.1 23 2 14.7 9.8 

เกมโมบายล ์ 49.5 17.3 38.6 3.1 24.2 34 

เกมแท็บเลต็ 10.9 4.3 10.4 0.6 6.3 9.5 

เกมคอนโซล 15.3 7.7 14.3 1.7 10.6 5.3 

*อา้งองิขอ้มลูจาก Newzoo 
 

ประมาณการรายได้ในแต่ละกลุ่มเกม  

ประมาณการรายได้ 
(ล้านดอลลารส์หรัฐ) 

เกมพีซี
เบราวเ์ซอ

ร ์

เกมพีซี
ดาวน์
โหลด/
กล่อง 

เกม
โมบายล ์

เกมแท็บ
เลต 

เกม
คอนโซล 

รวม 

อินโดนีเซีย 

2561 58 138 674 126 86 1,082 

2562 58 156 948 148 94 1,404 

2563 57 172 1,209 169 104 1,711 

มาเลเซีย 

2561 30 151 316 53 84 634 

2562 26 163 365 57 87 698 

2563 22 172 486 64 99 843 

ฟิลปิปินส ์

2561 30 90 253 49 38 460 

2562 29 106 353 57 42 587 

2563 27 123 457 62 46 715 
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สงิคโปร ์

2561 6 63 156 46 49 320 

2562 4 69 150 47 51 321 

2563 3 75 157 50 54 339 

ไทย 

2561 41 126 379 63 57 666 

2562 41 141 461 73 61 777 

2563 40 157 555 82 66 900 

เวียดนาม 

2561 23 115 274 35 25 472 

2562 23 127 316 39 26 531 

2563 22 138 379 43 27 609 

*อา้งองิขอ้มลูจาก Newzoo 
 

ลักษณะผู้เลน่เกมโดยแบ่งตามเพศ 

ลักษณะผู้เลน่เกม 
(ร้อยละ) 

อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส ์ สิงคโปร ์ ไทย เวียดนาม 

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 

เกมเมอรพ์นัธ์ุ ุ แท ้
พรอ้มใชจ้่าย 19 17 18 9 11 8 14 6 15 12 19 12 

เลน่เกมและท ากิจกรรมอื่น
รว่ม 7 4 6 7 4 2 9 5 8 5 10 5 

เลน่ตามกระแส  
ไมเ่นน้ใชจ้่าย 16 18 27 19 24 17 22 17 28 22 27 25 

ชอบเลน่ดว้ยตนเอง 1 1 2 1 2 2 4 3 1 1 1 1 

สายเกมมงิเกียร ์ 10 5 10 7 11 7 10 7 8 7 11 8 

ชอบดผููอ้ื่นเลน่ 
มากกวา่เลน่เอง 27 26 17 24 28 31 15 14 22 26 19 32 

อดีตเกมเมอรพ์นัธุแ์ท ้เนน้ดอูี 12 12 5 6 8 6 6 4 8 9 8 6 
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สปอรต์ 

เลน่ฆา่เวลา 8 17 15 27 12 27 20 44 10 18 5 11 

*อา้งองิขอ้มลูจาก Newzoo 
 
 ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขันของตลาดเกมออนไลนใ์นไทย 

ภาพรวมอตุสาหกรรมเกมออนไลนใ์นไทยในปี 2562 มลูคา่ทางการตลาดเติบโตขึน้รอ้ยละ 16.6 จาก 667 ลา้น
เหรยีญสหรฐัในปี 2562 เป็น 777 ลา้นเหรยีญสหรฐัในปี 2563 (อา้งองิขอ้มลูจาก Newzoo) โดยปี 2562 เกมพีซีออนไลนม์ี
สถานะการเติบโตของตลาดคอ่นขา้งคงตวั แตม่กีารเติบโตของตลาดจากฝ่ังของเกมโมบายลเ์ป็นสว่นใหญ่ ในสว่นของ
จ านวนผูใ้หบ้รกิารเกมออนไลนท์ีเ่ปิดด าเนินการในประเทศไทยลดลงจาก 24 รายในปี 2561 เป็น 21 รายในปี 2562 และมี
จ านวนเกมที่ใหบ้รกิารลดลงจาก 61 เกมในปี 2561 เป็น 50 เกมในปี 2562 โดยมเีกมพซีีออนไลนท์ี่เปิดใหมใ่นปี 2562 
เพียง 6 เกม 

ปัจจยัส าคญัที่สนบัสนนุการเติบโตของธุรกิจเกมออนไลนใ์นไทย ไดแ้ก่  

 การเติบโตของการใหบ้รกิารอินเทอรเ์น็ตความเรว็สงู (Broadband Internet) : ในช่วง 3 - 4 ปีที่ผา่นมา ธุรกิจ

ใหบ้รกิารอินเทอรเ์น็ตความเรว็สงูเติบโตขึน้ รวมถึงการแขง่ขนัท่ีรุนแรงระหวา่งผูใ้หบ้รกิาร ดว้ยการเขา้มาของ

เทคโนโลยีอินเทอรเ์น็ตที่ใชส้ายใยแกว้น าแสง (Fiber Optic) ที่มีความเรว็สงูกวา่และราคาถกูลง โดยปัจจุบนั

มีอตัราคา่บรกิารประมาณ 599 - 799 บาทต่อเดือน ส าหรบัความเร็ว 200 - 1,000 เมกะบิตต่อวินาที สง่ผล

ใหบ้รกิารอินเทอรเ์น็ตความเรว็สงูเป็นท่ีนิยมอยา่งแพรห่ลาย และเนื่องจากความเร็วในการดาวนโ์หลดขอ้มลู

และความเสถียรในระหวา่งการใชบ้รกิารมีผลตอ่ความสนกุในการเลน่เกมออนไลน ์จึงท าให้มีผูส้นใจเลน่เกม

ออนไลนเ์พิ่มขึน้ตามไปดว้ย ซึ่งช่วยเพิ่มโอกาสใหบ้ริการเกมออนไลนส์ามารถเขา้ถึงกลุม่ลกูคา้ใหม่ไดอ้ย่าง

กวา้งขวางมากยิ่งขึน้ 

 การเติบโตจากการแขง่ขนัของตลาดสมารต์โฟน : มีการแขง่กนัพฒันาคณุภาพของสมารต์โฟน โดยเฉพาะใน

ราคา 3,000 - 7,000 บาท ท่ีสามารถใชไ้ดง้านไดห้ลากหลายและมีประสทิธิภาพสงูกว่าที่ผ่านมา จึงสง่ผลให้

การเขา้ถึงเกมโมบายลเ์ป็นไปอยา่งแพรห่ลาย 

 การเติบโตของตลาดเกมโมบายล ์: ในปี 2562 มีเกมโมบายลเ์ปิดใหบ้ริการในประเทศไทยมากกว่า 300 เกม 

และมีมลูคา่ตลาดประมาณ 22,000 ลา้นบาท โดยยงัคงเติบโตอยา่งรวดเร็วตอ่เนื่องดว้ยปัจจยัหลายดา้น ใน

ปี 2562 มีหมายเลขโทรศพัทม์ือถือ 92.33 ลา้นเลขหมาย คิดเป็นรอ้ยละ 133 ของจ านวนประชากร โดยเป็น

ผูใ้ชง้านโทรศพัทม์ือถือที่เขา้ถงึระบบ 3G/4G มากถึงรอ้ยละ 99 ท าใหผู้บ้รโิภคสามารถเขา้ถึงเกมออนไลนบ์น

อปุกรณเ์คลือ่นท่ีไดง้่ายขึน้ ประกอบกบัพฤติกรรมของผูบ้ริโภคที่นิยมใชอ้ินเทอรเ์น็ตรอ้ยละ 69 เป็นผูใ้ชง้าน

โซเชียลมีเดีย, รอ้ยละ 74 ซือ้ของผา่นทางโทรศพัทม์ือถือ และรอ้ยละ 85 ซือ้สนิคา้หรอืบรกิารออนไลน  ์
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 ความหลากหลายของเกมออนไลนท์ี่เปิดใหบ้รกิาร : ในช่วงที่ผา่นมา มีเกมออนไลนท์ี่เปิดใหบ้ริการมีคณุภาพ

กราฟิกที่สงูกวา่แต่ก่อนมาก ช่วยเพิ่มความสนกุและความตื่นเตน้ในการเลน่เกมออนไลน ์รวมถึงการเติบโต

ในตลาดเกมโมบายลเ์ป็นไปอยา่งกา้วกระโดด ท าใหม้ีแนวเกมใหม ่ๆ และเกมที่มีคณุภาพกราฟิกระดบัสงูเขา้

มาเปิดใหบ้รกิารเป็นจ านวนมาก จึงดงึดดูความสนใจของกลุม่ลกูคา้เป้าหมายใหเ้ขา้มาทดลองเลน่เกมมาก

ยิ่งขึน้  

 การพัฒนาอีสปอรต์อย่างต่อเนื่อง : อีสปอรต์ถือเป็นหนึ่งในระบบนิเวศที่ส  าคัญของอุตสาหกรรมเกม 

นบัตัง้แต่ปี 2560 ที่ภาครฐัประกาศบรรจุอีสปอรต์เป็นกีฬาอย่างเต็มรูปแบบ รวมถึงอนมุตัิใหส้มาคมไทยอี

สปอรต์ (TESF) เป็นสมาคมกีฬาภายใตห้น่วยงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จนปัจจุบนั มีผูเ้ลน่เกมจ านวน

หนึ่งผนัตนเองไปเป็นนกักีฬาอีสปอรต์ทัง้ประเภทสมคัรเลน่และอาชีพ รวมถึงสรา้งใหเ้กิดอาชีพที่เก่ียวเนื่อง

อีกมากมาย อาทิ นกัพากยเ์กม ผูจ้ดัการทีมหรือสโมสร  ผูจ้ัดการแข่งขนั เป็นตน้ จนเกิดเป็นอุตสาหกรรมอี

สปอรต์ที่มีมลูคา่ตลาดหลายพนัลา้นบาท ในปี 2562 ที่ผา่นมา มีภาคธุรกิจและภาครฐัใหค้วามสนใจเขา้มามี

สว่นร่วมสนบัสนุนในอตุสาหกรรมนี ้ทัง้เพื่อสรา้งรายไดโ้ดยตรงหรือสรา้งมลูค่าเพิ่มใหก้บัสินคา้หรือบริการ

ของตนสูก่ลุ่มเป้าหมาย ซึ่งถือเป็นการกระตุน้ใหอุ้ตสาหกรรมเกมเกิดการยอมรบัอย่างแพร่หลายในสงัคม

มากยิ่งขึน้ 

 

 ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขันของตลาดเกมออนไลนใ์นสิงคโปร ์
 สงิคโปรถื์อเป็นประเทศทีเ่ป็นประตสููเ่อเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ และยงัเป็นท่ีตัง้ส  านกังานใหญ่ระดบัภมูิภาคของ
ผูพ้ฒันาเกมและผูใ้หบ้รกิารเกมหลายแหง่ ดว้ยการใชป้ระโยชนจ์ากโครงสรา้งพืน้ฐานดา้นไอทีท่ีแข็งแกรง่และความพรอ้ม
ในการเขา้ถึงผูท้ี่มคีวามสามารถระดบัโลก นอกจากนีป้ระเทศสงิคโปรย์งัคงสง่เสรมิการพฒันาเทคโนโลยีและนวตักรรม
ดา้นดจิิทลั 
 ในปี 2562 บรษัิทเกมจีนมกีารขยายตวัอยา่งตอ่เนื่องในประเทศสงิคโปร ์โดย Netease และ Alibaba Games ได้
รว่มกบัผูใ้หบ้รกิารเกมรายใหญ่ระดบัโลก อาทิ Ubisoft และ Riot ในการจดัตัง้การด าเนินงานในระดบัภมูิภาคจากประเทศ
สงิคโปร ์ทัง้ยงัไดร้เิริม่งานส าคญัในวงการเกม ซึง่รวมถึงการก่อตัง้สหพนัธกี์ฬาอีสปอรต์โลก (Global eSport Federation: 
GEF) และการประกาศจดังาน Gamescom Asia (วนัท่ี 15 ตลุาคม 2563 ณ ประเทศสงิคโปร)์ ที่แสดงใหเ้ห็นถงึการ
ยอมรบัอยา่งกวา้งขวางมากขึน้ 

ในฐานะที่เป็นหนึง่ในประเทศทีม่กีารพฒันาทางเศรษฐกิจมากที่สดุในภมูิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ ซึง่ธุรกิจ
เกมมกีารเติบโตในแนวทางเดียวกนั คาดวา่ในปี 2562 ธุรกิจเกมในประเทศสงิคโปรม์ีมลูคา่ 322 ลา้นเหรยีญสหรฐั (อา้งองิ
ขอ้มลูจาก Newzoo) เพิ่มขึน้รอ้ยละ 0.9 จากปี 2561 ส าหรบัการเติบโตในปี 2563 นัน้ เกมโมบายลถื์อเป็นตวัขบัเคลือ่นท่ี
ส าคญั เนื่องจากมีการเพิ่มเครอืขา่ย 5G ที่จะชว่ยเพิม่ประสทิธิภาพเกมโมบายลใ์หส้งูยิ่งขึน้เทียบเทา่กบัการเลน่เกมบน
คลาวด ์
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  เกมออนไลนพ์ีซี : 

 เกมออนไลนพี์ซีทกุเกมท่ีเปิดใหบ้รกิารในปี 2562 เป็นเกมท่ีมีลขิสทิธ์ิในระดบัภมูิภาคหรอืระดบัโลก ซึง่
ครอบคลมุประเทศสงิคโปรด์ว้ย 

 เกม MOBA ยงัคงเป็นประเภทเกมที่ไดร้บัความนิยม โดย DOTA จาก Valve และ LoL จาก Riot ไดค้รอง
สว่นแบง่ทางการตลาดเป็นสว่นใหญ่ 

 เกม MapleStorySEA ไดเ้ปิดใหบ้รกิารเขา้สูปี่ที่ 14 และยงัคงเป็นผูน้  าเกมประเภท MMORPG 
 

เกมโมบายล ์: 

 ประเทศสงิคโปรส์ามารถท ารายไดจ้ากเกมโมบายลเ์ป็นอนัดบัท่ี 17 ของโลก (อา้งอิงขอ้มลูจาก AppAnnie) 
คิดเป็นมลูคา่ 232 ลา้นดอลลารส์หรฐัในปี 2562 

 เกม Mobile Legends Bang Bang (จากผูพ้ฒันา Moonton), Rise of Kingdoms (จากผูพ้ฒันา Lilth 
Games) และ MapleStory M (จากผูพ้ฒันา Nexon) ถือเป็นเกมที่มีความโดดเดน่อยา่งมาก ดว้ยมลูคา่ 6 
ลา้นดอลลารส์หรฐัตอ่เกม 
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ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขันของตลาดเกมออนไลนใ์นมาเลเซีย 
เกมออนไลนพ์ีซี : 

 ส าหรบัเทรนดข์องเกมพีซี เกมประเภทอีสปอรต์ยงัคงเป็นผูน้  าตลาด 

 ช่วงครึง่ปีหลงัของปี 2562 อีสปอรต์ไดร้บัความส าคญัและการรบัรองจากรฐับาลดา้นกีฬาและการศึกษา 
วิทยาลยัใหญ่ ๆ เริม่บรรจอุีสปอรต์และการแข่งขนัเป็นกิจกรรมนอกหลกัสตูรอย่างถกูตอ้ง นอกจากนีย้งัถือ
เป็นปัจจยัที่สรา้งโอกาสทางธุรกิจในแง่ของการสรา้งแบรนดแ์ละการรบัรู ้

 รฐับาลมาเลเซียจัดสรรงบ 20 ลา้นริงกิต ผ่านศูนยค์วามร่วมมือดา้นดิจิทลัอีโคโนมีมาเลเซีย (Malaysia 
Digital Economy Corporation : MDEC) เพื่อสนบัสนนุและพฒันาทัง้อตุสาหกรรมอีสปอรต์ในประเทศและ
ดา้นเนือ้หาดิจิทลัในปี 2563 

 รฐับาลยงัคงจดัสรรงบ 25 ลา้นรงิกิต เพื่อสง่เสรมิโครงการน ารอ่งดา้นแอปพลเิคชนัดิจิทลัที่ใชใ้ยแกว้น าแสง
และโครงสรา้งพืน้ฐาน 5G 

 
เกมโมบายล ์: 

 ผูใ้หบ้รกิารตา่งประเทศครองฐานผูเ้ลน่เกือบทั่วทกุประเทศในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้เนื่องจากมีอปุสรรค
ต ่าส าหรบัการเปิดใหบ้รกิารเกมโมบายล ์

 เกมประเภท Battle Royal และ MOBA (อีสปอรต์) ครองตลาดเกมโมบายล ์ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวโนม้ทั่วโลก 

 เมื่อเปรียบเทียบกบัตลาดเกมพีซี ถือว่าตลาดเกมโมบายลม์ีแนวเกมที่หลากหลาย ถึงแมว้่าเกมประเภทอี
สปอรต์ก าลงัเป็นท่ีนิยม 

 ในไตรมาสที่ 3 เกมประเภท Role Playing มีอตัราการเพิ่มขึน้อยา่งรวดเรว็ 

 เกมประเภท Music ถือเป็นหนึง่ในแนวเกมที่มีโอกาสในตลาดมาเลเซีย เนื่องจากยงัมีช่องทางในการเติบโต 
 
 ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขันของตลาดเกมออนไลนใ์นฟิลิปปินส ์

เกมออนไลนพ์ีซี : 

 เกม MMORPG ที่มีช่ือเสยีง อาทิ RO ไดปิ้ดการใหบ้รกิารในประเทศ และปรบัเป็นเปิดใหบ้ริการในทั่วเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใตแ้ทน 

 Garena, GameClub ยตุิการด าเนินงานในประเทศ และยา้ยเกมไปยงับรกิารอื่น ๆ แทน 

 เกมประเภท FPS, Battle Royale และ MOBA ยงัคงเป็นประเภทเกมที่ไดร้บัความนิยมในประเทศ 
 

เกมโมบายล ์: 

 ในปี 2562 คาดการณว์่าสามารถรุกตลาดสมารต์โฟนไดร้อ้ยละ 48.4 และมีรายไดเ้ฉลี่ยต่อผูใ้ช ้ (Average 
Revenue per User : ARPU) อยูท่ี่ 18.82 ดอลลารส์หรฐั (อา้งอิงขอ้มลูจาก Statista) 

 รายไดโ้ดยประมาณของตลาดโมบายลเ์กมมากกวา่ 104 ลา้นดอลลารส์หรฐั 
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 ระบบปฏิบตัิการ Android มีสว่นแบง่ทางการตลาดรอ้ยละ 82.52 ตามดว้ย iOS รอ้ยละ 17.15 และ
ระบบปฏิบตัิการอื่น ๆ รอ้ยละ 0.99 (อา้งองิขอ้มลูจาก Statista) 

 เกมประเภท Action และ Esports เป็นผูน้  าตลาดดว้ยสว่นแบง่รอ้ยละ 25 

 ตลาดเกม Casual มีสว่นแบง่ทางการตลาดลดลงเหลือรอ้ยละ 13 จากสดัสว่นทัง้หมดในปี 2562 

 เกมประเภท Arcade และ Puzzle มีสว่นแบง่ทางการตลาดอยูท่ี่รอ้ยละ 10 และ 9 ตามล าดบั 
 

ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขันของตลาดเกมออนไลนใ์นอินโดนีเซีย 
เกมออนไลนพ์ีซี : 
● ในปี 2562 เกมยอดนิยมยงัคงเป็นเกมประเภทอีสปอรต์ ผูใ้หบ้รกิารทอ้งถ่ินหลายเจา้ปิดตวัลง ท าใหเ้หลือ

ผูใ้หบ้ริการเพียง 4 ราย ซึ่งเปิดใหบ้ริการเกมพีซีทัง้หมด 14 เกม นอกเหนือจากนัน้เป็นผูใ้หบ้ริการจาก
ตา่งประเทศ โดยสว่นแบง่การตลาดสว่นใหญ่เป็นของผูใ้หบ้รกิารจากตา่งประเทศ 

● เกมประเภท FPS, MOBA และ Battle Royale เป็นเกมที่ผูเ้ล่นใหค้วามนิยมมากที่สุด โดยมีส่วนแบ่ง
การตลาดอยู่ที่รอ้ยละ 77 เพิ่มขึน้รอ้ยละ 10 จากปี 2561 สว่นเกมประเภท MMORPG มีส่วนแบ่งทาง
การตลาดลดลงรอ้ยละ 16 

 
เกมโมบายล ์: 
● ตลาดเกมโมบายลม์ีการเติบโตอย่างมาก โดยประเภทเกมยอดนิยมเป็นไปในแนวทางเดียวกบัตลาดเกม

พีซี คือเกมประเภท FPS, MOBA และ Battle Royale ซึง่ 5 อนัดบัเกมท าเงินสงูสดุยงัคงเป็นเกมเก่าที่เปิด
ใหบ้รกิารก่อนปี 2562 

 
 
2.4 การจัดหาผลติภณัฑห์รือบริการ 

2.4.1 ลกัษณะการจัดให้ได้มาซ่ึงผลิตภณัฑเ์พื่อจ าหน่าย 
ธุรกิจเกมออนไลนป์ระกอบดว้ยผูป้ระกอบการหลกัประมาณ 5 สว่น ดงัที่แสดงในแผนภาพ โดยเริม่ตน้จาก

ผูพ้ฒันาเกมออนไลน ์ (Game Developer) ซึง่เป็นผูอ้อกแบบและพฒันาเกม จากนัน้ขายลขิสทิธ์ิเกมตอ่หรอืแตง่ตัง้ใหผู้้
จ  าหนา่ยลขิสทิธ์ิเกม (Game Publisher) เป็นผูเ้สาะหาตลาดและขายลขิสทิธ์ิการใหบ้รกิารเกมใหก้บัผูใ้หบ้รกิารเกม
ออนไลน ์ (Game Operator) ในแตล่ะพืน้ท่ีหรอืแตล่ะประเทศ ปัจจบุนักลุม่บรษัิทฯ เป็นผูป้ระกอบการในธุรกิจใหบ้รกิาร
เกมออนไลนใ์นสว่นของผูใ้หบ้รกิารเกมและผูจ้ดัจ าหนา่ย 
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ใหบ้รกิารเกมจะเป็นผูจ้ดัเตรยีมระบบเซิรฟ์เวอรส์  าหรบัการใหบ้รกิารเกมในแตล่ะพืน้ท่ีท่ีไดร้บัลขิสทิธ์ิ ส  าหรบัการ
เก็บเงินคา่บรกิารเกม ผูใ้หบ้รกิารเกมจะจ าหนา่ยบตัรเติมเงินลว่งหนา้ใหแ้ก่ผูเ้ลน่เกม โดยการจ าหนา่ยเองหรอืผา่นผูจ้ดั
จ าหนา่ยหรอืตวัแทนจ าหนา่ยที่ไดร้บัการแตง่ตัง้ หรอืการใชบ้รกิารช่องทางการช าระเงินจากผูใ้หบ้รกิารบคุคลที่ 3 (3rd 
party  payment channel) สว่นผูใ้หบ้รกิารอินเทอรเ์นต็และโทรคมนาคม (ISPs) จะเป็นผูใ้หบ้รกิารเช่าช่องสญัญาณเพื่อ
ใชต้ดิตอ่สือ่สารระหวา่งเครือ่งเซิรฟ์เวอรข์องผูใ้หบ้รกิารเกม กบัรา้นอินเทอรเ์น็ตคาเฟ่ และผูเ้ลน่เกมโดยตรง   
 

2.4.2 ขั้นตอนการด าเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ เพื่อให้บริการเกมออนไลน ์
ในการจดัหาเกมออนไลน ์ เพื่อน ามาใหบ้รกิารในแตล่ะประเทศนัน้ กลุม่บรษัิทฯ จดัใหม้ีทีมจดัการเกมออนไลน ์

(Game Manager) ซึง่มีหนา้ทีร่บัผิดชอบในการจดัหาและเตรยีมความพรอ้มส าหรบัการใหบ้รกิาร โดยจะแยกทมีจดัการ
เพื่อดแูลในแตล่ะเกม ขัน้ตอนการด าเนินงานเพือ่ใหบ้รกิารเกมออนไลนม์ี 6 ขัน้ตอน ดงันี ้ 
 

 
 
 

คัดสรรเกมออนไลน ์
ในเบือ้งตน้ ทีมงานจะคดัเลอืกเกมออนไลนท์ี่นา่สนใจจากแหลง่ตา่ง ๆ เช่น เกมที่ไดร้บัความนิยมในต่างประเทศ 

โดยมีนโยบายการกลั่นกรองเนือ้หาเกมเพื่อใหเ้หมาะสมแก่กลุ่มลูกค้าและวัฒนธรรมในแต่ละประเทศ ซึ่งเกมจะมี
คณุสมบตัิเบือ้งตน้ดงันี ้
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 มีรูปแบบและเนือ้หาที่สรา้งสรรค ์เหมาะสมกบักลุม่ลกูคา้เปา้หมาย และไมม่ีเนือ้หาที่แสดงความรุนแรงและยั่วยุ
ทางเพศ 

 เป็นเกมออนไลนท์ี่นา่สนใจและมีเนือ้หาแตกตา่งจากเกมที่ใหบ้รกิารอยูใ่นตลาดเปา้หมาย ณ เวลานัน้  
 มีตน้ทนุในการซือ้ลขิสทิธ์ิเกมท่ีเหมาะสม ซึง่จะช่วยใหก้ลุม่บรษัิทฯ สามารถท าก าไรจากการใหบ้รกิารได ้
 โปรแกรมเกมออนไลนส์ามารถใชไ้ดก้บัระบบเครือ่งคอมพิวเตอรแ์ละโทรศพัทม์ือถือของกลุม่ผูเ้ลน่เกมเปา้หมาย  

 
เจรจาและท าสัญญาซือ้ลขิสทิธ์ิการให้บริการเกมออนไลน ์
ทีมงานจะเจรจาราคาและเง่ือนไขการซือ้ลขิสทิธ์ิเกม จากนัน้จึงท าสญัญากบัผูพ้ฒันาหรือผูจ้  าหน่ายลิขสิทธ์ิเกม

ออนไลน ์
 

เตรียมระบบการให้บริการเกมออนไลน ์

 อุปกรณ์เซิร ์ฟเวอร์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ : กลุ่มบริษัทฯ จะจัดเตรียมระบบเซิร ์ฟเวอร์และอุปกรณ์
คอมพิวเตอรท์ี่มีคณุสมบตัิตามที่ก าหนดโดยผูพ้ฒันาเกมออนไลน ์ซึ่งจ านวนเครื่องเซิรฟ์เวอรท์ี่จะใชร้องรบัการ
ใหบ้รกิารเกมจะประมาณจากการคาดการณผ์ูเ้ลน่โดยกลุม่บรษัิทฯ จากนัน้ผูพ้ฒันาเกมจึงเขา้มาติดตัง้โปรแกรม
เกมออนไลนเ์พื่อเปิดใหบ้รกิารตอ่ไป 

 ระบบรกัษาความปลอดภยัขอ้มลูและการเช่ือมตอ่ : กลุม่บรษัิทฯ จะจดัเตรยีมตัง้คา่ความปลอดภยัพืน้ฐานใหแ้ต่
ละเกม จดัการอนญุาตการเช่ือมต่อที่ปลอดภยัและใชส้  าหรบัเขา้เลน่เกมเท่านัน้ รวมถึงทดสอบความปลอดภยั
ของขอ้มลูก่อนเริม่เปิดใหบ้รกิาร 

 ควบรวมระบบพืน้ฐาน : กลุม่บรษัิทฯ จะจดัเตรียมระบบพืน้ฐาน ที่ระบบของเกมและระบบฐานขอ้มลูลกูคา้ของ
บรษัิทฯ จะตอ้งท างานรว่มกนั อาทิ ระบบไอดีลูกคา้ของกลุม่บริษัทฯ ที่จะใชเ้ขา้เกม ระบบเติมเงินจากบตัรเติม
เงินของกลุม่บรษัิทฯ ที่จะใชเ้ติมเขา้เกม ระบบกิจกรรมสง่เสริมการเลน่ที่พฒันาขึน้โดยกลุม่บริษัทฯ ระบบโปรโม
ชนัเพิ่มความคุม้คา่ในการใชจ้่ายในเกมของกลุม่บรษัิทฯ 

 โปรแกรมเครือ่งลกูขา่ย : ทีมจดัการเกมจะดดัแปลงและปรบัปรุงโปรแกรมซึง่ใชต้ิดตัง้ในเครือ่งคอมพิวเตอรข์องผู้
เลน่เกมก่อนการเลน่เกม รวมทัง้แปลเนือ้หาเกมเป็นภาษาทอ้งถ่ิน ตรวจสอบความถกูตอ้งและความเหมาะสมใน
เนือ้หา ปรบัใหเ้ขา้กับบริบทของสงัคมและกลุ่มผูเ้ล่นในแต่ละประเทศ และส่งมอบโปรแกรมเกมที่พรอ้มและ
ปลอดภยัใหก้บัผูเ้ลน่ 

 การจดัท าเว็บไซต ์: ทีมจดัการเกมจะจดัท าเว็บไซตส์  าหรบัเกมออนไลนแ์ต่ละเกม เพื่อเป็นแหลง่ขอ้มลูส าหรบัผู้
เลน่เกมเก่ียวกบัวธีิการเลน่ การช าระเงิน และการแกไ้ขปัญหา อีกทัง้ยงัเป็นสือ่โฆษณาใหแ้ก่กลุม่บรษัิทฯ อีกดว้ย 

 สงัคมของผูเ้ลน่และสื่อโซเชียลเน็ตเวิรก์ : กลุ่มบริษัทฯ จะสรา้งสื่อโซเชียลเน็ตเวิรก์เพื่อใชส้  าหรบัการรวมกลุ่ม
สงัคมผูเ้ลน่ แจง้ขา่วสาร รวมถึงการโปรโมตเกมดว้ยหลกัการตลาดดิจิทลั ในการเขา้ถึงกลุม่ผูเ้ลน่ผ่านเทคโนโลยี
การสือ่สารสมยัใหม่ 

 ระบบการใหบ้ริการ : ทีมจดัการเกมจะจดัเตรียมทีมงานเพื่อควบคมุการใหบ้ริการเกมในฐานะ Game Master 
เพื่อดแูลการเลน่เกม อ านวยความสะดวก และแกปั้ญหาตา่ง ๆ ใหแ้ก่ผูเ้ลน่เกม 
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กระจายโปรแกรมเคร่ืองลูกข่าย (Client Program) 
กลุม่บรษัิทฯ กระจายโปรแกรมใหถ้ึงมือผูเ้ลน่เกมอยา่งทั่วถึงจากการใหด้าวนโ์หลดฟรทีางเว็บไซตเ์กม รวมถึง

ผา่นโปรแกรมเพลยพ์ารค์อีซี่ ที่พฒันาขึน้มาเพื่อเสรมิความสะดวกในการเขา้ถึงเกมของกลุม่บรษัิทฯ ส าหรบัเกมบน
แพลตฟอรม์โมบายล ์ผูเ้ลน่สามารถดาวนโ์หลดเกมผา่นทาง App Store ส าหรบัระบบปฏิบตัิการ iOS และดาวนโ์หลดเกม
ผา่นทาง Google Play ส าหรบัระบบปฏิบตัิการ Android  
 

เปิดใหบ้ริการเกมออนไลน ์
เมื่อจดัเตรยีมความพรอ้มในดา้นตา่ง ๆ เรยีบรอ้ยแลว้ กลุม่บรษัิทฯ จะเริม่เปิดใหบ้รกิารเกมออนไลน ์ซึง่แบง่เป็น 

3 ช่วงดงันี ้
● ช่วงทดสอบภายใน (Internal Test) : ทีมจดัการเกมและพนกังานของกลุม่บรษัิทฯ จะทดลองเลน่เกม

ออนไลนจ์ากเครือ่งแมข่า่ย เพือ่ทดสอบหาขอ้บกพรอ่งของการใหบ้รกิารเกมและปรบัปรุงแกไ้ขตอ่ไป 
● ช่วงทดสอบการใหบ้รกิารแบบปิด (Closed Beta) : เปิดใหบ้รกิารแก่ผูเ้ลน่เกมภายนอกที่ไดล้งทะเบียน

ผา่นเว็บไซตเ์กมโดยไมค่ดิคา่บรกิาร แตจ่ ากดัจ านวนผูเ้ลน่ เพื่อทดสอบหาขอ้บกพรอ่งในการใหบ้รกิารเกม 
● ช่วงทดสอบการใหบ้รกิารแบบเปิด (Open Beta) และ/หรอื เปิดใหบ้รกิารเชิงพาณิชย ์ (Commercial) : 

ภายหลงัไดท้ดสอบการใหบ้รกิารเรยีบรอ้ยแลว้ กลุม่บรษัิทฯ จะเปิดใหบ้รกิารเกมออนไลนแ์ก่ผูเ้ลน่เกม
โดยทั่วไป โดยเก็บคา่บรกิารจากการขายไอเทมในรา้นคา้ Cash Item  

ส าหรบัเกมโมบายล ์แบง่ออกเป็น 3 ช่วงดงันี ้
● ช่วงทดสอบภายใน (Internal Test) : ทีมจะทดสอบตวัเกมผ่านเซิรฟ์เวอรท์ดสอบ เพื่อปรบัปรุงเกมให้

สมบรูณพ์รอ้มในการใหบ้รกิาร 
● ช่วงทดสอบแบบปิด (Closed Beta) : เปิดใหผู้เ้ลน่ที่สนใจเขา้รว่มทดสอบลงทะเบียนเขา้รว่มทดสอบโดย

ไม่คิดค่าบริการ เพื่อตรวจสอบความเสถียรของระบบเซิรฟ์เวอร ์รวมถึงรวบรวมความคิดเห็นเก่ียวกบัตวั
เกม เพื่อพฒันาเกมเพิ่มเติมใหต้รงกบัความตอ้งการของผูเ้ลน่มากขึน้ 

● ช่วงเปิดให้บริการจริงและจัดเก็บค่าบริการ (Commercial) : หลังจากการทดสอบและปรบัปรุงเกม
เรยีบรอ้ยแลว้ เกมจะถกูสง่ไปตรวจสอบคณุภาพ เมื่อผ่านการตรวจสอบแลว้ กลุม่บริษัทฯ จะปรบัสถานะ
ใหผู้เ้ลน่สามารถดาวนโ์หลดเกมผา่นทาง Google Play ส าหรบัระบบปฏิบตัิการ Android และ App Store 
ส าหรบัระบบปฏิบตัิการ iOS ถือเป็นการเปิดใหบ้รกิารโดยสมบรูณ ์
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การโฆษณาและประชาสัมพนัธ ์
กลุม่บรษัิทฯ จะโฆษณาและประชาสมัพนัธเ์พื่อใหต้ลาดรบัรูก้ารเปิดใหบ้รกิารเกมออนไลน ์โดยแบง่เป็น 3 ชว่ง  

