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สารบัญ



สารจากประธานบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำากัด (มหาชน)

 ในปี 2554 ประเทศไทยได้ประสบอุทกภัยน้ำาท่วมอย่างหนักในช่วงปลายปี ทำาให้เศรษฐกิจภายในประเทศ ได้รับความเสียหายและเกิด

การชะลอตัว ทั้งนี้บริษัทฯ คาดว่าเศรษฐกิจจะสามารถฟื้นตัวได้ในไตรมาสที่ 2 ของปี 2555  แต่อย่างไรก็ตาม ผลประกอบการในปี 2554 

ที่ผ่านมาบริษัทฯ ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องในอัตราร้อยละ 11 ซึ่งมาจากแผนดำาเนินงานที่เข้มแข็งและมีคุณภาพ นอกจากนั้นยังมีปัจจัย

ต่างๆ ที่ผลักดันให้บริษัทฯ โตขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมาจากผลการดำาเนินงานของบริษัทย่อย และรายได้จากต่างประเทศ เมื่อเทียบกับปีก่อน

หน้านี้

 ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ก้าวสู่ความเป็น DIGITAL CONTENT PROVIDER ในการสรรหาสิ่งใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจออนไลน์ 

ตอบสนองทุกความต้องการของผู้บริโภคในยุคดิจิตอล และบริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นในการพัฒนาธุรกิจเพื่อก้าวไปสู่บทบาทของการเป็นที่ 1 ใน

การให้บริการระดับภูมิภาค  ซึ่งครอบคลุมไปถึงประเทศไทย สิงคโปร์ มาเลเซีย เวียดนาม อินโดนีเซีย และในปี 2555 จะมีการขยายสู่ประเทศ

ฟิลิปปินส์ ด้วยนโยบายเชิงรุกที่จะเติบโตอย่างต่อเนื่อง จากแผนการเปิดเกมใหม่ในจำานวนที่มากกว่าปีที่ผ่านมา ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

อีกด้วย

 นอกเหนือจากเป้าหมายหลักในการขยายตัวทางธุรกิจให้ครอบคลุมในระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้ว บริษัทฯ ยังคง

มุ่งเน้นในการพัฒนาสังคมไทยในยุคดิจิตอลให้เป็นสังคมแห่งความรู้ที่ ไม่สิ้นสุด ทั้งทางด้านเทคโนโลยีการศึกษาและการพัฒนาเยาวชน 

ตลอดจนการปลูกฝังจิตสำานึกความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยถือเป็นพันธกิจของชาวเอเชียซอฟท์ เพื่อให้สังคมไทยพัฒนา

ต่อเนื่องไปอย่างยั่งยืนโดยผ่าน 3 แนวทางหลักๆ คือ โครงการเพื่อการศึกษาและเยาวชน โครงการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และโครงการ

ที่ช่วยส่งเสริมกิจกรรมของภาครัฐ

 ในโอกาสนี้ บริษัทฯ ขอขอบคุณ ผู้ถือหุ้นทุกท่าน ผู้ใช้บริการ พันธมิตรทางธุรกิจ หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง และที่ ได้ให้การ

สนับสนุนและเชื่อมั่นในศักยภาพของบริษัทฯ ด้วยดีตลอดมา  บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นตั้งใจที่จะก้าวไปสู่การเป็นผู้นำาในธุรกิจใหม่ๆ ในตลาด

ที่พร้อมจะเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพด้วยวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลของผู้บริหารทุกท่านและความร่วมมือร่วมใจของพนักงานทุกท่าน

สารจากประธานกรรมการ          2

และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร    

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ        3

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท               5

คณะกรรมการบริษัท         7

คณะผู้บริหารและผู้บริหารของบริษัทย่อย       15

บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบต่อสังคม       20

เหตุการณ์สำาคัญในรอบปี         23

สรุปข้อมูลทางการเงิน เปรียบเทียบ 3 ปี       28

ลักษณะการประกอบธุรกิจ         29

ปัจจัยความเสี่ยง          42

โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ        44

รายการระหว่างกัน          59

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ       65

ต่อรายงานทางการเงิน   

คำาอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงิน       66

และ ผลการดำาเนินงาน 

งบการเงิน          70

        ANNUAL REPORT 2011 

02 
 

CONNECTION IS AN ORIGIN OF THE WORLD SUCCESS      

ตัน เตียว ลิม

ประธานกรรมการ

ปราโมทย์ สุดจิิิตพร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร



รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำากัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตาม

ที่สำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำาหนด จำานวน 3 ท่าน คือ นายเฉลิมพงษ์ จิตต์ขันติวงศ์ เป็นประธาน

กรรมการตรวจสอบ นางมลฤดี สุขพันธรัชต์ และ นายธันวา เลาหศิริวงศ์ เป็นกรรมการตรวจสอบ

 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และตามที่

ได้กำาหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งสอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดีสำาหรับคณะกรรมการตรวจสอบ และระเบียบ กฎเกณฑ์ 

ที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 ในรอบปี 2554 ที่ผ่านมา คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 6 ครั้ง โดยประชุมร่วมกับฝ่ายบริหาร ฝ่ายบัญชี

และการเงิน ที่ปรึกษาภายนอกที่ให้บริการในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน (OUTSOURCING INTERNAL AUDIT) และผู้สอบบัญชี

ภายนอก เป็นประจำาทุกไตรมาสตามวาระที่เกี่ยวข้อง โดยสรุปผลการปฏิบัติงานที่สำาคัญได้ ดังนี้

 

1. สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ

 พิจารณาสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำาปีของบริษัท ร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอก ฝ่ายจัดการ โดย

ได้สอบถาม รับฟังคำาชี้แจง รวมทั้งให้คำาแนะนำาและข้อคิดเห็นในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับรายงานทางการเงินของบริษัท ทั้งนี้ คณะ

กรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอก โดยไม่มีฝ่ายจัดการของบริษัทฯ 3 ครั้ง เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สอบบัญชี

ภายนอกนำาเสนอข้อมูล ปัญหา และข้อเสนอแนะต่างๆ 

 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า การจัดทำารายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย มีความถูกต้องตามที่ควรในสาระ

สำาคัญ เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ

2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล  ตลอดจนพิจารณา

ความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน

 พิจารณาสอบทานระบบการควบคุมภายใน ให้ความเห็นชอบแผนการตรวจสอบ รับทราบผลการตรวจสอบภายใน รวมทั้งประเมิน

ความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท ร่วมกับที่ปรึกษาภายนอกที่ให้บริการในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน (OUTSOURC-

ING INTERNAL AUDIT) 

 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมเพียงพอ

3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

สำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทได้มีการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำาหนดที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย

 โดยเสนอแนะคณะกรรมการบริษัท เห็นควรนำาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง บริษัท สำานักงานเอินส์ท แอนด์ ยัง 

จำากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยในประเทศไทย ประจำาปี 2555 เนื่องจากมีความเป็นอิสระ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่

สำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำาหนด และได้เสนอ ERNST&YOUNG LLP เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย

ในประเทศสิงคโปร์ ประจำาปี 2555 และเสนอ ERNST&YOUNG เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยในประเทศมาเลเซีย ประจำาปี 2555 และเสนอ 

ERNST&YOUNG เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยในประเทศอินโดนีเซีย เนื่องจากพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และมี

ความเชี่ยวชาญในธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
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 * นายธันวา เลาหศิริวงศ์ เป็นกรรมการตรวจสอบแทนนางธันยพร มั่นมี ที่ ได้ลาออกไป โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2554 

เป็นต้นไป จึงทำาให้ไม่ได้เข้าประชุมในครั้งแรก

5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน รายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำาหนดที่เกี่ยวข้อง 

 พิจารณาสอบทานกระบวนการ วิธีปฏิบัติ ระเบียบ ข้อบังคับของบริษัท เพื่อให้การอนุมัติรายการและการเปิดเผยเป็นไปตาม

ข้อกำาหนด หรือประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์อย่าง

ถูกต้อง ครบถ้วน

 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่า รายการดังกล่าว มีความสมเหตุสมผล เป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท และมีการ

เปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน

6. การประเมินตนเอง

 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง (SELF-ASSESSMENT) ทั้งคณะ เพื่อเป็นแนวทางในการ

พิจารณาการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบตามขอบเขตความรับผิดชอบอย่างครบถ้วนแล้วหรือไม่ ซึ่งผลการประเมินดังกล่าว 

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ส่วนใหญ่ครบถ้วนตามขอบเขตความรับผิดชอบแล้ว

7. อื่น ๆ

 7.1 สอบทานข้อมูลที่เปิดเผยไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ ในรายงานประจำาปี 2554 (แบบ 56-2) และในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ของ

บริษัท (แบบ 56-1)

 7.2     รายงานสรุปผลการดำาเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบอย่างต่อเนื่องทุกครั้ง   

 7.3      พิจารณาทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้มั่นใจว่ามีความทันสมัย และเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของ

องค์กร

 7.4 จำานวนการประชุมและการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ
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ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

(นายเฉลิมพงษ์ จิตต์ขันติวงศ์)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ



ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554)

ชื่อบริษัท		 			บริษัท	เอเชียซอฟท์	คอร์ปอเรชั่น	จำ�กัด	(มห�ชน)

ประเภทธุรกิจ    ประกอบธุรกิจให้บริการด้านความบันเทิงออนไลน์ (ONLINE ENTERTAINMENT SERVICE) โดยมุ่งเน้นการให้บริการเกมออนไลน์ใน

     ประเทศไทย สิงคโปร์ มาเลเซีย เวียดนาม อินโดนีเซีย และในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมทั้งจัดจำาหน่ายเกมพีซี

ที่ตั้งสำ�นักง�นใหญ ่  เลขที่ 9 อาคาร ยู.เอ็ม.ทาวเวอร์ ห้องเลขที่ 9/283–5 ชั้น 28 ถนนรามคำาแหง แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

เลขทะเบียนบริษัท    0107550000050

โทรศัพท ์     66 2769 8888

โทรส�ร     66 2717 4251

เว็บไซต ์     WWW.ASIASOFT.CO.TH และ WWW.ASIASOFT.NET

ทุนจดทะเบียน    316,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ จำานวน 316,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท

ทุนชำ�ระแล้ว    315,907,762 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ จำานวน 315,907,762 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท

ชื่อบริษัท		 			บริษัท	เพลย์พ�ร์ค	จำ�กัด

ประเภทธุรกิจ    ให้บริการเว็บไซต์ท่า (WEBSITE PORTAL) ที่เกี่ยวกับ 

                       เกมออนไลน์ และบริการโฆษณาในเว็บไซต์ 

ที่ตั้งสำ�นักง�นใหญ ่   เลขที่ 9 อาคาร ยู.เอ็ม.ทาวเวอร์ ห้องเลขที่ 9/286 – 7 

       ชั้น 28 ถนนรามคำาแหง แขวงสวนหลวง 

     เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

โทรศัพท์     66 2769 8888

โทรส�ร     66 2717 4251

เว็บไซต ์     WWW.PLAYPARK.COM

ทุนจดทะเบียน    5,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 

     จำานวน 50,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 

                       หุ้นละ 100 บาท เป็นทุนที่ชำาระแล้วเต็มมูลค่า

สัดส่วนก�รถือหุ้น    ร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน

ชื่อบริษัท		 			บริษัท	เอ	แคปปิตอล	จำ�กัด

ประเภทธุรกิจ    การเข้าไปลงทุนในบริษัทอื่น (HOLDING COMPANY)

ที่ตั้งสำ�นักง�นใหญ ่   เลขที่ 9 อาคาร ยู.เอ็ม.ทาวเวอร์ ห้องเลขที่ 9/283 – 5

       ชั้น 28 ถนนรามคำาแหง แขวงสวนหลวง 

     เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

โทรศัพท์     66 2769 8888

โทรส�ร     66 2717 4251

ทุนจดทะเบียน    20,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ จำานวน   

     200,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ 100 บาท 

     เป็นทุนที่ชำาระแล้วเต็มมูลค่า

สัดส่วนก�รถือหุ้น    ร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน

ชื่อบริษัท		 			บริษัท	เอเชียซอฟท์	อินเตอร์เนชั่นแนล	จำ�กัด

ประเภทธุรกิจ    การเข้าไปลงทุนในบริษัทอื่น (HOLDING COMPANY)

ที่ตั้งสำ�นักง�นใหญ ่   เลขที่ 9 อาคาร ยู.เอ็ม.ทาวเวอร์ ห้องเลขที่ 9/161

     ชั้น 16 ถนนรามคำาแหง แขวงสวนหลวง 

     เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

โทรศัพท์     66 2769 8888

โทรส�ร     66 2717 4251

ทุนจดทะเบียน    112,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 

              จำานวน 1,120,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 

     หุ้นละ 100 บาท เป็นทุนที่ชำาระแล้วเต็มมูลค่า

สัดส่วนก�รถือหุ้น    ร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน

ชื่อบริษัท		 			บริษัท	ฟันบ็อกซ	์จำ�กัด

ประเภทธุรกิจ    ให้บริการเกมออนไลน์

ที่ตั้งสำ�นักง�นใหญ ่   เลขที่ 1168/15, 17 อาคาร ลุมพินีทาวเวอร์ 

     ชั้น 12A ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ 

     เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์     66 2343 1000

โทรส�ร     66 2679 8772

เว็บไซต ์     WWW.FUNBOX.CO.TH

ทุนจดทะเบียน    40,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ จำานวน   

     400,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 

     หุ้นละ 100 บาท เป็นทุนที่ชำาระแล้วเต็มมูลค่า

สัดส่วนก�รถือหุ้น    บริษัท เอแคปปิตอล จำากัด ถือหุ้นอยู่

     ร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน

การลงทุนในบริษัทอื่นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554)
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ชื่อบริษัท		 			บริษัท	ไทยแวร	์คอมมิวนิเคชั่น	จำ�กัด

ประเภทธุรกิจ    ประกอบกิจการเขียนซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์ 

     วางระบบคอมพิวเตอร์ และให้บริการโฆษณาบนเว็บไซต์  

                       THAIWARE.COM 

ที่ตั้งสำ�นักง�นใหญ ่   69/6 อาคาร ตั้งฮั่วปัก ตึกบี ชั้นที่ 4 ห้อง 3 ซอย  

     ศึกษาวิทยา ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก

     กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์     66 2635 0744

โทรส�ร     66 2635 0745

เว็บไซต ์     WWW.THAIWARE.COM

ทุนจดทะเบียน    1,500,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ จำานวน   

     150,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ 10 บาท 

     เป็นทุนที่ชำาระแล้วเต็มมูลค่า

สัดส่วนก�รถือหุ้น    บริษัท เอ แคปปิตอล จำากัด ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 40 

     ของทุนจดทะเบียน

ชื่อบริษัท		 			บริษัท	ไซเบอร์เกมส์	คอร์ปอเรชั่น	จำ�กัด

ประเภทธุรกิจ    ประกอบกิจการให้บริการเกมผ่านระบบสื่อสารและ  

             เครือข่ายทางอินเทอร์เน็ต และ ให้บริการโฆษณา

     บนเว็บไซต์ 

ที่ตั้งสำ�นักง�นใหญ ่   เลขที่ 9 อาคาร ยู.เอ็ม.ทาวเวอร์ ห้องเลขที่ 9/245    

     ชั้น 24 ถนนรามคำาแหง แขวงสวนหลวง 

     เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

โทรศัพท์     66 2769 8888

โทรส�ร     66 2717 4254

เว็บไซต ์     WWW.THAICYBERGAMES.COM

ทุนจดทะเบียน    1,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ จำานวน   

     100,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ 10 บาท 

     เป็นทุนที่ชำาระแล้วเต็มมูลค่า

สัดส่วนก�รถือหุ้น    บริษัท เอ แคปปิตอล จำากัด ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 30 

     ของทุนจดทะเบียน

ชื่อบริษัท		 			ASIASOFT	ONLINE	PTE.	LTD.

ประเภทธุรกิจ    ให้บริการเกมออนไลน์ และจัดจำาหน่ายเกมพีซี 

ที่ตั้งสำ�นักง�นใหญ ่   5 TAMPINES CENTRAL 1 #04-01 TAMPINES  

     PLAZA SINGAPORE 529541

โทรศัพท์     +65 6825 8506

โทรส�ร     +65 6782 7462

ทุนจดทะเบียน    2,000,000 สิงคโปร์ดอลล่าร์ เป็นทุนที่ชำาระแล้ว

     เต็มมูลค่า 

สัดส่วนก�รถือหุ้น    บริษัท เอเชียซอฟท์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด ถือหุ้นอยู ่

     ร้อยละ 100.00 ของทุนจดทะเบียน

ชื่อบริษัท		 			AS	ONLINE	SDN.	BHD.

ประเภทธุรกิจ    ให้บริการเกมออนไลน์ และจัดจำาหน่ายเกมพีซี 

ที่ตั้งสำ�นักง�นใหญ ่   SUITE 21.01, LEVEL 21, MENARA IGB, MID   

     VALLEY CITY, LINGKARAN SYED PUTRA, 

     59200 KUALA LUMPUR, MALAYSIA

โทรศัพท์     +603 2287 1503

โทรส�ร     +603 2287 1500

ทุนจดทะเบียน    4,000,000 ริงกิต เป็นทุนที่ชำาระแล้วเต็มมูลค่า 

สัดส่วนก�รถือหุ้น    บริษัท เอเชียซอฟท์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด ถือหุ้นอยู ่

     ร้อยละ 100.00 ของทุนจดทะเบียน

ชื่อบริษัท		 			PT.	ASIASOFT

ประเภทธุรกิจ    ให้บริการเกมออนไลน์

ที่ตั้งสำ�นักง�นใหญ ่   CYBER BUILDING 6th FLOOR, JL. KUNINGAN  

     BARAT NO.8, JAKARTA 12710 

     THE REPUBLIC OF INDONESIA

โทรศัพท์     +622 1529 05201

โทรส�ร     +622 1529 05202

ทุนจดทะเบียน    1,750,000 ดอลล่าร์สหรัฐฯ

ทุนชำ�ระแล้ว    1,000,000 ดอลล่าร์สหรัฐฯ เป็นทุนที่ชำาระแล้วเต็มมูลค่า  

สัดส่วนก�รถือหุ้น    บริษัท เอเชียซอฟท์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด ถือหุ้นอยู ่

     ร้อยละ 79.90 ของทุนชำาระแล้ว

บุคคลอ้างอิง                 
น�ยทะเบียนหลักทรัพย์	 บริษัท	ศูนย์รับฝ�กหลักทรัพย	์	 	
																												(ประเทศไทย)	จำ�กัด
62 อาคาร ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย 
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

โทรศัพท ์    0 2229 2800  โทรส�ร      0 2654 5427

ผู้สอบบัญชี	 	 น�ยมนตร	ีพ�ณิชกุล	ผู้สอบบัญชีรับ	 	
	 	 	 อนุญ�ตเลขที	่3461
	 	 	 บริษัท	ดีลอยท	์ทู้ช	โธมัทส	ุไชยยศ	
	 	 	 สอบบัญช	ีจำ�กัด
อาคาร รัจนาการ ชั้น 25 183 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร
กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท ์    0 2676 5700  โทรส�ร      0 2676 5757

ที่ปรึกษ�ท�งก�รเงิน	 บริษัทหลักทรัพย	์ดีบีเอส	วิคเคอร์ส		 	
	 	 	 (ประเทศไทย)	จำ�กัด
989 อาคาร สยามทาวเวอร์ ชั้น 9, 14-15 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน 
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท	์				0 2657 7902  โทรส�ร      0 2657 7908
     0 2658 1251
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นายตัน เตียว ลิม
ประธานกรรมการ

ประวัติการศึกษา

CAMBRIDGE GCE ORDINARY LEVEL สาขา บริหารธุรกิจ, 

PRESBYTERIAN BOYS SCHOOL IN SINGAPORE

ประวัติการทำางาน

- ประธานกรรมการ 

  บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำากัด (มหาชน)

- กรรมการ

  บริษัท เอเชียซอฟท์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด

- กรรมการ

  ASIASOFT ONLINE PTE. LTD.

- กรรมการ

  AS ONLINE SDN. BHD.

- กรรมการ

  PT. ASIASOFT

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริม

สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

หลักสูตร DIRECTOR ACCREDITATION 

PROGRAM (DAP 50/2006)

ประวัติการทำาผิดกฎหมายในระยะเวลา

10 ปีที่ผ่านมา 

-ไม่มี-
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นายปราโมทย์ สุดจิตพร
รองประธานกรรมการ 

ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ประวัติการทำางาน

- รองประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

  และประธานกรรมการบริหาร 

บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำากัด (มหาชน) 

- กรรมการ

  ASIASOFT ONLINE PTE. LTD.

- กรรมการ

  บริษัท เอ แคปปิตอล จำากัด

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริม

สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

หลักสูตร DIRECTOR ACCREDITATION

PROGRAM (DAP 50/2006)

ประวัติการทำาผิดกฎหมายในระยะเวลา 

10 ปีที่ผ่านมา

 -ไม่มี-
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นายเลิศชาย กันภัย
กรรมการ

ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง

ประวัติการทำางาน

- กรรมการ และ กรรมการผู้จัดการ

  บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำากัด (มหาชน)

- กรรมการ

  บริษัท เอเชียซอฟท์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด

- กรรมการ

  บริษัท เพลย์พอล จำากัด

- กรรมการ

  บริษัท เพลย์พาร์ค จำากัด

- กรรมการ

  บริษัท เอ แคปปิตอล จำากัด

- กรรมการ

  บริษัท ฟันบ็อกซ์ จำากัด

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริม

สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

หลักสูตร DIRECTOR ACCREDITATION 

PROGRAM (DAP 51/2006)

ประวัติการทำาผิดกฎหมายในระยะเวลา 

10 ปีที่ผ่านมา  

-ไม่มี-
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นายสุระศักด์ิ 

เคารพธรรม
กรรมการ

ประวัติการศึกษา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ - การเงิน UNIVERSITY 

  OF PENNSYLVANIA – THE WHARTON SCHOOL

- ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ SCIENCE IN 

  INDUSTRIAL & OPERATIONS ENGINEERING, 

  MAJOR IN OPERATIONS RESEARCH, UNIVERSITY

  OF MICHIGAN – ANN ARBOR

- ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า

  สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ประวัติการทำางาน

- กรรมการ

  บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำากัด (มหาชน) 

- กรรมการ

  บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำากัด (มหาชน)

- กรรมการ 

  บริษัท อีซี่ บาย จำากัด (มหาชน)

- กรรมการ 

  บริษัท เมอร์เมด มาริไทม์ จำากัด (มหาชน)

- กรรมการ และ กรรมการพิจารณาผลตอบแทนฯ

  บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำากัด (มหาชน)

- กรรมการผู้จัดการ 

  บริษัท อัลตัส แอดไวซอรี่ จำากัด

- กรรมการ

  บริษัท สายการบินนกแอร์ จำากัด

- ประธานกรรมการ

  บริษัท เอเซียบุ๊คส จำากัด

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริม

สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

หลักสูตร DIRECTOR ACCREDITATION 

PROGRAM (DAP 9/2004)

ประวัติการทำาผิดกฎหมายในระยะเวลา

10 ปีที่ผ่านมา  

-ไม่มี-
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นายสุระศักด์ิ 

เคารพธรรม
กรรมการ

ประวัติการศึกษา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ - การเงิน UNIVERSITY 

  OF PENNSYLVANIA – THE WHARTON SCHOOL

- ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ SCIENCE IN 

  INDUSTRIAL & OPERATIONS ENGINEERING, 

  MAJOR IN OPERATIONS RESEARCH, UNIVERSITY

  OF MICHIGAN – ANN ARBOR

- ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า

  สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ประวัติการทำางาน

- กรรมการ

  บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำากัด (มหาชน) 

- กรรมการ

  บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำากัด (มหาชน)

- กรรมการ 

  บริษัท อีซี่ บาย จำากัด (มหาชน)

- กรรมการ 

  บริษัท เมอร์เมด มาริไทม์ จำากัด (มหาชน)

- กรรมการ และ กรรมการพิจารณาผลตอบแทนฯ

  บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำากัด (มหาชน)

- กรรมการผู้จัดการ 

  บริษัท อัลตัส แอดไวซอรี่ จำากัด

- กรรมการ

  บริษัท สายการบินนกแอร์ จำากัด

- ประธานกรรมการ

  บริษัท เอเซียบุ๊คส จำากัด

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริม

สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

หลักสูตร DIRECTOR ACCREDITATION 

PROGRAM (DAP 9/2004)

ประวัติการทำาผิดกฎหมายในระยะเวลา

10 ปีที่ผ่านมา  

-ไม่มี-

นายเฉลิมพงษ์ 

จิตต์ขันติวงศ์
กรรมการอิสระ และ 

ประธานกรรมการ

ตรวจสอบ

ประวัติการศึกษา

- นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยคอร์แนล 

  (CORNELL UNIVERSITY) ประเทศสหรัฐอเมริกา

- เนติบัณฑิตไทย เนติบัณฑิตยสภา

- ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) 

  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขากฎหมายธุรกิจ 

  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการทำางาน

- กรรมการ กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ

  บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำากัด (มหาชน)

- ทนายความ 

  บริษัท สำานักกฎหมาย ดำาเนิน สมเกียรติ และบุญมา จำากัด

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริม

สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

- หลักสูตร DIRECTOR ACCREDITATION 

  PROGRAM (DAP 53/2006)

- หลักสูตร UNDERSTANDING 

  THE FUNDAMENTAL OF FINANCIAL 

  STATEMENTS (UFS 9/2007)

ความรู้ความชำานาญในงานด้าน 

- กฎหมาย 

ประวัติการทำาผิดกฎหมายในระยะเวลา

10 ปีที่ผ่านมา 

-ไม่มี-

รายการที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์

ทางธุรกิจกับบริษัท

-ไม่มี-
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นายธันวา เลาหศิริวงศ์
กรรมการอิสระ 

และ กรรมการตรวจสอบ

ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์ 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ลาดกระบัง

ประวัติการทำางาน

- กรรมการ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

  บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำากัด (มหาชน)

- กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

  บริษัท อีซี่ บาย จำากัด (มหาชน)

- กรรมการผู้จัดการใหญ่

  บริษัท ไอบีเอ็ม ประเทศไทย จำากัด

- กรรมการ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

ธุรกิจคอมพิวเตอร์ 

บริษัท ไอบีเอ็ม ประเทศไทย จำากัด

- กรรมการ

  บริษัท ไอบีเอ็ม โซลูชั่น ดิลิเวอร์รี จำากัด

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริม

สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

หลักสูตร DIRECTOR CERTIFICATION 

PROGRAM (DCP 43/2004)

               ความรู้ความชำานาญในงานด้าน

- คอมพิวเตอร์ 

 

ประวัติการทำาผิดกฎหมายในระยะเวลา

10 ปีที่ผ่านมา

-ไม่มี-

รายการที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท

-ไม่มี-
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นางมลฤดี สุขพันธรัชต์
กรรมการอิสระ และ 

กรรมการตรวจสอบ

ประวัติการศึกษา

- บัญชีมหาบัณฑิต สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการสอบบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- บัญชีบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- สอบผ่านวุฒิบัตรกรรมการบริษัทไทย รุ่นที่ 11/2003

- ประกาศนียบัตรกรรมการบริษัทไทย รุ่นที่ 31/2003

- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย เลขทะเบียน 4020

ประวัติการทำางาน

- กรรมการ กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ

  บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำากัด (มหาชน)

- อาจารย์พิเศษ ภาควิชาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- กรรมการและกรรมการตรวจสอบ 

  บริษัท แพลน บี มีเดีย จำากัด 

- กรรมการ ผู้อำานวยการฝ่ายบัญชีและการเงินส่วนกลาง 

  บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำากัด (มหาชน)

- ผู้อำานวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน 

  บริษัท เวฟ มีเดีย เวิลด์ จำากัด

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริม

สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

- หลักสูตร DIRECTOR CERTIFICATION 

  PROGRAM (DCP 31/2003) ปี 2546

- สอบผ่าน DIRECTOR DIPLOMA AWARD 

  (FELLOW MEMBER) รุ่น 11/2003 ปี 2546

- หลักสูตร DIRECTOR ACCREDITATION 

  PROGRAM (DAP 34/2005) ปี 2548

- หลักสูตร AUDIT COMMITTEE 

  PROGRAM (ACP 23/2008) ปี 2551

ความรู้ความชำานาญในงานด้าน

- บัญชี การสอบบัญชี และการตรวจสอบภายใน

ประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน

- ปี 2530 – 2539 

  เป็นผู้สอบบัญชีของ

  บริษัท เอินส์ท แอนด์ ยัง จำากัด

- ปี 2540 – 2554 

  เป็นกรรมการ และ CFO 

  กลุ่มบริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำากัด (มหาชน)

ประวัติการทำาผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา 

-ไม่มี-

รายการที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท

-ไม่มี-
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คณะผู้บริหาร

นายกิตติพงศ์ พฤกษอรุณ

รองกรรมการผู้จัดการ

ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ประวัติการทำางาน

- รองกรรมการผู้จัดการ 

  บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำากัด (มหาชน)

- ผู้ช่วยผู้อำานวยการ บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำากัด (มหาชน)

- กรรมการ บริษัท แอดวานซ์ อินเทลลิเจนท์ โมเดิร์นนิตี้ จำากัด

- รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอซิส คอมพิวเตอร์ จำากัด

- ผู้จัดการทั่วไป บริษัท กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช จำากัด

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริม

สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

- SUCCESSFUL FORMULATION & EXECUTION OF 

  STRATEGY CLASS 13/2011

ความรู้ความชำานาญในงานด้าน 

-บริหารธุรกิจ

ประวัติการทำาผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา 

-ไม่มี-

นางสาวลัดดาวัลย์ 

พัฒนาพรอนันต์

รองกรรมการผู้จัดการ

ประวัติการศึกษา

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ปริญญาตรี บัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการทำางาน

- รองกรรมการผู้จัดการ

  บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำากัด (มหาชน)

- ผู้ช่วยผู้อำานวยการฝ่าย

  บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ชัยยศ ที่ปรึกษา จำากัด

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริม

สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

-ไม่มี-

ความรู้ความชำานาญในงานด้าน 

-บัญชีและการเงิน

ประวัติการทำาผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา 

-ไม่มี-
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คณะผู้บริหาร

นายซัง ฮี ปาร์ค

ผู้อำานวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

ระหว่างประเทศ

ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์, KYONGGI UNIVERSITY, 

SOUTH KOREA

ประวัติการทำางาน

- ผู้อำานวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจระหว่างประเทศ

  บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำากัด (มหาชน)

- กรรมการ

  บริษัท บิกเซล มีเดีย คอร์เปอเรชั่น จำากัด

- ผู้จัดการฝ่ายขาย

  PARKS TOY CO., LTD.

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริม

สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

-ไม่มี-

ประวัติการทำาผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา 

-ไม่มี-

นางสาวอรุณี พูนทวี

ผู้อำานวยการฝ่ายการเงิน

ประวัติการศึกษา

ปริญญาโท บัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปริญญาตรี บัญชี (เกียรตินิยม อันดับ 2) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการทำางาน

- ผู้อำานวยการฝ่ายการเงิน

  บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำากัด (มหาชน)

- FINANCIAL CONTROLLER

  บริษัท แปซิฟิก มาร์เก็ตติ้ง แอนด์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำากัด

- ที่ปรึกษาด้านการวางระบบบัญชี และการเงิน

  บริษัท วันสต๊อปเซอร์วิส จำากัด

- ผู้จัดการฝ่ายบัญชี และการเงิน

  บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำากัด (มหาชน)

- SENIOR VICE PRESIDENT OF FINANCE AND ACCOUNTING  

  DEPARTMENT 

  บริษัท อีจีวี เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำากัด (มหาชน)

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริม

สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

-ไม่มี-

ความรู้ความชำานาญในงานด้าน

–บัญชี และการเงิน

ประวัติการทำาผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา 

-ไม่มี-

นางสาวลัดดาวัลย์ 

พัฒนาพรอนันต์

รองกรรมการผู้จัดการ

ประวัติการศึกษา

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ปริญญาตรี บัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการทำางาน

- รองกรรมการผู้จัดการ

  บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำากัด (มหาชน)

- ผู้ช่วยผู้อำานวยการฝ่าย

  บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ชัยยศ ที่ปรึกษา จำากัด

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริม

สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

-ไม่มี-

ความรู้ความชำานาญในงานด้าน 

-บัญชีและการเงิน

ประวัติการทำาผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา 

-ไม่มี-
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ผู้บริหารของบริษัทย่อย

นายพจน์ พันธ์ศิริพจน์ 
ผู้จัดการทั่วไป

บริษัท ฟันบ็อกซ์ จำากัด

Mr.Kenny Goh
Deputy Managing Director

Asiasoft Online Pte. Ltd.

Mr.Gerry Wai Ung
Managing Director 

Asiasoft Online Pte. Ltd.
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ผู้บริหารของบริษัทย่อย

Mr.Keith Long 
Country Manager 

AS Online SDN.BHD.

