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สารจากประธานบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

	 	 ปี	 2552	 ถือว่าเป็นปีที่สำาคัญและท้าทายด้วยการดำาเนินธุรกิจท่ามกลางเศรษฐกิจโลกที่ทรุดตัว	 ธุรกิจทุกภาคส่วนทั้งใน

ประเทศและต่างประเทศต่างได้รับผลกระทบ	อีกทั้งยังต้องเผชิญกับปัญหาสถานการณ์การเมืองในประเทศ	แต่อย่างไรก็ตามบริษัทฯ	 ในฐานะ

ผู้นำาธุรกิจด้านความบันเทิงออนไลน์ในประเทศไทยยังคงมีความแข็งแกร่ง	 และยืนหยัดด้วยผลการดำาเนินงานที่เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง	 โดย

ผลประกอบการในประเทศไทยมีกำาไรเติบโตขึ้นถึง	45%	เมื่อเทียบกับผลกำาไรเมื่อปี	2551		ซึ่งความสำาเร็จเกิดจากหลายปัจจัยร่วมกัน	จาก

ความสำาเร็จในการบริหารต้นทุน	 และค่าใช้จ่ายที่มีประสิทธิภาพ	 รวมทั้งการทำาการตลาดแบบผสมผสานที่สามารถตอบสนองความต้องการ

ของลูกค้าได้มากขึ้น	 นอกจากนี้ส่วนหนึ่งมาจากผลกำาไรจากการเข้าบริหารงานบริษัท	ฟันบ็อกซ์	 จำากัด	บริษัทในเครือเอเซียซอฟท์	 สำาหรับ

ผลประกอบการในต่างประเทศที่ประเทศสิงคโปร์และมาเลเซีย	รายได้ภาพรวมมีการปรับตัวลดลงเล็กน้อยจากปีที่ผ่านมา	เนื่องจากเกมที่เปิดให้

บริการยังไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้และจากสภาพเศรษฐกิจที่ยังไม่ฟื้นตัว

	 	 อย่างไรก็ตามสำาหรับปี	 2553	 บริษัทฯ	 มีแผนในการปรับโครงสร้างการบริหารงานเพื่อเพิ่มการทำางานที่มีประสิทธิภาพ		

เน้นการขยายฐานสู่ผู้บริโภคกลุ่มใหม่ด้วยการเปิดตัวเกมใหม่ๆ	 เพื่อสนองตอบพฤติกรรมของผู้บริโภคและมีแผนการขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

ทั้งในประเทศและต่างประเทศ		โดยในต่างประเทศหลังจากเริ่มฟื้นตัวจากผลกระทบทางเศรษฐกิจ	บริษัทฯ	มุ่งใช้แผนการกระตุ้นตลาด	

รวมท้ังการเปิดตัวเกมใหม่เฉล่ีย	3-4	เกมต่อปี	เพ่ือขยายกลุ่มเป้าหมายให้ครอบคลุมมากย่ิงข้ึน		โดยวางแผนรุกการทำาการตลาดและการลงทุน

ที่ประเทศเวียดนามเป็นหลัก	เนื่องจากเป็นประเทศที่มีปัจจัยบวกเอื้อต่อการทำาตลาดหลายด้าน	รวมทั้งมูลค่าตลาดรวมสูงถึง	3,500	ล้านบาท	

สำาหรับตลาดประเทศไทยในปีน้ีได้ขยายความร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจต่อยอดธุรกิจด้วยคอนเซ็ปต์		“Game	Changer”		เป็นการเปล่ียนแปลง

สำาคัญที่ก้าวสู่การทำาธุรกิจในรูปแบบใหม่ๆ	ในอนาคตของบริษัทฯ	ซึ่งมีแผนการขยายธุรกิจต่อไปยังต่างประเทศในอนาคต	จากแผนการตลาด

เชิงรุกของปีนี้ทั้งในประเทศและต่างประเทศทำาให้เชื่อมั่นได้ว่าปีนี้ผลประกอบการภาพรวมจะโตขึ้นและมั่นใจได้ว่าปี	 2553	 นี้จะเป็นปีที่มีผลการ

ดำาเนินงานรวมสูงสุดนับตั้งแต่บริษัทฯ	เปิดดำาเนินการมา

	 	 และในโอกาสนี้	บริษัทฯ	ขอขอบคุณผู้ถือหุ้น	ผู้ใช้บริการทุกท่าน	พันธมิตรทางธุรกิจ	หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องที่ได้ให้

การสนับสนุนและเชื่อมั่นในศักยภาพของบริษัทฯ	ด้วยดีตลอดมา	นอกจากก้าวย่างอย่างมั่นคงในธุรกิจเกมออนไลน์	บริษัทฯ	ยังมุ่งมั่นตั้งใจ	

ที่จะก้าวไปสู่การเป็นผู้นำาในธุรกิจใหม่ๆ		 ในตลาดที่พร้อมจะเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพด้วยวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลของผู้บริหารทุกท่านและความ

ร่วมมือร่วมใจของพนักงานทุกคน	

“เอเชียซอฟท์”  พร้อมแล้วกับการสร้างปรากฏการณ์ใหม่ ก้าวสู่อนาคตที่มั่นคงอย่างไม่หยุดยั้ง “ Game Changer”

 

บริษัท เอเชียซอฟท์  คอร์ปอเรชั่น จำากัด (มหาชน)

ปราโมทย์	สุดจิตพร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

				ตัน	เตียว	ลิม																																																							

ประธานกรรมการ
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รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

 คณะกรรมการตรวจสอบ	ของบริษัท	เอเชียซอฟท์	คอร์ปอเรชั่น	จำากัด	(มหาชน)	ประกอบด้วยกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตามที่

สำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำาหนด	จำานวน	3	ท่าน	คือ	นายเฉลิมพงษ์	จิตต์ขันติวงศ์	เป็นประธานกรรมการ

ตรวจสอบ	นางธันยพร	มั่นมี	และ	นางมลฤดี	สุขพันธรัชต์	เป็นกรรมการตรวจสอบ

 

	 คณะกรรมการตรวจสอบ	ได้ปฏิบัติงานตามหน้าท่ีและความรับผิดชอบตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทและตามท่ีได้กำาหนด

ไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ	ซึ่งสอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดีสำาหรับคณะกรรมการตรวจสอบ	และระเบียบ	กฎเกณฑ์	ที่เกี่ยวข้อง

ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

	 ในรอบปี	2552	ที่ผ่านมา	คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมรวมทั้งสิ้น	8	ครั้ง	โดยประชุมร่วมกับฝ่ายบริหาร	ฝ่ายบัญชีและ

การเงิน	ท่ีปรึกษาภายนอกท่ีให้บริการในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน	(Outsourcing	Internal	Audit)	และผู้สอบบัญชีภายนอกเป็นประจำาทุก

ไตรมาสตามวาระที่เกี่ยวข้อง	โดยสรุปผลการปฏิบัติงานที่สำาคัญได้	ดังนี้

1. สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
									พิจารณาสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำาปีของบริษัท	ร่วมกับผู้สอบบัญชี	ฝ่ายจัดการ	โดยได้สอบถาม	รับฟัง

คำาชี้แจง	รวมทั้งให้คำาแนะนำาและข้อคิดเห็นในประเด็นต่างๆ	ที่เกี่ยวข้องกับรายงานทางการเงินของบริษัท

									คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า	การจัดทำารายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย	มีความถูกต้องตามท่ีควรในสาระสำาคัญ	

เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป	และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ	

 

2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล  ตลอด   
   จนพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
	 พิจารณาสอบทานระบบการควบคุมภายใน	ให้ความเห็นชอบแผนการตรวจสอบ	รับทราบผลการตรวจสอบภายในรวมท้ังประเมินความ

เพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท	ร่วมกับท่ีปรึกษาภายนอกท่ีให้บริการในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน	(Outsourcing	Internal	Audit)

	 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า	บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมเพียงพอ

 

3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  ข้อกำาหนดของตลาด
   หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท  

	 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า	บริษัทได้มีการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำาหนดที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท				

4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย
	 	โดยเสนอแนะคณะกรรมการบริษัท	เห็นควรนำาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งบริษัท	ดีลอยท์	ทู้ช	โทมัสสุ	ไชยศ	สอบ

บัญชี	จำากัด	 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยในประเทศไทย	ประจำาปี	2553	เนื่องจากมีความเป็นอิสระ	และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่

สำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำาหนด	 และได้เสนอ	Deloitte	&	 Touche	 LLP	 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย

ในประเทศสิงคโปร์	ประจำาปี	2553	และเสนอDeloitte	&	Touche	เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยในประเทศมาเลเซีย	ประจำาปี	2553	เนื่องจาก

พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นผู้มีความรู้	ความสามารถ	และมีความเชี่ยวชาญในธุรกิจของบริษัทฯ	และบริษัทย่อย	

4



รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ
การเข้าร่วมประชุม/การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)

ปี 2552

1.	นายเฉลิมพงษ์	จิตต์ขันติวงศ์									 

2.	นางธันยพร	มั่นม ี 

3.	นางมลฤดี	สุขพันธรัชต์

8/8

8/8

8/8

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ	

                                           

(นายเฉลิมพงษ์	จิตต์ขันติวงศ์)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

5. พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกันและรายการท่ีมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำาหนด
   ท่ีเก่ียวข้อง
	 พิจารณาสอบทานกระบวนการ	วิธีปฏิบัติ	ระเบียบ	ข้อบังคับของบริษัท	เพื่อให้การอนุมัติรายการและการเปิดเผยเป็นไปตามข้อกำาหนด	

หรือประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างถูกต้องครบถ้วน

	 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่า	รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล	เป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท	และมีการเปิดเผย

ข้อมูลอย่างครบถ้วน

 

6. อ่ืน ๆ
	 6.1		สอบทานข้อมูลที่เปิดเผยไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย		และสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	

	 ในรายงานประจำาปี	2552	(แบบ	56-2)		และในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี	สิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2552	ของบริษัท	(แบบ	56-1)

	 6.2		รายงานสรุปผลการดำาเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบอย่างต่อเนื่องทุกครั้ง		

	 6.3		พิจารณาทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ	เพื่อให้มั่นใจว่ามีความทันสมัย	และเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมขององค์กร

	 6.4		จำานวนการประชุมและการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ
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ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552)

ชื่อบริษัท บริษัท เพลย์พาร์ค จำากัด
ประเภทธุรกิจ       ให้บริการเว็บไซต์ท่า (Website Portal) ที่เกี่ยวกับเกมออนไลน์ และบริการโฆษณาในเว็บไซต์

ที่ตั้งสำานักงานใหญ่		เลขที่	9	อาคารยู.เอ็ม.ทาวเวอร์	ห้องเลขที่	9/286	–	7	ชั้น	28	ถนนรามคำาแหง	แขวงสวนหลวง	เขตสวนหลวง	

																				กรุงเทพมหานคร	10250

โทรศัพท์ 											66	2769	8888

โทรสาร													66	2717	4251

เว็บไซต์  											www.playpark.com

ทุนจดทะเบียน							5,000,000	บาท	แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ	จำานวน	50,000	หุ้น	มูลค่าหุ้นที่ตราไว้	หุ้นละ	100	บาท	

	 	 เป็นทุนที่ชำาระแล้วเต็มมูลค่า

สัดส่วนการถือหุ้น			ร้อยละ	99.99	ของทุนจดทะเบียน

ชื่อบริษัท  บริษัท เอเชียซอฟท์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด
ประเภทธุรกิจ	 การเข้าไปลงทุนในบริษัทอื่น	(Holding	Company)

ที่ตั้งสำานักงานใหญ่	 เลขที่	9	อาคารยู.เอ็ม.ทาวเวอร์	ห้องเลขที่	9/283	-5	ชั้น	28	ถนนรามคำาแหง	แขวงสวนหลวง	เขตสวนหลวง	

	 	 กรุงเทพมหานคร	10250

โทรศัพท์	 	 66	2769	8888

โทรสาร	 	 66	2717	4251

ทุนจดทะเบียน	 100,000,000	บาท	แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำานวน	1,000,000	หุ้น	มูลค่าหุ้นท่ีตราไว้	หุ้นละ	100	บาท

	 	 เป็นทุนที่ชำาระแล้วเต็มมูลค่า

สัดส่วนการถือหุ้น			ร้อยละ	99.99	ของทุนจดทะเบียน

ชื่อบริษัท        บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำากัด (มหาชน)
ประเภทธุรกิจ	 ประกอบธุรกิจให้บริการด้านความบันเทิงออนไลน์	(Online	Entertainment	Service)	โดยมุ่งเน้นการให้บริการเกม

	 	 ออนไลน์	ในประเทศไทย	สิงคโปร์	มาเลเซีย		เวียดนาม	และในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ที่ตั้งสำานักงานใหญ่	 เลขที่	9	อาคารยู.เอ็ม.ทาวเวอร์	ห้องเลขที่	9/283	–	5	ชั้น	28	ถนนรามคำาแหง	แขวงสวนหลวง	เขตสวนหลวง	

	 	 กรุงเทพมหานคร	10250

เลขทะเบียนบริษัท	 0107550000050

โทรศัพท์	 	 66	2769	8888

โทรสาร	 	 66	2717	4251

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

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

ทุนชำาระแล้ว	 307,853,608	บาท	แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ	จำานวน	307,853,608	หุ้น	มูลค่าหุ้นที่ตราไว้	หุ้นละ	1	บาท

การลงทุนในบริษัทอื่นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552)
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ชื่อบริษัท บริษัท เพลย์พอล จำากัด
ประเภทธุรกิจ	 พัฒนาเกมพีซี	และเกมออนไลน์ซ่ึงได้รับบัตรส่งเสริม

	 	 การลงทุนจากสำานักงานคณะกรรมการส่งเสริม

	 	 การลงทุน

ท่ีต้ังสำานักงานใหญ่	 เลขท่ี	9	อาคารยู.เอ็ม.ทาวเวอร์	ห้องเลขท่ี	9/173	

	 	 ช้ัน	17	ถนนรามคำาแหง	แขวงสวนหลวง	

	 	 เขตสวนหลวง	กรุงเทพมหานคร	10250

โทรศัพท์	 	 66	2769	8888

โทรสาร	 	 66	2717	4251

ทุนจดทะเบียน	 25,000,000	บาท	แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ	จำานวน

	 	 250,000	หุ้น	มูลค่าหุ้นที่ตราไว้	หุ้นละ	100	บาท		

	 	 เป็นทุนที่ชำาระแล้วเต็มมูลค่า

สัดส่วนการถือหุ้น	 ร้อยละ	90.198	ของทุนจดทะเบียน

 

ชื่อบริษัท บริษัท เอ แคปปิตอล จำากัด
ประเภทธุรกิจ	 การเข้าไปลงทุนในบริษัทอื่น	(Holding	Company)

ที่ตั้งสำานักงานใหญ่	 เลขที่	9	อาคารยู.เอ็ม.ทาวเวอร์	ห้องเลขที่	9/283-5	

	 	 ชั้น	28	ถนนรามคำาแหง	แขวงสวนหลวง

	 	 เขตสวนหลวง	กรุงเทพมหานคร	10250

โทรศัพท์	 	 66	2769	8888

โทรสาร	 	 66	2717	4251

ทุนจดทะเบียน	 2,000,000	บาท	แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ	จำานวน	

	 	 20,000	หุ้น	มูลค่าหุ้นที่ตราไว้	หุ้นละ	100	บาท		

	 	 เป็นทุนที่ชำาระแล้ว	500,000	บาท

สัดส่วนการถือหุ้น	 ร้อยละ	99.99	ของทุนจดทะเบียน

ชื่อบริษัท Asiasoft Online PTE LTD.
ประเภทธุรกิจ	 ให้บริการเกมออนไลน์	และจัดจำาหน่ายเกมพีซี

ที่ตั้งสำานักงานใหญ่	 5	tampines	Central	1	#04-01	Tampines	

	 	 Plaza	Singapore	529541

โทรศัพท์	 	 +65	6825	8500

โทรสาร	 	 +65	6781	3532

ทุนจดทะเบียน	 2,000,000	สิงคโปร์ดอลล่าร์	

	 	 เป็นทุนที่ชำาระแล้วเต็มมูลค่า

สัดส่วนการถือหุ้น			บริษัท	เอเชียซอฟท์	อินเตอร์เนชั่นแนล	จำากัด	

	 	 ถือหุ้นอยู่ร้อยละ	100.00	ของทุนจดทะเบียน

ชื่อบริษัท บริษัท ฟันบ็อกซ์ จำากัด
ประเภทธุรกิจ	 ให้บริการเกมออนไลน์

ที่ตั้งสำานักงานใหญ่	 เลขที่	1168/15,	17	อาคารลุมพินีทาวเวอร์		

	 	 ชั้น	12A	ถนนพระราม	4	แขวงทุ่งมหาเมฆ			

	 	 เขตสาทร	กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์	 	 66	2343	1000

โทรสาร	 	 66	2679	8772

เว็บไซต์	 	 www.funbox.co.th

ทุนจดทะเบียน	 40,000,000	บาท	แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ	

	 	 จำานวน	400,000	หุ้น	มูลค่าหุ้นที่ตราไว้	

	 	 หุ้นละ	100	บาท	เป็นทุนที่ชำาระแล้วเต็มมูลค่า

สัดส่วนการถือหุ้น	 บริษัท	เอ	แคปปิตอล	จำากัด	ถือหุ้นอยู่ร้อยละ	

	 	 99.99	ของทุนจดทะเบียน

ชื่อบริษัท AS Online SDN. BHD.
ประเภทธุรกิจ	 ให้บริการเกมออนไลน์	และจัดจำาหน่ายเกมพีซี

ที่ตั้งสำานักงานใหญ่	 Suite	16.02,	16th	Floor,	The	Gardens,	

	 	 South	Tower,No.1,	Mid	Valley	City,		

	 	 Lingkaran	Syed	Putra,	59200	Kuala		 	

	 	 Lumpur,	Malaysia

โทรศัพท์	 	 +603	2287	1503

โทรสาร	 	 +603	2287	1500

ทุนจดทะเบียน	 4,000,000	ริงกิต	เป็นทุนท่ีชำาระแล้วเต็มมูลค่า

สัดส่วนการถือหุ้น	 บริษัท	เอเชียซอฟท์	อินเตอร์เนชั่นแนล	จำากัด	

	 	 ถือหุ้นอยู่ร้อยละ	100.00	ของทุนจดทะเบียน
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นายทะเบียนหลักทรัพย์ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำากัด
	 	 	 อาคารสถาบันวิทยาการตลาดทุน	ชั้น	2	เลขที่	2/7	หมู่ที่	4	(โครงการนอร์ธปาร์ค)	ถนนวิภาวดีรังสิต	

	 	 	 แขวงทุ่งสองห้อง	เขตหลักสี่	กรุงเทพมหานคร	10210

โทรศัพท์		 	 	 0	2596	9000

โทรสาร	 	 	 0	2832	4994	–	6

 

ผู้สอบบัญชี  นายวิชัย รุจิตานนท์  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4054
   บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำากัด
	 	 	 100/72	ชั้นที่	22	อาคารเลขที่	100/2	อาคารชุดว่องวานิช	บี	ถนนพระรามที่	9	แขวงห้วยขวาง		

	 	 	 เขตห้วยขวาง	กรุงเทพมหานคร	10320

โทรศัพท์	 	 	 0	2645	0101

โทรสาร	 	 	 0	2645	0110

 

   RSM Chio Lim
	 	 	 18	Cross	Street,	#08-01,	Marsh	&	McLennan	Centre,

	 	 	 Singapore	048423

โทรศัพท์	 	 	 (65)	6533	7600

โทรสาร	 	 	 (65)	6531	1811

 

                               RSM Robert Teo, Kuan & Co.
	 	 	 2nd	flflfflloor,	Wisma	RKT	No.2,	Jalan	Raja	Abdullah,	Off	Jalan	Sultan	Ismail,	

	 	 	 50300	Kuala	Lumpur,	Malaysia

โทรศัพท์		 	 	 603	–	2697	2888

โทรสาร		 	 	 603	–	2698	6600

 

ที่ปรึกษาทางการเงิน  บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำากัด
	 	 	 989	อาคารสยามทาวเวอร์	ชั้น	9,	14-15	ถนนพระราม	1	แขวงปทุมวัน	เขตปทุมวัน	

	 	 	 กรุงเทพมหานคร	10330

โทรศัพท์		 	 	 0	2657	7902	,	0	2658	1251

โทรสาร		 	 	 0	2657	7908

บุคคลอ้างอิง
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คณะกรรมการบริษัท
ASIASOFT



ประวัติการศึกษา

Cambridge	GCE	Ordinary	Level	สาขา	บริหารธุรกิจ,

Presbyterian	Boys	School	in	Singapore

ประวัติการทำางาน

-	ประธานกรรมการ	บริษัท	เอเชียซอฟท์	คอร์ปอเรช่ัน	จำากัด	(มหาชน)

-	กรรมการ	บริษัท	เอเชียซอฟท์	อินเตอร์เนชั่นแนล	จำากัด

-	กรรมการ	Asiasoft	Online	Pte.	Ltd.

-	กรรมการ	AS	Online	Sdn.	Bhd.

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

หลักสูตร	Director	Accreditation	Program	(DAP	50/2006)

ประวัติการทำาผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา             

-ไม่มี-

นายตัน เตียว ลิม
ประธานกรรมการ
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นายปราโมทย์ สุดจิตพร
รองประธานกรรมการ

ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี	บริหารธุรกิจ	มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ประวัติการทำางาน

-	กรรมการ	ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร	และ	ประธานกรรมการบริหาร

บริษัท	เอเชียซอฟท์	คอร์ปอเรชั่น	จำากัด	(มหาชน)

-	กรรมการ	Asiasoft	Online	Pte.	Ltd.

-	กรรมการ	บริษัท	เอ	แคปปิตอล	จำากัด

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

หลักสูตร	Director	Accreditation	Program	(DAP	50/2006)

ประวัติการทำาผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา             

-ไม่มี-
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ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี	นิติศาสตร์	มหาวิทยาลัยรามคำาแหง

ประวัติการทำางาน

-	กรรมการ	และ	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท	เอเชียซอฟท์	คอร์ปอเรชั่น	จำากัด	(มหาชน)

-	กรรมการ	บริษัท	เอเชียซอฟท์	อินเตอร์เนชั่นแนล	จำากัด

-	กรรมการ	บริษัท	เพลย์พอล	จำากัด

-	กรรมการ	บริษัท	เพลย์พาร์ค	จำากัด

-	กรรมการ	บริษัท	เอ	แคปปิตอล	จำากัด

-	กรรมการ	บริษัท	ฟันบ็อกซ์	จำากัด

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

หลักสูตร	Director	Accreditation	Program	(DAP	51/2006)

ประวัติการทำาผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา 

-ไม่มี-

นายเลิศชาย กันภัย
   กรรมการ
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ประวัติการศึกษา

-	ปริญญาโท	บริหารธุรกิจ	-	การเงิน	

University	of	Pennsylvania	-	the	Wharton	School

-	ปริญญาโท	วิศวกรรมศาสตร์	Science	in	Industrial	&	

Operations	Engineering,	Major	in	Operations	Research,	

University	of	Michigan	-	Ann	Arbor

-	ปริญญาตรี	วิศวกรรมไฟฟ้า	

สถาบันเทคโนโลยี	พระจอมเกล้า	เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ประวัติการทำางาน

-	กรรมการ	บริษัท	เอเชียซอฟท์	คอร์ปอเรชั่น	จำากัด	(มหาชน)

-	กรรมการ	บริษัท	เอส	เอ็น	ซี	ฟอร์เมอร์	จำากัด	(มหาชน)

-	กรรมการ	บริษัท	อีซี่	บาย	จำากัด	(มหาชน)

-	กรรมการ	บริษัท	เมอร์เมด	มาริไทม์	จำากัด	(มหาชน)

-	ประธานกรรมการ	บริษัท	เอเซียบุ๊คส	จำากัด

-	กรรมการ	และ	กรรมการพิจารณาผลตอบแทนฯ

บริษัท	สมบูรณ์	แอ๊ดวานซ์	เทคโนโลยี	จำากัด	(มหาชน)

-	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท	อัลตัส	แอดไวซอรี่	จำากัด

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคม

ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

หลักสูตร	Director	Accreditation	Program	(DAP	9/2004)

ประวัติการทำาผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา 

-ไม่มี-

นายสุระศักดิ์ เคารพธรรม
กรรมการ
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ประวัติการศึกษา

-	นิติศาสตรมหาบัณฑิต	มหาวิทยาลัยคอร์แนล	(Cornell	University)	

ประเทศสหรัฐอเมริกา

-	เนติบัณฑิตไทย	เนติบัณฑิตยสภา

-	ปริญญาตรี	นิติศาสตรบัณฑิต	(เกียรตินิยม)	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

-	ประกาศนียบัตรบัณฑิต	สาขากฎหมายธุรกิจ	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการทำางาน

-	กรรมการ	กรรมการอิสระ	และ	ประธานกรรมการตรวจสอบ

บริษัท	เอเชียซอฟท์	คอร์ปอเรชั่น	จำากัด	(มหาชน)

-	ทนายความ	

บริษัท	สำานักกฎหมาย	ดำาเนิน	สมเกียรติ	และบุญมา	จำากัด

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคม

ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

-	หลักสูตร	Director	Accreditation	Program	(DAP	53/2006)

-	หลักสูตร	Understanding	the	Fundamental	of	Financial	

Statements	(UFS	9/2007)

ความรู้ความชำานาญในงานด้าน

กฎหมาย	

ประวัติการทำาผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา             

-ไม่มี-

รายการที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท

-ไม่มี-

นายเฉลิมพงษ์ จิตต์ขันติวงศ์
กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ
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การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคม

ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

-	หลักสูตร	Director	Accreditation	Program	(DAP	53/2006)

-	หลักสูตร	Director	Certififfiication	Program	(DCP	106/2008)

ความรู้ความชำานาญในงานด้าน   

บัญชี	

ประวัติการทำาผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา             

-ไม่มี-

รายการที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท

-ไม่มี-

ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี	บริหารธุรกิจ	(การบัญชี)	มหาวิทยาลัยรามคำาแหง

ประวัติการทำางาน

-	กรรมการ	กรรมการอิสระ	และ	กรรมการตรวจสอบ

บริษัท	เอเชียซอฟท์	คอร์ปอเรชั่น	จำากัด	(มหาชน)

