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1. สารจากประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

 จากภาพรวมของเศรษฐกิจในปี 2556 ถือเป็นปีแห่งความท้าทายของผู้ให้บริการเกมออนไลน์ทั่วโลก เนื่องจากตลาดของ    

โมบายล์เกมเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว รวมทั้งการตอบรับของเกมเมอร์ต่อกระแสของอีสปอร์ตส์ (eSports) และความนิยมในเกมแนว 

MOBA (Multiplayer Online Battle Arena) ที่มีมากขึ้นเป็นลำาดับ

 ปีนี้เป็นปีแรกที่ภาพรวมผลประกอบการของเอเชียซอฟท์ไม่เป็นไปตามเป้าที่คาดการณ์ไว้ โดยสาเหตุหลักมาจากการตลาดเกม

ออนไลน์มีการแข่งขันกันค่อนข้างรุนแรง และบริษัทมีการตัดจำาหน่ายเกมที่ ไม่เป็นที่นิยมออกไปจำานวนมาก รวมถึงการเลื่อนเปิดเกมฟอร์ม

ยักษ์บางเกมออกไป เพื่อวางแผนเตรียมความพร้อมให้เกมเมอร์ได้รับความเพลิดเพลินจากการเล่มเกม พร้อมกับการบริการที่ดีที่สุด ดัง

นั้นเอเชียซอฟท์จึงปรับตัวค่อนข้างมาก เพื่อก้าวขึ้นเป็นผู้นำาอย่างแท้จริงในการให้บริการความบันเทิงออนไลน์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออก

เฉียงใต้ เริ่มจากการเลือกเกมมาให้บริการให้ตรงกับความต้องการของตลาดในปัจจุบัน ถือเป็นการพลิกโฉมผู้ให้บริการเกมออนไลน์ของ

เรา ที่มุ่งเน้นคัดเลือกผลิตภัณฑ์ระดับพรีเมียมจากผู้พัฒนาเกมชั้นนำาทั่วทุกมุมโลก มาเปิดให้บริการในรูปแบบ Regional Service มากขึ้น 

เพื่อรองรับความต้องการของตลาดเกม ปัจจุบันการเติบโตของตลาดเกมโมบายล์ และเกมแนว MOBA ที่ ได้รับความนิยมอย่างรวดเร็ว

จากเกมเมอร์ และการขยายตัวของกลุ่มคอมมูนิตีที่เข้มแข็งของเกมเหล่านี้ ส่งผลให้เกมเมอร์มีตัวเลือกมากมายในการตัดสินใจเล่นเกม

หนึ่งเกม เวลาที่เคยใช้สำาหรับเกมเดียว ถูกแบ่งให้เกมหลายประเภท ทั้ง Casual, Mobile และ  MMORPG และด้วยเทคโนโลยีในปัจจุบัน 

ทำาให้เกมเมอร์ทั่วภูมิภาคนี้สามารถเชื่อมต่อความบันเทิงออนไลน์ได้ โดยไม่มีข้อกำาจัดอยู่แต่ในประเทศของตัวเองเท่านั้น ทุกคนสามารถ

แบ่งปันประสบการณ์บนโลกออนไลน์ได้อย่างเต็มที่ เอเชียซอฟท์เล็งเห็นความสำาคัญในจุดนี้ จึงลงทุนด้านระบบเทคโนโลยีไอทีให้รองรับ

ความต้องการของเกมเมอร์ อีกทั้งขยายฐานผู้เล่นให้กว้างมากขึ้นด้วยการลงทุนในบริษัท Level Up Inc. ประเทศฟิลิปปินส์ ทำาให้เอเชีย

ซอฟท์เป็นผู้ให้บริการความบันเทิงออนไลน์ที่มีฐานผู้เล่นมากเป็นอันดับหนึ่งในประเทศไทย สิงคโปร์ มาเลเซีย และฟิลิปปินส์ แต่เรายังไม่

หยุดอยู่เพียงแค่นี้ เอเชียซอฟท์ยังคงวางแผนธุรกิจเพื่อขยายตลาดและเพิ่มจำานวนฐานผู้เล่นในประเทศอื่นๆ อีก เพื่อก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำา

คอมมูนิตีของเกมเมอร์อันดับหนึ่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

 นอกจากความเพลิดเพลินจากเกมออนไลน์แล้ว ยังมีความบันเทิงในรูปแบบอื่นอีกมากมาย ทั้งในรูปแบบภาพและเสียง รวมถึง 

Interactive Entertainment Online รูปแบบใหม่ๆ ที่เกิดขึ้น อาทิ Youtube, Twitter หรือ Facebook ที่สามารถสร้างตัวตนที่ ได้รับ

การยอมรับบนโลกออนไลน์ขึ้นมาได้ จากความสามารถและความคิดสร้างสรรค์ของสาวกโลกออนไลน์ เอเชียซอฟท์กำาลังจะก้าวเดินเข้าสู่

ธุรกิจใหม่นี้ โดยจับมือกับหลากหลายพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อสร้างบริการใหม่ที่ตอบสนองความต้องการของคอมมูนิตีออนไลน์กลุ่ม

นี้

 ทุกก้าวที่เอเชียซอฟท์เติบโตขึ้นมา เป็นผู้นำาการให้บริการความบันเทิงออนไลน์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั้น มาจาก

ความร่วมมือร่วมใจของบุคลากรขององค์กร ที่ ไม่เคยหยุดมุ่งมั่นสร้างความพึงพอใจที่ดีที่สุดให้แก่ผู้ใช้บริการ ขอขอบคุณพนักงานทุก

คนและทีมบริหารทุกท่าน สำาหรับความทุ่มเทและความอุตสาหะในปีที่ผ่านมา ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ ใช้บริการของเรา พร้อมทั้งมอบ

คำาติชมที่จะเป็นพลังให้เราสร้างสรรค์บริการที่มีคุณภาพยิ่งขึ้น ขอบคุณคู่ค้าและพันธมิตรทางธุรกิจที่ ให้การสนับสนุนและไว้วางใจเอเชีย

ซอฟท์ และขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ยืนเคียงข้างเรามาโดยตลอด และขอให้เชื่อมั่นว่าเอเชียซอฟท์จะสานต่อความมุ่งมั่น และทุ่มเทในการ

ดำาเนินธุรกิจอย่างรอบคอบ รัดกุม โปร่งใส ยึดมั่นในหลักจรรยาบรรณ บรรษัทภิบาล และความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อการพัฒนา

อย่างยั่งยืน นำาไปสู่ประโยชน์สูงสุดต่อผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

    นายตัน เตียว ลิม      นายปราโมทย์ สุดจิตพร

    ประธานกรรมการ        ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
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2. รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

2.1 สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงิน

อย่างถูกต้องและเพียงพอ

2.2 สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน

และระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมี

ประสิทธิผล ตลอดจนพิจารณาความเป็นอิสระ

ของหน่วยงานตรวจสอบภายใน

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำากัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตามที่

สำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำาหนด จำานวน 3 ท่าน คือ นายเฉลิมพงษ์ จิตต์ขันติวงศ์ เป็นประธาน

กรรมการตรวจสอบ นางมลฤดี สุขพันธรัชต์ และ นายธันวา เลาหศิริวงศ์ เป็นกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และตามที่ ได้

กำาหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งสอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดีสำาหรับคณะกรรมการตรวจสอบ และระเบียบกฎ

เกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ในรอบปี 2556 ที่ผ่านมา คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวมทั้งสิ้น 7 ครั้ง โดยประชุมร่วมกับฝ่ายบริหาร ฝ่ายบัญชีและการ

เงิน ที่ปรึกษาภายนอกที่ ให้บริการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน (Outsourced Internal Audit) และผู้สอบบัญชีภายนอก เป็นประจำาทุก

ไตรมาส ตามวาระที่เกี่ยวข้อง โดยสรุปผลการปฏิบัติงานที่สำาคัญได้ ดังนี้

พิจารณาสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงิน

ประจำาปีของบริษัท ร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอก และฝ่าย

จัดการ โดยสอบถาม รับฟังคำาชี้แจง รวมทั้งให้คำาแนะนำาและ

ข้อคิดเห็นในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับรายงานทางการเงิน

ของบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมร่วม

กับผู้สอบบัญชีภายนอก โดยไม่มีฝ่ายจัดการของบริษัทฯ 1 

ครั้ง เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สอบบัญชีภายนอกนำาเสนอข้อมูล

ปัญหาและข้อเสนอแนะต่างๆ

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า การจัดทำารายงาน

ทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย มีความถูกต้องตามที่

ควรในสาระสำาคัญ เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรอง

ทั่วไป และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ 

พิจารณาสอบทานระบบการควบคุมภายใน ให้ความเห็นชอบ

แผนการตรวจสอบ รับทราบผลการตรวจสอบภายใน รวม

ทั้งประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท 

ร่วมกับที่ปรึกษาภายนอกที่ ให้บริการในการปฏิบัติงานตรวจ

สอบภายใน (Outsourced Internal Audit) 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทมีระบบการ

ควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมเพียงพอ
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2.4 สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมาย

ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อ

กำาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

สำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์

และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

กับธุรกิจของบริษัท

2.5 พิจารณา คัดเลือก และเสนอแต่งตั้งผู้

สอบบัญชีประจำาปี 2557 

2.6 พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกัน และรายการ

ที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตาม

กฎหมายและข้อกำาหนดที่เกี่ยวข้อง

2.3 พิจารณา คัดเลือก และแต่งตั้งที่ปรึกษา

ภายนอก เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบภายใน

ประจำาปี 2557

Annual Report 2013

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทมีการปฏิบัติตาม

กฎหมายและข้อกำาหนดที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท  

โดยเสนอแนะคณะกรรมการบริษัท ให้เห็นควรนำาเสนอต่อที่

ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีในสังกัดของ

บริษัท สำานักงานเอินส์ท แอนด์ ยัง จำากัด ให้เป็นผู้สอบบัญชี

ของบริษัท ประจำาปี 2557 ต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากมีความ

เป็นอิสระ มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ในการปฏิบัติ

งานตรวจสอบบัญชี และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่สำานักงาน

คณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำาหนด

พิจารณาสอบทานกระบวนการ วิธีปฏิบัติ ระเบียบ ข้อ

บังคับของบริษัท เพื่อให้การอนุมัติรายการและการเปิดเผย

เป็นไปตามข้อกำาหนด หรือประกาศของตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย หรือสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลัก

ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์อย่างถูกต้อง ครบถ้วน

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่า รายการ

ดังกล่าว มีความสมเหตุสมผล เป็นประโยชน์สูงสุดต่อ

บริษัท และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา คัดเลือก และแต่งตั้ง 

บริษัท ยูนิค แอดไวเซอร์ จำากัด เป็นที่ปรึกษาภายนอก เพื่อ

ให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท ประจำาปี 2557 

ซึ่งบริษัท ยูนิค แอดไวเซอร์ จำากัด มอบหมายให้นายโกศล 

แย้มลีมูล กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการ

ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบภายในของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของบริษัท 

ยูนิค แอดไวเซอร์ จำากัด และนายโกศล แย้มลีมูล แล้วเห็นว่า 

มีความเหมาะสมเพียงพอสำาหรับการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว 

เนื่องจากมีความเป็นอิสระ และมีประสบการณ์ในการปฏิบัติ

งานด้านการตรวจสอบภายในมากว่า 21 ปี และเป็นผู้สอบ

บัญชีรับอนุญาต (CPA) ผู้ตรวจสอบภายในรับอนุญาต 

(CIA) และผู้ตรวจสอบภายในด้านการบริการการเงิน (CFSA)
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2.7 การประเมินตนเอง 2.8 อื่นๆ

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินผลการปฏิบัติงานของ

ตนเอง (Self-Assessment) ทั้งคณะ เพื่อเป็นแนวทางในการ

พิจารณาการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ ว่า

ตรงตามขอบเขตความรับผิดชอบอย่างครบถ้วนแล้วหรือไม่ 

ซึ่งผลการประเมินดังกล่าวคือ คณะกรรมการตรวจสอบได้

ปฏิบัติหน้าที่ส่วนใหญ่ครบถ้วนตามขอบเขตความรับผิดชอบ

แล้ว

1. สอบทานข้อมูลที ่ เปิดเผยไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย และสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ ในรายงานประจำาปี 2556 (แบบ 56-2) และ

ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

2556 ของบริษัท (แบบ 56-1)

2. รายงานสรุปผลการดำาเนินงานของคณะกรรมการตรวจ

สอบให้ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัททราบอย่างต่อเนื่องทุกครั้ง   

3. พิจารณาทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ 

เพื่อให้มั่นใจว่ามีความทันสมัย และเหมาะสมกับสภาพแวดล้อม

ขององค์กร

4. จำานวนการประชุมและการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ

รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ

1. นายเฉลิมพงษ์ จิตต์ขันติวงศ์

2. นางมลฤดี สุขพันธรัชต์

3. นายธันวา เลาหศิริวงศ์

การเข้าร่วมประชุม/การประชุมทั้งหมด (ครั้ง) ปี 2556

7/7

7/7

7/7

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

(นายเฉลิมพงษ์ จิตต์ขันติวงศ์)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557



คณะกรรมการบริษัท



010 คณะกรรมการบริษัท



011Annual Report 2013

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

• กรรมการ CIB Development Sdn. Bhd.

• กรรมการ Trilight Cove Enterprises Ltd.

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 50/2006)

ประวัติการทำาผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา 

• ไม่มี

ประธานกรรมการ
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นายปราโมทย์ สุดจิตพร

รองประธานกรรมการ

ประวัติการศึกษา

• ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ประวัติการทำางาน

• รองประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานกรรมการบริหาร

  บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำากัด (มหาชน)

• กรรมการ บริษัท เอ แคปปิตอล จำากัด

อดีต

• กรรมการ Asiasoft Online Pte. Ltd.

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 50/2006)

ประวัติการทำาผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา 

• ไม่มี

รองประธานกรรมการ



014 คณะกรรมการบริษัท

1  นายเลิศชาย กันภัย

    กรรมการ

2  นายสุระศักดิ์ เคารพธรรม

    กรรมการ

3  นายเฉลิมพงษ์ จิตต์ขันติวงศ์

    กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

4  นายธันวา เลาหศิริวงศ์

    กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

5  นางมลฤดี สุขพันธรัชต์

    กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัท

1

2

4

5

3
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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 เพลย์พาร์ค จำากัด

• กรรมการ บริษัท เอ แคปปิตอล จำากัด

• กรรมการ บริษัท ฟันบ็อกซ์ จำากัด

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 51/2006)

ประวัติการทำาผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา

• ไม่มี

นายสุระศักดิ์ 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) 

• กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไพรเวท อิควิตี้ (ประเทศไทย) จำากัด

• กรรมการ บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำากัด (มหาชน)

• กรรมการอิสระ บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำากัด (มหาชน)

• กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำากัด (มหาชน)

• กรรมการบริหาร บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำากัด (มหาชน)

• กรรมการ บริษัท อัลตัส แอดไวซอรี่ จำากัด

• กรรมการ บริษัท สายการบินนกแอร์ จำากัด (มหาชน)

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

• หลักสูตร Directors  Accreditation Program (DAP 9/2004)

ประวัติการทำาผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา 

• ไม่มี

01

02
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นายเฉลิมพงษ์ จิตต์ขันติวงศ์

กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

ประวัติการศึกษา

• นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยคอร์แนล (Cornell University) ประเทศสหรัฐอเมริกา

• เนติบัณฑิตไทย เนติบัณฑิตยสภา

• ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขากฎหมายธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการทำางาน

• กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำากัด (มหาชน)

• ทนายความ บริษัท สำานักกฎหมาย ดำาเนิน สมเกียรติ และบุญมา จำากัด

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 53/2006)

• หลักสูตร Understanding the Fundamental of Financial Statements (UFS 9/2007)

ความรู้ความชำานาญในงานด้าน 

• กฎหมาย 

ประวัติการทำาผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา 

• ไม่มี

รายการที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท

• ไม่มี

03
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นายธันวา เลาหศิริวงศ์

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

ประวัติการศึกษา

• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ลาดกระบัง

ประวัติการทำางาน

• กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำากัด (มหาชน)

• กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท อีซี่ บาย จำากัด (มหาชน)

• กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น จำากัด (มหาชน)

• คอลัมนิสต์ หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ

อดีต

• กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไอบีเอ็ม ประเทศไทย จำากัด

• กรรมการ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจคอมพิวเตอร์ บริษัท ไอบีเอ็ม ประเทศไทย จำากัด

• กรรมการ บริษัท ไอบีเอ็ม โซลูชั่น ดิลิเวอร์รี จำากัด 

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

• หลักสูตร Director Certification Program (DCP 43/2004)

ความรู้ความชำานาญในงานด้าน 

• คอมพิวเตอร์  

ประวัติการทำาผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา 

• ไม่มี

รายการที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท

• ไม่มี

04
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นางมลฤดี สุขพันธรัชต์

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

ประวัติการศึกษา

• บัญชีมหาบัณฑิต สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

• ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการสอบบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

• บัญชีบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

• สอบผ่านวุฒิบัตรกรรมการบริษัทไทย รุ่นที่ 11/2003

• ประกาศนียบัตรกรรมการบริษัทไทย รุ่นที่ 31/2003

• ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย เลขทะเบียน 4020

ประวัติการทำางาน

• กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำากัด (มหาชน)

• อาจารย์พิเศษ ภาควิชาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

• อาจารย์พิเศษ ภาควิชาการสอบบัญชี คณะบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

• กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท แพลน บี มีเดีย จำากัด (มหาชน)

อดีต

• กรรมการ บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำากัด (มหาชน)

• ผู้อำานวยการฝ่ายบัญชีและการเงินส่วนกลาง กลุ่ม บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำากัด (มหาชน)

• ผู้อำานวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท เวฟ มีเดีย เวิลด์ จำากัด

• ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบ บริษัท สำานักงานเอินส์ท แอนด์ ยัง จำากัด 

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (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 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำานักงานเอินส์ท แอนด์ ยัง จำากัด

• ปี 2540 – 2554 เป็นกรรมการ และ CFO กลุ่มบริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำากัด (มหาชน) 

ประวัติการทำาผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา 

• ไม่มี

รายการที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท

• ไม่มี
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นายโก เคียง คุน (Mr. Kenny Goh)

ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน

ประวัติการศึกษา

• The Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), Singapore

ประวัติการทำางาน

• ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำากัด (มหาชน)

อดีต

• รองกรรมการผู้จัดการ Asiasoft Online Pte. Ltd.

• กรรมการ Cherubim Exchange Pte. Ltd.

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 101/2013)

ประวัติการทำาผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา 

• ไม่มี

ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน



คณะผู้บริหารบริษัท
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1

2

1  นายชัชวาล เตรียมวิจารณ์กุล

    รองกรรมการผู้จัดการ

2  นายกิตติพงศ์ พฤกษอรุณ

    รองกรรมการผู้จัดการ

3  นายวินัย วิมุกติ

    รองกรรมการผู้จัดการ
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นายชัชวาล เตรียมวิจารณ์กุล

รองกรรมการผู้จัดการ

ประวัติการศึกษา

• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (การเงิน) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

• ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาการสอบบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (การบัญชี) มหาวิทยาลัยรามคำาแหง

ประวัติการทำางาน

• รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำากัด (มหาชน)

• กรรมการ บริษัท เพลย์ไซเบอร์เกมส์ จำากัด

• กรรมการ บริษัท ธิ้งค์พลัส ดิจิตอล จำากัด

อดีต

• ผู้อำานวยการสายงานการเงิน บริษัท ทีทีแอนด์ที จำากัด (มหาชน)

• ผู้อำานวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน และเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

   บริษัท ทีทีแอนด์ที จำากัด (มหาชน)

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

• Director Accreditation Program (DAP 20/2004)

• Audit Committee Program (ACP 2/2004)

ความรู้ความชำานาญในงานด้าน 

• บัญชี การเงิน การตรวจสอบบัญชี และการตรวจสอบภายใน

ประวัติการทำาผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา

• ไม่มี

นายกิตติพงศ์ พฤกษอรุณ

รองกรรมการผู้จัดการ

ประวัติการศึกษา

• ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ประวัติการทำางาน

• รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำากัด (มหาชน)

อดีต

• ผู้ช่วยผู้อำานวยการ บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำากัด (มหาชน)

• กรรมการ บริษัท แอดวานซ์ อินเทลลิเจนท์ โมเดิร์นนิตี้ จำากัด

• รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอซิส คอมพิวเตอร์ จำากัด

• ผู้จัดการทั่วไป บริษัท กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช จำากัด

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

• Successful Formulation & Execution of Strategy Class 13/2011

ความรู้ความชำานาญในงานด้าน 

• บริหารธุรกิจ

ประวัติการทำาผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา

• ไม่มี
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นายวินัย วิมุกติ

รองกรรมการผู้จัดการ

ประวัติการศึกษา

• ปริญญาโท Computer Science สถาบันเทคโนโลยีแห่งรัฐอิลลินอยส์

• ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประวัติการทำางาน

• รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำากัด (มหาชน)

อดีต

• ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำากัด (มหาชน)

• กรรมการผู้อำานวยการ บริษัท เฟิร์สเทคโซลูชั่น จำากัด

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

• ไม่มี

ความรู้ความชำานาญในงานด้าน 

• เทคโนโลยีสารสนเทศ

ประวัติการทำาผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา

• ไม่มี

03
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คณะผู้บริหารบริษัทย่อย

1  นายพิพัฒน์ รุ่งเรือง 

    ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

    บริษัท เพลย์ไซเบอร์เกมส์ จำากัด

2  นางสาวเกษรา ปริญญานุสรณ์ 

    กรรมการผู้จัดการ

    บริษัท ธิ้งค์พลัส ดิจิตอล จำากัด

3  Mr. Quach Quang Dong

    Managing Director, Asiasoft Online Pte. Ltd.

    Managing Director, AS Online SDN. BHD.

4  Mr. Gerry Wai Ung

    Managing Director,

    Trilight Cove Enterprises Ltd.

5   Mr. Ku Foo Keong

    Chief Executive Officer,

    CIB Development SDN. BHD.

    Chief Executive Officer, PT.Asiasoft      

1
2

4

5

3



- จัดกิจกรรม PlayFPS Elites 2013

  by GIGABYTE 

- จัดงาน Walk In Walk Together

 รับสมัครผู้สนใจมาร่วมงานกับบริษัท

- เปิดตัวเกม StarCraft II: Heart of the Swarm   

- จัดงาน “A”Day by Asiasoft รับสมัครคนมีสาย

  เลือดออนไลน์เข้าร่วมงานกว่า 100 อัตรา

- ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 2556

- เปิดให้บริการเกม ชินจัง ออนไลน์

- จัดกิจกรรมมหกรรมสัมมนาร้านเน็ต

  Net Cafe Seminar 2013 ทั่วประเทศ

- เปิดให้บริการเกม FC Manager
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5. เหตุการณ์สำาคัญในปี 2556

เหตุการณ์สำาคัญในปี 2556

  ไทย

มกราคม

กุมภาพันธ์

มีนาคม

เมษายน

พฤษภาคม

สิงหาคม



- จัดกิจกรรม E-Sports World Class 2013

- เปิดให้บริการเกม The Exorcist

- เกม Dragon Nest ได้รับรางวัล Best MMORPG 

  จากงาน Thailand Game Show Big Festival 2013

- เกม Audition ได้รับรางวัล Best Music Game จาก

  งาน Thailand Game Show Big Festival 2013

- เปิดให้บริการเกม Ragnarok Online II

- แถลงข่าวความร่วมมือระหว่าง Asiasoft, S2 

  Games และ YY Inc. ในการให้บริการเกม Strife

  ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

- เปิดตัว Official Account : Ragnarok ใน LINE

- Ragnarok Online II จัดแสดง Poring ยักษ์ที่

เซ็นทรัลเวิลด์
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กันยายน

ตุลาคม



- จัดกิจกรรมมหกรรมความสนุก

  Playpark Fan Fest by Gigabyte 2013 

- Ragnarok Online II จัดแสดง Poring ยักษ์

  ที่ซีคอนสแควร์

- Ragnarok Online II จัดแสดง Poring ยักษ์

  ที่สวนสยาม

- ทีม Volcano ได้รับรางวัล First Runner-Up จาก

  งาน PlayFPS Elites 2013 ที่ประเทศไทย

- เปิดให้บริการเกม 3Kingdoms

- จัดการแข่งขันเกม Sudden Attack ในระดับภูมิภาค

- เปิดให้บริการเกม Knight Online
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พฤศจิกายน

ธันวาคม

กุมภาพันธ์

มีนาคม

เมษายน

พฤษภาคม

  เวียดนาม



- เปิดให้บริการเกม Chaos Online

- จัดการแข่งขันเกม Chaos Online ในระดับ

  เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

- เปิดให้บริการเกม FC Manager

- เปิดให้บริการเกม 3Kingdoms Web

- จัดการแข่งขันเกม GetAmped E-Sport Tournament 

  2013

- จัดการแข่งขันเกม FC Manager

- จัดการแข่งขันเกม 9Dragons

- จัดการแข่งขันเกม Sudden Attack

  ระดับประเทศรอบสุดท้าย
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มิถุนายน

กรกฎาคม

สิงหาคม

กันยายน

พฤศจิกายน

ธันวาคม



- เปิดให้บริการเกม Ragnarok Online II

- เปิดตัว StarCraft II: Heart of the Swarm

- เปิดให้บริการเกม Chaos Online

- จัดตั้งสำานักงานสาขาให้บริการเกมออนไลน์

  ในประเทศฟิลิปปินส์

- จัดกิจกรรมฉลองครบรอบ 8 ปี Maple SEA

- แถลงข่าวความร่วมมือกับ Sony Online 

  Entertainment  ในการให้บริการเกม

  DC Universe Online ในภูมิภาคเอเชีย

  ตะวันออกเฉียงใต้

- จัดการแข่งขันเกม Chaos Online

- ร่วมมือกับ SEGA ในการเปิดให้บริการเกม

  Phantasy Star Online 2

- จัดกิจกรรมฉลองครบรอบ 7 ปี AuditionSEA

- บริจาคเงิน 10,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ 

  เพื่อช่วยเหลือสมาคมคนพิการสิงคโปร์

- ประกาศสิทธิ์ ในการจัดจำาหน่าย Diablo III : 

  Reaper of Souls ในประเทศไทย สิงคโปร์

  มาเลเซีย และฟิลิปปินส์
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  สิงคโปร์

มกราคม

มีนาคม

พฤษภาคม

มิถุนายน

กรกฎาคม

สิงหาคม

กันยายน

พฤศจิกายน

ธันวาคม



- ส่งตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันเกม A.V.A และ

  Sudden Attack ในงาน PlayFPS Elite 2013

  ที่ประเทศไทย

- จัดการแข่งขันเกม A.V.A และ Sudden Attack์

- จัดการแข่งขัน PlayFPS Invitational Tournament 

  สำาหรับเกม A.V.A และ Sudden Attack

- เกม Chaos Online เข้าร่วมงาน Pinoy Game 

  Festival ช่วงฤดูร้อน

- แถลงข่าวเปิดให้บริการเกม Chaos Online 

- จัดกิจกรรมแข่งขันเกมในร้านอินเทอร์เน็ตคาเฟ่

- จัดกิจกรรมแข่งขันเกมประจำาเดือน สำาหรับเกม 

  A.V.A, Sudden Attack และ Chaos Online
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  ฟิลิปปินส์

กุมภาพันธ์

มีนาคม

เมษายน

พฤษภาคม

มิถุนายน



- จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่ร้านอินเทอร์เน็ตคาเฟ่

  เพื่อส่งเสริมการจัดการแข่งขันเกม

- เกม Chaos Online จัดกิจกรรม Game of 

  Thrones Invitational Tournament

- จัดกิจกรรมแข่งขันเกมประจำาเดือน สำาหรับเกม 

  A.V.A, Sudden Attack และ Chaos Online

- เกม A.V.A เข้าร่วมการแข่งขัน Philippine

  e-Sports Organization Festival รอบสุดท้าย

- เปิดให้ทดลองเล่นเกม DC Universe Online และ 

  Strife ในงาน Pinoy Gaming Festival

- จัดการแข่งขัน PH Elites รอบรองชนะเลิศสำาหรับ

  เกม A.V.A, Sudden Attack และ Chaos Online 

- จัดกิจกรรมร่วมกับร้านอินเทอร์เน็ตคาเฟ่ เพื่อ

  แนะนำาเกมและโปรโมชั่น 
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กรกฎาคม

สิงหาคม

ตุลาคม

พฤศจิกายน

ธันวาคม
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The Exorcist

FC Manager

6. เกมที่เปิดให้บริการในปี 2556



034 เกมที่เปิดให้บริการในปี 2556

Ragnarok Online II

ชินจัง ออนไลน์



รายงานประจำาปี



เรามุ่งมั่นที่จะก้าวสู่การเป็นผู้นำาของธุรกิจบันเทิงออนไลน์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ด้วยความเชื่อมั่นในศักยภาพของธุรกิจใน

ภูมิภาคที่มีแนวโน้มการเติบโตสูงอย่างต่อเนื่องในอนาคต โดยมีกลยุทธ์ในการดำาเนินงานดังนี้

 • ขยายการบริการให้ครอบคลุมภูมิภาคในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

 • ให้บริการครอบคลุมเกี่ยวกับความบันเทิงออนไลน์

 • จัดหาเกมที่มีเนื้อหาน่าสนใจในแต่ละประเภทของเกมมาป้อนสู่สังคมออนไลน์ ซึ่งจะเป็นเกมดังระดับโลก 

   โดยร่วมมือกับบริษัทพัฒนาเกมชั้นนำาทั่วโลก 

 • พัฒนาและปรับปรุงการมีส่วนรวมของสังคมและการทำางานร่วมกัน

บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำากัด (มหาชน) (บริษัทฯ หรือ AS) เดิมชื่อ บริษัท บี.เอ็ม. มีเดีย (ไทยแลนด์) จำากัด ก่อตั้งเมื่อวัน

ที่ 20 กันยายน 2544 ด้วยทุนจดทะเบียน 5.00 ล้านบาท เพื่อประกอบธุรกิจจัดจำาหน่ายเกมพีซี โดยมีผู้ร่วมก่อตั้งคือ นายปราโมทย์ 

สุดจิตพร นายตัน เตียว ลิม และนายเลิศชาย กันภัย ซึ่งเป็นผู้มีประสบการณ์ด้านธุรกิจซอฟต์แวร์เพื่อความบันเทิงมาเป็นระยะเวลานาน 

ต่อมาในปี 2546 บริษัทฯ เริ่มธุรกิจให้บริการเกมออนไลน์ในประเทศไทย โดยเปิดตัวเกม Ragnarok Online ซึ่งซื้อลิขสิทธิ์มาจาก กราวิ

ตี้ คอร์ปอเรชั่น ประเทศเกาหลีใต้ แล้วนำามาดัดแปลงเป็นภาษาไทย เพื่อให้บริการแก่ผู้เล่นเกมในประเทศ จนประสบความสำาเร็จอย่างสูง 

ด้วยจำานวนผู้เล่นเกมพร้อมกันโดยเฉลี่ย (Concurrent user หรือ CCU) สูงสุดมากกว่า 110,600 ราย ซึ่งเป็นก้าวสำาคัญที่ทำาให้

บริษัทฯ เป็นที่รู้จักในฐานะหนึ่งในผู้ให้บริการเกมออนไลน์ชั้นนำาในไทย และในปี 2547 - 2548 บริษัทฯ ปรับโครงสร้างบริษัทในกลุ่มที่มี

ผู้ถือหุ้นร่วมกัน โดยเข้าซื้อหุ้นบริษัทต่างๆ ดังกล่าวจากกลุ่มผู้ถือหุ้นหลักของบริษัทฯ เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการดำาเนินกิจการ รวม

ทั้งสามารถประหยัดค่าใช้จ่าย และเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน
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7.2 การเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาการที่สำาคัญ
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7.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

(ทุนชำาระ 307.40 ล้านบาท)

Thailand

บจก. เอเชียซอฟท์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ทุนชำาระ 112 ล้านบาท)

       Asiasoft Online PTE LTD (ทุนชำาระ 2 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์)

       AS Online SDN BHD (ทุนชำาระ 4 ล้านริงกิตมาเลเซีย)

                   Trilight Cove Enterprises Ltd. (ทุนชำาระ 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ)

       PT Asiasoft (ทุนชำาระ 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ)

บจก. เอ แคปปิตอล (ทุนชำาระ 20 ล้านบาท)

                    บจก. ฟันบ็อกซ์ (ทุนชำาระ 40 ล้านบาท)

                    บจก. ไทยแวร์ คอมมิวนิเคชั่น (ทุนชำาระ 1.5 ล้านบาท)

                    บจก. ไซเบอร์เกมส์ คอร์ปอเรชั่น (ทุนชำาระ 1 ล้านบาท) 

บจก. เพลย์พาร์ค (ทุนชำาระ 5 ล้านบาท) 

บจก. เพลย์ไซเบอร์เกมส์ (ทุนชำาระ 20 ล้านบาท) 

บจก. ธิ้งค์พลัส ดิจิตอล (ทุนชำาระ 5 ล้านบาท)

CIB Development SDN BHD (ทุนชำาระ 1 ล้านริงกิตมาเลเซีย)

100.00%

100.00%

79.90 %

60.00%

99.99%

40.00%

30.00%

Overseas

99.99%

99.99%

99.99% 

59.99%

60.00%

61.68%

ณ 31 ธันวาคม 2556 กลุ่มเอเชียซอฟท์ (กลุ่มบริษัทฯ) ประกอบด้วยบริษัทต่างๆ รวม 14 แห่ง ดังนี้
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กลุ่มบริษัทฯ ดำาเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับการให้บริการด้านความบันเทิงออนไลน์ (Online Entertainment Group) ดังนี้

           กลุ่มบริษัทฯ

1. บมจ. เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น (“AS”)

2. บจก. เอเชียซอฟท์ อินเตอร์เนชั่นแนล (“ASI”)

3. บจก. เพลย์พาร์ค (“PlayPark”)

4. บจก. เอ แคปปิตอล (“A Capital”)

5. บจก. ฟัน บ๊อกซ์ (“FunBox”)

6. บจก. ไทยแวร์ คอมมิวนิเคชั่น (“Thaiware”)

7. บจก. ไซเบอร์เกม คอร์ปอเรชั่น (“TCG”)

8. Asiasoft Online PTE LTD (“ASO”)

9. AS Online SDN BHD (“ASM”)

10. PT. Asiasoft (“ASID”)

11. CIB Development SDN BHD (“CIB”)

12. บจก. เพลย์ไซเบอร์เกมส์ (“PCG”)

13. Trilight Cove Enterprises Ltd (“TLC”)

14. บจก. ธิ้งค์พลัส ดิจิตอล (“TP”)

           ประเภทธุรกิจหลัก

ให้บริการเกมออนไลน์และจัดจำาหน่ายเกมพีซีในประเทศไทย

เพื่อการลงทุนในต่างประเทศ

ให้บริการเว็บไซต์ท่าที่เกี่ยวกับเกมออนไลน์ (Game Portal) 

และบริการโฆษณาในเว็บไซต์ “www.playpark.com”

เพื่อการลงทุนในประเทศ

ให้บริการเกมออนไลน์ในประเทศไทย

ให้บริการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร และจำาหน่ายซอฟต์แวร์

และอุปกรณ์ไอทีบนเว็บไซต์ รวมทั้งให้บริการดาวน์โหลด

ซอฟต์แวร์ และบริการโฆษณาในเว็บไซต์

“www.thaiware.com”

ให้บริการเกมออฟไลน์บน LAN ของ TCG Network

ให้บริการเกมออนไลน์ และเป็นตัวแทนจำาหน่ายเกมของ ASO 

และจัดจำาหน่ายบัตรเติมเงินในประเทศสิงคโปร์

ให้บริการเกมออนไลน์ และเป็นตัวแทนจำาหน่ายเกมของ ASM 

และจัดจำาหน่ายบัตรเติมเงินในประเทศมาเลเซีย

ให้บริการเกมออนไลน์ในประเทศอินโดนีเซีย

ให้บริการเกมออนไลน์ในประเทศมาเลเซีย

ให้บริการเกมออนไลน์ในประเทศไทย

ให้บริการเกมออนไลน์ในกลุ่มอินโดจีน รวมถึงเวียดนาม 

พม่า และกัมพูชา

ให้บริการด้านการตลาดผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และขาย

สื่อโฆษณา

ประเทศ

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

สิงคโปร์

มาเลเซีย

อินโดนีเซีย

มาเลเซีย

ไทย

บริติชเวอร์จิน

ไทย



รายได้หลักของกลุ่มบริษัทฯ แบ่งตามประเภทธุรกิจ สามารถจำาแนกออกเป็น 3 ประเภทหลักดังนี้

รายได้ของกลุ่มบริษัทฯ แบ่งตามภูมิศาสตร์ สามารถแบ่งรายได้ออกเป็น 2 ประเภทหลัก ดังนี้
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ประเภทรายได้

ประเภทรายได้

1. รายได้จากการให้บริการเกมออนไลน์ 

2. รายได้จากการเป็นตัวแทนจำาหน่าย

3. รายได้อื่นๆ

รวม

1. รายได้ที่เกิดจากการดำาเนินงานในประเทศไทย 

2. รายได้ที่เกิดจากการดำาเนินงานในต่างประเทศ 

รวม

ล้านบาท

1,516

92

77

1,685

ล้านบาท

1,113

572

1,685

 2554        2555   2556

         2554        2555    2556

ล้านบาท

1,662

277

77

2,016

ล้านบาท

1,155

861

2,016

ล้านบาท

1,530

115

68

1,713

ล้านบาท

926

787

1,713

ร้อยละ

90

5

5

100

ร้อยละ

66

34

100

ร้อยละ

82

14

4

100

ร้อยละ

57

43

100

ร้อยละ

89

7

4

100

ร้อยละ

54

46

100



1. ลักษณะการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ

 กลุ ่มบริษัทฯ เป็นผู ้ ให้บริการด้านความบันเทิง

ออนไลน์ (Online Entertainment Service) ที่เกี่ยวกับเกม

ออนไลน์ (Online Game) ชั้นนำาในภูมิภาคเอเชียตะวันออก

เฉียงใต้ โดยมีส่วนแบ่งการตลาดเป็นอันดับ 1 ในไทย มาเลเซีย 

และสิงคโปร์ (ที่มา : Internal Research) ทั้งนี้ ในกรณีประเทศ

มาเลเซีย บริษัทได้ปรับสถานะจากอันดับ 3 มาเป็นอันดับ 1 หลัง

จากเข้าซื้อกิจการของบริษัท CIB Development SDN BHD 

ในสัดส่วน 61.68% เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2555 โดยสัดส่วน

การตลาดนี ้น ับจากจำานวนผู ้ เล ่นเกมพร้อมกันโดยเฉลี ่ย

(Concurrent user หรือ CCU)

 

 กลุ่มบริษัทฯ เปิดให้บริการเกมออนไลน์ครั้งแรกในไทย

เมื่อปี 2546 ด้วยเกม Ragnarok Online ซึ่งได้รับความนิยม

อย่างสูงด้วยจำานวน CCU สูงสุดมากกว่า 110,600 ราย จน

กระทั่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีเกมออนไลน์ที่เปิดให้

บริการรวม 56 เกมใน 6 ประเทศ คือ ไทย (29 เกม) สิงคโปร์ 

(9 เกม) มาเลเซีย (20 เกม) อินโดนีเซีย (2 เกม) ฟิลิปปินส์ 

(2 เกม) และอินโดจีน (6 เกม) โดยในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา การ

ให้บริการเกมออนไลน์ถือเป็นธุรกิจหลักที่สร้างรายได้ให้แก่กลุ่ม

บริษัทฯ ในสัดส่วนเฉลี่ยร้อยละ 82 - 88 ของรายได้ทั้งหมด 

 การให้บริการเกมออนไลน์ในแต่ละประเทศ จะดำาเนิน

การผ่าบริษัท ที่จัดตั้งขึ้นในประเทศนั้นๆ ซึ่งแต่ละบริษัทจะมี

ระบบเซิร์ฟเวอร์ (Server) เป็นของตนเอง เพื่อให้บริการแก่ผู้

เล่นเกม โดยรองรับผู้เล่นเกมจำานวนมากพร้อมกันได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

 กลุ่มบริษัทฯ มีรายได้จากการให้บริการเกมออนไลน์ 

โดยเรียกเก็บค่าบริการจากการจำาหน่ายบัตรเติมเงินล่วงหน้า 

@Cash, One-2-Call!, @Cash Plus และ TrueMoney ให้

แก่ผู้เล่นเกม เพื่อใช้เติมเวลา แลกคะแนน หรือใช้เป็นเงินเสมือน

จริงสำาหรับซื้อสิ่งของหรือไอเทม (Item) ภายในเกม สำาหรับ 

@Cash Plus นั้น มีจำาหน่ายเฉพาะบัตรอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น 

ในขณะที่บัตรเติมเงินล่วงหน้า @Cash, One-2-Call! และ 

TrueMoney มี 2 ประเภท คือ 1) บัตรพลาสติก ซึ่งจะจำาหน่าย

ผ่านตัวแทนจำาหน่ายอย่างร้านอินเทอร์เน็ตคาเฟ่, 7-Eleven, 

BIG C, Tesco Lotus และร้านTrue Shop / TrueMove Shop 

และ 2) บัตรอิเล็กทรอนิกส์ สำาหรับบัตร @Cash จะจำาหน่าย

ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่หลากหลาย เช่น 7-Eleven หรือ 

e-pay ผ่านเครื่องจำาหน่าย (Terminal) โทรศัพท์มือถือ และ

ระบบชำาระเงินออนไลน์ @Shop และ @Cash Online ของกลุ่ม

บริษัทฯ ด้วยวิธีการชำาระเงินสด โอนเงิน หรือบัตรเครดิต 

(แล้วแต่กรณี) สำาหรับบัตรอิเล็กทรอนิกส์ One-2-Call!, 

@CashPlus และ TrueMoneyจะจำาหน่ายผ่านร้านค้า 7-Eleven, 

BIG C, Tesco Lotus, Tesco Lotus Express, True Shop / 

TrueMove Shop

 ทั้งนี้ บัตรเติมเงินล่วงหน้า @Cash, One-2-Call!,

@Cash Plus และ TrueMoney จะสามารถนำามาใช้กับเกม

ออนไลน์ทุกเกมของกลุ่มบริษัทฯ เฉพาะที่ ให้บริการในประเทศ

นั้นๆ และยังสามารถใช้เล่นเกมออนไลน์ของบริษัทอื่นที่เข้า

ร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับกลุ่มบริษัทฯ นอกจากนี้ เพื่อ

สนับสนุนการให้บริการเกมออนไลน์ กลุ่มบริษัทฯ ได้จัดตั้งศูนย์

บริการข้อมูลเกมออนไลน์เพื่อตอบปัญหาและข้อสงสัยในด้าน

เทคนิคและวิธีเล่น ผ่านทางโทรศัพท์ (Call Center) และทาง

อีเมล (Email) ตลอด 24 ชั่วโมง รวมทั้งผ่านทางเคาน์เตอร์

เซอร์วิส @Club อีกด้วย
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8.2 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

ลักษณะการประกอบธุรกิจ



ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 กลุ่มบริษัทฯ ได้เปิดให้บริการเกมออนไลน์แล้วรวม 56 เกม ใน 6 ประเทศ ดังนี้

041Annual Report 2013

  ชื่อเกม      ประเภทเกม 
ก
        รูปแบบการคิดค่าบริการ 

ข

1. Ragnarok Online

2. Sheng Mo Online

3. Maple Story

4. Yulgang

5. 3Kingdoms

6. Granado Espada

7. Water Fairy Online

8. Cabal

9. Ghost Online

10. 8Inw

11. 12Sky2

12. Loong Online

13. Rohan

14. Chosen

15. AIKA

16. Chinese Paladin Online

17. Finding Neverland Online

18. Lost Saga

19. Wang Dao Online

20. Dragon Nest

21. Kung Fu Hero Online

22. He2 Online

23. Ten Online

24. King Naresuan Online

25. Q Tales Online

26. EverPlanet

27. Mahjong Hime

28. HY2 Online

29. Elsword

MMORPG

MMORPG

MMORPG

MMORPG

MMORPG

MMORPG

MMORPG

MMORPG

MMORPG

MMORPG

MMORPG

MMORPG

MMORPG

MMORPG

MMORPG

MMORPG

MMORPG

MMORPG

MMORPG

MMORPG

MMORPG

MMORPG

MMORPG

MMORPG

MMORPG

MMORPG

MMORPG

MMORPG

MMORPG

Hybrid Sale

Item Sale

Item Sale

Item Sale

Item Sale

Item Sale

Item Sale

Item Sale

Item Sale

Item Sale

Item Sale

Item Sale

Item Sale

Item Sale

Item Sale

Item Sale

Item Sale

Item Sale

Item Sale

Item Sale

Item Sale

Item Sale

Item Sale

Item Sale

Item Sale

Item Sale

Item Sale

Item Sale

Item Sale
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  ชื่อเกม      ประเภทเกม 
ก
        รูปแบบการคิดค่าบริการ 

ข

  รวม 56 เกม

30. 9Dragons

31. Ragnarok Online II (EN)(TH)

32. The Exorcist (EN)(TH)

33. Shinchan Online

34. Divina

35. TZ2

36. Audition

37. GetAmped

38. Super Dance Online

39. GetAmped 2

40. Giga Slave

41. SuperStar

42. FC Manager

43. Dragon Rouge

44. Crazy Shooter Online

45. Sudden Attack

46. Mission Against  Online

47. A.V.A

48. S4 League

49. Pocket Ali

50. IOK

51. Ming Chao Chuan Qi Online

52. Ming Dynasty Online

53. Hero Online

54. Star Project

55. Shinobi

56. Chaos Online

MMORPG

MMORPG

MMORPG

MMORPG

MMORPG

MMORPG

Casual

Casual

Casual

Casual

Casual

Casual

Casual

Casual

FPS

FPS

FPS

FPS

FPS

Web

Web

Web

Web

Web

Web

Web

MOBA

Item Sale

Item Sale

Item Sale

Item Sale

Item Sale

Item Sale

Item Sale

Item Sale

Item Sale

Item Sale

Item Sale

Item Sale

Item Sale

Item Sale

Item Sale

Item Sale

Item Sale

Item Sale

Item Sale

Item Sale

Item Sale

Item Sale

Item Sale

Item Sale

Item Sale

Item Sale

Item Sale

หมายเหตุ : 
ก
 MMORPG คือเกมที่สามารถรองรับผู้เล่นได้พร้อมกันจำานวนมาก โดยผู้เล่นสามารถมีปฏิสัมพันธ์กันในโลกของเกม / Casual คือเกมที่