คือ 
● ช่วงก่อนการเปิดตวั (Pre-Marketing) : สรา้งการรบัรูก้่อนการเปิดใหบ้รกิารเกม โดยแนะน าเกมบน Game 

Portal เว็บไซตเ์กมออนไลน ์ และประชาสมัพนัธใ์นโซเชียลเน็ตเวริก์ โดยสรา้งเพจหรอืตัง้กลุม่ออนไลนข์ึน้
เป็นช่องทางในการสือ่สารกบักลุม่ลกูคา้ 

● ช่วงเปิดตวัเกมใหม ่ (Launching) : สรา้งการรบัรูผ้า่นการโฆษณาบน Game Portal เว็บไซตเ์กมออนไลน ์
และจดหมายแนะน าเกม รวมถึงการโฆษณาในช่องทางออนไลนห์รอื Ad Network บนแพลตฟอรม์ตา่ง ๆ 

● ช่วงสง่เสรมิการขายและรกัษายอดขาย (Promoting and Maturing) : เนน้การจดักิจกรรมทัง้ภายในเกม 
เช่น การแขง่ขนัยอ่ยภายในเกม กิจกรรมลอ็กอินเขา้เกมทกุวนัเพือ่รบัไอเทม และภายนอกเกม เชน่ จดังาน 
Meeting เพื่อเสรมิสรา้งสงัคมภายในเกม และกระชบัความสมัพนัธร์ะหวา่งผูเ้ลน่กบัทีมงาน จดัการแขง่ขนั
ระดบัประเทศ ณ รา้นอินเทอรเ์นต็คาเฟ่ รวมถงึยงัคงประชาสมัพนัธเ์กมผา่นช่องทางตา่ง ๆ อยา่งตอ่เนื่อง 
เช่น เว็บไซตเ์กมออนไลน ์ โซเชียลเน็ตเวิรก์โดยผา่น Influencer / Caster / Net Idol และโฆษณาใน
ช่องทางออนไลนห์รอื Ad Network บนแพลตฟอรม์ตา่ง ๆ 
 

2.4.3 ค่าลขิสทิธ์ิเกมออนไลน ์
ในการใหบ้รกิารเกมออนไลน ์ กลุม่บรษัิทฯ จะซือ้ลขิสทิธ์ิเกมมาจากเจา้ของลขิสทิธ์ิ ซึง่เป็นผูพ้ฒันาหรอืผูจ้ดั

จ าหนา่ยเกมออนไลนใ์นตา่งประเทศจ านวนหลายราย เพื่อใหบ้รกิารแตเ่พียงรายเดียว (Exclusive Distributor) ในพืน้ท่ีที่
ก าหนด (Specific Territory) ในอตัราคา่ธรรมเนยีมตามที่ตกลง โดยสว่นใหญ่มีอายสุญัญา 2 - 4 ปี นบัจากเปิดใหบ้รกิาร
เชิงพาณิชย ์(Commercial Launch) และมีสทิธิตอ่อายสุญัญาไดใ้นราคาและเง่ือนไขเดมิ ทัง้นี ้ผูพ้ฒันา/ผูจ้ดัจ าหนา่ยเกม
สามารถยกเลกิสญัญาได ้หากกลุม่บรษัิทฯ ท าผิดสญัญา และ/หรอืมีปัญหาดา้นการเงิน และ/หรอือยูใ่นสถานะลม้ละลาย 
และ/หรอืไมส่ามารถเปิดใหบ้รกิารเกมในระยะเวลาท่ีก าหนด โดยคา่ลขิสทิธ์ิเกมออนไลนส์ามารถแบง่ออกเป็น 4 ประเภท
หลกั ดงันี ้

● คา่ลขิสทิธ์ิขัน้ตน้ (Initial Fee) : ช าระเป็นจ านวนคงที่ ณ วนัท่ีลงนามในสญัญา หรอืภายในระยะเวลาที่
ก าหนด  

● คา่ลขิสทิธ์ิรายเดือน (Monthly Fee) : ช าระเป็นจ านวนตามยอดการใชจ้า่ยในเกมจากการใหบ้รกิารเกม
นัน้ ๆ ในแตล่ะเดือน  

● คา่ลขิสทิธ์ิรายไดข้ัน้ต  ่า (Minimum Guarantee) : บางสญัญาจะมีการก าหนดจ านวนคา่ลขิสทิธ์ิขัน้ต ่าจาก
การใหบ้รกิารเกมนัน้ ๆ 

● คา่ผลส าเรจ็ของงาน (Success Fee) : ช าระเมื่อสรา้งรายไดจ้ากการใหบ้รกิารเกมนัน้ ๆ ถึงจ านวนที่
ก าหนด 

ทัง้นี ้ ประเภทของคา่ลขิสทิธ์ิ รวมทัง้จ านวน และก าหนดเวลาการช าระคา่ลขิสทิธ์ิของเกมออนไลนแ์ตล่ะเกมนัน้ 
ขึน้อยูก่บัการตอ่รองระหวา่งกลุม่บรษัิทฯ และผูพ้ฒันาหรอืผูจ้ดัจ าหนา่ยเกม 
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3. ปัจจัยความเสี่ยง 

3.1 ความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอก 

3.1.1 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงขอ้ก าหนด กฎหมาย และเกณฑก์ารควบคุมจากภาครัฐ 
ปัจจบุนัการด าเนินธุรกิจเกมออนไลนใ์นไทยถกูก ากบัดแูลโดยหลายหนว่ยงาน เช่น กระทรวงวฒันธรรม

จะควบคุมเรื่องใบอนุญาต รวมถึงการตรวจสอบเนือ้หาเกม เพื่อเซ็นเซอรแ์ละใหเ้รตติงเกมก่อนที่จะเผยแพร่
ใหบ้รกิาร กรมทรพัยส์นิทางปัญญา กระทรวงพาณิชย ์จะดแูลเรือ่งการออกเครือ่งหมายรบัรองงานตน้แบบ (DIP 
Code) ส าหรบัการผลติแผน่ซีดี/ดีวีดี และกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไดอ้อกพระราชบญัญัติ
ว่าดว้ยการกระท าความผิดเก่ียวกบัคอมพิวเตอร ์พ.ศ. 2550 และพระราชบญัญัติว่าดว้ยการกระท าความผิด
เก่ียวกบัคอมพิวเตอร ์(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2560 เพื่อก ากบัดแูลและปอ้งกนัการกระท าความผิดเก่ียวกบัคอมพิวเตอร ์
ในขณะท่ีการควบคมุธุรกิจการใหบ้รกิารเกมออนไลนใ์นสงิคโปรไ์มเ่ขม้งวดเทา่ใดนกั เนื่องจากรฐับาลไมไ่ดปิ้ดกัน้
การท าธุรกิจเกมออนไลนแ์ตอ่ยา่งใด ในขณะที่มาเลเซีย อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส ์ยงัไม่มีมาตรการที่ชดัเจนใน
การควบคมุการเล่นเกมออนไลนแ์ละรา้นใหบ้ริการอินเทอรเ์น็ต รวมถึงการออกใบอนญุาต และการตรวจสอบ
เนือ้หาเกม อย่างไรก็ตามในปี 2562 ประเทศจีนและเกาหลีใตเ้ริ่มมีมาตรการจ ากดัการเขา้เลน่เกมของเยาวชน 
เช่น การจ ากดัเวลาและจ านวนชั่วโมงเขา้เลน่เกมของเด็กอายตุ  ่ากว่า 18 ปีในเวลากลางคืน ถึงแมว้่าประเทศใน
กลุม่อาเชียนจะยงัไมม่ีกฎหมายควบคมุดงักลา่ว แตบ่รษัิทอยูใ่นระหวา่งพิจารณาน ามาตรการดงักลา่วมาใช ้โดย
มาตรการดงักลา่วจะไมส่ง่ผลกระทบตอ่ฐานะทางการเงินของกลุม่บรษัิทฯ อยา่งมีนยัส าคญั เนื่องจากผูเ้ลน่กลุม่
ดงักลา่วสว่นใหญ่ไมไ่ดเ้ขา้เลน่เกมในเวลากลางคืน 

 
3.1.2 ความเสี่ยงจากการที่ผู้พฒันาเกมพึ่งพิงผู้ใหบ้ริการเกมน้อยลง โดยเปิดให้บริการเกม

ด้วยตนเอง 
ปัจจบุนัมีบรษัิทที่เป็นผูพ้ฒันาเกมรายใหญ่หลายราย ที่เปิดใหบ้ริการเกมแลว้มีกระแสการตอบรบัที่ดี 

ประสบความส าเร็จสงู โดยมีผูเ้ลน่จากประเทศต่าง ๆ ในภมูิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใตเ้ขา้ไปเลน่เป็นจ านวน
มาก ในกรณีนีบ้ริษัทเหล่านีม้ักพิจารณาเปิดให้บริการเกมด้วยตนเอง โดยไม่ร่วมมือกับผู้ ให้บริการเกม
ภายในประเทศเหมือนในอดีต 

อยา่งไรก็ตาม ยงัมีบรษัิทผูพ้ฒันาเกมอีกจ านวนมากที่มีขอ้จ ากดัในการเปิดใหบ้รกิารเกมเอง เนื่องจาก
การเปิดใหบ้รกิารเกมใหป้ระสบความส าเรจ็ตอ้งอาศยัปัจจยัหลายอยา่ง เช่น ความเขา้ใจพฤติกรรมผูเ้ลน่เกมใน
ประเทศ การท าการตลาดและการสือ่สาร การบรหิารจดัการ Community การใหบ้รกิารลกูคา้ เป็นตน้ นอกจากนี ้
บรษัิทผูพ้ฒันาเกมหลายรายตอ้งการเปิดใหบ้รกิารเกมพรอ้มกนัในหลายประเทศในภมูิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียง
ใต ้จึงตอ้งการรว่มมือกบับรษัิทผูใ้หบ้รกิารเกมที่มีความรู ้ความเขา้ใจ ประสบการณ ์และความเช่ียวชาญในธุรกิจ 
เพื่อใหส้ามารถเปิดใหบ้ริการเกมครอบคลมุทุกประเทศในภูมิภาคได ้ซึ่งถือเป็นจุดแข็งของบริษัทเอเชียซอฟท ์
เนื่องจากมีจ านวนผูใ้หบ้รกิารภายในประเทศนอ้ยรายที่สามารถเปิดใหบ้รกิารเกมไดต้ามเง่ือนไขขา้งตน้เหลา่นี  ้
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3.2 ความเสี่ยงจากการประกอบธุรกิจ 

3.2.1 ความเสี่ยงจากการไม่ประสบความส าเร็จของเกมออนไลน์ที่กลุ่มบริษัทฯ ลงทุนซื้อ
ลิขสิทธ์ิและเปิดให้บริการ 

ในการเปิดใหบ้ริการเกมออนไลนใ์ด ๆ กลุม่บริษัทฯ จะลงทนุขัน้ตน้ (Initial Investment) ในจ านวน
ค่อนขา้งสงู ซึ่งประกอบไปดว้ยค่าลิขสิทธ์ิเกม ระบบเซิรฟ์เวอร ์อปุกรณค์อมพิวเตอรท์ี่เก่ียวขอ้ง และค่าใชจ้่าย
ดา้นการตลาด ดังนัน้ หากกลุ่มบริษัทฯ ไม่สามารถสรา้งรายไดจ้ากการใหบ้ริการเกมไดม้ากกว่าจ านวนเงิน
ลงทนุขัน้ตน้ดงักลา่ว หรอืในจ านวนตามที่คาดการณไ์ว ้อาจสง่ผลกระทบตอ่ผลประกอบการและอตัราก าไรของ
กลุม่บรษัิทฯ ในอนาคต ทัง้นี ้หากเกมออนไลนใ์ด ๆ มีแนวโนม้ยอดขายไมเ่ป็นไปตามที่คาดการณไ์ว ้กลุม่บริษัท
ฯ อาจพิจารณาตดัจ าหนา่ยคา่ลขิสทิธ์ิเกมออนไลนท์ัง้จ านวน ซึง่จะสง่ผลกระทบตอ่ผลก าไรของกลุม่บริษัทฯ ใน
งวดบญัชีนัน้ ๆ  

ทัง้นี ้เพื่อเพิ่มโอกาสการประสบความส าเรจ็ในการใหบ้รกิารเกมออนไลน ์กลุม่บริษัทฯ จะคดัเลือกเกม
ที่มีเนือ้หาที่เหมาะสมกับความต้องการของตลาด โดยอาศัยประสบการณ์ของกลุ่มบริษัทฯ รวมถึงศึกษา
รายละเอียดเกมและกลุม่ผูเ้ลน่เกมอย่างรอบคอบ ก่อนตดัสินใจลงทนุในเกมออนไลนใ์ด ๆ ตามขัน้ตอนในการ
จดัหาเกมออนไลน ์อีกทัง้กลุม่บริษัทฯ มีนโยบายกระจายแหลง่ที่มาของรายได้ โดยเปิดตวัเกมออนไลนเ์พิ่มขึน้
ในแตล่ะประเทศ ท าใหส้ามารถกระจายรายไดไ้ปยงัเกมตา่ง ๆ 

โดยในระหวา่งปี 2562 กลุม่บรษัิทฯ เปิดใหบ้รกิารรวม 32 เกมใน 5 ประเทศ คือ ไทย (11 เกม) สงิคโปร ์
(3 เกม) มาเลเซีย (20 เกม) อินโดนีเซีย (2 เกม) และฟิลิปปินส ์(10 เกม) และมีแผนการเปิดใหบ้ริการเกมใหม่
อยา่งตอ่เนื่องในอนาคต  

 

3.2.2 ความเสี่ยงในการพึ่งพิงผู้ให้บริการอินเทอรเ์น็ตจ านวนน้อยราย 
ปัจจุบนักลุม่บริษัทฯ ใหบ้ริการเกมออนไลนโ์ดยเช่าศูนยข์อ้มลูอินเทอรเ์น็ต (Internet Data Center) 

เพื่อใชใ้นการติดตัง้เครื่องแม่ข่าย (Server) และเช่าวงจรสื่อสารอินเทอรเ์น็ตความเร็วสงู (Bandwidth) จากผู้
ใหบ้รกิารอินเทอรเ์น็ต (ISPs) เพียงนอ้ยรายในแตล่ะประเทศ ดงันี ้

 ไทย : เช่าศนูยข์อ้มลูอินเทอรเ์น็ตและใชบ้รกิารแบนดว์ิดทจ์าก บจก. ทรู อินเทอรเ์น็ต ดาตา้ เซ็นเตอร ์

 สงิคโปร ์: เช่าศนูยข์อ้มลูอินเทอรเ์น็ตจาก 1-Net Mediacorp และใชบ้รกิารแบนดว์ิดทจ์าก StarHub 

 มาเลเซีย : เช่าศนูยข์อ้มลูอินเทอรเ์น็ตและใชบ้รกิารแบนดว์ิดทจ์าก IPServerOne Hosting  

 ฟิลิปปินส ์: เช่าศูนยข์อ้มูลอินเทอรเ์น็ตและใชบ้ริการแบนดว์ิดทจ์าก Philippine Long Distance 

Telephone Company (ePLDT)  
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โดยท าสญัญาเช่าระยะสัน้และสามารถต่อสญัญาเช่าไดต้ลอด ทัง้นี ้หากผูใ้หบ้ริการรายดงักล่าวไม่
สามารถใหบ้รกิารอินเทอรเ์น็ตที่มีคณุภาพหรอืหยดุใหบ้ริการ จะสง่ผลกระทบต่อการใหบ้ริการเกมออนไลนข์อง
กลุม่บรษัิทฯ ได ้อีกทัง้ความขดัขอ้งของระบบการใหบ้ริการอาจท าใหอ้รรถรสและความพึงพอใจในการเลน่เกม
ลดลง ซึง่อาจสง่ผลเสยีตอ่ช่ือเสยีงและผลการด าเนินงานของกลุม่บรษัิทฯ ในอนาคต 

อย่างไรก็ตาม ผูใ้หบ้ริการอินเทอรเ์น็ตทุกรายดงักล่าวในแต่ละประเทศเป็นผูใ้หบ้ริการรายใหญ่ที่มี
คุณภาพ มีระบบส ารองและระบบรักษาความปลอดภัยในระดับสูงมาก เมื่อเทียบกับข้อก าห นดใน
มาตรฐานสากล 

 

3.2.3 ความเสี่ยงจากการไม่ไดเ้ป็นเจ้าของลิขสทิธ์ิและ/หรือผู้พัฒนาเกมออนไลน ์

ในการใหบ้รกิารเกมออนไลน ์กลุม่บรษัิทฯ ไดร้บัอนญุาตใหใ้ชล้ขิสทิธ์ิเกมมาจากเจา้ของลขิสทิธ์ิซึง่เป็น
ผูพ้ัฒนาหรือผูจ้ัดจ าหน่ายเกมในต่างประเทศจ านวนหลายราย เพื่อใหบ้ริการในพืน้ที่ที่ก  าหนด (Specific 
Territory) เป็นเวลาประมาณ 2 - 3 ปี นบัจากเปิดใหบ้ริการเชิงพาณิชย ์(Commercial Launch) ในอตัรา
ค่าธรรมเนียมตามท่ีตกลงกัน โดยเจา้ของลิขสิทธ์ิเกมจะสนับสนุนการใหบ้ริการเกมในดา้นต่าง ๆ เช่น การ
ปรบัปรุงโปรแกรมเกม การออก Patch File การแกไ้ขปัญหาดา้นเทคนิค (Bug) ทัง้นี ้กลุม่บริษัทฯ อาจมีความ
เสี่ยงในกรณีเจา้ของลิขสิทธ์ิเกมยกเลิกสญัญาอนญุาตใหใ้ชล้ิขสิทธ์ิ หากกลุม่บริษัทฯ มิไดป้ฏิบตัิตามสญัญา
อนุญาตใหใ้ชล้ิขสิทธ์ิ และ/หรือไม่ต่ออายสุญัญาในราคาและเง่ือนไขที่ยอมรบัได ้และ /หรือเจา้ของลิขสิทธ์ิไม่
สามารถสนบัสนนุและใหค้วามช่วยเหลอืทางดา้นเทคนิค ซึง่อาจสง่ผลกระทบตอ่การด าเนินธุรกิจ ฐานะการเงิน 
และผลประกอบการของกลุม่บรษัิทฯ ในอนาคต 

อยา่งไรก็ตาม กลุม่บรษัิทฯ ไดป้ฏิบตัิตามสญัญาลิขสิทธ์ิอย่างเครง่ครดัเพ่ือลดความเสี่ยงจากการถกู
ยกเลิกสญัญา นอกจากนี ้กลุม่บริษัทฯ มีนโยบายจดัหาลิขสิทธ์ิเกมออนไลนจ์ากผูพ้ฒันา/ผูจ้ดัจ าหน่ายเกมที่
หลากหลายและมีช่ือเสียงเป็นที่ยอมรบั ซึ่งสามารถสนบัสนุนและใหค้วามช่วยเหลือในการใหบ้ริการเกมได้
ตลอดอายสุญัญา โดยก าหนดใหม้ีสทิธิตอ่สญัญาในราคาและเง่ือนไขเดิม เพื่อสามารถตอ่อายสุญัญาในกรณีที่
เกมยงัคงไดร้บัความนิยม ทัง้นี ้เกมสว่นใหญ่ทัง้ประเภท MMORPG และ Casual จะมีอายกุารใหบ้ริการตาม
สญัญาประมาณ 2 - 3 ปี  

 
 
3.2.4 ความเสี่ยงจากปัญหาการละเมิดลิขสทิธ์ิเกมออนไลน ์
ปัจจบุนั ผูป้ระกอบการบางรายลกัลอบน าเขา้โปรแกรมเกมออนไลนท์ี่กลุม่บริษัทฯ ไดร้บัลิขสิท ธ์ิ เพ่ือ

น ามาติดตัง้บนเครือ่งแมข่า่ย (Server) และเปิดใหบ้รกิารผา่นเครอืขา่ย (Network) ของตนเองในอตัราคา่บรกิาร
ที่ต  ่ากวา่ ซึง่อาจสง่ผลใหก้ลุม่บรษัิทฯ สญูเสยีรายไดบ้างสว่น อยา่งไรก็ตาม การใหบ้รกิารจากเครือ่งแมข่า่ยของ
ผูป้ระกอบการท่ีละเมิดลขิสทิธ์ิมกัมีคณุภาพต ่า ทัง้ในดา้นความเรว็และความสามารถในการรองรบัผูเ้ลน่จ านวน



 
บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) 

ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ 
 
 

_______________ รับรองความถูกตอ้ง 
3. ปัจจยัความเส่ียง                                                                                                                                         หนา้ 39   

 

มากพรอ้มกนั อีกทัง้ผูเ้ลน่จะเขา้เลน่เกมไดจ้ ากดัเฉพาะบนเครอืขา่ยของเครือ่งแมข่า่ยที่ลกัลอบติดตัง้เกมละเมิด
ลิขสิทธ์ิเท่านัน้ ไม่สามารถเขา้เล่นเกมในเครือข่ายของกลุ่มบริษัทฯได ้ท าใหม้ีสงัคมผูเ้ล่นเกมในขนาดจ ากัด 
นอกจากนี ้ผูป้ระกอบการท่ีละเมิดลขิสทิธ์ิไมส่ามารถแกไ้ขความผิดพลาดในโปรแกรมเกม (Bug) หรอืแกปั้ญหา
ทางเทคนิค จึงท าใหไ้มเ่ป็นท่ีนิยมในหมูผู่เ้ลน่เกม ดงันัน้ กลุม่บรษัิทฯ จึงเช่ือวา่การสญูเสยีรายไดจ้ากการละเมิด
ลิขสิทธ์ิดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อฐานะทางการเงินของกลุ่มบริษัทฯ อย่างมีนัยส าคัญ และเพื่อลด
ผลกระทบจากปัญหาดังกล่าว กลุ่มบริษัทฯ จัดใหม้ีทีมงานสืบหาและด าเนินคดีกับผูป้ระกอบการที่ละเมิด
ลขิสทิธ์ิ 
 

3.3 ความเสี่ยงจากกลุ่มผู้ถอืหุน้รายใหญ่มีอทิธิพลต่อการก าหนดนโยบายและบริหารจัดการกลุ่ม
บริษัทฯ 

กลุ่มนายปราโมทย ์สุดจิตพร ซึ่งเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษัทฯ ถือหุน้ในสดัส่วนรวมกันรอ้ยละ 
57.28 ของทนุช าระแลว้ (ขอ้มลู ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562) จึงท าใหส้ามารถควบคมุคะแนนเสยีงในการลงมติที่
ส  าคญัในการประชมุผูถื้อหุน้ไดเ้กือบทัง้หมด ยกเวน้มติพิเศษที่กฎหมายหรอืขอ้บงัคบัของบรษัิทฯ ก าหนดใหต้อ้ง
ไดร้บัเสียง 3 ใน 4 ของจ านวนหุน้ที่เขา้ประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดงันัน้ อาจท าใหผู้ถื้อหุน้รายอื่นไม่สามารถ
รวบรวมคะแนนเพื่อตรวจสอบและถ่วงดลุเรื่องที่ผูถื้อหุน้รายใหญ่เสนอได ้นอกจากนี ้กลุ่มผูถื้อหุน้รายใหญ่ยงั
เป็นผูม้ีอ  านาจในการบรหิารจดัการกลุม่บรษัิทฯ โดยมีต าแหน่งเป็นกรรมการจ านวน 3 ท่าน จากทัง้หมด 6 ท่าน 
บรษัิทฯ จึงแตง่ตัง้กรรมการอิสระท่ีเป็นบคุคลภายนอกจ านวน 3 ทา่น เพื่อท าหนา้ที่ตรวจสอบการด าเนินงานของ
ผูบ้รหิารและดแูลผลประโยชนข์องผูถื้อหุน้รายยอ่ย  
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4. ทรัพยส์ินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 

ทรพัยส์นิหลกัที่ใชใ้นการด าเนินธรุกิจของกลุม่บรษัิทฯ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ปี 2561 และ 2562  มีดงันี ้

4.1 สินทรัพยห์มุนเวียน 

4.1.1 สนิคา้คงเหลอื 

สินคา้คงเหลือของกลุ่มบริษัทฯ คือ ชุดเกมพีซี  (เกมกลอ่ง) บตัรเติมเงิน @Cash และสินคา้ที่ระลึกของเกมต่างๆ 
(Game Premium) โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2561 และ 2562 กลุ่มบริษัทฯ มีสินคา้คงเหลือหลงัหักค่าเผ่ือสินคา้
เสื่อมสภาพ รวม 0.04 ลา้นบาท และ 0.09 ลา้นบาท ตามล าดบั เนื่องจากการจดัประเภทรายการใหม่ใหส้อดคลอ้งกับ
รายการในงบการเงินของปี 2561 ยอดดงักลา่วแสดงรวมอยูใ่นสนิทรพัยห์มนุเวียนอื่น 

  

4.1.2 คา่ลขิสทิธ์ิจา่ยลว่งหนา้สว่นท่ีหมนุเวียน 

ในการซือ้ลิขสิทธ์ิเกมออนไลนบ์างเกม กลุ่มบริษัทฯ จะช าระค่าลิขสิทธ์ิใหแ้ก่เจา้ของหรือผูจ้  าหน่ายลิขสิทธ์ิเกม
ออนไลนล์่วงหนา้ก่อนการเปิดใหบ้ริการเกม รวมถึงค่าลิขสิทธ์ิขัน้ต ่า (Minimum Guarantee) ซึ่งตอ้งช าระลว่งหนา้เพื่อ
ประกนัยอดขายขัน้ต ่า คา่ลขิสทิธ์ิจ่ายลว่งหนา้ไดจ้ดัแบง่การรบัรูเ้ป็นสว่นท่ีหมนุเวียนหรือภายใน 1 ปี และไม่หมนุเวียน  โดย 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ปี 2561 และ 2562 กลุม่บรษัิทฯ มีคา่ลขิสทิธ์ิจ่ายลว่งหนา้สว่นท่ีหมนุเวียน จ านวน 3.47 ลา้นบาท และ 
9.90 ลา้นบาท ตามล าดบั เพิ่มขึน้จากปี 2561 เนื่องจากการลงทนุในเกมใหม่ 

 

4.2 สินทรัพยไ์มห่มุนเวียน 

4.2.1 สนิทรพัยถ์าวร 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ปี 2561 และ 2562 กลุม่บรษัิทฯ มีสนิทรพัยถ์าวรท่ีใชใ้นการด าเนินธุรกิจ ดงัตารางตอ่ไปนี ้ 

ประเภททรพัยส์นิ 
มลูคา่บญัชีสทุธิ (ลา้นบาท) ลกัษณะ

กรรมสทิธ์ิ ภาระผกูพนั 31 ธ.ค. 2561 31 ธ.ค. 2562 
1. อปุกรณแ์มข่า่ย 9.01 16.06 เจา้ของ ไมม่ี 
2. อปุกรณแ์ละเครือ่งตกแตง่ส านกังาน 9.34 4.05 เจา้ของ ไมม่ี 
3. สว่นปรบัปรุงส านกังานเช่า 1.32 0.90 เจา้ของ ไมม่ี 
4. ยานพาหนะ 3.07 2.31 เจา้ของ ไมม่ี 
5. สนิทรพัยร์ะหวา่งติดตัง้ - - เจา้ของ ไมม่ี 

รวม 22.74 23.32   
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นโยบายการตัง้ค่าเสือ่มราคา 
คา่เสือ่มราคาค านวณโดยวิธีเสน้ตรงตามเกณฑอ์ายกุารใชง้านโดยประมาณของสนิทรพัยต์าม

ระยะเวลา 3 - 5 ปี  
 

4.2.2 สนิทรพัยไ์มม่ีตวัตน - สทุธิ 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม ปี 2561 และ 2562 กลุม่บริษัทฯ มีสินทรพัยไ์ม่มีตวัตน - สทุธิ จ านวน 91.50 ลา้นบาท และ 
90.22  ลา้นบาท ตามล าดบั โดยสินทรพัยไ์ม่มีตวัตน-สทุธิ ส่วนใหญ่เป็นค่าลิขสิทธ์ิรอตดัจ่าย ของเกมออนไลน ์โดยกลุ่ม
บรษัิทฯ ไดต้กลงซือ้ลขิสทิธ์ิแลว้ จะช าระคา่ลขิสทิธ์ิขัน้ตน้ใหแ้ก่เจา้ของหรอืผูจ้ดัจ าหนา่ยลขิสทิธ์ิเกมออนไลนเ์มื่อไดล้งนามใน
สญัญา และ/หรอื ภายในระยะเวลาท่ีก าหนด ซึง่โดยสว่นใหญ่แลว้ คา่ลขิสทิธ์ิรอตดัจ่ายจ านวนดงักลา่วจะถกูตดัจ าหนา่ยเมือ่
เริม่ใหบ้รกิารเชิงพาณิชย ์และตดัจ าหนา่ยดว้ยวิธีเสน้ตรงเป็นเวลาประมาณ 2 - 4 ปีขึน้อยู่กบัอายขุองสญัญา และสินทรพัย์
ไมม่ีตวัตน-สทุธิ ยงัรวมถึงความสมัพนัธก์บัลกูคา้ และเครือ่งหมายการคา้ จะตดัจ าหนา่ยดว้ยวิธีเสน้ตรงเป็นเวลาประมาณ 3 
- 7 ปี และ 20 ปีตามล าดบั การตดัจ าหนา่ยสนิทรพัยไ์มม่ีตวัตนที่มีอายกุารใหป้ระโยชนจ์ ากดัอย่างมีระบบตลอดอายกุารให้
ประโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจของสนิทรพัยน์ัน้ ทัง้นี ้กลุม่บรษัิทฯ มีนโยบายพิจารณาการดอ้ยคา่ของสนิทรพัยด์งักลา่วเมื่อมีขอ้บ่งชี ้
วา่สนิทรพัยน์ัน้เกิดการดอ้ยคา่ กลุม่บรษัิทฯจะทบทวนระยะเวลาการตดัจ าหน่ายและวิธีการตดัจ าหน่ายสินทรพัยไ์ม่มีตวัตน
ดงักลา่วทกุสิน้ปีเป็นอยา่งนอ้ย 

   

4.2.3 เงินลงทนุในบรษัิทยอ่ยและบรษัิทรว่ม 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ปี 2561 และ 2562 บริษัทฯ มีเงินลงทนุในบริษัทย่อย 18.01 และ 18.01 ลา้นบาทและบริษัท
รว่ม  10.9  ลา้นบาท และ 10.1 ลา้นบาท ตามล าดบั  ตามวิธีราคาทนุ  ในระหว่างปี 2562 บริษัทไดด้  าเนินการเก่ียวกบัการ
ปรบัโครงสรา้งการลงทนุของกลุม่กิจการดงันี ้

- บรษัิท เอเชียซอฟท ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากดั บริษัท เพลยไ์ซเบอรเ์กมส ์จ ากดั บริษัท มิริน อินโนเวชั่น จ ากดั 
และ บรษัิท AS Online Sdn. Bhd. ไดจ้ดทะเบียนเลกิกิจการกบักระทรวงพาณิชยแ์ละอยู่ระหว่างกระบวนการ
ช าระบญัชีเมื่อวนัที่ 14 กนัยายน พ.ศ. 2561, วนัที่ 14 มิถนุายน พ.ศ. 2561, วนัที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
และวนัที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ตามล าดบั ผูบ้ริหารของกลุ่มกิจการเช่ือว่าการเลิกกิจการดงักล่าวไม่มี
ผลกระทบอยา่งมีสาระส าคญัตอ่กลุม่กิจการ 

- การเลกิกิจการของบรษัิทรว่ม บรษัิท ทรปิเป้ิลเอส โซเชียลเทรด (ประเทศไทย) จ ากดั (ถือหุน้โดยบริษัท สกาย
เน็ต ซิสเท็มส ์จ ากดั) ไดจ้ดทะเบียนเลกิกิจการกบักระทรวงพาณิชยแ์ละอยูร่ะหวา่งกระบวนการช าระบญัชีเมื่อ
วนัที่ 4 กรกฏาคม พ.ศ. 2562 ผูบ้ริหารของกลุ่มกิจการเช่ือว่าการเลิกกิจการดงักล่าวไม่มีผลกระทบอย่างมี
สาระส าคญัตอ่กลุม่กิจการ 
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                         หนว่ย: ลา้นบาท 

บรษัิทยอ่ย ทนุช าระแลว้ ผูล้งทนุ 
สดัสว่นเงิน
ลงทนุ 
(รอ้ยละ) 

จ านวน
คณะกรรมการ
ตวัแทน / 

คณะกรรมการ
ทัง้หมด 

มลูคา่เงินลงทนุ 
ดว้ยวธีิราคาทนุ 
ณ วนัที่ 31 

ธนัวาคม 2561 

บรษัิท เอเชียซอฟท ์อินเตอรเ์นชั่น
แนล จ ากดั 

102.00 บรษัิทฯ 100 1/2 102.00 

      
บรษัิท เอ แคปปิตอล จ ากดั 20.00 บรษัิทฯ 99.99 1/2 20.00 

 
CIB Development Sdn. Bhd. 9.43 บรษัิทฯ 61.68 2/3 289.77 

 
บรษัิท เพลยไ์ซเบอรเ์กมส ์จ ากดั 20.00 บรษัิทฯ 99.99 2/2 12.00 
      
บรษัิท มิรนิ อินโนเวชั่น จ ากดั 
 

20.00 บรษัิทฯ 65.00 2/3 13.00 

บริษัท เพลยพ์ารค์ จ ากดั (เดิมช่ือ 
บรษัิท ฟันบ็อกซ ์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 

บรษัิทฯ 
 
 

บรษัิทฯ 
 
 

บรษัิทฯ             
 

บรษัิทฯ 
 

บรษัิทฯ 

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 

รวมเงินลงทนุในบรษัิทยอ่ย 681.74 
หกั คา่เผ่ือการดอ้ยคา่ของเงินลงทนุ 663.73 
รวมเงินลงทนุในบรษัิทยอ่ยสทุธิ 18.01 
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ณ วนัที่ 31 ธันวาคม ปี 2561 และ 2562 บริษัทฯ มีเงินลงทนุในบริษัทรว่ม รวมมลูค่าเงินลงทนุตามวิธีสว่นไดเ้สีย
เป็นจ านวน  19.93 และ 10.11  ลา้นบาท ตามล าดบัโดยผ่าน บริษัท เอ แคปปิตอล จ ากัด สดัส่วนเงินลงทุนรอ้ยละ 40  
ส  าหรบัการลงทนุใน บรษัิท ไทยแวร ์คอมมิวนิเคชั่น                       
                                                                             หนว่ย: ลา้นบาท 