Mr.Suyudi Koeswanto
Managing Director 

PT. Asiasoft

Mr.Gerry Wai Ung
Managing Director 

Asiasoft Online Pte. Ltd.
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CONNECTED

WITH SOCIETY

(CSR)
 เชื่อมสิ่งดีๆ สู่สังคม
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บทบาทหน้าที่
และความรับผิดชอบต่อสังคม
 แม้จะเป็นผู้นำาทางด้านความบันเทิงออนไลน์ในภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต้ แต่เราไม่เคยหยุดนิ่งที่จะมีส่วนร่วมในการส่งเสริมทางด้านการศึกษา บริษัท 

เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำากัด (มหาชน) จึงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาเยาวชนให้รู้จักแบ่งเวลา และใช้เวลาว่างอย่างเป็นประโยชน์ ตลอดจนการปลูกฝังจิตสำานึก

ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งนำาประสบการณ์และความเชี่ยวชาญทางเทคโนโลยีสารสนเทศมาพัฒนาสังคมไทยในยุคดิจิตอลไลฟ์ให้เป็น

สังคมแห่งความรู้ที่ ไม่สิ้นสุด  ตามแนวคิดหลักในเชิง CSR (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY) ของบริษัทฯ “คงไม่มีสิ่งใดดีไปกว่า การนำาประสบการณ์

และความรู้ที่เรามี มาสร้างสิ่งดีๆ กลับคืนสู่สังคม”  ด้วย 3 แนวทางหลัก คือ โครงการเพื่อการศึกษาและเยาวชน โครงการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และ

โครงการที่ช่วยส่งเสริมกิจกรรมภาครัฐ

 การพัฒนาด้านการศึกษาและเพิ่มทักษะการเรียนรู้ถือเป็นพื้นฐานสำาคัญของการส่งเสริมเยาวชนให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ เอเชียซอฟท์จึงได้

สนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมทักษะ พัฒนาความรู้ และโอกาสทางการศึกษา เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นแห่งความรู้ อันนำาไปสู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน

บทเกริ่นนำา 

โครงการเพื่อการศึกษาและเยาวชน

 โครงการรักพ่อสไตล์เกมเมอร์ จัดทำาขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลางการแสดง

ความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และการแสดงความรักพ่อของ

ผู้เล่นเกมออนไลน์ ซึ่งจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นประจำาทุกปี ตั้งแต่ พ.ศ. 2549 จนถึง

ปัจจุบัน เป็นระยะเวลารวมกันถึง 6 ปี

ผลสำาเร็จของโครงการ
บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำากัด (มหาชน) จัดโครงการ GAMERS LOVE 

DAD ปี 6  ภายใต้แนวคิด  “ทำาให้พ่อ” ตามพระราชปณิธานของพ่อหลวง เพื่อ

เป็นการสานต่อโครงการเพื่อสังคม (CSR PROJECT) ซึ่งเป็น 1 ในกิจกรรมที่

จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 6  ในการเป็นสื่อกลางการแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาท

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และการแสดงความรักพ่อของผู้เล่นเกมออนไลน์  ทั้งนี้

โครงการ GAMERS LOVE DAD ปี 6 นี้ มียอดสมทบทุนรวม 9,951,924 บาท 

(เก้าล้านเก้าแสนห้าหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยยี่สิบสี่บาทถ้วน) รายได้ทั้งหมดไม่หักค่า

ใช้จ่ายใดๆ ร่วมสมทบทุนมูลนิธิและโครงการในพระบรมราชูปถัมภ์เกี่ยวกับเยาวชน 

และมูลนิธิที่ทำางานเพื่อเยาวชน ได้แก่ มูลนิธิชัยพัฒนา มูลนิธิอานันทมหิดล มูลนิธิ

ราชประชานุเคราะห์ มูลนิธิพระดาบส มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 

โครงการสารานุกรมไทยสำาหรับเยาวชนฯ มูลนิธิเพื่อเด็กและเยาวชน มูลนิธิ

สร้างสรรค์เด็ก มูลนิธิหนังสือเด็ก มูลนิธิไทยรัฐ มูลนิธิบางกอกโพสต์ และมูลนิธิ

ฐานเศรษฐกิจ

   . โครงการรักพ่อสไตล์เกมเมอร์ 
(GAMERS LOVE DAD)

CONNECTED

WITH SOCIETY

(CSR)
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โครงการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

 ขอเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำาท่วม เพราะเรา

ตระหนักเสมอว่าคนไทยย่อมไม่ทิ้งคนไทยด้วยกัน เราขอเป็นอีกหนึ่งพลัง

แรงใจ ที่พร้อมร่วมฝ่าวิกฤตอุทกภัยครั้งนี้ ไปด้วยกัน ร่วมเป็นจิตอาสาปั้น 

EM BALL อุปกรณ์บำาบัดน้ำาท่วมขังที่เน่าเสีย และลงพื้นที่ร่วมกับทีมทหาร 

เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำาท่วม โดยมีพนักงานของบริษัทฯ ผลัดเปลี่ยน

หมุนเวียนกันลงพื้นที่ประสบภัยน้ำาท่วม เพื่อแจกจ่ายน้ำาดื่มและอาหาร และยัง

นำาเงินบริจาคพร้อมด้วยของใช้ที่จำาเป็นไปมอบให้กับหน่วยงานที่ดำาเนินการ

ช่วยเหลือผู้ประสบภัย อาทิ สภากาชาดไทย ศูนย์อพยพสถาบันเทคโนโลยี

ปทุมวัน กองพันทหารราบที่ 11 เพื่อเป็นกำาลังใจและบรรเทาทุกข์ให้กับพี่น้อง

ที่ประสบภัย นอกจากนั้นยังได้กระจายกำาลังทีมจิตอาสาไปทำาสุขาเคลื่อนที่ ณ 

ลานเกียร์ คณะวิศวะฯ จุฬาฯ

 บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำากัด (มหาชน) มอบเงินจำานวน 

1 ล้านบาท จากการจำาหน่ายผลิตภัณฑ์ซอฟท์แวร์รักษาความปลอดภัย

ทางอินเทอร์เน็ต KINGSOFT INTERNET SECURITY 9+ ให้กับ โครงการ

เทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม

บรมราชกุมารี เพื่อให้นำาไปพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราช

ดำาริ

   . โครงการจิตอาสาช่วยเหลือ 
ผู้ประสบภัยน้ำาท่วม

 เอเชียซอฟท์เปิดโอกาสในการเป็น KNOWLEDGE CENTER ให้เยาวชน 

สถานศึกษา และส่วนราชการ เข้ามาเยี่ยมชมการปฏิบัติงานด้านการให้บริการเกม

ออนไลน์ และการทำางานด้านเว็บไซต์ เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และเปิดโลกทัศน์ทาง

เทคโนโลยี

     . โครงการเอเชียซอฟท์เปิดบ้านต้อนรับ

    . เอเชียซอฟท์ มอบเงินจำาหน่าย 
คิงซอฟท์ 1 ล้านบาท
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 บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำากัด (มหาชน)  ร่วมบริจาคเงิน

ช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหว และสึนามิท่ีญ่ีปุ่นเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน

ผ่านทางครอบครัวข่าว 3 ช่วยเหลือผู้ประสบภัยญี่ปุ่น เป็นจำานวนเงิน 

300,000 บาท

    . มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย
แผ่นดินไหวและสึนามิที่ญี่ปุ่น

 บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำากัด (มหาชน) ร่วมบริจาค

เงินและน้ำาดื่ม 200 โหล ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำาท่วมทางภาคใต้ เพื่อบรรเทา

ความเดือดร้อน  ผ่านทางครอบครัวข่าว 3 ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำาท่วมภาค

ใต้ เป็นจำานวนเงิน 300,000 บาท

     . มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย
น้ำาท่วมทางภาคใต้

 บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำากัด (มหาชน) จัดกิจกรรม 

100,000 รัก พาคุณแม่และเกมเมอร์ ไปร่วมทำาบุญกันที่มูลนิธิเด็ก มอบ

สิ่งของเครื่องใช้ เลี้ยงอาหาร มอบความรักและความอบอุ่น ให้กับน้องๆ ที่

ขาดโอกาสทางสังคม

    . โครงการ GAMERS CAN DO 
ตอน 100,000 รัก 
“ทำาด้วยใจ สื่อไปถึงแม่” 
ณ มูลนิธิเด็ก

บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำากัด (มหาชน) ร่วมบริจาคเงิน ช่วยเหลือ

ผู้ประสบอุทกภัยปี 2554 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน  

• ผ่านทางครอบครัวข่าว 3 เป็นจำานวนเงิน 316,400 บาท    

• ผ่านทางเนชั่น ชาแนล จำานวน 100,000 บาท

• ผ่านทางมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ ์

  จำานวน 100,000 บาท

• ผ่านทางสภากาชาดไทยจำานวน 200,000 บาท

    . มอบเงินช่วยเหลือ
ผู้ประสบอุทกภัย ปี 2554
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มกราคม 2554 

8 เทพอสูรมังกรฟ้ากวาด 3 รางวัลรวด! จากเว็บไซต์อันดับ 1 ของจีน

ASIASOFT GAME FEST 2011

กุมภาพันธ์ 2554

เปิดตัวเกม AIKA

มีนาคม 2554

เปิดตัวเกม GIGA SLAVE

เปิดบ้านรับสมัครหนุ่ม - สาวคนรุ่นใหม่ รองรับขยายธุรกิจ ONLINE ENTERTAINMENT

เมษายน 2554 

เปิดตัวเกม GANGZA

พฤษภาคม 2554  

เพลย์พาร์ค ดอทคอม รับรางวัลเว็บไซต์ที่มี่ผู้เยี่ยมชมสูงสุดเป็นปีที่ 5 จาก TRUEHITS.NET WEB 

AWARD 2010

มิถุนายน 2554 

เปิดตัวเกม BAND MASTER

กรกฎาคม 2554

ASIASOFT ALL STAR BATTLE 2011

ASIASOFT GRAND SALE

สิงหาคม 2554  

8 เทพอสูรมังกรฟ้า รับรางวัล “THAILAND MOST POPULAR ONLINE GAME AWARD” จาก

งาน ASIA ONLINE GAME AWARDS  2011

กันยายน 2554  

เปิดตัวเกม A.V.A 

เปิดตัวเกม LOST SAGA

ตุลาคม 2554 

เอเชียซอฟท์ฯ เปิดให้บริการ “@CLUB TECHNICAL SERVICE” 

PLAYPARK FAN FEST 2011

ไทยครองเจ้าแห่งแร็คนาร็อคสมัยที่ 4 พร้อมครองสถิติการเป็นแชมป์สูงสุดใน RWC

ธันวาคม 2554 

เปิดตัวเกม S4 LEAGUE

เหตุการณ์สำาคัญในรอบปี พ.ศ. 2554
ประเทศไทย
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มีนาคม 2011

เปิดตัว AIKASEA อย่างเป็นทางการ

พฤษภาคมและมิถุนายน 2011

ASIASOFT GAMES FESTIVAL 2011

กันยายน 2011

ฉลองครบรอบ 5 ปี AUDITIONSEA 

ฉลองครบรอบ 4 ปี GETAMPED  

พฤศจิกายน 2011

ASIASOFT ALL STAR BATTLE 2011

ธันวาคม 2011

เปิดตัว A.V.A อย่างเป็นทางการ

สิงคโปร์และมาเลเซีย
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• AIKA •

• GANGZA •

• GIGA SLAVE •

• BANDMASTER •

เกมใหม่ที่เปิดในประเทศไทย
ปี 2554
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•  A.V.A •

• S4 LEAGUE •

• LOST SAGA •

เกมใหม่ที่เปิดในประเทศไทย
ปี 2554
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สรุปข้อมูลทางการเงินเปรียบเทียบ 3 ปี
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ประวัติความเป็นมา การเปลี่ยนแปลง และพัฒนาการที่สำาคัญ
 บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ หรือ AS”) เดิมชื่อ บริษัท บี.เอ็ม. มีเดีย (ไทยแลนด์) จำากัด ก่อตั้งเมื่อวันที่ 20 กันยายน 

2544 ด้วยทุนจดทะเบียน 5.00 ล้านบาทเพื่อประกอบธุรกิจจัดจำาหน่ายเกมพีซี โดยมีผู้ร่วมก่อตั้งคือ นายปราโมทย์ สุดจิตพร, นายตัน เตียว ลิม และนาย

เลิศชาย กันภัย ซึ่งเป็นผู้มีประสบการณ์ในธุรกิจซอฟท์แวร์เพื่อความบันเทิงมาเป็นระยะเวลานาน 

 ต่อมาในปี 2546 บริษัทฯ ได้เริ่มธุรกิจการให้บริการเกมออนไลน์ในประเทศไทย โดยได้เปิดตัวเกม “RAGNAROK ONLINE” ซึ่งซื้อลิขสิทธิ์มาจาก 

กราวิตี้ คอร์ปอเรชั่น ประเทศเกาหลีใต้ แล้วนำามาดัดแปลงเป็นภาษาไทยเพื่อให้บริการแก่ผู้เล่นเกมในประเทศ จนประสบความสำาเร็จอย่างสูง ด้วยจำานวน PEAK 

CONCURRENT USER สูงสุดมากกว่า 110,600 ราย ซึ่งเป็นก้าวสำาคัญที่ทำาให้บริษัทฯ เป็นที่รู้จักในฐานะหนึ่งในผู้ให้บริการเกมออนไลน์ชั้นนำาในไทย และในปี 

2547 - 2548 บริษัทฯ ได้ปรับโครงสร้างบริษัทในกลุ่มที่มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน โดยเข้าซื้อหุ้นบริษัทต่างๆ ดังกล่าวจากกลุ่มผู้ถือหุ้นหลักของบริษัทฯ เพื่อให้เกิดความ

ชัดเจนในการดำาเนินกิจการ รวมทั้งสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน ณ ปัจจุบัน กลุ่มเอเชียซอฟท์ (กลุ่มบริษัทฯ) ประกอบด้วย

บริษัทต่างๆ รวม 10 แห่ง ดังนี้

79.90%

ล้านดอลล่าร์สหรัฐ
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สำาหรับการให้บริการเกมออนไลน์ในเวียดนาม กลุ่มบริษัทฯ ได้แต่งตั้งให้ CONG TY TNHH CHAU A MEM (“CTCM”) ซึ่งเป็นผู้ร่วมทุนชาวเวียดนามที่เป็น

บุคคลภายนอก เป็นผู้รับช่วงลิขสิทธิ์การให้บริการเกม (SUB-LICENSEE) ภายใต้ชื่อการค้า “ASIASOFT” ตั้งแต่ปี 2547 เนื่องจากในช่วงเวลานั้นกลุ่มบริษัทฯ 

ไม่สามารถเข้าลงทุนในเวียดนามได้ อันเป็นผลมาจากข้อจำากัดด้านการลงทุนโดยชาวต่างชาติ อีกทั้ง กลุ่มบริษัทฯ ยังไม่มีความชำานาญในตลาดเกมที่เวียดนาม 

จึงได้ทดลองตลาดโดยการให้ลิขสิทธิ์ช่วงแก่ CTCM ทั้งนี้ ภายหลังการเปิดเสรีทางการค้าเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2550 กลุ่มบริษัทฯ ยังคงมีนโยบายการลงทุน

โดยตรงในธุรกิจเกมออนไลน์ในเวียดนามซึ่งปัจจุบันกำาลังอยู่ระหว่างการรอเวลาอันเหมาะสมในการเข้าสู่ตลาดเวียดนาม ปัจจุบันรัฐบาลเวียดนามยังไม่ให้ใบ

อนุญาตในการให้บริการเกมใหม่กับผู้ให้บริการเกมออนไลน์

กลุ่มบริษัทฯ ดำาเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับการให้บริการด้านความบันเทิงออนไลน์
(ONLINE ENTERTAINMENT GROUP) ดังนี้

PT. Asiasoft (“ASID”)

LAN
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ภาพรวมการประกอบธุรกิจของ

กลุ่มบริษัทและบริษัทย่อย นโยบาย

การแบ่งการดำาเนินงานกลุ่มบริษัท

ลักษณะการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ

 กลุ่มบริษัทฯ เป็นผู้ให้บริการด้านความบันเทิงออนไลน์ (ONLINE 

ENTERTAINMENT SERVICE) ที่เกี่ยวกับเกมออนไลน์ (ONLINE GAME) 

ชั้นนำาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่มีส่วนแบ่งการตลาดตามจำานวน

ผู้เล่นเกมพร้อมกันเฉลี่ย (CCU) ในปี 2553 เป็นอันดับ 1 ในไทยและสิงคโปร์ 

อันดับ 3 ในมาเลเซีย และอันดับ 8 ในเวียดนาม (ที่มา: INTERNAL RESEARCH) 

โดยกลุ่มบริษัทฯ ได้เปิดให้บริการเกมออนไลน์ครั้งแรกในไทยเมื่อปี 2546 ด้วย

เกม “RAGNAROK ONLINE” ซึ่งได้รับความนิยมอย่างสูงด้วยจำานวน PEAK 

CONCURRENT USER สูงสุดมากกว่า 110,600 ราย จนกระทั่งปัจจุบัน ณ 

วันที่ 31 ธันวาคม 2554 มีเกมออนไลน์ที่เปิดให้บริการรวม 33 เกม ใน 5 

ประเทศ คือ ไทย (26 เกม) สิงคโปร์ (6 เกม) มาเลเซีย (3 เกม) อินโดนีเชีย

(1 เกม) และเวียดนาม (6 เกม) โดยในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา การให้บริการเกม

ออนไลน์ถือเป็นธุรกิจหลักที่สร้างรายได้ให้แก่กลุ่มบริษัทฯ ในสัดส่วนเฉลี่ย

ร้อยละ 90 ของรายได้ทั้งหมด

 

 การให้บริการเกมออนไลน์ในแต่ละประเทศยกเว้นเวียดนาม จะ

ดำาเนินการผ่านบริษัทที่จัดตั้งขึ้นในประเทศนั้นๆ ซึ่งแต่ละบริษัทจะมีระบบ 

SERVER เป็นของตนเองเพื่อให้บริการแก่ผู้เล่นเกมในแต่ละประเทศและ

สามารถรองรับผู้เล่นเกมจำานวนมากพร้อมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ สำาหรับ

ในเวียดนามนั้น กลุ่มบริษัทฯ ได้ให้ลิขสิทธิ์ช่วงแก่ CTCM ในการให้บริการเกม

ออนไลน์ในประเทศดังกล่าว โดยกลุ่มบริษัทฯ จะทำาหน้าที่เป็นผู้ให้คำาปรึกษา

ด้านระบบ และด้านการตลาด และได้รับผลตอบแทนในรูปส่วนแบ่งรายได้

เท่านั้น ซึ่งภายหลังจากเวียดนามได้เปิดเสรีทางการค้ากับต่างชาติเมื่อวัน

ที่ 11 มกราคม 2550 กลุ่มบริษัทฯ จึงมีแผนเข้าลงทุนโดยตรงในธุรกิจเกม

ออนไลน์ในประเทศเวียดนาม เพื่อช่วยเพิ่มโอกาสการเติบโตของกลุ่มบริษัทฯ 

ในอนาคต

 กลุ่มบริษัทฯ มีรายได้จากการให้บริการเกมออนไลน์ โดยเรียก

เก็บค่าบริการจากการจำาหน่ายบัตรเติมเงินล่วงหน้า @CASH (PREPAID 

CARD) ให้แก่ผู้เล่นเกม เพื่อใช้เติมเวลา แลกคะแนน หรือใช้เป็นเงินเสมือนจริง

สำาหรับซื้อ ITEM ในเกม ซึ่งบัตรเติมเงินล่วงหน้า @CASH จะมี 2 ประเภท 

คือ 1) บัตรพลาสติก (PLASTIC @CASH CARD) ซึ่งจะจำาหน่ายผ่านตัวแทน

จำาหน่าย ร้านอินเทอร์เน็ตคาเฟ่ และร้านสะดวกซื้อ และ 2) บัตรอิเล็กทรอนิกส์ 

(ELECTRONIC @CASH CARD) ซึ่งจะจำาหน่ายผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่

หลากหลาย เช่น E-PAY ผ่านเครื่องจำาหน่าย (TERMINAL) โทรศัพท์มือถือ 

และระบบชำาระเงินออนไลน์ @SHOP และ @CASH ONLINE ของกลุ่มบริษัทฯ 

ด้วยวิธีการชำาระเงินสด โอนเงิน หรือบัตรเครดิต (แล้วแต่กรณี) ทั้งนี้ บัตร

เติมเงินล่วงหน้า @CASH จะสามารถนำามาใช้กับเกมออนไลน์ทุกเกมของกลุ่ม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 กลุ่มบริษัทฯ ได้เปิดให้บริการเกมออนไลน์แล้ว
รวม 33 เกม ใน 5 ประเทศ ดังนี้

หมายเหตุ :  

ก

  MMORPG เป็นเกมที่สามารถรองรับผู้เล่นได้พร้อมกันเป็นจำานวนมาก ซึ่ง

ผู้เล่นสามารถมีปฏิสัมพันธ์กับโลกของเกมได้พร้อมกัน ผ่านระบบเครื่อง

แม่ข่าย/ CASUAL GAME คือ เป็นเกมตัวการ์ตูนน่ารักสีสันสดใสที่ผู้เล่นไม่

ต้องใช้เวลาและทักษะในการเล่นมากนัก

บริษัทฯ เฉพาะที่ให้บริการในประเทศนั้นๆ และยังสามารถใช้เล่นเกมออนไลน์

ของบริษัทอื่นที่เข้าร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับกลุ่มบริษัทฯ นอกจากนี้ เพื่อ

สนับสนุนการให้บริการเกมออนไลน์ กลุ่มบริษัทฯ ได้จัดตั้งศูนย์บริการข้อมูล

เกมออนไลน์เพื่อตอบปัญหาและข้อสงสัยในด้านเทคนิคและวิธีการเล่น ผ่านทาง

โทรศัพท์ (CALL CENTER) และทางอีเมล์ (EMAIL) ตลอด 24 ชั่วโมง รวม

ทั้ง ผ่านทาง COUNTER SERVICE “@CLUB” อีกด้วย
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โครงสร้างรายได้จากแต่ละสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ

ธุรกิจให้บริก�รเกมออนไลน์	(ONLINE	GAME	OPERATOR)

ร�ยได้หลักของกลุ่มบริษัทฯ	แบ่งต�มประเภทธุรกิจ	ส�ม�รถจำ�แนกออก

เป็น	3	ประเภทหลักดังนี้

ร�ยได้ของกลุ่มบริษัทฯ	แบ่งต�มภูมิศ�สตร	์ส�ม�รถแบ่งร�ยได้ออกเป็น	

2	ประเภทหลัก	ดังนี้

ข

  AIR TIME SALE คือ การคิดค่าบริการเกมตามระยะเวลาการเล่น, ITEM 

SALE = การคิดค่าบริการเกมจากการขาย ITEM ในเกม, HYBRID SALE คือ 

การคิดค่าบริการรวมทั้ง 2 รูปแบบ

 กลุ่มบริษัทฯ ยังมีรายได้ค่าสมาชิก @CAFE ที่เรียกเก็บจากร้าน

อินเทอร์เน็ตคาเฟ่ในประเทศไทย สำาหรับการให้สิทธิ์ ในการให้บริการเกม

ออนไลน์และเกมพีซี ที่กลุ่มบริษัทฯ ได้รับลิขสิทธิ์แก่ลูกค้าภายในร้านของ

ตนเอง นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทฯ ยังดำาเนินธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ธุรกิจให้

บริการโฆษณาออนไลน์ในเว็บไซต์เกมและเว็บไซต์ท่า 

WWW.PLAYPARK.COM, 

WWW.PLAYTHAI.CO.TH, WWW.PLAYFPS.COM, 

WWW.THAIWARE.COM และ WWW.THAICYBERGAMES.COM 

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ
 กลุ่มบริษัทฯ ประกอบธุรกิจให้บริการด้านความบันเทิงออนไลน์ โดย

แบ่งธุรกิจออกเป็น 2 ประเภทหลัก คือ การให้บริการเกมออนไลน์ และการเป็น

ตัวแทนจัดจำาหน่ายเกม โดยมีรายละเอียดสำาหรับธุรกิจให้บริการเกมออนไลน์

ดังนี้

 เกมออนไลน์ คือ เกมคอมพิวเตอร์ที่ใช้เล่นบนระบบเครือข่าย

อินเทอร์เน็ต ซึ่งผู้เล่นสามารถแข่งขันและสนทนา (CHAT) กับบุคคลอื่นที่อยู่

ในเกมได้ทันที ผ่านระบบ SERVER ซึ่งทำาหน้าที่เก็บโปรแกรมเกมหลักและ

ข้อมูลส่วนใหญ่ของผู้เล่นเกม โดยผู้ให้บริการเกมออนไลน์จะให้บริการแก่ผู้

เล่นที่ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ ได้ติดตั้ง CLIENT PROGRAM เชื่อมโยงกับ

เครือข่ายอินเทอร์เน็ต และได้เข้าลงทะเบียนเพื่อเล่นเกมผ่านทางเว็บไซต์เกม

ออนไลน์ 

 การให้บริการเกมออนไลน์เป็นธุรกิจที่สร้างรายได้หลักให้แก่กลุ่ม

บริษัทฯ เฉลี่ยร้อยละ 90 ของรายได้ทั้งหมดในปีที่ผ่านมา โดยกลุ่มบริษัทฯ จะ

ดำาเนินงานเต็มรูปแบบเพื่อสามารถให้บริการเกมออนไลน์แก่ผู้เล่นเกมในแต่ละ

ประเทศ เริ่มตั้งแต่การจัดซื้อลิขสิทธิ์เกม การทำาการตลาดและประชาสัมพันธ์ 

การจัดตั้งศูนย์บริการข้อมูลเกมและเครือข่ายรับชำาระเงิน และที่สำาคัญจะต้อง

จัดเตรียมระบบคอมพิวเตอร์สำาหรับให้บริการ ได้แก่ ระบบ SERVER อุปกรณ์ 

และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ รวมถึง CLIENT PROGRAM รวมถึงการจัดทำา

เว็บไซต์เกมออนไลน์ ทั้งนี้ บริษัทในแต่ละประเทศจะมีระบบ SERVER เป็นของ

ตนเองแยกออกจากกัน ยกเว้นมาเลเซียจะใช้ระบบ SERVER ร่วมกับของ

สิงคโปร์ (ซึ่งในปี 2552 ASM ได้เริ่มติดตั้งระบบ SERVER ให้บริการเกม

ออนไลน์แก่ผู้เล่นเกมในมาเลเซีย ซึ่งได้มีการเปิดให้บริการเชิงพาณิชย์ในปี 

2552)  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 กลุ่มบริษัทฯ ให้บริการเกมใน 5 ประเทศ 

รวม 33 เกม ดังนี้

หมายเหตุ: มีบางเกมที่เปิดให้บริการในหลายประเทศ ซึ่งส่งผลให้จำานวนรวม

ของเกมในตารางข้างต้นมากกว่า 33 เกม
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 สำาหรับการให้บริการเกมออนไลน์ในเวียดนาม กลุ่มบริษัทฯ ได้ให้

ลิขสิทธิ์ช่วงแก่ CTCM โดยกลุ่มบริษัทฯ จะเป็นผู้ให้คำาปรึกษาด้านการตลาด

และประชาสัมพันธ์แก่ CTCM และได้รับผลตอบแทนในรูปส่วนแบ่งรายได้  เพื่อ

สนับสนุนการให้บริการเกมออนไลน์ กลุ่มบริษัทฯ ได้จัดตั้งศูนย์ข้อมูลเกม

ออนไลน์เพื่อตอบปัญหาและข้อสงสัยในด้านเทคนิคและวิธีการเล่นแก่ผู้เล่นเกม

ผ่านทางศูนย์บริการข้อมูลทางโทรศัพท์ (CALL CENTER) และอีเมล์ (EMAIL) 

ตลอด 24 ชั่วโมง  การให้บริการผ่านทาง COUNTER SERVICE รวมถึง 

“@CLUB” ซึ่งบริษัทได้เปิดให้บริการที่ ESPLANADE รัชดา ในวันที่ 7 

สิงหาคม 2554  ลูกค้าสามารถเข้ามาติดต่อได้ด้วยตนเอง เพื่อช่วยให้การ

เล่นเกมเป็นไปอย่างราบรื่นและต่อเนื่อง  และจากการติดต่อสื่อสารกับผู้เล่น

เกมอย่างใกล้ชิดผ่านศูนย์บริการข้อมูลดังกล่าว ได้ทำาให้กลุ่มบริษัทฯ 

สามารถติดตามพฤติกรรมการเล่นของผู้เล่นเกมอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้กลุ่ม

บริษัทฯ มีความเข้าใจและสามารถให้บริการแก่กลุ่มลูกค้าเป้าหมายเพื่อตอบ

สนองความต้องการต่างๆ ได้อย่างทันท่วงที

 

 นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทฯ ยังได้ดำาเนินธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อ

สนับสนุนการให้บริการเกมออนไลน์ ได้แก่ WWW.PLAYPARK.COM ซึ่งเป็น

เว็บไซต์ GAME PORTAL ที่เป็นศูนย์รวมและจุดเชื่อมโยงไปยังเกมต่างๆ   ทั้ง

เกมออนไลน์ เกมพีซี รวมถึงการดาวน์โหลดเกม (GAME DOWNLOAD) และ 

ยังเป็นแหล่งชุมชนผู้เล่นเกม (GAMER COMMUNITY) ในการแลกเปลี่ยน

ข้อมูล รูปภาพ และความคิดเห็น อีกทั้งยังเป็นแหล่งข้อมูลด้านไอทีและสินค้า

ไลฟ์สไตล์ ตลอดจนเป็นเวทีเปิดตัวเกมใหม่ นอกจากนี้ ยังดำาเนินธุรกิจให้

บริการโฆษณาออนไลน์ในเว็บไซต์เกมของบริษัทฯ และเว็บไซต์ท่า WWW.

PLAYPARK.COM เช่นเดียวกับ WWW.PLAYFPS.CO.TH เป็นแหล่งชุมชน

ของผู้เล่นเกมประเภท (FPS COMMUNITY) ในการแลกเปลี่ยนข้อมูล และรับ

รู้ข่าวสารต่างๆ นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทฯ ยังได้ดำาเนินธุรกิจที่เกี่ยวกับแหล่ง

ข้อมูลข่าวสารด้านไอทีได้แก่ WWW.THAIWARE.COM ซึ่งเป็นเว็บไซต์ ที่เป็น

ศูนย์รวมด้านไอทีและยังเป็นแหล่งสำาหรับดาวน์โหลดซอฟท์แวร์ต่างๆ ตลอดจน

เป็นแหล่งชุมชนเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร

 กลุ่มบริษัทฯ เป็นผู้ให้บริการเกมออนไลน์รายใหญ่ในภูมิภาคเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ได้ให้บริการเกมออนไลน์

รวม 33 เกมใน 5 ประเทศ ซึ่งสามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ประเภทหลัก ดังนี้

รายละเอียดเกมออนไลน์ที่ให้บริการในปัจจุบัน

ธุรกิจให้บริก�รเกมออนไลน	์(ONLINE	GAME	OPERATOR)

ประเภทของเกมออนไลน์ที่กลุ่มบริษัทฯ	ให้บริก�ร	
ณ	วันที่	31	ธันว�คม	2554

หมายเหตุ :     

AIR TIME SALE คือ การคิดค่าบริการเกมตามระยะเวลาการเล่น

ITEM SALE คือ การคิดค่าบริการเกมจากการขาย ITEM ในเกม 

HYBRID SALE คือ การคิดค่าบริการรวมทั้ง 2 รูปแบบ
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การคิดค่าบริการเกมออนไลน์

การจัดจำาหน่ายและช่องทางการจัดจำาหน่าย

 คือ เกมออนไลน์ที่สามารถรองรับผู้เล่นเกมได้พร้อมกันเป็นจำานวน

มาก โดยผู้เล่นทุกคนสามารถมีปฏิสัมพันธ์กันในโลกของเกมได้พร้อมกัน 

(REAL TIME INTERACTION) ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้เล่นสามารถแข่งขันหรือผูก

มิตรกันได้เสมือนอยู่ในโลกแห่งความเป็นจริง โดยเนื้อหาของเกมส่วนใหญ่จะ

เกี่ยวกับการต่อสู้ผจญภัยเพื่อป้องกันตัวหรือในภาวะสงคราม โดยมีลักษณะ

ทั่วไปดังนี้

 ผู้เล่นเกมจะเล่นเป็นตัวละครหนึ่งๆ หรือหลายตัวในเวลาเดียวกัน 

โดยใช้ระบบการควบคุมตัวละครหลายตัว (MULTI CHARACTER CONTROL 

SYSTEM: MCC) ซึ่งแต่ละตัวจะมีบทบาทต่อเนื่อง และมีจุดเด่น/ จุดด้อยที่

แตกต่างกันไป

 ผู้เล่นเกมสามารถเพิ่มประสบการณ์ (LEVEL) และเก็บสะสม

อุปกรณ์ต่างๆ (ITEM) เช่น อาวุธ หรือคะแนนเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งของตัว

ละคร ทำาให้มีลักษณะที่แตกต่างจากตัวละครตัวอื่นๆ และสามารถแลกเปลี่ยน/ 

ซื้อขาย ITEM ในเกมได้

 ลักษณะการดำาเนินชีวิตของตัวละครจะอ้างอิงเหตุการณ์และการใช้

ชีวิตเสมือนสังคมในชีวิตจริง เช่น การแต่งงาน การรับตัวละครอื่นๆ เป็น

ลูกศิษย์หรืออาจารย์ การรวมกลุ่มกันเพื่อต่อสู้กับฝ่ายตรงข้าม เป็นต้น การ

เล่นเกมจะไม่มีผลแพ้หรือชนะ โดยการเล่นเกมจะต่อเนื่องไปตามเนื้อเรื่องของ

เกมที่ ไม่มีวันสิ้นสุด 

 ผู้เล่นเกมโดยส่วนใหญ่จะมีความภักดีต่อเกม ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผล

จากลักษณะของเกมที่กระตุ้นให้เกิดการแข่งขันระหว่างผู้เล่น โดยจะใช้เวลาใน

การเล่นเกมค่อนข้างนานเพื่อเก็บประสบการณ์/ LEVEL ในเกม

A1. MASSIVELY MULTIPLAYER ONLINE ROLE-PLAYING 

GAME (“MMORPG”)

A2. CASUAL GAME 

A3.	FIRST	PERSON	SHOOTING

A4.	WEB	–	BASED	GAME

คือ เกมออนไลน์ที่มีตัวการ์ตูนน่ารักสีสันสดใส มักเป็นเกมเล่นง่ายที่ผู้เล่นเกม

ไม่ต้องใช้เวลา หรือทักษะในการเล่นมากนัก และสามารถเล่นจบในเวลาอันสั้น 

ซึ่งเหมาะสำาหรับการเล่นเพื่อผ่อนคลาย

คือ เกมออนไลน์แนวซู้ตติ้งต่อสู้กันโดยใช้อาวุธปืนเป็นหลัก แข่งกันง่ายๆ 

ทำาการแบ่งเป็นทีม แล้วช่วยกันในโหมดต่างๆ มีเวลาจำากัดในแต่ละภารกิจ

 ผู้เล่นเกมจะจ่ายค่าบริการตามระยะเวลาที่ใช้เล่นเกม ซึ่งวิธีนี้จะใช้

สำาหรับเกม MMORPG เป็นส่วนใหญ่ โดยในปัจจุบันมีเพียง RANGNAROK 

เพียงเกมเดียว ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนน้อยมากของรายได้ทั้งหมดใน ปี 2554

 ในวิธีคิดค่าบริการลักษณะนี้ ผู้ให้บริการเกมจะอนุญาตให้ผู้เล่น

เกมสามารถเข้ามาเล่นเกมได้ฟรี เพื่อที่จะเสนอขาย ITEM ในเกม เช่น อาวุธ 

เครื่องแต่งกาย และเครื่องประดับ ให้แก่ผู้เล่นเกม ทั้งนี้ ผู้เล่นเกมมีสิทธิ์ที่

จะซื้อหรือไม่ซื้อ ITEM ก็ได้ โดย ITEM ที่ขายได้จะถือเป็นค่าบริการเกมของ

กลุ่มบริษัทฯ ทั้งนี้ ราคาขาย ITEM จะขึ้นอยู่กับประเภทและความนิยมของเกม 

ประเทศที่ให้บริการ นโยบายการตลาดในแต่ละช่วงเวลา และจำานวน ITEM ที่

เสนอขาย ซึ่งกรณีขาย ITEM เหมารวมเป็นแพคเกคจะมีราคาที่ถูกลง 

 ปัจจุบัน แนวโน้มการคิดค่าบริการในตลาดเกมออนไลน์ทั่วโลกได้

เปลี่ยนจาก AIR TIME SALE เป็น ITEM SALE เพิ่มมากขึ้น โดยผู้ให้บริการ

เกมเชื่อว่าการให้บริการเล่นเกมฟรีก่อน จะสามารถดึงดูดให้ผู้เล่นเกมทั้งกลุ่ม

เดิมและกลุ่มใหม่เข้ามาทดลองเล่นเกม ซึ่งจะเพิ่มโอกาสให้แก่กลุ่มบริษัทฯ ใน

การมีรายได้จากการขาย ITEM ได้มากยิ่งขึ้น

 กลุ่มบริษัทฯ ใช้ชื่อ “เอเชียซอฟท์” หรือ “ASIASOFT” เป็นชื่อ

ทางการค้ามาตั้งแต่เริ่มดำาเนินธุรกิจในปี 2544 ซึ่งต่อมาได้กลายเป็นชื่อที่เป็น

ที่ยอมรับอย่างกว้างขวางในหมู่ผู้เล่นเกมทั่วทั้งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียง

ใต้ ในฐานะผู้นำาในการให้บริการเกมออนไลน์ ทั้งในด้านการคัดสรรเกมชั้นนำา 

คือ เกมออนไลน์ที่เล่นบนเว็บ BROWSER ต่างๆ โดยไม่จำาเป็นต้องติดตั้ง

โปรแกรมก่อนใช้งาน

ปัจจุบัน	กลุ่มบริษัทฯ	คิดค่�บริก�รเกมออนไลน์จ�กผู้เล่นเกม
ใน	2	ลักษณะ	คือ

1.ก�รคิดค�่บริก�รต�มระยะเวล�ก�รเล่นเกม
(AIR	TIME	SALE)

กิจกรรมท�งก�รตล�ด

2.ก�รข�ย	ITEM	ในเกม	(ITEM	SALE)

การทำาการตลาดเพื่อรักษาฐานผู้เล่นเกม รวมทั้งความน่าเชื่อถือของระบบ

เครื่องแม่ข่ายในการให้บริการ

 โดยกิจกรรมทางการตลาดนับเป็นกลยุทธ์สำาคัญที่จะสื่อสารให้

ลูกค้ารับทราบและเข้าใจในบริการและเกมออนไลน์ที่กลุ่มบริษัทฯ ได้นำาเสนอ 

รวมทั้งได้ตระหนักว่ากลุ่มบริษัทฯ เป็นส่วนหนึ่งของความบันเทิงในชีวิต

ประจำาวันที่ราคาถูกกว่าและหาซื้อได้ง่าย นอกเหนือจากการเปิดตัวเกมแล้ว 

กิจกรรมทางการตลาดยังรวมถึงกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างฐานะทางการตลาด 

ภาพลักษณ์องค์กรและเพื่อสังคม นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทฯ ยังได้สำารวจตลาด

อย่างต่อเนื่องเพื่อให้เข้าใจความต้องการและพฤติกรรมของผู้เล่นเกม ซึ่งช่วย

ให้การจัดทำากิจกรรมทางการตลาดมีประสิทธิภาพและสร้างความพึงพอใจ

สูงสุดให้แก่ลูกค้า อีกทั้ง ยังจัดกิจกรรมการตลาดร่วมกับร้านตัวแทน

จำาหน่ายและร้านอินเทอร์เน็ตคาเฟ่ เพื่อให้ร้านดังกล่าวเข้าใจเกมออนไลน์ การ

บริการ และกลยุทธ์ทางด้านราคาของกลุ่มบริษัทฯ

 ในวันที่ 7 สิงหาคม 2554 บริษัทฯ ได้เพิ่มศักยภาพในส่วนของ 

@CLUB โดยได้เปิดให้บริการที่ ESPLANADE รัชดา ซึ่งจะเป็นมากกว่าส่วน

งานที่ให้บริการกับลูกค้าทั่วไป และลูกค้าในส่วนของสมาชิกร้านอินเทอร์เน็ต

คาเฟ่ โดยในส่วนของ @CLUB ใหม่นี้จะมีพื้นที่เพื่อรองรับกิจกรรมทางการ

ตลาด ทั้งในส่วนของบริษัทฯ เช่น การเปิดตัวเกมใหม่  สินค้าใหม่ รวมทั้งเป็น

สถานที่ทดลอง และแนะนำาวิธีการเล่นเกมออนไลน์ อีกทั้งยังมีพื้นที่ซึ่งสามารถ

จัดกิจกรรมทางการตลาดร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจในปัจจุบัน เช่น 

โคคา-โคล่า, โนเกีย และ 3BB เป็นต้น

การจัดจำาหน่าย
 ในการให้บริการเกมออนไลน์ กลุ่มบริษัทฯ จะจัดจำาหน่ายสินค้า  

คือ บัตรเติมเงินล่วงหน้า @CASH เพื่อสามารถรับชำาระค่าบริการเกม โดย
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การจัดจำาหน่ายบัตรเติมเงินล่วงหน้า @CASH 

สามารถกระทำาได้ 2 วิธี ดังนี้

1. การจำาหน่ายผ่านตัวแทนจำาหน่าย

2. การจำาหน่ายผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

ประเทศไทย	:

ม�เลเซีย	:

โดยส่วนใหญ่แล้ว กลุ่มบริษัทฯ จำาหน่ายบัตรเติมเงินล่วงหน้า @CASH ในรูป

แบบบัตรพลาสติก (PLASTIC @CASH CARD) ผ่านตัวแทนจำาหน่ายต่างๆ 

คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 5 ของยอดขายบัตรเติมเงินล่วงหน้า @CASH 

ทั้งหมดในปี 2554

•  ร้านสะดวกซื้อ 7-ELEVEN ซึ่งจะจำาหน่ายบัตรเติมเงินล่วงหน้า @CASH 

ต่อให้แก่ผู้เล่นเกมโดยตรงผ่านสาขาของร้านซึ่งมีกระจายอยู่ทั่วประเทศ

• ร้านค้าเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเกม ได้แก่ บริษัทที่มีเครือข่ายร้านค้า

ผลิตภัณฑ์เกม ผู้ค้าส่งผลิตภัณฑ์เกม และผู้ค้าส่งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 

เป็นต้น โดยตัวแทนจำาหน่ายดังกล่าวอาจจำาหน่ายโดยตรงให้กับผู้เล่นเกม

ผ่านเครือข่ายร้านค้าของตนเอง หรืออาจขายบัตรเติมเงินล่วงหน้า @CASH 

ให้แก่ผู้ค้าปลีกซึ่งจะจำาหน่ายต่อให้แก่ผู้เล่นเกมต่อไป

• ร้านอินเทอร์เน็ตคาเฟ่ ซึ่งให้บริการเช่าคอมพิวเตอร์และเชื่อมต่อ

อินเทอร์เน็ต โดยจะจำาหน่ายบัตรเติมเงินล่วงหน้า @CASH ต่อให้แก่ผู้เล่นเกม 

เพื่อใช้เล่นเกมภายในร้าน

กลุ่มบริษัทฯ ได้เริ่มการขายบัตรเติมเงินล่วงหน้า @CASH ผ่านระบบ

อิเล็กทรอนิกส์ (ELECTRONIC @CASH CARD) ในช่วง 2 - 3 ปีที่ผ่านมา 

โดยในปี 2554 คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 95 ของยอดขายบัตรเติมเงิน

ล่วงหน้า @CASH ทั้งหมด และมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยผู้เล่น

เกมสามารถซื้อบัตรดังกล่าวผ่านการชำาระเงินสด โอนเงิน หรือบัตรเครดิต 

(แล้วแต่กรณี) ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ดังต่อไปนี้ 

•  เว็บไซต์ : ซึ่งรวมถึงเว็บไซต์ของกลุ่มบริษัทฯ ได้แก่ @SHOP และ @CASH 

ONLINE (เฉพาะสมาชิก @CAFE) 

•  โทรศัพท์มือถือ : @CASH ON MOBILE คือ การขายบัตรอิเล็กทรอนิกส์ 

@CASH ผ่านโทรศัพท์มือถือ ซึ่งผู้เล่นเกมจะชำาระเงินด้วยการส่ง SMS ผ่าน

•  ONLINE CREDIT CARD คือ การขายบัตรอิเล็กทรอนิกส์ @CASH ผ่าน 

HTTPS://PASSPORT.ASIASOFTSEA.COM/GENERAL/AP_LANDING.