มีตัวการ์ตูนน่ารักสดใส ไม่ต้องใช้เวลาหรือทักษะในการเล่นมากนัก / FPS คือเกมแนวยิงต่อสู้กันโดยใช้อาวุธปืนเป็นหลัก / Web คือเกมที่เล่นบนเว็บเบราว์

เซอร์ โดยไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมก่อนเล่น / MOBA คือเกมที่ผู้เล่นควบคุมตัวละครของตัวเอง และแบ่งเป็นสองฝ่ายโจมตีกัน

 
ข
 Air Time Sale คือการคิดค่าบริการตามระยะเวลาการเล่น / Item Sale คือการคิดค่าบริการจากการขายไอเทมในเกม / Hybrid Sale คือ

การคิดค่าบริการแบบผสมผสาน
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(1) Massively Multiplayer Online Role-Playing Game 

(MMORPG) 

 คือเกมออนไลน์ที่สามารถรองรับผู้เล่นเกมได้พร้อม

กันเป็นจำานวนมาก โดยผู้เล่นทุกคนสามารถมีปฏิสัมพันธ์กัน

ในโลกของเกมได้พร้อมกัน (Real Time Interaction) ซึ่งเปิด

โอกาสให้ผู้เล่นสามารถแข่งขันหรือผูกมิตรกันได้เสมือนอยู่ ใน

โลกแห่งความเป็นจริง โดยเนื้อหาของเกมส่วนใหญ่จะเกี่ยว

กับการต่อสู้ผจญภัยเพื่อป้องกันตัวหรือในภาวะสงคราม มี

ลักษณะทั่วไปดังนี้

 • ผู้เล่นเกมจะเล่นเป็นตัวละครหนึ่งๆ หรือหลายตัวใน

เวลาเด ียวกัน โดยใช ้ระบบการควบคุมตัวละครหลายตัว

(Multi Character Control System : MCC) ซึ่งแต่ละตัวจะมี

บทบาทต่อเนื่อง และมีจุดเด่น/จุดด้อยที่แตกต่างกันไป

 • ผู้เล่นเกมสามารถเพิ่มประสบการณ์ (Level) และ

เก็บสะสมอุปกรณ์ต่างๆ (Item) เช่น อาวุธ หรือคะแนนเพื่อเพิ่ม

ความแข็งแกร่งของตัวละคร ทำาให้มีลักษณะที่แตกต่างจากตัว

ละครตัวอื่นๆ และสามารถแลกเปลี่ยน/ซื้อขายสิ่งของในเกมได้

 • ลักษณะการดำาเนินชีวิตของตัวละครจะอ้างอิง

เหตุการณ์และการใช้ชีวิตเสมือนสังคมในชีวิตจริง เช่น การ

แต่งงาน การรับตัวละครอื่นๆ เป็นลูกศิษย์หรืออาจารย์ การ

รวมกลุ่มกันเพื่อต่อสู้กับฝ่ายตรงข้าม เป็นต้น

 • เกมไม่มีผลแพ้หรือชนะ แต่จะต่อเนื่องไปตามเนื้อ

เรื่องของเกมที่ ไม่มีวันสิ้นสุด 

 • ผู้เล่นเกมโดยส่วนใหญ่จะมีความภักดีต่อเกม ซึ่ง

ส่วนหนึ่งเป็นผลจากลักษณะของเกมที่กระตุ้นให้เกิดการแข่งขัน

ระหว่างผู้เล่น โดยจะใช้เวลาในการเล่นเกมค่อนข้างนานเพื่อเก็บ

ประสบการณ์/ Level ในเกม

(2) Casual Game 

 คือเกมออนไลน์ที่มีตัวการ์ตูนน่ารักสีสันสดใส มักเป็น

เกมที่เล่นง่าย ผู้เล่นไม่ต้องใช้เวลาหรือทักษะในการเล่นมากนัก 

และสามารถเล่นจบในเวลาอันสั้น ซึ่งเหมาะสำาหรับการเล่นเพื่อ

ผ่อนคลาย

(3) First-Person Shooting (FPS)

 คือเกมออนไลน์แนวยิงต่อสู้กันโดยใช้อาวุธปืนเป็น

หลัก มีการแบ่งเป็นทีม แล้วช่วยกันต่อสู้ในโหมดต่างๆ มีเวลา

จำากัดในแต่ละภารกิจ 

(4) Web-Based Game

 คือเกมออนไลน์ที่เล่นบนเว็บเบราว์เซอร์ต่างๆ โดยไม่

จำาเป็นต้องติดตั้งโปรแกรมก่อนใช้งาน

(5) Multiplayer Online Battle Arena (MOBA) 

 คือเกมออนไลน์ที่ผู้เล่นแต่ละคนควบคุมเพียงตัวละคร

ของตัวเองเท่านั้น และแบ่งเป็นสองฝ่ายโจมตีกัน

 กลุ่มบริษัทฯ ยังมีรายได้จากค่าสมาชิก @Cafe ที่

เรียกเก็บจากร้านอินเทอร์เน็ตคาเฟ่ในประเทศไทย สำาหรับการให้

สิทธิ์ ในการให้บริการเกมออนไลน์และเกมพีซีที่กลุ่มบริษัทฯ ได้รับ

ลิขสิทธิ์ นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทฯ ยังดำาเนินธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้อง 

ได้แก่ ธุรกิจให้บริการโฆษณาออนไลน์ในเว็บไซต์เกมและเว็บไซต์ท่า 

www.playpark.com, www.playthai.co.th, www.thaiware.

com และ www.thaicybergames.com

 กลุ่มบริษัทฯ ประกอบธุรกิจให้บริการด้านความบันเทิง

ออนไลน์ โดยแบ่งธุรกิจออกเป็น 2 ประเภทหลัก คือการให้

บริการเกมออนไลน์ และการเป็นตัวแทนจัดจำาหน่ายเกม โดยมี

รายละเอียดสำาหรับธุรกิจให้บริการเกมออนไลน์ดังนี้ 

 เกมออนไลน์ คือเกมคอมพิวเตอร์ที่ ใช้เล่นบนระบบ

เครือข่ายอินเทอร์เน็ต ซ่ึงผู้เล่นสามารถแข่งขันและสนทนา (Chat)

กับบุคคลอื่นที่อยู่ ในเกมได้ทันที ผ่านระบบเซิร์ฟเวอร์ ซึ่งทำา

หน้าที่เก็บโปรแกรมเกมหลักและข้อมูลส่วนใหญ่ของผู้เล่นเกม 

โดยผู้ ให้บริการเกมออนไลน์จะให้บริการแก่ผู้ เล่นที่ ใช้เครื่อง

คอมพิวเตอร์ที่ ได้ติดตั้งโปรแกรมลูกข่าย (Client Program) 

เชื่อมโยงกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และลงทะเบียนเพื่อเล่นเกม

ผ่านทางเว็บไซต์เกมออนไลน์
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 การให้บริการเกมออนไลน์เป็นธุรกิจที่สร้างรายได้หลักให้แก่กลุ่มบริษัทฯ ร้อยละ 82 - 88 ของรายได้ทั้งหมดในปีที่ผ่านมา โดย

กลุ่มบริษัทฯ จะดำาเนินงานเต็มรูปแบบเพื่อให้บริการเกมออนไลน์แก่ผู้เล่นเกมในแต่ละประเทศ เริ่มตั้งแต่การจัดซื้อลิขสิทธิ์เกม การทำาการ

ตลาดและประชาสัมพันธ์ การจัดตั้งศูนย์บริการข้อมูลเกมและเครือข่ายรับชำาระเงิน และที่สำาคัญ จะต้องจัดเตรียมระบบคอมพิวเตอร์

สำาหรับให้บริการ ได้แก่ ระบบเซิร์ฟเวอร์ อุปกรณ์ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมลูกข่าย รวมถึงการจัดทำาเว็บไซต์เกมออนไลน์ 

ทั้งนี้ บริษัทในแต่ละประเทศจะมีระบบเซิร์ฟเวอร์เป็นของตนเองแยกออกจากกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 กลุ่มบริษัทฯ ให้บริการเกม

ใน 6 ประเทศ รวม 56 เกม ดังนี้

     หมายเหตุ : มีบางเกมที่เปิดให้บริการในหลายประเทศ ทำาให้จำานวนรวมของเกมในตารางข้างต้นมีมากกว่า 56 เกม

ประเทศที่ ให้บริการ    จำานวน (เกม)           เกมออนไลน์ที่ ให้บริการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

ไทย

สิงคโปร์ 

มาเลเซีย

อินโดจีน 

อินโดนีเซีย

ฟิลิปปินส์

29

9 

20

6 

2

2

Ragnarok, Yulgang, 3Kingdoms, Granado Espada, Cabal, Ghost Online, 8inw, 

12Sky2, Rohan, Lost Saga, Dragon Nest, King Naresuan Online, Q Tales Online, 

EverPlanet, HY2 Online, Elsword, Shinchan Online, Divina, The Exorcist, Audition, 

Giga Slave, SuperStar, FC Manager, A.V.A, S4 League, Star Project, Pocker Ali, 

Ragnarok Online II และ Chaos Online

Maple Story, Cabal, Mahjong Hime, Ragnarok Online II, Audition, FC Manager, 

Sudden Attack, A.V.A และ Chaos Online

SMO, WFO, 8inw, LOONG, CPO, FNO, WDO, KFH, HE2, TEN, Q Tales On-

line, The Exorcist, SDO, CSO, MAT, MCCQ, MDO, TZ2, IOK และ Hero Online       

Yulgang, 9Dragons, FC Manager, Chaos Online, Dragon Regou และ Shinobi

A.V.A และ AIKA 

A.V.A และ Maple Story
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 นอกจากนี ้ กลุ ่มบริษัทฯ ยังดำาเนินธุรกิจอื ่น

ที ่ เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนการให้บริการเกมออนไลน์ ได้แก่ 

www.playpark.com ซึ่งเป็นเว็บไซต์ท่า (Game Portal) ที่เป็น

ศูนย์รวมและจุดเชื่อมโยงไปยังเกมต่างๆ ทั้งเกมออนไลน์ เกมพีซี 

รวมถึงลิงก์ดาวน์โหลดเกม (Game Download) ทุกเกมของ

กลุ่มบริษัท และยังเป็นแหล่งชุมชนผู้เล่นเกม (Gamer Community) 

ซึ่งอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับเกม และแลกเปลี่ยนข้อมูล รูปภาพ 

และความคิดเห็น 

 มีการลงทุนในบริษัทที่ดำาเนินธุรกิจเกี่ยวกับแหล่ง

ข้อมูลข่าวสารด้านไอทีด้วย ได้แก่ www.thaiware.com ซึ่ง

เป็นเว็บไซต์ที่เป็นศูนย์รวมด้านไอที และเป็นแหล่งดาวน์โหลด

ซอฟต์แวร์ต่างๆ ของทั้งไทยและต่างประเทศ ทั้งที่จำาหน่ายและ

ฟรี ตลอดจนเป็นแหล่งชุมชนเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร

บริษัทฯ จัดตั้งสำานักงานสาขาแห่งใหม่ที่ประเทศฟิลิปปินส์ผ่าน

บริษัท เอเชียซอฟท์ สิงคโปร์ โดยมีทีมงานจากประเทศสิงคโปร์

เป็นผู้ดูแล บริษัทฯ เล็งเห็นศักยภาพของตลาดเกมในฟิลิปปินส์ 

ซึ่งเป็นประเทศที่ ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก และมีประชากรราว 80 

ล้านคน จึงไม่ต้องใช้เม็ดเงินจำานวนมากในการลงทุน เพราะ

บริษัทฯ มีทั้งคอนเทนต์และทรัพยากรอยู่แล้ว 

 กลุ่มบริษัทฯ ยังได้จัดตั้งบริษัทแห่งใหม่ภายใต้ชื่อ 

บริษัท เพลย์ไซเบอร์เกมส์ จำากัด โดยมีวัตถุประสงค์คือให้บริการ

เกมออนไลน์ในประเทศไทย เมื่อเดือนกรกฎาคม 2555 ด้วยทุน

จดเบียนที่ชำาระแล้ว 20 ล้านบาท บริษัทฯ ถือหุ้นในอัตราร้อย

ละ 60 ของทุนจดทะเบียน ทั้งนี้บริษัทได้เตรียมการเปิดให้บริการ

เกมออนไลน์ในกลุ่ม MOBA ซึ่งเป็นเกมที่ ได้รับความนิยมในร้าน

อินเทอร์เน็ตคาเฟ่ในปี 2555 แต่เป็นกลุ่มเกมที่บริษัทยังไม่ได้ให้

บริการในปีที่ผ่านมา 

 ในปี 2556 กลุ่มบริษัทฯ ลงทุนในหุ้นสามัญของ

บริษัท ธิ้งค์พลัส ดิจิตอล จำากัด ซึ่งประกอบกิจการให้บริการ

ด้านการตลาดผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และให้บริการขายสื่อ

โฆษณา ด้วยทุนจดทะเบียนที่ชำาระแล้ว 5 ล้านบาท โดยบริษัทฯ 

ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 60 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งการลงทุนใน

บริษัทนี้ เป็นการสนับสนุนธุรกิจหลักของบริษัทฯ ให้เติบโตและ

แข็งแกร่งยิ่งขึ้น

 เมื่อต้นปี 2557 กลุ่มบริษัทฯ ลงทุนซื้อหุ้นสามัญ

ของบริษัท Level Up! Inc. ซึ่งประกอบกิจการให้บริการเกม

ออนไลน์ในประเทศฟิลิปปินส์ โดยบริษัทฯ ถือ 100% ของทุน

จดทะเบียน บริษัทเห็นว่า Level Up! มีศักยภาพในการให้บริการ

เกมออนไลน์ในประเทศฟิลิปปินส์ ตลอดจนมีทีมงานที่มีความ

ชำานาญ ซึ่งจะเป็นการสนับสนุนธุรกิจหลักของบริษัทฯ ให้เติบโต

และแข็งแกร่งยิ่งขึ้น และเป็นการเพิ่มแหล่งรายได้ในต่างประเทศให้

กับกลุ่มบริษัทฯ ด้วย

 ปัจจุบันกลุ่มบริษัทฯ คิดค่าบริการเกมออนไลน์จากผู้

เล่นเกม 2 ลักษณะ คือ 

(1) คิดค่าบริการตามระยะเวลาการเล่นเกม (Air Time Sale)

 ผู้เล่นเกมจะจ่ายค่าบริการตามระยะเวลาที่ ใช้เล่นเกม ซึ่ง

วิธีนี้จะใช้สำาหรับเกม MMORPG เป็นส่วนใหญ่ โดยในปัจจุบันมี

เพียง Ragnarok เกมเดียว ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนน้อยมากของราย

ได้ทั้งหมดในปี 2555

(2) ขายไอเทมในเกม (Item Sale)

 ผู้ให้บริการเกมจะอนุญาตให้ผู้เล่นเข้ามาเล่นเกมได้ฟรี 

เพื่อที่จะเสนอขายไอเทมในเกม เช่น อาวุธ เครื่องแต่งกาย และ

เครื่องประดับ ผู้เล่นเกมมีสิทธิ์ที่จะซื้อหรือไม่ซื้อไอเทมก็ได้ โดยไอ

เทมที่ขายได้จะถือเป็นค่าบริการเกมของกลุ่มบริษัทฯ ทั้งนี้ ราคา

ขายไอเทมจะขึ้นอยู่กับประเภทและความนิยมของเกม ประเทศที่ ให้

บริการ นโยบายการตลาดในแต่ละช่วงเวลา และจำานวนไอเทมที่

เสนอขาย เช่น หากขายไอเทมแบบเหมารวมเป็นแพ็กเกจ ราคาก็

จะถูกลง 

 ปัจจุบัน สัดส่วนการคิดค่าบริการในตลาดเกม

ออนไลน์ทั่วโลกได้เปลี่ยนจาก Air Time Sale เป็น Item Sale 

เป็นส่วนมาก เพราะผู้ให้บริการเกมเชื่อว่า การให้บริการเล่นเกม

ฟรีก่อน จะสามารถดึงดูดผู้เล่นเกมทั้งกลุ่มเดิมและกลุ่มใหม่ให้

เข้ามาทดลองเล่นเกม ซึ่งจะเพิ่มโอกาสให้กลุ่มบริษัทฯ มีรายได้

จากการขายไอเทมมากยิ่งขึ้น
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2. การจัดจำาหน่ายและช่องทางการจัดจำาหน่าย 

(1) กิจกรรมทางการตลาด

 กลุ่มบริษัทฯ ใช้ชื่อ เอเชียซอฟท์ หรือ Asiasoft 

เป็นชื่อทางการค้ามาตั้งแต่เริ่มดำาเนินธุรกิจในปี 2544 ซึ่งต่อ

มากลายเป็นชื่อที่เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางในหมู่ผู้เล่นเกม

ทั่วทั้งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในฐานะผู้นำาด้านการให้

บริการเกมออนไลน์ ทั้งในด้านการคัดสรรเกมชั้นนำา การทำาการ

ตลาดเพื่อรักษาฐานผู้เล่นเกม รวมทั้งความน่าเชื่อถือของระบบ

เครื่องแม่ข่ายในการให้บริการ  

 กิจกรรมทางการตลาดนับเป็นกลยุทธ์สำาคัญที่จะ

สื่อสารให้ลูกค้ารับทราบและเข้าใจในบริการและเกมออนไลน์ที่

กลุ่มบริษัทฯ นำาเสนอ รวมทั้งให้ลูกค้าตระหนักว่ากลุ่มบริษัทฯ 

เป็นส่วนหนึ่งของความบันเทิงในชีวิตประจำาวันที่ราคาถูกกว่า

และหาซื้อได้ง่าย นอกเหนือจากการเปิดตัวเกมแล้ว กิจกรรม

ทางการตลาดยังรวมถึงกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างฐานะทางการ

ตลาด ภาพลักษณ์องค์กร และเพื่อสังคม นอกจากนี้ กลุ่ม

บริษัทฯ ยังสำารวจตลาดอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เข้าใจความ

ต้องการและพฤติกรรมของผู้เล่นเกม ซึ่งช่วยให้การจัดทำา

กิจกรรมทางการตลาดมีประสิทธิภาพและสร้างความพึงพอใจ

สูงสุดให้แก่ลูกค้า อีกทั้งยังจัดกิจกรรมการตลาดร่วมกับร้าน

ตัวแทนจำาหน่ายและร้านอินเทอร์เน็ตคาเฟ่ เพื่อให้ร้านดังกล่าว

เข้าใจเกมออนไลน์ การบริการ และกลยุทธ์ด้านราคาของกลุ่ม

บริษัทฯ

 บริษัทฯ ทำารายการเก่ียวกับเกมชื่อว่า Oh My Game 

(OMG) เพื่อเผยแพร่เกมของบริษัทให้เป็นท่ีรู้จัก และส่งเสริมการ

ขาย โดยออกอากาศผ่านเคเบิลทีวี ช่อง Gang Cartoon ทุกวัน

เสาร์ เวลา 22.00 - 22.30 น. และเผยแพร่เทปทุกวันพุธ เวลา 

12.00 - 12.30 น.

(2) การจัดจำาหน่าย

 ในการให้บริการเกมออนไลน์ กลุ่มบริษัทฯ จะจัด

จำาหน่ายสินค้า คือบัตรเติมเงินล่วงหน้า @Cash และร่วมมือ

กับ AIS, Tesco Lotus, และทรู จำาหน่ายบัตร One-2-Call!, @

CashPlus และ TrueMoney เพื่อรับชำาระค่าบริการเกม โดยกลุ่ม

บริษัทฯ เชื่อว่า การจำาหน่ายที่มีประสิทธิภาพจะเป็นช่องทาง

สำาคัญที่จะนำาบริการเกมออนไลน์เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่าง

รวดเร็ว

 เมื ่อผู ้เล่นเกมจ่ายเงินเพื ่อซื ้อบัตร @Cash แล้ว 

จะได้รับหมายเลขบัตร (Serial No.) และรหัสบัตร (Password) 

สำาหรับลงทะเบียนเติมเวลา แลกคะแนนหรือเงินเสมือนจริง เพื่อ

ใช้ซื้อไอเทมในเกมทุกเกมของบริษัทที่ ให้บริการในแต่ละประเทศ 

โดยบัตรแต่ละใบจะมีอายุการใช้งานสูงสุด 90 วัน (ไทย) และ 365 

วัน (สิงคโปร์และมาเลเซีย) นับจากวันที่ลงทะเบียน นอกจาก

นี้ เงินเสมือนจริงในบัตรยังใช้ชำาระค่าบริการเกมออนไลน์ที่ ให้

บริการโดยบริษัทที่ร่วมเป็นพันธมิตรกับกลุ่มบริษัทฯ ได้ด้วย 

ทั้งนี้ การจำาหน่ายบัตรเติมเงินล่วงหน้า @Cash มี 2 วิธี ดังนี้

 (2.1) การจำาหน่ายบัตรเติมเงินล่วงหน้า @Cash 

ผ่านตัวแทนจำาหน่าย 

 โดยส่วนใหญ่แล้ว กลุ่มบริษัทฯ จำาหน่ายบัตรเติมเงิน

ล่วงหน้า @Cash ในรูปแบบบัตรพลาสติก (Plastic @Cash 

Card) ผ่านตัวแทนจำาหน่ายต่างๆ คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อย

ละ 1 ของยอดขายบัตรเติมเงินล่วงหน้า @Cash ทั้งหมดใน

ปี 2555 เนื่องจากร้านค้าต่างๆ ส่วนใหญ่ปรับเปลี่ยนเป็นระบบ

อิเล็กทรอนิกส์แล้ว

 • ร้านสะดวกซื้อ 7-Eleven : จำาหน่ายบัตรเติมเงิน

ล่วงหน้า @Cash ให้แก่ผู้เล่นเกมโดยตรง ผ่านสาขาของร้าน

ซึ่งมีกระจายอยู่ทั่วประเทศ

 • ร้านค้าเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเกม : ได้แก่ บริษัท

ที่มีเครือข่ายร้านค้าผลิตภัณฑ์เกม ผู้ค้าส่งผลิตภัณฑ์เกม และ

ผู้ค้าส่งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เป็นต้น โดยตัวแทนจำาหน่ายดัง

กล่าวอาจจำาหน่ายโดยตรงให้ผู้เล่นเกม ผ่านเครือข่ายร้านค้า

ของตนเอง หรืออาจขายบัตรเติมเงินล่วงหน้า @Cash ให้แก่

ผู้ค้าปลีก ซึ่งจะนำาไปจำาหน่ายให้ผู้เล่นเกมต่อไป

 • ร้านอินเทอร์เน็ตคาเฟ่ : นอกจากให้บริการเช่า

คอมพิวเตอร์และเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแล้ว ยังมีการจำาหน่าย

บัตรเติมเงินล่วงหน้า @Cash แก่ผู้เล่นเกม เพื่อใช้เล่นเกมภายใน

ร้าน

 (2.2) การจำาหน่ายบัตรเติมเงินล่วงหน้า @Cash, 

One-2-Call!, @Cash Plus และ TrueMoney ผ่านระบบ

อิเล็กทรอนิกส์
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 กลุ่มบริษัทฯ เริ่มขายบัตรเติมเงินล่วงหน้า @Cash 

ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic @Cash Card) ในช่วง

3 - 4 ปีที่ผ่านมา โดยผู้เล่นเกมสามารถซื้อบัตรดังกล่าว

ผ่านการชำาระเงินสด โอนเงิน หรือบัตรเครดิต (แล้วแต่กรณี) 

นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทฯ ยังเพิ่มช่องทางใหม่โดยร่วมมือกับ 

AIS, True และ Tesco Lotus ให้ผู้เล่นเกมสามารถเติมเงินเข้าเกม

ออนไลน์ของบริษัทฯ ด้วยบัตร One-2-Call!, TrueMoney 

และ @Cash Plus ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ดังนี้

ประเทศไทย :

 • เว็บไซต์ : รวมถึงเว็บไซต์ของกลุ่มบริษัทฯ ได้แก่ 

@Shop และ @Cash Online (เฉพาะสมาชิก @Cafe) 

 • @Cash on Mobile : ขายบัตรอิเล็กทรอนิกส์ 

@Cash ผ่านโทรศัพท์มือถือ ซึ่งผู้เล่นเกมจะชำาระเงินด้วยการ

ส่ง SMS ผ่านโทรศัพท์มือถือในเครือข่าย AIS ระบบ Prepaid 

 • @Cash on e-pay : เป็นระบบจัดจำาหน่ายสินค้า

แบบเติมเงินด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยผู้เล่นเกมจะชำาระเงิน

ผ่านทางเครื่องจำาหน่าย (Terminal) ในรูปแบบ Voucher เติม

เงินเกมออนไลน์

 • One-2-Call! Cash Card : คือช่องทางที่บริษัทฯ 

ร่วมมือกับ AIS เพื่อให้ผู้เล่นเกมเติมเงินได้สะดวกมากขึ้น โดยซื้อ

บัตรเงินสดวัน-ทู-คอลท่ีมีแถบ @Card ตรงมุมบัตร One-2-Call! 

สามารถนำามาเติมเงินได้เช่นเดียวกับบัตร @Cash ซึ่งบริษัทฯ ได้

เริ่มให้บริการในส่วนนี้ตั้งแต่เดือนกันยายน ปี 2553

 • TrueMoney Cash Card : คือช่องทางที่บริษัทฯ 

ร่วมมือกับ True เพื่อให้ผู้เล่นเกมเติมเงินได้สะดวกมากขึ้น โดย

ซื้อบัตรเงินสด TrueMoney ที่ True Shop / TrueMove 

Shop และ 7-Eleven ทุกสาขา บริษัทฯ เริ่มให้บริการส่วนนี้

ตั้งแต่เดือนกันยายน ปี 2555

 • บัตร @CashPlus : คือช่องทางที่บริษัทฯ ร่วมมือ

กับ Tesco Lotus เพื่อให้ผู้เล่นเกมเติมเงินได้สะดวกมากขึ้น โดย

ซื้อรหัสเกมออนไลน์ พร้อมแจ้งราคาที่ต้องการ สามารถเลือก

เติมเงินได้ตั้งแต่ 50 - 10,000 บาท ในขณะที่บัตรประเภทอื่น

จะมีหลายราคา ตั้งแต่ 50 บาท และราคาสูงสุดไม่เกิน 10,000 

บาท ก็สามารถใช้เล่นเกมออนไลน์ของบริษัทได้เช่นกัน โดย

สามารถซื้อ @Cash Plus ได้ที่ Tesco Lotus และ Tesco Los-

tus Expressทุกสาขา บริษัทฯ เริ่มให้บริการส่วนนี้ตั้งแต่เดือน

กันยายน ปี 2555

มาเลเซีย :

 • Online Credit Card : ขายบัตรอิเล็กทรอนิกส์ 

@Cash ผ่าน https://passport.asiasoftsea.com/general/

ap_landing.aspx หรือ www.paypal.com โดยชำาระเงินผ่าน

บัตรเครดิต

 • MOL e-Pin เป็นระบบรับชำาระเงินในมาเลเซีย โดย

ผู้เล่นเกมสามารถซื้อบัตรอิเล็กทรอนิกส์ @Cash ผ่าน MOL 

e-Points ซึ่งเป็นระบบจัดจำาหน่ายสินค้าแบบเติมเงินด้วยระบบ

อิเล็กทรอนิกส์ โดยชำาระเงินผ่านร้านค้าที่เป็นตัวแทนจำาหน่าย 

หรือชำาระผ่านออนไลน์ในเว็ป www.offgamers.com หรือชำาระ

ผ่านร้านค้าที่มีสัญลักษณ์ e-pay

 • @Cash  on  Mob i l e  ค ื อ  ก ารข ายบ ั ตร

อิเล็กทรอนิกส์ @Cash ผ่านโทรศัพท์มือถือในมาเลเชียซึ่งผู้

เล่นเกมจะชำาระเงินผ่านระบบเครือข่าย Maxis

สิงคโปร์ :

 • S.A.M Kiosk e-Pin : เป็นระบบรับชำาระเงินใน

สิงคโปร์ ที่ผู้เล่นเกมสามารถซื้อบัตรอิเล็กทรอนิกส์ @Cash 

ผ่านทางเครื่องจ่ายเงินอัตโนมัติ S.A.M. และผ่านทางเครื่อง

จ่ายอัตโนมัติ AXS

 • @Cash on Mobile : ซื้อบัตรอิเล็กทรอนิกส์ 

@Cash ผ่านโทรศัพท์มือถือในสิงคโปร์ แล้วชำาระเงินผ่านระบบ

เครือข่าย Singtel, StarHub และ GX

 • MOL e-Pin : เป็นระบบรับชำาระเงินในสิงคโปร์ ที่ผู้

เล่นเกมสามารถซื้อบัตรอิเล็กทรอนิกส์ @Cash ผ่าน MOL 

e-Points, eNETS และ PayPal ซึ่งเป็นระบบจัดจำาหน่ายสินค้า

แบบเติมเงินด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

 • A Global Game Concept : เป็นระบบที่ผู้เล่นเกม

ในภูมิภาคเอเชียตะวันตกเฉียงใต้สามารถเล่นเกมออนไลน์ด้วย

กันได้ ทำาให้ผู้เล่นสามารถแข่งขันกันในระดับภูมิภาค ในกลุ่ม SEA 

Online Tournaments โดยผู้เล่นสามารถซื้อบัตร @Cash ได้

ทุกช่องทางในทุกประเทศในกลุ่มของบริษัท เอเชียซอฟท์
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อินโดนีเซีย :

 • Uni-Pin : เป็นระบบรับชำาระเงินในอินโดนีเซีย ผู้เล่น

เกมสามารถซื้อบัตรอิเล็กทรอนิกส์ โดยชำาระเงินผ่านร้าน 

IndoMaret ซึ่งเป็นร้านสะดวกซื้อที่มีสาขามากที่สุดในอินโดนีเซีย

 • Prepaid Card : ซื้อผ่านตัวแทนจำาหน่าย 

ฟิลิปปินส์ :

 • MOL e-Pin : เป็นระบบรับชำาระเงินในฟิลิปปินส์ โดย

ผู้เล่นเกมสามารถซ้ือบัตรอิเล็กทรอนิกส์ผ่าน MOL e-Point ซึ่ง

เป็นระบบจำาหน่ายสินค้าแบบเติมเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์

 • Online Credit Card : ซื้อบัตรอิเล็กทรอนิกส์ 

@Cash ผ่าน https://passport.asiasoftsea.com/

general/ap_landing.aspx หรือ www.paypal.com แล้ว

ชำาระเงินผ่านบัตรเครดิต
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แผนภาพแสดงการจัดจำาหน่ายบัตรเติมเงินล่วงหน้า @Cash

 ผู้เล่นเกมจะสามารถชำาระค่าบริการเกมออนไลน์ผ่านการซื้อบัตรเติมเงินล่วงหน้า @Cash ทั้งในรูปแบบบัตรพลาสติก (Plastic 

@Cash Card) จากตัวแทนจำาหน่าย และในรูปแบบบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic @Cash Card) จากระบบอิเล็กทรอนิกส์ประเภท

ต่างๆ ดังแสดงในแผนภาพต่อไปนี้

แผนภาพแสดงการจัดจำาหน่ายบัตรเติมเงินล่วงหน้า One-2-Call!, @Cash Plus และ TrueMoney

 ในปี 2553 บริษัทฯ ได้เพิ่มช่องทางการจัดจำาหน่ายผ่านบัตรเงินสด One-2-Call! โดยผู้เล่นเกมจะสามารถชำาระค่าบริการเกม

ออนไลน์ผ่านการซื้อบัตรเติมเงินสด One-2-Call! และในปี 2555 บริษัทฯ ได้เพิ่มช่องทางการเติมเงินผ่าน @Cash Plus และ 

TrueMoney ออนไลน์ ดังแสดงในแผนภาพต่อไปนี้

ตัวแทนจำาหน่ายบัตร

ตัวแทนจำาหน่ายบัตร

ชำาระเงิน

ผู้เล่นเกม

ผู้เล่นเกม

ชำาระเงิน

ชำาระเงิน

ชำาระเงิน

ระบบอิเล็กทรอนิกส์

ตัวแทนจำาหน่ายบัตร

เงินสด

เงินสด

ให้บริการเกม

ให้บริการเกม
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3. กลยุทธ์การแข่งขัน

(1) การกระจายการลงทุนในธุรกิจเกมออนไลน์ไปยังหลาย

ประเทศที่มีศักยภาพ

 ปัจจุบัน กลุ่มบริษัทฯ ได้กระจายการลงทุนในธุรกิจให้

บริการเกมออนไลน์ไปยัง 6 ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออก

เฉียงใต้ คือ ไทย สิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และอิน

โดจีน (เวียดนาม, พม่า และกัมพูชา) เพื่อลดความเสี่ยงจากการ

ลงทุนภายในประเทศ หรือในประเทศใดประเทศหนึ่ง โดยมีกลยุทธ์

การบริหารจัดการในระดับภูมิภาค ที่ช่วยให้สามารถลดต้นทุน

การดำาเนินงาน ทั้งจากการร่วมกันจัดซื้อลิขสิทธิ์เกมออนไลน์ 

คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการใช้ทรัพยากร

บุคคลร่วมกัน การถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยี และประสบการณ์

จากการดำาเนินธุรกิจในประเทศหนึ่งไปสู่อีกประเทศหนึ่ง ซึ่งจะ

ช่วยเพิ่มโอกาสความสำาเร็จของธุรกิจได้ 

(2) การเพิ่มจำานวนเกมออนไลน์ และปรับปรุงเกมเดิมให้ทันสมัย

อยู่เสมอ (Updated Version)

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 กลุ่มบริษัทฯ ให้บริการ

เกมออนไลน์รวม 56 เกม ใน 6 ประเทศ โดยตลอดระยะเวลา

ที่ผ่านมา กลุ่มบริษัทฯ ได้ร่วมกับผู้ผลิตและจัดจำาหน่ายเกม

ออนไลน์ในการปรับปรุงรูปแบบ รวมทั้งเนื้อหาเกมให้ทันสมัย

อยู่เสมอ รวมทั้งมีแผนการเปิดให้บริการเกมใหม่ที่หลากหลาย

เพิ่มขึ้นในแต่ละประเทศ เพื่อตอบสนองความต้องการทั้งด้านรูป

แบบ กราฟิก และเนื้อหาเกม และความครอบคลุมทุกประเภทของ

เกม โดยในปีที่ผ่านมา ได้ปรับสถานะเป็นผู้นำาส่วนแบ่งการตลาด

ในกลุ่ม Web Game และมีการเพิ่มส่วนแบ่งตลาดในกลุ่มเกม 

FPS เพิ่มเติมจากเดิมที่เป็นผู้นำาในเชิงส่วนแบ่งการตลาดในกลุ่ม

เกม MMORPG และ Casual

(3) การเสริมสร้างฐานะทางการตลาดให้แข็งแกร่งอย่างต่อเนื่อง

 กลุ่มบริษัทฯ เสริมสร้างฐานะทางการตลาดให้

แข็งแกร่งอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นกลยุทธ์ใน 3 ด้าน เพื่อสร้าง

ความแตกต่างจากคู่แข่ง และรักษาสถานะการเป็นผู้ให้บริการเกม

ออนไลน์อันดับ 1 ในภูมิภาค

 • การนำาเสนอเกมออนไลน์ชั้นนำาที่เป็นที่รู้จักและนิยมในตลาด

ต่างประเทศ : กลุ่มบริษัทฯ เชื่อว่า เกมที่เป็นที่รู้จักและได้รับความ

นิยมในตลาดต่างประเทศแล้วนั้น มักมีจุดเด่นทั้งในด้านรูปแบบ

และเนื้อหา ซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสความสำาเร็จของกลุ่มบริษัทฯ ใน

การทำาการตลาดต่อกลุ่มลูกค้าในประเทศเป้าหมาย

 • การทำากิจกรรมทางการตลาดโดยตรงแก่กลุ่มเป้าหมาย : 

กลุ่มบริษัทฯ สามารถใช้ฐานลูกค้าจากข้อมูลของบริษัทเป็นจุด

เริ่มต้นในการทำากิจกรรมทางการตลาดโดยตรง เพื่อรักษาและ

ขยายฐานลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ซึ่งรวมถึงกิจกรรมเปิดตัวและ

แนะนำาเกมใหม่ การส่งเสริมการเล่นเกมทั้งในรูปแบบกิจกรรมใน

เกม เช่น การแข่งขันในเกมออนไลน์ กิจกรรมพิเศษตามเทศกาล 

เป็นต้น และในรูปแบบกิจกรรมนอกเกมออนไลน์ เช่น การรวม

กลุ่มสังสรรค์ระหว่างผู้เล่นเกม การส่งจดหมายแนะนำาเกมใหม่ 

และการสนับสนุนกิจกรรมช่วยเหลือสังคม เป็นต้น 

 • การเพิ่มจำานวนและกระจายช่องทางการจัดจำาหน่ายให้

ครอบคลุมและทั่วถึง : กลุ่มบริษัทฯ มีแผนเพิ่มจำานวนตัวแทน

จำาหน่ายบัตรเติมเงินล่วงหน้า @Cash และสินค้าเกมออนไลน์

อื่นๆ เช่น คู่มือ แพ็กเกจไอเทม เป็นต้น เพื่อให้ครอบคลุม

ทั่วประเทศ โดยมุ่งที่จะขยายเครือข่ายไปยังช่องทางที่หลาก

หลาย โดยจะเห็นได้จากการเพิ่มช่องทางใหม่ๆ ที่สามารถเข้า

ถึงผู้บริโภคได้มากขึ้น ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความได้เปรียบใน

การแข่งขัน โดยการรักษาฐานลูกค้าเดิมและเพิ่มฐานผู้เล่นเกม

ใหม่ อีกทั้งกลุ่มบริษัทฯ ยังได้พัฒนาช่องทางการจำาหน่าย

บัตรอิเล็กทรอนิกส์ให้ดียิ่งขึ้น เพื่อลดต้นทุนการดำาเนินงาน

ของกลุ่มบริษัทฯ ในอนาคต โดยเครือข่ายการจัดจำาหน่ายดัง

กล่าว สามารถใช้เป็นช่องทางการทำาตลาดได้อย่างดี จากการ

จัดกิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน เช่น การแจกโปสเตอร์และสื่อโฆษณา

เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มผู้เล่นเกมโดยตรง
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(4) การทำากิจกรรมทางการตลาดเพื่อกระตุ้นยอดขายไอเทม

 เนื่องจากเกมออนไลน์ส่วนใหญ่ที่กลุ่มบริษัทฯ ให้

บริการในปัจจุบัน คิดค่าบริการจากการขายไอเทมในเกม กลุ่ม

บริษัทฯ จึงมุ่งเน้นการทำาการตลาดโดยตรงต่อกลุ่มผู้เล่นเกม 

เพื่อกระตุ้นการซื้อไอเทมอย่างต่อเนื่อง เช่น การจัดแพ็กเกจ 

การขายไอเทมในแต่ละเดือน การตั้งร้านขายไอเทม (Item Shop 

/ Item Mall) ในเว็บไซต์ การส่งจดหมายข่าว (Newsletter) และ

ข้อความ (SMS) ให้ผู้เล่นเกม เป็นต้น

(5) การให้บริการศูนย์ข้อมูลเกมออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพ

 การให้บริการศูนย์ข้อมูลเกมออนไลน์นับเป็นเครื่อง

มือสำาคัญที่ช่วยให้เล่นเกมได้อย่างราบรื่นและต่อเนื่อง ซึ่งจะ

ส่งผลให้ผู้เล่นเกมมีความมั่นใจและเชื่อมั่นในบริการของกลุ่ม

บริษัทฯ ทำาให้เกิดความภักดีในเกม เพิ่มระยะเวลาการเล่น และเพิ่ม

โอกาสในการซื้อไอเทม ปัจจุบัน กลุ่มบริษัทฯ ให้บริการข้อมูล

เกมผ่านทางโทรศัพท์ อีเมล และการสนทนาผ่านอินเทอร์เน็ต 

(Live Chat) ตลอด 24 ชั่วโมง รวมทั้งให้บริการผ่านทาง

เคาน์เตอร์เซอร์วิส @Club สำาหรับลูกค้าที่มาติดต่อด้วยตนเอง 

ซึ่งกลุ่มบริษัทฯ มีนโยบายพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพ

การให้บริการดังกล่าวให้ดียิ่งขึ้น พร้อมทั้งจัดหาบุคลากรและ

อุปกรณ์ให้เพียงพอต่อการให้บริการแก่ผู้เล่นเกมที่คาดว่าจะมี

จำานวนมากขึ้นในอนาคต ซึ่งในส่วนของการบริการนี้ บริษัทฯ 

ได้รับ ISO 9001:2008 ด้วย

(6) การพัฒนาระบบเซิร์ฟเวอร์ในการให้บริการเกมออนไลน์

 กลุ่มบริษัทฯ เชื่อว่าระบบเซิร์ฟเวอร์ท่ีดีและมีประสิทธิภาพ 

จะช่วยให้ผู้ เล่นเกมสามารถมีปฏิสัมพันธ์กับโลกของเกมได้

พร้อมกันอย่างราบรื่น ต่อเนื่อง และรวดเร็ว ซึ่งถือเป็นหัวใจ

สำาคัญของการเล่นเกมออนไลน์ ดังนั้นการพัฒนาเพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพของระบบเซิร์ฟเวอร์อย่างต่อเนื่อง การปรับปรุง

ระบบรักษาข้อมูลเพื่อป้องกันการขโมยข้อมูลให้ทันสมัย รวม

ถึงการเพิ่มขนาดวงจรสื่อสารความเร็วสูงให้เพียงพอต่อการ

รองรับจำานวนผู้เล่นเกมที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต จะช่วยให้กลุ่ม

บริษัทฯ มีความพร้อมและสามารถให้บริการเกมออนไลน์ด้วย

ความเร็วเต็มประสิทธิภาพ ลดความผิดพลาดหรือการสูญหาย

ของข้อมูล และลดปัญหาการหยุดให้บริการที่อาจเกิดขึ้นได้

 บร ิษ ัทฯ ได ้ร ับ ISO/IEC 27001:2005 

(Information Security Management System : ISMS) ซึ่ง

เป็นมาตรฐานที่กำาหนดขึ้นโดยองค์กรที่มีชื่อเสียงและมีความน่า

เชื่อถือระหว่างประเทศ คือ ISO (The International Organi-

zation for Standardization) และ IEC (The International 

Electrotechnical Commission) โดยกำาหนดเป็นมาตรฐานด้าน

การบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ 

ที่องค์กรต่างๆ นำามาให้บริการกับลูกค้าภายในและภายนอก

องค์กร โดยมาตรฐานนี้สามารถนำาไปประยุกต์ใช้ครอบคลุมทุก

กลุ่มอุตสาหกรรมและทุกกลุ่มธุรกิจ 

 ประโยชน์หลักจากการใช้มาตรฐาน ISMS/ISO 

27001:2005 คือทำาให้ข้อมูลของลูกค้าและระบบต่างๆ ที่ ให้

บริการมีความปลอดภัย ข้อมูลมีความถูกต้องและพร้อมใช้งาน

เสมอ ทำาให้ลูกค้าและบริษัทคู่ค้ามั่นใจ ว่าบริษัทจะสามารถดำาเนิน

ธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องไม่สะดุด ทั้งด้านการให้บริการและการทำา

ธุรกิจระหว่างคู่ค้า

(7) อัตราค่าบริการเกมออนไลน์ที่เหมาะสมและแข่งขันได้

 กลุ่มบริษัทฯ มีนโยบายการตั้งราคาค่าบริการเกม

ออนไลน์ในอัตราที่เหมาะสมแก่กลุ่มลูกค้าในแต่ละประเทศ โดย

มุ่งเน้นการให้เล่นเกมฟรี และคิดค่าบริการจากการขายไอเทมใน

เกม เพื่อช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันกับผู้ประกอบ

การ ทั้งในอุตสาหกรรมเดียวกันและในธุรกิจความบันเทิงอื่นๆ 

ในขณะเดียวกัน อัตราค่าบริการดังกล่าวจะต้องสามารถสร้าง

ผลตอบแทนที่ดีแก่กลุ่มบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัทฯ 

ไม่มีนโยบายการทำาการตลาดด้วยอัตราค่าบริการที่ต่ำากว่าคู่แข่ง 

(Price War)



1. ภาพรวมอุตสาหกรรมเกมออนไลน์โดยทั่วไปในภูมิภาค

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

 ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ถือเป็นตลาดเป้าหมาย

ของบริการด้านความบันเทิงออนไลน์ของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่ง

ประกอบด้วย 6 ประเทศ คือ ไทย สิงคโปร์ มาเลเซีย เวียดนาม 

ฟิลิปปินส์ และอินโดนีเซีย ปัจจุบันอัตราการเติบโตของจำานวนผู้

ใช้อินเทอร์เน็ตในภูมิภาคนี้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เนื่องจากกระแส

สังคมออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือ Twitter ซึ่งจำานวน

ผู้เล่นเกมออนไลน์นั้น จะสัมพันธ์กับจำานวนผู้เล่นอินเทอร์เน็ต 

อีกทั้งค่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงมีราคาถูกลงอย่าง

รวดเร็ว เนื่องจากภาวะการแข่งขันของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต 

ยิ่งเป็นปัจจัยสนับสนุนให้ตลาดเกมออนไลน์ ในภูมิภาคนี้มี

ศักยภาพในการเติบโตได้อีกมาก

 นอกจากนี ้ ผู ้ประกอบการในอุตสาหกรรมเกม

ออนไลน์ยังมีข้อได้ เปรียบผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม

ความบันเทิงอื ่น เช่น เกมพีซี เกมอาเขด การดูหนังฟัง

เพลง และคาราโอเกะ ในหลายๆ ด้าน ดังนี ้

 • เกมออนไลน์เป็นความบันเทิงราคาถูกกว่าและเข้าถึง

ง่าย : เกมออนไลน์สามารถเล่นได้ทุกที่ที่มีอินเทอร์เน็ต ประกอบ

กับค่าใช้จ่ายในการเล่นเกมออนไลน์ยังคงมีอัตราที่ต่ำากว่า เมื่อ

เทียบกับความบันเทิงประเภทอื่นๆ เดิมผู้เล่นส่วนใหญ่ในภูมิภาค

นี้ นิยมเล่นเกมออนไลน์ในร้านอินเทอร์เน็ตคาเฟ่ เนื่องจากมีค่า

ใช้จ่ายน้อยกว่า สะดวกสบาย และยังเป็นแหล่งชุมนุมพบปะของ

ผู้เล่นเกม ยกเว้นในสิงคโปร์ ซึ่งประชากรส่วนใหญ่นิยมเล่น

เกมออนไลน์จากเครื่องคอมพิวเตอร์ของตนเอง เนื่องจากมี

ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตครอบคลุมอย่างกว้างขวางและเข้า

ถึงง่าย อย่างไรก็ตาม แนวโน้มของผู้เล่นเกมที่บ้านมีสัดส่วน

เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในปัจจุบัน ประเทศไทย มาเลเซีย และ

