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นายตัน เตียว ลิม

ประธานกรรมการ

นายปราโมทย์ สุดจิตพร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

สารจากประธานกรรมการ
และประธานเจ ้ าหน ้ าที่บริหาร01

 ตลอดปี 2558 ทีผ่่านมา อตุสาหกรรมเกมมกีารเปลีย่นแปลงอย่างเหน็ได้ชดั การชงิพืน้ทีต่ลาดเกมมอืถอืเป็นการแข่งขัน

ที่ดุเดือด จากพฤติกรรมของผู้เล่นที่เปลี่ยนไป และจากการท่ีมีปริมาณเกมให้เลือกเล่นมากข้ึน คอนเทนต์ของเกมจึงเป็นสิ่งที่

ผู้ให้บริการให้ความส�าคัญเป็นอันดับแรก เพราะคอนเทนต์ที่ดีจะเป็นตัวดึงลูกค้าให้อยู่กับเกมได้นาน เอเชียซอฟท์ปรับกลยุทธ์

การด�าเนินธุรกิจให้เข้าการเปลี่ยนแปลงของตลาดเกมทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยให้บริการเกมมือถือเพิ่มมากขึ้น เพื่อ

ตอบสนองความต้องการของผู้เล่น ส่วนเกมพีซีซึ่งยังมีฐานผู้เล่นจ�านวนมาก เอเชียซอฟท์ก็ยังคงให้ความส�าคัญ โดยคัดเลือก

เกมมาให้บริการอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังเน้นพัฒนาแอปพลิเคชั่นใหม่ๆ รวมทั้งปรับปรุงการให้บริการทั้งระบบ เพื่อให้ผู้ใช้

บริการได้รับความสะดวกมากขึ้น

 การเปลี่ยนแปลงหลายๆ อย่างที่เกิดขึ้นในปีท่ีผ่านมา สะท้อนให้เห็นถึงความส�าคัญของความรวดเร็วในการติดตาม

เทรนด์ตลาดและเทคโนโลยีใหม่ๆ อย่างสม�่าเสมอ เอเชียซอฟท์ไม่เคยหยุดน่ิง เพราะการเป็นผู้น�าในการให้บริการนั้นไม่ใช่

เรื่องยาก แต่การรักษามาตรฐานการให้บริการให้ดีที่สุดเป็นเรื่องที่ยากกว่า เอเชียซอฟท์ยังคงมุ่งมั่นที่จะก้าวผ่านอุปสรรคต่างๆ 

เพื่อครองสถานะผู้ให้บริการความบันเทิงออนไลน์ชั้นน�าในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

 ในนามของเอเชียซอฟท์ ขอขอบคุณทุกคนที่ยืนเคียงข้างกันมาตลอด ทั้งพนักงานและทีมบริหารที่ไม่ท้อถอย และช่วย

กันผลักดันให้บริษัทก้าวเดินต่อไปข้างหน้า ขอบคุณผู้ใช้บริการและลูกค้าทุกๆ คนที่เชื่อมั่นในการให้บริการของเรา รวมทั้งคู่ค้า 

พันธมิตรทางธุรกิจทุกส่วน ที่อยู่เคียงข้างและก้าวผ่านอุปสรรคต่างๆ มาด้วยกัน ขอบคุณผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทุกท่าน ส�าหรับ

ความคิดเห็นต่างๆ ที่น�าเสนอมา ทั้งหมดนี้คือพลังใจที่ส�าคัญที่จะพาเอเชียซอฟท์มุ่งสู่อนาคต โดยด�าเนินธุรกิจด้วยความมุ่งมั่น 

รับผิดชอบต่อภาพรวมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ด้วยความหวังที่จะท�าให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนได้รับผล

ตอบแทนที่ดีที่สุด
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รายงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ 02

คณะกรรมการตรวจสอบของบรษิทั เอเชยีซอฟท์ คอร์ปอเรชัน่ จ�ากดั (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอสิระทีม่คีณุสมบตัิ

ตามที่ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ก�าหนด จ�านวน 3 ท่าน คือ นายเฉลิมพงษ์ จิตต์ขันติวงศ์ 

เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ นางมลฤดี สุขพันธรัชต์ และ นายธันวา เลาหศิริวงศ์ เป็นกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

และตามที่ได้ก�าหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งสอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดีส�าหรับคณะกรรมการตรวจสอบ 

และระเบียบกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ในรอบปี 2558 ที่ผ่านมา คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวมท้ังส้ิน 7 ครั้ง โดยประชุมร่วมกับฝ่ายบริหาร 

ฝ่ายบัญชีและการเงิน ที่ปรึกษาภายนอกที่ให้บริการในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน (Outsourced Internal Audit) 

และผู้สอบบัญชีภายนอก เป็นประจ�าทุกไตรมาส ตามวาระท่ีเกี่ยวข้อง โดยสรุปผลการปฏิบัติงานท่ีส�าคัญได้ ดังน้ี

1.สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ 

พิจารณาสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจ�าปีของบริษัท ร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอก ฝ่ายจัดการ 

โดยสอบถาม รับฟังค�าชี้แจง รวมทั้งให้ค�าแนะน�าและข้อคิดเห็นในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับรายงานทางการเงินของบริษัท 

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอก โดยไม่มีฝ่ายจัดการของบริษัทฯ 1 ครั้ง เพื่อเปิดโอกาส

ให้ผู้สอบบัญชีภายนอกน�าเสนอข้อมูลปัญหาและข้อเสนอแนะต่างๆ

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า การจัดท�ารายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย มีความถูกต้องตามที่

ควรในสาระส�าคัญ เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ

2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล 

ตลอดจนพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

พิจารณาสอบทานระบบการควบคุมภายใน ให้ความเห็นชอบแผนการตรวจสอบ รับทราบผลการตรวจสอบภายใน รวม

ทั้งประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท ร่วมกับที่ปรึกษาภายนอกที่ให้บริการในการปฏิบัติงานตรวจสอบ

ภายใน (Outsourced Internal Audit) คือบริษัท Baker Tilly Monteiro Heng Governance ซึ่งปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน

บริษัท CIB Development ประเทศมาเลเซีย ส�าหรับปี 2015

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมเพียงพอ  

3. พิจารณา คัดเลือก และแต่งตั้งที่ปรึกษาภายนอกเพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบภายในประจ�าปี 2559

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา คัดเลือก และแต่งต้ัง บริษัท ออนเนอร์ ออดิท แอนด์ แอดไวซอรี่ จ�ากัด 
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เป็นที่ปรึกษาภายนอกเพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท ประจ�าปี 2559 ซึ่งบริษัท ออนเนอร์ ออดิท แอนด์ แอด

ไวซอรี่ จ�ากัด ได้มอบหมายให้ นางสาวปิยมาศ เรืองแสงรอบ Managing Partner เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการปฏิบัติหน้าที่

ตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของระบบงานรายได้ ทั้งในส่วนของเกมพีซีและเกมโทรศัพท์เคลื่อนที่ 

 คณะกรรมการตรวจสอบพจิารณาคณุสมบตัขิองบรษิทั ออนเนอร์ ออดทิ แอนด์ แอดไวซอรี ่และนางสาวปิยมาศ เรอืงแสงรอบ 

แล้วเห็นว่า นางสาวปิยมาศ เรืองแสงรอบ มีความเหมาะสมเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว เนื่องจากมีความเป็นอิสระ 

และมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในมากกว่า 15 ปี เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย

เลขที่ 7133 จบการศึกษาปริญญาตรีบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตบพิตรพิมุข 

จักรวรรดิ, ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอบบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิตสาขา 

Financial Accounting and Assurance มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้รับวุฒิบัตรด้านการตรวจสอบภายในจากสภา

วิชาชีพบัญชีฯ ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการบริหารฝ่ายตรวจสอบ บริษัท ออนเนอร์ ออดิท แอนด์ แอดไวซอรี่ จ�ากัด

4. สอบทานให้บรษิทัปฏบิตัติามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ข้อก�าหนดของตลาดหลกัทรพัย์

แห่งประเทศไทย ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ

ของบริษัท  

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายและข้อก�าหนดที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

5. พิจารณา คัดเลือก และเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจ�าปี 2559

น�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อน�าเสนอต่อไปในท่ีประชุมผู้ถือหุ้นให้พิจารณาแต่งต้ังผู้สอบบัญชีในสังกัด

ของบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ�ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจ�าปี 2559 ซึ่งบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์

คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ�ากัด ได้มอบหมายให้ นางสาวนภนุช อภิชาตเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5266 เป็นผู้รับผิดชอบ

หลักในการปฏิบัติหน้าที่ในการตรวจสอบบัญชีของบริษัท เนื่องจากมีความเป็นอิสระ มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ใน

การปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชี และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ก�าหนด 

6. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันและรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย และ

ข้อก�าหนดที่เกี่ยวข้อง  

พิจารณาสอบทานกระบวนการ วิธีปฏิบัติ ระเบียบ ข้อบังคับของบริษัท เพื่อให้การอนุมัติรายการและการเปิดเผยเป็นไป

ตามข้อก�าหนด หรือประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์อย่างถูกต้อง ครบถ้วน

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่า รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล เป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท 

และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน  

7. การประเมินตนเอง

คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง (Self-Assessment) ทั้งคณะ เพื่อเป็นแนวทางในการ

พิจารณาว่าการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นไปตามขอบเขตความรับผิดชอบอย่างครบถ้วนแล้วหรือไม่ ซึ่งผล

การประเมินดังกล่าวปรากฏว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ส่วนใหญ่ครบถ้วนตามขอบเขตความรับผิดชอบแล้ว
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(นายเฉลิมพงษ์ จิตต์ขันติวงศ์)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559

 ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

8. อื่นๆ

8.1 สอบทานข้อมูลที่เปิดเผยไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์

และตลาดหลักทรัพย์ ในรายงานประจ�าปี 2558 (แบบ 56-2) และในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี ส้ินสุด

วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ของบริษัท (แบบ 56-1)

8.2 รายงานสรุปผลการด�าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบอย่างต่อ

เนื่องทุกครั้ง   

8.3 พิจารณาทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้มั่นใจว่ามีความทันสมัย และเหมาะสมกับ

สภาพแวดล้อมขององค์กร

8.4 จ�านวนการประชุมและการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ มีรายละเอียดดังนี้

1. นายเฉลิมพงษ์ จิตต์ขันติวงศ์ 
                  
2. นางมลฤดี สุขพันธรัชต์    

3. นายธันวา เลาหศิริวงศ์

7/7

7/7

7/7

คณะกรรมการตรวจสอบ จ�านวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมในปี 2558





นายตัน เตียว ลิม
ประธานกรรมการ

ประวัติการศึกษา

• Cambridge GCE Ordinary Level สาขาบริหารธุรกิจ

• Presbyterian Boys School in Singapore

ประวัติการท�างาน

• ประธานกรรมการ บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น 

   จ�ากัด (มหาชน)

• กรรมการ บริษัท เอเชียซอฟท์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด

• กรรมการ Asiasoft Online Pte. Ltd.

• กรรมการ AS Online Sdn. Bhd.

• กรรมการ PT. Asiasoft

• กรรมการ CIB Development Sdn. Bhd.

• กรรมการ Trilight Cove Enterprises Ltd.

• กรรมการ Level Up!, Inc.

• กรรมการ Playpark Inc.

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ

บริษัทไทย (IOD)

• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 50/2006)

ประวัติการท�าผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา

• ไม่มี



นายปราโมทย์ สุดจิตพร
รองประธานกรรมการ

ประวัติการศึกษา

• ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ประวัติการท�างาน (ปัจจุบัน)

• รองประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

   และประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น 

   จ�ากัด (มหาชน)

• กรรมการ บริษัท เอ แคปปิตอล จ�ากัด

• กรรมการ บริษัท เพลย์พาร์ค จ�ากัด

   (เดิมชื่อ บริษัท ฟันบ็อกซ์ จ�ากัด)

• กรรมการ บริษัท มิริน อินโนเวชั่น จ�ากัด

ประวัติการท�างาน (อดีต)

• กรรมการ Asiasoft Online Pte. Ltd. 

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ

บริษัทไทย (IOD)

• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 50/2006)

ประวัติการท�าผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา

• ไม่มี



นายสุระศักดิ์ เคารพธรรม

กรรมการ

นายเลิศชาย กันภัย

กรรมการ

นายเฉลิมพงษ์ จิตต์ขันติวงศ์

กรรมการอิสระ

และประธานกรรมการตรวจสอบ

นางมลฤดี สุขพันธรัชต์

กรรมการอิสระ 

และกรรมการตรวจสอบ

นายธันวา เลาหศิริวงศ์

กรรมการอิสระ 

และกรรมการตรวจสอบ



013

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 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ประวัติการท�างาน

• กรรมการ บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน)

• กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไพรเวท อิควิตี้ (ประเทศไทย) จ�ากัด

• กรรมการ บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จ�ากัด (มหาชน)

• กรรมการอิสระ บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน)

• กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน)

• กรรมการบริหาร บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน)

• กรรมการ บริษัท อัลตัส แอดไวซอรี่ จ�ากัด

• กรรมการ บริษัท แม็คกรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

• หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP 9/2004)

• หลักสูตร Director Certification Program (DCP 212/2015)

ประวัติการท�าผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา

• ไม่มี

นายเลิศชาย กันภัย
กรรมการ

ประวัติการศึกษา

• ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

ประวัติการท�างาน (ปัจจุบัน)

• กรรมการ และ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน)

• กรรมการ บริษัท เอเชียซอฟท์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด

• กรรมการ บริษัท เพลย์พาร์ค จ�ากัด

ประวัติการท�างาน (อดีต)

• กรรมการ บริษัท เอ แคปปิตอล จ�ากัด

• กรรมการ บริษัท ฟันบ็อกซ์ จ�ากัด

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 51/2006)

ประวัติการท�าผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา

• ไม่มี
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นายเฉลิมพงษ ์ จิตต ์ขันติวงศ ์
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

ประวัติการศึกษา

• นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยคอร์แนล (Cornell University) ประเทศสหรัฐอเมริกา

• เนติบัณฑิตไทย เนติบัณฑิตยสภา

• ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขากฎหมายธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการท�างาน

• กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน)

• ทนายความ บริษัท ส�านักกฎหมาย ด�าเนิน สมเกียรติ และบุญมา จ�ากัด

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 53/2006)

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

ความรู้ความช�านาญในงานด้าน

• กฎหมาย

ประวัติการท�าผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา

• ไม่มี

รายการที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท

• ไม่มี



015

นางมลฤดี สุขพันธรัชต ์
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

ประวัติการศึกษา

• บัญชีมหาบัณฑิต สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

• ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการสอบบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

• บัญชีบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

• สอบผ่านวุฒิบัตรกรรมการบริษัทไทย รุ่นที่ 11/2003

• ประกาศนียบัตรกรรมการบริษัทไทย รุ่นที่ 31/2003

• ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย เลขทะเบียน 4020

ประวัติการท�างาน (ปัจจุบัน)

• กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน)

• อาจารย์พิเศษ ภาควิชาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

• อาจารย์พิเศษ ภาควิชาการสอบบัญชี คณะบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

• กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท แพลน บี มีเดีย จ�ากัด (มหาชน)

• รองกรรมการผู้จัดการด้านบัญชีและการเงิน บริษัท นวนคร จ�ากัด (มหาชน)

• รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายการเงิน บริษัท ผลิตไฟฟ้า นวนคร จ�ากัด

• กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จ�ากัด (มหาชน)

• ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย

ประวัติการท�างาน (อดีต)

• กรรมการ บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จ�ากัด (มหาชน)

• ผู้อ�านวยการฝ่ายบัญชีและการเงินส่วนกลาง กลุ่ม บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จ�ากัด (มหาชน)

• ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบ บริษัท ส�านักงานอีวาย จ�ากัด

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 

ประวัติการท�าผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา

• ไม่มี 

รายการที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท

• ไม่มี
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นายธันวา เลาหศิ ริวงศ ์
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

ประวัติการศึกษา

• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ประวัติการท�างาน (ปัจจุบัน)

• กรรมการ บริษัท ไพร์ม รีนิวเอเบิล เอ็นเนอร์ยี่ จ�ากัด

• กรรมการ บริษัท เอฟ.เอ.เอส.ที. โซลูชั่นส์ จ�ากัด

• กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท อุตสาหกรรมถุงพลาสติคไทย จ�ากัด

• กรรมการและรักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีโอที จ�ากัด (มหาชน)

• กรรมการการเงินและสินทรัพย์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

• กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท อีซี่ บาย จ�ากัด (มหาชน)

• กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบบริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน)

• คอลัมนิสต์ หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ

ประวัติการท�างาน (อดีต)

• กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น จ�ากัด (มหาชน)

• กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไอบีเอ็ม ประเทศไทย จ�ากัด

• กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจคอมพิวเตอร์ บริษัท ไอบีเอ็ม ประเทศไทย จ�ากัด

• กรรมการ บริษัท ไอบีเอ็ม โซลูชั่น ดิลิเวอร์รี จ�ากัด

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

• หลักสูตรประกาศนียบัตรกรรมการ (DCP43/2004) 

• หลักสูตรประกาศนียบัตร Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE 22/2014) 

ความรู้ความช�านาญในงานด้าน

• คอมพิวเตอร์ 

ประวัติการท�าผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา

• ไม่มี

รายการที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท

• ไม่มี 





นายกิตติพงศ ์ พฤกษอรุณ

รองกรรมการผู ้จัดการ

นายวินัย วิมุกติ

รองกรรมการผู ้จัดการ

นางสาวศิ ริ รัตน ์ ไวศรายุทธ ์

รองกรรมการผู ้จัดการ

นางรัตนา มะโนมงคลกุล

รองกรรมการผู ้จัดการ
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นายกิตติพงศ ์ พฤกษอรุณ
รองกรรมการผู ้จัดการ

ประวัติการศึกษา
• ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ประวัติการท�างาน (ปัจจุบัน)
• รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน)

ประวัติการท�างาน (อดีต)
• ผู้ช่วยผู้อ�านวยการ บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จ�ากัด (มหาชน)
• กรรมการ บริษัท แอดวานซ์ อินเทลลิเจนท์ โมเดิร์นนิตี้ จ�ากัด
• รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอซิส คอมพิวเตอร์ จ�ากัด
• ผู้จัดการทั่วไป บริษัท กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช จ�ากัด

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• Successful Formulation & Execution of Strategy Class 13/2011

ความรู้ความช�านาญในงานด้าน
• บริหารธุรกิจ

ประวัติการท�าผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา

• ไม่มี

นางสาวศิ ริ รัตน ์ ไวศรายุทธ ์
รองกรรมการผู ้จัดการ

ประวัติการศึกษา
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Southeastern University, USA
• ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการท�างาน (ปัจจุบัน)
• รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน)

ประวัติการท�างาน (อดีต)
• ผู้ช่วยผู้อ�านวยการ บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน)

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• Successful Formulation & Execution of Strategy, Class 13/2011

ความรู้ความช�านาญในงานด้าน
• การจัดการโครงการ

ประวัติการท�าผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา

• ไม่มี
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นายวินัย วิมุกติ
รองกรรมการผู ้จัดการ

ประวัติการศึกษา
• ปริญญาโท Computer Science สถาบันเทคโนโลยีแห่งรัฐอิลลินอยส์
• ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประวัติการท�างาน (ปัจจุบัน)
• รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน)

ประวัติการท�างาน (อดีต)
• ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)
• กรรมการผู้อ�านวยการ บริษัท เฟิร์สเทคโซลูชั่น จ�ากัด

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• ไม่มี

ความรู้ความช�านาญในงานด้าน
• เทคโนโลยีสารสนเทศ

ประวัติการท�าผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา

• ไม่มี

นางรัตนา มะโนมงคลกุล
รองกรรมการผู ้จัดการ

ประวัติการศึกษา
• ปริญญาโท การจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล
• ปริญญาตรี บัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ประวัติการท�างาน (ปัจจุบัน)
• รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน)

ประวัติการท�างาน (อดีต)
• ผู้อ�านวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท ร็อคเซล (ไทยแลนด์) จ�ากัด

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• ไม่มี

ความรู้ความช�านาญในงานด้าน
• บัญชี

ประวัติการท�าผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา

• ไม่มี



นายพิพัฒน์ รุ ่งเรือง

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร

บริษัท เพลย์ ไซเบอร์เกมส์ จ�ากัด

นางสาวเกษรา ปริญญานุสรณ์

กรรมการผู ้จัดการ

บริษัท ธิ้งค์พลัส ดิจิตอล จ�ากัด

Mr.Quach Quang Dong

Managing Director, Asiasoft Online Pte. Ltd.

Managing Director, CIB Development Sdn. Bhd.

Managing Director, Level Up! Inc.

Mr.Gerry Wai Ung

Managing Director, Tri l ight Cove Enterprises Ltd.

Managing Director, PT. Asiasoft

นายสุรพงษ์ วีระรักษ์เดชา

กรรมการผู ้จัดการ

บริษัท มิริน อินโนเวชั่น จ�ากัด

คณะผู ้บริหารบริษัทย่อย
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เหตุการณ์ส�าคัญในปี 2558

มกราคม
• เอเชียซอฟท์ร่วมกับ Gravity มอบเงินจากการละเมิด

ลิขสิทธิ์เกม Ragnarok Online สนับสนุนกิจกรรมมูลนิธิ
เด็ก

มีนาคม
• งานแถลงผลประกอบการ Asiasoft Talk 2015

เมษายน
• แถลงข่าวเปิดตัวเกม Onimusha Soul ในงาน 

    Anime Festival Asia 2015

กุมภาพันธ ์
• Playpark แจกสติ๊กเกอร์ LINE จากเกมดังในเครือ

• กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

• แถลงข่าวเปิดตัวเกม LINE Dragonica Mobile

• กิจกรรม Asiasoft Moving Forward

ไทย

05
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พฤษภาคม
• เอเชียซอฟท์ร่วมกับ Blizzard เปิดให้บริการเกม Heroes 

of the Storm ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ตุลาคม
• เกม Audition ได้รับรางวัล Best Music Game จาก 

Thailand Game Show Big Festival 2015

สิงหาคม
• ยอดดาวน์โหลด LINE Dragonica Mobile ทะลุ 1 ล้าน 

ขึ้นแท่นอันดับ 1 แอปยอดนิยม

กรกฎาคม
• กิจกรรมรับนักศึกษาฝึกงาน A+ Experience รุ่นที่ 1

• การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2558 • เอเชียซอฟท์จับมือกสิกรไทย เปิดตัว K-My Debit Card : 
Gamer Edition

• งาน Playpark Fan Fest ครั้งที่ 6

• “A” Day By Asiasoft รับสมัครคนรุ่นใหม่เสริมทัพ รองรับ
การรุกตลาดโมบายล์เต็มตัว
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• การประกวด Playpark Cosplay Contest 2015 By 
SPONSOR

• กิจกรรมเปิดตัว Braver Class ในเกม Phantasy Star 
Online 2

• การแข่งขัน Heroes of the Storm HOTS Community 
Cup

พฤศจิกายน
• งานเสวนา “JOMO, Gen ใหม่บนโลกโซเชียล”

เมษายน
• กิจกรรม MapleStory Movie Gathering

มิถุนายน
• กิจกรรม Audition Community Gathering

กรกฎาคม
• กิจกรรมฉลองครบรอบ 10 ปีของเกม MapleStory

มีนาคม
• การแข่งขัน Audition Single Competition

สิงคโปร ์
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• กิจกรรม Audition : StarHub Big Bang Concert

• การแข่งขัน Audition FAM Competition • การแข่งขัน HOTS Nexus Championship Singapore

กันยายน
• กิจกรรมเกม Audition - FAM of the Year

ธันวาคม
• การแข่งขัน Special Force II League

ตุลาคม
• กิจกรรม Special Force II Operation: First Wave 

    (Sneak Preview)

มีนาคม
• กิจกรรมฉลองครบรอบ 5 ปีของเกม MAT ที่

     สลังงอร์ เนกรีเซมบีลัน และเประ

มาเลเซีย
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• การแข่งขัน MAT Battle of the Clans 2015

• เปิดตัวเกม LINE Dragonica Mobile

• กิจกรรมฉลองครบรอบ 10 ปีของเกม MapleStory ที่
กัวลาลัมเปอร์, ยะโฮร์ และปีนัง

• การแข่งขันเกม Super Dancer Online ในงาน XDOMC 
2015 State Qualifiers

พฤษภาคม
• เกม MapleStory จัดกิจกรรมชมภาพยนตร์ 

    The Avengers

มิถุนายน
• การแข่งขันเกม Heroes of the Storm ในงาน Malaysia 

SEA Championship Qualifiers ธันวาคม
• งาน Playpark E-sports 2015

ตุลาคม
• เกม Special Force II และ Heroes of the Storm 

     เข้าร่วมงาน Asashi Gaming Expo 2015
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• เกมออฟไลน์ Three Kingdoms เปิดออนไลน์เพื่อฉลอง
ครบรอบ 9 ปี 

• กิจกรรม Charity Drive ในงาน Playpark E-sports 2015

กุมภาพันธ ์
• เปิดตัวเกม Big Bang Hero

กรกฎาคม
• เปิดให้บริการเกม LINE Dragonica Mobile

เมษายน
• เปิดตัวเกม Heart Castle

ธันวาคม
• เปิดให้บริการเกม Dragon Encounter

มิถุนายน
• เกมออฟไลน์ Three Kingdoms เปิดออนไลน์ใน 10 

จังหวัด เพื่อฉลองอัปเดต version 12

เวียดนาม
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กุมภาพันธ ์
• กิจกรรม Heroes IGR

มีนาคม
• Playpark เปิดตัวการแข่งขัน All-Star 2015 แก่

สื่อมวลชน

พฤษภาคม
• กิจกรรม Heroes of the Storm Gathering

มิถุนายน
• ประชาสัมพันธ์เกม Heroes of the Storm บนรถไฟฟ้า

ใต้ดิน

เมษายน
• งาน Ozine Fest 2015 

ฟิลิปป ินส ์

• เปิดตัวเกม Heart Castle

• กิจกรรมประชาสัมพันธ์เกม Heroes of the Storm ในร้าน
อินเทอร์เน็ตคาเฟ่

• การแข่งขัน Road to Blizzcon รอบคัดเลือก
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กรกฎาคม
• ทีม Bibingka ชนะเลิศการแข่งขัน Heroes of the Storm 

SEA ระดับประเทศฟิลิปปินส์

สิงหาคม
• งาน Playpark Fest - All Stars Final

• กิจกรรม Heroes of the Storm : IGR Trial

• เปิดให้บริการเกม LINE Dragonica Mobile

• Playpark น�าเกมมือถือเข้าร่วมงาน 
     Wargods Gaming Expo

• กิจกรรมเยี่ยมชมร้านอินเทอร์เน็ตคาเฟ่

• การแข่งขัน Heroes of the Storm SEA Championships

• งาน SM Cyber Month Game Fest 
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กันยายน
• กิจกรรม Playpark Field Trip

พฤศจิกายน
• งาน The Xtreme Party XPerience

ตุลาคม
• Playpark น�าเกมมือถือเข้าร่วมงาน E-Sport Gaming 

Summit (ESGS 2015)

ธันวาคม
• สัมมนาร้านอินเทอร์เน็ตคาเฟ่

• เปิดให้บริการเกม Dragon Encounter 
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เกมที่ เป ิดให ้บริการในป ี  2558

06

Audition World 

(World in Audition)

ไทย

Heroes of the Storm

ไทย, สิงคโปร ์ , มา เลเซีย, ฟ ิลิปป ินส ์

LINE Dragonica Mobile

ไทย, สิงคโปร ์ , อินโดนี เซีย, มา เลเ ซีย, 

ฟ ิลิปป ินส ์ , อินโดจีน

Onimusha Soul

ไทย
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Special Force I I

สิงคโปร ์ , มา เลเซีย, ฟ ิลิปป ินส ์

Line of Sight

ไทย

Heart Castle

ไทย, สิงคโปร ์ , อินโดนี เ ซีย, มา เลเ ซีย, 

ฟ ิลิปป ินส ์ , อินโดจีน

Dragon Encounter

ไทย, สิงคโปร ์ , อินโดนี เ ซีย, มา เลเ ซีย, 

ฟ ิลิปป ินส ์ , อินโดจีน

Big Bang Hero

เวียดนาม
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นโยบายและภาพรวม
การประกอบธุรกิจ07

7.1 วิสัยทัศน์และกลยุทธ์ของบริษัท

 เรามุ่งมั่นที่จะก้าวสู่การเป็นผู้น�าในธุรกิจบันเทิงออนไลน์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ด้วยความเชื่อมั่นใน

ศักยภาพของธุรกิจที่มีแนวโน้มการเติบโตสูงอย่างต่อเนื่องในอนาคต 

กลยุทธ์ในการด�าเนินงาน

• ขยายการบริการให้ครอบคลุมภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

• ขยายการบรกิารทีเ่กีย่วกบัความบนัเทงิออนไลน์ ไม่เพยีงแค่เกมออนไลน์ แต่รวมถงึความบนัเทงิออนไลน์อืน่ๆ ด้วย 

• จัดหาเกมดังระดับโลกที่มีเนื้อหาที่น่าสนใจหลากหลายประเภทมาป้อนสู่สังคมออนไลน์ โดยร่วมมือกับบริษัทพัฒนาเกม

ชั้นน�าทั่วโลก

• พัฒนาด้านการมีส่วนร่วมกับสังคม โดยร่วมกับชุมชนออนไลน์ในการพัฒนาสังคมอินเทอร์เน็ตที่ทุกคนใช้ร่วมกัน

7.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส�าคัญ

 บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ หรือ AS”) เดิมชื่อ บริษัท บี.เอ็ม. มีเดีย (ไทยแลนด์) จ�ากัด 

ก่อตั้งเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2544 ด้วยทุนจดทะเบียน 5.00 ล้านบาทเพื่อประกอบธุรกิจจัดจ�าหน่ายเกมพีซี โดยมีผู้ร่วมก่อตั้ง 

คือ นายปราโมทย์ สุดจิตพร นายตัน เตียว ลิม และนายเลิศชาย กันภัย ซึ่งเป็นผู้มีประสบการณ์ในธุรกิจซอฟต์แวร์เพื่อความ

บันเทิงมาเป็นระยะเวลานาน

 ต่อมาในปี 2546 บริษัทฯ ได้เริ่มธุรกิจการให้บริการเกมออนไลน์ในประเทศไทย โดยเปิดตัวเกม “Ragnarok Online” 

ซึ่งซื้อลิขสิทธิ์มาจาก กราวิตี้ คอร์ปอเรชั่น ประเทศเกาหลีใต้ แล้วน�ามาดัดแปลงเป็นภาษาไทยเพื่อให้บริการแก่ผู้เล่นเกมใน

ประเทศ จนประสบความส�าเร็จอย่างสูง ด้วยจ�านวน Peak Concurrent User สูงสุดมากกว่า 110,600 ราย ซึ่งเป็นก้าวส�าคัญที่

ท�าให้บริษัทฯ เป็นที่รู้จักในฐานะหนึ่งในผู้ให้บริการเกมออนไลน์ชั้นน�าในไทย และในปี 2547-2548 บริษัทฯ ได้ปรับโครงสร้าง

บริษัทในกลุ่มที่มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน โดยเข้าซื้อหุ้นบริษัทต่างๆ ดังกล่าวจากกลุ่มผู้ถือหุ้นหลักของบริษัทฯ เพื่อให้เกิดความชัดเจน

ในการด�าเนินกิจการ รวมทั้งสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน

7.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

 ณ 31 ธันวาคม 2558 กลุ่มเอเชียซอฟท์ (กลุ่มบริษัทฯ) ประกอบด้วยบริษัทต่างๆ รวม 17 บริษัท ดังนี้
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กลุ่มบริษัทฯ ด�าเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับการให้บริการด้านความบันเทิงออนไลน์ ดังนี้

1. บมจ. เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น (“AS”)

2. บจก. เอเชียซอฟท์ อินเตอร์เนชั่นแนล (“ASI”)

4. บจก. เอ แคปปิตอล (“A Capital”)

11. CIB Development SDN. BHD. (“CIB”)

15. Level Up! Inc.

17. Pomelo Network Pte. Ltd.

13. Trilight Cove Enterprises Ltd. (“TLC”)

6. บจก. ไทยแวร์ คอมมิวนิเคชั่น (“Thaiware”)

8. Asiasoft Online PTE  LTD. (“ASO”)

9. AS Online SDN.BHD. (“ASM”)

3. บจก. เพลย์พาร์ค (“Playpark”)

10. PT. Asiasoft (“ASID”)

14. บจก. ธิงค์พลัส ดิจิตอล

12. บจก.เพลย์ไซเบอร์เกมส์ (“PCG”)

16. บจก. มิริน อินโนเวชั่น

5. บจก. ฟันบ็อกซ์ (“Funbox”)

7. บจก. ไซเบอร์เกมส์ คอร์ปอเรชั่น (“TCG”)

กลุ่มบริษัทฯ ประเทศ ประเภทธุรกิจหลัก

ไทย

ไทย

ไทย

มาเลเซีย

ฟิลิปปินส์

สิงคโปร์

บริติชเวอร์จิน

ไทย

สิงคโปร์

มาเลเซีย

ไทย

อินโดนีเซีย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ให้บริการเกมออนไลน์และจัดจ�าหน่ายเกมพีซีใน
ประเทศไทย

เพื่อการลงทุนในต่างประเทศ

เพื่อการลงทุนในประเทศ

ให้บริการเกมออนไลน์ในประเทศมาเลเซีย

ให้บริการเกมออนไลน์ในประเทศฟิลิปปินส์

พัฒนาแอปพลิเคชั่นบนโทรศัพท์เคลื่อนที่

ให้บริการเกมออนไลน์ในกลุ่มอินโดจีน 

(เวียดนาม พม่า และกัมพูชา)

ให้บริการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและจ�าหน่าย
ซอฟต์แวร์และอุปกรณ์ไอทีบนเว็บไซต์ รวมทั้งให้
บริการดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ และบริการโฆษณา
ในเว็บไซต์ “www.thaiware.com”

ให้บริการเกมออนไลน์และเป็นตัวแทนจ�าหน่ายเกม
ของ ASO ในการให้บริการเกมออนไลน์โดยการจัด
จ�าหน่ายบัตรเติมเงินในประเทศสิงคโปร์

ให้บริการเกมออนไลน์และเป็นตัวแทนจ�าหน่ายเกม
ของ ASM ในการให้บริการเกมออนไลน์โดยการจัด
จ�าหน่ายบัตรเติมเงินในประเทศมาเลเซีย

ให้บริการเกมออนไลน์ในประเทศไทย

ให้บริการเกมออนไลน์ในประเทศอินโดนีเซีย

ให้บริการด้านการตลาดผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

และขายสื่อโฆษณา

ให้บริการเกมออนไลน์ในประเทศไทย

พัฒนาเกมบนโทรศัพท์เคลื่อนที่

ให้บริการเว็บไซต์ท่า (Game Portal) ที่เกี่ยวกับ
เกมออนไลน์

ให้บริการเกมออฟไลน์บน LAN ของ TCG Network
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ลั ก ษณ ะก า ร
ป ร ะ กอบธุ ร กิ จ08

ประเภทรายได้

ประเภทรายได้

ล้านบาท

ล้านบาท

ล้านบาท

ล้านบาท

ล้านบาท

ล้านบาท

2556

2556

2557

2557

2558

2558

ร้อยละ

ร้อยละ

ร้อยละ

ร้อยละ

ร้อยละ

ร้อยละ

8.1 โครงสร้างรายได้จากแต่ละสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ

 รายได้ของกลุ่มบริษัทฯ แบ่งตามประเภทธุรกิจได้ 3 ประเภท ดังนี้

 รายได้ของกลุ่มบริษัทฯ แบ่งตามภูมิศาสตร์ได้ 2 ประเภท ดังนี้

1. รายได้จากการให้บริการเกมออนไลน์ 

2. รายได้จากการเป็นตัวแทนจ�าหน่าย 

3. รายได้อื่นๆ 

1. รายได้จากการด�าเนินงานในไทย 

2. รายได้จากการด�าเนินงานในต่างประเทศ   

1,530

115

68

805

725

รวม

รวม

1,713

1,530

1,270

1,003

899

729

100

100

100

100

100

100

1,003

114

153

572

431

729

76

94

437

292

89

7

4

53

46

79

9

12

57

43

81

8

11

60

40
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8.2 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

8.2.1 ลักษณะการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ

กลุ่มบริษัทฯ เป็นผู้ให้บริการด้านความบันเทิงออนไลน์ (Online Entertainment Service) ที่เกี่ยวกับเกมออนไลน์ (Online 

Game) ชั้นน�าในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งมีชื่อเสียงที่ได้รับการยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ

กลุม่บรษิทัฯ เปิดให้บรกิารเกมออนไลน์ครัง้แรกในไทยเมือ่ปี 2546 ด้วยเกม “Ragnarok Online” ซึง่ได้รบัความนยิมอย่างสงู

ด้วยจ�านวน Peak Concurrent User สูงสุดมากกว่า 110,600 ราย และในปี 2551 ได้เปิดให้บริการเกม “MapleStory” ซึ่งได้

รับการตอบรับอย่างดีจากเกมเมอร์ในประเทศสิงคโปร์ ซึ่งเป็นก้าวส�าคัญที่ท�าให้บริษัทฯ เป็นที่รู้จักในฐานะหนึ่งในผู้ให้บริการ

เกมออนไลน์ชั้นน�าในไทย จนกระทั่งปัจจุบัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีเกมออนไลน์ที่เปิดให้บริการรวม 27 เกม ใน 6 ประเทศ 

คือ ไทย (17 เกม) สิงคโปร์ (12 เกม) มาเลเซีย (11 เกม) ฟิลิปปินส์ (13 เกม) อินโดนีเซีย (6 เกม) และอินโดจีน (9 เกม) โดยใน

ช่วง 3 ปีที่ผ่านมา การให้บริการเกมออนไลน์ถือเป็นธุรกิจหลักที่สร้างรายได้ให้แก่กลุ่มบริษัทฯ ในสัดส่วนเฉลี่ยร้อยละ 80-85 

ของรายได้ทั้งหมด 

การให้บริการเกมออนไลน์ในแต่ละประเทศ จะด�าเนินการผ่านบริษัทที่จัดตั้งขึ้นในประเทศนั้นๆ ซึ่งแต่ละบริษัทจะมีระบบ 

Server เป็นของตนเอง เพื่อให้บริการแก่ผู้เล่นเกมในแต่ละประเทศ และสามารถรองรับผู้เล่นเกมจ�านวนมากพร้อมกันได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ  

กลุ่มบริษัทฯ มีรายได้จากการให้บริการเกมออนไลน์ โดยเรียกเก็บค่าบริการจากการจ�าหน่ายบัตรเติมเงินล่วงหน้า @Cash, 

One-2-Call!, TrueMoney และบัตรเดบิตของธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงเทพ และธนาคารกรุงไทย รวมถึงบัตรเครดิตของ

ธนาคารที่ได้รับการเปิดสิทธิ์และรับรองจาก Visa และ MasterCard เพื่อใช้เติมเวลา แลกคะแนน หรือใช้เป็นเงินเสมือนจริง

ส�าหรับซื้อ Item ในเกม 

บัตรเติมเงินล่วงหน้า @Cash, One-2-Call! และ TrueMoney มี 2 ประเภท คือบัตรพลาสติกและบัตรอิเล็กทรอนิกส์ ส�าหรับ

บัตรพลาสติก จะจ�าหน่ายผ่านตัวแทนจ�าหน่ายอย่างร้านอินเทอร์เน็ตคาเฟ่, 7-Eleven, BIG C, Tesco Lotus และ True Shop 

ส่วนบัตรอิเล็กทรอนิกส์ @Cash จะจ�าหน่ายผ่านระบบที่หลากหลาย เช่น ที่ 7-Eleven ผ่านเครื่องจ�าหน่าย (Terminal) ด้วย

วิธีการช�าระเงินสด ส่วนบัตรอิเล็กทรอนิกส์ One-2-Call! และ TrueMoney จะจ�าหน่ายท่ี 7-Eleven, BIG C, Tesco Lotus, 

Lotus Express, True Shop และ Telewiz หรอืช�าระผ่านบตัรเดบติของธนาคารกสกิรไทย ธนาคารกรงุเทพ และธนาคารกรงุไทย 

รวมถึงบัตรเครดิตของทุกธนาคารที่ได้รับการเปิดสิทธิ์และรับรองจาก Visa และ MasterCard 

ทั้งนี้ บัตรเติมเงินล่วงหน้า @Cash, One-2-Call!, TrueMoney และบัตรเดบิตหรือบัตรเครดิต จะสามารถน�ามาใช้กับ

เกมออนไลน์ทุกเกมของกลุ่มบริษัทฯ เฉพาะที่ให้บริการในประเทศน้ันๆ และยังสามารถใช้เล่นเกมออนไลน์ของบริษัทอื่นท่ี

เข้าร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับกลุ่มบริษัทฯ ด้วย

ในปี 2558 ที่ผ่านมา บริษัทฯ เพิ่มช่องทางการให้บริการเกมอออนไลน์ผ่านระบบ PlayMall ซึ่งท�าหน้าท่ีเสมือนกระเป๋า

เงินกลาง ส�าหรับใช้จ่ายซื้อ Item และบริการต่างๆ ของ Playpark มุ่งเน้นความสะดวกและความง่ายในการเติมเงินของผู้เล่น

เกมจากทั่วภูมิภาคอาเซียน โดยรองรับสกุลเงินต่างๆ เช่น ดอลลาร์สหรัฐ, บาท (ไทย), ริงกิต (มาเลเซีย), ดอลลาร์สิงคโปร์, ดอง 

(เวียดนาม), เปโซ (ฟิลิปปินส์) และรูเปีย (อินโดนีเซีย)

โดยช่องทางการเติมเงินในระบบ PlayMall มีหลายช่องทาง เช่น บัตรเครดิต บัตรเดบิต และบัตรเงินสดของผู้ให้บริการ

มือถือในแต่ละประเทศ โดยสามารถเติมเข้าเกมได้ทุกประเทศ ในเครือ Playpark

นอกจากนี้ เพื่อสนับสนุนการให้บริการเกมออนไลน์ กลุ่มบริษัทฯ จัดตั้งศูนย์บริการข้อมูลเกมออนไลน์เพื่อตอบปัญหาและ

ข้อสงสัยด้านเทคนิคและวิธีการเล่น ผ่านทางโทรศัพท์ (Call Center) และทางอีเมล (Email) ตลอด 24 ชั่วโมง
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 กลุ่มบริษัทฯ เปิดให้บริการเกมออนไลน์รวม 27 เกม ใน 6 ประเทศ ดังนี้

รวม 27 เกม

1. Ragnarok Online

2. MapleStory

3. Yulgang

4. 3Kingdoms

5. Perfect World

6. Granado Espada

7. Cabal

8. TLBB

9. Dragon Nest

10. Elsword

11. 9Dragons

12. Phantasy Star Online 2

13. Audition

14. GetAmped 2

15. Super Dance Online

16. World In Audition (Audition World)

17. Special Force II

18. Mission Against Terror Online

19. Assault Fire

20. Line of Sight

21. Strife 

22. Heroes of the Storm 

23. Onimusha Soul

24. Advance Dino 

25. Heart Castle 

26. Dragonica Mobile 

27. Dragon Encounter

เกมออนไลน์ ประเภทเกมก รูปแบบการคิดค่าบริการข

MMORPG

MMORPG

MMORPG

MMORPG

MMORPG

MMORPG

MMORPG

MMORPG

MMORPG

MMORPG

MMORPG

MMORPG

Casual

Casual

Casual

Casual

FPS

FPS

FPS

MOBA

MOBA

MOBA

Web

Mobile

Mobile

Mobile

Mobile 

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
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หมายเหตุ :

ก MMORPG คือเกมที่สามารถรองรับผู้เล่นได้พร้อมกันเป็นจ�านวนมาก ซึ่งผู้เล่นสามารถมีปฏิสัมพันธ์กับโลกของเกมได้

พร้อมกัน ผ่านระบบเครื่องแม่ข่าย / Casual Game คือเกมที่มีตัวการ์ตูนน่ารัก สีสันสดใส ผู้เล่นไม่ต้องใช้เวลาและทักษะในการ

เล่นมากนัก

ขAir Time Sale คือการคิดค่าบริการเกมตามระยะเวลาการเล่น / Item Sale คือการคิดค่าบริการเกมจากการขาย Item ใน

เกม / Hybrid Sale คือการคิดค่าบริการรวมทั้ง 2 รูปแบบ

ก1.Massively Multiplayer Online Role-Playing Game (“MMORPG”) คือเกมออนไลน์ท่ีสามารถรองรับผู้เล่นเกมได้

พร้อมกันเป็นจ�านวนมาก โดยผู้เล่นทุกคนสามารถมีปฏิสัมพันธ์กันในโลกของเกมได้พร้อมกัน (Real-Time Interaction) ซึ่งเปิด

โอกาสให้ผู้เล่นสามารถแข่งขันหรือผูกมิตรกันได้เสมือนอยู่ในโลกแห่งความเป็นจริง โดยเนื้อหาของเกมส่วนใหญ่จะเกี่ยวกับ

การต่อสู้ผจญภัยเพื่อป้องกันตัวหรือในภาวะสงคราม โดยมีลักษณะทั่วไปดังนี้ 

• ผู้เล่นเกมจะเล่นเป็นตัวละครหนึ่งๆ หรือหลายตัวในเวลาเดียวกัน โดยใช้ระบบการควบคุมตัวละครหลายตัว (Multi 

Character Control System : MCC) ซึ่งแต่ละตัวจะมีบทบาทต่อเนื่อง และมีจุดเด่น/จุดด้อยที่แตกต่างกันไป

• ผูเ้ล่นเกมสามารถเพิม่ประสบการณ์ (Level) และเกบ็สะสมอปุกรณ์ต่างๆ (Item) เช่น อาวธุ หรอืคะแนน เพือ่เพิม่ความแข็งแกร่ง

ของตัวละคร ท�าให้มีลักษณะที่แตกต่างจากตัวละครตัวอื่นๆ และสามารถแลกเปลี่ยน/ซื้อขาย Item ในเกมได้

• ลักษณะการด�าเนินชีวิตของตัวละครจะอ้างอิงเหตุการณ์เสมือนสังคมในชีวิตจริง เช่น การแต่งงาน การรับตัวละครอื่นเป็น

ลูกศิษย์หรืออาจารย์ การรวมกลุ่มกันเพื่อต่อสู้กับฝ่ายตรงข้าม เป็นต้น

• การเล่นเกมจะไม่มีผลแพ้หรือชนะ แต่จะต่อเนื่องไปตามเนื้อเรื่องของเกมที่ไม่มีวันสิ้นสุด 

• ผู้เล่นเกมโดยส่วนใหญ่มีความภักดีต่อเกม ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลจากลักษณะของเกมที่กระตุ้นให้เกิดการแข่งขันระหว่างผู้เล่น 

โดยจะใช้เวลาในการเล่นเกมค่อนข้างนาน เพื่อเก็บประสบการณ์หรือ Level ในเกม 

ก2 Casual Game คือ เกมออนไลน์ที่มีตัวการ์ตูนน่ารัก สีสันสดใส มักเป็นเกมเล่นง่ายที่ผู้เล่นเกมไม่ต้องใช้เวลา หรือทักษะ

ในการเล่นมากนัก และสามารถเล่นจบในเวลาอันสั้น ซึ่งเหมาะส�าหรับการเล่นเพื่อผ่อนคลาย

a3 First-Person Shooter คือ เกมออนไลน์แนวยิงต่อสู้กันโดยใช้อาวุธปืนเป็นหลัก แข่งกันง่ายๆ แบ่งเป็นทีม แล้วช่วยกันใน

โหมดต่างๆ มีเวลาจ�ากัดในแต่ละภารกิจ

ก4 Web-based Game คือ เกมออนไลน์ที่เล่นบนเว็บเบราว์เซอร์ต่างๆ โดยไม่จ�าเป็นต้องติดตั้งโปรแกรมก่อนใช้งาน

ก5 MOBA Game คือ เกมออนไลน์ที่ผู้เล่นแต่ละคนจะควบคุมเพียงตัวละครของตัวเองเท่านั้น และแบ่งเป็นสองฝ่ายโจมตี

กัน 

กลุ่มบริษัทฯ ยังมีรายได้ค่าสมาชิก @Cafe ที่เรียกเก็บจากร้านอินเทอร์เน็ตคาเฟ่ในประเทศไทย ส�าหรับการให้สิทธิในการให้

บริการเกมออนไลน์และเกมพีซีที่กลุ่มบริษัทฯ ได้รับลิขสิทธิ์แก่ลูกค้าภายในร้านของตนเอง นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทฯ ยังด�าเนิน

ธุรกจิอ่ืนทีเ่กีย่วข้อง ได้แก่ ธรุกิจให้บรกิารโฆษณาออนไลน์ในเวบ็ไซต์เกมและเวบ็ไซต์ท่า www.playpark.com, www.thaiware.com 

และ www.thaicybergames.com

กลุ่มบริษัทฯ ประกอบธุรกิจให้บริการด้านความบันเทิงออนไลน์ โดยแบ่งธุรกิจออกเป็น 2 ประเภทหลัก คือ การให้บริการ

เกมออนไลน์ และการเป็นตัวแทนจัดจ�าหน่ายเกม 

เกมออนไลน์ คือ เกมคอมพิวเตอร์ที่ใช้เล่นบนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ซึ่งผู้เล่นสามารถแข่งขันและสนทนา (Chat) กับ

บุคคลอื่นที่อยู่ในเกมได้ทันที ผ่านระบบ Server ซึ่งท�าหน้าที่เก็บโปรแกรมเกมหลักและข้อมูลส่วนใหญ่ของผู้เล่นเกม โดยผู้ให้

บริการเกมออนไลน์จะให้บริการแก่ผู้เล่นที่ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ได้ติดตั้ง Client Program เชื่อมโยงกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

และได้เข้าลงทะเบียนเพื่อเล่นเกมผ่านทางเว็บไซต์เกมออนไลน์ 
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การให้บริการเกมออนไลน์เป็นธุรกิจที่สร้างรายได้หลักให้แก่กลุ่มบริษัทฯ ร้อยละ 80-85 ของรายได้ทั้งหมดในปีที่ผ่านมา 

โดยกลุ่มบริษัทฯ จะด�าเนินงานเต็มรูปแบบเพื่อสามารถให้บริการเกมออนไลน์แก่ผู้เล่นเกมในแต่ละประเทศ เริ่มตั้งแต่การจัด

ซื้อลิขสิทธิ์เกม การท�าการตลาดและประชาสัมพันธ์ การจัดตั้งศูนย์บริการข้อมูลเกมและเครือข่ายรับช�าระเงิน และที่ส�าคัญจะ

ต้องจัดเตรียมระบบคอมพิวเตอร์ส�าหรับให้บริการ ได้แก่ ระบบ Server อุปกรณ์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และ Client Program 

รวมถึงการจัดท�าเว็บไซต์เกมออนไลน์ ทั้งนี้ บริษัทในแต่ละประเทศจะมีระบบ Server เป็นของตนเองแยกออกจากกัน 

นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทฯ ยังด�าเนินธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนการให้บริการเกมออนไลน์ ได้แก่ www.playpark.com 

ซึ่งเป็นเว็บไซต์ Game Portal ที่เป็นศูนย์รวมและจุดเชื่อมโยงไปยังเกมต่างๆ ทั้งเกมออนไลน์และเกมพีซี เป็นศูนย์รวมการ

ดาวน์โหลดทุกเกมของกลุ่มบริษัท และเป็นแหล่งชุมชนผู้เล่นเกม อัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับเกม รวมถึงแลกเปลี่ยนข้อมูล รูปภาพ 

และความคิดเห็น   

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 กลุ่มบริษัทฯ ให้บริการเกมใน 6 ประเทศ รวม 27 เกม ดังนี้

หมายเหตุ : มีบางเกมเปิดให้บริการในหลายประเทศ ท�าให้จ�านวนรวมมากกว่า 27 เกม

ไทย

สิงคโปร์

มาเลเซีย

เวียดนาม

ฟิลิปปินส์

อินโดนีเซีย

17

12

11

9

13

6

Ragnarok, Yulgang, Granado Espada, Cabal, Dragon Nest, Elsword, 

Phantasy Star Online 2, Audition, Audition World (World In Audition), 

Strife, Heroes of the Storm, Line of Sight, Advance Dino, Heart Castle, 

Onimusha Soul, Dragonica Mobile และ Dragon Encounter

MapleStory, Cabal, Phantasy Star Online 2, Audition, World In Audition, 

Strife, Heroes of the Storm, Special Force II, Advance Dino, Heart 

Castle, Dragonica Mobile และ Dragon Encounter

TLBB, Phantasy Star Online 2, Super Dance Online, World In Audition, 

Mission Against Terror, Strife, Heroes of the Storm, Advance Dino, 

Heart Castle, Dragonica Mobile และ Dragon Encounter

Yulgang, Cabal, 9Dragons, Phantasy Star Online 2, Strife, Advance 

Dino, Heart Castle, Dragonica Mobile และ Dragon Encounter

Perfect World, Cabal, Phantasy Online Star 2, Assault Fire, World In 

Audition, Audition, Special Force II, Strife, Heroes of the Storm, 

Advance Dino, Heart Castle, Dragonica Mobile และ Dragon Encounter

Phantasy Star Online 2, Strife, Advance Dino, Heart Castle, Dragonica 

Mobile และ Dragon Encounter

ประเทศที่ให้บริการ จ�านวน 
(เกม) เกมออนไลน์ที่ให้บริการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
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 กลุ่มบริษัทฯ ลงทุนในบริษัทที่ด�าเนินธุรกิจที่เกี่ยวกับแหล่งข้อมูลข่าวสารด้านไอที ได้แก่ www.thaiware.com ซึ่งเป็น

เว็บไซต์ที่เป็นศูนย์รวมด้านไอที และยังเป็นแหล่งดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ต่างๆ ทั้งของไทยและต่างประเทศ ทั้งที่จ�าหน่ายและฟรี 

ตลอดจนเป็นแหล่งชุมชนเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร 

กลุ่มบริษัทฯ จัดตั้งบริษัทใหม่ภายใต้ชื่อ บริษัท เพลย์ไซเบอร์เกมส์ จ�ากัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการเกมออนไลน์ใน

ประเทศไทย เมื่อเดือนกรกฎาคม 2555 ด้วยทุนจดทะเบียนที่ช�าระแล้ว 20 ล้านบาท บริษัทฯ ถือหุ้น 100% ของทุนจดทะเบียน 

พร้อมทั้งเปิดให้บริการเกมออนไลน์ในกลุ่ม MOBA ซึ่งเป็นเกมที่ได้รับความนิยมในร้านอินเทอร์เน็ตคาเฟ่       

ในปี 2556 กลุ่มบริษัทฯ ลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท ธิ้งค์พลัส ดิจิตอล จ�ากัด ซึ่งประกอบกิจการให้บริการด้านการตลาด

ผ่านเครือข่ายทางอินเทอร์เน็ต และให้บริการขายสื่อโฆษณา ด้วยทุนจดทะเบียนที่ช�าระแล้ว 5 ล้านบาท โดยบริษัทฯ ถือหุ้นใน

อัตราร้อยละ 60 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งการลงทุนในธิ้งค์พลัสเป็นการสนับสนุนธุรกิจหลักของบริษัทฯ ให้เติบโตและแข็งแกร่งยิ่ง

ขึ้น      

เมื่อต้นปี 2557 กลุ่มบริษัทฯ ลงทุนซื้อหุ้นสามัญของบริษัท Level Up! Inc. ซึ่งประกอบกิจการให้บริการด้านเกมออนไลน์ใน

ประเทศฟิลิปปินส์ ด้วยทุนจดทะเบียนที่ช�าระแล้ว 103 ล้านบาท โดยบริษัทฯ ถือ 100% ของทุนจดทะเบียน บริษัทเห็นว่า 

Level Up! มีศักยภาพในการด�าเนินการให้บริการเกมออนไลน์ในประเทศฟิลิปปินส์ ตลอดจนมีทีมงานที่มีความช�านาญ ซึ่งจะ

เป็นการสนับสนุนธุรกิจหลักของบริษัทฯ ให้เติบโตและแข็งแกร่งยิ่งขึ้น และเป็นการเพิ่มแหล่งรายได้ในต่างประเทศให้แก่กลุ่ม

บริษัทฯ       

ปัจจุบัน กลุ่มบริษัทฯ คิดค่าบริการเกมออนไลน์จากผู้เล่นเกมใน 2 ลักษณะ คือ 

• การคิดค่าบริการตามระยะเวลาการเล่นเกม (Air Time Sale) : ผู้เล่นเกมจะจ่ายค่าบริการตามระยะเวลาที่ใช้เล่นเกม ซึ่งวิธี

นีจ้ะใช้ส�าหรบัเกม MMORPG เป็นส่วนใหญ่ ในปัจจบุนัมเีพยีง Ragnarok Online เพยีงเกมเดยีว ซึง่คดิเป็นสดัส่วนน้อยมาก

ของรายได้ทั้งหมดในปี 2558

• การขาย Item ในเกม (Item Sale) : ผู้ให้บริการเกมจะอนุญาตให้ผู้เล่นเกมสามารถเข้ามาเล่นเกมได้ฟรี เพื่อที่จะเสนอขาย 

Item ในเกม เช่น อาวุธ เครื่องแต่งกาย และเครื่องประดับ ให้แก่ผู้เล่นเกม ทั้งนี้ ผู้เล่นเกมมีสิทธิที่จะซื้อหรือไม่ซื้อ Item ก็ได้ 

โดย Item ที่ขายได้จะถือเป็นค่าบริการเกมของกลุ่มบริษัทฯ ทั้งนี้ ราคาขาย Item จะขึ้นอยู่กับประเภทและความนิยมของ

เกม ประเทศทีใ่ห้บรกิาร นโยบายการตลาดในแต่ละช่วงเวลา และจ�านวน Item ทีเ่สนอขาย หากขายเหมารวมเป็นแพก็เกจก็

จะมีราคาที่ถูกลง 

ปัจจุบัน สัดส่วนการคิดค่าบริการในตลาดเกมออนไลน์ทั่วโลกได้เปลี่ยนจาก Air Time Sale เป็น Item Sale เป็นส่วนมาก 

โดยผู้ให้บริการเกมเชื่อว่าการให้บริการเล่นเกมฟรีก่อน จะสามารถดึงดูดให้ผู้เล่นเกมทั้งกลุ่มเดิมและกลุ่มใหม่เข้ามาทดลอง

เล่นเกม ซึ่งจะเพิ่มโอกาสให้กลุ่มบริษัทฯ มีรายได้จากการขาย Item มากยิ่งขึ้น

8.2.2 การจัดจ�าหน่ายและช่องทางการจัดจ�าหน่าย

กิจกรรมทางการตลาด

กลุ่มบริษัทฯ ใช้ชื่อ “เอเชียซอฟท์” หรือ “Asiasoft” เป็นชื่อทางการค้ามาตั้งแต่เริ่มด�าเนินธุรกิจในปี 2544 ซึ่งต่อมาได้กลาย

เป็นชื่อที่เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางในหมู่ผู้เล่นเกมทั่วทั้งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในฐานะผู้น�าในการให้บริการเกม

ออนไลน์ ทัง้ในด้านการคดัสรรเกมชัน้น�า การท�าการตลาดเพือ่รกัษาฐานผูเ้ล่นเกม รวมทัง้ความน่าเชือ่ถอืของระบบเครือ่งแม่ข่าย

ในการให้บริการ  

โดยกิจกรรมทางการตลาดนับเป็นกลยุทธ์ส�าคัญที่จะสื่อสารให้ลูกค้ารับทราบและเข้าใจในบริการและเกมออนไลน์ที่กลุ่ม



043

บริษัทฯ ได้น�าเสนอ รวมทั้งได้ตระหนักว่ากลุ่มบริษัทฯ เป็นส่วนหนึ่งของความบันเทิงในชีวิตประจ�าวันที่ราคาถูกกว่าและหาซื้อ

ได้ง่าย นอกเหนือจากการเปิดตัวเกมแล้ว กิจกรรมทางการตลาดยังรวมถึงกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างฐานะทางการตลาด 

ภาพลักษณ์องค์กร และเพื่อสังคม นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทฯ ยังได้ส�ารวจตลาดอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เข้าใจความต้องการและ

พฤติกรรมของผู้เล่นเกม ซึ่งช่วยให้การจัดท�ากิจกรรมทางการตลาดมีประสิทธิภาพและสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า 

อีกทั้งยังจัดกิจกรรมการตลาดร่วมกับร้านตัวแทนจ�าหน่ายและร้านอินเทอร์เน็ตคาเฟ่ เพื่อให้ร้านดังกล่าวเข้าใจเกมออนไลน์ 

การบริการ และกลยุทธ์ทางด้านราคาของกลุ่มบริษัทฯ

การจัดจ�าหน่าย

ในการให้บริการเกมออนไลน์ กลุ่มบริษัทฯ จะจัดจ�าหน่ายสินค้า คือบัตรเติมเงินล่วงหน้า @Cash และร่วมมือกับ AIS และ 

True จ�าหน่ายบัตร One-2-Call! และ TrueMoney เพื่อรับช�าระค่าบริการเกม โดยกลุ่มบริษัทฯ เชื่อว่าการจ�าหน่ายที่มี

ประสิทธิภาพเป็นช่องทางส�าคัญที่จะน�าบริการเกมออนไลน์เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างรวดเร็ว 

การจ�าหน่าย @Cash, One-2-Call! และ TrueMoney ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ : 

กลุ่มบริษัทฯ จ�าหน่ายบัตรเติมเงินล่วงหน้า @Cash เพื่อรับช�าระค่าบริการเกม โดยเมื่อผู้เล่นเกมได้จ่ายเงินเพื่อซื้อรหัสแล้ว 

จะได้รับหมายเลข (Serial No.) และรหัส (Password) ส�าหรับลงทะเบียนเติมเวลา แลกคะแนน หรือได้รับเงินเสมือนจริงเพื่อใช้

ซื้อ Item ในเกมทุกเกมของบริษัทที่ให้บริการในแต่ละประเทศ นอกจากนี้ เงินเสมือนจริง @Cash ยังใช้ช�าระค่าบริการเกม

ออนไลน์ที่ให้บริการโดยบริษัทที่ร่วมเป็นพันธมิตรกับกลุ่มบริษัทฯ 

• ผ่านบัตรเครดิตและเดบิตของธนาคารในประเทศไทยที่สามารถใช้ซื้อสินค้าออนไลน์ได้

• จ�าหน่ายบัตรเติมเงินล่วงหน้า One-2-Call! และ TrueMoney ผ่านร้านสะดวกซื้อ

• ผ่านระบบ PlayMall 

ผู้เล่นเกมสามารถเติมเงินเข้าเกมออนไลน์ของบริษัทฯ ด้วยบัตรเงินสด @Cash, One-2-Call! และ TrueMoney รวมถึง

ระบบ PlayMall ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

ประเทศไทย :

• บัตรเงินสด One-2-Call! : คือช่องทางที่บริษัทฯ ได้ร่วมมือกับ AIS เพื่อให้ผู้เล่นมีความสะดวกในการเติมเงินมากขึ้น โดย

ผู้เล่นเกมสามารถซื้อบัตรเงินสด One-2-Call! ท่ีมีสัญลักษณ์ @ ตรงมุมบัตร สามารถน�ามาเติมเงินได้เช่นเดียวกับบัตร 

@Cash บริษัทฯ เริ่มให้บริการส่วนนี้ตั้งแต่เดือนกันยายน 2553

• บัตรเงินสด TrueMoney : คือช่องทางที่บริษัทฯ ร่วมมือกับ True เพื่อให้ผู้เล่นเกมมีความสะดวกในการเติมเงินมากขึ้น โดย

ผู้เล่นเกมสามารถซื้อบัตรเงินสด TrueMoney ได้ที่ True Shop และ 7-Eleven เพื่อเติมเงินส�าหรับใช้บริการเล่นเกม

ออนไลน์ของบริษัท

• PlayMall : ช่องทางใหม่ล่าสุด รองรับผู้เล่นเกมจากทุกภูมิภาค โดยผู้เล่นเกมสามารถเติมเงินผ่านบัตรเครดิต บัตรเดบิต 

และบัตรเงินสดของผู้ให้บริการมือถือในแต่ละประเทศที่ให้บริการเกมออนไลน์ของกลุ่มบริษัทฯ
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มาเลเซีย :

• Online Credit Card : ขายบัตรอิเล็กทรอนิกส์ @Cash ผ่านเว็บไซต์ passport.asiasoftsea.com หรือ paypal.com โดย

ช�าระเงินผ่านบัตรเครดิต

• MOL e-Pin : ระบบช�าระเงินในมาเลเซีย โดยผู้เล่นเกมสามารถซื้อบัตรอิเล็กทรอนิกส์ @Cash ผ่าน MOLPoints ซึ่งเป็น

ระบบจัดจ�าหน่ายสินค้าแบบเติมเงินด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยช�าระเงินผ่านร้านค้าที่เป็นตัวแทนจ�าหน่าย หรือช�าระ

เงินออนไลน์ผ่านเว็บ www.offgamers.com หรือร้านค้าที่มีสัญลักษณ์ E-Pay Service

• @Cash on Mobile : ขายบัตรอิเล็กทรอนิกส์ @Cash ผ่านโทรศัพท์มือถือในมาเลเซีย ซึ่งผู้เล่นเกมจะช�าระเงินผ่านระบบ

เครือข่าย Maxis

สิงคโปร์ :

• S.A.M Kiosk e-Pin เป็นระบบรับช�าระเงินในสิงคโปร์ โดยผู้เล่นเกมสามารถซื้อบัตรอิเล็กทรอนิกส์ @Cash ผ่านทาง

เครื่องจ่ายเงินอัตโนมัติ S.A.M. และผ่านทางเครื่องจ่ายอัตโนมัติ AXS

• @Cash on Mobile : ขายบัตรอิเล็กทรอนิกส์ @Cash ผ่านโทรศัพท์มือถือในสิงคโปร์ ซึ่งผู้เล่นเกมจะช�าระเงินผ่านระบบ

เครือข่าย Singtel, StarHub และ GX

• MOL e-Pin : ระบบช�าระเงินในสิงคโปร์ โดยผู้เล่นเกมสามารถซื้อบัตรอิเล็กทรอนิกส์ @Cash ผ่าน MOLPoints, eNETS 

และ PayPal ซึ่งเป็นระบบจัดจ�าหน่ายสินค้าแบบเติมเงินด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

• @Global Game : ระบบที่ผู้เล่นเกมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สามารถเล่นเกมออนไลน์ด้วยกันได้ ท�าให้ผู้เล่น

สามารถสร้างมิตรภาพ รวมทั้งสามารถแข่งขันกันในระดับภูมิภาค ในกลุ่ม SEA Online Tournaments โดยผู้เล่นสามารถ

ซื้อบัตร @Cash ได้ทุกช่องทางในทุกประเทศในกลุ่มบริษัทเอเชียซอฟท์

อินโดนีเซีย :

• Uni-Pin : เป็นระบบรับช�าระเงินในอินโดนีเซีย ผู้เล่นเกมสามารถซื้อบัตรเงินสดอิเล็กทรอนิกส์ โดยช�าระเงินผ่านตัวแทน

จ�าหน่าย Indomaret ซึ่งเป็นร้านสะดวกซื้อที่มีสาขามากที่สุดในอินโดนีเซีย

• @Cash Prepaid Card : จ�าหน่ายผ่านร้านค้าตัวแทนจ�าหน่าย 

ฟิลิปปินส์ :

• MOL e-Pin : ระบบช�าระเงินในฟิลิปปินส์ โดยผู้เล่นเกมสามารถซื้อบัตรอิเล็กทรอนิกส์ผ่าน MOLPoints ซึ่งเป็นระบบจัด

จ�าหน่ายสินค้าแบบเติมเงินด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

• Online Credit Card : ขายบัตรอิเล็กทรอนิกส์ @Cash ผ่านเว็บไซต์ passport.asiasoftsea.com หรือ paypal.com โดย

ช�าระเงินผ่านบัตรเครดิต
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การจัดจ�าหน่ายบัตรเติมเงินล่วงหน้า @Cash

ผู้เล่นเกมสามารถช�าระค่าบริการเกมออนไลน์ผ่านการซื้อบัตรเติมเงินล่วงหน้า @Cash ทั้งในรูปแบบบัตรพลาสติกจาก

ตัวแทนจ�าหน่าย และในรูปแบบบัตรอิเล็กทรอนิกส์จากระบบอิเล็กทรอนิกส์ประเภทต่างๆ

การจัดจ�าหน่ายบัตรเติมเงินล่วงหน้า One-2-Call!

ในปี 2553 บริษัทฯ เพิ่มช่องทางการเติมเงินผ่านบัตรเงินสด One-2-Call!