-	กรรมการ	บริษัท	ฮาร์วาร์ด	แอนด์	เดวิดสัน	จำากัด

-	สมุห์บัญชี	บริษัท	จอห์นสัน	แมทเธย์	(ประเทศไทย)	จำากัด

นางธันยพร มั่นมี
กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ
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ความรู้ความชำานาญในงานด้าน   

-	บัญชี	การสอบบัญชี	และการตรวจสอบภายใน

ประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน

ปี	2530	-	2539	เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท	เอินส์ท	แอนด์	ยัง	จำากัด

ปี	2540	-	ปัจจุบัน	เป็นกรรมการ	และ	CFO	กลุ่มบริษัท	เวฟ	

เอ็นเตอร์เทนเมนท์	จำากัด	(มหาชน)

ประวัติการทำาผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา             

-ไม่มี-

รายการที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท

-ไม่มี-

 นางมลฤดี สุขพันธรัชต์
กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ

ประวัติการศึกษา

-	บัญชีมหาบัณฑิต	สาขาบัญชี	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

-	บัญชีบัณฑิต	(เกียรตินิยม)	สาขาบัญชี	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

-	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย	เลขทะเบียน	4020

ประวัติการทำางาน

-	กรรมการ	กรรมการอิสระ	และ	กรรมการตรวจสอบ

บริษัท	เอเชียซอฟท์	คอร์ปอเรชั่น	จำากัด	(มหาชน)

-	กรรมการ	กรรมการผู้มีอำานาจลงนามและผู้อำานวยการฝ่ายบัญชี

และการเงินส่วนกลาง	อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง	และอนุกรรม

การการลงทุน	บริษัท	เวฟ	เอ็นเตอร์เทนเมนท์	จำากัด	(มหาชน)

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคม

ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

-	หลักสูตร	Director	Certififfiication	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
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ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี	บริหารธุรกิจ	มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ประวัติการทำางาน

-	รองกรรมการผู้จัดการ	

บริษัท	เอเชียซอฟท์	คอร์ปอเรช่ัน	จำากัด	(มหาชน)

-	ผู้ช่วยผู้อำานวยการ

บริษัท	เอ็ม	เอฟ	อี	ซี	จำากัด	(มหาชน)

-	กรรมการ	

บริษัท	แอดวานซ์	อินเทลลิเจนท์	โมเดิร์นนิตี้	จำากัด

-	รองกรรมการผู้จัดการ	

บริษัท	เอซิส	คอมพิวเตอร์	จำากัด

-	ผู้จัดการทั่วไป	บริษัท	กลุ่มแอดวานซ์	รีเสิร์ช	จำากัด

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริม

สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

-	ไม่มี

ประวัติการทำาผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา             

-	ไม่มี

ประวัติการศึกษา

B.Sc.	Computer	Science	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

M.Sc.	Computer	Engineering	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการทำางาน

-	ผู้อำานวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

บริษัท	เอเชียซอฟท์	คอร์ปอเรชั่น	จำากัด	(มหาชน)

-	ผู้จัดการทั่วไปสายเทคโนโลยีสารสนเทศ

บริษัท	เครือเจริญโภคภัณฑ์	จำากัด

-	ผู้จัดการฝ่ายศูนย์ข้อมูล/	IT	Infrastructure

บริษัท	ฮัทชิสัน	ซีเอที	ไวร์เลส	มัลติมีเดีย	จำากัด

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคม

ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

-	ไม่มี

ประวัติการทำาผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา             

-	ไม่มี

นายกิตติพงศ์ พฤกษอรุณ 
รองกรรมการผู้จัดการ

นายศัลย์ โรจน์พรวัฒนา
ผู้อำานวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

นายอรรถพงษ์ โกศัลวัฒน์
ผู้อำานวยการฝ่ายสารสนเทศ (บริหารระบบสารสนเทศ)
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ประวัติการศึกษา

ปริญญาโท	บริหารธุรกิจ	มหาวิทยาลัยมหิดล

ปริญญาตรี	คอมพิวเตอร์	มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประวัติการทำางาน

-	ผู้อำานวยการฝ่ายสารสนเทศ	(บริหารระบบสารสนเทศ)

บริษัท	เอเชียซอฟท์	คอร์ปอเรชั่น	จำากัด	(มหาชน)

-	Director

บริษัท	โปรบิส	โซลูชั่น	จำากัด

-	ผู้จัดการฝ่ายสารสนเทศ

บริษัท	แกล็กโซสมิทไคล์น	(ประเทศไทย)	จำากัด

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคม

ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

-	ไม่มี

ประวัติการทำาผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา             

-	ไม่มี

ประวัติการศึกษา

ปริญญาโท	บริหารธุรกิจ	(การตลาด)	สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ปริญญาตรี	วิทยาศาสตร์	(เทคนิคการแพทย์)	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการทำางาน

-	ผู้อำานวยการฝ่ายธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์

บริษัท	เอเชียซอฟท์	คอร์ปอเรชั่น	จำากัด	(มหาชน)

-	ผู้อำานวยการฝ่ายธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์

บริษัท	เพลย์พาร์ค	จำากัด

-	หัวหน้าส่วนเว็ปพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

บริษัท	เจเอส	อินเตอร์เนต	จำากัด

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคม

ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

-	ไม่มี

ประวัติการทำาผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา             

-	ไม่มี

นายอรรถพงษ์ โกศัลวัฒน์
ผู้อำานวยการฝ่ายสารสนเทศ (บริหารระบบสารสนเทศ)
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ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี	เศรษฐศาสตร์,	Kyonggi	University,	South	Korea

ประวัติการทำางาน

-	ผู้อำานวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

บริษัท	เอเชียซอฟท์	คอร์ปอเรชั่น	จำากัด	(มหาชน)

-	กรรมการ

บริษัท	บิกเซล	มีเดีย	คอร์เปอเรชั่น	จำากัด

-	ผู้จัดการฝ่ายขาย

PARKS	TOY	CO.,	LTD.

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคม

ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

-	ไม่มี

ประวัติการทำาผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา             

-	ไม่มี

ประวัติการศึกษา

ปริญญาโท	บัญชี	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปริญญาตรี	บัญชี	(เกียรตินิยม	อันดับ	2)	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการทำางาน

-	ผู้อำานวยการฝ่ายการเงิน

บริษัท	เอเชียซอฟท์	คอร์ปอเรชั่น	จำากัด	(มหาชน)

-	Financial	Controller

บริษัท	แปซิฟิก	มาร์เก็ตติ้ง	แอนด์	เอ็นเตอร์เทนเมนท์	จำากัด

-	ที่ปรึกษาด้านการวางระบบบัญชี	และการเงิน	บริษัท	วันสต๊อปเซอร์วิส	จำากัด

-	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี	และการเงิน	บริษัท	เมเจอร์	ซีนีเพล็กซ์	กรุ๊ป	จำากัด	(มหาชน)

-	Senior	Vice	President	of	Finance	and	Accounting	Department

บริษัท	อีจีวี	เอ็นเตอร์เทนเม้นท์	จำากัด	(มหาชน)

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคม

ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

-	ไม่มี

ประวัติการทำาผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา             

-ไม่มี-

นายซัง ฮี ปาร์ค
ผู้อำานวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

นางสาวอรุณี พูนทว ี

ผู้อำานวยการฝ่ายการเงิน
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บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบต่อสังคม

บทเกริ่นนำา 
 “คงไม่มีสิ่งใดดีไปกว่า การนำาประสบการณ์และความรู้ที่เรามี มาสร้างสิ่งดีๆ กลับคืนสู่สังคม” คือ	หลักคิดในเชิง	CSR	(Corporate	Social	
Responsibility)	ของบริษัท	เอเชียซอฟท์	คอร์ปอเรชั่น	จำากัด	(มหาชน)	ในฐานะผู้บุกเบิกด้านความบันเทิงออนไลน์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	เราพร้อมนำา

ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญทางเทคโนโลยีสารสนเทศ	มาพัฒนาสังคมไทยในยุค	Digital	life	ให้เป็นสังคมแห่งความรู้ที่ไม่สิ้นสุด	ทั้งทางด้านเทคโนโลยี		การ

ศึกษา	และการพัฒนาเยาวชนให้รู้จักแบ่งเวลา	ใช้เวลาว่างอย่างมีประโยชน์	ตลอดจนการปลูกฝังจิตสำานึกความรับผิดชอบต่อสังคม	และสิ่งแวดล้อม	โดยถือเป็น

พันธกิจของชาวเอเชียซอฟท์	 เพื่อให้สังคมไทยพัฒนาต่อเนื่องไปอย่างยั่งยืนโดยผ่าน	 3	 แนวทางหลักๆ	 คือ	 โครงการเพื่อการศึกษาและเยาวชน,	 โครงการเพื่อ

สังคมและสิ่งแวดล้อม	และโครงการที่ช่วยส่งเสริมกิจกรรมภาครัฐ

1. โครงการ รักพ่อสไตล์เกมเมอร์ (Gamer Love Dad)
	 โครงการรักพ่อสไตล์เกมเมอร์	หรือ	เกมเมอร์เลิฟแด้ด	โครงการที่

เอเซียซอฟท์จัดทำาขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลางการแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัวฯ	 และการแสดงความรักพ่อของผู้เล่นเกมออนไลน์	 โดยจัดต่อเนื่อง

เป็นประจำาทุกปี	ตั้งแต่	พ.ศ.	2549	จนถึงปัจจุบัน

โครงการเพื่อการศึกษาและเยาวชน
	 การพัฒนาด้านการศึกษาและเพิ่มทักษะการเรียนรู้ถือเป็นพื้นฐานสำาคัญของการส่งเสริมเยาวชนให้เติบโตอย่างมีคุณภาพเอเชียซอฟท์จึงได้สนับสนุน

การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมทักษะ	พัฒนาความรู้	และโอกาสทางการศึกษา	เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นแห่งความรู้	อันนำาไปสู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน

ผลสำาเร็จของโครงการ    
	 บริษัท	เอเชียซอฟท์	คอร์ปอเรชั่น	จำากัด	(มหาชน)	เดินหน้าจัดโครงการ

รักพ่อสไตล์เกมเมอร์	(เกมเมอร์เลิฟแด้ด)	ปี4	ภายใต้แนวคิดตามรอยพ่อ	ตามรอย

ปณิธานสร้างคน	โดยมีเกมเมอร์เข้าร่วมโครงการ	กว่า	1	แสนคน	ส่งผลให้มียอด

บริจาคสูงถึง	6,072,196	บาท	สำาหรับการดำาเนินงานโครงการเกมเมอร์เลิฟแด้ด

ปี	4	น้ี	รายได้ท้ังหมดไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆจากการขายไอเทมเลิฟแด้ด,การจำาหน่ายเส้ือ

สัญลักษณ์โครงการ	 และ	 รายได้ส่วนหนึ่งจากการเติมเงินผ่านระบบ	 เอ็มเปย์	 และ	

เอแคชออนไลน์	จะร่วมสมทบทุนแก่โครงการในพระบรมราชูปถัมภ์	และ	หน่วยงานที่

ดำาเนินงานเพื่อการศึกษาและเยาวชนเพื่อเสด็จเป็นพระราชกุศลในวโรกาสที่พระบาท

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯทรงเจริญพระชนมมายุ	82	พรรษาในปี	2552	โดยไม่หักค่า

ใช้จ่าย	 	
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2. โครงการ ปันน้ำาใจเพื่อน้อง ปี 3
	 โครงการที่ผู้บริหาร	พนักงาน	ของเอเชียซอฟท์	ได้มาร่วมกันทำา

กิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อสังคม	อาทิ	เลี้ยงอาหารกลางวัน	ทำากิจกรรม

สันทนาการ	มอบอุปกรณ์กีฬา	อุปกรณ์การเรียนและทุนการศึกษาแก่นักเรียน	

โดยในปี	3	นี้	ได้ไปร่วมปันน้ำาใจให้กับน้อง	โรงเรียนบ้านโนนสาวเอ้	จังหวัด

สระแก้ว	เมื่อวันที่	28	กุมภาพันธ์	2552

3. เอเชียซอฟท์ส่งมอบความสุขให้น้อง
										กิจกรรมที่จัดขึ้นในวันเด็กแห่งชาติ		โดยผู้บริหาร	และ	พนักงาน	ได้มี

ส่วนร่วมในการส่งมอบความสุขในวันเด็กให้เยาวชนตามมูลนิธิ,	แหล่งชุมชนและ

โรงพยาบาลต่างๆ	ในเขตกรุงเทพฯ	ร่วมกัน

4. โครงการเอเชียซอฟท์เปิดบ้านต้อนรับ
	 เอเชียซอฟท์เปิดโอกาสในการเป็น	Knowledge	Center	ให้เยาวชน,

สถานศึกษา	,ส่วนราชการ	เข้ามาศึกษาเยี่ยมชมการปฏิบัติงานด้านการให้

บริการเกมออนไลน์	และ	การทำางานด้านเว็บไซต์	เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์

และเปิดโลกทัศน์ทางเทคโนโลยี
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โครงการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
	 เอเชียซอฟท์มุ่งเน้นการปลูกฝังค่านิยมและจิตสำานึกในการ

อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนให้แก่เยาวชน	รวมทั้งเพื่อให้เยาวชนได้

ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ต่อตนเอง	และสังคม	ผ่านกิจกรรมด้าน

สิ่งแวดล้อมต่างๆ

1. เพลย์พาร์ครวมพลังกรีน
												เว็บไซต์	เพลย์พาร์คดอทคอม	ชวนผู้เล่นเกมออนไลน์ร่วม

กิจกรรมการปลูกปะการังบนเว็บไซต์เพลย์พาร์คดอทคอม	รวมทั้งพา

ผู้เล่นเกมออนไลน์	เดินทางไปปลูกปะการังที่แหล่งอนุรักษ์ปะการังที่

เกาะขาม	อำาเภอสัตหีบ

2. โครงการทำาดีไม่ต้องรอ
	 เอเชียซอฟท์จัดกิจกรรม	ต้านไข้หวัด	2009	ในร้านอินเตอร์เน็ต

โดยทีมงานเอเชียซอฟท์	เดินสายรณรงค์ให้ผู้ประกอบการร้านอินเตอร์

เน็ตเห็นความสำาคัญของการร่วมป้องกันไข้หวัด	2009		กว่า	100	ร้าน	

ในกรุงเทพ

	 จากประสบการณ์และศักยภาพในการดำาเนินธุรกิจด้านความ

บันเทิงออนไลน์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	เอเชียซอฟท์พร้อมให้ความ

ร่วมมือและสนับสนุนโครงการต่างๆ	ที่ทางภาครัฐจัดขึ้น	เพื่อเป็นอีกหนึ่ง

กำาลังในการช่วยผลักดันการพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมที่มีคุณภาพ

1. โครงการเกมล้างพันธุ์ยาเสพติด ร่วมกับ ปปส.
												เอเชียซอฟท์ให้การสนับสนุนโครงการ	เกมล้างพันธุ์ยาเสพติด	

จัดโดยสำานักคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด	หรือ	ปปส.	

ผ่านกิจกรรมต่างๆ	อาทิ	ประกวดออกแบบแฟลชเกม	และ	ประกวดคำาขวัญ	

ต่อต้านยาเสพติด	,	งานมหกรรมต่อต้านยาเสพติด	เพื่อให้เยาวชนได้รู้ถึง

โทษภัยของยาเสพติด

โครงการเอเชียซอฟท์ส่งเสริมกิจกรรมภาครัฐ
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Asiasoft All Star Battle 2009 BY KUNG THAI BANK เดือน พฤศจิกายน 2552

เหตุการณ์สำาคัญในรอบปี พ.ศ. 2552

ประเทศไทย
-	งานเปิดตัวเกมเศรษฐีออนไลน์	เดือน	มีนาคม	2552

-	งานสัมมนาการตลาด		DigiMarketing	starting	with	a	DOWNTURN!		

		เดือน	กรกฏาคม	2552

-	งานประกาศความร่วมมือระหว่างธนาคารกรุงไทย	และ	บริษัท	เพลย์พาร์ค	จำากัด				

		เดือน	มิถุนายน	2552

- Asiasoft All Star Battle 2009 BY KRUNG THAI BANK เดือน พฤศจิกายน 2552 

-	One-2-Call!	unlock	your	way	to	Atlantica	เดือน	ตุลาคม	2552

- รางวัล BEST MMORPG OF THE YEAR 2009 และ รางวัล  

  BEST ONLINE GAME OF THE YEAR 2009 จากงาน Bangkok 

  International Game Festival 2009 เดือน ตุลาคม 2552 

-	งานประกาศความร่วมมือ	เปิดตัว	แคมเปญ	อิ่มเช้าสนุกคำา	ระหว่าง	บริษัท			

		เอเชียซอฟท์	คอร์ปอเรชั่น	จำากัด	(มหาชน)	และ	บริษัท	เคลล็อกส์	(ประเทศไทย)		

		จำากัด	เดือน	พฤศจิกายน	2552

-	งานประกาศความร่วมมือ	ระหว่าง	บริษัท	เอเชียซอฟท์	คอร์ปอเรชั่น	จำากัด	

		(มหาชน)		และบริษัท	แอดวานซ์	เอ็มเปย์	จำากัด	เดือน	มีนาคม	2552

- PLAYPARK CARNIVAL เดือน พฤศจิกายน 2552

-	งานเปิดตัวเกม	Twelve	Sky	2	เดือน	พฤศจิกายน	2552

- งานฉลองครบรอบ 6 ปี เกมแร็คนาร็อคในประเทศไทย 

มาเลเซีย
-	CyberFusion	Sudden	Attack	Tournament		เดือน	เมษายน	2552

- Asiasoft Game Fest 2009 เดือน มิถุนายน 2552

- Sudden Attack Grand Championship Grand Finale ธันวาคม 2552 

-	No	Sweat	Audition	Dance	Challenge	2009	สิงหาคม	2552

-	Sudden	Attack	Girl	Search	Finals	กันยายน	2552	

สิงคโปร์
-	Sudden	Attack	Launch	มีนาคม	2552

- Asiasoft GameFest 2009 เดือน พฤษภาคม 2552

-	Asiasoft	Triple	Ace	Event	เดือน	กรกฏาคม	2552

-	An	Asiasoft	Christmas	event	ธันวาคม	2552	

เวียดนาม
- Asiasoft GameFest 2009 สิงหาคม 2552
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รายงานประจำาปี 2552

ASIASOFT
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สรุปข้อมูลทางการเงิน

งบกำาไรขาดทุน (ล้านบาท) 2552 2551 2550

รายได้จากการขายและบริการ		-	สุทธิ 1,496 1,587 1,547

กำาไรจากการขายและให้บริการ 634 662 651

กำาไรสุทธิก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้นิติบุคคล 276 264 338

กำาไรสุทธิ 178 185 254

งบดุล (ล้านบาท) 2552 2551 2550

สินทรัพย์ 1,700 1,713 856

หนี้สิน 460 457 459

ส่วนของผู้ถือหุ้น 1,240 1,261 398

หุ้น 2552 2551 2550

จำานวนหุ้นสามัญที่ออกและชำาระแล้ว	(ล้านหุ้น) 308 300 225

มูลค่าหุ้นที่ตราไว้	(บาท) 1 1 1

กำาไรสุทธิต่อหุ้น	(บาท) 0.60 0.69 1.13

เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น	(บาท) 0.58 0.63 1.18

อัตราส่วนทางการเงิน 2552 2551 2550

อัตรากำาไรสุทธิต่อรายได้จากการขายและการให้บริการ	(ร้อยละ) 11.70% 11.50% 16.30%

อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม	(ร้อยละ) 10.50% 14.40% 33.80%

อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	(ร้อยละ) 14.30% 22.30% 70.10%

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	(เท่า) 0.37% 0.36 1.15
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ประวัติความเป็นมา การเปลี่ยนแปลง และพัฒนาการที่สำาคัญ
	 บริษัท	เอเชียซอฟท์	คอร์ปอเรชั่น	จำากัด	(มหาชน)	(“บริษัทฯ	หรือ	AS”)	เดิมชื่อ	บริษัท	บี.เอ็ม.	มีเดีย	(ไทยแลนด์)	จำากัด	ก่อตั้งเมื่อวันที่	20	กันยายน	

2544	ด้วยทุนจดทะเบียน	5.00	ล้านบาทเพื่อประกอบธุรกิจจัดจำาหน่ายเกมพีซี	โดยมีผู้ร่วมก่อตั้ง	คือ	นายปราโมทย์	สุดจิตพร	นายตัน	เตียว	ลิม	และนายเลิศ

ชาย	กันภัย	ซึ่งเป็นผู้มีประสบการณ์ในธุรกิจซอฟต์แวร์เพื่อความบันเทิงมาเป็นระยะเวลานาน

	 ต่อมาในปี	 2546	 บริษัทฯ	 ได้เร่ิมธุรกิจการให้บริการเกมออนไลน์ในประเทศไทย	 โดยได้เปิดตัวเกม	 “Ragnarok	 Online”	 ซ่ึงซ้ือลิขสิทธ์ิมาจาก	 กราวิต้ี	

คอร์ปอเรชั่น	 ประเทศเกาหลีใต้	 แล้วนำามาดัดแปลงเป็นภาษาไทยเพื่อให้บริการแก่ผู้เล่นเกมในประเทศ	 จนประสบความสำาเร็จอย่างสูง	 ด้วยจำานวน	 Peak	 Con-

curent	User	สูงสุดมากกว่า	110,600	ราย	ซึ่งเป็นก้าวสำาคัญที่ทำาให้บริษัทฯ	เป็นที่รู้จักในฐานะหนึ่งในผู้ให้บริการเกมออนไลน์ชั้นนำาในไทย	และในปี	2547-2548	

บริษัทฯ	 ได้ปรับโครงสร้างบริษัทในกลุ่มที่มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน	 โดยเข้าซื้อหุ้นบริษัทต่างๆ	 ดังกล่าวจากกลุ่มผู้ถือหุ้นหลักของบริษัทฯ	 เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการ

ดำาเนินกิจการ	รวมทั้งสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน	ปัจจุบัน	กลุ่มเอเชียซอฟท์	(กลุ่มบริษัทฯ)	ประกอบด้วยบริษัทต่างๆ	รวม	

8	แห่ง	ดังนี้

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

หมายเหตุ:	ก	ผู้ถือหุ้นในส่วนที่เหลืออีกร้อยละ	9.80	เป็นบุคคลภายนอก	ซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์

กลุ่มบริษัทฯ ประเทศ ประเภทธุรกิจหลัก

1.	บมจ.เอเชียซอฟท์คอร์ปอเรชั่น	(“AS”) ไทย ให้บริการเกมออนไลน์และจัดจำาหน่ายเกมพีซี	ในประเทศไทย

2.	บจก.	เอเชียซอฟท์	อินเตอร์เนช่ันแนล	(“ASI”) ไทย เพื่อการลงทุน

3.	บจก.		เพลย์พาร์ค	(“PlayPark”) ไทย ให้บริการเว็บไซต์ท่า	(Game	Portal)	ที่เกี่ยวกับเกมออนไลน์	และบริการโฆษณาในเว็บไซต์

“www.playpark.com”

4.	บจก.	เอ	แคปปิตอล	(“A	Capital”) ไทย เพื่อการลงทุน

5.	บจก.	ฟัน	บ๊อกซ์	(“Fun	Box”) ไทย ให้บริการเกมออนไลน์

6.	บจก.		เพลย์พอล	(“PlayPal”) ไทย ผู้พัฒนาเกมพีซี	และเกมออนไลน์	ซึ่งได้รับบัตรส่งเสริมจาก	BOI

7.	Asiasoft	Online	PTE	LTD.	(“ASO”) สิงคโปร์ ให้บริการเกมออนไลน์และจัดจำาหน่ายเกมพีซีในสิงคโปร์และมาเลเซีย

8.	AS	Online	SDN.	BHD.	(“ASM”) มาเลเซีย ให้บริการเกมออนไลน์และสนับสนุน	ASO	โดยการจัดจำาหน่ายบัตรเติมเงินเกมออนไลน์ในมาเลเซีย

กลุ่มบริษัทฯ ดำาเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับการให้บริการด้านความบันเทิงออนไลน์ (Online Entertainment Group) ดังนี้
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	 สำาหรับการให้บริการเกมออนไลน์ในเวียดนาม	กลุ่มบริษัทฯ	ได้แต่งตั้งให้	CONG	TY	TNHH	CHAU	A	MEM	(“CTCM”)	ซึ่งเป็นผู้ร่วมทุนชาวเวียดนาม

ที่เป็นบุคคลภายนอก	เป็นผู้รับช่วงลิขสิทธิ์การให้บริการเกม	(Sub-Licensee)	ภายใต้ชื่อการค้า	“Asiasoft”	ตั้งแต่ปี	2547	เนื่องจากในช่วงเวลานั้นกลุ่มบริษัทฯ

ไม่สามารถเข้าลงทุนในเวียดนามได้	 อันเป็นผลมาจากข้อจำากัดด้านการลงทุนโดยชาวต่างชาติ	 อีกทั้ง	 กลุ่มบริษัทฯ	 ยังไม่มีความชำานาญในตลาดเกมที่เวียดนาม	

จึงได้ทดลองตลาดโดยการให้ลิขสิทธิ์ช่วงแก่	 CTCM	 ทั้งนี้	 ภายหลังการเปิดเสรีทางการค้าเมื่อวันที่	 11	 มกราคม	 2550	 กลุ่มบริษัทฯ	 มีนโยบายการลงทุน

โดยตรงในธุรกิจเกมออนไลน์ในเวียดนามภายในปี	2553
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ภาพรวมการประกอบธุรกิจ
ของกลุ่มบริษัทและบริษัทย่อย 
นโยบายการแบ่งการดำาเนินงานกลุ่มบริษัท

ลักษณะการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ
	 กลุ่มบริษัทฯ	 เป็นผู้ให้บริการด้านความบันเทิงออนไลน์	 (Online	

Entertainment	 Service)	 ที่เกี่ยวกับเกมออนไลน์	 (Online	 Game)	 ชั้นนำาใน

ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	 ที่มีส่วนแบ่งการตลาดตามรายได้จากการให้

บริการเกมออนไลน์ในปี	 2551	 เป็นอันดับ	 1	 ในไทย,	 สิงคโปร์	 และ	 มาเลเซีย	

(ที่มา:	 IDC)	โดยกลุ่มบริษัทฯ	ได้เปิดให้บริการเกมออนไลน์ครั้งแรกในไทยเมื่อปี	

2546	ด้วยเกม	“Ragnarok	Online”	ซึ่งได้รับความนิยมอย่างสูงด้วยจำานวน

Peak	Concurrent	User	สูงสุดมากกว่า	110,600	ราย	จนกระทั่งปัจจุบัน	

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2552	มีเกมออนไลน์ที่เปิดให้บริการรวม	23	เกม	ใน	4	