ASPX หรือ WWW.PAYPAL.COM โดยชำาระเงินผ่านบัตรเครดิต

สิงคโปร์	:

อินโดนีเชีย	:

•  MOL E-PIN เป็นระบบรับชำาระเงินในมาเลเซีย โดยผู้เล่นเกมสามารถซื้อ

บัตรอิเล็กทรอนิกส์ @CASH ผ่าน MOL E-POINTS ซึ่งเป็นระบบจัดจำาหน่าย

สินค้าแบบเติมเงินด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยชำาระเงินผ่านร้านค้าที่เป็น

ตัวแทนจำาหน่าย หรือชำาระผ่านออนไลน์ในเว็บ WWW.OFFGAMERS.COM 

หรือชำาระผ่านร้านค้าที่มีสัญลักษณ์ E-PAY

•  โทรศัพท์มือถือ : @CASH ON MOBILE คือ การขายบัตรอิเล็กทรอนิกส์ 

@CASH ผ่านโทรศัพท์มือถือในมาเลเชียซึ่งผู้เล่นเกมจะชำาระเงินผ่านระบบ

เครือข่าย MAXIS

• S.A.M KIOSK E-PIN เป็นระบบรับชำาระเงินในสิงคโปร์ โดยผู้เล่นเกม

สามารถซื้อบัตรอิเล็กทรอนิกส์ @CASH ผ่านทางเครื่องจ่ายเงินอัตโนมัติ 

S.A.M และผ่านทางเครื่องจ่ายอัตโนมัติ AXS

•  โทรศัพท์มือถือ : @CASH ON MOBILE คือ การขายบัตรอิเล็กทรอนิกส์ 

@CASH ผ่านโทรศัพท์มือถือในสิงคโปร์ซึ่งผู้เล่นเกมจะชำาระเงินผ่านระบบ

เครือข่าย SINGTEL, STARHUB และ GX

•  MOL E-PIN เป็นระบบชำาระเงินในสิงคโปร์ โดยผู้เล่นเกมสามารถซื้อบัตร

อิเล็กทรอนิกส์ @CASH ผ่าน MOL E-POINTS, ENETS และ PAYPAL

ซึ่งเป็นระบบจัดจำาหน่ายสินค้าแบบเติมเงินด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

•  A GLOBAL GAME CONCEPT : เป็นระบบที่ผู้เล่นเกมในภูมิภาคเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้สามารถเล่นเกมออนไลน์ด้วยกันได้ ทำาให้ผู้เล่นสามารถ

สร้างมิตรภาพรวมทั้งสามารถแข่งขันกันในระดับภูมิภาค  ในกลุ่ม SEA 

ONLINE TOURNAMENTS โดยผู้เล่นสามารถซื้อบัตร @CASH ได้ทุก

ช่องทางในทุกประเทศในกลุ่มของบริษัทเอเชียซอฟท์

• จำาหน่าย UNI-PIN เป็นระบบรับชำาระเงินในอินโดนิีเซียโดยผู้เล่นเกมสามารถซื้อ

บัตรอิเล็กทรอนิกส์โดยชำาระเงินผ่านร้านค้าที่เป็นตัวแทนจำาหน่าย เป็น E-PIN 

คือ INDOMARET ซึ่งเป็นร้านสะดวกซื้อที่มีสาขามากที่สุดในอินโดนีเซีย

•  จำาหน่าย PREPAID CARD ผ่านตัวแทนจำาหน่าย 

 กลุ่มบริษัทฯ จำาหน่ายบัตรเติมเงินล่วงหน้า @CASH เพื่อรับชำาระ

ค่าบริการเกม โดยเมื่อผู้เล่นเกมได้จ่ายเงินเพื่อซื้อบัตรแล้วจะได้รับหมายเลข

บัตร (SERIAL NO.) และรหัสบัตร (PASSWORD) สำาหรับลงทะเบียนเติม

เวลา แลกคะแนน หรือเงินเสมือนจริง เพื่อใช้ซื้อ ITEM ในเกมทุกเกมของ

บริษัทที่ให้บริการในแต่ละประเทศ โดยบัตรแต่ละใบจะมีอายุใช้งานสูงสุด 

90 วัน (ไทย) และ 365 วัน (สิงคโปร์และมาเลเซีย) นับจากวันที่ลงทะเบียน 

นอกจากนี้ เงินเสมือนจริงในบัตรยังใช้ชำาระค่าบริการเกมออนไลน์ที่ให้บริการ

โดยบริษัทที่ร่วมเป็นพันธมิตรกับกลุ่มบริษัทฯ

การจัดจำาหน่ายบัตรเติมเงิน
ล่วงหน้า @CASH

กลุ่มบริษัทฯ เชื่อว่าการจำาหน่ายที่มีประสิทธิภาพเป็นช่องทางสำาคัญที่จะนำา

บริการเกมออนไลน์เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างรวดเร็ว

โทรศัพท์มือถือในเครือข่าย AIS โดยระบบ PREPAID  

•  @CASH ON E-PAY ซึ่งเป็นระบบจัดจำาหน่ายสินค้าแบบเติมเงินด้วยระบบ

อิเล็กทรอนิกส์ โดยผู้เล่นเกมจะชำาระเงินผ่านทางเครื่องจำาหน่าย 

(TERMINAL) ในรูปแบบ VOUCHER เติมเงินเกมออนไลน์

•  1-2-CALL CASH CARD คือ ช่องทางใหม่ที่บริษัทฯ ได้ร่วมมือกับ AIS 

เพื่อให้ผู้เล่นมีความสะดวกในการเติมเงินมากขึ้น โดยผู้เล่นเกมสามารถซื้อ

บัตรเงินสด วัน-ทู-คอลที่มีแถบ @ ตรงมุมบัตรเงินสด วัน-ทู-คอล ก็สามารถ

นำามาเติมเงินได้เช่นเดียวกับบัตร @CASH ซึ่งบริษัทฯ ได้เริ่มให้บริการในส่วน

นี้ ในเดือนกันยายน ปี 2553
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กลยุทธ์การแข่งขัน

แผนภาพแสดงการจัดจำาหน่ายบัตรเติมเงินล่วงหน้า

1-2-CALL CASH CARD

 ปัจจุบัน กลุ่มบริษัทฯ ได้กระจายการลงทุนในธุรกิจให้บริการเกม

ออนไลน์ไปยัง 5 ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ คือ ไทย สิงคโปร์ 

มาเลเซีย เวียดนาม และอินโดนีิเชีย เพื่อลดความเสี่ยงจากการลงทุนภายใน

ประเทศ หรือในประเทศใดประเทศหนึ่ง โดยมีกลยุทธ์การบริหารจัดการใน

ระดับภูมิภาคที่ช่วยให้สามารถลดต้นทุนการดำาเนินงาน ทั้งจากการร่วมกัน

จัดซื้อลิขสิทธิ์เกมออนไลน์ คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการ

ใช้ทรัพยากรบุคคลร่วมกัน การถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยี และประสบการณ์

จากการดำาเนินธุรกิจในประเทศหนึ่งไปสู่อีกประเทศหนึ่ง ซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาส

ความสำาเร็จของธุรกิจได้

 ในปี 2553 บริษัทฯ ได้เพิ่มช่องทางการจัดจำาหน่ายผ่านบัตร

เงินสด 1-2-CALL โดยผู้เล่นเกมจะสามารถชำาระค่าบริการเกมออนไลน์ผ่าน

การซื้อบัตรเติมเงินสด 1-2-CALL ดังแสดงในแผนภาพต่อไปนี้

ก�รกระจ�ยก�รลงทุนในธุรกิจเกมออนไลน์ไปยัง
หล�ยประเทศที่มีศักยภ�พ

แผนภาพแสดงการจัดจำาหน่ายบัตรเติมเงินล่วงหน้า 

@CASH

ผู้เล่นเกมจะสามารถชำาระค่าบริการเกมออนไลน์ผ่านการซื้อบัตรเติมเงินล่วง

หน้า @CASH ทั้งในรูปแบบบัตรพลาสติก (PLASTIC @CASH CARD) จาก

ตัวแทนจำาหน่าย และในรูปแบบบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (ELECTRONIC @CASH 

CARD) จากระบบอิเล็กทรอนิกส์ประเภทต่างๆ ดังแสดงในแผนภาพต่อไปนี้

ช
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ก�รเพิ่มจำ�นวนเกมออนไลน์	และปรับปรุงเกมเดิมในปัจจุบันให้มี
รูปแบบทันสมัยอยู่เสมอ	(UPDATED	VERSION)	
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 กลุ่มบริษัทฯ ให้บริการเกมออนไลน์

รวม 33 เกม ใน 5 ประเทศ โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา กลุ่มบริษัทฯ ได้

ร่วมกับผู้ผลิตและจัดจำาหน่ายเกมออนไลน์ในการปรับปรุงรูปแบบรวมทั้ง

เนื้อหาเกมให้ทันสมัยอยู่เสมอ รวมทั้งมีแผนการเปิดให้บริการเกมใหม่ที่หลาก

หลายเพิ่มขึ้นในแต่ละประเทศ เพื่อตอบสนองความต้องการทั้งในด้านรูปแบบ 

กราฟิก และเนื้อหาเกม

• การนำาเสนอเกมออนไลน์ชั้นนำาที่เป็นที่รู้จักและนิยมในตลาดต่างประเทศ กลุ่ม

บริษัทฯ เชื่อว่าการนำาเสนอเกมที่เป็นที่รู้จักและได้รับความนิยมในตลาดต่าง

ประเทศแล้วนั้น มักมีจุดเด่นทั้งในด้านรูปแบบและเนื้อหา ซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาส

ความสำาเร็จของกลุ่มบริษัทฯ ในการทำาการตลาดต่อกลุ่มลูกค้าในประเทศ

เป้าหมาย

•  การทำากิจกรรมทางการตลาดโดยตรงแก่กลุ่มเป้าหมาย  กลุ่มบริษัทฯ 

สามารถใช้ฐานลูกค้าจากข้อมูลของบริษัทเป็นจุดเริ่มต้นในการทำากิจกรรม

ทางการตลาดโดยตรง เพื่อรักษาและขยายฐานลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ซึ่ง

รวมถึงกิจกรรมเปิดตัวและแนะนำาเกมใหม่ การส่งเสริมการเล่นเกมทั้งใน

รูปแบบกิจกรรมในเกม เช่น การแข่งขันในเกมออนไลน์ กิจกรรมพิเศษตาม

เทศกาล เป็นต้น และในรูปแบบกิจกรรมนอกเกมออนไลน์ เช่น การรวมกลุ่ม

และสังสรรค์ระหว่างผู้เล่นเกม การส่งจดหมายแนะนำาเกมใหม่ การสนับสนุน

กิจกรรมช่วยเหลือสังคม เป็นต้น 

•  การเพิ่มจำานวนและกระจายช่องทางการจัดจำาหน่ายให้ครอบคลุมและ

ทั่วถึง กลุ่มบริษัทฯ มีแผนเพิ่มจำานวนตัวแทนจำาหน่ายบัตรเติมเงินล่วงหน้า 

@CASH และสินค้าเกมออนไลน์อื่นๆ เช่น หนังสือคู่มือ  ITEMS PACKAGE 

เป็นต้น เพื่อให้ครอบคลุมทั่วประเทศมากยิ่งขึ้น โดยมุ่งที่จะขยายเครือข่ายไป

ยังช่องทางที่หลากหลาย โดยจะเห็นได้จากการเพิ่มช่องทางใหม่ๆ ในปี 2553 

ดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ซึ่งเป็นช่องทางที่สามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้มากขึ้น  

ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันโดยการรักษาฐานลูกค้า

เดิมและเพิ่มฐานผู้เล่นเกมใหม่ อีกทั้ง กลุ่มบริษัทฯ ยังได้พัฒนาช่องทางการ

จำาหน่ายบัตรอิเล็กทรอนิกส์ให้ดียิ่งขึ้น เพื่อสามารถลดต้นทุนการดำาเนินงาน

ของกลุ่มบริษัทฯ ได้ในอนาคต โดยเครือข่ายการจัดจำาหน่ายดังกล่าวสามารถ

ใช้เป็นช่องทางการทำาตลาดได้เป็นอย่างดี จากการจัดกิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน 

เช่น การแจกโปสเตอร์และสื่อโฆษณาเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มผู้เล่นเกมโดยตรง

ก�รเสริมสร้�งฐ�นะท�งก�รตล�ดให้แข็งแกร่งอย่�งต่อเนื่อง

 กลุ่มบริษัทฯ ได้เสริมสร้างฐานะทางการตลาดให้แข็งแกร่งอย่าง

ต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นกลยุทธ์ใน 3 ด้าน เพื่อสร้างความแตกต่างจากคู่แข่งและ

รักษาสถานะการเป็นผู้ให้บริการเกมออนไลน์อันดับ 1 ในภูมิภาค



 กลุ่มบริษัทฯ มีนโยบายการตั้งราคาค่าบริการเกมออนไลน์ในอัตรา

ที่เหมาะสมแก่กลุ่มลูกค้าในแต่ละประเทศ โดยมุ่งเน้นการให้เล่นเกมฟรีและคิด

ค่าบริการจากการขาย ITEM ในเกม เพื่อช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการ

แข่งขันกับผู้ประกอบการทั้งในอุตสาหกรรมเดียวกันและในธุรกิจความบันเทิง

อื่นๆ ในขณะเดียวกัน อัตราค่าบริการดังกล่าวจะต้องสามารถสร้างผล

ตอบแทนที่ดีให้แก่กลุ่มบริษัทฯ ได้ อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัทฯ ไม่มีนโยบายการ

ทำาการตลาดด้วยอัตราค่าบริการที่ต่ำากว่าคู่แข่ง (PRICE WAR)

•  ข้อมูลของลูกค้า และระบบต่างๆ ที่ให้บริการมีความปลอดภัย ข้อมูลมี

ความถูกต้องและพร้อมใช้งานเสมอ ทำาให้สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า

•   ให้ความมั่นใจกับลูกค้าและกับบริษัทคู่ค้าว่าบริษัทจะสามารถดำาเนินธุรกิจ

ได้อย่างต่อเนื่องไม่สะดุด ทั้งการให้บริการและในการทำาธุรกิจระหว่างคู่ค้า

 การให้บริการศูนย์ข้อมูลเกมออนไลน์นับเป็นเครื่องมือสำาคัญที่ช่วย

ผู้เล่นเกมให้สามารถเล่นเกมได้อย่างราบรื่นและต่อเนื่อง ซึ่งจะส่งผลให้ผู้เล่น

เกมมีความมั่นใจและเชื่อมั่นในบริการของกลุ่มบริษัทฯ ทำาให้เกิดความภักดี

ในเกม เพิ่มระยะเวลาการเล่น และเพิ่มโอกาสในการซื้อ ITEM ในเกม ปัจจุบัน 

กลุ่มบริษัทฯ ได้ให้บริการข้อมูลเกมผ่านทาง CALL CENTER, EMAIL และ 

LIVE CHAT ตลอด 24 ชั่วโมง รวมทั้งให้บริการผ่านทาง COUNTER 

SERVICE @CLUB สำาหรับลูกค้าที่มาติดต่อด้วยตนเอง ซึ่งกลุ่มบริษัทฯ มี 

นโยบายพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการดังกล่าวให้ดียิ่งขึ้น 

พร้อมทั้งจัดหาบุคลากรและอุปกรณ์ให้เพียงพอต่อการให้บริการแก่ผู้เล่นเกม

ที่คาดว่าจะมีจำานวนมากขึ้นในอนาคต ซึ่งในส่วนของการบริการบริษัทฯ ได้รับ 

ISO 9001:2008

 กลุ่มบริษัทฯ เชื่อว่าระบบ SERVER ที่ดีและมีประสิทธิภาพจะช่วยให้

ผู ้เล่นเกมสามารถมีปฏิสัมพันธ์กับโลกของเกมได้พร้อมกันอย่างราบรื่น 

ต่อเนื่อง และรวดเร็ว ซึ่งถือเป็นหัวใจสำาคัญของการเล่นเกมออนไลน์ ดังนั้น 

การพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบ SERVER อย่างต่อเนื่อง การ

ปรับปรุงระบบรักษาข้อมูลเพื่อป้องกันการขโมยข้อมูลให้มีความทันสมัย รวม

ถึงการเพิ่มขนาดวงจรสื่อสารความเร็วสูงให้เพียงพอสำาหรับรองรับจำานวน

ผู้เล่นเกมที่เพิ่มขึ้นในอนาคต จะช่วยให้กลุ่มบริษัทฯ มีความพร้อมและสามารถ

ให้บริการเกมออนไลน์ด้วยความเร็วเต็มประสิทธิภาพ ลดความผิดพลาดหรือ

การสูญหายของข้อมูล และลดปัญหาการหยุดให้บริการที่อาจเกิดขึ้นได้ ซึ่ง

บริษัทฯ ได้รับ  ISO/IEC  27001:2005  (INFORMATION SECURITY 

MANAGEMENT SYSTEM:ISMS)

การให้บริการศูนย์ข้อมูลเกมออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพ

การพัฒนาระบบ SERVER ในการให้บริการเกมออนไลน์

ประโยชน์หลักจากการใช้มาตรฐาน ISMS/ISO 27001:2005

อัตราค่าบริการเกมออนไลน์ที่เหมาะสมและแข่งขันได้

CONNECTED

FOR CONSTANT

GROWTH 

 เนื่องจากเกมออนไลน์ส่วนใหญ่ที่กลุ่มบริษัทฯ ให้บริการในปัจจุบัน

คิดค่าบริการจากการขาย ITEM ในเกม กลุ่มบริษัทฯ จึงมุ่งเน้นการทำาการ

ตลาดโดยตรงต่อกลุ่มผู้เล่นเกมเพื่อกระตุ้นการซื้อ ITEM อย่างต่อเนื่อง เช่น 

การจัดแพกเกจการขาย ITEM ในแต่ละเดือน การทำา ITEM SHOP / ITEM 

MALL ในเว็บไซต์  การส่ง NEWSLETTER และ SMS ให้ผู้เล่นเกม เป็นต้น

ก�รทำ�กิจกรรมท�งก�รตล�ดเพื่อกระตุ้นยอดข�ย	ITEM
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CONNECTED

FOR CONSTANT

GROWTH 
เชื่อมสู่การเติบโตที่ยั่งยืน

        ANNUAL REPORT 2011 

38 
 

CONNECTION IS AN ORIGIN OF THE WORLD SUCCESS      



การตลาด
และภาวะการแข่งขัน
ตลาดเกมออนไลน์
ภาพรวมอุตสาหกรรมเกมออนไลน์โดยทั่วไปในภูมิภาคเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้ (SOUTHEAST  ASIA ONLINE GAMING  

MARKET) 

 ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ถือเป็นตลาดเป้าหมายในการให้

บริการด้านความบันเทิงออนไลน์ของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งประกอบด้วย 6 ประเทศ 

คือ ไทย สิงคโปร์ มาเลเซีย เวียดนาม ฟิลิปปินส์ และอินโดนีเซีย จากรายงาน

ของ NIKO PARTNERS ซึ่งเป็นบริษัทวิจัยชั้นนำาที่มีความเชี่ยวชาญตลาด

เกมในประเทศจีน และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในปี 2554 ตลาดเกม

ออนไลน์ของภูมิภาคนี้รวม 6 ประเทศ มีมูลค่าประมาณ 14,694 ล้านบาท 

(SOURCE: NIKO PARTNERS)  โดยคาดการณ์ว่าในปี 2557 ตลาดเกม

ออนไลน์จะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นเป็น 25,845 ล้านบาท คิดเป็นอัตราเติบโตเฉลี่ย

สะสม (CAGR) ร้อยละ 20.7 ต่อปี อีกทั้งอัตราการเติบโตของจำานวนผู้ใช้

อินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เนื่องจากกระแสสังคมออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็น 

เฟซบุ้ค หรือทวิตเตอร์ก็ตาม ซึ่งจำานวนผู้เล่นเกมออนไลน์นั้นจะสัมพันธ์กับ

จำานวนผู้เล่นอินเทอร์เน็ต  รวมทั้งค่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงที่มีราคา

ถูกลงอย่างรวดเร็วเนื่องจากภาวะการแข่งขันของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต ยิ่ง

เป็นปัจจัยสนับสนุนให้เห็นว่าตลาดเกมออนไลน์ในภูมิภาคนี้ยังคงมีศักยภาพใน

การเติบโตได้อีกมาก

ภ�พรวมอุตส�หกรรมเกมออนไลน์ในไทย	สิงคโปร์	ม�เลเซีย	
เวียดน�ม	และอินโดนีเซีย

 ปัจจุบันกลุ่มบริษัทฯ ให้บริการเกมออนไลน์ใน 5 ประเทศ คือ ไทย 

สิงคโปร์ มาเลเซีย เวียดนาม และอินโดนีเซีย ซึ่งถือเป็นกลุ่มประเทศที่มีอัตรา

การเติบโตของอุตสาหกรรมให้บริการเกมออนไลน์ที่สูงและต่อเนื่อง โดยใน

อดีตผู้ให้บริการเกมส่วนใหญ่เป็นรายเล็กที่เปิดให้บริการเกมเพียงไม่กี่เกม 

ซึ่งมักเป็นประเภท MMORPG และคิดค่าบริการตามระยะเวลาการเล่น แต่ใน

ปัจจุบันการแข่งขันในอุตสาหกรรมมีมากขึ้นจากการเข้ามาของผู้ประกอบการ

รายใหญ่และการเปิดตัวเกมออนไลน์ ใหม่อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งการเปลี่ยน

รูปแบบการคิดค่าบริการเกมจากการคิดตามเวลา เป็นการให้เล่นเกมฟรีแต่

คิดบริการจากการขาย ITEM ในเกม ได้ส่งผลให้การแข่งขันมีความรุนแรง

มากยิ่งขึ้น

 ค่าลิขสิทธิ์ เกมออนไลน์ถือเป็นต้นทุนการดำาเนินงานที่สำาคัญ

สำาหรับผู้ประกอบการในธุรกิจนี้ ซึ่งในปัจจุบันผู้ให้บริการเกมส่วนใหญ่ใน

ประเทศดังกล่าวมักจะจัดซื้อลิขสิทธิ์เกมออนไลน์ที่เป็นที่นิยมและ/หรือประสบ

ความสำาเร็จในประเทศอื่นๆ มาจากผู้พัฒนาหรือผู้จัดจำาหน่ายเกมออนไลน์ใน

ต่างประเทศมากกว่าการพัฒนาเกมเอง อย่างไรก็ตามผู้ให้บริการเกมได้เริ่ม

มีแนวโน้มในการพัฒนาเกมออนไลน์ของตนเองเพื่อลดต้นทุนค่าลิขสิทธิ์เกมที่

เพิ่มสูงขึ้น

 เนื่องจากลักษณะการเล่นเกมออนไลน์ส่งเสริมผู้เล่นเกมให้มีความ

สัมพันธ์ในเชิงกลุ่ม โดยการแข่งขันหรือติดต่อกับผู้เล่นเกมรายอื่นที่อยู่ต่าง

สถานที่ในเวลาเดียวกันได้ โดยเฉพาะเกมประเภท MMORPG ซึ่งผู้เล่นแต่ละ

รายจะมีบทบาทสมมติที่แตกต่างกัน ทำาให้ต้องเล่นเกมร่วมกันเป็นกลุ่มเพื่อ

 นอกจากนี้ ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเกมออนไลน์ยังมีข้อได้

เปรียบผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมความบันเทิงอื่น เช่น เกมพีซี เกมอาเขต 

การดูหนัง ฟังเพลง คาราโอเกะ ในหลายๆ ด้าน ดังนี้

 เกมออนไลน์สามารถเล่นได้ทุกที่ที่มีอินเทอร์เน็ต โดยผู้เล่นส่วน

ใหญ่ในภูมิภาคนี้จะนิยมเล่นเกมออนไลน์ในร้านอินเทอร์เน็ตคาเฟ่ เนื่องจากมี

ค่าใช้จ่ายที่ถูกกว่า สะดวกสบาย และยังเป็นแหล่งชุมนุมพบปะของผู้เล่นเกม 

ยกเว้นในสิงคโปร์ซึ่งประชากรส่วนใหญ่มักนิยมเล่นเกมออนไลน์จากเครื่อง

คอมพิวเตอร์ของตนเอง เนื่องจากสิงคโปร์เป็นประเทศที่มีระบบเครือข่ายการ

สื่อสารทางอินเทอร์เน็ตครอบคลุมอย่างกว้างขวางและเข้าถึงได้ง่าย ประกอบ

กับค่าใช้จ่ายในการเล่นเกมออนไลน์ยังคงมีอัตราที่ต่ำากว่าเมื่อเทียบกับความ

บันเทิงประเภทอื่นๆ อย่างไรก็ตามแนวโน้มของผู้เล่นเกมที่บ้านมีการเติบโต

อย่างต่อเนื่อง และมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับในอดีต

•  เกมออนไลน์เป็นความบันเทิงราคาถูกกว่าและเข้าถึงง่าย

 เนื่องจากปัจจุบันเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลนั้นมีราคาไม่สูงนัก

ทำาให้คนสามารถเป็นเจ้าของได้ง่ายขึ้น รวมทั้งมีสเป็คที่สูงขึ้นกว่าเดิมทำาให้

สามารถเล่นเกมที่มีคุณภาพสูงๆ ได้ ซึ่งถือเป็นการขยายตลาดไปยังตลาด

ใหม่ๆ อีกด้วย ซึ่งในประเทศไทยเองก็กำาลังก้าวเข้าสู่สภาวะนี้เช่นกัน เนื่องจาก

ปัจจุบันผู้ ให้บริการอินเทอร์เน็ตมีการแข่งขันกันในเรื่องของความเร็ว

อินเทอร์เน็ต ทำาให้ค่าบริการอินเทอร์เน็ตในประเทศไทยราคาถูกลง ในขณะที่มี

ความเร็วเพิ่มขึ้น

•		ก�รกระจ�ยตัวของเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล
			และสัญญ�ณอินเทอร์เน็ต

 ปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์ทั้งในด้านงานเพลง เกมพีซี โปรแกรม

คอมพิวเตอร์ และงานบันเทิงอื่นๆ ถือเป็นปัญหาใหญ่ของผู้ประกอบการใน

ภูมิภาคนี้ที่ยังไม่สามารถแก้ไขได้ และส่งผลกระทบต่อผลการดำาเนินงาน จน

ทำาใหไ้มส่ามารถดำาเนนิกจิการไดต้อ่ไป  ในขณะทีผู่ป้ระกอบการในธรุกจิออนไลน ์

จะประสบปัญหานี้น้อยกว่า  เนื่องจากเกมออนไลน์จะมีส่วนประกอบหลักของ

โปรแกรมอยู่บนระบบ SERVER ของผู้ให้บริการ ซึ่งผู้เล่นเกมไม่สามารถเข้า

ถึงได้ อีกทั้ง CLIENT PROGRAM ซึ่งเป็นโปรแกรมสำาหรับติดตั้งในเครื่อง

คอมพิวเตอร์ของผู้เล่นเกมก่อนการเล่นเกมในครั้งแรกยังมีราคาต่ำาทำาให้

ปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์เกมออนไลน์ ไม่รุนแรงเท่ากับงานลิขสิทธิ์อื่นที่มี

ผลิตภัณฑ์วางจำาหน่ายในรูปซีดี ดีวีดี หรือตลับเกมซึ่งง่ายต่อการทำาซ้ำาและ

เผยแพร่

•  ปัญหาในการถูกละเมิดลิขสิทธิ์ต่ำา

•		ผู้เล่นเกมออนไลน์ส่วนใหญ่มีก�รใช้บริก�รเกมอย�่งต่อเนื่อง	

บรรลุภารกิจในเกม จึงทำาให้เกมมีความสนุกสนานน่าติดตามมากยิ่งขึ้น อีกทั้ง

ผู้เล่นเกมต้องใช้เวลาในการฝึกทักษะต่างๆ ในเกมเพื่อให้เป็นผู้ชนะ ทำาให้ผู้เล่น

เกมมีความผูกพันกับเกมมากยิ่งขึ้น
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โดยภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขันของตลาดเกมออนไลน์ ในประเทศไทย 

สิงคโปร์ มาเลเซีย เวียดนาม และ อินโดนีเซีย สามารถสรุปได้ดังนี้

 อุตสาหกรรมเกมออนไลน์ในไทยปี 2554 มีมูลค่าตลาดอยู่ที่

ประมาณกว่า 3,000 ล้านบาท (ข้อมูลจาก ภายในบริษัท) โดยปี 2554 มีการ

แข่งขันกันที่ค่อนข้างรุนแรง ดังจะเห็นได้จากจำานวนผู้ให้บริการเกมออนไลน์ที่

ใกล้เคียงกันเพิ่มขึ้น จาก 33 รายในปี 2553 เป็น 38 รายในปี 2554  และมี

จำานวนเกมที่ให้บริการเพิ่มขึ้นจาก 111 เกม ในปี 2553 เป็น 128 เกม ในปี 

2554 โดยเป็นเกมใหม่ 39 เกม ในปี 2554

• การเติบโตของการให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 

(BROADBAND INTERNET) 

 ในช่วง 3 – 4 ปีที่ผ่านมา ธุรกิจให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็ว

สูงได้เติบโตในอัตราสูงจากการแข่งขันที่รุนแรงระหว่างผู้ให้บริการทั้งในด้าน

บริการและราคา โดยปัจจุบันมีอัตราค่าบริการที่ความเร็วประมาณ 7.0 เมกะ

บิตต่อวินาที ที่ประมาณ 600 บาทต่อเดือน ซึ่งถือว่าค่อนข้างต่ำาจึงทำาให้

บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลาย และจากการที่การ

เล่นเกมออนไลน์ต้องการความเร็วในการดาวน์โหลดข้อมูลเพื่อความสนุกใน

การเล่นเกม จึงทำาให้มีผู้สนใจเล่นเกมออนไลน์เพิ่มขึ้นตามไปด้วย ซึ่งได้ช่วย

เพิ ่มโอกาสให้บริการเกมออนไลน์สามารถเข้าถึงกลุ ่มลูกค้าใหม่ ได้อย่าง

กว้างขวางมากยิ่งขึ้น

•  ความหลากหลายของเกมออนไลน์ที่เปิดให้บริการ

 ในช่วงที่ผ่านมา ผู้ให้บริการเกมออนไลน์ในไทยได้เปิดให้บริการเกม

ใหม่ที่หลากหลาย ทั้งในด้านรูปแบบและเนื้อหาที่แปลกใหม่ ที่ช่วยเพิ่มความ

สนุกในการเล่นเกมออนไลน์ ซึ่งเป็นการเพิ่มทางเลือกของผู้เล่นเกม รวมทั้ง

ช่วยดึงดูดความสนใจของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายให้เข้ามาทดลองเล่นเกมมาก

ยิ่งขึ้น 

•  การให้บริการลูกค้ามีความสำาคัญมากขึ้น

 ในช่วง 2 - 3 ปี ต่อจากนี้ ตลาดเกมออนไลน์จะมีการแข่งขันที่

เข้มข้นขึ้น ซึ่งการให้บริการแก่ลูกค้าจะกลายเป็นปัจจัยหลักที่จะรักษาฐาน

ลูกค้าไว้ ซึ่งผู้ให้บริการได้พัฒนาการให้บริการให้ดีขึ้น และเป็นที่พอใจแก่

ลูกค้า เช่น มีระบบ CALL CENTER 24 ชม. มีการอัพเดท CONTENT อย่าง

สม่ำาเสมอ รวมทั้งมีการจัดกิจกรรม และการจัดโปรโมชั่นผ่านสื่อช่องทาง

ต่างๆ เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มผู้เล่นได้มากขึ้น

ปัจจัยสำาคัญที่สนับสนุนการเติบโตของธุรกิจ

เกมออนไลน์ในประเทศไทย

•  การจัดตั้งสมาคมกีฬาเกม จะทำาให้ตลาดเกมออนไลน์

ขยายตัวมากขึ้น 

 เนื่องจากในอดีตที่ผ่านมาการเล่นเกมคอมพิวเตอร์ ที่มักถูกมองว่า

 ในปี 2554 การแข่งขันค่อนข้างรุนแรงโดยผู้ให้บริการเกมข้ามชาติ

ขนาดใหญ่มีแนวโน้มที ่จะเข้าไปเปิดตลาดมาเลเซียเพิ ่มขึ ้น  เช่น   CHANGYOU 

และ SHANDA ประเภทของเกมที่ผู้เล่นเกมในประเทศมาเลเซีย ให้ความสนใจ

อยู่ที่เกมประเภท MMORPG โดยมีสัดส่วนถึงร้อยละ 74 ในขณะที่เกมประเภท 

FPS และ CASUAL มีสัดส่วนอยู่ที่ร้อยละ 14 และ 12 ตามลำาดับ โดยมีจำานวน

เกมทั้งสิ้น 74 เกม (ไม่รวม WEB GAME) และจำานวนผู้ให้บริการ 30 กว่าราย

								.	ภ�วะอุตส�หกรรมและก�รแข่งขันของตล�ดเกม
ออนไลน์ในประเทศม�เลเซีย

    . ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขันของตลาดเกมออนไลน์ใน

ประเทศไทย

 ยังมีแนวโน้มเติบโตได้อย่างต่อเนื่องจากระบบ NETWORK และ 

INFRASTRUCTURE ของสิงคโปร์มีความก้าวหน้ามาก สำาหรับการพัฒนา

เกมใหม่ที่ต้องการระบบรองรับเทคโนโลยีที่ค่อนข้างสูงทั้งนี้ รัฐบาลสิงคโปร์

ยังพยายามผลักดันการเป็นศูนย์กลางในการเปิดตลาดของผู้ให้บริการเกม

จากต่างประเทศสู่ตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมถึงการที่ SOCIAL 