อินโดนีเซียนั้น มีสัดส่วนของผู้เล่นเกมที่บ้านสูงกว่าผู้เล่นเกมใน

ร้านอินเทอร์เน็ตคาเฟ่แล้ว

 • ผู้เล่นเกมออนไลน์ส่วนใหญ่มักใช้บริการอย่างต่อ

เนื่อง : เนื่องจากลักษณะของเกมออนไลน์ที่ส่งเสริมผู้เล่นให้

มีความสัมพันธ์เชิงกลุ่ม โดยการแข่งขันหรือติดต่อกับผู้เล่น

รายอื่นที่อยู่ต่างสถานที่ ในเวลาเดียวกัน โดยเฉพาะเกมประเภท 

MMORPG ซึ่งผู้เล่นแต่ละรายมีบทบาทสมมติที่แตกต่างกัน 

ทำาให้ต้องเล่นร่วมกันเป็นกลุ่ม เพื่อบรรลุภารกิจในเกม ทำาให้

เกมมีความสนุกสนานน่าติดตามมากขึ้น อีกทั้งผู้เล่นต้อง

ใช้เวลาในการฝึกทักษะต่างๆ เพื่อที่จะเป็นผู้ชนะ ทำาให้ผู้เล่นมี

ความผูกพันกับเกมมากยิ่งขึ้น

 • การกระจายตัวของเครื ่องคอมพิวเตอร์ส่วน

บุคคลและสัญญาณอินเทอร์เน็ต : เนื่องจากปัจจุบันเครื่อง

คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลนั้นมีราคาไม่สูงนัก ทำาให้สามารถเป็น

เจ้าของได้ง่ายขึ้น รวมทั้งมีสเป็กที่สูงขึ้นกว่าเดิม ทำาให้สามารถ

เล่นเกมที่มีคุณภาพสูงๆ ได้ ถือเป็นการขยายตลาดไปยังตลาด

ใหม่ๆ ด้วย ประเทศไทยเองก็กำาลังก้าวเข้าสู่สภาวะนี้เช่นกัน 

และเนื่องจากปัจจุบันผู้ ให้บริการอินเทอร์เน็ตแข่งขันกันเรื่อง

ความเร็วอินเทอร์เน็ต ทำาให้ค่าบริการอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย

ราคาถูกลง ในขณะที่มีความเร็วเพิ่มขึ้น

 • ปัญหาในการถูกละเมิดลิขสิทธิ์ต่ำา : ปัญหาการละเมิด

ลิขสิทธิ์ ทั้งในกรณีงานเพลง เกมพีซี โปรแกรมคอมพิวเตอร์

และงานบันเทิงอื่นๆ ถือเป็นปัญหาใหญ่ของผู้ประกอบการใน

ภูมิภาคนี้ ที่ยังไม่สามารถแก้ไขได้ และส่งผลกระทบต่อผลการ

ดำาเนินงาน จนทำาให้ไม่สามารถดำาเนินกิจการต่อได้ แต่ผู้ประกอบ

การในธุรกิจเกมออนไลน์ประสบปัญหานี้น้อยกว่า เนื่องจาก

เกมออนไลน์มีส่วนประกอบหลักของโปรแกรมอยู่บนระบบ

เซิร์ฟเวอร์ (Server) ของผู้ให้บริการ ซึ่งผู้เล่นเกมไม่สามารถเข้า

ถึงได้ อีกทั้งโปรแกรมลูกข่าย (Client Program) ซึ่งใช้สำาหรับ

ติดตั้งในเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้เล่นก่อนการเล่นเกมครั้ง

แรก ยังมีราคาต่ำา ทำาให้ปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์เกมออนไลน์ไม่

รุนแรงเท่ากับงานลิขสิทธิ์อื่น ที่มีผลิตภัณฑ์วางจำาหน่ายในรูป

ซีดี ดีวีดี หรือตลับเกม ซึ่งง่ายต่อการทำาซ้ำาและเผยแพร่
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2. ภาพรวมอุตสาหกรรมเกมออนไลน์ ในไทย สิงคโปร์ 

มาเลเซีย เวียดนาม ฟิลิปปินส์ และอินโดนีเซีย

 ปัจจุบันกลุ่มบริษัทฯ ให้บริการเกมออนไลน์ใน 6 

ประเทศ คือ ไทย สิงคโปร์ มาเลเซีย เวียดนาม ฟิลิปปินส์ และ

อินโดนีเซีย ซึ่งถือเป็นกลุ่มประเทศที่มีอัตราการเติบโตของ

อุตสาหกรรมให้บริการเกมออนไลน์ที่สูงและต่อเนื่อง โดยใน

อดีต ผู้ให้บริการเกมส่วนใหญ่เป็นรายเล็กที่เปิดให้บริการเกม

เพียงไม่กี่เกม ซึ่งมักเป็นประเภท MMORPG และคิดค่าบริการ

ตามระยะเวลาการเล่น แต่ในปัจจุบันการแข่งขันในอุตสาหกรรมมี

มากขึ้น จากการเข้ามาของผู้ประกอบการรายใหญ่ และการเปิด

ตัวเกมออนไลน์ใหม่อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งการเปลี่ยนรูปแบบการ

คิดค่าบริการเกม จากการคิดตามเวลา เป็นการให้เล่นเกมฟรีแต่

คิดบริการจากการขายไอเทม (Item) ในเกม ส่งผลให้การแข่งขัน

มีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น

 ค่าลิขสิทธิ์เกมออนไลน์ถือเป็นต้นทุนการดำาเนินงาน

ที่สำาคัญสำาหรับผู้ประกอบการในธุรกิจนี้ ซึ่งในปัจจุบัน ผู้ให้

บริการเกมส่วนใหญ่ ในประเทศดังกล่าว มักซื้อลิขสิทธิ์เกม

ออนไลน์ที่ เป็นที่นิยมและ/หรือประสบความสำาเร็จมาจากผู้

พัฒนาหรือผู้จัดจำาหน่ายเกมออนไลน์ในต่างประเทศ มากกว่า

จะพัฒนาเกมเอง อย่างไรก็ตาม ผู้ให้บริการเกมเริ่มมีแนว

โน้มพัฒนาเกมออนไลน์ของตนเองมากขึ้น เพื่อลดต้นทุนค่า

ลิขสิทธิ์เกมที่เพิ่มสูงขึ้น แต่เกมออนไลน์ที่พัฒนาโดยผู้พัฒนา

เกมในไทยก็ยังไม่ได้รับความนิยม

ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขันของตลาดเกมออนไลน์ ใน

ประเทศไทย สิงคโปร์ มาเลเซีย เวียดนาม  และอินโดนีเซีย 

สามารถสรุปได้ดังนี ้

(1) ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขันของตลาดเกมออนไลน์ใน

ประเทศไทย

 อุตสาหกรรมเกมออนไลน์ในไทยในปี 2556 มีมูลค่า

ตลาดอยู่ที่ประมาณกว่า 4,000 ล้านบาท (ข้อมูลจากภายใน

บริษัท) โดยปี 2556 มีการแข่งขันที่ค่อนข้างรุนแรง ดังจะเห็น

ได้จากจำานวนผู้ให้บริการเกมออนไลน์ที่เพิ่มขึ้นจาก 41 รายในปี 

2555 เป็น 47 รายในปี 2556 และมีจำานวนเกมที่ ให้บริการเพิ่ม

ขึ้นจาก 165 เกมในปี 2555 เป็น 196 เกมในปี 2556 โดยเป็น

เกมที่เปิดใหม่ถึง 75 เกม

ปัจจัยสำาคัญที่สนับสนุนการเติบโตของธุรกิจเกมออนไลน์ใน

ประเทศไทย มีดังนี้

 • การเติบโตของการให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็ว

สูง (Broadband Internet) : ในช่วง 3 - 4 ปีที่ผ่านมา ธุรกิจให้

บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเติบโตอย่างมากจากการแข่งขัน

ที่รุนแรงระหว่างผู้ให้บริการ ทั้งในด้านบริการและราคา ปัจจุบัน

มีอัตราค่าบริการที่ความเร็วประมาณ 10 เมกะบิตต่อวินาที เป็น

ราคาประมาณ 599 บาทต่อเดือน ซึ่งถือว่าค่อนข้างต่ำา จึง

ทำาให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลาย 

และเนื่องจากการเล่นเกมออนไลน์ต้องการความเร็วในการ

ดาวน์โหลดข้อมูล เพื่อความสนุกในการเล่น จึงทำาให้มีผู้สนใจ

เล่นเกมออนไลน์เพิ่มขึ้นตามไปด้วย ซึ่งช่วยเพิ่มโอกาสให้บริการ

เกมออนไลน์สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าใหม่ได้อย่างกว้างขวาง

มากยิ่งขึ้น

 • ความหลากหลายของเกมออนไลน์ที่เปิดให้บริการ : 

ในช่วงที่ผ่านมา ผู้ให้บริการเกมออนไลน์ในไทย เปิดให้บริการเกม

ใหม่ที่หลากหลาย ทั้งในด้านรูปแบบและเนื้อหาที่แปลกใหม่ ช่วย

เพิ่มความสนุกในการเล่นเกมออนไลน์ เป็นการเพิ่มทางเลือก

ของผู้เล่นเกม รวมทั้งช่วยดึงดูดความสนใจของกลุ่มลูกค้าเป้า

หมายให้เข้ามาทดลองเล่นเกมมากขึ้น 

 • การให้บริการลูกค้ามีความสำาคัญมากขึ้น : ในช่วง 

2 - 3 ปีต่อจากนี้ ตลาดเกมออนไลน์จะมีการแข่งขันที่เข้มข้น

ขึ้น ซึ่งการให้บริการลูกค้าจะกลายเป็นปัจจัยหลักที่จะรักษาฐาน

ลูกค้าไว้ ทำาให้ผู้ให้บริการต้องพัฒนาการบริการให้เป็นที่พอใจ

แก่ลูกค้ามากขึ้น เช่น มีระบบ Call Center 24 ชั่วโมง มีการ 

อัปเดตเนื้อหาอย่างสม่ำาเสมอ รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมและโปร

โมชั่นผ่านสื่อช่องทางต่างๆ เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มผู้เล่นได้มากขึ้น



(2) ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขันของตลาดเกมออนไลน์ใน

ประเทศสิงคโปร์

 ระบบเครือข่าย (Network) และโครงสร้างพื้นฐาน 

(Infrastructure) ของประเทศสิงคโปร์ยังคงมีแนวโน้มเติบโต

ขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะทำาให้ผู้เล่นเกมสามารถเข้าถึงเทคโนโลยี

ใหม่ๆ ได้ง่ายและสะดวก นอกจากนี้ องค์กรพัฒนาสื่อสิ่งพิมพ์

และคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจ ก็มีความคิดริเริ่มที่จะดึงดูด

บริษัทผู้พัฒนาเกมจากต่างประเทศให้ เข้ามาลงทุนจัดตั้ง

บริษัทในสิงคโปร์ ซึ่งปัจจุบันเกมบนโทรศัพท์มือถือได้รับความ

นิยมเพิ่มขึ้น โดยสิงคโปร์ส่งเสริมและเปิดกว้างให้บริษัทผู้พัฒนา

เกมทั้งในและต่างประเทศสามารถทำาตลาดได้ง่ายขึ้น

 (3) ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขันของตลาด

เกมออนไลน์ในประเทศมาเลเซีย

 ในปี 2556 มีผู้ให้บริการเกมออนไลน์ในประเทศ

มาเลเซียจำานวน 36 ราย และมีจำานวนเกม 150 เกม โดย

ประเภทของเกมที่ ได้รับความสนใจมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 44 

คือ MMORPG ในขณะที่ FPS และ Casual ได้รับความสนใจ

ร้อยละ 29 และ 27 ตามลำาดับ ซึ่งเกมประเภท MMORPG ส่วน

ใหญ่นั้นให้บริการเป็นภาษาจีน ในขณะที่เกมประเภทอื่นส่วนใหญ่

ให้บริการเป็นภาษาอังกฤษ

 ช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา มีผู้ให้บริการเกมเข้ามาทำาตลาดใน

ประเทศมาเลเซีย โดยส่วนใหญ่มาจากบริษัทเกมในประเทศจีน เช่น 

Perfect World และ Akarno รวมถึงบริษัทผู้ให้บริการรายเล็ก 

ซึ่งมุ่งทำาตลาดเกมบนคอมพิวเตอร์

ปัจจัยสำาคัญที่สนับสนุนการเติบโตของธุรกิจเกมออนไลน์ใน

สิงคโปร์และมาเลเซีย มีดังนี้

 • เกมที่ ให้บริการในปัจจุบัน ทั้งเกมเก่าและเกมใหม่ใน

ตลาดนั้น ส่วนใหญ่เป็นเกมที่ ให้บริการในระบบ Free-to-Play และ

เป็นที่นิยมอย่างมาก ซึ่งเป็นสิ่งท้าทายสำาหรับผู้ให้บริการเกม

ออนไลน์ ที่จะรักษาฐานลูกค้าเดิม ทำาให้ผู้ให้บริการต้องอัปเดต

สินค้าในเกม (Virtual Items) ให้บ่อยขึ้น รวมทั้งเปิดตัวเกมใหม่ๆ 

เพิ่มขึ้น 

 • สิงคโปร์มีเครือข่ายการสื่อสารทางอินเทอร์เน็ตและ

การสื่อสารไร้สายที่มีความก้าวหน้าสูง ซึ่งช่วยสนับสนุนการ

เติบโตของธุรกิจเกมออนไลน์ และรองรับการพัฒนาของเกม

ในอนาคต ทั้งในรูปแบบเกมออนไลน์และเกมบนโทรศัพท์มือถือ 

นอกจากนี้ อัตราค่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงที่ปรับตัว

ลดลงอย่างต่อเนื่อง ช่วยส่งเสริมให้ผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตทั้ง

ใหม่และเก่า หันมาใช้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพิ่มมากขึ้น

 • สิงคโปร์มีสัดส่วนจำานวนโทรศัพท์มือถือต่อจำานวน

ประชากรสูงเป็นอันดับ 1 ในอาเซียน ปัจจุบันมีผู้ใช้โทรศัพท์มือ

ถือ 154% ของจำานวนประชากร หรือ 6.8 ล้านคน ทั้งในระบบ 

3 จี และ 4 จี อ้างอิงจากสมาคมโทรศัพท์มือถือในสิงคโปร์ ระบุ

ว่า 90% ของประชากรสิงคโปร์ใช้โทรศัพท์มือถืออย่างน้อย 1 

เครื่อง โดย 43% ใช้คุยกับเพื่อน 39% ใช้พร้อมคอมพิวเตอร์

และแท็บเล็ต 60% ใช้พร้อมกับดูโทรทัศน์ และ 84% ดูโทรศัพท์

มือถือหลังจากตื่นนอน

 • มีการเรียนการสอนภาษาอังกฤษและภาษาจีน

ในโรงเรียนที่ประเทศสิงคโปร์และมาเลเซีย ทำาให้เกมส่วนใหญ่ ทั้ง

ที่เป็นภาษาอังกฤษและจีน ไม่ได้เป็นอุปสรรคกับผู้เล่นเกม ทำาให้

ง่ายต่อบริษัทผู้พัฒนาเกมทั้งจากจีนและอเมริกา เพราะไม่จำาเป็น

ต้องแปลเป็นภาษาท้องถิ่น ซึ่งได้เปรียบในการอัปเวอร์ชัน เมื่อ

เปรียบเทียบกับผู้พัฒนาเกมจากเกาหลี
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(4) ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขันของตลาดเกมออนไลน์ใน

ประเทศเวียดนาม

 ภาวะตลาดเกมออนไลน์ในเวียดนามค่อนข้างเงียบเหงา 

เนื่องจากทุกเกมที่จะเปิดให้บริการจะต้องทำาเรื่องขออนุญาต

จากรัฐบาลก่อน และรัฐบาลเวียดนามไม่อนุมัติเกมออนไลน์

ประเภท Client Base ใหม่ๆ ในปีที่แล้วและปีก่อนหน้าเลย และยัง

ไม่มีความชัดเจนด้วยว่ารัฐบาลจะให้ใบอนุญาตเมื่อไร

  ในปี 2556 อุตสาหกรรมให้บริการเกม

ออนไลน์ในประเทศเวียดนามมีการแข่งขันกันยังไม่มากเท่าใดนัก 

ดังจะเห็นได้จากจำานวนผู้ให้บริการที่มีอยู่ 49 ราย และจำานวน

เกมที่ ให้บริการ 217 เกม ผู้เล่นเกมในเวียดนามให้ความสนใจเกม

ประเภท  MMORPG และ Casual เป็นพิเศษ

 ปัจจัยสำาคัญที่สนับสนุนการเติบโตของธุรกิจเกม

ออนไลน์ในประเทศเวียดนาม คือการเติบโตของการให้บริการ

อินเทอร์เน็ต เนื่องจากภาครัฐของเวียดนามส่งเสริมการใช้

อินเทอร์เน็ตของประชากร จึงพัฒนาเทคโนโลยีและเครือข่าย

อินเทอร์เน็ตอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ประชากรสามารถใช้บริการ

อินเทอร์เน็ตในพื้นที่ห่างไกลได้มากขึ้น ในอัตราค่าบริการที่ลด

ลง ทำาให้ในช่วง 3 - 4 ปีที่ผ่านมา มีจำานวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ต

เพื่อการทำางานและความบันเทิงเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ส่งผล

ให้มีจำานวนผู้ใช้บริการเกมออนไลน์เพิ่มขึ้นเช่นกัน

(5) ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขันของตลาดเกมออนไลน์ใน

ประเทศอินโดนีเซีย

 ในปี 2556 อุตสาหกรรมให้บริการเกมออนไลน์ใน

ประเทศอินโดนีเซีย เริ่มมีการแข่งขันกันเพิ่มสูงขึ้น ดังจะเห็นได้

จากจำานวนผู้ให้บริการที่มีอยู่ 30 ราย เทียบกับปี 2555 ที่มีผู้

ให้บริการ 35 ราย และมีเกมที่เปิดให้บริการ 108 เกม ซึ่งประเภท

ของเกมที่ผู้เล่นเกมในประเทศอินโดนีเซียให้ความสนใจเป็นพิเศษ

คือ FPS และ MOBA 

(6) ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขันของตลาดเกมออนไลน์ใน

ประเทศฟิลิปปินส์

 ในปี 2556 อุตสาหกรรมให้บริการเกมออนไลน์ใน

ประเทศฟิลิปปินส์ มีการแข่งขันกันไม่สูงมาก ดังจะเห็นได้จาก

จำานวนผู้ให้บริการที่มีอยู่เพียง 8 ราย และมีเกมที่เปิดให้บริการ 

36 เกม ซึ่งประเภทของเกมที่ผู้เล่นเกมในประเทศฟิลิปปินส์ให้

ความสนใจเป็นพิเศษคือ FPS และ MOBA



1. ลักษณะการจัดให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์เพื่อจำาหน่าย

 ธุรกิจเกมออนไลน์ประกอบด้วยผู้ประกอบการหลัก

ประมาณ 5 ส่วน ดังที่แสดงในแผนภาพ โดยเริ่มจากผู้พัฒนา

เกมออนไลน์ (Game Developer) ซึ่งเป็นผู้ออกแบบและพัฒนา

เกม จากนั้นจะขายลิขสิทธิ์เกมหรือแต่งตั้งผู้จำาหน่ายลิขสิทธิ์เกม 

(Game Publisher) ซึ่งจะเป็นผู้เสาะหาตลาดและขายลิขสิทธิ์ต่อ

ให้กับผู้ให้บริการเกมออนไลน์ (Game Operator) ในแต่ละพื้นที่

หรือแต่ละประเทศ

 ผู้ ให้บริการเกมจะเป็นผู้จัดเตรียมระบบเซิร์ฟเวอร์ 

(Server) สำาหรับการให้บริการเกมในแต่ละพื้นที่ที่ ได้รับลิขสิทธิ์ 

สำาหรับการเก็บเงินค่าบริการเกม ผู้ให้บริการเกมจะจำาหน่าย

บัตรเติมเงินล่วงหน้าให้แก่ผู้เล่นเกม โดยจำาหน่ายเอง หรือผ่าน

ผู้จัดจำาหน่ายหรือตัวแทนจำาหน่ายที่ ได้รับการแต่งตั้ง ส่วนผู้ให้

บริการอินเทอร์เน็ตและโทรคมนาคม (ISPs) จะเป็นผู้ให้บริการเช่า

ช่องสัญญาณ เพื่อใช้ติดต่อสื่อสารระหว่างเครื่องเซิร์ฟเวอร์

ของผู้ให้บริการเกม ร้านอินเทอร์เน็ตคาเฟ่ และผู้เล่นเกม

โดยตรง ปัจจุบันกลุ่มบริษัทฯ เป็นผู้ประกอบการทั้งในส่วนของ

ผู้พัฒนาเกม ผู้ให้บริการเกม และผู้จัดจำาหน่าย

2. ขั้นตอนการดำาเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ เพื่อให้บริการ

เกมออนไลน์

 ในการจัดหาเกมออนไลน์ เพื่อนำามาให้บริการในแต่ละ

ประเทศนั้น กลุ่มบริษัทฯ จัดให้มีทีมจัดการเกมออนไลน์ (Game 

Manager) ซึ่งมีหน้าที่เตรียมความพร้อมสำาหรับการให้บริการ 

โดยจะแยกทีมจัดการสำาหรับแต่ละเกม โดยมีขั้นตอนการดำาเนิน

งานเพื่อให้บริการเกมออนไลน์ 6 ขั้นตอนดังนี้

(1) คัดสรรเกมออนไลน์

 ในเบื้องต้น ทีมงานจะคัดเลือกเกมออนไลน์ที่น่าสนใจ

จากแหล่งต่างๆ เช่น เกมที่ ได้รับความนิยมในต่างประเทศ โดย

มีนโยบายกลั่นกรองเนื้อหาเกมให้เหมาะสมแก่กลุ่มลูกค้าและ

วัฒนธรรมในแต่ละประเทศ โดยพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้น

ดังนี้

 • มีรูปแบบและเนื้อหาที่สร้างสรรค์ เหมาะสมกับกลุ่ม

ลูกค้าเป้าหมาย และไม่มีเนื้อหาที่แสดงความรุนแรงและยั่วยุทาง

เพศ

 • เป็นเกมออนไลน์ที่น่าสนใจ และมีเนื้อหาแตกต่างจาก

เกมที่ ให้บริการอยู่ ในตลาดเป้าหมาย ณ เวลานั้น
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ผู้พัฒนาเกมออนไลน์

ผู้จำาหน่ายลิขสิทธิ์เกมออนไลน์

ผู้ ให้บริการเกมออนไลน์

ผู้จัดจำาหน่ายและรับชำาระเงิน

ผู้ ให้บริการอินเทอร์เน็ต

และโทรคมนาคม

    ผู้เล่นเกม

คัดสรรเกมออนไลน์

เจรจาและทำาสัญญาซื้อลิขสิทธิ์การให้

บริการเกมออนไลน์

เตรียมระบบการให้บริการเกมออนไลน์

กระจายโปรแกรมลูกข่าย

(Client Program)

เปิดให้บริการเกมออนไลน์

โฆษณาและประชาสัมพันธ์

1

2

3

4

5

6
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 • มีต้นทุนในการซื้อลิขสิทธิ์เกมที่เหมาะสม ซึ่งจะช่วย

ให้กลุ่มบริษัทฯ สามารถทำากำาไรจากการให้บริการได้

 • โปรแกรมเกมออนไลน์สามารถใช้ ได ้ก ับระบบ

คอมพิวเตอร์ของกลุ ่มผู ้ เล ่นเกมเป้าหมาย

(2) เจรจาและทำาสัญญาซื้อลิขสิทธิ์การให้บริการเกมออนไลน์

 ทีมงานจะเจรจาราคาและเงื่อนไขการซื้อลิขสิทธิ์เกม 

จากนั้นจึงทำาสัญญากับผู้พัฒนาหรือผู้จำาหน่ายลิขสิทธิ์เกม

ออนไลน์

(3) เตรียมระบบการให้บริการเกมออนไลน์

 • อุปกรณ์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ : กลุ่มบริษัทฯ 

จะจัดเตรียมระบบเซิร์ฟเวอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่มี

คุณสมบัติตามที่กำาหนดโดยผู้พัฒนาเกมออนไลน์ ซึ่งจำานวน

เครื่องเซิร์ฟเวอร์ที่จะใช้รองรับการให้บริการเกม จะประมาณ

จากการคาดการณ์โดยกลุ่มบริษัทฯ จากนั้นผู้พัฒนาเกมจึงเข้า

มาติดตั้งโปรแกรมเกมออนไลน์เพื่อเปิดให้บริการต่อไป

 • โปรแกรมลูกข่าย (Client Program) : ทีมจัดการ

เกมจะดัดแปลงและปรับปรุงโปรแกรมลูกข่าย ซึ่งใช้ติดตั้งใน

เครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้เล่นเกม ก่อนการเล่นเกมครั้งแรก 

รวมทั้งแปลเนื้อหาเกมเป็นภาษาท้องถิ่น (Game Localization) 

 • การจัดทำาเว็บไซต์ : ทีมจัดการเกมจะจัดทำาเว็บไซต์

สำาหรับเกมออนไลน์แต่ละเกม เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลสำาหรับผู้เล่น

เกม เกี่ยวกับวิธีการเล่น การชำาระเงิน และการแก้ไขปัญหา อีกทั้ง

ยังเป็นสื่อโฆษณาของกลุ่มบริษัทฯ อีกด้วย

 • ระบบจัดการการให้บริการ : ทีมจัดการเกมจะจัด

เตรียมระบบคอมพิวเตอร์เพื่อควบคุมการให้บริการเกมในฐานะ

เกมมาสเตอร์ (Game Master) เพื่อดูแลการเล่นเกม อำานวย

ความสะดวก และแก้ปัญหาต่างๆ ให้แก่ผู้เล่นเกม

(4) กระจายโปรแกรมลูกข่าย

 กลุ่มบริษัทฯ จะกระจายโปรแกรมลูกข่ายผ่านช่อง

ทางต่างๆ เพื่อให้ถึงมือผู้เล่นเกมอย่างทั่วถึง ทั้งจากการ

ให้ดาวน์โหลดฟรีบนเว็บไซต์เกม การแจกเป็นของแถมของ

นิตยสารเกม และการขายเป็นชุดพร้อมคู่มือการเล่นเกมและ

บัตรเติมเงิน @Cash อีกทั้งยังมีการจัดส่งโปรแกรมดัง

กล่าวให้ร้านอินเทอร์เน็ตคาเฟ่ที่เป็นสมาชิก @Cafe โดยไม่คิด

ค่าบริการเพิ่มด้วย

(5) เปิดให้บริการเกมออนไลน์

 เมื่อจัดเตรียมความพร้อมด้านต่างๆ เรียบร้อยแล้ว 

กลุ่มบริษัทฯ จะเปิดให้บริการเกมออนไลน์ ซึ่งแบ่งเป็น 4 ช่วง

ดังนี้

 • ช่วงทดสอบภายใน (Internal Test) : ทีมจัดการเกม

และพนักงานของกลุ่มบริษัทฯ จะทดลองเล่นเกมออนไลน์จาก

เครื่องแม่ข่าย เพื่อทดสอบหาข้อบกพร่องของการให้บริการ

เกม และปรับปรุงแก้ไขต่อไป

 • ช่วงทดสอบการให้บริการแบบปิด (Closed Beta) 

: เปิดให้บริการแก่ผู้เล่นเกมภายนอกที่ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์เกม 

โดยไม่คิดค่าบริการ แต่จำากัดจำานวนผู้เล่น เพื่อทดสอบหาข้อ

บกพร่องในการให้บริการเกม

 • ช่วงทดสอบการให้บริการแบบเปิด (Open Beta) : 

เปิดให้บริการแก่ผู้เล่นเกมภายนอกที่ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์เกม 

โดยไม่คิดค่าบริการ และไม่จำากัดจำานวนผู้เล่น เพื่อทดสอบหาข้อ

บกพร่องในการให้บริการเกมแก่ผู้เล่นจำานวนมากพร้อมกัน 

 • ช่วงเปิดให้บริการเชิงพาณิชย์ (Commercial 

Launch) : หลังจากทดสอบการให้บริการเรียบร้อยแล้ว กลุ่ม

บริษัทฯ จะเปิดให้บริการเกมออนไลน์แก่ผู้เล่นเกมทั่วไป โดยคิด

ค่าบริการตามอัตราที่กำาหนด

(6) โฆษณาและประชาสัมพันธ์

 กลุ่มบริษัทฯ จะโฆษณาและประชาสัมพันธ์เพื่อให้ตลาด

รับรู้การเปิดให้บริการเกมออนไลน์ โดยแบ่งเป็น 4 ช่วงดังนี้

 • ช่วงก่อนเปิดตัว (Pre-Marketing) : เช่น แนะนำาเกม

บนเว็บท่าเกม (Game Portal) เว็บไซต์เกมออนไลน์ นิตยสาร

เกม และนิตยสารเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 • ช่วงเปิดตัวเกมใหม่ (Launching) : เช่น โฆษณาบน

เว็บท่าเกม เว็บไซต์เกมออนไลน์ และจดหมายแนะนำาเกม

 • ช่วงส่งเสริมการขาย (Promoting) : เน้นทั้ง

กิจกรรมนอกเกมออนไลน์ผ่านสื่อทั่วไป เช่น โทรทัศน์ สิ่ง

พิมพ์ ป้ายโฆษณา และร้านอินเทอร์เน็ตคาเฟ่ และกิจกรรมในเกม

ออนไลน์ เช่น การจัดการแข่งขันในเกม 

 • ช่วงรักษายอดขาย (Maturing) : เน้นกิจกรรม

ทางการตลาดและประชาสัมพันธ์เฉพาะในเกมออนไลน์ และ

กิจกรรมผ่านตัวแทนจำาหน่ายบัตรเติมเงิน @Cash และร้าน

อินเทอร์เน็ตคาเฟ่



3. ค่าลิขสิทธิ์เกมออนไลน์

 ในการให้บริการเกมออนไลน์ กลุ่มบริษัทฯ จะซื้อ

ลิขสิทธิ์เกมมาจากเจ้าของลิขสิทธิ์ ซึ ่งเป็นผู้พัฒนาหรือ

ผู้จัดจำาหน่ายเกมออนไลน์ในต่างประเทศจำานวนหลายราย 

เพื่อให้บริการแต่เพียงรายเดียว (Exclusive Distributor) ใน

พื้นที่ที ่กำาหนด (Specific Territory) ในอัตราค่าธรรมเนียม

ตามที่ตกลง โดยส่วนใหญ่มีอายุสัญญา 2 - 4 ปี นับจาก

เปิดให้บริการเชิงพาณิชย์ (Commercial Launch) และมีสิทธิ์

ต่ออายุสัญญาได้ในราคาและเงื่อนไขเดิม ทั้งนี้ ผู้พัฒนา/ผู้จัด

จำาหน่ายเกมสามารถยกเลิกสัญญาได้ หากกลุ่มบริษัทฯ ทำา

ผิดสัญญา และ/หรือมีปัญหาด้านการเงิน และ/หรืออยู่

ในสถานะล้มละลาย และ/หรือไม่สามารถเปิดให้บริการเกมใน

ระยะเวลาที่กำาหนด

โดยค่าลิขสิทธิ์เกมออนไลน์สามารถแบ่งออกเป็น 4 ประเภทหลัก 

ดังนี้

 (1) ค่าลิขสิทธิ์ขั้นต้น (Initial Fee) : ชำาระเป็นจำานวน

คงที่ ณ วันที่ลงนามในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่กำาหนด 

 (2) ค่าลิขสิทธิ์รายเดือน (Monthly Fee) : ชำาระเป็น

จำานวนแปรผันตามกำาไรขั้นต้นจากการให้บริการเกมนั้นๆ ใน

แต่ละเดือน โดยบางสัญญามีการกำาหนดจำานวนค่าลิขสิทธิ์ราย

เดือนขั้นต่ำา (Minimum Guarantee) ที่ต้องจ่ายในระยะเวลาที่

กำาหนด 

 (3) ค่าลิขสิทธิ ์รายปี (Annual Fee) : ชำาระเป็น

จำานวนแปรผันตามกำาไรขั้นต้นจากการให้บริการเกมในแต่ละปี 

นอกเหนือจากค่าลิขสิทธิ์รายเดือน

 (4) ค่าผลสำาเร็จของงาน (Success Fee) : ชำาระเมื่อ

สร้างรายได้จากการให้บริการเกมนั้นๆ ถึงจำานวนที่กำาหนด

 ทั้งนี้ ประเภทของค่าลิขสิทธิ์ รวมทั้งจำานวน และ

กำาหนดเวลาการชำาระค่าลิขสิทธิ์ของเกมออนไลน์แต่ละเกมนั้น 

ขึ้นอยู่กับการต่อรองระหว่างกลุ่มบริษัทฯ และผู้พัฒนาหรือผู้

จัดจำาหน่ายเกม

058 ลักษณะการประกอบธุรกิจ
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1. ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงข้อกำาหนด กฎหมาย และ

เกณฑ์การควบคุมจากภาครัฐ

 ปัจจุบัน การดำาเนินธุรกิจเกมออนไลน์ในไทยถูกกำากับ

ดูแลโดยกระทรวงวัฒนธรรม กรมทรัพย์สินทางปัญญา 

กระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร ซึ่งกระทรวงวัฒนธรรมจะควบคุมเรื่องใบอนุญาต 

รวมถึงการตรวจสอบเนื้อหาเกม (Censor) ก่อนที่จะนำาออก

ให้บริการ ส่วนกรมทรัพย์สินทางปัญญาจะดูแลเรื่องการออก

เครื่องหมายรับรองงานต้นแบบ (DIP Code) สำาหรับการ

ผลิตแผ่นซีดี/ดีวีดี ส่วนกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร เป็นผู้ออกพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำาความผิด

เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 

 ในขณะเดียวกัน การควบคุมธุรกิจการให้บริการเกม

ออนไลน์ในสิงคโปร์ไม่เข้มงวดเท่าใดนัก รัฐบาลไม่ได้ปิดกั้นการทำา

ธุรกิจเกมออนไลน์แต่อย่างใด ส่วนในมาเลเซียยังไม่มีมาตรการ

ที่ชัดเจนในการควบคุมการเล่นเกมออนไลน์และร้านให้บริการ

อินเทอร์เน็ต อย่างไรก็ดี อาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือการออก

มาตรการกำากับหรือกฎระเบียบต่างๆ ใหม่เพิ่มเติม เพื่อควบคุม

การเล่นเกมออนไลน์และธุรกิจให้บริการเกมออนไลน์มากยิ่งขึ้น 

ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการดำาเนินธุรกิจ ฐานะการเงิน และผล

ประกอบการของกลุ่มบริษัทฯ ในอนาคต

2. ความเสี่ยงจากการแข่งขันและการเพิ่มขึ้นของผู้ให้บริการเกม

ออนไลน์รายใหม่

 ปัจจุบัน การแข่งขันในธุรกิจให้บริการเกมออนไลน์ทั้ง

ในไทย สิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย และเวียดนามมีความรุนแรง

ขึ้น จากการเพิ่มจำานวนของผู้ให้บริการรายใหม่ในตลาดอย่าง

ต่อเนื่อง ผู้ให้บริการในแต่ละประเทศมีจำานวนหลายราย และยังมี

แนวโน้มว่าผู้ให้บริการต่างประเทศที่รุกเข้ามาแข่งขันกับผู้บริการ

ในประเทศจะเพิ่มจำานวนมากขึ้น ซึ่งเป็นผลมาจากอัตราการ

เจริญเติบโตของตลาดเกมออนไลน์ ประกอบกับการเป็นธุรกิจที่

มีอัตรากำาไรสูง 

 อย่างไรก็ตาม บริษัทมีฐานะผู้นำาทางการตลาดในระดับ

ภูมิภาค ซึ่งมีเกมให้บริการครอบคลุมในทุกประเภท ประกอบกับ

มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี เมื่อเทียบกับคู่แข่งแล้ว ยังไม่มี

ผู้ประกอบการรายใดที่มีสถานะเป็นผู้ให้บริการในระดับภูมิภาค 

และครอบคลุมเกมทุกประเภท ทั้งนี้ บริษัทยังคงให้ความสำาคัญ

กับความเปลี่ยนแปลงในภาคอุตสาหกรรม และแนวโน้มของการ

เปลี่ยนแปลงความนิยมของเกม จึงพร้อมพัฒนาทีมงานในด้าน

ความรู้ความเข้าใจตลาด เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน

9. ปัจจัยความเสี่ยง

9.1 ความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอก



060 ปัจจัยความเสี่ยง

1. ความเสี่ยงจากการไม่ประสบความสำาเร็จของเกมออนไลน์ที่

กลุ่มบริษัทฯ ลงทุนซื้อลิขสิทธิ์และเปิดให้บริการ

 ในการเปิดให้บริการเกมออนไลน์ใดๆ กลุ่มบริษัทฯ จะ

ลงทุนขั้นต้น (Initial Investment) ในจำานวนค่อนข้างสูง ซึ่ง

ประกอบไปด้วยค่าลิขสิทธิ์เกม ระบบเครื่องแม่ข่าย (Server) 

อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้อง และค่าใช้จ่ายด้านการตลาด 

ดังนั้น หากกลุ่มบริษัทฯ ไม่สามารถสร้างรายได้จากการให้

บริการเกมได้มากกว่าจำานวนเงินลงทุนขั้นต้นดังกล่าว หรือใน

จำานวนตามที่คาดการณ์ไว้ อาจส่งผลกระทบต่อผลประกอบ

การและอัตรากำาไรของกลุ่มบริษัทฯ ในอนาคต ดังนั้นหากเกม

ออนไลน์ใดๆ มีแนวโน้มยอดขายไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ 

กลุ่มบริษัทฯ อาจพิจารณาตัดจำาหน่ายค่าลิขสิทธิ์เกมออนไลน์

ทั้งจำานวน ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อผลกำาไรของกลุ่มบริษัทฯ ใน

งวดบัญชีนั้นๆ 

 ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มโอกาสประสบความสำาเร็จในการให้

บริการเกมออนไลน์ กลุ่มบริษัทฯ จะมุ่งเน้นการคัดเลือกเกม

ที่มีเนื้อหาที่เหมาะสมกับความต้องการของตลาด โดยอาศัย

ประสบการณ์ของกลุ่มบริษัทฯ รวมถึงศึกษารายละเอียดเกม

และกลุ่มตลาดผู้เล่นเกมเป้าหมายอย่างรอบคอบ ก่อนตัดสินใจ

ลงทุนในเกมออนไลน์ใดๆ ตามขั้นตอนในการจัดหาเกมออนไลน์ 

อีกทั้ง กลุ่มบริษัทฯ มีนโยบายกระจายแหล่งที่มาของรายได้ โดย

เปิดตัวเกมออนไลน์เพิ่มขึ้นในแต่ละประเทศ ทำาให้สามารถกระจาย

รายได้ไปยังเกมต่างๆ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 กลุ่ม

บริษัทฯ เปิดให้บริการรวม 56 เกมใน 6 ประเทศ คือ ไทย (29 

เกม) สิงคโปร์ (9 เกม) มาเลเซีย (20 เกม) อินโดนีเซีย (2 เกม) 

ฟิลิปปินส์ (2 เกม) และอินโดจีน (เวียดนาม พม่า กัมพูชา รวม 6 

เกม) และมีแผนการเปิดให้บริการเกมใหม่อย่างต่อเนื่องในอนาคต

2. ความเสี่ยงจากการคิดค่าบริการเกมออนไลน์โดยการขายไอ

เทมในเกม

 ในอดีต กลุ่มบริษัทฯ มีรายได้หลักจากการให้บริการ

เกมออนไลน์ตามระยะเวลาที่ ให้บริการ (Air Time Sale) แต่ใน

ปัจจุบัน รายได้หลักมาจากการขายไอเทม (Item Sale) เกือบ

ทั้งหมด และมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการ

เปลี่ยนพฤติกรรมของผู้เล่นเกมในตลาดเกมออนไลน์ทั่วโลก ที่

หันมานิยมการเล่นเกมฟรีและซื้อไอเทมเมื่อพึงพอใจเท่านั้น รวม

ทั้งผู้ประกอบการเกมก็หันมานิยมคิดค่าบริการแบบ Item Sale 

เช่นกัน เนื่องจากเชื่อว่าจะสามารถดึงดูดผู้เล่นเกมได้ ดังนั้น 

กลุ่มบริษัทฯ อาจมีความเสี่ยงที่จะได้รับรายได้ลดลงเมื่อการ

แข่งขันรุนแรงขึ้น และหากผู้เล่นเข้ามาเล่นเกมฟรีเป็นจำานวนมาก 

แต่ไม่ซื้อไอเทมอย่างต่อเนื่อง อาจส่งผลกระทบต่อการดำาเนิน

ธุรกิจ ฐานะการเงิน และผลประกอบการของกลุ่มบริษัทฯ ใน

อนาคต 

 อย่างไรก็ตาม ด้วยลักษณะของเกมออนไลน์ที่กระตุ้น

ให้เกิดการแข่งขันระหว่างผู้เล่น จะทำาให้ผู้เล่นเกิดความต้องการ

ซื้อไอเทม เพื่อสร้างความแตกต่างจากผู้เล่นรายอื่น ทั้งในด้าน

ความสวยงามและความสามารถ กลุ่มบริษัทฯ จึงเชื่อว่า การ

ทำาการตลาดเชิงรุก และการทำากิจกรรมตรงโดยเจาะกลุ่มผู้เล่น

ในแต่ละเกม เพื่อนำาเสนอไอเทมที่น่าสนใจอย่างต่อเนื่อง จะช่วย

กระตุ้นการซื้อไอเทมในเกมให้เพิ่มมากขึ้นได้ 

3. ความเสี่ยงจากการเกิดภัยธรรมชาติ

 ปัญหาน้ำาท่วมในปี 2554 สร้างความเสียหายแก่บ้าน

เรือนและทรัพย์สิน มีหลายจังหวัดได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ำา

ท่วม ซึ่งส่งผลกระทบต่อร้านค้าอินเทอร์เน็ตคาเฟ่ที่เป็นสมาชิก

ของบริษัทด้วย ดังน้ันถ้าปัญหาน้ำาท่วมยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่าง 

บูรณาการจากรัฐบาล กลุ่มบริษัทฯ อาจมีความเสี่ยงที่จะได้

รับรายได้ลดลง เพราะร้านค้าอินเทอร์เน็ตคาเฟ่อาจไม่ต่ออายุ

สมาชิกเพื่อลดต้นทุนของร้านค้า

9.2 ความเสี่ยงจากการประกอบธุรกิจ
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 4. ความเสี่ยงในการพึ่งพิงผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต

จำานวนน้อยราย

 ปัจจุบันกลุ่มบริษัทฯ ให้บริการเกมออนไลน์โดยเช่า

ศูนย์ข้อมูลอินเทอร์เน็ต (Internet Data Center) เพื่อใช้ติด

ตั้งเครื่องแม่ข่าย (Server) และเช่าวงจรสื่อสารอินเทอร์เน็ต

ความเร็วสูงหรือแบนด์วิดท์ (Bandwidth) จากผู้ให้บริการ

อินเทอร์เน็ต (ISPs) เพียงน้อยราย โดยการให้บริการในไทย ได้

เช่าศูนย์ข้อมูลอินเทอร์เน็ตจาก บจก. ทรู อินเทอร์เน็ต ดาต้า 

เซ็นเตอร์, บริษัท ทีทีแอนด์ที ซับสไครเบอร์ เซอร์วิสเซส จำากัด 

และบริษัท กสท โทรคมนาคม จำากัด (มหาชน) และในส่วนของ

แบนด์วิดท์ ใช้บริการจาก บจก. ทรู อินเทอร์เน็ต ดาต้า เซ็นเตอร์  

 ในขณะที่การให้บริการในประเทศสิงคโปร์ ได้เช่าศูนย์

ข้อมูลอินเทอร์เน็ตจาก Equinix Singapore Pte. Ltd. และ 

StarHub Ltd. และใช้บริการแบนด์วิดท์จาก Singtel และ StarHub 

Ltd. ส่วนที่ประเทศมาเลเซีย ได้เช่าศูนย์ข้อมูลอินเทอร์เน็ตจาก 

Extreme Broadband Sdn Bhd และใช้บริการแบนด์วิดท์จาก 

Global Transit Communication Sdn Bhd โดยทำาสัญญา

เช่าระยะสั้นตามปกติ และสามารถต่อสัญญาเช่าได้ตลอดเวลาที่

ผ่านมา ทั้งนี้ หากผู้ให้บริการรายดังกล่าวไม่สามารถให้บริการ

อินเทอร์เน็ตที่มีคุณภาพหรือหยุดให้บริการ จะส่งผลกระทบ

ต่อการให้บริการเกมออนไลน์ของกลุ่มบริษัทฯ ได้ อีกทั้งการ

ขัดข้องของระบบการให้บริการอาจทำาให้อรรถรสและความพึง

พอใจในการเล่นเกมลดลง ซึ่งอาจส่งผลเสียต่อชื่อเสียงและผล

การดำาเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ ในอนาคต

 อย่างไรก็ตาม ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตรายดังกล่าว

ในแต่ละประเทศ เป็นหนึ่งในผู้ให้บริการรายใหญ่ที่มีคุณภาพด้าน

บริการ และมีระบบสำารองและระบบรักษาความปลอดภัยที่ตรง

ตามมาตรฐานสากล นอกจากนี้ เพื่อเป็นการกระจายความเสี่ยง

จากการขัดข้องในการให้บริการ ในปัจจุบัน กลุ่มบริษัทฯ จึงเช่า

ศูนย์ข้อมูลอินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้นทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ

 5. ความเสี่ยงจากการไม่ได้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์และ/

หรือผู้พัฒนาเกมออนไลน์

 กลุ่มบริษัทฯ ได้รับอนุญาตให้ใช้ลิขสิทธิ์เกมจาก

เจ้าของลิขสิทธิ์ซึ่ง เป็นผู้พัฒนาหรือผู้จัดจำาหน่ายเกมใน

ต่างประเทศจำานวนหลายราย เพื่อให้บริการในพื้นที่ที่กำาหนด 

(Specific Territory) เป็นเวลาประมาณ 2 - 3 ปีนับจากเปิด

ให้บริการเชิงพาณิชย์ (Commercial Launch) ในอัตรา

ค่าธรรมเนียมตามที่ตกลงกัน โดยเจ้าของลิขสิทธิ์เกมจะ

สนับสนุนการให้บริการเกมในด้านต่างๆ เช่น การปรับปรุง

โปรแกรมเกม การออกแพตช์ไฟล์ (Patch File) การแก้ไขปัญหา

ด้านเทคนิค (Bug) ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทฯ อาจมีความเสี่ยงในกรณี

เจ้าของลิขสิทธิ์เกมยกเลิกสัญญาอนุญาตให้ใช้ลิขสิทธิ์ หาก

กลุ่มบริษัทฯ มิได้ปฏิบัติตามสัญญาอนุญาตให้ใช้ลิขสิทธิ์ และ/

หรือไม่ต่ออายุสัญญาในราคาและเงื่อนไขที่ยอมรับได้ และ/หรือ

เจ้าของลิขสิทธิ์ ไม่สามารถสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือทาง

ด้านเทคนิค ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการดำาเนินธุรกิจ ฐานะการ

เงิน และผลประกอบการของกลุ่มบริษัทฯ ในอนาคต 

 กลุ่มบริษัทฯ จึงปฏิบัติตามสัญญาลิขสิทธิ์อย่าง

เคร่งครัด เพื ่อลดความเสี ่ยงจากการถูกยกเลิกสัญญา 

นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทฯ มีนโยบายจัดหาลิขสิทธิ์เกมออนไลน์

จากผู้พัฒนา/ผู้จัดจำาหน่ายเกมที่หลากหลายและมีชื่อเสียง

เป็นที่ยอมรับ ซึ่งสามารถสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือการ

ให้บริการเกมได้ตลอดอายุสัญญา และกำาหนดให้มีสิทธิ์ต่อ

สัญญาในราคาและเงื่อนไขเดิม เพื่อสามารถต่ออายุสัญญาใน

กรณีที่เกมยังคงได้รับความนิยม ทั้งนี้ เกมส่วนใหญ่ทั้งประเภท 

MMORPG และ Casual Game จะมีอายุการให้บริการตาม

สัญญาประมาณ 2 - 3 ปี
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6. ความเสี่ยงจากปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์เกมออนไลน์

 ปัจจุบันผู้ ปร ะกอบการบางรายลักลอบนำ า เข้ า

โปรแกรมเกมออนไลน์ที่กลุ่มบริษัทฯ ได้รับลิขสิทธิ์ เพื่อนำามา

ติดตั้งบนเครื่องแม่ข่าย (Server) และเปิดให้บริการผ่านเครือข่าย 

(Network) ของตนเองในอัตราค่าบริการที่ต่ำากว่า ซึ่งอาจส่ง

ผลให้กลุ่มบริษัทฯ สูญเสียรายได้บางส่วน อย่างไรก็ตาม การ

ให้บริการจากเครื่องแม่ข่ายของผู้ประกอบการที่ละเมิดลิขสิทธิ์

มักมีคุณภาพต่ำา ทั้งในด้านความเร็วและความสามารถในการ

รองรับผู้เล่นในจำานวนมากพร้อมกัน อีกทั้งผู้เล่นจะเข้าเล่นเกม

ได้จำากัดเฉพาะบนเครือข่ายของเครื่องแม่ข่ายที่ลักลอบติดตั้ง

เกมละเมิดลิขสิทธิ์เท่านั้น ไม่สามารถเข้าเล่นในเครือข่ายของกลุ่ม

บริษัทฯ ได้ ทำาให้มีสังคมผู้เล่นเกมขนาดจำากัด นอกจากนี้ ผู้

ประกอบการที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่สามารถแก้ไขความผิดพลาดใน

โปรแกรมเกม (Bug) หรือแก้ปัญหาทางเทคนิค จึงทำาให้ไม่เป็นที่

นิยมในหมู่ผู้เล่นเกม ดังนั้น กลุ่มบริษัทฯ จึงเชื่อว่า การสูญเสีย

รายได้จากการละเมิดลิขสิทธิ์ดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อฐานะ

ทางการเงินของกลุ่มบริษัทฯ อย่างมีนัยสำาคัญ และเพื่อลด

ผลกระทบจากปัญหาดังกล่าว กลุ่มบริษัทฯ ได้จัดให้มีทีมงาน

สืบหาและดำาเนินคดีกับผู้ประกอบการที่ละเมิดลิขสิทธิ์

 กลุ่มนายปราโมทย์ สุดจิตพร ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นราย

ใหญ่ของบริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนรวมกันร้อยละ  51.43 ของ

ทุนชำาระแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2556) จึง

ทำาให้สามารถควบคุมคะแนนเสียงในการลงมติที่สำาคัญในการ

ประชุมผู้ถือหุ้นได้เกือบทั้งหมด ยกเว้นมติพิเศษที่กฎหมายหรือ

ข้อบังคับของบริษัทฯ กำาหนดให้ต้องได้รับเสียง 3 ใน 4 ของ

จำานวนหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิ์ออกเสียง ดังนั้น อาจทำาให้ผู้

ถือหุ้นรายอื่นไม่สามารถรวบรวมคะแนนเพื่อตรวจสอบและถ่วง

ดุลเรื่องที่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่เสนอได้ นอกจากนี้ กลุ่มผู้ถือหุ้น

รายใหญ่ยังเป็นผู้มีอำานาจในการบริหารจัดการกลุ่มบริษัทฯ 

โดยมีตำาแหน่งเป็นกรรมการจำานวน 3 ท่าน จากทั้งหมด 7 ท่าน 

รวมถึงมีกรรมการภายนอกที่มาจากการเลือกตั้งของผู้ถือหุ้น 

1 ท่าน บริษัทฯ จึงแต่งตั้งกรรมการอิสระที่เป็นบุคคลภายนอก

จำานวน 3 ท่านเพื่อทำาหน้าที่ตรวจสอบการดำาเนินงานของ 

ผู้บริหาร และดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายย่อย

9.3 ความเสี่ยงจากกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่

มีอิทธิพลต่อการกำาหนดนโยบายและบริหาร

จัดการกลุ่มบริษัทฯ
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ชื่อบริษัท   บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำากัด (มหาชน)

ประเภทธุรกิจ  ประกอบธุรกิจให้บริการด้านความบันเทิงออนไลน์ (Online Entertainment Service)

   โดยมุ่งเน้นการให้บริการเกมออนไลน์ในประเทศไทย สิงคโปร์ มาเลเซีย เวียดนาม อินโดนีเซีย

   ฟิลิปปินส์ และในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมทั้งจัดจำาหน่ายเกมพีซี

ที่ตั้งสำานักงานใหญ ่ เลขที่ 9 อาคารยู.เอ็ม.ทาวเวอร์ ห้องเลขที่ 9/283–5 ชั้น 28 ถนนรามคำาแหง

   แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

เลขทะเบียนบริษัท  0107550000050

โทรศัพท์   66 2769 8888

โทรสาร   66 2717 4254

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

ทุนจดทะเบียน  307,407,762 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ จำานวน 307,407,762 หุ้น

   มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท

ทุนชำาระแล้ว  307,407,762 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ จำานวน 307,407,762 หุ้น

   มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท

10. ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556)
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การลงทุนในบริษัทอื่นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป

ชื่อบริษัท   บริษัท เพลย์พาร์ค จำากัด

ประเภทธุรกิจ  ให้บริการเว็บไซต์ท่า (Website Portal) ที่เกี่ยวกับเกมออนไลน์ และบริการโฆษณาในเว็บไซต์ 

ที่ตั้งสำานักงานใหญ ่ เลขที่ 9 อาคารยู.เอ็ม.ทาวเวอร์ ห้องเลขที่ 9/283–5 ชั้น 28 ถนนรามคำาแหง

   แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

โทรศัพท์   66 2769 8888

โทรสาร   66 2717 4254

เว็บไซต์   www.playpark.com

ทุนจดทะเบียน  5,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ จำานวน 50,000 หุ้น 

   มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ 100 บาท เป็นทุนที่ชำาระแล้วเต็มมูลค่า

สัดส่วนการถือหุ้น  ร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน

ชื่อบริษัท   บริษัท เอเชียซอฟท์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด

ประเภทธุรกิจ  การเข้าไปลงทุนในบริษัทอื่น (Holding Company) 

ที่ตั้งสำานักงานใหญ ่ เลขที่ 9 อาคารยู.เอ็ม.ทาวเวอร์ ห้องเลขที่ 9/283–5 ชั้น 28 ถนนรามคำาแหง

   แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

โทรศัพท์   66 2769 8888

โทรสาร   66 2717 4254

ทุนจดทะเบียน  112,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ จำานวน 1,120,000 หุ้น

   มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ 100 บาท เป็นทุนที่ชำาระแล้วเต็มมูลค่า

สัดส่วนการถือหุ้น  ร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน

ชื่อบริษัท   บริษัท เอ แคปปิตอล จำากัด

ประเภทธุรกิจ  การเข้าไปลงทุนในบริษัทอื่น (Holding Company) 

ที่ตั้งสำานักงานใหญ ่ เลขที่ 9 อาคารยู.เอ็ม.ทาวเวอร์ ห้องเลขที่ 9/283–5 ชั้น 28 ถนนรามคำาแหง

   แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

โทรศัพท์   66 2769 8888

โทรสาร   66 2717 4254

ทุนจดทะเบียน  20,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ จำานวน 200,000 หุ้น

   มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ 100 บาท เป็นทุนที่ชำาระแล้วเต็มมูลค่า

สัดส่วนการถือหุ้น  ร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน

(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556)
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ชื่อบริษัท   บริษัท ฟันบ็อกซ์ จำากัด

ประเภทธุรกิจ  ให้บริการเกมออนไลน์ 

ที่ตั้งสำานักงานใหญ ่ เลขที่ 9 อาคารยู.เอ็ม.ทาวเวอร์ ห้องเลขที่ 9/283–5 ชั้น 28 ถนนรามคำาแหง

   แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

โทรศัพท์   66 2319 8093

โทรสาร   66 2717 4254

เว็บไซต์   www.funbox.co.th

ทุนจดทะเบียน  40,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ จำานวน 400,000 หุ้น

   มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ 100 บาท เป็นทุนที่ชำาระแล้วเต็มมูลค่า

สัดส่วนการถือหุ้น  บริษัท เอ แคปปิตอล จำากัด ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน

ชื่อบริษัท   บริษัท ไทยแวร์ คอมมิวนิเคชั่น จำากัด

ประเภทธุรกิจ  ประกอบกิจการเขียนซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์ วางระบบคอมพิวเตอร์

   และให้บริการโฆษณาบนเว็บไซต์ thaiware.com 

ที่ตั้งสำานักงานใหญ ่ 69/6 อาคารตั้งฮั่วปัก ตึกบี ชั้น 4 ห้อง 3 ซอยศึกษาวิทยา ถนนสีลม

   แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์   66 2635 0744

โทรสาร   66 2635 0745

เว็บไซต์   www.thaiware.com

ทุนจดทะเบียน  1,500,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ จำานวน 150,000 หุ้น

   มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ 10 บาท เป็นทุนที่ชำาระแล้วเต็มมูลค่า

สัดส่วนการถือหุ้น  บริษัท เอ แคปปิตอล จำากัด ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 40 ของทุนจดทะเบียน

ชื่อบริษัท   บริษัท ไซเบอร์เกมส์ คอร์ปอเรชั่น จำากัด

ประเภทธุรกิจ  ประกอบกิจการให้บริการเกมผ่านระบบสื่อสารและเครือข่ายทางอินเทอร์เน็ต

   และให้บริการโฆษณาบนเว็บไซต์

ที่ตั้งสำานักงานใหญ ่ เลขที่ 9 อาคารยู.เอ็ม.ทาวเวอร์ ห้องเลขที่ 9/245 ชั้น 24 ถนนรามคำาแหง

   แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

โทรศัพท์   66 2717 3515

โทรสาร   66 2717 4254

เว็บไซต์   www.thaicybergames.com

ทุนจดทะเบียน  1,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ จำานวน 100,000 หุ้น

   มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ 10 บาท เป็นทุนที่ชำาระแล้วเต็มมูลค่า

สัดส่วนการถือหุ้น  บริษัท เอ แคปปิตอล จำากัด ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 30 ของทุนจดทะเบียน



067Annual Report 2013

ชื่อบริษัท   บริษัท เพลย์ไซเบอร์เกมส์ จำากัด

ประเภทธุรกิจ  ให้บริการเกมออนไลน์

ที่ตั้งสำานักงานใหญ ่ เลขที่ 9 อาคารยู.เอ็ม.ทาวเวอร์ ห้องเลขที่ 9/244 ชั้น 24 ถนนรามคำาแหง

   แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

โทรศัพท์   66 2717 3515

โทรสาร   66 2717 4254

เว็บไซต์   www.playcybergames.com

ทุนจดทะเบียน  20,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ จำานวน 2,000,000 หุ้น

   มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ 10 บาท เป็นทุนที่ชำาระแล้วเต็มมูลค่า

สัดส่วนการถือหุ้น  ร้อยละ 59.99 ของทุนจดทะเบียน

ชื่อบริษัท   บริษัท ธิ้งค์พลัส ดิจิตอล จำากัด

ประเภทธุรกิจ  ประกอบกิจการให้บริการด้านการตลาดผ่านเครือข่ายทางอินเทอร์เน็ต

   และให้บริการขายสื่อโฆษณา

ที่ตั้งสำานักงานใหญ ่ เลขที่ 9 อาคารยู.เอ็ม.ทาวเวอร์ ห้องเลขที่ 9/283-5 ชั้น 28 ถนนรามคำาแหง

   แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

โทรศัพท์   66 2769 8888

โทรสาร   66 2717 4254

เว็บไซต์   www.thinkplusdigital.com

ทุนจดทะเบียน  5,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ จำานวน 1,000,000 หุ้น

   มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ 5 บาท 

ทุนชำาระแล้ว  3,000,000 บาท

สัดส่วนการถือหุ้น  ร้อยละ 59.99 ของทุนจดทะเบียน

ชื่อบริษัท   Asiasoft Online PTE. LTD.

ประเภทธุรกิจ  ให้บริการเกมออนไลน์ และจัดจำาหน่ายเกมพีซี 

ที่ตั้งสำานักงาน  5 Tampines Central 1 #04-01 Tampines Plaza Singapore 529541

โทรศัพท์   +65 6825 8506

โทรสาร   +65 6782 7462

ทุนจดทะเบียน  2,000,000 สิงคโปร์ดอลลาร์ เป็นทุนที่ชำาระแล้วเต็มมูลค่า

สัดส่วนการถือหุ้น  บริษัท เอเชียซอฟท์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 100.00 ของทุนจดทะเบียน
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ชื่อบริษัท   AS Online SDN. BHD.

ประเภทธุรกิจ  ให้บริการเกมออนไลน์ และจัดจำาหน่ายเกมพีซี 

ที่ตั้งสำานักงาน  Suite 21.01, Level 21, Menara IGB, Mid Valley City,

   Lingkaran Syed Putra, 59200 Kuala Lumpur, Malaysia

โทรศัพท์   +603 2287 1503

โทรสาร   +603 2287 1500

ทุนจดทะเบียน  5,000,000 ริงกิต

ทุนชำาระแล้ว  4,000,000 ริงกิต 

สัดส่วนการถือหุ้น  บริษัท เอเชียซอฟท์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 100.00 ของทุนชำาระแล้ว

ชื่อบริษัท   PT. Asiasoft

ประเภทธุรกิจ  ให้บริการเกมออนไลน์ 

ที่ตั้งสำานักงาน  Cyber Building 6th floor, Jl. Kuningan Barat No.8,

   Jakarta 12710 the Republic of Indonesia

โทรศัพท์   +622 1529 05201

โทรสาร   +622 1529 05202

ทุนจดทะเบียน  1,750,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ 

ทุนชำาระแล้ว  1,000,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ 

สัดส่วนการถือหุ้น  บริษัท เอเชียซอฟท์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 79.90 ของทุนชำาระแล้ว

ชื่อบริษัท   CIB Development Sdn. Bhd.

ประเภทธุรกิจ  ให้บริการเกมออนไลน์ 

ที่ตั้งสำานักงาน  Suite 6.05-6.07, 6th Floor, Menara Summit, Persiaran Kewajipan

   USJ I, 47600 UEP Subang Jaya, Selangor, Malaysia

โทรศัพท์   +603 8023-8315

โทรสาร   +603 8023-7830

ทุนจดทะเบียน  1,000,000 ริงกิต เป็นทุนที่ชำาระแล้วเต็มมูลค่า

สัดส่วนการถือหุ้น  ร้อยละ 61.68 ของทุนจดทะเบียน
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ชื่อบริษัท   Trilight Cove Enterprises Ltd.

ประเภทธุรกิจ  ให้บริการเกมออนไลน์ โดยมุ่งเน้นการให้บริการเกมออนไลน์ ในภูมิภาคอินโดจีน

ที่ตั้งสำานักงาน  Porcullis TrustNet Chambers, P.O.Box 3444, Road Town, Tortola, British Virgin Islands.

โทรศัพท์   +65 6825 8506

โทรสาร   +65 6782 7462

ทุนจดทะเบียน  1,000,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ เป็นทุนที่ชำาระแล้วเต็มมูลค่า

สัดส่วนการถือหุ้น  AS Online SDN. BHD. ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 60 ของทุนจดทะเบียน

บุคคลอ้างอิง

นายทะเบียนหลักทรัพย์ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำากัด

   62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก 

   แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

โทรศัพท์   0 2229 2800

โทรสาร   0 2654 5427

ผู้สอบบัญชี  นายศุภชัย ปัญญาวัฒโน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930

   บริษัท สำานักงานเอินส์ท แอนด์ ยัง จำากัด

   อาคารเลครัชดา ชั้น 33

   193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย

   กรุงเทพมหานคร 10110

โทรศัพท์   0 2264 0777

โทรสาร   0 2264 0789
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11. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจำานวน 307,407,762 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำานวน 307,407,762 

หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยเป็นทุนชำาระแล้วจำานวน 307,407,762 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำานวน 307,407,762 หุ้น มูลค่าที่

ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

 ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 9 รายแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียนล่าสุด เมื่อวันที่  27 พฤศจิกายน 2556 มีดังนี้

 หมายเหตุ :

 
(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) ซึ่งได้รับการสนับสนุนและ บริหารกองทุน

             โดยบริษัท ลอมบาร์ด อินเวสต์เม้นท์ (Lombard Investment, Inc.) ที่มีสำานักงานใหญ่อยู่ที่ รัฐซานฟรานซิสโก สหรัฐอเมริกา 

 รายชื่อผู้ถือหุ้น    จำานวนหุ้น (หุ้น)     สัดส่วนการถือหุ้น (%)

1. นายปราโมทย์ สุดจิตพร
(1)
    131,121,400     42.654

2. Mr.Tan Tgow Lim
(2)
      30,023,300       9.767

3. Asia Investment Partners Limited
(3)
      30,000,000       9.759

4. นางสาวเสาวลักษณ์ จิตสัมฤทธิ์
(1) 

    27,000,000       8.783

5. นายเลิศชาย กันภัย      15,509,500       5.045

6. Miss Seet Jing Huan, Jennifer
(2)
     15,000,000       4.880

7. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำากัด       3,437,100       1.118

8. นายสมศักดิ์ ติรกานันท์                    2,197,700       0.715

9. นายไชยันต์ จิตรพึงธรรม        2,000,000       0.651

11.1 หลักทรัพย์ของบริษัทฯ

11.2 ผู้ถือหุ้น
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 ทั้งนี้ Asia Investment Partners Limited คือ บริษัทเพื่อการลงทุนซึ่งมีกองทุนลอมบาร์ด เอเซีย III (Lombard Asia III) เป็น

ผู้ถือครองหุ้นทั้งหมด โดยมีสำานักงานตั้งอยู่ที่ประเทศฮ่องกง ทั้งนี้ กองทุนลอมบาร์ด เอเซีย III เน้นลงทุนในประเทศไทยและประเทศอื่นๆ 

ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และมีนโยบายการลงทุนหุ้นระยะยาวในบริษัทที่มีศักยภาพการแข่งขันสูง ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน

ดังกล่าวเป็นนักลงทุนสถาบันที่มีชื่อเสียง ได้แก่ กองทุนสำารองเลี้ยงชีพข้าราชการแห่งรัฐแคลิฟอร์เนีย (California Public Employees’ 

Retirement System : CalPERS) ธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเซีย (Asian Development Bank) บรรษัทเงินทุนระหว่างประเทศในเครือ

ธนาคารโลก (International Finance Corporation of the World Bank Group) และ กองทุน Fund of Funds ที่จัดตั้งโดยรัฐบาล

ของสหราชอาณาจักร (CDC Group PLC)

 กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่โดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการกำาหนดนโยบายการจัดการ หรือ การดำาเนินงานของบริษัทฯ 

อย่างมีนัยสำาคัญ (กลุ่มผู้ถือหุ้น หรือ ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10 และดำารงตำาแหน่งกรรมการบริษัทฯ หรือส่งตัวแทนเข้ามา

ดำารงตำาแหน่งกรรมการบริษัทฯ ที่มีอำานาจจัดการ) ได้แก่ กลุ่มนายปราโมทย์ สุดจิตพร และ กลุ่ม Mr.Tan Tgow Lim

 ในกรณีปกติที่กลุ่มบริษัทฯ ไม่มีความจำาเป็นในการใช้เงินเพื่อการลงทุนหรือขยายกิจการและมีกระแสเงินสดเพียงพอ กลุ่ม

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลสำาหรับบริษัทฯ และบริษัทย่อย ปีละ 4 ครั้ง โดยการจ่ายครั้งที่ 1 - 3 จะจ่ายเป็นเงินปันผลระหว่าง

กาล และการจ่ายครั้งที่ 4 จะจ่ายเป็นเงินปันผลประจำาปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30.0 ของกำาไรสุทธิของแต่ละบริษัท (ตามงบการเงินเฉพาะ

บริษัท) หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล สำารองตามกฎหมาย และสำารองอื่นๆ ที่จำาเป็นและเหมาะสม ทั้งนี้ อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว

อาจเปลี่ยนแปลงได้ โดยขึ้นอยู่กับความจำาเป็นและความเหมาะสม ภายใต้เงื่อนไขที่การดำาเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ต่อผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ มติของคณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจะต้องถูกนำาเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่

เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำานาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ แล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือ

หุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

11.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล
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12. โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างการจัดการ

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิทั้งหมด 7 ท่าน ซึ่งได้ผ่านหลักสูตรการอบรม

จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยแล้ว ดังนี้

 นางมลฤดี สุขพันธรัชต์ กรรมการตรวจสอบ เป็นผู้มีความรู้ และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำาหน้าที่

 สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน โดยมี นายเฉลิมชัย ดุพัสกูล เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท

 ชื่อ นามสกุล   ตำาแหน่ง              จำานวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมในปี 2556

1. นายตัน เตียว ลิม  ประธานกรรมการ      6/6

2. นายปราโมทย์ สุดจิตพร  รองประธานกรรมการ     6/6

3. นายเลิศชาย กันภัย  กรรมการ      6/6

4. นายสุระศักดิ์ เคารพธรรม  กรรมการ      6/6

5. นายเฉลิมพงษ์ จิตต์ขันติวงศ์ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ    6/6

6. นางมลฤดี สุขพันธรัชต์  กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ   6/6

7. นายธันวา เลาหศิริวงศ์  กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ   6/6

12.1 คณะกรรมการบริษัท

 นายปราโมทย์ สุดจิตพร ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายเลิศชาย กันภัย หรือ นายตัน เตียว ลิม รวมเป็นสองคนและประทับตรา

สำาคัญของบริษัท

กรรมการผู้มีอำานาจผูกพันตามหนังสือรับรองบริษัทฯ
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1. กำากับ ดูแล และจัดการให้การดำาเนินงานของบริษัทฯ เป็นไป

ตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจน

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น บนพื้นฐานของหลักการกำากับดูแลกิจการ

ที่ดี ตลอดจนปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อบังคับของ

ตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

2. กำาหนดหรือเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการผู้มีอำานาจลงลายมือ

ชื่อผูกพันบริษัทฯ

3. กำาหนดนโยบาย กลยุทธ์ และทิศทางการดำาเนินงานของ 

บริษัทฯ รวมทั้งกำากับดูแลให้ฝ่ายบริหารดำาเนินการให้เป็นไปตาม

นโยบายที่กำาหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่ม

มูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นและการเติบโตอย่างยั่งยืน 

4. พิจารณาตัดสินใจในเรื่องที่มีสาระสำาคัญ เช่น แผนธุรกิจ 

งบประมาณ โครงการลงทุนขนาดใหญ่ อำานาจการบริหาร และ

รายการอื่นใดตามที่กฎหมายกำาหนด

5. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือบุคคลใด เพื่อทำาหน้าที่ช่วย

ดูแล ติดตาม และควบคุมการบริหารงานของ บริษัทฯ ในเรื่อง

ที่เป็นสาระสำาคัญภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริษัท 

เช่น คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และ

กรรมการผู้จัดการ เป็นต้น รวมทั้งประเมินผลการปฏิบัติงาน

และกำาหนดค่าตอบแทนของคณะอนุกรรมการหรือบุคคลดัง

กล่าว หรือมอบอำานาจเพื่อให้คณะอนุกรรมการหรือบุคคล

ดังกล่าวมีอำานาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร และภายใน

ระยะเวลาที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการ

บริษัทอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขอำานาจนั้นๆ 

ได้

6. จัดให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบ

ภายใน และมาตรการการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล รวมทั้งมีการติดตามการดำาเนินการในเรื่องดัง

กล่าวอย่างสม่ำาเสมอ

7. จัดทำารายงานคณะกรรมการประจำาปี และรับผิดชอบต่อการ

จัดทำาและการเปิดเผยงบการเงิน เพื่อแสดงถึงฐานะการเงินและ

ผลการดำาเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา เพื่อนำาเสนอต่อผู้ถือหุ้น

 ทั้งนี้ การมอบอำานาจแก่คณะอนุกรรมการหรือบุคคล

ใดดังกล่าวข้างต้น จะไม่รวมถึงการมอบอำานาจที่ทำาให้คณะ

อนุกรรมการหรือบุคคลดังกล่าว หรือผู้รับมอบอำานาจจาก

คณะอนุกรรมการหรือบุคคลดังกล่าว สามารถอนุมัติรายการ

ที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจ

มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ในลักษณะอื่นใดที่จะทำาขึ้นกับ

บริษัทฯ หรือบริษัทย่อย รวมทั้งกำาหนดให้ต้องขอความเห็น

ชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการทำารายการที่เกี่ยวโยงกัน และ

การได้มาหรือจำาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำาคัญของบริษัทฯ เพื่อ

ให้สอดคล้องตามข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในกรณี

ที่การดำาเนินการเรื่องใดที่กรรมการท่านใดหรือบุคคลที่อาจมี

ความขัดแย้ง (ตามประกาศสำานักงาน ก.ล.ต. และ/หรือตลาด

หลักทรัพย์ฯ) มีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

กรรมการและบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งนั้นไม่มีสิทธิออกเสียง

หรืออำานาจอนุมัติการดำาเนินการในเรื่องดังกล่าว

 นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณามอบ

อำานาจให้แก่คณะอนุกรรมการหรือบุคคลใดดังกล่าวข้างต้นใน

การทำาธุรกรรมที่เกี่ยวกับการดำาเนินงานและการลงทุนตามปกติ

ธุรกิจของบริษัทฯ โดยได้มีการกำาหนดขอบเขตและวงเงินในแต่ละ

ระดับอย่างชัดเจน ทั้งนี้ ไม่มีการมอบอำานาจในลักษณะไม่จำากัด

วงเงินแต่อย่างใด

ขอบเขตอำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท
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 ชื่อ นามสกุล    ตำาแหน่ง 

1. นายปราโมทย์ สุดจิตพร   ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

2. นายโก เคียง คุน   ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน

3. นายเลิศชาย กันภัย   กรรมการผู้จัดการ

4. นายกิตติพงศ์ พฤกษอรุณ  รองกรรมการผู้จัดการ – ฝ่ายขาย

5. นายชัชวาล เตรียมวิจารณ์กุล  รองกรรมการผู้จัดการ – ฝ่ายบัญชีและการเงิน

6. นายวินัย วิมุกติ    รองกรรมการผู้จัดการ – ฝ่ายไอที

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556  คณะผู้บริหารประกอบด้วยเจ้าหน้าที่บริหารทั้งหมด 6 ท่าน

12.2 คณะผู้บริหาร (ตามคำานิยามของสำานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ)
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โครงสร้างภายในบริษัท (Organization Chart)
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Chief Financial Officer (CFO)

Managing Director (MD)
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ขอบเขตอำานาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

1. กำากับ ดูแล และอนุมัติเรื่องเกี่ยวกับการดำาเนินงานตามปกติ

ของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบายของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

และมีอำานาจในการมอบอำานาจให้ผู้บริหาร หรือบุคคลหนึ่ง หรือ

หลายบุคคลมีอำานาจกระทำาการใดๆ เพื่อดำาเนินการเกี่ยวกับการ

ดำาเนินงานตามปกติประจำาวันของบริษัทฯ ได้ตามเห็นสมควร

2. ดำาเนินการและบริหารจัดการ การดำาเนินกิจการที่เกี่ยวข้อง

กับการบริหารงานทั่วไปของบริษัทฯ

3. มีอำานาจจ้าง แต่งตั้ง โยกย้าย ปลดออก เลิกจ้าง กำาหนด

อัตราค่าจ้าง ให้บำาเหน็จรางวัล ปรับขึ้นเงินเดือน ค่าตอบแทน 

เงินโบนัส ของพนักงานทั้งหมดของบริษัทฯ ในตำาแหน่งต่ำากว่า

ระดับผู้บริหาร ตลอดจนแต่งตั้งตัวแทนฝ่ายนายจ้างในคณะ

กรรมการกองทุนสำารองเลี้ยงชีพของบริษัทฯ 

1. กำากับ ดูแล และอนุมัติเรื่องเกี่ยวกับการดำาเนินงานตามปกติ

ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยให้เป็นไปตามมติและนโยบายของคณะ

กรรมการบริษัท และมีอำานาจในการมอบอำานาจให้กรรมการผู้

จัดการ ผู้บริหาร หรือบุคคลหนึ่ง หรือหลายบุคคล ในบริษัทฯ 

และบริษัทย่อย มีอำานาจกระทำาการใดๆ เพื่อดำาเนินการเกี่ยวกับ

การดำาเนินงานตามปกติประจำาวันของบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้

ตามเห็นสมควร

2. ดำาเนินการและบริหารจัดการการดำาเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับ

การบริหารงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

3. มีอำานาจอนุมัติการดำาเนินงานเพื่อธุรกรรมตามปกติธุรกิจ

ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เช่น การจัดซื้อสินค้า การจัด

ซื้อลิขสิทธิ์ การลงทุนในสินทรัพย์ ภายในวงเงินสำาหรับแต่ละ

สัญญาไม่เกิน 20.00 ล้านบาท และมีอำานาจในการมอบอำานาจ

ช่วงอนุมัติการเบิกจ่ายให้พนักงานระดับผู้บริหารของบริษัทฯ 

และบริษัทย่อย เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ในการจัดซื้อ จัดจ้าง ซึ่ง

ทรัพย์สินและบริการเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 

4. มีอำานาจในการมอบอำานาจให้กรรมการผู้จัดการ พนักงาน

ระดับผู้บริหาร หรือบุคคลหนึ่ง หรือหลายบุคคล ในบริษัทฯ และ

บริษัทย่อย มีอำานาจกระทำาการใดๆ แทนประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

ตามเห็นสมควร เพื่อปฏิบัติหน้าที่แทนประธานเจ้าหน้าที่บริหารใน

เฉพาะเรื่อง (เช่น การสั่งซื้อ การจัดจ้าง การสั่งจ่ายเงิน) ภาย

ใต้การควบคุมของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และภายในระยะเวลาที่

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเห็นสมควร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

อาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขอำานาจนั้นๆ ได้

5. มีอำานาจกระทำาการและแสดงตนเป็นตัวแทนบริษัทฯ และบริษัท

ย่อย ต่อบุคคลภายนอกในกิจการที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์

ต่อบริษัทฯ และบริษัทย่อย

6. อนุมัติการแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่างๆ ที่จำาเป็นต่อการ

ดำาเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยอยู่ภายใต้กรอบงบ

ประมาณที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทในแต่ละปี

7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ

บริษัทหรือคณะกรรมการบริหาร เป็นคราวๆ ไป

ทั้งนี้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จะอยู่ภายใต้การบังคับบัญชา

และรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการบริหาร และให้ประธานเจ้า

หน้าที่บริหารปฏิบัติตามแนวทางและนโยบายที่คณะกรรมการ

บริหารกำาหนดไว้

อนึ่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ไม่มีอำานาจในการดำาเนินการ

ใดๆ ในหรือเกี่ยวกับรายการ หรือเรื่องที่ประธานเจ้าหน้าที่

บริหาร หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือ

อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดที่จะทำาขึ้น

กับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ยกเว้นการอนุมัติรายการที่เป็น

ธุรกิจปกติ และเป็นไปตามเงื่อนไขการค้า ตามที่คณะกรรมการ

บริษัทได้กำาหนดอำานาจและ/หรือวงเงินไว้ โดยอยู่ภายใต้หลัก

เกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการตามข้อบังคับของบริษัทฯ และตามที่

สำานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำาหนด

ขอบเขตอำานาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ
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4. มีอำานาจอนุมัติการดำาเนินงานเพื่อธุรกรรมตามปกติธุรกิจ

ของบริษัทฯ เช่น การจัดซื้อสินค้า การจัดซื้อลิขสิทธิ์ การ

ลงทุนในสินทรัพย์ ภายในวงเงินสำาหรับแต่ละสัญญาไม่เกิน 

10.00 ล้านบาท และมีอำานาจในการมอบอำานาจช่วงอนุมัติ

การเบิกจ่ายให้พนักงานระดับผู้บริหารของบริษัทฯ เพื่อปฏิบัติ

หน้าที่ ในการจัดซื้อ จัดจ้าง ซึ่งทรัพย์สินและบริการเพื่อประโยชน์

ของบริษัทฯ

5. มีอำานาจในการมอบอำานาจให้พนักงานระดับผู้บริหาร หรือ

บุคคลหนึ่ง หรือหลายบุคคล มีอำานาจกระทำาการใดๆ แทน

กรรมการผู้จัดการตามเห็นสมควร เพื่อปฏิบัติหน้าที่แทน

กรรมการผู้จัดการในเฉพาะเรื่อง (เช่น การสั่งซื้อ การจัดจ้าง 

การสั่งจ่ายเงิน) ภายใต้การควบคุมของกรรมการผู้จัดการ และ

ภายในระยะเวลาที่กรรมการผู้จัดการเห็นสมควร และกรรมการ

ผู้จัดการอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขอำานาจ 

นั้นๆ ได้

6. มีอำานาจออกคำาสั่ง ระเบียบ ประกาศ บันทึก เพื่อให้การ

ปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายและผลประโยชน์ของบริษัทฯ และ

เพื่อรักษาระเบียบวินัยการทำางานภายในองค์กร

7. มีอำานาจกระทำาการและแสดงตนเป็นตัวแทนบริษัทฯ ต่อบุคคล

ภายนอกในกิจการที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ

8. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ตามที่ ได้รับมอบหมายจากประธานเจ้า

หน้าที่บริหาร เป็นคราวๆ ไป

 ทั ้งนี ้ กรรมการผู้จัดการจะอยู ่ภายใต้การบังคับ

บัญชาและรายงานโดยตรงต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และให้

กรรมการผู้จัดการปฏิบัติตามแนวทางและนโยบายที่ประธานเจ้า

หน้าที่บริหารกำาหนดไว้ อนึ่ง กรรมการผู้จัดการไม่มีอำานาจ

ในการดำาเนินการใดๆ ในหรือเกี่ยวกับรายการ หรือเรื่องที่

กรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้

ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะ

อื่นใดที่จะทำาขึ้นกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ยกเว้นการอนุมัติ

รายการที่เป็นธุรกิจปกติและเป็นไปตามเงื่อนไขการค้า ตามที่

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้กำาหนดอำานาจ และ/หรือวงเงินไว้ 

โดยอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการตามข้อบังคับของ 

บริษัทฯ และตามที่สำานักงาน ก.ล.ต. ประกาศกำาหนด

 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2551 

ประชุมเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2551 ได้มีมติแต่งตั้ง นายเฉลิม

ชัย ดุพัสกูล เป็นเลขานุการบริษัท มีผลตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 

2551 เป็นต้นไป โดยมีอำานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ เป็น

ไปตามที่กฎหมายได้กำาหนดไว้ สรุปสาระสำาคัญได้ดังนี้

1. จัดทำาและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้

(1) ทะเบียนกรรมการ

(2) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะ

กรรมการ และรายงานประจำาปี

(3) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการ

หรือผู้บริหาร

3. ดำาเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำากับตลาดทุนประกาศ

กำาหนด

 ซึ่งนายเฉลิมชัย ดุพัสกูล จบการศึกษาระดับปริญญา

ตรี นิติศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ และได้ผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่ง

เสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) คือ หลักสูตรการ

อบรมเลขานุการบริษัท (Company Secretary Program - 

CSP27/2008) และหลักสูตรการบันทึกรายงานการประชุม 

(Effective Minute Taking Program – EMT11/2008) 

12.3 เลขานุการบริษัท
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ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

(1) ค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2556 :

(2) ค่าตอบแทนผู้บริหาร ปี 2556 :

 ทั้งนี้ ค่าตอบแทนผู้บริหารข้างต้นคิดคำานวณเฉพาะกรรมการและผู้บริหารของบริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำากัด 

(มหาชน) เท่านั้น

12.4 ค่าตอบแทนผู้บริหาร 

1. นายตัน เตียว ลิม

2. นายปราโมทย์ สุดจิตพร

3. นายเลิศชาย กันภัย 

4. นายเฉลิมพงษ์ จิตต์ขันติวงศ์ 

5. นางมลฤดี สุขพันธรัชต์

6. นายสุระศักดิ์ เคารพธรรม 

7. นายธันวา เลาหศิริวงศ์

         รวม

ผู้บริหาร
ข

360,000.00

220,000.00

240,000.00

240,000.00

240,000.00

240,000.00

240,000.00

1,780,000.00

9

-

-

-

280,000.00

210,000.00

-

210,000.00

700,000.00

16,077,508.78
ค

      ชื่อ นามสกุล            ค่าตอบแทน (บาท)      เบี้ยประชุม (บาท)

       ตำาแหน่ง       จำานวน (ราย)       ค่าตอบแทน
ก 
(บาท)

 หมายเหตุ :

 
ก
 ประกอบไปด้วย เงินเดือน โบนัส เงินสมทบกองทุนประกันสังคมและกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ ค่าล่วงเวลา และค่าสวัสดิการ

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

 
ค
 คำานวณค่าตอบแทนตามจำานวนวันที่ ได้ทำางานจริง โดยมีผู้บริหารบางท่านได้ลาออกจากบริษัทฯ ในระหว่างปี
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จำานวนพนักงานและค่าตอบแทนของกลุ่มบริษัทฯ (ไม่นับรวมกรรมการและผู้บริหารตามข้อ 12.4) ณ สิ้นปี 2556 มีรายละเอียดดังนี้

12.5 บุคลากร

ฝ่ายโครงการเกมออนไลน์

ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

ฝ่ายบัญชีและการเงิน

ฝ่ายขาย

ฝ่ายการตลาด

ฝ่ายบริการองค์กร

สำานักผู้บริหาร

สำานักควบคุมภายใน

สื่อสิ่งพิมพ์

ฝ่ายการเงินธุรกิจ

อื่นๆ

         รวม

เงินเดือน

โบนัส

อื่นๆ
ข

รวม

276.88

48.54

54.72

380.14

166

3

98

19

24

91

64

3

2

0

4

2

476

109

16

50

13

22

69

27

9

0

0

0

8

323

275

19

148

32

46

160

91

12

2

0

4

10

799

         ฝ่าย     บริษัทฯ         บริษัทย่อย
ก
          รวม

จำานวนพนักงาน (คน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

        ค่าตอบแทน       จำานวน 
 
(ล้านบาท)

 หมายเหตุ :

 
ก
 รวมถึง ASO, ASI, ASM, Funbox, PT Asiasoft, CIB, TLC, PCG, TP

 
ข
 ประกอบด้วย เงินสมทบกองทุนประกันสังคมและกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ ค่าสวัสดิการ ค่าล่วงเวลา คอมมิชชัน และเบี้ยเลี้ยง

 ทั้งนี้ ตั้งแต่เริ่มดำาเนินธุรกิจ กลุ่มบริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานใดๆ



 บริษัทฯ เล็งเห็นถึงความสำาคัญในการพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ และความสามารถที่เหมาะสมในการปฏิบัติงาน เพื่อนำา

ไปสู่การเสริมสร้างความเข้มแข็งและความก้าวหน้าของกลุ่มบริษัทฯ ต่อไป โดยบริษัทฯ มีนโยบายในการจัดฝึกอบรมและจัดส่งพนักงาน

เข้ารับการอบรมทั้งภายในกลุ่มบริษัทฯ และจากบุคคลภายนอก โดยเฉพาะการฝึกอบรมจากคู่ค้าซึ่งเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์เกมออนไลน์จาก

ต่างประเทศ ซึ่งจะให้ความรู้ทั้งในเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ เกม และอื่นๆ นอกจากนี้ บุคลากรยังสามารถเรียนรู้จากการ

ปฏิบัติงานจริง ซึ่งบริษัทฯ มีนโยบายการถ่ายทอดความรู้และทักษะระหว่างพนักงานในแต่ละสายงาน (On the Job Training)

080

นโยบายพัฒนาบุคลากร

โครงสร้างการจัดการ
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13. การกำากับดูแลกิจการ

13.1 นโยบายการกำากับดูแลกิจการ

 คณะกรรมการบริษัทฯ เข้าใจบทบาท หน้าที่ และความ

รับผิดชอบของคณะกรรมการที่มีต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น และ

ได้อนุมัตินโยบายการกำากับดูแลกิจการเป็นลายลักษณ์อักษร 

โดยมีหลักการและแนวทางปฏิบัติที่สอดคล้องกับหลักการ

การกำากับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อกำาหนด

นโยบายสนับสนุนการกำากับดูแลกิจการสำาหรับเป็นแนวทางใน

การปฏิบัติ นอกจากนี้ บริษัทฯ จะปฏิบัติตามกฎและข้อบังคับ

ต่างๆ ตามที่สำานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ กำาหนด

ทุกประการ โดยคณะกรรมการบริษัทจะทบทวนนโยบายการ

กำากับดูแลกิจการของบริษัทฯ และประเมินผลการปฏิบัติตาม

นโยบายดังกล่าวอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

 โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2550 

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2550 มีมติกำาหนดนโยบายการกำากับ

ดูแลกิจการสำาหรับเป็นแนวทางในการปฏิบัติ ซึ่งมีสาระสำาคัญ

แบ่งออกเป็น 5 หมวดดังนี้

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น (The Rights of Shareholders)

 สิทธิของผู้ถือหุ้นครอบคลุมสิทธิพื้นฐานต่างๆ ของ

ผู้ถือหุ้น เช่น สิทธิในการซื้อ ขาย โอน หลักทรัพย์ที่ตนถือ

อยู่ สิทธิในการที่จะได้รับส่วนแบ่งผลกำาไรจากบริษัท สิทธิต่างๆ 

ในการประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการแสดงความคิดเห็น สิทธิใน

การร่วมตัดสินใจในเรื่องสำาคัญของบริษัท เช่น การเลือกตั้ง

กรรมการ การอนุมัติธุรกรรมที่สำาคัญและมีผลต่อทิศทางใน

การดำาเนินธุรกิจของบริษัท การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ

บังคับของบริษัท เป็นต้น

 นอกเหนือจากสิทธิพื้นฐานต่างๆ ข้างต้นแล้ว บริษัทฯ 

มีนโยบายในการดำาเนินการเรื่องต่างๆ ที่เป็นการส่งเสริม และ

อำานวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้

 • เผยแพร่ข้อมูลประกอบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น

ล่วงหน้าในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ก่อนจัดส่งเอกสาร นอกจากนี้ 

ยังชี้แจงสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าประชุม และสิทธิออกเสียง

ลงมติของผู้ถือหุ้นไว้ด้วยกัน

 • ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วย

ตนเอง บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้

กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้

หนังสือมอบฉันทะแบบหนึ่งแบบใดที่บริษัทได้จัดส่งไปพร้อมกับ

หนังสือนัดประชุม

 • ก่อนการประชุม เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถ

ส่งความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อซักถามได้ล่วงหน้าก่อน

วันประชุมผ่านอีเมลแอดเดรสของนักลงทุนสัมพันธ์ และอีเมล

แอดเดรสของเลขานุการคณะกรรมการบริษัท

 • ในการประชุม บริษัทฯ จะจัดสรรเวลาให้เหมาะสม 

และจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือ

ตั้งคำาถามในวาระต่างๆ อย่างอิสระ ก่อนการลงมติในวาระใดๆ 

ทั้งนี้ ในการประชุมผู้ถือหุ้น มีการให้ข้อมูลรายละเอียดเรื่อง

ดังกล่าวอย่างเพียงพอแก่ผู้ถือหุ้น โดยในวาระที่ผู้ถือหุ้นมีข้อ

สงสัยหรือข้อซักถาม บริษัทฯ จะจัดเตรียมบุคลากรที่มีความรู้

ความเชี่ยวชาญในแต่ละสาขา มาเป็นผู้ให้คำาตอบภายใต้ความรับ

ผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

 • กรรมการทุกคนจะเข้าร่วมประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้น

สามารถซักถามข้อมูลรายละเอียดในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้

2. ความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น (The Equitable Treat-

ment of Shareholders)

 บริษัทฯ มีนโยบายการปฏิบัติและการคุ้มครองสิทธิ

ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน เพื่อสร้างเครื่องมือที่

ช่วยให้เกิดความเท่าเทียมกันอย่างแท้จริง โดยเฉพาะกับผู้ถือหุ้น

ส่วนน้อย เช่น

 • การปฏิบัติและอำานวยความสะดวกต่อผู ้ถือหุ ้น

อย่างเท่าเทียมกัน และไม่กระทำาการใดๆ ที่เป็นการจำากัดหรือ

ละเมิดหรือริดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น

 • การกำาหนดให้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมเป็นไปตาม

จำานวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นถืออยู่ โดยหนึ่งหุ้นมีสิทธิเท่ากับหนึ่งเสียง



082 การกำากับดูแลกิจการ

 • การกำาหนดให้กรรมการอิสระเป็นผู้มีหน้าที่ดูแล

ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย โดยผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอแนะ 

แสดงความคิดเห็นหรือข้อร้องเรียนไปยังกรรมการอิสระ โดย

กรรมการอิสระจะเป็นผู้พิจารณาดำาเนินการให้เหมาะสมในแต่ละ

เรื่อง เช่น หากเป็นข้อร้องเรียน กรรมการอิสระจะดำาเนินการ

ตรวจสอบข้อเท็จจริงและหาวิธีการเยียวยาที่เหมาะสม หรือ

กรณีเป็นข้อเสนอแนะที่กรรมการอิสระพิจารณาแล้วมีความเห็น

ว่าเป็นเรื่องสำาคัญที่มีผลต่อผู้มีส่วนได้เสียโดยรวม หรือมีผล

ต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท กรรมการอิสระจะเสนอเรื่อง

ดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณากำาหนดเป็นวาระการ

ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น

 • การส่งเสริมการใช้สิทธิ เช่น การเปิดโอกาสให้ผู้ถือ

หุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอเพิ่มวาระการประชุมก่อนวันประชุม 

การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อ

เข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการ และการไม่เพิ่มวาระการประชุมโดยไม่