บรษัิทรว่ม ทนุช าระแลว้ ผูล้งทนุ 
สดัสว่นเงิน
ลงทนุ 
(รอ้ยละ) 

จ านวน
คณะกรรมการ
ตวัแทน / 

คณะกรรมการ
ทัง้หมด 

มลูคา่เงินลงทนุ 
ดว้ยวธีิสว่นไดเ้สยี 

ณ วนัที่ 31 
ธนัวาคม 2562 

บริษัท ไทยแวร์ คอมมิวนิ เคชั่ น 
จ ากดั 

1.50 ผูถื้อหุน้และ
ผูบ้รหิารรว่มกนั 

 40 - 10.11 

  
 

    
- 

รวมเงินลงทนุในบรษัิทรว่ม 10.11 
หกั คา่เผ่ือการดอ้ยคา่ของเงินลงทนุ 0 
รวมเงินลงทนุในบรษัิทรว่มสทุธิ 10.11 

ทัง้นี ้บรษัิทฯ มีนโยบายการลงทนุในบรษัิทยอ่ย บรษัิทรว่ม และกิจการรว่มคา้ โดยพิจารณาจากปัจจยัหลกัๆ ดงันี  ้

1) ประเภทธุรกิจที่เก่ียวเนื่องกบัการใหบ้รกิารดา้นความบนัเทิงออนไลนท์ี่สามารถเอือ้ประโยชน ์(Synergy) ใหแ้ก่กลุม่
บรษัิทฯ ได ้

2) ผลตอบแทนจากการลงทนุ  
3) สถานะทางการเงินของบรษัิทผูล้งทนุ  
4) ภาวะเศรษฐกิจและการเมือง 

นอกจากนี ้บรษัิทฯ ยงัมีนโยบายที่จะขยายธุรกิจการใหบ้รกิารเกมออนไลนไ์ปยงัตลาดต่างประเทศที่มีศกัยภาพสงู
ในแถบเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้อยา่งไรก็ตาม โครงการลงทนุของบรษัิทฯ ตอ้งผา่นการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผูถื้อหุน้ ตามขอบเขตอ านาจการอนุมตัิที่บริษัทฯ ไดก้ าหนดไว ้และตามกฎเกณฑต์่างๆ ของ
คณะกรรมการ กลต. และ/หรือ ตลาดหลกัทรพัยฯ์ ที่เก่ียวขอ้ง ทัง้นี ้บริษัทฯ จะสง่ผูแ้ทนบริษัทฯ ตามสดัสว่นการถือหุน้ของ
บริษัทฯ เขา้รว่มบริหารงานและดแูลการด าเนินธุรกิจ ตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯ ไดม้อบหมาย โดยบคุคลนัน้จะตอ้ง
เป็นผูท้ี่ไมม่ีผลประโยชนข์ดัแยง้ในทางธุรกิจกบับรษัิทยอ่ย บรษัิทรว่ม หรอืกิจการรว่มคา้นัน้ๆ 
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4.3 อาคารและส านักงาน 
กลุม่บรษัิทฯ ไดท้ าสญัญาเช่าพืน้ที่ของอาคารตา่งๆ เพื่อใชเ้ป็นส านกังาน โดยในปัจจบุนั บรษัิทฯ และ

บรษัิทยอ่ยที่ด  าเนินกิจการในไทยไดเ้ช่าพืน้ท่ีอาคาร ย.ูเอ็ม. ทาวเวอร ์ ชัน้ 26 และ 28 ถนนรามค าแหง เป็นเวลา 
3 ปี   สว่นการด าเนินงานในประเทศสงิคโปร ์เมื่อ 11 พฤศจิกายน 2562  บรษัิทไดเ้ช่าพืน้ท่ีเลขที่ 3 Kim Chuan 
Lane # 08-02/03, Goodland Group Building, Singapore  537069 เพื่อเป็นท่ีตัง้ส  านกังาน เป็นเวลา 1  ปี,   
การด าเนินงานในมาเลเซยีไดเ้ช่าพืน้ท่ีอาคาร 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 และการ
ด าเนินงานในฟิลปิปินส ์ ไดเ้ช่าพืน้ท่ี6th Floor OPL Builing Carlos Palanca Cor. Dela Rosa St. Legaspi 
Village Makati    เพื่อเป็นท่ีตัง้ส  านกังาน เป็นเวลา 1 ปี 

 
 
 

 



 
บริษัท เอเชียซอฟท ์คอรป์อเรชั่น จ ำกดั (มหำชน) 

สว่นท่ี 1 การประกอบธุรกิจ 
 

   _______________ รับรองความถูกตอ้ง 
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5. ข้อพพิำททำงกฎหมำย 

 บรษัิทมีขอ้โตแ้ยง้เก่ียวกบัการยกเลกิสญัญาเกมกบัเจา้ของลขิสทิธิเกมและผูพ้ฒันาเกม โดยเมื่อวนัท่ี 9 
เมษายน พ.ศ. 2561 เจ้าของลิขสิทธิเกมไดน้ าข้อโต้แย้งดังกล่าวระหว่างคู่สัญญาเข้าสู่การพิจารณาของ
ส านกังานอนญุาโตตลุาการระหว่างประเทศ ประเทศสิงคโปร ์(Singapore International Arbitration Centre 
‘SIAC’) ซึง่ส  านกังานอนญุาโตตลุาการมีค า้ชีข้าดใหบ้รษัิทชดใชค้า่เสยีหายใหแ้ก่เจา้ของลขิสทิธิเกมและผูพ้ฒันา  
ซึง่บรษัิทไดบ้นัทกึเป็นคา่ใชจ้่ายในปี 2562 และไดช้ าระเงินงวดแรกเมื่อเดือน พฤษภาคม 2562  งวดสดุทา้ยจะ
ช าระในเดือนกมุภาพนัธ ์2564 

 
 
 
 

   
 



 
บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) 

ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ 
 
 

  _______________ รับรองความถูกตอ้ง 
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6. ข้อมูลทั่วไปของบริษัท 

(ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562) 

 

 

ชื่อบริษัท  

  

ประเภทธุรกิจ  

  

 

ที่ตัง้ส  านกังานใหญ่ 

  

 

เลขทะเบียนบรษัิท  

 

โทรศพัท ์    

 

โทรสาร    

 

เว็บไซต ์    

 

ทนุจดทะเบียน  

  

 

ทนุช าระแลว้  

  

บริษัท เอเชียซอฟท ์คอรป์อเรชั่น จ ากดั (มหาชน) 

 

ประกอบธุรกิจใหบ้รกิารดา้นความบนัเทิงออนไลน ์(Online Entertainment Service) 

โดยมุง่เนน้การใหบ้รกิารเกมออนไลน ์และเกมบนโทรศพัทเ์คลือ่นท่ี ในประเทศไทย  

 

เลขที่ 9 อาคารย.ูเอ็ม.ทาวเวอร ์ หอ้งเลขที่ 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 แบง่ออกเป็นหุน้สามญั จ านวน 512,346,270  หุน้ มลูคา่หุน้ท่ี

ตราไว ้หุน้ละ 1 บาท 

 

409,877,016  บาท แบง่ออกเป็นหุน้สามญั จ านวน 409,877,016  หุน้ มลูคา่หุน้ท่ี

ตราไว ้หุน้ละ 1 บาท 

 

 

การลงทุนในบริษัทอื่นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึน้ไป 

http://
http://


 
บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) 

ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ 
 
 

  _______________ รับรองความถูกตอ้ง 
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(ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562) 

 

ชื่อบริษัท  

  

ประเภทธุรกิจ  

  

ที่ตัง้ส  านกังานใหญ่ 

  

  

โทรศพัท ์    

 

โทรสาร   

   

ทนุจดทะเบียน  

  

 

สดัสว่นการถือหุน้ 

บริษัท เอ แคปปิตอล จ ากดั 

 

การเขา้ไปลงทนุในบรษัิทอื่น (Holding Company) 

 

เลขที่ 9 อาคารย.ูเอ็ม.ทาวเวอร ์ หอ้งเลขที่ 9/283-5 ชัน้ 28 ถนนรามค าแหง แขวง

สวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 

 

66 2769 8888 

 

66 2717 4250 

 

20,000,000 บาท แบง่ออกเป็นหุน้สามญั จ านวน 200,000 หุน้ มลูคา่หุน้ท่ีตราไว ้

หุน้ละ 100 บาท เป็นทนุท่ีช าระแลว้เต็มมลูคา่ 

 

รอ้ยละ 99.99 ของทนุจดทะเบียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) 

ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ 
 
 

  _______________ รับรองความถูกตอ้ง 
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ชื่อบริษัท  

  

ประเภทธุรกิจ  

  

ที่ตัง้ส  านกังานใหญ่ 

  

  

โทรศพัท ์    

 

โทรสาร   

   

เว็บไซต ์   

  

ทนุจดทะเบียน  

  

 

สดัสว่นการถือหุน้ 

 

หมายเหต ุ

บริษัท เพลยพ์ารค์ จ ากดั (เดมิชื่อบริษัท ฟันบอ็กซ ์จ ากัด) 

 

ใหบ้รกิารเกมออนไลน ์

 

เลขที ่ 9 อาคารย.ูเอ็ม.ทาวเวอร ์ หอ้งเลขที่ 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 แบง่ออกเป็นหุน้สามญั จ านวน 1,500,000 หุน้ มลูคา่หุน้ท่ีตรา

ไว ้หุน้ละ 100 บาท เป็นทนุท่ีช าระแลว้เตม็มลูคา่ 

 

ถือหุน้อยูร่อ้ยละ 99.99 ของทนุจดทะเบียน 

 

ไดจ้ดทะเบยีนเปลีย่นช่ือเป็นบรษัิท เพลยพ์ารค์ 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 

  

  

โทรศพัท ์    

 

โทรสาร   

   

เว็บไซต ์   

  

ทนุจดทะเบียน  

  

 

สดัสว่นการถือหุน้ 

บริษัท ไทยแวร ์คอมมิวนิเคชั่น จ ากดั 

 

ใหบ้รกิารแลกเปลีย่นขอ้มลูขา่วสาร และจ าหนา่ยซอฟตแ์วรแ์ละอปุกรณไ์อทีบน

เว็บไซต ์ รวมทัง้ใหบ้รกิารดาวนโ์หลดซอฟตแ์วร ์ และบรกิารโฆษณาบนเว็บไซต ์

www.thaiware.com 

69/6 อาคารตัง้ฮั่วปัก ตกึบี ชัน้ท่ี 4 หอ้ง 3 ซอยศกึษาวิทยา ถนนสลีม แขวงสลีม เขต

บางรกั กรุงเทพมหานคร 

 

66 2635 0744 

 

66 2635 0745 

 

www.thaiware.com 

 

1,500,000 บาท แบง่ออกเป็นหุน้สามญั จ านวน 150,000 หุน้ มลูคา่หุน้ท่ีตราไว ้หุน้

ละ 10 บาท เป็นทนุท่ีช าระแลว้เตม็มลูคา่ 

 

บรษัิท เอ แคปปิตอล จ ากดั ถือหุน้อยูร่อ้ยละ 40 ของทนุจดทะเบียน 

 

 

ชื่อบริษัท             
 
ประเภทธุรกิจ           
   
ที่ตัง้ส  านกังานใหญ่         
     
 
โทรศพัท ์
     

บริษัท สกายเน็ต ซิสเต็มส ์จ ากัด 
 
ประกอบกิจการพฒันาแอปพลเิคชนัดา้นการซือ้ขายหุน้และหลกัทรพัย ์
 
9/283-285 อาคารย.ูเอ็ม.ทาวเวอร ์ 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     
     
เว็บไซต ์
 
ทนุจดทะเบียน         
 

สดัสว่นการถือหุน้ 

66 2717 4250 
 
www.skynetsystems.co.th 
 
6,136,400 บาท แบง่ออกเป็นหุน้สามญัจ านวน 61,364 หุน้ มลูคา่หุน้ท่ีตราไวหุ้น้ละ 
100 บาท เป็นทนุท่ีช าระแลว้เต็มมลูคา่ 
 
บรษัิท เอ แคปปิตอล จ ากดั ถือหุน้อยูร่อ้ยละ 57.04 ของทนุจดทะเบียน 
 

 

 

ชื่อบริษัท             
 
ประเภทธุรกิจ             
 
ที่ตัง้ส  านกังานใหญ่             
 
 
โทรศพัท ์            
 
โทรสาร                     
 
ทนุจดทะเบียน             
 
 
สดัสว่นการถือหุน้ 
 
หมายเหต ุ

บริษัท เอเชียซอฟท ์อนิเตอรเ์นชั่นแนล จ ากัด 
 
การเขา้ไปลงทนุในบรษัิทอื่น (Holding Company) 
 
9 อาคารยเูอ็มทาวเวอร ์ ชัน้ 28 หอ้งเลขที่ 9/283-5 ถนนรามค าแหง แขวงสวนหลวง 
เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 
 
66 2769 8888 
 
66 2717 4250 
 
102,000,000 บาท แบง่ออกเป็นหุน้สามญัจ านวน 1,020,000 หุน้ มลูคา่หุน้ท่ีตราไว้
หุน้ละ 100 บาท เป็นทนุท่ีช าระแลว้เต็มมลูคา่ 
 
รอ้ยละ 99.99 ของทนุจดทะเบียน 
 
อยูร่ะหวา่งช าระบญัชี 

 

ชื่อบริษัท  บริษัท เพลยไ์ซเบอรเ์กมส ์จ ากัด 



 
บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) 

ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ 
 
 

  _______________ รับรองความถูกตอ้ง 
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ประเภทธุรกิจ  

  

ที่ตัง้ส  านกังานใหญ่ 

   

โทรศพัท ์    

 

โทรสาร   

   

ทนุจดทะเบียน  

  

 

สดัสว่นการถือหุน้ 

 

หมายเหต ุ

 

ใหบ้รกิารเกมออนไลน ์

 

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

สวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 

66 2769 8888 

 

66 2717 4250 

 

20,000,000 บาท แบง่ออกเป็นหุน้สามญั จ านวน 2,000,000 หุน้ มลูคา่หุน้ท่ีตราไว ้

หุน้ละ 10 บาท เป็นทนุท่ีช าระแลว้เตม็มลูคา่ 

 

รอ้ยละ 99.99 ของทนุจดทะเบียน  

 

อยูร่ะหวา่งช าระบญัชี 

 

ชื่อบริษัท  

  

ประเภทธุรกิจ  

  

 

ที่ตัง้ส  านกังานใหญ่ 

  

  

โทรศพัท ์   

   

ทนุจดทะเบียน   

บริษัท มิริน อนิโนเวชั่น จ ากัด 

 

ประกอบกิจการผลติและจ าหนา่ย ตลอดจนเป็นผูพ้ฒันา และเป็นผูใ้หบ้รกิาร

โมบายลแ์อปพลเิคชนั เกมโมบายล ์และซอฟตแ์วรค์อมพิวเตอร ์

 

เลขที่ 140 อาคารวนัแปซิฟิกเพลส ชัน้ท่ี 10 หอ้งเลขที่ 1005-06 ถนนสขุมุวิท แขวง

คลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 

 

0 2653 0330  

 

20,000,000 บาท แบง่ออกเป็นหุน้สามญั จ านวน 2,000,000 หุน้ มลูคา่หุน้ท่ีตราไว ้



 
บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) 

ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ 
 
 

  _______________ รับรองความถูกตอ้ง 
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สดัสว่นการถือหุน้ 

 

หมายเหต ุ

หุน้ละ 10 บาท เป็นทนุท่ีช าระแลว้เตม็มลูคา่ 

 

รอ้ยละ 64.99 ของทนุจดทะเบียน 

 

อยูร่ะหวา่งการช าระบญัชี 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อบริษัท         
 

ประเภทธุรกิจ             
 
ที่ตัง้ส  านกังานใหญ่         
 
 
โทรศพัท ์    
 
เว็บไซต ์                
 
 
ทนุจดทะเบียน         
 
สดัสว่นการถือหุน้ 

Playpark Pte. Ltd.  
(เดิมช่ือบรษัิท Asiasoft Online Pte. Ltd.) 
 
ใหบ้รกิารเกมออนไลนท์ัง้พีซแีละโมบายลใ์นประเทศสงิคโปร ์

 

3 Kim Chuan Lane #08-02/03, Goodland Group Building, Singapore 537069 

                                                                                                 

65 6291 6129 

 

www.asiasoft.net 

 

5,000,000 ดอลลารส์งิคโปร ์เป็นทนุท่ีช าระแลว้เต็มมลูคา่ 

 

รอ้ยละ 100.00 ของทนุจดทะเบยีน 
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ชื่อบริษัท             
 
ประเภทธุรกิจ             
 
ที่ตัง้ส  านกังานใหญ่         
 

 
โทรศพัท ์    
 
โทรสาร 
 
เว็บไซต ์
 
ทนุจดทะเบียน     
 
 
สดัสว่นการถือหุน้ 

PT. Asiasoft 
 
ใหบ้รกิารเกมออนไลนใ์นประเทศอินโดนีเซีย 
 
Grand Slipi Tower 9th Fl. Unit G No. 105, RT/RW 001/004,Province DKI Jakarta, 

City West Jakarta, District Palmerah, Sub District Palmerah, 11480 

 

621 8066 0900 

 

621 8066 0901 

 

www.asiasoft.net 

 

31,744,520,000 รูเปียห ์เป็นทนุที่ช าระแลว้เต็มมลูคา่ 

 

รอ้ยละ 99.90 ของทนุช าระแลว้ 
 

 

ชื่อบริษัท             
 
ประเภทธุรกิจ         
 
ที่ตัง้ส  านกังานใหญ่         
 
 
โทรศพัท ์    
 
โทรสาร 
 

Playpark Inc. 
 
ใหบ้รกิารเกมออนไลนใ์นประเทศฟิลปิปินส ์
 
OPL Building, 6th Floor, 100C Palanca St., cor Dela Rosa St., Legaspi Village, 
Makati City, Philippines 
 
63 2751 9600 
 
63 2813 8966 
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ทนุจดทะเบียน     
 
สดัสว่นการถือหุน้ 

4,000,000 เปโซฟิลปิปินส ์ 
 
รอ้ยละ 40 ของทนุช าระแลว้ 

 

ชื่อบริษัท             
 
ประเภทธุรกิจ         
 
ที่ตัง้ส  านกังานใหญ่         
 

โทรศพัท ์    
 
โทรสาร 
 
เว็บไซต ์
 
ทนุจดทะเบียน     
 
สดัสว่นการถือหุน้ 

CIB Development Sdn. Bhd. 
 
ใหบ้รกิารเกมออนไลนท์ัง้พีซแีละโมบายลใ์นประเทศมาเลเซีย 
 
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 รงิกิตมาเลเซีย เป็นทนุท่ีช าระแลว้เต็มมลูคา่ 
 
รอ้ยละ 61.68 ของทนุจดทะเบียน 

 

ชื่อบริษัท             
 
ประเภทธุรกิจ         
 
ที่ตัง้ส  านกังานใหญ่         
 

โทรศพัท ์    
 
โทรสาร 
 

CIB Net Sdn. Bhd. 
 
ใหบ้รกิารเกมออนไลนท์ัง้พีซแีละโมบายลใ์นประเทศมาเลเซีย 
 
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 
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เว็บไซต ์
 
ทนุจดทะเบียน     
 
สดัสว่นการถือหุน้ 

 
www.cib.com.my 
 
1,000,000 รงิกิตมาเลเซีย เป็นทนุท่ีช าระแลว้เต็มมลูคา่ 
 
CIB Development Sdn. Bhd. ถือหุน้อยูร่อ้ยละ 100 ของทนุจดทะเบียน 

  

  

บุคคลอ้างอิง 

 

นายทะเบียนหลักทรัพย ์  
บริษัท ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 

93 อาคารตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย ถนนรชัดาภิเษก 

แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 

โทรศพัท ์ 0 2009 9999 

โทรสาร 0 2009 9991 

 

ผู้สอบบัญช ี    
นายสมภพ ผลประสาร ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 6941   และ/หรอื นางสาววรรณวฒัน ์เหมชะญาติ  ผูส้อบ

บญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 7049        
บริษัท มาซารส์ จ ากดั     1 อาคารเอม็ไพร ์ทาวเวอร ์ชัน้ 12    หอ้งเลขที่ 1202-6, 1209-6, 1209-12      ถนน

สาทรใต ้เขตสาทร   กรุงเทพมหานคร 10120  
โทรศพัท ์   0 2670 1100 
โทรสาร        0 2670 1101        
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7. ข้อมูลหลักทรัพยแ์ละผู้ถอืหุ้น 

 

7.1 หลักทรัพยข์องบริษัทฯ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บรษัิทฯ มีทนุจดทะเบยีนจ านวน 532,840,120 บาท แบง่เป็นหุน้สามญัจ านวน 

409,877,016 หุน้ ใบส าคญัแสดงสทิธิจ านวน 122,963,104 ใบ มลูคา่ที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท โดยเป็นทนุช าระแลว้จ านวน 

409,877,016 บาท แบง่เป็นหุน้สามญัจ านวน 409,877,016 หุน้ มลูคา่ที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท 

 

 

7.2  ผู้ถอืหุน้ 
ผูถื้อหุน้ท่ีถือหุน้สงูสดุ 10 รายแรก มีดงันี ้ 

รายชื่อผู้ถอืหุ้น จ านวนหุ้น 
(ณ วนัปิดสมดุทะเบียน 
ลา่สดุ 10 มีนาคม 2563) 

สัดส่วนการถอืหุน้ (%) 

1. นายปราโมทย ์สดุจิตพร (1) 
 
2. นางสาวเสาวลกัษณ ์จิตสมัฤทธ์ิ (1) 
 
3. นายทวีฉตัร จฬุางกรู 
 
4. Mr. Tan Tgow Lim (2)     
 
5. นายเลศิชาย กนัภยั         
 
6. Miss Seet Jing Huan, Jennifer (2) 
 
7. Miss Toi Wa Dora Sung 
 
 8. Miss Poh  Li Ang 

 
 
9.. นายบญุรตัน ์ปัญญาวิศษิฎก์ลุ 

189,197,907 
 

41,397,656 
 

39,999,200 
 

30,423,300 
 

10,777,800 
 

6,000,000 
 

4,100,000 
 

4,100,000 
 
 

3,636,700 

                         46.160 
 

10.100 
 

9.759 
 

7.423 
 

2.630 
 

1.464 
 

1.000 
 

1.000 
 
 

0.887 
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10. นายณชัชชัพงศ ์พีระเดชาพนัธ ์

 
3,399,900 

 
0.829 

 

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

 
 

กลุ่มผู้ถอืหุน้รายใหญ่ที่โดยพฤติการณมี์อทิธิพลตอ่การก าหนดนโยบายการจัดการ หรือการด าเนินงาน
ของบริษัทฯ อยา่งมนัียส าคัญ (กลุม่ผูถื้อหุน้ หรอืผูถื้อหุน้ท่ีถือหุน้เกินกวา่รอ้ยละ 10 และด ารงต าแหนง่กรรมการบรษัิทฯ 
หรอืสง่ตวัแทนเขา้มาด ารงต าแหนง่กรรมการบรษัิทฯ ที่มีอ  านาจจดัการ) ไดแ้ก่ กลุม่นายปราโมทย ์สดุจิตพร  
 
 
7.3 นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 

ในกรณีปกติทีก่ลุม่บรษัิทฯ ไมม่ีความจ าเป็นในการใชเ้งินเพื่อการลงทนุหรอืขยายกิจการและมกีระแสเงินสด
เพียงพอ กลุม่บรษัิทฯ มีนโยบายการจา่ยเงินปันผลส าหรบับรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ย ปีละ 2 ครัง้ โดยการจา่ยครัง้ที่ 1 จะจ่าย
เป็นเงินปันผลระหวา่งกาล และการจ่ายครัง้ที่ 2 จะจา่ยเป็นเงินปันผลประจ าปี ไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 30.0 ของก าไรสทุธิของ
แตล่ะบรษัิท (ตามงบการเงินเฉพาะบรษัิท) หลงัหกัภาษีเงินไดน้ติิบคุคล ส ารองตามกฎหมาย และส ารองอื่น ๆ ที่จ าเป็น
และเหมาะสม ทัง้นี ้ อตัราการจ่ายเงินปันผลดงักลา่วอาจเปลีย่นแปลงได ้ โดยขึน้อยูก่บัความจ าเป็นและความเหมาะสม 
ภายใตเ้ง่ือนไขที่การด าเนินการดงักลา่วจะตอ้งก่อใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุตอ่ผูถื้อหุน้ เมื่อคณะกรรมการบรษัิทมมีติอนมุตัิให้
จ่ายเงินปันผล มตดิงักลา่วจะตอ้งถกูน าเสนอเพื่อขออนมุตัจิากทีป่ระชมุผูถื้อหุน้ เวน้แตเ่ป็นการจา่ยเงินปันผลระหวา่งกาล
ซึง่คณะกรรมการบรษัิทมีอ านาจอนมุตัิใหจ้่ายเงินปันผลระหวา่งกาลได ้ แลว้ใหร้ายงานใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้ทราบในการ
ประชมุคราวตอ่ไป 
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8. โครงสร้างการจัดการ 
 

8.1 คณะกรรมการบริษัท 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562  คณะกรรมการบรษัิทฯ ประกอบดว้ยผูท้รงคณุวฒุิทัง้หมด 6 ทา่น ซึง่ได้
ผา่นหลกัสตูรการอบรมจากสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทยแลว้ ดงันี ้

ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง จ านวนคร้ังที่เข้าร่วม
ประชุมในปี 2562 

1. Mr. Tan Tgow Lim 
 
2. นายปราโมทย ์สดุจิตพร 
 
3. นายเลศิชาย กนัภยั 
 
4. นายเฉลมิพงษ์ จิตตข์นัตวิงศ ์
 
 
5. นางมลฤดี สขุพนัธรชัต ์
 
 
6. พ.ต.อ. ญาณพล ยั่งยืน 
 

ประธานกรรมการ 
 

รองประธานกรรมการ 
 

กรรมการ 
 

กรรมการอิสระ และประธาน
กรรมการตรวจสอบ 

 
กรรมการอิสระ  

และกรรมการตรวจสอบ 
 

กรรมการอิสระ  
และกรรมการตรวจสอบ 

4/4 
 

4/4 
 

4/4 
 

4/4 
 
 

4/4 
 

 
4/4 

 

นางมลฤดี สขุพนัธรชัต ์กรรมการตรวจสอบ เป็นผูม้ีความรูแ้ละประสบการณเ์พียงพอที่จะสามารถท า
หนา้ที่สอบทานความนา่เช่ือถือของงบการเงิน 

              โดยมี นางสาวชลทิชา สมบตัิมงคล เป็นเลขานกุารคณะกรรมการบรษัิท 

กรรมการผูม้ีอ  านาจผกูพนัตามหนงัสอืรบัรองบรษัิทฯ 

นายปราโมทย ์สดุจิตพร นายเลศิชาย กนัภยั Mr. Tan Tgow Lim   กรรมการ 2 ใน 3 คนนี ้ลงลายมือ
ช่ือรว่มกนั และประทบัตราส าคญัของบรษัิทฯ 
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ขอบเขตอ านาจหนา้ที่ของคณะกรรมการบรษัิทฯ 

1. ก ากบั ดแูล และจดัการใหก้ารด าเนินงานของบรษัิทฯ เป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค ์ ขอ้บงัคบั
ของบรษัิทฯ ตลอดจนมติที่ประชมุผูถื้อหุน้ บนพืน้ฐานของหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี ตลอดจนปฏิบตัิให้
เป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรพัยฯ์ และส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

2. ก าหนดหรอืเปลีย่นแปลงช่ือกรรมการผูม้ีอ  านาจลงลายมือช่ือผกูพนับรษัิทฯ 
3. ก าหนดนโยบาย กลยทุธ ์ และทิศทางการด าเนินงานของบรษัิทฯ รวมทัง้ก ากบัดแูลใหฝ่้ายบรหิาร

ด าเนินการใหเ้ป็นไปตามนโยบายที่ก าหนดไวอ้ยา่งมีประสทิธิภาพและประสทิธิผล เพื่อเพิ่มมลูคา่ทางเศรษฐกิจ
สงูสดุแก่ผูถื้อหุน้และการเติบโตอยา่งยั่งยืน  

4. พิจารณาตดัสนิใจในเรือ่งทีม่สีาระส าคญั เช่น แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงการลงทนุขนาดใหญ่ 
อ านาจการบรหิาร และรายการอืน่ใดตามที่กฎหมายก าหนด 

5. แตง่ตัง้คณะอนกุรรมการหรอืบคุคลใด เพื่อท าหนา้ทีช่่วยดแูล ติดตาม และควบคมุการบรหิารงาน
ของบรษัิทฯ ในเรือ่งที่เป็นสาระส าคญัภายใตก้ารควบคมุของคณะกรรมการบรษัิทฯ เช่น คณะกรรมการบรหิาร 
คณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการผูจ้ดัการ เป็นตน้ รวมทัง้ประเมินผลการปฏิบตังิานและก าหนด
คา่ตอบแทนของคณะอนกุรรมการหรอืบคุคลดงักลา่ว หรอืมอบอ านาจเพื่อใหค้ณะอนกุรรมการหรอืบคุคล
ดงักลา่วมีอ านาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบรษัิทฯ เห็นสมควร ซึง่
คณะกรรมการบรษัิทฯ อาจยกเลกิ เพิกถอน เปลีย่นแปลง หรอืแกไ้ขอ านาจนัน้ ๆ ได ้

6. จดัใหบ้รษัิทฯ มีระบบการควบคมุภายใน การตรวจสอบภายใน และมาตรการการบรหิารความเสีย่ง
ที่มีประสทิธิภาพและประสทิธิผล รวมทัง้มกีารตดิตามการด าเนินการในเรือ่งดงักลา่วอยา่งสม ่าเสมอ 

7. จดัท ารายงานคณะกรรมการประจ าปี และรบัผิดชอบตอ่การจดัท าและการเปิดเผยงบการเงิน เพื่อ
แสดงถงึฐานะการเงินและผลการด าเนินงานในรอบปีที่ผา่นมา เพือ่น าเสนอตอ่ผูถื้อหุน้ 

ทัง้นี ้ การมอบอ านาจแก่คณะอนกุรรมการหรอืบคุคลใดดงักลา่วขา้งตน้จะไมร่วมถงึการมอบอ านาจที่
ท  าใหค้ณะอนกุรรมการหรอืบคุคลดงักลา่ว หรอืผูร้บัมอบอ านาจจากคณะอนกุรรมการหรอืบคุคลดงักลา่ว 
สามารถอนมุตัิรายการท่ีตนหรอืบคุคลที่อาจมีความขดัแยง้ มีสว่นไดเ้สยี หรอือาจมคีวามขดัแยง้ทาง
ผลประโยชนใ์นลกัษณะอื่นใดที่จะท าขึน้กบับรษัิทฯ หรอืบรษัิทยอ่ย รวมทัง้ก าหนดใหต้อ้งขอความเห็นชอบจากที่
ประชมุผูถื้อหุน้ในการท ารายการที่เก่ียวโยงกนั และการไดม้าหรอืจ าหนา่ยไปซึง่สนิทรพัยท์ี่ส  าคญัของบรษัิทฯ 
เพื่อใหส้อดคลอ้งตามขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยฯ์ ในกรณีที่การด าเนินการเรือ่งใดทีก่รรมการทา่นใดหรอื
บคุคลที่อาจมีความขดัแยง้ (ตามประกาศส านกังาน ก.ล.ต. และ/หรอืตลาดหลกัทรพัยฯ์) มีสว่นไดเ้สยีหรอืมี
ความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ กรรมการและบคุคลที่อาจมคีวามขดัแยง้นัน้ไมม่ีสทิธิออกเสยีงและไมม่ีอ  านาจ
อนมุตัิการด าเนินการในเรือ่งดงักลา่ว 
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นอกจากนี ้ คณะกรรมการบรษัิทฯ ไดพ้ิจารณามอบอ านาจใหแ้กค่ณะอนกุรรมการหรอืบคุคลใด
ดงักลา่วขา้งตน้ในการท าธุรกรรมที่เก่ียวกบัการด าเนินงานและการลงทนุตามปกติธุรกิจของบรษัิทฯ โดยไดม้ีการ
ก าหนดขอบเขตและวงเงินในแตล่ะระดบัอยา่งชดัเจน ทัง้นี ้ ไมม่ีการมอบอ านาจในลกัษณะไมจ่ ากดัวงเงินแต่
อยา่งใด 
 

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

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 คณะผูบ้รหิารประกอบดว้ยเจา้หนา้ที่บรหิารทัง้หมด 4 ทา่น ดงันี ้

ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง 

1. นายปราโมทย ์สดุจิตพร 
 
2. Mr. Ung Chek Wai, Gerry 
  
3. Mr. Quach Dong Quang 
 
4. นายกิตติพงศ ์พฤกษอรุณ 
 

ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 
 

ประธานเจา้หนา้ทีด่า้นการเงิน 
 

ประธานเจา้หนา้ทีด่า้นปฏิบตัิการ 
 

รองกรรมการผูจ้ดัการ – ฝ่ายขาย 
 
 

โครงสร้างภายใน 
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ขอบเขตอ านาจหนา้ที่ของประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 

1. ก ากบั ดแูล และอนมุตัิเรือ่งเก่ียวกบัการด าเนินงานตามปกตขิองบรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ยใหเ้ป็นไป
ตามมติและนโยบายของคณะกรรมการบรษัิท และมีอ านาจในการมอบอ านาจใหก้รรมการผูจ้ดัการ ผูบ้รหิาร 
หรอืบคุคลหนึง่ หรอืหลายบคุคลในบรษัิทฯ  และบรษัิทยอ่ย มีอ  านาจกระท าการใดๆ เพื่อด าเนินการเก่ียวกบัการ
ด าเนินงานตามปกติประจ าวนัของบรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ยไดต้ามเห็นสมควร 

2. ด าเนินการและบรหิารจดัการการด าเนินกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบรหิารงานของบรษัิทฯ และบรษัิท
ยอ่ย 

3. มีอ  านาจอนมุตัิการด าเนินงานเพื่อธุรกรรมตามปกติธุรกิจของบรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ย เช่น การจดัซือ้
สนิคา้ การจดัซือ้ลขิสทิธ์ิ การลงทนุในสนิทรพัย ์ภายในวงเงินส าหรบัแตล่ะสญัญาไมเ่กิน 20.00 ลา้นบาท และมี
อ านาจในการมอบอ านาจช่วงอนมุตัิการเบิกจ่ายใหพ้นกังานระดบัผูบ้รหิารของบรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ย เพื่อ
ปฏิบตัิหนา้ที่ในการจดัซือ้ จดัจา้ง ซึง่ทรพัยส์นิและบรกิารเพื่อประโยชนข์องบรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ย  