ประเทศ	คือ	ไทย	(19	เกม)	สิงคโปร์	(7	เกม)	มาเลเซีย	(7	เกม)	และเวียดนาม	

(8	เกม)	โดยในช่วง	3	ปีที่ผ่านมา	การให้บริการเกมออนไลน์ถือเป็นธุรกิจหลัก

ที่สร้างรายได้ให้แก่กลุ่มบริษัทฯ	ในสัดส่วนเฉลี่ยร้อยละ	75	ของรายได้ทั้งหมด

การให้บริการเกมออนไลน์ในแต่ละประเทศยกเว้นเวียดนาม	 จะดำาเนินการผ่าน

บริษัทที่จัดตั้งขึ้นในประเทศนั้นๆ	 ซึ่งแต่ละบริษัทจะมีระบบ	 Server	 เป็นของ

ตนเองเพื่อให้บริการแก่ผู้เล่นเกมในแต่ละประเทศและสามารถรองรับผู้เล่นเกม

จำานวนมากพร้อมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 ณ	 วันที่	 31	 ธันวาคม	 2552	

ระบบ	 Server	 ในไทย	 สามารถรองรับ	 Peak	 Concurrent	 User	 ได้ถึง	

249,000	ราย		ส่วนในสิงคโปร์	(ASO)	และ	มาเลเซีย	(ASM)	สามารถรอง

รับ	Peak	Concurrent	User	ได้	86,700	ราย	สำาหรับในเวียดนามนั้น	กลุ่ม

บริษัทฯ	ได้ให้ลิขสิทธิ์ช่วงแก่	CTCM	ในการให้บริการเกมออนไลน์ในประเทศดัง

กล่าว	โดยกลุ่มบริษัทฯ	จะทำาหน้าที่เป็นผู้ให้คำาปรึกษาด้านระบบ	การตลาด	และ

ได้รับผลตอบแทนในรูปส่วนแบ่งรายได้เท่านั้น	 ซึ่งภายหลังจากเวียดนามได้เปิด

เสรีทางการค้ากับต่างชาติเมื่อวันที่	 11	 มกราคม	 2550	 กลุ่มบริษัทฯ	 จึงมี

แผนเข้าลงทุนโดยตรงในธุรกิจเกมออนไลน์ในประเทศเวียดนาม	 เพื่อช่วยเพิ่ม

โอกาสการเติบโตของกลุ่มบริษัทฯ	ในอนาคต

	 กลุ่มบริษัทฯ	 มีรายได้จากการให้บริการเกมออนไลน์	 โดยเรียกเก็บ

ค่าบริการจากการจำาหน่ายบัตรเติมเงินล่วงหน้า	 @Cash	 (Prepaid	 Card)	

ให้แก่ผู้เล่นเกม	 เพื่อใช้เติมเวลา	 แลกคะแนน	 หรือใช้เป็นเงินเสมือนจริงสำาหรับ

ซื้อ	 Item	 ในเกม	 ซึ่งบัตรเติมเงินล่วงหน้า	@Cash	 จะมี	 2	 ประเภท	 คือ	 1)	

บัตรพลาสติก	 (Plastic	 @Cash	 Card)	 ซึ่งจะจำาหน่ายผ่านตัวแทนจำาหน่าย	

ร้านอินเตอร์เน็ตคาเฟ่	 และร้านสะดวกซื้อ	 ที่มีจุดขายอยู่ทั่วประเทศประมาณ	

17,645	แห่งในไทย	1,303	แห่งในสิงคโปร์	และ	2,260	แห่งในมาเลเซีย	ตาม

ลำาดับ	และ	2)	บัตรอิเล็กทรอนิกส์	(Electronic	@Cash	Card)	ซึ่งจะจำาหน่าย

ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่หลากหลาย	เช่น	e-pay	ผ่านเครื่องจำาหน่าย	(Ter-

minal)	 โทรศัพท์มือถือ	 และระบบชำาระเงินออนไลน์	 @Shop	 และ	 @Cash	

Online	 ของกลุ่มบริษัทฯ	 ด้วยวิธีการชำาระเงินสด	 โอนเงิน	 หรือบัตรเครดิต	

(แล้วแต่กรณี)	 ทั้งนี้	 บัตรเติมเงินล่วงหน้า	 @Cash	 จะสามารถนำามาใช้กับ

เกมออนไลน์ทุกเกมของกลุ่มบริษัทฯ	 เฉพาะที่ให้บริการในประเทศนั้นๆ	 และยัง

สามารถใช้เล่นเกมออนไลน์ของบริษัทอื่นที่เข้าร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับ

กลุ่มบริษัทฯ	นอกจากนี้	 เพื่อสนับสนุนการให้บริการเกมออนไลน์	 กลุ่มบริษัทฯ

ได้จัดตั้งศูนย์บริการข้อมูลเกมออนไลน์เพื่อตอบปัญหาและข้อสงสัยในด้าน

เทคนิคและวิธีการเล่น	ผ่านทางโทรศัพท์	(Call	Center)	และทางอีเมล์	(Email)	

ตลอด	24	ชั่วโมง	รวมทั้ง	ผ่านทาง	Counter	Service	“@Club”	อีกด้วย

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 กลุ่มบริษัทฯ ได้เปิดให้บริการเกม 

ออนไลน์แล้วรวม 23 เกม ใน 4 ประเทศ ดังนี้

การให้บริการเกมออนไลน์ ประเภท

เกม ก

รูปแบบการคิด

ค่าบริการ ข

1.	Ragnarok	Online MMORPG Hybrid	Sale

2.	Maple	Story MMORPG Item	Sale

3.	Yulgang MMORPG Item	Sale

4.	Granado	Espada MMORPG Item	Sale

5.	Legend	of	3	Kingdom MMORPG Item	Sale

6.	CABAL MMORPG Item	Sale

7.	Ghost	Online MMORPG Item	Sale

8.	Huang	Yi	Online MMORPG Item	Sale

9.	Dekaron MMORPG Item	Sale

10.	WFFM MMORPG Item	Sale

11.	Rappelz MMORPG Item	Sale

12.	12	Sky MMORPG Item	Sale

13.	Atlantica MMORPG Item	Sale

14.	Monster	Forest MMORPG Item	Sale
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	 นอกเหนือจากธุรกิจให้บริการเกมออนไลน์ข้างต้นแล้ว	กลุ่มบริษัทฯ	

ยังดำาเนินธุรกิจตัวแทนจำาหน่ายเกมออนไลน์และเกมพีซี	 ซึ่งได้รับลิขสิทธิ์การ

จัดจำาหน่ายจากเจ้าของ/	ผู้จัดจำาหน่ายลิขสิทธิ์ชั้นนำาจากต่างประเทศ

	 กลุ่มบริษัทฯ	ยังมีรายได้ค่าสมาชิก	@Café	ที่เรียกเก็บจากร้านอิน

เตอร์เน็ตคาเฟ่ในประเทศไทย	 สำาหรับการให้สิทธิในการให้บริการเกมออนไลน์

และเกมพีซี	ที่กลุ่มบริษัทฯ	ได้รับลิขสิทธิ์แก่ลูกค้าภายในร้านของตนเอง	นอก

จากนี้	 กลุ่มบริษัทฯ	 ยังดำาเนินธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้อง	 ได้แก่	 ธุรกิจให้บริการ

โฆษณาออนไลน์ในเว็บไซต์เกมและเว็บไซต์ท่า	www.playpark.com

การให้บริการเกมออนไลน์ ประเภท

เกม ก

รูปแบบการคิด

ค่าบริการ ข

15.	Warrior	of	the	3	Kingdoms MMORPG Item	Sale

16.	Audition Casual Item	Sale

17.	GetAmped Casual Item	Sale

18.	Grand	Chase Casual Item	Sale

19.	Freestyle	Street	Basketball Casual Item	Sale

20.	Sudden	Attack Casual Item	Sale

21.	Summoner	Master	Online Casual Item	Sale

22.	Richman	Online Casual Item	Sale

23.	Vanilla	Cat Casual Item	Sale

หมายเหตุ : 
ก		MMORPG	เป็นเกมที่สามารถรองรับผู้เล่นได้พร้อมกันเป็นจำานวนมาก	ซึ่งผู้เล่นสามารถ
มีปฏิสัมพันธ์กับโลกของเกมได้พร้อมกัน	ผ่านระบบเครื่องแม่ข่าย	/	Casual	Game	คือ	เป็น
เกมตัวการ์ตูนน่ารักสีสันสดใสท่ีผู้เล่นไม่ต้องใช้เวลาและทักษะในการเล่นมากนัก

ข		Air	Time	Sale	คือ	การคิดค่าบริการเกมตามระยะเวลาการเล่น,	Item	Sale	=	การคิดค่า

บริการเกมจากการขาย	Item	ในเกม,	Hybrid	Sale	คือการคิดค่าบริการรวมท้ัง	2	รูปแบบ

โครงสร้างรายได้จากแต่ละสายผลิตภัณฑ์
หรือกลุ่มธุรกิจ

	 รายได้หลักของกลุ่มบริษัทฯ	แบ่งตามประเภทธุรกิจ	สามารถ

จำาแนกออกเป็น	3	ประเภทหลักดังนี้

ประเภท

รายได้

2550 2551 2552

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

1.	รายได้จาก

การให้บริการ

เกมออนไลน์

	1,167 75 1,166 72 1,199 79

2.	รายได้จาก

การเป็นตัวแทน

จำาหน่าย

335 21 358 22 251 17

3.	รายได้อื่นๆ 57	 4 88 6 70 4

รวมรายได้ 1,559 100.0 1,612 100.0 1,520 100.0

	 รายได้ของกลุ่มบริษัทฯ	แบ่งตามภูมิศาสตร์	สามารถแบ่งรายได้

ออกเป็น	2	ประเภทหลัก	ดังนี้

รายได้แยกตาม

ภูมิศาสตร์อ้างอิง

ตามงบรวม (ล้านบาท)

2550 2551 2552

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท %

1.	รายได้ที่เกิดจากการ

ดำาเนินงานในประเทศไทย

930 60 1,027 64 1,048 69

2.	รายได้ที่เกิดจากการ

ดำาเนินงานในต่างประเทศ

629 40 585 36 471 31

 รวม 1,559 100 1,612 100 1,519 100

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ
	 กลุ่มบริษัทฯ	 ประกอบธุรกิจให้บริการด้านความบันเทิงออนไลน์โดย

แบ่งธุรกิจออกเป็น	 2	 ประเภทหลัก	 คือ	 การให้บริการเกมออนไลน์	 และการ

เป็นตัวแทนจัดจำาหน่ายเกม	 โดยมีรายละเอียดดังนี้ธุรกิจให้บริการเกมออนไลน์	

(Online	Game	Operator)เกมออนไลน์	คือ	 เกมคอมพิวเตอร์ที่ใช้เล่นบนระบบ

เครือข่ายอินเตอร์เน็ต	 ซึ่งผู้เล่นสามารถแข่งขันและสนทนา	 (Chat)	 กับบุคคล

อื่นที่อยู่ในเกมได้ทันที	 ผ่านระบบ	 Server	 ซึ่งทำาหน้าที่เก็บโปรแกรมเกมหลัก

และข้อมูลส่วนใหญ่ของผู้เล่นเกม	 โดยผู้ให้บริการเกมออนไลน์จะให้บริการแก่ผู้

เล่นที่ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ได้ติดตั้ง	Client	Program	เชื่อมโยงกับเครือข่าย

อินเตอร์เน็ตและได้เข้าลงทะเบียนเพื่อเล่นเกมผ่านทางเว็บไซต์เกมออนไลน์	 ทั้งนี้	

เกมออนไลน์ไม่รวมถึงเกมที่เล่นบนระบบ	LAN	เท่านั้นการให้บริการเกมออนไลน์

เป็นธุรกิจที่สร้างรายได้หลักให้แก่กลุ่มบริษัทฯ	 เฉลี่ยร้อยละ	 73	 ของรายได้

ทั้งหมดในช่วง	3	ปีที่ผ่านมา	โดยกลุ่มบริษัทฯ	จะดำาเนินงานเต็มรูปแบบเพื่อ
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สามารถให้บริการเกมออนไลน์แก่ผู้เล่นเกมในแต่ละประเทศ	เริ่มตั้งแต่การจัดซื้อ

ลิขสิทธิ์เกม	การทำาการตลาดและประชาสัมพันธ์	การจัดตั้งศูนย์บริการข้อมูล

เกมและเครือข่ายรับชำาระเงิน	 และที่สำาคัญจะต้องจัดเตรียมระบบคอมพิวเตอร์

สำาหรับให้บริการ	ได้แก่	ระบบ	Server	อุปกรณ์และ	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	Cli-

ent	 Program	 รวมถึงการจัดทำาเว็บไซต์เกมออนไลน์	 ทั้งนี้	 บริษัทในแต่ละ

ประเทศจะมีระบบ	 Server	 เป็นของตนเองแยกออกจากกัน	 ยกเว้นมาเลเซียจะใช้

ระบบ	Server	ร่วมกับของสิงคโปร์	 (ซึ่งในปี	2552	ASM	ได้เริ่มติดตั้งระบบ	

Server	 ให้บริการเกมออนไลน์แก่ผู้เล่นเกมในมาเลเซีย	 และจะเปิดให้บริการเชิง

พาณิชย์ในปี	2552)		ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2552	กลุ่มบริษัทฯ	ให้บริการเกม

ใน	4	ประเทศ	รวม	23	เกม	ดังนี้

ประเทศที่

ให้บริการ

จำานวน 

(เกม)

เกมออนไลน์ที่ให้บริการ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552

ไทย 19 Cabal,	Yulgang,	Maple	Story,	Ragnarok,	

Granado	Espada,	Ghost	Online,	Sudden	

Attack,	Summoner	Master	Online,	Audition,	

FreeStyle	Street	Basketball,	Richman,	Dekron,	

WFFM,	Atlantica,	Vanila	Cat,	Legend	of	3	

Kingdom,	HY	Online,	Rappelz	

และ	Grand	Chase

สิงคโปร์	 7 Cabal,	Yulgang,	Maple	Story,	Sudden	Attack,	

Audition,	Getamped	และ	Worrior	of	the	3	

Kingdoms

มาเลเซีย 7 Cabal,	Yulgang,	Maple	Story,	Sudden	Attack,	

Audition,	Getamped	และ	Worrior	of	the	3	

Kingdoms

เวียดนาม	 8 Cabal,	Ragnarok,	Getamped,	Legend	of	3	

Kingdom,	HY	Online,	Richman,	12	Sky,	

และ	Monster	Forest

	 สำาหรับการให้บริการเกมออนไลน์ในเวียดนาม	 กลุ่มบริษัทฯ	 ได้ให้

ลิขสิทธิ์ช่วงแก่	 CTCM	 โดยกลุ่มบริษัทฯ	 จะเป็นผู้ให้คำาปรึกษาด้านการตลาด

และประชาสัมพันธ์แก่	 CTCM	 และได้รับผลตอบแทนในรูปส่วนแบ่งรายได้เพื่อ

สนับสนุนการให้บริการเกมออนไลน์	 กลุ่มบริษัทฯ	 ได้จัดตั้งศูนย์ข้อมูลเกมออน	

ไลน์เพื่อตอบปัญหาและข้อสงสัยในด้านเทคนิคและวิธีการเล่นแก่ผู้เล่นเกม	 ผ่าน

ทางศูนย์บริการข้อมูลทางโทรศัพท์	 (Call	Center)	และอีเมล์	 (Email)	ตลอด	

24	ชั่วโมง	รวมทั้ง	ให้บริการผ่านทาง	Counter	Service	“@Club”	สำาหรับ

ลูกค้าที่เข้ามาติดต่อด้วยตนเอง	 เพื่อช่วยให้การเล่นเกมเป็นไปอย่างราบรื่นและ

ต่อเนื่อง		และจากการติดต่อสื่อสารกับผู้เล่นเกมอย่างใกล้ชิดผ่านศูนย์บริการ

ข้อมูลดังกล่าว	ได้ทำาให้กลุ่มบริษัทฯ	สามารถติดตามพฤติกรรมการเล่นของผู้

เล่นเกมอย่างต่อเนื่อง	 ส่งผลให้กลุ่มบริษัทฯ	 มีความเข้าใจและสามารถให้

บริการแก่กลุ่มลูกค้าเป้าหมายเพื่อตอบสนองความต้องการต่างๆ	 ได้อย่างทัน

ท่วงที

	 นอกจากน้ี	กลุ่มบริษัทฯ	ยังได้ดำาเนินธุรกิจอ่ืนท่ีเก่ียวข้องเพ่ือสนับสนุน

การให้บริการเกมออนไลน์	ได้แก่	www.playpark.com	ซึ่งเป็นเว็บไซต์	Game	

Portal	 ที่เป็นศูนย์รวมและจุดเชื่อมโยงไปยังเกมต่างๆ	 ทั้งเกมออนไลน์	 เกมพีซี

รวมถึงการดาวน์โหลดเกม	 (Game	Download)	 และยังเป็นแหล่งชุมชนผู้เล่น

เกม	(Gamer	Community)	ในการแลกเปล่ียนข้อมูล	รูปภาพ	และความคิดเห็น

อีกทั้งยังเป็นแหล่งข้อมูลด้านไอทีและสินค้าไลฟ์สไตล์	 ตลอดจนเป็นเวทีเปิดตัว

เกมใหม่	นอกจากนี้	ยังดำาเนินธุรกิจให้บริการโฆษณาออนไลน์ในเว็บไซต์เกมของ

บริษัทฯ	และเว็บไซต์ท่า	www.playpark.com

รายละเอียดเกมออนไลน์ที่ให้บริการในปัจจุบัน
1. ประเภทของเกมออนไลน์

	 กลุ่มบริษัทฯ	 เป็นผู้ให้บริการเกมออนไลน์รายใหญ่ในภูมิภาคเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้	โดย	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2552	ได้ให้บริการเกมออนไลน์

รวม	23	เกมใน	4	ประเทศ	ซึ่งสามารถแบ่งออกได้เป็น	2	ประเภทหลัก	ดังนี้

ประเภทของเกม เกมออนไลน์ รูปแบบการคิดค่าบริการ

1.	Casual	Game Audition Item	Sale

GetAmped Item	Sale

Grand	Chase Item	Sale

Freestyle	Street	Basketball Item	Sale

Sudden	Attack Item	Sale

Summoner	Master	Online Item	Sale

Richman	Online Item	Sale

Vanilla	Cat Item	Sale

ประเภทของเกมออนไลน์ที่กลุ่มบริษัทฯ ให้บริการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552
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ประเภทของเกม เกมออนไลน์ รูปแบบการคิดค่าบริการ

2.	MMORPG Ragnarok	Online Hybrid	Sale

Maple	Story Item	Sale

Yulgang Item	Sale

Granado	Espada Item	Sale

Legend	of	3	Kingdom Item	Sale

CABAL Item	Sale

Ghost	Online Item	Sale

Huang	Yi	Online Item	Sale

Dekaron Item	Sale

WFFM Item	Sale

Rappelz Item	Sale

12	Sky Item	Sale

Atlantica Item	Sale

Monster	Forest Item	Sale

Warrior	of	the	3	Kingdoms Item	Sale

หมายเหตุ : 

Air	Time	Sale	คือ	การคิดค่าบริการเกมตามระยะเวลาการเล่น,														

Item	Sale	=	การคิดค่าบริการเกมจากการขาย	Item	ในเกม,	Hybrid	Sale	คือ	การคิด

ค่าบริการรวมทั้ง	2	รูปแบบ

1.1 Massively Multiplayer Online Role-Playing Game (“MMORPG”)

	 คือ	 เกมออนไลน์ที่สามารถรองรับผู้เล่นเกมได้พร้อมกันเป็นจำานวน

มาก	โดยผู้เล่นทุกคนสามารถมีปฏิสัมพันธ์กันในโลกของเกมได้พร้อมกัน	(Real	

Time	 Interaction)	 ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้เล่นสามารถแข่งขันหรือผูกมิตรกันได้

เสมือนอยู่ในโลกแห่งความเป็นจริง	โดยเนื้อหาของเกมส่วนใหญ่จะเกี่ยวกับการ

ต่อสู้ผจญภัยเพื่อป้องกันตัวหรือในภาวะสงคราม	โดยมีลักษณะทั่วไปดังนี้

·•		ผู้เล่นเจะเล่นเป็นตัวละครหนึ่งๆ	หรือหลายตัวในเวลาเดียวกัน	โดยใช้ระบบ

			การควบคุมตัวละครหลายตัว	(Multi	Character	Control	System:	MCC)	

			ซึ่งแต่ละตัวจะมีบทบาทต่อเนื่อง	และมีจุดเด่น/	จุดด้อยที่แตกต่าง	กันไป

·•		ผู้เล่นสามารถเพิ่มประสบการณ์	(Level)	และเก็บสะสม	(Item)	เช่น	อาวุธ,

				คะแนน	เพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งของตัวละคร	ทำาให้มีลักษณะที่แตกต่างจาก

				ตัวละครตัวอื่นๆ	และสามารถแลกเปลี่ยน/	ซื้อขาย	Item	ในเกมได้

·•			ลักษณะการดำาเนินชีวิตของตัวละครจะอ้างอิงเหตุการณ์และการใช้ชีวิต

				เสมือนสังคมในชีวิตจริง	เช่น	การแต่งงาน	การรับตัวละครอื่นๆ	เป็นลูก

				ศิษย์หรืออาจารย์	การรวมกลุ่มกันเพื่อต่อสู้กับฝ่ายตรงข้าม	เป็นต้น

·•			การเล่นเกมจะไม่มีผลแพ้หรือชนะ	โดยการเล่นเกมจะต่อเนื่องไปตามเนื้อ

				เรื่องของเกมที่ไม่มีวันสิ้นสุด

·•			ผู้เล่นเกมโดยส่วนใหญ่จะมีความภักดีต่อเกม	ซ่ึงส่วนหน่ึงเป็นผลจากลักษณะ

				ของเกมที่กระตุ้นให้เกิดการแข่งขันระหว่างผู้เล่น	โดยจะใช้เวลาในการเล่น

				เกมค่อนข้างนานเพื่อเก็บประสบการณ์/	Level	ในเกม

	 ในปี	 2552	 รายได้จากการให้บริการเกมออนไลน์ประเภท	 MMORPG	

คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	 61.7	 ของรายได้จากการให้บริการเกมออนไลน์ท้ังหมด	

หรือ	ร้อยละ	43.8	ของรายได้ทั้งหมด

1.2 Casual Game

	 คือ	เกมออนไลน์ที่มีตัวการ์ตูนน่ารักสีสันสดใส	มักเป็นเกมเล่นง่าย

ที่ผู้เล่นเกมไม่ต้องใช้เวลาหรือทักษะในการเล่นมากนัก	 และสามารถเล่นจบใน

เวลาอันส้ัน	ซ่ึงเหมาะสำาหรับการเล่นเพ่ือผ่อนคลาย	โดยในปี	2552	กลุ่มบริษัทฯ

มีรายได้จากการให้บริการเกมออนไลน์ประเภท	 Casual	 Game	 คิดเป็นสัดส่วน

ร้อยละ	38.3	ของรายได้จากการให้บริการเกมออนไลน์ทั้งหมด	หรือ	ร้อยละ	

27.1	ของรายได้ทั้งหมด

2. การคิดค่าบริการเกมออนไลน์

	 ปัจจุบัน	กลุ่มบริษัทฯ	คิดค่าบริการเกมออนไลน์จากผู้เล่นเกมใน	2	

ลักษณะ	คือ

2.1 การคิดค่าบริการตามระยะเวลาการเล่นเกม (Air Time Sale)

	 ผู้เล่นเกมจะจ่ายค่าบริการตามระยะเวลาที่ใช้เล่นเกม	 ซึ่งวิธีนี้จะใช้

สำาหรับเกม	MMORPG	 เป็นส่วนใหญ่	 โดยมีอัตราค่าบริการท้ังแบบรายช่ัวโมง

และรายวัน	ต้ังแต่	3.98	–	5.60	บาท/	ช่ัวโมง	และ	9.87	–	12.60	บาท/	วัน	

ขึ้นอยู่กับประเภทเกมและจำานวนเวลาที่ซื้อ	 โดยในปัจจุบันมีเพียง	 Rangnarok	

เพียงเกมเดียว	ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	1	ของรายได้ทั้งหมดในปี	2552

2.2 การขาย Item ในเกม (Item Sale)

	 ในวิธีคิดค่าบริการลักษณะนี้	ผู้ให้บริการเกมจะอนุญาตให้ผู้เล่นเกม

สามารถเข้ามาเล่นเกมได้ฟรี	เพื่อที่จะเสนอขาย	Item	ในเกม	เช่น	อาวุธ	
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เครื่องแต่งกาย	และเครื่องประดับ	ให้แก่ผู้เล่นเกม	ทั้งนี้	ผู้เล่นเกมมีสิทธิ์ที่จะซื้อหรือไม่ซื้อ	Item	ก็ได้	โดย	Item	ที่ขายได้จะถือเป็นค่าบริการเกมของกลุ่มบริษัทฯ

ทั้งนี้	ราคาขาย	Item	จะขึ้นอยู่กับประเภทและความนิยมของเกมประเทศที่ให้บริการ	นโยบายการตลาดในแต่ละช่วงเวลา	และจำานวน	Item	ที่เสนอขาย	ซึ่งกรณี

ขาย	Item	เหมารวมเป็นแพคเกคจะมีราคาที่ถูกลง

	 ปัจจุบัน	แนวโน้มการคิดค่าบริการในตลาดเกมออนไลน์ทั่วโลกได้เปลี่ยนจาก	Air	Time	Sale	เป็น	Item	Sale	เพิ่มมากขึ้น	โดยผู้ให้บริการเกมเชื่อว่า

การให้บริการเล่นเกมฟรีก่อน	จะสามารถดึงดูดให้ผู้เล่นเกมทั้งกลุ่มเดิมและกลุ่มใหม่เข้ามาทดลองเล่นเกม	ซึ่งจะเพิ่มโอกาสให้แก่กลุ่มบริษัทฯ	ในการมีรายได้จาก

การขาย	Item	ได้มากยิ่งขึ้น

33



การจัดจำาหน่าย

	 ในการให้บริการเกมออนไลน์	 กลุ่มบริษัทฯ	 จะจัดจำาหน่ายสินค้า	 2	

ประเภท	คือ	บัตรเติมเงินล่วงหน้า	@Cash	เพื่อสามารถรับชำาระค่าบริการเกม	

และ	 Client	 Program	 เพื่อให้ผู้เล่นเกมใช้ติดตั้งในเครื่องคอมพิวเตอร์ก่อนการ

เล่นเกมในครั้งแรก	 โดยกลุ่มบริษัทฯ	 เชื่อว่าการจัดจำาหน่ายที่มีประสิทธิภาพ

เป็นช่องทางสำาคัญที่จะนำาบริการเกมออนไลน์เข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้