การจัดจ�าหน่ายบัตรเติมเงินล่วงหน้า TrueMoney

ในปี 2555 บริษัทฯ เพิ่มช่องทางการเติมเงินผ่านบัตรเงินสด TrueMoney
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8.2.3 กลยุทธ์การแข่งขัน

การกระจายการลงทุนในธุรกิจเกมออนไลน์ไปยังหลายประเทศที่มีศักยภาพ

ปัจจุบัน กลุ่มบริษัทฯ กระจายการลงทุนในธุรกิจให้บริการเกมออนไลน์ไปยัง 6 ประเทศ/กลุ่มประเทศในภูมิภาค

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ คือ ไทย สิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และอินโดจีน (เวียดนาม พม่า และกัมพูชา) เพื่อ

ลดความเสี่ยงจากการลงทุนภายในประเทศ หรือในประเทศใดประเทศหนึ่ง โดยมีกลยุทธ์การบริหารจัดการในระดับภูมิภาคที่

ช่วยให้สามารถลดต้นทุนการด�าเนินงาน ทั้งจากการร่วมกันจัดซื้อลิขสิทธิ์เกมออนไลน์ คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง รวม

ทั้งการใช้ทรัพยากรบุคคลร่วมกัน การถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยี และประสบการณ์จากการด�าเนินธุรกิจในประเทศหนึ่งไปสู่อีก

ประเทศหนึ่ง ซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสความส�าเร็จของธุรกิจ

การเพิ่มจ�านวนเกมออนไลน์ และปรับปรุงเกมเดิมให้ทันสมัยอยู่เสมอ 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 กลุม่บรษิทัฯ ให้บรกิารเกมออนไลน์รวม 27 เกม ใน 6  ประเทศ โดยตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมา กลุ่ม

บริษัทฯ ร่วมกับผู้ผลิตและจัดจ�าหน่ายเกมออนไลน์ในการปรับปรุงรูปแบบและเนื้อหาเกมให้ทันสมัยอยู่เสมอ รวมทั้งมีแผนเปิด

ให้บริการเกมใหม่ที่หลากหลายเพิ่มขึ้นในแต่ละประเทศ เพื่อตอบสนองความต้องการทั้งในด้านรูปแบบ กราฟิก และเนื้อหาเกม 

โดยครอบคลุมในทุกประเภทของเกม

โดยในปีที่ผ่านมาได้ปรับสถานะเป็นผู้น�าส่วนแบ่งการตลาดในกลุ่ม Web Game และมีการเพิ่มส่วนแบ่งตลาดในกลุ่มเกม 

FPS เพิ่มเติมจากเดิมที่เป็นผู้น�าส่วนแบ่งการตลาดในกลุ่มเกม MMORPG และ Casual

การเสริมสร้างฐานะทางการตลาดให้แข็งแกร่งอย่างต่อเนื่อง 

กลุ่มบริษัทฯ เสริมสร้างฐานะทางการตลาดให้แข็งแกร่งอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นกลยุทธ์ 3 ด้าน เพื่อสร้างความแตกต่าง

จากคู่แข่ง และรักษาสถานะการเป็นผู้ให้บริการเกมออนไลน์อันดับ 1 ในภูมิภาค 

• การน�าเสนอเกมออนไลน์ชั้นน�าที่เป็นที่รู้จักและนิยมในตลาดต่างประเทศ : กลุ่มบริษัทฯ เชื่อว่าเกมที่เป็นที่รู้จักและได้รับ

ความนิยมในตลาดต่างประเทศ มักมีจุดเด่นทั้งด้านรูปแบบและเนื้อหา ซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสความส�าเร็จของกลุ่มบริษัทฯ 

ในการท�าการตลาดในประเทศเป้าหมาย

• การท�ากิจกรรมทางการตลาดโดยตรงแก่กลุ่มเป้าหมาย : กลุ่มบริษัทฯ สามารถใช้ฐานลูกค้าจากข้อมูลของบริษัทเป็น

จุดเริ่มต้นในการท�ากิจกรรมทางการตลาดโดยตรง เพื่อรักษาและขยายฐานลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ซึ่งรวมถึงกิจกรรมเปิดตัว

และแนะน�าเกมใหม่ การส่งเสริมการเล่นเกมทั้งในรูปแบบกิจกรรมในเกม เช่น การแข่งขันในเกมออนไลน์ กิจกรรมพิเศษ

ตามเทศกาล เป็นต้น และในรูปแบบกิจกรรมนอกเกมออนไลน์ เช่น การรวมกลุ่มและสังสรรค์ระหว่างผู้เล่นเกม การส่ง

จดหมายแนะน�าเกมใหม่ การสนับสนุนกิจกรรมช่วยเหลือสังคม เป็นต้น 

• การเพิ่มจ�านวนและกระจายช่องทางการจัดจ�าหน่ายให้ครอบคลุมและทั่วถึง : กลุ่มบริษัทฯ มีแผนเพิ่มจ�านวนตัวแทน

จ�าหน่ายบัตรเติมเงินล่วงหน้า @Cash และสินค้าเกมออนไลน์อื่นๆ เช่น คู่มือ Items package เป็นต้น เพื่อให้ครอบคลุม

ทั่วประเทศมากยิ่งขึ้น โดยมุ่งขยายเครือข่ายไปยังช่องทางที่หลากหลาย โดยจะเห็นได้จากการเพิ่มช่องทางใหม่ๆ ที่ผ่านมา 

ซึ่งเป็นช่องทางที่สามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้มากขึ้น ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน โดยรักษาฐานลูกค้า

เดิมและเพิ่มฐานผู้เล่นเกมใหม่ อีกทั้งกลุ่มบริษัทฯ ยังพัฒนาช่องทางการจ�าหน่ายบัตรอิเล็กทรอนิกส์ให้ดียิ่งขึ้น เพื่อลด

ต้นทุนการด�าเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ ในอนาคต โดยเครือข่ายการจัดจ�าหน่ายดังกล่าวสามารถใช้เป็นช่องทางการท�า

ตลาดได้เป็นอย่างดี จากการจัดกิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน เช่น การแจกโปสเตอร์และสื่อโฆษณา เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มผู้เล่นเกม

โดยตรง

 การท�ากิจกรรมทางการตลาดเพื่อกระตุ้นยอดขาย Item

เนื่องจากเกมออนไลน์ส่วนใหญ่ที่กลุ่มบริษัทฯ ให้บริการในปัจจุบัน คิดค่าบริการจากการขาย Item ในเกม กลุ่มบริษัทฯ จึง

มุ่งเน้นท�าการตลาดโดยตรงต่อกลุ่มผู้เล่นเกม เพื่อกระตุ้นการซื้อ Item อย่างต่อเน่ือง เช่น การจัดแพ็กเกจการขาย Item ใน
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แต่ละเดือน การท�า Item Shop / Item Mall ในเว็บไซต์ การส่ง Newsletter และ SMS ให้ผู้เล่นเกม เป็นต้น

การให้บริการศูนย์ข้อมูลเกมออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพ

การให้บริการศูนย์ข้อมูลเกมออนไลน์นับเป็นเครื่องมือส�าคัญท่ีช่วยผู้เล่นเกมให้สามารถเล่นเกมได้อย่างราบรื่นและต่อเนื่อง 

ซึ่งจะส่งผลให้ผู้เล่นเกมมีความมั่นใจและเชื่อมั่นในบริการของกลุ่มบริษัทฯ ท�าให้เกิดความภักดีต่อเกม เพิ่มระยะเวลาการเล่น 

และเพิ่มโอกาสในการซื้อ Item ในเกม ปัจจุบัน กลุ่มบริษัทฯ ให้บริการข้อมูลเกมผ่านทาง Call Center, Email และ Live Chat 

ตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งกลุ่มบริษัทฯ มีนโยบายพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการดังกล่าวให้ดียิ่งขึ้น พร้อมทั้งจัดหา

บุคลากรและอุปกรณ์ให้เพียงพอต่อการให้บริการแก่ผู้เล่นเกมที่คาดว่าจะมีจ�านวนมากขึ้นในอนาคต 

การพัฒนาระบบ Server ที่ใช้ให้บริการเกมออนไลน์

กลุ่มบริษัทฯ เชื่อว่าระบบ Server ที่ดีและมีประสิทธิภาพจะช่วยให้ผู้เล่นเกมสามารถมีปฏิสัมพันธ์ในโลกของเกมได้พร้อม

กันอย่างราบรื่น ต่อเนื่อง และรวดเร็ว ซึ่งถือเป็นหัวใจส�าคัญของการเล่นเกมออนไลน์ ดังนั้น การพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

ของระบบ Server อย่างต่อเนื่อง การปรับปรุงระบบรักษาข้อมูลให้มีความทันสมัย รวมถึงการเพิ่มขนาดวงจรสื่อสารความเร็วสูง

ให้สามารถรองรบัจ�านวนผูเ้ล่นเกมทีจ่ะเพิม่ขึน้ในอนาคต จะช่วยให้กลุม่บรษิทัฯ มคีวามพร้อมและสามารถให้บรกิารเกมออนไลน์

ด้วยความเร็วเต็มประสิทธิภาพ ลดความผิดพลาดหรือการสูญหายของข้อมูล และลดปัญหาการหยุดให้บริการที่อาจเกิดขึ้นได้ 

บริษัทฯ ได้รับ ISO/IEC 27001:2005 (Information Security Management System : ISMS) ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ก�าหนดขึ้น

โดยองค์กรที่มีชื่อเสียงและมีความน่าเชื่อถือระหว่างประเทศ คือ ISO (The International Organization for Standardization) 

และ IEC (The International Electrotechnical Commission) โดยก�าหนดเป็นมาตรฐานด้านการบริหารจัดการความมั่นคง

ปลอดภัยให้กับระบบสารสนเทศ ที่องค์กรต่างๆ น�ามาให้บริการแก่ลูกค้าภายในและภายนอกองค์กร โดยมาตรฐานนี้สามารถ

น�าไปประยุกต์ใช้ครอบคลุมทุกกลุ่มอุตสาหกรรมและทุกกลุ่มธุรกิจ 

ประโยชน์หลักจากการใช้มาตรฐาน ISO/IEC 27001:2005 

• ข้อมูลของลูกค้า และระบบต่างๆ ที่ให้บริการมีความปลอดภัย ถูกต้อง และพร้อมใช้งานเสมอ ท�าให้ลูกค้าพึงพอใจ 

• ให้ความมั่นใจแก่ลูกค้าและบริษัทคู่ค้า ว่าบริษัทจะสามารถด�าเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง ไม่สะดุด ทั้งด้านการให้บริการ

และการท�าธุรกิจระหว่างคู่ค้า

อัตราค่าบริการเกมออนไลน์ที่เหมาะสมและแข่งขันได้

กลุ่มบริษัทฯ มีนโยบายการตั้งราคาค่าบริการเกมออนไลน์ในอัตราที่เหมาะสมแก่กลุ่มลูกค้าในแต่ละประเทศ โดยมุ่งเน้น

การให้เล่นเกมฟรีและคิดค่าบริการจากการขาย Item ในเกม เพื่อช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันกับผู้ประกอบการทั้ง

ในอุตสาหกรรมเดียวกันและในธุรกิจความบันเทิงอื่นๆ ในขณะเดียวกัน อัตราค่าบริการดังกล่าวจะต้องสามารถสร้างผล

ตอบแทนที่ดีให้แก่กลุ่มบริษัทฯ ได้ อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัทฯ ไม่มีนโยบายท�าการตลาดด้วยอัตราค่าบริการที่ต�า่กว่าคู่แข่ง 

(Price War)

8.3 การตลาดและภาวะการแข่งขัน

8.3.1 ภาพรวมอุตสาหกรรมเกมออนไลน์โดยทั่วไปในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ภูมภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ถอืเป็นตลาดเป้าหมายในการให้บรกิารด้านความบนัเทงิออนไลน์ของกลุม่บรษิทัฯ ซึง่ประกอบด้วย 

6 ประเทศ คือ ไทย สิงคโปร์ มาเลเซีย เวียดนาม อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ ปัจจุบันอัตราการเติบโตของจ�านวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ต

เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เนื่องจากกระแสสังคมออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือ Twitter ก็ตาม ซึ่งจ�านวนผู้เล่นเกมออนไลน์

จะสัมพันธ์กับจ�านวนผู้เล่นอินเทอร์เน็ต รวมทั้งค่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงที่มีราคาถูกลงอย่างรวดเร็ว เนื่องจากภาวะการ

แข่งขันของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต ยิ่งเป็นปัจจัยสนับสนุนให้เห็นว่า ตลาดเกมออนไลน์ในภูมิภาคนี้ยังคงมีศักยภาพในการ

เติบโตได้อีกมาก
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นอกจากนี้ ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเกมออนไลน์ยังมีข้อได้เปรียบผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมความบันเทิงอื่น เช่น 

เกมพีซี เกมอาร์เขด การดูหนัง การฟังเพลง และคาราโอเกะ ในหลายๆ ด้าน ดังนี้

• เกมออนไลน์เป็นความบันเทิงราคาถูกกว่าและเข้าถึงง่าย : เกมออนไลน์สามารถเล่นได้ทุกที่ที่มีอินเทอร์เน็ต โดยผู้เล่นส่วน

ใหญ่ในภูมิภาคนี้จะนิยมเล่นเกมออนไลน์ในร้านอินเทอร์เน็ตคาเฟ่ เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายที่ถูกกว่า สะดวกสบาย และยัง

เป็นแหล่งชุมนุมพบปะของผู้เล่นเกม ยกเว้นในสิงคโปร์ ซึ่งประชากรส่วนใหญ่มักนิยมเล่นเกมออนไลน์จากเครื่อง

คอมพิวเตอร์ของตนเอง เนื่องจากสิงคโปร์เป็นประเทศที่มีระบบเครือข่ายการสื่อสารทางอินเทอร์เน็ตครอบคลุมอย่างกว้าง

ขวางและเข้าถึงง่าย ประกอบกับค่าใช้จ่ายในการเล่นเกมออนไลน์ยังคงมีอัตราที่ต�า่กว่า เมื่อเทียบกับความบันเทิงประเภท

อื่นๆ อย่างไรก็ตาม แนวโน้มของผู้เล่นเกมที่บ้านมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง และมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับในอดีต ทั้งนี้ 

ในปัจจุบัน ประเทศไทย มาเลเซีย และอินโดนีเซียนั้น มีสัดส่วนของผู้เล่นเกมที่บ้านสูงกว่าที่เล่นในร้านอินเทอร์เน็ตคาเฟ่

• ผู้เล่นเกมออนไลน์ส่วนใหญ่มีการใช้บริการเกมอย่างต่อเนื่อง : เนื่องจากลักษณะการเล่นเกมออนไลน์ส่งเสริมผู้เล่นเกมให้

มีความสัมพันธ์ในเชิงกลุ่ม โดยการแข่งขันหรือติดต่อกับผู้เล่นเกมรายอื่นที่อยู่ต่างสถานที่ในเวลาเดียวกัน โดยเฉพาะเกม

ประเภท MMORPG ซึ่งผู้เล่นเกมแต่ละรายจะมีบทบาทสมมติท่ีแตกต่างกัน ท�าให้ต้องเล่นเกมร่วมกันเป็นกลุ่มเพื่อ

บรรลุภารกิจในเกม จึงท�าให้เกมมีความสนุกสนานน่าติดตามมากยิ่งขึ้น อีกทั้งผู้เล่นเกมต้องใช้เวลาในการฝึกทักษะต่างๆ 

ในเกม เพื่อให้เป็นผู้ชนะ ท�าให้ผู้เล่นเกมมีความผูกพันกับเกมมากยิ่งขึ้น

• การกระจายตัวของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลและสัญญาณอินเทอร์เน็ต : เน่ืองจากปัจจุบันเครื่องคอมพิวเตอร์

ส่วนบุคคลนั้นมีราคาไม่สูงนัก ท�าให้สามารถเป็นเจ้าของได้ง่ายขึ้น รวมทั้งมีสเป็กที่สูงขึ้นกว่าเดิม ท�าให้สามารถเล่นเกมที่

มีคุณภาพสูงๆ ได้ ถือเป็นการขยายตลาดไปยังตลาดใหม่ๆ ซึ่งในประเทศไทยเองก็ก�าลังก้าวเข้าสู่สภาวะน้ีเช่นกัน 

เนื่องจากปัจจุบันผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตแข่งขันกันด้านความเร็วอินเทอร์เน็ต ท�าให้ค่าบริการอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย

ราคาถูกลง ในขณะที่มีความเร็วเพิ่มขึ้น

• ปัญหาในการถูกละเมิดลิขสิทธิ์ต�่า : ปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์ ทั้งในด้านงานเพลง เกมพีซี โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และงาน

บันเทิงอื่นๆ ถือเป็นปัญหาใหญ่ของผู้ประกอบการในภูมิภาคนี้ที่ยังไม่สามารถแก้ไขได้ และส่งผลกระทบต่อผลการด�าเนิน

งาน จนท�าให้ไม่สามารถด�าเนินกิจการได้ต่อไป ในขณะที่ผู้ประกอบการในธุรกิจเกมออนไลน์จะประสบปัญหานี้น้อยกว่า 

เนื่องจากเกมออนไลน์มีส่วนประกอบหลักของโปรแกรมอยู่บนระบบ Server ของผู้ให้บริการ ซึ่งผู้เล่นเกมไม่สามารถเข้าถึง

ได้ อีกทั้ง Client Program ซึ่งเป็นโปรแกรมส�าหรับติดตั้งในเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้เล่นเกมก่อนการเล่นเกมในครั้งแรก

ยังมีราคาต�่า ท�าให้ปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์เกมออนไลน์ไม่รุนแรงเท่ากับงานลิขสิทธิ์อื่นที่มีผลิตภัณฑ์วางจ�าหน่ายในรูป

แบบซีดี ดีวีดี หรือตลับเกม ซึ่งง่ายต่อการท�าซ�้าและเผยแพร่

8.3.2 ภาพรวมอุตสาหกรรมเกมออนไลน์ในไทย สิงคโปร์ มาเลเซีย เวียดนาม อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์

ปัจจุบันกลุ่มบริษัทฯ ให้บริการเกมออนไลน์ใน 6 ประเทศ คือ ไทย สิงคโปร์ มาเลเซีย เวียดนาม อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ 

ซึ่งถือเป็นกลุ่มประเทศที่มีอัตราการเติบโตของอุตสาหกรรมให้บริการเกมออนไลน์ที่สูงและต่อเนื่อง โดยในอดีต ผู้ให้บริการเกม

ส่วนใหญ่เป็นรายเล็กที่เปิดให้บริการเกมเพียงไม่กี่เกม ซึ่งมักเป็นประเภท MMORPG และคิดค่าบริการตามระยะเวลาการเล่น 

แต่ในปัจจุบันการแข่งขันในอุตสาหกรรมมีมากขึ้นจากการเข้ามาของผู้ประกอบการรายใหญ่และการเปิดตัวเกมออนไลน์ใหม่

อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งการเปลี่ยนรูปแบบการคิดค่าบริการเกม จากการคิดตามเวลาเป็นการให้เล่นเกมฟรีแต่คิดบริการจากการ

ขาย Item ในเกม ส่งผลให้การแข่งขันมีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น

ค่าลิขสิทธิ์เกมออนไลน์ถือเป็นต้นทุนการด�าเนินงานที่ส�าคัญส�าหรับผู้ประกอบการในธุรกิจนี้ ซึ่งในปัจจุบันผู้ให้บริการเกม

ส่วนใหญ่ในประเทศดังกล่าวมักจะจัดซื้อลิขสิทธิ์เกมออนไลน์ที่เป็นที่นิยมและ/หรือประสบความส�าเร็จในประเทศอื่นๆ มาจาก

ผู้พัฒนาหรือผู้จัดจ�าหน่ายเกมออนไลน์ในต่างประเทศ มากกว่าจะพัฒนาเกมเอง อย่างไรก็ตาม ผู้ให้บริการเกมเริ่มมีแนวโน้ม

พัฒนาเกมออนไลน์ของตนเอง เพื่อลดต้นทุนค่าลิขสิทธิ์เกมที่เพิ่มสูงขึ้น อย่างไรก็ตาม เกมออนไลน์ที่พัฒนาโดยผู้พัฒนาเกมใน

ไทยยังไม่ได้รับความนิยม

โดยภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขันของตลาดเกมออนไลน์ในประเทศไทย สิงคโปร์ มาเลเซีย เวียดนาม อินโดนีเซีย และ
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ฟิลิปปินส์ สามารถสรุปได้ดังนี้

ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขันของตลาดเกมออนไลน์ในประเทศไทย

อตุสาหกรรมเกมออนไลน์ในไทยปี 2558 มมีลูค่าตลาดอยูท่ีป่ระมาณกว่า 4,500 ล้านบาท (ข้อมลูจากภายในบรษิทั) โดยปี 2558 มี

การแข่งขันกันที่ไม่รุนแรง ดังจะเห็นได้จากจ�านวนผู้ให้บริการเกมออนไลน์ที่ลดลงจาก 49 รายในปี 2557 เป็น 35 รายในปี 2558 

และมีจ�านวนเกมที่ให้บริการลดลงจาก 158 เกมในปี 2557 เป็น 94 เกม ในปี 2558 โดยมีเกมที่เปิดใหม่ในปี 2558 เพียง 23 เกม

ปัจจัยส�าคัญที่สนับสนุนการเติบโตของธุรกิจเกมออนไลน์ในประเทศไทย

• การเติบโตของการให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (Broadband Internet) : ในช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมา ธุรกิจให้บริการ

อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเติบโตขึ้นในอัตราสูงจากการแข่งขันที่รุนแรงระหว่างผู้ให้บริการ ทั้งในด้านบริการและราคา โดย

ปัจจุบันมีอัตราค่าบริการประมาณ 599 บาทต่อเดือน ส�าหรับความเร็วประมาณ 10 เมกะบิตต่อวินาที ซึ่งถือว่าค่อนข้างต�่า 

จึงท�าให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลาย และเนื่องจากความเร็วในการดาวน์โหลดข้อมูลมีผลต่อ

ความสนุกในการเล่นเกมออนไลน์ จึงท�าให้มีผู้สนใจเล่นเกมออนไลน์เพิ่มขึ้นตามไปด้วย ซึ่งช่วยเพิ่มโอกาสให้บริการเกม

ออนไลน์สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าใหม่ได้อย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้น

• ความหลากหลายของเกมออนไลน์ที่เปิดให้บริการ : ในช่วงที่ผ่านมา ผู้ให้บริการเกมออนไลน์ในไทยเปิดให้บริการเกมใหม่

ที่หลากหลาย ทั้งในด้านรูปแบบและเนื้อหาที่แปลกใหม่ ที่ช่วยเพิ่มความสนุกในการเล่นเกมออนไลน์ ซึ่งเป็นการเพิ่มทาง

เลือกของผู้เล่นเกม รวมทั้งช่วยดึงดูดความสนใจของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายให้เข้ามาทดลองเล่นเกมมากยิ่งขึ้น 

• การให้บริการลูกค้ามีความส�าคัญมากขึ้น : ในช่วง 2-3 ปีต่อจากนี้ ตลาดเกมออนไลน์จะมีการแข่งขันที่เข้มข้นขึ้น ซึ่งการ

ให้บริการแก่ลูกค้าจะกลายเป็นปัจจัยหลักที่จะรักษาฐานลูกค้าไว้ ผู้ให้บริการจึงพัฒนาการให้บริการให้ดีขึ้น เพื่อให้เป็นที่

พอใจของลูกค้า เช่น มีระบบ Call Center 24 ช.ม. มีการอัปเดตคอนเทนต์อย่างสม�า่เสมอ รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมและ

โปรโมชั่นผ่านสื่อช่องทางต่างๆ เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มผู้เล่นมากขึ้น

• การจัดตั้งสมาคม E-Sports : ในอดีต ยังมีปริมาณผู้เล่นเกมคอมพิวเตอร์น้อย การเล่นเกมคอมพิวเตอร์เป็นกิจกรรมเฉพาะ

กลุ่ม และบางครั้งเกมคอมพิวเตอร์ก็ถูกมองว่าเป็นสิ่งมอมเมาเยาวชนและเป็นปัญหาสังคม แต่ปัจจุบัน เกมคอมพิวเตอร์

ได้รับการยอมรับจากคณะกรรมการโอลิมปิกสากล (International Olympic Committee : IOC) ในฐานะกีฬาชนิดหนึ่ง 

เรียกว่า Electronic Sports หรือ E-Sports เชื่อกันว่า E-Sports จะช่วยพัฒนาวงการกีฬาให้เติบโตขึ้นได้ ท�าให้มีการจัด

แข่งขันเกมทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภาค และระดับประเทศ โดยการแข่งขันที่ได้รับความนิยมส่วนใหญ่คือการแข่งขัน

เกมออนไลน์ จึงเป็นที่มาของการจัดตั้งสมาคม E-Sports ขึ้นในประเทศไทย เพื่อท�าหน้าที่บริหารจัดการและควบคุมดูแล 

รวมถึงส่งเสริมและสนับสนุนให้นักกีฬา E-Sports มีโอกาสได้ไปแข่งขันในระดับสากล หากแนวคิดนี้เกิดขึ้นได้จริงเหมือน

ที่เกิดขึ้นในประเทศเกาหลีใต้ จะส่งผลอย่างมากต่อการเติบโตของตลาดเกมออนไลน์ในไทย โดยปรับเปลี่ยนเกมที่เดิม

เป็นเพียงสิ่งบันเทิงให้กลายเป็นอาชีพ ซึ่งอาจพัฒนาไปถึงการแข่งขันรายการใหญ่ๆ ได้ในที่สุด

ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขันของตลาดเกมออนไลน์ในประเทศสิงคโปร์

ประเทศสิงคโปร์ยังคงมีความก้าวหน้า และมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่องจากระบบ Network และ Infrastructure ในปีที่

ผ่านมา ซึ่งจะท�าให้ผู้เล่นเกมสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีใหม่ๆ ได้ง่ายและสะดวก องค์กรพัฒนาสื่อสิ่งพิมพ์และคณะกรรมการ

พฒันาเศรษฐกจิมคีวามคดิรเิริม่ทีจ่ะดงึดดูบรษิทัผูพ้ฒันาเกมจากต่างประเทศให้เข้ามาลงทนุจดัตัง้บรษิทัในสงิคโปร์ ซึง่ปัจจบัุนเกมบน

มือถือได้รับความนิยมเพิ่มขึ้น สิงคโปร์ส่งเสริมและเปิดกว้างให้บริษัทผู้พัฒนาเกมทั้งในและต่างประเทศสามารถท�าการตลาด

ได้ง่ายขึ้น

ในปี 2558 มีผู้ให้บริการเกมออนไลน์ในประเทศสิงคโปร์จ�านวน 14 ราย และมีจ�านวนเกมทั้งสิ้น 26 เกม โดยมีผู้เล่นเกมคิด

เป็นสัดส่วนร้อยละ 49 ให้ความสนใจเกมประเภท MOBA ในขณะที่ผู้ชื่นชอบ MMORPG มีสัดส่วนร้อยละ 24
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ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขันของตลาดเกมออนไลน์ในประเทศมาเลเซีย

ในปี 2558 มีผู้ให้บริการเกมออนไลน์ในประเทศมาเลเซียจ�านวนทั้งสิ้น 9 ราย และมีจ�านวนเกมทั้งสิ้น 148 เกม โดยมีสัดส่วน

ร้อยละ 57 ให้ความสนใจเกมประเภท MMORPG ในขณะที่ FPS และ Casual มีสัดส่วนร้อยละ 36 และ 7 ตามล�าดับ เกม

ประเภท MMORPG ส่วนใหญ่เป็นเกมที่ให้บริการเป็นภาษาจีน ในขณะที่เกมประเภทอื่นจะให้บริการเป็นภาษาอังกฤษ

ช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา มีผู้ให้บริการเกมเข้ามาท�าการตลาดในประเทศมาเลเซีย ส่วนใหญ่จะมาจากบริษัทเกมในประเทศจีน 

เช่น Perfect World และ Akarno รวมถึงบริษัทผู้ให้บริการรายเล็ก ซึ่งมุ่งท�าตลาดเกมบนเว็บเบราว์เซอร์

เนื่องจากมีการเรียนการสอนภาษาอังกฤษและภาษาจีนในโรงเรียนที่ประเทศสิงคโปร์และมาเลเซีย ท�าให้เกมส่วนใหญ่ทั้ง

ภาษาอังกฤษและจีนไม่ได้เป็นอุปสรรคกับผู้เล่นเกม ท�าให้ง่ายต่อบริษัทผู้พัฒนาเกมทั้งจากจีนและอเมริกา เพราะไม่จ�าเป็น

ต้องแปลเป็นภาษาท้องถิ่น ซึ่งได้เปรียบในการอัปเวอร์ชัน เมื่อเปรียบเทียบกับเกมจากเกาหลี

ปัจจัยส�าคัญที่สนับสนุนการเติบโตของธุรกิจเกมออนไลน์ในสิงคโปร์และมาเลเซีย

• ความถี่ของการอัปเดตเกมปัจจุบันและการเปิดตัวเกมใหม่ : เกมที่ให้บริการอยู่ในปัจจุบัน ทั้งเกมเก่าและเกมใหม่ในตลาด

นั้น ส่วนใหญ่จะเป็นเกมที่ให้บริการในระบบ Free-to-Play เป็นที่นิยมอย่างมากในปัจจุบัน ซึ่งเป็นสิ่งท้าทายส�าหรับผู้ให้

บริการเกมออนไลน์ในการรักษาฐานลูกค้าเดิม ท�าให้ผู้ให้บริการต้องอัปเดต Virtual Items ให้บ่อยขึ้น รวมทั้งมีการเปิดตัว

เกมใหม่ๆ เพิ่มขึ้น 

•  เครือข่ายการสื่อสารที่มีความก้าวหน้าสูงในราคาที่ถูกลง : สิงคโปร์จัดเป็นประเทศที่มีเครือข่ายการสื่อสารทางอินเทอร์เน็ต

และไร้สายที่มีความก้าวหน้าในระดับสูง ซึ่งช่วยสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจเกมออนไลน์ และรองรับการพัฒนาเกมใน

อนาคต ทั้งในรูปแบบเกมออนไลน์และเกมบนโทรศัพท์มือถือ นอกจากนี้ อัตราค่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงที่ปรับตัว

ลดลงอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมให้ผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตทั้งใหม่และเก่าหันมาใช้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพิ่มมากขึ้น 

ส่งผลให้อัตราการใช้อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขันของตลาดเกมออนไลน์ในประเทศเวียดนาม

ภาวะตลาดเกมออนไลน์ในเวียดนามค่อนข้างเงียบเหงา เน่ืองจากรัฐบาลเวียดนามไม่มีการอนุมัติเกมออนไลน์ประเภท 

Client Base ใหม่ๆ ในปีที่แล้วและปีก่อนหน้าเลย ส�าหรับการอนุมัติการเปิดเกมใหม่ หน่วยงานรัฐบาลยังไม่มีความชัดเจนว่า

เมื่อไรจะให้ใบอนุญาต และทุกเกมต้องมีการขออนุญาต

ในปี 2558 อุตสาหกรรมให้บริการเกมออนไลน์ในประเทศเวียดนามมีการแข่งขันกันพอสมควร ดังจะเห็นได้จากจ�านวนผู้ให้

บริการที่มีอยู่ 37 ราย และมีจ�านวนเกมที่ให้บริการ 465 เกม ผู้เล่นเกมในเวียดนามส่วนใหญ่ให้ความสนใจเกมประเภท MOBA 

และ MMORPG

ปัจจัยส�าคัญที่สนับสนุนการเติบโตของธุรกิจเกมออนไลน์ในประเทศเวียดนาม

การเติบโตของการให้บริการอินเทอร์เน็ต : ภาครัฐของเวียดนามส่งเสริมให้การใช้อินเทอร์เน็ตของประชากรสูงขึ้น จึงท�าให้

เวียดนามมีการพัฒนาเทคโนโลยีและเครือข่ายอินเทอร์เน็ตอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ประชากรสามารถใช้บริการอินเทอร์เน็ต

ครอบคลุมพื้นที่ห่างไกลได้มากขึ้นในอัตราค่าบริการที่ลดลง ท�าให้ในช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมา มีจ�านวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการ

ท�างานและเพื่อความบันเทิงเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ท�าให้มีจ�านวนผู้ใช้บริการเกมออนไลน์เพิ่มขึ้นเช่นกัน

ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขันของตลาดเกมออนไลน์ในประเทศอินโดนีเซีย

ในปี 2558 มีผู้ให้บริการเกมออนไลน์ในประเทศอินโดนีเซียเพียง 29 ราย มีเกมที่เปิดให้บริการ 90 เกม และผู้เล่นเกมใน

ประเทศอินโดนีเซียให้ความสนใจเกมประเภท MMORPG มากที่สุด ด้วยสัดส่วนถึงร้อยละ 66 ตามด้วยเกมประเภท FPS ที่มี

สัดส่วนร้อยละ 14
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8.4 การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ

8.4.1 ลักษณะการจัดให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์เพื่อจ�าหน่าย

ธุรกิจเกมออนไลน์ประกอบด้วยผู้ประกอบการหลักประมาณ 5 ส่วน ดังท่ีแสดงในแผนภาพ โดยเริ่มต้นจากผู้พัฒนา

เกมออนไลน์ (Game Developer) ซึ่งเป็นผู้ออกแบบและพัฒนาเกม จากนั้นจะขายลิขสิทธิ์เกมต่อหรือแต่งตั้งให้ผู้จ�าหน่าย

ลิขสิทธิ์เกม (Game Publisher) เป็นผู้เสาะหาตลาดและขายลิขสิทธิ์การให้บริการเกมให้กับผู้ให้บริการเกมออนไลน์ (Game 

Operator) ในแต่ละพื้นที่หรือแต่ละประเทศ     

ภาพรวมของผู้ประกอบการในธุรกิจเกมออนไลน์

ผู้ให้บริการเกมจะเป็นผู้จัดเตรียมระบบ Server ส�าหรับการให้บริการเกมในแต่ละพื้นท่ีท่ีได้รับลิขสิทธ์ิ ส�าหรับการเก็บ

เงินค่าบริการเกม ผู้ให้บริการเกมจะจ�าหน่ายบัตรเติมเงินล่วงหน้าให้แก่ผู้เล่นเกม โดยการจ�าหน่ายเองหรือผ่านผู้จัดจ�าหน่าย

หรอืตวัแทนจ�าหน่ายทีไ่ด้รบัการแต่งตัง้ ส่วนผูใ้ห้บรกิารอนิเทอร์เนต็และโทรคมนาคม (ISPs) จะเป็นผูใ้ห้บรกิารเช่าช่องสญัญาณ

เพื่อใช้ติดต่อสื่อสารระหว่างเครื่อง Server ของผู้ให้บริการเกม ร้านอินเทอร์เน็ตคาเฟ่ และผู้เล่นเกมโดยตรง ปัจจุบัน กลุ่ม

บริษัทฯ เป็นผู้ประกอบการในธุรกิจให้บริการเกมออนไลน์ในส่วนของผู้พัฒนาเกม ผู้ให้บริการเกม และผู้จัดจ�าหน่าย    

8.4.2  ขั้นตอนการด�าเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ เพื่อให้บริการเกมออนไลน์

ในการจัดหาเกมออนไลน์ เพื่อน�ามาให้บริการในแต่ละประเทศน้ัน กลุ่มบริษัทฯ จัดให้มีทีมจัดการเกมออนไลน์ 

(Game Manager) ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดหาและเตรียมความพร้อมส�าหรับการให้บริการ โดยจะแยกทีมจัดการเพื่อ

ดูแลในแต่ละเกม ขั้นตอนการด�าเนินงานเพื่อให้บริการเกมออนไลน์มี 6 ขั้นตอนดังน้ี

ขั้นตอนการด�าเนินงานเพื่อให้บริการเกมออนไลน์

คัดสรรเกมออนไลน์

ในเบื้องต้น ทีมงานจะคัดเลือกเกมออนไลน์ท่ีน่าสนใจจากแหล่งต่างๆ เช่น เกมท่ีได้รับความนิยมในต่างประเทศ 

โดยมีนโยบายการกลั่นกรองเนื้อหาเกมเพื่อให้เหมาะสมแก่กลุ่มลูกค้าและวัฒนธรรมในแต่ละประเทศ ซึ่งเกมจะมีคุณสมบัติ

เบื้องต้นดังนี้ 

คัดสรรเกมออนไลน ์
เป ิดให ้บริการ
เกมออนไลน ์

เจรจาและท� า สัญญาซื้อ ลิขสิทธ์ิ
การให ้บริการเกมออนไลน ์

เตรียมระบบการให ้
บริการเกมออนไลน ์

กระจายโปรแกรมลูกข ่ าย 
(Cl ient Program)

โฆษณาและ
ประชาสัมพันธ ์

ผู ้พัฒนาเกมออนไลน ์ ผู ้ ให ้บริการเกมออนไลน ์

ผู ้ เล ่น เกม

ผู ้จ� าหน ่ ายลิขสิทธิ์
เกมออนไลน ์

ผู ้ จัดจ� าหน ่ าย
และรับช� าระ เ งิน

ผู ้ ให ้บริการอินเทอร ์ เน็ต
และโทรคมนาคม

ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขันของตลาดเกมออนไลน์ในประเทศฟิลิปปินส์

ในปี 2558 อุตสาหกรรมเกมออนไลน์ในประเทศฟิลิปปินส์มีการแข่งขันกันไม่สูงมาก ดังจะเห็นได้จากจ�านวนผู้ให้บริการที่มี

อยู่เพียง 7 ราย และมีเกมที่เปิดให้บริการ 21 เกม โดยผู้เล่นเกมในฟิลิปปินส์ให้ความสนใจเกมประเภท MOBA มากที่สุด ตาม

ด้วย FPS รวมกันแล้วคิดเป็นสัดส่วนถึงร้อยละ 94 ไม่มีเกมประเภท MMORPG ที่โดดเด่นมาเปิดให้บริการในฟิลิปปินส์มา 2-3 

ปีแล้ว นอกจากนี้ เกมมือถือเริ่มได้รับความนิยมมากขึ้น เนื่องจากสมาร์ตโฟนและแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตส�าหรับมือถือมีราคาที่

ถูกลง
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• มีรูปแบบและเนื้อหาที่สร้างสรรค์ เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย และไม่มีเนื้อหาที่แสดงความรุนแรงและยั่วยุทางเพศ

• เป็นเกมออนไลน์ที่น่าสนใจและมีเนื้อหาแตกต่างจากเกมที่ให้บริการอยู่ในตลาดเป้าหมาย ณ เวลานั้น 

• มีต้นทุนในการซื้อลิขสิทธิ์เกมที่เหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้กลุ่มบริษัทฯ สามารถท�าก�าไรจากการให้บริการได้

• โปรแกรมเกมออนไลน์สามารถใช้ได้กับระบบเครื่องคอมพิวเตอร์ของกลุ่มผู้เล่นเกมเป้าหมาย

 เจรจาและท�าสัญญาซื้อลิขสิทธิ์การให้บริการเกมออนไลน์

ทีมงานจะเจรจาราคาและเงื่อนไขการซื้อลิขสิทธิ์เกม จากนั้นจึงท�าสัญญากับผู้พัฒนาหรือผู้จ�าหน่ายลิขสิทธิ์เกมออนไลน์ 

เตรียมระบบการให้บริการเกมออนไลน์

• อุปกรณ์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ : กลุ่มบริษัทฯ จะจัดเตรียมระบบ Server และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่มีคุณสมบัติตาม

ที่ก�าหนดโดยผู้พัฒนาเกมออนไลน์ ซ่ึงจ�านวนเคร่ือง Server ท่ีจะใช้รองรับการให้บริการเกมจะประมาณการจากการ

คาดการณ์โดยกลุ่มบริษัทฯ จากนั้นผู้พัฒนาเกมจึงเข้ามาติดตั้งโปรแกรมเกมออนไลน์เพื่อเปิดให้บริการต่อไป

• Client Program : ทีมจัดการเกมจะดัดแปลงและปรับปรุง Client Program ซึ่งใช้ติดตั้งในเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้เล่นเกม

ก่อนการเล่นเกมในครั้งแรก รวมทั้งแปลเนื้อหาเกมเป็นภาษาท้องถิ่น (Game Localization) 

• การจัดท�าเว็บไซต์ : ทีมจัดการเกมจะจัดท�าเว็บไซต์ส�าหรับเกมออนไลน์แต่ละเกม เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลส�าหรับผู้เล่นเกม

เกี่ยวกับวิธีการเล่น การช�าระเงิน และการแก้ไขปัญหา อีกทั้งยังเป็นสื่อโฆษณาให้แก่กลุ่มบริษัทฯ อีกด้วย

• ระบบจัดการการให้บริการ : ทีมจัดการเกมจะจัดเตรียมระบบคอมพิวเตอร์เพื่อควบคุมการให้บริการเกมในฐานะ “Game 

Master” เพื่อดูแลการเล่นเกม อ�านวยความสะดวก และแก้ปัญหาต่างๆ ให้แก่ผู้เล่นเกม

กระจายโปรแกรมลูกข่าย (Client Program)

กลุ่มบริษัทฯ จะกระจาย Client Program ผ่านช่องทางการจัดจ�าหน่ายต่างๆ เพื่อให้ถึงมือผู้เล่นเกมอย่างทั่วถึง ทั้งจากการ

ให้ดาวน์โหลดฟรีจากเว็บไซต์เกม การแจกเป็นของแถมพร้อมนิตยสารเกม และการขายเป็นชุดพร้อมคู่มือการเล่นเกมและ

บัตรเติมเงิน @Cash อีกทั้งยังจัดส่งโปรแกรมดังกล่าวให้แก่ร้านอินเทอร์เน็ตคาเฟ่ที่เป็นสมาชิก @Cafe โดยไม่คิดค่าบริการเพิ่ม

ด้วย 

เปิดให้บริการเกมออนไลน์

เมื่อจัดเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ เรียบร้อยแล้ว กลุ่มบริษัทฯ จะเริ่มเปิดให้บริการเกมออนไลน์ ซึ่งแบ่งเป็น 4 ช่วงดังนี้

• ช่วงทดสอบภายใน (Internal Test) : ทีมจัดการเกมและพนักงานของกลุ่มบริษัทฯ จะทดลองเล่นเกมออนไลน์จาก

เครื่องแม่ข่าย เพื่อทดสอบหาข้อบกพร่องของการให้บริการเกมและปรับปรุงแก้ไขต่อไป

• ช่วงทดสอบการให้บริการแบบปิด (Closed Beta) : เปิดให้บริการแก่ผู้เล่นเกมภายนอกที่ได้ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์เกม 

โดยไม่คิดค่าบริการ แต่จ�ากัดจ�านวนผู้เล่น เพื่อทดสอบหาข้อบกพร่องในการให้บริการเกม
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• ช่วงทดสอบการให้บริการแบบเปิด (Open Beta) : เปิดให้บริการแก่ผู้เล่นเกมภายนอกที่ได้ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์เกม 

โดยไม่คิดค่าบริการและไม่จ�ากัดจ�านวนผู้เล่นเกม เพื่อทดสอบหาข้อบกพร่องในการให้บริการเกมแก่ผู้เล่นจ�านวนมาก

พร้อมกัน 

• ช่วงเปิดให้บริการเชิงพาณิชย์ (Commercial Launch) : ภายหลังได้ทดสอบการให้บริการเรียบร้อยแล้ว กลุ่มบริษัทฯ จะ

เปิดให้บริการเกมออนไลน์แก่ผู้เล่นเกมโดยทั่วไป โดยคิดค่าบริการตามอัตราที่ก�าหนด

การโฆษณาและประชาสัมพันธ์

กลุ่มบริษัทฯ จะโฆษณาและประชาสัมพันธ์เพื่อให้ตลาดรับรู้การเปิดให้บริการเกมออนไลน์ โดยแบ่งเป็น 4 ช่วง คือ

• ช่วงก่อนการเปิดตัว (Pre-Marketing) : เช่น แนะน�าเกมบน Game Portal เว็บไซต์เกมออนไลน์ นิตยสารเกม และนิตยสาร

เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ

• ช่วงเปิดตัวเกมใหม่ (Launching) : เช่น โฆษณาบน Game Portal เว็บไซต์เกมออนไลน์ และจดหมายแนะน�าเกม

• ช่วงส่งเสริมการขาย (Promoting) : เน้นท้ังกิจกรรมนอกเกมออนไลน์ผ่านส่ือท่ัวไป เช่น โทรทัศน์ ส่ิงพิมพ์ ป้ายโฆษณา 

ร้านอินเทอร์เน็ตคาเฟ่ และกิจกรรมในเกมออนไลน์ เช่น การแข่งขันภายในเกม 

• ช่วงรักษายอดขาย (Maturing) : เน้นกิจกรรมทางการตลาดและประชาสัมพันธ์เฉพาะในเกมออนไลน์ และกิจกรรม

ผ่านตัวแทนจ�าหน่ายบัตรเติมเงิน @Cash และร้านอินเทอร์เน็ตคาเฟ่

8.4.3 ค่าลิขสิทธิ์เกมออนไลน์

ในการให้บรกิารเกมออนไลน์ กลุม่บรษิทัฯ จะซือ้ลขิสทิธิเ์กมมาจากเจ้าของลขิสทิธิ ์ซึง่เป็นผูพ้ฒันาหรอืผูจ้ดัจ�าหน่ายเกมออนไลน์

ในต่างประเทศจ�านวนหลายราย เพือ่ให้บรกิารแต่เพยีงรายเดยีว (Exclusive Distributor) ในพืน้ทีท่ีก่�าหนด (Specific Territory) 

ในอัตราค่าธรรมเนียมตามที่ตกลง โดยส่วนใหญ่มีอายุสัญญา 2-4 ปี นับจากเปิดให้บริการเชิงพาณิชย์ (Commercial Launch) 

และมีสิทธิต่ออายุสัญญาได้ในราคาและเงื่อนไขเดิม ทั้งนี้ ผู้พัฒนา/ผู้จัดจ�าหน่ายเกมสามารถยกเลิกสัญญาได้ หากกลุ่ม

บริษัทฯ ท�าผิดสัญญา และ/หรือมีปัญหาด้านการเงิน และ/หรืออยู่ในสถานะล้มละลาย และ/หรือไม่สามารถเปิดให้บริการเกม

ในระยะเวลาที่ก�าหนด โดยค่าลิขสิทธิ์เกมออนไลน์สามารถแบ่งออกเป็น 4 ประเภทหลัก ดังนี้

• ค่าลิขสิทธิ์ขั้นต้น (Initial Fee) : ช�าระเป็นจ�านวนคงที่ ณ วันที่ลงนามในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่ก�าหนด 

• ค่าลขิสทิธิร์ายเดอืน (Monthly Fee) : ช�าระเป็นจ�านวนตามยอดการใช้จ่ายในเกมจากการให้บรกิารเกมนัน้ๆ ในแต่ละเดอืน 

• ค่าลิขสิทธิ์รายได้ขั้นต�่า (Minimum Guarantee) : บางสัญญาจะมีการก�าหนดจ�านวนค่าลิขสิทธิ์รายเดือนขั้นต�า่ จากการ

ให้บริการเกมนั้นๆ ในแต่ละเดือน

• ค่าผลส�าเร็จของงาน (Success Fee) : ช�าระเมื่อสร้างรายได้จากการให้บริการเกมนั้นๆ ถึงจ�านวนที่ก�าหนด

ทั้งนี้ ประเภทของค่าลิขสิทธิ์ รวมทั้งจ�านวน และก�าหนดเวลาการช�าระค่าลิขสิทธิ์ของเกมออนไลน์แต่ละเกมนั้น ขึ้นอยู่กับ

การต่อรองระหว่างกลุ่มบริษัทฯ และผู้พัฒนาหรือผู้จัดจ�าหน่ายเกม  
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ป ัจจัยความเสี่ยง

09
9.1 ความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอก

9.1.1 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงข้อก�าหนด กฎหมาย 

และเกณฑ์การควบคุมจากภาครัฐ

 ปัจจุบัน การด�าเนินธุรกิจเกมออนไลน์ในไทยถูก

ก�ากับดูแลโดยกระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร และกรมทรัพย์สินทางปัญญา 

กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งกระทรวงวัฒนธรรมจะควบคุมเรื่อง

ใบอนุญาต รวมถึงการตรวจสอบเนื้อหาเกม (Censor) 

ก่อนที่จะน�าออกให้บริการ ส่วนกรมทรัพย์สินทางปัญญา

จะดูแลเรื่องการออกเคร่ืองหมายรับรองงานต้นแบบ 

(DIP Code) ส�าหรับการผลิตแผ่นซีดี/ดีวีดี ส่วนกระทรวง

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงพาณิชย์ 

ได้ออกพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�าความผิดเก่ียว

กับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 เพื่อก�ากับดูแลและป้องการ

การกระท�าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ในขณะที่การ

ควบคุมธุรกิจการให้บริการเกมออนไลน์ในสิงคโปร์ไม่

เข้มงวดเท่าใดนัก เนื่องจากรัฐบาลไม่ได้ปิดก้ันการท�า

ธุรกิจเกมออนไลน์แต่อย่างใด ในขณะที่มาเลเซีย 

อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ ยังไม่มีมาตรการที่ชัดเจนใน

การควบคุมการเล ่นเกมออนไลน์และร ้านให้บริการ

อินเทอร์เน็ต รวมถึงการออกใบอนุญาต และการ

ตรวจสอบเนื้อหาเกม (Censor)

 ในขณะที่การด�าเนินธุรกิจเกมออนไลน์ในประเทศ

เวียดนามถูกก�ากับดูแลโดยกระทรวงวัฒนธรรม ในการ

ควบคุมเรื่องการออกใบอนุญาต รวมถึงการตรวจสอบ

เนื้อหาเกม (Censor) ก่อนที่จะน�าออกให้บริการ ซึ่งปัจจุบัน

รัฐบาลเวียดนามให้ความส�าคัญและเข้มงวดในการตรวจ

สอบประเภทเนื้อหาของเกมก่อนที่จะน�าออกให้บริการ 

เนื้อหาของเกมที่มีความรุนแรงหรือต่อต้านรัฐบาล จะไม่

สามารถให้บริการได้ในประเทศเวียดนาม ปัจจุบัน กลุ่ม

บริษัทฯ ไม่สามารถเข้าลงทุนในเวียดนามโดยตรงได้ 

อันเป็นผลมาจากข้อจ�ากัดด้านการลงทุนโดยชาวต่างชาติ  

 อย ่ างไรก็ดี อาจมีการ เปลี่ ยนแปลงหรือออก

มาตรการก�ากับหรือกฎระเบียบต่างๆ ใหม่เพิ่มเติม เพื่อ

ควบคมุการเล่นเกมออนไลน์และธรุกจิให้บรกิารเกมออนไลน์

มากย่ิงข้ึน อาจส่งผลกระทบต่อการด�าเนินธุรกิจ ฐานะ

การเงิน และผลประกอบการของกลุ่มบริษัทฯ ในอนาคต

9.1.2 ความเส่ียงจากการแข่งขันและการเพิ่มขึ้นของผู้ให้

บริการเกมออนไลน์รายใหม่ 

 ปัจจุบัน การแข่งขันในธุรกิจให้บริการเกมออนไลน์

ทั้งในไทย สิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และ

เวียดนามมีความรุนแรงมากข้ึน จากการเพิ่มจ�านวนของ

ผู้ให้บริการรายใหม่ในตลาดท่ีน�าเสนอเกมออนไลน์เพิ่ม

อย่างต่อเน่ือง โดยผู้ให้บริการในแต่ละประเทศมีจ�านวน

หลายราย และผู้ให้บริการต่างประเทศที่รุกเข้ามาแข่งขัน

กับผู้บริการในประเทศมีแนวโน้มเพิ่มจ�านวนมากข้ึน ซึ่ง

เป็นผลมาจากอตัราการเจรญิเตบิโตของตลาดเกมออนไลน์ 

ประกอบกบัเป็นธรุกจิทีม่อีตัราก�าไรสงู อย่างไรกต็าม บรษิทั

ในฐานะผู้น�าทางการตลาดในระดับภูมิภาค ซึ่งมีเกมให้

บริการครอบคลุมในทุกประเภท และมีประสบการณ์

มากกว่า 15 ปี เมื่อเทียบกับคู่แข่งแล้ว ยังไม่มีผู้ประกอบ

การรายใดท่ีมีสถานะเป็นผู้ให้บริการในระดับภูมิภาคและ

ครอบคลุมเกมทุกประเภท ทั้งนี้ บริษัทให้ความส�าคัญกับ

ความเปลี่ยนแปลงในภาคอุตสาหกรรม และแนวโน้มของ

การเปลี่ยนแปลงความนิยมของเกม จึงพัฒนาทีมงานด้าน

ความรู้ความเข้าใจตลาด เพื่อเพิ่มความสามารถในการ

แข่งขัน

9.2 ความเสี่ยงจากการประกอบธุรกิจ

9.2.1 ความเส่ียงจากการไม่ประสบความส�าเร็จของเกม

ออนไลน์ที่กลุ่มบริษัทฯ ลงทุนซื้อลิขสิทธิ์และเปิดให้บริการ

 ในการเปิดให้บริการเกมออนไลน์ใดๆ กลุ่มบริษัทฯ 
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จะลงทุนขั้นต้น (Initial Investment) ในจ�านวนค่อนข้างสูง 

ซึ่งประกอบไปด้วยค่าลิขสิทธิ์เกม ระบบ Server อุปกรณ์

คอมพวิเตอร์ทีเ่กีย่วข้อง และค่าใช้จ่ายด้านการตลาด ดังนั้น 

หากกลุม่บรษิทัฯ ไม่สามารถสร้างรายได้จากการให้บรกิาร

เกมได้มากกว่าจ�านวนเงินลงทุนขั้นต้นดังกล่าว หรือใน

จ�านวนตามที่คาดการณ์ไว้ อาจส่งผลกระทบต่อผล

ประกอบการและอตัราก�าไรของกลุม่บรษิทัฯ ในอนาคต ทัง้นี้ 

หากเกมออนไลน์ใดๆ มีแนวโน้มยอดขายไม่เป็นไปตามที่

คาดการณ์ไว้ กลุ่มบริษัทฯ อาจพิจารณาตัดจ�าหน่าย

ค่าลิขสิทธิ์เกมออนไลน์ทั้งจ�านวน ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อ

ผลก�าไรของกลุ่มบริษัทฯ ในงวดบัญชีนั้นๆ 

 ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มโอกาสการประสบความส�าเร็จในการ

ให้บริการเกมออนไลน์ กลุ่มบริษัทฯ จะคัดเลือกเกมท่ีมี

เนื้อหาที่เหมาะสมกับความต้องการของตลาด โดยอาศัย

ประสบการณ์ของกลุ่มบริษัทฯ รวมถึงศึกษารายละเอียด

เกมและกลุ่มผู้เล่นเกมอย่างรอบคอบ ก่อนตัดสินใจลงทุน

ในเกมออนไลน์ใดๆ ตามขั้นตอนในการจัดหาเกมออนไลน์ 

อีกทั้งกลุ่มบริษัทฯ มีนโยบายกระจายแหล่งที่มาของรายได้ 

โดยเปิดตัวเกมออนไลน์เพิ่มขึ้นในแต่ละประเทศ ท�าให้

สามารถกระจายรายได้ไปยังเกมต่างๆ โดยปัจจุบัน ณ 

วันที่ 31 ธันวาคม 2558 กลุ่มบริษัทฯ เปิดให้บริการรวม 27 

เกมใน 6 ประเทศ คือ ไทย (17 เกม) สิงคโปร์ (12 เกม) 

มาเลเซีย (11 เกม) อินโดนีเซีย (6 เกม) ฟิลิปปินส์ (13  เกม) 

และอินโดจีน (9 เกม) และมีแผนการเปิดให้บริการเกมใหม่

อย่างต่อเนื่องในอนาคต

9.2.2 ความเสี่ยงจากการคิดค่าบริการเกมออนไลน์โดย

การขาย Item ในเกม

 ในอดีต กลุ่มบริษัทฯ มีรายได้หลักจากการให้บริการ

เกมออนไลน์ตามระยะเวลาที่ให้บริการ (Air Time Sale) 

แต่ในปัจจุบัน รายได้หลักมาจากการขาย Item เกือบ

ทั้งหมด และมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น ส่วนหนึ่งเป็นผลมา

จากการเปลี่ยนพฤติกรรมของผู ้ เล ่นเกมในตลาดเกม

ออนไลน์ทั่วโลก ที่หันมานิยมเล่นเกมฟรีและซื้อ Item เมื่อ

พึงพอใจเท่านั้น รวมทั้งผู้ประกอบการเกมก็หันมานิยม

คิดค่าบริการแบบ Item Sale เช่นกัน เนื่องจากเชื่อว่าจะ

สามารถดึงดูดผู้เล่นเกมได้ ดังนั้น กลุ่มบริษัทฯ อาจมีความ

เสี่ยงในการลดลงของรายได้จากการแข่งขันที่รุนแรงขึ้น 

และหากผู้เล่นเข้ามาเล่นเกมฟรีเป็นจ�านวนมาก แต่ไม่ซื้อ 

Item อย่างต่อเนื่อง อาจส่งผลกระทบต่อการด�าเนินธุรกิจ 

ฐานะการเงิน และผลประกอบการของกลุ่มบริษัทฯ ใน

อนาคต อย่างไรกต็าม ด้วยลกัษณะของการเล่นเกมออนไลน์

ที่กระตุ้นให้เกิดการแข่งขันระหว่างผู้เล่น จะท�าให้ผู้เล่นเกิด

ความต้องการซื้อ Item เพื่อสร้างความแตกต่างจากผู้เล่น

รายอื่น ท้ังในด้านความสวยงามและความสามารถ กลุ่ม

บริษัทฯ จึงเชื่อว่าการท�าการตลาดเชิงรุก และการท�า

กิจกรรมที่เจาะกลุ่มผู้เล่นในแต่ละเกมเพื่อน�าเสนอ Item ที่

น่าสนใจอย่างต่อเนื่อง จะช่วยกระตุ้นการซื้อ Item ในเกม

เพิ่มมากขึ้น 

9.2.3 ความเสี่ยงจากการเกิดภัยธรรมชาติ

 ปัญหาน�้าท่วมในปี 2554 ได้สร้างความเสียหายแก่

บ้านเรือนและทรัพย์สินในหลายจังหวัด ส่งผลกระทบต่อ

ร้านอินเทอร์เน็ตคาเฟ่ท่ีเป็นสมาชิกของบริษัท ดังนั้นถ้า

ปัญหาน�้าท่วมยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างบูรณาการจาก

รัฐบาล กลุ่มบริษัทฯ อาจมีความเส่ียงในการลดลงของ

รายได้จากการต่ออายุสมาชิกของร้านอินเทอร์เน็ตคาเฟ่

เพื่อลดต้นทุนของร้านค้า

9.2.4 ความเสี่ยงในการพึ่งพิงผู ้ให้บริการอินเทอร์เน็ต

จ�านวนน้อยราย

 ปัจจุบันกลุ่มบริษัทฯ ให้บริการเกมออนไลน์โดยเช่า

ศูนย์ข้อมูลอินเทอร์เน็ต (Internet Data Center) เพื่อใช้ใน

การติดต้ังเครื่องแม่ข่าย (Server) และเช่าวงจรสื่อสาร

อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (Bandwidth) จากผู้ให้บริการ

อินเทอร์เน็ต (ISPs) เพียงน้อยราย ในแต่ละประเทศดังนี้

 ไทย : เช่าศูนย์ข้อมูลอินเทอร์เน็ตและใช้บริการ 

Bandwidth จาก บจก. ทรู อินเทอร์เน็ต ดาต้า เซ็นเตอร์

 สิงคโปร์ : เช่าศูนย์ข้อมูลอินเทอร์เน็ตจาก Net 

Mediacorp และใช้บริการ Bandwidth จาก Singtel และ 

StarHub Ltd.

 มาเลเซีย : เช่าศูนย์ข้อมูลอินเทอร์เน็ตและใช้บริการ 

Bandwidth จาก Colocation Hosting 

 เวียดนาม : เช่าศูนย์ข้อมูลอินเทอร์เน็ตและใช้บริการ 
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Bandwidth จาก DTS Communication Technologies 

Corporation และ FPT Telecom International

 ฟิลิปปินส์ : เช่าศูนย์ข้อมูลอินเทอร์เน็ตและใช้บริการ 

Bandwidth จาก Philippine Long Distance Telephone 

Company (ePLDT) 

 โดยท�าสัญญาเช่าระยะสั้นตามปกติธุรกิจ และ

สามารถต่อสญัญาเช่าได้ตลอดเวลาทีผ่่านมา ทัง้นี ้หากผู้ให้

บริการรายดังกล่าวไม่สามารถให้บริการอินเทอร์เน็ตที่มี

คุณภาพหรือหยุดให้บริการ จะส่งผลกระทบต่อการให้

บรกิารเกมออนไลน์ของกลุม่บรษิทัฯ ได้ อกีทัง้ความขดัข้อง

ของระบบการให้บริการอาจท�าให้อรรถรสและความพึง

พอใจในการเล่นเกมลดลง ซึ่งอาจส่งผลเสียต่อชื่อเสียง

และผลการด�าเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ ในอนาคต

 อย่างไรก็ตาม ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตรายดังกล่าว

ในแต่ละประเทศเป็นหนึ่งในผู ้ให ้บริการรายใหญ่ที่มี

คุณภาพด้านบริการ และมีระบบส�ารองและระบบรักษา

ความปลอดภัยที่เป็นไปตามมาตรฐานสากล นอกจากน้ี 

เพื่อเป็นการกระจายความเสี่ยงจากความขัดข้องในการให้

บริการ ในปัจจุบัน กลุ่มบริษัทฯ จึงเช่าศูนย์ IDC เพิ่มขึ้นทั้ง

ในประเทศไทยและต่างประเทศ 

9.2.5 ความเสี่ยงจากการไม่ได้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์และ/

หรือผู้พัฒนาเกมออนไลน์

 ในการให้บริการเกมออนไลน์ กลุ่มบริษัทฯ ได้รับ

อนุญาตให้ใช้ลิขสิทธิ์เกมมาจากเจ้าของลิขสิทธิ์ซ่ึงเป็น

ผู ้พัฒนาหรือผู ้จัดจ�าหน่ายเกมในต่างประเทศจ�านวน

หลายราย เพ่ือให้บรกิารในพืน้ทีท่ีก่�าหนด (Specific Territory) 

เป็นเวลาประมาณ 2-3 ปี นับจากเปิดให้บริการเชิงพาณิชย์ 

(Commercial Launch) ในอัตราค่าธรรมเนียมตามที่ตกลง

กัน โดยเจ้าของลิขสิทธิ์เกมจะสนับสนุนการให้บริการเกม

ในด้านต่างๆ เช่น การปรับปรุงโปรแกรมเกม การออก 

Patch File การแก้ไขปัญหาด้านเทคนิค (Bug) ทั้งนี้ กลุ่ม

บริษัทฯ อาจมีความเสี่ยงในกรณีเจ้าของลิขสิทธิ์เกมยกเลิก

สัญญาอนุญาตให้ใช้ลิขสิทธิ์ หากกลุ่มบริษัทฯ มิได้ปฏิบัติ

ตามสัญญาอนุญาตให้ใช้ลิขสิทธิ์ และ/หรือไม่ต่ออายุ

สัญญาในราคาและเงื่อนไขที่ยอมรับได้ และ/หรือเจ้าของ

ลิขสิทธิ์ไม่สามารถสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือทาง

ด้านเทคนิค ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการด�าเนินธุรกิจ ฐานะ

การเงิน และผลประกอบการของกลุ่มบริษัทฯ ในอนาคต

 อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามสัญญา

ลิขสิทธิ์อย่างเคร่งครัดเพื่อลดความเสี่ยงจากการถูกยกเลิก

สัญญา นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทฯ มีนโยบายจัดหาลิขสิทธิ์

เกมออนไลน์จากผู้พัฒนา/ผู้จัดจ�าหน่ายเกมท่ีหลากหลาย

และมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับ ซึ่งสามารถสนับสนุนและให้

ความช่วยเหลือการให้บริการเกมได้ตลอดอายุสัญญา โดย

ก�าหนดให้มีสิทธิต่อสัญญาในราคาและเงื่อนไขเดิม เพื่อ

สามารถต่ออายุสัญญาในกรณีที่เกมยังคงได้รับความนิยม 

ทั้งนี้ เกมส่วนใหญ่ทั้งประเภท MMORPG และ Casual 

Game จะมีอายุการให้บริการตามสัญญาประมาณ 2-3 ปี 

9.2.6 ความเส่ียงจากปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์ เกม

ออนไลน์

 ป ัจจุบัน ผู ้ประกอบการบางรายลักลอบน�าเข ้า

โปรแกรมเกมออนไลน์ที่กลุ่มบริษัทฯ ได้รับลิขสิทธิ์ เพื่อน�า

มาติดตั้งบนเครื่องแม่ข่าย (Server) และเปิดให้บริการผ่าน

เครือข่าย (Network) ของตนเองในอัตราค่าบริการที่ต�า่กว่า 

ซึ่งอาจส่งผลให้กลุ ่มบริษัทฯ สูญเสียรายได้บางส่วน 

อย่างไรกต็าม การให้บรกิารจากเครือ่งแม่ข่ายของผู้ประกอบ

การที่ละเมิดลิขสิทธิ์มักมีคุณภาพต�่า ท้ังในด้านความเร็ว

และความสามารถในการรองรับผู้เล่นจ�านวนมากพร้อมกัน

อีกทั้งผู้เล่นจะเข้าเล่นเกมได้จ�ากัดเฉพาะบนเครือข่ายของ

เครื่อง Server ที่ลักลอบติดตั้งเกมละเมิดลิขสิทธิ์เท่านั้น ไม่

สามารถเข้าเล่นเกมในเครือข่ายของกลุ่มบริษัทฯ ได้ ท�าให้

มีสังคมผู้เล่นเกมในขนาดจ�ากัด นอกจากนี้ ผู้ประกอบการ

ที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม ่สามารถแก้ไขความผิดพลาดใน

โปรแกรมเกม (Bug) หรือแก้ปัญหาทางเทคนิค จึงท�าให้ไม่

เป็นที่นิยมในหมู่ผู้เล่นเกม ดังนั้น กลุ่มบริษัทฯ จึงเชื่อ

ว่าการสูญเสียรายได้จากการละเมิดลิขสิทธิ์ดังกล่าวจะไม่

ส่งผลกระทบต่อฐานะทางการเงินของกลุ่มบริษัทฯ อย่างมี

นัยส�าคัญ และเพื่อลดผลกระทบจากปัญหาดังกล่าว กลุ่ม

บริษัทฯ จัดให้มีทีมงานสืบหาและด�าเนินคดีกับผู้ประกอบ

การที่ละเมิดลิขสิทธิ์
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9.3 ความเสี่ยงจากกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่มีอิทธิพลต่อ

การก�าหนดนโยบายและบริหารจัดการกลุ่มบริษัทฯ

 กลุ่มนายปราโมทย์ สุดจิตพร ซ่ึงเป็นผู้ถือหุ้นราย

ใหญ่ของบริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนรวมกันร้อยละ 51.43 

ของทุนช�าระแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ 18 มีนาคม 2558) จึง

ท�าให้สามารถควบคุมคะแนนเสียงในการลงมติที่ส�าคัญ

ในการประชุมผู้ถือหุ้นได้เกือบทั้งหมด ยกเว้นมติพิเศษท่ี

กฎหมายหรือข้อบังคับของบริษัทฯ ก�าหนดให้ต้องได้

รับเสียง 3 ใน 4 ของจ�านวนหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิ

ออกเสียง ดังนั้น อาจท�าให้ผู้ถือหุ้นรายอื่นไม่สามารถ

รวบรวมคะแนนเพื่อตรวจสอบและถ่วงดุลเรื่องท่ีผู้ถือหุ้น

รายใหญ่เสนอได้ นอกจากนี้ กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ยัง

เป็นผู้มีอ�านาจในการบริหารจัดการกลุ่มบริษัทฯ โดยมี

ต�าแหน่งเป็นกรรมการจ�านวน 3 ท่าน จากทั้งหมด 7 ท่าน 

รวมถึงมีกรรมการภายนอกที่มาจากการเลือกต้ังของผู้ถือ

หุ้น 1 ท่าน บริษัทฯ จึงแต่งตั้งกรรมการอิสระที่เป็นบุคคล

ภายนอกจ�านวน 3 ท่าน เพื่อท�าหน้าที่ตรวจสอบการ

ด�าเนินงานของผู้บริหารและดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือ

หุ้นรายย่อย
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ข ้อมูลทั่ ว ไปของบริษัท

10 (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558)

บริษัท เอเชียซอฟท ์ คอร ์ปอเรชั่น จ� ากัด (มหาชน)

• ประเภทธุรกิจ

• ที่ตั้งส�านักงานใหญ่

• ทุนจดทะเบียน

• ทุนช�าระแล้ว

• เลขทะเบียนบริษัท

• โทรสาร

• โทรศัพท์

• เว็บไซต์

ประกอบธุรกิจให้บริการด้านความบันเทิงออนไลน์ (Online Entertainment Service) โดย
มุ่งเน้นการให้บริการเกมออนไลน์ และเกมบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ ในประเทศไทย สิงคโปร์ 
มาเลเซีย เวียดนาม อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมทั้ง
จัดจ�าหน่ายเกมพีซี

เลขที่ 9 อาคารยู.เอ็ม.ทาวเวอร์ ห้องเลขที่ 9/283-5 ชั้น 28 ถนนรามค�าแหง แขวงสวนหลวง 
เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

307,407,762 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ จ�านวน 307,407,762 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 
หุ้นละ 1 บาท

307,407,762 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ จ�านวน 307,407,762 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 
หุ้นละ 1 บาท

0107550000050

66 2717 4250

66 2769 8888

www.asiasoft.co.th และ www.asiasoft.net
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บริษัท ฟันบ็อกซ์ จ�ากัด

บริษัท เอเชียซอฟท ์ อิน เตอร ์ เนชั่นแนล จ� ากัด

(เดิมชื่อบริษัท เพลย์พาร์ค จ�ากัด)

• ประเภทธุรกิจ

• ประเภทธุรกิจ

• ที่ตั้งส�านักงานใหญ่

• ที่ตั้งส�านักงานใหญ่

• ทุนจดทะเบียน

• ทุนจดทะเบียน

• หมายเหตุ

• สัดส่วนการถือหุ้น

• สัดส่วนการถือหุ้น

• โทรสาร

• โทรสาร

• โทรศัพท์

• โทรศัพท์

ให้บริการเว็บไซต์ท่า (Website Portal) ที่เกี่ยวกับเกมออนไลน์ และบริการโฆษณาใน
เว็บไซต์

การเข้าไปลงทุนในบริษัทอื่น (Holding Company)

เลขที่ 9 อาคารยู.เอ็ม.ทาวเวอร์ ห้องเลขที่ 9/286–7 ชั้น 28 ถนนรามค�าแหง แขวงสวนหลวง 
เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

เลขที่ 9 อาคารยู.เอ็ม.ทาวเวอร์ ห้องเลขที่ 9/283-5 ชั้น 28 ถนนรามค�าแหง แขวงสวนหลวง 
เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

5,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ จ�านวน 50,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ 100 
บาท เป็นทุนที่ช�าระแล้วเต็มมูลค่า

112,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ จ�านวน 1,120,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 
หุ้นละ 100 บาท เป็นทุนที่ช�าระแล้วเต็มมูลค่า

ได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท ฟันบ็อกซ์ จ�ากัด เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2557 ปัจจุบันอยู่
ในระหว่างด�าเนินการช�าระบัญชี

ร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน

ร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน

66 2717 4250

66 2717 4250

66 2769 8888

66 2769 8888

การลงทุนในบริษัทอื่นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558)
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บริษัท เอ แคปป ิตอล จ� ากัด

บริษัท เพลย ์พาร ์ค จ� ากัด

บริษัท ไทยแวร ์ คอมมิวนิ เคชั่น จ� ากัด

(เดิมชื่อบริษัท ฟันบ็อกซ์ จ�ากัด)

• ประเภทธุรกิจ

• ประเภทธุรกิจ

• ประเภทธุรกิจ

• ที่ตั้งส�านักงานใหญ่

• ที่ตั้งส�านักงานใหญ่

• ที่ตั้งส�านักงานใหญ่

• ทุนจดทะเบียน

• ทุนจดทะเบียน

• สัดส่วนการถือหุ้น

• สัดส่วนการถือหุ้น

• หมายเหตุ

• โทรสาร

• โทรสาร

• โทรศัพท์

• โทรศัพท์

• โทรศัพท์

• เว็บไซต์

การเข้าไปลงทุนในบริษัทอื่น (Holding Company)

ให้บริการเกมออนไลน์

ประกอบกิจการเขียนซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ วางระบบคอมพิวเตอร์ และให้บริการโฆษณา
บนเว็บไซต์ thaiware.com

เลขที่ 9 อาคารยู.เอ็ม.ทาวเวอร์ ห้องเลขที่ 9/283-5 ชั้น 28 ถนนรามค�าแหง แขวงสวนหลวง 
เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

เลขที่ 9 อาคารยู.เอ็ม.ทาวเวอร์ ห้องเลขที่ 9/283-5 ชั้น 28 ถนนรามค�าแหง แขวงสวนหลวง 
เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

69/6 อาคารตั้งฮั่วปัก ตึกบี ชั้นที่ 4 ห้อง 3 ซอยศึกษาวิทยา ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก 
กรุงเทพมหานคร

20,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ จ�านวน 200,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ 
100 บาท เป็นทุนที่ช�าระแล้วเต็มมูลค่า

40,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ จ�านวน 400,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ 
100 บาท เป็นทุนที่ช�าระแล้วเต็มมูลค่า

ร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน

ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน

ได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท เพลย์พาร์ค จ�ากัด เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2557

66 2717 4250

66 2717 4250

66 2769 8888

66 2769 8888

66 2635 0744

www.playpark.com
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• ทุนจดทะเบียน

• สัดส่วนการถือหุ้น

• เว็บไซต์

1,500,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ จ�านวน 150,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้
หุ้นละ 10 บาท เป็นทุนที่ช�าระแล้วเต็มมูลค่า

บริษัท เอ แคปปิตอล จ�ากัด ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 40 ของทุนจดทะเบียน

www.thaiware.com

• โทรสาร 66 2635 0745

บริษัท ไซเบอร ์ เกมส ์ คอร ์ปอเรชั่น จ� ากัด

บริษัท เพลย ์ ไซเบอร ์ เกมส ์ จ� ากัด

• ประเภทธุรกิจ

• ประเภทธุรกิจ

• ที่ตั้งส�านักงานใหญ่

• ที่ตั้งส�านักงานใหญ่

• ทุนจดทะเบียน

• ทุนจดทะเบียน

• สัดส่วนการถือหุ้น

• สัดส่วนการถือหุ้น

• โทรสาร

• โทรสาร

• โทรศัพท์

• โทรศัพท์

• เว็บไซต์

ประกอบกิจการให้บริการเกมผ่านระบบสื่อสารและเครือข่ายทางอินเทอร์เน็ต และให้บริการ
โฆษณาบนเว็บไซต์

ให้บริการเกมออนไลน์

เลขที่ 9 อาคารยู.เอ็ม.ทาวเวอร์ ห้องเลขที่ 9/245 ชั้น 24 ถนนรามค�าแหง แขวงสวนหลวง 
เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

เลขที่ 9 อาคารยู.เอ็ม.ทาวเวอร์ ห้องเลขที่ 9/244 ชั้น 24 ถนนรามค�าแหง แขวงสวนหลวง 
เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

1,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ จ�านวน 100,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 
หุ้นละ 10 บาท เป็นทุนที่ช�าระแล้วเต็มมูลค่า

20,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ จ�านวน 2,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้
หุ้นละ 10 บาท เป็นทุนที่ช�าระแล้วเต็มมูลค่า

บริษัท เอ แคปปิตอล จ�ากัด ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 30 ของทุนจดทะเบียน

ร้อยละ 59.99 ของทุนจดทะเบียน

66 2717 4250

66 2717 4250

66 2717 3515

66 2717 3515

www.thaicybergames.com
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บริษัท ธิ้งค ์พลัส ดิจิตอล จ� ากัด

Asiasoft Online PTE. LTD.