แจ้งผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า

 • คณะกรรมการบริษัทได้กำาหนดมาตรการป้องกัน

การใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบ (Insider Trading) ของบุคคลที่

เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง

ของกลุ่มบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล (รวมทั้งคู่สมรสและ

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว) 

3. บทบาทต่อผู้มีส่วนได้เสีย

 บริษัทฯ ให้ความสำาคัญแก่การกำากับดูแลผู้มีส่วนได้

เสียทุกกลุ่ม เช่น ลูกค้า คู่ค้า พนักงาน ผู้ถือหุ้น เป็นต้น ตลอด

จนสาธารณชนและสังคมโดยรวม โดยคณะกรรมการจะปฏิบัติ

ต่อบุคคลเหล่านี้ตามสิทธิ เงื่อนไข ข้อกฎหมาย และกฎระเบียบ

ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าวได้รับการดูแล

และปฏิบัติด้วยดี รวมทั้งจะให้มีการร่วมมือกันระหว่างผู้มีส่วน

ได้ส่วนเสียในกลุ่มต่างๆ ตามบทบาทและหน้าที่ เพื่อให้กิจการ 

ของบริษัทฯ ดำาเนินไปด้วยดี มีความมั่นคงและตอบสนองผล

ประโยชน์ที่เป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย

 เพื่อให้มั่นใจได้ว่าผู้มีส่วนได้เสียจะได้รับสิทธิอันพึงได้

รับ บริษัทฯ ได้กำาหนดแนวทางปฏิบัติไว้เป็นลายลักษณ์อักษร

ในจรรยาบรรณพนักงาน โดยเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวผ่านทาง

เว็บไซต์ของบริษัทฯ และสื่อภายในของบริษัทฯ ได้แก่ อินทราเน็ต 

และบอร์ดประชาสัมพันธ์ภายในบริษัทฯ เพื่อให้กรรมการ ตลอด

จนผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดใน

การปฏิบัติงาน นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีช่องทางให้ผู้มี

ส่วนได้เสียสามารถติดต่อสื่อสาร เสนอแนะ หรือให้ข้อมูลต่อ

คณะกรรมการบริษัท โดยผ่านทางกรรมการอิสระ

 • ผู้ถือหุ้น : บริษัทฯ มุ่งมั่นให้การดำาเนินธุรกิจของ

กลุ่มบริษัทฯ มีผลการดำาเนินงานที่ดี เติบโตอย่างมั่นคง และมี

ความสามารถในการแข่งขัน โดยคำานึงถึงสภาวะความเสี่ยงใน

ปัจจุบันและอนาคต เพื่อให้เกิดการเพิ่มมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะ

ยาว บริษัทฯ มีหน้าที่ ในการดำาเนินงาน เปิดเผยข้อมูลให้เกิด

ความโปร่งใสเป็นธรรม และพยายามอย่างเต็มที่ ในการปกป้อง

ทรัพย์สิน และธำารงไว้ซึ่งชื่อเสียงของบริษัทฯ

 • คณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการบริษัทได้

รับรู้ถึงสิทธิ และมีการดูแลสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มของ 

บริษัทฯ อย่างเท่าเทียม และเป็นธรรม

 • พนักงาน : พนักงานของบริษัทฯ ถือเป็น

ทรัพยากรที ่มีคุณค่าอย่างยิ ่ง บริษัทฯ สรรหาและว่าจ้าง

บุคลากรที่มีความสามารถ และประสบการณ์เข้ามาปฏิบัติงาน

สัมพันธ์กันกับความเจริญเติบโตและความต้องการของบริษัทฯ 

บริษัทฯ พัฒนาพนักงานอย่างต่อเนื่อง ให้มีความสามารถ

ในระดับสูง และให้ค่าตอบแทนที่เหมาะสมและสามารถเทียบเคียง

ได้กับบริษัทชั้นนำาทั่วไป นอกจากนั้น บริษัทฯ มุ่งพัฒนาเสริม

สร้างวัฒนธรรมและบรรยากาศในการทำางานที่ดี และปฏิบัติกับ

พนักงานอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม บริษัทฯ ให้ความสำาคัญใน

ด้านการดูแลสวัสดิภาพ และสวัสดิการของพนักงาน เช่น การ

จัดตั้งกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ การให้เงินกู้ยืมแก่พนักงาน การ

จัดให้มีการเข้าร่วมการซ้อมหนีไฟ การจัดให้มีระบบป้องกันภัย   

เป็นต้น
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 • ลูกค้า : บริษัทฯ มุ่งมั่นให้ลูกค้ามีความพึงพอใจ

โดยการนำาเสนอบริการที่มีคุณภาพและเป็นเลิศแก่ลูกค้า และ

พร้อมให้การตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า บริษัทฯ 

ให้ความสำาคัญต่อลูกค้า โดยมีความเอาใจใส่ รับผิดชอบต่อ

ลูกค้า และการรักษาความลับของลูกค้า รวมถึงการเปิดโอกาส

ให้ลูกค้าแสดงความคิดเห็นและจัดให้มีผู้รับผิดชอบในการรับข้อ

ร้องเรียนของลูกค้า

 • คู่ค้า : บริษัทฯ เล็งเห็นความสำาคัญของการปฏิบัติ

ต่อคู่ค้าตามเงื่อนไขทางการค้าและปฏิบัติตามสัญญา มีการ

ประพฤติตามกรอบกติกาการแข่งขันที่ดี หลีกเลี่ยงวิธีการไม่

สุจริต

 • คู่แข่ง : บริษัทฯ มีการประพฤติตามกรอบกติกา

การแข่งขันที่ดี และได้หลีกเลี่ยงวิธีการที่ ไม่สุจริตเพื่อทำาลายคู่

แข่ง

 • ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม : บริษัทฯ มี

จิตสำานึกและตระหนักในความเป็นส่วนหนึ่งของสังคม ซึ่ง

มีหน้าที่รับผิดชอบในการช่วยเหลือสังคม สนับสนุนกิจกรรม

สาธารณประโยชน์แก่ชุมชน ตลอดจนพัฒนาสภาพแวดล้อม

ของชุมชนและสังคม เพื่อชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยได้ดำาเนิน

ธุรกิจการให้บริการเกมออนไลน์ โดยมีความรับผิดชอบต่อ

สังคมสูง ด้วยนโยบายการให้บริการเกมที่มีเนื้อหาที่เหมาะสม

และไม่มีความรุนแรง การสอดแทรกคำาเตือนในเกมและโฆษณา 

รวมทั้งการจัดสัมมนาต่างๆ เพื่อสนับสนุนให้ผู้เล่นเกมใช้เวลา

และเล่นเกมอย่างถูกต้องเหมาะสม อีกทั้ง ได้เป็นผู้ให้บริการเกม

ออนไลน์รายแรกในประเทศไทยที่มีการจัดกลุ่มอายุผู้เล่นสำาหรับ

แต่ละเกม ซึ่งเป็นการช่วยสนับสนุนนโยบายภาครัฐในการจัดกลุ่ม

อายุ รวมทั้ง ได้จัดให้มีทีมจัดการเกมออนไลน์ (Game Master) 

ของทุกเกม เพื่อทำาหน้าที่ตรวจตราดูแลกิจกรรมในเกมต่างๆ 

ของผู้เล่นเกม และป้องกันไม่ให้มีความรุนแรง การพนัน หรือกิจ

กรรมใดๆ ที่ ไม่เหมาะสม นอกจากนี้ การให้บริการเกมออนไลน์

ของบริษัทฯ ยังมีส่วนช่วยเพิ่มทักษะด้านคอมพิวเตอร์ให้แก่ผู้

เล่นเกม รวมทั้งมีส่วนช่วยการขยายตัวของการใช้อินเทอร์เน็ต

และโครงข่ายการสื่อสารทางอินเทอร์เน็ต ซึ่งสามารถนำาข้อมูล

และความรู้ต่างๆ เข้าสู่ประชาชนได้สะดวกยิ่งขึ้น

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and 

Transparency)

 นอกเหนือไปจากการเปิดเผยรายงานทางการเงินหรือ

สารสนเทศอื่นๆ ต่อสาธารณะผ่านช่องทางต่างๆ ตามเงื่อนไข

ที่กฎหมายกำาหนดอย่างเคร่งครัด ครบถ้วน และตรงเวลาแล้ว

นั้น บริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูลต่อไปนี้เพื่อแสดงถึงความโปร่งใส

ในการดำาเนินธุรกิจ 

 • เปิดเผยข้อมูลการปฏิบัติหน้าที่ ในคณะอนุกรรมการ

ชุดต่างๆ เช่น จำานวนครั้งการเข้าประชุม 

 • เปิดเผยแนวทางในการสรรหากรรมการ แนวทาง

การประเมิน และผลประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

 • เปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการ

และผู้บริหารระดับสูง รวมทั้งรูปแบบ ลักษณะ และจำานวน

ค่าตอบแทนที่ แต่ละคนได้รับจากการเป็นกรรมการในคณะ

อนุกรรมการชุดต่างๆ

 • เปิดเผยนโยบายการดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคม และ

ผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย

 • รายงานนโยบายการกำากับดูแลกิจการ และผลการ

ปฏิบัติงานตามนโยบาย

 • เปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปสามารถซักถามข้อสงสัย

ต่างๆ  ผ่านหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ โครงสร้าง และ

คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ (The Responsibilities of the 

Board, Structure, and the Subcommittee)
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 ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทมีจำานวน 7 ท่าน 

ประกอบด้วยกรรมการบริษัทที่มาจากฝ่ายบริหาร 3 ท่าน  

กรรมการบริษัทที่ ไม่เป็นผู้บริหาร 4 ท่าน โดยมีกรรมการที่มี

คุณสมบัติเป็นอิสระ 3 คน ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำานวน

กรรมการทั้งคณะ จึงถือเป็นการถ่วงดุลของกรรมการที่

เป็นผู้บริหารอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้แต่งตั้ง

คณะอนุกรรมการ 2 ชุด เพื่อช่วยกำากับดูแลกิจการของกลุ่ม

บริษัทฯ คือ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการตรวจ

สอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน ซึ่งมีวาระการ

ดำารงตำาแหน่งคราวละ 3 ปี โดยได้กำาหนดขอบเขตและอำานาจใน

การดำาเนินการของคณะกรรมการดังกล่าวไว้อย่างชัดเจน 

 บริษัทฯ ได้แบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ

ระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับผู้บริหารระดับสูงไว้อย่าง

ชัดเจน โดยกรรมการบริษัททำาหน้าที่กำาหนดนโยบายและกำากับ

ดูแลการดำาเนินงานผู้บริหารระดับสูงในระดับนโยบาย ขณะที่ผู้

บริหารระดับสูงทำาหน้าที่บริหารงานของบริษัทในด้านต่างๆ ให้

เป็นไปตามนโยบายที่กำาหนด ทั้งนี้ ประธานกรรมการบริษัทมิได้

เป็นบุคคลเดียวกันกับประธานกรรมการบริหาร เพื่อเป็นการแบ่ง

แยกหน้าที่ ในการกำาหนดนโยบายกำากับดูแลและการบริหารงาน

ประจำา แต่ทั้งสองท่านเป็นตัวแทนจากกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ ซึ่งแม้

เป็นกลุ่มผู้ถือหุ้นคนละกลุ่ม แต่เป็นกลุ่มผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทฯ

ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร

 บริษัทฯ มีนโยบายในการกำาหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

ทั้งที่เป็นตัวเงินและมิใช่ตัวเงินไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส และจะนำา

เสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำา

ปีทุกปี โดยมีหลักเกณฑ์การกำาหนดค่าตอบแทนกรรมการดังนี้

  • มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับขอบเขตภาระ

หน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคน 

โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท

 ในการดำาเนินการเพื่อให้บรรลุถึงวิสัยทัศน์ของกลุ่ม

บริษัทฯ ที่ว่า “กลุ่มบริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะรักษาความเป็นผู้นำาทาง

ด้านความบันเทิงออนไลน์ (Online Entertainment Service) ที่

เกี่ยวกับเกมออนไลน์ (Online Game) ในภูมิภาคเอเชียตะวัน

ออกเฉียงใต้ โดยมุ่งเน้นการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ การ

พัฒนาบุคลากรเพื่อส่งเสริมคุณภาพการบริการ และการขยาย

การลงทุนไปยังประเทศอื่นที่มีศักยภาพทั่วทั้งภูมิภาค ภายใต้

การบริหารงานภายในที่โปร่งใสและตรวจสอบได้ตามหลักการ

กำากับดูแลกิจการ หรือบรรษัทภิบาลที่ดี” คณะกรรมการมุ่ง

ที่จะใช้มาตรฐานจริยธรรมที่สูงสุด ภายใต้กรอบของกฎหมาย 

วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วย

ความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ สุจริต ระมัดระวัง ตามหลักการข้อ

พึงปฏิบัติที่ดี เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดแก่กิจการและ

ความมั่นคงสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น

 โดยคณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยผู้ทรง

คุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์จากหลาก

หลายอาชีพ ทั้งด้านเกมพีซี  ธุรกิจออนไลน์ การเงิน การ

ตลาด กฎหมาย การบริหารจัดการ และประสบการณ์ด้านอื่นๆ 

ที่เป็นประโยชน์ในการดำาเนินงานของคณะกรรมการ และมีความ

เป็นอิสระในการตัดสินใจ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้

ถือหุ้นโดยรวม คณะกรรมการมีส่วนร่วมในการกำาหนด (หรือ

ให้ความเห็นชอบ) วิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผน

ธุรกิจ และงบประมาณของบริษัทฯ ตลอดจนกำากับดูแลให้

ฝ่ายจัดการดำาเนินการให้เป็นไปตามแผนธุรกิจและงบประมาณ

ที่กำาหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่า

ทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการ และความมั่นคงสูงสุดให้แก่ผู้

ถือหุ้น รวมทั้งดูแลให้มีกระบวนการประเมินความเหมาะสมของ

การควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน การบริหารความ

เสี่ยง การรายงานทางการเงิน และมีการติดตามผลการดำาเนิน

การอย่างสม่ำาเสมอ
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 • ค่าตอบแทนอยู่ ในระดับที่สามารถจูงใจ สามารถ

รักษากรรมการที่มีความรู้ความสามารถ และมีคุณภาพในการ

ปฏิบัติหน้าที่ ให้กับบริษัทฯ ได้

 • องค์ประกอบของค่าตอบแทนมีความชัดเจน  

โปร่งใส  และง่ายต่อการเข้าใจ

 • เป็นอัตราที่เทียบเคียงได้กับค่าตอบแทนกรรมการใน

อุตสาหกรรมเดียวหรือใกล้เคียงกัน

 สำาหรับผู้บริหารนั้น คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้

กำาหนดหลักการและนโยบายค่าตอบแทนทั้งที่เป็นตัวเงินและมิใช่

ตัวเงิน ซึ่งจะสอดคล้องกับผลการดำาเนินงานของบริษัทฯ และ

ผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละท่าน โดยจะอยู่ ในระดับ

เพียงพอที่จะจูงใจและรักษาผู้บริหารระดับสูงที่มีคุณภาพไว้ และ

มีอัตราที่เทียบเคียงได้กับบริษัทที่อยู่ ในระดับหรือลักษณะธุรกิจ

อย่างเดียวกัน

การประชุมคณะกรรมการ

 บริษัทฯ จะจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการ และ

ดำาเนินการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท กฎหมาย

มหาชน และกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ฯ และจะจัดการ

ประชุมพิเศษเพิ่มตามความจำาเป็น โดยประธานกรรมการในฐานะ

ประธานในที่ประชุม จะส่งเสริมให้มีการใช้ดุลยพินิจที่รอบคอบ 

และจัดสรรเวลาให้อย่างเพียงพอในการประชุม เพื่อที่จะให้ฝ่าย

จัดการเสนอเรื่อง และสามารถอภิปรายปัญหาสำาคัญได้อย่าง

รอบคอบโดยทั่วกัน โดยบริษัทฯ จะนำาส่งหนังสือนัดประชุม

พร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารการประชุมให้แก่คณะ

กรรมการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม พร้อมทั้ง

กำาหนดให้กรรมการมีหน้าที่ต้องเข้าประชุมคณะกรรมการทุก

ครั้ง เว้นแต่กรณีที่มีเหตุจำาเป็น โดยบริษัทฯ จะมีการบันทึกการ

ประชุมอย่างถูกต้องและครบถ้วน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจ

สอบได้

รายงานของคณะกรรมการ

 คณะกรรมการเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำารายงาน

ทางการเงิน ซึ่งรวมถึงงบการเงินของบริษัทฯ งบการเงินรวม

ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏ

ในรายงานประจำาปี ทั้งนี้ รายงานทางการเงินดังกล่าวจัดทำาขึ้น

ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือก

ใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและเป็นที่ยอมรับ และถือปฏิบัติอย่าง

สม่ำาเสมอ รวมทั้งได้ใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังในการจัดทำา 

และดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลสำาคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุ

ประกอบงบการเงิน

การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของคณะ

กรรมการชุดต่างๆ บริษัทจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติ

งานของคณะกรรมการในแต่ละคณะ โดยกรรมการประเมินผล

การปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดนั้นๆ โดยรวม เพื่อให้

คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาผลงานและปัญหา ซึ่งผลการ

ประเมินนั้น คณะกรรมการบริษัทจะนำาไปวิเคราะห์และหาข้อสรุป 

เพื่อกำาหนดมาตรการในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำางาน

ของคณะกรรมการต่อไป
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ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

 คณะกรรมการให้ความสำาคัญต่อการเปิดเผยข้อมูล

ที่เพียงพอต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดย

ข้อมูลที่เปิดเผยจะต้องมีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ทั่วถึง 

และทันเวลา ซึ่งรวมถึงรายงานทางการเงิน ผลการดำาเนินงาน 

ข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนข้อมูลที่มีผลกระทบต่อราคา

หลักทรัพย์ของบริษัทฯ ตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี โดย

จะเผยแพร่ข้อมูลและข่าวสารต่างๆ เพื่อให้ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และ

ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุน โดยผ่านช่องทาง

ต่างๆ ทั้งจากการจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ สื่อการเผยแพร่

ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำานักงาน ก.ล.ต. รวมถึง

เว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.asiasoft.co.th หรือ www.asia-

soft.net) และบริษัทฯ ได้จัดตั้งทีมงานนักลงทุนสัมพันธ์ (Inves-

tor Relations Unit) เพื่อดูแลและให้บริการข้อมูล ข่าวสาร และ

ตอบข้อซักถามแก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์ และประชาชน

ทั่วไป 

การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

 บริษัทฯ จะสนับสนุนให้คณะกรรมการบริษัท และผู้

บริหารระดับสูงเข้าร่วมสัมมนาหลักสูตรที่ เป็นประโยชน์ต่อ

การปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ

คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูงขององค์กรต่างๆ 

อยู่เสมอ ทั้งหลักสูตรที่จัดโดยหน่วยงานที่ดูแลการฝึกอบรม

พนักงานของบริษัท และหลักสูตรที่จัดโดยหน่วยงานกำากับดูแล

ของรัฐหรือองค์กรอิสระ เช่น หลักสูตรกรรมการบริษัทของ

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ที่สำานักงาน ก.ล.ต. 

กำาหนดให้กรรมการของบริษัทจดทะเบียนต้องผ่านการอบรม

อย่างน้อยหนึ่งหลักสูตร ซึ่งได้แก่ Directors Certification 

Program (DCP), Directors Accreditation Program (DAP) 

และ Audit Committee Program (ACP) ทั้งนี้ เพื่อนำาความรู้

และประสบการณ์มาพัฒนาบริษัทฯ ต่อไป

คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิทั้งหมด 3 ท่าน ดังนี้

13.2 คณะกรรมการชุดย่อย

 โดยมี นายเฉลิมชัย ดุพัสกูล เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

 ชื่อ นามสกุล    ตำาแหน่ง               จำานวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมปี 2556

1. นายเฉลิมพงษ์ จิตต์ขันติวงศ์ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ    7/7

2. นางมลฤดี สุขพันธรัชต์  กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ   7/7

3. นายธันวา เลาหศิริวงศ์  กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ    7/7
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ขอบเขตอำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

 1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่าง

ถูกต้องและเพียงพอ

 2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Inter-

nal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) 

ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของ

หน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการ

พิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบ

ภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจ

สอบภายใน

 3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อกำาหนดของตลาด

หลักทรัพย์ฯ และกฎหมายที่เกี ่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

 4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความ

เป็นอิสระเพื่อทำาหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอค่า

ตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบ

บัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง

 5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่

อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและ

ข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการ

ดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

 6. จัดทำารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดย

เปิดเผยไว้ในรายงานประจำาปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าว

ต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้อง

ประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้

 • ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่

เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท

 • ความเห็นเกี่ยวกับความพอเพียงของระบบควบคุม

ภายในของบริษัท

 • ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อกำาหนดของตลาดหลัก

ทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

 • ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

 • ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์

 • จำานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และ

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน

 • ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการ

ตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (Charter)

 • รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควร

ทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ ได้รับมอบ

หมายจากคณะกรรมการบริษัท

 7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัท

มอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
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ขอบเขตอำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

 1. วางแผนและกำาหนดนโยบาย ทิศทาง และกลยุทธ์ใน

การดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่

ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อนำาเสนอให้คณะ

กรรมการบริษัทอนุมัติ

 2. กำาหนดแผนธุรกิจ งบประมาณ และหลักในการ

ดำาเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่ ได้รับมอบหมาย

จากคณะกรรมการบริษัท และให้มีอำานาจควบคุมดูแลการ

ดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบายธุรกิจ แผน

ธุรกิจ และกลยุทธ์ทางธุรกิจที่คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติแล้ว 

ซึ่งอยู่ภายใต้กฎหมาย เงื่อนไข กฎระเบียบ และข้อบังคับของบ

ริษัทฯ

 3. กำาหนดโครงสร้างองค์กร อำานาจการบริหาร

จัดการ นโยบายอัตราค่าตอบแทน และโครงสร้างเงินเดือน 

ของบริษัทฯ รวมถึงการแต่งตั้ง การว่าจ้าง การโยกย้าย การ

กำาหนดเงินค่าจ้าง ค่าตอบแทน โบนัสของพนักงานระดับผู้

บริหาร และการเลิกจ้าง

 4. มีอำานาจอนุมัติการดำาเนินงานเพื ่อธุรกรรม

ตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ เช่น การจัดซื ้อสินค้า การ

จัดซื้อลิขสิทธิ์ การลงทุนในสินทรัพย์ ภายในวงเงินสำาหรับแต่ละ

สัญญาซึ่งมากกว่า 20.00 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 40.00 ล้านบาท

 5. ม ีอ ำานาจในการทำาธ ุรกรรมทางการเง ินก ับ

ธนาคาร/สถาบันการเง ิน ในเร ื ่องการเป ิดบ ัญชี การ

ให ้ก ู ้ย ืมเง ิน การกู้ยืมเงิน การจัดหาวงเงินสินเชื่อ จำานำา 

จำานอง ค้ำาประกัน และอื่นๆ รวมถึงการซื้อขายและจดทะเบียน

กรรมสิทธิ์ที่ดินใดๆ เพื่อการดำาเนินงานตามปกติธุรกิจ ตามที่

เห็นสมควรภายในวงเงินไม่เกิน 40.00 ล้านบาท

 6. พิจารณาผลกำาไรขาดทุนของบริษัทฯ และการ

เสนอจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล หรือเงินปันผลประจำาปี เพื่อ

นำาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิทั้งหมด 3 ท่าน ดังนี้

 ชื่อ นามสกุล    ตำาแหน่ง               จำานวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมปี 2556

1. นายปราโมทย์ สุดจิตพร     ประธานกรรมการบริหาร    2/2

2. นายตัน เตียว ลิม         กรรมการบริหาร    1/2

3. นายโก เคียง คุน         กรรมการบริหาร    1/2

 หมายเหตุ : เนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำากัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2556

     เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556 ได้มีมติแต่งตั้งนายตัน เตียว ลิม และนายโก เคียง คุน เป็นคณะกรรมการบริหาร

     จึงทำาให้เข้าประชุมได้เพียง 1 ครั้ง
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 7. มีอำานาจในการมอบอำานาจให้บุคคลหนึ ่งหรือ

หลายบุคคลมีอำานาจกระทำาการใดๆ แทนคณะกรรมการบริหาร

ตามเห็นสมควร ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริหาร 

และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร และคณะ

กรรมการบริหารอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไข

อำานาจนั้นๆ ได้

 8. ดำาเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบ

หมาย

 อนึ่ง การอนุมัติรายการดังกล่าวข้างต้น จะต้องไม่มี

ลักษณะเป็นการอนุมัติรายการที่ทำาให้คณะกรรมการบริหาร

หรือผู้รับมอบอำานาจจากคณะกรรมการบริหาร สามารถอนุมัติ

รายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรือ

อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใด ที่จะทำาขึ้นกับบริษัทฯ 

หรือบริษัทย่อย ยกเว้นการอนุมัติรายการที่เป็นธุรกิจปกติและ

เป็นไปตามเงื่อนไขการค้า ตามที่คณะกรรมการบริษัทได้กำาหนด

อำานาจและ/หรือวงเงินไว้ โดยอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ เงื่อนไข 

และวิธีการตามข้อบังคับของบริษัทฯ และตามที่สำานักงานคณะ

กรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำาหนด 

 ทั ้งนี ้ คณะกรรมการบริษัทมีอำานาจในการแก้ ไข

เปลี่ยนแปลงขอบเขตอำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารได้

ตามที่จำาเป็นหรือเห็นสมควร

 ปัจจุบันบริษัทฯ ไม่มีคณะกรรมการสรรหา เพื่อ

คัดเลือกบุคคลที่จะเข้าดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการ โดยคณะ

กรรมการบริษัทจะทำาหน้าที่สรรหาและคัดเลือกกรรมการ เพื่อ

นำาเสนอรายชื่อต่อผู้ถือหุ้น โดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ อาทิ 

ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ และ

ต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระ

ราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำากัด พ.ศ. 2535 ประกาศคณะ

กรรมการ ก.ล.ต. และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง การเลือกตั้ง

กรรมการของบริษัทจะกระทำาโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยใช้เสียง

ข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

 1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อ

หนึ่งเสียง

 2. ให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

เป็นรายบุคคลไป

 3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำาดับลงมา 

เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำานวนกรรมการที่

จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับ

การเลือกตั้งในลำาดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำานวน

กรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานในที่

ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

 ทั้งนี้ กรรมการของบริษัทมีวาระการดำารงตำาแหน่ง 3 

ปี โดยในการประชุมสามัญประจำาปีผู้ถือหุ้นทุกครั้ง ให้กรรมการ

จำานวนหนึ่งในสามของคณะกรรมการบริษัททั้งหมดพ้นจาก

ตำาแหน่ง โดยให้กรรมการที่อยู่ ในตำาแหน่งนานสุดเป็นผู้ออกจาก

ตำาแหน่งก่อน อย่างไรก็ดี กรรมการที่พ้นตำาแหน่งแล้วอาจได้รับ

เลือกเข้าดำารงตำาแหน่งอีกได้

สำาหรับการสรรหาผู้บริหารระดับสูง คณะกรรมการบริษัทจะทำา

หน้าที่พิจารณาและแต่งตั้ง โดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ อาทิ 

ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจและ

งานที่รับผิดชอบ

 บริษัทฯ ได้ส่งตัวแทนของบริษัทฯ ไปเป็นกรรมการ

ในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท 

ซึ่งตัวแทนดังกล่าวจะมีอำานาจควบคุมในการทำาธุรกรรมที่มีนัย

สำาคัญ กล่าวคือ การทำานิติกรรมสัญญาใดๆ ของบริษัทร่วม

หรือบริษัทย่อยที่มีผลผูกพันอันมีนัยสำาคัญ จะได้ต้องรับการ

ลงลายมือจากกรรมการที่เป็นตัวแทนของบริษัทด้วยเสมอ โดย

ตัวแทนของบริษัทที่ ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการในบริษัทย่อย

หรือบริษัทร่วม มีหน้าที่ดำาเนินการเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของ

บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมนั้นๆ 

 นอกจากนี้ ในกรณีเป็นบริษัทย่อย ตัวแทนของบริษัท

ที่ ไปเป็นกรรมการของบริษัทย่อยนั้น ต้องดูแลให้บริษัทย่อยมี

การจัดเก็บข้อมูล และการบันทึกบัญชีให้บริษัทสามารถตรวจ

สอบ และรวบรวมมาจัดทำางบการเงินรวมได้ทันกำาหนดด้วย

13.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ

      และผู้บริหารระดับสูงสุด

13.4 การกำากับดูแลการดำาเนินงานของบริษัท

ย่อยและบริษัทร่วม
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 กลุ่มบริษัทฯ มีนโยบายยึดมั่นในจริยธรรม ความ

ซื่อสัตย์ และความสุจริตใจในการดำาเนินธุรกิจต่อลูกค้า บริษัท

คู่ค้า และผู้ถือหุ้น โดยมีข้อบังคับและจริยธรรมของกลุ่มบริษัทฯ 

(Code of Conduct) กำาหนดแนวทาง เพื่อให้ผู้บริหารและ

พนักงานทุกระดับยึดถือและนำาไปปฏิบัติ ในกรณีที่ผู้บริหารและ/

หรือพนักงานนำาข้อมูลกลุ่มบริษัทฯ ไปเปิดเผยหรือนำาไปใช้ส่วน

ตน หรือกระทำาการที่อาจขัดแย้งทางผลประโยชน์ ถือเป็นความ

ผิดอย่างร้ายแรงและอาจถูกลงโทษทางวินัย

 ในจริยธรรมของกลุ่มบริษัทฯ ได้กำาหนดนโยบายและ

มาตรการการป้องกันการนำาข้อมูลภายในของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่ง

ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้ เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ส่วน

ตน รวมทั้งการซื้อขายหลักทรัพย์   ดังนี้

 1. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของ

กลุ่มบริษัทฯ จะต้องรักษาความลับและ/หรือข้อมูลภายในของ

กลุ่มบริษัทฯ

 2. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของ

กลุ่มบริษัทฯ จะต้องไม่นำาความลับและ/หรือข้อมูลภายในกลุ่ม

บริษัทฯ ไปเปิดเผย หรือแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือเพื่อ

ประโยชน์แก่บุคคลอื่นใด ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม และไม่

ว่าจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่

 3. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของ

กลุ่มบริษัทฯ จะต้องไม่ซื้อขาย โอนหรือรับโอน หลักทรัพย์

ของบริษัทฯ โดยใช้ความลับและ/หรือข้อมูลภายในของกลุ่ม

บริษัทฯ และ/หรือเข้าทำานิติกรรมอื่นใดโดยใช้ความลับและ/หรือ

ข้อมูลภายในของกลุ่มบริษัทฯ อันก่อให้เกิดความเสียหายแก่

กลุ่มบริษัทฯ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม 

 ทั้งนี้ กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง

ของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งอยู่ ในหน่วยงานที่ ได้รับทราบข้อมูลภายใน

ของกลุ่มบริษัทฯ ควรหลีกเลี่ยงการซื้อขายหลักทรัพย์ของบ

ริษัทฯ ในช่วงระยะเวลา 1 เดือนก่อนการเปิดเผยงบการเงินต่อ

สาธารณชน

 ข้อกำาหนดนี้ ให้รวมความถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่

บรรลุนิติภาวะของกรรมการ พนักงาน และลูกจ้างของกลุ่ม

บริษัทฯ ด้วย ผู้ใดที่ฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับดังกล่าว จะถือว่า

กระทำาผิดอย่างร้ายแรง

 4. กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ จะต้องรายงาน

การเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของตนเอง คู่สมรส และ

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อสำานักงานคณะกรรมการกำากับ

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

หากกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ 

ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามนโยบายของบริษัทฯ ดังกล่าว บริษัทฯ 

จะลงโทษทางวินัยกับกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง

ของกลุ่มบริษัทฯ ผู้นั้น โดยเริ่มตั้งแต่การตักเตือนเป็นหนังสือ 

การตัดค่าจ้าง การพักงานชั่วคราวโดยไม่ได้รับค่าจ้าง หรือ

อาจให้ออกจากงาน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความร้ายแรงของความผิด

นั้น ซึ่งบริษัทฯ ได้ประกาศให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และ

ลูกจ้างของกลุ่มบริษัทฯ ทราบโดยทั่วกันแล้ว

 นอกจากนี้ กรรมการและผู้บริหารทุกคนได้ลงนาม

รับทราบภาระหน้าที่ ในการรายงานการถือหลักทรัพย์ของ

ตนในบริษัท รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 

ตลอดจนรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ ต่อ

สำานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามมาตรา 59 และ

บทลงโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

 ส่วนการสนับสนุนข้อมูลให้กับบริษัทในเครือ บริษัทฯ 

ได้กำาหนดหลักเกณฑ์เพื่อป้องกันการรั่วไหลของข้อมูล เช่น 

การทำาหนังสือข้อตกลงในการเก็บรักษาความลับ และการห้าม

ถ่ายข้อมูลเอกสารโดยไม่ได้รับอนุญาต

13.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
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 ในปี 2555 และ 2556 บริษัท สำานักงาน เอินส์ท 

แอนด์ ยัง จำากัด เป็นสำานักงานผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และ

บริษัทย่อยอีก 9 บริษัท และ 8 บริษัท ตามลำาดับ (ไม่รวมบริษัท

ย่อยใน British Virgin Islands คือ Trilight Cove Enterprises 

Ltd. ซึ่งมี Ecovis Assurance LLP ประเทศสิงคโปร์เป็นผู้สอบ

บัญชี โดยมีค่าสอบบัญชีสำาหรับปี 2555 และ 2556 จำานวน 

0.12 ล้านบาท และ 0.35 ล้านบาท ตามลำาดับ และ ไม่รวม PT 

Asiasoft ซึ่งมี Jimmy Budhi & Rekan Registered Public 

Accountants ประเทศอินโดนีเซียเป็นผู้สอบบัญชี

ค่าตอบแทนการสอบบัญชี (บาท)

- ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำาปี

- ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส

  (3 ไตรมาส)

รวมค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี

ค่าตอบแทนอื่น (บาท)

- บริษัท สำานักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำากัด

- บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย ที่ปรึกษาธุรกิจ จำากัด

รวมค่าสอบบัญชีทั้งหมด

บริษัทย่อย

รวม 9 บริษัท

ปี 2555 ปี 2556

บริษัทย่อย

รวม 11 บริษัท

รวมบริษัทฯ

และบริษัทย่อย

รวมบริษัทฯ

และบริษัทย่อย
บริษัทฯ

ประเภทค่าตอบแทน

บริษัทฯ

860,000.00

390,000.00

1,250,000.00

291,425.00

700,000.00

2,241,425.00

4,768,493.93

-

4,768,493.93

-

-

4,768,493.93

5,628,493.93

390,000.00

6,018,493.93

291,425.00

700,000.00

7,009,918.93

5,312,129.10

-

5,312,129.10

-

-

5,312,129.10

880,000.00

480,000.00

1,360,000.00

26,780.00

-

1,386,780.00

6,192,129.10

480,000.00

6,672,129.10

26,780.00

-

6,698,909.10

โดยมีค่าสอบบัญชีสำาหรับปี 2556 จำานวน 0.35 ล้านบาท และ

ไม่รวมบริษัท ธิ้งค์พลัส ดิจิตอล จำากัด ซึ่งมีบริษัท พี วาย 

เอส ออดิท จำากัดเป็นผู้สอบบัญชี โดยมีค่าสอบบัญชีสำาหรับ

ปี 2556 จำานวน 0.04 ล้านบาท) ในปี 2555 บริษัท เคพีเอ็ม

จี ภูมิไชย ที่ปรึกษาธุรกิจ จำากัด ได้ให้บริการตรวจสอบรายการ

การควบรวมกิจการ มีค่าตอบแทนจำานวน 0.70 ล้านบาท ซึ่ง

ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่ได้มีความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องใดๆ กับ

บริษัทฯ หรือบริษัทย่อย โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนผู้สอบ

บัญชี ดังนี้

13.6 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
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 การดำา เนินธุรกิจด้านความบันเทิงออนไลน์ของ

บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำากัด (มหาชน) มีสิ่งที่เรา

ได้ให้ความสำาคัญมาโดยตลอด คือการดำาเนินงานอย่างมีความ

รับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility 

หรือ CSR) ในทุกกระบวนการทำางาน เพื่อมุ่งสร้างความพึง

พอใจและความเชื่อมั่นแก่ผู้ใช้บริการ มุ่งเน้นการนำาความรู้ความ

สามารถและประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทฯ 

มาขับเคลื่อน พร้อมสนับสนุนและส่งเสริมให้ธุรกิจเกิดการพัฒนา

อย่างย่ังยืน ทั้งในส่วนขององค์กรและสังคมรอบด้าน ตาม

พันธสัญญาท่ีว่า เรามุ่งม่ันท่ีจะก้าวสู่การเป็นผู้นำาในธุรกิจบันเทิง

ออนไลน์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ด้วยความเชื่อมั่นใน

ศักยภาพและความสามารถขององค์กร อีกทั้งยังมุ่งเน้นเรื่อง

การบริการ ซึ่งเป็นหัวใจสำาคัญในการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่

ลูกค้า เราจึงพัฒนาและยกระดับการให้บริการแก่ลูกค้าอย่างต่อ

เนื่อง ด้วยความจริงใจและซื่อตรง เพื่อความพอใจสูงสุดของ

ลูกค้า

 ในกระบวนการดำาเนินงานของบริษัทฯ นั้น เกี่ยวข้อง

กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลากหลายกลุ่ม โดยแบ่งออกเป็น 2 

กลุ่มหลักคือ

1. กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก (Primary Stakeholders)

คือกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีใกล้ชิดกับองค์กรโดยตรง ซึ่งเป็น

ผู้ได้รับประโยชน์ หรือผลทางตรงจากการประกอบกิจการ คือ

ลูกค้า คู่ค้า พนักงาน และผู้ถือหุ้น ซึ่งบริษัทฯ ให้ความสำาคัญ

เป็นอันดับต้นๆ 

2. กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรอง (Secondary Stakeholders)

คือกลุ่มผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับองค์กรโดยอ้อม ซึ่งเป็นผู้ที่

ได้รับประโยชน์หรือผลทางอ้อมจากการประกอบกิจการ คือ

หน่วยงานราชการ ประชาชนทั่วไป และสังคม โดยบริษัทฯ มิได้

เพิกเฉย ยังคงให้ความสำาคัญเช่นกัน

 ทั้งสองกลุ่มมีกระบวนการเชื่อมโยงกันตามกรอบ

ของการดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ ประเด็นต่างๆ ที่เกิดผลกระ

ทบต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของทางบริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็นผลก

ระทบทางตรงหรือทางอ้อม เป็นเรื่องที่บริษัทฯ ให้ความสำาคัญ

 ในส่วนของแนวปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อ

สังคม ที่ทางบริษัทฯ ยึดเป็นแนวทางในการดำาเนินธุรกิจ คือ

แนวปฏิบัติ เกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมที่จัดทำาโดย

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งปัจจุบันกำาหนดหลักการไว้ 

8 ข้อหลัก ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นของเศรษฐกิจ สังคม และสิ่ง

แวดล้อม คือ

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รับชั่น

3. การเคารพสิทธิมนุษยชน

4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

5. การรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

7. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

8. การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการดำาเนิน

งานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้

ส่วนเสีย

 การดำาเนินงานตามนโยบาย CSR in Process จาก

แนวปฏิบัติดังกล่าว ทำาให้บริษัทดำาเนินธุรกิจภายใต้กรอบความ

รับผิดชอบต่อสังคมอย่างเคร่งครัด ดังนี้

 การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม มีความ

โปร่งใส สามารถตรวจสอบทุกขั้นตอนได้จริง เพื่อเพิ่มคุณค่า

และมูลค่าของธุรกิจ เน้นการแข่งขันทางธุรกิจอย่างเป็นธรรม 

พัฒนากระบวนการให้บริการเพื่อลดต้นทุนการดำาเนินธุรกิจ

โดยที่ผู้ใช้บริการยังได้รับความพึงพอใจสูงสุด

 ในการดำาเนินธุรกิจของเอเชียซอฟท์ พนักงานถือเป็น

บุคลากรที่สำาคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจของบริษัทให้ก้าวหน้า 

และเติบโตอย่างมั่นคง การดูแลพนักงานเสมือนดูแลสมาชิกใน

ครอบครัว เป็นสิ่งที่บริษัทฯ  ให้ความสำาคัญเป็นอันดับต้นๆ ทั้ง

ในเรื่องของการเคารพสิทธิมนุษยชน และการปฏิบัติต่อแรงงาน

อย่างเป็นธรรม เพราะบริษัทฯ เชื่อว่าหากพนักงานมีความสุข

กับการทำางาน ผลของงานที่ทุกคนรับผิดชอบย่อมมีคุณภาพ

และประสิทธิภาพ จึงมีการจัดสวัสดิการต่างๆ ดังนี้
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 1. ผลประโยชน์ตอบแทน ทั้งเงินเดือนและค่าตอบแทน

ที่เทียบเท่าบริษัทชั้นนำา การจ่ายโบนัส เบี้ยขยัน ผลประโยชน์

ตอบแทนตามตำาแหน่ง ค่าล่วงเวลา ค่าทำางานในวันหยุด ค่ากะ 

การปรับเงินเดือนตามวุฒิการศึกษา การปรับเงินเดือนตามการ

ปรับตำาแหน่ง และเบี้ยเลี้ยงทั้งในและต่างประเทศ 

 มีการจัดตั้งกองทุนสำารองเลี้ยงชีพเพื่อส่งเสริม

การออมระยะยาว และเป็นการสำารองเงินสำาหรับอนาคตของ

พนักงาน โดยบริษัทฯ จ่ายสมทบเข้ากองทุนสำารองเลี้ยงชีพ

ในอัตรา 3% ของเงินเดือนพนักงานเป็นประจำาทุกเดือน และ

พนักงานมีสิทธิ์รับเงินสมทบและผลประโยชน์ในส่วนของบริษัทฯ 

ครบ 100% เมื่อลาออกหรือเกษียณอายุ โดยไม่จำากัดอายุ

สมาชิกขั้นต่ำา 

 นอกจากนี้ยังมีการให้เงินช่วยเหลือพนักงานเพื่อ

บรรเทาความเดือดร้อนยามฉุกเฉิน โดยบริษัทฯ จัดสวัสดิการ

เงินช่วยเหลือแก่พนักงานในกรณีต่างๆ อาทิ เงินกู้ยืมพิเศษไม่มี

ดอกเบี้ย เงินช่วยเหลือพนักงานสมรส เงินช่วยเหลือคลอด

บุตร เงินช่วยเหลือมรณกรรม 

 บริษัทฯ จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม เพื่อ

เป็นหลักประกันสุขภาพ ซึ่งพนักงานสามารถเลือกโรงพยาบาล

ในเครือประกันสังคมที่สนใจ และสามารถรักษาพยาบาลทั้งกรณี

ผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ นอก

เหนือจากการจัดทำาประกันชีวิตและประกันอุบัติเหตุให้พนักงาน

แล้ว บริษัทฯ ได้จ่ายเงินเข้ากองทุนทดแทนเป็นประจำาทุกปี เพื่อ

ช่วยเหลือพนักงานเพิ่มเติมจากการประสบอันตราย เจ็บป่วย 

ทุพพลภาพ เสียชีวิต หรือสูญเสียอวัยวะอันเนื่องมาจากการ

ทำางาน

 2. ด้านสุขภาพ นอกเหนือจากประกันสังคมตามที่

กฎหมายกำาหนดแล้ว บริษัทฯ ยังจัดให้มีประกันสุขภาพสำาหรับ

พนักงาน ทั้งการรักษาแบบผู้ป่วยนอก ทันตกรรม และการ

รักษาแบบผู้ป่วยใน ซึ่งครอบคลุมค่ารักษาพยาบาล ค่าแพทย์ 

ค่าผ่าตัด ค่าอาหาร และค่าห้องตามแผนประกันของแต่ละ

ตำาแหน่ง

 พนักงานจะได้รับการตรวจสุขภาพทุกปี เพื่อประเมิน

สุขภาพและป้องกันความเสี่ยงจากโรคร้ายแรง โดยออกแบบ

รายการตรวจสุขภาพที่คำานึงถึงอายุ เพศ และสภาพแวดล้อม

การทำางานของพนักงานรายบุคคล นอกจากนี้ เพื่อมอบความ

มั่นใจให้พนักงานและครอบครัว พนักงานจะได้รับความคุ้มครอง

ด้วยการประกันชีวิตและประกันอุบัติเหตุที่บริษัทฯ ได้ทำาขึ้นด้วย

 ในการทำางานให้มีประสิทธิภาพนั้น บรรยากาศในการ

ทำางานเป็นสิ่งสำาคัญ บริษัทฯ มีการปรับปรุงสถานที่ทำางาน

ภายในให้เอื้ออำานวยกับการทำางานของพนักงาน มีการจัดทำา

มุมพักผ่อน ให้พนักงานได้ผ่อนคลายจากการทำางาน มีโซน

สุขภาพที่สนับสนุนให้พนักงานออกกำาลังกายหลังเลิกงาน โดย

ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม พร้อมด้วยโซนความบันเทิงต่างๆ 

อาทิ ห้องคาราโอเกะ มุมดูภาพยนตร์ เล่นเกม และห้องสมุดที่

พร้อมด้วยนิตยสารทั้งไทยและต่างประเทศ หนังสือสาระความ

รู้มากมาย สำาหรับเพิ่มเติมอาหารสมองให้พนักงาน
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 ในยามเกิดภาวะวิกฤตจากอุทกภัยธรรมชาติและ

เหตุการณ์ความไม่สงบต่างๆ บริษัทฯ มีการเตรียมความพร้อม

ในการดูแลพนักงาน และเตรียมความพร้อมในการแก้ไขปัญหา

ต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น เช่น จัดทำาคู่มือป้องกันภัยน้ำาท่วม และผลิต

สื่อวิดีโอเพื่อสื่อสารให้พนักงานเข้าใจได้ง่าย

3. การพัฒนาศักยภาพของพนักงาน เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงาน

มีความรู้ ทักษะ และความสามารถที่ตรงกับความรับผิดชอบ 

บริษัทฯ ได้วางแผนพัฒนาพนักงาน และเติมเต็มศักยภาพของ

พนักงานให้โดดเด่น สามารถสร้างผลงานที่เป็นเลิศ มีทัศนคติ

ที่ดี มีการจัดส่งพนักงานไปเข้ารับการฝึกอบรมทักษะด้านต่างๆ 

ที่เกี่ยวข้องกับการทำางาน เพื่อนำาความความรู้และเทคโนโลยี

ใหม่ๆ มาปรับใช้กับการทำางานในปัจจุบันให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