อย่างรวดเร็ว

2.1 การจัดจำาหน่ายบัตรเติมเงินล่วงหน้า @Cash

	 กลุ่มบริษัทฯ	 จำาหน่ายบัตรเติมเงินล่วงหน้า	 @Cash	 เพื่อรับชำาระ

ค่าบริการเกม	 โดยเมื่อผู้เล่นเกมได้จ่ายเงินเพื่อซื้อบัตรแล้วจะได้รับหมายเลข

บัตร	(Serial	No.)และรหัสบัตร	(Password)	สำาหรับลงทะเบียนเติมเวลา	แลก

คะแนน	หรือเงินเสมือนจริง	เพื่อใช้ซื้อ	Item	ในเกมทุกเกมของบริษัทที่ให้บริการ

ในแต่ละประเทศโดยบัตรแต่ละใบจะมีอายุใช้งานสูงสุด	90	วัน	(ไทย)	และ	365	

วัน	 (สิงคโปร์และมาเลเซีย)	 นับจากวันท่ีลงทะเบียน	 นอกจากน้ี	 เงินเสมือนจริง

ในบัตรยังใช้ชำาระค่าบริการเกมออนไลน์ท่ีให้บริการโดยบริษัทท่ีร่วมเป็นพันธมิตร

กับกลุ่มบริษัทฯ	ท้ังน้ี	กลุ่มบริษัทในแต่ละประเทศจะมีระบบการรับชำาระค่าบริการ

ผ่านการจำาหน่ายบัตรเติมเงินล่วงหน้า	 @Cash	 ที่แยกออกจากกันและมีราคา

ขายบัตรที่แตกต่างกันในแต่ละประเทศดังนี้

ราคาขายบัตรเติมเงินล่วงหน้า @Cash ของกลุ่มบริษัทฯ ในแต่ละประเทศ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552

ประเทศที่ให้บริการ ราคาขายบัตรเติมเงินล่วงหน้า @Cash (โดยประมาณ) ก

ไทย 28	-	888	บาท

สิงคโปร์	ข 5.35	-	32.10	สิงคโปร์ดอลล่าร์	

(ประมาณ	125	–	748	บาท)

มาเลเซีย	ค 12	-	72	มาเลเซียริงกิต	

(ประมาณ	121	–	727	บาท)

หมายเหตุ :						ก					ราคารวมภาษีขายแล้ว

																	ข					คำานวณที่อัตราแลกเปลี่ยน	23.2882	บาท/	1	สิงคโปร์ดอลล่าร์

																	ค					คำานวณที่อัตราแลกเปลี่ยน	10.1001	บาท/	1	มาเลเซียริงกิต
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การจัดจำาหน่ายบัตรเติมเงินล่วงหน้า @Cash 

สามารถกระทำาได้ 2 วิธี ดังนี้
(1) การจำาหน่ายผ่านตัวแทนจำาหน่าย

	 โดยส่วนใหญ่แล้ว	 กลุ่มบริษัทฯ	 จำาหน่ายบัตรเติมเงินล่วงหน้า@

Cash	ในรูปแบบบัตรพลาสติก	(Plastic	@Cash	Card)	ผ่านตัวแทนจำาหน่าย

ต่างๆ	 คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ	 44.5	 ของยอดขายบัตรเติมเงินล่วง

หน้า	@Cash	ทั้งหมดในปี	2552

•		ร้านสะดวกซื้อ 7-Eleven	ซึ่งจะจำาหน่ายบัตรเติมเงินล่วงหน้า	@Cash	ต่อ

ให้แก่ผู้เล่นเกมโดยตรงผ่านสาขาของร้านซึ่งมีกระจายอยู่ทั่วประเทศ

•		ร้านค้าเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเกม ได้แก่	บริษัทที่มีเครือข่ายร้านค้าผลิต

ภัณฑ์เกม	ผู้ค้าส่งผลิตภัณฑ์เกม	และผู้ค้าส่งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	เป็นต้น	โดย

ตัวแทนจำาหน่ายดังกล่าวอาจจำาหน่ายโดยตรงให้กับผู้เล่นเกมผ่านเครือข่าย

ร้านค้าของตนเอง	หรือ	อาจขายบัตรเติมเงินล่วงหน้า	@Cash	ให้แก่ผู้ค้าปลีก

ซึ่งจะจำาหน่ายต่อให้แก่ผู้เล่นเกมต่อไป

•		ร้านอินเตอร์เน็ตคาเฟ่	ซึ่งให้บริการเช่าคอมพิวเตอร์และเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต

โดยจะจำาหน่ายบัตรเติมเงินล่วงหน้า	@Cash	ต่อให้แก่ผู้เล่นเกม	เพื่อใช้เล่นเกม

ภายในร้าน

(2) การจำาหน่ายผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

	 กลุ่มบริษัทฯ	 ได้เริ่มการขายบัตรเติมเงินล่วงหน้า	 @Cash	 ผ่าน

ระบบอิเล็กทรอนิกส์	(Electronic	@Cash	Card)	ในช่วง	2-3	ปีที่ผ่านมา	โดย

ปัจจุบันคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ	 55.5	 ของยอดขายบัตรเติมเงินล่วง

หน้า	 @Cash	 ทั้งหมด	 และมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง	 โดยผู้เล่นเกม

สามารถซื้อบัตรดังกล่าวผ่านการชำาระเงินสด	โอนเงิน	หรือบัตรเครดิต	(แล้ว

แต่กรณี)	ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ดังต่อไปนี้

ประเทศไทย :

·							•	เว็บไซต์	:	ซึ่งรวมถึงเว็บไซต์ของกลุ่มบริษัทฯ	ได้แก่	@Shop	และ	@

Cash	Online	(เฉพาะสมาชิก	@Café)

·							•	โทรศัพท์มือถือ	:	@Cash	on	Mobile	คือ	การขายบัตรอิเล็กทรอนิกส์	

@Cash	ผ่านโทรศัพท์มือถือ	ซึ่งผู้เล่นเกมจะชำาระเงินด้วยการส่ง	SMS	ผ่าน

โทรศัพท์มือถือในเครือข่าย	AIS	โดยระบบ	prepaid		

·							•	@Cash	on	e-pay	ซึ่งเป็นระบบจัดจำาหน่ายสินค้าแบบเติมเงินด้วย

ระบบอิเล็กทรอนิกส์	โดยผู้เล่นเกมจะชำาระเงินผ่านทางเคร่ืองจำาหน่าย	(Terminal)	

ในรูปแบบ	Voucher	เติมเงินเกมออนไลน์
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สิงคโปร์และมาเลเซีย :

·							•	Online	Credit	Card	คือ	การขายบัตรอิเล็กทรอนิกส์	@Cash	ผ่าน	

www.passport.asiasoft.net	โดยชำาระเงินผ่านบัตรเครดิต

·							•	MOL	e-Pin	เป็นระบบรับชำาระเงินในมาเลเซีย	โดยผู้เล่นเกมสามารถ

ซ้ือบัตรอิเล็กทรอนิกส์	@Cash	ผ่าน	MOL	e-Points	ซ่ึงเป็นระบบจัดจำาหน่าย

สินค้าแบบเติมเงินด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์	โดยชำาระเงินผ่านร้านค้าที่เป็นตัว

แทนจำาหน่าย

·							•	S.A.M	Kiosk	e-Pin	เป็นระบบรับชำาระเงินในสิงคโปร์	โดยผู้เล่น

เกมสามารถซื้อบัตรอิเล็กทรอนิกส์	 @Cash	 ผ่านทางเครื่องจ่ายเงินอัตโนมัติ	

S.A.M.

แผนภาพแสดงการจัดจำาหน่ายบัตรเติมเงินล่วงหน้า @Cash
	 ผู้เล่นเกมจะสามารถชำาระค่าบริการเกมออนไลน์ผ่านการซื้อบัตร

เติมเงินล่วงหน้า	@Cash	 ท้ังในรูปแบบบัตรพลาสติก	(Plastic	@Cash	Card)	

จากตัวแทนจำาหน่าย	 และในรูปแบบบัตรอิเล็กทรอนิกส์	 (Electronic	 @Cash	

Card)	จากระบบอิเล็กทรอนิกส์ประเภทต่างๆ	ดังแสดงในแผนภาพต่อไปนี้

การจัดจำาหน่าย Client Program
	 กลุ่มบริษัทฯ	จัดจำาหน่าย	Client	Program	ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ผู้เล่น

เกมจะต้องติดต้ังลงในคอมพิวเตอร์ของตนเองก่อนการเล่นเกมออนไลน์	 ในครั้ง

แรก	 ผ่านช่องทางจัดจำาหน่ายเช่นเดียวกันกับบัตรเติมเงินล่วงหน้า	 @Cash	

โดยการวางจำาหน่ายในรูปแผ่น	CD	พร้อมบัตรเติมเงินล่วงหน้า	@Cash	และ

การให้บริการดาวน์โหลดจากเว็บไซต์	เป็นต้น

กลยุทธ์การแข่งขัน
1. การกระจายการลงทุนในธุรกิจเกมออนไลน์ไปยังหลายประเทศที่มี

ศักยภาพ

	 ปัจจุบัน	 กลุ่มบริษัทฯ	 ได้กระจายการลงทุนในธุรกิจให้บริการเกม

ออนไลน์ไปยัง	 4	 ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	 คือ	 ไทย	 สิงคโปร์	

มาเลเซีย	 และเวียดนาม	 เพื่อลดความเสี่ยงจากการลงทุนภายในประเทศหรือ

ในประเทศใดประเทศหนึ่ง	 โดยมีกลยุทธ์การบริหารจัดการในระดับภูมิภาคที่

ช่วยให้สามารถลดต้นทุนการดำาเนินงาน	 ทั้งจากการร่วมกันจัดซื้อลิขสิทธิ์เกม

ออนไลน์	 คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง	 รวมทั้งการใช้ทรัพยากรบุคคล

ร่วมกัน	 การถ่ายทอดความรู้	 เทคโนโลยี	 และประสบการณ์จากการดำาเนิน

ธุรกิจในประเทศหนึ่งไปสู่อีกประเทศหนึ่ง	 ซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสความสำาเร็จของ

ธุรกิจได้

2. การเพิ่มจำานวนเกมออนไลน์ และปรับปรุงเกมเดิมในปัจจุบันให้มีรูป

แบบทันสมัยอยู่เสมอ (Updated Version)

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2552	กลุ่มบริษัทฯ	ให้บริการเกมออนไลน์

รวม	23	เกม	ใน	4	ประเทศ	โดยตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมา	กลุ่มบริษัทฯ	ได้ร่วม

กับผู้ผลิตและจัดจำาหน่ายเกมออนไลน์ในการปรับปรุงรูปแบบรวมทั้งเนื้อหาเกม

ให้ทันสมัยอยู่เสมอ	รวมทั้งมีแผนการเปิดให้บริการเกมใหม่ที่หลากหลายเพิ่มขึ้น

ในแต่ละประเทศ	 เพื่อตอบสนองความต้องการทั้งในด้านรูปแบบ	กราฟฟิก	 และ

เนื้อหาเกม

3. การเสริมสร้างฐานะทางการตลาดให้แข็งแกร่งอย่างต่อเนื่อง

	 กลุ่มบริษัทฯ	 ได้เสริมสร้างฐานะทางการตลาดให้แข็งแกร่งอย่าง

ต่อเนื่อง	 โดยมุ่งเน้นกลยุทธ์ใน	3	ด้าน	 เพื่อสร้างความแตกต่างจากคู่แข่งและ

รักษาสถานะการเป็นผู้ให้บริการเกมออนไลน์อันดับ	1	ในภูมิภาค

3.1 การนำาเสนอเกมออนไลน์ชั้นนำาที่เป็นที่รู้จักและนิยมในตลาดต่างประเทศ

	 กลุ่มบริษัทฯ	 เชื่อว่าการนำาเสนอเกมที่เป็นที่รู้จักและได้รับความนิยม

ในตลาดต่างประเทศแล้วนั้น	มักมีจุดเด่นทั้งในด้านรูปแบบและเนื้อหา	ซึ่งจะช่วย

เพิ่มโอกาสความสำาเร็จของกลุ่มบริษัทฯ	 ในการทำาการตลาดต่อกลุ่มลูกค้าใน

ประเทศเป้าหมาย

3.2 การทำากิจกรรมทางการตลาดโดยตรงแก่กลุ่มเป้าหมาย

	 จากฐานจำานวน	 Registered	 User	 ของกลุ่มบริษัทฯ	 ขนาดใหญ่

รวมกันมากกว่า		21		ล้านรายในไทย	สิงคโปร์และมาเลเซียทำาให้กลุ่มบริษัทฯ

สามารถใช้ฐานลูกค้าดังกล่าวเป็นจุดเริ่มต้นในการทำากิจกรรมทางการตลาด



โดยตรง	 เพื่อรักษาและขยายฐานลูกค้าอย่างต่อเนื่อง	 ซึ่งรวมถึงกิจกรรมเปิด

ตัวและแนะนำาเกมใหม่	 การส่งเสริมการเล่นเกมทั้งในรูปแบบกิจกรรมในเกมเช่น	

การแข่งขันในเกมออนไลน์	 กิจกรรมพิเศษตามเทศกาล	 เป็นต้น	 และในรูปแบบ

กิจกรรมนอกเกมออนไลน์	 เช่น	 การรวมกลุ่มและสังสรรค์ระหว่างผู้เล่นเกม	

การส่งจดหมายแนะนำาเกมใหม่	การสนับสนุนกิจกรรมช่วยเหลือสังคม	เป็นต้น

3.3 การเพ่ิมจำานวนและกระจายช่องทางการจัดจำาหน่ายให้ครอบคลุมและท่ัวถึง

	 กลุ่มบริษัทฯ	มีแผนเพิ่มจำานวนตัวแทนจำาหน่ายบัตรเติมเงินล่วงหน้า	

@Cash	ให้ครอบคลุมทั่วประเทศมากยิ่งขึ้น	จากปัจจุบันที่มีตัวแทนจำาหน่าย

บัตรมากกว่า17,000	แห่งในไทย	1,300	แห่งในสิงคโปร์	และ	2,200	แห่งใน

มาเลเซีย	 โดยมุ่งที่จะขยายเครือข่ายไปยังช่องทางที่หลากหลาย	 ทั้งร้านขาย

หนังสือ	 ที่ทำาการไปรษณีย์	 และร้านขายอุปกรณ์มือถือ	 ซึ่งจะช่วยเสริมสร้าง

ความได้เปรียบคู่แข่งขันในการรักษาฐานลูกค้าเดิมและเพิ่มฐานผู้เล่นเกมใหม่	

อีกทั้ง	กลุ่มบริษัทฯ	ยังได้พัฒนาช่องทางการจำาหน่ายบัตรอิเล็กทรอนิกส์ให้ดี

ยิ่งขึ้น	เพื่อสามารถลดต้นทุนการดำาเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ	ได้ในอนาคต	โดย

เครือข่ายการจัดจำาหน่ายดังกล่าวสามารถใช้เป็นช่องทางการทำาตลาดได้เป็น

อย่างดี	 จากการจัดกิจกรรมต่างๆ	 ร่วมกัน	 เช่น	 การแจกโปสเตอร์และสื่อ

โฆษณาเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มผู้เล่นเกมโดยตรง

4. การทำากิจกรรมทางการตลาดเพื่อกระตุ้นยอดขาย Item

	 เนื่องจากเกมออนไลน์ส่วนใหญ่ที่กลุ่มบริษัทฯ	 ให้บริการในปัจจุบัน

คิดค่าบริการจากการขาย	 Item	 ในเกม	 กลุ่มบริษัทฯ	 จึงมุ่งเน้นการทำาการ

ตลาดโดยตรงต่อกลุ่มผู้เล่นเกมเพื่อกระตุ้นการซื้อ	 Item	 อย่างต่อเนื่อง	 เช่น	

การจัดแพ็คเกจการขาย	Item	ในแต่ละเดือน	การทำา	Item	Shop	/	Item	Mall	

ในเว็บไซต์		การส่ง	Newsletter	และ	SMS	ให้ผู้เล่นเกม	เป็นต้น

5. การให้บริการศูนย์ข้อมูลเกมออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพ

	 การให้บริการศูนย์ข้อมูลเกมออนไลน์นับเป็นเครื่องมือสำาคัญที่ช่วย

ผู้เล่นเกมให้สามารถเล่นเกมได้อย่างราบรื่นและต่อเนื่อง	 ส่งผลให้ผู้เล่นเกม	 มี

ความมั่นใจและเชื่อมั่นในบริการของกลุ่มบริษัทฯ	ทำาให้เกิดความภักดีในเกมเพิ่ม

ระยะเวลาการเล่น	และเพิ่มโอกาสในการซื้อ	Item	ในเกม	ปัจจุบัน	กลุ่มบริษัทฯ	

ได้ให้บริการข้อมูลเกมผ่านทาง	 Call	 Center	 และ	 Email	 ตลอด	 24	 ชั่วโมง	

รวมทั้ง	 ให้บริการผ่านทาง	 Counter	 Service	 @Club	 สำาหรับลูกค้าที่มา

ติดต่อด้วยตนเอง	 ซ่ึงกลุ่มบริษัทฯ	 มีนโยบายพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพ

การให้บริการดังกล่าวให้ดียิ่งขึ้น	 พร้อมทั้งจัดหาบุคลากรและอุปกรณ์ให้เพียง

พอต่อการให้บริการแก่ผู้เล่นเกมที่คาดว่าจะมีจำานวนมากขึ้นในอนาคต
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6. การพัฒนาระบบ Server ในการให้บริการเกมออนไลน์

	 กลุ่มบริษัทฯ	เชื่อว่าระบบ	Server	ที่ดีและมีประสิทธิภาพจะช่วยให้ผู้

เล่นเกมสามารถมีปฏิสัมพันธ์กับโลกของเกมได้พร้อมกันอย่างราบรื่น	 ต่อเนื่อง	

และรวดเร็ว	ซึ่งถือเป็นหัวใจสำาคัญของการเล่นเกมออนไลน์	ดังนั้น	การพัฒนา

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบ	Server	อย่างต่อเน่ือง	การปรับปรุงระบบรักษา

ข้อมูลเพื่อป้องการขโมยข้อมูลให้มีความทันสมัย	รวมถึงการเพิ่มขนาดวงจรสื่อ	

สารความเร็วสูงให้เพียงพอสำาหรับรองรับจำานวนผู้เล่นเกมที่เพิ่มขึ้นในอนาคต	

จะช่วยให้กลุ่มบริษัทฯ	มีความพร้อมและสามารถให้บริการเกมออนไลน์ด้วยความ

เร็วเต็มประสิทธิภาพ	 ลดความผิดพลาดหรือการสูญหายของข้อมูล	 และลด

ปัญหาการหยุดให้บริการที่อาจเกิดขึ้นได้		

7. อัตราค่าบริการเกมออนไลน์ที่เหมาะสมและแข่งขันได้

	 กลุ่มบริษัทฯ	มีนโยบายการตั้งราคาค่าบริการเกมออนไลน์ในอัตรา

ที่เหมาะสมแก่กลุ่มลูกค้าในแต่ละประเทศ	โดยมุ่งเน้นการให้เล่นเกมฟรีและคิดค่า

บริการจากการขาย	Item	ในเกม	เพื่อช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

กับผู้ประกอบการทั้งในอุตสาหกรรมเดียวกันและในธุรกิจความบันเทิงอื่นๆ	ใน

ขณะเดียวกัน	อัตราค่าบริการดังกล่าวจะต้องสามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีให้

แก่กลุ่มบริษัทฯ	ได้	อย่างไรก็ตาม	กลุ่มบริษัทฯ	ไม่มีนโยบายการทำาการตลาด

ด้วยอัตราค่าบริการที่ตำากว่าคู่แข่ง	(Price	War)
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Online Games Launched In Thailand

ASIASOFT

2003 : Ragnarok Online

2005 : Maple Story



ASIASOFT

2006 : Yulgang Online

2006 : Audition
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ASIASOFT

2007 : Cabal

2007 : Granado Espada
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2008 : Sudden Attack

2008 : Free Style

  Ghost Online

ASIASOFT
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ASIASOFT

2009 : Dekaron

  Atlantica

2009 :     WFFM     Vanilla Cat     Richman
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ASIASOFT

เติบโตอย่างต่อเนื่อง



ตลาดเกมออนไลน์

1. ภาพรวมอุตสาหกรรมเกมออนไลน์ทั่วโลก 
   (Global Online Game Market)
	 เกมออนไลน์ถือเป็นส่วนสำาคัญของอุตสาหกรรมความบันเทิง

ออนไลน์	(Online	Entertainment	Market)	ซ่ึงประกอบด้วยอุตสาหกรรมหลัก	

3	 ประเภท	 คือ	 เพลง	 เกมออนไลน์	 และวีดีโอ	 ปัจจุบันตลาดเกมออนไลน์ท่ัวโลก

มีมูลค่ารวมประมาณ	 8,847	 ล้านดอลล่าร์สหรัฐ	 หรือ	 300,798	 ล้านบาท	

และคาดว่าจะเติบโตอย่างต่อเน่ืองในอีก	 4	 ปีข้างหน้าท่ีอัตราเติบโตเฉล่ียสะสม	

(Compound	Annual	Growth	Rate:	 CAGR)	 ร้อยละ	 25.2	 ต่อปี	 รวมเป็น

มูลค่าตลาดรวม	 ในปี	 2554	 ท่ี	 399,636	 ล้านบาท	 โดยมีการขยายตัวของ

บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเป็นปัจจัยหลักท่ีช่วยส่งเสริมการเติบโตของ

อุตสาหกรรมน้ี

มูลค่าตลาดรวมของอุตสาหกรรมเกมออนไลน์ท่ัวโลก

รายได้จากการให้บริการเกมออนไลน์	

(Global	Online	Games	Revenue)	(หน่วย	:	ล้านบาท)

CAGR 

(ร้อย

ละ)2549 2550 2551 2552 2553 2554

129,982	 175,202 235,144 300,798 359,176 399,636 25.2

ที่มา: StrategyAnalytics	-	คำานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนที่	34.00	บาทต่อ	1	ดอลลาร์

						สหรัฐฯ

2. ภาพรวมอุตสาหกรรมเกมออนไลน์โดยทั่วไปในภูมิภาคเอเชีย
   ตะวันออกเฉียงใต้ (SE Asia Online Game Market)
	 ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ถือเป็นตลาดเป้าหมายในการให้

บริการด้านความบันเทิงออนไลน์ของกลุ่มบริษัทฯ	ซึ่งประกอบด้วย	6	ประเทศ	

คือ	ไทย	สิงคโปร์	มาเลเซีย	เวียดนาม	ฟิลิปปินส์	และอินโดนีเซีย	จากรายงาน

ของ	IDC	ในปี	2551	ตลาดเกมออนไลน์ของภูมิภาคนี้รวม	6	ประเทศ	มีมูลค่า

ประมาณ		5,883	ล้านบาท	โดยคาดการณ์ว่าในปี	2556	ตลาดเกมออนไลน์

จะมีมูลค่าเพ่ิมข้ึนเป็น	12,501	ล้านบาท	คิดเป็นอัตราเติบโตเฉล่ียสะสม	(CAGR)

ร้อยละ	 16.3	 ต่อปี	 โดยในปี	 2552	 ตลาดเกมออนไลน์ของภูมิภาคนี้มีมูลค่า

ประมาณ	7,226	ล้านบาท	ดังนั้นตลาดเกมออนไลน์ในภูมิภาคนี้จึงมีศักยภาพ

ในการเติบโตได้อีกมาก

	 นอกจากนี้	ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเกมออนไลน์ยังมีข้อได้

เปรียบผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมความบันเทิงอื่น	 เช่น	 เกมพีซี	 เกมอาเขต	

การดูหนัง	ฟังเพลง	คาราโอเกะ	ในหลายๆ	ด้าน	ดังนี้

• ·เกมออนไลน์เป็นความบันเทิงราคาถูกกว่าและเข้าถึงง่าย

เกมออนไลน์สามารถเล่นได้ทุกที่ที่มีอินเตอร์เน็ต	 โดยผู้เล่นส่วนใหญ่ในภูมิภาคนี้

จะนิยมเล่นเกมออนไลน์ในร้านอินเตอร์เน็ตคาเฟ่	 เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายที่ถูกกว่า	

สะดวกสบาย	 และยังเป็นแหล่งชุมนุมพบปะของผู้เล่นเกม	 ยกเว้นในสิงคโปร์ซึ่ง

ประชากรส่วนใหญ่มักนิยมเล่นเกมออนไลน์จากเครื่องคอมพิวเตอร์ของตนเอง	

เนื่องจากสิงคโปร์เป็นประเทศที่มีระบบเครือข่ายการสื่อสารทางอินเตอร์เน็ต

ครอบคลุมอย่างกว้างขวางและเข้าถึงได้ง่าย	ประกอบกับ	ค่าใช้จ่ายในการเล่น

เกมออนไลน์ยังคงมีอัตราที่ต่ำากว่าเมื่อเทียบกับความบันเทิงประเภทอื่นๆ

• ผู้เล่นเกมออนไลน์ส่วนใหญ่มีการใช้บริการเกมอย่างต่อเนื่อง

เนื่องจากลักษณะการเล่นเกมออนไลน์ส่งเสริมผู้เล่นเกมให้มีความสัมพันธ์ในเชิง

กลุ่ม	 โดยการแข่งขันหรือติดต่อกับผู้เล่นเกมรายอื่นที่อยู่ต่างสถานที่ในเวลา

เดียวกันได้	 โดยเฉพาะเกมประเภท	 MMORPG	 ซึ่งผู้เล่นแต่ละรายจะมีบทบาท

สมมติที่แตกต่างกัน	 ทำาให้ต้องเล่นเกมร่วมกันเป็นกลุ่มเพื่อบรรลุภารกิจในเกม	

จึงทำาให้เกมมีความสนุกสนานน่าติดตามมากยิ่งขึ้น	 อีกทั้ง	 ผู้เล่นเกมต้องใช้

เวลาในการฝึกทักษะต่างๆ	 ในเกมเพื่อให้เป็นผู้ชนะ	 ทำาให้ผู้เล่นเกมมีความผูกพัน

กับเกมมากยิ่งขึ้น

• การกระจายตัวของเครื่องคอมพิเตอร์ส่วนบุคคล และ สัญญาณ

อินเตอร์เน็ต

เนื่องจากปัจจุบันเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลนั้นมีราคาไม่สูงนักทำาให้คน