บริษัท มิริน อินโนเวชั่น จ� ากัด

• ประเภทธุรกิจ

• ประเภทธุรกิจ

• ประเภทธุรกิจ

• ที่ตั้งส�านักงานใหญ่

• ที่ตั้งส�านักงานใหญ่

• ที่ตั้งส�านักงานใหญ่

• ทุนจดทะเบียน

• ทุนจดทะเบียน

• สัดส่วนการถือหุ้น

• สัดส่วนการถือหุ้น

• โทรสาร 

• โทรสาร

• โทรศัพท์

• โทรศัพท์

• โทรศัพท์

• เว็บไซต์

ประกอบกิจการให้บริการด้านการตลาดผ่านเครือข่ายทางอินเทอร์เน็ต และให้บริการขาย
สื่อโฆษณา

ให้บริการเกมออนไลน์ เกมบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ และจัดจ�าหน่ายเกมพีซี ในประเทศสิงคโปร์

ประกอบกิจการผลิต และจ�าหน่าย ตลอดจนเป็นผู้พัฒนา และเป็นผู้ให้บริการ
โมบายล์แอปพลิเคชัน โมบายล์เกมแอปพลิเคชัน รวมทั้งซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์

เลขที่ 9 อาคารยู.เอ็ม.ทาวเวอร์ ห้องเลขที่ 9/283-5 ชั้น 28 ถนนรามค�าแหง แขวงสวนหลวง 
เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

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

เลขที่ 33/4 อาคารเดอะไนน์ ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม 9 ชั้น 17 อาคาร เอ ห้องทีเอ็นเอ 03 
ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

5,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ จ�านวน 1,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 
หุ้นละ 5 บาท เป็นทุนที่ช�าระแล้วเต็มมูลค่า

10,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ จ�านวน 1,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 
หุ้นละ 10 บาท เป็นทุนที่ช�าระแล้วเต็มมูลค่า

ร้อยละ 59.99 ของทุนจดทะเบียน

ร้อยละ 64.99 ของทุนจดทะเบียน

66 2717 4250

+65 6291 6830

66 2769 8888

+65 6291 6129

66 2168 1325

www.thinkplusdigital.com
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• ทุนจดทะเบียน

• สัดส่วนการถือหุ้น

• เว็บไซต์

2,000,000 สิงคโปร์ดอลลาร์ เป็นทุนที่ช�าระแล้วเต็มมูลค่า

บริษัท เอเชียซอฟท์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 100.00 ของทุนจดทะเบียน

www.asiasoftsea.net

AS Online SDN. BHD.

PT. Asiasoft

• ประเภทธุรกิจ

• ประเภทธุรกิจ

• ที่ตั้งส�านักงานใหญ่

• ที่ตั้งส�านักงานใหญ่

• ทุนช�าระแล้ว

• ทุนช�าระแล้ว

• สัดส่วนการถือหุ้น

• สัดส่วนการถือหุ้น

• โทรสาร

• โทรสาร

• โทรศัพท์

• โทรศัพท์

• ทุนจดทะเบียน

• ทุนจดทะเบียน

• เว็บไซต์

ให้บริการเกมออนไลน์ และจัดจ�าหน่ายเกมพีซี ในประเทศมาเลเซีย

ให้บริการเกมออนไลน์

Suite 6.05–6.07, 6th Floor, Menara Summit, Persiaran Kewajipan USJ1, 47600 UEP 
Subang Jaya, Selangor Darul Ehsan, Malaysia

Belleza Office Tower 17th Floor, J1. Letjen Soepeno No. 34 Jakarta Selatan 12210, 
Indonesia

4,000,000 ริงกิต

1,000,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ

บริษัท เอเชียซอฟท์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 100.00 ของทุนช�าระแล้ว

บริษัท เอเชียซอฟท์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 79.90 ของทุนช�าระแล้ว

+603 8011 7468

+62 21 300 27866

+603 8023 8315

+62 21 300 27855

5,000,000 ริงกิต 

1,750,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ

www.asiasoft.net.id
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Level Up!, Inc.

CIB Development Sdn. Bhd.

Tri l ight Cove Enterprises Ltd.

• ประเภทธุรกิจ

• ประเภทธุรกิจ

• ประเภทธุรกิจ

• ที่ตั้งส�านักงานใหญ่

• ที่ตั้งส�านักงานใหญ่

• ที่ตั้งส�านักงาน
   จดทะเบียน

• ส�านักงานติดต่อ

• สัดส่วนการถือหุ้น

• สัดส่วนการถือหุ้น

• โทรสาร

• โทรสาร

• โทรสาร

• โทรศัพท์

• โทรศัพท์

• โทรศัพท์

• ทุนจดทะเบียน

• ทุนจดทะเบียน

• เว็บไซต์

ให้บริการเกมออนไลน์ และเกมบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ ในประเทศฟิลิปปินส์

ให้บริการเกมออนไลน์ และเกมบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ ในประเทศมาเลเซีย

ให้บริการเกมออนไลน์ และเกมบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยมุ่งเน้นการให้บริการเกมออนไลน์ 
ในภูมิภาคอินโดจีน

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

Suite 6.05-6.07, 6th Floor, Menara Summit, Persiaran Kewajipan USJ I, 47600 UEP 
Subang Jaya, Selangor, Malaysia

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

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

ร้อยละ 61.68 ของทุนจดทะเบียน

AS Online SDN. BHD. ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 60 ของทุนจดทะเบียน

+63 2 8136199

+603 8023-7830

+65 6291 6830

+63 2 7519600

+603 8023-8315

+65 6291 6129

1,000,000 ริงกิต เป็นทุนที่ช�าระแล้วเต็มมูลค่า

1,000,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ เป็นทุนที่ช�าระแล้วเต็มมูลค่า

www.cib.com.my
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• ทุนช�าระแล้ว

• สัดส่วนการถือหุ้น

• ทุนจดทะเบียน

• เว็บไซต์

138,550,850 เปโซฟิลิปปินส์ แบ่งออกเป็นหุ้นประเภท ก จ�านวน 13,853,085 หุ้น มูลค่า
หุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 10 เปโซฟิลิปปินส์ และ หุ้นประเภท ข จ�านวน 2,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่
ตราไว้หุ้นละ 0.01 เปโซฟิลิปปินส์

ร้อยละ 100 ของทุนช�าระแล้ว

310,020,000 เปโซฟิลิปปินส์ แบ่งออกเป็นหุ้นประเภท ก จ�านวน 31,000,000 หุ้น มูลค่า
หุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 10 เปโซฟิลิปปินส์ และ หุ้นประเภท ข จ�านวน 2,000,000 หุ้น 
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.01 เปโซฟิลิปปินส์

www.levelupgames.ph

Pomelo Network PTE. LTD.

• ประเภทธุรกิจ

• ที่ตั้งส�านักงานใหญ่

• ทุนช�าระแล้ว

• สัดส่วนการถือหุ้น

• โทรศัพท์

• ทุนจดทะเบียน

• เว็บไซต์

พัฒนาแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ และ Mobile Messenger

1 Coleman Street #08-07 The Adelphi, Singapore 179803

4,474,864 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 1,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้
หุ้นละ 0.0001 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา และหุ้นบุริมสิทธิ 3,614,740 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้น
ละ 0.82 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา

ร้อยละ 11.01 ของทุนช�าระแล้ว

+65 6438 8858

4,474,864 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 1,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้
หุ้นละ 0.0001 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา และหุ้นบุริมสิทธิ 3,614,740 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้น
ละ 0.82 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา โดยหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิมีสิทธิเท่าเทียมกัน

https://palplus.me
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93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

อาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ ชั้น 15 179/74-80 ถนนสาทรใต้ สาทร กรุงเทพมหานคร 10120

บริษัท ศูนย ์รับฝากหลักทรัพย ์ (ประ เทศไทย) จ� ากัด

บริษัท ไพร ้ซวอเตอร ์ เฮาส ์คู เปอร ์ส เอบี เอเอส จ� ากัด

นายทะเบียนหลักทรัพย ์

ผู ้สอบบัญชี

บุคคลอ ้ างอิง

• โทรศัพท์

• โทรศัพท์

• โทรสาร

• โทรสาร

0 2009 9000

0 2344 1000

0 2009 9991

0 2286 5050

นายพิสิฐ ทางธนกุล 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4095
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ข้อมูลหลักทรัพย์
และผู ้ถือหุ ้น11

11.1 หลักทรัพย์ของบริษัทฯ

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจ�านวน 307,407,762 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจ�านวน 

307,407,762 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยเป็นทุนช�าระแล้วจ�านวน 307,407,762 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจ�านวน 

307,407,762 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท 

11.2 ผู้ถือหุ้น

 ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียนล่าสุด เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2558 มีดังนี้

1. นายปราโมทย์ สุดจิตพร(1)

2. Mr.Tan Tgow Lim(2)   

  

3. Asia Investment Partners Limited(3) 

     

4. นางสาวเสาวลักษณ์ จิตสัมฤทธิ์(1)  

 

5. นายเลิศชาย กันภัย  

  

6. Miss Seet Jing Huan, Jennifer(2)  

  

7. นายทวีฉัตร จุฬางกูร   

  

8. นายชาคริต สุวรรณโชติ    

 

9. นางสาวอังคณา ส่งคุณธรรม  

     

10. นางสาวฐิติมา พรสุวรรณ

131,121,400

30,023,300 

30,000,000

27,000,000 

15,509,500

    

15,000,000 

5,700,000

  

1,140,100

1,069,900

   

1,000,000

42.654

9.767

9.759

8.783

5.045

4.880

1.854

 

0.370

0.350

0.330

รายชื่อผู้ถือหุ้น จ�านวนหุ้น (หุ้น) สัดส่วนการถือหุ้น (%)
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หมายเหตุ :
(1) นายปราโมทย์ สุดจิตพร เป็นคู่สมรสกับ นางสาวเสาวลักษณ์ จิตสัมฤทธิ์
(2) Mr.Tan Tgow Lim เป็นคู่สมรสกับ Miss Seet Jing Huan, Jennifer
(3) คือ บริษัทเพื่อการลงทุนในกลุ่มกองทุนลอมบาร์ด เอเชีย III (Lombard Asia III) ซึ่งได้รับการสนับสนุนและบริหารกองทุน

โดยบริษัท ลอมบาร์ด อินเวสต์เม้นท์ (Lombard Investment, Inc.) ที่มีส�านักงานใหญ่อยู่ที่รัฐซานฟรานซิสโก สหรัฐอเมริกา 

 ทัง้นี ้Asia Investment Partners Limited คอื บรษิทัเพือ่การลงทนุซึง่มกีองทนุลอมบาร์ด เอเชยี III (Lombard Asia III) 

เป็นผู้ถอืครองหุน้ทัง้หมดของ Asia Investment Partners Limited โดยมสี�านกังานตัง้อยูท่ีป่ระเทศฮ่องกง ทัง้นี ้กองทนุลอมบาร์ด 

เอเชีย III เน้นลงทุนในประเทศไทยและประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และมีนโยบายการลงทุนหุ้นระยะยาว

ในบริษัทที่มีศักยภาพการแข่งขันสูง ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนดังกล่าวเป็นนักลงทุนสถาบันท่ีมีชื่อเสียง ได้แก่ กองทุน

ส�ารองเลี้ยงชีพข้าราชการแห่งรัฐแคลิฟอร์เนีย (California Public Employees’ Retirement System : CalPERS) ธนาคาร

พัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank) บรรษัทเงินทุนระหว่างประเทศในเครือธนาคารโลก (International Finance 

Corporation of the World Bank Group) และกองทุน Fund of Funds ที่จัดตั้งโดยรัฐบาลของสหราชอาณาจักร (CDC Group 

PLC)

 กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่โดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการก�าหนดนโยบายการจัดการ หรือการด�าเนินงานของ 

บริษัทฯ อย่างมีนัยส�าคัญ (กลุ่มผู้ถือหุ้น หรือ ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10 และด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัทฯ หรือ

ส่งตัวแทนเข้ามาด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัทฯ ที่มีอ�านาจจัดการ) ได้แก่ กลุ่มนายปราโมทย์ สุดจิตพร และ กลุ่ม 

Mr.Tan Tgow Lim

11.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

 ในกรณีปกติที่กลุ่มบริษัทฯ ไม่มีความจ�าเป็นในการใช้เงินเพื่อการลงทุนหรือขยายกิจการและมีกระแสเงินสดเพียงพอ 

กลุ่มบริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลส�าหรับบริษัทฯ และบริษัทย่อย ปีละ 2 ครั้ง โดยการจ่ายครั้งที่ 1 จะจ่ายเป็นเงินปันผล

ระหว่างกาล และการจ่ายครั้งที่ 2 จะจ่ายเป็นเงินปันผลประจ�าปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30.0 ของก�าไรสุทธิของแต่ละบริษัท (ตาม

งบการเงินเฉพาะบริษัท) หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล ส�ารองตามกฎหมาย และส�ารองอื่นๆ ที่จ�าเป็นและเหมาะสม ทั้งนี้ อัตรา

การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ โดยขึ้นอยู่กับความจ�าเป็นและความเหมาะสม ภายใต้เงื่อนไขที่การด�าเนินการ

ดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น ทั้งน้ี มติของคณะกรรมการบริษัทท่ีอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจะต้องถูก

น�าเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอ�านาจอนุมัติให้

จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ แล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป
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โ ค รงสร ้ า ง ก า รจั ด ก า ร

12
12.1 คณะกรรมการบริษัท

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิทั้งหมด 7 ท่าน ซึ่งได้ผ่านหลักสูตรการ

อบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยแล้ว ดังนี้

นางมลฤดี สุขพันธรัชต์ กรรมการตรวจสอบ เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอท่ีจะสามารถท�าหน้าที่สอบทาน
ความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

โดยมี  นายปริญญา แก้วมณ ีเป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท

กรรมการผู้มีอ�านาจผูกพันตามหนังสือรับรองบริษัทฯ
นายปราโมทย์ สุดจิตพร ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายเลิศชาย กันภัย หรือ นายตัน เตียว ลิม รวมเป็นสองคนและประทับตรา

ส�าคัญของบริษัท

ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท 
1. ก�ากับ ดูแล และจัดการให้การด�าเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจน

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น บนพื้นฐานของหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อบังคับของ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ และส�านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

1. นายตัน เตียว ลิม   
  
2. นายปราโมทย์ สุดจิตพร 
 
3. นายเลิศชาย กันภัย   
   
4. นายสุระศักดิ์ เคารพธรรม   
  
5. นายเฉลิมพงษ์ จิตต์ขันติวงศ์  
   

6. นางมลฤดี สุขพันธรัชต์ 

7. นายธันวา เลาหศิริวงศ์

ประธานกรรมการ

รองประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการอิสระ 
และประธานกรรมการตรวจสอบ

กรรมการอิสระ 
และกรรมการตรวจสอบ

กรรมการอิสระ 
และกรรมการตรวจสอบ

5/5

5/5

5/5

5/5

5/5

5/5

5/5

ชื่อ-นามสกุล ต�าแหน่ง จ�านวนครั้งที่เข้าร่วม
ประชุมในปี 2558
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2. ก�าหนดหรือเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการผู้มีอ�านาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทฯ
3. ก�าหนดนโยบาย กลยุทธ์ และทิศทางการด�าเนินงานของบริษัทฯ รวมทั้งก�ากับดูแลให้ฝ่ายบริหารด�าเนินการให้เป็นไป

ตามนโยบายที่ก�าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นและเพื่อการเติบโต
อย่างยั่งยืน 

4. พิจารณาตัดสินใจในเรื่องที่มีสาระส�าคัญ เช่น แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงการลงทุนขนาดใหญ่ อ�านาจการบริหาร และ
รายการอื่นใดตามที่กฎหมายก�าหนด

5. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือบุคคลเพื่อท�าหน้าที่ช่วยดูแล ติดตาม และควบคุมการบริหารงานของบริษัทฯ ในเรื่องที่เป็น
สาระส�าคัญภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริษัท เช่น คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการ
ผู้จัดการ เป็นต้น รวมทั้งประเมินผลการปฏิบัติงานและก�าหนดค่าตอบแทนของคณะอนุกรรมการหรือบุคคลดังกล่าว หรือมอบ
อ�านาจเพื่อให้คณะอนุกรรมการหรือบุคคลดังกล่าวมีอ�านาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่คณะ
กรรมการบริษัทเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการบริษัทอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขอ�านาจนั้นๆ ได้

6. จัดให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และมาตรการการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล รวมทั้งมีการติดตามการด�าเนินการในเรื่องดังกล่าวอย่างสม�่าเสมอ

7. จัดท�ารายงานคณะกรรมการประจ�าปี และรับผิดชอบต่อการจัดท�าและการเปิดเผยงบการเงิน เพื่อแสดงถึงฐานะการเงิน
และผลการด�าเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา เพื่อน�าเสนอต่อผู้ถือหุ้น

ท้ังนี้การมอบอ�านาจแก่คณะอนุกรรมการหรือบุคคลใดดังกล่าวข้างต้นจะไม่รวมถึงการมอบอ�านาจท่ีท�าให้คณะ
อนุกรรมการหรือบุคคลดังกล่าว หรือผู้รับมอบอ�านาจจากคณะอนุกรรมการหรือบุคคลดังกล่าว สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือ
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดที่จะท�าขึ้นกับบริษัทฯ หรือ
บริษัทย่อย รวมทั้งก�าหนดให้ต้องขอความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการท�ารายการที่เกี่ยวโยงกัน และการได้มาหรือ
จ�าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่ส�าคัญของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องตามข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในกรณีที่การด�าเนินการ
เรื่องใดที่กรรมการท่านใดหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามประกาศส�านักงาน ก.ล.ต. และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ) มีส่วน
ได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กรรมการและบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงหรืออ�านาจอนุมัติ
การด�าเนินการในเรื่องดังกล่าว

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณามอบอ�านาจให้แก่คณะอนุกรรมการหรือบุคคลใดดังกล่าวข้างต้นในการท�า
ธุรกรรมที่เกี่ยวกับการด�าเนินงานและการลงทุนตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ โดยได้มีการก�าหนดขอบเขตและวงเงินในแต่ละ
ระดับอย่างชัดเจน ทั้งนี้ ไม่มีการมอบอ�านาจในลักษณะไม่จ�ากัดวงเงินแต่อย่างใด

12.2 คณะผู้บริหาร (ตามค�านิยามของส�านักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ)

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะผู้บริหารประกอบด้วยเจ้าหน้าที่บริหารทั้งหมด 6 ท่าน

1. นายปราโมทย์ สุดจิตพร

2. นายเลิศชาย กันภัย

3. นายกิตติพงศ์ พฤกษอรุณ

4. นายวินัย วิมุกติ

5. นางสาวศิริรัตน์ ไวศรายุทธ์

6. นางรัตนา มะโนมงคลกุล

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

กรรมการผู้จัดการ

รองกรรมการผู้จัดการ – ฝ่ายขาย

รองกรรมการผู้จัดการ – ฝ่ายไอที

รองกรรมการผู้จัดการ – ฝ่ายผลิตภัณฑ์

รองกรรมการผู้จัดการ – ฝ่ายบัญชีและการเงิน

ชื่อ-นามสกุล ต�าแหน่ง
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ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

1. ก�ากับ ดูแล และอนุมัติเร่ืองเก่ียวกับการด�าเนินงานตามปกติของบริษัทฯ และบริษัทย่อยให้เป็นไปตามมติ

และนโยบายของคณะกรรมการบริษัท และมีอ�านาจในการมอบอ�านาจให้กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร หรือบุคคลหนึ่ง หรือ

หลายบุคคลในบริษัทฯ  และบริษัทย่อย มีอ�านาจกระท�าการใดๆ เพื่อด�าเนินการเก่ียวกับการด�าเนินงานตามปกติประจ�าวัน

ของ บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ตามเห็นสมควร

2. ด�าเนินการและบริหารจัดการการด�าเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

3. มีอ�านาจอนุมัติการด�าเนินงานเพื่อธุรกรรมตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เช่น การจัดซื้อสินค้า การจัดซื้อ

ลิขสิทธิ์ การลงทุนในสินทรัพย์ ภายในวงเงินส�าหรับแต่ละสัญญาไม่เกิน 20.00 ล้านบาท และมีอ�านาจในการมอบอ�านาจช่วง

อนุมัติการเบิกจ่ายให้พนักงานระดับผู้บริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในการจัดซื้อ จัดจ้าง ซึ่งทรัพย์สินและ

บริการเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 

4. มีอ�านาจในการมอบอ�านาจให้กรรมการผู้จัดการ พนักงานระดับผู้บริหาร หรือบุคคลหนึ่ง หรือหลายบุคคลในบริษัทฯ 

และบริษัทย่อย มีอ�านาจกระท�าการใดๆ แทนประธานเจ้าหน้าที่บริหารตามเห็นสมควร เพื่อปฏิบัติหน้าที่แทนประธานเจ้าหน้าที่

บริหาร ในเฉพาะเรื่อง (เช่น การสั่งซื้อ การจัดจ้าง การสั่งจ่ายเงิน) ภายใต้การควบคุมของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และภายใน

ระยะเวลาที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเห็นสมควร และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารอาจยกเลิก เพิกถอน เปล่ียนแปลง หรือแก้ไข

อ�านาจนั้นๆ ได้

5. มีอ�านาจกระท�าการและแสดงตนเป็นตัวแทนบริษัทฯ และบริษัทย่อย ต่อบุคคลภายนอกในกิจการที่เกี่ยวข้องและ

เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และบริษัทย่อย

6. อนุมัติการแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่างๆ ที่จ�าเป็นต่อการด�าเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยอยู่ภายใต้กรอบงบ

ประมาณที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทในแต่ละปี

7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหารเป็นคราวๆ ไป

ทั้งนี้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาและรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการบริหาร และ

ให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารปฏิบัติตามแนวทางและนโยบายที่คณะกรรมการบริหารก�าหนดไว้

อนึ่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารไม่มีอ�านาจในการด�าเนินการใดๆ ในหรือเกี่ยวกับรายการ หรือเรื่องที่ประธานเจ้าหน้าที่

บริหาร หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดที่จะท�าขึ้น

กับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ยกเว้นการอนุมัติรายการที่เป็นธุรกิจปกติและเป็นไปตามเงื่อนไขการค้า ตามที่คณะกรรมการบริษัท

ได้ก�าหนดอ�านาจและ/หรือวงเงินไว้ โดยอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการตามข้อบังคับของบริษัทฯ และตามท่ี

ส�านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก�าหนด

ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ

1. ก�ากับ ดูแล และอนุมัติเรื่องเกี่ยวกับการด�าเนินงานตามปกติของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบายของประธานเจ้า

หน้าที่บริหาร และมีอ�านาจในการมอบอ�านาจให้ผู้บริหาร หรือบุคคลหนึ่ง หรือหลายบุคคล กระท�าการใดๆ เพื่อด�าเนินการเกี่ยว

กับการด�าเนินงานตามปกติประจ�าวันของบริษัทฯ ได้ตามเห็นสมควร

2. ด�าเนินการและบริหารจัดการการด�าเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานทั่วไปของบริษัทฯ

3. มีอ�านาจจ้าง แต่งตั้ง โยกย้าย ปลดออก เลิกจ้าง ก�าหนดอัตราค่าจ้าง ให้บ�าเหน็จรางวัล ปรับขึ้นเงินเดือน ค่าตอบแทน 

เงินโบนัส ของพนักงานทั้งหมดของบริษัทฯ ในต�าแหน่งต�่ากว่าระดับผู้บริหาร ตลอดจนแต่งตั้งตัวแทนฝ่ายนายจ้างในคณะ

กรรมการกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพของบริษัทฯ 

4. มีอ�านาจอนุมัติการด�าเนินงานเพื่อธุรกรรมตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ เช่น การจัดซื้อสินค้า การจัดซื้อลิขสิทธิ์ การ

ลงทุนในสินทรัพย์ ภายในวงเงินส�าหรับแต่ละสัญญาไม่เกิน 10.00 ล้านบาท และมีอ�านาจในการมอบอ�านาจช่วงอนุมัติการเบิก

จ่ายให้พนกังานระดบัผูบ้รหิารของบรษิทัฯ เพือ่ปฏบิตัหิน้าทีใ่นการจดัซือ้ จดัจ้าง ซึง่ทรพัย์สนิและบรกิารเพือ่ประโยชน์ของ บรษิทัฯ 
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5. มีอ�านาจในการมอบอ�านาจให้พนักงานระดับผู้บริหาร หรือบุคคลหนึ่ง หรือหลายบุคคล มีอ�านาจกระท�าการใดๆ แทน

กรรมการผู้จัดการตามเห็นสมควร เพื่อปฏิบัติหน้าที่แทนกรรมการผู้จัดการในเฉพาะเรื่อง (เช่น การสั่งซื้อ  การจัดจ้าง การสั่ง

จ่ายเงิน) ภายใต้การควบคมุของกรรมการผูจ้ดัการ และภายในระยะเวลาทีก่รรมการผูจ้ดัการเหน็สมควร  และกรรมการผูจ้ดัการ

อาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขอ�านาจนั้นๆ ได้

6. มีอ�านาจออกค�าสั่ง ระเบียบ ประกาศ บันทึก เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายและผลประโยชน์ของบริษัทฯ 

และเพื่อรักษาระเบียบวินัยการท�างานภายในองค์กร 

7. มีอ�านาจกระท�าการและแสดงตนเป็นตัวแทนบริษัทฯ ต่อบุคคลภายนอกในกิจการที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อ

บริษัทฯ

8. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นคราวๆ ไป

ทั้งนี้ กรรมการผู้จัดการจะอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาและรายงานโดยตรงต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และให้กรรมการ

ผู้จัดการปฏิบัติตามแนวทางและนโยบายที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารก�าหนดไว้ อนึ่ง กรรมการผู้จัดการไม่มีอ�านาจในการด�าเนิน

การใดๆ ในหรือเกี่ยวกับรายการ หรือเรื่องที่กรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมี

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดที่จะท�าขึ้นกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ยกเว้นการอนุมัติรายการที่เป็นธุรกิจปกติ

และเป็นไปตามเงื่อนไขการค้า ตามที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้ก�าหนดอ�านาจและ/หรือวงเงินไว้ โดยอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ 

เงื่อนไข และวิธีการตามข้อบังคับของบริษัทฯ และตามที่ส�านักงาน ก.ล.ต. ประกาศก�าหนด

12.3 เลขานุการบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2551 ประชุมเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2551 มีมติแต่งตั้ง นายเฉลิมชัย ดุพัสกูล เป็น

เลขานุการบริษัท แต่ในปี 2558 นายเฉลิมชัย ดุพัสกูล ลาออกจากบริษัท มีผลต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2558 ท่ีประชุมคณะ

กรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2558 ประชุมเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2558 มีมติแต่งตั้ง นายปริญญา แก้วมณี เป็นเลขานุการบริษัท 

มีผลตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2558 และเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 นายปริญญา แก้วมณี ลาออกจากบริษัท ที่ประชุม

คณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2559 ประชุมเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 มีมติแต่งตั้ง นางรัตนา มะโนมงคลกุล เป็นเลขานุการ

บริษัทคนใหม่ โดยมีอ�านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ เป็นไปตามที่กฎหมายก�าหนดไว้ สรุปสาระส�าคัญได้ดังนี้

1. จัดท�าและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้

• ทะเบียนกรรมการ

• หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจ�าปี

• หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร

3. ด�าเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการก�ากับตลาดทุนประกาศก�าหนด

4. ให้ค�าแนะน�าด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและข้อพึงปฏิบัติด้านก�ากับดูแลในการด�าเนินกิจกรรมของ

คณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย

5. ด�าเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น

6. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่ก�ากับดูแล เช่น ส�านักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ และดูแลการเปิดเผยข้อมูล

และรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานที่ก�ากับดูแลและสาธารณชนให้ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย

ซึ่งนางรัตนา มะโนมงคลกุล จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ และปริญญาโทสาขา

การจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล
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12.4 ค่าตอบแทนผู้บริหาร 

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

1. ค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2558

1. นายตัน เตียว ลิม

2. นายปราโมทย์ สุดจิตพร

3. นายเลิศชาย กันภัย 

4. นายเฉลิมพงษ์ จิตต์ขันติวงศ์
 
5. นางมลฤดี สุขพันธรัชต์

6. นายสุระศักดิ์ เคารพธรรม 

7. นายธันวา เลาหศิริวงศ์

ผู้บริหารข

Total 1,800,000.00 700,000.00

360,000.00

240,000.00

240,000.00

240,000.00

240,000.00

240,000.00

240,000.00

8

-

-

-

280,000.00

210,000.00

-

210,000.00

15,033,767.02ค

กรรมการ

ต�าแหน่ง

ค่าตอบแทน (บาท)

จ�านวน (ราย)

เบี้ยประชุม (บาท)

ค่าตอบแทนก (บาท)

2. ค่าตอบแทนผู้บริหาร ปี 2558

หมายเหตุ :
กประกอบไปด้วย เงินเดือน โบนัส เงินสมทบกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ ค่าล่วงเวลา และค่าสวัสดิการ
ขตามค�านิยามของส�านักงาน ก.ล.ต, และตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งรวมถึง นายปราโมทย์ สุดจิตพร 

  ในฐานะประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ค ค�านวณค่าตอบแทนตามจ�านวนวันที่ได้ท�างานจริงโดยมีผู้บริหารบางท่านลาออกจากบริษัทฯ ในระหว่างปี
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เงินเดือน

โบนัส

อื่นๆข

รวม

196.02

16.94

39.47

252.43

ค่าตอบแทนพนักงาน จ�านวน (ล้านบาท)

12.5 บุคลากร 

จ�านวนพนักงานและค่าตอบแทนของกลุ่มบริษัทฯ (ไม่นับรวมกรรมการและผู้บริหาร) ณ สิ้นปี 2558 มีรายละเอียดดังนี้

ฝ่ายโครงการเกมออนไลน์

ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

ฝ่ายเว็บดิจิตอล

ฝ่ายบัญชีและการเงิน

ฝ่ายขาย

ฝ่ายการตลาด

ฝ่ายครีเอทีฟ

ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลและธุรการ

ฝ่ายบริการลูกค้า

ฝ่ายกฎหมาย

ฝ่ายควบคุมภายใน

ฝ่ายบริหาร 

อื่นๆ

รวม 359 239 598

66

-

62

14

15

16

35

23

10

102

2

1

11

2

54

5

35

-

11

19

40

20

17

22

-

-

8

8

120

5

97

14

26

35

75

43

27

124

2

1

19

10

ฝ่าย
จ�านวนพนักงาน (คน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

รวมบริษัทย่อยกบริษัทฯ
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นโยบายพัฒนาบุคลากร

ด้วยนโยบายและยุทธศาสตร์ ในการพัฒนาบุคลากร เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจ บริษัทฯ เล็งเห็น

ความส�าคัญในการพัฒนาบุคลากรอย่างสม�่าเสมอ โดยมุ่งเน้นพัฒนาและยกขีดความสามารถของบุคคลากร ด้วยรูปแบบ

การเรียนรู้ที่หลากหลาย บริษัทฯ มีนโยบายส่งพนักงานไปเข้ารับการอบรมทั้งภายในและภายนอก รวมถึงฝึกอบรมจากคู่ค้าซึ่ง

เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์เกมออนไลน์จากต่างประเทศ ซึ่งจะให้ความรู้ทั้งในเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ เกมออนไลน์ และอื่นๆ 

นอกจากนี้ยังส่งพนักงานไปทัศนศึกษาดูงานในต่างประเทศ เพื่อน�าเทคโนโลยีและวิวัฒนาการใหม่ๆ กลับมาพัฒนาและ

ปรับปรุงการด�าเนินงานของบริษัทให้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ บุคลากรยังสามารถเรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริง ซึ่งบริษัทฯ มีนโยบาย

ถ่ายทอดความรู้และทักษะระหว่างพนักงานในแต่ละสายงาน (On the Job Training) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ 

ทกัษะ และความช�านาญ รวมทัง้ประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานของพนกังานในทกุระดบั พร้อมสร้างบรรยากาศและสิ่งแวดล้อม

ในการท�างานเชิงรุก เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กร และรองรับการเติบโตของธุรกิจในอนาคต

หมายเหตุ : 
กรวมถึง ASO, ASI, ASM, PP, PT, CIB, TLC, TCG, PCG, TP, LUI, MR
ข ประกอบด้วย เงินสมทบกองทุนประกันสังคมและกองทุนส�ารองเล้ียงชีพ ค่าสวัสดิการ ค่าล่วงเวลา คอมมิชชั่น 

และเบี้ยเลี้ยง

ทั้งนี้ ตั้งแต่เริ่มด�าเนินธุรกิจ กลุ่มบริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานใดๆ
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ก า รก� า กั บ ดู แ ลกิ จ ก า ร

13
13.1 นโยบายการก�ากับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบรษิทัฯ เข้าใจบทบาท หน้าที ่ และความรบัผดิ

ชอบของคณะกรรมการที่มีต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น และได้

อนุมัตินโยบายการก�ากับดูแลกิจการเป็นลายลักษณ์อักษร 

โดยมีหลักการและแนวทางปฏิบัติที่สอดคล้องกับหลักการ

การก�ากับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อก�าหนด

นโยบายสนับสนุนการก�ากับดูแลกิจการส�าหรับเป็นแนวทาง

ในการปฏิบัติ นอกจากนี้ บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎและข้อบังคับ

ต่างๆ ตามที่ส�านักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ก�าหนด

ทุกประการ โดยคณะกรรมการบริษัทจะทบทวนนโยบายการ

ก�ากับดูแลกิจการของ บริษัทฯ และประเมินผลการปฏิบัติตาม

นโยบายดังกล่าวอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันที่ 20 

มิถุนายน 2550 มีมติก�าหนดนโยบายการก�ากับดูแลกิจการ

ส�าหรบัเป็นแนวทางในการปฏบิตั ิซ่ึงมสีาระส�าคญัแบ่งออกเป็น 

5 หมวดดังนี้

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

สิทธิของผู้ถือหุ้นครอบคลุมสิทธิพื้นฐานต่างๆ ของผู้ถือหุ้น 

เช่น สิทธิในการซื้อ ขาย โอน หลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่ สิทธิใน

การที่จะได้รับส่วนแบ่งผลก�าไรจากบริษัท สิทธิต่างๆ ในการ

ประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการแสดงความคิดเห็น สิทธิในการร่วม

ตัดสินใจในเรื่องส�าคัญของบริษัท เช่น การเลือกตั้งกรรมการ 

การอนุมัติธุรกรรมที่ส�าคัญและมีผลต่อทิศทางในการด�าเนิน

ธุรกิจของบริษัท การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับของ

บริษัท เป็นต้น

นอกเหนือจากสิทธิพื้นฐานต่างๆ ข้างต้นแล้ว บริษัทฯ 

มีนโยบายในการด�าเนินการเรื่องต่างๆ ที่เป็นการส่งเสริมและ

อ�านวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้

• เผยแพร่ข้อมูลประกอบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้า

ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ก่อนจัดส่งเอกสาร นอกจากนี้ ยัง

ชี้แจงสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าประชุม และสิทธิออก

เสียงลงมติของผู้ถือหุ้นไว้ด้วยกัน

• ในกรณีที่ผู ้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 

บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้

กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้ 

โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบหนึ่งแบบใดที่บริษัทได้จัด

ส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม 

• ก่อนการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งความ 

คิดเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อซักถามได้ล่วงหน้าก่อนวัน

ประชุมผ่านอีเมลของนักลงทุนสัมพันธ์ และอีเมลของ

เลขานุการคณะกรรมการบริษัท

• ในการประชุม บริษัทฯ จะจัดสรรเวลาให้เหมาะสม และจะ

เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ 

หรือตั้งค�าถามในวาระต่างๆ อย่างอิสระ ก่อนการลงมติใน

วาระใดๆ ทั้งนี้ การประชุมผู้ถือหุ้นได้ให้ข้อมูลรายละเอียด

ในเรื่องดังกล่าวอย่างเพียงพอแก่ผู้ถือหุ้น โดยในวาระ

ท่ีผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัย ข้อซักถาม บริษัทฯ จะจัดเตรียม

บุคลากรท่ีมีความรู้ความเชี่ยวชาญในแต่ละสาขาเป็นผู้ให้

ค�าตอบภายใต้ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

• กรรมการทุกคนจะเข ้าร ่วมประชุม เพื่อให ้ผู ้ถือหุ ้น

สามารถซักถามข้อมูลรายละเอียดในเรื่องต ่างๆ ที่

เกี่ยวข้องได้

2. ความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ มีนโยบายการปฏิบัติและการคุ้มครองสิทธิ

ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน เพื่อสร้างเครื่องมือที่

ช่วยให้เกิดความเท่าเทียมกันอย่างแท้จริง โดยเฉพาะกับ

ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย เช่น
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• การปฏิบัติและอ�านวยความสะดวกต่อผู ้ถือหุ ้นอย่าง

เท่าเทียมกัน และไม่กระท�าการใดๆ ที่เป็นการจ�ากัด

หรือละเมิดหรือริดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น

• การก�าหนดให้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมเป็นไปตาม

จ�านวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นถืออยู่ โดยหนึ่งหุ้นมีสิทธิเท่ากับหนึ่ง

เสียง

• การก�าหนดให้กรรมการอิสระเป็นผู้มีหน้าที่ดูแลผู้ถือหุ้น

ส่วนน้อย โดยผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอแนะ แสดง

ความคิดเห็น หรือส่งข้อร้องเรียนไปยังกรรมการอิสระ โดย

กรรมการอสิระจะเป็นผูพ้จิารณาด�าเนนิการให้เหมาะสมใน

แต่ละเรื่อง เช่น หากเป็นข้อร้องเรียน กรรมการอิสระจะ

ตรวจสอบข้อเท็จจริงและหาวิธีการเยียวยาที่เหมาะสม 

หรือกรณีเป็นข้อเสนอแนะที่กรรมการอิสระพิจารณาแล้ว

มีความเห็นว่าเป็นเรื่องส�าคัญที่มีผลต่อผู้มีส่วนได้เสียโดย

รวม หรือมีผลต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท กรรมการ

อิสระจะเสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อ

พิจารณาก�าหนดเป็นวาระการประชุมในการประชุมผู้ถือ

หุ้น

• การส่งเสริมการใช้สิทธิ เช่น การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วน

น้อยสามารถเสนอเพิ่มวาระการประชุมก่อนวันประชุม 

การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอช่ือบุคคล

เพื่อเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการ และการไม่เพิ่มวาระการ

ประชุมโดยไม่แจ้งผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า

• คณะกรรมการบริษัทได้ก�าหนดมาตรการป้องกันการใช้

ข้อมูลภายในโดยมิชอบ (Insider Trading) ของบุคคล

ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และ

ลกูจ้างของกลุม่บรษิทัฯ ทีเ่ก่ียวข้องกบัข้อมลู (รวมทัง้คูส่มรส

และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว) 

3. บทบาทต่อผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ได้ให้ความส�าคัญแก่การก�ากับดูแลผู้มีส่วนได้

เสียทุกกลุ่ม เช่น ลูกค้า คู่ค้า พนักงาน ผู้ถือหุ้น เป็นต้น ตลอด

จนสาธารณชนและสังคมโดยรวม โดยคณะกรรมการจะ

ปฏิบัติต่อบุคคลเหล่านีต้ามสทิธ ิ เงือ่นไข ข้อกฎหมาย และกฎ

ระเบยีบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าวได้รับ

การดูแลและปฏิบัติด้วยดี รวมทั้งจะให้มีการร่วมมือกัน

ระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกลุ่มต่างๆ ตามบทบาทและ

หน้าที่ เพื่อให้กิจการของบริษัทฯ ด�าเนินไปด้วยดี มีความ

มั่นคงและตอบสนองผลประโยชน์ที่เป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย

เพื่อให้มั่นใจได้ว่าผู้มีส่วนได้เสียจะได้รับสิทธิอันพึงได้รับ 

บริษัทฯ ได้ก�าหนดแนวทางปฏิบัติไว้เป็นลายลักษณ์อักษรใน

จรรยาบรรณพนักงาน โดยเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวผ่านทาง

เวบ็ไซต์ของบรษิทัฯ  และสือ่ภายในของบรษิทัฯ ได้แก่ Intranet 

และ บอร์ดประชาสัมพันธ์ภายในบริษัทฯ เพื่อให้กรรมการ 

ตลอดจนผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับถือปฏิบัติอย่าง

เคร่งครดัในการปฏบิตังิาน นอกจากนี ้บรษิทัฯ จดัให้มชี่องทาง

ที่ผู้มีส่วนได้เสียสามารถติดต่อสื่อสาร เสนอแนะ หรือให้ข้อมูล

ต่อคณะกรรมการบริษัท โดยผ่านทางกรรมการอิสระ

• ผูถ้อืหุน้ : บรษิทัฯ มุง่มัน่ให้การด�าเนนิธรุกจิของกลุม่บรษิทัฯ 

มีผลการด�าเนินงานที่ดี เติบโตอย่างมั่นคง และมีความ

สามารถในการแข่งขัน โดยค�านึงถึงสภาวะความเสี่ยงใน

ปัจจบุนัและอนาคต เพือ่ให้เกดิการเพิม่มลูค่าให้แก่ผู้ถือหุ้น

ในระยะยาว บริษัทฯ มีหน้าที่ด�าเนินงาน เปิดเผยข้อมูลให้

เกิดความโปร่งใสเป็นธรรม และพยายามอย่างเต็มท่ีใน

การปกป้องทรัพย์สิน และธ�ารงไว้ซึ่งชื่อเสียงของบริษัทฯ

• คณะกรรมการบรษิทั : คณะกรรมการบรษิทัฯ ได้รบัรูถ้งึสทิธิ 

และมีการดูแลสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มของบริษัทฯ 

อย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม

• พนักงาน : พนักงานของบริษัทฯ ถือเป็นทรัพยากรที่มี

คุณค่าอย่างยิ่ง บริษัทฯ สรรหาและว่าจ้างบุคลากรที่มี

ความสามารถและประสบการณ์เข ้ามาปฏิบั ติงาน 

สัมพันธ์กันกับความเจริญเติบโตและความต้องการของ 

บริษัทฯ บริษัทฯ พัฒนาพนักงานอย่างต่อเนื่อง ให้มีความ

สามารถในระดับสูง และให้ค่าตอบแทนที่เหมาะสมและ

สามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทชั้นน�าท่ัวไป นอกจากน้ี 

บริษัทฯ มุ่งพัฒนาเสริมสร้างวัฒนธรรมและบรรยากาศใน

การท�างานที่ดี และปฏิบัติกับพนักงานอย่างเท่าเทียมและ

เป็นธรรม บริษัทฯ ให้ความส�าคัญต่อการดูแลสวัสดิภาพ

และสวัสดิการของพนักงาน เช่น การจัดตั้งกองทุนส�ารอง

เลี้ยงชีพ การให้เงินกู้ยืมแก่พนักงาน การจัดให้มีการซ้อม

หนีไฟ การจัดให้มีระบบป้องกันภัย เป็นต้น

• ลกูค้า : บรษิทัฯ มุง่มัน่ให้ลกูค้ามคีวามพงึพอใจโดยน�าเสนอ

บริการที่มีคุณภาพและเป็นเลิศ และพร้อมตอบสนองต่อ

ความต้องการของลูกค้า บริษัทฯ ให้ความส�าคัญต่อลูกค้า 
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โดยเอาใจใส่ รับผิดชอบต่อลูกค้า และรักษาความลับของ

ลูกค้า รวมถึงเปิดโอกาสให้ลูกค้าแสดงความคดิเหน็ และ

จดัให้มผีูร้บัผดิชอบในการรบัข้อร้องเรยีนของลูกค้า

• คู่ค้า : บริษัทฯ เล็งเห็นความส�าคัญของการปฏิบัติต่อคู่ค้า

ตามเงื่อนไขทางการค้าและปฏิบัติตามสัญญา ประพฤติ

ตามกรอบกติกาการแข่งขันที่ดี หลีกเลี่ยงวิธีการไม่สุจริต

• คู่แข่ง : บริษัทฯ ประพฤติตามกรอบกติกาการแข่งขันที่ดี 

และหลีกเลี่ยงวิธีการที่ไม่สุจริตเพื่อท�าลายคู่แข่ง

ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม : บริษัทฯ มีจิตส�านึกและ

ตระหนกัในความเป็นส่วนหนึง่ของสงัคม จึงมหีน้าทีร่บัผดิชอบ

ในการช่วยเหลือสังคม สนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์

แก่ชมุชน ตลอดจนพฒันาสภาพแวดล้อมของชมุชนและสงัคม 

เพื่อชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยด�าเนินธุรกิจการให้บริการ

เกมออนไลน์อย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม ด้วยนโยบาย

การให้บริการเกมที่มีเนื้อหาที่เหมาะสมและไม่มีความรุนแรง 

การสอดแทรกค�าเตอืนในเกมและโฆษณา รวมทัง้การจดัสมัมนา

ต่างๆ เพือ่สนบัสนนุให้ผูเ้ล่นเกมใช้เวลาอย่างถกูต้องเหมาะสม 

อีกทั้งเป็นผู ้ให้บริการเกมออนไลน์รายแรกในประเทศไทย

ที่จัดกลุ่มอายุผู้เล่นส�าหรับแต่ละเกม ซึ่งเป็นการสนับสนุน

นโยบายภาครัฐในการจัดกลุ่มอายุ รวมทั้งจัดให้มีทีมจัดการ

เกมออนไลน์ (Game Master) ของทุกเกม เพื่อท�าหน้าท่ี

ตรวจตราดูแลกิจกรรมในเกม และป้องกันไม่ให้มีความรุนแรง 

การพนัน หรือกิจกรรมใดๆ ที่ไม่เหมาะสม นอกจากนี้ การให้

บริการเกมออนไลน์ของบริษัทฯ มีส่วนช่วยเพิ่มทักษะด้าน

คอมพิวเตอร์แก่ผู้เล่นเกม และมีส่วนช่วยการขยายตัวของการ

ใช้อินเทอร์เน็ตและโครงข่ายการสื่อสารทางอนิเทอร์เนต็ ซึง่

สามารถน�าข้อมลูและความรูต่้างๆ เข้าสูป่ระชาชนได้สะดวกยิ่ง

ขึ้น 

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

นอกเหนือไปจากการเปิดเผยรายงานทางการเงินหรือ

สารสนเทศอื่นๆ ต่อสาธารณะผ่านช่องทางต่างๆ ตามเงื่อนไข

ที่กฎหมายก�าหนดอย่างเคร่งครัด ครบถ้วน และตรงเวลาแล้ว

นัน้ บรษิทัฯ จะเปิดเผยข้อมลูต่อไปนีเ้พือ่แสดงถึงความโปร่งใสใน

การด�าเนินธุรกิจ

• เปิดเผยข้อมูลการปฏิบัติหน้าที่ในคณะอนุกรรมการชุด

ต่างๆ เช่น จ�านวนครั้งที่เข้าประชุม 

• เปิดเผยแนวทางในการสรรหากรรมการ แนวทางการ

ประเมนิ และผลประเมนิการปฏบิตังิานของคณะกรรมการ

• เป ิดเผยนโยบายการจ ่ายค ่าตอบแทนแก่กรรมการ

และผู้บริหารระดับสูง รวมท้ังรูปแบบ ลักษณะ และ

จ� านวนค ่าตอบแทนท่ีแต ่ละคนได ้รับจากการเป ็น

กรรมการในคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ

• เปิดเผยนโยบายการดูแลส่ิงแวดล้อมและสังคม และ

ผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย

• รายงานนโยบายการก�ากับดูแลกิจการ และผลการปฏิบัติ

งานตามนโยบาย

• เปิดโอกาสให้บุคคลท่ัวไปสามารถซักถามข้อสงสัยต่างๆ 

ผ่านหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ โครงสร้าง และ

คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ 

โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท

ในการด�าเนินการเพื่อให้บรรลุถึงวิสัยทัศน์ของกลุ ่ม

บริษัทฯ ที่ว่า “กลุ่มบริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะรักษาความเป็นผู้น�าทาง

ด้านความบันเทิงออนไลน์ ที่เกี่ยวกับเกมออนไลน์ ในภูมิภาค

เอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ โดยมุง่เน้นการให้บรกิารทีม่ปีระสทิธภิาพ 

การพัฒนาบุคลากรเพื่อส่งเสริมคุณภาพการบริการ และการ

ขยายการลงทุนไปยังประเทศอื่นที่มีศักยภาพทั่วทั้งภูมิภาค 

ภายใต้การบริหารงานภายในท่ีโปร่งใสและตรวจสอบได้ตาม

หลกัการก�ากบัดแูลกจิการ หรอืบรรษทัภบิาลทีด่”ี คณะกรรมการ

มุ่งท่ีจะใช้มาตรฐานจริยธรรมท่ีสูงสุด ภายใต้กรอบของ

กฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท และมติที่ประชุม

ผู้ถือหุ้น ด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ สุจริต ระมัดระวัง ตาม

หลักการข้อพึงปฏิบัติที่ดี เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุด

แก่กิจการและความมั่นคงสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น

โดยคณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่

มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์จากหลากหลาย

อาชีพ ท้ังด้านเกมพีซี  ธุรกิจออนไลน์ การเงิน การตลาด 

กฎหมาย การบริหารจัดการ ไอที และประสบการณ์ด้านอื่นๆ 

ท่ีเป็นประโยชน์ในการด�าเนินงานของคณะกรรมการ และ

มีความเป็นอิสระในการตัดสินใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของ 

บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวม คณะกรรมการมีส่วนร่วมในการ
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ก�าหนด (หรือให้ความเห็นชอบ) วิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ 

เป้าหมาย แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัทฯ ตลอดจน

ก�ากับดูแลให้ฝ่ายจัดการด�าเนินการให้เป็นไปตามแผนธุรกิจ

และงบประมาณที่ก�าหนดไว ้อย ่างมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการ 

และความมั่นคงสูงสุดให้แก่ผู ้ถือหุ้น รวมทั้งดูแลให้มี

กระบวนการประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายใน 

การตรวจสอบภายใน การบริหารความเสี่ยง การรายงาน

ทางการเงิน และมกีารตดิตามผลการด�าเนนิการอย่างสม�า่เสมอ

ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทมีจ�านวน 7 ท่าน ประกอบ

ด้วยกรรมการบริษัทที่มาจากฝ่ายบริหาร 3 ท่าน กรรมการ

บริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหาร 4 ท่าน โดยมีกรรมการที่มีคุณสมบัติ

เป็นอิสระ 3 คน ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจ�านวนกรรมการทั้ง

คณะ จึงถือเป็นการถ่วงดุลกรรมการที่เป็นผู้บริหารอย่าง

เหมาะสม นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ 2 

ชุด เพื่อช่วยก�ากับดูแลกิจการของกลุ่มบริษัทฯ คือ คณะ

กรรมการบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบซ่ึงประกอบ

ด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน ซึ่งมีวาระการด�ารงต�าแหน่ง

คราวละ 3 ปี โดยได้ก�าหนดขอบเขตและอ�านาจในการด�าเนิน

การของคณะกรรมการดังกล่าวไว้อย่างชัดเจน 

บริษัทฯ แบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่าง

คณะกรรมการบริษัทกับผู้บริหารระดับสูงไว้อย่างชัดเจน โดย

กรรมการบริษัทท�าหน้าที่ก�าหนดนโยบายและก�ากับดูแลการ

ด�าเนินงานผู้บริหารระดับสูงในระดับนโยบาย ขณะที่ผู้บริหาร

ระดับสูงท�าหน้าที่บริหารงานของบริษัทในด้านต่างๆ ให้เป็น

ไปตามนโยบายที่ก�าหนด ทั้งนี้ ประธานกรรมการบริษัทมิได้

เป็นบุคคลเดียวกันกับประธานกรรมการบริหาร เพื่อเป็นการ

แบ่งแยกหน้าที่ในการก�าหนดนโยบายก�ากับดูแลและการ

บริหารงานประจ�า แต่ทั้งสองท่านเป็นตัวแทนจากกลุ่มผู้ถือ

หุ้นใหญ่ ซึ่งแม้เป็นกลุ่มผู้ถือหุ้นคนละกลุ่ม แต่เป็นกลุ่มผู้ร่วม

ก่อตั้งบริษัทฯ

ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทฯ มีนโยบายในการก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการทั้ง

ที่เป็นตัวเงินและมิใช่ตัวเงินไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส และ

จะน�าเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผู ้ถือหุ ้นในการประชุม

สามัญประจ�าปีทุกปี โดยมีหลักเกณฑ์การก�าหนดค่าตอบแทน

กรรมการดังนี้ 

• มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับขอบเขตภาระหน้าที่

ความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคน 

• ค่าตอบแทนอยู่ในระดับท่ีสามารถจูงใจ สามารถรักษา

กรรมการท่ีมีความรู้ความสามารถและมีคุณภาพในการ

ปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัทฯ ได้

• องค์ประกอบของค่าตอบแทนมคีวามชดัเจน  โปร่งใส  และ

ง่ายต่อการเข้าใจ

• เป็นอัตราท่ีเทียบเคียงได้กับค่าตอบแทนกรรมการใน

อุตสาหกรรมเดียวหรือใกล้เคียงกัน

ส�าหรับผู้บริหารน้ัน คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ก�าหนด

หลักการและนโยบายค่าตอบแทนทั้งที่ เป ็นตัวเงินและ

มิใช่ตัวเงิน ซึ่งจะสอดคล้องกับผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ 

และผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละท่าน โดยจะอยู่ใน

ระดับเพียงพอที่จะจูงใจและรักษาผู ้บริหารระดับสูงที่มี

คุณภาพไว้ และมีอัตราที่เทียบเคียงได้กับบริษัทที่อยู่ในระดับ

หรือลักษณะธุรกิจอย่างเดียวกัน

การประชุมคณะกรรมการ

บริษัทฯ จะจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการและด�าเนิน

การประชมุให้เป็นไปตามข้อบงัคบัของบรษิทั กฎหมายมหาชน 

และกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ฯ และจะจัดการประชุม

พิเศษเพิ่มตามความจ�าเป็น โดยประธานกรรมการในฐานะ

ประธานในท่ีประชุมจะส ่งเสริมให ้มีการใช ้ ดุลยพินิจท่ี

รอบคอบและจัดสรรเวลาให้อย่างเพียงพอในการประชุม เพื่อ

ที่จะให้ฝ่ายจัดการเสนอเรื่องและสามารถอภิปรายปัญหา

ส�าคัญได้อย่างรอบคอบโดยท่ัวกัน โดยบริษัทฯ จะน�าส่ง

หนังสือนัดประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสาร

การประชุมให้แก่คณะกรรมการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน

ก่อนวันประชุม พร้อมทั้งก�าหนดให้กรรมการมีหน้าที่ต้องเข้า

ประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง เว้นแต่กรณีที่มีเหตุจ�าเป็น โดย

บริษัทฯ จะบันทึกการประชุมอย่างถูกต้องและครบถ้วน เพื่อ

ให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ 

รายงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการเป็นผู ้รับผิดชอบในการจัดท�ารายงาน

ทางการเงิน ซึ่งรวมถึงงบการเงินของบริษัทฯ งบการเงินรวม

ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และสารสนเทศทางการเงินที่
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ปรากฏในรายงานประจ�าปี ทั้งนี้ รายงานทางการเงินดังกล่าว

จั ด ท� า ขึ้ น ต า ม ม า ต ร ฐ า น ก า ร บั ญ ชี ที่ รั บ ร อ ง ทั่ ว ไ ป ใ น

ประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและเป็นที่

ยอมรับ และถือปฏิบัติอย่างสม�่าเสมอ รวมทั้งได้ใช้ดุลยพินิจ

อย่างระมัดระวังในการจัดท�า และดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูล

ส�าคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

ชุดต่างๆ บริษัทจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ

คณะกรรมการในแต่ละคณะ โดยกรรมการประเมินผล

การปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดนั้นๆ โดยรวม เพื่อให้

คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาผลงานและปัญหา ซึ่งผลการ

ประเมินนั้น คณะกรรมการบริษัทจะน�าไปวิเคราะห์และหา

ข้อสรุป เพื่อก�าหนดมาตรการในการปรับปรุงประสิทธิภาพ

การท�างานของคณะกรรมการต่อไป 

การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

บริษัทฯ สนับสนุนให้คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร

ระดับสูงเข้าร่วมสัมมนาหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อการ

ปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณะ

กรรมการบรษิทัและผูบ้รหิารระดบัสงูขององค์กรต่างๆ อยูเ่สมอ 

ทั้งหลักสูตรที่จัดโดยหน่วยงานที่ดูแลการฝึกอบรมพนักงาน

ของบริษัท และหลักสูตรที่จัดโดยหน่วยงานก�ากับดูแลของรัฐ 

หรือองค์กรอิสระ เช่น หลักสูตรกรรมการบริษัทของสมาคม

ส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทยทีส่�านกังาน ก.ล.ต. ก�าหนด

ให้กรรมการของบริษัทจดทะเบียนต้องผ่านการอบรมอย่าง

น้อยหนึ่งหลักสูตร ซึ่งได้แก่ Directors Certification Program 

(DCP), Directors Accreditation Program (DAP) และ 

Audit Committee Program (ACP) ทั้งนี้ เพื่อน�าความรู้และ

ประสบการณ์มาพัฒนาบริษัทฯ ต่อไป

ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

คณะกรรมการให้ความส�าคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่เพียง

พอต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยข้อมูลที่

เปิดเผยจะต้องมีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ทั่วถึง และ

ทนัเวลา ซึง่รวมถงึรายงานทางการเงนิ ผลการด�าเนนิงาน ข้อมลู

อื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ตลอดจนข้อมูลท่ีมีผลกระทบต่อราคา

หลักทรัพย์ของบริษัทฯ ตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี โดย

จะเผยแพร่ข้อมูลและข่าวสารต่างๆ เพื่อให้ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน 

และผู้ที่เกี่ยวข้องได้ใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุน โดยผ่าน

ช่องทางต่างๆ ทั้งจากการจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ สื่อการ

เผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ และส�านักงาน ก.ล.ต. 

รวมถึงเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.asiasoft.co.th หรือ 

www.asiasoft.net) และบริษัทฯ ได้จัดตั้งทีมงานนักลงทุน

สัมพันธ์ (Investor Relations Unit) เพื่อดูแลและให้บริการ

ข้อมูล ข่าวสาร และตอบข้อซักถามแก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน 

นักวิเคราะห์ และประชาชนทั่วไป

13.2 คณะกรรมการชุดย่อย

 คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิทั้งหมด 3 ท่าน ดังนี้
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โดยมี นางรัตนา มะโนมงคลกุล เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

1. นายเฉลิมพงษ์ จิตต์ขันติวงศ์

2. นางมลฤดี สุขพันธรัชต์

3. นายธันวา เลาหศิริวงศ์

กรรมการอิสระ 
และประธานกรรมการตรวจสอบ

กรรมการอิสระ 
และกรรมการตรวจสอบ

กรรมการอิสระ 
และกรรมการตรวจสอบ

7/7

7/7

7/7

ชื่อ-นามสกุล ต�าแหน่ง จ�านวนครั้งที่เข้าร่วม
ประชุม ในปี 2558

ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บรษิทัมกีารรายงานทางการเงนิอย่างถกูต้อง

และเพยีงพอ

2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (internal 

control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit) 

ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระ

ของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบใน

การพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย หรือเลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงาน

ตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ

การตรวจสอบภายใน

3. สอบทานให้บรษิทัปฏบิตัติามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์

และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์ และ

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

4. พิจารณา คัดเลือก และเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความ

เป็นอิสระเพื่อท�าหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอ

ค่าตอบแทนของบุคคลดงักล่าว รวมทัง้เข้าร่วมประชมุกบัผูส้อบ

บญัชโีดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 

ครั้ง

5. พจิารณารายการทีเ่กีย่วโยงกนั หรอืรายการทีอ่าจมคีวาม

ขดัแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อก�าหนด

ของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าว

สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

6. จัดท�ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผย

ไว้ในรายงานประจ�าปีของบรษิทั ซ่ึงรายงานดงักล่าวต้องลงนาม

โดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วย

ข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้

• ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้

ของรายงานทางการเงินของบริษัท

• ความเห็นเกี่ยวกับความพอเพียงของระบบควบคุมภายใน

ของบริษัท

• ความเห็นเกีย่วกบัการปฏบิติัตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรพัย์

และตลาดหลกัทรพัย์ ข้อก�าหนดของตลาดหลกัทรพัย์ หรือ

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

• ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

• ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผล

ประโยชน์

• จ�านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการ

เข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน

• ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจ

สอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (charter)

• รายการอื่นท่ีเห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนท่ัวไปควรทราบ

ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบ

หมายจากคณะกรรมการบริษัท

7.ปฏบิตักิารอืน่ใดตามทีค่ณะกรรมการของบรษิทัมอบหมาย

ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
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        คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิทั้งหมด 2 ท่าน ดังนี้

1. นายปราโมทย์ สุดจิตพร

2. นายตัน เตียว ลิม

ประธานกรรมการบริหาร

กรรมการบริหาร

9/9

9/9

ชื่อ-นามสกุล ต�าแหน่ง จ�านวนครั้งที่เข้าร่วม
ประชุม ในปี 2558

ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

1. วางแผนและก�าหนดนโยบาย ทิศทาง และกลยุทธ์ใน

การด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่

ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อน�าเสนอให้

คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ

2. ก�าหนดแผนธุรกิจ งบประมาณ  และหลักในการด�าเนิน

ธุรกิจให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่ได้รับมอบหมายจากคณะ

กรรมการบริษัท และให้มีอ�านาจควบคุมดูแลการด�าเนินธุรกิจ

ของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบายธุรกิจ แผนธุรกิจ และ

กลยุทธ์ทางธุรกิจที่คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติแล้วซึ่งอยู่

ภายใต้กฎหมาย เง่ือนไข กฎระเบียบ และข้อบังคับของ 

บริษัทฯ

3. ก�าหนดโครงสร้างองค์กร อ�านาจการบริหารจัดการ 

นโยบายอตัราค่าตอบแทน และโครงสร้างเงนิเดอืนของบรษิทัฯ 

รวมถึงการแต่งตั้ง การว่าจ้าง การโยกย้าย การก�าหนด

เงินค่าจ้าง ค่าตอบแทน โบนัสพนักงานระดับผู้บริหาร และ

การเลิกจ้าง

4. มีอ�านาจอนุมัติการด�าเนินงานเพื่อธุรกรรมตามปกติ

ธุรกิจของบริษัทฯ เช่น การจัดซื้อสินค้า การจัดซื้อลิขสิทธิ์ การ

ลงทุนในสินทรัพย์ ภายในวงเงินส�าหรับแต่ละสัญญาซึ่ง

มากกว่า 20.00 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 40.00 ล้านบาท

5. มีอ�านาจในการท�าธุรกรรมทางการเงินกับธนาคาร/ 

สถาบันการเงิน ในเรื่องการเปิดบัญชี การให้กู้ยืมเงิน การกู้

ยืมเงิน การจัดหาวงเงินสินเชื่อ จ�าน�า จ�านอง ค�้าประกัน และ

อื่นๆ รวมถึงการซื้อขายและจดทะเบียนกรรมสิทธ์ิท่ีดินใดๆ 

เพื่อการด�าเนินงานตามปกติธุรกิจตามที่เห็นสมควรภายใน

วงเงินไม่เกิน 40.00 ล้านบาท

6. พิจารณาผลก�าไรขาดทุนของบริษัทฯ และการเสนอ

จ่ายเงนิปันผลระหว่างกาล หรอืเงนิปันผลประจ�าปี เพือ่น�าเสนอ

ต่อคณะกรรมการบริษัท

7. มอี�านาจในการมอบอ�านาจให้บคุคลหนึง่หรอืหลายบุคคล

มีอ�านาจกระท�าการใดๆ แทนคณะกรรมการบริหารตาม

เห็นสมควร ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริหาร และ

ภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการบริหารเห็นสมควร และ

คณะกรรมการบริหารอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือ

แก้ไข  อ�านาจนั้นๆ ได้

8. ด�าเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

อนึ่ง การอนุมัติรายการดังกล่าวข้างต้นจะต้องไม่มี

ลักษณะเป็นการอนุมัติรายการท่ีท�าให้คณะกรรมการบริหาร

หรือผู้รับมอบอ�านาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติ

รายการท่ีตนหรือบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย 

หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใด ที่จะท�าขึ้นกับ

บริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ยกเว้นการอนุมัติรายการที่เป็น

รายการที่เป็นธุรกิจปกติและเป็นไปตามเงื่อนไขการค้า ตามที่

คณะกรรมการบริษัทได้ก�าหนดอ�านาจ และ/หรือวงเงินไว้ โดย

อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการตามข้อบังคับของ 

บริษัทฯ และตามที่ส�านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ

ก�าหนด 

ทัง้นี ้ คณะกรรมการบรษิทัมอี�านาจในการแก้ไขเปลีย่นแปลง

ขอบเขตอ�านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบริหารได้ตามที่

จ�าเป็นหรือเห็นสมควร
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13.3 การสรรหาและแต่งต้ังกรรมการและผู้บริหารระดับ

สูงสุด

ปัจจุบันบริษัทฯ ไม่มีคณะกรรมการสรรหา เพื่อคัดเลือก

บุคคลที่จะเข้าด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการ โดยคณะกรรมการ

บริษัทจะท�าหน้าที่สรรหาและคัดเลือกกรรมการเพื่อน�าเสนอ

รายชื่อต่อผู้ถือหุ้น โดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ อาทิ ความรู้ 

ความสามารถ ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ และต้องเป็น

ผู ้ที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราช

บัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด พ.ศ. 2535 ประกาศคณะ

กรรมการ ก.ล.ต. และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ในการเลือก

ตั้งกรรมการของบริษัทจะกระท�าโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นโดยใช้

เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

1. ผูถ้อืหุน้คนหนึง่มคีะแนนเสยีงเท่ากบัหนึง่หุน้ต่อหนึง่เสยีง

2. ให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็น

รายบุคคลไป

3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล�าดับลงมาเป็นผู้

ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ�านวนกรรมการที่จะพึงมี

หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือก

ตั้ งในล�าดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท ่ากันเกินจ�านวน

กรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานใน

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ทั้งนี้ กรรมการของบริษัทมีวาระการด�ารงต�าแหน่ง 3 ปี 

โดยในการประชุมสามัญประจ�าปีผู้ถือหุ้นทุกครั้ง ให้กรรมการ

จ�านวนหนึ่งในสามของคณะกรรมการบริษัททั้งหมดพ้นจาก

ต�าแหน่ง โดยให้กรรมการที่อยู่ในต�าแหน่งนานสุดเป็นผู้ออก

จากต�าแหน่งก่อน อย่างไรก็ดี กรรมการที่พ้นต�าแหน่งแล้ว

อาจได้รับเลือกเข้าด�ารงต�าแหน่งอีกได้

ส�าหรับการสรรหาผู้บริหารระดับสูง คณะกรรมการบริษัท

จะท�าหน้าที่พิจารณา และแต่งตั้ง โดยพิจารณาจากปัจจัย

ต่างๆ อาทิ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับ

ธุรกิจ และงานที่รับผิดชอบ

13.4 การก�ากับดูแลการด�าเนินงานของบริษัทย่อยและ

บริษัทร่วม

บริ ษัทฯ ส ่งตัวแทนของบริษัทไปเป ็นกรรมการใน

บริษัทย่อยและบริษัทร่วมตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท ซึ่ง

ตัวแทนของบริษัทฯ ดังกล่าวจะมีอ�านาจควบคุมในการท�า

ธุรกรรมที่มีนัยส�าคัญ กล่าวคือ การท�านิติกรรมสัญญาใดๆ 

ของบริษัทร่วมหรือบริษัทย่อยที่มีผลผูกพันบริษัทร่วมหรือ

บริษัทย่อยอันมีนัยส�าคัญ จะต้องได้รับการลงลายมือจาก

กรรมการที่เป็นตัวแทนของบริษัทด้วยเสมอ โดยตัวแทนของ

บริษัทท่ีได้รับแต่งต้ังให้เป็นกรรมการในบริษัทย่อยหรือบริษัท

ร่วม มีหน้าที่ด�าเนินการเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทย่อย

หรือบริษัทร่วมนั้นๆ 

นอกจากนี้ ในกรณีที่เป็นบริษัทย่อย ตัวแทนของบริษัทฯ ที่

ไปเป็นกรรมการของบริษัทย่อยนั้น ต้องดูแลให้บริษัทย่อยมี

การจัดเก็บข้อมูล และการบันทึกบัญชีให้บริษัทสามารถตรวจ

สอบ และรวบรวมมาจัดท�างบการเงินรวมได้ทันก�าหนดด้วย

13.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

กลุ่มบริษัทฯ มีนโยบายและยึดมั่นในจริยธรรม ความ

ซื่อสัตย์ และความสุจริตใจในการด�าเนินธุรกิจต่อลูกค้า บริษัท

คู่ค้า และผู้ถือหุ้น โดยมีข้อบังคับและจริยธรรมของกลุ่ม

บริษัทฯ (Code of Conduct) ก�าหนดแนวทางเพื่อให้ผู้บริหาร

และพนักงานทุกระดับยึดถือและน�าไปปฏิบัติ ในกรณีท่ีผู้

บริหารและ/หรือพนักงานน�าข้อมูลกลุ่มบริษัทฯ ไปเปิดเผย

หรือน�าไปใช้ส่วนตน หรือกระท�าการท่ีอาจขัดแย้งทางผล

ประโยชน์ ถือเป็นความผิดอย่างร้ายแรงและอาจถูกลงโทษ

ทางวินัย

ในจริยธรรมของกลุ่มบริษัทฯ ได้ก�าหนดนโยบายและ

มาตรการป้องกันการน�าข้อมูลภายในของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งยัง

ไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ส่วน

ตน รวมทั้งการซื้อขายหลักทรัพย์   ดังนี้

1. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของกลุ่ม

บริษัทฯ จะต้องรักษาความลับและ/หรือข้อมูลภายในของกลุ่ม

บริษัทฯ

2. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของกลุ่ม

บริษัทฯ จะต้องไม่น�าความลับและ/หรือข้อมูลภายในกลุ่ม

บริษัทฯ ไปเปิดเผย หรือแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือ

เพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่นใดไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม 

และไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม



085

3. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของกลุ่ม

บริษัทฯ จะต้องไม่ท�าการซื้อขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์

ของบริษัทฯ โดยใช้ความลับและ/หรือข้อมูลภายในของกลุ่ม

บริษัทฯ และ/หรือเข้าท�านิติกรรมอื่นใดโดยใช้ความลับและ/

หรือข้อมูลภายในของกลุ่มบริษัทฯ อันก่อให้เกิดความเสียหาย

แก่กลุ่มบริษัทฯ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม 

ทั้งนี้ กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของกลุ่ม

บริษัทฯ ซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในของ

กลุ่มบริษัทฯ ควรหลีกเลี่ยงการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ 

ในช่วงระยะเวลา 1 เดือนก่อนการเปิดเผยงบการเงินต่อ

สาธารณชน

ข้อก�าหนดนี้ให้รวมความถึงคู่สมรสและบุตรท่ียังไม่บรรลุ

นิติภาวะของกรรมการ พนักงาน และลูกจ้างของกลุ่มบริษัทฯ 

ด้วย ผู้ใดที่ฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับดังกล่าวจะถือว่าได้กระท�า

ผิดอย่างร้ายแรง

4. กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ จะต้องรายงานการ

เปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่

ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลัก

ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ส�านักงาน 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 กรรมการและผู้บริหารทุกคนได้ลงนามรับ

ทราบภาระหน้าที่ในการรายงานการถือหลักทรัพย์ของตนใน

บริษัท รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจน

รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ ต่อส�านักงาน 

ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามมาตรา 59 และบทลงโทษ

ตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ส่วนการสนับสนุนข้อมูลให้กับบริษัทในเครือ บริษัทฯ ได้

ก�าหนดหลักเกณฑ์เพื่อป้องกันการร่ัวไหลของข้อมูล เช่น 

การท�าหนังสือข้อตกลงในการเก็บรักษาความลับ และการ

ห้ามถ่ายข้อมูลเอกสารโดยไม่ได้รับอนุญาต 

13.6 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

ในปี 2557 บริษัท ส�านักงาน อี วาย จ�ากัด (เดิมชื่อบริษัท 

ส�านักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จ�ากัด) เป็นส�านักงานผู้สอบบัญชี

ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอีก 5 บริษัท ในปี 2558 บริษัท 

ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ�ากัด เป็นส�านักงานผู้

สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอีก 12 บริษัท (ไม่รวม

บริษัทย่อยในประเทศอินโดนีเซีย คือ PT. Asiasoft ซึ่งมี 

Jimmy Budhi & Rekan Registered Public Accountants 

ประเทศอินโดนีเซีย เป็นผู้สอบบัญชี โดยมีค่าสอบบัญชี

ส�าหรับปี 2557 จ�านวน 0.07 ล้านบาท และ 0.07 ล้านบาท 

ตามล�าดับ และไม่รวม AS Online Sdn. Bhd. ซึ่งมี RSM RKT 

Group ประเทศมาเลเซีย เป็นผู้สอบบัญชี โดยมีค่าสอบบัญชี

ส�าหรับปี 2557 จ�านวน 0.32 ล้านบาท และไม่รวมบริษัทย่อย

ในประเทศไทยส�าหรับปี 2557 และ 2558 จ�านวน 5 บริษัท 

และ 1 บริษัท ตามล�าดับ ซึ่งมีบริษัท พี วาย เอส ออดิท จ�ากัด 

เป็นผู้สอบบัญชี โดยมีค่าสอบบัญชีจ�านวน 0.32 ล้านบาท 

และ 0.07 ล้านบาท ตามล�าดับ) 

ในปี 2557 และ 2558 บริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด ได้ให้

บรกิารสอบทานรายการการควบรวมกจิการ โดยมค่ีาตอบแทน

จ�านวน 0.35 ล้านบาท และ 0.40 บาท ตามล�าดับ ปี 2557 

บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ�ากัด ได้ให้

บริการตรวจสอบรายการการควบรวมกิจการ มีค่าตอบแทน

จ�านวน 0.70 ล้านบาท และบริษัท ยูนีค แอดไวเซอร์ จ�ากัด ได้

ให้บรกิารตรวจสอบระบบการควบคมุภายใน โดยมค่ีาตอบแทน

จ�านวน 0.61 ล้านบาท ปี 2558 บริษัท Navarro Amper & Co. 