GAME กำาลังได้รับความนิยมอย่างสูงทำาให้มีโอกาสที่จะมีการพัฒนาเกม

ประเภทนี้อย่างจริงจัง ในปี 2554 ประเภทของเกมที่ผู ้เล่นเกมในประเทศ

สิงค์โปร์  ให้ความสนใจอยู่ที่เกมประเภท MMORPG โดยมีสัดส่วนถึงร้อยละ 

64 ในขณะที่เกมประเภท CASUAL มีสัดส่วนอยู่ที่ ร้อยละ 36 โดยมีจำานวนเกม

ทั้งสิ้น 21 เกม และมีผู้ให้บริการ 8 ราย

								.	ภ�วะอุตส�หกรรมและก�รแข่งขันของตล�ดเกม
ออนไลน์ในประเทศสิงคโปร์

เป็นสิ่งมอมเมาเยาวชน และก่อให้เกิดปัญหาสังคมต่างๆ ตามมานั้น ในปัจจุบัน

ได้ถูกจัดให้เป็นกีฬาประเภทหนึ่ง ซึ่งเรียกว่า ELECTRONIC SPORTS หรือ 

E-SPORTS ตามมติของคณะกรรมการโอลิมปิกสากล (INTERNATIONAL 

OLYMPIC COMMITTEE: IOC) โดยมีแนวคิดว่า การเล่นเกมคอมพิวเตอร์ที่

เกี่ยวกับกีฬา จะเป็นการช่วยพัฒนาวงการกีฬาได้อีกทางหนึ่ง จึงทำาให้มีการ

จัดการแข่งขันเกมคอมพิวเตอร์ หรือกีฬา E-SPORTS ขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้ง

ในระดับประเทศและต่างประเทศ โดยการแข่งขันส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปแบบของ

การแข่งขันเกมออนไลน์ ด้วยเหตุนี้เอง จึงเป็นที่มาของแนวคิดในการจัดตั้ง

สมาคมกีฬาเกมขึ้นในประเทศไทย เพื่อก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหาร

จัดการ ควบคุม และดูแล ตลอดจนถึงส่งเสริม และสนับสนุนให้นักกีฬาเกมคน

ไทยได้มีโอกาสก้าวไกลไปแข่งขันในรายการระดับโลกมากขึ้น ซึ่งหากแนวคิดนี้

สามารถเกิดขึ้นได้จริง เช่นเดียวกับที่เกิดขึ้นแล้วในประเทศเกาหลีใต้ จะมีผล

ทำาให้ตลาดเกมออนไลน์ของไทยสามารถขยายตัวได้อีกมาก โดยเฉพาะเมื่อมี

เยาวชนและผู้สนใจเล่นเกมจำานวนมาก หันมาเล่นเกมออนไลน์เพื่อพัฒนาทักษะ 

จนสามารถไปแข่งขันได้มากขึ ้น ก็จะทำาให้กลุ ่มผู ้เล่นเกมออนไลน์ ในไทย

ขยายตัวออกไปมากขึ้น 

        ANNUAL REPORT 2011 

40 
 

CONNECTION IS AN ORIGIN OF THE WORLD SUCCESS      



 ภาวะตลาดเกมออนไลน์ในเวียดนามค่อนข้างเงียบเหงาเนื่องจาก

รัฐบาลเวียดนามไม่มีการอนุมัติเกมออนไลน์ประเภท CLIENT BASE ใหม่ๆ 

ในปีที่แล้วและปีก่อนหน้าเลย การอนุมัติการเปิดเกมใหม่ยังเป็นดุลยพินิจของ

หน่วยงานรัฐบาลซึ่งยังไม่มีความชัดเจน

 ในปี 2554 อุตสาหกรรมให้บริการเกมออนไลน์ในประเทศเวียดนาม

มีการแข่งขันกันยังไม่มากเท่าใดนัก ดังจะเห็นได้จากจำานวนผู้ให้บริการที่มีอยู่ 

30 ราย มีจำานวนเกมที่ให้บริการ 94 เกม ผู้เล่นเกมในเวียดนามให้ความสนใจ

อยู่ที่เกมประเภท MMORPG โดยมีสัดส่วนถึงร้อยละ 37 ในขณะที่เกมประเภท 

WEB GAME มีสัดส่วนอยู่ที่ร้อยละ 34 รองลงมาเป็น เกมประเภท CASUAL 

โดยมีสัดส่วนอยู่ที่ร้อยละ 29 รวมถึงผู้ประกอบการรายใหม่จากต่างประเทศ

ยังติดปัญหาการเข้าไปลงทุนโดยตรงในเวียดนาม เนื่องจากรัฐบาลไม่อนุมัติ

การเปิดเกมใหม่

 •  ประเทศอินโดนีเซียเป็นประเทศที่มีประชากรสูงเป็นอันดับ 4 ของ

โลก อีกทั้งมีจำานวนผู้เล่นอินเทอร์เน็ตจำานวน 45 ล้านคน หรือเป็นอันดับ 5 

ในเอเชีย แต่ทั้งนี้ประเทศอินโดนีเซียนั้นยังมีสัดส่วนผู้เล่นอินเทอร์เน็ตเทียบกับ

จำานวนประชากรอยู่ที่ร้อยละ 19.83 ซึ่งยังถือว่าน้อยมากเมื่อเทียบกับประเทศ

อื่นๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

 •  ปัจจุบันประเทศอินโดนีเซีย เป็นประเทศที่ประชาชนกำาลังให้ความ

สนใจกับสังคมออนไลน์เป็นอย่างมาก ดังจะเห็นได้จากจำานวนผู้เล่นเฟซบุ้ค

ที่สูงถึง 41.7 ล้านคน ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2554 เป็นอันดับสองรองจาก

ประเทศสหรัฐอเมริกา จากข้อมูลดังกล่าวจะเห็นว่าประเทศอินโดนีเซียเริ่มให้

ความสำาคัญโลกออนไลน์มากขึ้น ประกอบกับจุดเด่นของเกมออนไลน์ หรือจุด

ที่ผู้เล่นสนใจคือ ผู้เล่นมีโอกาสได้สนทนาหรือพบปะกันในโลกออนไลน์ ส่งผลให้

ตลาดเกมออนไลน์ยังสามารถเติบโตได้อีกมากในประเทศอินโดนีเซีย

 •  สำาหรับตลาดเกมออนไลน์ในประเทศอินโดนีเซียนั้น ยังเป็นช่วง

เริ่มต้นดังจะเห็นได้จากจำานวนผู้ให้บริการ และจำานวนเกมที่เปิดให้บริการที่

ยังมีจำานวนไม่มากเท่าใดนักเมื่อเทียบกับประเทศอื่นในภูมิภาคเอเชียตะวันออก

เฉียงใต้ อีกทั้งคู่แข่งในตลาดก็ยังไม่ได้แข็งแรงเท่าใดนัก ดังจะเห็นได้จาก 

LYTO ที ่เคยเป็นผู ้นำาอันดับหนึ ่งมาตลอด แต่หลังจากที่ PT KREON 

(GEMSCOOL)  ได้เปิดเกม POINT BLANK ในปี 2552 ก็ทำาให้ PT KREON 

กลายมาเป็นผู้นำาอันดับ 1 ในตลาดแทน ซึ่งจะเห็นได้ว่าหากผู้ให้บริการรายใด

มีเกมที่ ได้รับความนิยมจากผู้เล่นแล้ว การเป็นผู้นำาในตลาดอินโดนีเซียก็ไม่ใช่

เรื่องยาก

 ในปี 2554 อุตสาหกรรมให้บริการเกมออนไลน์ ในประเทศ

อินโดนีเซีย มีการแข่งขันกันยังไม่มากเท่าใดนัก ดังจะเห็นได้จากจำานวนผู้ให้

บริการที่มีอยู่ 22 ราย และมีเกมที่เปิดให้บริการเพียง 41 เกม ซึ่งหากเปรียบ

เทียบกับประเทศไทย, สิงคโปร์ และมาเลเซียแล้วยังถือว่าน้อยมาก สำาหรับ

ประเภทของเกมที่ผู้เล่นเกมในประเทศอินโดนีเซียให้ความสนใจอยู่ที่เกมประเภท 

FPS โดยมีสัดส่วนถึงร้อยละ 51  ในขณะที ่เกมประเภท MMORPG และ 

CASUAL มีสัดส่วนอยู่ที่ร้อยละ 34 และ 15 ตามลำาดับ

 ด้วยภาครัฐของเวียดนามส่งเสริมการใช้อินเทอร์ เน็ตของ

ประชากรให้สูงขึ้น จึงทำาให้เวียดนามมีการพัฒนาเทคโนโลยีและเครือข่าย

อินเทอร์เน็ตอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ประชากรสามารถใช้บริการอินเทอร์เน็ต

ครอบคลุมพื้นที่ห่างไกลได้มากขึ้นในอัตราค่าบริการที่ลดลง ทำาให้ ในช่วง 

2 - 3 ปีที่ผ่านมามีจำานวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการทำางานและความบันเทิง

เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว และได้ส่งผลให้มีจำานวนผู้ใช้บริการเกมออนไลน์เพิ่ม

ขึ้นเช่นกัน

•  เกมที่ให้บริการอยู่ในปัจจุบันมีการอัพเดทสิ่งใหม่ๆ บ่อยขึ้น 

รวมทั้งมีการเปิดตัวเกมใหม่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

 โดยในปัจจุบันระบบ FREE-TO PLAY เป็นที่นิยมอย่างมากใน

ปัจจุบัน ซึ่งเป็นสิ่งท้าทายสำาหรับผู้ให้บริการเกมออนไลน์ที่จะรักษาฐานลูกค้า

เดิม ทำาให้ผู ้ ให้บริการต้องทำาการอัพเดท VIRTUAL ITEMS ให้บ่อยขึ้น 

รวมทั้งมีการเปิดตัวเกมใหม่ๆ เพิ่มขึ้นเพื่อรักษาฐานลูกค้า

•  การเติบโตของการให้บริการอินเทอร์เน็ต

•  เครือข่ายการสื่อสารที่มีความก้าวหน้าสูงในราคาที่ถูกลง

 สิงคโปร์จัดเป็นประเทศที่มีเครือข่ายการสื่อสารทางอินเทอร์เน็ต

และไร้สายที่มีความก้าวหน้าในระดับสูง ซึ่งได้ช่วยสนับสนุนการเติบโตของ

ธุรกิจเกมออนไลน์และรองรับการพัฒนาของเกมในอนาคตทั้งในรูปแบบ

ของเกมออนไลน์และเกมบนโทรศัพท์มือถือ นอกจากนี้อัตราค่าบริการ

อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงที่ปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องได้ส่งเสริมให้ผู้ ใช้

บริการอินเทอร์เน็ตทั้งใหม่และเก่าหันมาใช้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพิ่ม

มากขึ้น ส่งผลให้อัตราการใช้อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อ

เนื่อง 

ปัจจัยสำาคัญที่สนับสนุนการเติบโตของธุรกิจเกมออนไลน์

ในสิงคโปร์และมาเลเซีย

ปัจจัยสำาคัญที่สนับสนุนการเติบโตของธุรกิจเกมออนไลน์ใน

ประเทศเวียดนาม

ปัจจัยสำาคัญที่สนับสนุนการเติบโตของธุรกิจเกมออนไลน์ใน

อินโดนีเซีย

 . ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขันของตลาดเกม

ออนไลน์ในประเทศเวียดนาม

  . ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขันของตลาดเกม

ออนไลน์ในประเทศอินโดนีเซีย
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ปัจจัยความเสี่ยง
ความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอก

ความเสี่ยงจากการประกอบธุรกิจ

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงข้อกำาหนด กฎหมาย และ

เกณฑ์การควบคุมจากภาครัฐ

ความเสี่ยงจากการไม่ประสบความสำาเร็จของเกมออนไลน์ที่

กลุ่มบริษัทฯ ได้ลงทุนซื้อลิขสิทธิ์เกมออนไลน์และเปิดให้บริการ

ความเสี่ยงจากการแข่งขันและการเพิ่มขึ้นของผู้ให้บริการเกม

ออนไลน์รายใหม่

ความเสี่ยงจากการคิดค่าบริการเกมออนไลน์โดยการขาย 

ITEM ในเกม

ความเสี่ยงจากการเกิดภัยธรรมชาติ

 ปัจจุบัน การดำาเนินธุรกิจเกมออนไลน์ ในไทยถูกกำากับดูแลโดย

กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และ 

กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งกระทรวงวัฒนธรรมจะ

ควบคุมเรื่องใบอนุญาต รวมถึงการตรวจสอบเนื้อหาเกม (CENSOR) ก่อน

ที่จะนำาออกให้บริการ ส่วนกรมทรัพย์สินทางปัญญาจะดูแลเรื่องการออก

เครื่องหมายรับรองงานต้นแบบ (DIP CODE) สำาหรับการผลิตแผ่นซีดี/ ดีวีดี 

ส่วนกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงพาณิชย์ได้ออก

พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 

เพื่อกำากับดูแลและป้องการการกระทำาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ในขณะ

ที่การควบคุมธุรกิจการให้บริการเกมออนไลน์ในสิงคโปร์ไม่เข้มงวดเท่าใดนัก 

เนื่องจากรัฐบาลไม่ได้ปิดกั้นการทำาธุรกิจเกมออนไลน์แต่อย่างใด ในมาเลเซีย

ยังไม่มีมาตรการที่ชัดเจนในการควบคุมการเล่นเกมออนไลน์และร้านให้บริการ

อินเทอร์เน็ต อย่างไรก็ดีอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือการออกมาตรการกำากับ

หรือกฎระเบียบต่างๆ ใหม่เพิ่มเติมเพื่อควบคุมการเล่นเกมออนไลน์ และธุรกิจ

ให้บริการเกมออนไลน์มากยิ่งขึ้น อาจส่งผลกระทบต่อการดำาเนินธุรกิจ ฐานะ

การเงิน และผลประกอบการของกลุ่มบริษัทฯ ในอนาคต 

 ในการเปิดให้บริการเกมออนไลน์ใดๆ กลุ่มบริษัทฯ จะลงทุนขั้นต้น

(INITIAL INVESTMENT) ในจำานวนค่อนข้างสูง ซึ่งประกอบไปด้วยค่าลิขสิทธิ์

เกม ระบบ SERVER อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้อง และค่าใช้จ่ายด้านการ

ตลาด ดังนั้นหากกลุ่มบริษัทฯ ไม่สามารถสร้างรายได้จากการให้บริการเกม

ได้มากกว่าจำานวนเงินลงทุนขั้นต้นดังกล่าว หรือในจำานวนตามที่คาดการณ์

ไว้ อาจส่งผลกระทบต่อผลประกอบการและอัตรากำาไรของกลุ่มบริษัทฯ ใน

อนาคต ทั้งนี้หากเกมออนไลน์ใดๆ มีแนวโน้มยอดขายไม่เป็นไปตามที่คาด

 ปัจจุบัน การแข่งขันในธุรกิจให้บริการเกมออนไลน์ทั้งในไทย 

สิงคโปร์ มาเลเซีย และเวียดนามมีความรุนแรงมากขึ้น จากการเพิ่มจำานวน

ของผู้ให้บริการรายใหม่ในตลาดที่ ได้นำาเสนอเกมออนไลน์เพิ่มอย่างต่อเนื่อง 

โดยผู้ให้บริการในแต่ละประเทศมีจำานวนหลายรายและมีแนวโน้มเพิ่มจำานวน

มากขึ้น ซึ่งเป็นผลมาจากอัตราการเจริญเติบโตของตลาดเกมออนไลน์ 

ประกอบกับเป็นธุรกิจที่มีอัตราการกำาไรสูง

การณ์ไว้ กลุ่มบริษัทฯ อาจพิจารณาตัดจำาหน่ายค่าลิขสิทธิ์เกมออนไลน์ทั้ง

จำานวน ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อผลกำาไรของกลุ่มบริษัทฯ ในงวดบัญชีนั้นๆ

 ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มโอกาสการประสบความสำาเร็จในการให้บริการเกม

ออนไลน์ กลุ่มบริษัทฯ จะมุ่งเน้นการคัดเลือกเกมที่มีเนื้อหาที่เหมาะสมกับ

ความต้องการของตลาดโดยอาศัยประสบการณ์ของกลุ่มบริษัทฯ  รวมถึง

ศึกษารายละเอียดเกมและกลุ่มตลาดผู้เล่นเกมเป้าหมายอย่างรอบคอบ ก่อน

ตัดสินใจลงทุนในเกมออนไลน์ใดๆ ตามขั้นตอนในการจัดหาเกมออนไลน์ อีก

ทั้งกลุ่มบริษัทฯ มีนโยบายการกระจายแหล่งที่มาของรายได้ โดยได้เปิดตัวเกม

ออนไลน์เพิ่มขึ้นในแต่ละประเทศ ทำาให้สามารถกระจายรายได้ไปยังเกมต่างๆ 

โดยปัจจุบัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 กลุ่มบริษัทฯ ได้เปิดให้บริการรวม 

33 เกม ใน 5 ประเทศ คือ ไทย (26 เกม) สิงคโปร์ (6 เกม) มาเลเซีย (3 เกม) 

อินโดนีิเชีย (1 เกม) และเวียดนาม (6 เกม)  และมีแผนการเปิดให้บริการเกม

ใหม่อย่างต่อเนื่องในอนาคต

 ในอดีตกลุ่มบริษัทฯ มีรายได้หลักจากการให้บริการเกมออนไลน์

ตามระยะเวลาที่ให้บริการ (AIR TIME SALE) แต่ในปัจจุบัน รายได้หลักมา

จากการขาย ITEM เป็นส่วนใหญ่  และมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น ส่วนหนึ่งเป็น

ผลมาจากการเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้เล่นเกมในตลาดเกมออนไลน์ทั่วโลกที่

หันมานิยมการเล่นเกมฟรีและซื้อ ITEM เมื่อพึงพอใจเท่านั้น รวมทั้งผู้ประกอบ

การเกมได้หันมานิยมคิดค่าบริการแบบ ITEM SALE เช่นกัน เนื่องจากเชื่อว่า

จะสามารถดึงดูดผู้เล่นเกมได้ ดังนั้นกลุ่มบริษัทฯ อาจมีความเสี่ยงในการ

ลดลงของรายได้จากการแข่งขันที่รุนแรงขึ้น และหากผู้เล่นเข้ามาเล่นเกม

ฟรีเป็นจำานวนมาก แต่ไม่ซื้อ ITEM อย่างต่อเนื่อง อาจส่งผลกระทบต่อการ

ดำาเนินธุรกิจ ฐานะการเงิน และผลประกอบการของกลุ่มบริษัทฯ ในอนาคต 

อย่างไรก็ตาม ด้วยลักษณะของการเล่นเกมออนไลน์ที่กระตุ้นให้เกิดการ

แข่งขันระหว่างผู้เล่น จะทำาให้ผู้เล่นเกิดความต้องการซื้อ ITEM เพื่อสร้าง

ความแตกต่างจากผู้เล่นรายอื่น ทั้งในด้านความสวยงามและความสามารถ 

กลุ่มบริษัทฯ จึงเชื่อว่าการทำาการตลาดเชิงรุก และการทำากิจกรรมตรงโดย

เจาะกลุ่มผู้เล่นในแต่ละเกมเพื่อนำาเสนอ ITEM ที่น่าสนใจอย่างต่อเนื่องจะช่วย

กระตุ้นการซื้อ ITEM ในเกมเพิ่มมากขึ้น 

 ปัญหาน้ำาท่วมในปี 2554 ได้สร้างความเสียหายให้กับบ้านเรือนและ

ทรัพย์สิน ซึ่งในปี 2554 นั้นมีหลายจังหวัดที่ ได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ำา

ท่วมซึ่งมีผลกระทบต่อร้านค้าอินเทอร์เน็ตคาเฟ่ที่เป็นสมาชิกของบริษัทจำานวน 

1 ใน 3 ได้รับความเสียหาย ดังนั้นถ้าปัญหาน้ำาท่วมยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่าง

บูรณาการจากรัฐบาล กลุ่มบริษัทฯ อาจะมีความเสี่ยงในการลดลงของรายได้

จากการต่ออายุสมาชิกของร้านค้าอินเทอร์เน็ตคาเฟ่เพื ่อลดต้นทุนของ

ร้านค้า อย่างไรก็ตามกลุ่มบริษัทฯ ได้ตระหนักถึงปัญหาภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้น

โดยทางกลุ่มบริษัทฯ ได้มีมาตรการช่วยเหลือสมาชิกร้านค้าอินเทอร์เน็ตคาเฟ่

โดยการต่ออายุสมาชิกออกไปเป็นเวลา 2 เดือน โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพื่อช่วย

เหลือและลดภาระให้กับทางร้านอินเทอร์เน็ตคาเฟ่
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ความเสี่ยงในการพึ่งพิงผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตจำานวนน้อยราย

ความเสี่ยงจากกลุ่มผู้ถือหุ้น

รายใหญ่มีอิทธิพลต่อการกำาหนด

นโยบายและบริหารจัดการกลุ่ม

บริษัทฯ

ความเสี่ยงจากการไม่ได้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์และ/หรือผู้พัฒนา

เกมออนไลน์

ความเสี่ยงจากปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์เกมออนไลน์

 ปัจจุบันกลุ่มบริษัทฯ ให้บริการเกมออนไลน์โดยเช่าศูนย์ข้อมูล

อินเทอร์เน็ต (INTERNET DATA CENTER) เพื ่อใช้ ในการติดตั ้งเครื ่อง

แม่ข่าย (SERVER) และเช่าวงจรสื่อสารอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (BAND-

WIDTH) จากผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISPS) เพียงน้อยราย โดยการให้

บริการในไทยได้เช่าศูนย์ข้อมูลอินเทอร์เน็ต จาก บจก. ทรู อินเตอร์เน็ต 

ดาต้า เซ็นเตอร์, บริษัท ทีทีแอนด์ที ซับสไครเบอร์ เซอร์วิสเซส จำากัด และ

บริษัท กสท โทรคมนาคม จำากัด (มหาชน) และในส่วนของ BANDWIDTH ใช้

บริการจาก บจก. ทรู อินเตอร์เน็ต ดาต้า เซ็นเตอร์  ในขณะที่การให้บริการ

ในประเทศสิงคโปร์ได้เช่าศูนย์ข้อมูลอินเทอร์เน็ตจาก  EQUINIX SINGAPORE 

PTE. LTD. และ STARHUB LTD.  และในส่วนของ BANDWIDTH ใช้บริการ

จาก SINGTEL และ STARHUB LTD. และประเทศมาเลเซีย ได้เช่าศูนย์ข้อมูล

อินเทอร์เน็ต จาก EXTREME BROADBAND SDN BHD. และในส่วนของ 

BANDWIDTH ใช้บริการจาก GLOBAL TRANSIT COMMUNICATION โดย

ได้ทำาสัญญาเช่าระยะสั้นตามปกติธุรกิจและสามารถต่อสัญญาเช่าได้ตลอด

เวลาที่ผ่านมา ทั้งนี้หากผู้ให้บริการรายดังกล่าวไม่สามารถให้บริการ

อินเทอร์เน็ตที่มีคุณภาพหรือหยุดให้บริการจะส่งผลกระทบต่อการให้บริการ

เกมออนไลน์ของกลุ่มบริษัทฯ ได้ อีกทั้งการขัดข้องของระบบการให้บริการ

อาจทำาให้อรรถรสและความพึงพอใจในการเล่นเกมลดลง ซึ่งอาจส่งผลเสีย

ต่อชื่อเสียงและผลการดำาเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ ในอนาคต อย่างไรก็ตาม 

ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตรายดังกล่าวในแต่ละประเทศเป็นหนึ่งในผู้ให้บริการ

รายใหญ่ที่มีคุณภาพด้านบริการ และมีระบบสำารองและระบบรักษาความ

ปลอดภัยที่เป็นไปตามมาตรฐานสากล นอกจากนี้ เพื่อเป็นการกระจายความ

เสี่ยงจากการขัดข้องในการให้บริการ ในปัจจุบันกลุ่มบริษัทฯ จึงได้เช่าศูนย์ 

IDC เพิ่มขึ้นทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ

 ในการให้บริการเกมออนไลน์ กลุ่มบริษัทฯ ได้รับอนุญาตให้ใช้

ลิขสิทธิ์เกมมาจากเจ้าของลิขสิทธิ์ซึ่งเป็นผู้พัฒนาหรือผู้จัดจำาหน่ายเกมใน

ต่างประเทศจำานวนหลายราย เพื่อให้บริการในพื้นที่ที่กำาหนด (SPECIFIC 

TERRITORY) เป็นเวลาประมาณ 2-3 ปี นับจากเปิดให้บริการเชิงพาณิชย์ 

(COMMERCIAL LAUNCH) ในอัตราค่าธรรมเนียมตามที่ตกลงกัน โดย

เจ้าของลิขสิทธิ์เกมจะสนับสนุนการให้บริการเกมในด้านต่างๆ เช่น การ

ปรับปรุงโปรแกรมเกม การออก PATCH FILE การแก้ไขปัญหาด้านเทคนิค 

(BUG) ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทฯ อาจมีความเสี่ยงในกรณีเจ้าของลิขสิทธิ์เกม

ยกเลิกสัญญาอนุญาตให้ใช้ลิขสิทธิ์หากกลุ่มบริษัทฯ มิได้ปฏิบัติตามสัญญา

อนุญาตให้ใช้ลิขสิทธิ์ และ/หรือ ไม่ต่ออายุสัญญาในราคาและเงื่อนไขที่ยอมรับ

ได้ และ/หรือ เจ้าของลิขสิทธิ์ ไม่สามารถสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือทาง

ด้านเทคนิค ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการดำาเนินธุรกิจ ฐานะการเงิน และผล

ประกอบการของกลุ่มบริษัทฯ ในอนาคต 

 อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามสัญญาอนุญาตให้ใช้

ลิขสิทธิ์อย่างเคร่งครัดเพื่อลดความเสี่ยงจากการถูกยกเลิกสัญญา นอกจาก

นี้กลุ่มบริษัทฯ มีนโยบายจัดหาลิขสิทธิ์เกมออนไลน์จากผู้พัฒนา/ผู้จัด

จำาหน่ายเกมที่หลากหลายและมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับ ซึ่งสามารถสนับสนุน

และให้ความช่วยเหลือการให้บริการเกมได้ตลอดอายุสัญญา  โดยกำาหนดให้

มีสิทธิต่อสัญญาในราคาและเงื่อนไขเดิม เพื่อสามารถต่ออายุสัญญาในกรณี

ที่เกมยังคงได้รับความนิยม ทั้งนี้เกมส่วนใหญ่ทั้งประเภท MMORPG และ 

CASUAL GAME จะมีอายุการให้บริการตามสัญญาประมาณ 2 - 3 ปี 

 ปัจจุบันผู้ประกอบการบางรายได้ลักลอบนำาเข้าโปรแกรมเกม

ออนไลน์ที่กลุ่มบริษัทฯ ได้รับลิขสิทธิ์ เพื่อนำามาติดตั้งบนเครื่องแม่ข่าย 

(SERVER) และเปิดให้บริการผ่านเครือข่าย (NETWORK) ของตนเองใน

อัตราค่าบริการที่ต่ำากว่า ซึ่งอาจส่งผลให้กลุ่มบริษัทฯ สูญเสียรายได้บางส่วน 

อย่างไรก็ตาม การให้บริการจากเครื่องแม่ข่ายของผู้ประกอบการที่ละเมิด

ลิขสิทธิ์มักมีคุณภาพต่ำาทั้งในด้านความเร็วและความสามารถในการรองรับ

ผู้เล่นในจำานวนมากพร้อมกัน อีกทั้งผู้เล่นจะเข้าเล่นเกมได้จำากัดเฉพาะบน

เครือข่ายของเครื่อง SERVER ที่ลักลอบติดตั้งเกมละเมิดลิขสิทธิ์เท่านั้น โดย

ไม่สามารถเข้าเล่นในเครือข่ายของกลุ่มบริษัทฯ ได้ จึงทำาให้มีสังคมผู้เล่นเกม

ในขนาดจำากัด นอกจากนี้ ผู้ประกอบการที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่สามารถแก้ไข

ความผิดพลาดในโปรแกรมเกม (BUG) หรือแก้ปัญหาทางเทคนิค จึงทำาให้

ไม่เป็นที่นิยมในหมู่ผู้เล่นเกม ดังนั้น กลุ่มบริษัทฯ จึงเชื่อว่าการสูญเสียรายได้

จากการละเมิดลิขสิทธิ์ดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อฐานะทางการเงินของ

กลุ่มบริษัทฯ อย่างมีนัยสำาคัญ และเพื่อลดผลกระทบจากปัญหาดังกล่าว กลุ่ม

บริษัทฯ ได้จัดให้มีทีมงานเพื่อสืบหาและดำาเนินคดีกับผู้ประกอบการที่ละเมิด

ลิขสิทธิ์

 กลุ่มนายปราโมทย์ สุดจิตพร ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ 

จะถือหุ้นในสัดส่วนรวมกันร้อยละ 50.06 ของทุนชำาระแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ 

31 สิงหาคม 2554) จึงทำาให้สามารถควบคุมคะแนนเสียงในการลงมติที่

สำาคัญในการประชุมผู้ถือหุ้นได้เกือบทั้งหมด ยกเว้นมติพิเศษที่กฎหมายหรือ

ข้อบังคับของบริษัทฯ กำาหนดให้ต้องได้รับเสียง 3 ใน 4 ของจำานวนหุ้นที่

เข้าประชุมและมีสิทธิ์ออกเสียง ดังนั้นอาจทำาให้ผู้ถือหุ้นรายอื่นไม่สามารถ

รวบรวมคะแนนเพื่อตรวจสอบและถ่วงดุลเรื่องที่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่เสนอได้  

นอกจากนี้ กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ยังเป็นผู้มีอำานาจในการบริหารจัดการกลุ่ม

บริษัทฯ โดยมีตำาแหน่งเป็นกรรมการจำานวน 3 ท่าน จากทั้งหมด 7 ท่าน 

รวมถึงมีกรรมการภายนอกที่มาจากการเลือกตั้งของผู้ถือหุ้น 1 ท่าน บริษัทฯ 

จึงแต่งตั้งกรรมการอิสระที่เป็นบุคคลภายนอกจำานวน 3 ท่าน เพื่อทำาหน้าที่ใน

การตรวจสอบการดำาเนินงานของผู้บริหารและดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น

รายย่อย 
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โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ

หลักทรัพย์ของบริษัทฯ

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจำานวน 316,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำานวน 316,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้น

ละ 1 บาท โดยเป็นทุนชำาระแล้วจำานวน 315,907,762 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำานวน 315,907,762 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยทุนจดทะเบียนในส่วน

ที่เหลือจำานวน 92,238 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำานวน 92,238 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

สามัญของบริษัทฯ ที่ ได้จัดสรรให้แก่กรรมการและพนักงาน ซึ่งครบกำาหนดการใช้สิทธิแล้ว และจะได้ดำาเนินการลดทุนจดทะเบียนต่อไป

การเสนอขายใบสำาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการและพนักงาน

 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม2550 ได้มีมติอนุมัติออกและเสนอขายใบสำาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

สามัญให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (ใบสำาคัญแสดงสิทธิฯ) เพื่อเป็นการตอบแทนการทำางานและเป็นแรงจูงใจให้ปฎิบัติงานด้วยความ

ตั้งใจกับกลุ่มบริษัทฯ ในระยะยาว จำานวนไม่เกิน 16 ล้านหน่วย ในราคาเสนอขายหน่วยละ 0 บาท อัตราการใช้สิทธิที่ใบสำาคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อหุ้นสามัญ 

1 หุ้น ในราคาการใช้สิทธิตามมูลค่าที่ตราไว้ (ราคาพาร์) ที่ 1 บาท ต่อหุ้น อายุใบสำาคัญแสดงสิทธิฯ ไม่เกิน 3 ปี นับจากวันที่ ได้ออกและเสนอขาย (วันที่ 16 

พฤษภาคม 2551) โดยมีระยะเวลาการใช้สิทธิ 3 ปี ดังนี้

 โดยสามารถใช้สิทธิได้ในวันทำาการสุดท้ายของเดือนพฤษภาคมและพฤศจิกายน ตลอดอายุของใบสำาคัญแสดงสิทธิฯ ยกเว้นการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย 

ซึ่งจะสามารถใช้สิทธิได้ครั้งสุดท้ายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2554 ทั้งนี้ ใบสำาคัญแสดงสิทธิฯ ที่ออกและเสนอขายในครั้งนี้ ไม่ได้นำาไปจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จด

ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

 เนื่องด้วยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2552 ของบริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2552 มี

มติอนุมัติการจ่ายเงินปันผล โดยพิจารณาจ่ายจากกำาไรสะสม และกำาไรสุทธิของบริษัทฯ ในอัตราหุ้นละ 0.63 บาท คิดเป็นเงินปันผลจ่ายในอัตราเกินกว่าร้อย

ละ 80 ของกำาไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ ซึ่งทำาให้มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือใบสำาคัญแสดงสิทธิที่ ได้รับการจัดสรรตามโครงการจัดสรรใบ

สำาคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการ และพนักงานของบริษัทฯ (โครงการ ESOP) ครั้งที่ 1/2551 ด้วยเหตุดังกล่าว บริษัทฯ จึงต้องดำาเนินการให้มีการปรับราคา

การใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญตลอดอายุของใบสำาคัญแสดงสิทธิตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขการปรับสิทธิ ข้อ 6.2 (จ) เพื่อผู้ถือใบสำาคัญแสดง

สิทธิจะได้รับผลประโยชน์ตอบแทนไม่ด้อยไปกว่าเดิม ดังนี้

 การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิกรณีดังกล่าวข้างต้น มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2552 เป็นต้นไป

 ทั้งนี้ ระยะเวลาการใช้สิทธิดังกล่าวได้ครบกำาหนดแล้ว ตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม 2554 ซึ่งเหลือหุ้นจากการที่ ไม่ได้ใช้สิทธิอยู่จำานวน 92,238 หุ้น ซึ่ง

บริษัทฯ จะได้ดำาเนินการลดทุนจดทะเบียนต่อไป
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 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำากัด (มหาชน) ครั้งที่ 6/2551 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2551 ได้มีมติอนุมัติโครงการ

ซื้อหุ้นคืนเพื่อการบริหารทางการเงิน  เพื่อเป็นการบริหารสภาพคล่องส่วนเกินของบริษัทฯ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และเพื่อเพิ่มอัตราผลตอบแทนให้แก่ส่วนของ

ผู้ถือหุ้น (ROE) รวมถึงเพิ่มอัตรากำาไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) โดยสรุปสาระสำาคัญได้ดังนี้

 ทั้งนี้ ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2552 บริษัทฯ ได้ดำาเนินการซื้อหุ้นคืนแล้วทั้งสิ้นเป็นจำานวน 8,500,000 หุ้น มูลค่ารวม 59,632,271.42 บาท 

 1. วงเงินสูงสุดที่จะใช้ในการซื้อหุ้นคืน จำานวนไม่เกิน 85 ล้านบาท

 2. จำานวนหุ้นที่จะซื้อคืน 8,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท จำานวนหุ้นที่จะซื้อคืนคิดเป็นร้อยละ 2.83 ของจำานวนหุ้นที่จำาหน่ายได้แล้วทั้งหมด

 3. กำาหนดระยะเวลาการซื้อคืน ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2551 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2552

 4. กำาหนดระยะเวลาจำาหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2552 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2555

(1)
 นายปราโมทย์ สุดจิตพร เป็นคู่สมรสกับ นางสาวเสาวลักษณ์ จิตสัมฤทธิ์

(2)
 MR.TAN TGOW LIM เป็นคู่สมรสกับ MISS SEET JING HUAN, JENNIFER 

(3)
 คือ บริษัทเพื่อการลงทุนในกลุ่มกองทุนลอมบาร์ด เอเซีย III (LOMBARD ASIA III) ซึ่งได้รับการสนับสนุนและบริหารกองทุนโดยบริษัท ลอมบาร์ด 