สามารถเป็นเจ้าของได้ง่ายขึ้น	 รวมทั้งมีสป็คที่สูงขึ้นกว่าเดิมทำาให้สามารถเล่น

เกมที่มีคุณภาพสูงๆ	ได้	ซึ่งถือเป็นการขยายตลาดไปยังตลาดใหม่ๆ	อีกด้วย

การตลาดและภาวะการแข่งขัน

ที่มา:	IDC,	ASEAN	Online	Gaming	2552	–	2556	Forecast	and	Analysis	

						คำานวณที่อัตราแลกเปลี่ยน	33.16	บาท/	ดอลลาร์สหรัฐฯ
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มูลค่าตลาดเกมออนไลน์และจำานวนผู้เล่นเกมออนไลน์

ในประเทศไทยสำาหรับปี 2550 - 2556

ที่มา:	IDC,	ASEAN	Online	Gaming	2552	–	2556	Forecast	and	Analysis	

						คำานวณที่อัตราแลกเปลี่ยน	33.16	บาท/	ดอลลาร์สหรัฐฯ

จะมีอัตราเติบโตเฉล่ียสะสม	(CAGR)	ร้อยละ12.2	ต่อปี	ดังน้ี

ส่วนแบ่งการตลาดของผู้ให้บริการเกมออนไลน์ในประเทศไทย

อ้างอิงตามรายได้จากการให้บริการปี 2551

ผู้ให้บริการ ส่วนแบ่งตลาด (ร้อยละ)

	Asiasoft		 51.0

	True	Digital	Entertainment 22.0

	Ini3		 9.4

	Xinxere		 3.3

	Goldensoft		 3.3

	NC	True		 3.0

	อื่นๆ 7.9

รวมทั้งสิ้น 100.0

ที่มา :	IDC,	ASEAN	Online	Gaming	2552	–	2556	Forecast	and	Analysis

3. ภาพรวมอุตสาหกรรมเกมออนไลน์ในไทย สิงคโปร์ มาเลเซีย และ
   เวียดนาม
	 กลุ่มบริษัทฯ	 ให้บริการเกมออนไลน์ใน	4	ประเทศ	 คือ	 ไทย	 สิงคโปร์	

มาเลเซีย	และเวียดนาม	ซ่ึงถือเป็นกลุ่มประเทศท่ีมีอัตราการเติบโตของอุตสาหกรรม

ให้บริการเกมออนไลน์ท่ีสูงและต่อเน่ือง	 โดยในอดีตผู้ให้บริการเกมส่วนใหญ่เป็น

รายเล็กท่ีเปิดให้บริการเกมเพียงไม่ก่ีเกม	 ซ่ึงมักเป็นประเภท	 MMORPG	 และคิด

ค่าบริการตามระยะเวลาการเล่น	 แต่ในปัจจุบันการแข่งขันในอุตสาหกรรมมีมาก

ข้ึนจากการเข้ามาของผู้ประกอบการรายใหญ่และการเปิดตัวเกมออนไลน์ใหม่อย่าง

ต่อเน่ือง	 อีกท้ัง	 การเปล่ียนรูปแบบการคิดค่าบริการเกมจากการคิดตามเวลา

เป็นการให้เล่นเกมฟรีแต่คิดบริการจากการขาย	 Item	 ในเกม	 ได้ส่งผลให้การ

แข่งขันมีความรุนแรงมากย่ิงข้ึน

	 ค่าลิขสิทธ์ิเกมออนไลน์ถือเป็นต้นทุนการดำาเนินงานท่ีสำาคัญสำาหรับผู้

ประกอบการในธุรกิจน้ี	ซ่ึงในปัจจุบันผู้ให้บริการเกมส่วนใหญ่ในประเทศดังกล่าว

มักจะจัดซ้ือลิขสิทธ์ิเกมออนไลน์ท่ีเป็นท่ีนิยมและ/หรือประสบความสำาเร็จในประเทศ

อ่ืนๆ	 มาจากผู้พัฒนาหรือผู้จัดจำาหน่ายเกมออนไลน์ในต่างประเทศมากกว่าการ	

พัฒนาเกมเอง	 อย่างไรก็ตาม	 ผู้ให้บริการเกมได้เร่ิมมีแนวโน้มในการพัฒนาเกม		

ออนไลน์ของตนเองเพ่ือลดต้นทุนค่าลิขสิทธ์ิเกมท่ีเพ่ิมสูงข้ึน

	 จากข้อมูลของ	IDC	พบว่าอัตราส่วนจำานวนผู้เล่นเกมออนไลน์เทียบ

กับผู้ใช้อินเตอร์เน็ตในปี	 2552	 ของไทย	 มาเลเซีย	 สิงคโปร์	 และเวียดนามยังคง	

อยู่ในระดับตำาเม่ือเทียบกับประเทศอ่ืนท่ีตลาดเกมออนไลน์ได้มีการพัฒนามาก่อน	

ส่วนหน่ึงเป็นผลมาจากการท่ีกลุ่มผู้เล่นเกมในภูมิภาคยังไม่หลากหลายและส่วน

ใหญ่เป็นเยาวชน	 ในขณะท่ีกลุ่มผู้เล่นเกมในตลาดท่ีพัฒนาแล้วจะเป็นกลุ่มผู้ใหญ่

ท่ีมีรายได้แล้ว	 เช่น	 	 กลุ่มผู้เล่นเกมเพ่ือพักผ่อน	 (Casual	 Gamer)	 กลุ่มเพศ

หญิง	กลุ่มทำางาน	และกลุ่มครอบครัว	ดังน้ัน	ตลาดเกมออนไลน์ในภูมิภาคน้ีจึง

ยังมีศักยภาพในการเติบโตได้อีกมาก	 โดยภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขันของ

ตลาดเกมออนไลน์ในประเทศไทย	สิงคโปร์	มาเลเซีย	และเวียดนาม	สามารถสรุป

ได้ดังน้ี

ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขันของตลาดเกมออนไลน์ในประเทศไทย
	 จากข้อมูลของ	IDC	พบว่าอุตสาหกรรมให้บริการเกมออนไลน์ในไทย

เร่ิมต้นในปี	 2546	 โดยในช่วงก่อนหน้าได้มีผู้ให้บริการเกมอยู่บ้างแต่ส่วนใหญ่ไม่

คิดค่าบริการเกม	 ต่อมาในปี	 2546	 ได้เร่ิมมีจำานวนผู้ให้บริการ	 มากรายข้ึนซ่ึง

รวมถึงบริษัทฯ	ท่ีได้เปิดให้บริการเกม	“Ragnarok	Online”	และ	“Dragon	Raja”	

จากน้ันอุตสาหกรรมเกมออนไลน์ได้เติบโตอย่างต่อเน่ืองและได้รับความนิยมจาก

ผู้เล่นเกม	 รวมท้ังผู้ให้บริการเกมได้เปิดให้บริการเกมออนไลน์เชิงพาณิชย์เพ่ิม

มากข้ึน	โดย	IDC	ได้ประมาณการมูลค่าตลาดเกมออนไลน์ในปี	2551	-	2556	
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การมูลค่าตลาดเกมออนไลน์ในปี	 2551	 -	 2556	 จะมีอัตราเติบโตเฉลี่ยสะสม	

(CAGR)	ร้อยละ	8.7	ต่อปี

มูลค่าตลาดเกมออนไลน์และจำานวนผู้เล่นเกมออนไลน์ในสิงคโปร์

สำาหรับปี 2550 - 2556

ที่มา: IDC,	ASEAN	Online	Gaming	2552	–	2556	Forecast	and	Analysis		
						คำานวณที่อัตราแลกเปลี่ยน	33.16	บาท/	ดอลลาร์สหรัฐฯ

ส่วนแบ่งการตลาดของผู้ให้บริการเกมออนไลน์ในสิงคโปร์

อ้างอิงตามรายได้จากการให้บริการปี 2551

ผู้ให้บริการ ส่วนแบ่งตลาด (ร้อยละ)

	AsiaSoft 71.6

	Soft-World		 11.2

	Sing	Gium		 8.5

	อื่นๆ 8.7

รวมทั้งสิ้น 100.0

ที่มา :	IDC,	ASEAN	Online	Gaming	2552	–	2556	Forecast	and	Analysis

ปัจจัยสำาคัญท่ีสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจเกมออนไลน์ในประเทศไทย

• การเติบโตของการให้บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง 

  (Broadband Internet)

	 ในช่วง	 2-3	 ปีท่ีผ่านมา	 ธุรกิจให้บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงได้

เติบโตในอัตราสูงจากการแข่งขันที่รุนแรงระหว่างผู้ให้บริการทั้งในด้านบริการ

และราคาโดยปัจจุบันมีอัตราค่าบริการที่ความเร็วประมาณ	3.0	-	4.0	เมกะบิต

ต่อวินาที	ที่ประมาณ	600	บาทต่อเดือน	ซึ่งถือว่าค่อนข้างตำาจึงทำาให้บริการ

อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลาย	 และจากการที่การเล่นเกม

ออนไลน์ต้องการความเร็วในการดาวน์โหลดข้อมูลเพื่อความสนุกในการเล่น

เกม	 จึงทำาให้มีผู้สนใจเล่นเกมออนไลน์เพ่ิมข้ึนตามไปด้วย	 ซ่ึงได้ช่วยเพ่ิมโอกาสให้

บริการเกมออนไลน์สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าใหม่ได้อย่างกว้างขวางมากยิ่ง

ขึ้น

• ความหลากหลายของเกมออนไลน์ที่เปิดให้บริการ

	 ในช่วงท่ีผ่านมา	 ผู้ให้บริการเกมออนไลน์ในไทยได้เปิดให้บริการเกม

ใหม่ท่ีหลากหลาย	ท้ังในด้านรูปแบบและเน้ือหาท่ีแปลกใหม่	ท่ีช่วยเพ่ิมความสนุกใน

การเล่นเกมออนไลน์	 ซ่ึงเป็นการเพ่ิมทางเลือกของผู้เล่นเกม	 รวมท้ังช่วยดึงดูด

ความสนใจของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายให้เข้ามาทดลองเล่นเกมมากยิ่งขึ้น

·• การให้บริการลูกค้ามีความสำาคัญมากขึ้น

	 ในช่วง	2	–	3	ปี	ต่อจากนี้	ตลาดเกมออนไลน์จะมีการแข่งขันที่เข้ม

ข้นขึ้น	 ซึ่งการให้บริการแก่ลูกค้าจะกลายเป็นปัจจัยหลักที่จะรักษาฐานลูกค้าไว้	

ซึ่งผู้ให้บริการ	 ได้พัฒนาการให้บริการให้ดีขึ้น	 และเป็นที่พอใจแก่ลูกค้า	 เช่นมี

ระบบ	call	center	24	ช.ม.	มีการอัพเดท	content	เป็นประจำา	รวมทั้งมีการ

จัดกิจกรรม	และ	การจัดโปรโมชั่น	ผ่านสื่อช่องทางต่างๆ	เพื่อใหเข้าถึงกลุ่มผู้

เล่นได้มากขึ้น

ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขันของตลาด
เกมออนไลน์ในประเทศสิงคโปร์

	 จากข้อมูลของ	 IDC	 อุตสาหกรรมเกมออนไลน์ในสิงคโปร์มีขนาด

ตลาดเล็กกว่าตลาดเกมออนไลน์ในประเทศไทย	 โดยในปี	 2552	 ตลาดเกม

ออนไลน์ในสิงคโปร์จะมีขนาดประมาณ	657	 ล้านบาท	 โดย	 IDC	 ได้ประมาณ
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ปัจจัยสำาคัญที่สนับสนุนการเติบโตของธุรกิจเกมออนไลน์ในสิงคโปร์

•	 	 เกมที่ให้บริการอยู่ในปัจจุบันมีการอัพเดทสิ่งใหม่ๆบ่อยขึ้น	 รวมทั้งมีการ

เปิดตัวเกมใหม่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง	 โดยในปัจจุบันระบบ	 Free-to	 Play	 เป็นที่

นิยมอย่างมากในปัจจุบัน	 ซึ่งเป็นสิ่งท้าทายสำาหรับผู้ให้บริการเกมออนไลน์	 ที่

จะรักษาฐานลูกค้าเดิม	 ทำาให้	 ผู้ให้บริการ	 ต้องทำาการอัพเดท	 virtual	 items	

ให้บ่อยขึ้น	รวมทั้งมีการเปิดตัวเกมใหม่ๆ	เพิ่มขึ้น	เพื่อรักษาฐานลูกค้าไว้นั่นเอง

 

•	 	 นโยบายของรัฐบาลที่สนับสนุนการเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนด้าน

ดิจิตอลรัฐบาลของสิงคโปร์มีนโยบายที่จะให้สิงคโปร์เป็นศูนย์กลางการแลก

เปลี่ยนด้านดิจิตอล	 ซึ่งเกมออนไลน์จัดเป็นหนึ่งในสื่อด้านดิจิตอล	 โดยนโยบาย

ดังกล่าวเป็นที่ยอมรับจากทั้งภาครัฐและเอกชน	 ซึ่งส่งผลให้ผู้พัฒนาเกมจาก

ต่างประเทศเข้ามาลงทุนและตั้งถิ่นฐานในสิงคโปร์	 โดยในเบื้องต้นคาดว่าจะเกิด

การพัฒนาตลาดในประเทศ	และขยายตลาดเข้าสู่ประเทศเพื่อนบ้านต่อไป

•		เครือข่ายการสื่อสารที่มีความก้าวหน้าสูงในราคาที่ถูกลงสิงคโปร์จัดเป็น

ประเทศที่มี เครือข่ายการสื่อสารทางอินเตอร์ เน็ตและไร้สายที่มีความ

ก้าวหน้าในระดับสูง	 ซึ่งได้ช่วยสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจเกมออนไลน์

และรองรับการพัฒนาของเกมในอนาคตทั้งในรูปแบบของเกมออนไลน์และเกม

บนโทรศัพท์มือถือ	 นอกจากนี้	 อัตราค่าบริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงที่ปรับ

ตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง	ได้ส่งเสริมให้ผู้ใช้บริการอินเตอร์ทั้งใหม่และเก่าหันมาใช้

บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเพิ่มมากขึ้น	 ส่งผลให้อัตราการใช้อินเตอร์เน็ต

ความเร็วสูงปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขันของตลาด
เกมออนไลน์ในประเทศมาเลเซีย

	 จากข้อมูลของ	 IDC	 อุตสาหกรรมเกมออนไลน์ในมาเลเซียมีขนาด

ตลาดเล็กกว่าตลาดเกมออนไลน์ในประเทศไทยเช่นกัน	 	 โดยในปี	 2552	 ตลาด

เกมออนไลน์ในมาเลเซียนั้นมีขนาดประมาณ	 1,124	 ล้านบาท	 บาท	 โดย	 IDC	

ได้ประมาณการมูลค่าตลาดเกมออนไลน์ในปี	 2551	 -	2556	จะมีอัตราเติบโต

เฉลี่ยสะสม	(CAGR)	ร้อยละ14.6	ต่อปี

ที่มา :	IDC,	ASEAN	Online	Gaming	2552	–	2556	Forecast	and	Analysis			

							คำานวณที่อัตราแลกเปลี่ยน	33.16	บาท/	ดอลลาร์สหรัฐฯ

ผู้ให้บริการ ส่วนแบ่งตลาด (ร้อยละ)

	Asiasoft		 15.7

	Cubinet		 15.0

	Run	Up		 11.5

	MyCNX		 11.1

	CibNet		 10.8

		อื่นๆ		 36.0

รวมทั้งสิ้น 100.0

ส่วนแบ่งการตลาดของผู้ให้บริการเกมออนไลน์ในมาเลเซีย

อ้างอิงตามรายได้จากการให้บริการปี 2551

มูลค่าตลาดเกมออนไลน์และจำานวนผู้เล่นเกมออนไลน์

ในมาเลเซียสำาหรับปี 2550 - 2556

ที่มา :	IDC,	ASEAN	Online	Gaming	2552	–	2556	Forecast	and	Analysis

ปัจจัยสำาคัญที่สนับสนุนการเติบโตของธุรกิจเกมออนไลน์

ในประเทศมาเลเซีย

·       

•		การเพิ่มขึ้นของ	Casual	Games

แม้ว่า	MMORPG	Games	ยังคงเป็นกลุ่มเกมที่ทำารายได้หลัก	แต่การเติบโต

ของ	Casual	Games	ทำาให้อุตสาหกรรมเกมออนไลน์มีความน่าสนใจมากขึ้น
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มูลค่าตลาดเกมออนไลน์และจำานวนผู้เล่นเกมออนไลน์

ในเวียดนามสำาหรับปี 2550 - 2556

ที่มา :	IDC,	ASEAN	Online	Gaming	2552	–	2556	Forecast	and	Analysis	

คำานวณที่อัตราแลกเปลี่ยน	33.16	บาท/	ดอลลาร์สหรัฐฯ

ส่วนแบ่งการตลาดของผู้ให้บริการเกมออนไลน์ในประเทศเวียดนาม

อ้างอิงตามรายได้จากการให้บริการปี 2551

ผู้ให้บริการ ส่วนแบ่งตลาด (ร้อยละ)

	VinaGame		 58.0

	VTC	Game		 25.3

	FPT	Online		 8.4

อื่นๆ 8.3

รวมทั้งสิ้น 100.0

ปัจจัยสำาคัญที่สนับสนุนการเติบโตของธุรกิจเกมออนไลน์

ในประเทศเวียดนาม

·       

•		การเติบโตของการให้บริการอินเตอร์เน็ต

ด้วยภาครัฐของเวียดนามส่งเสริมการใช้อินเตอร์เน็ตของประชากรให้สูง

ขึ้นจึงทำาให้เวียดนามมีการพัฒนาเทคโนโลยีและเครือข่ายอินเตอร์เน็ตอย่าง

รวดเร็วส่งผลให้ประชากรสามารถใช้บริการอินเตอร์เน็ตครอบคลุมพื้นที่ห่าง

ไกลได้มากขึ้นในอัตราค่าบริการที่ลดลง	 ทำาให้ในช่วง	 2	 -	 3	 ปีที่ผ่านมามี

จำานวนผู้ใช้อินเตอร์เน็ตเพื ่อการทำางานและความบันเทิงเพิ ่มสูงขึ ้นอย่าง

รวดเร็ว	และได้ส่งผลให้มีจำานวนผู้ใช้บริการเกมออนไลน์เพิ่มขึ้นเช่นกัน

 

หน่วยงานที่กำากับดูแลผู้ประกอบการในธุรกิจเกมออนไลน์
 

	 ปัจจุบัน	 การดำาเนินธุรกิจเกมออนไลน์ในประเทศไทยถูกกำากับดูแล

โดยกระทรวงวัฒนธรรมและกรมทรัพย์สินทางปัญญา	 กระทรวงพาณิชย์	

ซึ่งกระทรวงวัฒนธรรมจะควบคุมเรื่องใบอนุญาต	 รวมถึงการตรวจสอบ

ความเหมาะสมของเนื้อหาเกม	 (Censor)	 ก่อนที่จะนำาออกให้บริการ	 ส่วนกรม

ทรัพย์สินทางปัญญาจะดูแลเรื่องการออกเครื่องหมายรับรองงานต้นแบบ	

(DIP	Code)	สำาหรับการผลิตแผ่นซีดี/	ดีวีดี	ทั้งนี้	ในปัจจุบันยังไม่มีกฎหมาย

ควบคุมการจัดเรตติ้งเกมออนไลน์	 อย่างไรก็ตาม	 กระทรวงวัฒนธรรมได้

ขอความร่วมมือจากผู้ประกอบธุรกิจการเกมออนไลน์ในการจัดทำาเรทติ้งเกม

ออนไลน์ที่ตนเองให้บริการ	เพื่อควบคุมและกำาหนดความเหมาะสมของเกม	ทั้งนี้	

บริษัทฯ	 ได้มีการจัดเรตติ้งเกมออนไลน์ที่ให้บริการเป็นการภายในของบริษัท

เป็นปกติอยู่แล้ว

เนื่องจากเป็นเกมที่เล่นง่าย	และใช้เวลาไม่มาก	ดึงดูดให้ผู้เล่นเกมกลุ่มใหม่ๆ	เข้า

มาทดลองเล่นเกมมากย่ิงข้ึน	ส่งผลให้ตลาดเกมออนไลน์ในประเทศมาเลเซียเติบโต

•		การเปลี่ยนรูปแบบการเก็บค่าบริการเป็นการขาย	Item	ในเกม

ผู้ให้บริการเกมออนไลน์ในมาเลเซียเริ่มเปลี่ยนมาคิดค่าบริการเกม	จากเดิมที่คิด

ตามระยะเวลามาเป็นจากการขาย	Item	ในเกม	ซึ่งเดึงดูดให้ผู้เล่นเกมกลุ่มใหม่	

เข้ามาทดลองเล่นเกมมากยิ่งขึ้น	 รวมทั้งผู้ให้บริการเกมออนไลน์ที่เพิ่มขึ้น	 ส่ง

ผลให้ตลาดเกมออนไลน์ในประเทศมาเลเซียเติบโต

ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขันของตลาด
เกมออนไลน์ในประเทศเวียดนาม
	 จากข้อมูลของ	 IDC	 อุตสาหกรรมเกมออนไลน์ในเวียดนามได้เริ่ม

ต้นเมื่อปี	 2548	 และมีการเติบโตในอัตราสูง	 โดยในปี	 2552	 มูลค่ารวมของ

ตลาดเกมออนไลน์จะเท่ากับ	 2,109ล้านบาท	 โดย	 IDC	 ได้ประมาณการมูลค่า

ตลาดเกมออนไลน์ในปี	 2551	 -	 2556	 จะมีอัตราเติบโตเฉลี่ยสะสม	 (CAGR)	

ร้อยละ	23.3	ต่อปี

ที่มา :	IDC,	ASEAN	Online	Gaming	2552	–	2553	Forecast	and	Analysis
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	 การควบคุมธุรกิจนี้ในตลาดต่างประเทศที่กลุ่มบริษัทฯ	 ได้ให้บริการ

ในปัจจุบันยังไม่เข้มงวดเท่ากับในไทย	 โดยในสิงคโปร์นั้น	 รัฐบาลกำาหนดให้ผู้

ประกอบธุรกิจการให้บริการเกมออนไลน์พิจารณาความเหมาะสมของเกมด้วย

ตนเอง	อย่างไรก็ตาม	ผู้ประกอบการสามารถส่งเกมให้หน่วยงานของรัฐบาล

ช่วยพิจารณาด้วยได้	 สำาหรับในมาเลเซียนั้น	 รัฐบาลไม่ได้กำาหนดให้มีการ

พิจารณาความเหมาะสมของเกมออนไลน์	 	 ซึ่งทั้งในสิงคโปร์และมาเลเซียไม่มี

กฎระเบียบในการลงทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาและการควบคุมบริการของ

ร้านอินเตอร์เน็ตคาเฟ่โดยเฉพาะ	 นอกเหนือจากการกำาหนดให้ขอใบอนุญาตใน

การเปิดร้านเท่านั้น	 ในขณะที่ธุรกิจการให้บริการเกมออนไลน์ประเทศเวียดนาม

ยังอยู่ในช่วงเริ่มต้น	 จึงยังไม่มีมาตรการที่ชัดเจนในการควบคุมการเล่นเกม

ออนไลน์และร้านให้บริการอินเตอร์เน็ต

ตลาดเกมพีซี
	 การละเมิดลิขสิทธิ์ผลิตภัณฑ์เกมพีซี	 ในปัจจุบัน	 ยังคงเป็นปัญหา

ใหญ่สำาหรับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมนี้	 ถึงแม้ว่าทางภาครัฐบาลใน

ประเทศต่างๆ	 ได้พยายามแก้ปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์สินค้าต่างๆ	 แต่ยังคงมี

ผู้ละเมิดลิขสิทธิ์ผลิตภัณฑ์เกมพีซี	อยู่อีกเป็นจำานวนมาก	เนื่องจากเกมพีซี	 เป็น

ผลิตภัณฑ์ที่ง่ายต่อการทำาซ้ำาและเผยแพร่	 และสามารถสร้างผลกำาไรให้แก่ผู้

ละเมิดลิขสิทธิ์ในอัตราที่ค่อนข้างสูง	 จากการที่ไม่ต้องจ่ายค่าอนุญาตใช้สิทธิ์

ให้แก่เจ้าของลิขสิทธิ์ซึ่งถือเป็นต้นทุนหลักสำาหรับธุรกิจประเภทนี้	 จึงยังคงมี

ผู้ละเมิดลิขสิทธิ์รายใหม่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง	 ถึงแม้ว่าผลิตภัณฑ์เกมพีซี	 ที่ได้

รับลิขสิทธิ์การผลิตและจัดจำาหน่ายจะมีคุณภาพที่ดีกว่า	แต่กลุ่มลูกค้าโดยส่วน

ใหญ่ยังคงนิยมผลิตภัณฑ์เกมพีซี	 ที่ละเมิดลิขสิทธิ์	 เนื่องจากราคาที่ถูกและหา

ซื้อง่ายกว่า	ซึ่งจากเหตุผลดังกล่าวมานี้	ทำาให้ผู้ประกอบที่ได้รับลิขสิทธิ์ประสบ

ปัญหาการลดลงของอัตรากำาไรหรือขาดทุน	อีกทั้ง	การทำาการตลาดและการ

จัดจำาหน่ายเพื่อแข่งขันกับตลาดละเมิดลิขสิทธิ์นั้นเป็นไปได้ยาก

ธุรกิจการเป็นตัวแทนจำาหน่ายเกม (Game Distributor)
ลักษณะการดำาเนินธุรกิจ

	 กลุ่มบริษัทฯ	ดำาเนินธุรกิจการเป็นตัวแทนจำาหน่ายเกม	ซึ่งสามารถ

แบ่งออกเป็น	2	ประเภท	คือ	ตัวแทนจำาหน่ายเกมออนไลน์	และตัวแทนจำาหน่าย

เกมพีซี	โดยมีรายละเอียดดังนี้
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(1)  ตัวแทนจำาหน่ายเกมออนไลน์

	 กลุ่มบริษัทฯ	 เป็นตัวแทนจำาหน่ายเกมออนไลน์	 โดยการนำาเข้า

ผลิตภัณฑ์เกมออนไลน์ซึ่งประกอบด้วยบัตรเติมเงินและ	Client	Program	จาก

ต่างประเทศ	เพื่อนำามาขายต่อให้แก่กลุ่มลูกค้าในแต่ละประเทศ	โดยปัจจุบันได้เป็น

ตัวแทนจำาหน่ายผลิตภัณฑ์เกม	World	of	WarCraft	เพียงเกมเดียว	นอกจาก

นี้	 กลุ่มบริษัทฯ	 ยังเป็นตัวแทนจำาหน่ายให้แก่เกมออนไลน์ของบริษัทอื่นในแต่ละ

ประเทศที่ร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจผ่านระบบรับชำาระเงินล่วงหน้า	 @Cash	