ประเทศฟิลิปปินส์ ได้ให้บริการตรวจสอบรายการควบรวม

กิจการ มีค่าตอบแทนจ�านวน 0.24 ล้านบาท ซึ่งผู้สอบบัญชีดัง

กล่าวไม่ได้มีความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องใดๆ กับบริษัทฯ หรือ

บริษัทย่อย โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ดังนี้



086

ประเภทค่าตอบแทน

รวมค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี

รวมค่าสอบบัญชีทั้งหมด

ปี 2557 ปี 2558

1,650,000.00

3,354,456.00

5,346,303.94

5,346,303.94

6,996,303.94

8,700,759.94

1,600,000.00

2,325,720.39

5,346,303.94

4,559,530.00

6,159,530.00

6,885,250.39

บริษัทฯ บริษัทฯ
บริษัทย่อยรวม 

13 บริษัท
บริษัทย่อยรวม 

13 บริษัท
รวมบรษิทัฯ 

และบรษิทัย่อย
รวมบรษัิทฯ 

และบรษัิทย่อย

ค่าตอบแทนการสอบบัญชี (บาท)

• ค่าตรวจสอบงบการเงินประจ�าปี

• ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส           

(3 ไตรมาส)

ค่าตอบแทนอ่ืน (บาท)

• บรษิทั ส�านกังาน อ ีวาย จ�ากดั (เดมิชือ่

บรษิทั ส�านกังาน เอนิส์ท แอนด์ ยงั จ�ากดั)

• บรษิทั ดลีอยท์ ทูช้ โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี 

จ�ากดั

• บริษัท ยูนีค แอดไวเซอร์ จ�ากัด

• Navarro Amper & Co.

• บรษิทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบเีอเอส 

จ�ากดั

5,346,303.94

-

4,559,530.00

-

1,110,000.00

540,000.00

397,456.00

700,000.00

607,000.00

-

-

397,456.00

700,000.00

607,000.00

-

-

443,759.00

-

-

239,606.39

42,355.00

443,759.00

-

-

239,606.39

42,355.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

700,000.00

900,000.00

6,456,303.94

540,000.00

5,259,530.00

900,000.00
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ความรับผิดชอบต ่อสังคม

14
วิสัยทัศน์ของเอเชียซอฟท์คือเป็นผู้ให้บริการความบันเทิงออนไลน์ชั้นน�าที่มีคุณภาพในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

และยึดมั่นในพันธกิจที่ว่า จะส่งมอบความบันเทิงออนไลน์ที่มีคุณภาพสูงสุดให้แก่ผู้ใช้บริการ เพื่อก้าวสู่การเป็นผู้น�าในธุรกิจ

บันเทิงออนไลน์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป้าหมายที่เรายึดมั่นมาตลอดคือการให้บริการที่มีคุณภาพ จริงใจและ

ซื่อตรง เพื่อความพอใจสูงสุดของลูกค้า ซึ่งสิ่งนี้ถือเป็นภารกิจส�าคัญในการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ลูกค้า เราจึงพัฒนาและ

ยกระดับการให้บริการแก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ภายใต้กรอบ “ความพอใจของคุณคือความส�าเร็จของเรา” เพื่อให้การส่งมอบ

ความบันเทิงออนไลน์แก่ลูกค้าในภูมิภาคมีคุณภาพอย่างสมบูรณ์ท่ีสุด เราให้บริการอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม 

ซึ่งมีส่วนประกอบที่ส�าคัญ 3 ด้าน ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

14.1 ด้านเศรษฐกิจ

เอเชียซอฟท์ยึดหลักการด�าเนินธุรกิจตามหลัก “บรรษัทภิบาล” จัดท�าโครงสร้างและกระบวนการด�าเนินงานภายในเพื่อ

ก�าหนดทิศทางและดูแลผลการด�าเนินงานให้เกิดมูลค่าสูงสุด พร้อมทั้งส่งเสริมและผลักดันให้การด�าเนินธุรกิจมีความมั่นคง อัน

ได้แก่

• สิทธิของผู้ถือหุ้น : ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในความเป็นเจ้าของโดยควบคุมบริษัทฯ ผ่านการแต่งตั้งคณะกรรมการให้ท�าหน้าที่

แทนตนและมีสิทธิในการตัดสินใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่ส�าคัญของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิ

ของตน

• การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน : ผู้ถือหุ้นทุกราย ทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหารและผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็นผู้บริหาร รวม

ทั้งผู้ถือหุ้นต่างชาติ ต้องได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมกันและเป็นธรรม ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยที่ถูกละเมิดสิทธิควรมีโอกาสได้รับ

การชดเชย

• บทบาทของผูม้ส่ีวนได้เสยี : ผูม้ส่ีวนได้เสยีควรได้รบัการดูแลจากบรษิทัฯ ตามสิทธท่ีิมตีามกฎหมายท่ีเกีย่วข้อง คณะกรรมการ

พิจารณาให้มีกระบวนการส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างบริษัทฯ กับผู้มีส่วนได้เสียในการสร้างความมั่งค่ัง ความ

มั่นคงทางการเงิน และความยั่งยืนของกิจการ

• การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส : คณะกรรมการดูแลให้บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลส�าคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ทั้ง

ข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส ผ่านช่องทางที่เข้าถึงข้อมูลได้

ง่าย มีความเท่าเทียมกันและน่าเชื่อถือ

• ความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ : คณะกรรมการมบีทบาทส�าคญัในการก�ากบัดแูลกจิการเพือ่ประโยชน์สงูสดุของ 

บริษัทฯ คณะกรรมการมีความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อผู้ถือหุ้นและเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ

การประเมนิการก�ากบัการดแูลกจิการทีด่ ีโดยสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (Thailand Institute of Director : 

IOD) เอเชียซอฟท์เข้าร่วมโครงการส�ารวจการก�ากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนปี 2558 โดยพิจารณาจาก 5 หมวดข้างต้น 

รวม 235 ข้อ และได้รับคะแนนประเมินภาพรวมอยู่ในระดับ 70-79 คะแนน หรืออยู่ในระดับ ดี (Good) อย่างต่อเนื่อง
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การประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2558 ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย โดยสมาคมส่งเสริมการลงทุนไทย เอเชียซอฟท์ได้ผลคะแนนเท่ากับร้อยละ 100 เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว และสูงกว่า

คะแนนเฉลี่ยของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทั้งหมด ซึ่งเท่ากับร้อยละ 92.68 ส่วนในปี 2557 ได้ผล

คะแนนเท่ากับร้อยละ 99.50 สูงกว่าคะแนนเฉลี่ย ซึ่งเท่ากับร้อยละ 91.17

 เอเชียซอฟท์ก�าหนดกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียหลักที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการด�าเนินธุรกิจของเอเชียซอฟท์ และมีความส�าคัญ

ต่อการด�ารงอยู่ของธุรกิจ ทั้งทางตรงและทางอ้อม ทั้งที่ได้รับผลกระทบโดยตรงและโดยอ้อม ดังนี้

ลูกค้า : ผู้เล่นเกม

ลูกค้า : ผู้ประกอบการ

ร้านอินเทอร์เน็ต    

พนักงาน

• คัดเลือกแต่เกมและบริการที่มีคุณภาพและ

ตรงความต้องการของผู้เล่น

• ท�าให้สินค้าและบริการต่างๆ มีความทันสมัย

• ดูแลรักษาข้อมูลของลูกค้าให้ปลอดภัยสูงสุด

• อัปเดตข้อมูลเกี่ยวกับเกมใหม่ 

• เพิ่มโปรโมชั่นให้ร้านอินเทอร์เน็ต

• พัฒนาโปรแกรมที่จ�าเป็นเพื่ออ�านวยความ

สะดวกแก่ร้านอินเทอร์เน็ต

• ส่งเสริมความรู้ให้ผู้ประกอบการอย่าง

สม�่าเสมอ

• ดูแลพนักงานเสมือนคนในครอบครัว

• มีสวัสดิการที่ดี

• มีสภาพแวดล้อมที่ดีในที่ท�างาน

• ดูแลอุปกรณ์ส�านักงานให้มีความทันสมัยและ

อยู่ในสภาพที่ดี

• ให้สิทธิทุกคนเท่าเทียมกัน ไม่มีการกีดกันหรือ

แบ่งแยก 

• ส่งเสริมความก้าวหน้าในการท�างานทุกระดับ

ชั้น

• ส�ารวจความพึงพอใจในการให้บริการ

• มี Call Center / Live Chat / ช่องทางติดต่อ

ผ่านหน้าเว็บไซต์

• ด�าเนินงานภายใต้กรอบของ                     

ISO 27001:2005 พร้อมทั้งดูแลระบบตลอด 

24 ชั่วโมงเพื่อให้พร้อมบริการ

• เยี่ยมร้านโดยตัวแทนของบริษัทฯ

• มี Call Center / Live Chat

• พบปะพูดคุยเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

และรับฟังข้อเสนอแนะ

• มีช่องทางติดต่อสื่อสารภายในเพื่อสร้างความ

เข้าใจที่ถูกต้อง

• มีกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดี

• มี Town Hall Meeting ผู้บริหารพบปะพูดคุย

กับพนักงานอย่างสม�่าเสมอ

• ส�ารวจความพึงพอใจของพนักงานต่อ

สวัสดิการและกิจกรรมต่างๆ

• พิจารณาเลื่อนต�าแหน่งพนักงานภายในก่อน

รับสมัครบุคคลจากภายนอก

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียหลัก นโยบายและกลยุทธ์ วิธีการและช่องทาง
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ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน

คู่ค้าและพันธมิตรทาง

ธุรกิจ

ชุมชนและสังคม

สิ่งแวดล้อม

หน่วยงานราชการและ

หน่วยงานตรวจสอบ

• ด�าเนินธุรกิจเพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่คุ ้มค่า

สูงสุด

• ด�าเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล และปฏิบัติ

ตามหลัก “บรรษัทภิบาล” 

• ปฏิบัติตามข้อกฎหมาย 

• มีการก�ากับดูแลอย่างดี

• ติดต่อธุรกิจอย่างโปร่งใสและจริงใจเพื่อผล

ประโยชน์ทีเ่หมาะสม

• ส่งเสรมิให้สงัคมเรยีนรูแ้ละเข้าใจเรือ่งผลกระทบ

จากการให้บรกิาร

• สนับสนุนโครงการร้านเกมสีขาวของกระทรวง

วฒันธรรม

• ส่งเสรมิและสนบัสนนุมาตรฐานการศกึษาของ

เยาวชนไทย

• รณรงค์การใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า เพื่อลด

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

• ปฏิบัติตามระเบียบขั้นตอนต่างๆ

• มีช่องทางติดต่อกับบริษัทฯ ผ่านนักลงทุน

สัมพันธ์ 

• ให้ความเสมอภาคแก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน 

ในการน�าเสนอข้อมูลอย่างสม�า่เสมอ โปร่งใส 

และถูกต้อง

• ประสานงานและปรับปรุงข้อสัญญาให้มี

ความเป็นธรรม หากมีการร้องขอ 

• รับฟังปัญหาและประชุมหารือเพื่อหาข้อสรุปที่

ลงตัว

• ร่วมประชุมหารือและเสนอแนะแนว

ทางการจัดการปัญหา 

• รับฟังความคิดเห็นของสังคม เพื่อน�ามา

ปรับปรุงกระบวนการให้บริการ เพื่อให้เกิด

ประโยชน์สูงสุด

• รับเรื่องขอความช่วยเหลือ และจัดกิจกรรม

ท่ีส่งเสริมการพัฒนาการศึกษาแบบยั่งยืน

• ส�ารวจปริมาณการใช้พลังงาน

• ตั้งเป้าการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า เพื่อลดค่า

ใช้จ่าย

• มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อน�าเสนอความ

คดิเหน็ 

• ร่วมกจิกรรมต่างๆ ทีเ่กีย่วข้อง

 การด�าเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสเป็นเรื่องที่บริษัทฯ ให้ความส�าคัญ จากการเข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วม

ปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2557 ที่ผ่านมานั้น 

ตลอดปี 2558 มีการจัดอบรมเรื่องการต่อต้านทุจริตคอรัปชั่นให้พนักงานใหม่ทุกคนทุกเดือน เพื่อให้ทุกคนตระหนักถึงความ

ส�าคัญของเรื่องนี้อย่างจริงจัง และปฏิบัติงานภายใต้กรอบนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นของบริษัทฯ บริษัทย่อยและ

บริษัทร่วมทั้งหมดต่างสนับสนุนการต่อต้านการทุจริตและคอรัปชั่นทุกรูปแบบ ด้วยตระหนักดีว่าการให้สินบนและคอร์รัปชั่นนั้น

ก่อให้เกิดความเสียหายต่อการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของประเทศ และตั้งเป้าที่จะผ่านกระบวนการ

รับรองภายในปี 2560 ซ่ึงรายละเอียดของนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นปรากฏอยู่ท่ีหน้าเว็บไซต์ของบริษัท 

www.asiasoft.co.th/IR ในหัวข้อ Corporate Governance

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียหลัก นโยบายและกลยุทธ์ วิธีการและช่องทาง
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การรับและพิจารณาข้อร้องเรียน

บริษัทฯ จัดให้มีช่องทางที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถติดต่อสื่อสาร ให้ข้อมูล รับเรื่องร้องเรียน ข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอ

แนะ รวมถึงแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับพฤติกรรมที่อาจส่อถึงการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของบุคคลในองค์กร (Whistle Blowing) 

ทั้งจากพนักงานเอง และผู้มีส่วนได้เสียอื่น เพื่อให้เป็นไปตามการปฏิบัติตามการดูแลกิจการที่ดี ดังนี้

• ไปรษณีย์ : บริษัทฯ เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน)

    เลขที่ 9 อาคาร ยู.เอ็ม.ทาวเวอร์ ห้องเลขที่ 9/283-5 ชั้น 28 

                              ถนนรามค�าแหง แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

• โทรศัพท์ : +66 (0) 2769-8888 

• โทรสาร : +66 (0) 2717-4290

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

• อีเมล : corpcom@asiasoft.co.th

มาตรการคุ้มครองแก่ผู้แจ้งข้อมูลหรือผู้ให้เบาะแสเกี่ยวกับการทุจริต

เพือ่สร้างความมัน่ใจให้แก่ผูร้้องเรยีนและผูแ้จ้งเบาะแส บรษิทัฯ ให้ความส�าคญักบัการเกบ็ข้อมลูร้องเรยีนไว้เป็นความลบั 

และมีมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งข้อมูลหรือผู้ให้เบาะแสเกี่ยวกับการทุจริต มิให้ได้รับการข่มขู่หรือคุกคามจากการแจ้งข้อมูลหรือ

เบาะแสนั้น และส�าหรับผู้ร้องเรียนที่เป็นพนักงาน จะได้รับความคุ้มครอง มิให้ได้รับผลกระทบต่อสถานภาพการท�างาน ส่วน

ผูใ้ดทีก่ระท�าการตอบโต้หรอืคกุคามผูใ้ห้เบาะแสจะถกูด�าเนนิการอย่างเหมาะสม รวมทัง้ถกูด�าเนนิคดตีามกฎหมาย ซึง่รายละเอยีด

ของการรับและพิจารณาข้อร้องเรียน และมาตรการคุ้มครองแก่ผู้แจ้งข้อมูลหรือผู้ให้เบาะแสเกี่ยวกับการทุจริต เปิดเผยไว้ใน

หน้าเว็บไซต์ของทางบริษัท www.asiasoft.co.th/IR ในหัวข้อ Corporate Governance

ในปีที่ผ่านมา ภาพรวมของอุตสาหกรรมเกมมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก เกมมือถือเข้ามามีบทบาทส�าคัญในตลาดเกม 

กลุ่มผู้เล่นมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจากเดิมที่เคยเล่นเกมพีซีเป็นหลัก เริ่มหันมาสนใจเกมมือถือเพิ่มมากขึ้น บริษัทฯ จึง

วางแผนการปรับตัวให้ทันกับตลาดและความต้องการของผู้เล่น โดยหันมารุกตลาดเกมมือถือเพิ่มขึ้น ในส่วนของการให้บริการ

เกมออนไลน์ทัง้เกมพซีีและเกมมอืถอื มกีารปรบัปรงุระบบการให้บรกิารอย่างสม�า่เสมอ โดยพจิารณาจากความต้องการของผูเ้ล่น

เป็นหลัก   

การปรบัทศิทางในการท�าธรุกจิจากการให้บรกิารเกมพซีอีอนไลน์สูต่ลาดของเกมมอืถอื และแอปพลเิคชัน่บนมอืถอื ท�าให้

เอเชียซอฟท์มีบริการใหม่ๆ บนช่องทางมือถือออกมาให้บริการ ได้แก่

Playpark Mobile : น�าเสนอข้อมูลต่างๆ ในหน้าเว็บไซต์ 

www.playpark.com ผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ประเภทสมาร์ตโฟน

และสมาร์ตดีไวซ์ เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร 

กิจกรรม และโปรโมชั่นต่างๆ ของเกมในเครือ Playpark ได้สะดวก

กว่าแต่ก่อน

PlayMobile : แอปพลิเคชั่นส�าหรับผู้เล่นเกมมือถือ ที่

สามารถติดตามข่าวสารของเกมมือถือ และสามารถดาวน์โหลด

เกมผ่านทางแอปพลิเคชั่นนี้ได้อย่างง่ายดาย
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Battle.net E-Pin : เกม Heroes of the Storm เพิม่ช่อง

ทางการเตมิเงินด้วยโค้ดเข้าสูร่ะบบของ Battle.net เพือ่ใช้

ส�าหรับซือ้เกม เตมิเงนิในเกม และซ้ือบรกิารต่างๆ ของเกมใน

เครือ Blizzard เช่น Heroes of the Storm, Hearthstone หรอื 

StarCraft เป็นต้น โดยสามารถซ้ือได้ที ่ Counter Service ใน 

7-Eleven ม ี3 ราคาให้เลอืก คอื 200 บาท 395 บาท และ 790 

บาท

@Updater : โปรแกรมอัปเดตเกมอัตโนมัตินี้ถูกพัฒนา

ขึน้ส�าหรบัธรุกจิร้านเกมโดยเฉพาะ ซึง่จะช่วยลดภาระและค่าใช้

จ่ายด้านการบรหิารจดัการของร้าน ลดเวลาและข้ันตอนอันยุง่ยาก

ในการติดตั้งเกมใหม่หรืออัปเดต Patch ใหม่อยู่เป็นประจ�า ด้วย

ความสามารถของ @Updater เกมและ Patch ต่างๆ จะถูก

ติดตั้งแบบอัตโมัติ โดยสามารถตั้งเวลาการท�างานของระบบได้

ตามต้องการ เพื่อหลีกเลี่ยงช่วงเวลาที่มีลูกค้าใช้บริการสูง 

@Updater รองรับทั้งร้านที่ใช้ระบบ Diskless และร้านที่ใช้

ฮาร์ดดิสก์ได้อย่างไม่มีปัญหา นอกจากนี้ยังมี Game Menu ที่

ติดตั้งอยู่ที่เครื่องลูก เพื่อช่วยอ�านวยความสะดวกในการใช้

บริการของลูกค ้าด ้วยการจัดแบ่งหมวดหมู ่ของเกมหรือ

โปรแกรมให้เป็นระเบียบและใช้งานง่าย ในปี 2558 มีการ

ปรับปรุง @Updater ออกมาเป็นเวอร์ชั่นใหม่ ซึ่งใช้งานได้

สะดวกขึ้น และอัปเดตเกมได้รวดเร็วข้ึน อีกทั้งยังเพิ่มสิทธิ

ประโยชน์ เช่น การแจก IP Bonus ของเกมในเครือ Playpark 

@Key : เอเชียซอฟท์เร่ิมให้บริการระบบ @Key 

แบบอปุกรณ์พกพา (Device) ในปี 2553 เป็นอปุกรณ์สร้างรหสั

ป้องกนัการ Hack เพิ่มความปลอดภัยส�าหรับผู้เล่นเกม

PlayMall : ระบบการเตมิเงนิรปูแบบใหม่ในรปู

แบบกระเป๋าเงินกลาง ส�าหรบัการใช้จ่ายซือ้ Item ภายใน

เกมและบรกิารต่างๆ จาก Playpark มุง่เน้นความสะดวก 

ง่าย ไม่ยุง่ยากในการเตมิเงนิ รองรบัการใช้งานของเกมเมอร์

ทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ไม่ว่าจะเป็นไทย สิงคโปร์ เวียดนาม มาเลเซีย อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ โดยมีเว็บไซต์รองรับถึง 

6 ภาษา 

Pal+ : ฟอรั่มแอปพลิเคชั่นบนสมาร์ตโฟน ซึ่งเป็นศูนย์รวมที่

กลุ ่มคนที่มีความสนใจในเรื่องเดียวกันสามารถมาคุยกันได้ในรูป

แบบของเวบ็บอร์ด ผูใ้ช้งานจะได้พบเพือ่นใหม่ทีส่นใจเรือ่งราวเหมอืนๆ 

กันได้ที่แอปนี้ เปิดให้บริการแล้วใน 14 ประเทศ/กลุ่มประเทศ ได้แก่ 

อังกฤษ, สหรัฐอเมริกา, แคนาดา, กลุ่มตะวันออกกลาง, ไต้หวัน, 

ญี่ปุ่น, สิงคโปร์, มาเลเซีย, ฟิลิปปินส์, ไทย, เยอรมนี, รัสเซีย, 

เวียดนาม และอินโดนีเซีย 
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ออนไลน์ในเครือ Playpark โดยเป็นรหัสผ่านแบบใช้เพียงครั้งเดียว (One-Time Password หรือ OTP) และในปี 2557 ก็

พัฒนามาเป็น @Key on Mobile ซึ่งอยู่ในรูปแบบแอปพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือหรือแท็บเลต ปัจจุบันมีจ�านวน @Key ถูกใช้

งานกว่า 55,266 ชิ้น และจ�านวนการใช้งาน @Key on Mobile ทั้งหมด 10,000 โค้ด        

การให้บริการลูกค้าหรือ Customer Service เป็นสิ่งที่เอเชียซอฟท์ให้ความส�าคัญเป็นอันดับแรก เพราะ “ความพึงพอใจ

ของลูกค้าคืองานของเรา” มีการปรับกระบวนการท�างาน และโครงสร้างการให้บริการลูกค้าเพื่อความเหมาะสม โดยเปิดให้

บริการ Call Center 1750 และ Live Chat ให้เป็นเวลาเดียวกันคือ 09:00-23:00 น. ส่วนการแจ้งปัญหาผ่านหน้าเว็บไซต์ (Form 

Tool) ยังคงให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง จากช่องทางการให้บริการลูกค้าต่างๆ ที่ได้จัดเตรียมไว้ให้บริการนั้น มีสัดส่วนการใช้งาน

ดังนี้ Live Chat 51.0%, Call Center 27.0%, Form Tool 21.9% มีจ�านวนเคสท่ีเข้ามารับบริการท้ังหมดกว่า 370,000 

ครั้ง ส่วนใหญ่เป็นปัญหาภายในเกม เช่น ปัญหาตัวละครค้างจาก Bug การแจ้งเรื่องบอตและโปรแกรมช่วยเล่นเกม เพื่อให้ทีม

งานตรวจสอบและลงโทษแบน หรือปัญหาการถูกบล็อกอัตโนมัติด้วยระบบของเกม 

 การรณรงค์เรื่องการเล่นเกมแบบขาวสะอาดโดยไม่ใช้โปรแกรมช่วยเล่น ยังคงเป็นเรื่องที่เอเชียซอฟท์ให้ความส�าคัญ

อย่างต่อเนื่อง เพื่อไม่ให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบกันระหว่างผู้เล่น ในปี 2558 มีการตรวจสอบพบผู้กระท�าผิดที่ใช้โปรแกรม

ช่วยเล่น และลงโทษด้วยการแบนไอดีผู้เล่นเป็นจ�านวนกว่า 160,000 ไอดี ซึ่งลดลงจากปี 2557 คิดเป็นร้อยละ 67  

 มีการเพิ่มช่องทางการสื่อสารกับลูกค้าตามพฤติกรรมของผู้ใช้บริการที่เปลี่ยนไป โดยใช้ช่องทาง Youtube ในการ

สื่อสารเรื่องราวต่างๆ ที่เกี่ยวกับเกม รวมถึงแนะน�าการให้บริการ โดยผลิตรายการขึ้นมา 2 รายการ คือ “สาระดีดี By GM” และ 

“GM Game Review” ยอดการเข้าชมรวมกว่า 1 แสนครั้ง                 

Knowledge Base หรือคลังความรู้เกี่ยวกับการเล่นเกมและความรู้

ด้านคอมพิวเตอร์ ได้รับการอัปเดตเป็นประจ�าตลอดเวลา ปัจจุบันมีหัวข้อ

ความรู้ต่างๆ ใน Knowledge Base ประมาณ 1,300 หัวข้อ ถูกสร้างขึ้นโดย

ทีมงานที่ดูแลข้อมูลการเล่นเกม และผู้เล่นที่ต้องการแบ่งปันประสบการณ์

ต่างๆ แก่ผู้เล่นคนอื่น

14.2 ด้านสังคม

 ในการด�าเนินธุรกิจของเอเชียซอฟท์ หัวใจหลักของการให้บริการความบันเทิงออนไลน์แก่ผู้ใช้งานคือพนักงาน ซึ่งเป็น

ฟันเฟืองหลักของการขับเคลื่อนธุรกิจส่งมอบความสุขให้แก่ผู้คนในสังคม เอเชียซอฟท์ให้ความส�าคัญและใส่ใจทุกเรื่องราวที่

เกี่ยวข้องกับพนักงานเสมือนเป็นคนในครอบครัวเดียวกัน เพราะเราเชื่อว่า หากพนักงานท�างานอย่างมีความสุข พวกเขาจะ

ส่งมอบความสุขแบบทวีคูณผ่านการให้บริการไปสู่ลูกค้าผู้ใช้บริการ จ�านวนพนักงานของเอเชียซอฟท์ใน 6 ประเทศทั่วภูมิภาค

เชียตะวันออกเฉียงใต้มีมากถึง 598 คน  

ในปี 2558 มีพนักงานใหม่เข้ามาท�างานกับเอเชียซอฟท์ 136 คน เฉลี่ยมีพนักงานใหม่เข้าท�างานเดือนละ 11 คน เทียบ

กับปี 2557 มีจ�านวนพนักงานใหม่เข้ามาท�างาน จ�านวน 169 คน ถือได้ว่าเอเชียซอฟท์ได้สร้างงานสร้างอาชีพหลากหลาย

ต�าแหน่งที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเกม ทั้งอาชีพทั่วไป อาทิ งานด้านบัญชี ด้านไอที ด้านการตลาด และงานที่ต้องอาศัยความ

เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน อาทิ Game Planning, Game Support, Game Project, Game Tester, Game Specialist ซึ่งเป็นงานที่

ต้องมีใจรักในการเล่นเกม และสามารถน�าเอาความเชี่ยวชาญนั้นๆ มาท�างานให้เกิดประโยชน์กับองค์กรได้

เอเชียซอฟท์ถือเป็นองค์กรที่สร้างและส่งมอบความสุขในโลกออนไลน์ให้กับสังคม ดังนั้นพนักงานในองค์กรจึงเป็นกลุ่ม

คนรุ่นใหม่ที่เข้าใจความต้องการของผู้ใช้บริการ และเรายังเป็นองค์กรที่ไม่มีข้อจ�ากัดเรื่องเพศในการจ้างงานและมอบหมาย

งาน ดังจะเห็นได้จากจ�านวนพนักงานชายและหญิงที่แตกต่างกันไม่มาก เอเชียซอฟท์เปิดโอกาสให้คนทุกเพศทุกวัยมีโอกาส

เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์ความบันเทิงบนโลกออนไลน์ให้กับสังคม
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การพัฒนาศักยภาพของพนักงานในทุกระดับได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารเป็นอย่างดี เนื่องจากเล็งเห็นความส�าคัญ

ในการเรียนรู้ เพื่อให้พนักงานทุกคนก้าวตามทันเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ รวมถึงความรู้ต่างๆ ที่ออกนอกกรอบเดิมๆ 

ในปี 2558 ที่ผ่านมา จึงมีการจัดอบรมสัมมนาให้ความรู้แก่พนักงานจ�านวนมาก 

นอกเหนือจากการฝึกอบรมพนักงานในประเทศแล้ว ยังมีการจัดอบรมพนักงานจากทุกประเทศโดยใช้ประเทศไทยเป็น

สถานที่จัดอบรม (Regional Meeting) ทั้งฝึกอบรมแบบออนไลน์ และอบรมแบบปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาศักยภาพของพนักงาน

ในแต่ละประเทศให้มีความเท่าเทียมกัน ทั้งในระดับหัวหน้าแผนกและระดับปฏิบัติการ 

ในปี 2558 มีการพิจารณาเลื่อนต�าแหน่งพนักงานภายในบริษัทฯ จ�านวน 13 ต�าแหน่ง โดยพิจารณาจากความรู้ความ

สามารถ และศักยภาพในการรับผิดชอบงานในต�าแหน่งที่สูงขึ้น ซึ่งเป็นนโยบายของบริษัทฯ ในการผลักดันให้พนักงานเติบโต

ในสายงานที่ท�าอยู่ และในแต่ละปีจะมีการพิจารณาให้รางวัล Top Tester Award แก่พนักงานที่มีส่วนช่วยในการทดสอบเกม

ก่อนเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ

การเปิดโอกาสให้พนักงานแสดงความสามารถหรือรับผิดชอบงานในโครงการพิเศษ นอกเหนือจากหน้าที่ประจ�าที่ต้อง

รับผิดชอบ เป็นสิ่งที่เอเชียซอฟท์พยายามส่งเสริม ตั้งแต่ปี 2557 มีการจัดตั้งหน่วยงานพิเศษ “Change Team” และ “Reboot 

Team” โดยคัดเลือกพนักงานในแต่ละแผนกเข้ามาเป็นคณะท�างาน Change Team มีภารกิจหลักคือปรับปรุงกระบวนการและ

กฎระเบียบต่างๆ ให้เหมาะสมและทันสมัย ส่วน Reboot Team มีหน้าที่ศึกษาและปรับปรุงกระบวนการให้บริการลูกค้าในทุก

ส่วนของระบบให้มีความสะดวก ง่าย ไม่ยุ่งยาก ในปี 2558 ทั้งสองหน่วยงานยังคงท�าหน้าที่อย่างดี โดยน�าเสนอประเด็นปัญหา

ไปยังทีมบริหารเพื่อจัดการแก้ไข เช่น ระเบียบข้อบังคับภายใน ระบบ PlayMall และระบบ PlayID เป็นต้น นอกจากนี้ Reboot 

Team ยังจัดอบรมเรื่อง User Experience ให้พนักงานทุกระดับ ทั้งผู้บริหารและระดับปฏิบัติการ เพื่อให้เข้าใจและเข้าถึงความ

ต้องการของผู้ใช้บริการมากยิ่งขึ้น

เอเชียซอฟท์ใส่ใจสวัสดิภาพของพนักงานอย่างครอบคลุมทุกด้าน ท้ังสวัสดิการพื้นฐานท่ีพนักงานควรได้รับ ได้แก่ 

เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส เบี้ยเลี้ยง และเงินช่วยเหลือต่างๆ รวมถึงเงินสวัสดิการกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ นอกจากนี้ มีการตรวจ

สุขภาพประจ�าปี พร้อมจัดท�าประกันสุขภาพเพิ่มให้แก่พนักงานทุกระดับ นอกเหนือจากประกันสังคมที่มีอยู่แล้ว มีการส่งเสริม

ให้พนักงานมีสุขภาพที่แข็งแรง ด้วยการจัดตั้งชมรมแบดมินตัน ปิงปอง และฟุตบอล เพื่อให้พนักงานใช้เวลาหลังเลิกงานออก

ก�าลังกายเพื่อสุขภาพ

บรษิทัฯ สร้างจติส�านกึให้พนกังานทกุคนในองค์กรมคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคม เพือ่ให้การสร้างสรรค์ความบนัเทงิออนไลน์

สามารถก้าวไปพร้อมกับสังคมได้อย่างยั่งยืน และเปิดโอกาสให้ทุกคนมีความสุขทั้งในโลกออนไลน์และชีวิตจริง โดยให้ทุกคน

รู้จักแบ่งปันความสุขของตนให้กับผู้คนในสังคมผ่านกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ 

Gamers Love Dad ปี 10 : โครงการเพื่อสังคมที่เปิดโอกาสให้เกมเมอร์ได้ร่วมท�าดี ซึ่งจัดมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 10 

แล้ว ปีนีจ้ดัขึน้ภายใต้แนวคดิ “รวมพลงัความดคีณู 10 อปัเลเวลแห่งการให้ แบ่งปันน�า้ใจไม่รูจ้บ” ด้วยวธิกีารง่ายๆ เพยีงเกมเมอร์

ซื้อไอเทมพิเศษ Love Dad จากเกมในเครือ Playpark ทั้งหมด 8 เกม รายได้จากการจ�าหน่ายไอเทมพิเศษนี้ โดยไม่หักค่าใช้จ่าย 

จะน�าไปสมทบทุนมูลนิธิต่างๆ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่

เกี่ยวกับการศึกษาของเด็กและเยาวชน จ�านวน 9 มูลนิธิ 

ได้แก่ มูลนิธิชัยพัฒนา มูลนิธิอานันทมหิดล มูลนิธิพระ

ดาบส มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ มูลนิธิการศึกษาทาง

ไกลผ่านดาวเทียม โครงการสารานุกรมไทยส�าหรับเยาว
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ชนฯ มูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก และมูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก เพื่อน�าไปใช้ประโยชน์ในการด�าเนินงานของ

แต่ละมลูนธิ ิ และยงัมกีจิกรรมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัผ่านเวบ็ไซต์ เพือ่เป็นอกีหนึง่ช่องทางให้เกมเมอร์

ร่วมกันแสดงความจงรักภักดี ยอดบริจาคของปีนี้มียอดรวม 4,200,000 บาท จากความส�าเร็จของโครงการ Gamers Love Dad 

ปีที่ 1 ถึง ปีที่ 10 มียอดบริจาครวมทั้งสิ้น 65,232,596 บาท         

   Asiasoft Moving Forward : ในปี 2558 เอเชียซอฟท์รณรงค์ให้

พนักงานหันมาออกก�าลังกายเพื่อสุขภาพที่ดี ในภารกิจพิชิตระยะทาง 5 

กิโลเมตรภายในเวลา 1 ชั่วโมง โดยมีเป้าหมายคือจ�านวนของผู้เข้าเส้นชัย

ต้องมากกว่า 80% ของจ�านวนพนักงานของบริษัทฯ ทั้งหมด ซึ่งผลออกมา

เกินเป้าหมายที่ตั้งไว้คือ 89.57% ภารกิจในครั้งนี้ถือเป็นความร่วมมือร่วมใจ

ของพนักงานทุกแผนก มีการร่วมกันฝึกซ้อม และแนะน�าเทคนิคต่างๆ ให้กัน

ด้วย    

รองเท้าผ้าใบเพื่อน้อง  : กิจกรรมต่อเนื่องจาก Asiasoft Moving Forward คือการรับบริจาครองเท้ามือสองที่อยู่ใน

สภาพดี เพื่อน�าไปมอบให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาจากโรงเรียนเทศบาลวัดบ้านโกรกกราก ต.โกรกกราก อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 

เพื่อให้น้องๆ ที่ขาดแคลนได้มีรองเท้านักเรียนและรองเท้าผ้าใบไว้ใส่มาโรงเรียนและท�ากิจกรรมต่างๆ การบริจาคครั้งนี้ท�าให้

เราได้เห็นรอยยิ้มแห่งความสุขและความสมหวังของเด็กๆ และท�าให้พนักงานของเราตระหนักอีกครั้งว่า การให้หรือการแบ่งปัน

นั้นเป็นจุดเริ่มต้นของความสุขของทั้งผู้ให้และผู้รับ

Asiasoft Sharing แบ่งรัก ปันสุข สร้างรอยยิ้มให้น้อง : พนักงาน

ร่วมกันบริจาคตุ๊กตา สมุดภาพระบายสี และของเล่นต่างๆ ในสภาพดี เพื่อ

แบ่งปันให้แก่ผู้ป่วยเด็กที่ต้องพักฟื้นในสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี 

(โรงพยาบาลเด็ก) ถือเป็นการปลูกฝังการเป็นผู้ให้ที่ไม่หวังสิ่งตอบแทนให้แก่

พนักงาน 

AS จิตอาสา “คัด-คีย์-แพ็ค” : กิจกรรมจิตอาสานี้เป็นส่วนหนึ่งของ

โครงการอ่านสร้างชาต ิของมลูนธิกิระจกเงา ผูอ้าสาจะคดัแยกประเภทหนงัสอื เพือ่

น�าหนงัสอืส่งเสรมิความรูท้ีม่สีภาพดไีปมอบให้แก่โรงเรยีนและชมุชนทีข่าดแคลน 

หนงัสอืเป็นร้อยเป็นพนัเล่มถกูคดัแยกเป็นหมวดหมูจ่นได้มากกว่า 40 ลงั จากนัน้ก็

ถกูจดัส่งไปทีโ่รงเรยีนต่างๆ เพือ่ให้เดก็ๆ ได้มหีนงัสอือ่านเพิม่เตมิความรูต้ามที่

ต้องการ ซึง่เป็นเป้าหมายของโครงการอ่านสร้างชาตนิัน่เอง 

โครงการมอบคอมพวิเตอร์มอืสอง : บรษิทัยนิดมีอบคอมพวิเตอร์มอื

สอง พร้อมอปุกรณ์ครบชุดให้เป็นอุปกรณ์เพือ่การศกึษาของน้องๆ ในโรงเรยีนใน

ชนบททีข่าดแคลน โดยในปี 2558 เรามอบคอมพวิเตอร์เพือ่การเรยีนการสอน

จ�านวน 10 ชดุ แก่โรงเรยีนบ้านตะโกล่าง อ.สวนผึง้ จ.ราชบรุี



098

เกม Audition จัดกิจกรรมฉลองครบรอบ 9 ปี : ทีมงานพาผู้เล่นเกม Audition จ�านวน 99 คน ไปท�าบุญที่สถาน

สงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด โดยน�าสิ่งของเครื่องใช้ อุปกรณ์การเรียนการสอน พร้อมเงินบริจาค 10,000 บาทไปบริจาค 

และร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันด้วยกัน 

Wings of Audition 2015 : เกม Audition ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของผู้เล่น โดยจัดประกวดออกแบบปีกในเกม มีผู้

สนใจส่งแบบปีกเข้าร่วมประกวด 892 แบบ ผู้ชนะการประกวดได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท และแบบปีกที่ชนะการประกวดถูก

ส่งให้ผู้พัฒนาผลิตเป็น Item พิเศษเพื่อใช้ในกิจกรรม Happy New Year Wings Party เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่แด่ผู้เล่นเกมอีก

ด้วย ปีกที่ชนะการประกวดมีชื่อว่า “Red Blue Wings” 

Keep Dreaming : เกม Audition สนับสนุนให้ทุกคนกล้าที่จะ “ก้าว ตาม ฝัน!” โดยมีเน็ตไอดอลมากมายมาร่วม

ถ่ายทอดแรงบันดาลใจผ่านคลิป ไม่ว่าจะเป็น ต้าร์ เฟ็ดเฟ่, บี้ เดอะสกา, Happy Polla, แบมแบม, บิว, บอลล่า-จูโน่, Double 

Tap และ แอ๋ม-ปวิตรา เพราะ Audition เชื่อว่าทุกคนล้วนมีความฝัน และความฝันนั้นพิเศษตรงที่ไม่มีวันหมดอายุ กิจกรรมนี้

สนับสนุนให้ทุกคนออกไปก้าวตามฝัน ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี โดยมีคลิปที่ส่งเข้ามาร่วมกิจกรรมมากถึง 378 คลิป 

กิจกรรมปลดแบนครั้งใหญ่ : กิจกรรมนี้เปิดโอกาสให้

ผู้เล่นเกมที่เคยท�าความผิดจนถูกแบนไอดี สามารถกลับมาเล่น

ไอดีเดิมได้อีกครั้ง โดยได้รับตัวละครเดิม เลเวลเดิม ไอเทม (ที่ยัง

ไม่หมดระยะเวลา) และเงิน Cash ในเกมกลับไปใช้ได้ดังเดิม 

โดยมีกติกา 2 แบบให้เลือก คือบริจาคโลหิต หรือบริจาคเงิน 

1,000 บาท สมทบทุนโครงการ Gamers Love Dad ปี 10 หลัง

สิ้นสุดกิจกรรม มีจ�านวนไอดีที่ได้รับการปลดแบนทั้งหมด 548 

ไอดี และมียอดบริจาครวม 482,237 บาท 

บริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวที่เนปาล : 

เมื่อเดือนเมษายน 2558 เอเชียซอฟท์ร่วมบริจาคเงิน 100,000 

บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) ให้กับสภากาชาดไทย เพื่อน�าไปช่วย

เหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวที่ประเทศเนปาล อีกทั้งยังช่วย

ประชาสัมพันธ์ช่องทางการช่วยเหลือต่างๆ ผ่านโซเชียลมีเดีย

ด้วย 

14.3 สิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ มุ่งมั่นด�าเนินงานที่ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม ให้ความส�าคัญกับการป้องกันและลดการเกิดมลภาวะหรือสิ่งอื่นใดที่ส่ง

ผลกระทบหรอืท�าลายสิง่แวดล้อม อาท ิการลดการใช้พลงังาน หรอืใช้พลงังานอย่างประหยดั เพือ่รกัษาสิง่แวดล้อม เป็นนโยบายที่

บรษิทัฯ ท�ามาอย่างต่อเนือ่งยาวนาน

โครงการประหยดัไฟ : ลดการใช้แสงสว่างในช่วงเวลาพกั ปิดเครือ่งปรบัอากาศก่อนเวลาพกัและเวลาเลกิงาน 30 นาท ีซึ่ง

สามารถลดค่าใช้จ่ายไปได้ถึง 18% เมื่อเทียบกับปี 2557 และตั้งเป้าไว้ว่า ในปี 2559 นี้ การร่วมมือร่วมใจใช้ไฟฟ้ากันอย่าง

ประหยัดจะสามารถลดค่าใช้จ่ายลงได้ 20% 

โครงการลดการใช้กระดาษ : ตั้งแต่ปี 2557 มีการรณรงค์ให้ทุกหน่วยงานลดปริมาณการใช้เอกสารในรูปแบบกระดาษ 

เปลี่ยนมาเก็บเอกสารแบบอิเล็กทรอนิกส์แทน ท�าให้ในปี 2558 สามารถลดปริมาณการใช้กระดาษได้ 4%

Big Cleaning : ทุก 3 เดือน พนักงานทุกคนจะจัดเก็บสิ่งของให้เป็นระเบียบ ก�าจัดเอกสารที่ไม่ได้ใช้หรือของที่ไม่จ�าเป็น

ต่อการท�างาน 
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รวมพลังปลูกป่าชายเลน : พนักงานกว่า 70 คน ร่วมกันปลูกต้น

โกงกางจ�านวน 200 ต้น ในพื้นที่ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคน 

ต.คลองโคน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม กิจกรรมนี้ส่งเสริมให้พนักงานทุก

คนตระหนักถึงความส�าคัญของป่าชายเลน และปลูกฝังจิตส�านึกในการ

อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติป่าชายเลน ซึ่งเป็นทรัพยากรส�าคัญท่ีให้

ประโยชน์ทั้งในด้านป่าไม้และประมง และยังช่วยรักษาและเสริมสร้าง

ระบบนิเวศของประเทศเราให้ยั่งยืน

14.4 รางวัลเกียรติยศ

ในปี 2558 เกม Audition ได้รับรางวัล Thailand Game Award 2015 สาขา Best Music Game จากงาน Thailand 

Game Show Big Festival 2015 โดยได้รับรางวัลต่อเนื่องทุกปี 

เป็นปีที่ 9 แล้ว นับจากที่ Audition เกมเต้นออนไลน์สัญชาติเกาหลี เปิดตัวในไทยครั้งแรกเมื่อเดือนสิงหาคม ปี 2550 

และสร้างปรากฏการณ์ในวงการเกมออนไลน์ โดยได้รับกระแสตอบรับจากผู้เล่นอย่างดี ด้วยองค์ประกอบที่มีตัวละครน่ารัก

สดใส มีแฟชั่นมอลล์ที่มีเครื่องแต่งกายและไอเทมต่างๆ ถึง 6,700 ชิ้น มีโหมดการเต้นกว่า 67 โหมด มีเพลงไทยและต่างประเทศ

รวมกันกว่า 400 เพลงให้เลือกเต้น ท�าให้ Audition กลายเป็นคลับแดนซ์สุดฮิตอันดับ 1 ของเมืองไทย ที่มียอดผู้ลงทะเบียนกว่า 

19 ล้านไอดี
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การควบคุมภายในและ
การบริหารจัดการความเสี่ยง15

คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินระบบการควบคุมภายใน ตามแบบประเมินความเพียงพอ

ของระบบการควบคุมภายใน และสรุปความเห็นว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมกับการด�าเนิน

ธุรกิจ ไม่มีข้อบกพร่องเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เป็นสาระส�าคัญ สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

จากการที่ผู้บริหารน�าไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอ�านาจ นอกจากนี้ คณะกรรมการได้เน้นให้บริษัทฯ พัฒนาระบบการก�ากับ

ดูแลกิจการที่ดี ตามหลักการก�ากับดูแลกิจการส�าหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2549 ของตลาดหลักทรัพย์ฯ

15.1 การควบคุมภายใน

บรษิทัฯ ให้ความส�าคญัต่อระบบควบคมุภายในทีม่ปีระสทิธภิาพเพยีงพอทัง้ในระดบับรหิารและระดบัปฏบิตักิาร เพือ่ป้องกนั

หรือลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น โดยจัดท�าคู่มือระเบียบและวิธีปฏิบัติงานเพื่อก�าหนดภาระหน้าท่ี อ�านาจการด�าเนินงานของ

ผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหารไว้เป็นลายลักษณ์อักษร และได้จัดให้มีการแบ่งแยกหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน ผู้ควบคุม และผู้ประเมิน

ผลออกจากกัน เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ ได้ว่าจ้างที่ปรึกษาภายนอกที่ให้

บริการในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน (Outsourced Internal Audit) โดยท�าหน้าที่ตรวจสอบและประเมินผลการควบคุม

ภายใน เพือ่ให้เกดิความมัน่ใจว่าการปฏบิตังิานหลกัและกจิกรรมทางการเงนิทีส่�าคญัของบรษิทัฯ ได้ด�าเนนิตามแนวทางทีก่�าหนด

และมปีระสทิธภิาพสงูสดุ รวมถงึตรวจสอบการปฏบิตัติามกฎหมายและข้อก�าหนดทีเ่กีย่วข้องกบับรษิทั (Compliance Control) 

และเพื่อให้การตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ สามารถท�าหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่ คณะกรรมการจึง

ก�าหนดให้ที่ปรึกษาภายนอกที่ให้บริการในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน (Outsourced Internal Audit) รายงานผลการ

ตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับการประเมินผลงานจากคณะกรรมการตรวจสอบด้วย

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 โดยมีกรรมการตรวจสอบทุกท่านเข้า

ร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาและประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทและได้อนุมัติแบบ

ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ท่ีฝ่ายบริหารจัดท�าแล้ว  สรุปได้ว่า จากการประเมินระบบ

ควบคุมภายในของบริษัทฯ ใน 5 ส่วน ซึ่งแบ่งออกเป็นหลักการย่อย จ�านวน 17 หลักการ คือ (1) การควบคุมภายในองค์กร 

แบ่งออกเป็น 5 หลักการ (2) การประเมินความเสี่ยง แบ่งออกเป็น 4 หลักการ (3) การควบคุมการปฏิบัติงาน แบ่งออกเป็น 3 

หลักการ (4) ระบบสารสนเทศและการสือ่สารข้อมลู แบ่งออกเป็น 3 หลกัการ และ (5) ระบบการตดิตาม แบ่งออกเป็น 2 หลกัการ 

คณะกรรมการบริษัทรับทราบความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ มีความเพียงพอ

และเหมาะสมต่อการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ และที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่พบข้อบกพร่องที่ส�าคัญของระบบการควบคุมภายในที่

จะมีผลกระทบอย่างมีสาระส�าคัญต่อฐานะการเงินของบริษัทฯ และการแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชีในงบการเงิน โดยใน

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีการจัดระบบควบคุมภายในตามแบบที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ เสนอแนะ และสอดคล้องกับมาตรฐานสากลของ 

The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission หรอื COSO ทีก่�าหนดไว้เป็น Internal Control 

Framework

1. การควบคุมภายในองค์กร : บริษัทฯ มีระบบควบคุมด้านบัญชีการเงิน การปฏิบัติการ การจัดองค์กรและบุคลากร โดย

ก�าหนดให้มีกระบวนการต่างๆ โดยยึดหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ตามนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดีที่ได้จัดท�าไว้
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2. การประเมินความเสี่ยง : บริษัทฯ มีการพิจารณาปัจจัยเสี่ยงที่บริษัทฯ ประสบอยู่หรือคาดว่าจะประสบ เพื่อน�ามา

วเิคราะห์ผลกระทบและโอกาสทีค่วามเสีย่งนัน้จะเกดิขึน้ แล้วก�าหนดมาตรการป้องกนัและจดัการความเสีย่งนัน้ จดัท�าเป็นรายงาน

บริหารความเสี่ยง และมีการติดตามผลเป็นระยะอย่างสม�่าเสมอ

3. การควบคุมการปฏิบัติงาน : บริษัทฯ สร้างกลไกในการควบคุมให้กับผู้บริหาร โดยพัฒนาระบบต่างๆ เช่น ระบบ

สารสนเทศเพื่อการจัดการด้านความปลอดภัย (ISO:27001) เพื่อใช้กับระบบการบริหารคุณภาพและการให้บริการลูกค้าและ

กิจกรรมการควบคุมอื่นๆ ที่เน้นผลในเรื่องความน่าเชื่อถือของข้อมูล การดูแลรักษาทรัพย์สินของบริษัทฯ และการปฏิบัติตาม

กฎหมายและระเบียบต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร และความปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศ

4. ระบบสารสนเทศและการสือ่สารข้อมลู : บรษิทัฯ ให้ความส�าคญัต่อระบบสารสนเทศและช่องทางการสือ่สารทัง้ภายใน

และภายนอกองค์กร โดยจัดท�าอินทราเน็ตและเว็บไซต์ ซึ่งเน้นการติดต่อสื่อสารในทุกระดับ

5. ระบบการติดตาม : บริษัทฯ จัดให้มีการประเมินผลพนักงาน 2 ครั้งต่อปี และแจ้งผลการประกอบการในทุกไตรมาส 

โดยผ่านการประชุมผู้บริหารและการประชุมพนักงาน

15.2 การตรวจสอบภายใน

ที่ปรึกษาภายนอกที่ให้บริการในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน (Outsourced Internal Audit) เป็นหน่วยงานที่จะ

ก่อให้เกิดความมั่นใจของคณะกรรมการตรวจสอบ ในส่วนที่เกี่ยวกับการก�ากับดูแลและการสอบทานความถูกต้องของรายงาน

ทางการเงิน ความเพียงพอในการเปิดเผยข้อมูล ความโปร่งใสของข้อมูล การควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง โดยเน้น

นโยบายตรวจสอบในเชิงป้องกัน สร้างสรรค์ ยึดแนวทางการตรวจสอบตามมาตรฐานสากล และแนวทางการก�ากับดูแลกิจการ

ที่ดี รวมทั้งมีการผลักดันและพัฒนาการตรวจสอบให้เข้ากับสภาพธุรกิจที่ต้องปรับตัวให้เข้ากับสภาวะแวดล้อมใหม่ เพื่อให้เกิด

ภาพลักษณ์ในการด�าเนินธุรกิจที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และน่าเชื่อถือ

ในปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาคัดเลือกและให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งบริษัท  ยูนีค แอดไวเซอร์ 

จ�ากดั เป็นทีป่รกึษาภายนอก เพือ่ปฏบิตังิานตรวจสอบภายในของบรษิทัฯ และบรษิทั Baker Tilly Monteiro Heng Governance 

Sdn. Bhd. เป็นที่ปรึกษาภายนอก เพื่อปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของบริษัทย่อย CIB Development Sdn. Bhd.

อย่างไรก็ดี เนื่องจากในปี 2558 รายได้เกมออนไลน์บนมือถือน้อยกว่าที่บริษัทคาดหมาย และก�าหนดให้ทางบริษัท ยูนีค 

แอดไวเซอร์ จ�ากัด ที่ปรึกษาภายนอก เข้าปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ดังนั้นคณะกรรมการตรวจสอบจึงพิจารณาระบบการ

ควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการจัดท�าและการน�าเสนองบการเงินโดยถูกต้องตามที่ควรของบริษัทฯ และสรุปได้ว่า ระบบการ

ควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการจัดท�าและการน�าเสนองบการเงินดังกล่าวข้างต้นมีความเพียงพอและเหมาะสม และที่ผ่านมา

บรษิทัฯ ไม่พบข้อบกพร่องทีส่�าคญัของระบบการควบคมุภายในทีม่ผีลกระทบอย่างมสีาระส�าคญัต่อความถกูต้องตามทีค่วรของ

งบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

อนึง่ การแต่งตัง้ ถอดถอน และโยกย้ายผูด้�ารงต�าแหน่งหวัหน้างานผูต้รวจสอบภายใน หรอืการแต่งตัง้ทีป่รกึษาภายนอก

เพื่อปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบด้วย
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รายการระหว ่ างกัน

16
มาตรการและขั้นตอนในการอนุมัติการท�ารายการระหว่างกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

บริษัทฯ ได้ก�าหนดมาตรการควบคุมการท�ารายการระหว่างกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอื่นๆ กับบุคคลที่อาจมีความ

ขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต ตามประกาศของคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจ�าเป็นในการเข้าท�ารายการและความเหมาะสมทาง

ด้านราคาของรายการ โดยพิจารณาจากเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการด�าเนินการค้าปกติในตลาด และมีการเปรียบ

เทียบราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก แต่ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความช�านาญในการพิจารณารายการระหว่าง

กันที่เกิดขึ้น บริษัทฯ จะจัดให้มีผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดัง

กล่าว เพื่อน�าไปประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือผู้ถือหุ้น ตามแต่

กรณี ซึ่งผู้ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีส่วนได้ส่วนเสียในการท�ารายการระหว่างกัน จะไม่มีสิทธิออกเสียงในการ

อนุมัติการท�ารายการระหว่างกันดังกล่าว นอกจากนั้น บริษัทฯ จะด�าเนินการเปิดเผยข้อมูลในการท�ารายการที่เกี่ยวโยงกัน และ

การได้มาหรือจ�าหน่ายไปของสินทรัพย์ที่ส�าคัญของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตามข้อก�าหนดของคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนถึงมาตรฐานบัญชีที่ก�าหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์

รายการระหว่างกันของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทที่เกี่ยวข้อง 

และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในปี 2557 และ 2558 (หน่วย : ล้านบาท)

บริษัทหรือบุคคล /
ประเภทธุรกิจ

Asiasoft International Co., Ltd. 

(ASI)

เข้าไปลงทุนในบริษัทอื่น

บริษัทย่อยใน

สัดส่วนร้อยละ 

99.99 และมี

กรรมการร่วมกัน

0.01

-

0.01

-

• รายได้ค่าบริการ

• รายได้เงินปันผลรับ

• ASC เรียกเก็บค่าจัดท�าบัญชี

• รับเงินปันผลจาก ASO

เหตุผลและความจ�าเป็น
ในการท�ารายการ

ลักษณะ
ความสัมพันธ์

ลักษณะรายการ
มูลค่าตามงบการ

เงินรวม ณ

31 ธ.ค. 57 31 ธ.ค. 58
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บริษัทหรือบุคคล /
ประเภทธุรกิจ

เหตุผลและความจ�าเป็น
ในการท�ารายการ

ลักษณะ
ความสัมพันธ์

ลักษณะรายการ
มูลค่าตามงบการ

เงินรวม ณ

31 ธ.ค. 57 31 ธ.ค. 58

Asiasoft Online PTE. LTD.
(ASO)

ผู้ให้บริการเกมออนไลน์ใน
สิงคโปร์และมาเลเซีย

CIB Development SDN. BHD. 
(CIB)

ผู้ให้บริการเกมออนไลน์ใน
มาเลเซีย

Trilight Cove Enterprises Ltd. 
(TLC)

ผู้ให้บริการเกมออนไลน์ใน      
อินโดจีน

AS Online SDN. BHD. (ASM)

ตัวแทนจ�าหน่ายในมาเลเซีย

บริษัทย่อยใน
สัดส่วนร้อยละ 
99.99 โดยถือหุ้น
ผ่าน ASI และมี
กรรมการร่วมกัน

บริษัทย่อยใน
สัดส่วนร้อยละ 
61.68 และมี
กรรมการร่วมกัน

บริษัทย่อยใน
สัดส่วนร้อยละ 
60.00 และมี
กรรมการร่วมกัน

บริษัทย่อยใน
สัดส่วนร้อยละ 
99.99 โดยถือหุ้น
ผ่าน ASI และมี
กรรมการร่วมกัน

0.17

7.12

28.07

0.25
-

0.18
0.76
2.61

60.07

0.15
9.17

1.94

6.12
-

1.13

3.16
0.36

-

2.84

-
0.02
0.12

-

-
0.63

0.21

0.06

0.52

7.57

25.35

0.12
-

2.29
5.63
0.70

151.13

1.01
2.90

3.36

-
0.03
0.01

-
0.32

0.01

3.70

-
0.01
0.06

0.08

-
0.08

0.08

-

• รายได้ค่าจัดจ�าหน่าย
บัตรเติมเงิน

• รายได้ค่าลิขสิทธิ์และ
บริการ

• ค่าลิขสิทธิ์และค่าส่ง
เสริมการขาย

• รายได้เกมออนไลน์
• การโอนสิทธิ์ค่า

ลิขสิทธิ์
• ดอกเบี้ยรับ
• ลูกหน้ีการค้า
• ลูกหน้ีอื่นกิจการท่ี

เกี่ยวข้องกัน
• เงินให้กู ้ยืมบริษัทฯ ท่ี

เกี่ยวข้องกัน
• ดอกเบี้ยค้างรับ
• เจ้าหน้ีการค้า

• รายได้ค่าลิขสิทธิ์และ
บริการ

• รายได้เงินปันผลรับ
• รายได้เกมออนไลน์
• ค่าลิขสิทธิ์และค่า

บริการ
• การโอนค่าลิขสิทธิ์
• ลูกหนี้อื่นกิจการที่

เกี่ยวข้องกัน
• ลูกหนี้การค้า

• รายได้ค่าลิขสิทธิ์และ
บริการ

• การโอนสิทธิ์ค่าลิขสิทธิ์
• ลูกหนี้การค้า
• ลูกหนี้อื่นกิจการที่

เกี่ยวข้องกัน
• เจ้าหนี้การค้า

• รายได้เกมออนไลน์
• รายได้ค่าลิขสิทธิ์และ

บริการ
• ลูกหนี้และเงินให้กู้ยืม

บริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกัน
• เจ้าหนี้การค้า

• รายได้จากการเป็นตัวแทน
จ�าหน่ายบัตรเติมเงินให้ ASO

• รายได้ค่าลิขสิทธิ์เกม FCM/
CHAOS ค่าที่ปรึกษา ค่า
บริการ IT

• เรียกเก็บค่าเดินทาง ค่าที่
ปรึกษา ค่าการตลาดเกม

• ASC เรียกเก็บค่าบริการเกม 
S4L/PSO/ROMO/ADV/
DCUO

• รายได้ค่าที่ปรึกษา ค่าลิขสิทธิ์
• รายได้เงินปันผลจาก CIB
• ASC เรียกเก็บค่าบริการเกม 

ADV/DCUO/S4L/RO2
• CIB เรียกเก็บค่าลิขสิทธิ์ ค่าที่

ปรึกษา
• ASC โอนสิทธิ์เกม CHAOS ให้ 

• รายได้ค่าลิขสิทธิ์เกม FCM/
CHAOS ค่าที่ปรึกษา ค่า
บริการ IT

• ASC โอนสิทธิ์เกม FCM/
CHAOS ให้

• ASC เรียกเก็บค่าบริการเกม 
S4L/CSO

• รายได้ค่าลิขสิทธิ์เกม ค่าบริการ 
ค่าที่ปรึกษา
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บริษัทหรือบุคคล /
ประเภทธุรกิจ

เหตุผลและความจ�าเป็น
ในการท�ารายการ

ลักษณะ
ความสัมพันธ์

ลักษณะรายการ
มูลค่าตามงบการ

เงินรวม ณ

31 ธ.ค. 57 31 ธ.ค. 58

A Capital Co., Ltd. 

เข้าไปลงทุนในบริษัทอื่น

Funbox Co., Ltd. 
(เดิมคือ Playpark) 

ผู้ให้บริการโฆษณาบนเว็บไซต์ 
ของบริษัทฯ

PT. Asiasoft (PT) 

ผู้ให้บริการเกมออนไลน์ใน
อินโดนีเซีย

CONG TY TNHH CHAU A 
MEM (CTCM)

ผู้ให้บริการเกมออนไลน์ใน
เวียดนาม โดยเกมที่ให้บริการ
ทั้งหมดได้รับลิขสิทธิ์จากกลุ่ม
บริษัทฯ เท่านั้น

Playpark Co., Ltd.
(เดิมคือ Funbox)

ผู้ให้บริการเกมออนไลน์

บริษัทย่อยใน
สัดส่วนร้อยละ 
99.99

บริษัทย่อยใน
สัดส่วนร้อยละ 
99.99 และมี
กรรมการร่วมกัน

บริษัทย่อยใน
สัดส่วนร้อยละ 80 
โดยถือหุ้นผ่าน ASI 
และมีกรรมการ
ร่วมกัน

ผู้รับช่วงลิขสิทธิ์
การให้บริการเกม
ออนไลน์ใน
ประเทศเวียดนาม
จากกลุ่มบริษัทฯ

บริษัทย่อยใน
สัดส่วนร้อยละ 
99.99 โดยถือหุ้น
ผ่าน A Capital 
และมีกรรมการ
ร่วมกัน

0.01

0.04

0.25
1.13
7.18

36.35

2.59
0.08

9.93

-
-

23.59

-

0.17

0.78
1.27

-
0.01

-

59.00

0.12
0.09

0.01

0.01

0.00
1.14
7.82

39.85

3.73
0.12

12.30

0.21
3.78

24.22

0.06

1.81

0.27
1.40

-
3.14
3.63

63.30

0.18
-

• รายได้ค่าบริการ

• รายได้ค่าบริการ

• รายได้ค่าบริการ
• ดอกเบี้ยรับ
• ลูกหน้ีอื่นกิจการท่ี

เกี่ยวข้องกัน
• เงินให้กู ้ยืมบริษัทฯท่ี

เกี่ยวข้องกัน
• ดอกเบี้ยค้างรับ
• เจ้าหน้ีการค้า

• รายได้ค่าลิขสิทธิ์และ
บริการ

• รายได้เกมออนไลน์
• การโอนสิทธิ์ค่าลิขสิทธิ์
• ลูกหนี้การค้า (บริษัทฯ 

เก็บค่าลิขสิทธิ์เกม
ออนไลน์จาก CTCM 
ตามสัญญาการให้
ลิขสิทธิ์ช่วง)

• เจ้าหนี้การค้า

• รายได้ค่าจัดจ�าหน่าย
บัตรเติมเงิน

• รายได้ค่าบริการ
• ดอกเบี้ยรับ
• ค่าลขิสทิธิแ์ละค่าส่งเสรมิ
• ลูกหนี้การค้า
• ลูกหนี้อื่นกิจการที่

เกี่ยวข้อง
• เงินให้กู้ยืมบริษัทฯ ที่

เกี่ยวข้องกัน
• ดอกเบี้ยค้างรับ
• เจ้าหนี้การค้า

• ASC เรียกเก็บค่าท�าบัญชี

• ASC เรียกเก็บค่าท�าบัญชี

• ASC เรียกเก็บค่าที่ปรึกษา
• ASC เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการ

บริหารงานที่ได้ส�ารองไปก่อน
• ASC โอนค่าลิขสิทธิ์ AVA
• บริษัทฯ ให้เงินกู้ยืมเพื่อด�าเนิน

ธุรกิจ

• บริษัทฯ ให้ลิขสิทธิ์ช่วงในการ
ให้บริการเกมออนไลน์ใน
เวียดนาม

• ASC เรียกเก็บค่าบริการเกม 
DCUO/ADV 

• ASC โอนสิทธิ์ค่าลิขสิทธิ์เกม 
XW ให้

• รายได้ค่าจัดจ�าหน่ายบัตรเติม
เงินให้ Playpark

• ASC เรียกเก็บค่าโฆษณา ค่าที่
ปรึกษา ค่าบริการพื้นที่

• Funbox เรียกเก็บค่าลิขสิทธิ์ 
ค่าบริการเช่า Rack Server

• บริษัทฯ ให้เงินกู้ยืมเพื่อด�าเนิน
ธุรกิจ
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บริษัทหรือบุคคล /
ประเภทธุรกิจ

เหตุผลและความจ�าเป็น
ในการท�ารายการ

ลักษณะ
ความสัมพันธ์

ลักษณะรายการ
มูลค่าตามงบการ

เงินรวม ณ

31 ธ.ค. 57 31 ธ.ค. 58

Thaiware Communication 
Co., Ltd. 

ผู้ให้บริการผ่านเว็บไซต์

Cybergames Corporation 
Co., Ltd. 

ผู้ให้บริการเกมออนไลน์

Playcybergames Co., Ltd. 

ผู้ให้บริการเกมออนไลน์

Thinkplus Digital Co., Ltd. 

ผู้ให้บริการด้านการตลาดผ่าน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต และให้
บริการขายสื่อโฆษณา

Level Up! Inc. 

ผู้ให้บริการเกมออนไลน์

บริษัทร่วมใน
สัดส่วนร้อยละ 40 
โดยถือหุ้นผ่าน A 
Capital 

บริษัทร่วมใน
สัดส่วนร้อยละ 30 
โดยถือหุ้นผ่าน A 
Capital 

บริษัทย่อยใน
สัดส่วนร้อยละ 
59.99

บริษัทย่อยใน
สัดส่วนร้อยละ 
59.99

บริษัทย่อยใน
สัดส่วนร้อยละ 100

0.08

0.31

0.71
0.42
0.04
0.06

0.22

0.02

1.23

-
0.02
3.50
0.08

0.02
0.01

0.46
14.36
0.04

1.02

0.69
-

0.59
0.12

10.60

0.60
24.05

-

-

0.21

1.53
0.00
0.04
0.21

0.25

0.01

4.19

-
0.01
3.51
0.22

-
0.02

1.27
7.91
1.22

0.94

0.61 
0.56

0.93
0.71

11.12

1.62
71.31

0.08

• รายได้จากการขาย
สินค้า

• รายได้จากการจ�าหน่าย
บัตรเติมเงิน

• รายได้ค่าบริการ
• ค่าโฆษณาและค่าบรกิาร
• ลูกหนี้การค้า
• ลูกหนี้อื่นกิจการที่

เกี่ยวข้องกัน
• เจ้าหนี้การค้า

• รายได้จากการจ�าหน่าย
บัตรเงิน

• รายได้ค่าบริการและ 
ค่าลิขสิทธิ์

• การโอนสิทธิ์ค่าลิขสิทธิ์
• ดอกเบี้ยรับ
• ลูกหนี้การค้า
• ลูกหนี้อื่นกิจการที่

เกี่ยวข้องกัน
• ดอกเบี้ยค้างรับ
• เจ้าหนี้การค้า

• รายได้ค่าบริการ
• ค่าโฆษณาและบริการ
• ลูกหนี้อื่นกิจการที่

เกี่ยวข้องกัน
• เจ้าหนี้การค้า

• รายได้ค่าบริการ
• รายได้จากเกมออนไลน์

และสินค้า
• ดอกเบี้ยรับ
• ลูกหนี้การค้า
• ลูกหนี้อื่นกิจการที่

เกี่ยวข้องกัน
• ดอกเบี้ยค้างรับ
• เงินให้กู้ยืมบริษัทฯ ที่

เกี่ยวข้องกัน
• เจ้าหนี้การค้า

• รายได้จากการขาย Starter Kit 
เกม Diablo/StarCraft/WoW

• รายได้จากการเป็นตัวแทน
จ�าหน่ายบัตรเติมเงินให้ TCG

• ASC เรียกเก็บค่าท�าบัญชี    
ค่าบริการ Server และ IT

• รายได้จากค่าพื้นที่โฆษณา

• รายได้จากการเป็นตัวแทน
จ�าหน่ายบัตรเติมเงินให้ PCG

• ASC เรียกเก็บค่าท�าบัญชี    
ค่าบริการ Server และ IT     
ค่าลิขสิทธิ์เกม

• ASC โอนค่าลิขสิทธิ์เกม 
CHAOS ให้

• ASC เรียกเก็บค่าบริการพื้นที่ 
ค่าท�าบัญชี

• รายได้จากการเรียกเก็บค่า
บริการและโฆษณา

• ASC เรียกเก็บค่าที่ปรึกษา   
ค่าบริการเกม DCUO/ADV       
ค่าอุปกรณ์ IT

• บริษัทฯ ให้เงินกู้ยืมเพื่อด�าเนิน
ธุรกิจ



106

บริษัทหรือบุคคล /
ประเภทธุรกิจ

เหตุผลและความจ�าเป็น
ในการท�ารายการ

ลักษณะ
ความสัมพันธ์

ลักษณะรายการ
มูลค่าตามงบการ

เงินรวม ณ

31 ธ.ค. 57 31 ธ.ค. 58

Miryn Innovation Co., Ltd. 

พัฒนาเกมบนมือถือ

Pomelo Network PTE. LTD.