ในปี 2556 บริษัทฯ จัดส่งพนักงานไปอบรมทักษะภายนอก และ

จัดกิจกรรมอบรมพัฒนาความรู้ภายในบริษัทฯ เอง เพื่อเพิ่ม

ศักยภาพให้บุคลากร เพราะความรู้และเทคโนโลยีบนโลกออนไลน์

มีการพัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นบุคลากรของบ

ริษัทฯ จึงต้องเรียนรู้ให้ทันเทคโนโลยีอยู่ตลอดเวลา

 การพัฒนาศักยภาพของพนักงานไม่ได้เน้นเฉพาะใน

ส่วนของทักษะความรู้เพียงอย่างเดียว กิจกรรมเพื่อเสริมสร้าง

ความสัมพันธ์ของพนักงานในองค์กร บริษัทฯ เองก็สนับสนุน

อย่างต่อเนื่องเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสี 

การจัดตั้งชมรมฟุตซอล ชมรมแบดมินตัน ชมรมบาสเกตบอล 

และจัดหาสถานที่ ให้แต่ละชมรมได้เล่นกีฬากันเป็นประจำา เป็นต้น 

รวมถึงกิจกรรมพิเศษอื่นๆ อีกมากมาย ซึ่งเป็นเวทีให้พนักงาน

ได้แสดงความคิดสร้างสรรค์ในหลายรูปแบบ เช่น การสังสรรค์

ในวันฮัลโลวีนและวันปีใหม่ ที่ ให้พนักงานได้ปลดปล่อยความคิด

สร้างสรรค์กันอย่างอิสระ และนำาความคิดดีๆ กลับมาต่อยอด

การทำางานให้มีสีสันสนุกสนาน และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

รวมไปถึงกิจกรรมที่สร้างความสงบให้กับจิตใจของพนักงาน 

นั่นคือการปฏิบัติธรรม ณ สถานปฏิบัติธรรมอันแสนสงบ



096 ความรับผิดชอบต่อสังคม

สิ่งที่บริษัทฯ มุ่งเน้นและให้ความสำาคัญมากที่สุด คือการรับผิด

ชอบต่อผู้บริโภค ด้วยธุรกิจของบริษัทฯ คือการให้บริการ

ความบันเทิงออนไลน์ โดยเน้นไปที่เกมออนไลน์ ปัจจัยหลักของ

การให้บริการคือ ความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า ดังนั้นการ

ดูแลลูกค้าหรือผู้ใช้บริการจึงเป็นหัวใจหลักในการให้บริการเกม

ออนไลน์ ซึ่งบริษัทได้พัฒนาช่องทางในการสื่อสารกับลูกค้าให้

มีประสิทธิภาพมากที่สุด โดยจัดตั้งแผนก Customer Care ขึ้น

มา เพื่อดูแลผู้ใช้บริการ เปิดช่องทางการสื่อสารให้ทันสมัย และ

ทันกับเทคโนโยลีในปัจจุบัน ดังนี้

 บริการ Call Center 1750 ให้บริการทุกวัน ในการ

รับแจ้งปัญหาการใช้บริการ พร้อมช่วยแก้ไขปัญหาของผู้ใช้

บริการ ทั้งผู้เล่นเกมและสมาชิกร้าน @Cafe ให้เร็วที่สุด 

 Live Chat ช่องทางการสื่อสารด้วยการพิมพ์

ข้อความ ส่งผ่านระบบไปยังแผนกดูแลลูกค้า ซึ่งเปิดให้บริการ 

24 ชั่วโมง เพื่อให้ลูกค้าสอบถามข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับเกม

ออนไลน์ที่เปิดให้บริการ รวมถึงปัญหาการเข้าเกม ปัญหาการ

เติมเงิน และปัญหาเกี่ยวกับระบบ IP Bonus

 ระบบอีเมลรับแจ้งปัญหา ซึ่งทีมงานจะตอบกลับผู้ใช้

บริการภายใน 24 ชั่วโมง

 ทางบริษัทฯ ยังจัดทำาระบบตรวจสอบสถานะเคส 

(Check Status Case) เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถทราบขั้น

ตอนการส่งต่อปัญหาที่แจ้งเข้ามายังระบบของบริษัทฯ ไปยัง

ทีมที่เกี่ยวข้อง เพื่อตอบข้อสงสัย และหาวิธีแก้ปัญหาให้อย่าง

รวดเร็ว

ในปี 2556 มีจำานวนผู้ใช้บริการส่งเรื่องเข้ามาที่หน่วยงาน 

Customer Care ประมาณ 700,000 ครั้ง จากทุกช่อง

ทางการสื่อสาร เฉลี่ยการให้บริการประมาณ 60,000 ครั้ง 

ซึ่งตัวเลขดังกล่าวลดลงจากปี 2555 เนื่องด้วยบริษัทฯ มี

การปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา 

เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับความพึงพอใจสูงสุด

 นอกจากนี้แล้ว บริษัทฯ มีการพัฒนาระบบการตรวจ

สอบสถานะเซิร์ฟเวอร์ (@Server) เพื่อให้ผู้ใช้บริการตรวจ

สอบล่วงหน้าได้ว่า เซิร์ฟเวอร์ที่ผู้ใช้บริการจะเข้าเล่นนั้นพร้อม

ให้บริการหรือไม่ หรืออยู่ ในระหว่างการปรับปรุง และจะแจ้งให้

ทราบว่าเซิร์ฟเวอร์นั้นจะพร้อมให้บริการได้ในช่วงเวลาใด
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 ส่วนบริการ รู้ไว้ใช่เล่น (Knowledge Base) คือระบบ

รวมรวบข้อมูลเกี่ยวกับการเล่นเกมทั้งหมด อาทิ การติดตั้ง

เกมลงเครื่องคอมพิวเตอร์ การสมัครไอดีเพื่อเข้าเล่นเกม การ

สร้างตัวละคร วิธีการเล่น การใช้งานอินเทอร์เฟซต่างๆ ภายใน

เกม รายละเอียดของระบบต่างๆ ของแต่ละเกม โดยมีการจัด

หมวดหมู่ของเกมเพื่อความสะดวกสำาหรับผู้ใช้บริการ โดยแยก

เป็นเกม MMORPG, Casual, FPS, MOBA, Mobile และเกม

จาก Blizzard นอกจากนี้ยังมี @Cafe Service ซึ่งผู้ใช้บริการ

สามารถเข้าไปเพิ่มหัวข้อต่างๆ ที่เป็นความรู้ต่อผู้ใช้บริการอื่นได้

ด้วย โดยมีทีมงานตรวจสอบรายละเอียดต่างๆก่อน หากพบว่า

เป็นข้อความที่มีประโยชน์ ก็จะนำาขึ้นเผยแพร่ 

บริษัทฯ ส่งเสริมการเล่มเกมโดยใช้ฝีมือของผู้เล่นเองเป็น

สำาคัญ แต่ยังมีกลุ่มผู้เล่นบางกลุ่มที่ ใช้โปรแกรมช่วยเล่น ทำาให้

เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างผู้เล่น ดังนั้นทีม Nem-

esis จึงถูกจัดตั้งขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์หลัก 2 ประการ คือ 

ตรวจสอบและลงโทษผู้กระทำาความผิดโดยใช้โปรแกรมช่วยเล่น 

(บอต และโปร) และตรวจสอบและนำาเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการกระ

ทำาความผิดอื ่นๆ ส่งต่อให้หน่วยงานที ่ เก ี ่ยวข้อง อาทิ 

IP Bonus เถื่อน เซิร์ฟเวอร์เถื่อน เว็บขายบอตโปร เป็นต้น ซึ่ง

ถือเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ โดยในปี 2556 จากการตรวจสอบ มี

ผู้กระทำาความผิดโดยใช้โปรแกรมช่วยเล่น และโดนลงโทษไปแล้วก

ว่า 100,000 ไอดี

โดยจำานวนตัวเลขของผู้ที่ถูกแบนนี้ลดลงจากปี 2555 คิดเป็น

ร้อยละ 30 เนื่องจากมีการตั้งบทลงโทษอย่างจริงจัง ทำาให้ผู้

ใช้บริการเล่นเกมด้วยตัวเองมากขึ้น และตัวผู้เล่นเองก็สามารถ

แจ้งข้อมูลหรือเบาะแสของผู้กระทำาความผิดเกี่ยวกับโปรแกรม

ช่วยเล่นได้ หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทีม Nemesis จะตรวจ

สอบ หากพบว่ามีการกระทำาผิดจริง ก็จะดำาเนินการลงโทษต่อไป

นอกเหนือจากการทำางานของทีม Nemesis แล้ว บริษัทฯ 

ร่วมกับกองบังคับการปราบปรามการกระทำาความผิดเกี่ยว

กับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บก.ปอท.) ดำาเนินการตรวจ

ค้นและจับกุมผู้ละเมิดลิขสิทธิ์เกมของบริษัทฯ และยังคงเดินหน้า

รวบรวมข้อมูลเพื่อดำาเนินคดีกับผู้ละเมิดลิขสิทธิ์อย่างจริงจัง
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 เนื่องจากลูกค้าคือบุคคลสำาคัญ บริษัทจึงจัดทำา

โครงการขอบคุณลูกค้าในชื่อ Thanks Club เป็นระบบสิทธิ

ประโยชน์พิเศษสำาหรับผู้ใช้บริการ โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มหลัก 

คือ กลุ่ม @Reward เป็นการสะสมแต้มจากการเติมเงินเข้าเกม 

จากช่องทางการเติมเงินด้วย @Cash, @Cash Plus และบัตร

เงินสด One-2-Call! และ TrueMoney เพื่อแลกรับไอเทมพิเศษ 

และกลุ่ม VIP ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ใช้บริการที่มียอดการเติมเงินสูงสุด

ในแต่ละปี 1,000 รายแรก จะได้รับสิทธิประโยชน์มากมายที่จัด

เตรียมไว้ให้

 ระบบที่สำาคัญอีกอย่างหนึ่งของบริษัท คือระบบการ

เติมเงิน (Refill / Top Up) ซึ่งในปี 2556 มีการเพิ่มช่อง

ทางการเติมเงิน เพื่ออำานวยความสะดวกให้ผู้ใช้บริการมากขึ้น 

เดิมมีเพียงระบบ @Cash ซึ่งเป็นระบบการเติมเงินเข้าเกมโดยใช้

บัตรเติมเงิน ซึ่งจะจำาหน่ายในราคาต่างๆ ลูกค้าสามารถสั่งซื้อ

ผ่านระบบออนไลน์ สั่งซื้อผ่านระบบโทรศัพท์มือถือ หรือซื้อ

ด้วยตัวเองผ่านตัวแทนจำาหน่าย อาทิ ร้านสะดวกซื้อ 7-Eleven 

ซึ่งใช้ระบบ mPay, mPay Station, Zest, e-pay, RTB Plus,  

MOL และร้านตัวแทนจำาหน่ายอื่นๆ รวมถึงร้านสมาชิก @Cafe 

ในปัจจุบัน มีการปรับปรุงระบบ @Cash ให้สามารถเติมเงิน

ได้โดยไม่จำากัดราคาตามบัตร เรียกว่าระบบ @Cash Plus ให้

บริการเติมเงินในราคา 50 - 10,000 บาท

โดยสามารถซื้อได้ที่ Tesco Lotus ทุกสาขา ต่อมามีการเพิ่มช่อง

ทางการเติมเงินด้วยบัตรเงินสด One-2-Call! และ AIS 3G 

One-2-Call! จำานวน 4 ราคา และบัตรเงินสด TrueMoney 

จำานวน 6 ราคา และยังสามารถเติมเงินเข้าเกมผ่านบัตรเครดิต

และบัตรเดบิตของธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงเทพ และ

ธนาคารกรุงไทยได้อีกด้วย

 สำาหรับผู้ใช้บริการอีกกลุ่มหนึ่ง คือผู้ประกอบการ

ร้านอินเทอร์เน็ตคาเฟ่ ซึ่งเป็นสมาชิกของ @Cafe นั้น บริษัทฯ 

จัดสัมมนาชื่อ Net Cafe Seminar มหกรรมงานสัมมนา

ร้านเน็ต ขึ้นทั่วประเทศ เพื่อให้ความรู้กับผู้ประกอบการร้าน

อินเทอร์เน็ต พร้อมแนะนำาซอฟต์แวร์อัปเดตเกมอัตโนมัติ @Updater 

ที่จะช่วยลดค่าใช้จ่ายของผู้ประกอบการ

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังจัดทำาแบบประเมินความพึงพอใจในการให้

บริการจากผู้ใช้บริการปีละ 2 ครั้ง เพื่อตรวจสอบระบบการให้

บริการต่างๆ ว่าตอบสนองทุกความต้องการของผู้ใช้บริการ

หรือไม่

 สำาหรับการจัดการเรื่องสิ่งแวดล้อมในบริษัทฯ มีการ

รณรงค์ให้ประหยัดพลังงานอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากเป็นธุรกิจ

ที่ต้องให้บริการออนไลน์ 24 ชั่วโมง การใช้พลังงานไฟฟ้าจึง

เป็นเรื่องหลักของพลังงานทั้งหมด มีการบำารุงรักษาอุปกรณ์

คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ อยู่เสมอ เพื่อลดค่าใช้

จ่าย สร้างวัฒนธรรมการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า พนักงาน

ทุกคนจะคำานึงเรื่องการนำาวัสดุอุปกรณ์ที่ยังมีประโยชน์กลับมา

ใช้ใหม่ โดยจะมีการรายงานตลอดทุกเดือนว่า แต่ละส่วนงานใช้

ทรัพยากรเพิ่มขึ้นหรือลดลง เพื่อทราบถึงต้นทุนค่าใช้จ่ายขอ

งบริษัทฯ

 ในส่วนของการสร้างสรรค์นวัตกรรมและเผยแพร่

นวัตกรรม ซึ่งได้จากการดำาเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อ

สังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนั้น บริษัทฯ ได้

พัฒนาโปรแกรมที่ช่วยให้ผู้ใช้บริการของบริษัทฯ เล่นเกมได้

อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ภายใต้ชื่อ Playpark App Center 

ศูนย์รวมโปรแกรมสำาหรับผู้เล่นเกม ซึ่งประกอบไปด้วยหลายๆ 

ส่วน ดังนี้
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1. Playpark Launcher คือโปรแกรมช่วยดาวน์โหลดเกม

ทั้งหมดที่บริษัทฯ เปิดให้บริการ ซึ่งสามารถล็อกอินเข้าเล่นเกม

ผ่านโปรแกรมนี้ ได้ทันที อีกทั้งยังสามารถเข้าสู่ระบบการเติม

เงินเข้าเกมได้ทันทีด้วย ที่สำาคัญคือช่วยแก้ไขปัญหา ActiveX 

สำาหรับผู้ที่เข้าเล่นเกมด้วยเว็บล็อกอิน

2. Playpark Connect คือโปรแกรมที่อำานวยความสะดวก

ให้ผู้ที่ชอบเล่นเกมและเล่น Social Network ในเวลาเดียวกัน 

สามารถติดต่อสื่อสารบนโลกออนไลน์ทุกรูปแบบได้พร้อมเล่น

เกมออนไลน์ 

3. Playpark Application คือแอปพลิเคชันที่รวบรวมข่าวสาร

ออนไลน์ สามารถติดตามความเคลื่อนไหวของเกมใหม่หรือเกม

ที่ผู้ใช้บริการสนใจ พร้อมฟังก์ชันอื่นๆ มากมาย ปัจจุบันให้

บริการทั้งใน Apple Store ของระบบ iOS และ Google Play 

ของระบบ Android

 นอกจากนี้แล้ว เอเชียซอฟท์ยังสร้างสรรค์ระบบ IP 

Bonus ขึ้น แบ่งออกเป็น 2 แบบคือ การใช้ IP Bonus ผ่านร้าน 

@Cafe และการใช้ IP Bonus ผ่านทาง Play@Home สำาหรับ

ผู้ที่เล่นเกมออนไลน์ผ่านคอมพิวเตอร์ที่บ้าน เมื่อผู้ใช้บริการลง

ทะเบียนใช้งาน จะสามารถได้รับโบนัสพิเศษในเกม เพื่อเพิ่มความ

สนุกสนานและอรรถรสในการเล่นเกมมากยิ่งขึ้น

 นอกเหนือจากการพัฒนาระบบสำาหรับผู้ใช้บริการ

แล้ว เอเชียซอฟท์ยังให้ความสำาคัญกับผู้ท่ีสนใจเรื่องการโฆษณา

ออนไลน์ โดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจออนไลน์และผู้ประกอบการ SME 

ที่ต้องการสื่อสารกับกลุ่มผู้ใช้บริการของเอเชียซอฟท์ มีการ

เปิดระบบการลงโฆษณาแบบอัตโนมัติภายใต้ชื่อ Ads.Playpark 

ผ่าน เว็บไซต์ Playpark.com ที่มีผู้ใช้งานมากกว่า 300,000 

คนต่อวัน ด้วยราคาเริ่มต้นเพียง 49 บาทต่อวัน สามารถใช้

งานได้ง่ายด้วยตัวเองในรูปแบบ Online Web Services

 การดำาเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบ

ต่อสังคมนั้น มักเกี่ยวข้องกับการร้องเรียนเรื่องการให้บริการ

ของบริษัทฯ ผ่านทางสำานักงานคุ้มครองผู้บริโภค ซึ่งมีไม่มาก

นัก เนื่องจากแผนกบริการลูกค้าสามารถชี้แจงประเด็นต่างๆ ให้

ผู้ใช้บริการเข้าใจระบบและวิธีการดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ

 นอกเหนือจากการให้ความสำาคัญเรื่อง CSR in Process 

แล้ว เอเชียซอฟท์ ไม่ ได้ละเลยเรื ่อง CSR after Process 

ซึ ่งเป็นสิ ่งที่บริษัทฯ ส่งเสริมและสนับสนุนมาโดยตลอด ใน

ฐานะผู้บุกเบิกด้านความบันเทิงออนไลน์ในภูมิภาคเอเชียตะวัน

ออกเฉียงใต้ เราพร้อมนำาประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศ มาพัฒนาสังคมไทยในยุคดิจิตอล ให้เป็น

สังคมแห่งความรู้ที่ ไม่มีที่สิ้นสุด ทั้งด้านเทคโนโลยี การศึกษา และ

การพัฒนาเยาวชนให้รู้จักแบ่งเวลา ใช้เวลาว่างอย่างมีประโยชน์ 

ตลอดจนการปลูกฝังจิตสำานึกความรับผิดชอบต่อสังคมและ

สิ่งแวดล้อม โดยถือเป็นพันธกิจของชาวเอเชียซอฟท์ เพื่อให้

สังคมไทยพัฒนาต่อเนื่องไปอย่างยั่งยืน

 การพัฒนาด้านการศึกษาและเพิ่มทักษะการเรียนรู้ 

ถือเป็นพื้นฐานสำาคัญของการส่งเสริมเยาวชนให้เติบโตอย่าง

มีคุณภาพ เอเชียซอฟท์จึงสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อส่ง

เสริมทักษะ พัฒนาความรู้ และเพิ่มโอกาสทางการศึกษา ผ่าน

โครงการต่างๆ มากมาย อาทิ
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 โครงการรักพ่อสไตล์เกมเมอร์ (Gamers Love Dad) 

เป็นโครงการที่จัดขึ้นเป็นประจำาทุกปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 ถึง

ปัจจุบัน ติดต่อกันมาเป็นปีที่ 8 แล้ว เพื่อเปิดโอกาสให้เกม

เมอร์ได้แสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่

หัวฯ ผ่านกิจกรรมออนไลน์ต่างๆ รวมถึงการถวายพระพร

ออนไลน์ในหน้าเว็บไซต์ และยังมีช่องทางให้บริจาคเงิน ผ่าน

การซื้อไอเทมจากเกมต่างๆ ที่เข้าร่วมโครงการ โดยที่เอเชีย

ซอฟท์จะเป็นตัวแทนของเกมเมอร์ นำารายได้จากการจำาหน่ายไอ

เทมพิเศษโดยไม่หักค่าใช้จ่าย ไปสมทบทุนมูลนิธิและโครงการใน

พระบรมราชูปถัมภ์ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และมูลนิธิ

ที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชน ได้แก่ มูลนิธิชัยพัฒนา มูลนิธิอา

นันทมหิดล มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ มูลนิธิพระดาบส มูลนิธิ

การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม โครงการสารานุกรมไทยสำาหรับ

เยาวชนฯ มูลนิธิเพื่อเด็กและเยาวชน มูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก 

มูลนิธิเด็ก มูลนิธิไทยรัฐ มูลนิธิบางกอกโพสต์ และมูลนิธิฐาน

เศรษฐกิจ ล่าสุด ในโครงการ Gamers Love Dad ปีที่ 8 ที่จัด

ขึ้นในปี 2556 มียอดร่วมบริจาคผ่านการซื้อไอเทมมากถึง 6.7 

ล้านบาท รวมยอดบริจาคทั้ง 8 ปีที่ดำาเนินโครงการนี้มาได้มาก

ถึง 58 ล้านบาท 

 โครงการปันน้ำาใจเพื่อน้อง มีจุดมุ่งหมายที่ต้องการให้

ผู้บริหาร พนักงาน และผู้เล่นเกมออนไลน์ของเอเชียซอฟท์ ได้

ร่วมกันทำากิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อสังคม อาทิ ทาสีอาคาร

เรียน เลี้ยงอาหารกลางวัน ทำากิจกรรมสันทนาการ มอบ

อุปกรณ์กีฬา อุปกรณ์การเรียน และทุนการศึกษาแก่นักเรียน

โครงการบริจาคคอมพิวเตอร์มือสองเพื่อน้อง เกิดขึ้นโดย

มุ่งหวังให้โครงการนี้ ได้เป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมและขยาย

โอกาสให้เยาวชนที่ห่างไกล ได้มีโอกาสศึกษาความรู้พื้นฐานด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยนำาชุดคอมพิวเตอร์ของบริษัทที่ยัง

สามารถใช้งานได้ ไปเป็นอุปกรณ์ในการเรียนรู้สำาหรับน้องๆ ใน

โรงเรียนที่ขาดแคลน
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 โครงการสร้างห้องสมุดให้น้อง เป็นโครงการที่เอเชีย

ซอฟท์มอบเงินจำานวน 1,000,000 บาท ให้แก่มูลนิธิศุภนิมิต

แห่งประเทศไทย เพื่อใช้ก่อสร้างห้องสมุด และจัดซื้อหนังสือใหม่

เข้าห้องสมุด ถือเป็นการนำาร่องการจัดสร้างห้องสมุดในถิ่น

ทุรกันดาร 

เนื่องจากวิกฤตการณ์ภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นหลายครั้ง เอเชีย

ซอฟท์รวมพลังช่วยเหลือน้องๆ ในโครงการ Gamers Can 

Do รวมพลังน้ำาใจ ช่วยเด็กไทย พ้นภัยน้ำาท่วม ตอนพับขา พา

ตะลุย โดยเชิญชวนเหล่าเกมเมอร์ทั่วประเทศ ร่วมกันบริจาคเงิน

ผ่านช่องทาง @Cash และเลี้ยงอาหารกลางวัน พร้อมทั้งมอบ

อุปกรณ์การเรียน ข้าวของเครื่องใช้ รวมถึงผ้าห่ม ให้นักเรียน

และโรงเรียนที่ประสบภัยน้ำาท่วมในหลายๆ จังหวัด รวมถึงให้

ความช่วยเหลือแก่ผู้ประกอบการร้านสมาชิก @Cafe ที่ ได้รับ

ความเดือดร้อนด้วย

 ในปี 2556 ที่ผ่านมา มีการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมและ

สิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างจิตสำานึกเรื่องของการมีส่วนรับผิดชอบ

ต่อสังคม และการแบ่งปันโอกาสให้ผู้คนรอบข้าง เพื่อให้ธุรกิจ

และสังคมเดินเคียงข้างกันได้อย่างมีความสุข หลายๆ กิจกรรม

ที่เอเชียซอฟท์จัดขึ้นได้สร้างรอยยิ้มและความสุขมากมายหลาย

รูปแบบ อาทิ “AS จิตอาสา” ร่วมทำาดีที่มูลนิธิช่วยคนตาบอดฯ 

โดยกิจกรรมนี้ส่งเสริมพนักงานให้มีจิตสาธารณะ และปลูกฝัง

แนวคิดแบ่งปันโอกาสให้สังคม โดยมอบรอยยิ้มให้แก่ผู้พิการทาง

สายตา ที่มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินู

ปถัมป์ ราชวิถี และมอบเงินเพื่อเป็นทุนการศึกษาให้กับมูลนิธิฯ 

เพื่อใช้ในการดำาเนินงานต่างๆ รวมทั้งรับบริจาคปฏิทินเก่าที่ ไม่ใช้

แล้วจากพนักงาน มามอบให้ทางมูลนิธิฯ นำาไปผลิตสื่อการเรียน

การสอน
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 และในช่วงวันแม่แห่งชาติ ปี 2556 ในวโรกาสเฉลิม

พระชนมพรรษา 81 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม

ราชินีนาถ ได้ริเริ่มโครงการ Gamers Can Do ปลูกข้าวเลี้ยง

น้อง โดยมุ่งเน้นการปลูกจิตสำานึกด้านความรับผิดชอบต่อ

สังคมให้ผู้เล่นเกมและพนักงานบริษัทฯ โดยแบ่งปันโอกาส มอบ

ความสุขให้ผู้อื่น และคืนสิ่งดีๆ สู่สังคม ในครั้งนี้จัดขึ้นที่มูลนิธิ

บ้านนกขมิ้น จังหวัดอุทัยธานี โดยมีกิจกรรมปลูกข้าวและทำาบ้าน

ดิน มีการมอบเงินเพื่อสนับสนุนโครงการเกษตรผสมผสาน และ

มอบสิ่งของจำาเป็นในชีวิตประจำาวันให้มูลนิธิฯ อีกด้วย

 นอกเหนือจากกิจรรมต่างๆ มากมายที่เอเชียซอฟท์

จัดขึ้นแล้ว เรายังแบ่งปันความรู้ให้นักเรียน นักศึกษา และผู้ที่

สนใจ ในโครงการเอเชียซอฟท์เปิดบ้านต้อนรับ มีสถานศึกษา

ทั่วประเทศติดต่อเข้ามาขอเยี่ยมชมและเรียนรู้การทำางานเกี่ยวกับ

การให้บริการเกมออนไลน์ เรามีความตั้งใจอย่างยิ่งที่จะส่งเสริม

การศึกษา มอบความรู้ให้เยาวชน เพื่อนำาไปพัฒนาประเทศ จึง

นำาประสบการณ์จากการดำาเนินธุรกิจมาถ่ายทอด ให้ผู้ที่สนใจนำา

ความรู้ไปใช้ประโยชน์ในอนาคตได้ต่อไป
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15. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

 คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบได้

ประเมินระบบการควบคุมภายในตามแบบประเมินความเพียงพอ

ของระบบการควบคุมภายใน และสรุปความเห็นได้ว่า บริษัทฯ มี

ระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมกับการดำาเนิน

ธุรกิจ ไม่มีข้อบกพร่องเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เป็น

สาระสำาคัญ สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทฯ และบริษัท

ย่อย จากการที่ผู้บริหารนำาไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอำานาจ 

นอกจากนี้ คณะกรรมการได้เน้นให้บริษัทฯ มีการพัฒนาระบบ

การกำากับดูแลกิจการที่ดี ตามหลักการกำากับดูแลกิจการสำาหรับ

บริษัทจดทะเบียนปี 2549 ของตลาดหลักทรัพย์ฯ

 บริษัทฯ ให้ความสำาคัญต่อระบบควบคุมภายในท่ีมี

ประสิทธิภาพเพียงพอ ท้ังในระดับบริหารและระดับปฏิบัติงาน เพื่อ

ป้องกันหรือลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น โดยจัดทำาคู่มือระเบียบ

และวิธีปฏิบัติงานเพื่อกำาหนดภาระหน้าท่ี อำานาจการดำาเนินงาน

ของผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหารไว้เป็นลายลักษณ์อักษร และจัดให้มี

การแบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ควบคุม และผู้ประเมินผลออก

จากกัน เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่าง

เหมาะสม นอกจากนี้ ได้ว่าจ้างที่ปรึกษาภายนอกที่ ให้บริการใน

การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน (Outsourced Internal Au-

dit) โดยทำาหน้าที่ตรวจสอบ ประเมินผลการควบคุมภายใน เพื่อ

ให้เกิดความมั่นใจว่าการปฏิบัติงานหลักและกิจกรรมทางการ

เงินที่สำาคัญของบริษัท ได้ดำาเนินตามแนวทางที่กำาหนดและมี

ประสิทธิภาพสูงสุด รวมถึงตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย

และข้อกำาหนดที่เกี่ยวข้องกับบริษัท (Compliance Control)

และเพื่อให้การตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ สามารถทำา

หน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่ คณะกรรมการจึง

กำาหนดให้ที่ปรึกษาภายนอกที่ ให้บริการในการปฏิบัติงานตรวจ

สอบภายใน (Outsourced Internal Audit) รายงานผลการ

ตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับการ

ประเมินผลงานจากคณะกรรมการตรวจสอบด้วย

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 

28 กุมภาพันธ์ 2557 โดยมีกรรมการตรวจสอบทุกท่านเข้า

ร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาและ

จัดทำาแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน 

ของบริษัทฯ แล้วสรุปได้ว่า จากการประเมินระบบควบคุมภายใน 

ของบริษัทฯ ใน 5 ส่วน คือ (1) องค์กรและสภาพแวดล้อม 

(2) การบริหารความเสี่ยง (3) การควบคุมการปฏิบัติงานของ

ฝ่ายบริหาร (4) สารสนเทศและการสื่อสาร และ (5) การติดตาม

และประเมินผล คณะกรรมการบริษัทรับทราบความเห็นของ

คณะกรรมการตรวจสอบ ที่เห็นด้วยกับผู้ตรวจสอบภายในว่า 

ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ มีความเพียงพอและเหมาะ

สมต่อการดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ และที่ผ่านมา บริษัทฯไม่

พบข้อบกพร่องที่สำาคัญของระบบการควบคุมภายใน ที่จะ

มีผลกระทบอย่างมีสาระสำาคัญต่อฐานะการเงินของบริษัทฯ 

และการแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชีในงบการเงิน โดยใน

ปัจจุบัน บริษัทฯมีการจัดระบบควบคุมภายในตามแบบที่ตลาด

หลักทรัพย์ฯ เสนอแนะ และสอดคล้องกับมาตรฐานสากลของ 

The Committee of Sponsoring Organizations of the 

Treadway Commission หรือ COSO ที ่กำาหนดไว้เป็น 

Internal Control Framework

 • สภาพแวดล้อมการควบคุม : บริษัทฯ มีระบบ

ควบคุมในด้านบัญชีการเงิน การปฏิบัติการ การจัดองค์กร และ

บุคลากร โดยกำาหนดให้มีกระบวนการต่างๆ โดยยึดหลักการ

กำากับดูแลกิจการที่ดี ตามนโยบายการกำากับดูแลกิจการที่ดีที่ ได้

จัดทำาไว้

 • การประเมินความเสี่ยง : บริษัทฯ พิจารณา

ปัจจัยเสี่ยงที่บริษัทฯ ประสบอยู่หรือคาดว่าจะประสบ เพื่อนำา

มาวิเคราะห์ผลกระทบและโอกาสที่ความเสี่ยงนั้นจะเกิดขึ้น แล้ว

กำาหนดมาตรการป้องกันและจัดการความเสี่ยงนั้น จัดทำาเป็น

รายงานบริหารความเสี่ยงและมีการติดตามผลเป็นระยะอย่าง

สม่ำาเสมอ

15.1 การควบคุมภายใน
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 • กิจกรรมการควบคุม : บริษัทฯ สร้างกลไกใน

การควบคุมให้ผู้บริหาร โดยการพัฒนาระบบต่างๆ ท้ังการนำา

เอาระบบการจัดการคุณภาพของ ISO มาปรับใช้กับระบบการ

บริหารคุณภาพและการให้บริการลูกค้า และกิจกรรมการควบคุม 

อื่นๆ ที่เน้นผลด้านความน่าเชื่อถือของข้อมูล การดูแลรักษา

ทรัพย์สินของบริษัท และการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

ต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร และความปลอดภัยของ

ข้อมูลสารสนเทศ

 • สารสนเทศและการสื่อสาร : บริษัทฯ ให้ความ

สำาคัญต่อระบบสารสนเทศและช่องทางการสื่อสารทั้งภายในและ

ภายนอกองค์กร โดยจัดทำาอินทราเน็ตและเว็บไซต์ ซึ่งเน้นการ

ติดต่อสื่อสารในทุกระดับ

 • การติดตามและประเมินผล : บริษัทฯ จัดให้มีการ

ประเมินผลพนักงาน 2 ครั้งต่อปี และแจ้งผลการประกอบการใน

ทุกไตรมาส โดยผ่านการประชุมผู้บริหารและการประชุมพนักงาน

 ที่ปรึกษาภายนอกที่ ให้บริการในการปฏิบัติงานตรวจ

สอบภายใน (Outsourced Internal Audit) เป็นหน่วยงานที่

จะก่อให้เกิดความมั่นใจของคณะกรรมการตรวจสอบ ในส่วน

ที่เกี่ยวกับการกำากับดูแลและการสอบทานความถูกต้องของ

รายงานทางการเงิน ความเพียงพอในการเปิดเผยข้อมูล ความ

โปร่งใสของข้อมูล การควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง

โดยเน้นนโยบายตรวจสอบในเชิงป้องกัน สร้างสรรค์ ยึด

แนวทางการตรวจสอบตามมาตรฐานสากล และแนวทางการ

กำากับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งยังมีการผลักดันและพัฒนาการ

ตรวจสอบให้เข้ากับสภาพธุรกิจที่ต้องปรับตัวให้เข้ากับสภาวะ

แวดล้อมใหม่ เพื่อให้เกิดภาพลักษณ์ความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 

และมีความน่าเชื่อถือในการดำาเนินธุรกิจ

 ในปี 2557 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา 

คัดเลือก และแต่งตั้ง บริษัท ยูนิค แอดไวเซอร์ จำากัด เป็นที่

ปรึกษาภายนอก เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของ

บริษัท ประจำาปี 2557 ซึ่งบริษัท ยูนิค แอดไวเซอร์ จำากัด ได้

มอบหมายให้นายโกศล แย้มลีมูล กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้รับ

ผิดชอบหลักในการปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบภายในของบริษัท

 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของ

บริษัท ยูนิค แอดไวเซอร์ จำากัด และนายโกศล แย้มลีมูล แล้ว

เห็นว่า มีความเหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว 

เนื่องจากมีความเป็นอิสระ และมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน

ด้านการตรวจสอบภายในมากว่า 21 ปี และเป็นผู้สอบบัญชีรับ

อนุญาต (CPA) ผู้ตรวจสอบภายในรับอนุญาต (CIA) และผู้

ตรวจสอบภายในด้านการบริการการเงิน (CFSA)

 ทั้งนี้ การแต่งตั้ง ถอดถอน และโยกย้ายผู้ดำารง

ตำาแหน่งหัวหน้างาน ผู้ตรวจสอบภายในต้องได้รับอนุมัติจาก

คณะกรรมการตรวจสอบด้วย

15.2 การตรวจสอบภายใน
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 บริษัทฯ ได้กำาหนดมาตรการควบคุมการทำารายการระหว่างกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอื่นๆ กับบุคคลที่อาจมีความขัด

แย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคตตามประกาศของคณะกรรมการ กลต. โดย

คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำาเป็นในการเข้าทำารายการและความเหมาะสมทางด้านราคาของรายการ โดย

พิจารณาจากเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการดำาเนินการค้าปกติในตลาด และมีการเปรียบเทียบราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก 

แต่ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำานาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่เกิดขึ้น บริษัทฯ จะจัดให้มีผู้เชี่ยวชาญ

อิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ มาเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำาไปประกอบการตัดสินใจของคณะ

กรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือผู้ถือหุ้น ตามแต่กรณี ซึ่งผู้ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือ

มีส่วนได้ส่วนเสียในการทำารายการระหว่างกันจะไม่มีสิทธิ์ออกเสียงในการอนุมัติการทำารายการระหว่างกันดังกล่าว นอกจากนั้น บริษัทฯ 

จะดำาเนินการเปิดเผยข้อมูลในการทำารายการที่เกี่ยวโยงกัน และการได้มาหรือจำาหน่ายไปของสินทรัพย์ที่สำาคัญของบริษัทฯ และ

บริษัทย่อย ตามข้อกำาหนดของคณะกรรมการ กลต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนถึงมาตรฐานบัญชีที่กำาหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี

ในพระบรมราชูปถัมภ์

16. รายการระหว่างกัน

มาตรการและขั้นตอนในการอนุมัติการทำารายการระหว่างกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อย



รายการระหว่างกันของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทที่เกี่ยวข้อง และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในปี 2555 และปี 2556 (หน่วย : ล้านบาท)

106 รายการระหว่างกัน

• ASC เรียกเก็บค่าจัดทำาบัญชี

• รายได้จากการเป็นตัวแทนจำาหน่ายบัตร

  เติมเงินให้ ASO

• รายได้ค่าลิขสิทธิ์เกม FCM/CHAOS 

  ค่าที่ปรึกษา ค่าบริการ

• ASO เรียกเก็บค่าเดินทาง ค่าที่ปรึกษา

• ASC เรียกเก็บค่าบริการเกมออนไลน์ 

   S4/CSO จาก ASO

• ASC โอนสิทธิ์เกม FCM/CHAOS 

   ให้ ASO

• รายได้ค่าที่ปรึกษา

• CIB เรียกเก็บค่าลิขสิทธิ์ ค่าที่ปรึกษา

• รายได้ค่าที่ปรึกษา,รายได้ค่าลิขสิทธิ์ 

   FCM/CHAOS

• ASC โอนสิทธิ์เกม FCM/CHAOS

   ให้ TLC 

บริษัทหรือบุคคล /

ประเภทธุรกิจ

ลักษณะความสัมพันธ์

เหตุผลและความจำาเป็น

ในการเข้าทำารายการ

ลักษณะรายการ

มูลค่าตามงบการเงินรวม ณ

31 ธ.ค. 55 31 ธ.ค. 56

Asiasoft International 

Co., Ltd. (ASI)

Asiasoft Online PTE LTD 

(ASO)

ผู้ให้บริการเกมออนไลน์ใน

สิงคโปร์ และมาเลเซีย

CIB Development Sdn.Bhd. 

(CIB)

ผู้ให้บริการเกมออนไลน์ใน

มาเลเซีย

Trilight Cove Enterprises 

Ltd. (TLC)

ผู้ให้บริการเกมออนไลน์ใน

ภูมิภาคอินโดจีน

บริษัทย่อยในสัดส่วนร้อยละ 

99.99 และมีกรรมการร่วมกัน

บริษัทย่อยในสัดส่วนร้อยละ 

99.99 โดยถือหุ้นผ่าน ASI 

และมีกรรมการร่วมกัน

บริษัทย่อยในสัดส่วนร้อยละ 

61.68 และมีกรรมการร่วมกัน

บริษัทย่อยในสัดส่วนร้อยละ 60 

และมีกรรมการร่วมกัน

• รายได้ค่าสิขสิทธิ์และบริการ

• รายได้เงินปันผลรับ

• รายได้ค่าจัดจำาหน่ายบัตร

เติมเงิน

• รายได้ค่าลิขสิทธิ์และบริการ

• ค่าลิขสิทธิ์และค่าส่งเสริม

  การขาย

• รายได้เกมออนไลน์

• การโอนสิทธิ์ค่าลิขสิทธ์

• ลูกหนี้การค้า

• ดอกเบี้ยรับ

• ลูกหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้อง

   กัน

• เจ้าหนี้การค้า

• รายได้ค่าลิขสิทธิ์และบริการ

• รายได้เงินปันผลรับ

• ค่าลิขสิทธิ์และค่าบริการ

• ลูกหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้อง

   กัน

• เจ้าหนี้การค้า

• รายได้ค่าลิขสิทธิ์และบริการ

• การโอนสิทธิ์ค่าลิขสิทธิ์

• ลูกหนี้การค้า

• ลูกหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้อง

   กัน

0.01

94.91

0.32

3.40

7.23

0.04

1.72

0.12

-

10.15

1.84

-
-
-
-

-

-
-
-
-

0.01

30.96

0.71

6.16

23.12

0.02

7.62

9.56

0.18

4.72

8.42

1.24

5.96

2.07

0.17

0.28

1.89

5.28

7.02

0.11

บริษัทอื่นที่เข้าไปร่วมลงทุน
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• ASC เรียกเก็บค่าบริการเกมออนไลน์ 

  S4/CSO จาก ASM

• รายได้ค่าลิขสิทธิ์เกม ค่าบริการ

   และค่าที่ปรึกษา

• ASC เรียกเก็บค่าทำาบัญชีจาก

  A-Capital

• บริษัทฯ ให้ลิขสิทธิ์ช่วงในการให้

  บริการเกมออนไลน์ในเวียดนามแก่ 

  CTCM

• ASC โอนสิทธิ์ค่าลิขสิทธิ์เกมให้กับ 

  CTCM 

• บริษัทฯ เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการ

  บริหารงานที่ ได้สำารองไปก่อน

• ASC เรียกเก็บค่าบริการเกมออนไลน์ 

  AVA จาก CTCM

• รายได้ค่าทำาบัญชี

• ค่าโฆษณา

 

บริษัทหรือบุคคล /

ประเภทธุรกิจ

ลักษณะความสัมพันธ์

เหตุผลและความจำาเป็น

ในการเข้าทำารายการ

ลักษณะรายการ

มูลค่าตามงบการเงินรวม ณ

31 ธ.ค. 55 31 ธ.ค. 56

AS Online SDN. BHD. 

(ASM)

ตัวแทนจำาหน่ายในประเทศ

มาเลเชีย

A-Capital Co., Ltd. 