ซึ่ง	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2552	มีจำานวนทั้งหมด	20	เกม	ทั้งนี้	กลุ่มบริษัทฯ	

จะทำาหน้าที่เป็นเพียงตัวแทนจำาหน่ายเท่านั้น	 โดยเจ้าของเกมออนไลน์จะเป็นผู้

ดำาเนินการระบบ	Server	สำาหรับให้บริการเกมออนไลน์เอง

(2)  ตัวแทนจำาหน่ายเกมพีซี

เกมพีซี (PC Game)

	 เกมพีซี	คือ	ผลิตภัณฑ์เกมคอมพิวเตอร์ที่ผู้เล่นเกมจะเล่นเกมได้ด้วย

การนำาโปรแกรมเกมมาติดตั้งในเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล	 ซึ่งโดยส่วน

ใหญ่ผู้เล่นเกมจะเล่นได้เพียงคนเดียวหรือเฉพาะในวงแคบ	 ทั้งนี้	 โปรแกรมของ

เกมพีซีจะวางจำาหน่ายในรูปของซีดี	หรือ	ดีวีดี	อย่างไรก็ดี	เกมพีซีบางประเภท

อาจมีระบบเครือข่ายให้ผู้เล่นสามารถเล่นเกมร่วมกันหลายคนได้	 เช่น	 บนระบบ	

LAN	(Local	Area	Network)	หรือ	ระบบ	Server	ของเจ้าของลิขสิทธิ์เกม	แต่

ไม่มีการเก็บข้อมูลของผู้เล่นในระบบดังกล่าว	 ปัจจุบันกลุ่มบริษัทฯ	 เป็นตัวแทน

จำาหน่ายเกมพีซี	ทั้งในประเทศไทย	สิงคโปร์	และมาเลเซีย

ลักษณะลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
ลูกค้าเป้าหมายของกลุ่มบริษัทฯ	สามารถแบ่งออกได้เป็น	2	กลุ่มหลัก	ดังนี้

•  กลุ่มผู้เล่นเกม

ลูกค้าเป้าหมายจะเป็นประเภทเดียวกับลูกค้าเกมออนไลน์	 ซึ่งส่วนใหญ่เป็น	 วัย

รุ่น	 และนักศึกษา	 สำาหรับกลุ่มผู้เล่นเกมพีซี	 จะเป็นผู้ที่ต้องการเล่นเกมส่วนตัว

หรือในวงแคบ	 ซึ่งมีลักษณะที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับลักษณะและประเภทของเกม	

เช่น	 เกมการต่อสู้จะมีกลุ่มลูกค้าเป็นผู้เล่นเกมที่จริงจัง	(Hard	Core	Gamer)	

เกมวางกลยุทธ์จะมีกลุ่มลูกค้าเป็นผู้ที่มีการศึกษาค่อนข้างสูง	 เกมผจญภัย

และเกมการสร้างโลกเสมือนจริงจะมีกลุ่มลูกค้าเป็นบุคคลทั่วไป	 และเกมสื่อการ

ศึกษาจะมีกลุ่มลูกค้าเป็นเด็กนักเรียน	นักศึกษา	เป็นต้น
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•	 ร้านอินเตอร์เน็ตคาเฟ่

กลุ่มบริษัทฯ	 จะให้สิทธิแก่ร้านอินเตอร์เน็ตคาเฟ่ที่เป็นสมาชิก	 @Cafée	 ในการ

ติดตั้งโปรแกรมเกมในเครื่องคอมพิวเตอร์ของร้านตนเองสำาหรับให้บริการแก่ผู้

เล่นเกม	โดยคิดค่าสมาชิกในอัตราที่กำาหนด

การจำาหน่ายและช่องทางการจัดจำาหน่าย
	 กลุ่มบริษัทฯ	 จะจัดจำาหน่ายผลิตภัณฑ์เกมออนไลน์และเกมพีซีโดย

ส่วนใหญ่ผ่านร้านค้าเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเกม	 ในส่วนของการเป็นตัวแทน

จำาหน่ายให้แก่เกมออนไลน์ของบริษัทที่ร่วมเป็นพันธมิตร	กลุ่มบริษัทฯ	จะใช้ช่อง

ทางการจัดจำาหน่ายของบัตรเติมเงินล่วงหน้า	 @Cash	 ดังที่ได้อธิบายไว้ใน

หัวข้อ	การจัดจำาหน่ายบัตรเติมเงินล่วงหน้า	@Cash

กลยุทธ์การแข่งขัน

1.  การเป็นตัวแทนจำาหน่ายเกมออนไลน์

	 กลุ่มบริษัทฯ	มีนโยบายจัดหาเกมออนไลน์ชั้นนำาที่เป็นที่รู้จักและได้รับ

ความนิยมในต่างประเทศ	เช่น	World	of	WarCraft	มาจำาหน่ายให้แก่ผู้เล่นเกม

ทั้งในประเทศและต่างประเทศ	 โดยอาศัยช่องทางการจัดจำาหน่ายผ่านตัวแทน

จำาหน่ายของกลุ่มบริษัทฯ	 พร้อมทั้งจัดทำากิจกรรมทางการตลาดที่เหมาะสม

เพื่อส่งเสริมให้เกมได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้น

	 ในส่วนของการเป็นตัวแทนจำาหน่ายเกมออนไลน์ของบริษัทอื่นที่

ได้เข้าร่วมเป็นพันธมิตรผ่านระบบรับชำาระเงินล่วงหน้า	 @Cash	 นั้น	 กลุ่ม

บริษัทฯ	จะเน้นการส่งเสริมให้บัตรเติมเงินล่วงหน้า	@Cash	เป็นที่รู้จักและนิยม

อย่างแพร่หลายในหมู่ผู้เล่นเกม	 	 โดยการเพิ่มช่องทางการจัดจำาหน่ายบัตรให้

ครอบคลุมและทั่วถึง	การที่บัตรเติมเงินล่วงหน้า	@Cash	สามารถใช้เล่นเกมได้

หลากหลายทั้งเกมที่เป็นของกลุ่มบริษัทฯ	และเกมของบริษัทที่ร่วมเป็นพันธมิตร	

จะเป็นการเพิ่มความสะดวกสบายแก่ผู้เล่นเกมในการชำาระเงินค่าเกม	 รวมทั้ง

ผู้จัดจำาหน่ายบัตรเติมเงินที่ไม่ต้องจัดเก็บบัตรเติมเงินของผู้ให้บริการเกมอื่นๆ	

สำารองสำาหรับการขายเป็นจำานวนมาก

2.  การเป็นตัวแทนจำาหน่ายเกมพีซี

	 แม้ว่ากลุ่มบริษัทฯ	 จะมีนโยบายไม่เน้นการขยายธุรกิจด้านการเป็น

ตัวแทนจำาหน่ายเกมพีซี		อันเนื่องมาจากปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์	แต่จะยังคง

ดำาเนินการต่อไปเนื่องจากเป็นธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องและสามารถใช้ทรัพยากรร่วม

กับธุรกิจให้บริการเกมออนไลน์ได้	 ซึ่งกลุ่มบริษัทฯ	 จะมุ่งเน้นการเป็นตัวแทน

จำาหน่ายเกมพีซีที่ได้รับความนิยมและมีชื่อเสียง	โดยจะดำาเนินกลยุทธ์หลักดังนี้

•		การเพิ่มจำานวนร้านอินเตอร์เน็ตคาเฟ่ที่เป็นสมาชิก	@Cafée				

·•		การผลิตและจัดจำาหน่ายชุดโปรแกรมเกมพีซี	ที่มีคุณภาพดีแตกต่างจาก

			สินค้าละเมิดลิขสิทธิ์

•		การบริการหลังการขายโดยมีหน่วยงานดูแลลูกค้าและบริการลูกค้าทาง

			โทรศัพท์เพื่อตอบข้อสงสัยของผู้เล่นเกม

·•		การดำาเนินคดีกับผู้ละเมิดลิขสิทธิ์

 



ความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอก
ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงข้อกำาหนด กฎหมาย และเกณฑ์การควบคุมจากภาครัฐ
	 ปัจจุบัน	 การดำาเนินธุรกิจเกมออนไลน์ในไทยถูกกำากับดูแลโดยกระทรวงวัฒนธรรมและกรมทรัพย์สินทางปัญญา	 กระทรวงพาณิชย์	 ซ่ึงกระทรวง

วัฒนธรรมจะควบคุมเร่ืองใบอนุญาต	 รวมถึงการตรวจสอบเน้ือหาเกม	 (Censor)	 ก่อนท่ีจะนำาออกให้บริการ	 ส่วนกรมทรัพย์สินทางปัญญาจะดูแลเร่ืองการออก

เคร่ืองหมายรับรองงานต้นแบบ	(DIP	Code)	สำาหรับการผลิตแผ่นซีดี/	ดีวีดี	นอกจากน้ี	กระทรวงวัฒนธรรมยังอยู่ระหว่างจัดทำาเรทต้ิงเกมออนไลน์	เพ่ือควบคุม

และกำาหนดความเหมาะสมของเกม	 ในขณะท่ีการควบคุมธุรกิจการให้บริการเกมออนไลน์ในสิงคโปร์	 มาเลเซียและเวียดนามยังไม่เข้มงวดเท่ากับในไทย	 อีกท้ัง	 ธุรกิจ

น้ีในมาเลเซียและเวียดนามยังอยู่ในช่วงเร่ิมต้น	 จึงยังไม่มีมาตรการท่ีชัดเจนในการควบคุมการเล่นเกมออนไลน์และร้านให้บริการอินเตอร์เน็ต	 อย่างไรก็ดี	 อาจมีการ

เปล่ียนแปลงหรือการออกมาตรการกำากับหรือกฎระเบียบต่างๆ	 ใหม่เพ่ิมเติมเพ่ือควบคุมการเล่นเกมออนไลน์	 และธุรกิจให้บริการเกมออนไลน์มากย่ิงข้ึน	 อาจส่งผล	

กระทบต่อการดำาเนินธุรกิจ	ฐานะการเงิน	และผลประกอบการของกลุ่มบริษัทฯ	ในอนาคต

ความเสี่ยงจากการแข่งขันและการเพิ่มขึ้นของผู้ให้บริการเกมออนไลน์รายใหม่
	 ปัจจุบัน	การแข่งขันในธุรกิจให้บริการเกมออนไลน์ท้ังในไทย	สิงคโปร์	มาเลเซีย	และเวียดนามมีความรุนแรงมากข้ึน	จากการเพ่ิมจำานวนของผู้ให้บริการ

รายใหม่ในตลาดท่ีได้นำาเสนอเกมออนไลน์เพ่ิมอย่างต่อเน่ือง	 โดยผู้ให้บริการในแต่ละประเทศมีจำานวนหลายรายและมีแนวโน้มเพ่ิมจำานวนมากข้ึน	 ซ่ึงเป็นผลมาจากการ

เติบโตของตลาดเกมออนไลน์

ปัจจัยความเสี่ยง

       ประเทศ      รายชื่อผู้ให้บริการรายหลักๆ ในแต่ละประเทศ       ประมาณการมูลค่าตลาด

                  เกมออนไลน์ในปี 2552 (ล้านบาท)

				ประเทศไทย	 	 Asiasoft,		True	Digital	Entertainment,		Ini3,	 	 	 	 2,368

	 	 	 							Xinxere,		Goldensoft,	อื่นๆ

				สิงคโปร์	 	 Asiasoft,		Soft-World,		Sing	Gium,	อื่นๆ		 	 	 	 		657

				มาเลเซีย	 	 Asiasoft,		Cubinet,		Run	Up,		MyCNX,		CibNet,	อื่นๆ	 	 	 1,124

				เวียดนาม	 	 Vina	Game,		VTC	Game,		FPT	Online	,	CTCM,	อื่นๆ	 	 	 2,109

ที่มา	:			IDC,	ASEAN	Online	Gaming	2009	–	2013	Forecast	and	Analysis	คำานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนที่	33.16	บาทต่อ	1	ดอลล่าร์สหรัฐ

ความเสี่ยงจากการประกอบธุรกิจ
ความเสี่ยงจากการไม่ประสบความสำาเร็จของเกมออนไลน์ที่กลุ่มบริษัทฯ ได้ลงทุนซื้อลิขสิทธิ์เกมออนไลน์และเปิดให้บริการ
	 ในการเปิดให้บริการเกมออนไลน์ใดๆ	 กลุ่มบริษัทฯ	 จะลงทุนข้ันต้น	 (Initial	 Investment)	 ในจำานวนค่อนข้างสูง	 ซ่ึงประกอบไปด้วยค่าลิขสิทธ์ิเกม	 ระบบ	

Server	 อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ท่ีเก่ียวข้อง	 และค่าใช้จ่ายด้านการตลาด	 ดังน้ัน	 หากกลุ่มบริษัทฯ	 ไม่สามารถสร้างรายได้จากการให้บริการเกมได้มากกว่าจำานวน

เงินลงทุนข้ันต้นดังกล่าว	 หรือในจำานวนตามท่ีคาดการณ์ไว้	 อาจส่งผลกระทบต่อผลประกอบการและอัตรากำาไรของกลุ่มบริษัทฯ	 ในอนาคต	 ท้ังน้ี	 หากเกมออนไลน์

ใดๆ	มีแนวโน้มยอดขายไม่เป็นไปตามท่ีคาดการณ์ไว้	กลุ่มบริษัทฯ	อาจพิจารณาตัดจำาหน่ายค่าลิขสิทธ์ิเกมออนไลน์ท้ังจำานวน	ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อผลกำาไรของกลุ่ม

บริษัทฯ	ในงวดบัญชีน้ันๆ

 

	 ท้ังน้ี	 เพ่ือเพ่ิมโอกาสการประสบความสำาเร็จในการให้บริการเกมออนไลน์	 กลุ่มบริษัทฯ	 จะมุ่งเน้นการคัดเลือกเกมท่ีมีเน้ิอหาท่ีเหมาะสมกับความต้องการ

ของตลาดโดยอาศัยประสบการณ์ของกลุ่มบริษัทฯ		รวมถึงศึกษารายละเอียดเกมและกลุ่มตลาดผู้เล่นเกมเป้าหมายอย่างรอบคอบ	ก่อนตัดสินใจลงทุนในเกมออนไลน์
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ใดๆตามขั้นตอนในการจัดหาเกมออนไลน์	 อีกทั้ง	 กลุ่มบริษัทฯ	 มีนโยบายการ	

กระจายแหล่งที่มาของรายได้	 โดยได้เปิดตัวเกมออนไลน์เพิ่มขึ้นในแต่ละประเทศ	

ทำาให้สามารถกระจายรายได้ไปยังเกมต่างๆ	 โดยปัจจุบันได้ให้บริการเกม

ออนไลน์รวม	23	 เกมใน	4	ประเทศ	คือ	 ไทย	 (19	 เกม)	สิงคโปร์	 (7	 เกม)	

มาเลเซีย	(7	เกม)	และเวียดนาม	(8	เกม)			และมีแผนการเปิดให้บริการเกมใหม่

อย่างต่อเนื่องในอนาคต

ความเสี่ยงจากการคิดค่าบริการเกมออนไลน์โดยการขาย Item ในเกม
	 ในอดีต	 กลุ่มบริษัทฯ	 มีรายได้หลักจากการให้บริการเกมออนไลน์

ตามระยะเวลาที่ให้บริการ	(Air	Time	Sale)	แต่ในปัจจุบัน	รายได้หลักมาจาก

การขาย	 Item	 ในเกมทั้งหมด	 	 และมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น	 ส่วนหนึ่งเป็นผล

มาจากการเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้เล่นเกมในตลาดเกมออนไลน์ทั่วโลกที่หัน

มานิยมการเล่นเกมฟรีและซื้อ	 Item	 เมื่อพึงพอใจเท่านั้น	 รวมทั้งผู้ประกอบ

การเกมได้หันมานิยมคิดค่าบริการแบบ	 Item	 Sale	 เช่นกัน	 เนื่องจากเชื่อว่า

จะสามารถดึงดูดผู้เล่นเกมได้	 ดังนั้น	 กลุ่มบริษัทฯ	 อาจมีความเสี่ยงในการ

ลดลงของรายได้จากการแข่งขันที่รุนแรงขึ้น	 และหากผู้เล่นเข้ามาเล่นเกมฟรี

เป็นจำานวนมาก	แต่ไม่ซื้อ	 Itemอย่างต่อเนื่อง	อาจส่งผลกระทบต่อการดำาเนิน

ธุรกิจ	ฐานะการเงิน	และผลประกอบการของกลุ่มบริษัทฯ	ในอนาคต	อย่างไร

ก็ตาม	ด้วยลักษณะของการเล่นเกมออนไลน์ที่กระตุ้นให้เกิดการแข่งขันระหว่าง

ผู้เล่น	 จะทำาให้ผู้เล่นเกิดความต้องการซื้อ	 Item	 เพื่อสร้างความแตกต่างจาก

ผู้เล่นรายอื่น	ทั้งในด้านความสวยงามและความสามารถ	กลุ่มบริษัทฯ	จึงเชื่อ

ว่าการทำาการตลาดเชิงรุก	 และการทำากิจกรรมตรงโดยเจาะกลุ่มผู้เล่นในแต่ละ

เกมเพื่อนำาเสนอ	Item	ที่น่าสนใจอย่างต่อเนื่องจะช่วยกระตุ้นการซื้อ	 Item	ใน

เกมเพิ่มมากขึ้น

ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้จัดจำาหน่ายรายใหญ่
	 ปัจจุบัน	 กลุ่มบริษัทฯ	 จัดจำาหน่ายบัตรเติมเงินล่วงหน้า	 @Cash	

ในประเทศไทยผ่านการขายขาดแบบมีเทอมการค้าให้แก่	 บมจ.	 ซีพี	 ออลล์	

(“CPALL”)ซึ่งมีเครือข่ายร้านสะดวกซื้อ	 7-Eleven	 กระจายทั่วประเทศ	

มากกว่า	5,000	แห่งคิดเป็นสัดส่วนมากกว่าร้อยละ	70	ของรายได้จากการ

ให้บริการเกมออนไลน์ทั้งหมด	ซึ่งหาก	CPALL	หยุดดำาเนินการหรือยกเลิกการ

สั่งซื้อบัตรเติมเงิน	 @Cash	 อาจส่งผลกระทบต่อผลการดำาเนินธุรกิจ	 ฐานะ

การเงิน	และผลประกอบการของกลุ่มบริษัทฯ	ในอนาคต

	 อย่างไรก็ตาม	 โอกาสที่ผู้จัดจำาหน่ายรายดังกล่าวจะยกเลิกการ

จำาหน่ายบัตรเติมเงิน	 @	 Cash	 มีความเป็นไปได้น้อย	 เนื่องจากกลุ่มบริษัทฯ	

และ	 CPALL	 มีความสัมพันธ์อันดีในเชิงธุรกิจภายใต้เงื่อนไขการค้าปกติตลอด

ระยะเวลาที่ผ่านมา	และบัตรเติมเงินล่วงหน้า	@Cash	ยังเป็นสินค้าขายดีที่เป็น

ที่ต้องการของลูกค้าทั่วประเทศ	 ซึ่งสามารถสร้างรายได้อย่างต่อเนื่องให้แก่ผู้

จัดจำาหน่ายได้	นอกจากนี้	กลุ่มบริษัทฯ	ยังมีช่องทางจัดจำาหน่ายบัตรเติมเงิน

ล่วงหน้า	@	Cash	ผ่านร้านสะดวกซื้อและผู้จัดจำาหน่ายรายย่อยอื่นๆ	โดย	ณ	

วันที่	31	ธันวาคม	2552	มีเครือข่ายร้านค้าที่จำาหน่ายบัตร	@Cash	มากกว่า	

11,000		แห่ง	(ไม่รวมร้าน	7-Eleven)	อีกทั้ง	กลุ่มบริษัทฯ	ยังจำาหน่ายบัตร

ดังกล่าวผ่านระบบอิเลคทรอนิค	เช่น	e-pay,	โทรศัพท์มือถือ	(@Cash	on	Mo-

bile)	และเว็บไซต์ของกลุ่มบริษัทฯ	เช่น	@Shop,	@Cash	Online		

 

ความเสี่ยงในการพึ่งพิงผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตจำานวนน้อยราย
	 ปัจจุบันกลุ่มบริษัทฯ	 ให้บริการเกมออนไลน์โดยเช่าศูนย์ข้อมูล

อินเตอร์เน็ต	 (Internet	 Data	 Center)	 เพื่อใช้ในการติดตั้งเครื่องแม่ข่าย	

(Server)	 และเช่าวงจรสื่อสารอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง	 (Bandwidth)	 จากผู้

ให้บริการอินเตอร์เน็ต	 (ISPs)	 เพียงน้อยราย	 โดยการให้บริการในไทยได้เช่า

ศูนย์ข้อมูลอินเตอร์เน็ต	จาก	บจก.	ทรู	อินเตอร์เน็ต	ดาต้า	เซ็นเตอร์	,	บริษัท	

ทีทีแอนด์ที	ซับสไครเบอร์	 เซอร์วิสเซส	จำากัด	และ	บริษัท	กสท	โทรคมนาคม	

จำากัด	 (มหาชน)	 และในส่วนของ	 Bandwidth	 ใช้บริการจาก	 บจก.	 ทรู	

อินเตอร์เน็ต	ดาต้า	 เซ็นเตอร์	 	 ในขณะที่การให้บริการในประเทศสิงคโปร์ได้เช่า

ศูนย์ข้อมูลอินเตอร์เน็ตจาก	 	 Equinix	 Singapore	Pte.	 Ltd.	 และ	 StarHub	

Ltd.	และในส่วนของ	Bandwidth	ใช้บริการจาก	Singtel	และ	StarHub	Ltd.				

และประเทศมาเลเซีย	 ได้เช่าศูนย์ข้อมูลอินเตอร์เน็ต	 จาก	 Extreme	 Broad-

band	Sdn	Bhd.	 และในส่วนของ	Bandwidth	 ใช้บริการจาก	Global	 tran-

sit	 communication	 โดยได้ทำาสัญญาเช่าระยะสั้นตามปกติธุรกิจและสามารถ

ต่อสัญญาเช่าได้ตลอดเวลาที่ผ่านมา	 ทั้งนี้	 หากผู้ให้บริการรายดังกล่าวไม่

สามารถให้บริการอินเตอร์เน็ตที่มีคุณภาพหรือหยุดให้บริการจะส่งผลกระทบ

ต่อการให้บริการเกมออนไลน์ของกลุ่มบริษัทฯ	ได้	อีกทั้งการขัดข้องของระบบ

การให้บริการอาจทำาให้อรรถรสและความพึงพอใจในการเล่นเกมลดลง	ซ่ึงอาจ

ส่งผลเสียต่อชื่อเสียงและผลการดำาเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ	ในอนาคต

	 อย่างไรก็ตาม	 ผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตรายดังกล่าวในแต่ละประเทศ

เป็นหนึ่งในผู้ให้บริการรายใหญ่ที่มีคุณภาพด้านบริการ	และมีระบบสำารองและ

ระบบรักษาความปลอดภัยที่เป็นไปตามมาตรฐานสากล	นอกจากนี้	เพื่อเป็น

การกระจายความเสี่ยงจากการขัดข้องในการให้บริการ	 ในปัจจุบัน	 กลุ่ม

บริษัทฯ	จึงได้เช่าศูนย์	IDC	เพิ่มขึ้นทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ
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ความเสี่ยงจากการไม่ได้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์และ/หรือผู้พัฒนาเกม
ออนไลน์
	 ในการให้บริการเกมออนไลน์	กลุ่มบริษัทฯ	จะซื้อลิขสิทธิ์เกมมาจาก

เจ้าของลิขสิทธิ์ซึ่งเป็นผู้พัฒนาหรือผู้จัดจำาหน่ายเกมในต่างประเทศจำานวน

หลายราย	 เพื่อให้บริการในพื้นที่ที่กำาหนด	 (Specific	 Territory)	 เป็นเวลา

ประมาณ	2-3	ปี	นับจากเปิดให้บริการเชิงพาณิชย์	 (Commercial	 Launch)	

ในอัตราค่าธรรมเนียมตามที่ตกลงกัน	 โดยเจ้าของลิขสิทธิ์เกมจะสนับสนุนการ

ให้บริการเกมในด้านต่างๆ	 เช่น	 การปรับปรุงโปรแกรมเกม	 การออก	 Patch	

File	การแก้ไขปัญหาด้านเทคนิค	 (Bug)	ทั้งนี้	กลุ่มบริษัทฯ	อาจมีความเสี่ยง

ในกรณีเจ้าของลิขสิทธิ์เกมยกเลิกสัญญาซื้อขายลิขสิทธิ์หากกลุ่มบริษัทฯ	มิได้

ปฏิบัติตามสัญญาลิขสิทธิ์	 และ/หรือ	 ไม่ต่ออายุสัญญาในราคาและเงื่อนไขที่

ยอมรับได้	และ/หรือ	 เจ้าของลิขสิทธิ์ไม่สามารถสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือ

ทางด้านเทคนิค	 ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการดำาเนินธุรกิจ	 ฐานะการเงิน	 และ

ผลประกอบการของกลุ่มบริษัทฯ	ในอนาคต

	 อย่างไรก็ตาม	 กลุ่มบริษัทฯ	 ได้ปฏิบัติตามสัญญาลิขสิทธิ์อย่าง

เคร่งครัดเพื่อลดความเสี่ยงจากการถูกยกเลิกสัญญา	 นอกจากนี้	 กลุ่ม

บริษัทฯ	 มีนโยบายจัดหาลิขสิทธิ์เกมออนไลน์จากผู้พัฒนา/ผู้จัดจำาหน่ายเกมที่

หลากหลายและมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับ	 ซึ่งสามารถสนับสนุนและให้ความช่วย

เหลือการให้บริการเกมได้ตลอดอายุสัญญา	 	 โดยกำาหนดให้มีสิทธิต่อสัญญา

ในราคาและเงื่อนไขเดิม	 เพื่อสามารถต่ออายุสัญญาในกรณีที่เกมยังคงได้รับ

ความนิยม	ทั้งนี้	เกมส่วนใหญ่ทั้งประเภท	MMORPG	และ	Casual	Game	จะ

มีอายุการให้บริการประมาณ	2	-	3	ปี

 

ความเสี่ยงจากปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์เกมออนไลน์
	 ปัจจุบัน	 ผู้ประกอบการบางรายได้ลักลอบนำาเข้าโปรแกรมเกม