พัฒนาเกมบนมือถือ

บริษัทย่อยใน
สัดส่วนร้อยละ 65

บริษัทร่วมใน
สัดส่วนร้อยละ 
11.09

0.03
0.01

-
-

0.60

-
-

-

0.06
0.01

0.02
0.60

-

0.02
3.25

-

• รายได้ค่าบริการ
• ลูกหน้ีอื่นกิจการท่ี

เกี่ยวข้องกัน
• ดอกเบี้ยรับ
• ค่าลิขสิทธิ์และค่า

บริการ
• เจ้าหน้ีกิจการท่ี

เกี่ยวข้องกัน
• ดอกเบี้ยรับค้างรับ
• เงินให้กู ้ยืมบริษัทฯ ท่ี

เกี่ยวข้องกัน

-

• ASC เรียกเก็บค่าท�าบัญชี ค่า
ใช้จ่ายในการบริหารงานที่ได้
ส�ารองไปก่อน

• รายได้จากการเรียกเก็บค่า 
Software

-

หมายเหตุ : กลุ่มบริษัทฯ ด�าเนินนโยบายการจัดซื้อระดับภูมิภาค ซึ่งบริษัทฯ จะมีหน้าที่จัดซื้อทรัพย์สิน รวมถึงลิขสิทธิ์

เกมออนไลน์ ซึ่งท�าให้สามารถจัดซื้อได้ในราคาและเงื่อนไขที่ดีกว่าการจัดซื้อแยกแต่ละบริษัท
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รายงานความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน17

 คณะกรรมการบริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) จัดให้มีการจัดท�างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ

กิจการของบริษัท เพื่อแสดงฐานะการเงินและผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมท้ังสารสนเทศทางการเงินที่

ปรากฏในรายงานประจ�าปี 2558 ของบริษัทฯ ที่เป็นจริงและสมเหตุสมผลตามข้อก�าหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 คณะกรรมการบริษัทมีภาระหน้าที่และความรับผิดชอบในฐานะกรรมการของบริษัทจดทะเบียน ในการก�ากับดูแลให้

รายงานทางการเงินของบริษัทฯ มีข้อมูลทางบัญชีท่ีถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และเพียงพอ เพื่อท่ีจะด�ารงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน

ของบริษัทฯ เพื่อให้ทราบจุดอ่อนและรายการที่ผิดปกติอย่างมีนัยส�าคัญ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระส�าคัญอย่าง

เพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน โดยเลือกใช้นโยบายการบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม�่าเสมอ ตลอดจน

พิจารณาถึงความสมเหตุสมผล ความระมัดระวังรอบคอบ และประมาณการที่เหมาะสมตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป 

 เพ่ือให้การก�ากับดูแลรายงานทางการเงินดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้ง

คณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงประกอบด้วยกรรมการอิสระท่ีมิได้ด�ารงต�าแหน่งในคณะกรรมการบริหาร จ�านวน 3 ท่าน 

เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน และระบบการควบคุมภายใน รวมท้ังเตรียมความพร้อมใน

การจัดท�างบการเงิน ซ่ึงอิงตามมาตรฐาน International Financial Reporting Standards (IFRS) โดยความเห็นของ

คณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกับเร่ืองดังกล่าวได้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจ�าปี

แล้ว

 คณะกรรมการบริษทัมคีวามเหน็ว่า งบการเงนิรวมของบรษิทั เอเชยีซอฟท์ คอร์ปอเรชัน่ จ�ากดั (มหาชน) และบรษิทัย่อย 

และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) ที่คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานร่วม

กับฝ่ายบริหารและผู้สอบบัญชีของบริษัท คือ บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ�ากัด ได้แสดงฐานะการเงิน และ

ผลการด�าเนินงานที่ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป มีการใช้นโยบายการบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติโดย

สม�่าเสมอ มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ และได้ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมีการพิจารณาถึง

ความสมเหตุสมผลและความรอบคอบในการจัดท�างบการเงินดังกล่าว

นายตัน เตียว ลิม

ประธานกรรมการ

ในนามคณะกรรมการ
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สรุปข ้อมูลทางการเงิน
เปรียบเทียบ 3 ป ี18

งบแสดงฐานะการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556-2558

งบแสดงฐานะการเงิน (ล้านบาท) 2558 2557 2556

รวมสินทรัพย์

รวมหนี้สิน

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น

794.56

575.59

218.97

1,292.16

560.99

731.17

1,740.79

559.05

1,181.73

เงินสด

เงินลงทุนชั่วคราว

ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ

สินค้าคงเหลือ

ค่าลิขสิทธิ์จ่ายล่วงหน้า

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

ทุนจดทะเบียน

ทุนที่ออกและช�าระเต็มมูลค่า

ส่วนเกิน (ต�่ากว่า) มูลค่าหุ้น

ก�าไร (ขาดทุน) สะสม

ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่

ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย

รวมหนี้สินหมุนเวียน

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน

121.19

93.27

141.95

2.29

18.93

70.15

447.79

346.77

307.41

307.41

796.83

-907.19

223.99

-5.02

560.76

14.83

153.05

61.83

170.18

9.11

29.19

63.64

487.00

805.16

307.41

307.41

796.83

-436.07

698.82

32.35

524.61

36.38

225.52

209.60

180.15

9.00

22.38

78.33

724.98

1,015.81

307.41

307.41

796.83

-53.16

1,080.14

101.59

505.02

54.03
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งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556-2558

งบกระแสเงินสดของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556-2558

ตารางแสดงอัตราส่วนทางการเงินที่ส�าคัญ

   หมายเหตุ* เป็นอัตราก�าไรขั้นต้น ที่รวมรายการพิเศษไว้แล้ว

งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ล้านบาท)

งบกระแสเงินสด (ล้านบาท)

อัตราส่วนทางการเงิน
งบการเงิน

2558

2558

2558

2557

2557

2557

2556

2556

2556

รวมรายได้

รวมค่าใช้จ่าย

898.81

1,419.24

1,270.02

1,740.86

1,713.21

1,636.99

ยอดขายสุทธิ

รายได้อื่น

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมด�าเนินงาน

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิเพิ่มขึ้น (ลดลง)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี

อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)

*อัตราก�าไรขั้นต้น (%)

อัตราก�าไรสุทธิ (%)  

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)

อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เท่า) 

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)

ก�าไร (ขาดทุน) สุทธิ

ก�าไรต่อหุ้น (บาท)

ต้นทุนขาย

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

860.49

38.32

56.62

-91.36

-0.89

-27.14

121.19

0.80

2.09

(52.86)

(100.00)

(45.54)

0.83

2.63 

-475.15

-1.55

842.52

576.72

1,240.82

29.21

31.59

-152.25

41.28

-72.73

153.05

0.93

1.74 

(30.21) 

(39.36)

(25.30)

0.82

0.77

-383.63

-1.25

1,219.25

521.61

1,685.49

27.72

333.46

-231.14

-238.32

-130.49

225.52

1.70

31.36

3.03

3.97

4.17

0.92

0.47 

51.94

0.17

1,156.94

480.05
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การวิเคราะห์และค�าอธิบายของฝ่ายจัดการ 
ถึงผลการด�าเนินงานและฐานะการเงิน19

19.1 ค�าอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการด�าเนินงาน

ภาพรวมของการด�าเนินธุรกิจ

โครงสร้างรายได้หลักในปี 2558

ในปี 2558 บริษัทฯ ยังคงมีรายได้หลักจากการให้บริการเกมออนไลน์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต  การโฆษณา และการเป็น

ตัวแทนจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์เกมพีซี รวมถึงการให้บริการช่องทางการช�าระเงินในประเทศไทย สิงคโปร์ มาเลเซีย เวียดนาม 

อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเปิดให้บริการเกมบนมือถืออีกด้วย 

สรุปผลการด�าเนินงาน

บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) ผู้น�าการให้บริการเกมออนไลน์อันดับหนึ่งของภูมิภาคเอเชียตะวันออก

เฉียงใต้ ซึ่งประกอบด้วย 6 ประเทศ คือ ไทย สิงคโปร์ มาเลเซีย เวียดนาม อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 กลุ่มบริษัทฯ เปิดให้บริการเกมออนไลน์รวม 27 เกม ใน 6 ประเทศ คือ ไทย (17 เกม) สิงคโปร์ (12 

เกม) มาเลเซีย (11 เกม) อินโดนีเซีย (6 เกม) ฟิลิปปินส์ (13 เกม) และเวียดนาม (9 เกม) โดยสดัส่วนรายได้จากการด�าเนนิงาน

ในประเทศและต่างประเทศในปี 2558 คดิเป็นร้อยละ 59 และ 41 ของรายได้ทัง้หมด โดยรายได้ของบริษัทฯ ประกอบด้วย รายได้

จากเกมออนไลน์ มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 81 ของรายได้ทั้งหมด รายได้จากการเป็นตัวแทนจ�าหน่ายสินค้าเกมออนไลน์ ร้อยละ 

8 และรายได้อื่นๆ ร้อยละ 11 ของรายได้ทั้งหมด 

ปี 2558 บริษัทฯ มีรายได้รวม 899 ล้านบาท ลดลง 371 ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 29 จากปี 2557 ซึ่งมีรายได้รวม 1,270 

ล้านบาท เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของคู่แข่งในธุรกิจเกมออนไลน์ทั้งในและต่างประเทศ จ�านวนเกม ประเภมของเกม รวมถึงการ

เติบโตอย่างรวดเร็วของสมาร์ตโฟนและอินเทอร์เน็ต ท�าให้มีเกมออนไลน์บนมือถือเข้าสู่ตลาดเกมออนไลน์มากขึ้น แต่เกมของ 

บริษัทฯ ที่เปิดให้บริการส่วนใหญ่ยังคงเป็นเกมออนไลน์บนเครื่องคอมพิวเตอร์ ส่งผลให้รายได้ของบริษัทฯ ทั้งไทยและต่าง

ประเทศลดลง เนื่องจากผู้เล่นเกมส่วนใหญ่เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์จากบนเครื่องคอมพิวเตอร์มาเป็นบน

มือถือ แท็บเลต และสมาร์ตโฟน ตามกระแสการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 

สืบเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ส่งผลให้บริษัทฯ พิจารณาปรับเปลี่ยนโครงสร้างและแผนธุรกิจให้รองรับการ

เปลี่ยนแปลงของธุรกิจเกมออนไลน์ ด้วยการปรับกลยุทธ์เข้าสู่ตลาดเกมมือถือ ทั้งในด้าน Mobile Game, Mobile Service และ 

Mobile Application รวมถึงการคัดสรรเกมด้วยการซื้อลิขสิทธิ์จากผู้พัฒนาเกม และการพัฒนาเกมด้วยตนเอง นอกจากนี้ 

บริษัทฯ พิจารณาตั้งส�ารองด้อยค่าฯ การขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย 367 ล้านบาท การด้อยค่าเงินให้กู้ยืม

ระยะสั้นแก่บริษัทย่อย 174 ล้านบาท ซึ่งเป็นรายการพิเศษของปี 2558 (One-off Items) ตลอดจนการปรับโครงสร้างของกลุ่ม

บริษัทฯ ด้วยการควบรวมการบริหารจัดการ และปิดการด�าเนินงานบางส่วนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขัน ส่งผลให้

บริษัทฯ เกิดผลขาดทุนเป็นปีที่ 2 จ�านวน 475 ล้านบาท

ส�าหรับการลงทุนในต่างประเทศ ต้นปี 2558 บริษัทฯ ลงทุนซื้อหุ้นบุริมสิทธิของ Pomelo Network Pte. Ltd. ในประเทศ

สิงคโปร์ จ�านวน 750,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 11.01 ของหุ้นที่ออกทั้งหมด บริษัทฯ เห็นว่า Pomelo Network Pte. Ltd. มี
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ศักยภาพในการพัฒนาแอปพลิเคชั่นบนโทรศัพท์เคลื่อนที่และ Mobile Messenger จึงเชื่อว่าการลงทุนใน Pomelo Network 

Pte. Ltd. เป็นการสนับสนุนธุรกิจหลักของบริษัทฯ ให้เติบโตและแข็งแกร่งยิ่งขึ้น และเป็นการขยายธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ

ภาพรวมของผลการด�าเนินงานในปี 2558

ณ สิ้นปี 2558 บริษัทฯ มีรายได้รวม 899 ล้านบาท ปรับลดลง 371 ล้านบาทหรือร้อยละ 29 จากในปีก่อนที่มีรายได้รวม 

1,270 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นสัดส่วนรายได้จากธุรกิจหลัก ทั้งธุรกิจเกมออนไลน์และธุรกิจตัวแทนจ�าหน่ายได้ดังนี้

ธุรกิจเกมออนไลน์

ข้อมูลเปรียบเทียบรายได้แต่ละประเภทกับปีที่ผ่านมา

ธุรกิจบริการอื่นๆ

ธุรกิจตัวแทนจ�าหน่าย

81%

8%

11%

ประเภทรายได้
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

2556 2557 (ปรบัปรงุ) 2558

สดัส่วน (%) สดัส่วน (%) สดัส่วน (%)

1. ธุรกิจเกมออนไลน์ 

2. ธุรกิจตัวแทนจ�าหน่าย 

3. ธุรกิจบริการอื่นๆ 

1,530

115

68

รวม 1,713 1,270 899100 100 100

1,003

114

153

729

76

94

89

7

4

79

9

12

81

8

11

หมายเหตุ : ตัวเลขรายได้ในตารางข้างต้นมีการสุทธิรายการระหว่างกันแล้ว

1. ธุรกิจเกมออนไลน์ : บริษัทฯ มีรายได้จากเกมออนไลน์ในปี 2558 จ�านวน 729 ล้านบาท ลดลง 274 ล้านบาท หรือคิดเป็น

ร้อยละ 27 จากปีก่อนที่มีรายได้ 1,003 ล้านบาท เนื่องจากเกมใหม่ที่เปิดให้บริการไม่สามารถท�ารายได้ตามที่คาดหวังไว้ 

บริษัทฯ จึงเพิ่มความระมัดระวังในการคัดสรร เพื่อให้ได้เกมที่สามารถให้บริการและอ�านวยความสะดวกแก่ผู้เล่นได้มากที่สุด 

ส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการเปิดตัวเกมใหม่ๆ ทั้งนี้ ธุรกิจเกมออนไลน์สามารถแบ่งตามภูมิศาสตร์ได้ดังนี้
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ภูมิศาสตร์

รายการ

ล้านบาท ล้านบาท

2558

ล้านบาท

เพิม่ข้ึน(ลดลง)

2556 2557 (ปรบัปรงุ)

งบการเงนิรวม

2558

สดัส่วน (%) สดัส่วน (%)

2557

สดัส่วน (%)

(%)

1. ในประเทศ

2. ต่างประเทศ

ต้นทุนขายและบริการ 

ค่าใช้จ่ายในการขาย 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทร่วม 

ขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิยม 

ขาดทุนจากการตัดจ�าหน่ายและการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มี

ตัวตนอื่นและค่าลิขสิทธิ์จ่ายล่วงหน้า 

รวมค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงาน

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน 

ผลประโยชน์ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้

รวม

(650) 

(98) 

(323)

- 

(156) 

(193) 

(1,419) 

(2) 

14

(1,407) (1,723) (316) -18%

(962) 

(91) 

(324)

(12) 

(94) 

(257) 

(1,741) 

(2) 

19

(312) 

7 

(1)

(12) 

61 

(64) 

(322) 

0 

(5)

-32%

7%

-0%

-100% 

65% 

-25% 

-18%

7%

-28%

805

725

รวม 1,530 1,003 729100 100 100

572

431

437

292

53 

47

57         

43

60

40

อตัราการเติบโต (%) -8 % -34 % -27 %

2. ธุรกิจตัวแทนจ�าหน่าย : ประกอบด้วย รายได้จากการเป็นตัวแทนจ�าหน่ายเกมออฟไลน์ การให้บริการช่องทางการช�าระ

เงิน และการเก็บค่าสมาชิกร้านอินเทอร์เน็ตคาเฟ่ โดยมีรายได้ในปี 2558 จ�านวน 76 ล้านบาท ลดลง 38 ล้านบาท หรือคิดเป็น

ร้อยละ 33 จากปีก่อนที่มีรายได้ 114 ล้านบาท

3. ธุรกิจบริการอื่นๆ : ประกอบด้วย รายได้ค่าโฆษณา รายได้สนับสนุนการตลาด รายได้ค่าลิขสิทธิ์ช่วงการบริการเกม

ออนไลน์ในเวียดนาม และรายได้จากการบริหารสื่อโฆษณาบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ โดยส�าหรับปี 2558 บริษัทฯ มีรายได้

จากธุรกิจนี้ 94 ล้านบาท ลดลง 59 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 39 จากปีก่อนที่มีรายได้ 153 ล้านบาท

ต้นทุน ค่าใช้จ่าย ต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้

ต้นทุน ค่าใช้จ่าย ต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในปี 2558 มีจ�านวน 1,407 ล้านบาท ลดลง 

316 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 18 จากปี 2557 ที่มีจ�านวน 1,723 ล้านบาท
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ภูมิศาสตร์
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

2556 2557 (ปรบัปรงุ) 2558

อตัรา
ก�าไรสทุธ ิ(%)

อตัรา
ก�าไรสทุธ ิ(%)

อัตรา
ก�าไรสทุธ ิ(%)

1. ในประเทศ

2. ต่างประเทศ

74

-22

รวม 52 -384 -4753 -31 -53

-136

-248

-251

-224

8 

-3

-11         

-20       

-28

-25

อตัราการเตบิโต (%) -82% -852% -24%

ก�าไรสุทธิ

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีผลขาดทุนสุทธิรวมในปี 2558 จ�านวน 475 ล้านบาท ปรับเพิ่มข้ึนร้อยละ 24 จากขาดทุนสุทธิ 

384 ล้านบาทในปี 2557 เนื่องจากการด�าเนินงานทั้งในประเทศและต่างประเทศมีรายได้ลดลงมาก รวมทั้งการขาดทุนจาก

บริษัทย่อย ซึ่งเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคตามกระแสการเติบโตอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี ทั้งในด้าน

อินเทอร์เน็ต สมาร์ตโฟน และแท็บเลต ส่งผลให้ต้องต้ังส�ารองด้อยค่าฯ โดยงบด้อยค่าฯ หลักๆ เกิดจากการขาดทุนจากการ

ด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย 367 ล้านบาท การด้อยค่าเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย 174 ล้านบาท ซึ่งเป็นรายการพิเศษ

ของปี 2558 (One-off Items) ส่งผลให้อตัราขาดทนุสทุธจิากการด�าเนนิงานในประเทศเพิม่ขึน้จากร้อยละ 11 เป็นขาดทนุร้อยละ 

28 และขาดทุนสุทธิจากการด�าเนินงานในต่างประเทศเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 20 เป็นร้อยละ 25

ฐานะทางการเงิน

สินทรัพย์

บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 จ�านวน 794.57 ล้านบาท ลดลง 497.59 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 

38.51 จากปีก่อนที่มีอยู่ 1,292.16 ล้านบาท สรุปได้ดังนี ้  

1. สินทรัพย์หมุนเวียนลดลงสุทธิ 39.19 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 8.05 จากปี 2557 เนื่องจากในระหว่างปี 2558 มีรายการ

เปลี่ยนแปลงดังนี้

• เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดปี 2558 ลดลง 31.85 ล้านบาท จากปี 2557 ที ่153.05 ล้านบาท มาเป็น 121.19 ล้าน

บาท คดิเป็นร้อยละ 20.81 เนือ่งจากมกีารจ่ายช�าระเงนิลงทนุในการซือ้หุน้บรุมิสทิธเิพิม่ทนุของ Pomelo Network Pte. Ltd. 

ในประเทศสิงคโปร์ การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่บริษัทฯ ในกลุ่ม ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนการช�าระ

เงินค่าลิขสิทธิ์เกมตามสัญญาที่เกิดขึ้น

• สินค้าคงเหลือลดลงจาก 2 สาเหตุ คือ 1) บริษัทฯ จัดรายการส่งเสริมการขายแก่ร้านค้าหรือตัวแทนจ�าหน่ายที่มียอดขาย

ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ ก�าหนดไว้ 2) การควบคุมการสั่งซื้อสินค้า โดยสินค้าของบริษัทฯ  จะแสดงมูลค่าตามราคาทุน (วิธี

เข้าก่อน–ออกก่อน) หรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ แล้วแต่ราคาใดจะต�า่กว่า ในการบริหารสินค้าคงเหลือที่มีอายุเกิน 90 วัน 

บริษัทฯ ก�าหนดนโยบายปรับลดราคาทุน 100%

• ลูกหนี้การค้าลดลง 28.22 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 16.59 เนื่องจากรายได้จากการให้บริการและการขายสินค้าลดลง
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อายุของลูกหนี้การค้า 2558 2557
%

ลูกหนี้การค้าสุทธิ
%

ลูกหนี้การค้าสุทธิ

ยังไม่ถึงก�าหนดช�าระ 

ไม่เกิน 3 เดือน 

3-6 เดือน

6-12 เดือน 

เกินกว่า 12 เดือน

ตารางแสดงการวิเคราะห์อายุของลูกหนี้การค้า

74 

33 

1

6 

42

64 

50 

4

17 

51

47% 

21% 

1%

4% 

27%

34% 

27% 

2%

9% 

28%

รวมลูกหนี้การค้า

หัก : ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

รวมลูกหนี้การค้าสุทธิ

156

(27)

129

100%

-17%

100%

-13%

186

(25)

161

ในปี 2558 บริษัทฯ มีลูกหนี้การค้าที่ยังไม่ถึงก�าหนดและมีอายุไม่เกิน 6 เดือน รวมกันในอัตราส่วนร้อยละ 69 ของลูกหนี้การ

ค้าทั้งหมด เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 63 โดยบริษัทฯ ไม่มีการกระจุกตัวของความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อที่เกิดจาก

ลูกหนี้การค้า เนื่องจากมีลูกหนี้การค้าจ�านวนมากราย และจากประสบการณ์การเก็บหนี้ในอดีตของกลุ่มบริษัทฯ ในปี 2558 มี

การปรับปรุงหลักเกณฑ์การตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพื่อให้สอดคล้องกับโอกาสเก็บหนี้ไม่ได้ ด้วยเหตุผลเหล่านี้ท�าให้ผู้บริหาร

เชื่อว่าไม่มีความเสี่ยงจากการให้สินเชื่อในลูกหนี้การค้ามากไปกว่าจ�านวนที่ได้ส�ารองไว้

2. สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนลดลงสุทธิ 458.39 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 56.93 จากปีก่อน เนื่องจากในระหว่างปี 2558 มีการ

เปลี่ยนแปลงดังนี้

• เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค�้าประกันลดลง 45.78 ล้านบาท จากปี 2557 ที่ 55.02 ล้านบาท มาเป็น 9.24 ล้านบาท คิดเป็น

ร้อยละ 83.20

• เงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น 20.35 ล้านบาท จากปี 2557 ที่ 5.88 ล้านบาท มาเป็น 26.23 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 

346.09 เนื่องจากมีการลงทุนในหุ้นบุริมสิทธิของ Pomelo Network Pte. Ltd. ในสัดส่วนร้อยละ 11.01 ของหุ้นที่ออก

ทั้งหมด 

• การบันทึกค่าเผื่อการด้อยค่าของค่าความนิยมจ�านวน 155.65 ล้านบาท 

• การลดลงของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นและค่าลิขสิทธิ์จ่ายล่วงหน้า จ�านวน 194.1 ล้านบาท และ 45.6 ล้านบาทตามล�าดับ 

เนื่องจากการตัดจ่ายและการตั้งส�ารองด้อยค่าฯ
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หนี้สิน

บริษัทฯ มีหนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 จ�านวน 575.59 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 14.59 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.60 จาก

ปีก่อนที่มีอยู่ 560.99 ล้านบาท สรุปได้ดังนี้

1. หนี้สินหมุนเวียนเพิ่มขึ้นสุทธิ 36.15 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6.89 จากปีก่อน เนื่องจากในระหว่างปี 2558 มีการ

เปลี่ยนแปลงดังนี้

• เงินกู้ระยะสั้นจากสถาบันการเงินในปี 2558 ลดลง 37.76 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 61.91 จากการช�าระคืนเงินกู้ยืม

• เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น 5.12 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.72 

• เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกรรมการเพิ่มขึ้น 39.02 ล้านบาท จากการกู้ยืมเพื่อใช้ในเงินทุนหมุนเวียนในกิจการต่างประเทศ

• รายได้และค่าสิทธิรับล่วงหน้าเพิ่มขึ้น 23.09 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 9.17

2. หนี้สินไม่หมุนเวียนลดลงสุทธิ 21.55 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 59.24 จากปีก่อน เนื่องจากในระหว่างปี 2558 มีการ

เปลี่ยนแปลงดังนี้

• ประมาณการหนี้สินจากสัญญาการให้สิทธิในการซื้อหุ้นมีค่าลดลง 1.73 ล้านบาท 

• หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชีลดลง 20.77 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 96.55

• ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานเพิ่มขึ้น 1.39 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10.96

ส่วนของผู้ถือหุ้น

 บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 จ�านวน 218.978 ล้านบาท ลดลงสุทธิ 512.192 ล้านบาท คิดเป็น

ร้อยละ 70.05 จากปีก่อนที่มีอยู่ 731.171 ล้านบาท สรุปได้ดังนี้

1. ผลประกอบการสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรในปี 2558 ขาดทุนเพิ่มขึ้น 471.12 ล้านบาทจากปี 2557

2. ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุมของบริษัทย่อยลดลง 37.37 ล้านบาทจากปี 2557

ความสามารถในการท�าก�าไร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีอัตราก�าไรขั้นต้นคิดเป็นร้อยละ 24.82 เพิ่มขึ้นจากปี 2557 ร้อยละ 

21.93 หากรวมรายการพิเศษจากการด้อยค่า ค่าสิทธิจ่ายล่วงหน้า ด้อยค่าทรัพย์สินไม่มีตัวตน ไว้ในต้นทุนขาย อัตราก�าไรขั้น

ต้นจะลดลงเหลือร้อยละ 2.09 และ 1.74 ส�าหรับปี 2558 และ 2557 ตามล�าดับ และมีอัตราขาดทุนสุทธิร้อยละ 52.86 เพิ่มขึ้น

จากปี 2557 ร้อยละ 30.21 สาเหตุหลักมาจากการด�าเนินงานทั้งในประเทศและต่างประเทศมีรายได้ลดลงมาก และการขาดทุน

จากบริษัทย่อย ส่งผลให้ต้องตั้งส�ารองด้อยค่าฯ โดยงบด้อยค่าฯ หลักๆ เกิดจากการขาดทุนจากการด้อยค่าทรัพย์สินไม่มีตัวตน 

174.9 ล้านบาท และการด้อยค่าค่าความนิยม 155.6 ล้านบาท 
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ความสามารถในการบริหารทรัพย์สิน 

ส�าหรับปี 2558 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ ร้อยละ -45.54 ลดลงจากปีก่อนร้อยละ -25.30 

และอัตราหมุนของสินทรัพย์ 0.83 เท่า เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 0.82 เท่า เนื่องจากปี 2558 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีการขาดทุนเพิ่ม

ขึ้น การลดลงของอุปกรณ์ ค่าสิทธิจ่ายล่วงหน้า ค่าความนิยม และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น

สภาพคล่องและความเพียงพอของเงินทุน

ส�าหรับปี 2558 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีอัตราส่วนสภาพคล่อง 0.80 เท่า ลดลงจากปีก่อน 0.93 เท่า เนื่องจากกระแสเงินสด

ลดลงจากการลงทุนในบริษัทร่วมที่สิงคโปร์ (Pomelo)

ส่วนอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นส�าหรับปี 2558 อยู่ที่ 2.63 เท่า เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 0.77 เท่า เนื่องจากผลขาดทุน

สะสมที่เพิ่มขึ้น ส่งผลท�าให้ส่วนของผู้ถือหุ้นลดลง

19.2 ปัจจัยหรือเหตุการณ์ที่มีผลต่อฐานะการเงินหรือการด�าเนินงานอย่างมีนัยส�าคัญในอนาคตทั้งภายในและ

ภายนอก

ปัจจัยที่มีผลต่อฐานะทางการเงินหรือการด�าเนินงานของบริษัทฯ มีหลายสาเหตุ เช่น ความนิยมในตัวเกม ช่วงเวลาเปิดตัว

เกม การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี การหยุดให้บริการเนื่องจากผลกระทบจากภายนอก การขโมยข้อมูล และการเพิ่มช่องทาง

จ�าหน่าย ซึ่งปัจจัยต่างๆ อาจมีผลกระทบต่อสถานะทางการเงินและการด�าเนินงานในอนาคต ดังนี้

1. ความนิยมในตัวเกม : ปัจจุบันอุตสาหกรรมเกมออนไลน์มีการแข่งขันที่สูงขึ้นเมื่อเทียบกับอดีต การเลือกสรรเกมให้เหมาะ

สมกับกลุ่มตลาดเกมจึงมีความส�าคัญมาก การเลือกเกมที่ไม่ได้รับการตอบรับจากตลาดจะท�าให้คู่แข่งสามารถแย่งส่วนแบ่ง

ทางการตลาดได้ อันจะมีผลต่อฐานะการเงินของกลุ่มบริษัทฯ 

2. ช่วงเวลาเปิดตัวเกม : ปัจจุบันมีเกมออนไลน์ในตลาดเกมจ�านวนมาก ท�าให้ผู้เล่นเกมมีตัวเลือกเพิ่มขึ้น ช่วงเวลาในการ

เปิดตัวเกมใหม่ รวมถึงการประชาสัมพันธ์ที่ดีหรือเข้ากับช่วงเทศกาล จะเพิ่มความน่าสนใจและดึงดูดผู้เล่นเกมได้มากขึ้น ช่วง

เวลาที่ไม่เหมาะสมในการเปิดตัวเกม ได้แก่ ช่วงโรงเรียนเปิดเทอม และช่วงนอกเทศกาล ซึ่งจะมีผลต่อความนิยมของเกม

3. การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี : พฤติกรรมของผู้บริโภคหรือผู้เล่นเกมในปัจจุบันเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัด เนื่องจาก

การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่รองรับและเข้าถึงเกมอย่างแพร่หลายและรวดเร็วขึ้น หลายปีที่ผ่านมา โทรศัพท์มือถือแบบ

สมาร์ตโฟนได้รับความนิยมอย่างมากจากคนไทย ส่งผลให้ “แอปพลิเคชั่นเกม” หรือเกมบนโทรศัพท์มือถือมีแนวโน้มที่จะได้รับ

ความนิยมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และปัจจุบัน ผู้ให้บริการเกมออนไลน์ต่างสนใจเข้ามาแข่งขันในธุรกิจนี้ โดยประกาศเปิดตัวเกมบน

โทรศัพท์มือถือ ด้วยการน�าเสนอเกมที่พัฒนาขึ้นเอง หรือร่วมกับพาร์ตเนอร์พัฒนาขึ้นให้มีเนื้อหาเหมาะสมกับตลาดเมืองไทย 

ท�าให้บริษัทฯ ต้องปรับแผนธุรกิจให้พร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงนี้ พฤติกรรมของผู้เล่นเกมที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วส่งผลกระ

ทบต่อธุรกิจเกมออนไลน์ของบริษัทฯ ในช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ จึงปรับกลยุทธ์ทางธุรกิจใหม่ โดยเดินหน้าเข้าสู่ตลาดเกม

โมบายล์อย่างเต็มตัว อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงให้ความส�าคัญต่อเกมพีซีเช่นเดิม พร้อมปรับกลยุทธ์ให้เข้าถึงเกมได้ง่ายและ

รวดเร็วขึ้น นอกจากนี้ บริษัทฯ ก�าลังพัฒนาระบบที่รองรับผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ด้วยสินค้า

และบริการที่เกี่ยวกับเกมและไม่ใช่เกมเพิ่มมากขึ้น
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4. การหยุดให้บริการเนื่องจากผลกระทบภายนอก : ภัยธรรมชาติและเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมืองสามารถส่งผล 

กระทบต่อการด�าเนินงานของบริษัทฯ โดยเฉพาะความไม่แน่นอนทางการเมืองที่อาจท�าให้ร้านอินเทอร์เน็ตในพื้นที่ชุมนุมหยุด

ให้บริการ ซึ่งเป็นอีกสาเหตุที่กระทบต่อฐานะการเงินของบริษัทฯ

5. การขโมยข้อมูล : จุดแข็งหนึ่งของบริษัทฯ คือมีกลุ่มผู้เล่นเกมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จ�านวนมาก หากคู่แข่ง

สามารถเข้าถึงฐานข้อมูลลูกค้าของบริษัทฯ จะเกิดความสูญเสียโดยตรงต่อบริษัทฯ ปัจจุบันบริษัทฯ มีระบบจัดเก็บและป้องกัน

ฐานข้อมูลอย่างดี เพื่อไม่ให้ข้อมูลรั่วไหลสู่ภายนอก

6. การกระจายตัวแทนจ�าหน่าย : บริษัทฯ มีความสัมพันธ์อันดีกับกลุ่มตัวแทนจ�าหน่ายต่างๆ เช่น ตัวแทนรับช�าระเงิน 

ตัวแทนขาย และตัวแทนจัดจ�าหน่าย เช่น ผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือ ร้านค้าอินเทอร์เน็ต และร้านสะดวกซื้อ กลุ่มตัวแทนเหล่านี้

มีอิทธิพลต่อผลิตภัณท์และการให้บริการของบริษัทฯ หากตัวแทนจ�าหน่ายลดลง บริษัทฯ จะสูญเสียรายได้ ซึ่งจะมีผลกระทบ

ต่อฐานะการเงินของบริษัทฯ  

7. ความต้องการบุคลากรในอุตสาหกรรมเกมออนไลน์ของภูมิภาคอาเซียนเพิ่มขึ้น : บุคลากรผู้เชี่ยวชาญด้านเกมภายใน

บริษัทฯ มีส่วนส�าคัญต่อการเติบโตของบริษัทฯ ในช่วงที่ผ่านมา อุตสาหกรรมเกมออนไลน์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

เติบโตอย่างต่อเนื่อง ท�าให้ความต้องการบุคลากรด้านเกมเพิ่มสูงขึ้น การขาดบุคลากรผู้เชี่ยวชาญด้านเกมจะมีผลโดยรวมต่อ

การเจริญเติบโตของบริษัทฯ 

8. ความเสี่ยงในการขยายธุรกิจไปต่างประเทศ : บริษัทฯ ขยายการลงทุนในต่างประเทศอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2555 

ครอบคลุมภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หากบริษัทฯ ไม่มีระบบวิเคราะห์โครงการใหม่ที่มีประสิทธิภาพ ระบบการควบคุม

ภายใน และระบบการตรวจสอบการเข้าถึงข้อมูลต่างๆ รวมทั้งหากไม่สามารถพัฒนาบุคลากรให้ทันต่อการขยายตัว อาจส่ง

ผลกระทบต่อประสิทธิภาพของผลการด�าเนินงาน

9. ความเสี่ยงที่มีผลกระทบจากค่าลิขสิทธิ์ตัดจ่าย : บริษัทฯ มีความเสี่ยงจากค่าลิขสิทธิ์เกมที่ไม่เข้าเทรนด์ของตลาดเกม ซึ่ง

ต้องมีการพิจารณายุติการให้บริการเกมที่ไม่ได้รับความนิยมจากผู้เล่น หรือมีการประมาณส�ารองการด้อยค่า ซึ่งอาจ

ส่งผลกระทบต่อผลการด�าเนินงาน อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ พยายามปรับเปลี่ยนเงื่อนไขของสัญญา และเจรจาต่อรองกับผู้ผลิต

และ/หรือผู้พัฒนาเกม เพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าว
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งบก า ร เ งิ น

20
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

 เสนอผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการของบริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน)

 ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทของบริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) 

และบริษัทย่อย และของเฉพาะบริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวม 

และงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 และงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม และงบก�าไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จเฉพาะบริษัท งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวม และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะ

บริษัท และงบกระแสเงินสดรวม และงบกระแสเงินสดเฉพาะบริษัท ส�าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบาย

การบัญชีที่ส�าคัญและหมายเหตุเรื่องอื่นๆ 

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน

 ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดท�าและการน�าเสนองบการเงินเหล่าน้ีโดยถูกต้องตามท่ีควรตามมาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจ�าเป็น เพื่อให้สามารถจัดท�างบการเงินที่

ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี

 ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้

ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งก�าหนดให้ข้าพเจ้าปฏิบัติตามข้อก�าหนดด้านจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผน

และปฏิบัติงานตรวจสอบเพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผล ว่างบการเงินปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริง

อันเป็นสาระส�าคัญหรือไม่

 การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจ�านวนเงินและการเปิด

เผยข้อมูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมถึงการประเมินความเสี่ยงจากการ

แสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญของงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ในการประเมิน

ความเสี่ยงดังกล่าว ผู้สอบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการจัดท�าและการน�าเสนองบการเงินโดยถูกต้อง

ตามที่ควรของกิจการ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความ

เห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่

ผู้บริหารใช้ และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีที่จัดท�าขึ้นโดยผู้บริหาร รวมทั้งการประเมินการน�าเสนองบการ

เงินโดยรวม

 ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีท่ีข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ของข้าพเจ้า
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ความเห็น

 ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทข้างต้นน้ีแสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะ

บริษัทของบริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และของเฉพาะบริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น 

จ�ากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 และผลการด�าเนินงานรวมและผลการด�าเนินงานเฉพาะบริษัท และกระแส

เงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะบริษัท ส�าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�าคัญตามมาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน

พิสิฐ ทางธนกุล

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4095

บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ�ากัด

กรุงเทพมหานคร

26 กุมภาพันธ์ 2559
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

ปรับปรุงใหม่ ปรับปรุงใหม่ ปรับปรุงใหม่ ปรับปรุงใหม่
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 1 มกราคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 1 มกราคม
พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2557

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท บาท บาท

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสด 8 121,192,942 153,046,259 225,524,708 49,424,810 80,122,246 121,488,620
เงินลงทนุระยะสัน้ 9 93,276,971 61,831,712 209,595,888 10,041,223 59,205,928 169,140,686
ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น 10 141,952,145 170,176,275 180,146,217 72,365,725 103,956,211 173,623,757
เงินให้กู้ยืมระยะสัน้แก่กิจการทีเ่ก่ียวข้องกนั 28 (ง) - - - 59,315,000 84,117,363 86,350,000
สนิค้าคงเหลอื 2,295,399 9,112,426 9,000,920 831,828 2,128,574 1,674,626
คา่สทิธิจา่ยลว่งหน้าสว่นทีห่มนุเวยีน 18,932,425 29,191,858 22,383,440 11,410,531 20,749,207 21,178,458
สนิทรัพย์หมนุเวยีนอ่ืน 11 70,147,320 63,637,844 78,330,419 16,455,758 14,181,991 19,349,967
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 447,797,202 486,996,374 724,981,592 219,844,875 364,461,520 592,806,114

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝากธนาคารทีต่ดิภาระค า้ประกนั 12 9,240,822 55,020,289 7,948,621 9,240,822 17,108,065 7,948,621
เงินลงทนุในบริษัทยอ่ย 13 (ก) - - - 29,600,001 396,165,813 433,065,472
เงินลงทนุในบริษัทร่วม 13 (ข) 26,233,199 5,880,667 17,231,395 25,072,500 - -
เงินลงทนุในการร่วมค้า 13 (ค) - - - - - -
อปุกรณ์ 14 88,705,694 123,755,689 156,563,968 35,004,233 57,017,460 73,356,727
คา่ความนิยม 15 - 155,648,699 164,854,703 - - -
สนิทรัพย์ไมมี่ตวัตนอ่ืน 16 138,276,209 332,402,452 519,984,583 108,000,086 209,791,277 259,242,169
คา่สทิธิจา่ยลว่งหน้า 14,203,005 59,805,872 73,764,516 10,968,366 40,963,803 64,710,085
สนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 19 55,863,407 61,069,638 45,972,137 55,043,833 57,854,079 43,967,572
สนิทรัพย์ไมห่มนุเวยีนอ่ืน 14,249,474 11,583,068 29,486,934 3,236,468 6,646,753 26,680,707
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 346,771,810 805,166,374 1,015,806,857 276,166,309 785,547,250 908,971,353
รวมสินทรัพย์ 794,569,012 1,292,162,748 1,740,788,449 496,011,184 1,150,008,770 1,501,777,467

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึง่ของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทนี ้

บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด (มหาชน) 
งบแสดงฐานะการเงนิ

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท

กรรมการ  ____________________________________                   กรรมการ  ___________________________________________
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

ปรับปรุงใหม่ ปรับปรุงใหม่ ปรับปรุงใหม่ ปรับปรุงใหม่
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 1 มกราคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 1 มกราคม
พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2557

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท บาท บาท
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถอืหุ้น

หนีสิ้นหมุนเวียน

เงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 17 23,233,467 60,994,955 12,941,300 23,233,467 - -
เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 18 192,955,208 187,837,516 172,661,303 65,033,529 93,371,467 107,126,617
เงินกู้ยืมระยะสัน้จากกรรมการ 28 (จ) 39,023,881 - - - - -
รายได้และคา่สทิธิรับลว่งหน้า 275,030,195 251,933,834 293,877,830 216,315,037 206,018,762 213,538,819
ภาษีเงินได้ค้างจา่ย - 2,624,398 5,966,066 - 1,626,509 8,084,661
หนีส้นิหมนุเวยีนอ่ืน 30,517,286 21,220,261 19,573,649 5,249,931 3,620,999 9,399,486
รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 560,760,037 524,610,964 505,020,148 309,831,964 304,637,737 338,149,583

หนีสิ้นไม่หมุนเวียน

ประมาณการหนีส้นิจากสญัญาการให้สทิธิ
   ในการซือ้หุ้น - 1,734,578 12,381,156 - 1,734,578 12,381,156
หนีส้นิภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 19 742,096 21,507,735 31,341,701 - - -
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 20 14,087,985 12,695,945 9,540,223 12,666,033 10,444,554 8,151,694
หนีส้นิไมห่มนุเวยีนอ่ืน - 441,852 771,764 - - -
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 14,830,081 36,380,110 54,034,844 12,666,033 12,179,132 20,532,850
รวมหนีสิ้น 575,590,118 560,991,074 559,054,992 322,497,997 316,816,869 358,682,433

ส่วนของผู้ถอืหุ้น

ทนุเรือนหุ้น 21
   ทนุจดทะเบยีน
      หุ้นสามญัจ านวน 307,407,762 หุ้น 
        มลูคา่ทีต่ราไว้หุ้นละ 1 บาท 307,407,762 307,407,762 307,407,762 307,407,762 307,407,762 307,407,762
   ทนุทีอ่อกและช าระแล้ว
      หุ้นสามญัจ านวน 307,407,762 หุ้น 
         มลูคา่ทีไ่ด้รับช าระแล้วหุ้นละ 1 บาท 307,407,762 307,407,762 307,407,762 307,407,762 307,407,762 307,407,762
สว่นเกินมลูคา่หุ้น 21 796,833,756 796,833,756 796,833,756 796,833,756 796,833,756 796,833,756
ก าไร (ขาดทนุ) สะสม
   จดัสรรแล้ว - ทนุส ารองตามกฎหมาย 22 31,600,000 31,600,000 31,600,000 31,600,000 31,600,000 31,600,000
   ยงัไมไ่ด้จดัสรร (907,197,197) (436,076,955) (53,159,045) (962,328,331) (302,649,617) 7,253,516
องค์ประกอบอ่ืนของสว่นของผู้ ถือหุ้น (4,649,046) (949,486) (2,539,095) - - -
รวมสว่นของบริษัทใหญ่ 223,995,275 698,815,077 1,080,143,378 173,513,187 833,191,901 1,143,095,034
สว่นได้เสยีทีไ่มมี่อ านาจควบคมุ (5,016,381) 32,356,597 101,590,079 - - -
รวมส่วนของผู้ถอืหุ้น 218,978,894 731,171,674 1,181,733,457 173,513,187 833,191,901 1,143,095,034
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถอืหุ้น 794,569,012 1,292,162,748 1,740,788,449 496,011,184 1,150,008,770 1,501,777,467

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึง่ของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทนี ้

บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด (มหาชน) 
งบแสดงฐานะการเงนิ (ตอ่)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท
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ปรับปรุงใหม่ ปรับปรุงใหม่
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

รายได้จากการขายและการให้บริการ 860,495,691 1,240,817,210 442,007,165 627,937,162
ต้นทนุขายและการให้บริการ (637,395,015) (962,358,216) (292,564,639) (370,392,812)

ก าไรขัน้ต้น 223,100,676 278,458,994 149,442,526 257,544,350
รายได้อ่ืน 23 38,318,123 29,208,469 34,421,561 38,909,579
คา่ใช้จา่ยในการขาย (97,924,235) (91,315,561) (46,206,439) (51,327,333)
คา่ใช้จา่ยในการบริหาร (323,147,066) (324,456,103) (148,694,325) (181,344,363)
ขาดทนุจากการด้อยคา่และตดัจ าหนา่ยคา่สทิธิจา่ยลว่งหน้า (49,853,378) (47,970,161) (36,306,230) (47,508,515)
กลบัรายการขาดทนุจากการด้อยคา่คา่สทิธิจา่ยลว่งหน้า 29 19,687,680 - 19,687,680 -
ขาดทนุจากการด้อยคา่และตดัจ าหนา่ยสนิทรัพย์ไมมี่ตวัตนอื่น (174,955,352) (208,926,426) (89,821,157) (57,107,101)
ขาดทนุจากการด้อยคา่ของเงินลงทนุในบริษัทยอ่ย 13 (ก) - - (366,667,937) (181,246,069)
ขาดทนุจากการด้อยคา่ของเงินลงทนุในบริษัทร่วม - (11,631,049) - -
ขาดทนุจากการด้อยคา่ของคา่ความนิยม 15 (155,648,699) (94,205,225) - -
ขาดทนุจากการด้อยคา่ของเงินให้กู้ยืมระยะสัน้แก่บริษัทยอ่ย 28 (ง) - - (174,175,730) (95,350,000)
ต้นทนุทางการเงิน (1,718,549) (1,599,840) (65,700) -
สว่นแบง่(ขาดทนุ)ก าไรจากเงินลงทนุในบริษัทร่วม 13 (ข) (4,518,968) 1,398,562 - -

ขาดทุนก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 24 (526,659,768) (471,038,340) (658,385,751) (317,429,452)
รายได้(คา่ใช้จา่ย)ภาษีเงินได้ 25 13,592,064 18,994,582 (3,050,176) 6,010,935

ขาดทุนส าหรับปี (513,067,704) (452,043,758) (661,435,927) (311,418,517)

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน :
รายการที่จะไม่จดัประเภทรายการใหม่
   ไปยังก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง 
      ก าไรจากการวดัมลูคา่ใหมข่องภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 4,467,320 1,086,317 2,196,516 1,894,229
      ภาษีเงินได้ของรายการทีจ่ะไมจ่ดัประเภทรายการใหมไ่ปยงั
         ก าไรหรือขาดทนุในภายหลงั (439,303) (378,845) (439,303) (378,845)

      รวมรายการทีจ่ะไมจ่ดัประเภทรายการใหม่
         ไปยงัก าไรหรือขาดทนุในภายหลงั 4,028,017 707,472 1,757,213 1,515,384

      รวมรายการทีจ่ะจดัประเภทรายการใหม่
         ไปยงัก าไรหรือขาดทนุในภายหลงั (3,150,968) 1,075,471 - -

ก าไรเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี - สุทธิจากภาษี 877,049 1,782,943 1,757,213 1,515,384

ขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับปี (512,190,655) (450,260,815) (659,678,714) (309,903,133)

บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด (มหาชน)
งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ
ส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึง่ของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทนี ้
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ปรับปรุงใหม่ ปรับปรุงใหม่
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

การแบ่งปันขาดทุน
สว่นทีเ่ป็นของบริษัทใหญ่ (475,148,259) (383,598,382) (661,435,927) (311,418,517)
สว่นทีเ่ป็นของสว่นได้เสยีทีไ่มมี่อ ำนำจควบคมุ (37,919,445) (68,445,376) - -

(513,067,704) (452,043,758) (661,435,927) (311,418,517)

การแบ่งปันขาดทุนเบด็เสร็จรวม
สว่นทีเ่ป็นของบริษัทใหญ่ (474,208,184) (381,328,301) (659,678,714) (309,903,133)
สว่นทีเ่ป็นของสว่นได้เสยีทีไ่มมี่อ ำนำจควบคมุ (37,982,471) (68,932,514) - -

(512,190,655) (450,260,815) (659,678,714) (309,903,133)

ขาดทุนต่อหุ้น 26

ขำดทนุตอ่หุ้นขัน้พืน้ฐำน (1.55) (1.25) (2.15) (1.01)

หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินเป็นสว่นหนึง่ของงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะบริษัทนี ้

บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด (มหาชน)
งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ (ตอ่)
ส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท

ปรับปรุงใหม่ ปรับปรุงใหม่
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

การแบ่งปันขาดทุน
สว่นทีเ่ป็นของบริษัทใหญ่ (475,148,259) (383,598,382) (661,435,927) (311,418,517)
สว่นทีเ่ป็นของสว่นได้เสยีทีไ่มมี่อ ำนำจควบคมุ (37,919,445) (68,445,376) - -

(513,067,704) (452,043,758) (661,435,927) (311,418,517)

การแบ่งปันขาดทุนเบด็เสร็จรวม
สว่นทีเ่ป็นของบริษัทใหญ่ (474,208,184) (381,328,301) (659,678,714) (309,903,133)
สว่นทีเ่ป็นของสว่นได้เสยีทีไ่มมี่อ ำนำจควบคมุ (37,982,471) (68,932,514) - -

(512,190,655) (450,260,815) (659,678,714) (309,903,133)

ขาดทุนต่อหุ้น 26

ขำดทนุตอ่หุ้นขัน้พืน้ฐำน (1.55) (1.25) (2.15) (1.01)

หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินเป็นสว่นหนึง่ของงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะบริษัทนี ้

บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด (มหาชน)
งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ (ตอ่)
ส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท
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ส ำหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2558

ปรับปรุงใหม่ ปรับปรุงใหม่
31 ธันวำคม 31 ธันวำคม 31 ธันวำคม 31 ธันวำคม
พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557

หมำยเหตุ บำท บำท บำท บำท
กระแสเงนิสดจำกกิจกรรมด ำเนินงำน 
ขาดทนุก่อนคา่ใช้จา่ยภาษีเงินได้ (526,659,768) (471,038,340) (658,385,751) (317,429,452)
รายการปรับปรุง
   คา่เสือ่มราคาและคา่ตดัจ าหนา่ย 14,16 165,325,446 171,359,843 97,382,052 83,272,955
   หนีส้งสยัจะสญู (กลบัรายการ) 861,470 3,808,264 55,000 (13,220,497)
   ขาดทนุจากการลดลงของมลูคา่สทุธิทีค่าดวา่จะได้รับของสนิค้าคงเหลอื (2,140,416) 6,755,969 (413,646) 2,929,408
   ขาดทนุจากการด้อยคา่ของเงินให้กู้ยืมระยะสัน้แก่บริษัทยอ่ย 28 (ง) - - 174,175,730 95,350,000
   สว่นแบง่ขาดทนุ(ก าไร)จากเงินลงทนุในบริษัทร่วม 13 (ข) 4,518,968 (1,398,562) - -
   ขาดทนุจากการด้อยคา่ของเงินลงทนุในบริษัทยอ่ย 13 (ก) - - 366,667,937 181,246,069
   ขาดทนุจากการด้อยคา่ของเงินลงทนุในบริษัทร่วม - 11,631,049 - -
   ขาดทนุจากการด้อยคา่ของคา่ความนิยม 15 155,648,699 94,205,225 - -
   ขาดทนุจากการด้อยคา่และตดัจ าหนา่ยคา่สทิธิจา่ยลว่งหน้า 49,853,378 47,970,161 36,306,230 47,508,515
   กลบัรายการขาดทนุจากการด้อยคา่ของคา่สทิธิจา่ยลว่งหน้า 29 (19,687,680) - (19,687,680) -
   ขาดทนุจากการด้อยคา่และตดัจ าหนา่ยสนิทรัพย์ไมมี่ตวัตนอ่ืน 16 174,955,352 208,926,426 89,821,157 57,107,101
   ขาดทนุ(ก าไร)จากการจ าหนา่ยอปุกรณ์ 344 2,491 (1,440,551) (781,781)
   ขาดทนุจากการตดัจ าหนา่ยอปุกรณ์ 534,294 977,069 190,735 1
   ขาดทนุจากการตมีลูคา่ยตุธิรรมเงินลงทนุระยะสัน้ 9 1,259,323 (2,201,832) 1,292,200 (2,156,270)
   รายได้เงินปันผลจากบริษัทยอ่ย - - - (6,118,232)
   (ก าไร)ขาดทนุจากอตัราแลกเปลีย่นทีย่งัไมเ่กิดขึน้จริง (799,417) 142,841 934,783 (150,672)
   ส ารองผลเสยีหายจากการถกูประเมินภาษี - 13,102,636 - 13,102,636
   การปรับลดประมาณการหนีส้นิจากสญัญาการให้สทิธิในการซือ้หุ้น (1,734,578) (10,646,578) (1,734,578) (10,646,578)
   คา่ใช้จา่ยผลประโยชน์พนกังาน 20 5,419,806 3,083,322 4,417,995 4,187,088
   ต้นทนุทางการเงิน 1,718,549 1,599,840 65,700 -

การเปลีย่นแปลงในสนิทรัพย์และหนีส้นิด าเนินงาน 9,073,770 78,279,824 89,647,313 134,200,291
   ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น 25,660,562 58,100,250 33,471,254 91,165,855
   สนิค้าคงเหลอื 8,957,443 (6,867,475) 1,710,392 (3,383,356)
   คา่สทิธิจา่ยลว่งหน้า 26,435,125 (45,597,482) 16,618,403 (28,110,530)
   สนิทรัพย์หมนุเวยีนอ่ืน (1,060,414) 19,999,440 (2,328,767) 5,167,976
   สนิทรัพย์ไมห่มนุเวยีนอ่ืน (2,666,406) 21,246,418 3,410,285 6,931,318
   เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น (26,767,108) (26,584,334) (53,543,989) (14,868,502)
   รายได้และคา่สทิธิรับลว่งหน้า 23,096,361 (41,943,996) 10,296,275 (7,520,057)
   หนีส้นิหมนุเวยีนอ่ืน 10,090,293 (6,797,361) 1,628,977 (5,698,366)
   จา่ยภาษีเงินได้ (4,591,743) (16,646,098) (2,305,742) (14,712,569)
เงนิสดสุทธิได้มำจำกกิจกรรมด ำเนินงำน 56,619,910 31,593,094 98,538,701 163,172,060

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึง่ของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทนี ้

บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด (มหำชน)
งบกระแสเงนิสด 

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะบริษัท
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ส ำหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2558

ปรับปรุงใหม่ ปรับปรุงใหม่
31 ธันวำคม 31 ธันวำคม 31 ธันวำคม 31 ธันวำคม
พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557

หมำยเหตุ บำท บำท บำท บำท
กระแสเงนิสดจำกกิจกรรมลงทุน
เงินฝากธนาคารทีต่ดิภาระค า้ประกนั (เพ่ิมขึน้) ลดลง 45,779,467 (47,071,668) 7,867,243 (9,159,445)
เงินสดจา่ยซือ้เงินลงทนุระยะสัน้ 9 (24,725,572) (32,669,928) (24,725,572) (32,669,928)
เงินสดรับจากเงินลงทนุระยะสัน้ 9 72,598,077 182,635,936 72,598,077 144,760,956
เงินสดจา่ยฝากประจ าเกินสามเดอืน (80,577,087) - - -
เงินสดจา่ยเพ่ือรับโอนเงินให้กู้ยืมระยะสัน้แก่กิจการทีเ่ก่ียวข้องกนั - (25,949,440) - (25,949,440)
เงินสดจา่ยเงินให้กู้ยืมระยะสัน้แก่กิจการทีเ่ก่ียวข้องกนั 28 (ง) - - (167,494,040) (69,065,000)
เงินสดรับเงินให้กู้ยืมระยะสัน้แก่กิจการทีเ่ก่ียวข้องกนั 28 (ง) - - 20,602,428 2,172,691
เงินปันผลรับจากบริษัทยอ่ย - - - 6,118,232
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม (201,000) 304,200 - -
เงินสดจา่ยสทุธิเพ่ือซือ้เงินลงทนุในบริษัทยอ่ย 13 (ก) - (117,068,065) (102,125) (144,346,410)
เงินสดจา่ยซือ้เงินลงทนุในบริษัทร่วม 13 (ก) (25,072,500) - (25,072,500) -
เงินสดจา่ยซือ้อปุกรณ์ (29,295,231) (30,207,302) (5,036,757) (15,971,651)
เงินสดจา่ยซือ้สนิทรัพย์ไมมี่ตวัตน (60,288,565) (96,930,642) (35,005,816) (61,409,597)
เงินสดรับจากการจ าหนา่ยอปุกรณ์ 8,024,537 6,069,632 1,509,987 821,841
เงินสดรับจากการยกเลกิใบอนญุาต 2,393,003 8,631,462 2,393,003 -

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (91,364,871) (152,255,815) (152,466,072) (204,697,751)

กระแสเงนิสดจำกกิจกรรมจดัหำเงนิ
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสัน้จากกรรมการ 28 (จ) 36,434,718 - - -
เงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน (ลดลง) เพ่ิมขึน้ สทุธิ 17 (36,534,588) 48,053,655 23,233,467 -
เงินสดจา่ยช าระหนีส้นิตามสญัญาเชา่การเงิน (793,269) (6,388,709) - -
เงินปันผลจา่ย - (80,120) (46) (80,120)
เงินปันผลจา่ยสว่นทีเ่ป็นของผู้ มีสว่นได้เสยีทีไ่มมี่อ านาจควบคมุ - (3,800,968) - -
เงินสดรับจากการจองซือ้หุ้นของผู้ มีสว่นได้เสยีทีไ่มมี่อ านาจควบคมุ - 3,500,000 - -

เงนิสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มำจำกกิจกรรมจดัหำเงนิ (893,139) 41,283,858 23,233,421 (80,120)

ผลกระทบจำกอัตรำแลกเปล่ียนในเงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด 8,500,144 6,653,680 - -

เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสดลดลง สุทธิ (27,137,956) (72,725,183) (30,693,950) (41,605,811)
เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสดต้นปี 153,046,259 225,524,708 80,122,246 121,488,620
(ขาดทนุ) ก าไรจากอตัราแลกเปลีย่นทีย่งัไมเ่กิดขึน้จริง
   ของเงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสด (4,715,361) 246,734 (3,486) 239,437

เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสดปลำยปี 121,192,942 153,046,259 49,424,810 80,122,246

รำยกำรที่ไม่ใช่เงนิสด
ซือ้อปุกรณ์โดยยงัไมไ่ด้ช าระเงิน - 4,962,627 - 5,220,287
ซือ้สนิทรัพย์ไมมี่ตวัตนโดยยงัไมไ่ด้ช าระเงิน 44,456,113 9,818,830 38,655,505 9,818,830
โอนคา่ลขิสทิธ์ิจา่ยลว่งหน้าเป็นสนิทรัพย์ไมมี่ตวัตนอ่ืน - 4,834,560 - 4,834,560
โอนลกูหนีอ่ื้นเป็นสนิทรัพย์ไมมี่ตวัตนอ่ืน - 1,538,500 - -

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึง่ของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทนี ้

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะบริษัท

บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด (มหำชน)
งบกระแสเงนิสด (ตอ่)
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บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จ ำกัด (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะบริษัท 
ส ำหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2558 

1. ข้อมูลทั่วไป
บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) (“บริษัท”) เป็นบริษัทมหำชนจ ำกดั ซึง่จดัตัง้ขึน้ในประเทศไทย และมีที่อยู่
ตำมที่ได้จดทะเบียนดงันี ้  

9/283 - 5 ชัน้ 28  อำคำร ยเูอ็ม ทำวเวอร์  ถนนรำมค ำแหง  แขวงสวนหลวง  เขตสวนหลวง  กรุงเทพมหำนคร 

บริษัท ฯ เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อวตัถปุระสงค์ในกำรรำยงำนข้อมลู จึงรวมเรียก
บริษัทฯและ บริษัทยอ่ยวำ่ “กลุม่บริษัท” กลุม่บริษัทประกอบธุรกิจหลกัในกำรจดัจ ำหน่ำยและให้บริกำรเกมคอมพิวเตอร์
ทัง้เกมออนไลน์และเกมออฟไลน์ 

งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะบริษัทได้รับอนมุตัิจำกคณะกรรมกำรบริษัทเมื่อวนัท่ี 26 กมุภำพนัธ์ พ.ศ. 2559 

2. นโยบำยกำรบัญชี

นโยบำยกำรบญัชีที่ส ำคญัที่ใช้ในกำรจดัท ำงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะบริษัทมีดงัตอ่ไปนี  ้

2.1 เกณฑ์กำรจัดท ำงบกำรเงนิ 
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะบริษัทได้จัดท ำขึน้ตำมหลักกำรบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทยภำยใต้
พระรำชบญัญตัิกำรบญัชี พ.ศ. 2543 ซึง่หมำยถึงมำตรฐำนรำยงำนทำงกำรเงินไทยที่ออกภำยใต้พระรำชบญัญัติ
วิชำชีพบญัชี พ.ศ. 2547 และข้อก ำหนดของคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์วำ่ด้วยกำรจดัท ำ
และน ำเสนอรำยงำนทำงกำรเงินภำยใต้พระรำชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ 

งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะบริษัทได้จดัท ำขึน้โดยใช้เกณฑ์รำคำทนุเดิมในกำรวดัมลูค่ำขององค์ประกอบ
ของงบกำรเงิน ยกเว้นเร่ืองที่อธิบำยไว้เป็นอยำ่งอื่นในนโยบำยกำรบญัชี 

กำรจดัท ำงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะบริษัทให้สอดคล้องกบัหลกักำรบญัชีที่รับรองทัว่ไปในประเทศไทย 
ก ำหนดให้ใช้ประมำณกำรทำงบญัชีที่ส ำคญัและกำรใช้ดลุยพินิจของผู้บริหำรซึง่จดัท ำขึน้ตำมกระบวนกำรในกำร
น ำนโยบำยกำรบญัชีของกลุ่มบริษัทไปถือปฏิบตัิ ทัง้นีก้ลุม่บริษัทได้เปิดเผยเร่ืองกำรใช้ดลุยพินิจของผู้บริหำร หรือ
ควำมซบัซ้อน หรือเก่ียวกบัข้อสมมติฐำนและประมำณกำรท่ีมีนยัส ำคญัตอ่งบกำรเงินในหมำยเหต ุ5 

งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะบริษัทฉบับภำษำอังกฤษจัดท ำขึน้จำกงบกำรเงินตำมกฎหมำยที่เป็น
ภำษำไทย ในกรณีท่ีมีเนือ้ควำมขัดแย้งกันหรือมีกำรตีควำมในสองภำษำแตกต่ำงกัน ให้ใช้งบกำรเงินตำม
กฎหมำยฉบบัภำษำไทยเป็นหลกั 
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2.2    มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงนิที่มีการปรับปรุง 

2.2.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุง ซึ่งมีผล
บงัคบัใช้ ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2558 ซึง่เก่ียวข้องกบักลุม่บริษัท 

กลุม่มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเปลีย่นแปลงอยา่งมีสาระส าคญั มีดงันี  ้

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง การน าเสนองบการเงิน 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง ผลประโยชน์ของพนกังาน 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง งบการเงินเฉพาะกิจการ 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง เงินลงทนุในบริษัทร่วม และการร่วมค้า 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง งบการเงินระหวา่งกาล 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 10 เร่ือง งบการเงินรวม 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 12 เร่ือง การเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบัสว่นได้เสยีในกิจการอื่น 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 13 เร่ือง การวดัมลูคา่ยตุิธรรม 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัที่ 1 (ปรับปรุง 2557) การเปลี่ยนแปลงที่ส าคญัได้แก่การเพิ่มเติมข้อก าหนดให้
กิจการจัดกลุ่มรายการที่แสดงอยู่ใน “ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น” โดยใช้เกณฑ์ว่ารายการนัน้สามารถจัด
ประเภทรายการใหมเ่ข้าไปไว้ในก าไรหรือขาดทนุในภายหลงัได้หรือไม่ ดงันัน้งบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จจึงมี
การแสดงใหมเ่พื่อให้สอดคล้องกบัมาตรฐานท่ีมีการเปลีย่นแปลง 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัที่ 19 (ปรับปรุง 2557) การเปลี่ยนแปลงที่ส าคญัได้แก่ (ก) ผลก าไรและขาดทนุ
จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั เปลี่ยนช่ือเป็น “การวดัมลูค่าใหม่” และต้องรับรู้ใน 
“ก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ” ทนัที ผลก าไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั
จะไม่สามารถรับรู้ตามวิธีขอบเขตหรือรับรู้ในก าไรหรือขาดทนุได้ และ (ข) ต้นทนุบริการในอดีตจะรับ รู้ใน
งวดที่มีการเปลีย่นแปลงโครงการ ผลประโยชน์ที่ยงัไมเ่ป็นสิทธิขาดจะไม่สามารถรับรู้ตลอดระยะเวลาการ
ให้บริการในอนาคตได้ ผลกระทบกบังบการเงินของกลุม่บริษัทจากมาตรฐานดงักล่าวอธิบายไว้ในหมาย
เหต ุ4  

มาตรฐานการบญัชีฉบบัที่ 27 (ปรับปรุง 2557) ให้ข้อก าหนดส าหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ มาตรฐาน
ดงักลา่วไมส่ง่ผลกระทบกบังบการเงินของกลุม่บริษัท 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัที่ 28 (ปรับปรุง 2557) ให้ข้อก าหนดส าหรับเงินลงทนุในบริษัทร่วม และการร่วม
ค้าซึง่ต้องใช้วิธีสว่นได้เสยี มาตรฐานดงักลา่วไมส่ง่ผลกระทบกบังบการเงินของกลุม่บริษัท 
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มาตรฐานการบญัชีฉบบัที่ 34 (ปรับปรุง 2557) การเปลี่ยนแปลงที่ส าคญั คือ ก าหนดการเปิดเผยข้อมลู
เก่ียวกบัสว่นงานด าเนินงาน โดยให้เปิดเผยข้อมลูตวัวดัมลูค่าสินทรัพย์และหนีส้ินรวมส าหรับเฉพาะสว่น
งานที่รายงานหากโดยปกติมีการน าเสนอข้อมลูจ านวนเงินดงักลา่วต่อผู้มีอ านาจตดัสินใจสงูสดุด้านการ
ปฏิบตัิการ และถ้ามีการเปลี่ยนแปลงที่มีสาระส าคญัจากจ านวนเงินที่ได้เปิดเผยไว้ในงบการเงินประจ าปี
ลา่สดุส าหรับสว่นงานท่ีรายงานนัน้ มาตรฐานดงักลา่วไมส่ง่ผลกระทบกบังบการเงินของกลุม่บริษัท 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที่ 10 ได้มีการก าหนดค านิยามของค าว่า “ควบคมุ” ซึ่งถกูน ามาใช้
แทนหลกัการของการควบคมุและการจดัท างบการเงินรวมภายใต้มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 27 งบการเงิน
รวมและ        งบการเงินเฉพาะกิจการ มาตรฐานนีไ้ด้ก าหนดว่าเมื่อใดกิจการควรจดัท างบการเงินรวม ให้
นิยามหลกัการของการควบคมุ อธิบายหลกัการของการน าหลกัการของการควบคมุไปใช้ รวมถึงอธิบายถึง
ข้อก าหนดในการจดัท า            งบการเงินรวม หลกัการส าคญัของมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบบัใหม่
นี ้คือหากมีอ านาจควบคุม จะต้องมีการจดัท างบการเงินรวมเฉพาะในกรณีที่ผู้ลงทุนได้แสดงให้เห็นถึง
อ านาจการควบคมุที่เหนือกวา่ผู้ถกูลงทนุ ผู้ลงทนุได้รับผลตอบแทนที่ผนัแปรจากการที่มีสว่นเก่ียวข้องในผู้
ถกูลงทนุ และมีความสามารถในการใช้อ านาจในผู้ถกูลงทุน ซึ่งสง่ผลกระทบต่อผลตอบแทนที่กิจการจะ
ได้รับ มาตรฐานดงักลา่วไมส่ง่ผลกระทบกบังบการเงินของกลุม่บริษัท  

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที่ 12 ก าหนดการเปิดเผยข้อมลูเพื่อช่วยให้ผู้ ใช้งบการเงินสามารถ
ประเมินความเสี่ยงและผลกระทบทางด้านการเงินท่ีเก่ียวข้องกบัสว่นได้เสียที่กิจการมีกบับริษัทย่อย บริษัท
ร่วม การร่วมการงาน และกิจการซึ่งมีโครงสร้างเฉพาะตัวซึ่งไม่ได้รวมอยู่ในงบการเงินรวม มาตรฐาน
ดงักลา่วไมส่ง่ผลกระทบกบังบการเงินของกลุม่บริษัท ยกเว้นเร่ืองการเปิดเผยข้อมลู 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 13 มีวตัถปุระสงค์เพื่อปรับปรุง และลดความซ า้ซ้อนของค านิยาม
ของมูลค่ายุติธรรม โดยการก าหนดค านิยาม และแหล่งข้อมูลในการวดัมูลค่ายตุิธรรม และการเปิดเผย
ข้อมลูส าหรับใช้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน มาตรฐานดงักลา่วไมส่ง่ผลกระทบกบังบการเงินของ
กลุม่บริษัท ยกเว้นเร่ืองการเปิดเผยข้อมลู 
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มาตรฐานการบญัชีฉบบัที่ 34 (ปรับปรุง 2557) การเปลี่ยนแปลงที่ส าคญั คือ ก าหนดการเปิดเผยข้อมลู
เก่ียวกบัสว่นงานด าเนินงาน โดยให้เปิดเผยข้อมลูตวัวดัมลูค่าสินทรัพย์และหนีส้ินรวมส าหรับเฉพาะสว่น
งานที่รายงานหากโดยปกติมีการน าเสนอข้อมลูจ านวนเงินดงักลา่วต่อผู้มีอ านาจตดัสินใจสงูสดุด้านการ
ปฏิบตัิการ และถ้ามีการเปลี่ยนแปลงที่มีสาระส าคญัจากจ านวนเงินที่ได้เปิดเผยไว้ในงบการเงินประจ าปี
ลา่สดุส าหรับสว่นงานท่ีรายงานนัน้ มาตรฐานดงักลา่วไมส่ง่ผลกระทบกบังบการเงินของกลุม่บริษัท 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที่ 10 ได้มีการก าหนดค านิยามของค าว่า “ควบคมุ” ซึ่งถกูน ามาใช้
แทนหลกัการของการควบคมุและการจดัท างบการเงินรวมภายใต้มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 27 งบการเงิน
รวมและ        งบการเงินเฉพาะกิจการ มาตรฐานนีไ้ด้ก าหนดว่าเมื่อใดกิจการควรจดัท างบการเงินรวม ให้
นิยามหลกัการของการควบคมุ อธิบายหลกัการของการน าหลกัการของการควบคมุไปใช้ รวมถึงอธิบายถึง
ข้อก าหนดในการจดัท า            งบการเงินรวม หลกัการส าคญัของมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบบัใหม่
นี ้คือหากมีอ านาจควบคุม จะต้องมีการจดัท างบการเงินรวมเฉพาะในกรณีที่ผู้ลงทุนได้แสดงให้เห็นถึง
อ านาจการควบคมุที่เหนือกวา่ผู้ถกูลงทนุ ผู้ลงทนุได้รับผลตอบแทนที่ผนัแปรจากการที่มีสว่นเก่ียวข้องในผู้
ถกูลงทนุ และมีความสามารถในการใช้อ านาจในผู้ถกูลงทุน ซึ่งสง่ผลกระทบต่อผลตอบแทนที่กิจการจะ
ได้รับ มาตรฐานดงักลา่วไมส่ง่ผลกระทบกบังบการเงินของกลุม่บริษัท  

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที่ 12 ก าหนดการเปิดเผยข้อมลูเพื่อช่วยให้ผู้ ใช้งบการเงินสามารถ
ประเมินความเสี่ยงและผลกระทบทางด้านการเงินท่ีเก่ียวข้องกบัสว่นได้เสียที่กิจการมีกบับริษัทย่อย บริษัท
ร่วม การร่วมการงาน และกิจการซึ่งมีโครงสร้างเฉพาะตัวซึ่งไม่ได้รวมอยู่ในงบการเงินรวม มาตรฐาน
ดงักลา่วไมส่ง่ผลกระทบกบังบการเงินของกลุม่บริษัท ยกเว้นเร่ืองการเปิดเผยข้อมลู 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 13 มีวตัถปุระสงค์เพื่อปรับปรุง และลดความซ า้ซ้อนของค านิยาม
ของมูลค่ายุติธรรม โดยการก าหนดค านิยาม และแหล่งข้อมูลในการวดัมูลค่ายตุิธรรม และการเปิดเผย
ข้อมลูส าหรับใช้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน มาตรฐานดงักลา่วไมส่ง่ผลกระทบกบังบการเงินของ
กลุม่บริษัท ยกเว้นเร่ืองการเปิดเผยข้อมลู 

2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุง ซึ่งมีผล
บงัคบัใช้ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2559 ซึง่เก่ียวข้องกบักลุม่บริษัทและยงัไมไ่ด้น ามาใช้ก่อนวนัถือปฏิบตัิ 

กลุม่มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเปลีย่นแปลงอยา่งมีสาระส าคญั มีดงันี  ้