บริษัทอื่นที่เข้าไปลงทุน

CONG TY TNHH CHAU 

A MEM (CTCM)

ผู้ให้บริการเกมออนไลน์ใน

เวียดนาม โดยเกมที่ ให้บริการ

ทั้งหมดได้รับลิขสิทธิ์จากกลุ่ม

บริษัทฯ เท่านั้น

PlayPark

ผู้ให้บริการโฆษณาบนเว็บไซต์

ของบริษัทฯ

บริษัทย่อยในสัดส่วนร้อยละ 

99.99 โดยถือหุ้นผ่าน ASI 

และมีกรรมการร่วมกัน

บริษัทย่อยในสัดส่วนร้อยละ 

99.99

ผู้รับช่วงลิขสิทธิ์การให้บริการ

เกมออนไลน์ในประเทศเวียดนาม

จากกลุ่มบริษัทฯ

บริษัทย่อยในสัดส่วนร้อยละ 

99.99 และมีกรรมการร่วมกัน

• รายได้เกมออนไลน์

• รายได้ค่าลิขสิทธิ์และบริการ

• ลูกหนี้การค้า 

  บริษัทฯ ขายสินค้าอื่นๆ

  ให้กับ ASM

• ลูกหนี้และเงินให้กู้ยืม

  บริษัทฯที่เกี่ยวข้องกัน

• บริษัทฯ ให้เงินกู้ยืมแก่ 

   ASM เพื่อดำาเนินธุรกิจ

• ดอกเบี้ยรับ

• รายได้ค่าลิขสิทธิ์และบริการ

• รายได้ค่าลิขสิทธิ์และบริการ

• การโอนสิทธิ์ค่าลิขสิทธิ์

• ลูกหนี้การค้า

  (บริษัทฯ เก็บค่าลิขสิทธิ์

   เกมออนไลน์จาก CTCM

  ตามสัญญาการให้

  ลิขสิทธิ์ช่วง)

• รายได้เกมออนไลน์

• เจ้าหนี้การค้า

• รายได้ค่าลิขสิทธิ์และบริการ

• ค่าส่งเสริมการชาย

  และค่าโฆษณา

• เจ้าหนี้การค้า

0.04

0.95

0.01

0.35

1.40

0.14

0.01

12.98

-

22.02

0.30

0.10

0.04

 

0.16

0.09

0.01

1.83

-

1.20

-

-

0.01

11.30

4.54

24.71

-

-

0.04

-

-
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• รายได้ค่าจัดจำาหน่ายบัตรเติมเงิน

  ให้ FB

• ASC เรียกเก็บค่าโฆษณา  รายได้อื่น 

  ค่าที่ปรึกษา

• FB เรียกเก็บค่าลิขสิทธิ์และค่าบริการ

  เช่า Rack Server

• ASC ขายเซิร์ฟเวอร์และเครื่อง

  ตกแต่งสำานักงานให้ FB

บริษัทหรือบุคคล /

ประเภทธุรกิจ

ลักษณะความสัมพันธ์

เหตุผลและความจำาเป็น

ในการเข้าทำารายการ

ลักษณะรายการ

มูลค่าตามงบการเงินรวม ณ

31 ธ.ค. 55 31 ธ.ค. 56

Funbox

ผู้ให้บริการเกมอ

อนไลน์

PT Asiasoft

ผู้ให้บริการเกมออนไลน์ใน

ประเทศอินโดนีเซีย

บริษัท ไทยแวร์

คอมมิวนิเคชั่น จำากัด

ผู้ให้บริการผ่านเว็บไซต์

บริษัทย่อยในสัดส่วนร้อย

ละ 99.99 โดยถือหุ้นผ่าน 

A-Capital และมีกรรมการ

ร่วมกัน

บริษัทย่อยในสัดส่วนร้อย

ละ 79.9 โดยถือหุ้นผ่าน ASI 

และมีกรรมการร่วมกัน

บริษัทร่วม ในสัดส่วนร้อยละ 

40 โดยถือหุ้นผ่าน

A-Capital

• รายได้ค่าจัดจำาหน่ายบัตร

  เติมเงิน

• รายได้ค่าลิขสิทธิ์และบริการ

• ค่าลิขสิทธิ์และค่าส่งเสริม

• ลูกหนี้การค้า

• เจ้าหนี้การค้า

• ขายทรัพย์สิน  

• ลูกหนี้อื่นกิจการที่

  เกี่ยวข้อง

• เงินให้กู้ยืมบริษัทฯ

  ที่เกี่ยวข้องกัน

  (บริษัทฯให้เงินกู้ยืมแก่ FB

  เพื่อดำาเนินธุรกิจ)

• ดอกเบี้ยรับ

• รายได้ค่าบริการ

• ลูกหนี้และเงินให้กู้ยืมระยะ

  สั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

• เจ้าหนี้การค้า

• เงินให้กู้ยืมบริษัทฯที่

  เกี่ยวข้องกัน (บริษัทฯ ให้

  เงินกู้ยืมแก่ PT เพื่อดำาเนิน

  ธุรกิจ)

• ดอกเบี้ยรับ

• ดอกเบี้ยค้างรับ

• รายได้จากการขายสินค้า

• ลูกหนี้การค้า

4.56

3.75

0.66

0.80

5.55

0.09
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43.50

0.88
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6.26
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1.22

0.97
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0.02

0.33

0.00

0.22
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0.05
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36.35

1.04
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0.05
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บริษัทหรือบุคคล /

ประเภทธุรกิจ

ลักษณะความสัมพันธ์

เหตุผลและความจำาเป็น

ในการเข้าทำารายการ

ลักษณะรายการ

มูลค่าตามงบการเงินรวม ณ

31 ธ.ค. 55 31 ธ.ค. 56

บริษัท ไซเบอร์เกมส์ 

คอร์ปอเรชั่น จำากัด

ผู้ให้บริการเกมออนไลน์

บริษัท เพลย์ไซเบอร์เกมส์ 

จำากัด

ผู้ให้บริการเกมออนไลน์

บริษัท ธิ้งพลัส ดิจิตอล 

จำากัด

บริการด้านการตลาดผ่านเครือ

ข่ายอินเทอร์เน็ต และให้บริการ

ขายสื่อโฆษณา

บริษัทร่วม ในสัดส่วนร้อยละ 

30 โดยถือหุ้นผ่าน

A–Capital 

บริษัทย่อยในสัดส่วนร้อยละ 

99.99

บริษัทย่อยในสัดส่วนร้อยละ 

59.99

• รายได้จากการจำาหน่าย

  บัตรเติมเงิน

• รายได้จากการขายสินค้า

• รายได้ค่าสิทธิและบริการ

• ค่าโฆษณาและค่าบริการ

• ลูกหนี้การค้า

• เจ้าหนี้การค้า

• ลูกหนี้อื่นกิจการที่

   เกี่ยวข้องกัน

• รายได้จากการจำาหน่าย 

  บัตรเติมเงิน

• รายได้ค่าสิทธิ์และบริการ

• ขายสินทรัพย์

• การโอนสิทธิ์ค่าลิขสิทธิ์

• ลูกหนี้การค้า

• ลูกหนี้อื่นกิจการที่

  เกี่ยวข้องกัน

• เจ้าหนี้การค้า

• รายได้ค่าสิทธิ์และบริการ

• ค่าโฆษณาและบริการ

• ลูกหนี้การค้า

• เจ้าหนี้การค้า
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0.02

1.78

-

7.48

8.67

0.02

0.17

0.06

1.67

0.00
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หมายเหตุ : กลุ่มบริษัทฯ ดำาเนินนโยบายการจัดซื้อระดับภูมิภาค ซึ่งบริษัทฯ มีหน้าที่จัดซื้อทรัพย์สิน รวมถึงลิขสิทธิ์เกมออนไลน์ ซึ่งทำาให้สามารถจัดซื้อได้ในราคา

            และเงื่อนไขที่ดีกว่าการจัดซื้อแยกแต่ละบริษัท



110 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

 คณะกรรมการบริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำากัด (มหาชน) จัดให้มีการจัดทำางบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ

ของบริษัท เพื่อแสดงฐานะการเงินและผลการดำาเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย รวมทั้งสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงาน

ประจำาปี 2556 ของบริษัท ที่เป็นจริงและสมเหตุสมผลตามข้อกำาหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 คณะกรรมการบริษัทมีภาระหน้าที่และความรับผิดชอบในฐานะกรรมการของบริษัทจดทะเบียน ในการกำากับดูแลให้รายงาน

ทางการเงินของบริษัทมีข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และเพียงพอ เพื่อที่จะดำารงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินของบริษัท เพื่อ

ให้ทราบจุดอ่อนและรายการที่ผิดปกติอย่างมีนัยสำาคัญ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำาคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบ

งบการเงิน โดยเลือกใช้นโยบายการบัญชีที่เหมาะสม และถือปฏิบัติอย่างสม่ำาเสมอ ตลอดจนได้พิจารณาถึงความสมเหตุสมผล ความ

ระมัดระวังรอบคอบ และประมาณการที่เหมาะสมตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป 

 เพื่อให้การกำากับดูแลรายงานทางการเงินดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการ

ตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระที่มิได้ดำารงตำาแหน่งในคณะกรรมการบริหาร จำานวน 3 ท่าน ให้เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยว

กับคุณภาพของรายงานทางการเงิน และระบบการควบคุมภายใน โดยมีที่ปรึกษาภายนอกที่ ให้บริการในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 

ซึ่งได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบที่วางไว้ และมีความเป็นอิสระในการรายงานผล

การตรวจสอบ รวมทั้งเตรียมความพร้อมในการจัดทำางบการเงินซึ่งอิงตามมาตรฐาน International Financial Reporting Standards 

(IFRS) โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวได้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งแสดงไว้

ในรายงานประจำาปีแล้ว

 คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า งบการเงินรวมของบริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำากัด (มหาชน) ที่คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานร่วมกับฝ่าย

บริหารและผู้สอบบัญชีของบริษัท คือบริษัท สำานักงานเอินส์ท แอนด์ ยัง จำากัด ได้แสดงฐานะการเงิน และผลการดำาเนินงานที่ถือปฏิบัติ

ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป มีการใช้นโยบายการบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติโดยสม่ำาเสมอ มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียง

พอ และได้ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมีการพิจารณาถึงความสมเหตุสมผลและความรอบคอบในการจัดทำา

งบการเงินดังกล่าว

นายตัน เตียว ลิม

ประธานกรรมการ 

ในนามคณะกรรมการ

17. รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

    ต่อรายงานทางการเงิน
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งบกำาไรขาดทุน (ล้านบาท)

รายได้จากการขายและบริการ - สุทธิ

กำาไรขั้นต้นจากการขายและให้บริการ

กำาไรสุทธิก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้นิติบุคคล

กำาไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท

งบดุล (ล้านบาท)

สินทรัพย์

หนี้สิน

ส่วนของผู้ถือหุ้น

หุ้น

จำานวนหุ้นสามัญที่ออกและชำาระแล้ว (ล้านหุ้น)

มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาท)

กำาไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)

เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท)

อัตราส่วนทางการเงิน

อัตรากำาไรสุทธิต่อรายได้จากการขายและการให้บริการ (ร้อยละ)

อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ร้อยละ)

อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ร้อยละ)

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)

2556

1,685

529

78

52

1,741

523

1,218

307

1

0.17

0.45

3.08%

2.50%

3.56%

0.43

2555

1,972

848

379

294

2,045

644

1,401

307

1

0.96

1.00

14.91%

15.75%

22.35%

  0.46

2554

1,638

737

365

296

1,869

550

1,319

316

1

0.97

0.76

18.07%

16.29%

22.88%

0.42

18. สรุปข้อมูลทางการเงินเปรียบเทียบ 3 ปี
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19. คำาอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงิน และ

    ผลการดำาเนินงาน

โครงสร้างรายได้หลักในปี 2556

 ในปี 2556 บริษัทฯ ยังคงมีรายได้หลักจากการให้

บริการเกมออนไลน์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต และการเป็นตัวแทน

จำาหน่ายผลิตภัณฑ์เกมพีซี รวมถึงการให้บริการช่องทางการ

ชำาระเงินในประเทศไทย สิงค์โปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย เวียดนาม 

ฟิลิปปินส์ และกลุ่มประเทศอินโดจีน เกมที่เปิดให้บริการและสินค้า

ที่จำาหน่ายซึ่งเป็นรายได้หลักของบริษัทฯ ในปี 2556 โดยภาพ

รวมแล้วไม่แตกต่างจากปี 2555  

การลงทุนเพื่อขยายธุรกิจในระหว่างปี 2556 

 เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2556 บริษัทฯ ลงทุนใน

บริษัท ธิ้งค์พลัส ดิจิตอล จำากัด ซึ่งจดทะเบียนพาณิชย์ใน

ประเทศไทย ประกอบธุรกิจให้บริการด้านการตลาดผ่านเครือ

ข่ายอินเทอร์เน็ต และให้บริการขายสื่อโฆษณาแก่ลูกค้าในกลุ่ม

ของบริษัทและลูกค้าที่เป็นบุคคลภายนอก บริษัทฯ มีสัดส่วน

การลงทุนร้อยละ 60 ของทุนจดทะเบียนจำานวน 5 ล้านบาท ณ 

วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ จ่ายเงินลงทุนแล้วจำานวน 

1.5 ล้านบาท 

การปรับปรุงโครงสร้างการบริหารจัดการ และสร้างสรรค์

นวัตกรรมใหม่

 บริษัทฯ ปรับปรุงโครงสร้างและการบริหารงาน

ภายในกลุ่มบริษัทฯ ในทุกประเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของ

การใช้ทรัพยากรในการบริหารและปฏิบัติงาน ลดการสูญเสีย

ค่าใช้จ่ายที่ซ้ำาซ้อนและไม่จำาเป็น ตลอดจนบริษัทฯ ได้ลงทุนเพื่อ

สร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อรองรับการเป็น Total Online 

Entertainment ซึ่งจะเป็นการเพิ่มบริการที่หลากหลายให้แก่

ลูกค้า มากกว่าการเป็นเพียงผู้ให้บริการเกมออนไลน์

สรุปผลการดำาเนินงาน

 บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำากัด (มหาชน) 

ผู้นำาการให้บริการเกมออนไลน์อันดับหนึ่งของภูมิภาคเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 กลุ่มบริษัทฯ 

เปิดให้บริการเกมออนไลน์รวม 56 เกม ใน 6 ประเทศ คือ ไทย 

(29 เกม) สิงคโปร์ (9 เกม) มาเลเซีย (20 เกม) อินโดนีเซีย 

(2 เกม) ฟิลิปปินส์ (2 เกม) และอินโดจีน ซึ่งประกอบด้วย

พม่า เวียดนาม และกัมพูชา (6 เกม) โดยสัดส่วนรายได้จากการ

ดำาเนินงานในประเทศและต่างประเทศในปี 2556 คิดเป็นร้อยละ 

54 และ 46 ของรายได้ทั้งหมด โดยรายได้ของบริษัทประกอบ

ด้วย รายได้จากเกมออนไลน์ มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 89 ของ

รายได้ทั้งหมด ส่วนรายได้จากการเป็นตัวแทนจำาหน่ายสินค้าเกม

ออนไลน์เท่ากับร้อยละ 7 และรายได้อื่นๆ อีกร้อยละ 4 ของราย

ได้ทั้งหมด

19.1 ภาพรวมของการดำาเนินธุรกิจ
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รายได้

    รายได้ตามภูมิศาสตร์มีรายละเอียดดังนี้

รายได้หลักตามกลุ่มธุรกิจมีรายละเอียดดังนี้

 ในปี 2556 บริษัทฯ มีรายได้รวม 1,713 ล้านบาท ปรับลดลง 229 ล้านบาท หรือร้อยละ 15 จากในปีก่อนที่มีรายได้รวม 

2,016 ล้านบาท จากธุรกิจหลัก ทั้งธุรกิจเกมออนไลน์และธุรกิจตัวแทนจำาหน่าย โดยคิดเป็นสัดส่วนต่อรายได้รวมของการดำาเนินงานใน

ประเทศและต่างประเทศในปี 2556 ร้อยละ 54 และ 46 เปรียบเทียบกับในปีก่อนที่มีสัดส่วนรายได้คิดเป็นร้อยละ 57 และ 43 ของรายได้

รวม โดยรายได้ในประเทศปรับลดลงร้อยละ 20 จากรายได้ 1,155 ล้านบาทในปี 2555 เป็น 926 ล้านบาทในปี 2556 จากธุรกิจเกม

ออนไลน์เป็นสาเหตุหลัก ขณะที่รายได้ในต่างประเทศก็ปรับลดลงร้อยละ 9 จากรายได้ 861 ล้านบาทในปี 2555 เป็น 787 ล้านบาทในปี 

2556 จากธุรกิจตัวแทนจำาหน่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจำาหน่ายเกมออฟไลน์ที่ ในปี 2555 ได้รับการตอบรับที่ดีเป็นอย่างมาก ถึงแม้ว่า

จะมีการเพิ่มธุรกิจที่ดำาเนินงานในต่างประเทศก็ตาม

ในประเทศ

ต่างประเทศ 

รวม

1. ธุรกิจเกมออนไลน์ 

2. ธุรกิจตัวแทนจำาหน่าย

3. ธุรกิจบริการอื่นๆ

รวมรายได้

1,113

572

1,685

1,516

92

77

1,685

1,155

861

2,016

1,662

278

76

2,016

926

787

1,713

1,530

115

68

1,713

89

7

4

100

ภูมิศาสตร์

กลุ่มธุรกิจ

2554                   2555                   2556

2554                   2555                   2556

   ล้านบาท   สัดส่วน (%)

   ล้านบาท   สัดส่วน (%)

   ล้านบาท   สัดส่วน (%)

   ล้านบาท   สัดส่วน (%)

   ล้านบาท   สัดส่วน (%)

   ล้านบาท   สัดส่วน (%)

66

34

100

90

5

5

100

57

43

100

84

14

4

100

54

46

100

 อัตราการเติบโต (%)    9%          20%         -15%
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1. ธุรกิจเกมออนไลน์

 บริษัทฯ เปิดให้บริการเกมออนไลน์รวม 56 เกม ใน 6 ประเทศ คือ ไทย (29 เกม) สิงคโปร์ (9 เกม) มาเลเซีย (20 เกม) 

อินโดนีเซีย (2 เกม) ฟิลิปปินส์ (2 เกม) และอินโดจีน ซึ่งประกอบด้วยพม่า เวียดนาม และกัมพูชา (6 เกม) โดยมีรายได้ในปี 2556 จำานวน 

1,530 ล้านบาท ปรับลดลงจำานวน 132 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 8 จากปีก่อน ที่มีรายได้จำานวน 1,662 ล้านบาท จำานวนผู้

เล่นปรับลดลง ตลอดจนเกมใหม่ที่ ให้บริการก็ได้รับการตอบรับไม่ดีเท่าที่ควร เพราะมีการแข่งขันที่สูง และผู้เล่นเปลี่ยนไปเล่นเกมออนไลน์

บนโทรศัพท์มือถือมากขึ้น ประกอบกับมีการเลื่อนเปิดให้บริการบางเกมออกไปล่าช้ากว่าที่กำาหนด เพื่อเตรียมความพร้อมในหลายๆ ด้าน

ก่อนเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ ทำาให้สามารถเปิดให้บริการเกมใหม่เพ่ิมในปีนี้ ได้เพียง 10 เกม จากที่วางแผนไว้ 29 เกม โดยสามารถ

แบ่งตามภูมิศาสตร์ได้ตามตารางด้านล่างนี้

2. ธุรกิจตัวแทนจำาหน่าย

 รายได้จากธุรกิจตัวแทนจำาหน่ายประกอบด้วยรายได้จากการเป็นตัวแทนจำาหน่ายเกมออฟไลน์ การให้บริการช่องทางการชำาระ

เงิน ตลอดจนการเก็บค่าสมาชิกร้านอินเทอร์เนตคาเฟ่ โดยมีรายได้ในปี 2556 จำานวน 115 ล้านบาท ปรับลดลงจำานวน 163 ล้าน

บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 59 จากปีก่อน ที่มีรายได้จำานวน 278 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากการลดลงของรายได้ทั้ง 3 ประเภทดังกล่าว 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งรายได้จากการเป็นตัวแทนจำาหน่ายเกมออฟไลน์ ที่ปรับลดลงมากกว่า 100 ล้านบาท เนื่องจากเกมพีซีที่จำาหน่ายไปในปี

ก่อนเป็นเกมที่ ได้รับความนิยมมากทั้งในประเทศและต่างประเทศ

3. ธุรกิจบริการอื่นๆ

 รายได้จากธุรกิจบริการอื่นๆ ซึ่งประกอบด้วยรายได้ค่าโฆษณา รายได้สนับสนุนการตลาด รายได้ค่าลิขสิทธิ์ช่วงการบริการเกม

ออนไลน์ในเวียดนาม และรายได้จากการบริหารสื่อโฆษณาบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) โดยสำาหรับปี 2556 บริษัทมี

รายได้จากธุรกิจนี้จำานวน 41 ล้านบาท ปรับเพิ่มขึ้น 8 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 26 จากปีก่อนที่มีรายได้จำานวน 32 ล้านบาท สาเหตุ

หลักมาจากรายได้จากการบริหารสื่อโฆษณาบนเครือข่ายออนไลน์ ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัทย่อยใหม่

ในประเทศ

ต่างประเทศ 

รวม

962

554

1,516

982

680

1,662

805

725

1,530

ภูมิศาสตร์

2554                   2555                   2556

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

63

37

100

63

37

100

53

47

100

 อัตราการเติบโต (%)    11%          10%         -8%
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ต้นทุนขายและบริการ

 ต้นทุนขายและบริการสำาหรับปี 2556 จำานวน 1,157 ล้านบาท ปรับเพิ่มขึ้นจำานวน 33 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 3 จาก

ปีก่อนที่มีจำานวน 1,124 ล้านบาท ซึ่งสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของการตัดจำาหน่ายค่าลิขสิทธิ์เกมจำานวน 49 ล้านบาท และรับรู้

ผลขาดทุนจากการด้อยค่าจำานวน 57 ล้านบาท จากเกมที่เปิดให้บริการแล้วไม่ประสบความสำาเร็จ ประกอบกับเกมที่คาดว่าจะไม่ได้เปิดให้

บริการแล้ว เนื่องจากไม่เหมาะสมกับตลาดเกมในปัจจุบัน ส่วนต้นทุนขายและบริการที่สัมพันธ์โดยตรงกับรายได้ ปรับลดลงจำานวน 73 

ล้านบาท

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารสำาหรับปี 2556 จำานวน 480 ล้านบาท ปรับลดลงจำานวน 33 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 

6 จากปีก่อนที่มีอยู่จำานวน 513 ล้านบาท ซึ่งสาเหตุหลักมาจากการใช้ค่าใช้จ่ายการตลาดลดลง ซึ่งสัมพันธ์กับจำานวนเกมใหม่ที่เปิดให้

บริการ และกิจกรรมใหญ่ทางการตลาดที่มีจำานวนลดลงจากปีก่อน

กำาไรสุทธิ

 กำาไรสุทธิส่วนของบริษัทใหญ่สำาหรับปี 2556 จำานวน 52 ล้านบาท ปรับลดลงร้อยละ 82 จากจำานวน 294 ล้านบาทในปี 

2555 เนื่องการดำาเนินงานทั้งในประเทศและต่างประเทศมีรายได้ลดลงมาก ในขณะที่ต้นทุนปรับเพิ่มขึ้นจากการตัดจำาหน่ายค่าลิขสิทธิ์เกม 

ในขณะที่ยังบริหารค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารได้ดี ส่งผลให้อัตรากำาไรสุทธิจากการดำาเนินงานในประเทศลดลงจากร้อยละ 19 เป็น

ร้อยละ 8 และจากการดำาเนินงานในต่างประเทศลดลงจากร้อยละ 9 เป็นร้อยละ -3 ตลอดจนอัตรากำาไรสุทธิรวมลดลงจากร้อยละ -1 

เป็นร้อยละ -82

ในประเทศ

ต่างประเทศ 

รวม

233

63

296

215

79

294

74

-22

52

ภูมิศาสตร์

2554           2555 (ปรับปรุงใหม่)             2556

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาทอัตรา

กำาไรสุทธิ (%)

อัตรา

กำาไรสุทธิ (%)

อัตรา

กำาไรสุทธิ (%)

21

11

18

19

9

15

8

-3

3

 อัตราการเติบโต (%)    12%          -1%         -82%



116 คำาอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำาเนินงาน

ฐานะทางการเงิน

สินทรัพย์ : บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 จำานวน 1,741 ล้านบาท ลดลงจำานวน 304 ล้านบาท หรือคิดเป็น

ร้อยละ 15 จากปีก่อน ที่มีจำานวน 2,055 ล้านบาท สรุปได้ดังนี้

1. สินทรัพย์หมุนเวียนลดลงสุทธิ 280 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 26 จากปีก่อน เนื่องจากในระหว่างปี 2556 

 1.1 ใช้เงินสดและเงินลงทุนชั่วคราว เพื่อซื้ออุปกรณ์ ซื้อลิขสิทธิ์เกม และจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำาหรับไตรมาสที่ 1 – 3 

 1.2 ลูกหนี้การค้าลดลง เนื่องจากรายได้จากการให้บริการและขายสินค้าลดลง 

 1.3 สินค้าคงเหลือลดลง เนื่องจากการซื้อสินค้าเพื่อจำาหน่ายลดลง

2. สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนลดลงสุทธิ 24 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 2.5 จากปีก่อน เนื่องจากในระหว่างปี 2556 

 2.1 ตัดบัญชีเงินทุนหมุนเวียนในการจัดตั้งสาขาที่ประเทศฟิลิปปินส์เป็นค่าใช้จ่าย

 2.2 ตัดค่าลิขสิทธิ์เกมเป็นต้นทุนการให้บริการ มากกว่าค่าลิขสิทธิ์เกมที่ซื้อใหม่ระหว่างปี

 2.3 เพิ่มขึ้นเนื่องจากรับรู้ผลกำาไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมในประเทศไทย

 2.4 เพิ่มขึ้นเนื่องจากการซื้ออุปกรณ์ มากกว่าการตัดค่าเสื่อมราคา

หนี้สิน : บริษัทฯ มีหนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 จำานวน 523 ล้านบาท ลดลงจำานวน 121 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 19 

จากปีก่อนที่มีอยู่จำานวน 644 ล้านบาท สรุปได้ดังนี้

1. หนี้สินหมุนเวียนลดลงสุทธิ 119 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 20 จากปีก่อนเนื่องจากในระหว่างปี 2556

 1.1 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นลดลง เนื่องจากการซื้อสินค้าและการจัดกิจกรรมทางการตลาดลดลง

 1.2 รายได้และค่าสิทธิ์รับล่วงหน้าลดลง เนื่องจากการเติมเงินในระบบเกมของลูกค้าลดลง

 1.3 ภาษีเงินได้ค้างจ่ายลดลง เนื่องจากกำาไรสุทธิลดลงและการปรับลดอัตราภาษีเงินได้ของทางการ

2. หนี้สินไม่หมุนเวียนลดลงสุทธิ 2 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4 จากปีก่อนเนื่องจากในระหว่างปี 2556

 2.1 หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงินลดลง

 2.2 หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชีลดลง

 2.3 สำารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพิ่มขึ้น

ส่วนของผู้ถือหุ้น : บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 จำานวน 1,218 ล้านบาท ลดลงสุทธิจำานวน 183 

ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 13 จากปีก่อนที่มีอยู่จำานวน 1,401 ล้านบาท สรุปได้ดังนี้

 1. จ่ายเงินปันผลประจำาปี 2555 และจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำาไรสะสมต้นปีและกำาไรจากการดำาเนินงานสำาหรับไตรมาส

    ที่ 1 - 3 ของปี 2556 จำานวน 234 ล้านบาท

 2. กำาไรสุทธิจากการดำาเนินงานรวมปี 2556 ลดลงจากปีก่อน 244 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 82
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 ปัจจัยที่มีผลต่อฐานะการเงินหรือการดำาเนินงานมี

หลายสาเหตุ อาทิ ความนิยมในตัวเกม ช่วงเวลาเปิดตัวเกม การ

เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี การหยุดให้บริการเนื่องจากผลกระ

ทบจากภายนอก การขโมยข้อมูล และท้ายสุดคือ การเพิ่มช่อง

ทางจำาหน่าย ซึ่งปัจจัยต่างๆ อาจมีผลกระทบต่อสถานะการเงิน

และการดำาเนินงานในอนาคต ดังนี้

 1. ความนิยมในตัวเกม

 ปัจจุบันอุตสาหกรรมเกมออนไลน์มีการแข่งขันที่สูง

ขึ้นเมื่อเทียบกับในอดีต การเลือกสรรเกมให้เหมาะกับกลุ่มตลาด

จึงมีความสำาคัญมาก การเลือกเกมที่ ไม่ได้รับการตอบรับจาก

ตลาด มีผลทำาให้คู่แข่งสามารถแย่งส่วนแบ่งตลาดได้ อันจะมีผล

ต่อฐานะการเงินของกลุ่มบริษัทฯ 

 2. ช่วงเวลาเปิดตัวเกม

 ช่วงเวลาในการเปิดตัวเกมเป็นอีกตัวแปรที่สำาคัญ 

เพราะปัจจุบันมีเกมออนไลน์ออกมาสู่ตลาดมากมาย ทำาให้ผู้เล่น

เกมมีตัวเลือก ซึ่งช่วงเวลาในการเปิดตัวเกมใหม่ รวมถึงการ

ประชาสัมพันธ์ที่ดี โดยเฉพาะหากเข้ากับช่วงเทศกาล จะเพิ่มความ

น่าสนใจและดึงดูดผู้เล่นเกมได้มาก การเปิดตัวเกมในช่วงเวลาที่ ไม่

เหมาะสม เช่น โรงเรียนเปิดเทอม หรือช่วงนอกเทศกาล จะมีผล

ต่อความนิยมในตัวเกม

 3. การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 

 ช่วง 1 - 2 ปีที่ผ่านมา โทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ตโฟน

ได้รับความนิยมอย่างมากจากคนไทย ส่งผลให้แอปพลิเคชันเกม 

หรือเกมบนโทรศัพท์มือถือ มีแนวโน้มที่จะได้รับความนิยมเพิ่ม

มากขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากปัจจุบัน ผู้ให้บริการเกมออนไลน์ต่าง

ให้ความสนใจ รวมถึงประกาศที่จะเปิดตัวเกมบนโทรศัพท์มือถือ 

ด้วยการนำาเสนอเกมที่พัฒนาขึ้นเอง หรือร่วมกับพาร์ตเนอร์ 

พัฒนาขึ้นให้มีเนื้อหาเหมาะสมกับตลาดในเมืองไทย ทำาให้บริษัทฯ 

ต้องปรับแผนธุรกิจ เพื่อให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิด

ขึ้น

 4. การหยุดให้บริการเนื่องจากผลกระทบภายนอก

 การหยุดให้บริการอันเกิดจากผลกระทบภายนอก เช่น 

ภัยธรรมชาติ และเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง จะส่ง

ผลกระทบต่อบริษัทฯ โดยเฉพาะความไม่แน่นอนทางการเมือง

นี้ อาจจะมีผลกระทบต่อการหยุดให้บริการของจำานวนร้าน

อินเทอร์เน็ตในพื้นที่ชุมนุม ซึ่งเป็นอีกสาเหตุที่กระทบฐานะการ

เงินของบริษัทฯ 

 5. การขโมยข้อมูล

 จุดแข็งของบริษัทฯ คือมีกลุ่มผู้เล่นเกมในภูมิภาค

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งหากคู่แข่งสามารถเข้าถึงฐานข้อมูล

ลูกค้าของบริษัทฯ ได้ จะสร้างความสูญเสียโดยตรงกับบริษัทฯ 

ปัจจุบันบริษัทฯ จึงมีระบบจัดเก็บและป้องกันฐานข้อมูลเป็น

อย่างดี เพื่อไม่ให้ข้อมูลรั่วไหลสู่ภายนอก

 6. การกระจายตัวแทนจำาหน่าย

 บริษัทฯ มีความสัมพันธ์อันดีกับกลุ่มตัวแทนจำาหน่าย

ต่างๆ เช่น ตัวแทนรับชำาระเงิน ตัวแทนการขาย รวมถึง

ตัวแทนการจัดจำาหน่าย เช่น ผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือ ร้าน

อินเทอร์เน็ตคาเฟ่ และร้านสะดวกซื้อ ซึ่งกลุ่มตัวแทนจำาหน่าย

ต่างๆ นั้น มีอิทธิพลต่อผลิตภัณท์และการให้บริการของ 

บริษัทฯ การลดลงของตัวแทนจำาหน่ายจะทำาให้บริษัทฯ สูญเสีย

รายได้ อันจะมีผลกระทบต่อฐานะการเงินของบริษัทฯ  

 7. ความต้องการบุคลากรในอุตสาหกรรมเกม

ออนไลน์ ในภูมิภาคอาเซียน

 บุคลากรผู้เชี ่ยวชาญด้านเกมภายในบริษัทฯ มี

ส่วนสำาคัญต่อการเติบโตของบริษัทฯ โดยในช่วงที ่ผ่าน

มา อุตสาหกรรมเกมออนไลน์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

เติบโตอย่างต่อเนื่อง ทำาให้ความต้องการบุคลากรด้านเกมเพิ่ม

สูงขึ้น ดังนั้นการขาดบุคลากรผู้เชี่ยวชาญด้านเกม จะมีผลโดย

รวมต่อการเติบโตของบริษัทฯ

19.2 ปัจจัยหรือเหตุการณ์ที่มีผลต่อฐานะ

การเงินหรือการดำาเนินงานอย่างมีนัยสำาคัญใน

อนาคตทั้งภายในและภายนอก



งบการเงิน
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20. งบการเงิน

 เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำากัด (มหาชน) 

 ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ซึ่งประกอบด้วย

งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 

และงบกระแสเงินสดรวม สำาหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำาคัญและหมายเหตุเรื่องอื่นๆ และได้ตรวจ

สอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำากัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน  

 ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำาและการนำาเสนองบการเงินเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำาเป็น เพื่อให้สามารถจัดทำางบการเงินที่ปราศจากการ

แสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

 ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงาน

ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งกำาหนดให้ข้าพเจ้าปฏิบัติตามข้อกำาหนดด้านจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบัติงาน

ตรวจสอบเพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผล ว่างบการเงินปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญหรือ

ไม่ การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจำานวนเงินและ   การเปิดเผยข้อมูลใน

งบการเงิน วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมถึงการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัด

ต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญของงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ในการประเมินความเสี่ยงดังกล่าว ผู้สอบ

บัญชีพิจารณาการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำาและการนำาเสนองบการเงินโดยถูกต้องตามที่ควรของกิจการ เพื่อออกแบบ

วิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายในของ

กิจการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการ

ทางบัญชีที่จัดทำาขึ้นโดยผู้บริหาร รวมทั้งการประเมินการนำาเสนองบการเงินโดยรวม

 ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี
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 ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ผลการดำาเนินงานและกระแสเงินสด สำาหรับ

ปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น 

จำากัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

 ข้าพเจ้าขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 14 เกี่ยวกับการเข้าซื้อกิจการของบริษัทแห่งหนึ่ง ในระหว่างปี 2555 

ซึ่งบริษัทฯ ได้เสร็จสิ้นการประเมินมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่ระบุได้ที่ ได้มาและหนี้สินที่รับมา ณ วันซื้อกิจการของกิจการที่ถูกซื้อ

แล้วในระหว่างปีปัจจุบัน และบริษัทฯ ได้นำามูลค่าดังกล่าวไปปรับย้อนหลังงบการเงินสำาหรับปี 2555 เพื่อสะท้อนถึงมูลค่ายุติธรรมของ

สินทรัพย์ที่ระบุได้ที่ ได้มาและหนี้สินที่รับมาดังกล่าว และนำาเสนองบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 1 

มกราคม 2555 เพื่อเป็นข้อมูลเปรียบเทียบ ทั้งนี้ข้าพเจ้ามิได้ให้ข้อสรุปอย่างมีเงื่อนไขต่อกรณีนี้แต่อย่างใด

 งบแสดงฐานะการเงินรวมของ บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และงบแสดงฐานะการเงิน

เฉพาะกิจการของบริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 (ซึ่งนำามาใช้เพื่อจัดทำางบแสดงฐานะ

การเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 ตามที่กล่าวในวรรคก่อน) ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอื่น 

ซึ่งแสดงความเห็นไว้อย่างไม่มีเงื่อนไขตามรายงานลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2555

ศุภชัย ปัญญาวัฒโน

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3930

บริษัท สำานักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำากัด

กรุงเทพฯ: 28 กุมภาพันธ์ 2557

ความเห็น

ข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น
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 บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เป็นบริษัทมหาชนซึ่งจัดตั้งและมีภูมิลำาเนาในประเทศไทย ธุรกิจ

หลักของบริษัทฯ คือจัดจำาหน่ายและให้บริการเกมคอมพิวเตอร์ทั้งเกมออนไลน์และเกมออฟไลน์ ที่อยู่ตามที่จดทะเบียนของบริษัทฯ อยู่ที่ 

9/283-5 ชั้น 28 อาคารยูเอ็ม ทาวเวอร์ ถนนรามคำาแหง แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร

2.1 งบการเงินนี้จัดทำาขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กำาหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 โดยแสดง

รายการในงบการเงินตามข้อกำาหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าลงวันที่ 28 กันยายน 2554 ออกตามความในพระราชบัญญัติ

การบัญชี พ.ศ. 2543

 งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่บริษัทฯ ใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปลจากงบ

การเงินฉบับภาษาไทยนี้

 งบการเงินนี้ ได้จัดทำาขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิม เว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี

2.2 เกณฑ์ในการจัดทำางบการเงินรวม

ก) งบการเงินรวมนี้ ได้จัดทำาขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำากัด (มหาชน) (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “บริษัทฯ”) 

และบริษัทย่อย (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “บริษัทย่อย”) ดังต่อไปนี้

บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

1. ข้อมูลทั่วไป

2. เกณฑ์ ในการจัดทำางบการเงิน
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ถือหุ้นโดยบริษัทฯ

บริษัท เอ แคปปิตอล จำากัด

บริษัท เอเชียซอฟท์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด

บริษัท เพลย์พาร์ค จำากัด

บริษัท เพลย์ไซเบอร์เกมส์ จำากัด

CIB Development Sdn. Bhd.

บริษัท ธิ้งค์พลัส ดิจิตอล จำากัด

ถือหุ้นโดยบริษัท เอ แคปปิตอล จำากัด

บริษัท ฟันบ็อกซ์ จำากัด

ถือหุ้นโดยบริษัท เอเชียซอฟท์ อินเตอร์

เนชั่นแนล จำากัด

Asiasoft Online Pte. Ltd.

AS Online Sdn. Bhd. และบริษัทย่อย

(Trilight Cove Enterprises Ltd.)

PT. Asiasoft

ถือหุ้นโดย CIB Development Sdn. Bhd.

CIB Net Station Sdn. Bhd. และบริษัทย่อย

(Chinesego Sdn. Bhd.)

ธุรกิจลงทุน

ธุรกิจลงทุน

บริการความบันเทิงผ่านเว็บไซต์

บริการเกมออนไลน์

บริการเกมออนไลน์

บริการด้านการตลาดผ่าน

เครือข่ายอินเทอร์เน็ต

และให้บริการขายสื่อโฆษณา

บริการเกมออนไลน์

บริการเกมออนไลน์

บริการเกมออนไลน์

บริการเกมออนไลน์

บริการเกมออนไลน์

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

มาเลเซีย

ไทย

ไทย

สิงคโปร์

มาเลเซีย

อินโดนีเซีย

มาเลเซีย

100

100

100

60

61.68

60

100

100

100

80

100

100

100

100

60

61.68

-

100

100

100

80

100

ชื่อบริษัท ลักษณะธุรกิจ
 จัดตั้งขึ้น

ในประเทศ

อัตราร้อยละของการถือหุ้น

2556       2555
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ข) บริษัทฯ นำางบการเงินของบริษัทย่อยมารวมในการจัดทำางบการเงินรวมตั้งแต่วันที่บริษัทฯ มีอำานาจในการควบคุมบริษัทย่อยจนถึง

วันที่บริษัทฯ สิ้นสุดการควบคุมบริษัทย่อยนั้น

ค) งบการเงินของบริษัทย่อยได้จัดทำาขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชีที่สำาคัญเช่นเดียวกันกับของบริษัทฯ

ง) สินทรัพย์และหนี้สินตามงบการเงินของบริษัทย่อยซึ่งจัดตั้งในต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบ

ระยะเวลารายงาน ส่วนรายได้และค่าใช้จ่ายแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยรายเดือน ผลต่างซึ่งเกิดขึ้นจากการแปลง

ค่าดังกล่าวแสดงไว้ภายใต้รายการ “กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น” ในงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

จ) ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อย รายการค้าระหว่างกันที่มีสาระสำาคัญได้ถูกตัดออกจากงบการเงินรวมนี้แล้ว 

ฉ) ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ ไม่มีอำานาจควบคุม คือ จำานวนกำาไรหรือขาดทุนและสินทรัพย์สุทธิของบริษัทย่อยส่วนที่ ไม่ได้เป็นของ 

บริษัทฯ และแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของกำาไรหรือขาดทุนรวมและส่วนของผู้ถือหุ้นในงบแสดงฐานะการเงินรวม

 ในระหว่างปี 2556 บริษัทฯ ได้เข้าลงทุนในบริษัท ธิ้งค์พลัส ดิจิตอล จำากัด ตามรายละเอียดที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบ

การเงินข้อ 14

2.3 บริษัทฯ จัดทำางบการเงินเฉพาะกิจการเพื่อประโยชน์ต่อสาธารณะ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษัทย่อย ตามวิธีราคาทุน
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มาตรฐานการบัญชีที่เริ่มมีผลบังคับในปีบัญชีปัจจุบันและที่จะมีผลบังคับในอนาคตมีรายละเอียดดังนี้

ก. มาตรฐานการบัญชีที่เริ่มมีผลบังคับในปีบัญชีปัจจุบัน

 ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเชื่อว่ามาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐาน

การบัญชีและแนวปฏิบัติทางบัญชีข้างต้นไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำาคัญต่องบการเงินนี้

มาตรฐานการบัญชี

ฉบับที่ 12 

ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2552)

ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552)

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับที่ 8

การตีความมาตรฐานการบัญชี

ฉบับที่ 10

ฉบับที่ 21

ฉบับที่ 25

แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการโอนและการรับโอนสินทรัพย์ทางการเงิน

ภาษีเงินได้

การบัญชีสำาหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ

ความช่วยเหลือจากรัฐบาล

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ส่วนงานดำาเนินงาน

ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณีที่ ไม่มีความเกี่ยวข้องอย่างเฉพาะเจาะจงกับ

กิจกรรมดำาเนินงาน

ภาษีเงินได้ - การได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์ที่ ไม่ได้คิด ค่าเสื่อมราคาที่ตีราคาใหม่

ภาษีเงินได้ - การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือของผู้ถือหุ้น

3. มาตรฐานการบัญชีใหม่
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ข. มาตรฐานการบัญชีที่จะมีผลบังคับในอนาคต

มาตรฐานการบัญชี

ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2555)

ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2555)

ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2555)

ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2555)

ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2555)

ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2555)

ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2555)

ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2555)

ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2555)

ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2555)

ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2555)

ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2555)

ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2555)

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2555)

ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2555)

ฉบับที่ 4

ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2555)

ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2555)

การตีความมาตรฐานการบัญชี

ฉบับที่ 15

ฉบับที่ 27

ฉบับที่ 29

ฉบับที่ 32

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบับที่ 1

ฉบับที่ 4

ฉบับที่ 5

ฉบับที่ 7

ฉบับที่ 10

ฉบับที่ 12

ฉบับที่ 13

ฉบับที่ 17

ฉบับที่ 18

การนำาเสนองบการเงิน

งบกระแสเงินสด

ภาษีเงินได้

สัญญาเช่า

รายได้

ผลประโยชน์ของพนักงาน

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

เงินลงทุนในบริษัทร่วม

ส่วนได้เสียในการร่วมค้า

งบการเงินระหว่างกาล

การด้อยค่าของสินทรัพย์

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์

การรวมธุรกิจ

สัญญาประกันภัย

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการดำาเนินงานที่ยกเลิก

ส่วนงานดำาเนินงาน

สัญญาเช่าดำาเนินงาน - สิ่งจูงใจที่ ให้แก่ผู้เช่า

การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่ทำาขึ้นตามรูปแบบกฎหมาย

การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริการ

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - ต้นทุนเว็บไซต์

การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการ รื้อถอน การบูรณะ และหนี้สินที่

มีลักษณะคล้ายคลึงกัน

การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่

สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการรื้อถอน การบูรณะและการปรับปรุง

สภาพแวดล้อม

การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 เรื่อง การ

รายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่มีภาวะเงินเฟ้อรุนแรง

งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า

ข้อตกลงสัมปทานบริการ

โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า

การจ่ายสินทรัพย์ที่ ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ

การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า

วันที่มีผลบังคับใช้

1 มกราคม 2557

1 มกราคม 2557

1 มกราคม 2557

1 มกราคม 2557

1 มกราคม 2557

1 มกราคม 2557

1 มกราคม 2557

1 มกราคม 2557

1 มกราคม 2557

1 มกราคม 2557

1 มกราคม 2557

1 มกราคม 2557

1 มกราคม 2557

1 มกราคม 2557

1 มกราคม 2557

1 มกราคม 2559

1 มกราคม 2557

1 มกราคม 2557

1 มกราคม 2557

1 มกราคม 2557

1 มกราคม 2557

1 มกราคม 2557

1 มกราคม 2557

1 มกราคม 2557

1 มกราคม 2557

1 มกราคม 2557

1 มกราคม 2557

1 มกราคม 2557

1 มกราคม 2557

1 มกราคม 2557

1 มกราคม 2557
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 ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเชื่อว่ามาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐาน

การบัญชีและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินข้างต้นจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำาคัญต่องบการเงินเมื่อนำามาถือ

ปฏิบัติ

 ในระหว่างปีปัจจุบัน บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ปรับปรุงงบการเงินสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ใหม่ เนื่องจาก 

บริษัทฯ ได้เสร็จสิ้นการประเมินมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซื้อของสินทรัพย์ที่ระบุได้ที่ ได้มา และหนี้สินที่รับมาของ CIB Development Sdn. 