อินเวสต์เม้นท์ (LOMBARD INVESTMENT, INC.) ที่มีสำานักงานใหญ่อยู่ที่รัฐซานฟรานซิสโก สหรัฐอเมริกา

 
 ทั้งนี้ ASIA INVESTMENT PARTNERS LIMITED คือ บริษัทเพื่อการลงทุนซึ่งมีกองทุนลอมบาร์ด เอเซีย III (LOMBARD ASIA III) เป็นผู้ถือครอง

หุ้นทั้งหมดของ ASIA INVESTMENT PARTNERS LIMITED โดยมีสำานักงานตั้งอยู่ที่ประเทศฮ่องกง ทั้งนี้ กองทุนลอมบาร์ด เอเซีย III เน้นลงทุนในประเทศไทย

และประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และมีนโยบายการลงทุนหุ้นระยะยาวในบริษัทที่มีศักยภาพการแข่งขันสูง ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน

ดังกล่าวเป็นนักลงทุนสถาบันที่มีชื่อเสียง ได้แก่ กองทุนสำารองเลี้ยงชีพข้าราชการแห่งรัฐแคลิฟอร์เนีย (CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES’ RETIREMENT 

SYSTEM : CALPERS) ธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเซีย (ASIAN DEVELOPMENT BANK) บรรษัทเงินทุนระหว่างประเทศในเครือธนาคารโลก (INTERNATIONAL 

FINANCE CORPORATION OF THE WORLD BANK GROUP) และ กองทุน FUND OF FUNDS ที่จัดตั้งโดยรัฐบาลของสหราชอาณาจักร (CDC GROUP 

PLC)

กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่โดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการกำาหนดนโยบายการจัดการ หรือ การดำาเนินงานของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำาคัญ 

(กลุ่มผู้ถือหุ้น หรือ ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10 และดำารงตำาแหน่งกรรมการบริษัทฯ หรือส่งตัวแทนเข้ามาดำารงตำาแหน่งกรรมการบริษัทฯ ที่มีอำานาจ

จัดการ) ได้แก่ กลุ่มนายปราโมทย์ สุดจิตพร และ กลุ่ม MR.TAN TGOW LIM

การซื้อหุ้นคืนเพื่อการบริหารทางการเงิน

ผู้ถือหุ้น

 ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 12 รายแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียนล่าสุด เมื่อวันที่  23 กุมภาพันธ์ 2555 มีดังนี้

1. นายปราโมทย์ สุดจิตพร
(1)
     131,121,400          41.51

2. MR.TAN TGOW LIM
(2) 

        30,023,300           9.50

3. ASIA INVESTMENT PARTNERS LIMITED
(3)
   30,000,000           9.50

4. นางสาวเสาวลักษณ์ จิตสัมฤทธิ์
(1)
    27,000,000           8.55

5. นายเลิศชาย กันภัย     15,509,500           4.91

6. MISS SEET JING HUAN, JENNIFER
(2)
      15,000,000           4.75

7. บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำากัด (มหาชน)                8,500,000           2.69

8. นายสมศักดิ์ ติรกานันท ์       2,493,000           0.79

9. นายรุ่งศักดิ์ คำาศิริตระกูล       2,070,000           0.66

10.นายนิเวศน์ เหมวชิรวราการ                     2,000,000           0.63

11.นายไชยันต์ จิตรพึงธรรม       2,000,000           0.63

12.นายณัฐชาต คำาศิริตระกูล       1,895,600           0.60

รายชื่อผู้ถือหุ้น       จำานวนหุ้น      สัดส่วนการถือหุ้น

	 	 	 	 	 	 					(หุ้น)	 	 																(%)
	

หมายเหตุ :
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การจัดการ

โครงสร้างคณะกรรมการบริษทั

คณะกรรมการบริษัท

 โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการทั้งหมด 4 ชุด คือ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ

บริหาร และคณะผู้บริหาร ดังรายละเอียดต่อไปนี้

 นางมลฤดี สุขพันธรัชต์ กรรมการตรวจสอบ เป็นผู้มีความรู้ และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำาหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบ

การเงิน  โดยมี นางสาวนันทพร  แสงเดือน เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท

 * นายธันวา เลาหศิริวงศ์ เป็นกรรมการแทนนางธันยพร มั่นมี ที่ ได้ลาออกไป โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2554 เป็นต้นไป จึงไม่ได้เข้าร่วมประชุม

ใน 2 ครั้งแรก

 1. กำากับ ดูแล และจัดการให้การดำาเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น บน

พื้นฐานของหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

 2. กำาหนดหรือเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการผู้มีอำานาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทฯ

 3. กำาหนดนโยบาย กลยุทธ์ และทิศทางการดำาเนินงานของบริษัทฯ รวมทั้งกำากับดูแลให้ฝ่ายบริหารดำาเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำาหนดไว้อย่าง

มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นและการเติบโตอย่างยั่งยืน 

 4. พิจารณาตัดสินใจในเรื่องที่มีสาระสำาคัญ เช่น แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงการลงทุนขนาดใหญ่ อำานาจการบริหาร และรายการอื่นใดตามที่

กฎหมายกำาหนด

 5. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือบุคคลใด เพื่อทำาหน้าที่ช่วยดูแล ติดตาม และควบคุมการบริหารงานของบริษัทฯ ในเรื่องที่เป็นสาระสำาคัญภายใต้

การควบคุมของคณะกรรมการบริษัท เช่น คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการผู้จัดการ เป็นต้น รวมทั้งประเมินผลการปฏิบัติงาน

และกำาหนดค่าตอบแทนของคณะอนุกรรมการหรือบุคคลดังกล่าว หรือมอบอำานาจเพื่อให้คณะอนุกรรมการหรือบุคคลดังกล่าวมีอำานาจตามที่คณะกรรมการเห็น

สมควร และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการบริษัทอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขอำานาจนั้นๆ ได้

 6. จัดให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และมาตรการการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งมีการ

ติดตามการดำาเนินการในเรื่องดังกล่าวอย่างสม่ำาเสมอ

 นายปราโมทย์ สุดจิตพร ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายเลิศชาย กันภัย หรือ นายตัน เตียว ลิม รวมเป็นสองคนและประทับตราสำาคัญของบริษัท

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิทั้งหมด 7 ท่าน ซึ่งได้ผ่านหลักสูตรการ

อบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยแล้ว ดังนี้

กรรมการผู้มีอำานาจผูกพันตามหนังสือรับรองบริษัทฯ

ขอบเขตอำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

ชื่อ นามสกุล     ตำาแหน่ง                     จำานวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม

                             ในปี 2554

1. นายตัน เตียว ลิม     ประธานกรรมการ           5/5

2. นายปราโมทย์ สุดจิตพร    รองประธานกรรมการ                 5/5

3. นายเลิศชาย กันภัย    กรรมการ                3/5

4. นายสุระศักดิ์ เคารพธรรม    กรรมการ         5/5

5. นายเฉลิมพงษ์ จิตต์ขันติวงศ ์    กรรมการอิสระ และ         5/5

      ประธานกรรมการตรวจสอบ

6. นางมลฤดี สุขพันธรัชต ์    กรรมการอิสระ และ         5/5

      กรรมการตรวจสอบ

7. นายธันวา เลาหศิริวงศ ์    กรรมการอิสระ และ        3/5*

      กรรมการตรวจสอบ
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 ทั้งนี้ การมอบอำานาจแก่คณะอนุกรรมการหรือบุคคลใดดังกล่าวข้างต้นจะไม่รวมถึงการมอบอำานาจที่ทำาให้คณะอนุกรรมการหรือบุคคลดังกล่าว 

หรือผู้รับมอบอำานาจจากคณะอนุกรรมการหรือบุคคลดังกล่าว สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัด

แย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดที่จะทำาขึ้นกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย รวมทั้งกำาหนดให้ต้องขอความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการทำารายการที่เกี่ยว

โยงกัน และการได้มาหรือจำาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำาคัญของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องตามข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในกรณีที่การดำาเนินการเรื่องใดที่

กรรมการท่านใดหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามประกาศสำานักงาน ก.ล.ต. และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ) มีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

กรรมการและบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงหรืออำานาจอนุมัติการดำาเนินการในเรื่องดังกล่าว

 นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณามอบอำานาจให้แก่คณะอนุกรรมการหรือบุคคลใดดังกล่าวข้างต้นในการทำาธุรกรรมที่เกี่ยวกับการดำาเนิน

งานและการลงทุนตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ โดยได้มีการกำาหนดขอบเขตและวงเงินในแต่ละระดับอย่างชัดเจน ทั้งนี้ ไม่มีการมอบอำานาจในลักษณะไม่จำากัด

วงเงินแต่อย่างใด

 โดยมี นายเฉลิมชัย ดุพัสกูล เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

 * นายธันวา เลาหศิริวงศ์ เป็นกรรมการตรวจสอบแทนนางธันยพร มั่นมี ที่ ได้ลาออกไป โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2554 เป็นต้นไป จึงไม่ได้เข้า

ร่วมประชุมในครั้งแรก

 1) สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ

 2) สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (INTERNAL CONTROL) และระบบการตรวจสอบภายใน (INTERNAL AUDIT) ที่เหมาะสมและมี

ประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงาน

ตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

 3) สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ

ของบริษัท

 4) พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำาหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว 

รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

 5) พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์ 

ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

 6) จัดทำารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำาปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะ

กรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้

   (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท

   (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความพอเพียงของระบบควบคุมภายในของบริษัท

   (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่  

 7. จัดทำารายงานคณะกรรมการประจำาปี และรับผิดชอบต่อการจัดทำาและการเปิดเผยงบการเงิน เพื่อแสดงถึงฐานะการเงินและผลการดำาเนินงานใน

รอบปีที่ผ่านมา เพื่อนำาเสนอต่อผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการตรวจสอบ

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิทั้งหมด 3 ท่าน ดังนี้

ชื่อ นามสกุล     ตำาแหน่ง                     จำานวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม

                             ในปี 2554

ขอบเขตอำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. นายเฉลิมพงษ์ จิตต์ขันติวงศ ์    กรรมการอิสระ และ         6/6

      ประธานกรรมการตรวจสอบ

2. นางมลฤดี สุขพันธรัชต ์    กรรมการอิสระ และ         6/6

      กรรมการตรวจสอบ

3. นายธันวา เลาหศิริวงศ ์    กรรมการอิสระ และ        5/6*

      กรรมการตรวจสอบ
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 1) วางแผนและกำาหนดนโยบาย ทิศทาง และกลยุทธ์ในการดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่ ได้รับมอบหมายจากคณะ

กรรมการบริษัท เพื่อนำาเสนอให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ

 2) กำาหนดแผนธุรกิจ งบประมาณ  และหลักในการดำาเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่ ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และให้มี

อำานาจควบคุมดูแลการดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบายธุรกิจ แผนธุรกิจ และกลยุทธ์ทางธุรกิจที่คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติแล้วซึ่งอยู่ภายใต้

กฎหมาย เงื่อนไข กฎระเบียบ และข้อบังคับของบริษัทฯ

 3) กำาหนดโครงสร้างองค์กร อำานาจการบริหารจัดการ นโยบายอัตราค่าตอบแทน และโครงสร้างเงินเดือนของบริษัทฯ รวมถึงการแต่งตั้ง การ

ว่าจ้าง การโยกย้าย การกำาหนดเงินค่าจ้าง ค่าตอบแทน โบนัสพนักงานระดับผู้บริหาร และการเลิกจ้าง

 4) มีอำานาจอนุมัติการดำาเนินงานเพื่อธุรกรรมตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ เช่น การจัดซื้อสินค้า การจัดซื้อลิขสิทธิ์ การลงทุนในสินทรัพย์ ภายใน

วงเงินสำาหรับแต่ละสัญญาซึ่งมากกว่า 20.00 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 40.00 ล้านบาท

 5) มีอำานาจในการทำาธุรกรรมทางการเงินกับธนาคาร/ สถาบันการเงิน ในเรื่องการเปิดบัญชี การให้กู้ยืมเงิน การกู้ยืมเงิน การจัดหาวงเงินสินเชื่อ 

จำานำา จำานอง ค้ำาประกัน และอื่นๆ รวมถึงการซื้อขายและจดทะเบียนกรรมสิทธิ์ที่ดินใดๆ เพื่อการดำาเนินงานตามปกติธุรกิจตามที่เห็นสมควรภายในวงเงินไม่เกิน 

40.00 ล้านบาท

 6) พิจารณาผลกำาไรขาดทุนของบริษัทฯ และการเสนอจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล หรือเงินปันผลประจำาปี เพื่อนำาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

 7) มีอำานาจในการมอบอำานาจให้บุคคลหนึ่งหรือหลายบุคคลมีอำานาจกระทำาการใดๆ แทนคณะกรรมการบริหารตามเห็นสมควร ภายใต้การควบคุม

ของคณะกรรมการบริหาร และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร และคณะกรรมการบริหารอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไข  

อำานาจนั้นๆ ได้

 8) ดำาเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

 อนึ่ง การอนุมัติรายการดังกล่าวข้างต้นจะต้องไม่มีลักษณะเป็นการอนุมัติรายการที่ทำาให้คณะกรรมการบริหารหรือผู้รับมอบอำานาจจากคณะ

กรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใด ที่จะทำาขึ้นกับบริษัทฯ 

หรือบริษัทย่อย ยกเว้นการอนุมัติรายการที่เป็นรายการที่เป็นธุรกิจปกติและเป็นไปตามเงื่อนไขการค้า ตามที่คณะกรรมการบริษัทได้กำาหนดอำานาจ และ/หรือ

วงเงินไว้ โดยอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการตามข้อบังคับของบริษัทฯ และตามที่สำานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำาหนด

 ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทมีอำานาจในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงขอบเขตอำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารได้ตามที่จำาเป็นหรือเห็นสมควร

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิทั้งหมด 3 ท่าน ดังนี้

ชื่อ นามสกุล     ตำาแหน่ง                     จำานวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม

                             ในปี 2554

ขอบเขตอำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร

1. นายปราโมทย์ สุดจิตพร    ประธานกรรมการบริหาร      2/2

2. นายเลิศชาย กันภัย    กรรมการบริหาร       2/2

3. นางสาว อรุณี พูนทว ี    กรรมการบริหาร       2/2

      เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

   (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

   (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

   (ฉ) จำานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน

   (ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (CHARTER)

   (ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ

                            บริษัท

 7) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
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คณะผู้บริหาร (ตามคำานิยามของสำานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ)

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 คณะผู้บริหารประกอบด้วยเจ้าหน้าที่บริหารทั้งหมด 6 ท่าน

1. นายปราโมทย์ สุดจิตพร     ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

       รักษาการผู้อำานวยการฝ่ายโครงการเกมออนไลน์

2. นายเลิศชาย กันภัย     กรรมการผู้จัดการ

3. นายกิตติพงศ์ พฤกษอรุณ     รองกรรมการผู้จัดการ

4. นางสาวลัดดาวัลย์ พัฒนาพรอนันต์    รองกรรมการผู้จัดการ

5. นายปาร์ค ซัง ฮ ี      ผู้อำานวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจระหว่างประเทศ

6. นางสาวอรุณี พูนทว ี     ผู้อำานวยการฝ่ายการเงิน

ขอบเขตอำานาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ขอบเขตอำานาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ

 1) กำากับ ดูแล และอนุมัติเรื่องเกี่ยวกับการดำาเนินงานตามปกติของบริษัทฯ และบริษัทย่อยให้เป็นไปตามมติและนโยบายของคณะกรรมการบริษัท และ

มีอำานาจในการมอบอำานาจให้กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร หรือบุคคลหนึ่ง หรือหลายบุคคล ในบริษัทฯ  และบริษัทย่อย มีอำานาจกระทำาการใดๆ เพื่อดำาเนินการ

เกี่ยวกับการดำาเนินงานตามปกติประจำาวันของบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ตามเห็นสมควร

 2) ดำาเนินการและบริหารจัดการการดำาเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

 3) มีอำานาจอนุมัติการดำาเนินงานเพื่อธุรกรรมตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เช่น การจัดซื้อสินค้า การจัดซื้อลิขสิทธิ์ การลงทุนใน

สินทรัพย์ ภายในวงเงินสำาหรับแต่ละสัญญาไม่เกิน 20.00 ล้านบาท และมีอำานาจในการมอบอำานาจช่วงอนุมัติการเบิกจ่ายให้พนักงานระดับผู้บริหารของบริษัทฯ 

และบริษัทย่อย เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในการจัดซื้อ จัดจ้าง ซึ่งทรัพย์สินและบริการเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 

 4) มีอำานาจในการมอบอำานาจให้กรรมการผู้จัดการ พนักงานระดับผู้บริหาร หรือบุคคลหนึ่ง หรือหลายบุคคล ในบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีอำานาจ

กระทำาการใดๆ แทนประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตามเห็นสมควร เพื่อปฏิบัติหน้าที่แทนประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ในเฉพาะเรื่อง (เช่น การสั่งซื้อ การจัดจ้าง การ

สั่งจ่ายเงิน) ภายใต้การควบคุมของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และภายในระยะเวลาที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเห็นสมควร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร อาจยกเลิก 

เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขอำานาจ นั้นๆ ได้

 5) มีอำานาจกระทำาการและแสดงตนเป็นตัวแทนบริษัทฯ และบริษัทย่อย  ต่อบุคคลภายนอกในกิจการที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ  และ

บริษัทย่อย

 6) อนุมัติการแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่างๆ ที่จำาเป็นต่อการดำาเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยอยู่ภายใต้กรอบงบประมาณที่ผ่านการอนุมัติจาก

คณะกรรมการบริษัทในแต่ละปี

 7) ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหาร เป็นคราวๆ ไป

 ทั้งนี้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จะอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาและรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการบริหาร และให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารปฏิบัติตาม

แนวทางและนโยบายที่คณะกรรมการบริหารกำาหนดไว้

 อนึ่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ไม่มีอำานาจในการดำาเนินการใดๆ ใน หรือเกี่ยวกับรายการ หรือเรื่องที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  หรือบุคคลที่อาจมี

ความขัดแย้ง มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดที่จะทำาขึ้นกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ยกเว้นการอนุมัติรายการที่เป็น

รายการที่เป็นธุรกิจปกติและเป็นไปตามเงื่อนไขการค้า ตามที่คณะกรรมการบริษัทได้กำาหนดอำานาจและ/หรือวงเงินไว้ โดยอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธี

การตามข้อบังคับของบริษัทฯ และตามที่สำานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำาหนด

 1) กำากับ ดูแล และอนุมัติเรื่องเกี่ยวกับการดำาเนินงานตามปกติของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบายของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และมีอำานาจในการ

มอบอำานาจให้ผู้บริหาร หรือบุคคลหนึ่ง หรือหลายบุคคลมีอำานาจกระทำาการใดๆ เพื่อดำาเนินการเกี่ยวกับการดำาเนินงานตามปกติประจำาวันของบริษัทฯ ได้ตาม

เห็นสมควร

 2) ดำาเนินการและบริหารจัดการ การดำาเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานทั่วไปของบริษัทฯ
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เลขานุการบริษัท

การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

 3) มีอำานาจจ้าง แต่งตั้ง โยกย้าย ปลดออก เลิกจ้าง กำาหนดอัตราค่าจ้าง ให้บำาเหน็จรางวัล ปรับขึ้นเงินเดือน ค่าตอบแทน เงินโบนัส ของพนักงาน

ทั้งหมดของบริษัทฯ ในตำาแหน่งต่ำากว่าระดับผู้บริหารตลอดจนแต่งตั้งตัวแทนฝ่ายนายจ้างในคณะกรรมการกองทุนสำารองเลี้ยงชีพของบริษัทฯ 

 4) มีอำานาจอนุมัติการดำาเนินงานเพื่อธุรกรรมตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ เช่น การจัดซื้อสินค้า การจัดซื้อลิขสิทธิ์ การลงทุนในสินทรัพย์ ภายใน

วงเงินสำาหรับแต่ละสัญญาไม่เกิน 10.00 ล้านบาท และมีอำานาจในการมอบอำานาจช่วงอนุมัติการเบิกจ่ายให้พนักงานระดับผู้บริหารของบริษัทฯ เพื่อปฏิบัติหน้าที่

ในการจัดซื้อ จัดจ้าง ซึ่งทรัพย์สินและบริการเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ 

 5) มีอำานาจในการมอบอำานาจให้พนักงานระดับผู้บริหารหรือบุคคลหนึ่ง หรือหลายบุคคล มีอำานาจกระทำาการใดๆ แทนกรรมการผู้จัดการตามเห็น

สมควร เพื่อปฏิบัติหน้าที่แทนกรรมการผู้จัดการในเฉพาะเรื่อง (เช่น การสั่งซื้อ  การจัดจ้าง การสั่งจ่ายเงิน) ภายใต้การควบคุมของกรรมการผู้จัดการ และ

ภายในระยะเวลาที่กรรมการผู้จัดการเห็นสมควร  และกรรมการผู้จัดการอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขอำานาจนั้นๆ ได้

 6) มีอำานาจออกคำาสั่ง ระเบียบ ประกาศ บันทึก เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายและผลประโยชน์ของบริษัทฯ และเพื่อรักษาระเบียบวินัยการ

ทำางานภายในองค์กร 

 7) มีอำานาจกระทำาการและแสดงตนเป็นตัวแทนบริษัทฯ ต่อบุคคลภายนอกในกิจการที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ

 8) ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ ได้รับมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นคราวๆ ไป

 ทั้งนี้ กรรมการผู้จัดการจะอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาและรายงานโดยตรงต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และให้กรรมการผู้จัดการปฏิบัติตามแนวทาง

และนโยบายที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกำาหนดไว้ อนึ่ง กรรมการผู้จัดการไม่มีอำานาจในการดำาเนินการใดๆ ใน หรือเกี่ยวกับรายการ หรือเรื่องที่กรรมการ

ผู้จัดการ หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดที่จะทำาขึ้นกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ยกเว้น

การอนุมัติรายการที่เป็นรายการที่เป็นธุรกิจปกติและเป็นไปตามเงื่อนไขการค้า ตามที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้กำาหนดอำานาจ และ/หรือวงเงินไว้ โดยอยู่ภายใต้

หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการตามข้อบังคับของบริษัทฯ และตามที่สำานักงานก.ล.ต. ประกาศกำาหนด

 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2551 ประชุมเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2551 ได้มีมติแต่งตั้ง นายเฉลิมชัย ดุพัสกูล เป็นเลขานุการบริษัท มีผล

ตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2551 เป็นต้นไป โดยมีอำานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ เป็นไปตามที่กฎหมายได้กำาหนดไว้ สรุปสาระสำาคัญได้ดังนี้

 1) จัดทำาและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้

     (ก) ทะเบียนกรรมการ

     (ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำาปี 

     (ค) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

 2) เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร

 3) ดำาเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำากับตลาดทุนประกาศกำาหนด

  ซึ่งนายเฉลิมชัย ดุพัสกูล จบการศึกษาระดับปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และได้ผ่านหลักสูตร

อบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) คือ หลักสูตรการอบรมเลขานุการบริษัท (COMPANY SECRETARY PROGRAM - CSP27/2008) 

และหลักสูตรการบันทึกรายงานการประชุม (EFFECTIVE MINUTE TAKING PROGRAM – EMT11/2008) 

 ปัจจุบันบริษัทฯ ไม่มีคณะกรรมการสรรหา เพื่อคัดเลือกบุคคลที่จะเข้าดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการ โดยคณะกรรมการบริษัทจะทำาหน้าที่สรรหาและ

คัดเลือกกรรมการเพื่อนำาเสนอรายชื่อต่อผู้ถือหุ้น โดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ อาทิ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ และต้องเป็นผู้ที่

มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำากัด พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ในการ

เลือกตั้งกรรมการของบริษัทจะกระทำาโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นโดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

 (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

 (2) ให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลไป

 (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำาดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้ง

นั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำาดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานในที่ประชุม

ผู้ถือหุ้นเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
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ค่าตอบแทนผู้บริหาร 

1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

หมายเหตุ :    
ก

  ประกอบไปด้วย เงินเดือน โบนัส เงินสมทบกองทุนประกันสังคม และกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ ค่าล่วงเวลา ค่าสวัสดิการ และค่าเบี้ยประชุม

                  
ข

 ตามคำานิยามของสำานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งรวมถึง นายปราโมทย์ สุดจิตพร ในฐานะประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ

        นายเลิศชาย กันภัย ในฐานะกรรมการผู้จัดการ 

      
ค  

คำานวณค่าตอบแทนตามจำานวนวันที่ ได้ทำางานจริง โดยมีผู้บริหารบางท่านได้ลาออกจากบริษัทฯ ในระหว่างปี

 ค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร :

กรรมการบริหาร           3             70,000.00

ผู้บริหาร
 ข
              10           20,270,381.95

ค

       รวม                    13                       20,340,381.95

2554

 ค่าตอบแทนกรรมการ :

1. นายตัน เตียว ลิม     360,000.00 

2. นายปราโมทย์ สุดจิตพร    240,000.00 

3. นายเลิศชาย กันภัย     240,000.00 

4. นายเฉลิมพงษ์ จิตต์ขันติวงศ์     240,000.00           230,000.00

5. นางธันยพร มั่นมี        40,000.00              20,000.00

6. นางมลฤดี สุขพันธรัชต์    240,000.00           170,000.00

7. นายสุระศักดิ์ เคารพธรรม     240,000.00       -

8. นายธันวา เลาหศิริวงศ์    200,000.00           150,000.00 

   รวม                          1,800,000.00                          570,000.00
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 ทั้งนี้ กรรมการของบริษัทมีวาระการดำารงตำาแหน่ง 3 ปี โดยในการประชุมสามัญประจำาปีผู้ถือหุ้นทุกครั้ง ให้กรรมการจำานวนหนึ่งในสามของคณะ

กรรมการบริษัททั้งหมดพ้นจากตำาแหน่ง โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำาแหน่งนานสุดเป็นผู้ออกจากตำาแหน่งก่อน อย่างไรก็ดี กรรมการที่พ้นตำาแหน่งแล้วอาจได้

รับเลือกเข้าดำารงตำาแหน่งอีกได้



บุคลากร

จำานวนพนักงานและค่าตอบแทนของกลุ่มบริษัทฯ (ไม่นับรวมกรรมการและผู้บริหาร) ณ สิ้นปี 2554 มีรายละเอียดดังนี้

หมายเหตุ :      
ก 

รวมถึง ASO, ASI, ASM, FUNBOX และ PT ASAISOFT 

       
ข

 ประกอบด้วย เงินสมทบกองทุนประกันสังคมและกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ ค่าสวัสดิการ ค่าล่วงเวลา คอมมิชชั่น และเบี้ยเลี้ยง

 ทั้งนี้ ตั้งแต่เริ่มดำาเนินธุรกิจ กลุ่มบริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานใดๆ 

 บริษัทฯ เล็งเห็นถึงความสำาคัญในการพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ และความสามารถที่เหมาะสมในการปฏิบัติงาน เพื่อนำาไปสู่การเสริมสร้าง

ความเข้มแข็งและความก้าวหน้าของกลุ่มบริษัทฯ ต่อไป โดยบริษัทฯ มีนโยบายในการจัดฝึกอบรมและจัดส่งพนักงานเข้ารับการอบรมทั้งภายในกลุ่มบริษัทฯ 

และจากบุคคลภายนอก โดยเฉพาะการฝึกอบรมจากคู่ค้าซึ่งเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์เกมออนไลน์จากต่างประเทศ ซึ่งจะให้ความรู้ทั้งในเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ 

คอมพิวเตอร์ เกม และอื่นๆ นอกจากนี้ บุคลากรยังสามารถเรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริง ซึ่งบริษัทฯ มีนโยบายการถ่ายทอดความรู้และทักษะระหว่างพนักงาน

ในแต่ละสายงาน (ON THE JOB TRAINING)

 คณะกรรมการบริษัทฯ เข้าใจบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการที่มีต่อบริษัทฯ  และผู้ถือหุ้น และได้อนุมัตินโยบายการกำากับดูแล

กิจการเป็นลายลักษณ์อักษร โดยมีหลักการและแนวทางปฏิบัติที่สอดคล้องกับหลักการการกำากับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อกำาหนดนโยบาย

สนับสนุนการกำากับดูแลกิจการสำาหรับเป็นแนวทางในการปฏิบัติ นอกจากนี้ บริษัทฯ จะปฏิบัติตามกฎและข้อบังคับต่างๆ ตามที่สำานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลัก

ทรัพย์ฯ กำาหนดทุกประการ โดยคณะกรรมการบริษัทจะทบทวนนโยบายการกำากับดูแลกิจการของบริษัทฯ และประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอย่าง

น้อยปีละ 1 ครั้ง 

นโยบายพัฒนาบุคลากร

การกำากับดูแลกิจการ

ฝ่ายโครงการเกมออนไลน์   92      84            176

ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ    4      8            12

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ   76      42            118

ฝ่ายบัญชีและการเงิน    28      14            42

ฝ่ายขาย     44      20            64

ฝ่ายการตลาด    64      48            112

ฝ่ายบริการองค์กร    175      39            214

สำานักผู้บริหาร     2      8            10

สำานักควบคุมภายใน    3      -            3

สื่อสิ่งพิมพ์    7      4            11

นักลงทุนสัมพันธ ์    2      -            2

อื่นๆ      -      9            9

รวม     497      276            773

เงินเดือน                   228.61

โบนัส                   38.36

อื่นๆ 
ข
                   40.06

รวม                   315.02
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 โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2550 ได้มีมติกำาหนดนโยบายการกำากับดูแลกิจการสำาหรับเป็นแนวทางใน

การปฏิบัติ ซึ่งมีสาระสำาคัญแบ่งออกเป็น 5 หมวดดังนี้

 สิทธิของผู้ถือหุ้นครอบคลุมสิทธิพื้นฐานต่างๆ ของผู้ถือหุ้น เช่น สิทธิในการซื้อ ขาย โอน หลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่ สิทธิในการที่จะได้รับส่วนแบ่งผล

กำาไรจากบริษัท สิทธิต่างๆ ในการประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการแสดงความคิดเห็น สิทธิในการร่วมตัดสินใจในเรื่องสำาคัญของบริษัท เช่น การเลือกตั้งกรรมการ 

การอนุมัติธุรกรรมที่สำาคัญและมีผลต่อทิศทางในการดำาเนินธุรกิจของบริษัท การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับของบริษัท เป็นต้น

 นอกเหนือจากสิทธิพื้นฐานต่างๆ ข้างต้นแล้ว บริษัทฯ มีนโยบายในการดำาเนินการในเรื่องต่างๆ ที่เป็นการส่งเสริม และอำานวยความสะดวกในการใช้

สิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้

 • เผยแพร่ข้อมูลประกอบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ก่อนจัดส่งเอกสาร นอกจากนี้ ยังได้ชี้แจงสิทธิของผู้ถือหุ้นในการ

เข้าประชุม และสิทธิออกเสียงลงมติของผู้ถือหุ้นไว้ด้วยกัน

 • ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เข้า

ร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบหนึ่งแบบใดที่บริษัทได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม 

 • ก่อนการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งความคิดเห็น  ข้อเสนอแนะ  ข้อซักถามได้ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผ่านอีเมล์แอดเดรสของนักลงทุน

สัมพันธ์  และอีเมล์แอดเดรสของเลขานุการคณะกรรมการบริษัท

 • ในการประชุม บริษัทฯ จะจัดสรรเวลาให้เหมาะสม และจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือตั้งคำาถามในวาระต่างๆ อย่าง

อิสระ ก่อนการลงมติในวาระใดๆ ทั้งนี้ ในการประชุมผู้ถือหุ้นได้ให้ข้อมูลรายละเอียดในเรื่องดังกล่าวอย่างเพียงพอแก่ผู้ถือหุ้น โดยในวาระที่ผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัย 

ข้อซักถาม บริษัทฯ จะจัดเตรียมบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในแต่ละสาขาเป็นผู้ให้คำาตอบภายใต้ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

 • กรรมการทุกคนจะเข้าร่วมประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถซักถามข้อมูลรายละเอียดในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้

 บริษัทฯ มีนโยบายการปฏิบัติและการคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน เพื่อสร้างเครื่องมือที่ช่วยให้เกิดความเท่าเทียมกันอย่าง

แท้จริง โดยเฉพาะกับผู้ถือหุ้นส่วนน้อย เช่น 

 • การปฏิบัติและอำานวยความสะดวกต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน และไม่กระทำาการใดๆ ที่เป็นการจำากัดหรือละเมิดหรือริดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น

 • การกำาหนดให้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมเป็นไปตามจำานวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นถืออยู่ โดยหนึ่งหุ้นมีสิทธิเท่ากับหนึ่งเสียง

 • การกำาหนดให้กรรมการอิสระเป็นผู้มีหน้าที่ดูแลผู้ถือหุ้นส่วนน้อย โดยผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอแนะ แสดงความคิดเห็นหรือข้อร้องเรียนไปยัง

กรรมการอิสระ โดยกรรมการอิสระจะเป็นผู้พิจารณาดำาเนินการให้เหมาะสมในแต่ละเรื่อง เช่น หากเป็นข้อร้องเรียน กรรมการอิสระจะดำาเนินการตรวจสอบ

ข้อเท็จจริงและหาวิธีการเยียวยาที่เหมาะสม หรือกรณีเป็นข้อเสนอแนะที่กรรมการอิสระพิจารณาแล้วมีความเห็นว่าเป็นเรื่องสำาคัญที่มีผลต่อผู้มีส่วนได้เสีย

โดยรวม หรือมีผลต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท กรรมการอิสระจะเสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณากำาหนดเป็นวาระการประชุมในการ

ประชุมผู้ถือหุ้น

 • การส่งเสริมการใช้สิทธิ เช่น การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอเพิ่มวาระการประชุมก่อนวันประชุม การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น

ส่วนน้อยสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการ และการไม่เพิ่มวาระการประชุมโดยไม่แจ้งผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า

 • คณะกรรมการบริษัทได้กำาหนดมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบ (INSIDER TRADING) ของบุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งรวมถึง กรรมการ 

ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของกลุ่มบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล (รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว) 

 บริษัทฯ ได้ให้ความสำาคัญแก่การกำากับดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เช่น ลูกค้า คู่ค้า พนักงาน ผู้ถือหุ้น เป็นต้น ตลอดจนสาธารณชนและสังคม

โดยรวม โดยคณะกรรมการจะปฏิบัติต่อบุคคลเหล่านี้ตามสิทธิ เงื่อนไข ข้อกฎหมาย และกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าวได้รับการ

ดูแลและปฏิบัติด้วยดี รวมทั้งจะให้มีการร่วมมือกันระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกลุ่มต่างๆ ตามบทบาทและหน้าที่ เพื่อให้กิจการของบริษัทฯ ดำาเนินไปด้วยดี มี

ความมั่นคงและตอบสนองผลประโยชน์ที่เป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย

 เพื่อให้มั่นใจได้ว่าผู้มีส่วนได้เสียจะได้รับสิทธิอันพึงได้รับ บริษัทฯ ได้กำาหนดแนวทางปฏิบัติไว้เป็นลายลักษณ์อักษรในจรรยาบรรณพนักงาน โดยได้มี

การเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ  และสื่อภายในของบริษัทฯ ได้แก่ INTRANET และบอร์ดประชาสัมพันธ์ภายในบริษัทฯ เพื่อให้กรรมการ 

ตลอดจนผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดในการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถติดต่อสื่อสาร 

เสนอแนะหรือให้ข้อมูลต่อคณะกรรมการบริษัท โดยผ่านทางกรรมการอิสระ

1) สิทธิของผู้ถือหุ้น (THE RIGHTS OF SHAREHOLDERS)

2) ความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น (THE EQUITABLE TREATMENT OF SHAREHOLDERS)

3) บทบาทต่อผู้มีส่วนได้เสีย
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 บริษัทฯ มุ่งมั่นให้การดำาเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ มีผลการดำาเนินงานที่ดี เติบโตอย่างมั่นคง และมีความสามารถในการแข่งขัน โดยคำานึงถึงสภาวะ

ความเสี่ยงในปัจจุบันและอนาคต เพื่อให้เกิดการเพิ่มมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว บริษัทฯ มีหน้าที่ ในการดำาเนินงาน เปิดเผยข้อมูลให้เกิดความโปร่งใส

เป็นธรรม และพยายามอย่างเต็มที่ในการปกป้องทรัพย์สิน และธำารงไว้ซึ่งชื่อเสียงของบริษัทฯ

 พนักงานของบริษัทฯ ถือเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าอย่างยิ่ง บริษัทฯ สรรหาและว่าจ้างบุคลากรที่มีความสามารถ และประสบการณ์เข้ามาปฏิบัติงาน

สัมพันธ์กันกับความเจริญเติบโตและความต้องการของบริษัทฯ บริษัทฯ พัฒนาพนักงานอย่างต่อเนื่อง ให้มีความสามารถในระดับสูง และให้ค่าตอบแทนที่

เหมาะสมและสามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทชั้นนำาทั่วไป นอกจากนั้น บริษัทฯ มุ่งพัฒนาเสริมสร้างวัฒนธรรมและบรรยากาศในการทำางานที่ดี และปฏิบัติกับ

พนักงานอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม บริษัทฯ ให้ความสำาคัญในด้านการดูแลสวัสดิภาพ และสวัสดิการของพนักงาน เช่น การจัดตั้งกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ การ

ให้เงินกู้ยืมแก่พนักงาน การจัดให้มีการเข้าร่วมการซ้อมหนีไฟ การจัดให้มีระบบป้องกันภัย   เป็นต้น

 บริษัทฯ มีจิตสำานึกและตระหนักในความเป็นส่วนหนึ่งของสังคม ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการช่วยเหลือสังคม สนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์

แก่ชุมชน ตลอดจนพัฒนาสภาพแวดล้อมของชุมชนและสังคม เพื่อชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยได้ดำาเนินธุรกิจการให้บริการเกมออนไลน์โดยมีความรับผิดชอบ

ต่อสังคมสูง ด้วยนโยบายการให้บริการเกมที่มีเนื้อหาที่เหมาะสมและไม่มีความรุนแรง การสอดแทรกคำาเตือนในเกมและโฆษณา รวมทั้งการจัดสัมมนาต่างๆ 

เพื่อสนับสนุนให้ผู้เล่นเกมใช้เวลาและเล่นเกมอย่างถูกต้องเหมาะสม อีกทั้ง ได้เป็นผู้ให้บริการเกมออนไลน์รายแรกในประเทศไทยที่มีการจัดกลุ่มอายุผู้เล่นสำาหรับ

แต่ละเกม ซึ่งเป็นการช่วยสนับสนุนนโยบายภาครัฐในการจัดกลุ่มอายุ รวมทั้ง ได้จัดให้มีทีมจัดการเกมออนไลน์ (GAME MASTER) ของทุกเกม เพื่อทำาหน้าที่

ตรวจตราดูแลกิจกรรมในเกมต่างๆ ของผู้เล่นเกม และป้องกันไม่ให้มีความรุนแรง การพนัน หรือกิจกรรมใดๆ ที่ ไม่เหมาะสม นอกจากนี้ การให้บริการเกม

ออนไลน์ของบริษัทฯ ยังมีส่วนช่วยเพิ่มทักษะด้านคอมพิวเตอร์ให้แก่ผู้เล่นเกม รวมทั้งมีส่วนช่วยการขยายตัวของการใช้อินเทอร์เน็ตและโครงข่ายการสื่อสาร

ทางอินเทอร์เน็ต ซึ่งสามารถนำาข้อมูลและความรู้ต่างๆ เข้าสู่ประชาชนได้สะดวกยิ่งขึ้น อีกทั้ง การพัฒนาเกมขึ้นเองโดยกลุ่มบริษัทฯ ยังมีส่วนช่วยส่งเสริม

อุตสาหกรรมการวิจัยและพัฒนาซอฟท์แวร์และอะนิเมชั่นในไทยอีกด้วย 

 บริษัทฯ มุ่งมั่นให้ลูกค้ามีความพึงพอใจโดยการนำาเสนอบริการที่มีคุณภาพและเป็นเลิศแก่ลูกค้า และพร้อมให้การตอบสนองต่อความต้องการของ

ลูกค้า บริษัทฯ ให้ความสำาคัญต่อลูกค้า โดยมีความเอาใจใส่ รับผิดชอบต่อลูกค้า และการรักษาความลับของลูกค้า รวมถึงการเปิดโอกาสให้ลูกค้าแสดงความ

คิดเห็นและจัดให้มีผู้รับผิดชอบในการรับข้อร้องเรียนของลูกค้า

 บริษัทฯ มีการประพฤติตามกรอบกติกาการแข่งขันที่ดี และได้หลีกเลี่ยงวิธีการที่ ไม่สุจริตเพื่อทำาลายคู่แข่ง

 บริษัทฯ เล็งเห็นความสำาคัญของการปฏิบัติต่อคู่ค้าตามเงื่อนไขทางการค้าและปฏิบัติตามสัญญา มีการประพฤติตามกรอบกติกาการแข่งขันที่ดี 

หลีกเลี่ยงวิธีการไม่สุจริต

 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับรู้ถึงสิทธิ และมีการดูแลสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มของบริษัทฯ อย่างเท่าเทียม และเป็นธรรม

 นอกเหนือไปจากการเปิดเผยรายงานทางการเงินหรือสารสนเทศอื่นๆ ต่อสาธารณะผ่านช่องทางต่างๆ ตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำาหนดอย่าง

เคร่งครัด ครบถ้วน และตรงเวลาแล้วนั้น บริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูลต่อไปนี้เพื่อแสดงถึงความโปร่งใสในการดำาเนินธุรกิจ คือ

 • เปิดเผยข้อมูลการปฏิบัติหน้าที่ในคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ เช่น จำานวนครั้งการเข้าประชุม 

 • เปิดเผยแนวทางในการสรรหากรรมการ แนวทางการประเมิน  และผลประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

 • เปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผู้บริหารระดับสูง รวมทั้งรูปแบบ ลักษณะ และจำานวนค่าตอบแทนที่แต่ละคนได้รับจากการ

   เป็นกรรมการในคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ

 • เปิดเผยนโยบายการดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคม และผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย

• ผู้ถือหุ้น : 

• พนักงาน : 

• ลูกค้า : 

• คู่แข่ง : 

• คู่ค้า :  

• คณะกรรมการบริษัท : 

4) การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (DISCLOSURE AND TRANSPARENCY)

ความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม
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 • รายงานนโยบายการกำากับดูแลกิจการ และผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย

 • เปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปสามารถซักถามข้อสงสัยต่างๆ  ผ่านหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์

 ในการดำาเนินการเพื่อให้บรรลุถึงวิสัยทัศน์ของกลุ่มบริษัทฯ ที่ว่า “กลุ่มบริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะรักษาความเป็นผู้นำาทางด้านความบันเทิงออนไลน์ 

(ONLINE ENTERTAINMENT SERVICE) ที่เกี่ยวกับเกมออนไลน์ (ONLINE GAME) ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมุ่งเน้นการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ 

การพัฒนาบุคลากรเพื่อส่งเสริมคุณภาพการบริการ และการขยายการลงทุนไปยังประเทศอื่นที่มีศักยภาพทั่วทั้งภูมิภาค ภายใต้การบริหารงานภายในที่โปร่งใส

และตรวจสอบได้ตามหลักการกำากับดูแลกิจการ หรือบรรษัทภิบาลที่ดี” คณะกรรมการมุ่งที่จะใช้มาตรฐานจริยธรรมที่สูงสุด ภายใต้กรอบของกฎหมาย 

วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ สุจริต ระมัดระวัง ตามหลักการข้อพึงปฏิบัติที่ดี เพื่อเพิ่มมูลค่าทาง

เศรษฐกิจสูงสุดแก่กิจการและความมั่นคงสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น

 โดยคณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์จากหลากหลายอาชีพ ทั้งด้านเกมพีซี  ธุรกิจ

ออนไลน์ การเงิน การตลาด กฎหมาย การบริหารจัดการ และประสบการณ์ด้านอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ในการดำาเนินงานของคณะกรรมการ และมีความเป็น

อิสระในการตัดสินใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวม คณะกรรมการได้มีส่วนร่วมในการกำาหนด (หรือให้ความเห็นชอบ) วิสัยทัศน์ ภารกิจ 

กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัทฯ ตลอดจนกำากับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำาเนินการให้เป็นไปตามแผนธุรกิจและงบประมาณที่กำาหนดไว้อย่าง

มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการ และความมั่นคงสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น รวมทั้งดูแลให้มีกระบวนการประเมินความ

เหมาะสมของการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน การบริหารความเสี่ยง การรายงานทางการเงิน และมีการติดตามผลการดำาเนินการอย่างสม่ำาเสมอ

 ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทมีจำานวน 7 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการบริษัทที่มาจากฝ่ายบริหาร 3 ท่าน  กรรมการบริษัทที่ ไม่เป็นผู้บริหาร 4 ท่าน 

โดยมีกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นอิสระ 3 คน ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำานวนกรรมการทั้งคณะ จึงถือเป็นการถ่วงดุลของกรรมการที่เป็นผู้บริหารอย่าง

เหมาะสม นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ 2 ชุด เพื่อช่วยกำากับดูแลกิจการของกลุ่มบริษัทฯ คือ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการ

ตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน ซึ่งมีวาระการดำารงตำาแหน่งคราวละ 3 ปี โดยได้กำาหนดขอบเขตและอำานาจในการดำาเนินการของคณะ

กรรมการดังกล่าวไว้อย่างชัดเจน 

 บริษัทฯ ได้แบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับผู้บริหารระดับสูงไว้อย่างชัดเจน โดยกรรมการบริษัททำาหน้าที่

ในการกำาหนดนโยบายและกำากับดูแลการดำาเนินงานผู้บริหารระดับสูงในระดับนโยบาย ขณะที่ผู้บริหารระดับสูงทำาหน้าที่บริหารงานของบริษัทในด้านต่างๆ ให้

เป็นไปตามนโยบายที่กำาหนด ทั้งนี้ ประธานกรรมการบริษัทมิได้เป็นบุคคลเดียวกันกับประธานกรรมการบริหาร เพื่อเป็นการแบ่งแยกหน้าที่ในการกำาหนดนโยบาย

กำากับดูแลและการบริหารงานประจำา แต่ทั้งสองท่านเป็นตัวแทนจากกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ซึ่งแม้เป็นกลุ่มผู้ถือหุ้นคนละกลุ่มแต่เป็นกลุ่มผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทฯ

 บริษัทฯ มีนโยบายในการกำาหนดค่าตอบแทนกรรมการทั้งที่เป็นตัวเงินและมิใช่ตัวเงินไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส และจะนำาเสนอขออนุมัติจากที่ประชุม

ผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำาปีทุกปี โดยมีหลักเกณฑ์การกำาหนดค่าตอบแทนกรรมการดังนี้ 

 • มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับขอบเขตภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคน 

 • ค่าตอบแทนอยู่ในระดับที่สามารถจูงใจ สามารถรักษากรรมการที่มีความรู้ความสามารถ และมีคุณภาพในการปฏิบัติหน้าที่ให้กับบริษัทฯ ได้

 • องค์ประกอบของค่าตอบแทนมีความชัดเจน  โปร่งใส  และง่ายต่อการเข้าใจ

 • เป็นอัตราที่เทียบเคียงได้กับค่าตอบแทนกรรมการในอุตสาหกรรมเดียวหรือใกล้เคียงกัน

 สำาหรับผู้บริหารนั้น คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้กำาหนดหลักการและนโยบายค่าตอบแทนทั้งที่เป็นตัวเงินและมิใช่ตัวเงิน ซึ่งจะสอดคล้องกับผล

การดำาเนินงานของบริษัทฯ และผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละท่าน โดยจะอยู่ในระดับเพียงพอที่จะจูงใจและรักษาผู้บริหารระดับสูงที่มีคุณภาพไว้ และมี

อัตราที่เทียบเคียงได้กับบริษัทที่อยู่ในระดับหรือลักษณะธุรกิจอย่างเดียวกัน

 บริษัทฯ จะจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการและดำาเนินการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท กฎหมายมหาชน และกฎระเบียบของตลาด

หลักทรัพย์ฯ และจะจัดการประชุมพิเศษเพิ่มตามความจำาเป็น โดยประธานกรรมการในฐานะประธานในที่ประชุมจะส่งเสริมให้มีการใช้ดุลยพินิจที่รอบคอบและ

จัดสรรเวลาให้อย่างเพียงพอในการประชุม เพื่อที่จะให้ฝ่ายจัดการเสนอเรื่องและสามารถอภิปรายปัญหาสำาคัญได้อย่างรอบคอบโดยทั่วกัน โดยบริษัทฯ จะนำา

5) ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ โครงสร้าง และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ (THE RESPONSIBILITIES OF THE 

BOARD, STRUCTURE, AND THE SUBCOMMITTEE)

โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท

ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร

การประชุมคณะกรรมการ
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รายงานของคณะกรรมการ

การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

ส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารการประชุมให้แก่คณะกรรมการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม พร้อมทั้งกำาหนดให้

กรรมการมีหน้าที่ต้องเข้าประชุมคณะกรรมการทุกครั้งเว้นแต่กรณีที่มีเหตุจำาเป็น โดยบริษัทฯ จะมีการบันทึกการประชุมอย่างถูกต้องและครบถ้วน เพื่อ

ให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ 

 
 คณะกรรมการเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำารายงานทางการเงิน ซึ่งรวมถึงงบการเงินของบริษัทฯ งบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และ

สารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำาปี ทั้งนี้ รายงานทางการเงินดังกล่าวจัดทำาขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือก

ใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและเป็นที่ยอมรับ และถือปฏิบัติอย่างสม่ำาเสมอ รวมทั้งได้ใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังในการจัดทำาและดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูล

สำาคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดต่างๆ บริษัทจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการในแต่ละคณะ โดย

กรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดนั้นๆ โดยรวม เพื่อให้คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาผลงานและปัญหา ซึ่งผลการประเมินนั้นคณะ

กรรมการบริษัทได้ทำาการวิเคราะห์และหาข้อสรุปเพื่อกำาหนดมาตรการในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำางานของคณะกรรมการต่อไป 

 บริษัทฯ จะสนับสนุนให้คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมสัมมนาหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งพบปะแลก

เปลี่ยนความคิดเห็นกับคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูงขององค์กรต่างๆ อยู่เสมอ ทั้งหลักสูตรที่จัดโดยหน่วยงานที่ดูแลการฝึกอบรมพนักงานของ

บริษัท และหลักสูตรที่จัดโดยหน่วยงานกำากับดูแลของรัฐ หรือองค์กรอิสระ เช่น หลักสูตรกรรมการบริษัทของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยที่

สำานักงาน ก.ล.ต. กำาหนดให้กรรมการของบริษัทจดทะเบียนต้องผ่านการอบรมอย่างน้อยหนึ่งหลักสูตร ซึ่งได้แก่ DIRECTORS CERTIFICATION PROGRAM 

(DCP), DIRECTORS ACCREDITATION PROGRAM (DAP) และ AUDIT COMMITTEE PROGRAM (ACP) ทั้งนี้ เพื่อนำาความรู้และประสบการณ์มาพัฒนา

บริษัทฯ ต่อไป

 คณะกรรมการให้ความสำาคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่เพียงพอต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยข้อมูลที่เปิดเผยจะต้องมีความถูกต้อง 

ครบถ้วน โปร่งใส ทั่วถึง และทันเวลา ซึ่งรวมถึงรายงานทางการเงิน ผลการดำาเนินงาน ข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนข้อมูลที่มีผลกระทบต่อราคา

หลักทรัพย์ของบริษัทฯ ตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี โดยจะเผยแพร่ข้อมูลและข่าวสารต่างๆ เพื่อให้ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องได้ใช้ประกอบการ

ตัดสินใจลงทุน โดยผ่านช่องทางต่างๆ ทั้งจากการจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ สื่อการเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำานักงาน ก.ล.ต. รวมถึง

เว็บไซต์ของบริษัทฯ (WWW.ASIASOFT.CO.TH หรือ WWW.ASIASOFT.NET) และบริษัทฯ มีนโยบายที่จะจัดตั้งทีมงานนักลงทุนสัมพันธ์ (INVESTOR 

RELATIONS UNIT) เพื่อดูแลและให้บริการข้อมูล ข่าวสาร และตอบข้อซักถามแก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์ และประชาชนทั่วไป

 กลุ่มบริษัทฯ มีนโยบายและยึดมั่นในจริยธรรม ความซื่อสัตย์ และความสุจริตใจในการดำาเนินธุรกิจต่อลูกค้า บริษัทคู่ค้า และผู้ถือหุ้น โดยมีข้อบังคับ

และจริยธรรมของกลุ่มบริษัทฯ (CODE OF CONDUCT) กำาหนดแนวทางเพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับยึดถือและนำาไปปฏิบัติ ในกรณีที่ผู้บริหารและ/หรือ

พนักงานนำาข้อมูลกลุ่มบริษัทฯ ไปเปิดเผยหรือนำาไปใช้ส่วนตน หรือกระทำาการที่อาจขัดแย้งทางผลประโยชน์ ถือเป็นความผิดอย่างร้ายแรงและอาจถูกลงโทษ

ทางวินัย

 ในจริยธรรมของกลุ่มบริษัทฯ ได้กำาหนดนโยบายและมาตรการการป้องกันการนำาข้อมูลภายในของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้

เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน รวมทั้งการซื้อขายหลักทรัพย์   ดังนี้

 1) กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของกลุ่มบริษัทฯ จะต้องรักษาความลับและ/หรือข้อมูลภายในของกลุ่มบริษัทฯ

 2) กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของกลุ่มบริษัทฯ จะต้องไม่นำาความลับและ/หรือข้อมูลภายในกลุ่มบริษัทฯ ไปเปิดเผย หรือแสวงหาผล

ประโยชน์แก่ตนเองหรือเพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่นใดไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม

 3) กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของกลุ่มบริษัทฯ จะต้องไม่ทำาการซื้อขาย โอนหรือรับโอน หลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยใช้ความลับและ/
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หรือข้อมูลภายในของกลุ่มบริษัทฯ และ/หรือเข้าทำานิติกรรมอื่นใดโดยใช้ความลับและ/หรือข้อมูลภายในของกลุ่มบริษัทฯ อันก่อให้เกิดความเสียหายแก่กลุ่ม

บริษัทฯ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม 

 ทั้งนี้ กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่ ได้รับทราบข้อมูลภายในของกลุ่มบริษัทฯ ควรหลีกเลี่ยงการซื้อ

ขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วงระยะเวลา 1 เดือนก่อนการเปิดเผยงบการเงินต่อสาธารณชน

 ข้อกำาหนดนี้ ให้รวมความถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ พนักงาน และลูกจ้างของกลุ่มบริษัทฯ ด้วย ผู้ใดที่ฝ่าฝืนระเบียบข้อ

บังคับดังกล่าวจะถือว่าได้กระทำาผิดอย่างร้ายแรง

 4) กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ จะต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อ

สำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำานักงาน ก.ล.ต.”)

 หากกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามนโยบายของบริษัทฯ ดังกล่าว บริษัทฯ จะลงโทษทางวินัยกับ

กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของกลุ่มบริษัทฯ ผู้นั้น โดยเริ่มตั้งแต่การตักเตือนเป็นหนังสือ การตัดค่าจ้าง การพักงานชั่วคราวโดยไม่ได้รับค่า

จ้าง หรืออาจให้ออกจากงาน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความร้ายแรงของความผิดนั้น ซึ่งบริษัทฯ ได้ประกาศให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของกลุ่มบริษัทฯ 

ทราบโดยทั่วกันแล้ว

 นอกจากนี้ กรรมการและผู้บริหารทุกคนได้ลงนามรับทราบภาระหน้าที่ในการรายงานการถือหลักทรัพย์ของตนในบริษัท รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยัง

ไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ ต่อสำานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามมาตรา 59 และบทลงโทษตามมาตรา 

275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

 ส่วนการสนับสนุนข้อมูลให้กับบริษัทในเครือ บริษัทฯ ได้กำาหนดหลักเกณฑ์เพื่อป้องกันการรั่วไหลของข้อมูล เช่น การทำาหนังสือข้อตกลงในการเก็บ

รักษาความลับ และการห้ามถ่ายข้อมูลเอกสารโดยไม่ได้รับอนุญาต 

 คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินระบบการควบคุมภายในตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน และ

สรุปความเห็นได้ว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมกับการดำาเนินธุรกิจ ไม่มีข้อบกพร่องเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เป็นสาระ

สำาคัญ สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อยจากการที่ผู้บริหารนำาไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอำานาจ นอกจากนี้ คณะกรรมการได้เน้นให้บริษัทฯ มี

การพัฒนาระบบการกำากับดูแลกิจการที่ดีตามหลักการกำากับดูแลกิจการสำาหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2549 ของตลาดหลักทรัพย์ฯ

 บริษัทฯ ให้ความสำาคัญต่อระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพเพียงพอทั้งในระดับบริหารและระดับปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงที่อาจจะ

เกิดขึ้น โดยได้จัดทำาคู่มือระเบียบและวิธีปฏิบัติงานเพื่อกำาหนดภาระหน้าที่ อำานาจการดำาเนินงานของผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหารไว้เป็นลายลักษณ์อักษร และได้จัด

ให้มีการแบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ควบคุม และผู้ประเมินผลออกจากกันเพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ ได้ว่าจ้าง

ที่ปรึกษาภายนอกที่ให้บริการในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน (OUTSOURCING INTERNAL AUDIT) โดยทำาหน้าที่ตรวจสอบ ประเมินผลการควบคุมภายใน 

เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการปฏิบัติงานหลักและกิจกรรมทางการเงินที่สำาคัญของบริษัท ได้ดำาเนินตามแนวทางที่กำาหนดและมีประสิทธิภาพสูงสุด รวมถึงตรวจ

สอบการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำาหนดที่เกี่ยวข้องกับบริษัท (COMPLIANCE CONTROL) และเพื่อให้การตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ สามารถทำา

หน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่ คณะกรรมการจึงกำาหนดให้ที่ปรึกษาภายนอกที่ ให้บริการในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน (OUTSOURCING 

INTERNAL AUDIT) รายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับการประเมินผลงานจากคณะกรรมการตรวจสอบด้วย

 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2554 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2554 โดยมีกรรมการตรวจสอบทุกท่านเข้าร่วมประชุมด้วย คณะ

กรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาและจัดทำาแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ แล้วสรุปได้ว่า จากการประเมินระบบควบคุม

ภายในของบริษัทฯ ใน 5 ส่วน คือ องค์กรและสภาพแวดล้อม การบริหารความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร สารสนเทศและการสื่อสาร และ

การติดตามและประเมินผล คณะกรรมการบริษัทรับทราบความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบที่เห็นด้วยกับผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีว่า ระบบการ

ควบคุมภายในของบริษัทฯ มีความเพียงพอและเหมาะสมต่อการดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ และที่ผ่านมาบริษัทฯ และผู้สอบบัญชีไม่พบข้อบกพร่องที่สำาคัญของ

ระบบการควบคุมภายในที่จะมีผลกระทบอย่างมีสาระสำาคัญต่อฐานะการเงินของบริษัทฯ และการแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชีในงบการเงิน โดยในปัจจุบัน 

บริษัท ได้มีการจัดระบบควบคุมภายในตามแบบที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ เสนอแนะและสอดคล้องกับมาตรฐานสากลของ THE COMMITTEE OF SPONSORING 

ORGANIZATIONS OF THE TREADWAY COMMISSION หรือ COSO ที่กำาหนดไว้เป็น INTERNAL CONTROL FRAMEWORK

การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

1. การควบคุมภายใน
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2. การตรวจสอบภายใน

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

 ที่ปรึกษาภายนอกที่ให้บริการในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน (OUTSOURCING INTERNAL AUDIT) เป็นหน่วยงานที่จะก่อให้เกิดความมั่นใจของ

คณะกรรมการตรวจสอบในส่วนที่เกี่ยวกับการกำากับดูแลและการสอบทานความถูกต้องของรายงานทางการเงิน ความเพียงพอในการเปิดเผยข้อมูล ความ

โปร่งใสของข้อมูล การควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง โดยเน้นนโยบายตรวจสอบในเชิงป้องกัน สร้างสรรค์ ยึดแนวทางการตรวจสอบตามมาตรฐาน

สากล และแนวทางการกำากับดูแลกิจการที่ดี  รวมทั้งยังมีการผลักดันและพัฒนาการตรวจสอบให้เข้ากับสภาพธุรกิจที่ต้องปรับตัวให้เข้ากับสภาวะแวดล้อมใหม่ 

เพื่อให้เกิดภาพลักษณ์ความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และความน่าเชื่อถือของการดำาเนินธุรกิจ

 ในกรณีปกติที่กลุ่มบริษัทฯ ไม่มีความจำาเป็นในการใช้เงินเพื่อการลงทุนหรือขยายกิจการและมีกระแสเงินสดเพียงพอ กลุ่มบริษัทฯ มีนโยบายการ

จ่ายเงินปันผลสำาหรับบริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่น้อยกว่าร้อยละ 30.0 ของกำาไรสุทธิของแต่ละบริษัท (ตามงบการเงินเฉพาะบริษัท) หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล 

สำารองตามกฎหมาย และสำารองอื่นๆ ที่จำาเป็นและเหมาะสม ทั้งนี้ อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ โดยขึ้นอยู่กับความจำาเป็นและความ

เหมาะสม ภายใต้เงื่อนไขที่การดำาเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ มติของคณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจะต้อง

ถูกนำาเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำานาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ 

แล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

 2.1 การวางแผนระยะปานกลาง เพื่อเป็นการสร้างมาตรฐานการตรวจสอบให้เป็นที่ยอมรับ ฝ่ายควบคุมภายในจะปฏิบัติงาน โดยมุ่งเน้น

สร้างระบบเชิงป้องกันอันจะก่อให้เกิดประโยชน์อย่างได้ผลเป็นรูปธรรม โดยใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัย จัดทำาคู่มือและพัฒนาแนวทางการตรวจสอบใน

แต่ละระบบงานให้เป็นมาตรฐาน กำาหนดรูปแบบในการใช้ระบบงานคอมพิวเตอร์สนับสนุนการตรวจสอบ กำาหนดหลักเกณฑ์และสัญญาณเตือนภัยเพื่อใช้ในการ

ตรวจสอบ 

 2.2 การประกันคุณภาพ ได้มีการกำาหนดหลักการและแนวปฏิบัติเพื่อเตรียมตัวเข้ารับการประเมินคุณภาพทั้งการประเมินภายในองค์กร 

(INTERNAL ASSESSMENT) และการประเมินจากภายนอกองค์กร (EXTERNAL ASSESSMENT) เพื่อสร้างความมั่นใจในการนำาไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผล โดยบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้อย่างครบถ้วน

 2.3 การพัฒนางานตรวจสอบระบบงานคอมพิวเตอร์  เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างระบบควบคุมและการตรวจสอบที่ดี ซึ่งให้ประโยชน์

แก่กลุ่มบริษัท จึงได้มีการปรับปรุงระบบงานคอมพิวเตอร์ให้มีประสิทธิภาพในเชิงป้องกันตามหลักการทำาให้ถูกตั้งแต่ครั้งแรกมากขึ้น โดยพัฒนา WEB 

APPLICATION ระบบต่างๆ เช่น ระบบ @ CAFE ซึ่งเป็นระบบที่ใช้เก็บฐานข้อมูลของลูกค้าที่สมัครเป็นสมาชิกร้านอินเทอร์เน็ตกับบริษัท รวมถึงการตรวจสอบ

การต่ออายุของสมาชิก  และการออกสัญญาให้กับสมาชิก   ซึ่งเป็นการสร้างแนวทางตรวจสอบเชิงป้องกัน เพื่อลดการปฏิบัติที่ผิดพลาดโดยไม่เจตนาได้

1) สภาพแวดล้อมการควบคุม

 บริษัทฯ มีระบบควบคุมในด้านบัญชีการเงิน การปฏิบัติการ การจัดองค์กร และบุคลากร โดยกำาหนดให้มีกระบวนการต่างๆ โดยยึดหลักการกำากับ

ดูแลกิจการที่ดี ตามนโยบายการกำากับดูแลกิจการที่ดีที่ ได้จัดทำาไว้

2) การประเมินความเสี่ยง

 บริษัทฯ ได้มีการพิจารณาปัจจัยเสี่ยงที่บริษัทฯ ประสบอยู่หรือคาดว่าจะประสบ เพื่อนำามาวิเคราะห์ผลกระทบและโอกาสที่ความเสี่ยงนั้นจะเกิดขึ้น แล้ว

กำาหนดมาตรการป้องกันและจัดการความเสี่ยงนั้น  จัดทำาเป็นรายงานบริหารความเสี่ยงและมีการติดตามผลเป็นระยะอย่างสม่ำาเสมอ

3) กิจกรรมการควบคุม

 บริษัทฯ ได้สร้างกลไกในการควบคุมให้กับผู้บริหาร โดยการพัฒนาระบบต่างๆ ทั้งการนำาเอาระบบการจัดการคุณภาพของ ISO มาปรับใช้กับระบบ

การบริหารคุณภาพและการให้บริการลูกค้าและกิจกรรมการควบคุมอื่นๆ ที่เน้นผลในเรื่องความน่าเชื่อถือของข้อมูล การดูแลรักษาทรัพย์สินของบริษัท และการ

ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กรและความปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศ

4) สารสนเทศและการสื่อสาร

 บริษัทฯ ให้ความสำาคัญต่อระบบสารสนเทศและช่องทางการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กร โดยการจัดทำาอินทราเน็ตและเว็บไซต์ ซึ่งเน้นการ

ติดต่อสื่อสารในทุกระดับ

 5) การติดตามและประเมินผล

 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประเมินผลพนักงาน 2 ครั้งต่อปี และแจ้งผลการประกอบการในทุกไตรมาส โดยผ่านการประชุมผู้บริหารและประชุมพนักงาน
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CONNECTED 

    TRANSACTION 
 เชื่อมสู่ความร่วมมือระหว่างกัน
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รายการระหว่างกัน
มาตรการและขั้นตอนในการอนุมัติการทำารายการระหว่างกันของ

บริษัทฯ และบริษัทย่อย

 บริษัทฯ ได้กำาหนดมาตรการควบคุมการทำารายการระหว่างกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอื่นๆ กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มี

ส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคตตามประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้ให้ความเห็น

เกี่ยวกับความจำาเป็นในการเข้าทำารายการและความเหมาะสมทางด้านราคาของรายการ โดยพิจารณาจากเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการดำาเนินการค้า

ปกติในตลาด และมีการเปรียบเทียบราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก แต่ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำานาญในการพิจารณารายการระหว่างกัน

ที่เกิดขึ้น บริษัทฯ จะจัดให้มีผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือ ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำาไปประกอบการ

ตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ ผู้ถือหุ้น ตามแต่กรณี ซึ่งผู้ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมี

ส่วนได้ส่วนเสียในการทำารายการระหว่างกันจะไม่มีสิทธิออกเสียงในการอนุมัติการทำารายการระหว่างกันดังกล่าว นอกจากนั้น บริษัทฯ จะดำาเนินการเปิดเผย

ข้อมูลในการทำารายการที่เกี่ยวโยงกัน และการได้มาหรือจำาหน่ายไปของสินทรัพย์ที่สำาคัญของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตามข้อกำาหนดของคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

และตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนถึงมาตรฐานบัญชีที่กำาหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
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รายงานความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
 คณะกรรมการบริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำากัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการจัดทำางบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท เพื่อ

แสดงฐานะการเงินและผลการดำาเนินงานของบริษัท และบริษัทย่อย รวมทั้งสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำาปี 2554 ของบริษัทที่เป็นจริงและ

สมเหตุสมผลตามข้อกำาหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 คณะกรรมการบริษัทมีภาระหน้าที่และความรับผิดชอบในฐานะกรรมการของบริษัทจดทะเบียน ในการกำากับดูแลให้รายงานทางการเงินของบริษัท

มีข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และเพียงพอเพื่อที่จะดำารงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินของบริษัทเพื่อให้ทราบจุดอ่อนและรายการที่ผิดปกติอย่างมีนัย

สำาคัญ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำาคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน โดยเลือกใช้นโยบายการบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่าง

สม่ำาเสมอ ตลอดจนได้พิจารณาถึงความสมเหตุสมผล ความระมัดระวังรอบคอบ และประมาณการที่เหมาะสมตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป 

 เพื่อให้การกำากับดูแลรายงานทางการเงินดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบ

ด้วยกรรมการอิสระที่มิได้ดำารงตำาแหน่งในคณะกรรมการบริหาร จำานวน 3 ท่าน เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน และระบบการ

ควบคุมภายใน โดยมีที่ปรึกษาภายนอกที่ให้บริการในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ซึ่งได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อตรวจสอบการ

ปฏิบัติตามระบบที่วางไว้ และมีความเป็นอิสระในการรายงานผลการตรวจสอบ รวมทั้งเตรียมความพร้อมในการจัดทำางบการเงินซึ่งอิงตามมาตรฐาน 

INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARDS (IFRS) โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวได้ปรากฏในรายงาน

ของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำาปีแล้ว

 คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า งบการเงินรวมของบริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และงบการเงินเฉพาะ

กิจการของบริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำากัด (มหาชน) ที่คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานร่วมกับฝ่ายบริหารและผู้สอบบัญชีของบริษัท คือ บริษัท 

ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำากัด ได้แสดงฐานะการเงิน และผลการดำาเนินงานที่ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป มีการใช้นโยบาย

การบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติโดยสม่ำาเสมอ มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ และได้ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนได้มีการ

พิจารณาถึงความสมเหตุสมผลและอย่างรอบคอบในการจัดทำางบการเงินดังกล่าว

นายตัน เตียว ลิม

ประธานกรรมการ 

ในนามคณะกรรมการ
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รายงานความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

นายตัน เตียว ลิม

ประธานกรรมการ 

ในนามคณะกรรมการ

สรุปภาพรวมผลการดำาเนินงานที่ผ่านมา

ผลการดำาเนินงานที่ผ่านมาของกลุ่มบริษัทฯ (ปี 2552-2554)

 บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำากัด (มหาชน) ผู้นำาการให้บริการเกมออนไลน์อันดับหนึ่งของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2554 กลุ่มบริษัทฯ ได้เปิดให้บริการเกมออนไลน์รวม 33 เกม ใน 5 ประเทศ คือ ไทย (26 เกม) สิงคโปร์ (6 เกม) มาเลเซีย (3 เกม) เวียดนาม (6 เกม)  

และ อินโดนีเซีย (1 เกม) โดยสัดส่วนรายได้จากการดำาเนินงานในประเทศและต่างประเทศในปี 2554 คิดเป็นร้อยละ 66 และ 34 ของรายได้ทั้งหมด โดยรายได้

ของบริษัทประกอบด้วย รายได้จากเกมออนไลน์โดยมีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 90 ของรายได้ทั้งหมด  รายได้จากการเป็นตัวแทนจำาหน่ายสินค้าเกมออนไลน์และ

รายได้อื่น ๆ ในอัตราเดียวกันที่ร้อยละ 5 ของรายได้ทั้งหมด

 โดยในปี 2554 บริษัทฯ มีกำาไรสุทธิรวมทั้งสิ้น 296  ล้านบาท เติบโตร้อยละ 11 เมื่อเทียบกับปีก่อนซึ่งกำาไรสุทธิรวม 264 ล้านบาท โดยในปี 2554 

รักษาระดับอัตรากำาไรสุทธิไว้อยู่ที่ร้อยละ 18 เช่นเดียวกับในปีก่อน เนื่องจากผลการดำาเนินงานในต่างประเทศมีกำาไรสุทธิเพิ่มขึ้น 2.5 เท่าจาก  17 ล้านบาทในปี 

2553 เป็น 63 ล้านบาทในปี 2554 จากความสำาเร็จของเกมออนไลน์เกมเก่าที่ ได้รับความนิยมจากผู้เล่นอย่างต่อเนื่องและเกมใหม่ที่เปิดให้บริการเพิ่มขึ้นประกอบ

กับประสิทธิภาพในการควบคุมค่าใช้จ่าย อีกทั้งในปี 2554 บริษัทย่อยในสิงคโปร์ได้รับคืนภาษีจำานวน 0.53 ล้านดอลล่าร์สิงคโปร์ ส่งผลให้อัตรากำาไรสุทธิในต่าง

ประเทศเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 4 ในปี 2553 เป็นร้อยละ 10 ในปี 2554 ในขณะที่ผลการดำาเนินงานในประเทศปรับลดลงร้อยละ 5 จากกำาไรสุทธิ 247 ล้านบาท ในปี 

2553 เป็น 233 ล้านบาท จากต้นทุนการให้บริการที่เพิ่มขึ้นในส่วนของค่าใช้จ่ายพนักงานและค่าบริการเครือข่ายรองรับการเปิดให้บริการเกมเพิ่มขึ้น

 รายได้รวมในปี 2554 จำานวน 1,684 ล้านบาท เติบโตร้อยละ 9 จากปีก่อนที่มีรายได้จำานวน 1,540 ล้านบาท โดยคิดเป็นสัดส่วนต่อรายได้รวมของ

การดำาเนินงานในประเทศและต่างประเทศในปี 2554 ร้อยละ 66 และ 34  เปรียบเทียบกับในปีก่อนที่มีสัดส่วนรายได้คิดเป็นร้อยละ 70 และ 30 ของรายได้ทั้งหมด 