มาตรฐานการบญัชีฉบบัที่ 16 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัที่ 19 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ผลประโยชน์ของพนกังาน 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัที่ 24 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบับคุคล หรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัที่ 27 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง งบการเงินเฉพาะกิจการ 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัที่ 36 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การด้อยคา่ของสนิทรัพย์ 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัที่ 38 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง สนิทรัพย์ไมม่ีตวัตน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที่ 3 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การรวมธุรกิจ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง สว่นงานด าเนินงาน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง งบการเงินรวม 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบัสว่นได้เสยีในกิจการอื่น 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 13 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การวดัมลูคา่ยตุิธรรม 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 16 (ปรับปรุง 2558) เร่ืองที่ดิน อาคาร และอปุกรณ์ ได้ก าหนดให้มีความชดัเจน
ขึน้เก่ียวกบัการปรับราคาตามบญัชีก่อนหกัค่าเสื่อมราคาสะสม และค่าเสื่อมราคาสะสม ในกรณีที่กิจการ
ใช้วิธีการตีราคาใหม่ 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2558)  เร่ืองผลประโยชน์พนกังาน ได้มีการอธิบายเก่ียวกบัวิธีการ
ปฏิบตัิทางบญัชีส าหรับเงินสมทบจากพนกังานหรือบุคคลที่สามแก่โครงการผลประโยชน์ที่ก าหนดไว้ให้
ชดัเจนขึน้ การปรับปรุงดงักลา่วให้ความแตกต่างระหว่าง เงินสมทบที่เก่ียวข้องกบัการบริการที่เกิดขึน้ใน
รอบระยะเวลาบญัชีที่เงินสมทบนัน้เกิดขึน้เท่านัน้ และเงินสมทบที่เก่ียวข้องกบัการบริการที่มากกว่าหนึ่ง
รอบระยะเวลาบญัชี 

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2558) เร่ืองการเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับบุคคลหรือกิจการที่
เก่ียวข้องกัน ได้รวมกิจการที่ให้บริการด้านผู้บริหารส าคญัแก่กิจการที่รายงาน ห รือแก่บริษัทใหญ่ของ
กิจการที่รายงาน ซึ่งกิจการต้องเปิดเผยจ านวนเงินที่กิจการได้จ่ายให้แก่กิจการที่ให้บริการด้านผู้บริหาร
ส าคญั 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2558) ให้กิจการท่ีด าเนินธุรกิจด้านการลงทนุท่ีได้รับการยกเว้นไม่
ต้องรวมบริษัทยอ่ยเข้ามาในการจดัท างบการเงินรวมสามารถแสดงงบการเงินเฉพาะกิจการเพียงงบเดียว
ได้ และได้ก าหนดให้วดัมลูคา่เงินลงทนุในบริษัทยอ่ยดงักลา่วด้วยมลูค่ายตุิธรรมและรับรู้การเปลี่ยนแปลง
ในมลูคา่ยตุิธรรมดงักลา่วไปยงัก าไรหรือขาดทนุ 
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2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุง ซึ่งมีผล
บงัคบัใช้ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2559 ซึง่เก่ียวข้องกบักลุม่บริษัทและยงัไมไ่ด้น ามาใช้ก่อนวนัถือปฏิบตัิ 

กลุม่มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเปลีย่นแปลงอยา่งมีสาระส าคญั มีดงันี  ้

มาตรฐานการบญัชีฉบบัที่ 16 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัที่ 19 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ผลประโยชน์ของพนกังาน 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัที่ 24 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบับคุคล หรือกิจการที่เก่ียวข้องกนั 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัที่ 27 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง งบการเงินเฉพาะกิจการ 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัที่ 36 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การด้อยคา่ของสนิทรัพย์ 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัที่ 38 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง สนิทรัพย์ไมม่ีตวัตน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที่ 3 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การรวมธุรกิจ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง สว่นงานด าเนินงาน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง งบการเงินรวม 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบัสว่นได้เสยีในกิจการอื่น 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 13 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การวดัมลูคา่ยตุิธรรม 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 16 (ปรับปรุง 2558) เร่ืองที่ดิน อาคาร และอปุกรณ์ ได้ก าหนดให้มีความชดัเจน
ขึน้เก่ียวกบัการปรับราคาตามบญัชีก่อนหกัค่าเสื่อมราคาสะสม และค่าเสื่อมราคาสะสม ในกรณีที่กิจการ
ใช้วิธีการตีราคาใหม่ 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2558)  เร่ืองผลประโยชน์พนกังาน ได้มีการอธิบายเก่ียวกบัวิธีการ
ปฏิบตัิทางบญัชีส าหรับเงินสมทบจากพนกังานหรือบุคคลที่สามแก่โครงการผลประโยชน์ที่ก าหนดไว้ให้
ชดัเจนขึน้ การปรับปรุงดงักลา่วให้ความแตกต่างระหว่าง เงินสมทบที่เก่ียวข้องกบัการบริการที่เกิดขึน้ใน
รอบระยะเวลาบญัชีที่เงินสมทบนัน้เกิดขึน้เท่านัน้ และเงินสมทบที่เก่ียวข้องกบัการบริการที่มากกว่าหนึ่ง
รอบระยะเวลาบญัชี 

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2558) เร่ืองการเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับบุคคลหรือกิจการที่
เก่ียวข้องกัน ได้รวมกิจการที่ให้บริการด้านผู้บริหารส าคญัแก่กิจการที่รายงาน ห รือแก่บริษัทใหญ่ของ
กิจการที่รายงาน ซึ่งกิจการต้องเปิดเผยจ านวนเงินที่กิจการได้จ่ายให้แก่กิจการที่ให้บริการด้านผู้บริหาร
ส าคญั 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2558) ให้กิจการท่ีด าเนินธุรกิจด้านการลงทนุท่ีได้รับการยกเว้นไม่
ต้องรวมบริษัทยอ่ยเข้ามาในการจดัท างบการเงินรวมสามารถแสดงงบการเงินเฉพาะกิจการเพียงงบเดียว
ได้ และได้ก าหนดให้วดัมลูคา่เงินลงทนุในบริษัทยอ่ยดงักลา่วด้วยมลูค่ายตุิธรรมและรับรู้การเปลี่ยนแปลง
ในมลูคา่ยตุิธรรมดงักลา่วไปยงัก าไรหรือขาดทนุ 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัที่ 36 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การด้อยค่าของสินทรัพย์ ได้มีการก าหนดเพิ่มเติม
เก่ียวกับการเปิดเผยข้อมูลในกรณีที่มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์วัดมูลค่าโดยใช้วิธีมูลค่า
ยตุิธรรมหกัต้นทนุในการจ าหนา่ย โดยการเปิดเผยดงักลา่วรวมถึง 1) ล าดบัชัน้ของมลูค่ายตุิธรรม 2) กรณี
ที่การวดัมลูคา่ยตุิธรรมอยูใ่นล าดบัชัน้ท่ี 2 และ 3 จะต้องมีการเปิดเผยเทคนิคที่ใช้ในการวดัมลูค่ายตุิธรรม 
และข้อสมมติฐานส าคญัที่ใช้  

มาตรฐานการบญัชีฉบบัที่ 38 (ปรับปรุง 2558)  เร่ืองสินทรัพย์ไม่มีตวัตนได้ก าหนดให้ชดัเจนขึน้ เก่ียวกบั
การปรับราคาตามบญัชีก่อนหกัคา่ตดัจ าหนา่ยสะสม และคา่ตดัจ าหนา่ยสะสมในกรณีที่กิจการใช้วิธีการตี
ราคาใหม ่

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 3 (ปรับปรุง 2558) เร่ืองการรวมธุรกิจ ได้ก าหนดให้ชดัเจนขึน้ใน
เร่ือง ก) ภาระผกูพนัที่กิจการต้องจ่ายช าระสิ่งตอบแทนที่อาจจะเกิดขึน้ที่เข้าค านิยามของเคร่ืองมือทาง
การเงิน วา่เป็นหนีส้นิทางการเงินหรือสว่นของเจ้าของตามค านิยามของมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 32 เร่ือง
การแสดงรายการส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้) หรือตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินอื่นที่เก่ียวข้อง และได้ก าหนดให้วดัมลูคา่สิง่ตอบแทนที่อาจจะเกิดขึน้ท่ีไมไ่ด้ถกูจดัประเภทเป็นสว่น
ของเจ้าของด้วยมูลค่ายุติธรรมและรับรู้การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมในก าไรหรือขาดทนุทกุสิน้รอบ
ระยะเวลาการรายงาน และ ข) มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที่ 3 ไม่ได้ถือปฏิบตัิกับการบญัชี
ส าหรับการจดัตัง้การร่วมค้าที่อยูภ่ายใต้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 11 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที่ 8 (ปรับปรุง 2558) เร่ืองสว่นงานด าเนินงาน ได้ก าหนดให้มีการ
เปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบัดลุยพินิจของผู้บริหารในการรวมส่วนงานเข้าด้วยกัน และก าหนดให้น าเสนอการ
กระทบยอดสนิทรัพย์ของสว่นงานกบัสินทรัพย์ของกิจการเมื่อกิจการรายงานข้อมลูสินทรัพย์ของสว่นงาน
ให้กบัผู้มีอ านาจตดัสนิใจสงูสดุด้านการด าเนินงานของกิจการ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง งบการเงินรวม การปรับปรุงนีไ้ด้ให้ค า
นิยามของกิจการท่ีด าเนินธุรกิจด้านการลงทนุและได้ก าหนดข้อยกเว้นในการจดัท างบการเงินรวม ซึ่งการ
ปรับปรุงดงักลา่วสง่ผลให้กองทนุหลายกองทนุและกิจการท่ีมีธุรกิจที่คล้ายคลงึกนั ได้รับข้อยกเว้นจากการ
น าบริษัทย่อยเกือบทัง้หมดมารวมในการจัดท างบการเงินรวม แต่จะวัดมูลค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
เหลา่นัน้ด้วยมลูคา่ยตุิธรรมผา่นก าไรหรือขาดทนุ  

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที่ 12 (ปรับปรุง 2558) ได้ก าหนดให้กิจการที่ด าเนินธุรกิจด้านการ
ลงทนุเปิดเผยข้อมลูที่ก าหนดไว้ส าหรับกิจการท่ีด าเนินธุรกิจด้านการลงทนุ 
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มาตรฐานการบญัชีฉบบัที่ 36 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การด้อยค่าของสินทรัพย์ ได้มีการก าหนดเพิ่มเติม
เก่ียวกับการเปิดเผยข้อมูลในกรณีที่มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์วัดมูลค่าโดยใช้วิธีมูลค่า
ยตุิธรรมหกัต้นทนุในการจ าหนา่ย โดยการเปิดเผยดงักลา่วรวมถึง 1) ล าดบัชัน้ของมลูค่ายตุิธรรม 2) กรณี
ที่การวดัมลูคา่ยตุิธรรมอยูใ่นล าดบัชัน้ท่ี 2 และ 3 จะต้องมีการเปิดเผยเทคนิคที่ใช้ในการวดัมลูค่ายตุิธรรม 
และข้อสมมติฐานส าคญัที่ใช้  

มาตรฐานการบญัชีฉบบัที่ 38 (ปรับปรุง 2558)  เร่ืองสินทรัพย์ไม่มีตวัตนได้ก าหนดให้ชดัเจนขึน้ เก่ียวกบั
การปรับราคาตามบญัชีก่อนหกัคา่ตดัจ าหนา่ยสะสม และคา่ตดัจ าหนา่ยสะสมในกรณีที่กิจการใช้วิธีการตี
ราคาใหม ่

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 3 (ปรับปรุง 2558) เร่ืองการรวมธุรกิจ ได้ก าหนดให้ชดัเจนขึน้ใน
เร่ือง ก) ภาระผกูพนัที่กิจการต้องจ่ายช าระสิ่งตอบแทนที่อาจจะเกิดขึน้ที่เข้าค านิยามของเคร่ืองมือทาง
การเงิน วา่เป็นหนีส้นิทางการเงินหรือสว่นของเจ้าของตามค านิยามของมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 32 เร่ือง
การแสดงรายการส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้) หรือตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินอื่นที่เก่ียวข้อง และได้ก าหนดให้วดัมลูคา่สิง่ตอบแทนที่อาจจะเกิดขึน้ท่ีไมไ่ด้ถกูจดัประเภทเป็นสว่น
ของเจ้าของด้วยมูลค่ายุติธรรมและรับรู้การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมในก าไรหรือขาดทนุทกุสิน้รอบ
ระยะเวลาการรายงาน และ ข) มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที่ 3 ไม่ได้ถือปฏิบตัิกับการบญัชี
ส าหรับการจดัตัง้การร่วมค้าที่อยูภ่ายใต้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 11 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที่ 8 (ปรับปรุง 2558) เร่ืองสว่นงานด าเนินงาน ได้ก าหนดให้มีการ
เปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบัดลุยพินิจของผู้บริหารในการรวมส่วนงานเข้าด้วยกัน และก าหนดให้น าเสนอการ
กระทบยอดสนิทรัพย์ของสว่นงานกบัสินทรัพย์ของกิจการเมื่อกิจการรายงานข้อมลูสินทรัพย์ของสว่นงาน
ให้กบัผู้มีอ านาจตดัสนิใจสงูสดุด้านการด าเนินงานของกิจการ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง งบการเงินรวม การปรับปรุงนีไ้ด้ให้ค า
นิยามของกิจการท่ีด าเนินธุรกิจด้านการลงทนุและได้ก าหนดข้อยกเว้นในการจดัท างบการเงินรวม ซึ่งการ
ปรับปรุงดงักลา่วสง่ผลให้กองทนุหลายกองทนุและกิจการท่ีมีธุรกิจที่คล้ายคลงึกนั ได้รับข้อยกเว้นจากการ
น าบริษัทย่อยเกือบทัง้หมดมารวมในการจัดท างบการเงินรวม แต่จะวัดมูลค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
เหลา่นัน้ด้วยมลูคา่ยตุิธรรมผา่นก าไรหรือขาดทนุ  

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที่ 12 (ปรับปรุง 2558) ได้ก าหนดให้กิจการที่ด าเนินธุรกิจด้านการ
ลงทนุเปิดเผยข้อมลูที่ก าหนดไว้ส าหรับกิจการท่ีด าเนินธุรกิจด้านการลงทนุ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที่ 13 (ปรับปรุง 2558)  เร่ืองมลูค่ายตุิธรรมได้ก าหนดให้ชดัเจนขึน้ 
เก่ียวกบัข้อยกเว้นในเร่ืองของการวดัมลูคา่ยตุิธรรมเป็นกลุม่ให้ปฏิบตัิใช้กบัทกุสญัญาที่อยู่ในขอบเขตของ
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 39 เร่ือง การรับรู้และการวดัมลูค่าเคร่ืองมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้) 
หรือมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 9 เร่ืองเคร่ืองมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้) ซึง่รวมถึง
สญัญาที่ไมเ่ป็นสญัญาทางการเงิน 

ผู้บริหารของกิจการได้ประเมินและพิจารณาว่ามาตรฐานที่ปรับปรุงใหม่ดงักลา่วข้างต้นจะไม่มีผลกระทบ  
ที่มีนยัส าคญัตอ่กลุม่กิจการ 

2.3  บัญชีกลุ่มบริษัท - เงนิลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม และส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า 

(1) บริษัทยอ่ย

บริษัทย่อยหมายถึงกิจการที่กลุม่บริษัทมีอ านาจในการควบคมุ กลุม่บริษัทควบคมุกิจการเมื่อกลุม่บริษัทมี
การเปิดรับหรือมีสทิธิในผลตอบแทนผนัแปรจากการเก่ียวข้องกบัผู้ ได้รับการลงทนุและมีความสามารถท าให้
เกิดผลกระทบตอ่ผลตอบแทนจากการใช้อ านาจเหนือผู้ได้รับการควบคมุ กลุม่บริษัทรวมงบการเงินของบริษัท
ย่อยไว้ในงบการเงินรวมตัง้แต่วันที่กลุ่มบริษัทมีอ านาจในการควบคุมบริษัทย่อย กลุ่มบริษัทจะไม่น างบ
การเงินของบริษัทยอ่ยมารวมไว้ในงบการเงินรวมนบัจากวนัท่ีกลุม่บริษัทสญูเสยีอ านาจควบคมุ 

กลุม่บริษัทบนัทึกบญัชีการรวมธุรกิจโดยถือปฏิบตัิตามวิธีซือ้ สิ่งตอบแทนที่โอนให้ส าหรับการซือ้บริษัทย่อย 
ต้องวดัด้วยมลูคา่ยตุิธรรมของสนิทรัพย์ที่ผู้ซือ้โอนให้และหนีส้ินที่ก่อขึน้เพื่อจ่ายช าระให้แก่เจ้าของเดิมของผู้
ถกูซือ้และสว่นได้เสยีในสว่นของผู้ ถือหุ้นท่ีออกโดยกลุม่บริษัท รวมถึงมลูคา่ยตุิธรรมของสินทรัพย์ หรือหนีส้ิน
ที่คาดวา่จะต้องจ่ายช าระ ต้นทนุที่เก่ียวข้องกบัการซือ้จะรับรู้เป็นคา่ใช้จ่ายเมื่อเกิดขึน้ และวดัมลูค่าเร่ิมแรกของ
สนิทรัพย์ที่ได้มาที่ระบไุด้และหนีส้นิและหนีส้นิท่ีอาจจะเกิดขึน้ในการรวมธุรกิจด้วยมลูค่ายตุิธรรม ณ วนัที่ซือ้ 
ในการรวมธุรกิจแต่ละครัง้   กลุม่บริษัทวดัมลูค่าของสว่นได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคมุในผู้ถกูซือ้ด้วยมลูค่า
ยตุิธรรม หรือ มลูคา่ของสนิทรัพย์สทุธิที่ระบไุด้ของผู้ถกูซือ้ตามสดัสว่นของหุ้นท่ีถือ 

ในการรวมธุรกิจที่ด าเนินการส าเร็จจากการทยอยซือ้ ผู้ซือ้ต้องวดัมลูคา่สว่นได้เสยีที่ผู้ซือ้ถืออยูใ่นผู้ถกูซือ้ก่อน
หน้า การรวมธุรกิจใหม่โดยใช้มลูค่ายตุิธรรม ณ วนัที่ซือ้และรับรู้ผลก าไรหรือขาดทุนที่เกิดขึน้จากการวดั
มลูคา่ใหมน่ัน้ในก าไรหรือขาดทนุ 

สิง่ตอบแทนที่คาดวา่จะต้องจ่ายโดยกลุม่บริษัท รับรู้ด้วยมลูคา่ยตุิธรรม ณ วนัท่ีซือ้ การเปลีย่นแปลงในมลูคา่
ยตุิธรรมของสิง่ตอบแทนที่คาดวา่จะต้องจ่ายที่รับรู้ภายหลงัวนัที่ซือ้ซึ่งจดัประเภทเป็นสินทรัพย์หรือหนีส้ินให้
รับรู้ผลก าไรขาดทนุท่ีเกิดขึน้ในก าไรหรือขาดทนุ หรือในก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอื่น สิง่ตอบแทนที่คาดวา่จะต้อง
จ่ายซึง่จดัประเภทเป็นสว่นของผู้ ถือหุ้นต้องไมม่กีารวดัมลูคา่ใหม ่และให้บนัทกึการจ่ายช าระในภายหลงัไว้ใน
สว่นของผู้ ถือหุ้น 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที่ 13 (ปรับปรุง 2558)  เร่ืองมลูค่ายตุิธรรมได้ก าหนดให้ชดัเจนขึน้ 
เก่ียวกบัข้อยกเว้นในเร่ืองของการวดัมลูคา่ยตุิธรรมเป็นกลุม่ให้ปฏิบตัิใช้กบัทกุสญัญาที่อยู่ในขอบเขตของ
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 39 เร่ือง การรับรู้และการวดัมลูค่าเคร่ืองมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้) 
หรือมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 9 เร่ืองเคร่ืองมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้) ซึง่รวมถึง
สญัญาที่ไมเ่ป็นสญัญาทางการเงิน 

ผู้บริหารของกิจการได้ประเมินและพิจารณาว่ามาตรฐานที่ปรับปรุงใหม่ดงักลา่วข้างต้นจะไม่มีผลกระทบ  
ที่มีนยัส าคญัตอ่กลุม่กิจการ 

2.3  บัญชีกลุ่มบริษัท - เงนิลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม และส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า 

(1) บริษัทยอ่ย

บริษัทย่อยหมายถึงกิจการท่ีกลุม่บริษัทมีอ านาจในการควบคมุ กลุม่บริษัทควบคมุกิจการเมื่อกลุม่บริษัทมี
การเปิดรับหรือมีสทิธิในผลตอบแทนผนัแปรจากการเก่ียวข้องกบัผู้ ได้รับการลงทนุและมีความสามารถท าให้
เกิดผลกระทบตอ่ผลตอบแทนจากการใช้อ านาจเหนือผู้ได้รับการควบคมุ กลุม่บริษัทรวมงบการเงินของบริษัท
ย่อยไว้ในงบการเงินรวมตัง้แต่วันที่กลุ่มบริษัทมีอ านาจในการควบคุมบริษัทย่อย กลุ่มบริษัทจะไม่น างบ
การเงินของบริษัทยอ่ยมารวมไว้ในงบการเงินรวมนบัจากวนัท่ีกลุม่บริษัทสญูเสยีอ านาจควบคมุ 

กลุม่บริษัทบนัทึกบญัชีการรวมธุรกิจโดยถือปฏิบตัิตามวิธีซือ้ สิ่งตอบแทนที่โอนให้ส าหรับการซือ้บริษัทย่อย 
ต้องวดัด้วยมลูคา่ยตุิธรรมของสนิทรัพย์ที่ผู้ซือ้โอนให้และหนีส้ินที่ก่อขึน้เพื่อจ่ายช าระให้แก่เจ้าของเดิมของผู้
ถกูซือ้และสว่นได้เสยีในสว่นของผู้ ถือหุ้นท่ีออกโดยกลุม่บริษัท รวมถึงมลูคา่ยตุิธรรมของสินทรัพย์ หรือหนีส้ิน
ที่คาดวา่จะต้องจ่ายช าระ ต้นทนุที่เก่ียวข้องกบัการซือ้จะรับรู้เป็นคา่ใช้จ่ายเมื่อเกิดขึน้ และวดัมลูค่าเร่ิมแรกของ
สนิทรัพย์ที่ได้มาที่ระบไุด้และหนีส้นิและหนีส้นิท่ีอาจจะเกิดขึน้ในการรวมธุรกิจด้วยมลูค่ายตุิธรรม ณ วนัที่ซือ้ 
ในการรวมธุรกิจแต่ละครัง้   กลุม่บริษัทวดัมลูค่าของสว่นได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคมุในผู้ถกูซือ้ด้วยมลูค่า
ยตุิธรรม หรือ มลูคา่ของสนิทรัพย์สทุธิที่ระบไุด้ของผู้ถกูซือ้ตามสดัสว่นของหุ้นท่ีถือ 

ในการรวมธุรกิจที่ด าเนินการส าเร็จจากการทยอยซือ้ ผู้ซือ้ต้องวดัมลูคา่สว่นได้เสยีที่ผู้ซือ้ถืออยูใ่นผู้ถกูซือ้ก่อน
หน้า การรวมธุรกิจใหม่โดยใช้มลูค่ายตุิธรรม ณ วนัที่ซือ้และรับรู้ผลก าไรหรือขาดทุนที่เกิดขึน้จากการวดั
มลูคา่ใหมน่ัน้ในก าไรหรือขาดทนุ 

สิง่ตอบแทนที่คาดวา่จะต้องจ่ายโดยกลุม่บริษัท รับรู้ด้วยมลูคา่ยตุิธรรม ณ วนัท่ีซือ้ การเปลีย่นแปลงในมลูคา่
ยตุิธรรมของสิง่ตอบแทนที่คาดวา่จะต้องจ่ายที่รับรู้ภายหลงัวนัที่ซือ้ซึ่งจดัประเภทเป็นสินทรัพย์หรือหนีส้ินให้
รับรู้ผลก าไรขาดทนุท่ีเกิดขึน้ในก าไรหรือขาดทนุ หรือในก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอื่น สิง่ตอบแทนที่คาดวา่จะต้อง
จ่ายซึง่จดัประเภทเป็นสว่นของผู้ ถือหุ้นต้องไมม่กีารวดัมลูคา่ใหม ่และให้บนัทกึการจ่ายช าระในภายหลงัไว้ใน
สว่นของผู้ ถือหุ้น 

กรณีที่มลูคา่สิง่ตอบแทนที่โอนให้ และมลูคา่สว่นได้เสยีที่ไมม่ีอ านาจควบคมุในผู้ถกูซือ้ และมลูคา่ยตุิธรรม ณ 
วนัซือ้ธุรกิจของสว่นได้เสียในสว่นของผู้ ถือหุ้ นของผู้ถกูซือ้ที่ผู้ซือ้ถืออยู่ก่อนการวมธุรกิจ มากกว่ามลูค่าสทุธิ 
ณ วนัท่ีซือ้ของสนิทรัพย์ที่ได้มาที่ระบไุด้และหนีส้นิท่ีรับมา ผู้ซือ้ต้องรับรู้คา่ความนิยม หากมลูคา่ของมลูคา่สิง่
ตอบแทนที่โอนให้ และมลูค่าสว่นได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคมุในผู้ถกูซือ้ และมูลค่ายุติธรรม ณ วนัซือ้ธุรกิจ
ของสว่นได้เสยีในสว่นของ    ผู้ ถือหุ้นของผู้ถกูซือ้ที่ผู้ซือ้ถืออยู่ก่อนการวมธุรกิจ น้อยกว่ามลูค่าราคายตุิธรรม
ของสนิทรัพย์สทุธิของบริษัทยอ่ยเนื่องจากมีการตอ่รองราคาซือ้ จะรับรู้สว่นตา่งโดยตรงไปยงังบก าไรขาดทนุ 

กิจการจะตดัรายการบญัชีระหว่างกิจการ ยอดคงเหลือ และรายการก าไรหรือขาดทุนที่ยงัไม่ได้เกิดขึน้จริง
ระหว่าง   กลุม่บริษัท นโยบายการบญัชีของบริษัทย่อยได้ถกูเปลี่ยนเพื่อให้สอดคล้องกบันโยบายการบญัชี
ของกลุม่บริษัท 

ในงบการเงินเฉพาะกิจการ เงินลงทนุในบริษัทย่อยจะบนัทึกบญัชีด้วยราคาทนุหกัค่าเผ่ือการด้อยค่า ต้นทนุ
จะมีการปรับเพื่อสะท้อนการเปลี่ยนแปลงสิ่งตอบแทนที่เกิดขึน้จากสิ่งตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับ ต้นทนุนัน้
จะรวมสว่นแบง่ต้นทนุทางตรง 

(2) รายการและสว่นได้เสยีที่ไมม่ีอ านาจควบคมุ

กลุม่บริษัทปฏิบตัิต่อรายการกับสว่นได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคมุเช่นเดียวกนักบัสว่นที่เป็นของผู้ ถือหุ้นกลุ่ม
บริษัท ส าหรับการซือ้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม ผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนที่จ่ายให้และมูลค่าตาม
บญัชีของสินทรัพย์สทุธิของหุ้นที่ซือ้มาในบริษัทย่อยจะถกูบนัทึกในสว่นของผู้ ถือหุ้น  และก าไรหรือขาดทุน
จากการขายในสว่นได้เสยีที่ไมม่ีอ านาจควบคมุจะถกูบนัทกึในสว่นของผู้ ถือหุ้น 

(3) การจ าหนา่ยบริษัทยอ่ย

เมื่อกลุ่มบริษัทสญูเสียการควบคุม ส่วนได้เสียในหุ้นที่เหลืออยู่จะวดัมูลค่าใหม่โดยใช้มูลค่ายุติธรรม การ
เปลี่ยนแปลงในมูลค่าจะรับรู้ในก าไรหรือขาดทนุ มูลค่ายตุิธรรมนัน้จะถือเป็นมูลค่าตามบญัชีเ ร่ิมแรกของ
มลูคา่ของเงินลงทนุที่เหลอืของบริษัทร่วม กิจการร่วมค้า หรือสินทรัพย์ทางการเงิน ส าหรับทกุจ านวนที่เคยรับรู้
ในก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอื่นในสว่นที่เก่ียวข้องกบักิจการนัน้จะถกูจดัประเภทใหม่เสมือนว่ากลุม่กิจการมีการ
จ าหนา่ยสนิทรัพย์หรือหนีส้นิท่ีเก่ียวข้องนัน้โดยตรง 
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กรณีที่มลูคา่สิง่ตอบแทนที่โอนให้ และมลูคา่สว่นได้เสยีที่ไมม่ีอ านาจควบคมุในผู้ถกูซือ้ และมลูคา่ยตุิธรรม ณ 
วนัซือ้ธุรกิจของสว่นได้เสียในสว่นของผู้ ถือหุ้ นของผู้ถกูซือ้ที่ผู้ซือ้ถืออยู่ก่อนการวมธุรกิจ มากกว่ามลูค่าสทุธิ 
ณ วนัท่ีซือ้ของสนิทรัพย์ที่ได้มาที่ระบไุด้และหนีส้นิท่ีรับมา ผู้ซือ้ต้องรับรู้คา่ความนิยม หากมลูคา่ของมลูคา่สิง่
ตอบแทนที่โอนให้ และมลูค่าสว่นได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคมุในผู้ถกูซือ้ และมูลค่ายุติธรรม ณ วนัซือ้ธุรกิจ
ของสว่นได้เสยีในสว่นของ    ผู้ ถือหุ้นของผู้ถกูซือ้ที่ผู้ซือ้ถืออยู่ก่อนการวมธุรกิจ น้อยกว่ามลูค่าราคายตุิธรรม
ของสนิทรัพย์สทุธิของบริษัทยอ่ยเนื่องจากมีการตอ่รองราคาซือ้ จะรับรู้สว่นตา่งโดยตรงไปยงังบก าไรขาดทนุ 

กิจการจะตดัรายการบญัชีระหว่างกิจการ ยอดคงเหลือ และรายการก าไรหรือขาดทุนที่ยงัไม่ได้เกิดขึน้จริง
ระหว่าง   กลุม่บริษัท นโยบายการบญัชีของบริษัทย่อยได้ถกูเปลี่ยนเพื่อให้สอดคล้องกบันโยบายการบญัชี
ของกลุม่บริษัท 

ในงบการเงินเฉพาะกิจการ เงินลงทนุในบริษัทย่อยจะบนัทึกบญัชีด้วยราคาทนุหกัค่าเผ่ือการด้อยค่า ต้นทนุ
จะมีการปรับเพื่อสะท้อนการเปลี่ยนแปลงสิ่งตอบแทนที่เกิดขึน้จากสิ่งตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับ ต้นทนุนัน้
จะรวมสว่นแบง่ต้นทนุทางตรง 

(2) รายการและสว่นได้เสยีที่ไมม่ีอ านาจควบคมุ

กลุม่บริษัทปฏิบตัิต่อรายการกับสว่นได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคมุเช่นเดียวกนักบัสว่นที่เป็นของผู้ ถือหุ้นกลุ่ม
บริษัท ส าหรับการซือ้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม ผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนที่จ่ายให้และมูลค่าตาม
บญัชีของสินทรัพย์สทุธิของหุ้นที่ซือ้มาในบริษัทย่อยจะถกูบนัทึกในสว่นของผู้ ถือหุ้น  และก าไรหรือขาดทุน
จากการขายในสว่นได้เสยีที่ไมม่ีอ านาจควบคมุจะถกูบนัทกึในสว่นของผู้ ถือหุ้น 

(3) การจ าหนา่ยบริษัทยอ่ย

เม่ือกลุ่มบริษัทสญูเสียการควบคุม ส่วนได้เสียในหุ้นที่เหลืออยู่จะวดัมูลค่าใหม่โดยใช้มูลค่ายุติธรรม การ
เปลี่ยนแปลงในมูลค่าจะรับรู้ในก าไรหรือขาดทนุ มูลค่ายตุิธรรมนัน้จะถือเป็นมูลค่าตามบญัชีเ ร่ิมแรกของ
มลูคา่ของเงินลงทนุที่เหลอืของบริษัทร่วม กิจการร่วมค้า หรือสินทรัพย์ทางการเงิน ส าหรับทกุจ านวนที่เคยรับรู้
ในก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอื่นในสว่นที่เก่ียวข้องกบักิจการนัน้จะถกูจดัประเภทใหม่เสมือนว่ากลุม่กิจการมีการ
จ าหนา่ยสนิทรัพย์หรือหนีส้นิท่ีเก่ียวข้องนัน้โดยตรง 

(4) บริษัทร่วม

บริษัทร่วมเป็นกิจการท่ีกลุม่บริษัทมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระส าคญัแต่ไม่ถึงกบัควบคมุซึ่งโดยทัว่ไปก็คือการที่  
กลุม่บริษัทถือหุ้น ที่มีสทิธิออกเสยีงอยูร่ะหวา่งร้อยละ 20 ถึงร้อยละ 50 ของสิทธิออกเสียงทัง้หมด เงินลงทนุ
ในบริษัทร่วมรับรู้โดยใช้วิธีสว่นได้เสียในการแสดงในงบการเงินรวม ภายใต้วิธีสว่นได้เสียกลุม่บริษัทรับรู้เงิน
ลงทนุเมื่อเร่ิมแรกด้วยราคาทนุ มลูคา่ตามบญัชีของเงินลงทนุนีจ้ะเพิ่มขึน้หรือลดลงในภายหลงัวนัท่ีได้มาด้วย
สว่นแบง่ก าไรหรือขาดทนุของผู้ ได้รับการลงทนุตามสดัสว่นที่ผู้ลงทนุมีสว่นได้เสียอยู่ เงินลงทนุในบริษัทร่วม
ของกลุม่บริษัทรวมถึงคา่ความนิยมที่ระบไุด้ ณ วนัท่ีซือ้เงินลงทนุ 

ถ้าสว่นได้เสยีของเจ้าของในบริษัทร่วมนัน้ลดลงแต่ยงัคงมีอิทธิพลอย่างมีนยัส าคญั  กิจการต้องจดัประเภท
รายการท่ีเคยรับรู้ในก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอื่นเข้าก าไรหรือขาดทุนเฉพาะสดัสว่นในสว่นได้เสียของเจ้าของที่
ลดลง 

ส่วนแบ่งก าไรหรือขาดทุนของกลุ่มบริษัทในบริษัทร่วมที่เกิดขึน้ภายหลงัการได้มาจะรวมไว้ในก าไรหรือ
ขาดทุน และส่วนแบ่งในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ที่เกิดขึน้ภายหลงัการได้มาจะรวมไว้ในก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น ผลสะสมของการเปลี่ยนแปลงภายหลงัการได้มาดงักลา่วข้างต้น จะปรับปรุงกบัราคาตามบญัชี
ของเงินลงทนุ เมื่อสว่นแบง่ขาดทนุของกลุม่บริษัทในบริษัทร่วมมีมลูค่าเท่ากบัหรือเกินกว่ามลูค่าสว่นได้เสีย
ของกลุ่มบริษัทในบริษัทร่วมนัน้ กลุ่มบริษัทจะไม่รับรู้สว่นแบ่งขาดทุนอีกต่อไป  เว้นแต่กลุ่มบริษัทมีภาระ
ผกูพนัในหนีข้องบริษัทร่วมหรือรับวา่จะจ่ายหนีแ้ทนบริษัทร่วม 

กลุม่บริษัทมีการพิจารณาทกุสิน้รอบระยะเวลาบญัชีวา่มข้ีอบง่ชีท้ี่แสดงวา่เงินลงทนุในบริษัทร่วมเกิดการด้อย
คา่หรือไม ่หากมีข้อบง่ชีเ้กิดขึน้กลุม่บริษัทจะค านวณผลขาดทนุจากการด้อยค่า โดยเปรียบเทียบมลูค่าที่คาดว่า
จะได้รับคืนกบัมลูคา่ตามบญัชีของเงินลงทนุ และรับรู้ผลตา่งไปท่ีสว่นแบง่ก าไรขาดทนุของเงินลงทนุในบริษัท
ร่วมในก าไรหรือขาดทนุ 

รายการก าไรท่ียงัไมไ่ด้เกิดขึน้จริงระหวา่งกลุม่บริษัทกบับริษัทร่วมจะตดับญัชีเทา่ที่กลุม่บริษัทมีสว่นได้เสยีใน
บริษัทร่วมนัน้ รายการขาดทุนที่ยังไม่ได้เกิดขึน้จริงก็จะตัดบัญชีในท านองเดียวกัน เว้นแต่รายการนัน้มี
หลกัฐานวา่สนิทรัพย์ที่โอนระหวา่งกนัเกิดการด้อยคา่ 

บริษัทร่วมจะเปลี่ยนนโยบายการบญัชีเท่าที่จ าเป็นเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการบญัชีของกลุ่มบริษัท 
ก าไรและขาดทนุจากการลดสดัสว่นในบริษัทร่วมจะรับรู้ในก าไรหรือขาดทนุ 

ในงบการเงินเฉพาะบริษัท เงินลงทนุในบริษัทร่วมจะบนัทกึบญัชีด้วยราคาทนุหกัคา่เผ่ือการด้อยคา่ ต้นทนุจะ
มีการปรับเพื่อสะท้อนการเปลีย่นแปลงสิง่ตอบแทนที่เกิดขึน้จากสิง่ตอบแทนที่คาดวา่ต้องจ่าย  ต้นทนุจะรวม
ต้นทนุทางตรงที่เก่ียวข้องจากการได้มาของเงินลงทนุนี ้
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(4) บริษัทร่วม

บริษัทร่วมเป็นกิจการท่ีกลุม่บริษัทมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระส าคญัแต่ไม่ถึงกบัควบคมุซึ่งโดยทัว่ไปก็คือการที่  
กลุม่บริษัทถือหุ้น ที่มีสทิธิออกเสยีงอยูร่ะหวา่งร้อยละ 20 ถึงร้อยละ 50 ของสิทธิออกเสียงทัง้หมด เงินลงทนุ
ในบริษัทร่วมรับรู้โดยใช้วิธีสว่นได้เสียในการแสดงในงบการเงินรวม ภายใต้วิธีสว่นได้เสียกลุม่บริษัทรับรู้เงิน
ลงทนุเมื่อเร่ิมแรกด้วยราคาทนุ มลูคา่ตามบญัชีของเงินลงทนุนีจ้ะเพิ่มขึน้หรือลดลงในภายหลงัวนัท่ีได้มาด้วย
สว่นแบง่ก าไรหรือขาดทนุของผู้ ได้รับการลงทนุตามสดัสว่นที่ผู้ลงทนุมีสว่นได้เสียอยู่ เงินลงทนุในบริษัทร่วม
ของกลุม่บริษัทรวมถึงคา่ความนิยมที่ระบไุด้ ณ วนัท่ีซือ้เงินลงทนุ 

ถ้าสว่นได้เสยีของเจ้าของในบริษัทร่วมนัน้ลดลงแต่ยงัคงมีอิทธิพลอย่างมีนยัส าคญั  กิจการต้องจดัประเภท
รายการท่ีเคยรับรู้ในก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอื่นเข้าก าไรหรือขาดทุนเฉพาะสดัสว่นในสว่นได้เสียของเจ้าของที่
ลดลง 

ส่วนแบ่งก าไรหรือขาดทุนของกลุ่มบริษัทในบริษัทร่วมที่เกิดขึน้ภายหลงัการได้มาจะรวมไว้ในก าไรหรือ
ขาดทุน และส่วนแบ่งในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ที่เกิดขึน้ภายหลงัการได้มาจะรวมไว้ในก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น ผลสะสมของการเปลี่ยนแปลงภายหลงัการได้มาดงักลา่วข้างต้น จะปรับปรุงกบัราคาตามบญัชี
ของเงินลงทนุ เมื่อสว่นแบง่ขาดทนุของกลุม่บริษัทในบริษัทร่วมมีมลูค่าเท่ากบัหรือเกินกว่ามลูค่าสว่นได้เสีย
ของกลุ่มบริษัทในบริษัทร่วมนัน้ กลุ่มบริษัทจะไม่รับรู้สว่นแบ่งขาดทุนอีกต่อไป  เว้นแต่กลุ่มบริษัทมีภาระ
ผกูพนัในหนีข้องบริษัทร่วมหรือรับวา่จะจ่ายหนีแ้ทนบริษัทร่วม 

กลุม่บริษัทมีการพิจารณาทกุสิน้รอบระยะเวลาบญัชีวา่มข้ีอบง่ชีท้ี่แสดงวา่เงินลงทนุในบริษัทร่วมเกิดการด้อย
คา่หรือไม ่หากมีข้อบง่ชีเ้กิดขึน้กลุม่บริษัทจะค านวณผลขาดทนุจากการด้อยค่า โดยเปรียบเทียบมลูค่าที่คาดว่า
จะได้รับคืนกบัมลูคา่ตามบญัชีของเงินลงทนุ และรับรู้ผลตา่งไปท่ีสว่นแบง่ก าไรขาดทนุของเงินลงทนุในบริษัท
ร่วมในก าไรหรือขาดทนุ 

รายการก าไรท่ียงัไมไ่ด้เกิดขึน้จริงระหวา่งกลุม่บริษัทกบับริษัทร่วมจะตดับญัชีเทา่ที่กลุม่บริษัทมีสว่นได้เสยีใน
บริษัทร่วมนัน้ รายการขาดทุนที่ยังไม่ได้เกิดขึน้จริงก็จะตัดบัญชีในท านองเดียวกัน เว้นแต่รายการนัน้มี
หลกัฐานวา่สนิทรัพย์ที่โอนระหวา่งกนัเกิดการด้อยคา่ 

บริษัทร่วมจะเปลี่ยนนโยบายการบญัชีเท่าที่จ าเป็นเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการบญัชีของกลุ่มบริษัท 
ก าไรและขาดทนุจากการลดสดัสว่นในบริษัทร่วมจะรับรู้ในก าไรหรือขาดทนุ 

ในงบการเงินเฉพาะบริษัท เงินลงทนุในบริษัทร่วมจะบนัทกึบญัชีด้วยราคาทนุหกัคา่เผ่ือการด้อยคา่ ต้นทนุจะ
มีการปรับเพื่อสะท้อนการเปลีย่นแปลงสิง่ตอบแทนที่เกิดขึน้จากสิง่ตอบแทนที่คาดวา่ต้องจ่าย  ต้นทนุจะรวม
ต้นทนุทางตรงที่เก่ียวข้องจากการได้มาของเงินลงทนุนี ้

(5) การร่วมการงาน

กลุ่มบริษัทน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 11 เ ร่ืองการร่วมการงานมาปฏิบัติเมื่อวันที่ 
1 มกราคม พ.ศ. 2558 ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที่ 11 เร่ืองการร่วมการงานเงินลงทนุใน
การร่วมการงานจะถูกจัดประเภทเป็นการด าเนินงานร่วมกันหรือการร่วมค้า โดยขึน้อยู่กับสิทธิและภาระ
ผกูพนัตามสญัญาของผู้ลงทนุแตล่ะราย กลุม่บริษัทได้ประเมินลกัษณะของการร่วมการงานที่มีและพิจารณา
วา่เป็นการร่วมค้า ซึง่การร่วมค้ารับรู้เงินลงทนุโดยใช้วิธีสว่นได้เสยี 

ตามวิธีสว่นได้เสยี เงินลงทนุในการร่วมค้ารับรู้เมื่อเร่ิมแรกด้วยราคาทนุและปรับปรุงมลูค่าตามบญัชีของเงิน
ลงทุนเพื่อรับรู้ส่วนแบ่งก าไรหรือขาดทุนและการเปลี่ยนแปลงในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นของผู้ ได้รับการ
ลงทุนตามสดัส่วนท่ีกลุ่มบริษัทมีส่วนได้เสีย หากส่วนแบ่งขาดทุนของกลุ่มบริ ษัทในการร่วมค้ามีจ านวน
เทา่กบัหรือสงูกวา่สว่นได้เสยีของกลุม่บริษัทในการร่วมค้านัน้ (ซึง่รวมถึงสว่นได้เสยีระยะยาวใดๆซึง่โดยเนือ้หา
แล้วถือเป็นสว่นหนึ่งของเงินลงทนุสทุธิของกลุ่มบริษัทในการร่วมค้านัน้) กลุ่มบริษัทจะไม่รับรู้ส่วนแบ่งใน
ขาดทุนที่เกินกว่าส่วนได้เสียของตนในการร่วมค้านัน้ นอกจากว่ากลุม่บริษัทมีภาระผกูพนั หรือได้จ่ายเงิน
เพื่อช าระภาระผกูพนัแทนการร่วมค้าไปแล้ว 

รายการก าไรท่ียงัไมไ่ด้เกิดขึน้จริงระหว่างกลุม่บริษัทกบัการร่วมค้าจะตดับญัชีเท่าที่กลุม่บริษัทมีสว่นได้เสีย
ในการร่วมค้านัน้ รายการขาดทนุที่ยงัไม่ได้เกิดขึน้จริงก็จะตดับญัชีในท านองเดียวกนั  เว้นแต่รายการนัน้มี
หลกัฐานว่าสินทรัพย์ที่โอนระหว่างกนัเกิดการด้อยค่า การร่วมค้าจะเปลี่ยนนโยบายการบญัชีเท่าที่จ าเป็น 
เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการบัญชีของกลุ่มบริษัท การเปลี่ยนนโยบายการบัญชีถือปฏิบัติตัง้แต่ 1 
มกราคม พ.ศ. 2558 

การเปลีย่นนโยบายการบญัชีนีไ้มส่ง่ผลกระทบกบังบการเงินของกลุม่บริษัท 

2.4 การแปลงค่าเงนิตราต่างประเทศ 

(ก) สกลุเงินท่ีใช้ในการด าเนินงานและสกลุเงินท่ีใช้น าเสนองบการเงิน 

รายการท่ีรวมในงบการเงินของแตล่ะบริษัทในกลุม่บริษัทถกูวดัมลูค่าโดยใช้สกุลเงินของสภาพแวดล้อมทาง
เศรษฐกิจหลกัที่บริษัทด าเนินงานอยู่ (สกุลเงินที่ใช้ในการด าเนินงาน) งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
บริษัทแสดงในสกลุเงินบาท ซึง่เป็นสกลุเงินท่ีใช้ในการด าเนินงานและที่ใช้น าเสนองบการเงินของกลุม่บริษัท
และบริษัท 



138

(5) การร่วมการงาน

กลุ่มบริษัทน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 11 เ ร่ืองการร่วมการงานมาปฏิบัติเมื่อวันที่ 
1 มกราคม พ.ศ. 2558 ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที่ 11 เร่ืองการร่วมการงานเงินลงทนุใน
การร่วมการงานจะถูกจัดประเภทเป็นการด าเนินงานร่วมกันหรือการร่วมค้า โดยขึน้อยู่กับสิทธิและภาระ
ผกูพนัตามสญัญาของผู้ลงทนุแตล่ะราย กลุม่บริษัทได้ประเมินลกัษณะของการร่วมการงานที่มีและพิจารณา
วา่เป็นการร่วมค้า ซึง่การร่วมค้ารับรู้เงินลงทนุโดยใช้วิธีสว่นได้เสยี 

ตามวิธีสว่นได้เสยี เงินลงทนุในการร่วมค้ารับรู้เมื่อเร่ิมแรกด้วยราคาทนุและปรับปรุงมลูค่าตามบญัชีของเงิน
ลงทุนเพื่อรับรู้ส่วนแบ่งก าไรหรือขาดทุนและการเปลี่ยนแปลงในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นของผู้ ได้รับการ
ลงทุนตามสดัส่วนท่ีกลุ่มบริษัทมีส่วนได้เสีย หากส่วนแบ่งขาดทุนของกลุ่มบริ ษัทในการร่วมค้ามีจ านวน
เทา่กบัหรือสงูกวา่สว่นได้เสยีของกลุม่บริษัทในการร่วมค้านัน้ (ซึง่รวมถึงสว่นได้เสยีระยะยาวใดๆซึง่โดยเนือ้หา
แล้วถือเป็นสว่นหนึ่งของเงินลงทนุสทุธิของกลุ่มบริษัทในการร่วมค้านัน้) กลุ่มบริษัทจะไม่รับรู้ส่วนแบ่งใน
ขาดทุนที่เกินกว่าส่วนได้เสียของตนในการร่วมค้านัน้ นอกจากว่ากลุม่บริษัทมีภาระผกูพนั หรือได้จ่ายเงิน
เพื่อช าระภาระผกูพนัแทนการร่วมค้าไปแล้ว 

รายการก าไรท่ียงัไมไ่ด้เกิดขึน้จริงระหว่างกลุม่บริษัทกบัการร่วมค้าจะตดับญัชีเท่าที่กลุม่บริษัทมีสว่นได้เสีย
ในการร่วมค้านัน้ รายการขาดทนุที่ยงัไม่ได้เกิดขึน้จริงก็จะตดับญัชีในท านองเดียวกนั  เว้นแต่รายการนัน้มี
หลกัฐานว่าสินทรัพย์ที่โอนระหว่างกนัเกิดการด้อยค่า การร่วมค้าจะเปลี่ยนนโยบายการบญัชีเท่าที่จ าเป็น 
เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการบัญชีของกลุ่มบริษัท การเปลี่ยนนโยบายการบัญชีถือปฏิบัติตัง้แต่ 1 
มกราคม พ.ศ. 2558 

การเปลีย่นนโยบายการบญัชีนีไ้มส่ง่ผลกระทบกบังบการเงินของกลุม่บริษัท 

2.4 การแปลงค่าเงนิตราต่างประเทศ 

(ก) สกลุเงินท่ีใช้ในการด าเนินงานและสกลุเงินท่ีใช้น าเสนองบการเงิน 

รายการท่ีรวมในงบการเงินของแตล่ะบริษัทในกลุม่บริษัทถกูวดัมลูค่าโดยใช้สกุลเงินของสภาพแวดล้อมทาง
เศรษฐกิจหลกัที่บริษัทด าเนินงานอยู่ (สกุลเงินที่ใช้ในการด าเนินงาน) งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
บริษัทแสดงในสกลุเงินบาท ซึง่เป็นสกลุเงินท่ีใช้ในการด าเนินงานและที่ใช้น าเสนองบการเงินของกลุม่บริษัท
และบริษัท 

(ข) รายการและยอดคงเหลอื 

รายการที่เป็นสกลุเงินตราตา่งประเทศแปลงคา่เป็นสกลุเงินท่ีใช้ในการด าเนินงานโดยใช้อตัราแลกเปลี่ยน ณ 
วนัท่ีเกิดรายการหรือวนัท่ีตีราคาหากรายการนัน้ถกูวดัมลูคา่ใหม ่รายการก าไรและรายการขาดทนุที่เกิดจาก
การรับหรือจ่ายช าระท่ีเป็นเงินตราตา่งประเทศ และที่เกิดจากการแปลงคา่สินทรัพย์และหนีส้นิท่ีเป็นตวัเงินซึง่
เป็นเงินตราตา่งประเทศ ได้บนัทกึไว้ในก าไรหรือขาดทนุ 

เมื่อมีการรับรู้รายการก าไรหรือขาดทนุของรายการท่ีไมเ่ป็นตวัเงินไว้ในก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอื่น องค์ประกอบ
ของอตัราแลกเปลี่ยนทัง้หมดของก าไรหรือขาดทนุนัน้จะรับรู้ไว้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นด้วย ในทางตรง
ข้ามการรับรู้ก าไรหรือขาดทุนของรายการที่ไม่เป็นตัวเงินไว้ในก าไรหรือขาดทุน องค์ประกอบของอัตรา
แลกเปลีย่นทัง้หมดของก าไรหรือขาดทนุนัน้จะรับรู้ไว้ในก าไรขาดทนุด้วย 

(ค) กลุม่บริษัท 

การแปลงค่าผลการด าเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทในกลุ่มบริษัท (ที่มิใช่สกุลเงินของเศรษฐกิจที่มี
ภาวะเงินเฟ้อรุนแรง) ซึ่งมีสกุลเงินที่ใช้ในการด าเนินงานแตกต่างจากสกุลเงินที่ใช้น าเสนองบการเงินได้ถูก
แปลงคา่เป็นสกลุเงินท่ีใช้น าเสนองบการเงินดงันี ้

• สนิทรัพย์และหนีส้นิท่ีแสดงอยูใ่นงบแสดงฐานะการเงินแตล่ะงวดแปลงค่าด้วยอตัราปิด ณ วนัที่ของแต่
ละงบแสดงฐานะการเงินนัน้

• รายได้และคา่ใช้จ่ายในงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จแปลงคา่ด้วยอตัราถวัเฉลีย่ และ
• ผลตา่งของอตัราแลกเปลีย่นทัง้หมดรับรู้ในก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอื่น

ค่าความนิยมและการปรับมูลค่ายุติธรรมที่เกิดจากการซือ้หน่วยงานในต่างประเทศถือเป็นสินทรัพย์และ
หนีส้นิของหนว่ยงานในตา่งประเทศนัน้และแปลงคา่ด้วยอตัราปิด 

2.5 เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด 

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดหมายรวมถึงเงินสดในมือ เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมื่อทวงถาม และ
เงินลงทนุระยะสัน้อื่นที่มีสภาพคลอ่งสงูซึง่มีอายไุมเ่กินสามเดือนนบัจากวนัท่ีได้มาและไมต่ิดภาระค า้ประกนั 

2.6 ลูกหนีก้ารค้า 

ลกูหนีก้ารค้ารับรู้เร่ิมแรกด้วยมลูคา่ตามใบแจ้งหนี ้และจะวดัมลูคา่ตอ่มาด้วยจ านวนเงินท่ีเหลอือยูห่กัด้วยคา่เผ่ือ
หนีส้งสยัจะสญูซึ่งประมาณจากการสอบทานยอดคงเหลือ ณ วนัสิน้ปี ค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูหมายถึงผลต่าง
ระหว่างราคาตามบัญชีของลูกหนีก้ารค้าเปรียบเทียบกับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับจากลูกหนีก้ารค้า หนีสู้ญที่
เกิดขึน้จะรับรู้ไว้ในงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จโดยถือเป็นสว่นหนึง่ของคา่ใช้จ่ายในการบริหารในปีที่เกิดขึน้ 
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(ข) รายการและยอดคงเหลอื 

รายการที่เป็นสกลุเงินตราตา่งประเทศแปลงคา่เป็นสกลุเงินท่ีใช้ในการด าเนินงานโดยใช้อตัราแลกเปลี่ยน ณ 
วนัท่ีเกิดรายการหรือวนัท่ีตีราคาหากรายการนัน้ถกูวดัมลูคา่ใหม ่รายการก าไรและรายการขาดทนุที่เกิดจาก
การรับหรือจ่ายช าระท่ีเป็นเงินตราตา่งประเทศ และที่เกิดจากการแปลงคา่สินทรัพย์และหนีส้นิท่ีเป็นตวัเงินซึง่
เป็นเงินตราตา่งประเทศ ได้บนัทกึไว้ในก าไรหรือขาดทนุ 

เมื่อมีการรับรู้รายการก าไรหรือขาดทนุของรายการท่ีไมเ่ป็นตวัเงินไว้ในก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอื่น องค์ประกอบ
ของอตัราแลกเปลี่ยนทัง้หมดของก าไรหรือขาดทนุนัน้จะรับรู้ไว้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นด้วย ในทางตรง
ข้ามการรับรู้ก าไรหรือขาดทุนของรายการที่ไม่เป็นตัวเงินไว้ในก าไรหรือขาดทุน องค์ประกอบของอัตรา
แลกเปลีย่นทัง้หมดของก าไรหรือขาดทนุนัน้จะรับรู้ไว้ในก าไรขาดทนุด้วย 

(ค) กลุม่บริษัท 

การแปลงค่าผลการด าเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทในกลุ่มบริษัท (ที่มิใช่สกุลเงินของเศรษฐกิจที่มี
ภาวะเงินเฟ้อรุนแรง) ซึ่งมีสกุลเงินที่ใช้ในการด าเนินงานแตกต่างจากสกุลเงินที่ใช้น าเสนองบการเงินได้ถูก
แปลงคา่เป็นสกลุเงินท่ีใช้น าเสนองบการเงินดงันี ้

• สนิทรัพย์และหนีส้นิท่ีแสดงอยูใ่นงบแสดงฐานะการเงินแตล่ะงวดแปลงค่าด้วยอตัราปิด ณ วนัที่ของแต่
ละงบแสดงฐานะการเงินนัน้

• รายได้และคา่ใช้จ่ายในงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จแปลงคา่ด้วยอตัราถวัเฉลีย่ และ
• ผลตา่งของอตัราแลกเปลีย่นทัง้หมดรับรู้ในก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอื่น

ค่าความนิยมและการปรับมูลค่ายุติธรรมที่เกิดจากการซือ้หน่วยงานในต่างประเทศถือเป็นสินทรัพย์และ
หนีส้นิของหนว่ยงานในตา่งประเทศนัน้และแปลงคา่ด้วยอตัราปิด 

2.5 เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด 

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดหมายรวมถึงเงินสดในมือ เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมื่อทวงถาม และ
เงินลงทนุระยะสัน้อื่นที่มีสภาพคลอ่งสงูซึง่มีอายไุมเ่กินสามเดือนนบัจากวนัท่ีได้มาและไมต่ิดภาระค า้ประกนั 

2.6 ลูกหนีก้ารค้า 

ลกูหนีก้ารค้ารับรู้เร่ิมแรกด้วยมลูคา่ตามใบแจ้งหนี ้และจะวดัมลูคา่ตอ่มาด้วยจ านวนเงินท่ีเหลอือยูห่กัด้วยคา่เผ่ือ
หนีส้งสยัจะสญูซึ่งประมาณจากการสอบทานยอดคงเหลือ ณ วนัสิน้ปี ค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูหมายถึงผลต่าง
ระหว่างราคาตามบัญชีของลูกหนีก้ารค้าเปรียบเทียบกับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับจากลูกหนีก้ารค้า หนีสู้ญที่
เกิดขึน้จะรับรู้ไว้ในงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จโดยถือเป็นสว่นหนึง่ของคา่ใช้จ่ายในการบริหารในปีที่เกิดขึน้ 

2.7 สินค้าคงเหลือ 

สนิค้าคงเหลอืแสดงด้วยราคาทนุหรือมลูค่าสทุธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต ่ากว่า ราคาทนุของสินค้าค านวณ
โดยวิธีเข้าก่อนออกก่อน ต้นทุนของการซือ้ประกอบด้วยราคาซือ้ และค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้องโดยตรงกับการซือ้
สินค้านัน้ มูลค่าสทุธิที่จะได้รับประมาณจากราคาปกติที่คาดว่าจะขายได้ของธุรกิจหกัด้วยค่าใช้จ่ายที่จ าเป็น
เพื่อให้สินค้านัน้ส าเร็จรูปรวมถึงค่าใช้จ่ายในการขาย กลุม่บริษัทบนัทึกบญัชีค่าเผ่ือการลดมลูค่าของสินค้าเก่า 
ล้าสมยั หรือเสือ่มคณุภาพเทา่ที่จ าเป็น 

2.8 เงนิลงทุน 

กลุม่บริษัทจัดประเภทเงินลงทนุที่นอกเหนือจากเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม และการร่วมค้า  เป็น 3 
ประเภท คือ  1. เงินลงทนุเพื่อค้า 2. เงินลงทนุที่ถือไว้จนครบก าหนด และ 3. เงินลงทนุทัว่ไป  การจดัประเภท
ขึน้อยูก่บัจดุมุง่หมายขณะลงทนุ ฝ่ายบริหารจะเป็นผู้ก าหนดการจดัประเภทที่เหมาะสมส าหรับเงินลงทนุ ณ เวลา
ลงทนุและทบทวนการจดัประเภทเป็นระยะ 

(1) เงินลงทนุเพื่อค้า คือเงินลงทนุเพื่อจุดมุ่งหมายหลกัในการหาก าไรจากการเปลี่ยนแปลงราคาในช่วงเวลาสัน้
และแสดงรวมไว้ในสนิทรัพย์หมนุเวียน

(2) เงินลงทนุท่ีถือไว้จนครบก าหนด คือ เงินลงทนุท่ีมีก าหนดเวลาและผู้บริหารตัง้ใจแน่วแน่และมีความสามารถ
ถือไว้จนครบก าหนดได้แสดงรวมไว้ในสนิทรัพย์ไมห่มนุเวยีน  เว้นแตจ่ะครบก าหนดภายใน 12 เดือนนบัแตว่นั
สิน้รอบระยะเวลารายงานก็จะแสดงไว้ในสนิทรัพย์หมนุเวียน

(3) เงินลงทนุทัว่ไป คือ เงินลงทนุในตราสารทนุท่ีไมม่ีตลาดซือ้ขายคลอ่งรองรับ

เงินลงทนุทัง้ 3 ประเภทรับรู้มลูค่าเร่ิมแรกด้วยราคาทนุ ซึ่งหมายถึงมลูค่ายตุิธรรมของสิ่งตอบแทนที่ให้ไปเพื่อให้
ได้มาซึง่เงินลงทนุนัน้รวมทัง้คา่ใช้จ่ายในการท ารายการ 

เงินลงทนุเพื่อค้าวดัมลูค่าในเวลาต่อมาด้วยมลูค่ายตุิธรรม มลูค่ายุติธรรมของเงินลงทนุวดัตามราคาเสนอซือ้ที่
อ้างอิงจากตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยและสมาคมบริษัทจดัการลงทนุ ณ วนัท าการสดุท้ายของวนัสิน้รอบ
ระยะเวลารายงาน รายการก าไรและขาดทนุท่ียงัไมเ่กิดขึน้จริงของเงินลงทนุเพื่อค้ารับรู้เป็นก าไรหรือขาดทนุในงบ
ก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ 

เงินลงทนุที่จะถือไว้จนครบก าหนดวดัมลูค่าภายหลงัการได้มาด้วยวิธีราคาทนุตดัจ าหน่ายตามอตัราดอกเบีย้ที่
แท้จริงหกัด้วยคา่เผ่ือการด้อยคา่ 

เงินลงทนุทัว่ไป แสดงด้วยราคาทนุหกัคา่เผ่ือการด้อยคา่ 
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2.7 สินค้าคงเหลือ 

สนิค้าคงเหลอืแสดงด้วยราคาทนุหรือมลูค่าสทุธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต ่ากว่า ราคาทนุของสินค้าค านวณ
โดยวิธีเข้าก่อนออกก่อน ต้นทุนของการซือ้ประกอบด้วยราคาซือ้ และค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้องโดยตรงกับการซือ้
สินค้านัน้ มูลค่าสทุธิที่จะได้รับประมาณจากราคาปกติที่คาดว่าจะขายได้ของธุรกิจหกัด้วยค่าใช้จ่ายที่จ าเป็น
เพื่อให้สินค้านัน้ส าเร็จรูปรวมถึงค่าใช้จ่ายในการขาย กลุม่บริษัทบนัทึกบญัชีค่าเผ่ือการลดมลูค่าของสินค้าเก่า 
ล้าสมยั หรือเสือ่มคณุภาพเทา่ที่จ าเป็น 

2.8 เงนิลงทุน 

กลุม่บริษัทจัดประเภทเงินลงทนุที่นอกเหนือจากเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม และการร่วมค้า  เป็น 3 
ประเภท คือ  1. เงินลงทนุเพื่อค้า 2. เงินลงทนุที่ถือไว้จนครบก าหนด และ 3. เงินลงทนุทัว่ไป  การจดัประเภท
ขึน้อยูก่บัจดุมุง่หมายขณะลงทนุ ฝ่ายบริหารจะเป็นผู้ก าหนดการจดัประเภทที่เหมาะสมส าหรับเงินลงทนุ ณ เวลา
ลงทนุและทบทวนการจดัประเภทเป็นระยะ 

(1) เงินลงทนุเพื่อค้า คือเงินลงทนุเพื่อจุดมุ่งหมายหลกัในการหาก าไรจากการเปลี่ยนแปลงราคาในช่วงเวลาสัน้
และแสดงรวมไว้ในสนิทรัพย์หมนุเวียน

(2) เงินลงทนุท่ีถือไว้จนครบก าหนด คือ เงินลงทนุท่ีมีก าหนดเวลาและผู้บริหารตัง้ใจแน่วแน่และมีความสามารถ
ถือไว้จนครบก าหนดได้แสดงรวมไว้ในสนิทรัพย์ไมห่มนุเวยีน  เว้นแตจ่ะครบก าหนดภายใน 12 เดือนนบัแตว่นั
สิน้รอบระยะเวลารายงานก็จะแสดงไว้ในสนิทรัพย์หมนุเวียน

(3) เงินลงทนุทัว่ไป คือ เงินลงทนุในตราสารทนุท่ีไมม่ีตลาดซือ้ขายคลอ่งรองรับ

เงินลงทนุทัง้ 3 ประเภทรับรู้มลูค่าเร่ิมแรกด้วยราคาทนุ ซึ่งหมายถึงมลูค่ายตุิธรรมของสิ่งตอบแทนที่ให้ไปเพื่อให้
ได้มาซึง่เงินลงทนุนัน้รวมทัง้คา่ใช้จ่ายในการท ารายการ 

เงินลงทนุเพื่อค้าวดัมลูค่าในเวลาต่อมาด้วยมลูค่ายตุิธรรม มลูค่ายุติธรรมของเงินลงทนุวดัตามราคาเสนอซือ้ที่
อ้างอิงจากตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยและสมาคมบริษัทจดัการลงทนุ ณ วนัท าการสดุท้ายของวนัสิน้รอบ
ระยะเวลารายงาน รายการก าไรและขาดทนุท่ียงัไมเ่กิดขึน้จริงของเงินลงทนุเพื่อค้ารับรู้เป็นก าไรหรือขาดทนุในงบ
ก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ 

เงินลงทนุที่จะถือไว้จนครบก าหนดวดัมลูค่าภายหลงัการได้มาด้วยวิธีราคาทนุตดัจ าหน่ายตามอตัราดอกเบีย้ที่
แท้จริงหกัด้วยคา่เผ่ือการด้อยคา่ 

เงินลงทนุทัว่ไป แสดงด้วยราคาทนุหกัคา่เผ่ือการด้อยคา่ 

กลุม่บริษัทจะทดสอบคา่เผ่ือการด้อยคา่ของเงินลงทนุเมื่อมข้ีอบง่ชีว้า่เงินลงทนุนัน้อาจมีคา่เผ่ือการด้อยคา่เกิดขึน้ 
หากราคาตามบญัชีของเงินลงทนุสงูกว่ามลูค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืน กลุม่บริษัทจะบนัทึกรายการขาดทนุจากค่า
เผ่ือการด้อยคา่รวมไว้ในงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ 

ในการจ าหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรมของผลตอบแทนสุทธิที่ได้รับจากการจ าหน่ายเมื่อ
เปรียบเทียบกบัราคาตามบญัชีของเงินลงทนุนัน้จะบนัทึกรวมอยู่ในก าไรหรือขาดทนุ กรณีที่จ าหน่ายเงินลงทนุที่
ถือไว้ในตราสารหนีห้รือตราสารทุนชนิดเดียวกันออกไปบางส่วน ราคาตามบญัชีของเงินลงทุนที่จ าหน่ายจะ
ก าหนดโดยใช้วิธีถวัเฉลีย่ถ่วงน า้หนกัด้วยราคาตามบญัชีจากจ านวนทัง้หมดที่ถือไว้ 

2.9 อุปกรณ์ 

อปุกรณ์แสดงมลูคา่ตามราคาทนุหกัคา่เสือ่มราคาสะสมและคา่เผ่ือการด้อยค่าสินทรัพย์ (ถ้ามี) ต้นทนุเร่ิมแรกจะ
รวมต้นทนุทางตรงอื่น ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการซือ้สนิทรัพย์นัน้ 

ต้นทนุท่ีเกิดขึน้ภายหลงัจะรวมอยู่ในมลูค่าตามบญัชีของสินทรัพย์หรือรับรู้แยกเป็นอีกสินทรัพย์หนึ่งตามความ
เหมาะสม เมื่อต้นทุนนัน้เกิดขึน้และคาดว่าจะให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตแก่บริษัทและต้นทุนดงักลา่ว
สามารถวัดมูลค่าได้อย่างน่าเช่ือถือ มูลค่าตามบัญชีของชิน้ส่วนที่ถูกเปลี่ยนแทนออกจะถูกตัดรายการออก 
ส าหรับค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษาอื่นๆ กลุม่บริษัทจะรับรู้ต้นทนุดงักลา่วเป็นค่าใช้จ่ายในก าไรหรือขาดทนุเมื่อ
เกิดขึน้ 

คา่เสือ่มราคาของอปุกรณ์ค านวณด้วยวธีิเส้นตรงเพื่อลดราคาทนุแตล่ะชนิดให้เทา่กบัมลูคา่คงเหลอืตลอดอายกุาร
ให้ประโยชน์ที่ได้ประมาณการไว้ของสนิทรัพย์ดงัตอ่ไปนี ้

สว่นปรับปรุงอาคาร 5 ปี 
อปุกรณ์แมข่า่ย 5 ปี 
อปุกรณ์และเคร่ืองตกแต่งส านกังาน  3, 5 ปี 
ยานพาหนะ   5 ปี 

ทกุสิน้รอบรอบระยะเวลารายงาน กลุม่บริษัทได้มีการทบทวนและปรับปรุงมลูคา่คงเหลอืและอายกุารให้ประโยชน์
ของสนิทรัพย์ให้เหมาะสม 

ในกรณีที่มลูคา่ตามบญัชีสงูกวา่มลูคา่ที่คาดวา่จะได้รับคืน มลูคา่ตามบญัชีจะถกูปรับลดให้เทา่กบัมลูคา่ที่คาดวา่
จะได้รับคืนทนัที (หมายเหต ุ2.12) 

ผลก าไรหรือขาดทนุท่ีเกิดจากการจ าหน่ายอปุกรณ์ค านวณโดยเปรียบเทียบจากสิ่งตอบแทนสทุธิที่ได้รับจากการ
จ าหนา่ยสนิทรัพย์กบัมลูคา่ตามบญัชีของสนิทรัพย์ และจะรับรู้ในก าไรหรือขาดทนุ 
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กลุม่บริษัทจะทดสอบคา่เผ่ือการด้อยคา่ของเงินลงทนุเมื่อมข้ีอบง่ชีว้า่เงินลงทนุนัน้อาจมีคา่เผ่ือการด้อยคา่เกิดขึน้ 
หากราคาตามบญัชีของเงินลงทนุสงูกว่ามลูค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืน กลุม่บริษัทจะบนัทึกรายการขาดทนุจากค่า
เผ่ือการด้อยคา่รวมไว้ในงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ 

ในการจ าหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรมของผลตอบแทนสุทธิที่ได้รับจากการจ าหน่ายเม่ือ
เปรียบเทียบกบัราคาตามบญัชีของเงินลงทนุนัน้จะบนัทึกรวมอยู่ในก าไรหรือขาดทนุ กรณีที่จ าหน่ายเงินลงทนุที่
ถือไว้ในตราสารหนีห้รือตราสารทุนชนิดเดียวกันออกไปบางส่วน ราคาตามบญัชีของเงินลงทุนที่จ าหน่ายจะ
ก าหนดโดยใช้วิธีถวัเฉลีย่ถ่วงน า้หนกัด้วยราคาตามบญัชีจากจ านวนทัง้หมดที่ถือไว้ 

2.9 อุปกรณ์ 

อปุกรณ์แสดงมลูคา่ตามราคาทนุหกัคา่เสือ่มราคาสะสมและคา่เผ่ือการด้อยค่าสินทรัพย์ (ถ้ามี) ต้นทนุเร่ิมแรกจะ
รวมต้นทนุทางตรงอื่น ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการซือ้สนิทรัพย์นัน้ 

ต้นทนุที่เกิดขึน้ภายหลงัจะรวมอยู่ในมลูค่าตามบญัชีของสินทรัพย์หรือรับรู้แยกเป็นอีกสินทรัพย์หนึ่งตามความ
เหมาะสม เมื่อต้นทุนนัน้เกิดขึน้และคาดว่าจะให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตแก่บริษัทและต้นทุนดงักลา่ว
สามารถวัดมูลค่าได้อย่างน่าเช่ือถือ มูลค่าตามบัญชีของชิน้ส่วนที่ถูกเปลี่ยนแทนออกจะถูกตัดรายการออก 
ส าหรับค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษาอื่นๆ กลุม่บริษัทจะรับรู้ต้นทนุดงักลา่วเป็นค่าใช้จ่ายในก าไรหรือขาดทนุเมื่อ
เกิดขึน้ 

คา่เสือ่มราคาของอปุกรณ์ค านวณด้วยวธีิเส้นตรงเพื่อลดราคาทนุแตล่ะชนิดให้เทา่กบัมลูคา่คงเหลอืตลอดอายกุาร
ให้ประโยชน์ที่ได้ประมาณการไว้ของสนิทรัพย์ดงัตอ่ไปนี ้

สว่นปรับปรุงอาคาร 5 ปี 
อปุกรณ์แมข่า่ย 5 ปี 
อปุกรณ์และเคร่ืองตกแต่งส านกังาน  3, 5 ปี 
ยานพาหนะ   5 ปี 

ทกุสิน้รอบรอบระยะเวลารายงาน กลุม่บริษัทได้มีการทบทวนและปรับปรุงมลูคา่คงเหลอืและอายกุารให้ประโยชน์
ของสนิทรัพย์ให้เหมาะสม 

ในกรณีที่มลูคา่ตามบญัชีสงูกวา่มลูคา่ที่คาดวา่จะได้รับคืน มลูคา่ตามบญัชีจะถกูปรับลดให้เทา่กบัมลูคา่ที่คาดวา่
จะได้รับคืนทนัที (หมายเหต ุ2.12) 