ออนไลน์ท่ีกลุ่มบริษัทฯ	ได้รับลิขสิทธ์ิ	เพ่ือนำามาติดต้ังบนเคร่ืองแม่ข่าย	(Server)	

และเปิดให้บริการผ่านเครือข่าย	(Network)	ของตนเองในอัตราค่าบริการที่ตำา

กว่า	ซึ่งอาจส่งผลให้กลุ่มบริษัทฯ	สูญเสียรายได้บางส่วน	อย่างไรก็ตาม	การ

ให้บริการจากเครื่องแม่ข่ายของผู้ประกอบการที่ละเมิดลิขสิทธิ์มักมีคุณภาพตำา

ทั้งในด้านความเร็วและความสามารถในการรองรับผู้เล่นในจำานวนมากพร้อม

กัน	 อีกทั้ง	 ผู้เล่นจะเข้าเล่นเกมได้จำากัดเฉพาะบนเครือข่ายของเครื่อง	 Server	

ที่ลักลอบติดตั้งเกมละเมิดลิขสิทธิ์เท่านั้น	 โดยไม่สามารถเข้าเล่นในเครือข่าย

ของกลุ่มบริษัทฯ	 ได้	 จึงทำาให้มีสังคมผู้เล่นเกมในขนาดจำากัด	 นอกจากนี้	 ผู้

ประกอบการที่ละเมิดลิขสิทธิ์ไม่สามารถแก้ไขความผิดพลาดในโปรแกรมเกม	

(Bug)	 หรือแก้ปัญหาทางเทคนิค	 จึงทำาให้ไม่เป็นที่นิยมในหมู่ผู้เล่นเกม	 ดังนั้น	

กลุ่มบริษัทฯ	 จึงเชื่อว่าการสูญเสียรายได้จากการละเมิดลิขสิทธิ์ดังกล่าวจะไม่

ส่งผลกระทบต่อฐานะทางการเงินของกลุ่มบริษัทฯ	 อย่างมีนัยสำาคัญ	 และเพื่อ

ลดผลกระทบจากปัญหาดังกล่าว	กลุ่มบริษัทฯ	ได้จัดให้มีทีมงานเพื่อสืบหาและ

ดำาเนินคดีกับผู้ประกอบการที่ละเมิดลิขสิทธิ์

ความเสี่ยงจากกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่มีอิทธิพลต่อการกำาหนด
นโยบายและบริหารจัดการกลุ่มบริษัทฯ

	 กลุ่มนายปราโมทย์	 สุดจิตพร	 ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ	

จะถือหุ้นในสัดส่วนรวมกันร้อยละ	 51.28	 ของทุนชำาระแล้ว	 จึงทำาให้สามารถ

ควบคุมคะแนนเสียงในการลงมติที่สำาคัญในการประชุมผู้ถือหุ้นได้เกือบทั้งหมด	

ยกเว้นมติพิเศษที่กฎหมายหรือข้อบังคับของบริษัทฯ	 กำาหนดให้ต้องได้รับเสียง	

3	ใน	4	ของจำานวนหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง	ดังนั้น	อาจทำาให้ผู้ถือ

หุ้นรายอื่นไม่สามารถรวบรวมคะแนนเพื่อตรวจสอบและถ่วงดุลเรื่องที่ผู้ถือหุ้น

รายใหญ่เสนอได้	 	 นอกจากนี้	 กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ยังเป็นผู้มีอำานาจในการ

บริหารจัดการกลุ่มบริษัทฯ	โดยมีตำาแหน่งเป็นกรรมการจำานวน	4	ท่าน	จาก

ทั้งหมด	 7	 ท่าน	 และคณะกรรมการบริหารทั้งหมดมาจากกลุ่มผู้ถือหุ้นราย

ใหญ่	อย่างไรก็ตาม	เพื่อถ่วงดุลการบริหารงานของผู้ถือหุ้นรายใหญ่	บริษัทฯ	

จึงได้แต่งตั้งกรรมการอิสระที่เป็นบุคคลภายนอกจำานวน	 3	 ท่านเพื่อทำาหน้าที่

ในการตรวจสอบการดำาเนินงานของผู้บริหารและดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น

รายย่อย
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หลักทรัพย์ของบริษัทฯ

	 ณ	 วันที่	 31	 ธันวาคม	 2552	 บริษัทฯ	 มีทุนจดทะเบียนจำานวน	

316,000,000	 บาท	 แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำานวน	 316,000,000	 หุ้น	 มูลค่าที่

ตราไว้หุ้นละ	 1	 บาท	 โดยเป็นทุนชำาระแล้วจำานวน	 307,853,608	 บาท	 แบ่ง

เป็นหุ้นสามัญจำานวน	307,853,608	หุ้น	มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	1	บาท	โดยทุน

จดทะเบียนในส่วนที่เหลือจำานวน	 8,146,392	 บาท	 แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำานวน	

8,146,392	หุ้น	มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	1	บาท	ออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิตาม

ใบสำาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ	 ที่ได้จัดสรรให้แก่กรรมการ

และพนักงานดังรายละเอียดที่จะกล่าวต่อไป

 

การเสนอขายใบสำาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
ของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการและพนักงาน

	 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	 ครั้งที่	 1/2550	 เมื่อวันที่	 3	

พฤษภาคม	 2550	 ได้มีมติอนุมัติออกและเสนอขายใบสำาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อ

หุ้นสามัญให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ	และบริษัทย่อย	เพื่อตอบแทน

การทำางานและเป็นแรงจูงใจให้ปฎิบัติงานด้วยความต้ังใจกับกลุ่มบริษัทฯ	 ในระยะ

ยาว	จำานวนไม่เกิน	16	ล้านหน่วย	 ในราคาเสนอขายหน่วยละ	0	บาท	อัตรา

การใช้สิทธิที่ใบสำาคัญแสดงสิทธิ	1	หน่วย	ต่อหุ้นสามัญ	1	หุ้น	 ในราคาการ

ใช้สิทธิตามมูลค่าที่ตราไว้	(ราคาพาร์)	ที่	1	บาท	ต่อหุ้น	อายุใบสำาคัญแสดง

สิทธิฯ	 ไม่เกิน	 3	 ปี	 นับจากวันที่ได้ออกและเสนอขาย	 (วันที่	 16	 พฤษภาคม	

2551)	โดยมีระยะเวลาการใช้สิทธิ	3	ปี	ดังนี้

	 โดยสามารถใช้สิทธิได้ในวันทำาการสุดท้ายของเดือนพฤษภาคม

และพฤศจิกายน	 ตลอดอายุของใบสำาคัญแสดงสิทธิฯ	 ยกเว้นการใช้สิทธิครั้ง

สุดท้ายซึ่งจะสามารถใช้สิทธิได้ครั้งสุดท้ายในวันที่	15	พฤษภาคม	2554	ทั้งนี้	

ใบสำาคัญแสดงสิทธิฯ	 ที่ออกและเสนอขายในครั้งนี้	 ไม่ได้นำาไปจดทะเบียนเป็น

หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

สัดส่วนการใช้สิทธิ / ใบสำาคัญแสดงสิทธิฯ 
ทั้งหมดที่ได้รับการจัดสรร

ระยะเวลาการใช้สิทธินับตั้งแต่วันออก
และเสนอขายใบสำาคัญแสดงสิทธิฯ

ร้อยละ 30

ร้อยละ 30

ร้อยละ 40

12 เดือน

18 เดือน

24 เดือน

 

1.000   

ESOP ครั้งที่ 1/2551  ก่อนปรับสิทธิ
 หลังการปรับสิทธิ 

(เงินปันผล
เกินกว่า 80 % ของกำาไร)

ราคาการใช้สิทธิที่จะ
ซื้อหุ้นสามัญ (บาทต่อหุ้น) 

อัตราการใช้สิทธิ 
(ใบสำาคัญแสดงสิทธิต่อหุ้นสามัญ)

จำานวนหุ้นสามัญรองรับ
การใช้สิทธิ (หุ้น)

1 : 1.000   

15,278,000  

1.000   

1 : 1.019   

15,568,282 

โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ
 

	 เนื่องด้วยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี	2552	ของบริษัทเอเชีย-

ซอฟท์	 คอร์ปอเรชั่น	 จำากัด	 (มหาชน)	 (“บริษัทฯ”)	 เมื่อวันที่	 23	 เมษายน	

2552	 มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผล	 โดยพิจารณาจ่ายจากกำาไรสะสม	 และ

กำาไรสุทธิของบริษัทฯ	ในอัตราหุ้นละ	0.63	บาท	คิดเป็นเงินปันผลจ่ายในอัตรา

เกินกว่าร้อยละ	 80	 ของกำาไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้	 ซึ่งทำาให้มีผลกระทบต่อ

ผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือใบสำาคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรรตาม

โครงการจัดสรรใบสำาคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการ	และพนักงานของบริษัทฯ

(โครงการ	ESOP)	ครั้งที่	1/2551	ด้วยเหตุดังกล่าว	บริษัทฯ	จึงต้องดำาเนิน

การให้มีการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ

ตลอดอายุของใบสำาคัญแสดงสิทธิตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขการปรับสิทธิ	ข้อ	6.2	

(จ)	เพื่อผู้ถือใบสำาคัญแสดงสิทธิจะได้รับผลประโยชน์ตอบแทนไม่ด้อยไปกว่าเดิม	

ดังนี้

 

	 ทั้งนี้	ผลการคำานวณการเปลี่ยนแปลงราคาใช้สิทธิข้างต้น	ปรากฏ

ว่าราคาการใช้สิทธิใหม่มีราคาเท่ากับ	 0.98	 บาท	 ซึ่งตำากว่ามูลค่าที่ตราไว้

ของหุ้นสามัญของบริษัทฯ	 ซึ่งตามข้อกำาหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออก

ใบสำาคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำาคัญแสดงสิทธิของบริษัทฯ	ครั้งที่	1/2551	

ฉบับลงวันที่	28	เมษายน	2551	ข้อ	6.2	(ซ)	กำาหนดให้ใช้มูลค่าที่ตราไว้ของ

หุ้นสามัญของบริษัทฯ	(มูลค่าท่ีตราไว้	หุ้นละ	1	บาท)	เป็นราคาใช้สิทธิใหม่	และ

เน่ืองจาก	 มีพนักงานบางส่วนท่ีได้รับจัดสรรใบสำาคัญแสดงสิทธิได้ลาออก	 ทำาให้

มียอดคงเหลือของใบสำาคัญแสดงสิทธิ	ท่ีสามารถใช้สิทธิได้จำานวน	15,278,000	

หน่วย	ทำาให้	เมื่อคำานวณจำานวนหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิภายหลังการ

ปรับสิทธิจะเป็นจำานวน	15,568,282	หุ้น	ทั้งนี้	บริษัทฯ	ได้จัดสรรหุ้นสามัญ

เพ่ือรองรับการใช้สิทธิไว้จำานวน	16,000,000	หุ้น	ดังนั้นจึงไม่จำาเป็นที่จะต้อง

จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มเติมอีก	 การเปลี่ยนแปลงราคาและอัตราการใช้สิทธิกรณี

ดังกล่าวข้างต้นมีผลบังคับตั้งแต่วันที่	24	เมษายน	2552	เป็นต้นไป
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การซื้อหุ้นคืนเพื่อการบริหารทางการเงิน 

	 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท	 เอเชียซอฟท์	 คอร์ปอเรชั่น	 จำากัด	

(มหาชน)	ครั้งที่	6/2551	เมื่อวันที่	13	พฤศจิกายน	2551	ได้มีมติอนุมัติโครง	

การซื้อหุ้นคืนเพื่อการบริหารทางการเงิน		เพื่อเป็นการบริหารสภาพคล่อง

ส่วนเกินของบริษัทฯ	 ให้เกิดประโยชน์สูงสุด	และเพื่อเพิ่มอัตราผลตอบแทนให้แก่

ส่วนของผู้ถือหุ้น	 (ROE)	 รวมถึงเพิ่มอัตรากำาไรสุทธิต่อหุ้น	 (EPS)	 โดยสรุป

สาระสำาคัญได้ดังนี้

1.	วงเงินสูงสุดที่จะใช้ในการซื้อหุ้นคืน	จำานวนไม่เกิน	85	ล้านบาท

2.	จำานวนหุ้นที่จะซื้อคืน	8,500,000	หุ้น	มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	1	บาท	จำานวน

หุ้นที่จะซื้อคืนคิดเป็นร้อยละ	2.83	ของจำานวนหุ้นที่จำาหน่ายได้แล้วทั้งหมด

3.	 กำาหนดระยะเวลาการซื้อคืน	 ตั้งแต่วันที่	 1	 ธันวาคม	 2551	 ถึงวันที่	 31	

พฤษภาคม	2552

4.	กำาหนดระยะเวลาจำาหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน	ตั้งแต่วันที่	1	ธันวาคม	2552	ถึง

วันที่	31	พฤษภาคม	2555

	 ทั้งนี้	ณ	วันที่	22	พฤษภาคม	2552	บริษัทฯ	ได้ดำาเนินการซื้อหุ้น

คืนแล้วทั้งสิ้นเป็นจำานวน	8,500,000	หุ้น	มูลค่ารวม	59,632,271.42	บาท

ผู้ถือหุ้น 
	 ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด	12	รายแรก	ณ	วันปิดสมุดทะเบียนล่าสุด	

เมื่อวันที่		30	ธันวาคม	2552	มีดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น  จำานวนหุ้น (หุ้น) สัดส่วน
การถือหุ้น (%)

10.	นายพิชัย	วิจักขณ์พันธ์	

11.	นายไชยันต์	จิตรพึงธรรม

12.	นายบุญเกียรติ	เอื้อสุดกิจ		

2,000,000

2,000,000	

1,540,000

0.65

0.65

0.5

รายชื่อผู้ถือหุ้น  จำานวนหุ้น (หุ้น) สัดส่วน
การถือหุ้น (%)

1.	นายปราโมทย์	สุดจิตพร(1)	

2.	Asia	Investment	Partners	Limited(2)

3.	Mr.Tan	Tgow	Lim(3)

4.	นางสาวเสาวลักษณ์	จิตสัมฤทธิ์(1)

5.	นายเลิศชาย	กันภัย

6.	Miss	Seet	Jing	Huan,	Jennifer(3)

7.	บริษัท	เอเชียซอฟท์	คอร์ปอเรชั่น	

			จำากัด	(มหาชน)	

9.	นายสุริยา	สุริยะฉัตร

8.	บริษัท	ไทยเอ็นวีดีอาร์	จำากัด(4) 

130,876,840	

30,000,000

29,523,990

27,000,000	

15,305,700	

15,000,000

8,500,000

2,561,909		

3,782,100

42.51

9.75

9.59

8.77

4.97

4.87

2.76

0.83

1.23

หมายเหตุ :
(1)	นายปราโมทย์	สุดจิตพร	เป็นคู่สมรสกับ	นางสาวเสาวลักษณ์	จิตสัมฤทธิ์
(2)	คือ	บริษัทเพื่อการลงทุนในกลุ่มกองทุนลอมบาร์ด	เอเซีย	lll	(Lombard	Asia	III)	ซึ่งได้

รับการสนับสนุนและบริหารกองทุนโดยบริษัท	ลอมบาร์ด	อินเวสต์เม้นท์	(Lombard	Invest-

ment,	Inc.)	ที่มีสำานักงานใหญ่อยู่ที่รัฐซานฟรานซิสโก	สหรัฐอเมริกา

(3)	Mr.Tan	Tgow	Lim	เป็นคู่สมรสกับ	Miss	Seet	Jing	Huan,	Jennifer

(4)	คือ	บริษัทย่อยของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	(ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	

ถือหุ้นร้อยละ	 99.99	 ของทุนจดทะเบียน)	 ประกอบธุรกิจโดยการออกใบแสดงสิทธิในผล

ประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย		(NVDR	:	Non-Voting	Depository	Receipt)	

เพื่อขายให้แก่ผู้ลงทุน

	 ทั้งนี้	 Asia	 Investment	 Partners	 Limited	 คือ	 บริษัทเพื่อการ

ลงทุนซึ่งมีกองทุนลอมบาร์ด	 เอเซีย	 lll	 (Lombard	Asia	 III)	 เป็นผู้ถือครอง

หุ้นทั้งหมดของ	Asia	Investment	Partners	Limited	โดยมีสำานักงานตั้งอยู่

ที่ประเทศฮ่องกงทั้งนี้	กองทุน	Lombard	Asia	III	เน้นลงทุนในประเทศไทยและ

ประเทศอื่นๆในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	 และมีนโยบายการลงทุนหุ้นระยะ

ยาวในบริษัทที่มีศักยภาพการแข่งขันสูง	ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนดังกล่าว

เป็นนักลงทุนสถาบันท่ีมีช่ือเสียง	ได้แก่	กองทุนสำารองเล้ียงชีพข้าราชการแห่งรัฐ

แคลิฟอร์เนีย	(California	Public	Employees’	Retirement	System	:	CalP-

ERS)	ธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเซีย	 (Asian	Development	Bank)	บรรษัท

เงินทุนระหว่างประเทศในเครือธนาคารโลก	(International	Finance	Corpora-

tion	of	the	World	Bank	Group)	และ	กองทุน	Fund	of	Funds	ที่จัดตั้งโดย

รัฐบาลของสหราชอาณาจักร	(CDC	Group	PLC)

 กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่ โดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการ

กำาหนดนโยบายการจัดการ หรือ การดำาเนินงานของบริษัทฯ อย่างมีนัย

สำาคัญ	(กลุ่มผู้ถือหุ้นหรือผู้ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ	10	และดำารงตำาแหน่งกรรม

การบริษัทฯ	 หรือส่งตัวแทนเข้ามาดำารงตำาแหน่งกรรมการบริษัทฯที่มีอำานาจ

จัดการ)	ได้แก่	กลุ่ม	นายปราโมทย์	สุดจิตพร	และ	กลุ่ม	Mr.Tan	Tgow	Lim
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การจัดการ

โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท
	 โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ	ประกอบด้วยคณะกรรมการทั้งหมด	4	ชุด	คือ	คณะกรรมการบริษัท,	คณะกรรมการบริหาร,	คณะกรรมการ

ตรวจสอบ	และคณะผู้บริหาร	ดังรายละเอียดต่อไปนี้

คณะกรรมการบริษัท
	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2552	คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิท้ังหมด	7	ท่าน	ซ่ึงได้ผ่านหลักสูตรการอบรมจากสมาคมส่งเสริม

สถาบันกรรมการบริษัทไทยแล้ว	ดังนี้

กรรมการผู้มีอำานาจผูกพันตามหนังสือรับรองบริษัทฯ
	 นายปราโมทย์	สุดจิตพร	ลงลายมือช่ือร่วมกับ	นายเลิศชาย	กันภัย	หรือ	นายตัน	เตียว	ลิม	รวมเป็นสองคนและประทับตราสำาคัญของบริษัทฯ

ขอบเขตอำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท
1.			กำากับ	ดูแล	และจัดการให้การดำาเนินงานของบริษัทฯ	เป็นไปตามกฎหมาย	วัตถุประสงค์	ข้อบังคับของบริษัทฯ	ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น	บนพื้นฐานของ

					หลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี	ตลอดจนปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ฯ	และสำานักงานคณะกรรมการ	กลต.

2.			กำาหนดหรือเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการผู้มีอำานาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทฯ

3.			กำาหนดนโยบาย	กลยุทธ์	และทิศทางการดำาเนินงานของบริษัทฯ	รวมทั้งกำากับดูแลให้ฝ่ายบริหารดำาเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำาหนดไว้อย่างมีประสิทธิ

					ภาพและประสิทธิผล	เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นและการเติบโตอย่างยั่งยืน

4.			พิจารณาตัดสินใจในเรื่องที่มีสาระสำาคัญ	เช่น	แผนธุรกิจ	งบประมาณ	โครงการลงทุนขนาดใหญ่	อำานาจการบริหาร	และรายการอื่นใดตามที่

					กฎหมายกำาหนด

5.			แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือบุคคลใด	เพื่อทำาหน้าที่ช่วยดูแล	ติดตาม	และควบคุมการบริหารงานของบริษัทฯ	ในเรื่องที่เป็นสาระสำาคัญภายใต้การควบคุม		

ของคณะกรรมการบริษัท	 เช่น	 คณะกรรมการบริหาร	 คณะกรรมการตรวจสอบ	 และกรรมการผู้จัดการ	 เป็นต้น	 รวมทั้งประเมินผลการปฏิบัติงานและ

กำาหนดค่าตอบแทนของคณะอนุกรรมการหรือบุคคลดังกล่าว	หรือมอบอำานาจเพื่อให้คณะอนุกรรมการหรือบุคคลดังกล่าวมีอำานาจตามที่คณะกรรมการเห็น

สมควร	และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร	ซึ่งคณะกรรมการบริษัทอาจยกเลิก	เพิกถอน	เปลี่ยนแปลง	หรือแก้ไขอำานาจนั้นๆ	ได้

	 นางมลฤดี	สุขพันธรัชต์	กรรมการตรวจสอบ	เป็นผู้มีความรู้	และประสบการณ์เพียงพอท่ีจะสามารถทำาหน้าท่ีในการสอบทานความน่าเช่ือถือของงบ

การเงิน	

	 โดยมี	นางสาวนันทพร		แสงเดือน	เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท

 ชื่อ นามสกุล                                          ตำาแหน่ง                        จำานวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมในปี 2552

1.							นายตัน	เตียว	ลิม	 	 	 ประธานกรรมการ	 	 	 	 	 5/5

2.							นายปราโมทย์	สุดจิตพร	 	 รองประธานกรรมการ																													 	 5/5

3.							นายเลิศชาย	กันภัย																								กรรมการ																																																				4/5

4.							นายสุระศักดิ์	เคารพธรรม																		กรรมการ																																																			5/5

5.							นายเฉลิมพงษ์	จิตต์ขันติวงศ์															 กรรมการอิสระ	และประธานกรรมการตรวจสอบ									 5/5

6.							นางธันยพร	มั่นมี	 	 	 กรรมการอิสระ	และกรรมการตรวจสอบ	 	 	 5/5

7.							นางมลฤดี	สุขพันธรัชต์		 	 กรรมการอิสระ	และ	กรรมการตรวจสอบ	 	 	 5/5
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              ชื่อ นามสกุล                                          ตำาแหน่ง                           จำานวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม ปี 2552

						1.	นายเฉลิมพงษ์	จิตต์ขันติวงศ์																		กรรมการอิสระ	และประธานกรรมการตรวจสอบ																								8/8

						2.	นางธันยพร	มั่นมี																												กรรมการอิสระ	และกรรมการตรวจสอบ																															8/8

						3.	นางมลฤดี	สุขพันธรัชต์																							กรรมการอิสระ	และกรรมการตรวจสอบ																															8/8

คณะกรรมการตรวจสอบ
	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2552	คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิทั้งหมด	3	ท่าน	ดังนี้

	 โดยมี	นายเฉลิมชัย	ดุพัสกูล	เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ขอบเขตอำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
1.			สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ

2.			สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน	(internal	control)	และระบบการตรวจสอบภายใน	(internal	audit)	ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล	และพิจารณา		

					ความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน	ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง	โยกย้าย	เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน	

					หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

3.			สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	ข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์	และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

4.			พิจารณา	คัดเลือก	เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำาหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท	และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว	รวมทั้งเข้าร่วม

					ประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ	1	ครั้ง

5.			พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน	หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์	ทั้งนี้	เพื่อให้

					มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

6.			จัดให้บริษัทฯ	มีระบบการควบคุมภายใน	การตรวจสอบภายใน	และมาตรการการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	รวมทั้งมีการติด

					ตามการดำาเนินการในเรื่องดังกล่าวอย่างสมำาเสมอ

7.			จัดทำารายงานคณะกรรมการประจำาปี	และรับผิดชอบต่อการจัดทำาและการเปิดเผยงบการเงิน	เพื่อแสดงถึงฐานะการเงินและผลการดำาเนินงานในรอบปีที่

					ผ่านมา	เพื่อนำาเสนอต่อผู้ถือหุ้น

 

	 ทั้งนี้	การมอบอำานาจแก่คณะอนุกรรมการหรือบุคคลใดดังกล่าวข้างต้นจะไม่รวมถึงการมอบอำานาจที่ทำาให้คณะอนุกรรมการหรือบุคคลดังกล่าว	หรือ	

ผู้รับมอบอำานาจจากคณะอนุกรรมการหรือบุคคลดังกล่าว	สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	มีส่วนได้เสีย	หรืออาจมีความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดที่จะทำาขึ้นกับบริษัทฯ	 หรือบริษัทย่อย	 รวมทั้งกำาหนดให้ต้องขอความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการทำารายการที่เกี่ยวโยงกันและ

การได้มาหรือจำาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำาคัญของบริษัทฯ	เพื่อให้สอดคล้องตามข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯในกรณีที่การดำาเนินการเรื่องใดที่กรรมการท่าน

ใดหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	 (ตามประกาศสำานักงาน	 กลต.	 และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ)	 มีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	 กรรมการและ

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงหรืออำานาจอนุมัติการดำาเนินการในเรื่องดังกล่าว

	 นอกจากนี้	 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณามอบอำานาจให้แก่คณะอนุกรรมการหรือบุคคลใดดังกล่าวข้างต้นในการทำาธุรกรรมที่เกี่ยวกับการดำาเนิน

งานและการลงทุนตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ	โดยได้มีการกำาหนดขอบเขตและวงเงินในแต่ละระดับอย่างชัดเจน	ทั้งนี้	ไม่มีการมอบอำานาจในลักษณะไม่จำากัดวงเงิน

แต่อย่างใด
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6.			จัดทำารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำาปีของบริษัท	ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจ		

					สอบ	และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้

	 						(ก)	ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง	ครบถ้วน	เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท

																(ข)	ความเห็นเกี่ยวกับความพอเพียงของระบบควบคุมภายในของบริษัท

																(ค)	ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	ข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์	หรือกฎหมายที่เกี่ยว

																				ข้องกับธุรกิจของบริษัท

																(ง)	ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

																(จ)	ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

																(ฉ)	จำานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	และการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน

																(ช)	ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร	(charter)

																(ซ)	รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

7.			ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

              ชื่อ นามสกุล                                          ตำาแหน่ง                         จำานวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม ปี 2552

					1.		นายปราโมทย์	สุดจิตพร								 	 	 ประธานกรรมการบริหาร																						 						8/8

					2.		นายเลิศชาย	กันภัย																 	 กรรมการบริหาร																																									8/8

					3.		นางสาว	อรุณี	พูนทวี													 	 กรรมการบริหาร																																									8/8