Bhd. ตามที่กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 14 ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมดังกล่าวแสดงเป็นรายการแยก

ต่างหากในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวม

 จำานวนเงินของรายการปรับปรุงที่มีผลกระทบต่อรายการในงบแสดงฐานะการเงินและงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จแสดงอยู่ ใน

หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 14

4. ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่ระบุได้ที่ ได้มาและหนี้สินที่รับมาจากการรวมธุรกิจ
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5.1 การรับรู้รายได้

 รายได้ค่าบริการ

 รายได้จากการให้บริการเกมออนไลน์ รับรู้เมื่อผู้เล่นเกมใช้บริการแล้ว รายได้ค่าสิทธิในการบริการให้เล่นเกมจากร้านเกม รับรู้

โดยวิธีเส้นตรงตามระยะเวลาของสิทธิ

 ขายสินค้า

 รายได้จากการขายสินค้า รับรู้เมื่อบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนที่มีนัยสำาคัญของความเป็นเจ้าของ

สินค้าให้กับผู้ซื้อแล้ว รายได้จากการขายแสดงมูลค่าตามราคาในใบกำากับสินค้าโดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม สำาหรับสินค้าที่ ได้ส่งมอบหลัง

จากหักส่วนลดแล้ว

 ดอกเบี้ยรับ

 ดอกเบี้ยรับถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง โดยคำานึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง

 เงินปันผลรับ

 เงินปันผลรับถือเป็นรายได้ เมื่อบริษัทฯ มีสิทธิในการรับเงินปันผล

5.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง ซึ่งถึงกำาหนด

จ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ ได้มา และไม่มีข้อจำากัดในการเบิกใช้

5.3 ลูกหนี้การค้า

 ลูกหนี้การค้าแสดงมูลค่าตามจำานวนมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ บริษัทฯ และบริษัทย่อยบันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำาหรับ

ผลขาดทุนโดยประมาณ ที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินจากลูกหนี้ ไม่ได้ ซึ่งโดยทั่วไปพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงินและการวิเคราะห์

อายุหนี้ 

5.4 สินค้าคงเหลือ

 สินค้าคงเหลือแสดงมูลค่าตามราคาทุน (วิธีเข้าก่อน - ออกก่อน) หรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำากว่า

5.5 เงินลงทุน

 ก) เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื ่อค้าแสดงตามมูลค่ายุติธรรม การเปลี ่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์

บันทึกในส่วนของกำาไรหรือขาดทุน

 ข) เงินลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดแสดงตามมูลค่ายุติธรรม การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุนดัง

กล่าวบันทึกในส่วนของกำาไรหรือขาดทุน

 ค) เงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วมที่แสดงอยู่ ในงบการเงินรวม แสดงมูลค่าตามวิธีส่วน ได้เสีย 

 ง) เงินลงทุนในบริษัทย่อยที่แสดงอยู่ ในงบการเงินเฉพาะกิจการ แสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุน มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์ใน

ความต้องการของตลาดคำานวณจากราคาเสนอซื้อหลังสุด ณ สิ้นวันทำาการสุดท้ายของปี ส่วนมูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี้คำานวณ

โดยใช้อัตราผลตอบแทนที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ ไทย มูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุนคำานวณจากมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ

ของหน่วยลงทุน

 บริษัทฯ และบริษัทย่อยใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำาหนักในการคำานวณต้นทุนของเงินลงทุน

5. นโยบายการบัญชีที่สำาคัญ
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 ในกรณีที่มีการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนจากประเภทหนึ่งไปเป็นอีกประเภทหนึ่ง บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะปรับมูลค่าของเงิน

ลงทุนดังกล่าวใหม่โดยใช้มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่โอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน ผลแตกต่างระหว่างราคาตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรม ณ 

วันที่โอนจะบันทึกในส่วนของกำาไรหรือขาดทุนหรือแสดงเป็นองค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้นแล้วแต่ประเภทของเงินลงทุนที่มีการ

โอนเปลี่ยน

 เมื่อมีการจำาหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้าและหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ ได้รับกับ

มูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนจะถูกบันทึกในส่วนของกำาไรหรือขาดทุน

5.6 อุปกรณ์และค่าเสื่อมราคา

 อุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม และค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี) 

 ค่าเสื่อมราคาของอุปกรณ์คำานวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณ 3 ถึง 5 ปี ค่าเสื่อมราคา

รวมอยู่ ในการคำานวณผลการดำาเนินงาน และไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาสำาหรับสินทรัพย์ระหว่างติดตั้ง

5.7 การรวมธุรกิจ 

 บริษัทฯ บันทึกบัญชีสำาหรับการรวมธุรกิจโดยถือปฏิบัติตามวิธีซื้อ บริษัทฯ (ผู้ซื้อ) วัดมูลค่าต้นทุนการซื้อธุรกิจด้วยผลรวม

ของสิ่งตอบแทนที่โอนให้ซึ่งวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซื้อ สินทรัพย์และหนี้สินที่ระบุได้ซึ่งได้จากการซื้อบริษัทย่อยจะถูกวัด

มูลค่าเริ่มแรกในวันที่ ได้บริษัทย่อยนั้นมาที่มูลค่ายุติธรรม ผู้ซื้อจะวัดมูลค่าส่วนของผู้ที่ ไม่มีอำานาจควบคุมในผู้ถูกซื้อ (ถ้ามี) ด้วยมูลค่า

ของสินทรัพย์สุทธิที่ระบุได้ของผู้ถูกซื้อตามสัดส่วนของหุ้นที่ถือโดยผู้ที่ ไม่มีอำานาจควบคุมนั้น 

 บริษัทฯ บันทึกต้นทุนที่เก่ียวข้องกับการซื้อธุรกิจเป็นค่าใช้จ่ายในงวดที่ต้นทุนดังกล่าวเกิดขึ้นและเมื่อได้รับบริการในงบการเงิน

รวม และบันทึกเป็นส่วนหนึ่งของมูลค่าเงินลงทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการ

5.8 ค่าความนิยม 

 บริษัทฯ บันทึกมูลค่าเริ่มแรกของค่าความนิยมในราคาทุน ซึ่งเท่ากับต้นทุนการรวมธุรกิจส่วนที่สูงกว่ามูลค่ายุติธรรม

ของสินทรัพย์สุทธิที่ ได้มา หากมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิที่ ได้มาสูงกว่าต้นทุนการรวมธุรกิจ บริษัทฯ จะรับรู้ส่วนที่สูงกว่านี้เป็น

กำาไรในส่วนของกำาไรหรือขาดทุนทันที

 บริษัทฯ แสดงค่าความนิยมตามราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม และจะทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยมทุกปี หรือเมื่อ

ใดก็ตามที่มีข้อบ่งชี้ของการด้อยค่าเกิดขึ้น

 เพื่อวัตถุประสงค์ในการทดสอบการด้อยค่า บริษัทฯ จะปันส่วนค่าความนิยมที่เกิดขึ้นจากการรวมกิจการให้กับหน่วยสินทรัพย์

ที่ก่อให้เกิดเงินสด (หรือกลุ่มของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด) ที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้นจากการรวมกิจการ และบริษัทฯ จะ

ทำาการประเมินมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดแต่ละรายการ (หรือกลุ่มของหน่วยของสินทรัพย์ที่

ก่อให้เกิดเงินสด) หากมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดต่ำากว่ามูลค่าตามบัญชี บริษัทฯ จะรับรู้ขาดทุน

จากการด้อยค่าในส่วนของกำาไรหรือขาดทุน และบริษัทฯ ไม่สามารถกลับบัญชีขาดทุนจากการด้อยค่าได้ในอนาคต
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5.9 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

 บริษัทฯ และบริษัทย่อยบันทึกต้นทุนเริ่มแรกของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ ได้มาจากการรวมธุรกิจตามมูลค่ายุติธรรมของ

สินทรัพย์นั้น ณ วันที่ซื้อธุรกิจ ส่วนสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ ได้มาจากการอื่น บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะบันทึกต้นทุนเริ่มแรกของสินทรัพย์

นั้นตามราคาทุน ภายหลังการรับรู้รายการเริ่มแรก สินทรัพย์ไม่มีตัวตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจำาหน่ายสะสมและค่าเผื่อการ

ด้อยค่าสะสม (ถ้ามี) ของสินทรัพย์นั้น

 บริษัทฯ และบริษัทย่อยตัดจำาหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จำากัดอย่างมีระบบตลอดอายุการให้ประโยชน์

เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพย์นั้น และจะประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวเมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์นั้นเกิดการด้อยค่า บริษัทฯ 

และบริษัทย่อยจะทบทวนระยะเวลาการตัดจำาหน่ายและวิธีการตัดจำาหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่าวทุกสิ้นปีเป็นอย่างน้อย ค่าตัด

จำาหน่ายรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของกำาไรหรือขาดทุน

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จำากัดมีดังนี้

        อายุการให้ประโยชน์

    ค่าลิขสิทธิ์เกม    ตามอายุสัญญา (ประมาณ 2 ถึง 4 ปี) 

    ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์  3 ปี และ 5 ปี

    ความสัมพันธ์กับลูกค้า  7 ปี

    เครื่องหมายการค้า   20 ปี

5.10 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอำานาจควบคุมบริษัทฯ หรือถูกบริษัทฯ ควบคุม 

ไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯ

 นอกจากนี้ บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริษัทร่วม กิจการร่วมค้าและบุคคลที่มีสิทธิออกเสียงโดยทาง

ตรงหรือทางอ้อม ซึ่งทำาให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำาคัญต่อบริษัทฯ ผู้บริหารสำาคัญ กรรมการ หรือพนักงานของบริษัทฯ ที่มี

อำานาจในการวางแผนและควบคุมการดำาเนินงานของบริษัทฯ
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5.11 สัญญาเช่าระยะยาว

 สัญญาเช่าอุปกรณ์ที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ได้โอนไปให้กับผู้เช่าถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน 

สัญญาเช่าการเงินจะบันทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่เช่าหรือมูลค่าปัจจุบันสุทธิของจำานวนเงินที่ต้องจ่าย

ตามสัญญาเช่าแล้วแต่มูลค่าใดจะต่ำากว่า ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกเป็นหนี้สินระยะยาว ส่วนดอกเบี้ย

จ่ายจะบันทึกในส่วนของกำาไรหรือขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า สินทรัพย์ที่ ได้มาตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสื่อมราคาตลอด

อายุการใช้งานของสินทรัพย์ที่เช่า หรืออายุของสัญญาเช่า แล้วแต่ระยะเวลาใดจะต่ำากว่า

 สัญญาเช่าอาคาร และอุปกรณ์ที่มีความเสี่ยง และผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ไม่ได้โอนไปให้กับผู้เช่า ถือเป็น

สัญญาเช่าดำาเนินงาน จำานวนเงินที่จ่ายตามสัญญาเช่าดำาเนินงานรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของกำาไรหรือขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอด

อายุของสัญญาเช่า

5.12 เงินตราต่างประเทศ

	 บริษัทฯ แสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นสกุลเงินบาท ซึ่งเป็นสกุลเงินที่ ใช้ในการดำาเนินงานของบริษัทฯ 

รายการต่างๆ ของแต่ละกิจการที่รวมอยู่ ในงบการเงินรวม วัดมูลค่าด้วยสกุลเงินที่ ใช้ในการดำาเนินงานของแต่ละกิจการนั้น 

 รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัว

เงินซึ่งอยู่ ในสกุลเงินตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กำาไรและขาดทุนที่เกิด

จากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนได้รวมอยู่ ในการคำานวณผลการดำาเนินงาน

5.13 การด้อยค่าของสินทรัพย์

 ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะทำาการประเมินการด้อยค่าของอุปกรณ์ สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น

หรือเงินลงทุนของบริษัทฯ และบริษัทย่อย หากมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์ดังกล่าวอาจด้อยค่า และจะทำาการประเมินการด้อยค่าของค่าความ

นิยมเป็นรายปี บริษัทฯ และบริษัทย่อยรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าเมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์มีมูลค่าต่ำากว่ามูลค่าตาม

บัญชีของสินทรัพย์นั้น ทั้งนี้ มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน หมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสินทรัพย์หรือมูลค่าจากการ

ใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์ บริษัทฯ ประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการคาด

ว่าจะได้รับจากสินทรัพย์ และคำานวณคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบันโดยใช้อัตราคิดลดก่อนภาษีที่สะท้อนถึงการประเมินความเสี่ยงในสภาพตลาด

ปัจจุบันของเงินสดตามระยะเวลาและความเสี่ยงซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของสินทรัพย์ที่กำาลังพิจารณาอยู่ ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมหัก

ต้นทุนในการขาย บริษัทฯ ใช้แบบจำาลองการประเมินมูลค่าที่ดีที่สุดซึ่งเหมาะสมกับสินทรัพย์ ซึ่งสะท้อนถึงจำานวนเงินที่กิจการสามารถ

จะได้มาจากการจำาหน่ายสินทรัพย์หักด้วยต้นทุนในการจำาหน่าย โดยการจำาหน่ายนั้น ผู้ซื้อกับผู้ขายมีความรอบรู้และเต็มใจในการแลก

เปลี่ยนและสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็นอิสระในลักษณะของผู้ที่ ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน

 บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนของกำาไรหรือขาดทุน
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5.14 ผลประโยชน์ของพนักงาน

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน

 บริษัทฯ และบริษัทย่อยรับรู้ เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน

 โครงการสมทบเงิน

 บริษัทฯ และบริษัทย่อยบางแห่ง และพนักงานได้ร่วมกันจัดต้ังกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบด้วย เงินที่พนักงานจ่าย

สะสมและเงินที่บริษัทฯ จ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพย์ของกองทุนสำารองเลี้ยงชีพได้แยกออกจากสินทรัพย์ของบริษัทฯ และบริษัท

ย่อยแห่งนั้น เงินที่บริษัทฯ จ่ายสมทบกองทุนสำารองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เกิดรายการ

 โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน

 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีภาระสำาหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซึ่งบริษัทฯ และ

บริษัทย่อยถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานสำาหรับพนักงาน 

 บริษัทฯ และบริษัทย่อยคำานวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่

ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผู้เชี่ยวชาญอิสระได้ทำาการประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิตศาสตร์

ประกันภัย

 ผลกำาไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสำาหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน

ของพนักงานจะรับรู้ทันทีในกำาไรหรือขาดทุน

 ในการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน เป็นครั้งแรกในปี 2554 บริษัทฯ และบริษัท

ย่อยเลือกรับรู้หนี้สินในช่วงการเปลี่ยนแปลงโดยบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายตามวิธีเส้นตรงภายในระยะเวลา 5 ปีนับจากวันที่นำามาตรฐานการ

บัญชีนี้มาถือปฏิบัติ
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5.15 ภาษีเงินได้

 ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

 ภาษีเงินได้ปัจจุบัน

 บริษัทฯ และบริษัทย่อยบันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบันตามจำานวนที่คาดว่าจะจ่ายให้กับหน่วยงานจัดเก็บภาษี ของรัฐ โดยคำานวณจาก

กำาไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่กำาหนดในกฎหมายภาษีอากร

 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

 บริษัทฯ และบริษัทย่อยบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้

สิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้น โดยใช้อัตราภาษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบ

ระยะเวลารายงาน 

 บริษัทฯ และบริษัทย่อยรับรู้หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษีทุกรายการ แต่รับรู้

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำาหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ ใช้หักภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ในจำานวนเท่าที่มีความ

เป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะมีกำาไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวที่ ใช้หักภาษีและ

ผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้นั้น

 บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงานและจะ

ทำาการปรับลดมูลค่าตามบัญชีดังกล่าว หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่า  บริษัทฯ จะไม่มีกำาไรทางภาษีเพียงพอต่อการนำาสินทรัพย์

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์

 บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น หากภาษีที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับ

รายการที่ ได้บันทึกโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น 

5.16 หุ้นทุนซื้อคืน

 หุ้นทุนซื้อคืนแสดงมูลค่าในงบแสดงฐานะการเงินด้วยราคาทุนเป็นรายการหักจากส่วนของผู้ถือหุ้นทั้งหมด หากราคาขายของ

หุ้นทุนซื้อคืนสูงกว่าราคาซื้อหุ้นทุนซื้อคืน บริษัทฯ จะรับรู้ผลต่างเข้าบัญชีส่วนเกินมูลค่าหุ้นทุนซื้อคืน และหากราคาขายของหุ้นทุนซื้อ

คืนต่ำากว่าราคาซื้อหุ้นทุนซื้อคืน บริษัทฯ จะนำาผลต่างหักจากส่วนเกินมูลค่าหุ้นทุนซื้อคืนให้หมดไปก่อน แล้วจึงนำาผลต่างที่เหลืออยู่ไป

หักจากบัญชีกำาไรสะสม
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 ในการจัดทำางบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจำาเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในเรื่อง

ที่มีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี้ ส่งผลกระทบต่อจำานวนเงินที่แสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลที่

แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำานวนที่ประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการที่

สำาคัญมีดังนี้

 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้

 ในการประมาณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ ฝ่ายบริหารจำาเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่า

จะเกิดขึ้นจากลูกหนี้แต่ละราย โดยคำานึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุของหนี้ที่คงค้างและสภาวะเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ ในขณะนั้น 

เป็นต้น

 ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย

 ในการทดสอบการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย ฝ่ายบริหารจำาเป็นต้องประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับใน

อนาคตจากการลงทุนในบริษัทย่อย รวมทั้งการเลือกอัตราคิดลดที่เหมาะสมในการคำานวณหามูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดนั้น

 อุปกรณ์และค่าเสื่อมราคา

 ในการคำานวณค่าเสื่อมราคาของอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจำาเป็นต้องทำาการประมาณอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือ

เมื่อเลิกใช้งานของอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น

 นอกจากนี้ ฝ่ายบริหารจำาเป็นต้องสอบทานการด้อยค่าของอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่า หาก

คาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนต่ำากว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจำาเป็นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับการ

คาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสินทรัพย์นั้น

6. การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สำาคัญ
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 ค่าความนิยมและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

 ในการบันทึกและวัดมูลค่าของค่าความนิยมและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ วันที่ ได้มา ตลอดจนการทดสอบการด้อยค่าในภายหลัง 

ฝ่ายบริหารจำาเป็นต้องประมาณการกระแสเงินสดท่ีคาดว่าจะได้รับในอนาคตจากสินทรัพย์ หรือหน่วยของสินทรัพย์ท่ีก่อให้เกิดเงินสด รวม

ทั้งการเลือกอัตราคิดลดที่เหมาะสมในการคำานวณหามูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดนั้นๆ

 ในการคำานวณค่าตัดจำาหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนท่ีมีอายุการให้ประโยชน์จำากัด ฝ่ายบริหารจำาเป็นต้องทำาการประมาณอายุ

การให้ประโยชน์ของสินทรัพย์นั้น และต้องทบทวนระยะเวลาการตัดจำาหน่ายและวิธีการตัดจำาหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนหากมีการ

เปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น

 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

 บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำาหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ ใช้หักภาษีและขาดทุนทางภาษี

ที่ ไม่ได้ใช้ เมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าบริษัทฯ และบริษัทย่อยจะมีกำาไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่าง

ชั่วคราวและขาดทุนนั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจำาเป็นต้องประมาณการว่าบริษัทฯ ควรรับรู้จำานวนสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็น

จำานวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจำานวนกำาไรทางภาษีที่คาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา

 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์

 หนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน ประมาณขึ้นตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งต้องอาศัย

ข้อสมมติฐานต่างๆ ในการประมาณการนั้น เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต อัตรามรณะ และอัตราการเปลี่ยนแปลง

จำานวนพนักงาน เป็นต้น

 คดีฟ้องร้อง

 บริษัทฯ มีหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นจากการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย ซึ่งฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประเมินผลของคดีที่

ถูกฟ้องร้องแล้ว และเชื่อมั่นว่าจะไม่มีความเสียหายเกิดขึ้น จึงไม่ได้บันทึกประมาณการหนี้สินดังกล่าว ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
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 ในระหว่างปี บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายการธุรกิจที่สำาคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไป

ตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริษัทฯ และบุคคล หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจ 

โดยสามารถสรุปได้ดังนี้

 รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันข้างต้นใช้นโยบายการกำาหนดราคา คือ ราคาทุนบวกกำาไรตามที่ตกลงร่วมกัน ยกเว้น

รายได้เงินปันผลรับรู้ตามที่ประกาศจ่าย

7. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
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 ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯ และกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 มีรายละเอียดดังนี้
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 เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย

 ยอดคงค้างของเงินให้กู้ยืมระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 และการเคลื่อนไหวของ

เงินให้กู้ยืมดังกล่าว มีรายละเอียดดังนี้ 

 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

 ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานที่ ให้แก่

กรรมการและผู้บริหาร ดังต่อไปนี้
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 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 เงินฝากออมทรัพย์ เงินฝากประจำา ตั๋วแลกเงิน และพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย มีอัตรา

ดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 0.30 ถึง 2.75 ต่อปี (2555: ร้อยละ 0.25 ถึง 2.73 ต่อปี)

8. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

9. เงินลงทุนชั่วคราว
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10. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
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 บริษัทฯ ได้นำาเงินฝากประจำาจำานวนประมาณ 7 ล้านบาท ไปวางเป็นหลักประกันการอุทธรณ์ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบ

งบการเงินข้อ 29.3 เงินฝากส่วนที่เหลือเป็นเงินฝากประจำาซึ่งบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้นำาไปค้ำาประกันวงเงินสินเชื่อ

11. สินค้าคงเหลือ

12. เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำาประกัน
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 13.1 รายละเอียดของบริษัทร่วม และส่วนแบ่งกำาไร/ขาดทุน

 ในระหว่างปี บริษัทย่อยแห่งหนึ่งของบริษัทฯ รับเงินปันผลจากบริษัท ไซเบอร์เกมส์ คอร์ปอเรชั่น จำากัด เป็นจำานวน 0.2 

ล้านบาท (2555: 1 ล้านบาท)

 13.2 ข้อมูลทางการเงินของบริษัทร่วม

 ข้อมูลทางการเงินตามที่แสดงอยู่ ในงบการเงินของบริษัทร่วมโดยสรุปมีดังนี้

13. เงินลงทุนในบริษัทร่วม
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 เงินลงทุนในบริษัทย่อยตามที่แสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

14. เงินลงทุนในบริษัทย่อย
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 เงินลงทุนในบริษัท เอเชียซอฟท์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด

 ในระหว่างปี 2555 บริษัทฯ ได้ทบทวนการประเมินค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุน โดยได้ให้ผู้ประเมินอิสระทำาการประเมินมูลค่า

ของเงินลงทุนดังกล่าว จากผลการประเมินพบว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนมีมูลค่าสูงกว่าราคาทุนของเงินลงทุน ดังนั้น บริษัทฯ จึง

โอนกลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัท เอเชียซอฟท์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด จำานวนประมาณ 40 ล้านบาทที่เคย

บันทึกไว้ บริษัทฯ แสดงรายการโอนกลับดังกล่าวแยกต่างหากในงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ เฉพาะกิจการสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

2555

 ในระหว่างปี บริษัทฯ มีรายได้เงินปันผลจากบริษัท เอเชียซอฟท์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด จำานวนประมาณ 31 ล้านบาท 

(2555: 95 ล้านบาท) 

 เงินลงทุนใน CIB Development Sdn. Bhd. (“CIB”)

 ในระหว่างปี 2555 บริษัทฯ ได้เข้าซื้อกิจการกลุ่มบริษัท CIB ประเทศมาเลเซีย โดยเข้าซื้อหุ้นร้อยละ 61.68 ของบริษัทดัง

กล่าว ในระหว่างปีปัจจุบัน บริษัทฯ ได้เสร็จสิ้นการประเมินมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่ระบุได้ที่ ได้มาและหนี้สินที่รับมาของ CIB ซึ่งจัด

ทำาโดยผู้ประเมินอิสระ มูลค่าตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่ระบุได้ที่ ได้มา และหนี้สินที่รับมาจากกลุ่มบริษัท CIB ณ วันที่ 8 

พฤษภาคม 2555 (วันที่ซื้อ) มีรายละเอียดดังนี้
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1  
บริษัทฯ ได้ปรับปรุงมูลค่าตามบัญชี ณ วันที่ซื้อใหม่ เนื่องจากมีการแก้ไขนโยบายการบัญชีบางประการ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการบัญชีของ

กลุ่มบริษัท
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 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ ได้มาจากการรวมธุรกิจ ประกอบด้วยความสัมพันธ์กับลูกค้าจำานวน 56 ล้านบาท และเครื่องหมายการค้า

จำานวน 51 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ ตัดจำาหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่าวตามอายุการให้ประโยชน์เป็นระยะเวลา 7 ปี และ 20 ปี ตามลำาดับ 

 หนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรวมธุรกิจ คือ ประมาณการหนี้สินซึ่งเกิดจากสัญญาการให้สิทธิแก่ผู้บริหารของ CIB ในการซื้อหุ้น

ของ CIB จากบริษัทฯ เป็นจำานวนร้อยละ 10 ของจำานวนหุ้นที่ออกจำาหน่ายและชำาระแล้วของ CIB ในราคาที่กำาหนดตามในสัญญา ซึ่ง

สามารถใช้สิทธิได้ภายในระยะเวลา 5 ปี นับจากวันสุดท้ายของปี 2555 ประมาณการหนี้สินดังกล่าวถือเป็นส่วนหนึ่งของราคาที่จ่ายเพื่อ

ซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย

 ค่าความนิยมจำานวน 158 ล้านบาทที่เกิดขึ้นจากการซื้อธุรกิจโดยหลักประกอบด้วย ประโยชน์จากการรวมที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

จากการรวมการปฏิบัติงานของผู้ซื้อและผู้ถูกซื้อเข้าด้วยกัน และอำานาจในการต่อรองราคากับผู้ผลิตเกม

 บริษัทฯ ได้ปรับย้อนหลังงบการเงินสำาหรับปี 2555 ใหม่ เพื่อสะท้อนถึงมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่ระบุได้ที่ ได้มาและหนี้สินที่

รับมาของ CIB ณ วันที่ซื้อ ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมดังกล่าวแสดงไว้ภายใต้รายการ “ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลง

ในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่ระบุได้ที่ ได้มาและหนี้สินที่รับมาจากการรวมธุรกิจ” ในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวม
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ในระหว่างปี บริษัทฯ มีรายได้เงินปันผลจาก CIB Development Sdn. Bhd. จำานวน 6 ล้านบาท (2555: ไม่มี)

จำานวนเงินของรายการปรับปรุงที่มีผลกระทบต่อรายการในงบแสดงฐานะการเงินและงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ มีดังนี้ 
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 เงินลงทุนในบริษัท เพลย์ไซเบอร์เกมส์ จำากัด

 เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2555 บริษัทฯ ได้ลงทุนในบริษัทย่อยแห่งใหม่ คือ บริษัท เพลย์ไซเบอร์เกมส์ จำากัด ซึ่งเป็นบริษัทที่จด

ทะเบียนจัดตั้งใหม่ในประเทศไทย เพื่อประกอบกิจการเกมออนไลน์ บริษัทฯ ลงทุนในบริษัทดังกล่าวจำานวน 59,998 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 

บาท (รวมเป็นเงินประมาณ 0.6 ล้านบาท) ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 60 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทดังกล่าว 

 นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2555 บริษัทย่อยดังกล่าวได้มีมติเพิ่มทุนจดทะเบียนจำานวน 19 ล้านบาท จากทุนจดทะเบียน

เดิม 1 ล้านบาทเป็น 20 ล้านบาท บริษัทฯ ได้จ่ายชำาระค่าหุ้นส่วนของบริษัทฯ จำานวน 11.4 ล้านบาทแล้วเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2555

 เงินลงทุนในบริษัท Trilight Cove Enterprises Ltd. 

 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2555 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ อนุมัติให้ AS Online Sdn. Bhd. (บริษัทย่อย) ลงทุน

ในบริษัทย่อยแห่งหนึ่งคือ Trilight Cove Enterprises Ltd. (TLC) ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนจัดตั้งในหมู่เกาะบริติสเวอร์จินเมื่อวันที่ 17 

มกราคม 2555 เพื่อประกอบกิจการเกมออนไลน์ บริษัทย่อยได้จ่ายเงินเพื่อการลงทุนดังกล่าวเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2555 เป็นจำานวน 

600,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 เหรียญสหรัฐฯ (รวมเป็นเงิน 600,000 เหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ 18 ล้านบาท) ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 

60 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทดังกล่าว
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 มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่ ได้มาและหนี้สินที่รับมาจาก TLC ณ วันที่ซื้อมีรายละเอียดดังนี้ 

 บริษัทฯ ได้ประเมินมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่ ได้มาและหน้ีสินที่รับมา ณ วันที่ซื้อกิจการและพบว่ามูลค่ายุติธรรมมีมูลค่า

ไม่แตกต่างจากมูลค่าตามบัญชี บริษัทฯ บันทึกผลแตกต่างระหว่างเงินสดจ่ายเพื่อลงทุนใน TLC กับมูลค่าสุทธิตามบัญชีของ TLC ใน

สัดส่วนที่บริษัทย่อยลงทุน เป็นรายได้อื่นในงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในปี 2555

 เงินลงทุนในบริษัท ธิ้งค์พลัส ดิจิตอล จำากัด

 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2556 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ธิ้งค์พลัส 

ดิจิตอล จำากัด ซึ่งประกอบธุรกิจการให้บริการด้านการตลาดผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และให้บริการขายสื่อโฆษณาโดยบริษัทฯ ลงทุน

ในบริษัทดังกล่าว จำานวน 600,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5 บาท (รวมเป็นเงิน 3 ล้านบาท) ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 60 ของทุนจดทะเบียนของ

บริษัทดังกล่าว บริษัทฯ ได้จ่ายเงินเพื่อการลงทุนดังกล่าวจำานวน 1.5 ล้านบาทเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2556 และบริษัทฯ จะทำาการจ่ายชำาระ

เงินลงทุนส่วนที่เหลือเมื่อบริษัท ธิ้งค์พลัส ดิจิตอล จำากัด เพิ่มทุนเรียกชำาระอีก 2 ล้านบาท ซึ่งจะเกิดขึ้นภายใน 6 เดือนหลังจากวันที่ ใน

สัญญา
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 มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่ ได้มาและหนี้สินที่รับมาจาก บริษัท ธิ้งค์พลัส ดิจิตอล จำากัด ณ วันที่ซื้อมีรายละเอียดดังนี้

 บริษัทฯ ได้ประเมินมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่ ได้มาและหน้ีสินที่รับมา ณ วันที่ซื้อกิจการและพบว่ามูลค่ายุติธรรมมีมูลค่าไม่

แตกต่างจากมูลค่าตามบัญชี บริษัทฯ บันทึกผลแตกต่างระหว่างเงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัท ธิ้งค์พลัส ดิจิตอล จำากัด กับมูลค่าสุทธิ

ตามบัญชีของ บริษัท ธิ้งค์พลัส ดิจิตอล จำากัด ในสัดส่วนที่บริษัทฯ ลงทุน เป็นรายได้อื่นในงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมของบริษัทฯ

 รายได้และขาดทุนสุทธิของบริษัท ธิ้งค์พลัส ดิจิตอล จำากัด ถูกรวมอยู่ ในงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมของบริษัทฯ และบริษัท

ย่อยตั้งแต่วันที่ซื้อธุรกิจโดยมีจำานวน 5 ล้านบาท และ 1.2 ล้านบาท ตามลำาดับ (หากว่าการรวมธุรกิจเกิดขึ้นตั้งแต่ต้นงวดของปีปัจจุบัน 

รายได้และขาดทุนสุทธิของบริษัท ธิ้งค์พลัส ดิจิตอล จำากัด จะถูกรวมอยู่ ในงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

จำานวน 11 ล้านบาท และ 0.3 ล้านบาท ตามลำาดับ

 เงินลงทุนในบริษัท Level Up!, Inc. 

 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2556 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติในหลักการที่บริษัทฯ จะเข้าซื้อหุ้นสามัญของ 

Level Up!, Inc. ซึ่งประกอบธุรกิจการให้บริการเกมออนไลน์ ในประเทศฟิลิปปินส์ บริษัทฯ จะเข้าซื้อหุ้นของ Level Up!, Inc. ในสัดส่วน

ร้อยละ 100 ของหุ้นที่ออกและชำาระแล้วทั้งหมดของบริษัทดังกล่าว โดยเป็นการซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นเดิม คิดเป็นจำานวนเงินทั้งสิ้น 4.2 

ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา บริษัทฯ จะจ่ายชำาระและบันทึกบัญชีเงินลงทุนดังกล่าวในไตรมาสที่ 1 ของปี 2557
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15.1 รายละเอียดของการร่วมค้า

 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งลงทุนในกิจการร่วมค้าคือ CIB GameOne Limited ซึ่งจัดตั้งขึ้นในประเทศมาเลเซีย ในสัดส่วนร้อยละ 50 

โดยมีมูลค่าตามราคาทุนเป็นจำานวน 3 ริงกิต (หรือจำานวน 30 บาท) และบริษัทย่อยได้ตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนไว้แล้วเต็มจำานวน

 ข้อมูลทางการเงินตามที่แสดงอยู่ ในงบการเงินของ CIB GameOne Limited โดยสรุปมีดังนี้

15.2 เงินลงทุนในการร่วมค้าที่ขาดทุนเกินทุน

 บริษัทย่อยรับรู้ส่วนแบ่งผลขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้าดังกล่าวจนมูลค่าตามบัญชีตามวิธีส่วนได้เสียเท่ากับศูนย์ และได้

หยุดรับรู้ส่วนแบ่งผลขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า เนื่องจากบริษัทย่อยไม่ได้มีภาระผูกพันตามกฎหมายหรือทางพฤตินัยที่ต้อง

จ่ายเงินเพื่อชำาระภาระผูกพันของกิจการร่วมค้าดังกล่าว โดยส่วนแบ่งผลขาดทุนสะสมที่หยุดรับรู้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีจำานวน 

0.1 ล้านบาท (2555: 6 ล้านบาท)

15. เงินลงทุนในการร่วมค้า 
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16. อุปกรณ์
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 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีอุปกรณ์จำานวนหนึ่งซึ่งคิดค่าเสื่อมราคาหมดแล้วแต่ยังใช้งานอยู่ มูลค่า

ตามบัญชีก่อนหักค่าเสื ่อมราคาสะสมของสินทรัพย์ดังกล่าวมีจำานวนเงินประมาณ 189 ล้านบาท (2555: 177 ล้านบาท)

(งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ: 140 ล้านบาท 2555: 118 ล้านบาท)
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17. สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
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18. ภาษีเงินได้

 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 สรุปได้ดังนี้

 รายการกระทบยอดจำานวนเงินระหว่างค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้กับผลคูณของกำาไรทางบัญชีกับอัตราภาษีที่ ใช้สำาหรับปีสิ้นสุด

วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 สามารถแสดงได้ดังนี้
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 ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้
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 ในเดือนตุลาคม 2554 คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ปรับลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลจากอัตราร้อยละ 30 เป็นร้อยละ 23 ในปี 

2555 และเป็นร้อยละ 20 ตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นไป และในเดือนธันวาคม 2554 ได้มีพระราชกฤษฎีกาประกาศลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล

เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวสำาหรับปี 2555 - 2557 บริษัทฯ ได้สะท้อนผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอัตราภาษีดัง

กล่าวในการคำานวณภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีตามที่แสดงไว้ข้างต้นแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทย่อยไม่ได้บันทึกสินทรัพย์

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำาหรับผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ จำานวน 111 ล้านบาท (2555: 37 ล้านบาท) เนื่องจากบริษัทย่อย

พิจารณาแล้วเห็นว่าบริษัทย่อยอาจไม่มีกำาไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะนำาผลแตกต่างชั่วคราวและขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ข้างต้น

มาใช้ประโยชน์ได้

19. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 
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 จำานวนเงินสำารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซึ่งเป็นเงินชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงานแสดงได้ดังนี้

 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานรวมอยู่ ในส่วนของกำาไรหรือขาดทุนแสดงได้ดังนี้

20. สำารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 
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 สมมติฐานที่สำาคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ณ วันประเมินสรุปได้ดังนี้

 จำานวนเงินภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์สำาหรับปีปัจจุบันและสามปีย้อนหลังแสดงได้ดังนี้
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 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2555 ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำาปีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ อนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากเดิม

มูลค่า 316 ล้านบาท (หุ้นสามัญจำานวน 316 ล้านหุ้น มูลค่าตราไว้หุ้นละ 1 บาท) เป็น 315.9 ล้านบาท (หุ้นสามัญจำานวน 315.9 ล้าน

หุ้น มูลค่าตราไว้หุ้นละ 1 บาท) โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำาหน่ายจำานวน 92,238 หุ้น มูลค่าตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวมเป็นเงิน

ทั้งสิ้น 92,238 บาท ซึ่งสำารองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ซึ่งปัจจุบันหมดอายุแล้ว 

บริษัทฯ ได้จดทะเบียนการลดทุนดังกล่าวกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2555

 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 6/2551 ของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2551 คณะกรรมการ

ของบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงินตามมาตรา 66/1(2) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำากัด

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2544 ในวงเงินไม่เกิน 85 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 หุ้นสามัญที่ซื้อคืนมีจำานวน 8.5 ล้านหุ้น (มูลค่าที่ตรา

ไว้หุ้นละ 1 บาท) มูลค่าราคาทุนเฉลี่ยหุ้นละ 7 บาท รวมเป็นเงิน 59.6 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 2.83 ของจำานวนหุ้นสามัญที่จำาหน่าย

ได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ โดยมีกำาหนดระยะเวลาจำาหน่ายหุ้นที่ซื้อตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2552 ถึง วันที่ 31 พฤษภาคม 2555

 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2555 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯครั้งที่ 5/2555 มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ ตัดหุ้นทุนซื้อคืนจำานวน 

8.5 ล้านหุ้น ซึ่งมีราคาทุน 59.6 ล้านบาท โดยการลดทุนที่ชำาระแล้ว เนื่องจากหุ้นทุนซื้อคืนดังกล่าวไม่สามารถจำาหน่ายในตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทยในระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2552 ถึง 31 พฤษภาคม 2555 ได้ และเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2555  บริษัทฯ ได้จดทะเบียน

ลดทุนเป็นจำานวน 8.5 ล้านหุ้นกับกระทรวงพาณิชย์แล้ว บริษัทฯ บันทึกผลต่างจากการลดทุนตามมูลค่าที่ตราไว้เพื่อตัดหุ้นทุนซื้อคืน

โดยนำาไปหักจากบัญชีกำาไรสะสม บริษัทฯ ได้โอนกลับรายการกำาไรสะสมจัดสรรสำาหรับหุ้นทุนซื้อคืนทั้งจำานวนหลังจากที่ ได้ตัดหุ้นทุนซื้อ

คืนและลดทุนที่ชำาระแล้วดังกล่าว

 ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำากัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำาไรสุทธิ

ประจำาปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำาไรสุทธิประจำาปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำารองนี้

จะมีจำานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สำารองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนำาไปจ่ายเงินปันผลได้ ในปัจจุบัน บริษัทฯ 

ได้จัดสรรสำารองตามกฎหมายไว้ครบถ้วนแล้ว

21. ทุนเรือนหุ้น 

22. หุ้นทุนซื้อคืนและสำารองสำาหรับหุ้นทุนซื้อคืน

23. สำารองตามกฎหมาย
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 รายการค่าใช้จ่ายแบ่งตามลักษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายที่สำาคัญดังต่อไปนี้

 กำาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำานวณโดยหารกำาไรสำาหรับปีที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (ไม่รวมกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ด้วย

จำานวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำาหนักของหุ้นสามัญที่ออกอยู่ ในระหว่างปี

 ข้อมูลส่วนงานดำาเนินงานที่นำาเสนอนี้สอดคล้องกับรายงานภายในของบริษัทฯ ที่ผู้มีอำานาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำาเนินงาน

ได้รับและสอบทานอย่างสม่ำาเสมอ เพื่อใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กับส่วนงานและประเมินผลการดำาเนินงานของส่วน

งาน ทั้งนี้ผู้มีอำานาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำาเนินงานของบริษัทฯ คือประธานเจ้าหน้าที่บริหารของกลุ่มบริษัท เพื่อวัตถุประสงค์ในการ

บริหารงาน บริษัทฯ และบริษัทย่อยจัดโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภัณฑ์และบริการ บริษัทฯ และบริษัทย่อย

มีส่วนงานที่รายงานทั้งสิ้น 2 ส่วนงาน ดังนี้ 

 • ส่วนงานจากการให้บริการเกมออนไลน์ เป็นส่วนงานที่ ให้บริการเกมที่ดำาเนินงานผ่านระบบอินเทอร์เน็ต โดยใช้ระบบเซิร์ฟเวอร์ 

(server) ของกลุ่มบริษัท

 • ส่วนงานจากการเป็นตัวแทนจำาหน่าย เป็นส่วนงานการเป็นตัวแทนจำาหน่ายผลิตภัณฑ์เกมพีซี (PC Offline game) และการให้

บริการช่องทางการชำาระเงิน

 บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีการรวมส่วนงานดำาเนินงานเป็นส่วนงานที่รายงานข้างต้น

24. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

25. กำาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

26. การเสนอข้อมูลทางการเงินจำาแนกตามส่วนงาน
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 ผู้มีอำานาจตัดสินใจสูงสุดสอบทานผลการดำาเนินงานของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจากกันเพื่อวัตถุประสงค์ในการตัดสินใจเกี่ยว

กับการจัดสรรทรัพยากรและการประเมินผลการปฏิบัติงาน บริษัทฯ ประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงานโดยพิจารณาจากกำาไร

หรือขาดทุนจากการดำาเนินงานและสินทรัพย์รวมซึ่งวัดมูลค่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกับที่ ใช้ในการวัดกำาไรหรือขาดทุนจากการดำาเนินงานและ

สินทรัพย์รวมในงบการเงิน 

 การบันทึกบัญชีสำาหรับรายการระหว่างส่วนงานที่รายงานเป็นไปในลักษณะเดียวกับการบันทึกบัญชีสำาหรับรายการธุรกิจกับ

บุคคลภายนอก

 ข้อมูลรายได้และกำาไรของส่วนงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยสำาหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 มีดังต่อไปน้ี 

 บริษัทฯ ไม่ได้แสดงรายการสินทรัพย์รวมแยกตามส่วนงาน เนื่องจากผู้มีอำานาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำาเนินงานพิจารณา

สินทรัพย์รวมตามส่วนงานทางภูมิศาสตร์
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ข้อมูลเกี่ยวกับเขตภูมิศาสตร์

 รายได้จากลูกค้าภายนอกกำาหนดขึ้นตามสถานที่ตั้งของลูกค้า

ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้ารายใหญ่

 ในปี 2556 และ 2555 บริษัทฯ ไม่มีรายได้จากลูกค้ารายใดที่มีมูลค่าเท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 10 ของรายได้ของกิจการ

 บริษัทฯ และพนักงานบริษัทฯ ได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำารองเลี้ยงชีพขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 

2530 โดยบริษัทฯ และพนักงานจะจ่ายสมทบเข้ากองทุนเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 3 ของเงินเดือน กองทุนสำารองเลี้ยงชีพนี้บริหาร

โดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนทิสโก้ จำากัด และจะจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อพนักงานนั้นออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุน

ของบริษัทฯ ในระหว่างปี 2556 บริษัทฯ ได้จ่ายเงินสมทบกองทุนเป็นจำานวนเงิน 4 ล้านบาท (2555: 3 ล้านบาท) 

 บริษัทย่อยในต่างประเทศ และพนักงานของบริษัทย่อยได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ ซึ่งในระหว่างปี 2556 บริษัท

ย่อยได้จ่ายเงินสมทบกองทุนเป็นจำานวนเงิน 13 ล้านบาท (2555: 18 ล้านบาท)

27. กองทุนสำารองเลี้ยงชีพ
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28. เงินปันผล
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29.1 สัญญาการใช้สิทธิ 

 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสัญญาการใช้สิทธิซอฟต์แวร์ สิทธิในการให้บริการเกมออนไลน์ และสิทธิในการเป็นตัวแทนจำาหน่ายกับ

บริษัทในประเทศและต่างประเทศหลายแห่ง ภายใต้เงื่อนไขของสัญญาดังกล่าว บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีภาระที่จะต้องชำาระค่าสิทธิเริ่มแรก 

ค่าสิทธิขั้นต่ำาคิดตามรายได้ และค่าสิทธิคิดตามรายได้ตามที่กำาหนดไว้ในสัญญา

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีภาระที่จะต้องชำาระค่าสิทธิเริ่มแรก และค่าสิทธิขั้นต่ำาดังน้ี

29.2 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าดำาเนินงาน

 บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้เข้าทำาสัญญาเช่าดำาเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการเช่าพื้นที่สำานักงาน สถานที่จัดเก็บสินค้า สถานที่จัดเก็บ

เครื่องแม่ข่าย และสัญญาอื่นๆ อายุของสัญญามีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ถึง 5 ปี โดยสามารถต่อสัญญาได้เมื่อครบกำาหนด

 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีจำานวนเงินขั้นต่ำาที่ต้องจ่ายในอนาคตทั้งสิ้นภายใต้สัญญาเช่าดำาเนินงานที่บอกเลิกไม่ได้ ดังนี้

29. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
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29.3 การถูกประเมินภาษีิ 

 ในระหว่างปี 2553 บริษัทฯ ได้รับหนังสือแจ้งการประเมินภาษีมูลค่าเพิ่มจากกรมสรรพากรเกี่ยวกับการนำาส่งภาษีมูลค่าเพิ่มใน

ปี 2548 ถึง 2553 ต่ำาไป มูลค่าภาษีมูลค่าเพิ่มที่ถูกประเมินเพิ่มรวมเบี้ยปรับและเงินเพิ่มทั้งสิ้นประมาณ 20 ล้านบาท บริษัทฯ ได้ยื่น

อุทธรณ์ต่อกรมสรรพากรแล้ว ซึ่งในระหว่างงวดปัจจุบัน คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ของกรมสรรพากรได้มีคำาวินิจฉัยลดเบี้ย

ปรับลงร้อยละ 50 อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ อยู่ระหว่างการพิจารณายื่นฟ้องต่อศาลภาษีอากรกลางให้พิจารณาเพิกถอนการประเมิน

ภาษีดังกล่าว บริษัทฯ ได้นำาบัญชีเงินฝากประจำากับธนาคารแห่งหนึ่งไปวางเป็นหลักประกันการอุทธรณ์จำานวน 7 ล้านบาท 

 จากความเห็นของที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ ฝ่ายบริหารเชื่อว่าผลการประเมินดังกล่าวจะไม่เกิดผลเสียหายต่อบริษัทฯ 

อย่างเป็นสาระสำาคัญ บริษัทฯ จึงไม่ได้บันทึกสำารองสำาหรับหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นไว้ในบัญชี

30.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยง

 เครื่องมือทางการเงินที่สำาคัญของบริษัทฯ และบริษัทย่อยตามที่นิยามอยู่ ในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 107 “การแสดง

รายการและการเปิดเผยข้อมูลสำาหรับเครื่องมือทางการเงิน” ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้การค้า เงินลงทุน

และเงินให้กู้ยืมระยะสั้น บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว และมีนโยบายการบริหารความ

เสี่ยงดังนี้

 ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ

 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น และเงินให้กู้ยืม ฝ่ายบริหาร

ควบคุมความเสี่ยงนี้ โดยการกำาหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเชื่อที่เหมาะสม ดังนั้น บริษัทฯ และบริษัทย่อยจึงไม่คาดว่าจะ

ได้รับความเสียหายที่เป็นสาระสำาคัญจากการให้สินเชื่อ นอกจากนี้ การให้สินเชื่อของบริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีการกระจุกตัวเนื่องจาก 

บริษัทฯ มีฐานของลูกค้าที่หลากหลายและมีอยู่จำานวนมากราย จำานวนเงินสูงสุดที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยอาจต้องสูญเสียจากการให้สิน

เชื่อคือมูลค่าตามบัญชีของลูกหนี้ เงินให้กู้ยืม และลูกหนี้อื่นที่แสดงอยู่ ในงบแสดงฐานะการเงิน

 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สำาคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝากสถาบันการเงิน เงินลงทุนชั่วคราว และ

เงินให้กู้ยืมระยะสั้น สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาดหรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่ง

ใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปัจจุบัน ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยของบริษัทฯ จึงอยู่ ในระดับต่ำา 

 สินทรัพย์และหน้ีสินทางการเงินท่ีสำาคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบ้ีย และสำาหรับสินทรัพย์และหน้ีสินทางการเงินท่ีมีอัตรา

ดอกเบี้ยคงที่สามารถแยกตามวันที่ครบกำาหนด หรือวันที่มีการกำาหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ (หากวันที่มีการกำาหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ถึง

ก่อน) ได้ดังนี้

30. เครื่องมือทางการเงิน
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 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่สำาคัญอันเกี่ยวเนื่องจากค่าลิขสิทธิ์จ่ายล่วงหน้า และค่าลิขสิทธิ์ค้าง

จ่ายเป็นเงินตราต่างประเทศ บริษัทฯ และบริษัทย่อยมียอดคงเหลือของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ 

ดังนี้

 นอกจากนี้ บริษัทฯ และบริษัทย่อยยังมีความเสี่ยงจากการมีเงินลงทุนในบริษัทย่อยและการร่วมค้าในต่างประเทศ ซึ่งบริษัทฯ 

และบริษัทย่อยไม่ได้ทำาสัญญาป้องกันความเสี่ยงไว้

30.2 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

 เนื่องจากเครื่องมือทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษัทฯ จัดอยู่ ในประเภทระยะสั้น เงินให้กู้ยืมมีอัตราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตรา

ดอกเบี้ยในตลาด บริษัทฯ จึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการ

เงิน 

 มูลค่ายุติธรรม หมายถึง จำานวนเงินที่ผู้ซื้อและผู้ขายตกลงแลกเปลี่ยนสินทรัพย์กันหรือจ่ายชำาระหนี้สินในขณะที่ทั้งสองฝ่ายมี

ความรอบรู้ และเต็มใจในการแลกเปลี่ยน และสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็นอิสระในลักษณะที่ ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน วิธีการกำาหนด

มูลค่ายุติธรรมขึ้นอยู่กับลักษณะของเครื่องมือทางการเงิน มูลค่ายุติธรรมจะกำาหนดจากราคาตลาดล่าสุด หรือกำาหนดขึ้นโดยใช้เกณฑ์

การวัดมูลค่าที่เหมาะสม
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 วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการทุนที่สำาคัญของบริษัทฯ คือการจัดให้มีซึ่งโครงสร้างทุนที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนการดำาเนิน

ธุรกิจของบริษัทฯ และเสริมสร้างมูลค่าการถือหุ้นให้กับผู้ถือหุ้น โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 กลุ่มบริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อ

ทุนเท่ากับ 0.43:1 (2555: 0.46:1) และเฉพาะบริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 0.29:1 (2555: 0.32:1)

 งบการเงินนี้ ได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557

32. การอนุมัติงบการเงิน

31. การบริหารจัดการทุน



ก้าวต่อไปของเอเชียซอฟท์
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21. ก้าวต่อไปของเอเชียซอฟท์

 เอเชียซอฟท์มุ่งมั่นที่จะขยายธุรกิจให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นขยายไปยังกลุ่มลูกค้าอีสปอร์ตส์ และขยายแพลตฟอร์ม

ให้บริการผ่านมือถือ รวมถึงปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารงานภายในองค์กร เพื่อให้การดำาเนินงานในขั้นตอนต่างๆ มีประสิทธิภาพ

มากขึ้น สามารถส่งต่อการบริการที่มีคุณภาพแก่ผู้ใช้บริการทั่วภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

 จากประสบการณ์ที่ผ่านมา 12 ปีของเอเชียซอฟท์ พร้อมกับฐานผู้เล่นขนาดใหญ่ในภูมิภาคนี้ เอเชียซอฟท์ไม่หยุดที่จะพัฒนา

และสร้างนวัตกรรมความบันเทิงใหม่ๆ ที่มีคุณภาพมาให้บริการด้วยทีมงานที่มีศักยภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค

อย่างครบวงจร เราเชื่อมั่นว่าความบันเทิงในโลกออนไลน์ยังคงเติบโตอย่างไม่มีที่สิ้นสุด เฉกเช่นเดียวกับเอเชียซอฟท์ที่จะเติบโตอย่างไม่

สิ้นสุดเช่นกัน
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