4. มีอ  านาจในการมอบอ านาจใหก้รรมการผูจ้ดัการ พนกังานระดบัผูบ้รหิาร หรอืบคุคลหนึง่ หรอืหลาย
บคุคลในบรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ย มีอ  านาจกระท าการใดๆ แทนประธานเจา้หนา้ที่บรหิารตามเห็นสมควร เพื่อ
ปฏิบตัิหนา้ที่แทนประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร ในเฉพาะเรือ่ง (เช่น การสั่งซือ้ การจดัจา้ง การสั่งจา่ยเงิน) ภายใต้
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การควบคมุของประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร และภายในระยะเวลาที่ประธานเจา้หนา้ที่บรหิารเห็นสมควร และ
ประธานเจา้หนา้ที่บรหิารอาจยกเลกิ เพิกถอน เปลีย่นแปลง หรอืแกไ้ขอ านาจนัน้ๆ ได ้

5. มีอ  านาจกระท าการและแสดงตนเป็นตวัแทนบรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ย ตอ่บคุคลภายนอกในกิจการท่ี
เก่ียวขอ้งและเป็นประโยชนต์อ่บรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ย 

6. อนมุตัิการแตง่ตัง้ที่ปรกึษาดา้นตา่งๆ ที่จ าเป็นตอ่การด าเนินงานของบรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ย โดยอยู่
ภายใตก้รอบงบประมาณที่ผา่นการอนมุตัิจากคณะกรรมการบรษัิทในแตล่ะปี 

7. ปฏิบตัิหนา้ที่อื่นๆ ตามที่ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษัิทหรอืคณะกรรมการบรหิารเป็น
คราวๆ ไป 

ทั้งนี ้    ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาและรายงานโดยตรงต่อคณะ
กรรมการบริหาร และใหป้ระธานเจ้าหนา้ที่บริหารปฏิบัติตามแนวทางและนโยบายที่คณะกรรมการบริหาร
ก าหนดไว ้

อนึง่ ประธานเจา้หนา้ที่บรหิารไมม่ีอ  านาจในการด าเนินการใดๆ ในหรอืเก่ียวกบัรายการ หรอืเรือ่งที่
ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร หรอืบคุคลที่อาจมีความขดัแยง้ มีสว่นไดส้ว่นเสยี หรอือาจมคีวามขดัแยง้ทาง
ผลประโยชนใ์นลกัษณะอื่นใดที่จะท าขึน้กบับรษัิทฯ หรอืบรษัิทยอ่ย ยกเวน้การอนมุตัิรายการท่ีเป็นธุรกิจปกติ
และเป็นไปตามเง่ือนไขการคา้ ตามทีค่ณะกรรมการบรษัิทไดก้ าหนดอ านาจและ/หรอืวงเงินไว ้ โดยอยูภ่ายใต้
หลกัเกณฑ ์ เง่ือนไข และวิธีการตามขอ้บงัคบัของบรษัิทฯ และตามที่ส  านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
ก าหนด 

 

ขอบเขตอ านาจหนา้ที่ของกรรมการผูจ้ดัการ 
1. ก ากบั ดแูล และอนมุตัิเรือ่งเก่ียวกบัการด าเนินงานตามปกติของบรษัิทฯ ใหเ้ป็นไปตามนโยบายของ

ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร และมีอ านาจในการมอบอ านาจใหผู้บ้รหิาร หรอืบคุคลหนึ่ง หรือหลายบคุคล มีอ านาจ
กระท าการใด ๆ เพื่อด าเนินการเก่ียวกบัการด าเนินงานตามปกติประจ าวนัของบรษัิทฯ ไดต้ามเห็นสมควร 

2. ด าเนินการและบรหิารจดัการกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบรหิารงานทั่วไปของบรษัิทฯ 
3. มีอ านาจจา้ง แต่งตัง้ โยกยา้ย ปลดออก เลิกจา้ง ก าหนดอตัราค่าจา้ง ใหบ้ าเหน็จรางวลั ปรบัขึน้

เงินเดือน ค่าตอบแทน เงินโบนสั ของพนกังานทัง้หมดของบริษัทฯ ในต าแหน่งต ่ากว่าระดบัผูบ้ริหาร ตลอดจน
แตง่ตัง้ตวัแทนฝ่ายนายจา้งในคณะกรรมการกองทนุส ารองเลีย้งชีพของบรษัิทฯ  

4. มีอ านาจอนุมตัิการด าเนินงานเพื่อธุรกรรมตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ เช่น การจัดซือ้สินคา้ การ
จดัซือ้ลขิสทิธ์ิ การลงทนุในสนิทรพัย ์ภายในวงเงินส าหรบัแต่ละสญัญาไม่เกิน 10.00 ลา้นบาท และมีอ านาจใน
การมอบอ านาจช่วงอนมุตัิการเบิกจ่ายใหพ้นกังานระดบัผูบ้ริหารของบริษัทฯ เพื่อปฏิบตัิหนา้ที่ในการจดัซือ้ จดั
จา้ง ซึง่ทรพัยส์นิและบรกิารเพื่อประโยชนข์องบรษัิทฯ  
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5. มีอ านาจในการมอบอ านาจใหพ้นกังานระดบัผูบ้ริหาร หรือบุคคลหนึ่ง หรือหลายบุคคล มีอ านาจ
กระท าการใด ๆ แทนกรรมการผูจ้ดัการตามเห็นสมควร เพื่อปฏิบตัิหนา้ที่แทนกรรมการผูจ้ดัการในเฉพาะเรื่อง 
(เช่น การสั่งซือ้ การจดัจา้ง การสั่งจ่ายเงิน) ภายใตก้ารควบคมุของกรรมการผูจ้ัดการ และภายในระยะเวลาที่
กรรมการผูจ้ดัการเห็นสมควร และกรรมการผูจ้ดัการอาจยกเลกิ เพิกถอน เปลีย่นแปลง หรอืแกไ้ขอ านาจนัน้ ๆ ได ้ 

6. มีอ านาจออกค าสั่ง ระเบียบ ประกาศ บันทึก เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายและ
ผลประโยชนข์องบรษัิทฯ และเพื่อรกัษาระเบียบวินยัการท างานภายในองคก์ร 

7. มีอ านาจกระท าการและแสดงตนเป็นตวัแทนบริษัทฯ ต่อบคุคลภายนอกในกิจการที่เก่ียวขอ้งและ
เป็นประโยชนต์อ่บรษัิทฯ 

8. ปฏิบตัิหนา้ที่อื่น ๆ ตามที่ไดร้บัมอบหมายจากประธานเจา้หนา้ที่บรหิารเป็นคราว ๆ ไป 
ทัง้นี ้กรรมการผูจ้ดัการจะอยูภ่ายใตก้ารบงัคบับญัชาและรายงานโดยตรงต่อประธานเจา้หนา้ที่บริหาร 

และใหก้รรมการผูจ้ดัการปฏิบตัิตามแนวทางและนโยบายที่ประธานเจา้หนา้ที่บริหารก าหนดไว้ อนึ่ง กรรมการ
ผูจ้ดัการไม่มีอ านาจในการด าเนินการใด ๆ ในหรือเก่ียวกับรายการ หรือเรื่องที่กรรมการผูจ้ดัการ หรือบคุคลที่
อาจมีความขดัแยง้ มีสว่นไดส้ว่นเสีย หรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ในลกัษณะอื่นใดที่จะท าขึน้กับ
บรษัิทฯ หรอืบรษัิทยอ่ย ยกเวน้การอนมุตัิรายการที่เป็นธุรกิจปกติและเป็นไปตามเง่ือนไขการคา้ ตามที่ประธาน
เจา้หนา้ที่บรหิารไดก้ าหนดอ านาจ และ/หรอืวงเงินไว ้โดยอยูภ่ายใตห้ลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการตามขอ้บงัคบั
ของบรษัิทฯ และตามที่ส  านกังาน ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

 

8.3 เลขานุการบริษัทฯ 

ที่ประชมุคณะกรรมการบรษัิทฯ ครัง้ที่ 5/2551 ประชมุเมื่อวนัท่ี 13 สงิหาคม 2551 ไดม้ีมติแตง่ตัง้ นาย
เฉลมิชยั ดพุสักลู เป็นเลขานกุารบรษัิทฯ แตใ่นปี 2558 นายเฉลมิชยั ดพุสักลู ลาออกจากบรษัิทฯ มีผลตัง้แตว่นัท่ี 
1 ตลุาคม 2558 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ที่ 5/2558 ประชุมเมื่อวนัที่ 11 พฤศจิกายน 2558 มีมติ
แต่งตัง้ นายปริญญา แกว้มณี เป็นเลขานกุารบริษัทฯ มีผลตัง้แต่วนัที่ 1 พฤศจิกายน 2558 และเมื่อวนัที่ 15 
กุมภาพนัธ์ 2259 นายปริญญา แกว้มณี ลาออกจากบริษัทฯ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ที่ 1/2559 
ประชมุเมื่อวนัที่ 26 กุมภาพนัธ ์2559 มีมติแต่งตัง้ นางรตันา มะโนมงคลกุล เป็นเลขานกุารบริษัทฯ ต่อมา นาง
รตันา มะโนมงคลกลุ ไดล้าออกจากการเป็นเลขานกุารบรษัิทฯ โดยมีผลเมื่อวนัที่ 31 พฤษภาคม 2560 ที่ประชุม
คณะกรรมการบรษัิทฯ ครัง้ที่ 2/2560 ประชมุเมื่อวนัท่ี 12 พฤษภาคม 2560 มีมติแต่งตัง้ นางสาวชลทิชา สมบตัิ
มงคล เป็นเลขานกุารบริษัทคนใหม่ โดยมีผลตัง้แต่วนัที่ 1 มิถนุายน 2560 เป็นตน้ไป โดยมีอ านาจ หนา้ที่ และ
ความรบัผิดชอบ เป็นไปตามที่กฎหมายไดก้ าหนดไว ้สรุปสาระส าคญัไดด้งันี ้

1. จดัท าและเก็บรกัษาเอกสารดงัตอ่ไปนี ้

 ทะเบียนกรรมการ 
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 หนงัสอืนดัประชมุคณะกรรมการ รายงานการประชมุคณะกรรมการ และรายงาน
ประจ าปี 

 หนงัสอืนดัประชมุผูถื้อหุน้ และรายงานการประชมุผูถื้อหุน้ 
2. เก็บรกัษารายงานการมีสว่นไดเ้สยีที่รายงานโดยกรรมการหรอืผูบ้รหิาร 
3. ด าเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุประกาศก าหนด 
4. ใหค้  าแนะน าดา้นกฎหมายและกฎเกณฑต์า่ง ๆ ที่เก่ียวขอ้ง และขอ้พงึปฏิบตัิดา้นการก ากบัดแูลการ

ด าเนินกิจกรรมของคณะกรรมการใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย 
5. ท าหนา้ที่ในการด าเนินการจดัประชมุคณะกรรมการบรษัิทฯ และการประชมุผูถื้อหุน้ 
6. ติดตอ่ประสานงานกบัหนว่ยงานท่ีก ากบัดแูล เช่น ส านกังาน ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรพัยฯ์ และดแูลการ

เปิดเผยขอ้มลูและรายงานสารสนเทศตอ่หนว่ยงานท่ีก ากบัดแูลและสาธารณชนใหถ้กูตอ้งครบถว้นตามกฎหมาย  

ซึง่นางสาวชลทิชา สมบตัิมงคล จบการศกึษาระดบัปรญิญาตร ีคณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ และปรญิญาโท สาขา International and Comparative Law จาก Chicago-Kent 
College of Law, Illinois Institute of Technology ประเทศสหรฐัอเมรกิา และปรญิญาโท สาขา Intellectual 
Property Law จาก Queensland University of Technology ประเทศออสเตรเลยี 

 

8.4 ค่าตอบแทนผู้บริหาร  

คา่ตอบแทนกรรมการท่ีเป็นตวัเงินในปี 2562 
 

กรรมการ  ค่าตอบแทน (บาท)  เบีย้ประชุม (บาท) 
 
1. Mr. Tan Tgow Lim 
 
2. นายปราโมทย ์สดุจิตพร 
 
3. นายเลศิชาย กนัภยั  
 
4. นายเฉลมิพงษ์ จิตตข์นัตวิงศ ์
 
5. นางมลฤดี สขุพนัธรชัต ์ 
 

 
396,000.00 

 
264,000.00 

 
264,000.00 

 
264,000.00 

 
264,000.00 

 

 
- 

 
- 

 
- 

 
220,000.00 

 
165,000.00 
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6. พ.ต.อ. ญาณพล ยั่งยืน 264,000.00 132,000.00 
รวม           1,716,000.00 517,000.00 

 

 

คา่ตอบแทนผูบ้รหิารทีเ่ป็นตวัเงินในปี 2562 
ต าแหน่ง จ านวน (คน) ค่าตอบแทนก (บาท) 

ผูบ้รหิารข 8 9,776,297.50ค 
 

 

หมายเหต ุ: 
ก ประกอบดว้ย เงินเดือน โบนสั เงินสมทบกองทนุประกนัสงัคมและกองทนุส ารองเลีย้งชีพ ค่าลว่งเวลา 

และคา่สวสัดิการ 
ข ตามค านิยามของส านกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรพัยฯ์ ซึ่งรวมถึง นายปราโมทย ์สดุจิตพร ใน

ฐานะประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 
ค ค านวณคา่ตอบแทนตามจ านวนวนัที่ไดท้  างานจริง โดยมีผูบ้ริหารบางท่านไดล้าออกจากบริษัทฯ ใน

ระหวา่งปี 
 
                
นโยบายพฒันาบคุลากร 
 

ดว้ยนโยบายและยทุธศาสตรใ์นการพฒันาบคุลากร เพื่อสรา้งความไดเ้ปรยีบในการแขง่ขนัทางธรุกิจ 
บรษัิทฯ เลง็เห็นความส าคญัในการพฒันาบคุลากรอยา่งสม ่าเสมอ โดยมุง่เนน้พฒันาและยกขดีความสามารถ
ของบคุคลากร ดว้ยรูปแบบการเรยีนรูท้ี่หลากหลาย บรษัิทฯ มีนโยบายสง่พนกังานไปเขา้รบัการอบรมทัง้ภายใน
และภายนอก รวมถึงฝึกอบรมจากคูค่า้ซึง่เป็นเจา้ของลขิสทิธ์ิเกมออนไลนจ์ากตา่งประเทศ ซึง่จะใหค้วามรูท้ัง้ใน
เรือ่งเทคโนโลยีสารสนเทศ เกมออนไลน ์ และอื่นๆ นอกจากนีย้งัสง่พนกังานไปทศันศกึษาดงูานในตา่งประเทศ 
เพื่อน าเทคโนโลยีและวิวฒันาการใหม่ๆ  กลบัมาพฒันาและปรบัปรุงการด าเนินงานของบรษัิทใหด้ยีิ่งขึน้ 
นอกจากนี ้ บคุลากรยงัสามารถเรยีนรูจ้ากการปฏิบตัิงานจรงิ ซึง่บรษัิทฯ มีนโยบายถา่ยทอดความรูแ้ละทกัษะ
ระหวา่งพนกังานในแตล่ะสายงาน (On the Job Training) โดยมีวตัถปุระสงคเ์พื่อเพิม่พนูความรู ้ ทกัษะ และ
ความช านาญ รวมทัง้ประสทิธิภาพในการปฏิบตัิงานของพนกังานในทกุระดบั พรอ้มสรา้งบรรยากาศและ
สิง่แวดลอ้มในการท างานเชิงรุก เพื่อสรา้งความเขม้แข็งใหก้บัองคก์ร และรองรบัการเติบโตของธุรกิจในอนาคต 



 
บริษัท เอเชียซอฟท ์คอรป์อเรชั่น จ ากดั (มหาชน) 

ส่วนท่ี 2 การจดัการและการก ากบัดูแลกิจการ 
 
 

  _______________ รับรองความถูกตอ้ง 
9. การก ากบัดูแลกิจการ หนา้ 66 
 
 

9. การก ากบัดูแลกิจการ 

9.1 นโยบายการก ากับดูแลกิจการ 

คณะกรรมการบริษัทฯ เขา้ใจบทบาท หนา้ที่ และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการที่มีต่อบริษัทฯ 
และผูถื้อหุน้ และไดอ้นมุตัินโยบายการก ากบัดแูลกิจการเป็นลายลกัษณอ์กัษร โดยมีหลกัการและแนวทางปฏิบตัิ
ที่สอดคลอ้งกบัหลกัการการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีของตลาดหลกัทรพัยฯ์ เพื่อก าหนดนโยบายสนบัสนนุการก ากบั
ดูแลกิจการส าหรบัเป็นแนวทางในการปฏิบัติ นอกจากนี ้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎและขอ้บังคับต่างๆ ตามที่
ส  านกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรพัยฯ์ ก าหนดทกุประการ โดยคณะกรรมการบริษัทจะทบทวนนโยบายการ
ก ากบัดแูลกิจการของบรษัิทฯ และประเมินผลการปฏิบตัิตามนโยบายดงักลา่วอยา่งนอ้ยปีละ 1 ครัง้  

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 1/2550 เมื่อวนัที่ 20 มิถนุายน 2550 มีมติก าหนดนโยบายการ
ก ากบัดแูลกิจการส าหรบัเป็นแนวทางในการปฏิบตัิ ซึง่มีสาระส าคญัแบง่ออกเป็น 5 หมวดดงันี ้

1. สิทธิของผู้ถอืหุ้น 

สิทธิของผูถื้อหุน้ครอบคลมุสิทธิพืน้ฐานต่างๆ ของผูถื้อหุน้ เช่น สิทธิในการซือ้ ขาย โอน หลกัทรพัยท์ี่
ตนถืออยู่ สิทธิในการที่จะไดร้บัสว่นแบ่งผลก าไรจากบริษัท สิทธิต่างๆ ในการประชุมผูถื้อหุน้ สิทธิในการแสดง
ความคิดเห็น สิทธิในการรว่มตดัสินใจในเรื่องส าคญัของบริษัท เช่น การเลือกตัง้กรรมการ การอนมุตัิธุรกรรมที่
ส  าคญัและมีผลตอ่ทิศทางในการด าเนินธุรกิจของบรษัิท การแกไ้ขหนงัสือบริคณหส์นธิ ขอ้บงัคบัของบริษัท เป็น
ตน้ 

นอกเหนือจากสทิธิพืน้ฐานตา่งๆ ขา้งตน้แลว้ บรษัิทฯ มีนโยบายในการด าเนินการเรื่องต่างๆ ที่ เป็นการ
สง่เสรมิและอ านวยความสะดวกในการใชส้ทิธิของผูถื้อหุน้ ดงันี ้

● เผยแพรข่อ้มลูประกอบวาระการประชุมผูถื้อหุน้ลว่งหนา้ในเว็บไซตข์องบริษัทฯ ก่อนจดัสง่เอกสาร 
นอกจากนี ้ยังชีแ้จงสิทธิของผูถื้อหุน้ในการเขา้ประชุม และสิทธิออกเสียงลงมติของผูถื้อหุน้ไว้
ดว้ยกนั 

● ในกรณีที่ผูถื้อหุน้ไม่สามารถเขา้รว่มประชุมดว้ยตนเอง บริษัทฯ จะเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สามารถ
มอบฉันทะใหก้รรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เขา้ร่วมประชุมแทนตนได ้โดยใชห้นงัสือมอบฉันทะ
แบบหนึง่แบบใดที่บรษัิทไดจ้ดัสง่ไปพรอ้มกบัหนงัสอืนดัประชมุ  

● ก่อนการประชุมเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สามารถส่งความคิดเห็น  ขอ้เสนอแนะ และขอ้ซกัถามได้
ล่วงหนา้ก่อนวนัประชุมผ่านอีเมลของนกัลงทุนสมัพนัธ์ และอีเมลของเลขานุการคณะกรรมการ
บรษัิท 

● ในการประชมุ บรษัิทฯ จะจดัสรรเวลาใหเ้หมาะสม และจะเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้แสดงความคิดเห็น 
ขอ้เสนอแนะ หรอืตัง้ค  าถามในวาระต่างๆ อยา่งอิสระ ก่อนการลงมติในวาระใดๆ ทัง้นี ้การประชมุผู้
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ถือหุน้ไดใ้หข้อ้มลูรายละเอียดในเรื่องดงักลา่วอย่างเพียงพอแก่ผูถื้อหุน้ โดยในวาระที่ผูถื้อหุน้มีขอ้
สงสยั ขอ้ซกัถาม บริษัทฯ จะจดัเตรียมบคุลากรที่มีความรูค้วามเช่ียวชาญในแต่ละสาขาเป็นผูใ้ห้
ค  าตอบภายใตค้วามรบัผิดชอบของคณะกรรมการบรษัิท 

● กรรมการทกุคนจะเขา้รว่มประชมุ เพื่อใหผู้ถื้อหุน้สามารถซกัถามขอ้มลูรายละเอียดในเรื่องต่างๆ ที่
เก่ียวขอ้งได ้

2. ความเท่าเทียมกันของผู้ถอืหุ้น 

บริษัทฯ มีนโยบายการปฏิบตัิและการคุม้ครองสิทธิของผูถื้อหุน้ทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน เพื่ อสรา้ง
เครือ่งมือที่ช่วยใหเ้กิดความเทา่เทียมกนัอยา่งแทจ้รงิ โดยเฉพาะกบัผูถื้อหุน้สว่นนอ้ย เช่น  

● การปฏิบตัิและอ านวยความสะดวกต่อผูถื้อหุน้อย่างเท่าเทียมกนั และไม่กระท าการใดๆ ที่เป็นการ
จ ากดัหรอืละเมิดหรอืรดิรอนสทิธิของผูถื้อหุน้ 

● การก าหนดใหส้ิทธิออกเสียงในที่ประชุมเป็นไปตามจ านวนหุน้ที่ผูถื้อหุน้ถืออยู่ โดยหนึ่งหุน้มีสิทธิ
เทา่กบัหนึง่เสยีง 

● การก าหนดใหก้รรมการอิสระเป็นผูม้ีหนา้ที่ดูแลผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ย โดยผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ยสามารถ
เสนอแนะ แสดงความคิดเห็น หรือสง่ขอ้รอ้งเรียนไปยงักรรมการอิสระ โดยกรรมการอิสระจะเป็นผู้
พิจารณาด าเนินการให้เหมาะสมในแต่ละเรื่อง เช่น หากเป็นข้อรอ้งเรียน กรรมการอิสระจะ
ตรวจสอบขอ้เท็จจรงิและหาวิธีการเยียวยาที่เหมาะสม หรือกรณีเป็นขอ้เสนอแนะที่กรรมการอิสระ
พิจารณาแลว้มีความเห็นว่าเป็นเรื่องส าคัญที่มีผลต่อผูม้ีส่วนไดเ้สียโดยรวม หรือมีผลต่อการ
ประกอบธุรกิจของบริษัท กรรมการอิสระจะเสนอเรื่องดงักล่าวต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้ เพื่อพิจารณา
ก าหนดเป็นวาระการประชมุในการประชมุผูถื้อหุน้ 

● การสง่เสรมิการใชส้ทิธิ เช่น การเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สว่นนอ้ยสามารถเสนอเพิ่มวาระการประชุม
ก่อนวนัประชุม การเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ส่วนนอ้ยสามารถเสนอช่ือบุคคลเพื่อเขา้ด ารงต าแหน่ง
กรรมการ และการไมเ่พิ่มวาระการประชมุโดยไมแ่จง้ผูถื้อหุน้ทราบลว่งหนา้ 

● คณะกรรมการบรษัิทไดก้ าหนดมาตรการป้องกนัการใชข้อ้มลูภายในโดยมิชอบ ( Insider Trading) 
ของบุคคลที่เก่ียวข้อง ซึ่งรวมถึงกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของกลุ่มบริษัทฯ ที่
เก่ียวขอ้งกบัขอ้มลู (รวมทัง้คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิติภาวะของบคุคลดงักลา่ว)  

3. บทบาทตอ่ผู้มีส่วนได้เสีย 

บริษัทฯ ไดใ้หค้วามส าคญัแก่การก ากบัดแูลผูม้ีสว่นไดเ้สียทกุกลุม่ เช่น ลกูคา้ คู่คา้ พนกังาน ผูถื้อหุน้ 
เป็นตน้ ตลอดจนสาธารณชนและสงัคมโดยรวม โดยคณะกรรมการจะปฏิบตัิต่อบคุคลเหลา่นีต้ามสิทธิ เง่ือนไข 
ขอ้กฎหมาย และกฎระเบียบต่างๆ ที่เก่ียวขอ้ง เพื่อใหผู้ม้ีส่วนไดเ้สียดังกล่าวไดร้บัการดูแลและปฏิบตัิดว้ยดี 
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รวมทัง้จะใหม้ีการรว่มมือกนัระหว่างผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสียในกลุม่ต่างๆ ตามบทบาทและหนา้ที่ เพื่อใหกิ้จการของ
บรษัิทฯ ด าเนินไปดว้ยดี มีความมั่นคงและตอบสนองผลประโยชนท์ี่เป็นธรรมแก่ทกุฝ่าย 

เพื่อใหม้ั่นใจไดว้า่ผูม้ีสว่นไดเ้สยีจะไดร้บัสิทธิอนัพึงไดร้บั บริษัทฯ ไดก้ าหนดแนวทางปฏิบตัิไวเ้ป็นลาย
ลกัษณอ์กัษรในจรรยาบรรณพนกังาน โดยเผยแพรข่อ้มลูดงักล่าวผ่านทางเว็บไซตข์องบริษัทฯ  และสื่อภายใน
ของบริษัทฯ ไดแ้ก่ Intranet และ บอรด์ประชาสมัพนัธ์ภายในบริษัทฯ เพื่อใหก้รรมการ ตลอดจนผูบ้ริหาร และ
พนกังานทกุระดบัถือปฏิบตัิอยา่งเครง่ครดัในการปฏิบตัิงาน นอกจากนี ้บริษัทฯ จดัใหม้ีช่องทางที่ผูม้ีสว่นไดเ้สีย
สามารถติดตอ่สือ่สาร เสนอแนะ หรอืใหข้อ้มลูตอ่คณะกรรมการบรษัิท โดยผา่นทางกรรมการอิสระ 

● ผูถื้อหุน้ : บริษัทฯ มุ่งมั่นใหก้ารด าเนินธุรกิจของกลุม่บริษัทฯ มีผลการด าเนินงานที่ดี เติบโตอย่าง
มั่นคง และมีความสามารถในการแข่งขนั โดยค านึงถึงสภาวะความเสี่ยงในปัจจุบนัและอนาคต 
เพื่อใหเ้กิดการเพิ่มมูลค่าใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในระยะยาว บริษัทฯ มีหนา้ที่ด  าเนินงาน เปิดเผยขอ้มูลให้
เกิดความโปรง่ใสเป็นธรรม และพยายามอยา่งเต็มที่ในการปกปอ้งทรพัยส์นิ และธ ารงไวซ้ึ่งช่ือเสียง
ของบรษัิทฯ 

● คณะกรรมการบรษัิท : คณะกรรมการบรษัิทฯ ไดร้บัรูถ้ึงสิทธิ และมีการดแูลสิทธิของผูม้ีสว่นไดเ้สีย
ทกุกลุม่ของบรษัิทฯ อยา่งเทา่เทียมและเป็นธรรม 

● พนกังาน : พนกังานของบริษัทฯ ถือเป็นทรพัยากรที่มีคุณค่าอย่างยิ่ง บริษัทฯ สรรหาและว่าจา้ง
บคุลากรท่ีมีความสามารถและประสบการณเ์ขา้มาปฏิบตัิงาน สมัพนัธก์นักบัความเจรญิเตบิโตและ
ความตอ้งการของบริษัทฯ บริษัทฯ พฒันาพนกังานอย่างต่อเนื่อง ใหม้ีความสามารถในระดบัสงู 
และใหค้า่ตอบแทนที่เหมาะสมและสามารถเทียบเคียงไดก้บับริษัทชัน้น าทั่วไป นอกจากนี ้บริษัทฯ 
มุ่งพฒันาเสริมสรา้งวฒันธรรมและบรรยากาศในการท างานที่ดี และปฏิบตัิกบัพนกังานอย่างเท่า
เทียมและเป็นธรรม บรษัิทฯ ใหค้วามส าคญัตอ่การดแูลสวสัดิภาพและสวสัดิการของพนกังาน เช่น 
การจดัตัง้กองทนุส ารองเลีย้งชีพ การใหเ้งินกูย้ืมแก่พนกังาน การจดัใหม้ีการซอ้มหนีไฟ การจดัใหม้ี
ระบบปอ้งกนัภยั เป็นตน้ 

● ลกูคา้ : บริษัทฯ มุ่งมั่นใหล้กูคา้มีความพึงพอใจโดยน าเสนอบริการที่มีคณุภาพและเป็นเลิศ และ
พรอ้มตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า บริษัทฯ ให้ความส าคัญต่อลูกค้า โดยเอาใจใส่  
รบัผิดชอบต่อลกูคา้ และรกัษาความลบัของลกูคา้ รวมถึงเปิดโอกาสใหล้กูคา้แสดงความคิดเห็น 
และจดัใหม้ีผูร้บัผิดชอบในการรบัขอ้รอ้งเรยีนของลกูคา้ 

● คู่คา้ : บริษัทฯ เล็งเห็นความส าคญัของการปฏิบตัิต่อคู่คา้ตามเง่ือนไขทางการคา้และปฏิบตัิตาม
สญัญา ประพฤติตามกรอบกติกาการแขง่ขนัท่ีดี หลกีเลีย่งวิธีการไมส่จุรติ 
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● คูแ่ขง่ : บรษัิทฯ ประพฤติตามกรอบกติกาการแขง่ขนัท่ีดี และหลกีเลีย่งวิธีการท่ีไม่สจุริตเพื่อท าลาย
คูแ่ขง่ 

● ชมุชน สงัคม และสิง่แวดลอ้ม : บรษัิทฯ มีจิตส านกึและตระหนกัในความเป็นสว่นหนึง่ของสงัคม จึง
มีหนา้ที่รบัผิดชอบในการช่วยเหลือสงัคม สนบัสนนุกิจกรรมสาธารณประโยชนแ์ก่ชุมชน ตลอดจน
พัฒนาสภาพแวดลอ้มของชุมชนและสงัคม เพื่อชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึน้ โดยด าเนินธุรกิจการ
ใหบ้รกิารเกมออนไลนอ์ยา่งมีความรบัผิดชอบตอ่สงัคม ดว้ยนโยบายการใหบ้ริการเกมที่มีเนือ้หาที่
เหมาะสมและไม่มีความรุนแรง การสอดแทรกค าเตือนในเกมและโฆษณา รวมทัง้การจดัสมัมนา
ต่างๆ เพื่อสนบัสนนุใหผู้เ้ลน่เกมใชเ้วลาอย่างถกูตอ้งเหมาะสม อีกทัง้เป็นผูใ้หบ้ริการเกมออนไลน์
รายแรกในประเทศไทยที่จดักลุม่อายผุูเ้ลน่ส าหรบัแตล่ะเกม ซึง่เป็นการสนบัสนนุนโยบายภาครฐัใน
การจดักลุม่อาย ุรวมทัง้จดัใหม้ีทีมจดัการเกมออนไลน ์(Game Master) ของทกุเกม เพื่อท าหนา้ที่
ตรวจตราดูแลกิจกรรมในเกม และป้องกันไม่ใหม้ีความรุนแรง การพนัน หรือกิจกรรมใดๆ ที่ไม่
เหมาะสม นอกจากนี ้การใหบ้ริการเกมออนไลนข์องบรษัิทฯ มีสว่นช่วยเพิ่มทกัษะดา้นคอมพิวเตอร์
แก่ผูเ้ล่นเกม และมีส่วนช่วยการขยายตัวของการใช้อินเทอรเ์น็ตและโครงข่ายการสื่อสารทาง
อินเทอรเ์น็ต ซึง่สามารถน าขอ้มลูและความรูต้า่งๆ เขา้สูป่ระชาชนไดส้ะดวกยิ่งขึน้  

4. การเปิดเผยขอ้มูลและความโปร่งใส 

นอกเหนือไปจากการเปิดเผยรายงานทางการเงินหรือสารสนเทศอื่นๆ ต่อสาธารณะผ่านช่องทางต่างๆ 
ตามเง่ือนไขที่กฎหมายก าหนดอย่างเครง่ครดั ครบถว้น และตรงเวลาแลว้นัน้ บริษัทฯ จะเปิดเผยขอ้มลูต่อไปนี ้
เพื่อแสดงถึงความโปรง่ใสในการด าเนินธุรกิจ 

● เปิดเผยขอ้มลูการปฏิบตัิหนา้ที่ในคณะอนกุรรมการชดุตา่งๆ เช่น จ านวนครัง้ที่เขา้ประชมุ  
● เปิดเผยแนวทางในการสรรหากรรมการ แนวทางการประเมิน และผลประเมินการปฏิบตัิงานของ
คณะกรรมการ 

● เปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผูบ้ริหารระดบัสงู รวมทัง้รูปแบบ ลกัษณะ 
และจ านวนคา่ตอบแทนที่แตล่ะคนไดร้บัจากการเป็นกรรมการในคณะอนกุรรมการชดุตา่งๆ 

● เปิดเผยนโยบายการดแูลสิง่แวดลอ้มและสงัคม และผลการปฏิบตัิงานตามนโยบาย 
● รายงานนโยบายการก ากบัดแูลกิจการ และผลการปฏิบตัิงานตามนโยบาย 
● เปิดโอกาสใหบ้คุคลทั่วไปสามารถซกัถามขอ้สงสยัตา่งๆ ผา่นหนว่ยงานนกัลงทนุสมัพนัธ์ 
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5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ โครงสร้าง และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ  

โครงสรา้งคณะกรรมการบรษัิท 

ในการด าเนินการเพื่อใหบ้รรลถุึงวิสยัทศันข์องกลุม่บริษัทฯ ที่ว่า “กลุม่บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะรกัษาความ
เป็นผูน้  าทางดา้นความบนัเทิงออนไลน ์ที่เก่ียวกบัเกมออนไลน ์ในภมูิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ้โดยมุ่งเนน้
การใหบ้รกิารท่ีมีประสทิธิภาพ การพฒันาบคุลากรเพื่อสง่เสรมิคณุภาพการบรกิาร และการขยายการลงทนุไปยงั
ประเทศอื่นที่มีศกัยภาพทั่วทัง้ภูมิภาค ภายใตก้ารบริหารงานภายในที่โปร่งใสและตรวจสอบไดต้ามหลกัการ
ก ากบัดแูลกิจการ หรอืบรรษัทภิบาลที่ดี” คณะกรรมการมุ่งที่จะใชม้าตรฐานจริยธรรมที่สงูสดุ ภายใตก้รอบของ
กฎหมาย วัตถุประสงค ์ขอ้บังคับของบริษัท และมติที่ประชุมผูถื้อหุ้น ดว้ยความรับผิดชอบ ซื่อสตัย์ สุจริต 
ระมดัระวงั ตามหลกัการขอ้พึงปฏิบัติที่ดี เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสดุแก่กิจการและความมั่นคงสงูสุด
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ 