ผลก าไรหรือขาดทนุท่ีเกิดจากการจ าหน่ายอปุกรณ์ค านวณโดยเปรียบเทียบจากสิ่งตอบแทนสทุธิที่ได้รับจากการ
จ าหนา่ยสนิทรัพย์กบัมลูคา่ตามบญัชีของสนิทรัพย์ และจะรับรู้ในก าไรหรือขาดทนุ 

2.10 ค่าความนิยม 

คา่ความนิยมคือสิง่ตอบแทนที่โอนให้ที่สงูกวา่มลูคา่ยตุิธรรมของสว่นแบ่งของกลุม่บริษัทในสินทรัพย์และหนีส้ินที่
ระบไุด้ และหนีส้นิท่ีอาจเกิดขึน้ของบริษัทยอ่ย ณ วนัท่ีได้มาซึง่บริษัทยอ่ยนัน้ คา่ความนิยมที่เกิดจากการได้มาซึ่ง
บริษัทยอ่ยจะแสดงเป็นรายการแยกตา่งหากในงบแสดงฐานะการเงินรวม 

คา่ความนิยมที่รับรู้จะต้องถกูทดสอบการด้อยคา่ทกุปี และแสดงด้วยราคาทนุหกัค่าเผ่ือการด้อยค่าสะสม ค่าเผ่ือ
การด้อยคา่ของคา่ความนิยมที่รับรู้แล้วจะไมม่ีการกลบัรายการ ทัง้นีม้ลูคา่คงเหลอืตามบญัชีของค่าความนิยมจะ
ถกูรวมค านวณในก าไรหรือขาดทนุเมื่อมีการขายกิจการ 

ในการทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยม ค่าความนิยมจะถกูปันสว่นไปยงัหน่วยที่ก่อให้เกิดกระแสเงินสด โดยที่
หนว่ยนัน้อาจจะเป็นหนว่ยเดียวหรือหลายหนว่ยรวมกนัซึง่คาดวา่จะได้รับประโยชน์จากการรวมธุรกิจ ซึ่งค่าความ
นิยมเกิดขึน้จากสว่นงานปฏิบตัิการท่ีระบไุด้ 

2.11 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

ค่าลิขสิทธ์ิเกม 

คา่ลขิสทิธ์ิเกมท่ีได้มาจากการซือ้จะแสดงด้วยราคาทนุหกัคา่ตดัจ าหนา่ยสะสม การตดัจ าหน่ายค านวณโดยใช้วิธี
เส้นตรงตลอดอายสุญัญาภายในระยะเวลา 2 ถึง 4 ปี 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

สิทธิการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ซือ้มาและมีลกัษณะเฉพาะจะบนัทึกเป็นสินทรัพย์ โดยค านวณจากต้นทนุใน
การได้มาและการด าเนินการให้โปรแกรมคอมพิวเตอร์นัน้สามารถน ามาใช้งานได้ตามประสงค์ โดยจะตดัจ าหน่าย
โดยใช้วิธีเส้นตรงตลอดอายปุระมาณการให้ประโยชน์ภายในระยะเวลา 3 และ 5 ปี ต้นทนุที่ใช้ในการบ ารุงรักษา
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้บนัทกึเป็นคา่ใช้จ่ายเมื่อเกิดขึน้ คา่ใช้จ่ายที่เกิดจากการพฒันาที่เก่ียวข้องโดยตรงในการ
ออกแบบและทดสอบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีลกัษณะเฉพาะเจาะจงซึ่งกลุ่มบริษัทเป็นผู้ดูแล จะรับรู้เป็น
สนิทรัพย์ไมม่ีตวัตนเมื่อเป็นไปตามข้อก าหนดทกุข้อของการรับรู้สนิทรัพย์ไมม่ีตวัตน 

ค่าสิทธิการใช้สนามกอล์ฟ 

ค่าสิทธิการใช้สนามกอล์ฟท่ีได้มาจากการซือ้จะแสดงด้วยราคาทนุหกัค่าเผ่ือการด้อยค่า (ถ้ามี) ค่าสิทธิการใช้
สนามกอล์ฟไมม่ีการตดัจ าหนา่ย เนื่องจากมีอายกุารให้ประโยชน์ไมจ่ ากดั 
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2.10 ค่าความนิยม 

คา่ความนิยมคือสิง่ตอบแทนที่โอนให้ที่สงูกวา่มลูคา่ยตุิธรรมของสว่นแบ่งของกลุม่บริษัทในสินทรัพย์และหนีส้ินที่
ระบไุด้ และหนีส้นิท่ีอาจเกิดขึน้ของบริษัทยอ่ย ณ วนัท่ีได้มาซึง่บริษัทยอ่ยนัน้ คา่ความนิยมที่เกิดจากการได้มาซึ่ง
บริษัทยอ่ยจะแสดงเป็นรายการแยกตา่งหากในงบแสดงฐานะการเงินรวม 
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ถกูรวมค านวณในก าไรหรือขาดทนุเมื่อมีการขายกิจการ 

ในการทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยม ค่าความนิยมจะถกูปันสว่นไปยงัหน่วยที่ก่อให้เกิดกระแสเงินสด โดยที่
หนว่ยนัน้อาจจะเป็นหนว่ยเดียวหรือหลายหนว่ยรวมกนัซึง่คาดวา่จะได้รับประโยชน์จากการรวมธุรกิจ ซึ่งค่าความ
นิยมเกิดขึน้จากสว่นงานปฏิบตัิการท่ีระบไุด้ 

2.11 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

ค่าลิขสิทธ์ิเกม 

คา่ลขิสทิธ์ิเกมท่ีได้มาจากการซือ้จะแสดงด้วยราคาทนุหกัคา่ตดัจ าหนา่ยสะสม การตดัจ าหน่ายค านวณโดยใช้วิธี
เส้นตรงตลอดอายสุญัญาภายในระยะเวลา 2 ถึง 4 ปี 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

สิทธิการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ซือ้มาและมีลกัษณะเฉพาะจะบนัทึกเป็นสินทรัพย์ โดยค านวณจากต้นทนุใน
การได้มาและการด าเนินการให้โปรแกรมคอมพิวเตอร์นัน้สามารถน ามาใช้งานได้ตามประสงค์ โดยจะตดัจ าหน่าย
โดยใช้วิธีเส้นตรงตลอดอายปุระมาณการให้ประโยชน์ภายในระยะเวลา 3 และ 5 ปี ต้นทนุที่ใช้ในการบ ารุงรักษา
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้บนัทกึเป็นคา่ใช้จ่ายเมื่อเกิดขึน้ คา่ใช้จ่ายที่เกิดจากการพฒันาที่เก่ียวข้องโดยตรงในการ
ออกแบบและทดสอบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีลกัษณะเฉพาะเจาะจงซึ่งกลุ่มบริษัทเป็นผู้ดูแล จะรับรู้เป็น
สนิทรัพย์ไมม่ีตวัตนเมื่อเป็นไปตามข้อก าหนดทกุข้อของการรับรู้สนิทรัพย์ไมม่ีตวัตน 

ค่าสิทธิการใช้สนามกอล์ฟ 

ค่าสิทธิการใช้สนามกอล์ฟท่ีได้มาจากการซือ้จะแสดงด้วยราคาทนุหกัค่าเผ่ือการด้อยค่า (ถ้ามี) ค่าสิทธิการใช้
สนามกอล์ฟไมม่ีการตดัจ าหนา่ย เนื่องจากมีอายกุารให้ประโยชน์ไมจ่ ากดั 

ความสมัพันธ์กับลูกค้า 

ความสัมพันธ์กับลูกค้าที่ เ ก่ียวข้องที่ได้มาจากการรวมธุรกิจจะรับรู้ด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันรวมธุรกิจ 
ความสมัพนัธ์กับลูกค้าที่เก่ียวข้องมีอายุการให้ประโยชน์ที่ทราบได้แน่นอนและวดัมูลค่าที่ราคาทุนหักค่าตัด
จ าหน่ายสะสมและค่าเผ่ือการด้อยค่า การตัดจ าหน่ายค านวณโดยใช้วิธีเส้นตรงตลอดอายุที่คาดว่าจะให้
ประโยชน์ของความสมัพนัธ์กบัลกูค้าภายในระยะเวลา 3 และ7 ปี 

เคร่ืองหมายการค้า 

เคร่ืองหมายการค้าที่ได้มาจากการรวมกิจการจะรับรู้ด้วยมลูคา่ยตุิธรรม ณ วนัรวมธุรกิจ เคร่ืองหมายการค้ามีอายุ
การให้ประโยชน์ที่ทราบได้แน่นอนและแสดงวดัมลูค่าท่ีราคาทนุหกัค่าตดัจ าหน่ายสะสมและค่าเผ่ือการด้อยค่า 
การตดัจ าหนา่ยค านวณโดยใช้วิธีเส้นตรงตลอดอายทุี่คาดวา่จะให้ประโยชน์ภายในระยะเวลา 20 ปี 

2.12 การด้อยค่าของสินทรัพย์ 

สินทรัพย์ที่มีอายกุารให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่ชดั (เช่น ค่าความนิยม) ซึ่ งไม่มีการตดัจ าหน่ายจะถกูทดสอบการ
ด้อยค่าเป็นประจ าทุกปี สินทรัพย์อื่นที่มีการตัดจ าหน่ายจะมีการทบทวนการด้อยค่า เมื่อมีเหตุการณ์หรือ
สถานการณ์บ่งชีว้่าราคาตามบญัชีอาจสงูกว่ามลูค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน รายการขาดทนุจากการด้อยค่าจะรับรู้
เมื่อราคาตามบญัชีของสนิทรัพย์สงูกวา่มลูคา่สทุธิที่คาดวา่จะได้รับคืน ซึ่งหมายถึงจ านวนที่สงูกว่าระหว่างมลูค่า
ยติุธรรมหกัต้นทุนในการขายเทียบกับมลูค่าจากการใช้  สินทรัพย์จะถกูจัดเป็นหน่วยที่เล็กที่สดุที่สามารถแยก
ออกมาได้ เพื่อวตัถปุระสงค์ของการประเมินการด้อยค่า สินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงินนอกเหนือจากค่า
ความนิยมซึ่งรับรู้รายการขาดทนุจากการด้อยค่าไปแล้ว จะถกูประเมินความเป็นไปได้ท่ีจะกลบัรายการขาดทุน
จากการด้อยคา่ ณ วนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน 

2.13 สัญญาเช่า - กรณีที่กลุ่มบริษัทเป็นผู้เช่า 

สญัญาระยะยาวเพื่อเช่าสินทรัพย์ซึ่งผู้ ให้เช่าเป็นผู้ รับความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของเป็นสว่น
ใหญ่ สญัญาเช่านัน้ถือเป็นสญัญาเช่าด าเนินงาน เงินท่ีต้องจ่ายภายใต้สญัญาเช่าดงักลา่ว (สทุธิจากสิ่งตอบแทน
จงูใจที่ได้รับจากผู้ให้เช่า) จะบนัทกึในก าไรหรือขาดทนุโดยใช้วิธีเส้นตรงตลอดอายขุองสญัญาเช่านัน้ 

สญัญาเช่าอปุกรณ์ซึง่ผู้ เช่าเป็นผู้ รับความเสีย่งและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของเกือบทัง้หมดถือเป็นสญัญา
เช่าการเงิน ซึ่งจะบนัทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่เช่า หรือมูลค่าปัจจุบนัสทุธิของ
จ านวนเงินท่ีต้องจ่ายตามสญัญาเช่า แล้วแตม่ลูคา่ใดจะต ่ากวา่ 

จ านวนเงินท่ีต้องจ่ายดงักลา่วจะปันสว่นระหว่างหนีส้ินและค่าใช้จ่ายทางการเงินเพื่อให้ได้อตัราดอกเบีย้คงที่ต่อ
หนีส้ินคงค้างอยู่ โดยพิจารณาแยกแต่ละสญัญา  ภาระผกูพนัตามสญัญาเช่าหกัค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบนัทึก
เป็นหนีส้นิตามสญัญาเช่าการเงิน สว่นดอกเบีย้จ่ายจะบนัทกึในก าไรหรือขาดทนุตลอดอายขุองสญัญาเช่าเพื่อท า
ให้อตัราดอกเบีย้แต่ละงวดเป็นอตัราคงที่ส าหรับยอดคงเหลือของหนีส้ินทรัพย์ที่เหลืออยู่ สินทรัพย์ที่ได้มาตาม
สญัญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสื่อมราคาตลอดอายกุารใช้งานของสินทรัพย์ที่เช่าหรืออายขุองสญัญาเช่า แล้วแต่
ระยะเวลาใดจะน้อยกวา่ 
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ความสมัพันธ์กับลูกค้า 

ความสัมพันธ์กับลูกค้าที่ เ ก่ียวข้องที่ได้มาจากการรวมธุรกิจจะรับรู้ด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันรวมธุรกิจ 
ความสมัพนัธ์กับลูกค้าที่เก่ียวข้องมีอายุการให้ประโยชน์ที่ทราบได้แน่นอนและวดัมูลค่าที่ราคาทุนหักค่าตัด
จ าหน่ายสะสมและค่าเผ่ือการด้อยค่า การตัดจ าหน่ายค านวณโดยใช้วิธีเส้นตรงตลอดอายุที่คาดว่าจะให้
ประโยชน์ของความสมัพนัธ์กบัลกูค้าภายในระยะเวลา 3 และ7 ปี 

เคร่ืองหมายการค้า 

เคร่ืองหมายการค้าที่ได้มาจากการรวมกิจการจะรับรู้ด้วยมลูคา่ยตุิธรรม ณ วนัรวมธุรกิจ เคร่ืองหมายการค้ามีอายุ
การให้ประโยชน์ที่ทราบได้แน่นอนและแสดงวดัมลูค่าท่ีราคาทนุหกัค่าตดัจ าหน่ายสะสมและค่าเผ่ือการด้อยค่า 
การตดัจ าหนา่ยค านวณโดยใช้วิธีเส้นตรงตลอดอายทุี่คาดวา่จะให้ประโยชน์ภายในระยะเวลา 20 ปี 

2.12 การด้อยค่าของสินทรัพย์ 

สินทรัพย์ที่มีอายกุารให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่ชดั (เช่น ค่าความนิยม) ซึ่ งไม่มีการตดัจ าหน่ายจะถกูทดสอบการ
ด้อยค่าเป็นประจ าทุกปี สินทรัพย์อื่นที่มีการตัดจ าหน่ายจะมีการทบทวนการด้อยค่า เมื่อมีเหตุการณ์หรือ
สถานการณ์บ่งชีว้่าราคาตามบญัชีอาจสงูกว่ามลูค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน รายการขาดทนุจากการด้อยค่าจะรับรู้
เมื่อราคาตามบญัชีของสนิทรัพย์สงูกวา่มลูคา่สทุธิที่คาดวา่จะได้รับคืน ซึ่งหมายถึงจ านวนที่สงูกว่าระหว่างมลูค่า
ยตุิธรรมหกัต้นทุนในการขายเทียบกับมลูค่าจากการใช้  สินทรัพย์จะถกูจัดเป็นหน่วยที่เล็กที่สดุที่สามารถแยก
ออกมาได้ เพื่อวตัถปุระสงค์ของการประเมินการด้อยค่า สินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงินนอกเหนือจากค่า
ความนิยมซึ่งรับรู้รายการขาดทนุจากการด้อยค่าไปแล้ว จะถกูประเมินความเป็นไปได้ท่ีจะกลบัรายการขาดทุน
จากการด้อยคา่ ณ วนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน 

2.13 สัญญาเช่า - กรณีที่กลุ่มบริษัทเป็นผู้เช่า 

สญัญาระยะยาวเพื่อเช่าสินทรัพย์ซึ่งผู้ ให้เช่าเป็นผู้ รับความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของเป็นสว่น
ใหญ่ สญัญาเช่านัน้ถือเป็นสญัญาเช่าด าเนินงาน เงินท่ีต้องจ่ายภายใต้สญัญาเช่าดงักลา่ว (สทุธิจากสิ่งตอบแทน
จงูใจที่ได้รับจากผู้ให้เช่า) จะบนัทกึในก าไรหรือขาดทนุโดยใช้วิธีเส้นตรงตลอดอายขุองสญัญาเช่านัน้ 

สญัญาเช่าอปุกรณ์ซึง่ผู้ เช่าเป็นผู้ รับความเสีย่งและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของเกือบทัง้หมดถือเป็นสญัญา
เช่าการเงิน ซึ่งจะบนัทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่เช่า หรือมูลค่าปัจจุบนัสทุธิของ
จ านวนเงินท่ีต้องจ่ายตามสญัญาเช่า แล้วแตม่ลูคา่ใดจะต ่ากวา่ 

จ านวนเงินท่ีต้องจ่ายดงักลา่วจะปันสว่นระหว่างหนีส้ินและค่าใช้จ่ายทางการเงินเพื่อให้ได้อตัราดอกเบีย้คงที่ต่อ
หนีส้ินคงค้างอยู่ โดยพิจารณาแยกแต่ละสญัญา  ภาระผกูพนัตามสญัญาเช่าหกัค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบนัทึก
เป็นหนีส้นิตามสญัญาเช่าการเงิน สว่นดอกเบีย้จ่ายจะบนัทกึในก าไรหรือขาดทนุตลอดอายขุองสญัญาเช่าเพื่อท า
ให้อตัราดอกเบีย้แต่ละงวดเป็นอตัราคงที่ส าหรับยอดคงเหลือของหนีส้ินทรัพย์ที่เหลืออยู่ สินทรัพย์ที่ได้มาตาม
สญัญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสื่อมราคาตลอดอายกุารใช้งานของสินทรัพย์ที่เช่าหรืออายขุองสญัญาเช่า แล้วแต่
ระยะเวลาใดจะน้อยกวา่ 

2.14 เงนิกู้ยมื 

เงินกู้ยืมรับรู้เร่ิมแรกด้วยมลูคา่ยตุิธรรมของสิ่งตอบแทนที่ได้รับหกัด้วยต้นทนุการจดัท ารายการที่เกิดขึน้  เงินกู้ยืม
วดัมูลค่าในเวลาต่อมาด้วยวิธีราคาทุนตดัจ าหน่ายตามวิธีอตัราดอกเบีย้ที่แท้จริง ผลต่างระหว่างเงินที่ได้รับ 
(หกัด้วยต้นทนุการจดัท ารายการท่ีเกิดขึน้) เมื่อเทียบกบัมลูคา่ที่จ่ายคืนเพื่อช าระหนีน้ัน้จะรับรู้ในก าไรหรือขาดทนุ
ตลอดช่วงเวลาการกู้ยืม 

2.15 ภาษีเงนิได้งวดปัจจุบันและภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี 

คา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้ส าหรับงวดประกอบด้วย ภาษีเงินได้ของงวดปัจจบุนัและภาษีเงินได้รอการตดับญัชี ภาษีเงิน
ได้จะรับรู้ในก าไรหรือขาดทนุ ยกเว้นสว่นภาษีเงินได้ที่เก่ียวข้องกบัรายการที่รับรู้ในก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอื่น หรือ
รายการท่ีรับรู้โดยตรงไปยงัสว่นของผู้ ถือหุ้น ในกรณีนี ้ภาษีเงินได้ต้องรับรู้ในก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอื่น หรือโดยตรง
ไปยงัสว่นของผู้ ถือหุ้นตามล าดบั 

ภาษีเงินได้ของงวดปัจจบุนัค านวณจากอตัราภาษีตามกฎหมายภาษีที่มีผลบงัคบัใช้อยู่ หรือ ที่คาดได้ค่อนข้างแน่
ว่าจะมีผลบงัคบัใช้ภายในสิน้รอบระยะเวลาที่รายงานในประเทศที่บริษัทและบริษัทย่อยต้อง ด าเนินงานอยู่และ
เกิดรายได้เพื่อเสียภาษี ผู้บริหารจะประเมินสถานะของการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเป็นงวดๆ โดยค านึงถึง
สถานการณ์ที่สามารถน ากฎหมายภาษี ไปปฏิบตัิซึ่งขึน้อยู่กบัการตีความ และจะตัง้ประมาณการค่าใช้จ่ายภาษี 
หากคาดวา่จะต้องจ่ายช าระภาษีแก่หนว่ยงานจดัเก็บ 

ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีรับรู้ตามวธีิหนีส้นิ เมื่อเกิดผลตา่งชัว่คราวระหวา่งฐานภาษีของสนิทรัพย์และหนีส้นิ และ
ราคาตามบญัชีที่แสดงอยูใ่นงบการเงิน อยา่งไรก็ตามกลุม่บริษัทจะไมรั่บรู้ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีที่เกิดจากการ
รับรู้เร่ิมแรกของรายการสินทรัพย์หรือรายการหนีส้ินที่เกิดจากรายการที่ไม่ใช่การรวมธุร กิจ และ ณ วันที่เกิด
รายการ รายการนัน้ไม่มีผลกระทบต่อก าไรหรือขาดทุนทัง้ทางบัญชีหรือทางภาษี ภาษีเงินได้รอการตดับัญชี
ค านวณจากอตัราภาษี (และกฎหมายภาษีอากร) ที่มีผลบงัคบัใช้อยู่ หรือที่คาดได้ค่อนข้างแน่ว่าจะมีผลบงัคบัใช้
ภายในสิน้รอบระยะเวลาที่รายงาน และคาดวา่อตัราภาษีดงักลา่วจะน าไปใช้เมื่อสนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอตดับญัชีที่
เก่ียวข้องได้รับประโยชน์ หรือหนีส้นิภาษีเงินได้รอตดับญัชีได้มีการจ่ายช าระ 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตดับญัชีจะรับรู้หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่ากลุ่มบริษัทจะมีก าไรทางภาษีเพียง
พอท่ีจะน าจ านวนผลต่างชั่วคราวนัน้มาใช้ประโยชน์ กลุ่มบริษัทได้ตัง้ภาษีเงินได้รอตดับญัชีโดยพิจารณาจาก
ผลต่างชั่วคราวของเงินลงทุนในบริษัทร่วม และส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้าที่ต้องเสียภาษีเว้นแต่กลุ่มบริษัท
สามารถควบคุมจังหวะเวลาของการกลบัรายการผลต่างชั่วคราวและการกลบัรายการผลต่างชั่ วคราวมีความ
เป็นไปได้คอ่นข้างแนว่า่จะไมเ่กิดขึน้ได้ภายในระยะเวลาที่คาดการณ์ได้ในอนาคต  

สนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีและหนีส้นิภาษีเงินได้รอการตดับญัชีจะแสดงหกักลบกนัก็ตอ่เมื่อกิจการมีสทิธิ
ตามกฎหมายที่จะน าสนิทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจบุนัมาหกักลบกบัหนีส้นิภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบนั และทัง้
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีและหนีส้ินภาษีเงินได้รอการตดับญัชีเก่ียวข้องกบัภาษีเงินได้ที่ประเมินโดย
หนว่ยงานจดัเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกนัโดยการเรียกเก็บเป็นหน่วยภาษีเดียวกนัหรือหน่วยภาษีต่างกนัซึ่งตัง้ใจ
จะจ่ายหนีส้นิและสนิทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจบุนัด้วยยอดสทุธิ 
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2.14 เงนิกู้ยมื 

เงินกู้ยืมรับรู้เร่ิมแรกด้วยมลูคา่ยตุิธรรมของสิ่งตอบแทนที่ได้รับหกัด้วยต้นทนุการจดัท ารายการที่เกิดขึน้  เงินกู้ยืม
วดัมูลค่าในเวลาต่อมาด้วยวิธีราคาทุนตดัจ าหน่ายตามวิธีอตัราดอกเบีย้ที่แท้จริง ผลต่างระหว่างเงินที่ได้รับ 
(หกัด้วยต้นทนุการจดัท ารายการท่ีเกิดขึน้) เมื่อเทียบกบัมลูคา่ที่จ่ายคืนเพื่อช าระหนีน้ัน้จะรับรู้ในก าไรหรือขาดทนุ
ตลอดช่วงเวลาการกู้ยืม 

2.15 ภาษีเงนิได้งวดปัจจุบันและภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี 

คา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้ส าหรับงวดประกอบด้วย ภาษีเงินได้ของงวดปัจจบุนัและภาษีเงินได้รอการตดับญัชี ภาษีเงิน
ได้จะรับรู้ในก าไรหรือขาดทนุ ยกเว้นสว่นภาษีเงินได้ที่เก่ียวข้องกบัรายการที่รับรู้ในก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอื่น หรือ
รายการท่ีรับรู้โดยตรงไปยงัสว่นของผู้ ถือหุ้น ในกรณีนี ้ภาษีเงินได้ต้องรับรู้ในก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอื่น หรือโดยตรง
ไปยงัสว่นของผู้ ถือหุ้นตามล าดบั 

ภาษีเงินได้ของงวดปัจจบุนัค านวณจากอตัราภาษีตามกฎหมายภาษีที่มีผลบงัคบัใช้อยู่ หรือ ที่คาดได้ค่อนข้างแน่
ว่าจะมีผลบงัคบัใช้ภายในสิน้รอบระยะเวลาที่รายงานในประเทศที่บริษัทและบริษัทย่อยต้อง ด าเนินงานอยู่และ
เกิดรายได้เพื่อเสียภาษี ผู้บริหารจะประเมินสถานะของการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเป็นงวดๆ โดยค านึงถึง
สถานการณ์ที่สามารถน ากฎหมายภาษี ไปปฏิบตัิซึ่งขึน้อยู่กบัการตีความ และจะตัง้ประมาณการค่าใช้จ่ายภาษี 
หากคาดวา่จะต้องจ่ายช าระภาษีแก่หนว่ยงานจดัเก็บ 

ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีรับรู้ตามวธีิหนีส้นิ เมื่อเกิดผลตา่งชัว่คราวระหวา่งฐานภาษีของสนิทรัพย์และหนีส้นิ และ
ราคาตามบญัชีที่แสดงอยูใ่นงบการเงิน อยา่งไรก็ตามกลุม่บริษัทจะไมรั่บรู้ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีที่เกิดจากการ
รับรู้เร่ิมแรกของรายการสินทรัพย์หรือรายการหนีส้ินที่เกิดจากรายการที่ไม่ใช่การรวมธุร กิจ และ ณ วันที่เกิด
รายการ รายการนัน้ไม่มีผลกระทบต่อก าไรหรือขาดทุนทัง้ทางบัญชีหรือทางภาษี ภาษีเงินได้รอการตดับัญชี
ค านวณจากอตัราภาษี (และกฎหมายภาษีอากร) ที่มีผลบงัคบัใช้อยู่ หรือที่คาดได้ค่อนข้างแน่ว่าจะมีผลบงัคบัใช้
ภายในสิน้รอบระยะเวลาที่รายงาน และคาดวา่อตัราภาษีดงักลา่วจะน าไปใช้เมื่อสนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอตดับญัชีที่
เก่ียวข้องได้รับประโยชน์ หรือหนีส้นิภาษีเงินได้รอตดับญัชีได้มีการจ่ายช าระ 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตดับญัชีจะรับรู้หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่ากลุ่มบริษัทจะมีก าไรทางภาษีเพียง
พอที่จะน าจ านวนผลต่างชั่วคราวนัน้มาใช้ประโยชน์ กลุ่มบริษัทได้ตัง้ภาษีเงินได้รอตดับญัชีโดยพิจารณาจาก
ผลต่างชั่วคราวของเงินลงทุนในบริษัทร่วม และส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้าที่ต้องเสียภาษีเว้นแต่กลุ่มบริษัท
สามารถควบคุมจังหวะเวลาของการกลบัรายการผลต่างชั่วคราวและการกลบัรายการผลต่างชั่ วคราวมีความ
เป็นไปได้คอ่นข้างแนว่า่จะไมเ่กิดขึน้ได้ภายในระยะเวลาที่คาดการณ์ได้ในอนาคต  

สนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีและหนีส้นิภาษีเงินได้รอการตดับญัชีจะแสดงหกักลบกนัก็ตอ่เมื่อกิจการมีสทิธิ
ตามกฎหมายที่จะน าสนิทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจบุนัมาหกักลบกบัหนีส้นิภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบนั และทัง้
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีและหนีส้ินภาษีเงินได้รอการตดับญัชีเก่ียวข้องกบัภาษีเงินได้ที่ประเมินโดย
หนว่ยงานจดัเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกนัโดยการเรียกเก็บเป็นหน่วยภาษีเดียวกนัหรือหน่วยภาษีต่างกนัซึ่งตัง้ใจ
จะจ่ายหนีส้นิและสนิทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจบุนัด้วยยอดสทุธิ 

2.16 ผลประโยชน์พนักงาน 

 โครงการสมทบเงินท่ีก าหนดไว้

โครงการสมทบเงินท่ีก าหนดไว้คคอโโครงการลปรรโโชนนเเมอ่โโโกจากงานที่กปุม่บริษัทจดัให้มีกโงทนุส ารโง
เปีช้งนีพคซึ่งเร็นปกัษณโขโงแลนการจ่าชสมทบท่ีได้ก าหนดการจ่าชสมทบไว้แป้วคสินทรัพชเขโงกโงทุนส ารโง
เปีช้งนีพได้แชกโโกไรจากสินทรัพชเขโงกปุ่มบริษัทแปโบริหารโดชลู้จัดการกโงทุนคกโงทนุส ารโงเปีช้งนีพ
ดงักปา่วได้รับเงินสโสมเข้ากโงทนุจากพนกังานแปโกปุม่บริษัทค

เงินจ่าชสมทบเข้ากโงทุนส ารโงเปีช้งนีพคบันทึกเร็นค่าใน้จ่าชในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับรโบ
รโชโเวปาบญันีที่เกิดราชการนัน้

 ลปรรโโชนนเพนกังานเมอ่โเกษีชณโาชุ

กปุม่บริษัทจดัให้มีลปรรโโชนนเพนกังานเมอ่โมีการเปกิจ้างเพอ่โจ่าชให้แก่พนกังานเร็นไรตามกฎหมาชแรงงาน
ไทชคจ านวนเงินดงักปา่วขึน้โชูก่บัฐานเงินเดอโนแปโจ านวนรีที่พนกังานท างานให้บริษัทนบัถึงวนัที่สิน้สดุการ
ท างานท่ีจโเกิดขึน้ในโนาคตคหนีส้นิลปรรโโชนนเพนกังานค านวณโดชใน้วิธีคิดปดแตป่โหน่วชที่รรโมาณการ
ไว้ (วิ ธี คProjectedคUnitคCredit) คตามเกณฑเคณิตศาสตรเ รรโกันภัชค (ActuarialคTechnique)ค โดชนัก
คณิตศาสตรเรรโกันภชัโิสรโคซึ่งเร็นการรรโมาณการจากมูปค่ารัจจุบนัขโงกรโแสเงินสดที่คาดว่าจโต้โง
จ่าชในโนาคตคโดชค านวณบนพอน้ฐานขโงเงินเดอโนพนกังานคโตัราการปาโโกคโาชจุนถึงเกษีชณ  โตัราการ
ตาชคโาชงุานคแปโรัจจชัโอ่นคๆคแปโค านวณคิดปดโดชใน้โตัราดโกเบีช้ขโงพนัธบตัรรัฐบาปท่ีมีก าหนดเวปา
ใกป้เคีชงกับรโชโเวปาขโงหนีส้ินดังกป่าวคก าไรแปโขาดทุนจากการรรโมาณการตามหปกัคณิตศาสตรเ
รรโกนัภชัเกิดขึน้จากการรรับรรุงหรอโเรปีช่นแรปงข้โสมมตุิฐานจโรับรู้ในสว่นขโงลู้ถอโหุ้นล่านก าไรขาดทนุ
เบ็ดเสร็จโอ่นในงวดที่เกิดขึน้ ต้นทนุบริการในโดีตจโถกูรับรู้ทนัทีในก าไรหรอโขาดทนุ

2.17 ประมาณการหนีส้ิน 

กปุ่มบริษัทจโบนัทึกรรโมาณการหนีส้ินซึ่งไม่รวมถึงรรโมาณการหนีส้ินส าหรับลปตโบแทนพนกังานคโนัเร็น
ภารโลกูพนัในรัจจบุนัตามกฎหมาชหรอโตามข้โตกปงที่จดัท าไว้คโนัเร็นลปสอบเนอ่โงมาจากเหตกุารณเในโดีตคซึ่งการ
น ารโภารโลกูพนันัน้มีความเร็นไรได้คโ่นข้างแน่ว่าจโสง่ลปให้กปุม่บริษัทต้โงสญูเสีชทรัพชากรโโกไรคแปโตาม
รรโมาณการที่น่าเนอ่โถอโขโงจ านวนที่ต้โงจ่าชคในกรณีที่กปุม่บริษัทคาดว่ารรโมาณการหนีส้ินเร็นราชจ่าชที่จโ
ได้รับคอนคกปุม่บริษัทจโบนัทกึเร็นสนิทรัพชเแชกตา่งหากเมอ่โคาดวา่นา่จโได้รับราชจ่าชนัน้คอนโชา่งแนน่โน 

2.18 ทุนเรือนหุ้น 

หุ้นสามญัจโจดัรรโเภทไว้เร็นสว่นขโงลู้ถอโหุ้น หุ้นรรโเภทโอ่นซึง่รวมถึงหุ้นบริุมสิทธ์ินนิดบงัคบัไถ่ถโนจโจดัรรโเภท
ไว้เร็นหนีส้นิ 

ต้นทนุสว่นเพิ่มท่ีเก่ีชวข้โงกบัการโโกหุ้นใหมห่รอโการโโกสทิธิในการซอโ้หุ้นซึ่งสทุธิจากภาษีจโถกูแสดงในสว่นขโงลู้
ถอโหุ้นคโดชน าไรหกัจากสิง่ตโบแทนที่ได้รับจากการโโกหุ้นดงักปา่ว 
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2.19 การรับรู้รายได้ 

รายได้ประกอบด้วยมูลค่ายุติธรรมที่จะได้รับจากการขายสินค้าและบริการซึ่งเกิดขึน้จากกิจกรรมตามปกติของ
กลุม่บริษัท รายได้จะแสดงด้วยจ านวนเงินสทุธิจากภาษีขาย เงินคืนและสว่นลด โดยไม่รวมรายการขายภายใน
กลุม่บริษัทส าหรับงบการเงินรวม รายได้จากการขายสินค้ารับรู้เมื่อผู้ซือ้รับโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนที่เป็น
สาระส าคญัของความเป็นเจ้าของสนิค้า รายได้จากการให้บริการเกมออนไลน์รับรู้เมื่อผู้ เลน่เกมใช้บริการแล้ว และ
รายได้คา่สทิธิในการบริการให้เลน่เกมจากร้านเกมรับรู้โดยวิธีเส้นตรงตามระยะเวลาของสทิธิ 

รายได้ดอกเบีย้และรายได้อื่นรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง เว้นแตจ่ะมีความไมแ่นน่อนในการรับช าระ 

รายได้เงินปันผลรับรู้เมื่อสทิธิที่จะได้รับเงินปันผลนัน้เกิดขึน้

2.20 การจ่ายเงนิปันผล 

เงินปันผลจ่ายไปยงัผู้ ถือหุ้นของบริษัทจะรับรู้ในด้านหนีส้นิในงบการเงินของกลุม่บริษัทในรอบระยะเวลาบญัชีซึง่ที่
ประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทได้อนุมตัิการจ่ายเงินปันผลประจ าปี และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้อนุมตัิการ
จ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล 

2.21 ข้อมูลจ าแนกตามส่วนงาน 

สว่นงานด าเนินงานได้ถกูรายงานในลกัษณะเดียวกบัรายงานภายในที่น าเสนอให้ผู้มีอ านาจตดัสินใจสงูสดุด้านการ
ด าเนินงาน ผู้มีอ านาจตดัสินใจสงูสดุด้านการด าเนินงานหมายถึงบุคคลที่มีหน้าที่ในการจัดสรรทรัพยากรและ
ประเมินผลการปฏิบตัิงานของส่วนงานด าเนินงาน ซึ่งพิจารณาว่าคือคณะกรรมการบริษัทที่ท าการตดัสินใจเชิง   
กลยทุธ์ 

3. การจัดการความเสี่ยงทางการเงนิ

3.1 ปัจจัยความเสี่ยงทางการเงนิ 

กลุม่บริษัทต้องเผชิญกบัความเสีย่งทางการเงินท่ีส าคญัได้แก่ ความเสี่ยงจากตลาด (รวมถึงความเสี่ยงจากอตัรา
แลกเปลีย่น และความเสีย่งจากอตัราดอกเบีย้) ความเสีย่งจากการให้สนิเช่ือ และความเสีย่งด้านสภาพคลอ่ง ฝ่าย
บริหารของกลุม่บริษัทเป็นผู้ด าเนินการในการจดัการความเสีย่ง แผนการจดัการความเสีย่งโดยรวมของกลุม่บริษัท
จึงมุ่งเน้นความผนัผวนของตลาดการเงินและแสวงหาวิธีการลดผลกระทบที่ท าให้เสียหายต่อผลการด าเนินงาน
ทางการเงินของกลุม่บริษัทให้เหลอืน้อยที่สดุเทา่ที่เป็นไปได้ 

2.16 ผลประโยชน์พนักงาน 

 โครงการสมทบเงินท่ีก าหนดไว้

โครงการสมทบเงินท่ีก าหนดไว้คคอโโครงการลปรรโโชนนเเมอ่โโโกจากงานที่กปุม่บริษัทจดัให้มีกโงทนุส ารโง
เปีช้งนีพคซึ่งเร็นปกัษณโขโงแลนการจ่าชสมทบท่ีได้ก าหนดการจ่าชสมทบไว้แป้วคสินทรัพชเขโงกโงทุนส ารโง
เปีช้งนีพได้แชกโโกไรจากสินทรัพชเขโงกปุ่มบริษัทแปโบริหารโดชลู้จัดการกโงทุนคกโงทนุส ารโงเปีช้งนีพ
ดงักปา่วได้รับเงินสโสมเข้ากโงทนุจากพนกังานแปโกปุม่บริษัทค

เงินจ่าชสมทบเข้ากโงทุนส ารโงเปีช้งนีพคบันทึกเร็นค่าใน้จ่าชในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับรโบ
รโชโเวปาบญันีที่เกิดราชการนัน้

 ลปรรโโชนนเพนกังานเมอ่โเกษีชณโาชุ

กปุม่บริษัทจดัให้มีลปรรโโชนนเพนกังานเมอ่โมีการเปกิจ้างเพอ่โจ่าชให้แก่พนกังานเร็นไรตามกฎหมาชแรงงาน
ไทชคจ านวนเงินดงักปา่วขึน้โชูก่บัฐานเงินเดอโนแปโจ านวนรีที่พนกังานท างานให้บริษัทนบัถึงวนัที่สิน้สดุการ
ท างานท่ีจโเกิดขึน้ในโนาคตคหนีส้นิลปรรโโชนนเพนกังานค านวณโดชใน้วิธีคิดปดแตป่โหน่วชที่รรโมาณการ
ไว้ (วิ ธี คProjectedคUnitคCredit) คตามเกณฑเคณิตศาสตรเ รรโกันภัชค (ActuarialคTechnique)ค โดชนัก
คณิตศาสตรเรรโกันภชัโิสรโคซึ่งเร็นการรรโมาณการจากมูปค่ารัจจุบนัขโงกรโแสเงินสดที่คาดว่าจโต้โง
จ่าชในโนาคตคโดชค านวณบนพอน้ฐานขโงเงินเดอโนพนกังานคโตัราการปาโโกคโาชจุนถึงเกษีชณ  โตัราการ
ตาชคโาชงุานคแปโรัจจชัโอ่นคๆคแปโค านวณคิดปดโดชใน้โตัราดโกเบีช้ขโงพนัธบตัรรัฐบาปท่ีมีก าหนดเวปา
ใกป้เคีชงกับรโชโเวปาขโงหนีส้ินดังกป่าวคก าไรแปโขาดทุนจากการรรโมาณการตามหปกัคณิตศาสตรเ
รรโกนัภชัเกิดขึน้จากการรรับรรุงหรอโเรปีช่นแรปงข้โสมมตุิฐานจโรับรู้ในสว่นขโงลู้ถอโหุ้นล่านก าไรขาดทนุ
เบ็ดเสร็จโอ่นในงวดที่เกิดขึน้ ต้นทนุบริการในโดีตจโถกูรับรู้ทนัทีในก าไรหรอโขาดทนุ

2.17 ประมาณการหนีส้ิน 

กปุ่มบริษัทจโบนัทึกรรโมาณการหนีส้ินซึ่งไม่รวมถึงรรโมาณการหนีส้ินส าหรับลปตโบแทนพนกังานคโนัเร็น
ภารโลกูพนัในรัจจบุนัตามกฎหมาชหรอโตามข้โตกปงที่จดัท าไว้คโนัเร็นลปสอบเนอ่โงมาจากเหตกุารณเในโดีตคซึ่งการ
น ารโภารโลกูพนันัน้มีความเร็นไรได้คโ่นข้างแน่ว่าจโสง่ลปให้กปุม่บริษัทต้โงสญูเสีชทรัพชากรโโกไรคแปโตาม
รรโมาณการที่น่าเนอ่โถอโขโงจ านวนที่ต้โงจ่าชคในกรณีที่กปุม่บริษัทคาดว่ารรโมาณการหนีส้ินเร็นราชจ่าชที่จโ
ได้รับคอนคกปุม่บริษัทจโบนัทกึเร็นสนิทรัพชเแชกตา่งหากเมอ่โคาดวา่นา่จโได้รับราชจ่าชนัน้คอนโชา่งแนน่โน 

2.18 ทุนเรือนหุ้น 

หุ้นสามญัจโจดัรรโเภทไว้เร็นสว่นขโงลู้ถอโหุ้น หุ้นรรโเภทโอ่นซึง่รวมถึงหุ้นบริุมสิทธ์ินนิดบงัคบัไถ่ถโนจโจดัรรโเภท
ไว้เร็นหนีส้นิ 

ต้นทนุสว่นเพิ่มท่ีเก่ีชวข้โงกบัการโโกหุ้นใหมห่รอโการโโกสทิธิในการซอโ้หุ้นซึ่งสทุธิจากภาษีจโถกูแสดงในสว่นขโงลู้
ถอโหุ้นคโดชน าไรหกัจากสิง่ตโบแทนที่ได้รับจากการโโกหุ้นดงักปา่ว 
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2.19 การรับรู้รายได้ 

รายได้ประกอบด้วยมูลค่ายุติธรรมที่จะได้รับจากการขายสินค้าและบริการซึ่งเกิดขึน้จากกิจกรรมตามปกติของ
กลุม่บริษัท รายได้จะแสดงด้วยจ านวนเงินสทุธิจากภาษีขาย เงินคืนและสว่นลด โดยไม่รวมรายการขายภายใน
กลุม่บริษัทส าหรับงบการเงินรวม รายได้จากการขายสินค้ารับรู้เมื่อผู้ซือ้รับโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนที่เป็น
สาระส าคญัของความเป็นเจ้าของสนิค้า รายได้จากการให้บริการเกมออนไลน์รับรู้เมื่อผู้ เลน่เกมใช้บริการแล้ว และ
รายได้คา่สทิธิในการบริการให้เลน่เกมจากร้านเกมรับรู้โดยวิธีเส้นตรงตามระยะเวลาของสทิธิ 

รายได้ดอกเบีย้และรายได้อื่นรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง เว้นแตจ่ะมีความไมแ่นน่อนในการรับช าระ 

รายได้เงินปันผลรับรู้เมื่อสทิธิที่จะได้รับเงินปันผลนัน้เกิดขึน้

2.20 การจ่ายเงนิปันผล 

เงินปันผลจ่ายไปยงัผู้ ถือหุ้นของบริษัทจะรับรู้ในด้านหนีส้นิในงบการเงินของกลุม่บริษัทในรอบระยะเวลาบญัชีซึง่ที่
ประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทได้อนุมตัิการจ่ายเงินปันผลประจ าปี และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้อนุมตัิการ
จ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล 

2.21 ข้อมูลจ าแนกตามส่วนงาน 

สว่นงานด าเนินงานได้ถกูรายงานในลกัษณะเดียวกบัรายงานภายในที่น าเสนอให้ผู้มีอ านาจตดัสินใจสงูสดุด้านการ
ด าเนินงาน ผู้มีอ านาจตดัสินใจสงูสดุด้านการด าเนินงานหมายถึงบุคคลที่มีหน้าที่ในการจัดสรรทรัพยากรและ
ประเมินผลการปฏิบตัิงานของส่วนงานด าเนินงาน ซึ่งพิจารณาว่าคือคณะกรรมการบริษัทที่ท าการตดัสินใจเชิง   
กลยทุธ์ 

3. การจัดการความเสี่ยงทางการเงนิ

3.1 ปัจจัยความเสี่ยงทางการเงนิ 

กลุม่บริษัทต้องเผชิญกบัความเสีย่งทางการเงินท่ีส าคญัได้แก่ ความเสี่ยงจากตลาด (รวมถึงความเสี่ยงจากอตัรา
แลกเปลีย่น และความเสีย่งจากอตัราดอกเบีย้) ความเสีย่งจากการให้สนิเช่ือ และความเสีย่งด้านสภาพคลอ่ง ฝ่าย
บริหารของกลุม่บริษัทเป็นผู้ด าเนินการในการจดัการความเสีย่ง แผนการจดัการความเสีย่งโดยรวมของกลุม่บริษัท
จึงมุ่งเน้นความผนัผวนของตลาดการเงินและแสวงหาวิธีการลดผลกระทบที่ท าให้เสียหายต่อผลการด าเนินงาน
ทางการเงินของกลุม่บริษัทให้เหลอืน้อยที่สดุเทา่ที่เป็นไปได้ 

3.1.1 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 

กลุ่มบริษัทมีบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่มีการด าเนินงานในต่างประเทศ ซึ่งกลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงจาก  
อตัราแลกเปลีย่นเงินตราตา่งประเทศที่เกิดจากสกลุเงินตราตา่งประเทศ โดยสว่นใหญ่เป็นสกลุเงินดอลลาร์
สหรัฐฯ, ริงกิตมาเลเซีย, เหรียญสิงคโปร์ และเปโซฟิลิปปินส์ อย่างไรก็ตาม กลุม่บริษัทเช่ือว่าในสถานการณ์
ปัจจบุนัความเสีย่งด้านอตัราแลกเปลีย่นเงินตราตา่งประเทศจะไมม่ีผลกระทบที่เป็นสาระส าคญัต่อผลการ
ด าเนินงานของกลุม่บริษัท ผู้บริหารจึงไมไ่ด้ใช้ตราสารอนพุนัธ์ทางการเงินเพื่อป้องกนัความเสี่ยงจากอตัรา
แลกเปลีย่นดงักลา่ว 

3.1.2 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบีย้

ความเสี่ยงจากอตัราดอกเบีย้ของกลุม่บริษัทเกิดจากหนีส้ินตามสญัญาเช่าการเงินและเจ้าหนีกิ้จการที่
เก่ียวข้องกนั หนีส้นิตามสญัญาเช่าการเงินคิดอตัราดอกเบีย้แบบผนัแปร และเจ้าหนีกิ้จการที่เก่ียวข้องกนั
คิดอตัราดอกเบีย้แบบคงที่ ทัง้นีผู้้บริหารพิจารณาเห็นวา่ความเสีย่งจากอตัราดอกเบีย้ไมเ่ป็นสาระส าคญั  

3.1.3 ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ 

รายได้สว่นใหญ่ของกลุม่บริษัทได้แก่ รายได้คา่เกมส์ออนไลน์ ซึ่งลกูค้าสว่นใหญ่จะจ่ายให้ลว่งหน้า ดงันัน้ 
กลุม่บริษัทไม่เคยประสบปัญหาในการเรียกเก็บหนีอ้ย่างเป็นสาระส าคญั นอกจากนี ้กลุ่มบริษัทมีความ
เสี่ยงด้านการให้สินเช่ือจากลกูหนีกิ้จการที่เก่ียวข้องกันและเงินให้กู้ ยืมแก่กิจการที่เก่ียวข้องกันซึ่งไม่มี
หลกัประกนั โดยผู้บริหารมีการประเมินและพิจารณาความสามารถในการช าระเงินของกิจการที่เก่ียวข้อง
กนัดงักลา่วอยา่งสม ่าเสมอ 

3.1.4 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง 

การจัดการความเสี่ยงด้านสภาพคลอ่งอย่างรอบคอบ หมายถึง การด ารงไว้ซึ่งเงินสดและหลกัทรัพย์ที่มี
ตลาดรองรับอยา่งเพียงพอ ความสามารถในการหาแหลง่เงินทนุท่ีเพียงพอและความสามารถในการบริหาร
ความเสีย่ง กลุม่บริษัทตัง้เป้าหมายจะด ารงความยืดหยุน่ในการระดมเงินทนุโดยการรักษาวงเงินสินเช่ือให้
มีความเพียงพอเนื่องจากลกัษณะทางธุรกิจที่มีการเปลีย่นแปลงอยูต่ลอดเวลา 
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3.2 การประมาณมูลค่ายุติธรรม 

ตารางตอ่ไปนีแ้สดงการวิเคราะห์เคร่ืองมือทางการเงินที่วดัมลูค่าด้วยมลูค่ายตุิธรรมจ าแนกตามวิธีการประมาณ
มลูคา่ ความแตกตา่งของระดบัข้อมลูสามารถแสดงได้ดงันี ้

 ราคาเสนอซือ้ขาย (ไมต้่องปรับปรุง) ในตลาดที่มีสภาพคลอ่งส าหรับสินทรัพย์หรือหนีส้ินอย่างเดียวกนั (ข้อมลู
ระดบั 1)

 ข้อมลูอื่นนอกเหนือจากราคาเสนอซือ้ขายซึ่งรวมอยู่ในระดบั 1 ท่ีสามารถสงัเกตได้โดยตรง (ได้แก่ ข้อมลูราคา
ตลาด) หรือโดยอ้อม (ได้แก่ ข้อมูลที่ค านวณมาจากราคาตลาด) ส าหรับสินทรัพย์นัน้หรือหนีส้ินนัน้ (ข้อมูล
ระดบัท่ี 2)

 ข้อมลูส าหรับสินทรัพย์หรือหนีส้ินซึ่งไม่ได้อ้างอิงจากข้อมลูที่สามารถสงัเกตได้จากตลาด (ข้อมลูที่ไม่สามารถ
สงัเกตได้) (ข้อมลูระดบัท่ี 3)

ตารางตอ่ไปนีแ้สดงถึงสนิทรัพย์ทางการเงินท่ีวดัมลูคา่ด้วยมลูคา่ยตุิธรรม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 

งบการเงนิรวม 
ข้อมูลระดับที่ 1 ข้อมูลระดับที่ 2 รวม 

พันบาท พันบาท พันบาท 
สินทรัพย์ทางการเงนิเพื่อค้า 

 เงินลงทนุเพื่อค้าตราสารทนุ 909 - 909 
      เงินลงทนุเพื่อค้าตราสารหนี ้ - 11,790 11,790 
สนิทรัพย์รวม 909 11,790 12,699 

งบการเงนิเฉพาะบริษัท 
ข้อมูลระดับที่ 1 ข้อมูลระดับที่ 2 รวม 

พันบาท พันบาท พันบาท 
สินทรัพย์ทางการเงนิเพื่อค้า 

  เงินลงทนุเพื่อค้าตราสารทนุ 909 - 909 
      เงินลงทนุเพื่อค้าตราสารหนี ้ - 9,132 9,132 
สนิทรัพย์รวม 909 9,132 10,041 
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 ตารางตอ่ไปนีแ้สดงถึงสนิทรัพย์ทางการเงินท่ีวดัมลูคา่ด้วยมลูคา่ยตุิธรรม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557

งบการเงนิรวม 
ข้อมูลระดับที่ 1 ข้อมูลระดับที่ 2 รวม 

พันบาท พันบาท พันบาท 
สินทรัพย์ทางการเงนิเพื่อค้า 

 เงินลงทนุเพื่อค้าตราสารทนุ 5,486 - 5,486 
      เงินลงทนุเพื่อค้าตราสารหนี ้ - 56,346 56,346 
สนิทรัพย์รวม 5,486 56,346 61,832 

งบการเงนิเฉพาะบริษัท 
ข้อมูลระดับที่ 1 ข้อมูลระดับที่ 2 รวม 

พันบาท พันบาท พันบาท 
สินทรัพย์ทางการเงนิเพื่อค้า 

 เงินลงทนุเพื่อค้าตราสารทนุ 5,486 - 5,486 
      เงินลงทนุเพื่อค้าตราสารหนี ้ - 53,720 53,720 
สนิทรัพย์รวม 5,486 53,720 59,206 

ไมม่ีรายการโอนระหวา่งระดบัท่ี 1 และระดบัท่ี 2 ของล าดบัชัน้มลูคา่ยตุิธรรมในระหวา่งปี 

เคร่ืองมือทางการเงินในระดบัที่ 1 

มลูคา่ยติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินที่ซือ้ขายในตลาดที่มีสภาพคลอ่งอ้างอิงจากราคาเสนอซือ้ขาย ณ วนัที่ในงบ
การเงิน ตลาดจะถือเป็นตลาดที่มีสภาพคลอ่งเมื่อราคาเสนอซือ้ขายมีพร้อมและสม ่าเสมอ จากการแลกเปลี่ยน จาก
ตวัแทน นายหน้า กลุ่มอุตสาหกรรม ผู้ ให้บริการด้านราคา หรือหน่วยงานบริษัท และราคานัน้แสดงถึงรายการใน
ตลาดที่เกิดขึน้จริงอยา่งสม ่าเสมอ ในราคาซึ่งคู่สญัญาซึ่งเป็นอิสระจากกนัพึงก าหนดในการซือ้ขาย (Arm’s length 
basis) ราคาเสนอซือ้ขายที่ใช้ส าหรับสินทรัพย์ทางการเงินที่ถือโดยกลุม่บริษัทได้แก่ราคาเสนอซือ้ปัจจุบนั เคร่ืองมือ
ทางการเงินนีร้วมอยูใ่นระดบัท่ี 1  

เคร่ืองมือทางการเงินในระดบัที่ 2 

มลูคา่ยติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินที่ไมไ่ด้มีการซือ้ขายในตลาดที่มีสภาพคลอ่ง (ตวัอยา่งเช่น ตราสารอนพุนัธ์ที่
มีการซือ้ขายในตลาดรองที่ไม่ได้มีการจัดตัง้อย่างเป็นทางการ  (over-the-counter) วดัมูลค่าโดยใช้เทคนิคการ
ประเมินมลูค่า โดยเทคนิคการประเมินมลูค่านีใ้ช้ประโยชน์สงูสดุจากข้อมูลในตลาดที่สงัเกตได้ที่มีอยู่และอ้างอิง
จากประมาณการของกิจการเองมาใช้น้อยที่สดุเท่าที่เป็นไปได้ ถ้าข้อมลูที่เป็นสาระส าคญัทัง้หมดในการวดัมลูค่า
ยตุิธรรมได้มาจากข้อมลูที่สงัเกตได้ เคร่ืองมือนัน้จะรวมอยูใ่นระดบัที่ 2 

มลูคา่ยติุธรรมของสนิทรัพย์และหนีส้นิทางการเงินที่วดัมลูค่าด้วยวิธีราคาทนุตดัจ าหน่ายมีมลูค่าใกล้เคียงกบัมลูค่า
ตามบญัชี 
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4.2 การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี 

กลุม่บริษัทได้มีการปรับงบการเงินย้อนหลงัเนื่องจากการเปลีย่นแปลงนโยบายการบญัชีเก่ียวกบัก าไรและขาดทนุจาก
การประมาณการตามคณิตศาสตร์ประกนัภยั (Actuarial gains and losses) เพื่อให้สอดคล้องกบัการเปลี่ยนแปลง
ของมาตรฐานการบญัชี ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบญัชีส าหรับงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จส าหรับปี
สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 มีดงัตอ่ไปนี ้

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท 
รายการ รายการ 

ตามท่ี ปรับปรุง ตามที่ ตามที่ ปรับปรุง ตามท่ี 
รายงานไว้เดิม เพิ่มขึน้(ลดลง) ปรับใหม่ รายงานไว้เดิม เพิ่มขึน้(ลดลง) ปรับใหม่ 

พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 

(2) ต้นทนุขายและการให้บริการ 961,336 1,022 962,358 369,371 1,022 370,393 
คา่ใช้จ่ายในการขาย 91,232 84 91,316 51,243 84 51,327 
คา่ใช้จ่ายในการบริหาร 324,475 (19) 324,456 180,555 789 181,344 
ก าไรจากการวดัมลูค่าใหม่ของภาระผกูพนั
   ผลประโยชน์พนกังาน - 1,086 1,086 - 1,894 1,894 
ภาษีเงินได้ของรายการท่ีจะไม่จดัประเภท 
   รายการใหม่ไปยงัก าไรหรือขาดทนุ 
   ในภายหลงั - (379) (379) - (379) (379)

(2) เพื่อปฏิบตัิตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง ผลประโยชน์ตอบแทนพนกังาน ซึ่งมีผลบงัคบั
ใช้ ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2558 บริษัทและกลุม่บริษัทได้มีการปรับงบการเงินย้อนหลงั (หมายเหต ุ2.2.1)
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ผลกระทบต่อขาดทุนต่อหุ้นส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท 
ขาดทุนต่อหุ้นขัน้พืน้ฐาน ขาดทุนต่อหุ้นขัน้พืน้ฐาน 

บาทต่อหุ้น บาทต่อหุ้น

ก่อนปรับปรุง (1.27) (1.01) 
รายการปรับปรุงที่เกิดจากการเปลีย่นแปลงนโยบายการบญัชี 
   (หมายเหต ุ4.2) และการแก้ไขข้อผิดพลาด (หมายเหต ุ4.3) 0.02 - 
หลงัปรับปรุง (1.25) (1.01) 

5. ประมาณการทางบัญชีที่ส าคัญ ข้อสมมติฐานและการใช้ดุลยพินิจ

การประมาณการ ข้อสมมติฐานและการใช้ดุลยพินิจ ได้มีการประเมินทบทวนอย่างต่อเนื่อง และอยู่บนพืน้ฐานของ
ประสบการณ์ในอดีตและปัจจยัอื่น ๆ  ซึง่รวมถึงการคาดการณ์ถึงเหตกุารณ์ในอนาคตที่เช่ือวา่มีเหตผุลในสถานการณ์ขณะนัน้ 

กลุม่บริษัทมีการประมาณการทางบญัชี และใช้ข้อสมมติฐานที่เก่ียวข้องกบัเหตุการณ์ในอนาคต ผลของประมาณการทาง
บญัชีอาจไมต่รงกบัผลที่เกิดขึน้จริง ประมาณทางการบญัชีที่ส าคญัและข้อสมมติฐานที่มีความเสี่ยงอย่างเป็นสาระส าคญัที่
อาจเป็นเหตใุห้เกิดการปรับปรุงยอดคงเหลอืของสนิทรัพย์และหนีส้นิในรอบระยะเวลาบญัชีหน้า มีดงันี  ้

(ก) ประมาณการการด้อยคา่ของคา่ความนิยม สนิทรัพย์ไมม่ีตวัตน และคา่สทิธิจ่ายลว่งหน้า 

กลุม่บริษัททดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยมทกุปีและพิจารณาการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตวัตน และค่าสิทธิจ่าย
ลว่งหน้า เมื่อมีข้อบ่งชีข้องการด้อยค่าตามที่ได้กลา่วในหมายเหตุ 2.12 มลูค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยสินทรัพย์ที่
ก่อให้เกิดเงินสดพิจารณาจากการค านวณมูลค่าจากการใช้ การค านวณดังกล่าวอาศัยการประมาณการ  ณ วนัที่ 31 
ธนัวาคม พ.ศ. 2558 กลุม่บริษัทได้พิจารณาจากการตัง้คา่เผ่ือการด้อยคา่ของคา่ความนิยมเต็มจ านวนแล้ว (หมายเหต ุ15) 

(ข) ประมาณการการด้อยคา่ของเงินลงทนุในบริษัทยอ่ย บริษัทร่วม และการร่วมค้า 

กลุม่บริษัททดสอบการด้อยค่าของเงินลงทนุในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และการร่วมค้า ตามที่ได้กลา่วในหมายเหต ุ2.12 
มลูค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดพิจารณาจากการค านวณมลูค่าจากการใช้ การค านวณ
ดงักลา่วอาศยัการประมาณการ (หมายเหต ุ13) 
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(ค) อปุกรณ์ และสนิทรัพย์ไมม่ีตวัตน 

ผู้บริหารเป็นผู้ประมาณการอายุการใช้งานและมลูค่าคงเหลือส าหรับอปุกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตวัตน ซึ่งอายกุารใช้งาน 
ของสนิทรัพย์สว่นใหญ่จะพิจารณาจากอายกุารใช้งานเชิงเทคนิคและประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ โดยผู้บริหารจะมีการทบทวน 
ค่าเสื่อมราคาเมื่ออายุการใช้งานและมูลค่าคงเหลือมีความแตกต่างไปจากการประมาณการในงวดก่อนอย่างเป็น
สาระส าคญั หรือมีการตดัจ าหนา่ยสนิทรัพย์ที่เสือ่มสภาพหรือไมไ่ด้ใช้งานโดยการขายหรือเลกิใช้ 

(ง) คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู 

กลุม่บริษัทได้ประมาณการคา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูเพื่อให้สะท้อนถึงการด้อยค่าลงของลกูหนีก้ารค้าและเงินให้กู้ยืมรวมถึง
ดอกเบีย้ค้างรับ อนัเป็นผลมาจากการที่ลกูหนีผิ้ดนดัช าระหนีห้รือไม่มีความสามารถในการช าระหนี ้โดยการประมาณการ
นัน้จะพิจารณาจากประสบการณ์ในอดีตของการติดตามทวงถาม ความมีช่ือเสียง และอายขุองหนีท้ี่คงค้าง ของลกูหนีแ้ต่
ละรายโดยส่วนใหญ่ผู้บริหารจะพิจารณาตัง้ค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสูญเต็มจ านวนส าหรับยอดลูกหนีท้ี่ค้างนานและไม่มี
หลกัประกนัใดๆ 

(จ) ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 

มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานขึน้อยู่กับหลายปัจจัยที่ใช้ในการค านวณตามหลกัคณิตศาสตร์
ประกันภยัโดยมีข้อสมมติฐานหลายตวั รวมถึงข้อสมมติฐานเก่ียวกับอตัราคิดลด การเปลี่ยนแปลงของข้อสมมติฐาน
เหลา่นีจ้ะสง่ผลกระทบตอ่มลูคา่ของภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 

กลุม่บริษัทได้พิจารณาอตัราคิดลดที่เหมาะสมในแต่ละปี ซึ่งได้แก่อตัราดอกเบีย้ที่ควรจะใช้ในการก าหนดมลูค่าปัจจุบนั
ของประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะต้องจ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน ในการพิจารณาอัตราคิดลดที่
เหมาะสมกลุม่บริษัทพิจารณาใช้อตัราผลตอบแทนในตลาดของพนัธบตัรรัฐบาล ซึ่งเป็นสกุลเงินเดียวกบัสกุลเงินที่ต้อง
จ่ายช าระผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ และมีอายุครบก าหนดใกล้เคียงกับระยะเวลาที่ต้องจ่ายช าระภาระผูกพัน
ผลประโยชน์พนกังานที่เก่ียวข้อง 

ข้อสมมติฐานหลกัอื่นๆส าหรับภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังานอ้างอิงกบัสถานการณ์ปัจจุบนัในตลาด ข้อมูลเพิ่มเติม
เปิดเผยในหมายเหต ุ20 

6. การจัดการความเสี่ยงในส่วนของทุน

วตัถปุระสงค์ของกลุม่บริษัทในการบริหารทนุของบริษัทนัน้เพื่อด ารงไว้ซึ่งความสามารถในการด าเนินงานต่อเนื่องของกลุ่ม
บริษัทเพื่อสร้างผลตอบแทนต่อผู้ ถือหุ้นและเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่มีส่วนได้เสียอื่น และเพื่อด ารงไว้ซึ่งโครงสร้างของทุนที่
เหมาะสมเพื่อลดต้นทนุของเงินทนุ 

ในการด ารงไว้หรือปรับโครงสร้างของทุน กลุ่มบริษัทอาจปรับนโยบายการจ่ ายเงินปันผลให้กับผู้ ถือหุ้น การคืนทุนให้แก่         
ผู้ ถือหุ้น การออกหุ้นใหม ่หรือการขายทรัพย์สนิเพื่อลดภาระหนี ้



154

7 ข้อมูลจ ำแนกตำมส่วนงำน 

คณะกรรมการบริษัท คือ ผู้มีอ านาจตดัสินใจสงูสดุด้านการด าเนินงานของกลุม่บริษัท ผู้บริหารก าหนดสว่นงานด าเนินงาน
จากข้อมลูที่ถกูสอบทานโดยคณะกรรมการบริษัท และมีวตัถปุระสงค์เพื่อจดัสรรทรัพยากรและประเมินผลการปฏิบตัิงาน 

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาธุรกิจจากเขตภูมิศาสตร์และประเภทผลิตภณัฑ์และบริการ ส าหรับเขตภมูิศาสตร์ ผู้บริหาร
พิจารณาจากผลการปฏิบตัิงานในเขตประเทศไทย ประเทศสิงคโปร์ ประเทศมาเลเซีย  ประเทศฟิลิปปินส์และประเทศอื่นๆ 
ส าหรับประเภทผลิตภณัฑ์และบริการ ผู้บริหารพิจารณากิจกรรมจากการให้บริการเกมออนไลน์และจากการเป็นตวัแทน
จ าหนา่ยในเขตภมูิศาสตร์เหลา่นี ้รายได้หลกัของกิจการเกิดจากการให้บริการเกมออนไลน์  

คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินผลการปฏิบตัิการของสว่นงานด าเนินงานโดยวดัมลูค่าของก าไรก่อนดอกเบีย้ก่อนค่าใช้จ่าย  
ทางภาษีท่ีได้ปรับปรุงแล้ว เกณฑ์ในการวดัมลูค่านัน้ไม่รวมหน่วยงานด าเนินงานท่ียกเลิกและผลกระทบของค่าใช้จ่ายที่ไม่ควร
เกิดขึน้อีกจากสว่นงานด าเนินงาน เช่น ต้นทนุปรับโครงสร้าง ค่าใช้จ่ายเก่ียวกบักฎหมาย และการด้อยค่าของค่าความนิยม 
เมื่อการด้อยค่านัน้เกิดจากเหตกุารณ์ที่เกิดไม่บ่อย การวดัมูลค่านัน้จะไม่รวมผลกระทบของการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ที่
ช าระด้วยตราสารทนุ และก าไรขาดทนุท่ียงัไมรั่บรู้ของสินทรัพย์ทางการเงิน นอกจากนีร้ายได้ทางการเงินและต้นทนุทางการ
เงินจะไมถ่กูจดัสรรไปยงัสว่นงานด าเนินงาน เพราะฝ่ายบริหารการเงินสว่นกลางท าหน้าที่บริหารจดัการเก่ียวกบัการเงินของ
กลุม่บริษัท 

รายได้ระหวา่งสว่นงานนัน้มกีารต่อรองราคากนัเป็นอิสระในลกัษณะของผู้ที่ไมม่ีความเก่ียวข้องกนั รายได้จากลกูค้าภายนอก 
ที่รายงานแก่คณะกรรมการบริษัทนัน้วดัมลูคา่ลกัษณะเดียวกนักบัมลูคา่ในก าไรหรือขาดทนุ 

ข้อมลูสว่นงานด าเนินงานท่ีน าเสนอนีส้อดคล้องกบัรายงานภายในของบริษัทที่ผู้มีอ านาจตดัสินใจสงูสุดด้านการด าเนินงาน
ได้รับและสอบทานอย่างสม ่าเสมอเพื่อใช้ในการตดัสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กับส่วนงานและประเมินผลการด าเนินงาน
ของสว่นงาน ทัง้นีผู้้มีอ านาจตดัสนิใจสงูสดุด้านการด าเนินงานของบริษัท คือคณะกรรมการบริษัท 

เพื่อวตัถปุระสงค์ในการบริหารงาน บริษัทและบริษัทยอ่ยจดัโครงสร้างองค์กรเป็นหนว่ยธุรกิจตามประเภทของผลิตภณัฑ์และ
บริการ บริษัทและบริษัทยอ่ยมีสว่นงานท่ีรายงานทัง้สิน้ 2 สว่นงาน ดงันี ้ 

 สว่นงานจากการให้บริการเกมออนไลน์ เป็นสว่นงานที่ให้บริการเกมที่ด าเนินงานผ่านระบบอินเตอร์เน็ต โดยใช้ระบบ
เซิร์ฟเวอร์ (server) ของกลุม่บริษัท

 สว่นงานจากการเป็นตวัแทนจ าหนา่ย เป็นสว่นงานการเป็นตวัแทนจ าหนา่ยผลติภณัฑ์เกมพีซี (PC Offline game) และ
การให้บริการช่องทางการช าระเงิน

ผู้มีอ านาจตดัสินใจสูงสดุสอบทานผลการด าเนินงานของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจากกันเพื่อวัตถุประสงค์ในการตดัสินใจ
เก่ียวกบัการจดัสรรทรัพยากรและการประเมินผลการปฏิบตัิงาน บริษัทประเมินผลการปฏิบตัิงานของสว่นงานโดยพิจารณา
จากก าไรหรือขาดทนุจากการด าเนินงานและสินทรัพย์รวมซึ่งวดัมลูค่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกบัที่ใช้ในการวดัก าไรหรือขาดทุน
จากการด าเนินงานและสนิทรัพย์รวมในข้อมลูทางการเงิน  

การบนัทกึบญัชีส าหรับรายการระหวา่งสว่นงานท่ีรายงานเป็นไปในลกัษณะเดียวกบัการบนัทึกบญัชีส าหรับรายการธุรกิจกบั
บคุคลภายนอก 
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ข้อมลูรายได้และก าไรของสว่นงานของบริษัทและบริษัทยอ่ยส าหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2557 
มีดงัตอ่ไปนี ้ 

ส่วนงานเกม ส่วนงานตัวแทน 
ออนไลน์ 1) จ าหน่าย 2) อ่ืน ๆ งบการเงินรวม 
พ.ศ. 
2558 

 พ.ศ. 
2557 

พ.ศ. 
2558 

พ.ศ. 
2557 

 พ.ศ. 
2558 

พ.ศ.  
2557 

พ.ศ.  
2558 

พ.ศ.  
2557 

พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 

รายได้จากการขายและบริการ 
   ให้กบัลกูค้าภายนอก 691,045 954,361 51,095 113,418 118,356 173,038 860,496 1,240,817 

ก าไร (ขาดทนุ) ของส่วนงาน 209,703 303,244 21,595 23,311 (8,197) (48,096) 223,101 278,459 
รายได้ (คา่ใช้จ่าย) ท่ีไม่ได้ปันส่วน: 
ดอกเบีย้รับ 2,675 5,142 
รายได้อ่ืน 35,643 24,066 
คา่ใช้จ่ายอ่ืน (407,621) (427,604) 
ขาดทนุจากการตดัจ าหน่ายและ 
ด้อยคา่คา่สิทธิจ่ายล่วงหน้า (49,853) (47,970) 
ขาดทนุจากการตดัจ าหน่ายและ 
ด้อยคา่สินทรัพย์ไม่มีตวัตน (174,955) (208,926) 
ขาดทนุจากการด้อยคา่ของ 
คา่ความนิยม (155,649) (94,205) 
รายได้ภาษีเงินได้ 13,592 18,995 
ส่วนของผู้ มีส่วนได้เ สียท่ีไม่ มีอ านาจ
ควบคมุ 37,919 68,445 
ขาดทุนส่วนท่ีเป็นของผู้ ถือหุ้นของบริษัท
ส าหรับปี (475,148) (383,598) 

1) ส่วนงานจากการให้บริการเกมออนไลน์ เป็นส่วนงานที่ให้บริการเกมที่ด าเนินงานผ่านระบบอินเตอร์เน็ต โดยใช้ระบบเซิร์ฟเวอร์
(server) ของกลุ่มบริษัท

2)  ส่วนงานจากการเป็นตัวแทนจ าหน่าย เป็นส่วนงานการเป็นตัวแทนจ าหน่ายผลิตภัณฑ์เกมพีซี (PC Offline game) และการ
ให้บริการช่องทางการช าระเงนิ
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ข้อมูลเกี่ยวกับเขตภมิูศาสตร์ 

รายได้จากลกูค้าภายนอกส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2557 ก าหนดขึน้ตามสถานที่ตัง้ของบริษัท
และบริษัทยอ่ย 

งบการเงนิรวม 
พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 
พันบาท พันบาท 

ไทย 499,396 643,722  
สงิคโปร์ 209,499  302,180  
มาเลเซีย 1,844  180,475  
ประเทศอื่นๆ 149,757  114,440  
รวม 860,496 1,240,817 

8. เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท 
พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 
พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 

เงินสดในมือ 186 214 36 72 
เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืน 
   เมื่อทวงถาม 121,007 132,832 49,389 60,050 
เงินฝากประจ าไมเ่กิน 3 เดือน - 20,000 - 20,000 
รวมเงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 121,193 153,046 49,425 80,122 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมื่อทวงถามและเงินฝากประจ าไม่เกิน 3 เดือนมีอตัรา
ดอกเบีย้ระหวา่งร้อยละ 0.05 ถึง 2.50 ตอ่ปี (พ.ศ. 2557: ร้อยละ 0.05 ถึง 2.30 ตอ่ปี) 
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9. เงนิลงทุนระยะสัน้

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท 
พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 

เงินฝากสถาบนัการเงิน 80,578 - - - 
เงินลงทนุในหลกัทรัพย์เพื่อค้า 

 ตราสารหนี ้- มลูคา่ยตุิธรรม 11,790 56,346 9,132 53,720 
 ตราสารทนุ - มลูคา่ยตุิธรรม 909 5,486 909 5,486 

93,277 61,832 10,041 59,206 

เงนิฝากสถาบันการเงนิ 

เงินฝากสถาบนัการเงินของกลุม่บริษัทประกอบด้วยเงินฝากสถาบนัการเงินประเภทครบก าหนดเกินกว่าสามเดือนแต่ไม่เกิน
หนึง่ปี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 เงินฝากสถาบนัการเงินมีอตัราดอกเบีย้ระหวา่งร้อยละ 0.07 ถึงร้อยละ 0.33 ตอ่ปี 

เงนิลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า 

การเปลีย่นแปลงของเงินลงทนุในหลกัทรัพย์เพื่อค้ามีรายละเอียดดงันี ้

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท 
พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 

ราคาตามบญัชีต้นปี - สทุธิ 61,832 209,596 59,206 169,141 
ยอดซือ้หลกัทรัพย์ 24,726 32,670 24,726 32,670 
ยอดขายหลกัทรัพย์ (72,598) (182,636) (72,598) (144,761) 
การเปลีย่นแปลงมลูคา่ยตุิธรรม (1,261) 2,202 (1,293) 2,156 
ราคาตามบญัชีปลายปี - สทุธิ 12,699 61,832 10,041 59,206 
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10. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ื่น

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท 
พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 

ลกูหนีก้ารค้า - บคุคลภายนอก 99,644 115,761 54,423 81,500 
หกั  คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู (5,735) (5,588) (2,136) (2,136) 
ลกูหนีก้ารค้า - สทุธิ 93,909 110,173 52,287 79,364 

ลกูหนีก้ารค้า - กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 
   (หมายเหต ุ28) 56,197 69,887 37,277 28,068 
หกั  คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู (หมายเหต ุ28) (20,966) (19,400) (26,218) (22,894) 
ลกูหนีก้ารค้า - สทุธิ 35,231 50,487 11,059 5,174 

ลกูหนีก้ารค้า - สทุธิ 129,140 160,660 63,346 84,538 
ลกูหนีกิ้จการท่ีเก่ียวข้องกนั (หมายเหต ุ28) 213 70 24,259 21,278 
หกั  คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู 

- กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั (หมายเหต ุ28) - - (19,206) (9,685) 
ดอกเบีย้ค้างรับจากบคุคลภายนอก 3,320 465 89 465 
ดอกเบีย้ค้างรับจากกิจการทีเ่ก่ียวข้องกนั 
   (หมายเหต ุ28) 152 - 6,559 3,467 
หกั  คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู 
- ดอกเบีย้ค้างรับจากกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั - - (6,559) - 
รายได้ค้างรับจากบคุคลภายนอก 4,512 3,972 3,878 3,893 
รายได้ค้างรับจากกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั - - - - 
ลกูหนีอ้ื่นจากบคุคลภายนอก 5,502 5,859 - - 
หกัคา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู - บคุคลภายนอก (887) (850) - - 
ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ้ื่น - สทุธิ 141,952 170,176 72,366 103,956 
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ลกูหนีก้ารค้า สามารถวิเคราะห์ตามอายหุนีท้ี่ค้างช าระได้ดงันี ้

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท 
พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 

บุคคลภายนอก 
ลกูหนีก้ารค้า 
 ยงัไมถ่ึงก าหนดช าระ 69,573 61,551 36,329 46,275 
 ไมเ่กิน 3 เดือน 22,723 46,472 15,914 33,089 
 3 - 6 เดือน 149 2,048 19 91 
 6 - 12 เดือน - 120 5 - 
 เกินกวา่ 12 เดือน 7,199 5,570 2,156 2,045 
รวม 99,644 115,761 54,423 81,500 
หกั  คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู (5,735) (5,588) (2,136) (2,136) 
ลกูหนีก้ารค้าบคุคลภายนอก - สทุธิ 93,909 110,173 52,287 79,364 

กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 
ลกูหนีก้ารค้า 
 ยงัไมถ่ึงก าหนดช าระ 4,052 2,112 1,655 1,096 
 ไมเ่กิน 3 เดือน 10,012 3,645 9,351  2,392  
 3 - 6 เดือน 634  1,877  276  1,687  
 6 - 12 เดือน 6,530  17,298  3,052  3,493  
 เกินกวา่ 12 เดือน 34,969  44,955  22,943  19,400  
รวม 56,197 69,887 37,277 28,068 
หกั  คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู  (20,966) (19,400) (26,218) (22,894) 
ลกูหนีก้ารค้ากิจการท่ีเก่ียวข้องกนั-สทุธิ 35,231 50,487 11,059 5,174 
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11. สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท 
พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 
พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 

ลกูหนีก้รมสรรพากร 1,621 1,579 298 298 
ภาษีถกูหกั ณ ที่จ่ายรอเรียกคืน 17,078 11,202 3,955 - 
คา่ใช้จ่ายจ่ายลว่งหน้า 16,834 15,232 4,388 4,457 
ภาษีซือ้ยงัไมถ่ึงก าหนด 14,530 2,279 270 453 
อื่นๆ 20,084 33,346 7,545 8,974 
รวมสนิทรัพย์หมนุเวียนอื่น 70,147 63,638 16,456 14,182 

12. เงนิฝากธนาคารที่ติดภาระค า้ประกัน

กลุ่มบริษัทได้น าเงินฝากประจ าไปค า้ประกันวงเงินสินเช่ือ และไปวางเป็นหลกัประกันการอุทธรณ์ต่อกรมสรรพากรในคดี  
การถกูประเมินภาษีมลูคา่เพิ่ม 
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13. เงนิลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และการร่วมค้า

13 (ก) เงนิลงทุนในบริษัทย่อย 
กลุม่บริษัทมีบริษัทยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 ดงัตอ่ไปนี ้

ช่ือ 

สถานท่ีหลักใน
การประกอบ

ธุรกิจ/ประเทศท่ี
จดทะเบียนจัดตัง้ ลักษณะของธุรกิจ 

สัดส่วนของ
หุ้นสามัญท่ี
ถือโดย

บริษัทใหญ่ 
(ร้อยละ) 

สัดส่วนของ
หุ้นสามัญท่ี
ถือโดยกลุ่ม

บริษัท 
(ร้อยละ) 

สัดส่วนของ 
หุ้นสามัญท่ีถือโดย
ส่วนได้เสียท่ีไม่มี
อ านาจควบคุม 

(ร้อยละ) 

ทางตรง 

บริษัทย่อยท่ีถือหุ้นโดยบริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด (มหาชน) 

บริษัท เอ แคปปิตอล จ ากดั ไทย ธุรกิจลงทนุ 100.00 100.00 - 
บริษัท เอเชียซอฟท์  อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั ไทย ธุรกิจลงทนุ 100.00 100.00 - 
บริษัท ฟันบ็อกซ์ จ ากดั ไทย บริการความบนัเทงิผ่านเว็บไซต์ 100.00 100.00 - 
   (เดมิช่ือ “บริษัท เพลย์พาร์ค จ ากดั”) 
บริษัท เพลย์ไซเบอร์เกมส์ จ ากดั ไทย บริการเกมออนไลน์ 99.99 99.99 0.01 
CIB Development Sdn. Bhd. มาเลเซยี บริการเกมออนไลน์ 61.68 61.68 38.32 
บริษัท ธิง้ค์พลสั ดจิิตอล จ ากดั ไทย บริการด้านการตลาดผ่านเครือข่าย 59.99 59.99 40.01 

   อินเตอร์เน็ตและให้บริการ ขายสื่อโฆษณา 
Level Up! Inc. ฟิลปิปินส ์ บริการเกมออนไลน์ 100.00 100.00 - 
บริษัท มิริน อินโนเวชัน่ จ ากดั ไทย พฒันาเกมบนโทรศพัท์เคลื่อนท่ี 65.00 65.00 35.00 
บริษัท เพลย์พาร์ค จ ากดั ไทย บริการเกมออนไลน์ 99.99 99.99 0.01 
   (เดมิช่ือ “บริษัท ฟันบ็อกซ์ จ ากดั”) 

ทางอ้อม 

บริษัทย่อยท่ีถือหุ้นโดยบริษัท เอเชียซอฟท์ อนิเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด 
Asiasoft Online Pte. Ltd. สงิคโปร์ บริการเกมออนไลน์ - 100.00 - 
AS Online Sdn. Bhd. และบริษัทย่อย  มาเลเซยี บริการเกมออนไลน์ - 100.00 - 
   (Trilight Cove Enterprises Ltd.) 
PT. Asiasoft อินโดนีเซีย บริการเกมออนไลน์ - 79.90 20.10 

บริษัทย่อยท่ีถือหุ้นโดย CIB Development Sdn. Bhd. 
CIB Net Station Sdn. Bhd มาเลเซยี บริการเกมออนไลน์ - 100.00 - 
   และบริษัทย่อย 
   (Chinesego Sdn.  Bhd.) 