โดยรายได้ในประเทศปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 3 จากรายได้ 1,083 ล้านบาท ในปี 2553 เป็น 1,112 ล้านบาท ในปี 2554 เนื่องจากการได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี

กับเกมใหม่ที่เปิดให้บริการเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกม POCKET NINJA ซึ่งเป็นเกมในกลุ่ม WEB GAME เกมแรกที่บริษัทฯ เริ่มเข้าไปทำาตลาดและกลายเป็น

เกมที่มีจำานวนผู้เล่นสูงสุดในประเทศไทยในปี 2554 ขณะที่รายได้ในต่างประเทศปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 25 จากรายได้ 457 ล้านบาทในปี 2553 เป็น 572 ล้านบาท

ในปี 2554 จากความสำาเร็จของเกมออนไลน์ทั้งเกมเก่าและเกมใหม่

คำาอธิบาย และการวิเคราะห์ฐานะการเงิน

และผลการดำาเนินงาน

รายได้

รายได้ของกลุ่มบริษัทฯ ปี 2552-2554 แยกตามภูมิศาสตร์เป็นดังนี้
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โดยหากแบ่งรายได้ของกลุ่มบริษัทฯ ปี 2552-2554 ตามประเภทของรายได้หลักเป็น 3 ประเภทดังนี้

 1. รายได้เกมออนไลน์คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 90 ของรายได้รวม โดยเติบโตร้อยละ 12  จากรายได้ 1,360 ล้านบาทในปีก่อน เป็น 1,516 ล้านบาทใน

ปี 2554  ซึ่งเป็นการเติบโตจากการดำาเนินงานทั้งในประเทศและต่างประเทศตามตารางด้านล่างนี้ 

 โดยรายได้จากการให้บริการเกมออนไลน์จากการดำาเนินงานในประเทศเติบโตร้อยละ 5 จากรายได้ 920 ล้านบาทในปีก่อน เป็น 962 ล้านบาท ในปี 

2554 จากการเปิดให้บริการเกมใหม่เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 11 เกม ขณะที่รายได้จากการให้บริการเกมออนไลน์ในต่างประเทศเติบโตร้อยละ 26 จากรายได้ 439 ล้าน

บาทในปีก่อน เป็น 554 ล้านบาทในปี 2554 ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากความสำาเร็จจากเกมเก่าและจากการเปิดให้บริการเกมใหม่อีก 2 เกม

 2. รายได้จากการเป็นตัวแทนจำาหน่ายคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 5 ของรายได้รวม ซึ่งประกอบด้วย สินค้าเกมออฟไลน์  สินค้าเกมออนไลน์  ค่าสมาชิก

ร้านอินเทอร์เน็ตคาเฟ่ และรายได้ตัวแทนจำาหน่ายบัตรเติมเงินเกมของ PARTNER รายได้ดังกล่าวปรับลดลงร้อยละ 26 จาก 124 ล้านบาทในปีก่อน เป็น 92 

ล้านบาท โดยเป็นการลดลงทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งสาเหตุหลักเกิดจากการหมดสัญญาลิขสิทธ์ในการจำาหน่ายสินค้าเกมออฟไลน์ของ BLIZZARD ช่วง

ปลายไตรมาส 1 ปี 2553 ประกอบกับการลดลงของจำานวนสมาชิกร้านอินเทอร์เน็คคาเฟ่

 3. รายได้อื่นๆ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 5 ของรายได้รวม ซึ่งประกอบด้วยรายได้ค่าลิขสิทธิ์ ในประเทศเวียดนาม  รายได้ค่าโฆษณา  รายได้ดอกเบี้ยรับ 

เป็นต้น โดยรายได้ดังกล่าวปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 38 จากรายได้ 56 ล้านบาทในปีก่อน เป็นรายได้ 77 ล้านบาทในปี 2554 โดยสาเหตุหลักเกิดจากการรับรู้รายได้

ค่าลิขสิทธิ์ ในประเทศเวียดนามไว้ในรายได้อื่น เนื่องจากลูกหนี้ ในประเทศเวียดนามเริ่มสามารถกลับมาทยอยชำาระค่าลิขสิทธิ์ ในปี 2554 ได้ รวมถึงการปรับเพิ่ม

ขึ้นของรายได้ค่าโฆษณาด้วย

กำาไรสุทธิ

        ANNUAL REPORT 2011 

67 
 

CONNECTION IS AN ORIGIN OF THE WORLD SUCCESS      



 กำาไรสุทธิรวม ในปี 2554 จำานวน 296 ล้านบาท เติบโตร้อยละ  12  จากกำาไรสุทธิในปีก่อนจำานวน 264 ล้านบาทในปี 2553 โดยเป็นการเติบโต

จากการดำาเนินงานในต่างประเทศจากรายได้การให้บริการเกมออนไลน์ที่ปรับเพิ่มขึ้นมากตามที่อธิบายไว้ข้างต้นประกอบกับการบริหารค่าใช้จ่ายในการขายและ

บริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้อัตรากำาไรสุทธิเพิ่มสูงขึ้นจากร้อยละ 4 ในปี 2553 เป็นร้อยละ 11 ในปี 2554 ขณะที่กำาไรสุทธิจากการดำาเนินงานใน

ประเทศปรับลดลงร้อยละ 6 จากกำาไรสุทธิ 247 ล้านบาทในปี 2553 เป็น 233 ล้านบาท ในปี 2554 จากค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นตามที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ทำาให้อัตรา

กำาไรสุทธิปรับลดลงจากร้อยละ 23 ในปี 2553 เป็นร้อยละ 21 ในปี 2554

 1. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดรวมทั้งเงินลงทุนชั่วคราวจำานวน 984 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 52 ของสินทรัพย์รวม ซึ่งประกอบด้วย

เงินคงเหลือจาก IPO จำานวน  176 ล้านบาท และเงินคงเหลือจากการดำาเนินงาน จำานวน 808 ล้านบาท โดยในปีนี้ ได้นำาเงินสดไปจ่ายเป็นเงินปันผลสำาหรับผล

ประกอบการครึ่งปีแรกของปี 2554 จำานวน 127 ล้านบาท และผลประกอบการครึ่งปีหลังของปี 2553 จำานวน 126 ล้านบาท 

 2. ลูกหนี้การค้าสุทธิจำานวน 191 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนมาก เนื่องจากรอบระยะเวลาในการเก็บหนี้ที่ดีขึ้นจากลูกหนี้ที่เป็นตัวแทนจำาหน่ายราย

ใหญ่ (7-ELEVEN) ที่มีเครดิต 60 วันปรับลดลงอย่างมากจากสิ้นปี 2553 เป็นผลมาจากการเปลี่ยน DUE การชำาระเงินจากเดิมที่นับ DUE ภายใน 60 วันนับ

จากวันที่ตัวแทนจำาหน่ายจำาหน่ายบัตรเติมเงินให้กับลูกค้า เปลี่ยนเป็น DUE ภายใน 60 วันนับจากวันที่บริษัทฯ ขายบัตรเติมเงินให้ตัวแทนจำาหน่าย รวมถึงการ

เพิ่มสัดส่วนการขายให้กับตัวแทนจำาหน่ายที่มี DUE DATE สั้นลงด้วย เช่น ONE-2-CALL เป็นต้น

 3. สินทรัพย์ไม่มีตัวตนสุทธิและค่าลิขสิทธิ์จ่ายล่วงหน้า จำานวน 348 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากค่าลิขสิทธิ์เกมรอตัดจ่ายมีเพิ่มขึ้น

 4. สินทรัพย์อื่นๆ จำานวน 222 ล้านบาท ประกอบด้วย สินค้าคงเหลือ 12 ล้านบาท  เงินฝากที่ติดภาระค้ำาประกันกับสถาบันการเงินจำานวน 10 ล้าน

บาท โดยใช้เป็นหลักประกันในการขอทุเลาภาษีอากรต่อกรมสรรพกร และเป็นการค้ำาประกันวงเงิน FORWARD กับ SCB และสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

จำานวน 45 ล้านบาท เงินลงทุนในบริษัทร่วม 16 ล้านบาท สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นๆ 90  ล้านบาท ซึ่งได้รวมรายการจ่ายค่าลิขสิทธิ์ ไมโครซอฟท์จำานวน 26 ล้าน

บาท และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นจำานวน 49 ล้านบาท  

สินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 1,869 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วย

ฐานะทางการเงิน

สินทรัพย์

สินทรัพย์รวมและหนี้สินรวม ประจำาปี 2552-2554

 สินทรัพย์ของกลุ่มบริษัทฯ ประกอบด้วยรายการหลักๆ ดังนี้
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หนี้สิน

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

 หนี้สินของกลุ่มบริษัทฯ ประกอบด้วยรายการหลักๆ ดังนี้

หนี้สินรวมทั้งสิ้น 550 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วย

 1. รายได้ค่าบัตรเวลาและค่าสิทธิรับล่วงหน้า จำานวน 274 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 50 ของหนี้สินรวม 

 2. หนี้สินหมุนเวียนอื่นจำานวน 153 ล้านบาท ประกอบด้วย เงินลงทุนค้างชำาระ 43 ล้านบาท โบนัสค้างจ่าย 41 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้นจากปีก่อน

เนื่องจากมีการตั้งประมาณการโบนัสค้างจ่าย ณ สิ้นปีซึ่งจะมีการจ่ายในปีถัดไป ขณะที่ในปีก่อนมีการจ่ายโบนัสภายปี อีกทั้งภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย 9 ล้าน

บาท และหนี้สินอื่นจำานวน 60 ล้านบาท ประกอบด้วย เจ้าหนี้ค่าบริการอื่น ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานค้างจ่าย เช่น ค่าเช่า เป็นต้น  

 ส่วนของผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 1,319 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 46 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 4  ซึ่งเป็นผลมาจากผลกำาไรจากการดำาเนินงานในปี 2554  โดย

ในระหว่างปี 2554 มีการนำากำาไรสะสมมาจ่ายเงินปันผลจำานวนรวมทั้งสิ้น 253 ล้านบาท ตามที่ ได้อธิบายไว้ในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดข้างต้น

 ในระหว่างปี 2554 พนักงานของบริษัทฯ ได้ใช้สิทธิตามใบสำาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเป็นจำานวน 1,596,874 หุ้น ทำาให้ทุนที่ออกและเรียกชำาระ

เต็มมูลค่าเพิ่มขึ้นจาก 314 ล้านบาท  เป็น 316  ล้านบาท 
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เสนอ  ผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการ

  บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำากัด (มหาชน) 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

 ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบแสดงฐานะการเงินรวมของบริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และงบแสดงฐานะการเงิน

เฉพาะกิจการของบริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการ

เปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวม และงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการ

และงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสำาหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของแต่ละปี ซึ่งผู้บริหารของกิจการเป็นผู้รับผิดชอบต่อความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลในงบ

การเงินเหล่านี้ ส่วนข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าว จากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า 

 ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป ซึ่งกำาหนดให้ข้าพเจ้าต้องวางแผนและปฏิบัติงานเพื่อให้ได้ความ

เชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลว่า งบการเงินแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญหรือไม่ การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการทดสอบหลักฐานประกอบ

รายการทั้งที่เป็นจำานวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน การประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีที่กิจการใช้และประมาณการเกี่ยวกับรายการ

ทางการเงินที่เป็นสาระสำาคัญ ซึ่งผู้บริหารเป็นผู้จัดทำาขึ้น ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการที่นำาเสนอในงบการเงินโดยรวม ข้าพเจ้า

เชื่อว่าการตรวจสอบดังกล่าวให้ข้อสรุปที่เป็นเกณฑ์อย่างเหมาะสมในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

 ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 ผลการดำาเนินงาน

และกระแสเงินสดสำาหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของแต่ละปีของบริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และของบริษัท เอเชียซอฟท์ 

คอร์ปอเรชั่น จำากัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำาคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

 

	 โดยที่มิใช่เป็นการแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไข ตามที่อธิบายในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2554 บริษัทและบริษัท

ย่อยได้นำามาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่ ซึ่งออกโดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ และได้แสดงรายการในงบการเงินตามประกาศกรมพัฒนา

ธุรกิจการค้า ลงวันที่ 28 กันยายน 2554 เรื่องกำาหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน พ.ศ. 2554 ซึ่งกำาหนดให้ถือปฏิบัติกับงบการเงินสำาหรับรอบระยะเวลา

บัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2554 เป็นต้นไป เพื่อจัดทำาและนำาเสนองบการเงินนี้ งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 

31 ธันวาคม 2553 ซึ่งนำามาแสดงเปรียบเทียบได้แสดงตามรูปแบบใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 

ธันวาคม 2554 

มนตรี  พาณิชกุล

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3461

บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำากัด

กรุงเทพมหานคร 

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2555
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บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

 บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำากัด (มหาชน) (“บริษัท”) จัดตั้งขึ้นเป็นบริษัทจำากัด ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของประเทศไทย เมื่อ

วันที่ 20 กันยายน 2544 และบริษัทได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำากัดเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2550 ที่อยู่ตามที่ ได้จดทะเบียนคือ 9/283-5 ชั้น 28 อาคาร

ย.ูเอ็ม.ทาวเวอร์ ถนนรามคำาแหง แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร

 บริษัทและบริษัทย่อยประกอบธุรกิจหลักเป็นผู้จัดจำาหน่ายและผู้ให้บริการเกมคอมพิวเตอร์ทั้งเกมออนไลน์และเกมออฟไลน์ในประเทศไทย สิงคโปร์ 

มาเลเซีย เวียดนาม และอินโดนีเซีย

 ฝ่ายบริหารของบริษัทคาดว่าจะนำามาตรฐานการบัญชีฉบับที่เกี่ยวข้องกับบริษัทมาเริ่มถือปฏิบัติกับงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยเมื่อมาตรฐาน

ดังกล่าวมีผลบังคับใช้ โดยฝ่ายบริหารของบริษัทอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบต่องบการเงินในปีที่เริ่มใช้มาตรฐานดังกล่าว

 นอกจากนี้ บริษัทได้นำามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 เรื่อง “ภาษีเงินได้” มาถือปฏิบัติก่อนวันที่มีผลบังคับใช้

 งบการเงินนี้ ได้จัดทำาขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวัดมูลค่าองค์ประกอบของงบการเงิน ยกเว้นตามที่ ได้เปิดเผยในนโยบายการบัญชี

 เพื่อความสะดวกของผู้อ่านงบการเงิน บริษัทได้จัดทำางบการเงินฉบับภาษาอังกฤษขึ้นโดยแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทย ซึ่งการจัดทำางบการเงิน

ดังกล่าวเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดทำารายงานในประเทศ

 2.1 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการได้จัดทำาขึ้นในสกุลเงินบาท และเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีและวิธีปฏิบัติทางการบัญชีที่รับรอง

ทั่วไปในประเทศไทย โดยกำาหนดรูปแบบการนำาเสนองบการเงินตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าลงวันที่ 28 กันยายน 2554 เรื่อง  “กำาหนดรายการย่อที่

ต้องมีในงบการเงิน พ.ศ. 2554” และมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง “การนำาเสนองบการเงิน” ซึ่งมีผลบังคับใช้สำาหรับงบการเงินที่มี

รอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2554 เป็นต้นไป รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมตามข้อกำาหนดของสำานักงานคณะกรรมการกำากับ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

 2.2 สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกประกาศที่เกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชี และการตีความมาตรฐานการบัญชีที่มีผลบังคับใช้สำาหรับงบการเงินที่มีรอบระยะ

เวลาบัญชีเริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2556 เป็นต้นไป ดังต่อไปนี้

 ฉบับที่ 12          ภาษีเงินได้

 ฉบับที่ 20          การบัญชีสำาหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล

 ฉบับที่ 21  (ปรับปรุง 2552) ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

 ฉบับที่ 12          ภาษีเงินได้

 ฉบับที่ 20         การบัญชีสำาหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล

 ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552) ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

มาตรฐานการบัญชี

การตีความมาตรฐานการบัญชี
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   . ข้อมูลทั่วไป

     . เกณฑ์การจัดทำาและนำาเสนองบการเงิน



 2.3 เกณฑ์การจัดทำางบการเงินรวม

 งบการเงินรวมสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 ได้รวมรายการบัญชีของบริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำากัด (มหาชน) และ

บริษัทย่อย โดยได้ตัดยอดคงเหลือและรายการค้าที่มีสาระสำาคัญระหว่างกันแล้ว

 บริษัทย่อย หมายถึง บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำากัด (มหาชน) ได้เข้าถือหุ้นโดยทางตรงและทางอ้อมเกินกว่าร้อยละ 50 ของทุนที่ออก หรือ

ที่บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำากัด (มหาชน) สามารถควบคุมการกำาหนดนโยบายการเงินและการดำาเนินงานของกิจการได้

บริษัทย่อยซึ่งแสดงอยู่ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ได้แก่

 
(1)

 บริษัทจดทะเบียนเลิกต่อสำานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2553 และได้จดทะเบียนเสร็จการชำาระบัญชี 

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2554

 
(2)

 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2554 ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2554 ของบริษัท เอเชียซอฟท์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด มีมติลงทุนซื้อหุ้นสามัญ

ของบริษัท PT. ASIASOFT โดยบริษัทดังกล่าว มีทุนจดทะเบียน จำานวน 43,750 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 437,500 

ดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา 

 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2554 ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 3/2554 ของบริษัท เอเชียซอฟท์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด มีมติลงทุนซื้อหุ้นสามัญของ

บริษัท PT. ASIASOFT โดยบริษัทดังกล่าว มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 437,500 ดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา เป็น 1,000,000 ดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา โดยออก

เป็นหุ้นสามัญใหม่จำานวน 36,250 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 ดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา          รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 362,500 ดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา และเสนอขายหุ้น

จำานวน 36,250 หุ้น ให้แก่ บริษัท เอเชียซอฟท์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด ดังนั้น ณ 31 ธันวาคม 2554 บริษัท เอเชียซอฟท์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด ถือหุ้น

ร้อยละ 80 ของทุนจดทะเบียนบริษัท PT. ASIASOFT

         ประเภทธุรกิจ         จดทะเบียนใน อัตราการถือหุ้น (ร้อยละ)

           ณ วันที ่         ณ วันที่

                   31 ธันวาคม     31 ธันวาคม

                                2554          2553

บริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดย บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำากัด (มหาชน)

บริษัท เอเชียซอฟท์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด     เพื่อการลงทุน   ประเทศไทย   99.99           99.99

บริษัท เพลย์พอล จำากัด 
(1)
          พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ประเทศไทย      -           90.20

บริษัท เพลย์พาร์ค จำากัด         บริการความบันเทิงผ่านเว็บไซต์ ประเทศไทย    99.99           99.99

บริษัท เอ แคปปิตอล จำากัด       เพื่อการลงทุน  ประเทศไทย    99.99           99.99

บริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดย บริษัท เอเชียซอฟท์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด

ASIASOFT ONLINE PTE. LTD.    บริการเกมออนไลน์  ประเทศสิงคโปร์   100.00         100.00

AS ONLINE SDN. BHD.    บริการเกมออนไลน์  ประเทศมาเลเซีย   100.00         100.00

PT. ASIASOFT 
(2)
     บริการเกมออนไลน ์  ประเทศอินโดนีเซีย    80.00             -

บริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดย บริษัท เอ แคปปิตอล จำากัด

บริษัท ฟันบ็อกซ์ จำากัด    บริการเกมออนไลน ์  ประเทศไทย    99.99           99.99
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 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2554 บริษัทและบริษัทย่อยได้ใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่ซึ่งออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี ซึ่ง

กำาหนดให้ถือปฏิบัติกับงบการเงินสำาหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2554 เป็นต้นไป โดยการถือปฏิบัติดังกล่าวไม่มีผลกระทบอย่าง

เป็นสาระสำาคัญต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ยกเว้นมาตรฐานการบัญชีดังต่อไปนี้ 

 3.1 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง “การนำาเสนองบการเงิน”

 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง “การนำาเสนองบการเงิน” มีการเปลี่ยนแปลงข้อกำาหนดเกี่ยวกับการแสดงรายการในงบการ

เงิน จึงมีผลกระทบต่อการจัดประเภทรายการใหม่สำาหรับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ซึ่งนำามาแสดง

เปรียบเทียบ

 3.2 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่อง “ผลประโยชน์ของพนักงาน”

 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2554 บริษัทและบริษัทย่อยได้นำามาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 เรื่อง “ผลประโยชน์ของพนักงาน” มาใช้เป็นครั้งแรก 

(ดูหมายเหตุข้อ 20) โดยคำานวณประมาณการภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานไทยจากข้อ

สมมติฐานทางคณิตศาสตร์ประกันภัย ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานตามวิธี PROJECTED UNIT CREDIT ทั้งนี้บริษัทและบริษัทย่อยเลือกรับรู้ต้นทุนบริการ

และต้นทุนดอกเบี้ยในอดีต โดยบริษัทเลือกรับรู้ต้นทุนบริการในอดีตเป็นค่าใช้จ่ายด้วยวิธีเส้นตรงตลอดในระยะเวลา 5 ปี นับจากวันที่มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มี

ผลบังคับใช้ซึ่งเป็นไปตามการปฏิบัติในช่วงการเปลี่ยนแปลงที่กำาหนดไว้ในมาตรฐานการบัญชีฉบับดังกล่าว

 ผลกระทบจากการเริ่มใช้นโยบายการบัญชีดังกล่าวเป็นครั้งแรกต่องบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 มีดังนี้

 4.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบด้วย เงินสดในมือ เงินฝากสถาบันการเงิน และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง ที่มีระยะเวลาครบ

กำาหนดไม่เกิน 3 เดือน ทั้งนี้ ไม่รวมเงินฝากประจำาและเงินฝากสถาบันการเงินที่ใช้เป็นหลักประกัน 

 4.2 เงินลงทุนชั่วคราว

 เงินลงทุนชั่วคราว ประกอบด้วยเงินฝากประจำาที่ ไม่เกิน 12 เดือน เงินลงทุนในกองทุนเปิด ตั๋วสัญญาใช้เงิน ตั๋วแลกเงิน พันธบัตรธนาคารแห่ง

ประเทศไทย หุ้นกู้ และหุ้นสามัญ

 เงินลงทุนชั่วคราวจัดประเภทเป็นเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้าแสดงในงบแสดงฐานะการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนใน

กองทุนเปิดคำานวณโดยใช้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน 

 กำาไรและขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการขายหลักทรัพย์เพื่อค้า และกำาไรและขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับปรุงมูลค่ายุติธรรมรับรู้ในงบกำาไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จ

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงานในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการมีจำานวนรวม 

8,405,981 บาท และ 7,638,284 บาท ตามลำาดับ โดยบริษัทยังไม่รับรู้เป็นหนี้สินในงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการจำานวน 6,724,785 บาท และ 

6,110,627 บาท ตามลำาดับ

 นโยบายการบัญชีที่สำาคัญของบริษัทและบริษัทย่อยโดยสรุปได้ดังต่อไปนี้

            หน่วย : บาท

         งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

ภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงานเพิ่มขึ้น       1,681,196        1,527,657

งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554

ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงานเพิ่มขึ้น        1,681,196        1,527,657
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     . การนำามาตรฐานการบัญชีที่ออกใหม่มาถือปฏิบัติ

     . นโยบายการบัญชีที่สำาคัญ



 4.3 ลูกหนี้การค้า

 ลูกหนี้การค้าแสดงในราคาทุนสุทธิหลังจากหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 

 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญกำาหนดขึ้นโดยประมาณจำานวนหนี้ที่คาดว่าจะเรียกเก็บเงินไม่ได้ การประมาณดังกล่าวอาศัยประสบการณ์ของบริษัทในการเก็บ

เงินจากลูกหนี้ ประกอบกับการพิจารณาฐานะการเงินของลูกหนี้แต่ละรายด้วย

 4.4 สินค้าคงเหลือ

 สินค้าคงเหลือแสดงด้วยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำากว่า ราคาทุนของสินค้าคงเหลือคำานวณ โดยวิธีเข้าก่อนออก

ก่อน (FIFO) บริษัทประมาณมูลค่าสุทธิที่จะได้รับจากราคาโดยประมาณที่คาดว่าจะขายได้ตามลักษณะการประกอบธุรกิจตามปกติ หักด้วยประมาณการต้นทุนใน

การผลิตสินค้านั้นให้เสร็จ และต้นทุนที่จำาเป็นต้องจ่ายไปเพื่อให้ขายสินค้านั้นได้ บริษัทตั้งค่าเผื่อลดมูลค่าสินค้าเมื่อพบว่ามีสินค้าเก่า ล้าสมัยหรือเสื่อมคุณภาพ

 4.5 เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

 เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมแสดงโดยใช้วิธีราคาทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ในกรณีที่มีการขาดทุนจากการด้อยค่า ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนจะถูกบันทึกในงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

 เงินลงทุนในบริษัทร่วม แสดงโดยวิธีส่วนได้เสียในงบการเงินรวม

 4.6 เงินลงทุนระยะยาวอื่น

 เงินลงทุนระยะยาวอื่นแสดงโดยใช้วิธีราคาทุน หักค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี) ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

 ในกรณีที่มีการขาดทุนจากการด้อยค่า ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนระยะยาวอื่นจะถูกบันทึกในงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

 4.7 อุปกรณ์

 อุปกรณ์ แสดงโดยใช้วิธีราคาทุน หักค่าเสื่อมราคาสะสม

 ค่าเสื่อมราคาคำานวณ โดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ โดยประมาณตามระยะเวลา 3 - 5 ปี

 ในกรณีที่เกิดการด้อยค่าในอุปกรณ์ ผลขาดทุนจากการด้อยค่าจะถูกบันทึกในงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

 4.8 สัญญาเช่า

 สัญญาเช่าดำาเนินงาน

 สัญญาเช่าระยะยาวเพื่อเช่าสินทรัพย์โดยที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ตกอยู่กับผู้ให้เช่าจะจัดเป็นสัญญาเช่าดำาเนิน

งาน เงินที่ต้องจ่ายภายใต้สัญญาเช่าดำาเนินงาน (สุทธิจากสิ่งตอบแทนจูงใจที่ ได้รับจากผู้ให้เช่า) จะบันทึกในงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จโดยใช้วิธีเส้นตรงตลอด

อายุของสัญญาเช่านั้น

 ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการยกเลิกสัญญาเช่าดำาเนินงานก่อนหมดอายุการเช่า เช่น เบี้ยปรับที่ต้องจ่ายให้กับผู้ให้เช่าจะบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในระยะเวลา

บัญชีที่การยกเลิกนั้นเกิดขึ้น

 สัญญาเช่าการเงิน

 สัญญาเช่าซึ่งบริษัทได้รับโอนผลตอบแทนและความเสี่ยงส่วนใหญ่ของการเป็นเจ้าของสินทรัพย์ยกเว้นกรรมสิทธิ์ทางกฎหมายถือเป็นสัญญาเช่า

ทางการเงิน บริษัทบันทึกสินทรัพย์ที่เช่าในมูลค่ายุติธรรม ณ วันเริ่มต้นของสัญญาเช่าหรือมูลค่าปัจจุบันของจำานวนเงินขั้นต่ำาที่จะต้องจ่ายตามสัญญาเช่า

แล้วแต่จำานวนใดจะต่ำากว่า ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ที่เช่าคำานวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์ ดอกเบี้ยหรือค่าใช้จ่าย

ทางการเงินคำานวณโดยใช้วิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดระยะเวลาของสัญญา ดอกเบี้ยหรือค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าเสื่อมราคารับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบ

กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

 4.9 ค่าความนิยม

 ค่าความนิยม ได้แก่ ต้นทุนการได้มาซึ่งเงินลงทุนที่สูงกว่ามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิที่ ได้มาจากการลงทุนในหุ้นของบริษัทที่ลงทุน ค่าความ

นิยมแสดงในราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)

 4.10 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนประกอบด้วย ค่าลิขสิทธิ์เกมรอตัดจ่าย ค่าลิขสิทธิ์โปรแกรมรอตัดจ่าย และเกมที่พัฒนาแล้ว

 ค่าลิขสิทธิ์เกมรอตัดจ่ายและค่าลิขสิทธิ์โปรแกรมรอตัดจ่าย แสดงโดยใช้วิธีราคาทุนหักด้วยค่าตัดจำาหน่ายสะสม ค่าตัดจำาหน่ายคำานวณโดยวิธี

เส้นตรงตามปีที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์ตามอายุสัญญา บริษัทจะทบทวนราคาตามบัญชีใหม่ในแต่ละปีและปรับปรุงหากมีการด้อยค่า
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        เกมที่พัฒนาแล้ว ประกอบด้วย เงินเดือนของฝ่ายเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเกม และค่าใช้จ่ายทางตรงที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอยู่ในขั้นตอนของการ

พัฒนา บริษัทมีนโยบายตัดจำาหน่ายโดยวิธีเส้นตรงตามระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์เมื่อการพัฒนาเสร็จสมบูรณ์ เป็นระยะเวลา 2 - 5 ปี บริษัทจะทบทวน

ราคาตามบัญชีใหม่ในแต่ละปีและปรับปรุงหากมีการด้อยค่า

 4.11 ผลประโยชน์พนักงาน

  4.11.1 กองทุนสำารองเลี้ยงชีพ

  บริษัทและบริษัทย่อยได้จัดตั้งกองทุนสำารองเลี้ยงชีพซึ่งเป็นแผนการจ่ายสมทบตามที่กำาหนดไว้ สินทรัพย์ของกองทุนสำารองเลี้ยงชีพได้

แยกออกจากสินทรัพย์ของบริษัทและบริษัทย่อย และมีการบริหารโดยผู้จัดการกองทุน กองทุนสำารองเลี้ยงชีพได้รับเงินสะสมเข้ากองทุนจากพนักงานและเงิน

สมทบจากบริษัทและบริษัทย่อย เงินจ่ายสมทบกองทุนสำารองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำาหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดรายการนั้น

  4.11.2 ผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน

  บริษัทและบริษัทย่อยจัดให้มีผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงานเพื่อจ่ายให้แก่พนักงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานและ

ระเบียบการเกษียณอายุพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย โดยคำานวณผลประโยชน์ของพนักงานดังกล่าวจากข้อสมมติฐานทางคณิตศาสตร์ประกันภัย ณ วัน

สิ้นรอบระยะเวลารายงานด้วยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (PROJECTED UNIT CREDIT METHOD) ซึ่งเป็นการประมาณการจากมูลค่าปัจจุบันของ

กระแสเงินสดของผลประโยชน์ที่คาดว่าจะต้องจ่ายในอนาคตโดยคำานวณบนพื้นฐานของข้อสมมติฐานทางคณิตศาสตร์ประกันภัย อันได้แก่ เงินเดือนพนักงาน 

อัตราการลาออก อัตรามรณะ อายุงาน และปัจจัยอื่นๆ ทั้งนี้อัตราคิดลดที่ใช้ในการคำานวณภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงานอ้างอิงจาก

อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาล กำาไรหรือขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงประมาณการจะรับรู้ในงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำาหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิด

รายการ ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของพนักงานจะบันทึกในงบกำาไรขาดทุนเพื่อกระจายต้นทุนดังกล่าวตลอดระยะเวลาของการจ้างงาน อย่างไร

ก็ตาม ในการนำามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่อง “ผลประโยชน์ของพนักงาน” มาใช้เป็นครั้งแรก บริษัทและบริษัทย่อยเลือกรับรู้ต้นทุนบริการในอดีตสำาหรับ

ภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน โดยทยอยรับรู้หนี้สินในช่วงการเปลี่ยนแปลง (TRANSITIONAL LIABILITIES) เป็นค่าใช้จ่ายในงบกำาไร

ขาดทุน ตามวิธีเส้นตรงเป็นระยะเวลา 5 ปี ซึ่งเป็นไปตามการปฏิบัติในช่วงการเปลี่ยนแปลงที่กำาหนดไว้ในมาตรฐานการบัญชีฉบับดังกล่าว (ดูหมายเหตุข้อ 3.2 

และข้อ 20)

 4.12 หุ้นทุนซื้อคืน

 หุ้นทุนซื้อคืนแสดงมูลค่าในงบแสดงฐานะการเงินด้วยราคาทุนเป็นรายการหักจากส่วนของผู้ถือหุ้นทั้งหมด หากราคาขายของหุ้นทุนซื้อคืนสูงกว่า

ราคาซื้อหุ้นทุนซื้อคืน บริษัทจะรับรู้ผลต่างเข้าบัญชีส่วนเกินมูลค่าหุ้นทุนซื้อคืนและหากราคาขายของหุ้นทุนซื้อคืนต่ำากว่าราคาซื้อหุ้นทุนซื้อคืน บริษัทจะนำา

ผลต่างหักจากส่วนเกินมูลค่าหุ้นทุนซื้อคืนให้หมดไปก่อน แล้วจึงนำาผลต่างที่เหลืออยู่ไปหักจากบัญชีกำาไรสะสม

 4.13 รายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

 รายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศที่เกิดขึ้นระหว่างปี แปลงค่าเป็นเงินบาทตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ สินทรัพย์ และหนี้สินที่เป็น

ตัวเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศคงเหลือ ณ วันสิ้นปีแปลงค่าเป็นเงินบาทตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น ซึ่งกำาหนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทย กำาไรขาดทุน

จากการแปลงค่าดังกล่าวรวมไว้ในงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

 การแปลงค่างบการเงินต่างประเทศเป็นเงินบาทเพื่อจัดทำางบการเงินรวมใช้อัตราแลกเปลี่ยนดังต่อไปนี้

 ก. สินทรัพย์และหนี้สิน แปลงค่าโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน

 ข. ส่วนของผู้ถือหุ้น แปลงค่าโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ

 ค. รายได้และค่าใช้จ่าย แปลงค่าโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยระหว่างปี

 กำาไร (ขาดทุน) จากการแปลงค่างบการเงินต่างประเทศ แสดงไว้ภายใต้องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น

 รายการตัดบัญชีระหว่างกันใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการและวันที่จัดทำางบการเงินรวม

 4.14 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

 บริษัทและบริษัทย่อยรับรู้รายได้และค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์คงค้าง

 บริษัทและบริษัทย่อยรับรู้รายได้จากการให้บริการเกมออนไลน์เมื่อผู้เล่นเกมใช้บริการแล้ว

 บริษัทรับรู้รายได้จากการขายเมื่อส่งมอบสินค้าให้แก่ลูกค้าแล้ว รายได้จากการขายเป็นจำานวนที่สุทธิจากส่วนลด

 รายได้จากการจำาหน่ายสื่อสิ่งพิมพ์ แสดงมูลค่าตามราคาในใบแจ้งหนี้ของสินค้าที่ ได้ส่งมอบแล้ว หลังจากหักสินค้ารับคืนและส่วนลดแล้ว

 บริษัทและบริษัทย่อยรับรู้รายได้ค่าสิทธิในการบริการให้เล่นเกมจากร้านเกมซึ่งมีระยะเวลา 1 ปี โดยวิธีเส้นตรงตามระยะเวลาของสิทธิ

 บริษัทและบริษัทย่อยรับรู้รายได้จากการให้บริการโฆษณาบนเว็บไซต์ตามระยะเวลาของสัญญาที่ทำากับผู้โฆษณา
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 4.15 ภาษีเงินได้

 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ประกอบด้วยจำานวนรวมของภาษีเงินได้ในงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

  4.15.1 ภาษีเงินได้ในงวดปัจจุบัน

  ภาษีเงินได้ในงวดปัจจุบัน คือ จำานวนภาษีเงินได้ที่ต้องชำาระโดยคำานวณจากกำาไรทางภาษีสำาหรับปี กำาไรทางภาษีแตกต่างจากกำาไรที่

แสดงในงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเนื่องจากกำาไรทางภาษีไม่ได้รวมรายการที่สามารถถือเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายทางภาษีในปีอื่นๆ และไม่ได้รวมรายการที่ ไม่

สามารถถือเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายทางภาษี หนี้สินภาษีเงินได้ในงวดปัจจุบันคำานวณโดยใช้อัตราภาษี ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน

  4.15.2 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

  ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็นการรับรู้ผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างมูลค่าทางบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินในงบการเงินกับมูลค่าของ

สินทรัพย์และหนี้สินที่ใช้ในการคำานวณกำาไรทางภาษี (ฐานภาษี) บริษัทได้รับรู้หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำาหรับผลแตกต่างชั่วคราวทุกรายการ และ

รับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำาหรับผลแตกต่างชั่วคราวเท่าที่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่ากำาไรทางภาษีจะมีจำานวนเพียงพอที่จะนำาผลแตกต่าง

ชั่วคราวนั้นมาใช้ประโยชน์ได้ 

 บริษัททบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงินของแต่ละงวด และลดมูลค่าตามบัญชีของ

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีลงเมื่อบริษัทเห็นว่าไม่น่าจะมีความเป็นไปได้อีกต่อไปว่ากิจการจะมีกำาไรทางภาษีเพียงพอที่จะนำาสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการ

ตัดบัญชีบางส่วนหรือทั้งหมดมาใช้ประโยชน์ได้ ทั้งนี้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่ปรับลดลงนั้น บริษัทจะกลับรายการเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่า

กิจการจะมีกำาไรทางภาษี เพียงพอที่จะนำาสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีบางส่วนหรือทั้งหมดมาใช้ประโยชน์ได้

 บริษัทคำานวณมูลค่าสินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีด้วยอัตราภาษีที่คาดว่าจะต้องใช้ในงวดที่รับรู้สินทรัพย์หรือชำาระหนี้สินโดยอิงตาม

อัตราภาษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน

 บริษัทจะนำารายการสินทรัพย์ภาษีเงินได้มาหักกลบกับรายการหนี้สินภาษีเงินได้เมื่อบริษัทมีสิทธิตามกฎหมายในการนำาสินทรัพย์และหนี้สินดังกล่าว

มาหักกลบกันและบริษัทตั้งใจจะชำาระหนี้สินดังกล่าวด้วยยอดสุทธิหรือตั้งใจจะรับชำาระสินทรัพย์และหนี้สินในเวลาเดียวกัน

 4.16 กำาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานและกำาไรต่อหุ้นปรับลด

 กำาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำานวณโดยการหารกำาไรส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ด้วยจำานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำาหนักตามจำานวนหุ้นที่ออกจำาหน่าย 

จำานวนหุ้นทุนซื้อคืน และจำานวนหุ้นที่เพิ่มขึ้นจากการแปลงใบสำาคัญแสดงสิทธิในระหว่างปี

 ในการคำานวณกำาไรต่อหุ้นปรับลดคำานวณโดยการหารกำาไรส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ด้วยจำานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำาหนักซึ่งรวมผลกระทบ

จากจำานวนหุ้นที่เพิ่มขึ้นจากการแปลงใบสำาคัญแสดงสิทธิในระหว่างปี

 4.17 การใช้ดุลยพินิจของผู้บริหาร

 ในการจัดทำางบการเงินให้เป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป บริษัทต้องอาศัยดุลยพินิจของผู้บริหารในการกำาหนดนโยบายการบัญชี การ

ประมาณการและการตั้งข้อสมมติฐานหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อการแสดงจำานวนสินทรัพย์ หนี้สิน และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์และหนี้สินที่

อาจเกิดขึ้น ณ วันที่ในงบการเงิน รวมทั้งการแสดงรายได้และค่าใช้จ่ายของงวดบัญชี ถึงแม้ว่าการประมาณการของผู้บริหารได้พิจารณาอย่างสมเหตุสมผล

ภายใต้เหตุการณ์ ณ ขณะนั้น ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจมีความแตกต่างไปจากที่ ได้ประมาณการไว้

 4.18 ใบสำาคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญที่จัดสรรให้แก่พนักงาน

 ใบสำาคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญที่จัดสรรให้แก่พนักงานจะรับรู้ เมื่อมีการใช้สิทธิและบันทึกเป็น หุ้นสามัญที่ออกเพิ่มในทุนที่ออกและชำาระแล้ว
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รายการที่ไม่เกี่ยวข้องกับเงินสด ประกอบด้วย

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย

        ANNUAL REPORT 2011 

87 
 

CONNECTION IS AN ORIGIN OF THE WORLD SUCCESS      

     . เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

     . ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระแสเงินสด



เงินลงทุนชั่วคราว ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย

ลูกหนี้การค้า - สุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย
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    . เงินลงทุนชั่วคราว

     . ลูกหนี้การค้า - สุทธิ



        . ค่าลิขสิทธิ์จ่ายล่วงหน้า - สุทธิ

ค่าลิขสิทธิ์จ่ายล่วงหน้า - สุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย

     . สินค้าคงเหลือ - สุทธิ

สินค้าคงเหลือ - สุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย

 สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 ต้นทุนของสินค้าคงเหลือที่บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบการเงินรวมมีจำานวน 4.10 ล้านบาท และ 

19.72 ล้านบาท ตามลำาดับ และในงบการเงินเฉพาะกิจการมีจำานวน 3.79 ล้านบาท และ 8.35 ล้านบาท ตามลำาดับ

 สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 ต้นทุนสินค้าที่บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายได้รวมการเพิ่มขึ้นและการกลับรายการของค่าเผื่อสินค้า

เสื่อมสภาพของสินค้าคงเหลือในงบการเงินรวมมีจำานวน 2.33 ล้านบาท และ 0.74 ล้านบาท ตามลำาดับ และในงบการเงินเฉพาะกิจการ ได้รวมการเพิ่มขึ้นของ

ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพ   ของสินค้าคงเหลือจำานวน 2.33 ล้านบาท และ 0.07 ล้านบาท ตามลำาดับ
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     . เงินลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธิ

เงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีราคาทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย                     

    . เงินลงทุนในบริษัทร่วม

เงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีส่วนได้เสียในงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ประกอบด้วย

 
(1)
 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2554 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554 ของบริษัท เอ แคปปิตอล จำากัด มีมติพิเศษให้ลงทุนซื้อหุ้นสามัญของบริษัท

ไทยแวร์ คอมมิวนิเคชั่น จำากัด โดยบริษัทดังกล่าว มีทุนจดทะเบียน จำานวน 150,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 1,500,000 บาท โดยบริษัท 

เอ แคปปิตอล จำากัด ถือหุ้นร้อยละ 40 ของทุนจดทะเบียนบริษัทไทยแวร์ คอมมิวนิเคชั่น จำากัด

 
(2) 

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2554 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2554 ของบริษัท เอ แคปปิตอล จำากัด มีมติพิเศษให้ลงทุนซื้อหุ้นสามัญของ 

บริษัท ไซเบอร์เกมส์   คอร์ปอเรชั่น จำากัด โดยบริษัทดังกล่าว มีทุนจดทะเบียน จำานวน 100,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 1,000,000 

บาท โดยบริษัท เอ แคปปิตอล จำากัด ถือหุ้นร้อยละ 30 ของทุนจดทะเบียนบริษัท ไซเบอร์เกมส์ คอร์ปอเรชั่น จำากัด
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(1)
 เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2554 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554 บริษัท เอเชียซอฟท์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด มีมติพิเศษอนุมัติให้เพิ่ม

ทุนของบริษัทจากเดิม 100 ล้านบาท เป็น 112 ล้านบาท โดยออกเป็นหุ้นสามัญใหม่จำานวน 120,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท บริษัทเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน 12 

ล้านบาท ให้แก่ บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำากัด (มหาชน) ร้อยละ 100 ดังนั้นอัตราการถือหุ้นของ บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำากัด (มหาชน) ไม่

เปลี่ยนแปลงภายหลัง บริษัท เอเชียซอฟท์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด เพิ่มทุน อย่างไรก็ตาม บริษัท เอเชียซอฟท์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด ได้จดทะเบียนการเพิ่ม

ทุนจดทะเบียนบริษัทแล้ว เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2554

 
(2)
 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2554 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554 ของบริษัท เอ แคปปิตอล จำากัด มีมติพิเศษอนุมัติให้เพิ่มทุนของบริษัทจาก

เดิม 2 ล้านบาทเป็น 6.5 ล้านบาท โดยออกเป็นหุ้นสามัญใหม่จำานวน 45,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท บริษัทเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน 4.5 ล้านบาทให้แก่ บริษัท 

เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำากัด (มหาชน) ร้อยละ 100 ดังนั้นอัตราการถือหุ้นของ บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำากัด (มหาชน) ไม่เปลี่ยนแปลงภายหลัง 

บริษัท เอ แคปปิตอล จำากัด  เพิ่มทุน อย่างไรก็ตาม บริษัท เอ แคปปิตอล จำากัด ได้จดทะเบียนการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทแล้ว เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2554 

 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2554 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2554 ของบริษัท เอ แคปปิตอล จำากัด มีมติพิเศษอนุมัติให้เพิ่มทุนของบริษัทจากเดิม 

6.5 ล้านบาทเป็น 20 ล้านบาท โดยออกเป็นหุ้นสามัญใหม่จำานวน 135,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท บริษัทเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน 13.5 ล้านบาทให้แก่ บริษัท 

เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำากัด (มหาชน) ร้อยละ 100 ดังนั้นอัตราการถือหุ้นของ บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำากัด (มหาชน) ไม่เปลี่ยนแปลงภายหลัง 

บริษัท เอ แคปปิตอล จำากัด เพิ่มทุน อย่างไรก็ตาม บริษัท เอ แคปปิตอล จำากัด ได้จดทะเบียนการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทแล้ว เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2554
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    . เงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุทธิ

เงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย

อุปกรณ์ - สุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย:

งบการเงินรวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

 
(1)
 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2554 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2554  มีมติอนุมัติให้ดำาเนินการขายเงินลงทุน N-LOG SOFT INC. การ

ดำาเนินการขายเงินลงทุนเสร็จสิ้นในไตรมาสที่ 3/2554
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    . อุปกรณ์ - สุทธิ



งบการเงินรวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 ราคาทุนของอุปกรณ์ในงบการเงินรวมที่ ได้คำานวณค่าเสื่อมราคาเต็มจำานวนแล้ว แต่ยังใช้งานอยู่มีจำานวน 

156.96  ล้านบาท และ 141.56 ล้านบาท ตามลำาดับ
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งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
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งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 ราคาทุนของอุปกรณ์ในงบการเงินเฉพาะกิจการที่ ได้คำานวณค่าเสื่อมราคาเต็มจำานวนแล้ว แต่ยังใช้งานอยู่มี

จำานวน 115.37 ล้านบาท และ 108.61 ล้านบาท ตามลำาดับ
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ค่าความนิยม ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย

งบการเงินรวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
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    . ค่าความนิยม



สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย

งบการเงินรวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
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        . สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ



งบการเงินรวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553
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 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ราคาทุนของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ในงบการเงินเฉพาะกิจการที่ ได้คำานวณค่าตัดจำาหน่ายเต็มจำานวนแล้ว แต่ยังใช้งานอยู่

มีจำานวน 5.39 ล้านบาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553:ไม่มี)



งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
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งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ราคาทุนของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ในงบการเงินเฉพาะกิจการที่ ได้คำานวณค่าตัดจำาหน่ายเต็มจำานวนแล้ว แต่ยังใช้งานอยู่

มีจำานวน 5.39 ล้านบาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553:ไม่มี)
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        . สินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย
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รายการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกิดขึ้นในระหว่างปีมีดังนี้
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ภาษีเงินได้นิติบุคคล

 ตามพระราชกฤษฎีกา ฉบับที่ 530 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2554 กำาหนดให้ลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลสำาหรับกำาไรสุทธิของบริษัทเป็นระยะเวลาสาม

รอบระยะเวลาบัญชีจากอัตราร้อยละ 30 เหลือร้อยละ 23 สำาหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2555 และร้อยละ 20 สำาหรับรอบระยะ

เวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2556 และ 2557 

 บริษัทใช้อัตราภาษีร้อยละ 25 ในการคำานวณภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และใช้อัตราภาษีร้อยละ 20 และ 23 

ในการคำานวณภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554

 การลดอัตราภาษีดังกล่าวมีผลให้มูลค่าสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีของงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

2554 ลดลงเป็นจำานวน 2.78 ล้านบาท และรับรู้เป็นภาษีเงินได้ในปี 2554

 

 บริษัทย่อยในต่างประเทศใช้อัตราภาษีที่กำาหนดในประเทศนั้นๆ ในการคำานวณค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ในปีปัจจุบันตามแบบแสดงรายการและใช้ในการ

คำานวณภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ  2553

 บริษัท คำานวณภาษีเงินได้นิติบุคคลสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 ในอัตราร้อยละ 25 

 บริษัทย่อยในสิงคโปร์ คำานวณภาษีเงินได้นิติบุคคลสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 ในอัตราร้อยละ 17
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 บริษัทย่อยในมาเลเซีย คำานวณภาษีเงินได้นิติบุคคลสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 ในอัตราร้อยละ 25 

 บริษัทย่อยในอินโดนีเซีย คำานวณภาษีเงินได้นิติบุคคลสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ในอัตราร้อยละ 25

 บริษัทย่อยในประเทศไทยแห่งหนึ่งคำานวณภาษีเงินได้นิติบุคคลสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 ในอัตราก้าวหน้าร้อยละ 15 ถึง 25

 บริษัทย่อยในประเทศอีก 3 แห่ง คำานวณภาษีเงินได้นิติบุคคลสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 ในอัตราร้อยละ 30

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 บริษัทและบริษัทย่อยมีสัญญาเช่าทางการเงินที่มีระยะเวลาของสัญญาเช่าเฉลี่ย 18 - 60 เดือน โดยสัญญา

เช่าทางการเงินดังกล่าวมีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงร้อยละ 3.50 - 7.75 ต่อปี และมีกำาหนดการชำาระเป็นรายเดือน

         . หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิ

หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน - สุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย
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        . รายการกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

 งบการเงินดังกล่าวได้รวมรายการที่เกิดขึ้นกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งเกี่ยวข้องกันโดยการถือหุ้นและ/หรือมีกรรมการร่วมกัน ดังนั้น

งบการเงินนี้จะแสดงรวมถึงผลของรายการดังกล่าวตามมูลฐานที่ได้ตกลงกันระหว่างบริษัทกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

 รายการระหว่างกิจการที่เกี่ยวข้องกันที่สำาคัญสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 มีดังนี้
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 รายได้จากการขายและให้บริการกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันข้างต้นใช้ราคาทุนบวกกำาไรตามที่ตกลงร่วมกัน 

 บริษัทหยุดรับรู้รายได้จากการขายและให้บริการและลูกหนี้การค้า-บริษัทที่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่งตั้งแต่ไตรมาสที่ 3 ของปี 2553 เนื่องจากบริษัท

ที่เกี่ยวข้องกันแห่งนี้ ไม่สามารถชำาระหนี้ ได้ตามกำาหนดเวลา ประกอบกับมียอดค้างชำาระเป็นเวลานาน ทำาให้มีความไม่แน่นอนว่าบริษัทจะได้รับประโยชน์เชิง

เศรษฐกิจในอนาคตเพิ่มขึ้นจากการเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์หรือการลดลงของหนี้สิน อย่างไรก็ตามในปี 2554 บริษัทได้รับชำาระหนี้จากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

ดังกล่าวสำาหรับรายการค้าระหว่างเดือนมกราคม - ตุลาคม 2554 แล้ว จำานวน 11.73 ล้านบาท ส่วนคงเหลือสำาหรับรายการค้าระหว่างเดือนพฤศจิกายน ถึง

ธันวาคม 2554 จำานวน 2.16 ล้านบาท บริษัทได้ชำาระหนี้ทั้งจำานวนแล้วภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2555 แต่เนื่องจากรายได้ดังกล่าวไม่สามารถบ่งชี้ถึงความ

สามารถในการจ่ายชำาระในอนาคตที่เกิดจากการดำาเนินงานโดยปกติ ดังนั้นบริษัทจึงรับรู้รายการดังกล่าวเป็นรายได้อื่นในงบการเงิน 

ยอดคงเหลือที่สำาคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้
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      . ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

จำานวนที่รับรู้ในงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้

การเปลี่ยนแปลงมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้

ข้อสมมติในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่สำาคัญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้

 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2554 บริษัทและบริษัทย่อยมีต้นทุนบริการในอดีตในงบการเงินรวมจำานวน 8,405,981 บาท และในงบการเงินเฉพาะกิจการ

จำานวน 7,638,284 บาท ซึ่งบริษัททยอยรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายตามวิธีเส้นตรงเป็นระยะเวลา 5 ปี ในงบกำาไรเบ็ดเสร็จรวมและงบกำาไรเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ เฉลี่ยปี

ละ 1,681,196 บาท และ 1,527,657 บาท ตามลำาดับ

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทและบริษัทย่อยมีภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงานในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการรวม จำานวน 

6,724,785 บาท และ 6,110,627 บาท ตามลำาดับ ภาระผูกพันดังกล่าว คำานวณโดยวิธีคิดลดมูลค่าปัจจุบันของประมาณการจำานวนเงินผลประโยชน์ในอนาคต

ที่พนักงานจะได้รับตามรายงานของผู้เชี่ยวชาญด้านคณิตศาสตร์ประกันภัย
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         . ใบสำาคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญที่จัดสรรให้แก่พนักงาน

 เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2554 มีพนักงานของบริษัทใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำาคัญแสดงสิทธิจำานวน 1,567,100 หน่วย ซึ่งแปลงเป็นหุ้นสามัญ

ภายหลังการปรับสิทธิได้เท่ากับ 1,596,874 หุ้น

 หลังจากวันใช้สิทธิวันสุดท้าย (วันที่ 15 พฤษภาคม 2554) บริษัทมีผู้มาใช้สิทธิแปลงเป็นหุ้นสามัญทั้งหมด 15,907,762 หุ้นจากจำานวนสิทธิที่บริษัท

ออกให้ 16,000,000 หุ้น โดยมียอดคงเหลือจำานวน 92,238 หุ้นซึ่งบริษัทจะดำาเนินการลดทุนต่อไป

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 พนักงานของบริษัทใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำาคัญแสดงสิทธิตามโครงการ EMPLOYEE STOCK OWNERSHIP 

PLAN (“ESOP”) เป็นจำานวนรวม 15,611,200 หน่วย ซึ่งแปลงเป็นหุ้นสามัญหลังการปรับสิทธิเป็นจำานวนรวม 15,907,762 หุ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

 ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2550 ได้มีการอนุมัติ และเสนอขายใบสำาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

สามัญให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อเป็นการตอบแทนการทำางาน จำานวนไม่เกิน 16 ล้านหน่วย ในราคาเสนอขายหน่วยละ 0 บาท 

อัตราการใช้สิทธิ ที่ใบสำาคัญแสดงสิทธิ 1.0 หน่วย ต่อหุ้นสามัญ 1.0 หุ้น ในราคาการใช้สิทธิตามมูลค่าที่ตราไว้ (ราคาพาร์) ที่ 1.00 บาทต่อหุ้น อายุใบสำาคัญ

แสดงสิทธิไม่เกิน 3 ปี นับจากวันที่ ได้ออกและเสนอขาย โดยสามารถใช้สิทธิได้ในวันทำาการสุดท้ายของเดือนพฤษภาคมและพฤศจิกายน ตลอดอายุของใบสำาคัญ

แสดงสิทธิ ยกเว้นการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ซึ่งจะสามารถใช้สิทธิได้ครั้งสุดท้ายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2554

 21.1 ทุนจดทะเบียน

 การเพิ่มทุนของบริษัทในระหว่างปีเนื่องจากการใช้สิทธิใบสำาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญมีรายละเอียดดังนี้

 21.2 ใบสำาคัญแสดงสิทธิ

 การใช้สิทธิใบสำาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญมีรายละเอียดดังนี้
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 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทมีใบสำาคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ได้จัดสรรให้กรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยจำานวน 2,000 หน่วย 

ซึ่งสามารถแปลงเป็นหุ้นสามัญหลังจากการปรับสิทธิเป็นจำานวน 2,038 หุ้น

 ตามมติที่ประชุมผู้ถือใบสำาคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2553 ได้มีการอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำาหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่

ของผู้ออกใบสำาคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำาคัญแสดงสิทธิของบริษัทให้สอดคล้องกับทางปฏิบัติของบริษัท โดยที่ประชุมผู้ถือใบสำาคัญแสดงสิทธิของบริษัทได้มี

มติอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำาหนดสิทธิจากเดิม “การปรับสิทธิจะกระทำาเมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นจำานวนเงินเกินกว่าอัตราร้อยละ 80 ของกำาไรสุทธิ

ของงบการเงินรวมหลังหักภาษีเงินได้ของบริษัท” เป็น “เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกินกว่าอัตราร้อยละ 100 ของกำาไรสุทธิของงบการเงินรวมหลังหัก

ภาษีเงินได้ของบริษัท” ซึ่งการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันทีนับตั้งแต่วันแรกที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญจะไม่มีสิทธิรับเงินปันผล (วัน

แรกที่ขึ้นเครื่องหมาย XD)
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 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2551 ของบริษัท เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2551 คณะกรรมการของบริษัทได้มีมติอนุมัติโครงการ

ซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน ตามมาตรา 66/1(2) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำากัด (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2544 ในวงเงินไม่เกิน 85 ล้านบาท โดย

หุ้นสามัญที่จะซื้อคืนมีจำานวน 8.5 ล้านหุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 2.83 ของจำานวนหุ้นสามัญที่จำาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ใน

การนี้ บริษัทได้ดำาเนินการซื้อหุ้นคืนโดยวิธีการเสนอซื้อในกระดานหลักของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีกำาหนดระยะเวลาการซื้อหุ้นคืนตั้งแต่วันที่ 1 

ธันวาคม 2551 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2552 ทั้งนี้ คณะกรรมการของบริษัท ได้พิจารณาวิธีการและกำาหนดระยะเวลาการจำาหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนโดยเสนอขาย 

ในกระดานหลักของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือเสนอขายต่อประชาชนทั่วไป ซึ่งขึ้นอยู่กับความเหมาะสมในขณะนั้น กำาหนดระยะเวลาจำาหน่ายหุ้นที่ซื้อ 

ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2552 ถึง วันที่ 31 พฤษภาคม 2555 (ภายหลัง 6 เดือน และต้องไม่เกิน 3 ปีนับแต่การซื้อหุ้นคืนเสร็จสิ้น) 

หุ้นทุนซื้อคืน ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 บริษัทมีสำารองสำาหรับหุ้นทุนซื้อคืนที่ ได้รับการจัดสรรจากกำาไรสะสมจำานวนเงิน 59.62 ล้านบาท 

 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2554 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลงวดครึ่งปีแรกสำาหรับผลการดำาเนินงานปี 2554 ในอัตราหุ้นละ 

0.413 บาท จำานวน 307.41 ล้านหุ้น เป็นจำานวนเงินประมาณ 126.96 ล้านบาท โดยจ่ายเงินปันผลในวันที่ 9 กันยายน 2554 

 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2554 ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลงวดครึ่งปีหลัง สำาหรับผลการดำาเนินงานปี 2553 ใน

อัตราหุ้นละ 0.412 บาท จำานวน 305.81 ล้านหุ้น รวมเป็นจำานวนเงินประมาณ 126.00 ล้านบาท โดยจ่ายเงินปันผลในวันที่ 23 พฤษภาคม 2554

 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2553 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลงวดครึ่งปีแรกสำาหรับผลการดำาเนินงานปี 2553 ในอัตราหุ้น

ละ 0.43 บาท จำานวน 305.14 ล้านหุ้น รวมเป็นจำานวนเงินประมาณ 131.21 ล้านบาท โดยจ่ายเงินปันผลในวันที่ 9 กันยายน 2553

 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2553 ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลงวดครึ่งปีหลัง สำาหรับผลการดำาเนินงานปี 2552 ใน

อัตราหุ้นละ 0.35 บาท จำานวน 299.35 ล้านหุ้น รวมเป็นจำานวนเงินประมาณ 104.77 ล้านบาท โดยจ่ายเงินปันผลในวันที่ 17 พฤษภาคม 2553 

 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2554 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท  ASIASOFT ONLINE PTE. LTD. มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผล จำานวน 2 ล้านหุ้น ในอัตรา

หุ้นละ 1 ดอลล่ารสิงคโปร์์ รวมเป็นจำานวนเงินประมาณ 2 ล้านดอลล่าร์สิงคโปร์ หรือ 48.08 ล้านบาท โดยมีกำาหนดจ่ายเงินปันผลภายในเดือนมิถุนายน 2555 

 บริษัทย่อยอื่นๆ ไม่มีการจ่ายเงินปันผลสำาหรับผลการดำาเนินงานปี 2554 และ 2553
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 เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำากัด พ.ศ. 2535 บริษัทจะต้องจัดสรรกำาไรสุทธิประจำาปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำารอง

ตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำาไรสุทธิประจำาปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำารองนี้จะมีจำานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจด

ทะเบียนและทุนสำารองนี้จะนำามาจัดสรรปันผลไม่ได้ บริษัทได้จัดสรรทุนสำารองตามกฎหมายครบตามที่กฎหมายกำาหนดแล้ว

          . ทุนสำารองตามกฎหมาย

          . หุ้นทุนซื้อคืนและสำารองสำาหรับหุ้นทุนซื้อคืน

          . การจ่ายเงินปันผล



กำาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานและกำาไรต่อหุ้นปรับลดสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม แสดงวิธีการคำานวณได้ดังนี้

บริษัทและบริษัทย่อยได้รายงานและเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงินของบริษัทดังต่อไปนี้

 26.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน

 บริษัทและบริษัทย่อยมีความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยและของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศในตลาด และจากการที่คู่สัญญา

ไม่ปฏิบัติตามสัญญา บริษัทและบริษัทย่อยมีการบริหารความเสี่ยงดังกล่าว ดังต่อไปนี้

  26.1.1 ความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย

  กลุ่มบริษัทไม่มีสินทรัพย์หรือหนี้สินที่มีดอกเบี้ยที่มีสาระสำาคัญ  นอกเหนือจากดอกเบี้ยรับจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดและเงิน

ลงทุนชั่วคราว บริษัทบริหารความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยโดยฝากเงินสดและลงทุนไว้กับสถาบันการเงินที่น่าเชื่อถือ ซึ่งมีกำาหนดระยะเวลาไถ่ถอนและอัตรา

ดอกเบี้ยที่แตกต่างกันตามแผนการใช้เงินของบริษัท

  26.1.2 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

  ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเกิดจากการจ่ายค่าลิขสิทธิ์ ให้แก่บริษัทในต่างประเทศ โดยใช้เงินสกุลดอลล่าร์สหรัฐอเมริกาเป็นหลัก 

อย่างไรก็ตาม เจ้าของลิขสิทธิ์เป็นผู้รับความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งบริษัทเชื่อว่าจะไม่มีผลกระทบอย่างมีสาระสำาคัญต่องบการเงินของบริษัท
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          . การเปิดเผยเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงิน

          . กำาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานและกำาไรต่อหุ้นปรับลด



 26.2 ความเสี่ยงด้านสินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้การค้า

 บริษัท มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงด้านสินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้การค้า โดยบริษัทมีนโยบายการให้สินเชื่อที่ระมัดระวังและการกำาหนดวิธีการ

ชำาระเงินจากการขายสินค้า ดังนั้น บริษัทจึงคาดว่าจะไม่ได้รับความเสียหายจากการเรียกชำาระหนี้จากลูกหนี้เหล่านั้น

 26.3 ประมาณการมูลค่ายุติธรรมสำาหรับสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงิน

 เนื่องจากสินทรัพย์ทางการเงินโดยส่วนใหญ่เป็นเงินฝากสถาบันการเงิน เงินลงทุนชั่วคราว และลูกหนี้การค้า ซึ่งเป็นสินทรัพย์ระยะสั้น และหนี้สิน

ทางการเงินโดยส่วนใหญ่เป็นเจ้าหนี้การค้า เจ้าหนี้อื่นและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย ดังนั้นราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินดังกล่าวไม่แตกต่างกับ

มูลค่ายุติธรรมอย่างเป็นสาระสำาคัญ

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 บริษัทมีรายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศดังนี้
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ค่าใช้จ่ายตามลักษณะที่สำาคัญ เกิดขึ้นจากค่าใช้จ่ายที่สำาคัญ สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้

 29.1 สัญญาการใช้สิทธิกับบริษัทในต่างประเทศ 

 บริษัทมีสัญญาการใช้สิทธิซอฟท์แวร์และสิทธิในการให้บริการเกมออนไลน์และจำาหน่ายเกมออฟไลน์กับบริษัทในประเทศแห่งหนึ่งและต่างประเทศหลาย

แห่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทและบริษัทย่อยมีภาระที่จะต้องชำาระค่าสิทธิเริ่มแรก รวมเป็นจำานวนเงิน 98.11 ล้านบาท ค่าสิทธิขั้นต่ำาคิดตามรายได้ 

รวมเป็นจำานวนเงิน 70.56 ล้านบาท และค่าสิทธิคิดตามรายได้ตามที่กำาหนดไว้ในสัญญา

 29.2 สัญญาเช่า

 บริษัทได้ทำาสัญญาเช่า พื้นที่สำานักงานและสถานที่เก็บสินค้า บริการ และอำานวยความสะดวก บริการส่วนกลาง ซึ่งสัญญาดังกล่าวมีระยะเวลา 1 - 3 

ปี โดยสามารถต่อสัญญาได้เมื่อครบกำาหนด

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ2553 บริษัทผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าเช่าและค่าบริการในอัตราเดือนละ 2.93 ล้านบาท

 29.3 สัญญาบริการเช่าสถานที่จัดเก็บ SERVERS

 บริษัทและบริษัทย่อยได้ทำาสัญญาบริการเช่าสถานที่จัดเก็บ SERVERS พร้อมสิ่งอำานวยความสะดวก ซึ่งสัญญาดังกล่าวมีระยะเวลา 1 - 2 ปี โดย

สามารถต่อสัญญาได้เมื่อครบกำาหนด 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 บริษัทและบริษัทย่อยผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าเช่าและค่าบริการในอัตราเดือนละ 3.63  ล้านบาท และ 3.16 ล้าน

บาท ตามลำาดับ

 29.4 เงินฝากธนาคารที่ใช้เป็นหลักประกันและหนังสือค้ำาประกัน

        29.4.1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 บริษัทมีภาระผูกพันจากบัญชีเงินฝากประจำาเพื่อใช้เป็นหลักประกัน ในการขอทุเลาการเสียภาษี

อากรต่อกรมสรรพากรเป็นจำานวนเงิน 7.20 ล้านบาท

        29.4.2 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 บริษัทมีภาระผูกพันจากการให้ธนาคารออกหนังสือค้ำาประกัน เป็นจำานวนเงิน 2.43 ล้านบาท 
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          . ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

          . ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า



         . เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งมีคดีความการละเมิดลิขสิทธิ์ 2 คดี โดยมีทุนทรัพย์รวมเป็นจำานวนเงิน 12.75 ล้านบาท คดีหนึ่งมีทุนทรัพย์ฟ้องเป็นเงินจำานวน 

3.27 ล้านบาท ศาลชั้นต้น (ศาลแพ่ง) พิพากษายกฟ้องโจทก์ ศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้องยืนตามศาลชั้นต้น ขณะนี้คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาล

ฎีกา ส่วนอีกคดีหนึ่งมีทุนทรัพย์ฟ้องเป็นเงินจำานวน 9.48 ล้านบาท ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องโจทก์ ขณะนี้คดีอยู่ระหว่างพิจารณาของศาลอุทธรณ์ ที่ปรึกษา

กฎหมายของบริษัทเชื่อว่าคดีที่บริษัทถูกฟ้องเรียกค่าเสียหายในทางแพ่งนั้น ศาลจะมีคำาพิพากษายกฟ้อง ดังนั้นบริษัทจึงไม่ได้ตั้งค่าเผื่อผลเสียหายที่อาจจะเกิด

ขึ้นจากผลของคดีความดังกล่าวไว้ในงบการเงิน

 ในเดือนกันยายน 2553 บริษัทได้รับหนังสือแจ้งการประเมินภาษีมูลค่าเพิ่มจากกรมสรรพากรเกี่ยวกับการนำาส่งภาษีมูลค่าเพิ่มในปี 2548-2553 ต่ำา

ไป มูลค่าภาษีมูลค่าเพิ่มที่ถูกประเมินเพิ่ม รวมเบี้ยปรับและเงินเพิ่ม ทั้งสิ้นประมาณ 20.24 ล้านบาท และบริษัทได้ยื่นอุทธรณ์ต่อกรมสรรพากรแล้ว เนื่องจากผล

ของเรื่องดังกล่าวยังไม่สิ้นสุด ที่ปรึกษาทางกฎหมายของบริษัทประเมินความน่าจะเป็นที่บริษัทจะสูญเสียทรัพยากรที่มีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจเพื่อจ่ายชำาระภาระ

ผูกพันนั้นอยู่ในระดับไม่น่าเป็นไปได้สำาหรับเรื่องดังกล่าว ดังนั้นบริษัทจึงไม่มีการตั้งค่าเผื่อผลเสียหายจากเรื่องดังกล่าวไว้ในงบการเงิน 

 ในเดือนตุลาคม 2553 บริษัทได้ชำาระภาษีมูลค่าเพิ่มตามที่ถูกประเมินจำานวน 5.91 ล้านบาท เพื่อหยุดเงินเพิ่ม 

 ในเดือนพฤศจิกายน 2553 บริษัทได้รับหนังสือแจ้งคืนเงินภาษีอากรจากกรมสรรพากรจำานวน 7.19 ล้านบาท แต่กรมสรรพากรได้นำาเงินจำานวน

ดังกล่าว ไปหักกลบกับเบี้ยปรับและเงินเพิ่มจากการประเมินภาษีมูลค่าเพิ่ม นอกจากนั้น บริษัทได้นำาบัญชีเงินฝากประจำากับธนาคารแห่งหนึ่งไปวางเป็นหลัก

ประกันการอุทธรณ์เพิ่มเติมอีก จำานวน 7.20 ล้านบาท

 บริษัท เอ แคปปิตอล จำากัด ซื้อหุ้นสามัญ จำานวน 30,000 หุ้น หรือ ร้อยละ 30 ของ บริษัท ไซเบอร์เกมส์ คอร์ปอเรชั่น จำากัด เป็นจำานวนเงินทั้งหมด 

12 ล้านบาท โดยบริษัทชำาระค่าหุ้นครั้งแรกประมาณ 6.5 ล้านบาท ในวันที่ 30 กันยายน 2554 หลังจากนั้น วันที่ 31 มกราคม 2555 บริษัท เอ แคปปิตอล 

จำากัด ชำาระค่าหุ้นส่วนที่เหลือจำานวน 5.5 ล้านบาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ไซเบอร์เกมส์ คอร์ปอเรชั่น จำากัด 

 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2555 บริษัททำาสัญญา SHARE PURCHASE AGREEMENT เพื่อซื้อหุ้นสามัญของบริษัท CIB DEVELOPMENT SDN. 

BHD. จำานวนประมาณ 26.21 ล้านริงกิต หรือประมาณ 281 ล้านบาท โดยบริษัทดังกล่าว มีทุนจดทะเบียน จำานวน 1,000,000 หุ้น มูลค่าตราไว้หุ้นละ 1 ริงกิต 

รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 1,000,000 ริงกิต บริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 61.6807 ของจำานวนหุ้นที่ออกและชำาระแล้วของ บริษัท CIB DEVELOPMENT SDN. 

BHD.

 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2555  เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2555 ได้มีมติให้จ่ายเงินปันผล สำาหรับผลการดำาเนินงานของปี 2553 

และ 2554 ในอัตราหุ้นละ 0.756 บาท บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในระหว่างปี 2554 ในอัตราหุ้นละ 0.413 บาท เป็นจำานวนเงิน 126.96 ล้านบาท 

(หมายเหตุ 24) คงเหลือเงินปันผลจ่ายในอัตราหุ้นละ 0.343 บาท สำาหรับผู้ถือหุ้นจำานวน 307.41 ล้านหุ้น เป็นจำานวนเงิน 105.44 ล้านบาท ทั้งนี้การอนุมัติให้

จ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะได้นำาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2555 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
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           . คดีความ



           . การจัดประเภทรายการใหม่

 รายการบางรายการในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ได้มีการจัดประเภทรายการใหม่เพื่อให้

สอดคล้องกับการแสดงรายการในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ซึ่งสรุปได้ดังนี้
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 งบการเงินนี้ ได้รับการอนุมัติให้ออกงบการเงินโดยกรรมการผู้มีอำานาจลงนามของบริษัทเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2555

      . การอนุมัติงบการเงิน



CONNECTED 

TO THE NEXT LEVEL
เชื่อมสู่อีกขั้นของความสำาเร็จ

         เอเชียซอฟท์ มุ่งมั่นที่จะก้าวสู่ความเป็นที่ 1 ในการเป็นผู้นำาการให้บริการระดับภูมิภาค  ด้วยวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลของทีมผู้บริหารในการเสริมสร้าง

พัฒนาความสามารถของพนักงาน เพื่อรองรับการขยายตัวของบริษัทฯ ที่เติบโตไปยังระดับภูมิภาคอย่างรวดเร็ว โดยจะนำาเอาประสบการณ์ที่สั่งสมกว่า 10 ปี 

มาสร้างสรรค์สิ่งดีๆ ให้ผู้ใช้บริการทุกท่าน

  พวกเราชาวเอเชียซอฟท์ พร้อมที่จะพัฒนาระบบปฎิบัติการและบุคลากรทุกระดับให้มีประสิทธิภาพสูงสุด รวมไปถึงการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ 

เพื่อตอบสนองทุกความต้องการของผู้บริโภคในยุคดิจิตอลต่อไป 
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