โดยคณะกรรมการของบริษัทประกอบดว้ยผูท้รงคณุวฒุิที่มีความรู ้ความสามารถ และประสบการณ์
จากหลากหลายอาชีพ ทัง้ดา้นเกมพีซี  ธุรกิจออนไลน ์การเงิน การตลาด กฎหมาย การบริหารจดัการ ไอที และ
ประสบการณ์ดา้นอื่นๆ ที่เป็นประโยชนใ์นการด าเนินงานของคณะกรรมการ และมีความเป็นอิสระในการ
ตดัสินใจเพื่อประโยชนส์งูสดุของบริษัทฯ และผูถื้อหุน้โดยรวม คณะกรรมการมีสว่นรว่มในการก าหนด (หรือให้
ความเห็นชอบ) วิสยัทศัน ์ภารกิจ กลยทุธ ์เปา้หมาย แผนธุรกิจ และงบประมาณของบรษัิทฯ ตลอดจนก ากบัดแูล
ให้ฝ่ายจัดการด าเนินการให้เป็นไปตามแผนธุรกิจและงบประมาณที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสทิธิผล เพื่อเพิ่มมลูคา่ทางเศรษฐกิจสงูสดุใหแ้ก่กิจการ และความมั่นคงสงูสดุใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ รวมทัง้ดแูลใหม้ี
กระบวนการประเมินความเหมาะสมของการควบคมุภายใน การตรวจสอบภายใน การบริหารความเสี่ยง การ
รายงานทางการเงิน และมีการติดตามผลการด าเนินการอยา่งสม ่าเสมอ 

ปัจจุบนัคณะกรรมการบริษัทมีจ านวน 6  ท่าน ประกอบดว้ยกรรมการบริษัทที่มาจากฝ่ายบริหาร 3 
ท่าน กรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผูบ้ริหาร 3  ท่าน โดยมีกรรมการที่มีคณุสมบตัิเป็นอิสระ 3 คน ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 
ของจ านวนกรรมการทัง้คณะ จึงถือเป็นการถ่วงดลุกรรมการท่ีเป็นผูบ้รหิารอยา่งเหมาะสม นอกจากนี ้บรษัิทฯ ได้
แต่งตัง้คณะอนุกรรมการ 2 ชุด เพื่อช่วยก ากับดูแลกิจการของกลุ่มบริษัทฯ คือ คณะกรรมการบริหาร และ
คณะกรรมการตรวจสอบซึง่ประกอบดว้ยกรรมการอิสระ 3 ทา่น ซึง่มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี โดยได้
ก าหนดขอบเขตและอ านาจในการด าเนินการของคณะกรรมการดงักลา่วไวอ้ยา่งชดัเจน  

บริษัทฯ แบ่งแยกบทบาทหนา้ที่ความรบัผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทกบัผูบ้ริหารระดบัสงูไว้
อย่างชดัเจน โดยกรรมการบริษัทท าหนา้ที่ก าหนดนโยบายและก ากบัดูแลการด าเนินงานผูบ้ริหารระดบัสงูใน
ระดบันโยบาย ขณะที่ผูบ้ริหารระดบัสงูท าหนา้ที่บริหารงานของบริษัทในดา้นต่างๆ ใหเ้ป็นไปตามนโยบายที่
ก าหนด ทัง้นี ้ประธานกรรมการบริษัทมิไดเ้ป็นบคุคลเดียวกนักบัประธานกรรมการบริหาร เพื่อเป็นการแบ่งแยก
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หนา้ที่ในการก าหนดนโยบายก ากบัดแูลและการบริหารงานประจ า แต่ทัง้สองท่านเป็นตวัแทนจากกลุม่ผูถื้อหุน้
ใหญ่ ซึง่แมเ้ป็นกลุม่ผูถื้อหุน้คนละกลุม่ แตเ่ป็นกลุม่ผูร้ว่มก่อตัง้บรษัิทฯ 

 

คา่ตอบแทนของกรรมการและผูบ้รหิาร 

บริษัทฯ มีนโยบายในการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการทัง้ที่เป็นตวัเงินและมิใช่ตวัเงินไวอ้ย่างชัดเจน
และโปรง่ใส และจะน าเสนอขออนมุตัิจากที่ประชุมผูถื้อหุน้ในการประชุมสามญัประจ าปีทกุปี โดยมีหลกัเกณฑ์
การก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการดงันี ้ 

● มีความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัขอบเขตภาระหนา้ที่ความรบัผิดชอบของกรรมการแตล่ะคน  
● ค่าตอบแทนอยู่ในระดบัที่สามารถจูงใจ สามารถรกัษากรรมการที่มีความรูค้วามสามารถและมี
คณุภาพในการปฏิบตัิหนา้ที่ใหแ้ก่บรษัิทฯ ได ้

● องคป์ระกอบของคา่ตอบแทนมีความชดัเจน  โปรง่ใส  และง่ายตอ่การเขา้ใจ 
● เป็นอตัราที่เทียบเคียงไดก้บัคา่ตอบแทนกรรมการในอตุสาหกรรมเดียวหรอืใกลเ้คียงกนั 

ส าหรบัผูบ้ริหารนัน้ คณะกรรมการบริษัทเป็นผูก้  าหนดหลกัการและนโยบายค่าตอบแทนทัง้ที่เป็นตวั
เงินและมิใช่ตวัเงิน ซึ่งจะสอดคลอ้งกบัผลการด าเนินงานของบริษัทฯ และผลการปฏิบตัิงานของผูบ้ริหารแต่ละ
ทา่น โดยจะอยู่ในระดบัเพียงพอที่จะจูงใจและรกัษาผูบ้ริหารระดบัสงูที่มีคณุภาพไว ้และมีอตัราที่เทียบเคียงได้
กบับรษัิทท่ีอยูใ่นระดบัหรอืลกัษณะธุรกิจอยา่งเดียวกนั 

 

การประชมุคณะกรรมการ 

บรษัิทฯ จะจดัใหม้ีการประชุมคณะกรรมการและด าเนินการประชุมใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัของบริษัท 
กฎหมายมหาชน และกฎระเบียบของตลาดหลกัทรพัยฯ์ และจะจดัการประชุมพิเศษเพิ่มตามความจ าเป็น โดย
ประธานกรรมการในฐานะประธานในที่ประชมุจะสง่เสรมิใหม้ีการใชด้ลุยพินิจที่รอบคอบและจดัสรรเวลาใหอ้ยา่ง
เพียงพอในการประชมุ เพื่อท่ีจะใหฝ่้ายจดัการเสนอเรือ่งและสามารถอภิปรายปัญหาส าคญัไดอ้ยา่งรอบคอบโดย
ทั่วกัน โดยบริษัทฯ จะน าส่งหนังสือนัดประชุมพรอ้มระเบียบวาระการประชุมและเอกสารการประชุมใหแ้ก่
คณะกรรมการลว่งหนา้ไม่นอ้ยกว่า 7 วนัก่อนวนัประชุม พรอ้มทัง้ก าหนดใหก้รรมการมีหนา้ที่ตอ้งเขา้ประชุม
คณะกรรมการทุกครัง้ เวน้แต่กรณีที่มีเหตุจ าเป็น โดยบริษัทฯ จะบนัทึกการประชุมอย่างถูกตอ้งและครบถว้น 
เพื่อใหผู้ถื้อหุน้สามารถตรวจสอบได ้ 
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รายงานของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการเป็นผูร้บัผิดชอบในการจดัท ารายงานทางการเงิน ซึ่งรวมถึงงบการเงินของบริษัทฯ งบ
การเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจ าปี ทัง้นี ้รายงาน
ทางการเงินดงักลา่วจดัท าขึน้ตามมาตรฐานการบญัชีที่รบัรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใชน้โยบายบญัชีที่
เหมาะสมและเป็นที่ยอมรบั และถือปฏิบตัิอย่างสม ่าเสมอ รวมทัง้ไดใ้ชด้ลุยพินิจอย่างระมดัระวงัในการจัดท า 
และดแูลใหม้ีการเปิดเผยขอ้มลูส าคญัอยา่งเพียงพอในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน 

 

การประเมินตนเองของคณะกรรมการ 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการชุดต่างๆ บริษัทจดัใหม้ีการประเมินผลการ
ปฏิบตัิงานของคณะกรรมการในแต่ละคณะ โดยกรรมการประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการชุดนัน้ๆ 
โดยรวม เพื่อใหค้ณะกรรมการรว่มกนัพิจารณาผลงานและปัญหา ซึง่ผลการประเมินนัน้ คณะกรรมการบริษัทจะ
น าไปวิเคราะหแ์ละหาขอ้สรุป เพื่อก าหนดมาตรการในการปรบัปรุงประสิทธิภาพการท างานของคณะกรรมการ
ตอ่ไป  

 

การพฒันากรรมการและผูบ้รหิาร 

บรษัิทฯ สนบัสนนุใหค้ณะกรรมการบรษัิทและผูบ้รหิารระดบัสงูเขา้รว่มสมัมนาหลกัสตูรที่เป็นประโยชน์
ต่อการปฏิบตัิหนา้ที่ รวมทัง้พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณะกรรมการบริษัทและผูบ้ริหารระดบัสงูของ
องคก์รตา่งๆ อยูเ่สมอ ทัง้หลกัสตูรที่จดัโดยหน่วยงานที่ดแูลการฝึกอบรมพนักงานของบริษัท และหลกัสตูรที่จดั
โดยหน่วยงานก ากับดูแลของรฐั หรือองคก์รอิสระ เช่น หลกัสตูรกรรมการบริษัทของสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบรษัิทไทยที่ส  านกังาน ก.ล.ต. ก าหนดใหก้รรมการของบริษัทจดทะเบียนตอ้งผ่านการอบรมอย่างนอ้ย
หนึ่งหลกัสตูร ซึ่งไดแ้ก่ Directors Certification Program (DCP), Directors Accreditation Program (DAP) 
และ Audit Committee Program (ACP) ทัง้นี ้เพื่อน าความรูแ้ละประสบการณม์าพฒันาบรษัิทฯ ตอ่ไป 

 

ความสมัพนัธก์บัผูล้งทนุ 

คณะกรรมการใหค้วามส าคญัต่อการเปิดเผยขอ้มลูที่เพียงพอต่อผูถื้อหุน้ ผูล้งทนุ และผู้ที่เก่ียวขอ้งทกุ
ฝ่าย โดยขอ้มูลที่เปิดเผยจะตอ้งมีความถูกตอ้ง ครบถว้น โปร่งใส ทั่วถึง และทันเวลา ซึ่งรวมถึงรายงานทาง
การเงิน ผลการด าเนินงาน ขอ้มลูอื่นๆ ที่เก่ียวขอ้ง ตลอดจนขอ้มลูที่มีผลกระทบต่อราคาหลกัทรพัยข์องบริษัทฯ 
ตามหลกัการก ากับดูแลกิจการที่ดี โดยจะเผยแพร่ขอ้มูลและข่าวสารต่างๆ เพื่อใหผู้ถื้อหุน้ ผูล้งทุน และผูท้ี่
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เก่ียวขอ้งไดใ้ชป้ระกอบการตดัสนิใจลงทนุ โดยผา่นช่องทางตา่งๆ ทัง้จากการจดัสง่เอกสารทางไปรษณีย ์สื่อการ
เผยแพรข่อ้มูลของตลาดหลกัทรพัยฯ์ และส านกังาน ก.ล.ต. รวมถึงเว็บไซตข์องบริษัทฯ (www.asiasoft.co.th 
หรอื www.asiasoft.net) และบรษัิทฯ ไดจ้ดัตัง้ทีมงานนกัลงทนุสมัพนัธ ์(Investor Relations Unit) เพื่อดแูลและ
ใหบ้รกิารขอ้มลู ขา่วสาร และตอบขอ้ซกัถามแก่ผูถื้อหุน้ นกัลงทุน นกัวิเคราะห ์และประชาชนทั่วไป 

 
9.2 คณะกรรมการชุดยอ่ย 
 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดว้ยผูท้รงคณุวฒุิทัง้หมด 3 ทา่น ดงันี ้

 

ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง จ านวนคร้ังที่เข้าร่วม 

ประชุมในปี 2562 

1. นายเฉลมิพงษ์ จิตตข์นัตวิงศ ์
 
 
2. นางมลฤดี สขุพนัธรชัต ์
 
 
3.  พ.ต.อ. ญาณพล ยั่งยืน 

กรรมการอิสระ 
และประธานกรรมการตรวจสอบ 

 
กรรมการอิสระ  

และกรรมการตรวจสอบ 
 

กรรมการอิสระ  
และกรรมการตรวจสอบ 

 
 

5/5 
 
 

5/5 
 
 

4/5 
 
 
 

 
โดยมี นางสาวชลทิชา สมบตัมิงคล เป็นเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม 

2562 เป็นตน้ไป 

ขอบเขตอ านาจหนา้ที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. สอบทานใหบ้รษัิทมกีารรายงานทางการเงินอยา่งถกูตอ้งและเพยีงพอ 

http://www.asiasoft.co.th/
http://www.asiasoft.net/
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2. สอบทานใหบ้ริษัทมีระบบการควบคุมภายใน ( internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน 
(internal audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
ตลอดจนใหค้วามเห็นชอบในการพิจารณาแตง่ตัง้ โยกยา้ย หรอืเลกิจา้งหวัหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือ
หนว่ยงานอื่นใดที่รบัผิดชอบเก่ียวกบัการตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานใหบ้รษัิทปฏิบตัิตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้ก าหนดของตลาด
หลกัทรพัย ์และกฎหมายที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบรษัิท 

4. พิจารณา คดัเลือก และเสนอแต่งตัง้บุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อท าหนา้ที่เป็นผูส้อบบญัชีของ
บริษัท และเสนอค่าตอบแทนของบคุคลดงักลา่ว รวมทัง้เขา้รว่มประชุมกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเขา้
รว่มประชมุดว้ยอยา่งนอ้ยปีละ 1 ครัง้ 

5. พิจารณารายการที่เก่ียวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ใหเ้ป็นไปตาม
กฎหมายและขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัย ์ทัง้นี ้เพื่อใหม้ั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็น
ประโยชนส์งูสดุตอ่บรษัิท 

6. จดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของบริษัท ซึ่งรายงาน
ดงักลา่วตอ้งลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และตอ้งประกอบดว้ยขอ้มลูอยา่งนอ้ยดงัตอ่ไปนี ้

 ความเห็นเก่ียวกบัความถกูตอ้ง ครบถว้น เป็นท่ีเช่ือถือไดข้องรายงานทางการเงินของบรษัิท 

 ความเห็นเก่ียวกบัความพอเพียงของระบบควบคมุภายในของบรษัิท 

 ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้ก าหนดของ
ตลาดหลกัทรพัย ์หรอืกฎหมายที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบรษัิท 

 ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี 

 ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

 จ านวนการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขา้รว่มประชมุของคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละ
ทา่น 

 ความเห็นหรือขอ้สงัเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบไดร้บัจากการปฏิบัติหนา้ที่ตามกฎบัตร 
(charter) 

 รายการอื่นที่เห็นว่าผูถื้อหุน้และผูล้งทนุทั่วไปควรทราบภายใตข้อบเขตหนา้ที่ และความรบัผิดชอบที่
ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษัิท 
7. ปฏิบตัิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายดว้ยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 
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คณะกรรมการบรหิาร 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562  คณะกรรมการบรหิารประกอบดว้ยผูท้รงคณุวฒุิทัง้หมด 3   ทา่น ดงันี ้

ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง จ านวนคร้ังที่เข้าร่วม 

ประชุมในปี 2562 

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

ประธานกรรมการบรหิาร 
 

กรรมการบรหิาร 
 

กรรมการบรหิาร 

6/6 
 

6/6 
 

6/6 

 
ขอบเขตอ านาจหนา้ที่ของคณะกรรมการบรหิาร 
1. วางแผนและก าหนดนโยบาย ทิศทาง และกลยทุธใ์นการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อใหส้อดคลอ้ง

กบัเปา้หมายที่ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษัิท เพื่อน าเสนอใหค้ณะกรรมการบรษัิทอนมุตัิ 
2. ก าหนดแผนธุรกิจ งบประมาณ  และหลกัในการด าเนินธุรกิจใหส้อดคลอ้งกับเป้าหมายที่ไดร้บั

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และใหม้ีอ  านาจควบคุมดแูลการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ใหเ้ป็นไปตาม
นโยบายธุรกิจ แผนธุรกิจ และกลยุทธ์ทางธุรกิจที่คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติแลว้ซึ่งอยู่ภายใตก้ฎหมาย 
เง่ือนไข กฎระเบียบ และขอ้บงัคบัของบรษัิทฯ 

3. ก าหนดโครงสรา้งองคก์ร อ านาจการบริหารจัดการ นโยบายอัตราค่ าตอบแทน และโครงสรา้ง
เงินเดือนของบริษัทฯ รวมถึงการแต่งตัง้ การว่าจ้าง การโยกยา้ย การก าหนดเงินค่าจา้ง ค่าตอบแทน โบนัส
พนกังานระดบัผูบ้รหิาร และการเลกิจา้ง 

4. มีอ านาจอนุมตัิการด าเนินงานเพื่อธุรกรรมตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ เช่น การจัดซือ้สินคา้ การ
จดัซือ้ลิขสิทธ์ิ การลงทนุในสินทรพัย ์ภายในวงเงินส าหรบัแต่ละสญัญาซึ่งมากกว่า 20.00 ลา้นบาท แต่ไม่เกิน 
40.00 ลา้นบาท 

5. มีอ  านาจในการท าธรุกรรมทางการเงินกบัธนาคาร/ สถาบนัการเงิน ในเรือ่งการเปิดบญัชี การใหกู้ย้ืม
เงิน การกูย้ืมเงิน การจดัหาวงเงินสินเช่ือ จ าน า จ านอง ค า้ประกนั และอื่นๆ รวมถึงการซือ้ขายและจดทะเบียน
กรรมสทิธ์ิท่ีดินใดๆ เพ่ือการด าเนินงานตามปกติธุรกิจตามท่ีเห็นสมควรภายในวงเงินไมเ่กิน 40.00 ลา้นบาท 

6. พิจารณาผลก าไรขาดทุนของบริษัทฯ และการเสนอจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล หรือเงินปันผล
ประจ าปี เพื่อน าเสนอตอ่คณะกรรมการบรษัิท 
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7. มีอ านาจในการมอบอ านาจให้บุคคลหนึ่งหรือหลายบุคคลมีอ านาจกระท าการใดๆ แทน
คณะกรรมการบริหารตามเห็นสมควร ภายใตก้ารควบคุมของคณะกรรมการบริหาร และภายในระยะเวลาที่
คณะกรรมการบรหิารเห็นสมควร และคณะกรรมการบรหิารอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแกไ้ขอ านาจ
นัน้ๆ ได ้

8. ด าเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบรษัิทมอบหมาย 
 
อนึ่ง  การอนุมัติรายการดังกล่าวข้างต้นจะต้องไม่มีลักษณะเป็นการอนุมัติรายการที่ท  าให้

คณะกรรมการบรหิารหรอืผูร้บัมอบอ านาจจากคณะกรรมการบรหิารสามารถอนมุตัิรายการท่ีตนหรอืบคุคลที่อาจ
มีความขดัแยง้ มีสว่นไดเ้สยี หรอือาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนอ์ื่นใด ท่ีจะท าขึน้กบับรษัิทฯ หรอืบรษัิทยอ่ย 
ยกเวน้การอนมุตัิรายการท่ีเป็นรายการท่ีเป็นธุรกิจปกติและเป็นไปตามเง่ือนไขการคา้ ตามที่คณะกรรมการบรษัิท
ไดก้ าหนดอ านาจ และ/หรอืวงเงินไว ้โดยอยูภ่ายใตห้ลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการตามขอ้บงัคบัของบรษัิทฯ และ
ตามที่ส  านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  

ทั้งนี  ้คณะกรรมการบริษัทมีอ านาจในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะ
กรรมการบรหิารไดต้ามที่จ าเป็นหรอืเห็นสมควร 

 

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด 

ปัจจบุนับรษัิทฯ ไมม่ีคณะกรรมการสรรหา เพื่อคดัเลอืกบคุคลที่จะเขา้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ โดย
คณะกรรมการบรษัิทจะท าหนา้ที่สรรหาและคดัเลือกกรรมการเพื่อน าเสนอรายช่ือต่อผูถื้อหุน้ โดยพิจารณาจาก
ปัจจยัตา่งๆ อาทิ ความรู ้ความสามารถ ประสบการณท์ี่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจ และตอ้งเป็นผูท้ี่มีคณุสมบตัิและไม่มี
ลกัษณะตอ้งหา้มตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ
กฎหมายอื่นๆ ที่เก่ียวขอ้ง ในการเลอืกตัง้กรรมการของบรษัิทจะกระท าโดยที่ประชุมผูถื้อหุน้โดยใชเ้สียงขา้งมาก
ตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการดงัตอ่ไปนี ้

1. ผูถื้อหุน้คนหนึง่มีคะแนนเสยีงเทา่กบัหนึง่หุน้ตอ่หนึง่เสยีง 

2. ใหผู้ถื้อหุน้ออกเสยีงลงคะแนนเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคลไป 

3. บคุคลซึ่งไดร้บัคะแนนเสียงสงูสดุตามล าดบัลงมาเป็นผูไ้ดร้บัการเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่าจ านวน
กรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีที่บคุคลซึ่งได้รบัการเลือกตัง้ในล าดบัถดัลงมามีคะแนน
เสยีงเทา่กนัเกินจ านวนกรรมการท่ีจะพงึมีหรอืจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ใหป้ระธานในที่ประชุมผูถื้อหุน้เป็นผูอ้อก
เสยีงชีข้าด 
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ทัง้นี ้กรรมการของบริษัทมีวาระการด ารงต าแหน่ง 3 ปี โดยในการประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุน้ทุก
ครัง้ ใหก้รรมการจ านวนหนึ่งในสามของคณะกรรมการบริษัททัง้หมดพน้จากต าแหน่ง โดยใหก้รรมการที่อยู่ใน
ต าแหน่งนานสดุเป็นผูอ้อกจากต าแหน่งก่อน อย่างไรก็ดี กรรมการที่พน้ต าแหน่งแลว้อาจไดร้บัเลือกเขา้ด ารง
ต าแหนง่อีกได ้

ส าหรบัการสรรหาผูบ้ริหารระดับสูง คณะกรรมการบริษัทจะท าหนา้ที่พิจารณา และแต่งตั้ง โดย
พิจารณาจากปัจจยัตา่งๆ อาทิ ความรู ้ความสามารถ ประสบการณท์ี่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจ และงานท่ีรบัผิดชอบ 
 
 
9.4 การก ากับดูแลการด าเนินงานของบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วม 
 
 บริษัทส่งตวัแทนของบริษัทไปเป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมตามสดัส่วนการถือหุ้นของ
บรษัิท ซึง่ตวัแทนของบรษัิทดงักลา่วจะมีอ านาจควบคมุในการท าธุรกรรมที่มีนยัส  าคญั กลา่วคือ การท านิติกรรม
สญัญาใดๆ ของบรษัิทรว่มหรอืบรษัิทยอ่ยที่มีผลผกูพนับรษัิทรว่มหรอืบรษัิทยอ่ยอนัมีนยัส าคญั จะตอ้งไดร้บัการ
ลงลายมือจากกรรมการท่ีเป็นตวัแทนของบริษัทดว้ยเสมอ โดยตวัแทนของบริษัทที่ไดร้บัแต่งตัง้ใหเ้ป็นกรรมการ
ในบรษัิทยอ่ยหรอืบรษัิทรว่ม มีหนา้ที่ด  าเนินการเพื่อประโยชนท์ี่ดีที่สดุของบรษัิทยอ่ยหรอืบรษัิทรว่มนัน้ๆ  

นอกจากนี ้ในกรณีที่เป็นบรษัิทยอ่ย ตวัแทนของบรษัิทท่ีไปเป็นกรรมการของบรษัิทยอ่ยนัน้ ตอ้งดแูลให้
บรษัิทยอ่ยมีการจดัเก็บขอ้มลูและการบนัทึกบญัชี ใหบ้ริษัทสามารถตรวจสอบและรวบรวมมาจดัท างบการเงิน
รวมไดท้นัก าหนดดว้ย 
 

9.5 การดูแลเร่ืองการใชข้้อมูลภายใน 

กลุม่บรษัิทฯ มีนโยบายและยดึมั่นในจรยิธรรม ความซื่อสตัย ์และความสจุริตใจในการด าเนินธุรกิจต่อ
ลกูคา้ บริษัทคู่คา้ และผูถื้อหุน้ โดยมีขอ้บงัคบัและจริยธรรมของกลุ่มบริษัทฯ (Code of Conduct) ก าหนด
แนวทางเพื่อใหผู้บ้ริหารและพนกังานทกุระดบัยึดถือและน าไปปฏิบตัิ ในกรณีที่ผูบ้ริหารและ/หรือพนกังานน า
ขอ้มลูกลุม่บรษัิทฯ ไปเปิดเผยหรอืน าไปใชส้ว่นตน หรอืกระท าการท่ีอาจขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ถือเป็นความผิด
อยา่งรา้ยแรงและอาจถกูลงโทษทางวินยั 

ในจริยธรรมของกลุ่มบริษัทฯ ไดก้ าหนดนโยบายและมาตรการป้องกันการน าขอ้มลูภายในของกลุ่ม
บริษัทฯ ซึ่งยงัไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใชเ้พื่อแสวงหาผลประโยชนส์่วนตน รวมทัง้การซือ้ขายหลกัทรพัย ์  
ดงันี ้

1. กรรมการ ผูบ้ริหาร พนักงาน และลูกจา้งของกลุ่มบริษัทฯ จะตอ้งรกัษาความลบัและ/หรือขอ้มูล
ภายในของกลุม่บรษัิทฯ 
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2. กรรมการ ผูบ้ริหาร พนักงาน และลกูจา้งของกลุ่มบริษัทฯ จะตอ้งไม่น าความลบัและ/หรือขอ้มูล
ภายในกลุม่บริษัทฯ ไปเปิดเผย หรือแสวงหาผลประโยชนแ์ก่ตนเองหรือเพื่อประโยชนแ์ก่บคุคลอื่นใดไม่ว่าโดย
ทางตรงหรอืทางออ้ม และไมว่า่จะไดร้บัผลตอบแทนหรอืไมก็่ตาม 

3. กรรมการ ผูบ้รหิาร พนกังาน และลกูจา้งของกลุม่บริษัทฯ จะตอ้งไม่ท าการซือ้ขาย โอน หรือรบัโอน
หลกัทรพัยข์องบริษัทฯ โดยใชค้วามลบัและ/หรือขอ้มลูภายในของกลุม่บริษัทฯ และ/หรือเขา้ท านิติกรรมอื่นใด
โดยใชค้วามลบัและ/หรือขอ้มูลภายในของกลุ่มบริษัทฯ อนัก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่กลุ่มบริษัทฯ ไม่ว่าโดย
ทางตรงหรอืทางออ้ม  

ทัง้นี ้กรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังาน และลกูจา้งของกลุม่บริษัทฯ ซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่ไดร้บัทราบขอ้มูล
ภายในของกลุ่มบริษัทฯ ควรหลีกเลี่ยงการซือ้ขายหลกัทรพัยข์องบริษัทฯ ในช่วงระยะเวลา 1 เดือนก่อนการ
เปิดเผยงบการเงินตอ่สาธารณชน 

ขอ้ก าหนดนีใ้หร้วมความถึงคู่สมรสและบตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะของกรรมการ พนกังาน และลกูจา้ง
ของกลุม่บรษัิทฯ ดว้ย ผูใ้ดที่ฝ่าฝืนระเบียบขอ้บงัคบัดงักลา่วจะถือวา่ไดก้ระท าผิดอยา่งรา้ยแรง 

4. กรรมการและผูบ้ริหารของบริษัทฯ จะตอ้งรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลกัทรพัยข์องตนเอง คู่
สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์
(“ส านกังาน ก.ล.ต.”) 

หากกรรมการ ผูบ้รหิาร พนกังาน และลกูจา้งของบรษัิทฯ ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบตัิตามนโยบายของบริษัทฯ 
ดงักลา่ว บริษัทฯ จะลงโทษทางวินยักบักรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังาน และลกูจา้งของกลุม่บริษัทฯ ผูน้ัน้ โดยเริ่ม
ตัง้แต่การตกัเตือนเป็นหนงัสือ การตดัค่าจา้ง การพกังานชั่วคราวโดยไม่ไดร้บัค่าจา้ง หรืออาจใหอ้อกจากงาน 
ทัง้นี ้ขึน้อยูก่บัความรา้ยแรงของความผิดนัน้ ซึ่งบริษัทฯ ไดป้ระกาศใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร พนกังาน และลกูจา้ง
ของกลุม่บรษัิทฯ ทราบโดยทั่วกนัแลว้ 

นอกจากนี ้กรรมการและผูบ้รหิารทกุคนไดล้งนามรบัทราบภาระหนา้ที่ในการรายงานการถือหลกัทรพัย์
ของตนในบริษัท รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือ
หลกัทรพัย ์ต่อส านกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรพัยฯ์ ตามมาตรา 59 และบทลงโทษตามมาตรา 275 แห่ง
พระราชบญัญตัิหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 

สว่นการสนบัสนนุขอ้มลูใหก้บับริษัทในเครือ บริษัทฯ ไดก้ าหนดหลกัเกณฑเ์พื่อป้องกนัการรั่วไหลของ
ขอ้มลู เช่น การท าหนงัสอืขอ้ตกลงในการเก็บรกัษาความลบั และการหา้มถ่ายขอ้มลูเอกสารโดยไมไ่ดร้บัอนญุาต  
 
9.6 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 

 
ในปี 2561 บริษัท มาซารส์ จ ากัด เป็นส านกังานผูส้อบบญัชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในไทยและ

ตา่งประเทศ (ไมร่วมบรษัิทยอ่ยในประเทศไทย 5 บรษัิท ซึง่ตรวจสอบโดยบรษัิท พีวายเอส ออดิท จ ากดั โดยมีคา่สอบ
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บญัชี 0.20 ลา้นบาท และไม่รวมบริษัทย่อยในอินโดนีเซีย คือ PT. Asiasoft ซึ่งมี Jimmy Budhi & Rekan 
Registered Public Accountants ประเทศอินโดนีเซีย เป็นผูส้อบบญัชี โดยมีค่าสอบบญัชี 0.06 ลา้นบาท และไม่
รวมบรษัิทยอ่ยในมาเลเซีย AS Online Sdn. Bhd. ซึง่มี Ari & Co. (AF 1351) ประเทศมาเลเซีย เป็นผูส้อบบญัชี โดย
มีคา่สอบบญัชี 0.01 ลา้นบาท) 

ในปี 2562 บริษัท มาซารส์ จ ากัด เป็นส านกังานผูส้อบบญัชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในไทยและ
ตา่งประเทศ (ไมร่วมบรษัิทย่อยในประเทศไทย 2 บรษัิท ซึง่ตรวจสอบโดยบรษัิท พีวายเอส ออดิท จ ากดั โดยมีคา่สอบ
บญัชี 0.10 ลา้นบาท และไม่รวมบริษัทย่อยในอินโดนีเซีย คือ PT. Asiasoft ซึ่งมี Jimmy Budhi & Rekan 
Registered Public Accountants ประเทศอินโดนีเซีย เป็นผูส้อบบญัชี โดยมีค่าสอบบญัชี 0.06 ลา้นบาท และไม่
รวมบรษัิทยอ่ยในมาเลเซีย AS Online Sdn. Bhd. ซึง่มี Ari & Co. (AF 1351) ประเทศมาเลเซีย เป็นผูส้อบบญัชี โดย
มีคา่สอบบญัชี 0.01 ลา้นบาท) 

 
 รายละเอียดคา่ตอบแทนผูส้อบบญัชีมีดงันี ้

ประเภทคา่ตอบแทน ป ี2562 ป ี2561 

บรษิทัฯ บรษิทัยอ่ย  

(4 บรษิทั) 
รวม บรษิทัฯ บรษิทัยอ่ย  

(4 บรษิทั) 
รวม 

คา่ตอบแทนการสอบบญัช ี(บาท) 

- ค่าตรวจสอบงบการเงนิประจ าป ี

- ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส (3 ไตร

มาส) 

 
 

1,952,500.00 
660,000.00 

 
 

1,222,243.84 
1,296,091.91 

 
 

3,174,743.84 
1,956,091.91 

 
 

1,775,000.00 
600,000.00 

 
 

2,805,723.35 
- 

 
 

4,580,723.35 
600,000.00 

รวมคา่ตอบแทนการสอบบญัช ี 2,612,500.00 2,518,335.75 5,130,835.75 2,375,000.00 2,805,723.35 5,180,723.35 

คา่ตอบแทนอืน่ (บาท) 

- บริษทั มาซาร์ส จ ากัด 

 

 
 

53,530.00 
 

 
 

71,510.03 

 
 

125,040.03 

 
 

167,680.20 
 

 
 

83,344.40 
 

 
 

251,024.60 
 

รวมคา่ตอบแทนอืน่ 53,530.00 71,510.03 125,040.03 167,680.20 83,344.40 251,024.60 

รวมคา่สอบบญัชทีัง้หมด 2,666,030.00 
 

2,589,845.78 5,255,875.78 2,542,680.20 2,889,067.75 5,431,747.95 
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10. ความรับผิดชอบต่อสงัคม 

พนัธกิจของเอเชียซอฟท ์คือ “การสรา้งสรรคป์ระสบการณแ์ห่งความสนกุตื่นเตน้ไม่รูจ้บ ทัง้ในโลกจริงและโลก
ออนไลน”์ และเพื่อใหบ้รรลพุนัธกิจดงักลา่ว ปัจจยัหนึ่งที่ส  าคญัคือการใหบ้ริการลกูคา้ โดยเป้าหมายที่เรายึดมั่นมาตลอด 
คือการใหบ้รกิารท่ีมีคณุภาพ จรงิใจ และซื่อตรง เพื่อความพอใจสงูสดุของลกูคา้ เราจึงพฒันาและยกระดบัการใหบ้ริการ
แก่ลกูคา้อยา่งตอ่เนื่อง เพื่อใหก้ารสง่มอบความบนัเทิงในรูปแบบออนไลนใ์หแ้ก่ลกูคา้ในภมูิภาคมีคณุภาพอย่างสมบรูณ์
ที่สดุ ทัง้นี ้เรายงัใหบ้รกิารอยา่งมีความรบัผิดชอบตอ่สงัคม ซึ่งมีสว่นประกอบที่ส  าคญั 3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นเศรษฐกิจ สงัคม 
และสิง่แวดลอ้ม 