บริษัทยอ่ยดงักลา่วข้างต้นได้รวมอยูใ่นการจดัท างบการเงินรวมของกลุม่บริษัท สดัสว่นของสิทธิในการออกเสียงในบริษัท
ย่อยท่ีถือโดยบริษัทใหญ่ไม่แตกต่างจากสดัสว่นที่ถือหุ้นสามญั บริษัทใหญ่ไม่ได้ถือหุ้นบริุมสิทธิของบริษัทย่อยที่รวมอยู่ใน
กลุม่บริษัท 
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ยอดรวมของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ ำนำจควบคุมมีจ ำนวน (5.02) ล้ำนบำท ซึ่งประกอบด้วยส่วนได้เสียที่ไม่มีอ ำนำจ
ควบคมุของบริษัทยอ่ยทีไ่มม่ีสำระส ำคญั 

กำรเปลีย่นแปลงของเงินลงทนุในบริษัทยอ่ยสำมำรถวิเครำะห์ได้ดงัตอ่ไปนี ้

งบการเงนิเฉพาะบริษัท 
ส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

พันบาท พันบาท 

รำคำตำมบญัชีต้นปี - สทุธิ 396,166 433,065 
กำรลงทนุเพิ่มขึน้ 102 144,347 
กำรจ ำหนำ่ย  - - 
รำยกำรขำดทนุจำกกำรด้อยคำ่ (366,668) (181,246) 

รำคำตำมบญัชีปลำยปี - สทุธิ 29,600 396,166 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
รำคำทนุ 584,714 584,612 
หกั  คำ่เผ่ือกำรด้อยคำ่ (555,114) (188,446) 
รำคำตำมบญัชี - สทุธิ 29,600 396,166 

เมื่อวนัที่ 23 เมษำยน พ.ศ. 2558 กลุ่มบริษัทจดทะเบียนปิดบริษัท ฟันบ็อกซ์ จ ำกัด (เดิมช่ือ “บริษัท เพลย์พำร์ค 
จ ำกัด”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยแห่งหนึ่งในประเทศไทย บริษัทย่อยนัน้ประกอบธุรกิจในส่วนงำนบริกำรควำมบนัเทิงผ่ำน
เว็บไซต์ สนิทรัพย์สทุธิของบริษัทย่อยนัน้ ณ วนัที่ 23 เมษำยน พ.ศ. 2558 เป็นจ ำนวนเงินทัง้สิน้ 674,198 บำท และมีผล
ขำดทนุจำกกำรด ำเนินงำนส ำหรับงวดเป็นจ ำนวนเงินทัง้สิน้ 50,950 บำท บริษัทย่อยดงักลำ่วอยู่ระหว่ำงกำรช ำระ
บญัชี 

บริษัทเข้ำซือ้หุ้นสำมญัของบริษัท เพลย์พำร์ค จ ำกดั (เดิมช่ือ “บริษัท ฟันบ็อกซ์ จ ำกดั”) เมื่อวนัที่ 9 มิถนุำยน พ.ศ. 
2558 ในสดัสว่นร้อยละ 99.99 ของหุ้นที่ออกและช ำระแล้วทัง้หมดของเพลย์พำร์ค คิดเป็นจ ำนวนหุ้นสำมญัทัง้หมด 
399,998 หุ้น มลูค่ำหุ้นที่ตรำไว้หุ้นละ 100 บำท ในรำคำรวมทัง้สิน้ 100,000 บำท ผู้ขำยหุ้นสำมญั คือ บริษัท เอ 
แคปปิตอล จ ำกดั ซึง่เป็นบริษัทยอ่ยที่บริษัทมีอตัรำกำรถือหุ้นอยูร้่อยละ 99.99 

บริษัทเข้ำซือ้หุ้นสำมญัของบริษัท เพลย์ไซเบอร์เกมส์ จ ำกดั เมื่อวนัที่ 27 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2558 ในสดัสว่นร้อยละ 
39.99 ของหุ้นท่ีออกและช ำระแล้ว จำกสว่นได้เสยีที่ไมม่ีอ ำนำจควบคมุ คิดเป็นจ ำนวนหุ้นสำมญัทัง้หมด 800,000 หุ้น 
มลูคำ่หุ้นท่ีตรำไว้หุ้นละ 10 บำท ในรำคำรวมทัง้สิน้ 2,125 บำท  
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เงนิลงทุนที่ปฏิบัติตามวิธีส่วนได้เสีย 

จ ำนวนที่รับรู้ในงบแสดงฐำนะกำรเงินมีดงันี ้

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 

บริษัทร่วม 29,756 5,881 25,073 - 
กำรร่วมค้ำ - - - - 

29,756 5,881 25,073 - 

จ ำนวนที่รับรู้ในก ำไรหรือขำดทนุมีดงันี ้
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท 

ส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 
พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 

บริษัทร่วม (4,519) 1,399 - - 
กำรร่วมค้ำ - - - - 

(4,519) 1,399 - - 

13 (ข) เงนิลงทุนในบริษัทร่วม 

สถานที่ประกอบ สัดส่วนของส่วนได้เสีย 

ช่ือ 
ธุรกิจ/ประเทศที่
จดทะเบียนจัดตัง้ 

พ.ศ. 2558 
(ร้อยละ) 

พ.ศ. 2557 
(ร้อยละ) ลักษณะความสัมพันธ์ 

วธีิการวัด
มูลค่า 

ทางตรง 
Pomelo Network Pte. Ltd. ไต้หวนั/สิงคโปร์ 11.01 - พัฒนำแอปพลิเคชันและระบบส่ง

ข้อควำมบนโทรศพัท์เคล่ือนท่ี
วธีิส่วนได้เสีย 

ทางอ้อม 
บริษัท ไทยแวร์ คอมมิวนิเคชัน่ จ ำกดั ไทย 40.00 40.00 บริกำรผ่ำนเวบ็ไซต์ วธีิส่วนได้เสีย 
บริษัท ไซเบอร์เกมส์ คอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั ไทย 30.00 30.00 บริกำรระบบเช่ือมตอ่คอมพิวเตอร์ วธีิส่วนได้เสีย 
Playpark Inc. ฟิลิปปินส์ 40.00 40.00 บริกำรเกมออนไลน์ วธีิส่วนได้เสีย 

กลุม่บริษัทพิจำรณำเงินลงทนุใน Pomelo Network Pte. Ltd. เป็นเงินลงทนุในบริษัทร่วม ถึงแม้จะมีสดัสว่นถือหุ้น
เพียงร้อยละ 11.01 เนื่องจำกบริษัทมีอิทธิพลอยำ่งมีสำระส ำคญัผำ่นกำรมีสดัส่วนในกำรออกเสยีง 
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การเปลีย่นแปลงของเงินลงทนุในบริษัทร่วมระหวา่งปีสามารถวิเคราะห์ได้ดงัตอ่ไปนี  ้

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท 
พันบาท พันบาท 

ส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 
ราคาตามบญัชีต้นปี - สทุธิ 5,881 - 
การลงทนุเพิ่มขึน้   25,073 25,073 
เงินปันผลรับ (202) - 
สว่นแบง่ขาดทนุ (4,519) - 
ราคาตามบญัชีปลายปี - สทุธิ 26,233 25,073 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 
ราคาตามบญัชี 37,864 25,073 
หกั  คา่เผ่ือการด้อยคา่สะสม (11,631) - 
ราคาตามบญัชี - สทุธิ 26,233 25,073 

รายการข้างลา่งนีแ้สดงรายช่ือบริษัทร่วมที่มสีาระส าคญัตอ่กลุม่บริษัทตามความเห็นของกรรมการ บริษัทร่วมดงักลา่ว
มีทนุเรือนหุ้นทัง้หมดเป็นหุ้นสามญั ซึง่กลุม่บริษัทได้ถือหุ้นทางตรง  

ข้อมูลทางการเงนิโดยสรุปส าหรับบริษัทร่วม 

ข้อมลูทางการเงินส าหรับบริษัท Pomelo Network Pte. Ltd. ซึง่ปฏิบตัิตามวิธีสว่นได้เสยี แสดงดงัตอ่ไปนี ้

งบแสดงฐานะการเงนิโดยสรุป 
(ไม่ได้ตรวจสอบ) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2558 
พันบาท 

ส่วนที่หมุนเวียน 
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 2,450 
สนิทรัพย์หมนุเวียนอื่น (ไมร่วมเงินสด) - 
สนิทรัพย์หมนุเวียนรวม 2,450 
หนีส้นิทางการเงินหมนุเวียน(ไมร่วมเจ้าหนีก้ารค้า) - 
หนีส้นิหมนุเวียนอื่น(รวมเจ้าหนีก้ารค้า) (654) 
หนีส้นิหมนุเวียนรวม (654) 

ส่วนที่ไม่หมุนเวียน 
สนิทรัพย์ 91,187 
สนิทรัพย์สทุธิ 92,983 
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งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จโดยสรุป 

(ไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธันวำคม 

พ.ศ. 2558 
พันบำท 

รายได้ 18 
คา่ใช้จ่ายในการขายและบริหาร (40,221) 
คา่เสือ่มราคาและคา่ตดัจ าหนา่ย (542) 
รายได้ดอกเบีย้ 2 
คา่ใช้จ่ายดอกเบีย้ (809) 
ขาดทนุก่อนคา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้ (41,552) 
คา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้ - 
ก าไรหลงัภาษีจากการด าเนินงานตอ่เนื่อง (41,552) 

ก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอื่น - 
ก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จรวม (41,552) 
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม - 

งบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จของ Pomelo Network Pte. Ltd. เป็นข้อมลูที่จดัท าโดยฝ่าย
บริหารโดยยงัไมไ่ด้ผา่นการตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชี อยา่งไรก็ตาม ผู้บริหารพิจารณาวา่ผลกระทบตอ่งบการเงินรวม
ของกลุม่บริษัท ไมม่ีสาระส าคญั 

ข้อมลูข้างต้นเป็นจ านวนที่รวมอยูใ่นงบการเงินของบริษัทร่วม (ซึง่ไม่ใช่เพียงแค่สว่นแบ่งของกลุม่บริษัทในบริษัทร่วม
ดงักลา่ว) และปรับปรุงเก่ียวกบัความแตกตา่งของนโยบายการบญัชีของกลุม่บริษัทและบริษัทร่วม 
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การกระทบยอดรายการข้อมูลทางการเงนิโดยสรุป 

การกระทบยอดรายการระหวา่งข้อมลูทางการเงินโดยสรุปกบัมลูคา่ตามบญัชีของสว่นได้เสยีของกิจการในบริษัทร่วม 

ข้อมูลทางการเงนิโดยสรุป Pomelo Network Pte. Ltd. 
ส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 

พ.ศ. 2558 
พันบาท 

สินทรัพย์สุทธิ ณ วันที่ 1 มกราคม 142,947 
ขาดทนุในระหวา่งปี (41,552) 
ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืน - 
ผลตา่งจากอตัราแลกเปล่ียน (8,412) 
สินทรัพย์สุทธิ ณ วันสิน้ปี 92,983 
ส่วนได้เสียในบริษัทร่วม (ร้อยละ 11.01) 10,237 
คา่ความนิยม 10,260 
มูลค่าตามบัญชี 20,497 

บริษัทลงทนุในหุ้นบริุมสิทธิของ Pomelo Network Pte. Ltd. ในเดือนมิถนุายน พ.ศ. 2558 เป็นจ านวน 750,000 หุ้น
ของหุ้นท่ีออกจ าหนา่ย คิดเป็นมลูคา่ 750,000 เหรียญสหรัฐฯ โดยบริษัทช าระเงินด้วยเงินสด 750,000 เหรียญสหรัฐฯ 
หรือ 25,072,500 บาท  

กลุม่บริษัทไมม่ีหนีส้นิท่ีอาจเกิดขึน้ซึง่เก่ียวข้องกบัสว่นได้เสยีของกลุม่บริษัทในบริษัทร่วม 

บริษัทร่วมที่แต่ละรายไม่มีสาระส าคัญ 

นอกเหนือจากส่วนได้เสียในบริษัทร่วมดังกล่าวข้างต้น กลุ่มบริษัทยังมีส่วนได้เสียในบริษัทร่วมที่แต่ละรายไม่ มี
สาระส าคญัอีกจ านวนหนึง่ ซึง่ได้บนัทกึเงินลงทนุโดยใช้วิธีสว่นได้เสยี 

พ.ศ. 2558 
พันบาท 

มลูคา่ตามบญัชีโดยรวมของส่วนได้เสียในบริษัทร่วมซึง่กิจการบนัทกึบญัชี 
   ตามวธีิส่วนได้เสียแตล่ะรายท่ีไม่มีสาระสาคญั 9,259 
จ านวนรวมของส่วนแบง่ในบริษัทร่วม 
ก าไรหรือขาดทนุจากการด าเนินงานตอ่เน่ือง 57 
ก าไรหรือขาดทนุหลงัภาษีจากการด าเนินงานท่ียกเลิก - 
ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืน - 
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 57 
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13 (ค) เงนิลงทุนในการร่วมค้า 

สัดส่วนของส่วนได้เสีย 

ช่ือ 
สถานที่ประกอบธุรกิจ/

ประเทศที่จดทะเบียนจัดตัง้
พ.ศ. 2558 
(ร้อยละ) 

พ.ศ. 2557 
(ร้อยละ) 

ลักษณะของ
ธุรกิจ วธีิการวัดมูลค่า 

ทางตรง 
CIB GameOne Limited มาเลเซีย 50.00 50.00 พฒันาเกม วธีิส่วนได้เสีย 

เงินลงทนุในการร่วมค้าเป็นเงินลงทนุใน CIB GameOne Limited โดย CIB Development Sdn. Bhd. (บริษัทย่อย) 
ลงทุนในบริษัทดงักลา่วในสดัส่วนร้อยละ 50 คิดเป็นมูลค่าตามราคาทนุจ านวน 3 ริงกิต หรือเทียบเท่าประมาณ 30 
บาท  

CIB Development Sdn. Bhd. ได้รับรู้สว่นแบ่งผลขาดทนุจากเงินลงทนุใน CIB GameOne Limited จนมลูค่าตาม
บญัชีตามวิธีสว่นได้เสียเท่ากบัศนูย์ และไม่รับรู้สว่นแบ่งผลขาดทนุที่เกินกว่านัน้ เนื่องจาก CIB Development Sdn. 
Bhd. ไม่ได้มีภาระผูกพนัตามกฎหมายหรือทางพฤตินยัที่ต้องจ่ายเงินเพื่อช าระภาระผูกพนัของ CIB GameOne 
Limited 
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14. อุปกรณ์

งบการเงนิรวม 

ส่วนปรับปรุง
อาคาร 

อุปกรณ์แม่
ข่าย 

อุปกรณ์และ
เคร่ืองตกแต่ง

ส านักงาน ยานพาหนะ 
สินทรัพย์

ระหว่างตดิตัง้ รวม 
พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 

วันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2557 
ราคาทุน 27,616 321,345 106,053 26,799 3,068 484,881 
หกั  ค่าเสื่อมราคาสะสม (16,276) (211,347) (82,046) (18,648) - (328,317) 
ราคาตามบัญชี - สุทธิ 11,340 109,998 24,007 8,151 3,068 156,564 

ส าหรับปีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 
ราคาตามบญัชีต้นปี - สทุธิ 11,340 109,998 24,007 8,151 3,068 156,564 
ผลตา่งจากอตัราแลกเปล่ียน (49) (2,110) (482) (204) - (2,845) 
การได้มาซึง่บริษัทย่อย - ทนุ 8,345 179,965 51,066 593 - 239,969 
การได้มาซึ่งบริษัทย่อย - ค่าเสื่อมราคาสะสม (8,186) (164,952) (51,023) (593) - (224,754) 
ซือ้สินทรัพย์  1,418 12,144 8,795 - 1,507 23,864 
โอนเข้า (ออก) 2,833 - 136 - (2,969) - 
จ าหน่าย/ตดัจ าหน่ายสนิทรัพย์ - สทุธิ (49) (783) (4,230) (1,986) - (7,048) 
ค่าเสื่อมราคา (3,995) (45,134) (10,481) (2,384) - (61,994) 
ราคาตามบัญชีปลายปี - สุทธิ 11,657 89,128 17,788 3,577 1,606 123,756 

วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 
ราคาทุน 38,191 494,049 142,016 18,800 1,606 694,662 
หกั  ค่าเสื่อมราคาสะสม (26,534) (404,921) (124,228) (15,223) - (570,906) 
ราคาตามบัญชี - สุทธิ 11,657 89,128 17,788 3,577 1,606 123,756 

ส าหรับปีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 
ราคาตามบญัชีต้นปี - สทุธิ 11,657 89,128 17,788 3,577 1,606 123,756 
ผลตา่งจากอตัราแลกเปล่ียน 78 382 77 (101) - 436 
ซือ้สินทรัพย์  1,986 4,843 18,718 134 (50) 25,631 
โอนเปลี่ยนประเภทไปเป็นสินทรัพย์ไม่มีตวัตน - - - - (1,556) (1,556) 
จ าหน่าย/ตดัจ าหน่ายสนิทรัพย์ - สทุธิ (1,732) (2,135) (4,692) - - (8,559) 
ค่าเสื่อมราคา (4,451) (29,383) (15,462) (1,706) - (51,002) 
ราคาตามบัญชีปลายปี - สุทธิ 7,538 62,835 16,429 1,904 - 88,706 

วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 
ราคาทุน 32,595 486,061 149,089 14,263 - 682,008 
หกั  ค่าเสื่อมราคาสะสม (25,057) (423,226) (132,660) (12,359) - (593,302) 
ราคาตามบัญชี - สุทธิ 7,538 62,835 16,429 1,904 - 88,706 
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งบการเงนิเฉพาะบริษัท 

ส่วนปรับปรุง
อาคาร 

อุปกรณ์แม่
ข่าย 

อุปกรณ์และ
เคร่ืองตกแต่ง

ส านักงาน ยานพาหนะ 
สินทรัพย์

ระหว่างตดิตัง้ รวม 
พันบาท พันบาท พนับาท พันบาท พันบาท พันบาท 

วันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2557 
ราคาทุน 19,202 153,561 50,309 14,901 3,068 241,041 
หกั  ค่าเสื่อมราคาสะสม (9,498) (109,188) (37,611) (11,387) - (167,684) 
ราคาตามบัญชี - สุทธิ 9,704 44,373 12,698 3,514 3,068  73,357  

ส าหรับปีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 
2557 
ราคาตามบญัชีต้นปี - สทุธิ  9,704   44,373   12,698   3,514   3,068   73,357  
ซือ้สินทรัพย์  - 5,226 4,303 - 100 9,629 
โอนเข้า (ออก)  1,612  - - - (1,612) - 
จ าหน่าย/ตดัจ าหน่ายสนิทรัพย์ - สทุธิ - - (40) - - (40) 
ค่าเสื่อมราคา (3,314) (14,834) (6,413) (1,368) - (25,929) 
ราคาตามบัญชีปลายปี - สุทธิ 8,002 34,765 10,548 2,146 1,556 57,017 

วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 
ราคาทุน 20,814 150,242 51,338 12,211 1,556 236,161 
หกั  ค่าเสื่อมราคาสะสม (12,812) (115,477) (40,790) (10,065) - (179,144) 
ราคาตามบัญชี - สุทธิ 8,002 34,765 10,548 2,146 1,556 57,017 

ส าหรับปีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 
2558 
ราคาตามบญัชีต้นปี - สทุธิ 8,002 34,765 10,548 2,146 1,556 57,017 
ซือ้สินทรัพย์  - - 1,373 - - 1,373 
โอนเปลี่ยนประเภทไปเป็นสินทรัพย์ไม่มีตวัตน - - - - (1,556) (1,556) 
จ าหน่าย/ตดัจ าหน่ายสนิทรัพย์ - สทุธิ (189) (12) (60) - - (261) 
ค่าเสื่อมราคา (3,184) (12,662) (4,775) (948) - (21,569) 
ราคาตามบัญชีปลายปี - สุทธิ 4,629 22,091 7,086 1,198 - 35,004 

วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 
ราคาทุน 18,304 141,676 48,431 8,050 - 216,461 
หกั  ค่าเสื่อมราคาสะสม (13,675) (119,585) (41,345) (6,852) - (181,457) 
ราคาตามบัญชี - สุทธิ 4,629 22,091 7,086 1,198 - 35,004 
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15. ค่าความนิยม

งบการเงนิรวม 
พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 
พันบาท พันบาท 

วันที่ 1 มกราคม  
ราคาทนุ 249,854 164,855 
หกั  คา่เผ่ือการด้อยคา่ (94,205) - 
ราคาตามบญัชี - สทุธิ 155,649 164,855 

ส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 
ราคาตามบญัชีต้นปี - สทุธิ 155,649 164,855 
การได้มาซึง่บริษัทยอ่ย - 84,999 
การด้อยคา่ (155,649) (94,205) 
ราคาตามบญัชีปลายปี - สทุธิ - 155,649 

วันที่ 31 ธันวาคม  
ราคาทนุ 155,649 249,854 
หกั  คา่เผ่ือการด้อยคา่ (155,649) (94,205) 
ราคาตามบญัชี - สทุธิ - 155,649 

มลูคา่ตามบญัชีของสว่นงานได้ถกูท าให้ลดลงโดยการรับรู้ผลขาดทนุจากการด้อยคา่ของคา่ความนิยม ขาดทนุดงักลา่วได้รับรู้
ในงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จส าหรับปี 
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16. สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น

งบการเงนิรวม 
ค่าลิขสิทธ์ิ

เกม 
โปรแกรม

คอมพิวเตอร์ 
ค่าสิทธิการใช้
สนามกอล์ฟ 

ความสัมพันธ์
กับลูกค้า 

เคร่ืองหมาย 
การค้า รวม 

พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 

วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2557 
ราคาทนุ 822,494 39,238 3,930 55,538 51,133 972,333 
หกั  คา่ตดัจ าหน่ายสะสม (353,549) (36,169) - (13,080) (4,214) (407,012) 
หกั  คา่เผ่ือการด้อยคา่ (44,964) - (372) - - (45,336)
ราคาตามบญัชี - สทุธิ 423,981 3,069 3,558 42,458 46,919 519,985 

ส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 
   31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 
ราคาตามบญัชีต้นปี - สทุธิ 423,981 3,069 3,558 42,458 46,919 519,985 
ผลตา่งจากอตัราแลกเปลี่ยน (3,552) 1 (105) - 104 (3,552) 
การได้มาซึง่บริษัทยอ่ย 22,964 - - - 10,005 32,969 
การซือ้เพ่ิมขึน้ 96,587 6,966 - - - 103,553 
โอนระหวา่งปี 2,633 - - - - 2,633 
การจ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย 
   สินทรัพย์ - สทุธิ (113,822) (80) - - - (113,902)
การตดัจ าหน่าย (97,603) (871) - (7,931) (2,962) (109,367) 
การด้อยคา่ (98,833) - (1,084) - - (99,917)
ราคาตามบญัชีปลายปี - สทุธิ 232,355 9,085 2,369 34,527 54,066 332,402 

วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 
ราคาทนุ 810,378 46,125 3,780 55,538 61,245 977,066 
หกั  คา่ตดัจ าหน่ายสะสม (436,646) (37,040) - (21,011) (7,179) (501,876) 
หกั  คา่เผ่ือการด้อยคา่ (141,377) - (1,411) - - (142,788)
ราคาตามบญัชี - สทุธิ 232,355 9,085 2,369 34,527 54,066 332,402 
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งบการเงนิรวม 

ค่าลิขสิทธ์ิเกม 
โปรแกรม
คอมพวิเตอร์ 

ค่าสิทธิการใช้
สนามกอล์ฟ 

ความสัมพัน
ธ์กับลูกค้า 

เคร่ืองหมาย 
การค้า รวม 

พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 

ส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 
   31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 
ราคาตามบญัชีต้นปี - สทุธิ 232,355 9,085 2,369 34,527 54,066 332,402 
ผลตา่งจากอตัราแลกเปล่ียน (2,178) - 60 - 787 (1,331) 
การซือ้เพิ่มขึน้ 92,658 2,268 - - - 94,926 
โอนเปล่ียนประเภทจากอปุกรณ์ - 1,556 - - - 1,556 
การจ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย 
   สินทรัพย์ - สทุธิ (60,027) 301 - - - (59,726) 
การตดัจ าหน่าย (101,767) (1,563) - (7,931) (3,060) (114,321) 
การด้อยคา่ (36,841) - - (26,596) (51,793) (115,230) 
ราคาตามบญัชีปลายปี - สทุธิ 124,200 11,647 2,429 - - 138,276

วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 
ราคาทนุ 726,660 51,421 3,875 55,538 61,674 899,168 
หกั  คา่ตดัจ าหน่ายสะสม (426,910) (39,774) - (28,942) (9,881) (505,507) 
หกั  คา่เผ่ือการด้อยคา่ (175,550) - (1,446) (26,596) (51,793) (255,385) 
ราคาตามบญัชี - สทุธิ 124,200 11,647 2,429 - - 138,276
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งบการเงนิเฉพาะบริษัท 

ค่าลิขสิทธ์ิเกม 
โปรแกรม

คอมพวิเตอร์ รวม 
พันบาท พันบาท พันบาท 

วันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2557 
ราคาทนุ 429,021 40,631 469,652 
หกั  คา่ตดัจ าหน่ายสะสม (150,787) (37,339) (188,126) 
หกั  คา่เผ่ือการด้อยคา่ (22,284) - (22,284)
ราคาตามบญัชี - สทุธิ 255,950 3,292 259,242 

ส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 
ราคาตามบญัชีต้นปี - สทุธิ 255,950 3,292 259,242 
การซือ้เพิ่มขึน้ 61,066 6,966 68,032 
โอนระหวา่งปี 4,835 - 4,835
การจ าหน่าย/ตดัจ าหน่ายสินทรัพย์ - สทุธิ (19,974) - (19,974)
การตดัจ าหน่าย (56,474) (871) (57,345)
การด้อยคา่ (44,999) - (44,999)
ราคาตามบญัชีปลายปี - สทุธิ 200,404 9,387 209,791 

วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 
ราคาทนุ 443,415 47,597 491,012 
หกั  คา่ตดัจ าหน่ายสะสม (175,728) (38,210) (213,938) 
หกั  คา่เผ่ือการด้อยคา่ (67,283) - (67,283)
ราคาตามบญัชี - สทุธิ 200,404 9,387 209,791 
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งบการเงนิเฉพาะบริษัท 

ค่าลิขสทิธ์ิเกม 
โปรแกรม

คอมพวิเตอร์ รวม 
พันบาท พันบาท พันบาท 

ส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 
ราคาตามบญัชีต้นปี - สทุธิ 200,404 9,387 209,791 
การซือ้เพิ่มขึน้ 60,018 2,268 62,286 
โอนเปลีย่นประเภทจากอปุกรณ์ - 1,556 1,556 
การจ าหนา่ย/ตดัจ าหนา่ยสนิทรัพย์ - สทุธิ (71,669) - (71,669) 
การตดัจ าหนา่ย (18,153) - (18,153) 
การด้อยคา่ (74,247) (1,564) (75,811) 
ราคาตามบญัชีปลายปี - สทุธิ 96,353 11,647 108,000 

วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 
ราคาทนุ 343,768 51,421 395,189 
หกั  คา่ตดัจ าหนา่ยสะสม (161,980) (39,774) (201,754) 
หกั  คา่เผ่ือการด้อยคา่ (85,435) - (85,435) 
ราคาตามบญัชี - สทุธิ 96,353 11,647 108,000 

17. เงนิกู้ยมืระยะสัน้จากสถาบันการเงนิ

รายการเคลือ่นไหวของเงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงินในระหวา่งปี มีดงัตอ่ไปนี ้

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท 
พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 
พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 

ส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 
ยอดคงเหลอืตามบญัชีต้นปี 60,995 12,941 - - 
กู้ยืมเพิ่ม 23,233 48,054 23,233 - 
จ่ายคืนเงินกู้ยืม (59,768) - - - 
ผลตา่งจากอตัราแลกเปลีย่น (1,227) - - - 
ยอดคงเหลอืตามบญัชีปลายปี 23,233 60,995 23,233 - 
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ความเสีย่งจากอตัราดอกเบีย้ของเงินกู้ยืมของกลุม่บริษัทและบริษัท มีดงัตอ่ไปนี ้

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท 
พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 
พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 

เงินกู้ยืม 
อตัราดอกเบีย้คงที่ 23,233 60,995 23,233 - 
อตัราดอกเบีย้ลอยตวั - - - - 

รวมเงินกู้ยืม 23,233 60,995 23,233 - 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 เงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงินดงักลา่วมีอตัราดอกเบีย้ร้อยละ 2.85 - 4.00 ต่อปี และมี
ระยะเวลาครบก าหนดไมเ่กิน 4 เดือน (พ.ศ. 2557 : อตัราดอกเบีย้ร้อยละ 1.71 - 2.24 ตอ่ปี) 

วงเงนิกู้ยมื 

ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2557 บริษัทได้รับวงเงินกู้ ยืมระยะสัน้จากธนาคารแห่งหนึ่งเป็นจ านวน 150 ล้านบาท เพื่อใช้ลงทุน 
ในค่าลิขสิทธ์ิเกม และจ่ายช าระค่าลิขสิทธ์ิ อย่างไรก็ตาม วงเงินถกูลดลงจาก 150 ล้านบาท เป็น 25 ล้านบาท ในวนัที่ 14 
สงิหาคม พ.ศ. 2558 โดยมียอดวงเงินท่ียงัไมไ่ด้เบิกใช้คงเหลอืจ านวน 1.8 ล้านบาท 

18. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ื่น

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท 
พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 

เจ้าหนีก้ารค้า - บคุคลอื่น 55,427 41,566 249 453 
เจ้าหนีก้ารค้า - กิจการที่เก่ียวข้องกนั (หมายเหต ุ28) 315 193 5,328 11,300 
เจ้าหนีอ้ื่น - กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั (หมายเหต ุ28) - 46 - - 
เจ้าหนีอ้ื่น - บคุคลอื่น 35,868 21,593 4,926 5,164 
คา่ลขิสทิธ์ิค้างจ่าย 15,913 44,816 - 14,038 
เจ้าหนีค้า่สทิธิจ่ายลว่งหน้า - 26,491 - 26,491 
เจ้าหนีค้า่ซือ้อปุกรณ์และสนิทรัพย์ไมม่ีตวัตน 44,456 11,843 38,656 11,843 
คา่ใช้จ่ายค้างจ่าย 40,976 41,290 15,875 24,082 
รวมเจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ื่น 192,955 187,838 65,034 93,371 
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19. ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี

ภาษีเงินได้รอตดับญัชีค านวณจากผลแตกตา่งชัว่คราวตามวิธีหนีส้นิโดยใช้อตัราภาษีร้อยละ 20  

สนิทรัพย์และหนีส้นิภาษีเงินได้รอการตดับญัชีสามารถวิเคราะห์ได้ดงันี ้

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท 
พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 

สนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 
สนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีที่จะใช้ 
   ประโยชน์ภายใน 12 เดือน 27,248 25,658 27,248 25,658 
สนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีที่จะใช้ 

 ประโยชน์เกินกวา่ 12 เดือน 28,615 35,412 27,796 32,196 
55,863 61,070 55,044 57,854 

หนีส้นิภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 
หนีส้นิภาษีเงินได้รอการตดับญัชีที่จะจ่ายช าระ 
   ภายใน 12 เดือน - - - - 
หนีส้นิภาษีเงินได้รอการตดับญัชีที่จะจ่ายช าระ 

 เกินกวา่ 12 เดือน (742) (21,508) - - 
(742) (21,508) - - 

สนิทรัพย์(หนีส้นิ)ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี - สทุธิ 55,121 39,562 55,044 57,854 

รายการเคลือ่นไหวของภาษีเงินได้รอการตดับญัชีมีดงันี ้

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท 
พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 

ภาษีเงินได้รอตดับญัชี - สทุธิ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 39,562 14,630 57,854 43,968 
เพิ่ม (ลด) ในก าไรหรือขาดทนุ 15,998 25,311 (2,371) 14,265 
เพิ่ม (ลด) ในก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอื่น (439) (379) (439) (379)
ภาษีเงินได้รอตดับญัชี - สทุธิ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 55,121 39,562 55,044 57,854 
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รายการเคลือ่นไหวของสนิทรัพย์และหนีส้นิภาษีเงินได้รอการตดับญัชีมีดงันี ้

งบการเงนิรวม 
รายได้(ค่าใช้จ่าย) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 
ในก าไรหรือ

ขาดทุน พ.ศ. 2558 

 
พันบาท พันบาท พันบาท 

สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี 
   คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู 6,943 (6,505) 438 

คา่เผ่ือการลดลงของมลูคา่สนิค้าคงเหลอื 740 (83) 657 
คา่เผ่ือการด้อยคา่ของคา่ลขิสทิธ์ิจ่ายลว่งหน้า 9,670 (3,660) 6,010 
คา่เผ่ือการด้อยคา่ของสนิทรัพย์ไมม่ีตวัตนอื่น 13,498 2,043 15,541 
รายได้และคา่สทิธิรับลว่งหน้า 35,602 4,615 40,217 
ต้นทนุคา่สทิธิที่สมัพนัธ์กบัรายได้รับลว่งหน้า (10,482) (1,557) (12,039) 
คา่ใช้จ่ายทีย่งัไมไ่ด้รับประโยชน์ทางภาษี 2,164 (1,386) 778 
คา่เสือ่มราคาสะสม - อปุกรณ์ 846 882 1,728 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 2,089 444 2,533 
61,070 (5,207) 55,863 

หนีส้ินภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี 

คา่เสือ่มราคาสะสม - อปุกรณ์ (2,019) 1,277 (742) 

สนิทรัพย์ไมม่ีตวัตนที่เกิดจากการรวมธุรกิจ (19,489) 19,489 - 
(21,508) 20,766 (742) 

สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอตัดบัญชี - สุทธิ 39,562 15,559 55,121 
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งบการเงนิเฉพาะบริษัท 
รายได้(ค่าใช้จ่าย) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 
ในก าไรหรือ

ขาดทุน พ.ศ. 2558 
พันบาท พันบาท พันบาท 

สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี 

คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู 6,943 (6,505) 438 
คา่เผ่ือการลดลงของมลูคา่สนิค้าคงเหลอื 740 (83) 657 
คา่เผ่ือการด้อยคา่ของคา่ลขิสทิธ์ิจ่ายลว่งหน้า 9,670 (3,660) 6,010 
คา่เผ่ือการด้อยคา่ของสนิทรัพย์ไมม่ีตวัตนอื่น 12,648 4,439 17,087 
รายได้และคา่สทิธิรับลว่งหน้า 32,709 4,615 37,324 
ต้นทนุคา่สทิธิที่สมัพนัธ์กบัรายได้รับลว่งหน้า (9,955) (1,557) (11,512) 
คา่ใช้จ่ายทีย่งัไมไ่ด้รับประโยชน์ทางภาษี 2,164 (1,386) 778 
คา่เสือ่มราคาสะสม - อปุกรณ์ 846 882 1,728 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 2,089 445 2,534 
57,854 (2,810) 55,044 

หนีส้ินภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี 

คา่เสือ่มราคาสะสม - อปุกรณ์ - - - 

สนิทรัพย์ไมม่ีตวัตนที่เกิดจากการรวมธุรกิจ - - - 
- - - 

สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอตัดบัญชี - สุทธิ 57,854 (2,810) 55,044 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีส าหรับรายการขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ยกไปจะรับรู้ได้ไม่เกินจ านวนที่เป็นไปได้
คอ่นข้างแนว่า่จะมีก าไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะใช้ประโยชน์ทางภาษีนัน้ 
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20. ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

จ ำนวนที่รับรู้ในงบแสดงฐำนะกำรเงินมีดงันี ้

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท 
พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 

มลูคำ่ปัจจบุนัของภำระผกูพนัผลประโยชน์ 
   เมื่อเกษียณอำย ุ 14,088 12,696 12,666 10,445 
หนีส้นิท่ีรับรู้ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน 14,088 12,696 12,666 10,445 

รำยกำรเคลือ่นไหวของภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำนในระหวำ่งปี มีดงัตอ่ไปนี ้

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท 
พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 

ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำนต้นปี 14,223 12,701 11,972 11,207 
หกั หนีส้นิในช่วงที่เปลีย่นแปลงที่ยงัไมรั่บรู้ (1,527) (3,161) (1,527) (3,055) 
รำคำตำมบญัชีต้นปี 12,696 9,540 10,445 8,152 
เพิ่มขึน้จำกกำรลงทนุในบริษัทยอ่ย - 1,130 - - 
ต้นทนุบริกำรปัจจบุนั 3,306 3,504 2,412 2,211 
ต้นทนุดอกเบีย้ 587 636 479 449 
ก ำไรจำกกำรวดัมลูคำ่ใหมข่องภำระผกูพนั 
   ผลประโยชน์พนกังำน (4,467) (1,086) (2,197) (1,894) 
ลดลงจำกกำรโอนย้ำยพนกังำนระหวำ่งปี - (2,690) - - 
ผลตำ่งจำกกำรแปลงคำ่งบกำรเงิน 439 29 - - 
หนีส้นิในช่วงที่เปลีย่นแปลงที่ยงัไมรั่บรู้ 1,527 1,633 1,527 1,527 
รำคำตำมบญัชีปลำยปี 14,088 12,696 12,666 10,445 
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คา่ใช้จ่ายทัง้หมดที่รับรู้ในก าไรหรือขาดทนุส าหรับแตล่ะรายการดงันี ้

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท 
ปรับปรุงใหม่ ปรับปรุงใหม่ 

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 
พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 

ต้นทนุบริการปัจจบุนั 3,306 3,504 2,412 2,211 
ต้นทนุดอกเบีย้ 587 636 479 449 
ลดลงจากการโอนย้ายพนกังาน - (2,690) - - 
หนีส้นิในช่วงที่เปลีย่นแปลงที่รับรู้ในปี 1,527 1,633 1,527 1,527 
รวม (แสดงอยูใ่นคา่ใช้จ่ายเก่ียวกบัพนกังาน) 5,420 3,083 4,418 4,187 

คา่ใช้จ่ายจ านวน 5.42 ล้านบาท (พ.ศ. 2557 : 3.08 ล้านบาท) ได้แสดงอยู่ในต้นทนุขายและการให้บริการและค่าใช้จ่ายใน
การขายและบริหารในงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จรวม 

คา่ใช้จ่ายจ านวน 4.42 ล้านบาท (พ.ศ. 2557 : 4.19 ล้านบาท) ได้แสดงอยู่ในต้นทนุขายและการให้บริการและค่าใช้จ่ายใน
การขายและบริหารในงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จเฉพาะบริษัท 

คา่ใช้จ่ายทัง้หมดที่รับรู้ในก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอื่นมีดงันี ้

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท 
พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 

ก าไรจากการวดัมลูคา่ใหมข่อง 
 ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 4,467 1,086 2,197 1,894 

ข้อสมมติหลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัที่ใช้เป็นดงันี ้

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท 
พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 

อตัราคิดลด 4.00 - 5.03 4.00 - 4.68 4.00 4.00 
อตัราการขึน้เงินเดือนในอนาคต 6.00 - 6.87 6.00 - 6.54 6.87 6.50 
อตัราการลาออก 5.00 5.00 - 10.00 5.00 5.00 
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การวิเคราะห์ความออ่นไหวของข้อสมมติหลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั: 

งบการเงนิรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 
ผลกระทบต่อภาระผูกพันโครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไว้ 
การเปล่ียนแปลง การเพิ่มขึน้ของ การลดลงของ 

ในข้อสมมติ ภาระผูกพัน ภาระผูกพัน 
ร้อยละ พันบาท พันบาท 

อตัราคดิลด ลดลง ร้อยละ 1 2,022 - 
อตัราคดิลด เพิ่มขึน้ ร้อยละ 1  - 1,688
อตัราการเพิ่มขึน้ของเงินเดือน ลดลง ร้อยละ 1 - 1,701
อตัราการเพิ่มขึน้ของเงินเดือน เพิ่มขึน้ ร้อยละ 1 1,997 - 

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวข้างต้นนีอ้้างอิงจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติ ขณะที่ให้ข้อสมมติอื่นคงที่ ในทางปฏิบัติ
สถานการณ์ดงักลา่วยากที่จะเกิดขึน้ และการเปลี่ยนแปลงในข้อสมมติอาจมีความสมัพนัธ์กนั ในการค านวณการวิเคราะห์
ความอ่อนไหวของภาระผูกพนัผลประโยชน์ที่ก าหนดไว้ที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงในข้อสมมติหลกัได้ใช้วิธีเดียวกับ (มูลค่า
ปัจจุบนัของภาระผูกพนัโครงการผลประโยชน์ที่ก าหนดไว้ค านวณด้วยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected 
Unit Credit Method) ณ วนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน) ในการค านวณหนีส้นิท่ีรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน 

การวิเคราะห์การครบก าหนดของการจ่ายช าระผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายทุี่ไมม่ีการคิดลด : 

งบการเงนิรวม 
น้อยกว่า 1 ปี ระหว่าง 1-2 ปี ระหว่าง 2-5 ปี เกินกว่า 5 ปี รวม 

พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 
ผลประโยชน์เม่ือเกษียณอาย ุ - 612 978 158,475 160,065 
รวม - 612 978 158,475 160,065 

งบการเงนิเฉพาะบริษัท 
น้อยกว่า 1 ปี ระหว่าง 1-2 ปี ระหว่าง 2-5 ปี เกินกว่า 5 ปี รวม 

พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 
ผลประโยชน์เม่ือเกษียณอาย ุ - 612 978 114,273 115,863 
รวม - 612 978 114,273 115,863 

ระยะเวลาถวัเฉลีย่ถ่วงน า้หนกัของภาระผกูพนัผลประโยชน์เมื่อเกษียณอาย ุคือ 24 ปี 
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21. ทุนเรือนหุ้นและส่วนเกินมูลค่าหุ้น

จ านวนหุ้น จ านวนหุ้น 
สามัญ ที่ออกและ หุ้นที่ออกและ ส่วนเกนิ 

จดทะเบียน ช าระแล้ว ช าระแล้ว มูลค่าหุ้น รวม 
หุ้น หุ้น พันบาท พันบาท พันบาท 

วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2557 307,407,762 307,407,762 307,408 796,834 1,104,242 
การออกหุ้น - - - - - 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 307,407,762 307,407,762 307,408 796,834 1,104,242 
การออกหุ้น - - - - - 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 307,407,762 307,407,762 307,408 796,834 1,104,242 

หุ้นสามญัจดทะเบียนทัง้หมดซึ่งมีราคามูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท (พ.ศ. 2557: 1 บาท) มีจ านวน  307,407,762 หุ้น 
(พ.ศ. 2557: 307,407,762 หุ้น) หุ้นทัง้หมดได้ออกและช าระเต็มมลูคา่แล้ว 

22. ทุนส ารองตามกฎหมาย

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท 
พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 
พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 31,600 31,600 31,600 31,600 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 31,600 31,600 31,600 31,600 

ตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 บริษัทต้องตัง้ทนุส ารองตามกฎหมายอย่างน้อยร้อยละ 5 ของก าไรสทุธิ
หลงัจากหกัสว่นของขาดทนุสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทนุส ารองนีจ้ะมีมลูค่าไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียน ทนุ
ส ารองตามกฎหมายไมส่ามารถน าไปจ่ายเงินปันผลได้  
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23. รายได้อื่น

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท 
พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 

รายได้เงินปันผล - - - 6,118 
ดอกเบีย้รับ 2,675 5,142 7,665 7,152 
รายได้อื่น 35,643 24,066 26,757 25,640 
รวมรายได้อื่น 38,318 29,208 34,422 38,910 

24. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

รายการท่ีรวมอยูใ่นการค านวณขาดทนุก่อนคา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้ สามารถน ามาแยกตามลกัษณะได้ดงันี ้

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 

เงินเดือน คา่แรง และผลประโยชน์อื่นของพนกังาน 267,467 344,293 135,384 148,883 
ต้นทนุคา่ลขิสทิธ์ิเกม (รวมคา่ตดัจ าหนา่ยลขิสทิธ์ิเกม) 374,289 566,541 207,101 234,992 
คา่เสือ่มราคา 51,002 61,994 21,569 25,929 
ขาดทนุจากการตดัจ าหนา่ยและการด้อยคา่ของสนิทรัพย์ 
 ไมม่ีตวัตนอ่ืนและคา่ลขิสทิธ์ิจ่ายลว่งหน้า 205,121 256,897 106,440 104,616 
ขาดทนุจากการด้อยคา่ของเงินลงทนุในบริษัทยอ่ยและ 
 บริษัทร่วม - 11,631 366,668 181,246 
ขาดทนุจากการด้อยคา่ของเงินให้กู้ยืมระยะสัน้แก่บริษัทยอ่ย - - 174,176 95,350 
ขาดทนุจากการด้อยคา่ของคา่ความนิยม 155,649 94,205 - - 
ซือ้สนิค้าส าเร็จรูป 13,505 75,334 3,366 11,103 
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25.ภาษีเงนิได้
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท 

พ.ศ. 2558 
ปรับปรุงใหม่ 

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 
ปรับปรุงใหม่ 

พ.ศ. 2557 
พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 

ภาษีเงนิได้ปีปัจจุบัน 
ภาษีเงินได้ปีปัจจบุนัส าหรับก าไรทางภาษีส าหรับปี 1,744 6,879 - 8,820
การปรับปรุงจากงวดก่อน 662 (563) 679 (566)
รวมภาษีเงินได้ปีปัจจบุนั 2,406 6,316 679 8,254 

ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี 
รายการท่ีเกิดจากผลแตกตา่งชัว่คราว 
- สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 4,767 (15,477) 2,371 (14,265) 
- หนีส้ินภาษีเงินได้รอการตดับญัชี (20,765) (9,834) - - 

รวม (รายได้) คา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้รอการตดับญัชี (15,998) (25,311) 2,371 (14,265) 

รวม (รายได้) คา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้ (13,592) (18,995) 3,050 (6,011) 

ภาษีเงินได้ส าหรับขาดทนุก่อนหกัภาษีของกลุม่บริษัทมียอดจ านวนเงินที่แตกต่างจากการค านวณขาดทุนทางบญัชีคณูกับ
อตัราภาษีเงินได้ของกลุม่บริษัท โดยมีรายละเอียดดงันี ้

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท 

พ.ศ. 2558 
ปรับปรุงใหม่ 

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 
ปรับปรุงใหม่ 

พ.ศ. 2557 
พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 

ขาดทนุก่อนภาษีเงินได้ (526,660) (471,038) (658,386) (317,429) 

อตัราภาษีเงินได้นิตบิคุคล ร้อยละ 0 - 30 ร้อยละ 0 - 30 ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 
คา่ใช้จ่ายภาษีค านวณจากอตัราภาษี (162,975) (153,436) (131,677) (63,486) 
ผลกระทบ : 
การปรับปรุงจากงวดก่อน 662 (563) 679 (566) 
รายได้ท่ีได้รับยกเว้น (3,743) (4,022) (3,743) (3,353) 
คา่ใช้จ่ายท่ีไม่สามารถหกัภาษี 124,963 136,789 112,783 59,157 
การตดัจ าหน่ายสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตดับญัชี 8,870 2,630 6,505 2,630 
การใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตดับญัชี - (393) - (393)
ขาดทนุทางภาษีท่ีไม่น ามาบนัทกึสินทรัพย์ภาษีเงินได้ 
   รอตดับญัชี 18,631 - 18,503 - 

ภาษีเงินได้ (13,592) (18,995) 3,050 (6,011) 
อตัราภาษีเงินได้ถวัเฉลีย่ถ่วงน า้หนกัเป็นร้อยละ -2.58 (พ.ศ. 2557: ร้อยละ -4.03) 
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26. ขาดทุนต่อหุ้น

ขาดทนุตอ่หุ้นขัน้พืน้ฐานค านวณโดยการหารขาดทนุที่เป็นของผู้ ถือหุ้นสามญัของบริษัทใหญ่ด้วยจ านวนหุ้นสามญัถวัเฉลี่ย 
ถ่วงน า้หนกัที่ถือโดยผู้ ถือหุ้นในระหวา่งปี 

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท 
ปรับปรุงใหม่ ปรับปรุงใหม่ 

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

สว่นแบง่ขาดทนุส าหรับปีที่เป็นของผู้ ถือหุ้น 
   ของบริษัทใหญ่ (พนับาท) (475,148) (383,598) (661,436) (311,419) 
จ านวนหุ้นสามญัถวัเฉลีย่ถ่วงน า้หนกัที่ถือโดย 
   ผู้ ถือหุ้น(พนัหุ้น) 307,408 307,408 307,408 307,408 
ขาดทนุตอ่หุ้นขัน้พืน้ฐาน (บาทตอ่หุ้น) (1.55) (1.25) (2.15) (1.01) 

บริษัทไมม่ีการออกหุ้นสามญัเทียบเทา่ปรับลดในระหวา่งปี พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2557 

27. ภาระผูกพัน

(ก) สัญญาการใช้สิทธิ 

กลุม่บริษัทมีสญัญาการใช้สิทธิซอฟต์แวร์ สิทธิในการให้บริการเกมออนไลน์ และสิทธิในการเป็นตวัแทนจ าหน่ายกบั
บริษัทในประเทศและต่างประเทศหลายแห่ง ภายใต้สัญญาดงักล่าว บริษัทและบริษัทย่อยมีภาระที่จะต้องช าระค่า
สิทธิเร่ิมแรก ค่าสิทธิขัน้ต ่าคิดตามสญัญา และค่าสิทธิคิดตามรายได้ตามที่ก าหนดไว้ในสญัญา ก าหนดระยะเวลา
ช าระคา่สทิธิขัน้ต ่าขึน้อยูก่บัข้อตกลงของการจ่ายเงินในสญัญา 

วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2557 กลุม่บริษัทมีภาระที่จะต้องช าระคา่สทิธิเร่ิมแรกและคา่สทิธิขัน้ต ่าดงันี ้

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท 
พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 

คา่สทิธิเร่ิมแรก 243,350 195,177 198,297 167,412 
คา่สทิธิขัน้ต ่าคิดตามรายได้ 251,293 200,004 203,165 172,354 
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(ข) ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าด าเนินงาน - กรณีกลุ่มบริษัทเป็นผู้เช่า 

กลุม่บริษัทได้เข้าท าสญัญาเช่าด าเนินงานที่เก่ียวข้องกบัการเช่าพืน้ที่ส านกังาน สถานที่จดัเก็บสินค้า สถานที่จดัเก็บเคร่ือง
แมข่า่ย และสญัญาอื่นๆ อายขุองสญัญามีระยะเวลาตัง้แต ่1 ถึง 5 ปี โดยสามารถตอ่สญัญาได้เมื่อครบก าหนด 

วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2557 บริษัทและบริษัทย่อยมีจ านวนเงินขัน้ต ่าที่ต้องจ่ายในอนาคตทัง้สิน้
ภายใต้สญัญาเช่าด าเนินงานท่ีบอกเลกิไมไ่ด้ ดงันี ้

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท 
พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 
พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 

ไมเ่กิน 1 ปี 47,700 58,858 29,942 25,608 
เกินกวา่ 1 ปี แตไ่มเ่กิน 5 ปี 45,433 28,992 28,887 5,929 

93,133 87,850 58,829 31,537 

28. รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บคุคลหรือกิจการที่เก่ียวข้องกนักบับริษัทหมายถึงบคุคลหรือกิจการท่ีมีอ านาจควบคมุบริษัท ถกูควบคมุโดยบริษัทไม่ว่าจะ
เป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคมุเดียวกนักบับริษัท รวมถึงบริษัทที่ท าหน้าที่ถือหุ้น บริษัทย่อย และ
กิจการท่ีเป็นบริษัทย่อยในเครือเดียวกนั นอกจากนีบ้คุคลหรือกิจการที่เก่ียวข้องกนัยงัหมายรวมถึงบริษัทร่วม และบคุคลซึ่ง
ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมและมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระส าคญักบับริษัท ผู้บริหารส าคญั กรรมการ
หรือพนกังานของบริษัท ตลอดทัง้สมาชิกในครอบครัวท่ีใกล้ชิดกบับคุคลดงักลา่ว และกิจการท่ีเก่ียวข้องกบับคุคลเหลา่นัน้ 

ในการพิจารณาความสมัพนัธ์ระหว่างบคุคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกนักบับริษัทแต่ละรายการ บริษัทค านึงถึงเนือ้หาของ
ความสมัพนัธ์มากกว่ารูปแบบทางกฎหมาย 

บริษัทถกูถือหุ้นโดยนายปราโมทย์ สดุจิตพร ในสดัสว่นร้อยละ 43 จ านวนหุ้นที่เหลือร้อยละ 57 ถือโดยบคุคลทัว่ไป 

เงินลงทนุในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และสว่นได้เสียในการร่วมค้าที่ส าคญั เปิดเผยในหมายเหต ุ13 
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รายการค้าที่ส าคญักบักิจการที่เก่ียวข้องกนั สามารถสรุปได้ดงันี  ้

(ก) รายได้จากการขายและบริการ และอ่ืน ๆ 
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท 

ส าหรับปีสิน้สุด 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 
พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 

รายได้ค่าลิขสิทธ์ิและบริการ 
บริษัทยอ่ย - - 21,526 19,201 
บริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั 12,303 9,935 12,303 9,935 

12,303 9,935 33,829 29,136 

รายได้จากการโอนสิทธิค่าลิขสิทธ์ิ 
บริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั 3,783 - 3,783 - 

3,783 - 3,783 - 

รายได้เงนิปันผล 
บริษัทยอ่ย - - - 6,118 

- - - 6,118 

รายได้ดอกเบีย้
บริษัทยอ่ย - - 5,800 3,169 

- - 5,800 3,169 

(ข) การซือ้สินค้าและบริการ และอื่น ๆ 
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท 

ส าหรับปีสิน้สุด 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 
พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 

ค่าลิขสิทธ์ิและค่าบริหารจัดการ 
บริษัทยอ่ย - - 33,900 47,556 
บริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั 666 - 666 - 

666 - 34,566 47,556 

ค่าซือ้สินค้า 
บริษัทยอ่ย - - 634 - 

- - 634 - 
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(ค) ยอดคงเหลือที่เกิดจากการซือ้ขายสินค้าและบริการและอื่น ๆ 

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท 
พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 

ลูกหนีก้ารค้า 
บริษัทยอ่ย - - 13,025 4,433 
บริษัทร่วม 31,116 89 37 43 
กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 25,081 69,798 24,215 23,592 
รวม 56,197 69,887 37,277 28,068 
หกั  คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู (20,966) (19,400) (26,218) (22,894) 

35,231 50,487 11,059 5,174 

ลูกหนีแ้ละดอกเบีย้ค้างรับจาก 
   กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 
บริษัทยอ่ย - ลกูหนีอ้ื่น - - 24,046 21,278 

- ดอกเบีย้ค้างรับ - - 6,559 3,467 
บริษัทร่วม  365 70 213 - 
กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั - - - - 
รวม 365 70 30,818 24,745 
หกั  คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู - - (25,765) (9,685) 

365 70 5,053 15,060 

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ื่น 
บริษัทยอ่ย - - 5,013 11,079 
บริษัทร่วม 252 239 252 221 
กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 63 - 63 - 

315 239 5,328 11,300 
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(ง) เงนิให้กู้ยมืระยะสัน้แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท 
พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 
พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 

เงนิให้กู้ยมืระยะสัน้แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 
บริษัทยอ่ย - - 328,841 179,467 
หกั คา่เผ่ือการด้อยคา่ - - (269,526) (95,350) 

- - 59,315 84,117 

การเคลือ่นไหวของเงินให้กู้ยืมระยะสัน้แก่กิจการที่เก่ียวข้องกนัในระหวา่งปีแสดงไว้ดงัตอ่ไปนี ้

งบการเงนิ 
เฉพาะบริษัท 

พันบาท 
ส าหรับปีสิน้สุด 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 
ยอดคงเหลอืต้นปี 84,117 
เงินให้กู้ยืมเพิ่มระหวา่งปี 167,494 
รับช าระคืนเงินให้กู้ยืมระหวา่งปี (20,602) 
คา่เผ่ือจากการด้อยคา่ (174,175) 
ก าไรจากอตัราแลกเปลีย่นที่ยงัไมเ่กิดขึน้ 2,481 
ยอดคงเหลอืปลายปี 59,315 

เงินให้กู้ยืมระยะสัน้แก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกนัเป็นเงินให้กู้ยืมที่ไม่มีหลกัทรัพย์ค า้ประกนั มีก าหนดช าระคืนเมื่อทวงถาม 
และคิดดอกเบีย้ในอตัราร้อยละ 1.88 ถึงร้อยละ 3.05 ตอ่ปี 
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(จ) เงนิกู้ยมืระยะสัน้จากกรรมการ 
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท 

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 
พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 

เงนิกู้ยมืระยะสัน้จากกรรมการ 
ผู้บริหารส าคญัของกิจการ 39,024 - - - 

39,024 - - - 

การเคลือ่นไหวของเงินกู้ยืมระยะสัน้จากกรรมการในระหวา่งปีแสดงไว้ดงัตอ่ไปนี ้

งบการเงนิรวม 
พันบาท 

ส าหรับปีสิน้สุด 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 
ยอดคงเหลอืต้นปี - 
เงินกู้ยืมเพิ่มระหวา่งปี 36,435 
เงินกู้จ่ายคืนระหวา่งปี - 
ขาดทนุจากอตัราแลกเปลีย่นที่ยงัไมเ่กิดขึน้ 2,589 
ยอดคงเหลอืปลายปี 39,024 

เงินกู้ยืมระยะสัน้จากผู้บริหารคนส าคญัของกิจการ มีก าหนดช าระคืนภายใน 6 เดือน และคิดดอกเบีย้ในอตัรา 
ร้อยละ 3.00 ตอ่ปี  

(ฉ) ค่าตอบแทนผู้บริหารส าคัญของกิจการ 

ผู้บริหารส าคญัรวมถึงกรรมการ (ไมว่า่จะท าหน้าที่ในระดบับริหารหรือไม)่ คณะผู้บริหารระดบัสงู เลขานกุารบริษัท 
และหวัหน้าหนว่ยงานตรวจสอบภายใน  คา่ตอบแทนที่จ่ายหรือค้างจ่ายส าหรับผู้บริหารส าคญัมีดงันี ้

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท 
พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 
พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 

เงินเดือนและผลประโยชน์ระยะสัน้อื่น 22,499  24,628  17,529  15,023  
ผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน 582  582  582  582  

23,081  25,210  18,111  15,605  
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29. กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าสิทธิจ่ายล่วงหน้า

ในวนัท่ี 20 เมษายน พ.ศ. 2558 บริษัทได้ท าสญัญากบั  MGame Corporation เพื่อยกเลิกการจ่ายค่าสิทธิจ่ายลว่งหน้าเป็น
จ านวน 0.6 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือเทียบเท่า 19.69 ล้านบาท ทัง้นีบ้ริษัทกลบัรายการค่าเผ่ือการด้อยค่าของค่าสิทธิจ่าย
ลว่งหน้าที่เคยตัง้ไว้เต็มจ านวนในงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จส าหรับปี 

30. สินทรัพย์และหนีส้ินทางการเงนิที่เป็นเงนิตราต่างประเทศ

บริษัทและบริษัทยอ่ยมียอดคงเหลอืของสนิทรัพย์และหนีส้นิทางการเงินท่ีส าคัญที่เป็นสกลุเงินตราตา่งประเทศดงันี ้

งบการเงนิรวม 
สินทรัพย์ทางการเงนิ หนีส้ินทางการเงนิ อัตราแลกเปล่ียนเฉล่ีย 

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 
สกุลเงนิ พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท บาท บาท 

บาทตอ่ 1 หน่วยเงินตราตา่งประเทศ 

เหรียญสหรัฐอเมริกา 5,593 6,789 5,595 1,690 36.0886 32.9630 
ยโูร 43 242 - - 39.4388 40.0530 
ริงกิตมาเลเซีย 4 1,048 578 1,296 8.4280 9.4251 
เหรียญสิงคโปร์ 1,681 115 197 322 25.5195 24.8959 
เปโซฟิลิปปินส์ 168 3 13,399 641 0.7691 0.7324 
รูเปียอินโดนีเซีย - - 30,054 30,054 0.0026 0.0027 

งบการเงนิเฉพาะบริษัท 
สินทรัพย์ทางการเงนิ หนีส้ินทางการเงนิ อัตราแลกเปล่ียนเฉล่ีย 

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 
สกุลเงนิ พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท บาท บาท 

บาทตอ่ 1 หน่วยเงินตราางประเทศ 

เหรียญสหรัฐอเมริกา 5,093 5,213 1,157 1,287 36.0886 32.9630 
ยโูร 20 191 - - 39.4388 40.0530 
ริงกิตมาเลเซีย - - - 1,227 8.4280 9.4251 
เหรียญสิงคโปร์ 1,659 96 75 310 25.5195 24.8959 
เปโซฟิลิปปินส์ - - 46 - 0.7691 0.7324 
รูเปียอินโดนีเซีย - - 30,054 30,054 0.0026 0.0027 

นอกจากนี ้บริษัทและบริษัทยอ่ยยงัมีความเสีย่งจากการมีเงินลงทนุในบริษัทยอ่ยในต่างประเทศ ซึ่งบริษัทและบริษัทย่อยไม่ได้ 
ท าสญัญาป้องกนัความเสีย่งอตัราแลกเปลีย่นเงินตราตา่งประเทศไว้ 
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ก ้ าวต ่อไปของ
เอเชียซอฟท ์

 การเดินหน้าเข้าสู่ตลาดเกมมือถือ เพื่อก้าวสู่การเป็นผู้น�าในการให้บริการเกมมือถือในปัจจุบัน ไปพร้อมกับรักษาฐาน

ผู้เล่นเกมพีซีออนไลน์ อาจไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ด้วยประสบการณ์กว่า 15 ปีในการเป็นผู้ให้บริการเกมพีซีออนไลน์ ท�าให้เราเข้าใจ

ตลาดและความต้องการของผู้ใช้บริการ ซึ่งถือเป็นข้อได้เปรียบ รวมทั้งบุคลากรของเอเชียซอฟท์ก็มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 

จึงเป็นเรื่องที่ไม่เกินความสามารถ 

 ด้วยความมุ่งมั่นอย่างตั้งใจ และด้วยพลังของทุกคนในองค์กรที่พร้อมจะเดินหน้าไปด้วยกัน รวมถึงการปรับเปลี่ยน

โครงสร้างภายในของบริษัทและกลุ่มบริษัทให้มีความกระชับและรวดเร็ว เพื่อให้สอดคล้องต่อการกลับมาเป็นผู้ให้บริการ

ความบันเทิงออนไลน์ชั้นน�าในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ท่ีครอบคลุมการให้บริการในทุกๆ ด้าน ท้ังเกมพีซีออนไลน์ 

เกมมือถือ แอปพลิเคชั่น และ Mobile Platform ต่างๆ สิ่งเหล่านี้จะท�าให้เราไปถึงเป้าหมายได้อย่างแน่นอน