 

10.1 ด้านเศรษฐกิจ 

เอเชียซอฟทย์ึดหลกัการด าเนินธุรกิจตามหลกั “บรรษัทภิบาล” จัดท าโครงสรา้งและกระบวนการด าเนินงาน
ภายในเพื่อก าหนดทิศทางและดแูลผลการด าเนินงานใหเ้กิดมลูคา่สงูสดุ พรอ้มทัง้สง่เสรมิและผลกัดนัใหก้ารด าเนินธุรกิจมี
ความมั่นคง ไดแ้ก่ 

●  สิทธิของผูถื้อหุน้ : ผูถื้อหุน้มีสิทธิในความเป็นเจา้ของโดยควบคมุบริษัทฯ ผ่านการแต่งตัง้คณะกรรมการใหท้ า
หนา้ที่แทนตนและมีสทิธิในการตดัสนิใจเก่ียวกบัการเปลีย่นแปลงที่ส  าคญัของบรษัิทฯ บรษัิทฯ จึงสง่เสรมิใหผู้้ถือ
หุน้ไดใ้ชส้ทิธิของตน 

●  การปฏิบตัิตอ่ผูถื้อหุน้อยา่งเทา่เทียมกนั : ผูถื้อหุน้ทกุราย ทัง้ผูถื้อหุน้ที่เป็นผูบ้ริหารและผูถื้อหุน้ที่ไม่เป็นผูบ้ริหาร 
รวมทัง้ผูถื้อหุน้ต่างชาติ ตอ้งไดร้บัการปฏิบตัิที่เท่าเทียมและเป็นธรรม ผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ยที่ถกูละเมิดสิทธิควรมี
โอกาสไดร้บัการชดเชย 

●  บทบาทของผูม้ีสว่นไดเ้สีย : ผูม้ีสว่นไดเ้สียควรไดร้บัการดแูลจากบริษัทฯ ตามสิทธิที่มีตามกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง 
คณะกรรมการพิจารณาใหม้ีกระบวนการสง่เสริมใหเ้กิดความรว่มมือระหว่างบริษัทฯ กบัผูม้ีสว่นไดเ้สียในการ
สรา้งความมั่งคั่ง ความมั่นคงทางการเงิน และความยั่งยืนของกิจการ 

●  การเปิดเผยขอ้มลูและความโปรง่ใส : คณะกรรมการดแูลใหบ้ริษัทฯ เปิดเผยขอ้มลูส าคญัที่เก่ียวขอ้งกบับริษัทฯ 
ทัง้ขอ้มลูทางการเงินและขอ้มลูที่มิใช่ขอ้มูลทางการเงินอย่างถูกตอ้ง ครบถว้น ทนัเวลา โปรง่ใส ผ่านช่องทางที่
เขา้ถึงขอ้มลูไดง้่าย มีความเทา่เทียมกนัและนา่เช่ือถือ 

●  ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ : คณะกรรมการมีบทบาทส าคญัในการก ากบัดแูลกิจการเพื่อประโยชนส์งูสดุ
ของบรษัิทฯ คณะกรรมการมีความรบัผิดชอบตอ่ผลการปฏิบตัิหนา้ที่ตอ่ผูถื้อหุน้และเป็นอิสระจากฝ่ายจดัการ 

   
การประเมินการก ากบัการดแูลกิจการท่ีดี โดยสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย (Thailand Institute of 

Director : IOD) เอเชียซอฟทไ์ดเ้ขา้รว่มโครงการส ารวจการก ากบัดแูลกิจการบริษัทจดทะเบียนปี  2562 โดยพิจารณาจาก 
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5 หมวดขา้งตน้ รวม 241 ขอ้ โดยไดร้บัคะแนนประเมินภาพรวมอยู่ในระดบั 70 - 79 คะแนน หรืออยู่ในระดบัดี (Good) 
อยา่งตอ่เนื่อง  

การประเมินคณุภาพการจดัประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562 ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทย โดยสมาคมส่งเสริมการลงทุนไทย เอเชียซอฟทไ์ดผ้ลคะแนนเท่ากับรอ้ยละ 93 เพิ่มขึน้จากปีที่แลว้ โดย
คะแนนเฉลีย่ของบรษัิทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยทัง้หมดเทา่กบัรอ้ยละ 93.70 สว่นในปี 2561 ไดผ้ล
คะแนนเทา่กบัรอ้ยละ 89 และคะแนนเฉลีย่เทา่กบัรอ้ยละ 92.42  

 
เอเชียซอฟท์ก าหนดกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียหลกัที่มีส่วนเก่ียวข้องกับการด าเนินธุรกิจของเอเชียซอฟท์ และมี

ความส าคญัตอ่การด ารงอยู่ของธุรกิจ ทัง้ทางตรงและทางออ้ม ทัง้ที่ไดร้บัผลกระทบโดยตรงและโดยออ้ม ดงันี ้ 
 

กลุม่ผูม้ีสว่นไดเ้สยีหลกั นโยบายและกลยทุธ ์ วิธีการและช่องทาง 
ลกูคา้ : ผูเ้ลน่เกม 
 
 
 
 
 
  

●  คดัเลอืกแตเ่กมและบรกิารท่ีมี
คณุภาพและตรงความตอ้งการของผู้
เลน่ 

●  ท าใหส้นิคา้และบรกิารมคีวาม
ทนัสมยั 

●  ดแูลรกัษาขอ้มลูของลกูคา้ให้
ปลอดภยัสงูสดุ 

●  ส ารวจความพงึพอใจในการใหบ้รกิาร 
●  มี Call Center / Live Chat / 

ช่องทางตดิตอ่ผา่นหนา้เว็บไซต ์
●  ด าเนินงานภายใตก้รอบของ ISO 

27001:2005 พรอ้มทัง้ดแูลระบบ
ตลอด 24 ชั่วโมงเพื่อใหพ้รอ้มบรกิาร 

พนกังาน ●  ดแูลพนกังานเสมือนคนในครอบครวั 
●  มีสวสัดิการท่ีด ี
●  มีสภาพแวดลอ้มทีด่ีในท่ีท างาน 
●  ดแูลอปุกรณส์ านกังานใหม้ีความ

ทนัสมยัและอยูใ่นสภาพท่ีดี 
●  ใหส้ทิธิทกุคนเทา่เทยีมกนั ไมม่กีาร

กีดกนัหรอืแบง่แยก 
●  สง่เสรมิความกา้วหนา้ในการท างาน

ทกุระดบัชัน้ 

●  มีช่องทางติดตอ่สือ่สารภายในเพือ่
สรา้งความเขา้ใจทีถ่กูตอ้ง 

●  มีกิจกรรมเพื่อสรา้งความสมัพนัธท์ี่ดี 
●  มี Town Hall Meeting ผูบ้รหิาร

พบปะพดูคยุกบัพนกังานอยา่ง
สม ่าเสมอ 

●  ส ารวจความพงึพอใจของพนกังานตอ่
สวสัดิการและกิจกรรมตา่ง ๆ 

●  พิจารณาเลือ่นต าแหนง่พนกังาน
ภายในก่อนรบัสมคัรบคุคลจาก
ภายนอก 
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●  มีการอบรมใหพ้นกังานเพือ่เพิ่ม
ศกัยภาพในการท างาน 

●  จดัพืน้ท่ีโซนพกัผอ่นส าหรบัพนกังาน 
●  จดักิจกรรมการออกก าลงักายใน

รูปแบบตา่ง ๆ เพื่อสง่เสรมิให้
พนกังานมีสขุภาพท่ีดี 

ผูป้ระกอบการรา้นอินเทอรเ์น็ต ● เป็นชมุชนส าหรบัผูเ้ลน่เกม 
●  สรา้งความสมัพนัธท์ี่ดีกบัรา้น

อินเทอรเ์น็ต 
●  สนบัสนนุใหม้ีกิจกรรมภายในรา้น 
 

●  จดัแขง่เกมที่ใหบ้รกิารของบรษัิท 
●  ประชาสมัพนัธ ์ใหข้อ้มลูเก่ียวกบัเกม

ปัจจบุนั และเกมใหมท่ีจ่ะเปิด
ใหบ้รกิาร 

●  สรา้งความสมัพนัธท์ี่ดีอยา่งสม ่าเสมอ 

ผูถื้อหุน้และนกัลงทนุ ●  ด าเนินธุรกิจเพื่อใหไ้ดผ้ลตอบแทนท่ี
คุม้คา่สงูสดุ 

●  ด าเนินธุรกิจอยา่งมีธรรมาภิบาล 
และปฏิบตัิตามหลกั “บรรษัทภิบาล”  

●  ปฏิบตัิตามขอ้กฎหมาย  
●  มีการก ากบัดแูลอยา่งดี 

●  มีช่องทางติดตอ่กบับรษัิทฯ ผา่นนกั
ลงทนุสมัพนัธ ์ 

●  ใหค้วามเสมอภาคแก่ผูถื้อหุน้และนกั
ลงทนุ ในการน าเสนอขอ้มลูอยา่ง
สม ่าเสมอ โปรง่ใส และถกูตอ้ง 

คูค่า้และพนัธมิตรทางธุรกิจ ●  ติดตอ่ธุรกิจอยา่งโปรง่ใสและจรงิใจ
เพื่อผลประโยชนท์ี่เหมาะสม 

●  ประสานงานและปรบัปรุงขอ้สญัญา
ใหม้ีความเป็นธรรม หากมีการรอ้งขอ  

●  รบัฟังปัญหาและประชมุหารอืเพือ่หา
ขอ้สรุปท่ีลงตวั 

ชมุชนและสงัคม ●  สง่เสรมิใหส้งัคมเรยีนรูแ้ละเขา้ใจ
เรือ่งผลกระทบจากการใหบ้รกิาร 

●  สนบัสนนุโครงการรา้นเกมสขีาวของ
กระทรวงวฒันธรรม 

●  สง่เสรมิและสนบัสนนุมาตรฐาน
การศกึษาของเยาวชนไทย 

●  รว่มประชมุหารอืและเสนอแนะแนว
ทางการจดัการปัญหา  

●  รบัฟังความคดิเห็นของสงัคม เพือ่
น ามาปรบัปรุงกระบวนการใหบ้รกิาร 
เพื่อใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุ 

●  รบัเรือ่งขอความชว่ยเหลอื และจดั
กิจกรรมที่สง่เสรมิการพฒันาการ 
ศกึษาแบบยั่งยืน 
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สิง่แวดลอ้ม ●  รณรงคก์ารใชพ้ลงังานอยา่งคุม้คา่ 
เพื่อลดผลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้ม 

●  ส ารวจปรมิาณการใชพ้ลงังาน 
●  ตัง้เปา้การใชพ้ลงังานอยา่งคุม้คา่ 

เพื่อลดคา่ใชจ้่าย 
หนว่ยงานราชการและ
หนว่ยงานตรวจสอบ 

●  ปฏิบตัิตามระเบียบขัน้ตอนตา่ง ๆ ●  มีสว่นรว่มในการประชมุเพื่อน าเสนอ
ความคิดเห็น  

●  รว่มกิจกรรมที่เก่ียวขอ้ง 
 

การด าเนินธุรกิจอยา่งโปรง่ใสเป็นเรือ่งที่บรษัิทฯ ใหค้วามส าคญั โดยไดม้ีการจดัอบรมเรื่องการต่อตา้นทจุริตคอร์
รปัชันใหพ้นกังานใหม่ทุกคนอย่างต่อเนื่อง เพื่อใหท้กุคนตระหนกัถึงความส าคญัของเรื่องนีอ้ย่างจริงจัง และปฏิบตัิงาน
ภายใตก้รอบนโยบายตอ่ตา้นการทจุรติคอรร์ปัชนัของบรษัิทฯ บรษัิทย่อยและบริษัทรว่ม ทัง้หมดต่างสนบัสนนุการต่อตา้น
การทจุรติและคอรร์ปัชนัทกุรูปแบบ ดว้ยตระหนกัดีวา่การใหส้นิบนและคอรร์ปัชนันัน้ก่อใหเ้กิดความเสยีหายตอ่การพฒันา
ระบบเศรษฐกิจ สงัคม และความมั่นคงของประเทศ รายละเอียดของนโยบายตอ่ตา้นการทจุริตคอรร์ปัชนัปรากฏอยู่ที่หนา้
เว็บไซตข์องบรษัิท www.asiasoft.net/IR ในหวัขอ้ Corporate Governance   

 
การรบัและพิจารณาขอ้รอ้งเรยีน 

 บริษัทฯ จัดใหม้ีช่องทางที่ผูม้ีส่วนไดส้ว่นเสียสามารถติดต่อสื่อสาร ใหข้อ้มูล รบัเรื่องรอ้งเรียน ข้อคิดเห็น หรือ
ขอ้เสนอแนะ รวมถึงแจ้งเบาะแสเก่ียวกับพฤติกรรมที่อาจส่อถึงการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของบุคคลในองค์กร 
(Whistleblowing) ทัง้จากพนกังานเอง และผูม้ีสว่นไดเ้สยีอื่น เพื่อใหเ้ป็นไปตามการปฏิบตัิตามการดแูลกิจการท่ีดี ดงันี  ้

 ไปรษณีย ์: บรษัิท เอเชียซอฟท ์คอรป์อเรชั่น จ ากดั (มหาชน) เลขที่ 9 อาคาร ย.ูเอ็ม.ทาวเวอร ์หอ้งเลขที่ 9/283-5 
ชัน้ 28 ถนนรามค าแหง แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250  

 โทรศพัท ์: 66 2769 8888  

 โทรสาร : 66 2717 4250 

 เว็บไซต ์: https://investor.asiasoft.net 

 อีเมล : corporate@asiasoft.net 

 

มาตรการคุม้ครองผูแ้จง้ขอ้มลูหรอืผูใ้หเ้บาะแสเก่ียวกบัการทจุรติ 

เพื่อสรา้งความมั่นใจใหแ้ก่ผูร้อ้งเรยีนและผูแ้จง้เบาะแส บรษัิทฯ ใหค้วามส าคญักบัการเก็บขอ้มลูรอ้งเรียนไวเ้ป็น

mailto:corporate@asiasoft.net
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ความลบั และมีมาตรการคุม้ครองผูแ้จง้ขอ้มลูหรือผูใ้หเ้บาะแสเก่ียวกบัการทจุริต มิใหไ้ดร้บัการข่มขู่หรือคกุคามจากการ
แจง้ขอ้มลูหรอืเบาะแสนัน้ และส าหรบัผูร้อ้งเรยีนที่เป็นพนกังาน จะไดร้บัความคุม้ครอง มิใหไ้ดร้บัผลกระทบต่อสถานภาพ
การท างาน สว่นผูใ้ดที่กระท าการตอบโตห้รอืคกุคามผูใ้หเ้บาะแสจะถกูด าเนินการอยา่งเหมาะสม รวมทัง้ถกูด าเนินคดีตาม
กฎหมาย ซึ่งรายละเอียดของการรบัและพิจารณาขอ้รอ้งเรียน และมาตรการคุม้ครองแก่ผูแ้จ้งขอ้มูลหรือผูใ้หเ้บาะแส
เก่ียวกบัการทจุรติ เปิดเผยไวใ้นหนา้เว็บไซตข์องบรษัิท https://investor.asiasoft.net ในหวัขอ้ Corporate Governance 

 
การใหบ้รกิารลกูคา้ 
การใหบ้ริการลกูคา้หรือ Customer Service เป็นสิ่งที่เอเชียซอฟทใ์หค้วามส าคญัเป็นอนัดบัแรก เราไดเ้ตรียม

ช่องทางการติดตอ่ เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ลกูคา้ในหลากหลายช่องทาง ไดแ้ก่ ช่องทาง Call Center และ Live Chat 
ในเวลา 09.00 -  23.00 น. ของทกุวนั และรบัแจง้ปัญหาผา่นหนา้เว็บไซต ์(E-Support หรอื Form Tool) ตลอด 24 ชั่วโมง 
นอกจากนีย้ังเปิดใหบ้ริการตอบค าถามทาง PlayPark Facebook Fanpage และ Fanpage เกมที่ใหบ้ริการภายใต ้
PlayPark ในเวลา 11.00 - 20.00 น. ของทกุวนั 

โดยมีปรมิาณการใชง้านแตล่ะช่องทาง ดงันี ้Live Chat 63.5.%, Call Center 9.0%, Form Tool 27.5% โดยมี
จ านวนเคสท่ีเขา้มารบับรกิารทัง้หมด 107,641 เคส ซึ่งสว่นใหญ่เป็นการสอบถามปัญหาภายในเกม ไดแ้ก่ แจง้ปัญหาบกั 
แจง้ปัญหาตวัละคร และสอบถามปัญหากิจกรรมโปรโมชนัตา่ง ๆ 

 
ทัง้นี ้เอเชียซอฟท ์มีการส ารวจความพงึพอใจของลกูคา้ตอ่การใหบ้รกิาร โดยท าการส ารวจปีละ 3 ครัง้ ส  าหรบัปี 

2561 มีผลการส ารวจ ดงันี ้
คร้ังที่ 1 ส  ารวจระหว่างวนัที่ 22 เมษายน – 22 พฤษภาคม 2562 มีจ านวนผูต้อบแบบสอบถาม 1,022 คน ค่า

คะแนนเฉลีย่ 3.14 คิดเป็นรอ้ยละ 62.71 
คร้ังที่ 2 ส  ารวจระหว่างวนัที่ 15 สิงหาคม – 16 กันยายน 2562 มีจ านวนผูต้อบแบบสอบถาม 1,317 คน ค่า

คะแนนเฉลีย่ 3.01 คิดเป็นรอ้ยละ 60.18  
คร้ังที่ 3 ส  ารวจระหว่างวนัที่ 22 พฤศจิกายน  – 21 ธันวาคม 2562 มีจ านวนผูต้อบแบบสอบถาม 463 คน ค่า

คะแนนเฉลีย่ 3.35 คิดเป็นรอ้ยละ 67.05 
ภาพรวมความพงึพอใจของลกูคา้ที่มีตอ่เอเชียซอฟทต์ลอดปี 2562 คิดเป็นรอ้ยละ 63.31 
 
การรณรงค์เรื่องการเล่นเกมแบบขาวสะอาดโดยไม่ใช้โปรแกรมช่วยเล่นยังคงเป็นเรื่องที่เอเชียซอฟท์ให้

ความส าคญัอยา่งตอ่เนื่อง เพื่อไมใ่หเ้กิดความไดเ้ปรยีบเสยีเปรยีบกนัระหวา่งผูเ้ลน่ จึงมีการตรวจสอบพบผูก้ระท าผิดที่ใช้
โปรแกรมช่วยเลน่ และลงโทษดว้ยการแบนไอดีผูเ้ลน่ เป็นจ านวน 12,413 ไอดี 

https://investor.asiasoft.net/
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 มีการปรบัปรุงระบบ Knowledge Base หรอืคลงัความรูเ้ก่ียวกบัเกมและคอมพิวเตอร ์เพื่อใหผู้เ้ลน่คน้หาขอ้มลู
ไดส้ะดวกยิ่งขึน้ โดยสามารถคน้หาผ่านทางหนา้เว็บไซตข์องเกมในหวัขอ้แนะน าเกม (Game Guide) และทางเว็บไซต ์
www.playpark.com/th-th/help-center ซึง่ขอ้มลูนีถ้กูสรา้งขึน้มาจากทีมงานท่ีดแูลเกมและจากการแบ่งปันประสบการณ์
ของผูเ้ลน่ทา่นอื่นรวมอยูด่ว้ย   

 

 
 

 

  

  
  

14.2 ด้านสงัคม  
 ในการด าเนินธุรกิจของเอเชียซอฟท ์หวัใจหลกัของการใหบ้ริการความบนัเทิงออนไลนแ์ก่ลกูคา้คือพนกังาน ซึ่ง
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เป็นฟันเฟืองหลกัของการขบัเคลื่อนธุรกิจส่งมอบความสขุใหแ้ก่ผูค้นในสงัคม เอเชียซอฟทใ์หค้วามส าคญัและใสใ่จทุก
เรือ่งราวที่เก่ียวขอ้งกบัพนกังานเสมือนเป็นคนในครอบครวัเดียวกนั เพราะเราเช่ือว่า หากพนกังานท างานอย่างมีความสขุ 
พวกเขาจะสง่มอบความสขุแบบทวีคณูผ่านการใหบ้ริการไปสูล่กูคา้ผูใ้ชบ้ริการ โดยจ านวนพนกังานของเอเชียซอฟทใ์น
ประเทศไทยมีทัง้สิน้ 161 คน   

ในปี 2562 มีพนกังานใหมเ่ขา้มาท างานกบัเอเชียซอฟท ์28 คน เฉลี่ยมีพนกังานใหมเ่ขา้ท างานเดือนละ 2 คน ถือ
ไดว้า่เอเชียซอฟทไ์ดส้รา้งงานสรา้งอาชีพหลากหลายต าแหนง่ที่เก่ียวขอ้งกบัอตุสาหกรรมเกม ทัง้อาชีพทั่วไป อาทิ งานดา้น
บญัชี ดา้นไอที ดา้นการตลาด และงานท่ีตอ้งอาศยัความเช่ียวชาญเฉพาะดา้นเก่ียวกบัเกม อาทิ Game Planning, Game 
Support และ Game Project ซึง่เป็นงานท่ีตอ้งมีใจรกัในการเลน่เกม และสามารถน าเอาความเช่ียวชาญนัน้ ๆ มาท างาน
ใหเ้กิดประโยชนก์บัองคก์รได ้ 

เอเชียซอฟทถื์อเป็นองคก์รที่สรา้งและสง่มอบความสขุในโลกออนไลนใ์หก้บัสงัคม ดงันัน้พนกังานในองคก์รจึง
เป็นกลุม่คนรุน่ใหมท่ี่เขา้ใจความตอ้งการของผูใ้ชบ้รกิาร และเรายงัเป็นองคก์รที่ไม่มีขอ้จ ากดัเรื่องเพศในการจา้งงานและ
มอบหมายงาน เอเชียซอฟทเ์ปิดโอกาสใหค้นทกุเพศทกุวยัมีโอกาสเขา้มาเป็นสว่นหนึ่งในการสรา้งสรรคค์วามบนัเทิงบน
โลกออนไลนใ์หก้บัสงัคม  

การพัฒนาศักยภาพของพนักงานในทุกระดบัไดร้บัการสนับสนุนจากผูบ้ริหารเป็นอย่างดี เนื่องจากเล็งเห็น
ความส าคญัในการเรยีนรู ้เพื่อใหพ้นกังานทกุคนกา้วตามทนัเทคโนโลยีที่เปลีย่นแปลงอยูเ่สมอ รวมถึงความรูต้่าง ๆ ที่ออก
นอกกรอบเดิม ๆ ในปี 2562 ที่ผา่นมา จึงมีการจดัอบรมสมัมนาใหค้วามรูแ้ก่พนกังานจ านวนมาก 

นอกเหนือจากการฝึกอบรมพนกังานในประเทศแลว้ ยงัมีการจดัอบรมพนกังานจากทกุประเทศโดยใชป้ระเทศ
ไทยเป็นสถานท่ีจดัอบรม (Regional Meeting) ทัง้ฝึกอบรมแบบออนไลน ์และอบรมแบบปฏิบตัิการ เพื่อพฒันาศกัยภาพ
ของพนกังานในแตล่ะประเทศใหม้ีความเทา่เทียมกนั ทัง้ในระดบัหวัหนา้แผนกและระดบัปฏิบตัิการ 
 ในปี 2562 มีการพิจารณาเลือ่นต าแหนง่พนกังานภายในบรษัิทฯ จ านวน 10  ต าแหน่ง โดยพิจารณาจากความรู้
ความสามารถ และศักยภาพในการรบัผิดชอบงานในต าแหน่งที่สูงขึน้ ซึ่งเป็นนโยบายของบริษัทฯ ในการผลกัดันให้
พนกังานเติบโตในสายงานท่ีท าอยู่ 
 

พนกังานของเอเชียซอฟทใ์นประเทศไทยในปี 2562 
พนกังานทัง้หมด 161 คน เป็นชาย 107 คน หญิง 54 คน 
อายเุฉลีย่  
 20-29 ปี รวม 54 คน ชาย 39 คน หญิง 15 คน 
 30-39 ปี รวม 68 คน ชาย 47 คน หญิง 21 คน 
 40 ปีขึน้ไป รวม 39 คน ชาย 21 คน หญิง 18 คน 
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ระดบัการศกึษา 
 ต ่ากวา่ปรญิญาตร ี17% 
 ปรญิญาตร ี 77%  
 ปรญิญาโท  6% 
ระดบัต าแหนง่ 
 ฝ่ายบรหิาร [Director - Managing Director] รวม 8 คน ชาย 5 คน หญิง 3 คน 
 ฝ่ายจดัการ [Assistant Manager - Manager] รวม 26 คน ชาย 16 คน หญิง 10  คน 
 ปฏิบตัิการ [Office - Senior Officer] รวม 127 คน ชาย 86 คน หญิง 41 คน 
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การจดัอบรมสมัมนาในปี 2562 
จ านวนหลกัสตูรการอบรม  : 19 

In-house 5  / Public 14 
จ านวนชั่วโมงการอบรม : 606 ชม. 

In-house 172  / Public 434 
จ านวนพนกังานท่ีไดร้บัการอบรม : 150 

In-house 131  / Public 19 
 

  

แผนก In-House Training Pubilc Training จ านวน
ชั่วโมง
รวม 

จ านวนคน จ านวนชั่วโมง จ านวนคน จ านวนชั่วโมง 

Management 9 24 2 42 66 

Business Development 4 6 0 0 6 

Accounting 2 12 1 6 18 

Customer Service Team 19 14 0 0 14 

Finance 5 12 1 6 18 

Human Resources 6 30 0 0 30 

IT Services 2 6 2 48 54 

IT Support 0 0 1 28 28 

Legal 2 12 2 80 92 
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Marketing 35 12 2 9 21 

Network & System Management 0 0 1 18 18 

Operation Center 0 0 3 188 188 

Project - PC Games Team 38 20 4 9 29 

Purchasing & Admin 4 12 0 0 12 

Project Coordinator Team 3 6 0 0 6 

Software Development 2 6 0 0 6 

รวม 131 172 19 434 606 
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เอเชียซอฟทใ์สใ่จสวสัดิภาพของพนกังานอยา่งครอบคลมุทกุดา้น ทัง้สวสัดิการพืน้ฐานที่พนกังานควรไดร้บั เช่น 
เงินเดือน ประกนัสงัคม เบีย้เลีย้งคา่เดินทางและคา่ที่พกั และเงินช่วยเหลือต่าง ๆ รวมถึงเงินสวสัดิการกองทนุส ารองเลีย้ง
ชีพ ที่สนับสนุนใหพ้นกังานวางแผนการออมเงินเพื่อใชใ้นยามเกษียณ เอเชียซอฟทจ์ัดท าประกันกลุ่มที่ครอบคลมุทัง้
ประกนัสขุภาพ ประกนัชีวิต และประกนัอบุตัิเหต ุใหแ้ก่พนกังานทกุระดบั เพิ่มเติมจากประกนัสงัคมที่มีอยู่แลว้ นอกจากนี ้
มีการตรวจสขุภาพประจ าปี และสง่เสรมิใหพ้นกังานมีสขุภาพแข็งแรงดว้ยการตัง้ชมรมแบดมินตนั เพื่อใหพ้นกังานใชเ้วลา



 
บริษัท เอเชียซอฟท ์คอรป์อเรชั่น จ ากดั (มหาชน) 

ส่วนท่ี 2 การจดัการและการก ากบัดูแลกิจการ 
 
 

  _______________ รับรองความถูกตอ้ง 
10. ความรับผิดชอบต่อสงัคม หนา้ 91 
 

 
 

หลงัเลกิงานออกก าลงักายเพื่อสขุภาพ  

  เนื่องจากเอเชียซอฟทเ์ป็นบรษัิทท่ีด าเนินธุรกิจดา้นความบนัเทิงออนไลน ์ จึงไมพ่บสถิติการเกิดอบุตัิเหตจุากการ
ท างานในปี 2562 

เอเชียซอฟทส์รา้งจิตส านึกใหพ้นกังานทกุคนในองคก์รมีความรบัผิดชอบต่อสงัคม เพื่อใหก้ารสรา้งสรรคค์วาม
บนัเทิงออนไลนส์ามารถกา้วไปพรอ้มกบัสงัคมไดอ้ย่างยั่งยืน และเปิดโอกาสใหทุ้กคนมีความสขุทัง้ในโลกออนไลนแ์ละ
ชีวิตจรงิ โดยใหท้กุคนรูจ้กัแบง่ปันความสขุของตนใหก้บัผูค้นในสงัคมผา่นกิจกรรมในรูปแบบตา่ง ๆ ดงันี  ้

มอบเคร่ืองออกก าลังกายแก่ศูนยเ์ยาวชนไทย-ญ่ีปุ่น : เอเชียซอฟทม์อบเครื่องออกก าลงักาย จ านวน 2 
เครือ่ง ไดแ้ก่ ลูเ่ดินกึ่งสเต็ป และจกัรยานนั่งป่ัน ใหแ้ก่ ศนูยเ์ยาวชนชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญ่ีปุ่ น) เพื่อใหป้ระชาชนไดใ้ช้
ประโยชนใ์นการออกก าลงักายเพื่อเสรมิสรา้งสขุภาพท่ีดี  

   

 

มอบคอมพิวเตอรมื์อสองแก่โรงเรียนที่ขาดแคลน :  เอเชียซอฟทม์อบเครือ่งคอมพิวเตอรแ์ละโนต้บุ๊กมอืสอง
แก่โรงเรยีนที่ขาดแคลนคอมพิวเตอร ์จ านวน 30 ชุด แก่โรงเรียนบ ารุงวิทยศ์ึกษา จงัหวดันนทบรุี, โรงเรียนบา้นควนหนอง
หงส ์จงัหวดันครศรธีรรมราช และโรงเรียนบา้นหว้ยเคียน จงัหวดัพะเยา เพื่อเป็นสื่อการเรียนการสอน และพฒันาความรู้
ความสามารถของเยาวชน 
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“ปันกัน” แบ่งปันโอกาสให้น้อง : เอเชียซอฟท ์ชวนพนกังานรว่มแบง่ปันสิง่ของ เครือ่งใชส้ภาพดี ใหแ้ก่รา้นปัน
กนั เพื่อน าไปจ าหนา่ย โดยรายไดท้ัง้หมดจะกลายเป็นทนุการศกึษาใหก้บัเด็ก ๆ ที่ขาดโอกาสในมลูนิธิยวุพฒัน ์ 
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ปันน ้าใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยน ้าท่วม จ.อุบลราชธานี : เอเชียซอฟทร์ว่มมอบน า้ดื่มและสิ่งของที่จ  าเป็น 
เพื่อบรรเทาทกุขข์องผูป้ระสบอทุกภยัจากพายโุพดลุและคาจิกิในจงัหวดัอบุลราชธานีและจงัหวดัใกลเ้คียง โดยสง่มอบผา่น
ไปรษณียไ์ทย ณ ท่ีท าการไปรษณียพ์ระโขนง 

 
ร่วมรักษโ์ลกกับโครงการ "วน" : เชิญชวนพนกังานรว่มบรจิาคพลาสติกสะอาด เพื่อน ากลบัมารไีซเคิล ช่วยลด

ปริมาณขยะพลาสติกที่จะออกสูส่ิ่งแวดลอ้ม เมื่อสิน้สดุกิจกรรมสามารถรวบรวมพลาสติกได ้400 ชิ ้น โดยไดน้ าไปมอบ
ใหแ้ก่โครงการ "วน"  
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มอบกล่องนมที่ใช้แล้ว เพื่อรีไซเคิลเป็นแผ่นหลังคา : พนกังานเอเชียซอฟทร์ว่มบริจาคกลอ่งนมและกลอ่ง
เครือ่งดื่มที่ใชแ้ลว้ จ านวน 286 ชิน้ แก่โครงการหลงัคาเขียว มลูนิธิอาสาเพื่อนพึง่(ภาฯ)ยามยาก สภากาชาดไทย ณ จุดรบั
บรจิาค บิก๊ซี ซุปเปอรเ์ซ็นเตอร ์สาขาราชด าร ิเพื่อน าไปรไีซเคิลเป็นแผน่หลงัคาและมอบใหก้บัชมุชนท่ีขาดแคลน  

 

 

Yulgang ช่วยน้องเต่าเฝ้าทะเล : เกม Yulgang จดักิจกรรมพิเศษเพื่อสงัคม โดยเปิดประมลูไอเทม “เตา่สตัวเ์ท
วะศกัดิส์ทิธ์ิ ระดบัสงู” ซึง่ไดย้อดประมลูเป็นจ านวนเงินทัง้สิน้ 18,000 บาท โดยเมื่อวนัที่ 5 ตลุาคม 2562 ทีมงานเดินทาง
ร่วมกับตัวแทนชาวโยวกังจ านวนกว่า 20 ท่าน ไปมอบเงินบริจาคให้ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล กองทัพเรือ สัตหีบ 
นอกจากนีย้งัไดร้ว่มกิจกรรมจิตอาสาช่วยเหลอืสงัคมโดยเก็บขยะรมิชายหาดสตัหีบอีกดว้ย 
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Audition FAM Outing :  เกม Audition จดักิจกรรม Audition FAM Outing Ep.6 ซึง่เป็นกิจกรรมเพื่อสงัคมที่จดั

มาอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยครัง้นีม้ีผูร้่วมกิจกรรม 50 คน เป็นตัวแทนผูเ้ล่นจาก 5 FAMs มาร่วมกันท าความดีโดยจัด
กิจกรรมใหน้อ้ง ๆ ณ มลูนิธิเด็ก  
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Asiasoft Staff Party : งานสงัสรรคพ์นกังาน จัดขึน้ในวนัที่ 24 พฤษภาคม 2562 ณ รา้นบารอ์ินทาวน ์เพื่อ
กระชบัความสมัพนัธร์ะหวา่งพนกังานและผูบ้รหิาร   

 

 

ตรวจสุขภาพประจ าปี : เอเชียซอฟทจ์ดัใหม้ีการตรวจสขุภาพจากโรงพยาบาลชัน้น าเป็นประจ าทุกปี เพื่อให้
พนกังานมีสขุภาพท่ีดี ซึง่จะน ามาซึง่ประสทิธิภาพการท างานท่ีดีดว้ย  
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AS Morning Bread : ในทุกเชา้ของวนัจันทร ์บริษัทเตรียมขนมปังอบใหม่ไวใ้หพ้นกังานรบัประทาน โดยเป็น
ผลติภณัฑจ์ากผูพ้ิการทางการเคลือ่นไหว ที่บรษัิทรว่มสนบัสนนุใหเ้กิดการจา้งงาน 
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New Fitness Zone : ขยายพืน้ท่ีสว่นของฟิตเนสใหก้วา้งขึน้ รวมถึงเปลีย่นและเพิ่มจ านวนเครื่องออกก าลงักาย 
เพื่อรองรบัการใชง้านท่ีมากขึน้ของพนกังาน 
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ชมรมแบดมินตัน : เอเชียซอฟทต์ัง้ชมรมแบดมินตนัขึน้เพื่อใหพ้นกังานมีสขุภาพท่ีดีจากการออกก าลงักาย และ
ยงัเป็นการท ากิจกรรมดี ๆ รว่มกนัหลงัเลกิงานอีกดว้ย 

 

14.3 สิ่งแวดล้อม  

 บรษัิทฯ มุง่มั่นด าเนินงานท่ีใสใ่จตอ่สิง่แวดลอ้ม ใหค้วามส าคญักบัการปอ้งกนัและลดการเกิดมลภาวะหรอืสิ่งอื่น
ใดที่สง่ผลกระทบหรือท าลายสิ่งแวดลอ้ม อาทิ การลดการใชพ้ลงังาน หรือใชพ้ลงังานอย่างประหยดั การติดป้ายรณรงค์
รกัษาความสะอาด มีโซนฟิตเนส หอ้งคาราโอเกะ มีกิจกรรมออกก าลงักายหลงัเลกิงาน ติดตัง้เครือ่งฟอกอากาศ เครือ่งอโร
มาปรบัอากาศ เพื่อใหพ้นกังานรูส้กึผอ่นคลาย เป็นนโยบายที่บรษัิทฯ ท ามาอยา่งตอ่เนื่องยาวนาน 

ในปี 2562 ไดร้ิเริ่มโครงการ Paying Attention to your Surroundings in the workplace (PAS) เพื่อปรบัลด
และควบคมุคา่ใชจ้่าย ในสว่นของการใชไ้ฟ การใชก้ระดาษ และอปุกรณต์า่ง ๆ ที่ไม่จ าเป็น โดยสามารถปรบัลดค่าใชจ้่าย
ไดต้ามเปา้ที่วางไว ้มีรายละเอียดดงันี ้

 โครงการประหยดัไฟ :  

●  รณรงคปิ์ดไฟในพืน้ท่ีที่ไมม่ีพนกังานท างานและชว่งพกักลางวนั 
●  ท าปา้ยระบสุวิตชปิ์ด-เปิดไฟในแตล่ะโซนใหช้ดัเจน 
●  เปลีย่นหลอดประหยดัไฟเป็นหลอด LED (ทดลองเปลีย่นในบางโซน) 
●  ตรวจการปิด-เปิดอปุกรณไ์ฟฟา้ตา่ง ๆ ระหวา่งพกัเที่ยงและหลงัเลกิงาน 
●  จดัการแขง่ขนัประหยดัไฟในแตล่ะโซน โดยโซนที่ชนะจะไดร้บัรางวลัเป็นเงินสด 20% จากสว่นลดคา่ไฟฟา้

ในเดือนนัน้ 
ดว้ยวิธีการขา้งตน้ สามารถลดคา่ไฟฟา้ไดถ้งึ 12% เมื่อเทียบกบัปี 2561 และบรษัิทฯ ตัง้เปา้วา่ในปี 2563 จะ

ยงัคงรณรงคอ์ยา่งตอ่เนื่อง เพราะการประหยดัพลงังานถือเป็นหนึง่ในความรบัผิดชอบตอ่สงัคม 
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โครงการประหยัดน ้า : ปี 2562 มีการรณรงคใ์หใ้ชน้  า้อย่างประหยดั และรณรงคก์ารใชห้อ้งน า้อย่างถกูวิธี ซึ่ง
สามารถลดคา่ใชจ้่ายไปไดถ้ึง 10% เมื่อเทียบกบัปี 2561  

โครงการลดการใช้กระดาษ : ตัง้แตปี่ 2560 มีการรณรงคใ์หท้กุหนว่ยงานลดปรมิาณการใชเ้อกสารในรูปแบบ
กระดาษ โดยเปลีย่นมาจดัเก็บเอกสารและการเซ็นอนมุตัิเบิกจ่ายตา่ง ๆ ในรูปแบบอิเลก็ทรอนิกแทน รวมถึงรณรงคก์ารน า
เอกสารที่ไมไ่ดใ้ชแ้ลว้กลบัมาใชซ้  า้ (Reuse) อีกครัง้ โดยสามารถลดปรมิาณการใชก้ระดาษไปไดจ้ านวนมาก 

โครงการท าความสะอาดออฟฟิศ : ทุก 3 เดือน มีการจัดท า 5 ส. เพื่อท าความสะอาดและฆ่าเชือ้โรคใน
ส านกังาน โดยพนกังานจะจดัเก็บสิง่ของใหเ้ป็นระเบียบ ก าจดัเอกสารที่ไมไ่ดใ้ชห้รอืของที่ไมจ่ าเป็นตอ่การท างาน  

 



 
บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน) 
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11. การควบคุมภายในและ การบริหารจัดการความเสี่ยง 

คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบไดป้ระเมินระบบการควบคุมภายใน ตามแบบ
ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคมุภายใน และสรุปความเห็นว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคมุภายในที่
เพียงพอและเหมาะสมกบัการด าเนินธุรกิจ ไม่มีขอ้บกพรอ่งเก่ียวกบัระบบการควบคมุภายในที่เป็นสาระส าคญั 
สามารถป้องกันทรพัยส์ินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยจากการที่ผูบ้ริหารน าไปใชโ้ดยมิชอบหรือโดยไม่มีอ านาจ 
นอกจากนี ้คณะกรรมการไดเ้นน้ใหบ้ริษัทฯ พัฒนาระบบการก ากับดูแลกิจการที่ดี ตามหลกัการก ากับดูแล
กิจการส าหรบับรษัิทจดทะเบียนปี 2549 ของตลาดหลกัทรพัยฯ์ จากนีต้่อไปบริษัทฯ จะมีการจดัท ารายงานเพื่อ
บรหิารความเสีย่งอยา่งเครง่ครดัเพื่อรายงานตอ่ผูบ้รหิาร 

 

11.1 การควบคุมภายใน 
บรษัิทฯ ใหค้วามส าคญัตอ่ระบบควบคมุภายในที่มีประสิทธิภาพเพียงพอทัง้ในระดบับริหารและระดบั

ปฏิบตัิการ เพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้ โดยจัดท าคู่มือระเบียบและวิธีปฏิบตัิงานเพื่อก าหนด
ภาระหนา้ที่และอ านาจการด าเนินงานของผูป้ฏิบตัิงานและผูบ้ริหารไวเ้ป็นลายลกัษณอ์กัษร และไดจ้ดัใหม้ีการ
แบง่แยกหนา้ที่ผูป้ฏิบตัิงาน ผูค้วบคมุ และผูป้ระเมินผลออกจากกนั เพื่อใหเ้กิดการถ่วงดลุและตรวจสอบระหว่าง
กันอย่างเหมาะสม นอกจากนี ้ไดว้่าจ้างที่ปรึกษาภายนอกที่ให้บริการในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
(Outsourced Internal Audit) โดยท าหนา้ที่ตรวจสอบและประเมินผลการควบคมุภายใน เพื่อใหเ้กิดความมั่นใจ
ว่าการปฏิบัติงานหลกัและกิจกรรมทางการเงินที่ส  าคัญของบริษัทฯ ไดด้  าเนินตามแนวทางที่ก าหนดและมี
ประสทิธิภาพสงูสดุ รวมถึงตรวจสอบการปฏิบตัิตามกฎหมายและขอ้ก าหนดที่เก่ียวขอ้งกบับริษัท (Compliance 
Control) และเพื่อใหก้ารตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ สามารถท าหนา้ที่ตรวจสอบและถ่วงดุลไดอ้ย่าง
เต็มที่  คณะกรรมการจึงก าหนดให้ที่ปรึกษาภายนอกที่ให้บริการในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
(Outsourced Internal Audit) รายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และไดร้บัการ
ประเมินผลงานจากคณะกรรมการตรวจสอบดว้ย 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 2/2562 เมื่อวนัที่ 22 กุมภาพนัธ์ 2562 โดยมีกรรมการ
ตรวจสอบทกุท่านเขา้รว่มประชุมดว้ย คณะกรรมการบริษัทไดร้่วมกันพิจารณาและประเมินระบบการควบคุม
ภายในของบริษัทฯ และไดอ้นุมตัิแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ที่ฝ่าย
บริหารจัดท าแลว้ สรุปไดว้่า จากการประเมินระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ ใน 5 ส่วน ซึ่งแบ่งออกเป็น
หลกัการย่อย จ านวน 17 หลกัการ คือ (1) การควบคมุภายในองคก์ร แบ่งออกเป็น 5 หลกัการ (2) การประเมิน
ความเสี่ยง แบ่งออกเป็น 4 หลกัการ (3) การควบคุมการปฏิบตัิงาน แบ่งออกเป็น 3 หลกัการ (4) ระบบ
สารสนเทศและการสื่อสารขอ้มลู แบ่งออกเป็น 3 หลกัการ และ (5) ระบบการติดตาม แบ่งออกเป็น 2 หลกัการ 
คณะกรรมการบรษัิทรบัทราบความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบว่า ระบบการควบคมุภายในของบริษัทฯ มี
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ความเพียงพอและเหมาะสมต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ และที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่พบขอ้บกพร่องที่ส  าคญั
ของระบบการควบคมุภายในที่จะมีผลกระทบอย่างมีสาระส าคญัต่อฐานะการเงินของบริษัทฯ  และการแสดง
ความเห็นของผูส้อบบญัชีในงบการเงิน โดยในปัจจุบนั บริษัทฯ มีการจดัระบบควบคมุภายในตามแบบที่ตลาด
หลกัทรพัยฯ์ เสนอแนะ และสอดคลอ้งกบัมาตรฐานสากลของ The Committee of Sponsoring Organizations 
of the Treadway Commission หรอื COSO ที่ก าหนดไวเ้ป็น Internal Control Framework 

1. การควบคมุภายในองคก์ร : บรษัิทฯ มีระบบควบคมุดา้นบญัชีการเงิน การปฏิบตัิการ การจดัองคก์ร
และบคุลากร โดยก าหนดใหม้ีกระบวนการต่าง ๆ โดยยึดหลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดี ตามนโยบายการก ากบั
ดแูลกิจการท่ีดีที่ไดจ้ดัท าไว ้

2. การประเมินความเสี่ยง : บริษัทฯ มีการพิจารณาปัจจยัเสี่ยงที่บริษัทฯ ประสบอยู่หรือคาดว่าจะ
ประสบ เพื่อน ามาวิเคราะหผ์ลกระทบและโอกาสที่ความเสี่ยงนัน้จะเกิดขึน้ แลว้ก าหนดมาตรการป้องกันและ
จดัการความเสีย่งนัน้ จดัท าเป็นรายงานบรหิารความเสีย่ง และมีการติดตามผลเป็นระยะอยา่งสม ่าเสมอ 

3. การควบคมุการปฏิบตัิงาน : บรษัิทฯ สรา้งกลไกในการควบคุมใหก้บัผูบ้ริหาร โดยพฒันาระบบต่าง 
ๆ เช่น ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการดา้นความปลอดภยั (ISO:27001) เพื่อใชก้ับระบบการบริหารคุณภาพ
และการใหบ้รกิารลกูคา้และกิจกรรมการควบคมุอื่น ๆ ท่ีเนน้ผลในเรื่องความน่าเช่ือถือของขอ้มลู การดแูลรกัษา
ทรพัยส์นิของบรษัิทฯ และการปฏิบตัิตามกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ทัง้ภายในและภายนอกองคก์ร และความ
ปลอดภยัของขอ้มลูสารสนเทศ 
  4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอ้มลู : บริษัทฯ ใหค้วามส าคญัต่อระบบสารสนเทศและช่องทาง
การสือ่สารทัง้ภายในและภายนอกองคก์ร โดยจดัท าอินทราเน็ตและเว็บไซต ์ซึง่เนน้การติดตอ่สื่อสารในทกุระดบั 

5. ระบบการติดตาม : บริษัทฯ จัดใหม้ีการประเมินผลพนักงาน 2 ครัง้ต่อปี และแจ้งผลการ
ประกอบการในทกุไตรมาส โดยผา่นการประชมุผูบ้รหิารและการประชมุพนกังาน 
 

11.2 การตรวจสอบภายใน 

ที่ปรกึษาภายนอกที่ใหบ้ริการในการปฏิบตัิงานตรวจสอบภายใน (Outsourced Internal Audit) เป็น
หนว่ยงานท่ีจะก่อใหเ้กิดความมั่นใจของคณะกรรมการตรวจสอบ ในสว่นที่เก่ียวกบัการก ากบัดแูลและการสอบ
ทานความถูกตอ้งของรายงานทางการเงิน ความเพียงพอในการเปิดเผยขอ้มูล ความโปร่งใสของขอ้มูล การ
ควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง โดยเนน้นโยบายตรวจสอบในเชิงป้องกัน สรา้งสรรค ์ยึดแนวทางการ
ตรวจสอบตามมาตรฐานสากล และแนวทางการก ากับดูแลกิจการที่ดี รวมทัง้มีการผลกัดันและพัฒนาการ
ตรวจสอบใหเ้ขา้กบัสภาพธุรกิจที่ตอ้งปรบัตวัใหเ้ขา้กบัสภาวะแวดลอ้มใหม ่เพื่อใหเ้กิดภาพลกัษณใ์นการด าเนิน
ธุรกิจที่โปรง่ใส ตรวจสอบได ้และนา่เช่ือถือ 

ในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณา คัดเลือก และแต่งตัง้บริษัท Constantino and 
Partners ประเทศฟิลิปปินส ์ภายใตช่ื้อทางการคา้ของ Baker Tilly เป็นที่ปรกึษาภายนอกเพื่อใหป้ฏิบตัิหนา้ที่ผู้
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ตรวจสอบภายในของบริษัท PlayPark, Inc. บริษัทย่อยซึ่งอยู่ในประเทศฟิลิปปินส ์บริษัท Constantino and 
Partners ประเทศฟิลิปปินส ์ไดม้อบหมายให ้Ms. Annalyn B. Artuz, Partner เป็นผูร้บัผิดชอบหลกัในการ
ปฏิบตัิหนา้ที่ตรวจสอบระบบการควบคมุภายในของระบบงานทั่วไป ระบบการจดัท ารายงานทางการเงิน ระบบ
การจดัการเงินสด ระบบรายได ้และระบบการจดัซือ้จดัจา้ง 
  ในปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบอยูใ่นระหวา่งคดัเลอืกที่ปรกึษาภายนอกเพื่อใหป้ฏิบตัิหนา้ที่เป็นผู้
ตรวจสอบภายในของบริษัท เอเชียซอฟท ์คอรป์อเรชั่น จ ากดั (มหาชน) ทัง้นี ้การแต่งตัง้ที่ปรกึษาภายนอกเพื่อ
ปฏิบตัิงานตรวจสอบภายในจะตอ้งไดร้บัความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
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12. รายการระหว่างกัน 

มาตรการและขั้นตอนในการอนุมัตกิารท ารายการระหว่างกนัของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย 

บริษัทฯ ไดก้ าหนดมาตรการควบคุมการท ารายการระหว่างกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอื่นๆ กับ
บคุคลที่อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์มีสว่นไดส้ว่นเสยี หรอือาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนใ์นอนาคต
ตามประกาศของคณะกรรมการ กลต. โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผูใ้หค้วามเห็นเก่ียวกบัความจ าเป็นใน
การเขา้ท ารายการและความเหมาะสมทางดา้นราคาของรายการ โดยพิจารณาจากเง่ือนไขต่างๆ ใหเ้ป็นไปตาม
ลกัษณะการด าเนินการคา้ปกติในตลาด และมีการเปรียบเทียบราคาที่เ กิดขึน้กับบคุคลภายนอก แต่ในกรณีที่
คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความช านาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่เกิดขึน้ บริษัทฯ จะจัดใหม้ี
ผูเ้ช่ียวชาญอิสระหรอื ผูส้อบบญัชีของบรษัิทฯ เป็นผูใ้หค้วามเห็นเก่ียวกบัรายการระหว่างกนัดงักลา่ว เพื่อน าไป
ประกอบการตดัสินใจของคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ ผูถื้อหุน้ ตามแต่
กรณี ซึ่งผูท้ี่อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนห์รือมีสว่นไดส้ว่นเสียในการท ารายการระหว่างกนัจะไม่มีสิทธิ
ออกเสียงในการอนมุตัิการท ารายการระหว่างกนัดงักลา่ว นอกจากนัน้ บริษัทฯ จะด าเนินการเปิดเผยขอ้มลูใน
การท ารายการที่เก่ียวโยงกัน และการไดม้าหรือจ าหน่ายไปของสินทรพัยท์ี่ส  าคญัของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 
ตามขอ้ก าหนดของคณะกรรมการ กลต.  และตลาดหลกัทรพัยฯ์ ตลอดจนถึงมาตรฐานบญัชีที่ก าหนดโดยสภา
วิชาชีพบญัชีในพระบรมราชปูถมัภ ์ 

 

บรษัิทฯและบรษัิทยอ่ย บริษัทรว่มมีรายการธุรกิจที่ส  าคญักบับคุคลหรือกิจการที่เก่ียวขอ้งกนั รายการ
ธุรกิจดงักลา่วเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และราคาตลาด  และหรือเกณฑต์ามที่ตกลงระหว่างบริษัทฯ บริษัท
ยอ่ย บรษัิทรว่ม และบคุคลหรอืกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหลา่นัน้ซึง่เป็นไปตามปกติธุรกิจ บริษัทฯไดเ้ปิดเผยรายการ
ระหวา่งกนักบับคุคลหรอืกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัไวแ้ลว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน  

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าการเขา้ท ารายการดงักล่าวมีความสมเหตุสมผล และมีการ
เปิดเผยขอ้มลูอยา่งครบถว้น 
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รายการระหว่างกนัของบริษัทฯ บริษัทยอ่ย บริษัทที่เกี่ยวขอ้ง 

และบุคคลทีอ่าจมีความขดัแยง้ ในปี 2560 และปี 2561 (หน่วย : ล้านบาท) 
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หมายเหต ุ : กลุม่บรษัิทฯ ด าเนินนโยบายการจดัซือ้ระดบัภมูิภาค ซึง่บรษัิทฯ จะมีหนา้ท่ีจดัซือ้ทรพัยส์นิ รวมถึงลขิสทิธ์ิเกมออนไลน ์ซึง่ท าใหส้ามารถจดัซือ้ไดใ้นราคาและเง่ือนไขทีด่ีกวา่การ
จดัซือ้แยกแตล่ะบรษัิท 
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13. ข้อมูลทางการเงนิที่ส าคัญ 
 

งบแสดงฐานะการเงินของบรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ย  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 - 2562 

งบแสดงฐานะการเงนิ (ล้านบาท) 2562 2561 2560 

เงินสด 145.37  63.60  135.15  

ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ้ื่น 63.28  64.92  88.29  

คา่สทิธิจา่ยลว่งหนา้สว่นท่ีหมนุเวียน 9.90  3.47  6.96  

สนิทรพัยห์มนุเวียนอื่น 37.13  37.06  49.11  

รวมสนิทรพัยห์มนุเวียน 255.68  169.05  279.51  

รวมสนิทรพัยไ์มห่มนุเวียน 150.69  156.65  129.45  

รวมสินทรัพย ์ 406.37  325.70  408.97  

รวมหนีส้นิหมนุเวียน 229.33 163.18  277.66  

รวมหนีส้นิไมห่มนุเวียน 35.31 17.06  8.67  

รวมหนีส้ิน 264.64  180.24  286.33  

ทนุจดทะเบียน 532.84 512.35  512.35  

ทนุท่ีออกและช าระเต็มมลูคา่ 409.88  409.88  409.88  

สว่นเกิน (ต ่ากวา่) มลูคา่หุน้ -      -      -      

ก าไร (ขาดทนุ) สะสม (256.52) (259.14) (274.45) 

สว่นของผูถื้อหุน้บรษัิทใหญ่ 126.76  125.22  129.79  

สว่นของผูถื้อหุน้สว่นนอ้ย 14.97  20.24  (7.15) 

รวมส่วนของผู้ถอืหุน้ 141.73  145.46  122.64  
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งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย สิน้สุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2560-2562 
 

งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ (ล้านบาท) 2562 2561 2560 

ยอดขายสทุธิ 762.44 601.13 835.57 

รายไดอ้ื่น 5.18 41.22 13.86 

รวมรายได้ 767.62 642.35 849.44 

ตน้ทนุขาย* 385.87 355.27 514.47 

คา่ใชจ้า่ยในการขายและบรหิาร* 377.38 268.59 316.19 

รวมค่าใช้จ่าย 763.26 623.86 830.66 

ก าไร (ขาดทนุ) สทุธิ 4.35 14.01 12.64 

ก าไร (ขาดทนุ) ตอ่หุน้ (บาท) 0.01 0.03 0.03 

        

หมายเหต ุ
    * ตน้ทนุขายและ คา่ใชจ้่ายในการขายและบรหิาร เป็นรายการท่ีรวมรายการพิเศษแลว้  
 

งบกระแสเงินสดของบรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ย  
สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 – 2562 

 

งบกระแสเงนิสด (ล้านบาท) 2562 2561 2560 

เงินสดสทุธิจากกิจกรรมด าเนินงาน 105.92 (11.47) 3.43 

เงินสดสทุธิจากกิจกรรมลงทนุ (21.24) (57.27) (69.63) 

เงินสดสทุธิจากกิจกรรมจดัหาเงิน (3.10) (3.60) (14.28) 

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดสทุธิเพิ่มขึน้ (ลดลง) 80.99 (71.61) (88.84) 

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดปลายปี 145.37 63.60 135.15 
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ตารางแสดงอตัราส่วนทางการเงนิที่ส าคัญ  

 
อัตราส่วนทางการเงินที่ส าคัญ  

 

อัตราส่วนทางการเงนิ 
งบการเงนิ 

2562 2561 2560 

อตัราสว่นสภาพคลอ่ง (เทา่) 1.11 1.04 1.01 

 อตัราก าไรขัน้ตน้ (%)* 49.39 40.90 38.42 

 อตัราก าไรสทุธิ (%) 0.57 2.33 1.51 

อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ (%) 3.45 10.98 10.44 

 อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย ์(%) 1.18 3.81 2.55 

อตัราการหมนุของสนิทรพัย ์(เทา่)  2.08 1.64 1.69 

อตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผูถื้อหุน้ (เทา่) 2.09 1.44 2.21 

 
หมายเหต*ุอตัราก าไรขัน้ตน้ เป็นอตัราก าไรขัน้ตน้ท่ีรวมรายการพิเศษแลว้ 
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14. การวิเคราะหแ์ละค าอธิบายของฝ่ายจัดการ  
 
14.1 ค าอธิบายและการวเิคราะหฐ์านะการเงนิและผลการด าเนินงาน 
 
ภาพรวมของการด าเนินธุรกิจ 
 

โครงสรา้งรายไดห้ลกัในปี 2562 
 กลุม่บรษัิทฯ มีรายไดจ้ากการใหบ้ริการเกมออนไลนผ์่านระบบอินเทอรเ์น็ตทัง้เกมพีซีและเกมโมบายล ์
โดยเกมพีซียงัคงเป็นรายไดห้ลกัของบริษัทฯ นอกจากนีบ้ริษัทฯ ยงัมีรายไดก้ารเป็นตวัแทนจ าหน่ายผลิตภณัฑ์
เกมพีซี รวมถึงการใหบ้รกิารช่องทางการช าระเงินในประเทศไทย สงิคโปร ์มาเลเซีย อินโดนีเซีย และฟิลปิปินส ์ 
  
 สรุปผลการด าเนนิงาน 

บรษัิทฯ ใหบ้รกิารเกมออนไลนใ์นภมูิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ซึ่งประกอบดว้ย 5 ประเทศ คือ ไทย 
สงิคโปร ์มาเลเซีย อินโดนีเซีย และฟิลปิปินส ์ 

ในปี 2562 บริษัทฯ มีรายไดร้วม 762.4 ลา้นบาท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 26.8 จากปี 2561 ซึ่งมีรายไดร้วม 
601.1 ลา้นบาท เนื่องจากบรษัิทเปิดตวัเกมใหมใ่นครึง่ปีหลงั 

แม้ว่าสภาวะการแข่งขันในตลาดยังคงมีอย่างต่อเนื่อง บริษัทมุ่งปรับโครงสรา้งการท างาน และ
พยายามอย่างหนกัในการสรา้งผลก าไร ซึ่งส่งผลใหเ้ราสามารถมีผลการด าเนินการและสรา้งผลก าไรไดต้าม
เป้าหมาย มีผลประกอบการดีขึน้อย่างชัดเจนในปี 2562 เป็นผลมาจากการเปิดใหบ้ริการเกมโมบายลใ์หม ่
โดยเฉพาะในตลาดประเทศไทย ซึง่ช่วยผลกัดนัใหร้ายไดเ้ติบโตขึน้และท าใหก้ระแสเงินสดมีความคลอ่งตวัยิ่งขึน้ 
สะทอ้นใหเ้ห็นถึงความเขา้ใจในพฤติกรรมและความตอ้งการของเกมเมอรท์ี่ลกึขึน้ รวมถึงมีความเช่ียวชาญใน
ตลาดเกมโมบายลม์ากขึน้ 

 
ภาพรวมของผลการด าเนนิงานในปี 2562 

 บริษัทฯ มีสดัส่วนรายไดจ้ากธุรกิจเกมออนไลน ์ธุรกิจตวัแทนจ าหน่าย รายไดค้่าโฆษณา และอื่น ๆ 
ดงันี ้
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ประเภทธรุกจิ 

รายได ้

2562 2561 2560 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

เกมออนไลน ์ 741.8 97.3 552.1 91.8 760.3 91.0 

ตวัแทนจ าหนา่ย 14.2 1.9 36.9 6.1 18.9 2.3 

โฆษณา - - - - 26.2 3.1 

อื่น ๆ 6.4 0.8 12.1 2.0 30.2 3.6 

รวม 762.4 100 601.1 100 835.6 100 

หมายเหต ุ: ตวัเลขรายไดใ้นตารางขา้งตน้มีการสทุธิรายการระหวา่งกนัแลว้ 

 
1. ธุรกิจเกมออนไลน ์: ปี 2562 บรษัิทฯ มีรายไดจ้ากเกมออนไลน ์741.8 ลา้นบาท มีรายไดใ้นปี 2561 

จ านวน 552.1 ลา้นบาท และปี 2560 จ านวน 760.3 ลา้นบาท สืบเนื่องจากการเปิดใหบ้ริการเกมโมบายลใ์หม่
สง่ผลใหร้ายไดข้องบริษัทฯ เพิ่มขึน้จากปี 2561 คิดเป็นรอ้ยละ 26.8 แต่ยงัคงลดลงจากปี 2560 คิดเป็นรอ้ยละ 
7.6 บรษัิทฯ ไดป้รบัเปลีย่นกลยทุธเ์ก่ียวกบัการเปิดเกมใหม ่และคาดวา่กลยทุธน์ีจ้ะท าใหบ้รษัิทฯ มีรายไดเ้พิ่มขึน้
ในปี 2563 และปีตอ่ ๆ ไป 

2. ธุรกิจตวัแทนจ าหนา่ย : ประกอบดว้ยรายไดจ้ากการใหบ้รกิารชอ่งทางการช าระเงิน โดยมีรายไดใ้นปี 
2562 จ านวน 14.2 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2561 ซึ่งมีรายไดจ้ านวน 36.9 ลา้นบาท และปี 2560 ซึ่งมีรายได้
จ านวน 18.9 ลา้นบาท หรอืลดลงรอ้ยละ 61.5 และ 24.9 ตามล าดบั เนื่องจากการปรบัเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจและ
ช่องทางการช าระเงิน 

3. รายไดอ้ื่น ๆ : ประกอบดว้ยรายไดส้นบัสนนุการตลาด และรายไดจ้ากการบริหารสื่อโฆษณาบน
เครือข่ายสงัคมออนไลน ์ในปี 2562 บริษัทฯ มีรายไดท้ัง้สิน้ 6.4 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2561 และ 2560 สาเหตุ
หลกัเกิดจากการปรบัเปลีย่นรูปแบบธุรกิจ และการถอนการลงทนุในบริษัทย่อยแห่งหนึ่ง สง่ผลใหบ้ริษัทดงักลา่ว
มิไดร้วมอยูใ่นกลุม่กิจการตัง้แตปี่ 2561 
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ภมิูศาสตร ์
รายได้ (ล้านบาท) 

2562 2561 2560 

ในประเทศ 410.9 255.4 476.3 

ตา่งประเทศ 351.5 345.8 359.2 

รวม 762.4 601.1 835.6 

% เปลี่ยนแปลง 26.8 (28.1) (13.6) 

 

 สดัสว่นรายไดห้ลกัของบรษัิทฯ ทัง้ในและตา่งประเทศส าหรบัปี 2562 คือ 54:46 เพิ่มขึน้จากปี 2561 ซึง่
มีสดัสว่น 42:58 ในขณะท่ีลดลงจากปี 2560 ซึง่มีสดัสว่น 57:43 เนื่องจากการเปิดใหบ้ริการเกมโมบายลใ์หม่ใน
ปี 2562 โดยเฉพาะในตลาดประเทศไทย 

 
ตน้ทนุ คา่ใชจ้า่ย ตน้ทนุทางการเงิน และภาษีเงินได ้ 

ตน้ทนุ คา่ใชจ้่าย ตน้ทนุทางการเงิน และภาษีเงินไดข้องบริษัทฯ ในปี 2562 มีจ านวน 764.6 ลา้นบาท 
เพิ่มขึน้รอ้ยละ 22.0 จากปี 2561 ซึง่มีอยู ่626.6 ลา้นบาท และลดลงรอ้ยละ 8.6 จากปี 2560 ซึ่งมีจ านวน 833.7 
ลา้นบาท ผนัแปรตามยอดรายไดท้ี่เพิ่มสงูขึน้ อยา่งไรก็ตาม บรษัิทยงัคงควบคมุและบริหารจดัการค่าใชจ้่ายใหม้ี
ประสทิธิภาพมากขึน้ 

 

 

รายการ 
งบการเงนิรวม (ล้านบาท) 

2562 2561 2560 

ตน้ทนุขายและบรกิาร (385.9) (380.3) (476.7) 

คา่ใชจ้า่ยในการขาย (149.5) (106.5) (149.9) 

คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร (172.8) (162.1) (166.3) 

ขาดทนุจากการตดัจ าหนา่ยและการดอ้ยคา่ของ
สนิทรพัยไ์มม่ีตวัตนอ่ืนและคา่ลขิสทิธ์ิจ่ายลว่งหนา้ 

- 25.0 (37.7) 

คา่ใชจ้า่ยจากคดีความฟอ้งรอ้ง (55.1) - - 

รวมคา่ใชจ้า่ยในการด าเนินงาน (763.3) (623.9) (830.6) 
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คา่ใชจ้า่ยทางการเงิน (1.1) (0.9) (1.2) 

ภาษีเงินได ้ (0.2) (1.8) (1.9) 
รวม  (764.6) (626.6) (833.7) 

% เปลี่ยนแปลง  (22.0) (8.6) 

 

ตน้ทนุขายและบรกิารเพิ่มขึน้รอ้ยละ 1.5 จากปี 2561 และลดลงรอ้ยละ 19.0 จากปี 2560 สาเหตหุลกั
เนื่องจากคา่ลขิสทิธ์ิเกมซึง่ผนัแปรไปตามสดัสว่นของรายได ้ 

ค่าใชจ้่ายในการขายเพิ่มขึน้รอ้ยละ 40.4 จากปี 2561 สาเหตหุลกัเกิดจากการเพิ่มขึน้ของค่าบริการ
ช่องทาง (channeling service fees) และคา่โฆษณา ซึง่เป็นไปตามยอดรายไดท้ี่เพิ่มขึน้ 

คา่ใชจ้่ายในการบรหิารเพิ่มขึน้รอ้ยละ 6.6 และ 3.9 จากปี 2561 และ 2560 ตามล าดบั สาเหตหุลกัเกิด
จากการเพิ่มขึน้ของค่าใชจ้่ายดา้นพนกังาน และค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูของลกูหนีก้ารคา้จากฟิลิปปินสจ์ านวน 
7.4 ลา้นบาท และ 11.3 ลา้นบาท ตามล าดบั ในขณะท่ีคา่ที่ปรกึษาลดลงจ านวน 20.7 ลา้นบาท 

คา่ใชจ้่ายจากคดีความฟอ้งรอ้งจ านวน 55.1 ลา้นบาท คือค่าเสียหายที่บริษัทฯ ตอ้งจ่ายใหแ้ก่เจา้ของ
ลขิสทิธ์ิเกมและผูพ้ฒันาตามค าชีข้าดของอนญุาโตตลุาการ 
 

ก าไร (ขาดทนุ) สทุธิ 
บริษัทฯ มีผลก าไรสทุธิ 4.3 ลา้นบาท ในปี 2562 ลดลงรอ้ยละ 69.3 และ 65.9 ในปี 2561 และ 2560 

ตามล าดบั เนื่องจากในปี 2561 และ 2560 มีก าไรจากการขายเงินลงทนุในบริษัทย่อย และก าไรจากการกลบั
รายการตดัจ าหนา่ยและการดอ้ยคา่ของสนิทรพัยไ์มม่ีตวัตนอ่ืนและคา่ลขิสทิธ์ิจ่ายลว่งหนา้ 

 

ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ 
(ล้านบาท) 

2562 2561 2560 

4.3 14.0 12.6 

% เปลี่ยนแปลง  (69.3) (65.9) 
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ฐานะทางการเงิน 
สนิทรพัย ์

 บริษัทฯ มีสินทรพัยร์วม ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 จ านวน 406.4 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 80.7 ลา้นบาท 
จากปี 2561 ซึง่มีอยู ่325.7 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 24.8 สรุปไดด้งันี ้   

1. สินทรพัยห์มุนเวียนเพิ่มขึน้สทุธิ 86.6 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 51.2 จากปี 2561 เนื่องจากใน
ระหวา่งปี 2562 มีรายการเปลีย่นแปลงดงันี ้

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึน้ 81.8 ลา้นบาท เนื่องจากมีกระแสเงินสดสุทธิจากการ
ด าเนินงานจ านวน 105.9 ลา้นบาท 

 ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ้ื่นลดลง 1.6 ลา้นบาท เนื่องจากการรบัช าระตามก าหนดเวลาและการลดลง
ของรายได ้

 
ตารางตอ่ไปนีเ้ป็นการวเิคราะหอ์ายหุนีท้ี่คา้งช าระส าหรบัลกูหนีก้ารคา้บคุคลภายนอก 
 

อายุของลกูหนีก้ารค้า 2562 
% ลูกหนี ้
การค้าสุทธิ 

2561 
% ลูกหนี ้
การค้าสุทธิ 

2560 
% ลูกหนี ้
การค้าสุทธิ 

ยงัไมถ่งึก าหนดช าระ 23 58 24 52 37 65 

ไมเ่กิน 3 เดือน 15 38 15 33 14 25 

3 - 6 เดือน 1 3 - - 1 2 

6 - 12 เดือน - - - - - - 

เกิน 12 เดือน 1 3 7 15 5 8 

รวมลูกหนีก้ารค้า 40 100 46 100 57 100 

หกั : คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู (1) (3) (2) (4) (5) (9) 

รวมลูกหนีก้ารค้าสุทธิ 39 97 44 96 52 91 

 
ในปี 2562 บริษัทฯ มีมูลค่าลกูหนีก้ารคา้-บคุคลภายนอกสทุธิที่ยงัไม่ถึงก าหนดและมีอายุไม่เกิน 6 

เดือนจ านวน 39 ลา้นบาท โดยบริษัทฯ ไม่มีการกระจุกตวัของความเสี่ยงดา้นการใหส้ินเช่ือที่เกิดจากลกูหนี ้
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การคา้ เนื่องจากมีลกูหนีก้ารคา้จ านวนมากราย และจากประสบการณก์ารเก็บหนีใ้นอดีตของกลุม่บริษัทฯ ทัง้นี ้
ในปี 2561 มีการปรบัปรุงหลกัเกณฑก์ารตัง้ค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัโอกาสเก็บหนีไ้ม่ได ้ดว้ย
เหตุผลเหล่านีท้  าใหผู้บ้ริหารเช่ือว่าไม่มีความเสี่ยงจากการใหส้ินเช่ือในลูกหนีก้ารคา้มากไปกว่าจ านวนที่ได้
ส  ารองไว ้

 
2. สนิทรพัยไ์มห่มนุเวียนลดลงสทุธิ 6.0 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 3.8 จากปีก่อน มีสาเหตหุลกัดงันี ้

 การลดลงของเงินฝากธนาคารท่ีติดภาระค า้ประกนั 9.9 ลา้นบาท 

 การลดลงของสนิทรพัยไ์มม่ีตวัตนอื่น 1.3 ลา้นบาท จากการลดลงของการลงทนุในลขิสทิธ์ิเกม 

 การเพิม่ขึน้ของคา่สทิธิจา่ยลว่งหนา้ 3.4 ลา้นบาท เน่ืองจากมกีารซือ้ลขิสทิธ์ิเกมซึง่จะเปิดตวัในปี 2563 
เพิ่มขึน้ 

 
หนีส้นิ 
บรษัิทฯ มีหนีส้ินรวม ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 จ านวน 264.6 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จากปี 2561 ซึ่งมีอยู ่

180.2 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 46.8 เนื่องจากสาเหตตุอ่ไปนี ้
1. หนีส้นิหมนุเวียนเพิ่มขึน้ 66.2 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 40.5 มีสาเหตหุลกัดงันี ้

 เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ้ื่นเพิ่มขึน้ 15.8 ลา้นบาท จากคา่ลขิสทิธ์ิท่ีเพ่ิมขึน้ 

 รายไดแ้ละคา่สทิธิรบัลว่งหนา้เพิ่มขึน้ 11.1 ลา้นบาท จากยอดเติมเงินท่ียงัไมไ่ดใ้ชท้ี่เพิ่มมากขึน้ 

 หนีส้ินจากคดีความฟ้องรอ้งที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี และหนีส้ินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึน้จ านวน 
21.1 ลา้นบาท และ 16.0 ลา้นบาท ตามล าดบั 
2. หนีส้ินไม่หมนุเวียนเพิ่มขึน้ 18.3 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 107.0 จากปีก่อน โดยมีสาเหตหุลกัจาก

การเพิ่มขึน้ของหนีส้นิตามสญัญาเช่าการเงิน ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน และหนีส้นิจากคดีความฟอ้งรอ้ง
จ านวน 5.8 ลา้นบาท 6.0 ลา้นบาท และ 5.5 ลา้นบาท ตามล าดบั 

 
สว่นของเจา้ของ 

  สบืเนื่องจากการสภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอย การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องของเทคโนโลยี 
การแขง่ขนัและพฤติกรรมของผูเ้ลน่เกม สง่ผลใหร้ายไดข้องบรษัิทฯ ลดลงและท าใหบ้รษัิทฯ ประสบภาวะขาดทนุ 
แมว้า่ในปี 2562 2561 และ 2560 บรษัิทฯ สามารถพลกิกลบัมาสรา้งผลก าไรและลดผลขาดทนุสะสมแลว้ก็ตาม 
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แตส่ว่นของเจา้ของของบรษัิทใหญ่ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 มีจ านวน 126.8 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จากปี 2561 ซึ่ง
มีอยู ่125.2 ลา้นบาท แตล่ดลงจากปี 2560 ซึง่อยูท่ี่ 129.8 ลา้นบาท  

ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยออกหลกัเกณฑก์ารขึน้เครือ่งหมาย “C” (Caution) บนหลกัทรพัยข์อง
บริษัทจดทะเบียนที่มีส่วนของเจ้าของนอ้ยกว่ารอ้ยละ 50 ของทุนช าระแลว้ ท าใหบ้ริษัทฯ ถูกประกาศขึน้
เครื่องหมาย “C” เมื่อวนัที่ 10 สิงหาคม 2561 อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ไดด้  าเนินการจดัประชุมเพื่อใหข้อ้มลูและ
ชีแ้จงแนวทางและความคืบหนา้ของการด าเนินการแกไ้ขเหตกุารณด์งักลา่วตอ่ผูถื้อหุน้ ผูล้งทนุ และผูท้ี่เก่ียวขอ้ง
เมื่อวนัท่ี 7 มีนาคม 22 พฤษภาคม 20 สงิหาคม และ 25 พฤศจิกายน 2562 ตามล าดบั  
 
ความสามารถในการท าก าไร 

ในปี 2562 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีอตัราก าไรขัน้ตน้ (รวมรายการพิเศษ) คิดเป็นรอ้ยละ 49.4 ของ
ยอดขายสทุธิ เปรยีบเทียบกบัปี 2561 และ 2560 ซึง่มีก าไรขัน้ตน้ (รวมรายการพิเศษ) คิดเป็นรอ้ยละ 40.9 และ 
38.4 ตามล าดบั สะทอ้นใหเ้ห็นถึงการปรบัปรุงในทิศทางที่ดีขึน้ดว้ยการมีก าไรอยา่งตอ่เนื่องเป็นปีที่ 3 นบัตัง้แตปี่ 
2560 
 
ความสามารถในการบรหิารสนิทรพัย ์

ส าหรบัปี 2562 บรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ยมีอตัราผลตอบแทนจากสินทรพัยร์อ้ยละ 0.7 เปรียบเทียบกบัปี 
2561 และปี 2560 ซึง่มีอตัราตอบแทนรอ้ยละ 4.6 และ 2.5 ตามล าดบั 

อตัราหมนุของสนิทรพัย ์ณ ปี 2562 อยูท่ี่ 2.1 เทา่ ในขณะท่ีปี 2561 และ 2560 มีอตัราเดียวกนั คือ 1.6 
เทา่ แสดงใหเ้ห็นวา่บรษัิทฯ บรหิารสนิทรพัยไ์ดด้ีขึน้ 
 
สภาพคลอ่งและความเพียงพอของเงินทนุ 

บรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ยมีอตัราสว่นสภาพคลอ่งของปี 2562 ที่ 1.1 ปรบัตวัดีขึน้จากปี 2561 และ 2560 
ซึง่มีอตัราสว่นสภาพคลอ่งที่ 1.0 เทา่กนั เนื่องจากมีสนิทรพัยห์มนุเวียนมากกวา่หนีส้นิหมนุเวียน 

อตัราส่วนหนีส้ินต่อสว่นของผูถื้อหุน้ส  าหรบัปี 2562 อยู่ที่ 1.9 ดีขึน้กว่าปี 2561 ซึ่งมีอตัราสว่น 1.2 
แสดงใหเ้ห็นวา่บรษัิทฯ มีความเสีย่งลดนอ้ยลง 
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14.2 ปัจจัยหรือเหตุการณท์ี่มีผลต่อฐานะการเงนิหรือการด าเนินงานอยา่งมีนัยส าคัญในอนาคตทั้ง
ภายในและภายนอก 
 

ปัจจยัที่มีผลตอ่ฐานะทางการเงินหรือการด าเนินงานของบริษัทฯ มีหลายสาเหต ุเช่น ความนิยมในตวั
เกม ช่วงเวลาเปิดตวัเกม การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี การหยดุใหบ้ริการเนื่องจากผลกระทบจากภายนอก 
การขโมยขอ้มลู และการเพิ่มช่องทางจ าหน่าย ซึ่งปัจจัยต่าง ๆ อาจมีผลกระทบต่อสถานะทางการเงินและการ
ด าเนินงานในอนาคต ดงันี ้

 
1. ความนิยมในตวัเกม : ปัจจบุนัอตุสาหกรรมเกมออนไลนม์ีการแข่งขนัที่สงูขึน้เมื่อเทียบกบัอดีต การ

เลอืกสรรเกมใหเ้หมาะสมกบักลุม่ตลาดเกมจึงมีความส าคญัมาก การเลือกเกมที่ไม่ไดร้บัการตอบรบัจากตลาด
จะท าใหคู้แ่ขง่สามารถแยง่สว่นแบง่ทางการตลาดได ้อนัจะมีผลตอ่ฐานะการเงินของกลุม่บรษัิทฯ  

 
2. ช่วงเวลาเปิดตวัเกม : ปัจจุบนัมีเกมออนไลนใ์นตลาดเกมจ านวนมาก ท าใหผู้เ้ล่นเกมมีตวัเลือก

เพิ่มขึน้ ช่วงเวลาในการเปิดตัวเกมใหม่ รวมถึงการประชาสมัพันธ์ที่ดีหรือเขา้กับช่วงเทศกาล จะเพิ่มความ
น่าสนใจและดึงดดูผูเ้ลน่เกมไดม้ากขึน้ ช่วงเวลาที่ไม่เหมาะสมในการเปิดตวัเกม ไดแ้ก่ ช่วงโรงเรียนเปิดเทอม 
และช่วงนอกเทศกาล ซึง่จะมีผลตอ่ความนิยมของเกม 

 
3. การเปลีย่นแปลงของเทคโนโลยี : พฤติกรรมของผูบ้รโิภคหรอืผูเ้ลน่เกมในปัจจบุนัเปลี่ยนแปลงอย่าง

เห็นไดช้ดั เนื่องจากการเปลีย่นแปลงของเทคโนโลยีที่รองรบัและเขา้ถึงเกมอย่างแพรห่ลายและรวดเร็วขึน้ หลาย
ปีที่ผา่นมา โทรศพัทม์ือถือแบบสมารต์โฟนไดร้บัความนิยมอย่างมากจากคนไทย สง่ผลใหแ้อปพลิเคชนัเกมหรือ
เกมบนโทรศพัทม์ือถือมีแนวโนม้ที่จะไดร้บัความนิยมเพิ่มขึน้เรื่อย ๆ และปัจจุบนั ผูใ้หบ้ริการเกมออนไลนต์่าง
สนใจเขา้มาแข่งขนัในธุรกิจนี ้โดยประกาศเปิดตวัเกมบนโทรศพัทม์ือถือ ดว้ยการน าเสนอเกมที่พฒันาขึน้เอง 
หรือร่วมกับพารต์เนอรพ์ฒันาขึน้ใหม้ีเนือ้หาเหมาะสมกับตลาดเมืองไทย ท าใหบ้ริษัทฯ ตอ้งปรบัแผนธุรกิจให้
พรอ้มรองรบัการเปลี่ยนแปลงนี ้พฤติกรรมของผูเ้ล่นเกมที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วส่งผลกระทบต่อธุรกิจเกม
ออนไลน ์บรษัิทฯ จึงปรบักลยทุธท์างธุรกิจใหม ่โดยน าเกมโมบายลม์าเผยแพร ่นอกเหนือจากเดิมที่มุง่เนน้แตเ่กม
พีซีเพียงอย่างเดียว รวมถึงการปรบักลยุทธ์ใหเ้ขา้ถึงเกมไดง้่ายและรวดเร็วขึน้ การเปลี่ยนรูปแบบของธุรกิจ 
รวมถึงการพฒันาระบบท่ีรองรบัผูใ้ชง้านอินเทอรเ์น็ตในภมูิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ดว้ยสินคา้และบริการที่
เก่ียวกบัเกมและไมใ่ช่เกมเพิ่มมากขึน้ 
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4. การขโมยขอ้มลู : จุดแข็งหนึ่งของบริษัทฯ คือมีกลุม่ผูเ้ล่นเกมในภมูิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้
จ านวนมาก หากคู่แข่งสามารถเขา้ถึงฐานขอ้มูลลูกคา้ของบริษัทฯ จะเกิดความสูญเสียโดยตรงต่อบริษัทฯ 
ปัจจบุนับรษัิทฯ มีระบบจดัเก็บและปอ้งกนัฐานขอ้มลูอยา่งดี เพื่อไมใ่หข้อ้มลูรั่วไหลสูภ่ายนอก 

 
5. การกระจายตวัแทนจ าหน่าย : บริษัทฯ มีความสมัพนัธ์อนัดีกบักลุ่มตวัแทนจ าหน่ายต่าง ๆ เช่น 

ตวัแทนรบัช าระเงิน ตวัแทนขาย และตวัแทนจดัจ าหนา่ย เช่น ผูใ้หบ้รกิารโทรศพัทม์ือถือ รา้นคา้อินเทอรเ์น็ต และ
รา้นสะดวกซือ้ กลุม่ตวัแทนเหล่านีม้ีอิทธิพลต่อผลิตภณัทแ์ละการให้บริการของบริษัทฯ หากตวัแทนจ าหน่าย
ลดลง บรษัิทฯ จะสญูเสยีรายได ้ซึง่จะมีผลกระทบตอ่ฐานะการเงินของบรษัิทฯ  

 
6. ความตอ้งการบคุลากรในอุตสาหกรรมเกมออนไลนข์องภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใตเ้พิ่มขึน้ : 

บุคลากรผู้เ ช่ียวชาญด้านเกมภายในบริษัทฯ มีส่วนส าคัญต่อการเติบโตขอ งบริษัทฯ ในช่วงที่ผ่านมา 
อตุสาหกรรมเกมออนไลนใ์นภมูิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใตเ้ติบโตอย่างต่อเนื่อง ท าใหค้วามตอ้งการบคุลากร
ดา้นเกมเพิ่มสงูขึน้ การขาดบคุลากรผูเ้ช่ียวชาญดา้นเกมจะมีผลโดยรวมตอ่การเจรญิเติบโตของบรษัิทฯ  

 
7. ความเสีย่งในการขยายธุรกิจไปตา่งประเทศ : บรษัิทฯ ขยายการลงทนุในต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง

มาตัง้แต่ปี 2555 ครอบคลมุภมูิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้หากบริษัทฯ ไม่มีระบบวิเคราะหโ์ครงการใหม่ที่มี
ประสทิธิภาพ ระบบการควบคมุภายใน และระบบการตรวจสอบการเขา้ถึงขอ้มลูต่าง ๆ รวมทัง้หากไม่สามารถ
พัฒนาบุคลากรใหท้ันต่อการขยายตัว อาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของผลการด าเนินงาน ระบบงาน
ดงักลา่วอยูร่ะหวา่งการพฒันาและปรบัปรุงเพื่อใหม้ั่นใจวา่ไ้ด้ม้ีการน าไปใชง้านทั่วทัง้ภมูิภาค 

 
8. ความเสีย่งท่ีมีผลกระทบจากคา่ลขิสทิธ์ิตดัจ่าย : บริษัทฯ มีความเสี่ยงจากค่าลิขสิทธ์ิเกมท่ีไม่เขา้เท

รนดข์องตลาดเกม ซึง่ตอ้งมีการพิจารณายตุิการใหบ้รกิารเกมที่ไมไ่ดร้บัความนิยมจากผูเ้ลน่ หรือมีการประมาณ
ส ารองการดอ้ยคา่ ซึง่อาจสง่ผลกระทบตอ่ผลการด าเนินงาน อยา่งไรก็ตาม บรษัิทฯ พยายามปรบัเปลี่ยนเง่ือนไข
ของสญัญา และเจรจาตอ่รองกบัผูผ้ลติและ/หรอืผูพ้ฒันาเกม เพื่อลดความเสีย่งดงักลา่ว 
 





บริษทั เอเชียซอฟท ์คอร์ปอเรชัน่ จ  ำกดั (มหำชน)

( ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562) เอกสารแนบ 1

รายช่ือบริษทั บริษทัทีเ่กี่ยวข้อง4

รายช่ือ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 1
1. นายตนั เตียว ลิม X / / /  O / / /
2. นายปราโมทย ์สุดจิตพร /    //   O / / / / /
3. นายเลิศชาย กนัภยั /   //   O / /
4. นายเฉลิมพงษ ์จิตตข์นัติวงศ์ /  ///
5. นางมลฤดี สุขพนัธรัชต์ /  ///
6. พ.ต.อ. ญาณพล   ย ัง่ยนื /  ///

หมายเหตุ 1. บริษทั หมายถึง บริษทั เอเชียซอฟท ์คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั (มหาชน)
2. บริษทัยอ่ย 1 หมายถึง บริษทั เอเชียซอฟท ์อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (อยูร่ะหว่างการช าระบญัชี)

    บริษทัยอ่ย 2 หมายถึง บริษทั เอ แคปปิตอล จ ากดั
    บริษทัยอ่ย 3 หมายถึง บริษทั เพลยพ์าร์ค จ  ากดั (เดิมช่ือบริษทั ฟันบอ็กซ์ จ  ากดั)
    บริษทัยอ่ย 4 หมายถึง บริษทั เพลยไ์ซเบอร์เกมส์ จ  ากดั (อยูร่ะหว่างการช าระบญัชี)
    บริษทัยอ่ย 5 หมายถึง Plakpark Pte. Ltd. (เดิมช่ือ Asiasoft Online PTE. LTD) ซ่ึงถือหุ้นโดยบริษทั เอเชียซอฟท ์คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั (มหาชน)
    บริษทัยอ่ย 6 หมายถึง AS Online SDN.BHD. ซ่ึงถือหุ้นโดยบริษทั เอเชียซอฟท ์คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั (มหาชน)  (อยูร่ะหว่างการช าระบญัชี)
    บริษทัยอ่ย 7 หมายถึง PT. Asiasoft ซ่ึงถือหุ้นโดยบริษทั เอเชียซอฟท ์คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั (มหาชน)
    บริษทัยอ่ย 8 หมายถึง CIB Development SDN. BHD.
    บริษทัยอ่ย 9 หมายถึง บริษทั มิริน อินโนเวชัน่ จ  ากดั (อยูร่ะหว่างการช าระบญัชี)
    บริษทัยอ่ย 10 หมายถึง บริษทั สกายเน็ต ซิสเตม็ส์ จ  ากดั
3. บริษทัร่วม 1 หมายถึง บริษทั ไทยแวร์ คอมมิวนิเคชัน่ จ  ากดั
4. บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง 1 หมายถึง บริษทั เอเชีย แอสเซท จ ากดั
5. / = กรรมการ,  X = ประธานกรรมการ,  // = กรรมการบริหาร,  /// = กรรมการตรวจสอบ  O = ผูบ้ริหาร

รายละเอียดการด ารงต าแหน่งของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มอี านาจควบคุม

บริษทั1 บริษทัย่อย2 บริษทัร่วม3

 _______________ รับรองควำมถูกตอ้ง
เอกสำรแนบ 1 หนำ้ท่ี 6



บริษทั เอเชียซอฟท ์คอร์ปอเรชัน่ จ  ำกดั (มหำชน)( ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562)

รายช่ือบริษัทยอ่ย PK ASI A Cap PCG ASO ASM ASID CIB SKY PPI

 รายช่ือกรรมการ

1. นายตนั เตียว ลมิ / / / / / /

2. นายปราโมทย ์สดุจิตพร / / /

3. นายเลศิชาย กนัภยั / /

4. นายพิพฒัน ์รุง่เรือง / /

5. Mr. Wong Wai Keong / /

6. Mr. Gerry Chek Wai Ung / /

7. Mr. Ku Foo Keong /

8. Mr. Quach Dong Quang / / /

9. นายกิตติพงศ ์พฤกษอรุณ / /

หมายเหตุ 1. / = กรรมการ 

2. PK= บริษัท เพลยพ์ารค์ จ  ากดั (เดิมช่ือบริษัท ฟันบอ็กซ ์จ  ากดั)

3. ASI = บริษัท เอเชียซอฟท ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากดั (อยู่ระหวา่งช าระบญัชี)

4. A Cap= บริษัท เอ แคปปิตอล จ ากดั

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

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

7 ASM = AS Online SDN. BHD (อยู่ระหวา่งการช าระบญัชี)
8. ASID = PT. Asiasoft
9. CIB= CIB Development SDN. BHD.
10. SKY = บริษัท สกายเน็ต ซิสเต็มส ์จ  ากดั
11 .PPI = Playpark Inc.

รายละเอียดเก่ียวกับกรรรมการของบริษัทย่อย เอกสารแนบ 2

 _______________ รับรองควำมถูกตอ้ง
เอกสำรแนบ 2 หนำ้ท่ี 1



 
บริษัท เอเชียซอฟท ์คอรป์อเรชั่น จ ากดั (มหาชน) 

เอกสารแนบ 3 
 

   _______________ รับรองความถูกตอ้ง 
เอกสารแนบ 3  หนา้ 1 

 

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในและ 

หัวหน้างานก ากับดูแลการปฏิบัตงิานของบริษัท 

 
คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาระบบการควบคมุภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัท าและการน าเสนองบการเงิน

โดยถกูตอ้งตามที่ควรของบรษัิทเอเชียซอฟท ์คอรป์อเรชั่น จ ากดั (มหาชน)  และสรุปไดว้า่ระบบการควบคมุภายในดงักลา่ว
ขา้งตน้มีความเพียงพอและเหมาะสม และที่ผ่านมาบริษัทฯ ไม่พบขอ้บกพรอ่งที่ส  าคญัของระบบการควบคุมภายในที่มี
ผลกระทบอยา่งมีสาระส าคญัตอ่ความถกูตอ้งตามที่ควรของงบการเงินของบรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ย 

 
ในการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบครัง้ที่ 2/2561  เมื่อวนัที่ 23 กมุภาพนัธ ์ คณะกรรมการตรวจสอบได้

พิจารณา คดัเลอืก และแตง่ตัง้บรษัิท Constantino and Partners  ประเทศฟิลปิปินสภ์ายใตช่ื้อทางการคา้ของ Baker Tilly 
เป็นท่ีปรกึษาภายนอกเพื่อใหป้ฏิบตัิหนา้ที่ผูต้รวจสอบภายในของบรษัิท PlayPark Inc, บรษัิทยอ่ยซึง่อยูใ่นประเทศ
ฟิลปิปินส ์ประจ าปี 2562  ซึง่บรษัิท  Constantino and Partners ประเทศฟิลปิปินส ์ ไดม้อบหมายให ้Ms. Annalyn B. 
Artuz เป็นผูร้บัผิดชอบหลกัในการปฏิบตัิหนา้ที่ตรวจสอบระบบการควบคมุภายในของระบบงานทั่วไป ระบบการจดัท า
รายงานทางการเงิน ระบบการจดัการเงินสด ระบบรายไดแ้ละระบบการจดัซือ้จดัจา้ง ซึง่คณะกรรมการตรวจสอบได้
พิจารณาคณุสมบตัิของบรษัิท Constantino and Partners  และ Ms. Annalyn B. Artuz แลว้เห็นวา่ Ms. Annalyn B. 
Artuz เป็นผู ้ มีความเหมาะสมเพียงพอกบัการปฏิบตัิหนา้ทีด่งักลา่ว เนื่องจากมคีวามเป็นอิสระ และมีประสบการณใ์นการ
ปฏิบตัิงานดา้นการตรวจสอบภายใน  

 
ส าหรบัในปี 2563 การคดัเลอืกทีป่รกึษาภายนอกเพื่อปฏิบตัิหนา้ที่ผูต้รวจสอบภายในของ บรษัิท    เอเชียซอฟท ์ 

คอรป์อเรชั่น จ ากดั (มหาชน) อยูร่ะหวา่งการพิจารณาของบรษัิทเพื่อน าเสนอขอความเหน็ชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

 
       การแตง่ตัง้ที่ปรกึษาภายนอกเพือ่ปฏิบตัิงานตรวจสอบภายใน ตอ้งไดร้บัความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

 



 
บริษัท เอเชียซอฟท ์คอรป์อเรชั่น จ ำกดั (มหำชน) 

เอกสารแนบ 4 
 

   _______________ รับรองความถูกตอ้ง 
เอกสารแนบ 4  หนา้ 1 

 

รายละเอยีดเกี่ยวกบัรายการประเมินราคาทรัพย์สิน 
 

ไม่มี 



 
บริษัท เอเชียซอฟท ์คอรป์อเรชั่น จ ากดั (มหาชน) 

  เอกสารแนบ 5 
 

   _______________ รับรองความถูกตอ้ง 
เอกสารแนบ 5  หนา้ 1 

 
 

 

    รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ  
 

คณะกรรมการตรวจสอบ ของบรษัิท เอเชียซอฟท ์คอรป์อเรชั่น จ ากดั (มหาชน) ประกอบดว้ยกรรมการอิสระท่ีมี
คณุสมบตัิตามที่ส  านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยก์ าหนด จ านวน 3 ทา่น คือ นายเฉลมิพงษ์ 
จิตตข์นัติวงศ ์เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ นางมลฤดี สขุพนัธรชัต ์และ พ.ต.อ.ญาณพล ยั่งยืน เป็นกรรมการตรวจสอบ 

 
คณะกรรมการตรวจสอบ ไดป้ฏิบตัิงานตามหนา้ที่และความรบัผิดชอบตามที่ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการ

บรษัิท และตามที่ไดก้ าหนดไวใ้นกฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวปฏิบตัิที่ดีส  าหรบัคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และระเบียบ กฎเกณฑ ์ท่ีเก่ียวขอ้งของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

 
ในรอบปี 2562  ที่ผา่นมา คณะกรรมการตรวจสอบไดม้ีการประชมุรวมทัง้สิน้ 5 ครัง้ โดยประชมุรว่มกบัฝ่าย

บรหิาร ฝ่ายบญัชีและการเงิน ที่ปรกึษาภายนอกทีใ่หบ้รกิารในการปฏิบตัิงานตรวจสอบภายใน (Outsourced Internal 
Audit) และผูส้อบบญัชีภายนอก เป็นประจ าทกุไตรมาส ตามวาระที่เก่ียวขอ้ง โดยสรุปผลการปฏิบตัิงานท่ีส าคญัได ้ดงันี  ้

 
1. สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงนิอยา่งถกูต้องและเพยีงพอ  
  
 พิจารณาสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจ าปีของบริษัท รว่มกบัผูส้อบบญัชีภายนอก 

ฝ่ายจดัการ โดยไดส้อบถาม รบัฟังค าชีแ้จง รวมทัง้ใหค้  าแนะน าและขอ้คิดเห็นในประเด็นตา่งๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัรายงาน
ทางการเงินของบรษัิท ทัง้นี ้ คณะกรรมการตรวจสอบไดม้ีการประชมุรว่มกบัผูส้อบบญัชีภายนอก โดยไมม่ีฝ่ายจดัการของ
บรษัิทฯ 1 ครัง้ เพื่อเปิดโอกาสใหผู้ส้อบบญัชีภายนอกน าเสนอขอ้มลูปัญหาและขอ้เสนอแนะตา่งๆ 

  
 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา่ การจดัท ารายงานทางการเงินของบรษัิทและบรษัิทยอ่ย มคีวามถกู

ตอ้งตามที่ควรในสาระส าคญั เป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีที่รบัรองทั่วไป และมีการเปิดเผยขอ้มลูอยา่งเพียงพอ   
 
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมี

ประสิทธิผล  ตลอดจนพิจารณาความเป็นอสิระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน  
  
 พิจารณาสอบทานระบบการควบคมุภายใน ใหค้วามเห็นชอบแผนการตรวจสอบ รบัทราบผลการตรวจสอบ
ภายใน รวมทัง้ประเมินความเพียงพอของระบบควบคมุภายในของบรษัิท รว่มกบัท่ีปรกึษาภายนอกที่ใหบ้รกิารในการ
ปฏิบตัิงานตรวจสอบภายใน (Outsourced Internal Audit)  



 
บริษัท เอเชียซอฟท ์คอรป์อเรชั่น จ ากดั (มหาชน) 

  เอกสารแนบ 5 
 

   _______________ รับรองความถูกตอ้ง 
เอกสารแนบ 5  หนา้ 2 

 
 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา่ บรษัิทมีระบบการควบคมุภายในและการตรวจสอบภายในท่ีเหมาะสม
เพียงพอ 

 
3. พิจารณา คัดเลอืก และแตง่ตั้งที่ปรึกษาภายนอกเพือ่ใหป้ฏิบัตหิน้าที่ตรวจสอบภายในประจ าปี 

2563 
 คณะกรรมการตรวจสอบอยูใ่นระหวา่งการพิจารณา คดัเลอืก และแตง่ตัง้บรษัิทตรวจสอบในประเทศ

ไทยเป็นท่ีปรกึษาภายนอก เพื่อใหป้ฏิบตัิหนา้ที่ผูต้รวจสอบภายในของบรษัิท ประจ าปี 2563 
 

4. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์ข้อก าหนดของ
ตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์และกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท    

 
 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทไดม้ีการปฏิบตัิตามกฎหมายและขอ้ก าหนดที่เก่ียวขอ้งกับ

ธุรกิจของบรษัิท      
 
5. พิจารณา คัดเลือก และเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจ าปี 2563 
 
 น าเสนอตอ่คณะกรรมการบรษัิท เพื่อน าเสนอตอ่ไปในที่ประชมุผูถื้อหุน้ใหพ้ิจารณาแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชีใน

สงักดัของบรษัิท Marzar Limited  เป็นผูส้อบบญัชีของบรษัิท ประจ าปี 2563  ซึง่บรษัิท Marzar Limited ไดม้อบหมายให ้
นายสมภพ  ผลประสาร ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 6941 และนางสาววรรณวฒัน ์  เหมชะญาติ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต
เลขที่ 7049 เป็นผูร้บัผิดชอบหลกัในการปฏิบตัิหนา้ที่ในการตรวจสอบบญัชีของบรษัิท เนื่องจากมคีวามเป็นอิสระ มีความรู ้
ความสามารถ มีประสบการณใ์นการปฏิบตัิงานตรวจสอบบญัชี และมีคณุสมบตัิครบถว้นตามที่ส  านกังานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยก์ าหนด    

 
6. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกนัและรายการที่มีความขดัแยง้ทางผลประโยชนใ์ห้เป็นไปตาม

กฎหมาย และข้อก าหนดที่เกีย่วข้อง 
 
 พิจารณาสอบทานกระบวนการ วิธีปฏิบตัิ ระเบียบ ขอ้บงัคบัของบริษัท เพื่อใหก้ารอนุมตัิรายการและการ

เปิดเผยเป็นไปตามขอ้ก าหนด หรือประกาศของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย หรือส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยอ์ยา่งถกูตอ้ง ครบถว้น 

 



 
บริษัท เอเชียซอฟท ์คอรป์อเรชั่น จ ากดั (มหาชน) 

  เอกสารแนบ 5 
 

   _______________ รับรองความถูกตอ้ง 
เอกสารแนบ 5  หนา้ 3 

 
 

 คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาแลว้เห็นวา่ รายการดงักลา่ว มีความสมเหตสุมผล เป็นประโยชนส์งูสดุ
ตอ่บรษัิท และมีการเปิดเผยขอ้มลูอยา่งครบถว้น 

 
7. การประเมินตนเอง 
 
 คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ระเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง (Self-Assessment) ทัง้คณะ เพื่อเป็น

แนวทางในการพิจารณาว่าการปฏิบัติหนา้ที่ของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นไปตามขอบเขตความรับผิดชอบอย่าง
ครบถว้นแลว้หรอืไม ่ซึง่ผลการประเมินดงักลา่วปรากฏว่า คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ฏิบตัิหนา้ที่สว่นใหญ่ครบถว้นตาม
ขอบเขตความรบัผิดชอบแลว้ 

 
8. อื่น ๆ 
 
 8.1 สอบทานขอ้มูลที่เปิดเผยไปยงัตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และส านักงานคณะกรรมการก ากับ

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ในรายงานประจ าปี 2562 (แบบ 56-2) และในแบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี สิน้สดุ
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562   ของบรษัิท (แบบ 56-1) 

 8.2 รายงานสรุปผลการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบใหท้ี่ประชมุคณะกรรมการบรษัิททราบอยา่ง
ตอ่เนื่องทกุครัง้    

 8.3 พิจารณาทบทวนกฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อใหม้ั่นใจวา่มีความทนัสมยั และเหมาะสมกบั
สภาพแวดลอ้มขององคก์ร 

 8.4 จ านวนการประชมุและการเขา้รว่มประชมุของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 
 

ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง จ านวนคร้ังที่เข้าร่วมประชุม ใน
ปี 2562 

1. นายเฉลมิพงษ์ จิตตข์นัตวิงศ ์
 

กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 

 

5/5 
 

2. นางมลฤดี สขุพนัธรชัต ์
 

กรรมการอิสระ  
และกรรมการตรวจสอบ 

5/5 
 



 
บริษัท เอเชียซอฟท ์คอรป์อเรชั่น จ ากดั (มหาชน) 

  เอกสารแนบ 5 
 

   _______________ รับรองความถูกตอ้ง 
เอกสารแนบ 5  หนา้ 4 

 
 

 

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

 

                      4/5 

 
                  ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ  

       

       
      (นายเฉลมิพงษ์ จิตตข์นัติวงศ)์ 
                    ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
         วนัท่ี 20 กมุภาพนัธ ์ 2563 
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