คณะกรรมการบริหาร
	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2552	คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิทั้งหมด	3	ท่าน	ดังนี้

ขอบเขตอำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร
1.			วางแผนและกำาหนดนโยบาย	ทิศทาง	และกลยุทธ์ในการดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ	เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท	  

					เพื่อนำาเสนอให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ

2.			กำาหนดแผนธุรกิจ	งบประมาณ		และหลักในการดำาเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท	และให้มีอำานาจควบคุมดูแล			

การดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ	ให้เป็นไปตามนโยบายธุรกิจ	แผนธุรกิจ	และกลยุทธ์ทางธุรกิจที่คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติแล้วซึ่งอยู่ภายใต้กฎหมาย			

เงื่อนไข	กฎระเบียบ	และข้อบังคับของบริษัทฯ

3.			กำาหนดโครงสร้างองค์กร	อำานาจการบริหารจัดการ	นโยบายอัตราค่าตอบแทน	และโครงสร้างเงินเดือนของบริษัทฯ	รวมถึงการแต่งตั้ง	การว่าจ้าง				

การโยกย้าย	การกำาหนดเงินค่าจ้าง	ค่าตอบแทน	โบนัสพนักงานระดับผู้บริหาร	และการเลิกจ้าง

4.			มีอำานาจอนุมัติการดำาเนินงานเพื่อธุรกรรมตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ	เช่น	การจัดซื้อสินค้า	การจัดซื้อลิขสิทธิ์	การลงทุนในสินทรัพย์	ภายในวงเงินสำาหรับ

แต่ละสัญญาซึ่งมากกว่า	20.00	ล้านบาท	แต่ไม่เกิน	40.00	ล้านบาท

5.		มีอำานาจในการทำาธุรกรรมทางการเงินกับธนาคาร/	สถาบันการเงิน	ในเรื่องการเปิดบัญชี	การให้กู้ยืมเงิน	การกู้ยืมเงิน	การจัดหาวงเงินสินเชื่อ	จำานำา		

จำานอง	 ค้ำาประกัน	 และอื่นๆ	 รวมถึงการซื้อขายและจดทะเบียนกรรมสิทธิ์ที่ดินใดๆ	 เพื่อการดำาเนินงานตามปกติธุรกิจตามที่เห็นสมควรภายในวงเงินไม่เกิน	

40.00	ล้านบาท
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6.			พิจารณาผลกำาไรขาดทุนของบริษัทฯ	และการเสนอจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล	หรือเงินปันผลประจำาปี	เพื่อนำาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

7.			มีอำานาจในการมอบอำานาจให้บุคคลหนึ่งหรือหลายบุคคลมีอำานาจกระทำาการใดๆ	แทนคณะกรรมการบริหารตามเห็นสมควร	ภายใต้การควบคุมของ

					คณะกรรมการบริหาร	และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร	และคณะกรรมการบริหารอาจยกเลิก	เพิกถอน	เปลี่ยนแปลง	หรือแก้ไข		

					อำานาจนั้นๆ	ได้

8.			ดำาเนินการอื่นๆ	ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

	 อนึ่ง	การอนุมัติรายการดังกล่าวข้างต้นจะต้องไม่มีลักษณะเป็นการอนุมัติรายการที่ทำาให้คณะกรรมการบริหารหรือผู้รับมอบอำานาจจากคณะ

กรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	 มีส่วนได้เสีย	 หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใด	 ที่จะทำาขึ้นกับบริษัทฯ	

หรือบริษัทย่อย	ยกเว้นการอนุมัติรายการที่เป็นรายการที่เป็นธุรกิจปกติและเป็นไปตามเงื่อนไขการค้า	ตามที่คณะกรรมการบริษัทได้กำาหนดอำานาจ	และ/หรือวงเงิน

ไว้	โดยอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์	เงื่อนไข	และวิธีการตามข้อบังคับของบริษัทฯ	และตามที่สำานักงานคณะกรรมการ	กลต.	ประกาศกำาหนด

	 ทั้งนี้	คณะกรรมการบริษัทมีอำานาจในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงขอบเขตอำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารได้ตามที่จำาเป็นหรือเห็นสมควร

คณะผู้บริหาร (ตามคำานิยามของสำานักงาน	กลต.	และตลาดหลักทรัพย์ฯ)
	 ณ	วันที่	2	มีนาคม	2553	คณะผู้บริหารประกอบด้วยเจ้าหน้าที่บริหารทั้งหมด	8	ท่าน

                    รายชื่อ                              ตำาแหน่ง

			1.		นายปราโมทย์	สุดจิตพร	 	 	 	 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	รักษาการผู้อำานวยการฝ่ายโครงการเกมออนไลน์

			2.		นายเลิศชาย	กันภัย	 	 	 	 กรรมการผู้จัดการ	รักษาการผู้อำานวยการฝ่ายขาย

			3.		นายกิตติพงศ์	พฤกษอรุณ	 	 	 รองกรรมการผู้จัดการ

			4.		นายปาร์ค	ซัง	ฮี	 	 	 	 ผู้อำานวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

			5.		นายศัลย์	โรจน์พรวัฒนา		 	 	 ผู้อำานวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ	

			6.		นางสาวอรุณี	พูนทวี	 	 	 	 ผู้อำานวยการฝ่ายการเงิน

			7.		นายอรรถพงษ์	โกศัลวัฒน์	 	 	 ผู้อำานวยการฝ่ายสารสนเทศ	(บริหารระบบสารสนเทศ)

			8.		นางสุวรรณี	ตั้งจิตร์พร	 	 	 	 ผู้อำานวยการฝ่ายธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์

ขอบเขตอำานาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
1.			กำากับ	ดูแล	และอนุมัติเรื่องเกี่ยวกับการดำาเนินงานตามปกติของบริษัทฯ	และบริษัทย่อยให้เป็นไปตามมติและนโยบายของคณะกรรมการบริษัท	และมีอำานาจใน

					การมอบอำานาจให้กรรมการผู้จัดการ	ผู้บริหาร	หรือบุคคลหนึ่ง	หรือหลายบุคคล	ในบริษัทฯ		และบริษัทย่อย	มีอำานาจกระทำาการใดๆ	เพื่อดำาเนินการเกี่ยว

					กับการดำาเนินงานตามปกติประจำาวันของบริษัทฯ	และบริษัทย่อยได้ตามเห็นสมควร

2.			ดำาเนินการและบริหารจัดการการดำาเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของบริษัทฯ	และบริษัทย่อย

3.			มีอำานาจอนุมัติการดำาเนินงานเพื่อธุรกรรมตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ	และบริษัทย่อย	เช่น	การจัดซื้อสินค้า	การจัดซื้อลิขสิทธิ์	การลงทุนในสินทรัพย์	ภาย

					ในวงเงินสำาหรับแต่ละสัญญาไม่เกิน	20.00	ล้านบาท	และมีอำานาจในการมอบอำานาจช่วงอนุมัติการเบิกจ่ายให้พนักงานระดับผู้บริหารของบริษัทฯ		และ	

					บริษัทย่อย	เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในการจัดซื้อ	จัดจ้าง	ซึ่งทรัพย์สินและบริการเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ	และบริษัทย่อย
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4.			มีอำานาจในการมอบอำานาจให้กรรมการผู้จัดการพนักงานระดับผู้บริหาร

หรือบุคคลหนึ่ง	 หรือหลายบุคคล	 ในบริษัทฯ	 และบริษัทย่อย	 มีอำานาจ

กระทำาการใดๆ	แทนประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	ตามเห็นสมควร	เพื่อปฏิบัติ

หน้าที่แทนประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	ในเฉพาะเรื่อง	(เช่น	การสั่งซื้อ	กาจัด

จ้าง	 การสั่งจ่ายเงิน)	 ภายใต้การควบคุมของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	

และภายในระยะเวลาที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเห็นสมควร	และประธาน

เจ้าหน้าท่ีบริหารอาจยกเลิก	เพิกถอน	เปล่ียนแปลง	หรือแก้ไขอำานาจน้ันๆ	ได้

5.			มีอำานาจกระทำาการและแสดงตนเป็นตัวแทนบริษัทฯ	และบริษัทย่อยต่อ

บุคคลภายนอกในกิจการที่เกี ่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ	และ			

บริษัทย่อย

6.			อนุมัติการแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่างๆ	ที่จำาเป็นต่อการดำาเนินงานของ

					บริษัทฯ		และบริษัทย่อย	โดยอยู่ภายใต้กรอบงบประมาณที่ผ่านการอนุมัติ

					จากคณะกรรมการบริษัทในแต่ละปี

7.			ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ	ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทหรือ

					คณะกรรมการบริหาร	เป็นคราวๆ	ไป

	 ทั้งนี้	 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	 จะอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาและ

รายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการบริหาร	และให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ปฏิบัติตามแนวทางและนโยบายที่คณะกรรมการบริหารกำาหนดไว้

	 อนึ่ง	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	ไม่มีอำานาจในการดำาเนินการใดๆ	ใน	

หรือเกี่ยวกับรายการ	หรือเรื่องที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร		หรือบุคคลที่อาจมี

ความขัดแย้ง	 มีส่วนได้ส่วนเสีย	 หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใน

ลักษณะอื่นใดที่จะทำาขึ้นกับบริษัทฯ	หรือบริษัทย่อย	ยกเว้นการอนุมัติรายการที่

เป็นรายการที่เป็นธุรกิจปกติและเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าตามที่คณะกรรมการ

บริษัทได้กำาหนดอำานาจและ/หรือวงเงินไว้	โดยอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์	เงื่อนไขและ

วิธีการตามข้อบังคับของบริษัทฯ	 และตามที่สำานักงานคณะกรรมการ	 ก.ล.ต.	

ประกาศกำาหนด

ขอบเขตอำานาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ
1.			กำากับ	ดูแล	และอนุมัติเรื่องเกี่ยวกับการดำาเนินงานตามปกติของบริษัทฯ	

ให้เป็นไปตามนโยบายของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	และมีอำานาจในการ

มอบอำานาจให้ผู้บริหาร	หรือบุคคลหนึ่ง	หรือหลายบุคคลมีอำานาจกระทำา

การใดๆ	เพื่อดำาเนินการเกี่ยวกับการดำาเนินงานตามปกติประจำาวันของ

บริษัทฯ	ได้ตามเห็นสมควร

2.			ดำาเนินการและบริหารจัดการ	การดำาเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับการ

					บริหารงานทั่วไปของบริษัทฯ

3.			มีอำานาจจ้าง	แต่งตั้ง	โยกย้าย	ปลดออก	เลิกจ้าง	กำาหนดอัตราค่าจ้าง	

					ให้บำาเหน็จรางวัล	ปรับขึ้นเงินเดือน	ค่าตอบแทน	เงินโบนัส	ของพนักงาน

					ทั้งหมดของบริษัทฯ	ในตำาแหน่งตำากว่าระดับผู้บริหารตลอดจนแต่งตั้งตัว

					แทนฝ่ายนายจ้างในคณะกรรมการกองทุนสำารองเลี้ยงชีพของบริษัทฯ

4.			มีอำานาจอนุมัติการดำาเนินงานเพื่อธุรกรรมตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ

					เช่น	การจัดซื้อสินค้า	การจัดซื้อลิขสิทธิ์	การลงทุนในสินทรัพย์	ภายใน

					วงเงินสำาหรับแต่ละสัญญาไม่เกิน	10.00	ล้านบาท	และมีอำานาจในการ

					มอบอำานาจช่วงอนุมัติการเบิกจ่ายให้พนักงานระดับผู้บริหารของบริษัทฯ

					เพ่ือปฏิบัติหน้าท่ีในการจัดซ้ือ	จัดจ้าง	ซ่ึงทรัพย์สินและบริการเพ่ือประโยชน์

					ของบริษัทฯ

5.			มีอำานาจในการมอบอำานาจให้พนักงานระดับผู้บริหารหรือบุคคลหน่ึง	หรือ

					หลายบุคคล	มีอำานาจกระทำาการใดๆ	แทนกรรมการผู้จัดการตามเห็น

					สมควร	เพื่อปฏิบัติหน้าที่แทนกรรมการผู้จัดการในเฉพาะเรื่อง	(เช่น	การ

					สั่งซื้อ		การจัดจ้าง	การสั่งจ่ายเงิน)	ภายใต้การควบคุมของกรรมการ

					ผู้จัดการ	และภายในระยะเวลาที่กรรมการผู้จัดการเห็นสมควร	และ

					กรรมการผู้จัดการอาจยกเลิก	เพิกถอน	เปลี่ยนแปลง	หรือแก้ไขอำานาจ

					นั้นๆ	ได้

6.			มีอำานาจออกคำาสั่ง	ระเบียบ	ประกาศ	บันทึก	เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไป

					ตามนโยบายและผลประโยชน์ของบริษัทฯ	และเพื่อรักษาระเบียบวินัยการ

					ทำางานภายในองค์กร

7.			มีอำานาจกระทำาการและแสดงตนเป็นตัวแทนบริษัทฯ	ต่อบุคคลภายนอกใน		

					กิจการที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ

8.			ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ	ตามที่ได้รับมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	เป็น

					คราวๆ	ไป

 

	 ทั้งนี้	กรรมการผู้จัดการจะอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาและรายงาน

โดยตรงต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	และให้กรรมการผู้จัดการปฏิบัติตามแนว

ทางและนโยบายที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกำาหนดไว้	อนึ่ง	กรรมการผู้จัดการ

ไม่มีอำานาจในการดำาเนินการใดๆ	 ใน	หรือเกี ่ยวกับรายการ	หรือเรื ่องที ่

กรรมการผู้จัดการ	 หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	 มีส่วนได้ส่วนเสีย	 หรือ

อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดที่จะทำาขึ้นกับบริษัทฯ	 หรือ

บริษัทย่อย	 ยกเว้นการอนุมัติรายการที่เป็นรายการที่เป็นธุรกิจปกติและเป็นไป

ตามเงื่อนไขการค้าตามที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้กำาหนดอำานาจ	 และ/หรือ
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วงเงินไว้	โดยอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์	เงื ่อนไข	และวิธีการตามข้อบังคับของ

บริษัทฯและตามที่สำานักงานกลต.	ประกาศกำาหนด

เลขานุการบริษัท
	 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท	ครั้งที่	5/2551	ประชุมเมื่อวันที่	13	

สิงหาคม	2551	ได้มีมติแต่งตั้ง	นายเฉลิมชัย	ดุพัสกูล	เป็นเลขานุการบริษัท	มี

ผลตั้งแต่วันที่	13	สิงหาคม	2551	เป็นต้นไป	โดยมีอำานาจ	หน้าที่	และความ

รับผิดชอบ	 เป็นไปตามที่กฎหมายได้กำาหนดไว้	 ซึ่งนายเฉลิมชัย	 ดุพัสกูล	 ได้

ผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	 (IOD)

คือ	หลักสูตรการอบรมเลขานุการบริษัท	(Company	Secretary	Program	-	

CSP27/2008)	และหลักสูตรการบันทึกรายงานการประชุม	(Effective	Minute	

Taking	Program	–	EMT11/2008)

 

การสรรหากรรมการและผู้บริหาร
	 ปัจจุบันบริษัทฯ	 ไม่มีคณะกรรมการสรรหา	 เพื่อคัดเลือกบุคคลที่จะ

เข้าดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการ	 โดยคณะกรรมการบริษัทจะทำาหน้าที่สรรหา

และคัดเลือกกรรมการเพื่อนำาเสนอรายชื่อต่อผู้ถือหุ้น	 โดยพิจารณาจากปัจจัย

ต่างๆ	 อาทิ	 ความรู้	 ความสามารถ	 ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ	 และ

ต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัท

มหาชนจำากัด	 พ.ศ.	 2535	 ประกาศคณะกรรมการ	 กลต.	 และกฎหมายอื่นๆ	

ที่เกี่ยวข้อง	 ในการเลือกตั้งกรรมการของบริษัทจะกระทำาโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น

โดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

			(1)		ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

			(2)		ให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลไป

			(3)		บุคคลซ่ึงได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำาดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือก

ตั้งเป็นกรรมการเท่าจำานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งน้ันใน

กรณีท่ีบุคคลซ่ึงได้รับการเลือกต้ังในลำาดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำานวน

กรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกต้ังในคร้ังน้ัน	ให้ประธานในท่ีประชุมผู้ถือหุ้น

เป็นผู้ออกเสียงช้ีขาด

	 ทั้งนี้	 กรรมการของบริษัทมีวาระการดำารงตำาแหน่ง	 3	 ปี	 โดยใน

การประชุมสามัญประจำาปีผู้ถือหุ้นทุกครั้ง	ให้กรรมการจำานวนหนึ่งในสามของ

คณะกรรมการบริษัททั้งหมดพ้นจากตำาแหน่ง	โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำาแหน่ง

นานสุดเป็นผู้ออกจากตำาแหน่งก่อน	 อย่างไรก็ดี	 กรรมการที่พ้นตำาแหน่งแล้ว

อาจได้รับเลือกเข้าดำารงตำาแหน่งอีกได้

กรรมการบริหาร

ผู้บริหาร	ข

(หน่วย : บาท) 
ราย ค่าตอบแทน ก

 2552

280,000.00

16,416,002.66

3

8

หมายเหตุ  

  ก	ประกอบไปด้วย	เงินเดือน	โบนัส	เงินสมทบกองทุนประกันสังคมและกอง

ทุนสำารองเลี้ยงชีพ	ค่าล่วงเวลา	ค่าสวัสดิการ	และค่าเบี้ยประชุม

  ข		ตามคำานิยามของสำานักงาน	กลต.	และตลาดหลักทรัพย์ฯ	ซึ่งรวมถึง	นายปราโมทย์	

สุดจิตพร	ในฐานะประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	และนายเลิศชาย	กันภัย	ในฐานะกรรมการผู้

จัดการ

2. ค่าตอบแทนอื่น
	 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่	1/	2550	 เมื่อวันที่	3	พฤษภาคม	

2550	ได้มีมติให้ออกและจัดสรรใบสำาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ

บริษัทฯ	 ให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ	 และบริษัทย่อย	 เพื่อเป็นการ

ตอบแทนการทำางานและเป็นแรงจูงใจให้ปฎิบัติงานด้วยความตั้งใจกับกลุ่ม

บริษัทฯ	 ในระยะยาว	 โดยใบสำาคัญแสดงสิทธิฯ	 ที่จะออกและเสนอขายมีอายุไม่

เกิน	3	ปี	นับจากวันออกและเสนอขาย	จำานวนไม่เกิน	16.0	ล้านหน่วย	ที่อัตรา

การใช้สิทธิที่ใบสำาคัญแสดงสิทธิฯ	1.0	หน่วยต่อหุ้นสามัญ	1.0	หุ้น	(ได้มีการ

ปรับอัตราการใช้สิทธิเป็น	1.0	หน่วย	ต่อหุ้นสามัญ	1.019	หุ้น	เมื่อวันที่	24	

เมษายน	2552)	 ในราคาการใช้สิทธิที่	 1.00	บาท	ต่อ	หุ้น	 โดยได้จัดสรรใบ

สำาคัญแสดงสิทธิฯ	ให้แก่กรรมการและผู้บริหาร	ดังนี้

ค่าตอบแทนผู้บริหาร
1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
ค่าตอบแทนกรรมการ :

360,000.00	
240,000.00
240,000.00

240,000.00

240,000.00
240,000.00

240,000.00

240,000.00

160,000.00
160,000.00

			-
			-
			-

			-

1.	นายตัน	เตียว	ลิม

2.	นายปราโมทย์	สุดจิตพร
3.	นายเลิศชาย	กันภัย
4.	นายเฉลิมพงษ์	จิตต์ขันติวงศ์

5.	นางธันยพร	มั่นมี

6.	นางมลฤดี	สุขพันธรัชต์		

7.	นายสุระศักดิ์	เคารพธรรม

กรรมการ (หน่วย : บาท) 
ค่าตอบแทน เบี้ยประชุม

 2552

ค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร :
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รายชื่อ ตำาแหน่ง จำานวนที่ได้รับการจัดสรร
 (หน่วย)

สัดส่วนเทียบกับใบสำาคัญแสดงสิทธิฯ 
ทั้งหมด (ร้อยละ)

1.	นายตัน	เตียว	ลิม

2.	นายปราโมทย์	สุดจิตพร

3.	นายเลิศชาย	กันภัย

5.	นายเฉลิมพงษ์	จิตต์ขันติวงศ์

6.	นางธันยพร	มั่นมี

7.	นางมลฤดี	สุขพันธรัชต์		

8.	นายปาร์ค	ซัง	ฮี

4.	น.ส.	อรุณี	พูนทวี

9.	นายศัลย์	โรจน์พรวัฒนา

รวม

กรรมการและผู้บริหาร

กรรมการและผู้บริหาร
กรรมการและผู้บริหาร

กรรมการและผู้บริหาร

กรรมการ

กรรมการ
กรรมการ

ผู้บริหาร
ผู้บริหาร

700,000

600,000

500,000
240,000
300,000

300,000
300,000
260,000

40,000

3,240,000

4.4

3.8
3.1

1.5

1.9

1.9

1.9

1.6
0.3
20.4

บุคคลากร
	 จำานวนพนักงานและค่าตอบแทนของกลุ่มบริษัทฯ	(ไม่นับรวมกรรมการและผู้บริหาร)	ณ	สิ้นปี	2552	มีรายละเอียดดังนี้

      จำานวนพนักงาน (คน)                ณ  วันที่ 31 ธันวาคม 2552

             บริษัทฯ      บริษัทย่อย ก   รวม

			ฝ่ายโครงการเกมออนไลน์	 	 	 145	 	 	 							83					 	 	 228

			ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ	 	 	 	 			4	 	 	 								5		 	 	 	9

			ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ	 	 	 	51	 									 	 							63		 	 	 114

			ฝ่ายบัญชีและการเงิน	 	 	 	25	 	 	 							12																																37

			ฝ่ายขาย	 	 	 	 	22	 	 	 							11		 																					33

			ฝ่ายการตลาด	 	 	 	 	57	 	 	 							50		 	 	 107

			ฝ่ายบริการองค์กร	 	 	 	69	 	 	 							43		 	 	 112

			สำานักผู้บริหาร	 	 	 	 		1	 	 	 								9		 	 											10

			สำานักควบคุมภายใน	 	 	 		2	 	 	 								-		 	 	 		2

			สื่อสิ่งพิมพ์	 	 	 	 		-	 	 	 								8		 	 	 		8

			อื่นๆ	 	 	 	 	 		-	 	 	 							15		 	 											15

			รวม	 	 	 	 	 	376	 	 	 						299																																675

		ค่าตอบแทนพนักงาน	(ล้านบาท)	 	 																																			ปี	2552

		เงินเดือน		 	 	 	 	 	 	 					226.51

		โบนัส	 	 	 	 	 	 	 	 						28.81

		อื่นๆ	ข	 	 	 	 	 	 	 	 						33.43

		รวม	 	 	 	 	 	 	 	 					288.76
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หมายเหตุ : 
ก	รวมถึง	ASO,	ASI,	PlayPal	และ	PlayPark,	ASM,	Funbox
ข		ประกอบด้วย	เงินสมทบกองทุนประกันสังคมและกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ	ค่าสวัสดิการ	

ค่าล่วงเวลา	คอมมิชชั่น	และเบี้ยเลี้ยง

						ทั้งนี้	ตั้งแต่เริ่มดำาเนินธุรกิจ	กลุ่มบริษัทฯ	ไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานใดๆ

นโยบายพัฒนาบุคลากร
	 บริษัทฯ	 เล็งเห็นถึงความสำาคัญในการพัฒนาบุคคลกรให้มีทักษะ	

ความรู้	 และความสามารถที่เหมาะสมในการปฏิบัติงาน	 เพื่อนำาไปสู่การเสริม

สร้างความเข้มแข็งและความก้าวหน้าของกลุ่มบริษัทฯต่อไป	โดยบริษัทฯมีนโยบาย

ในการจัดฝึกอบรมและจัดส่งพนักงานเข้ารับการอบรมทั้งภายในกลุ่มบริษัทฯ	

และจากบุคคลภายนอก	โดยเฉพาะการฝึกอบรมจากคู่ค้าซึ่งเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์

เกมออนไลน์จากต่างประเทศ	 ซึ่งจะให้ความรู้ทั้งในเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ	

คอมพิวเตอร์	 เกม	 และอื่นๆ	 นอกจากนี้	 บุคลากรยังสามารถเรียนรู้จากการ

ปฏิบัติงานจริง	 ซึ่งบริษัทฯ	 มีนโยบายการถ่ายทอดความรู้และทักษะระหว่าง

พนักงานในแต่ละสายงาน	(On	the	Job	Training)

การกำากับดูแลกิจการ

	 คณะกรรมการบริษัทฯ	เข้าใจบทบาท	หน้าที่และความรับผิดชอบ

ของคณะกรรมการที่มีต่อบริษัทฯ		และผู้ถือหุ้น	และได้อนุมัตินโยบายการกำากับ

ดูแลกิจการเป็นลายลักษณ์อักษร	โดยมีหลักการและแนวทางปฏิบัติท่ีสอดคล้อง

กับหลักการการกำากับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์ฯ	 เพื่อกำาหนด

นโยบายสนับสนุนการกำากับดูแลกิจการสำาหรับเป็นแนวทางในการปฏิบัติ	

นอกจากนี้	บริษัทฯ	จะปฏิบัติตามกฎและข้อบังคับต่างๆ	ตามที่สำานักงาน	กลต.	

และตลาดหลักทรัพย์ฯ	กำาหนดทุกประการ	โดยคณะกรรมการบริษัทจะทบทวน

นโยบายการกำากับดูแลกิจการของบริษัทฯ	และประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบาย

ดังกล่าวอย่างน้อยปีละ	1	ครั้ง

	 โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท	 ครั้งที่	 1/2550	 เมื่อวันที่	 20	

มิถุนายน	 2550	 ได้มีมติกำาหนดนโยบายการกำากับดูแลกิจการสำาหรับเป็น

แนวทางในการปฏิบัติ	ซึ่งมีสาระสำาคัญแบ่งออกเป็น	5	หมวดดังนี้

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น (The Rights of Shareholders)
	 สิทธิของผู้ถือหุ้นครอบคลุมสิทธิพื้นฐานต่างๆ	ของผู้ถือหุ้น	 เช่น

สิทธิในการซื้อ	ขาย	โอน	หลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่	สิทธิในการที่จะได้รับส่วนแบ่ง

ผลกำาไรจากบริษัท	 สิทธิต่างๆ	 ในการประชุมผู้ถือหุ้น	 สิทธิในการแสดงความ

คิดเห็น	 สิทธิในการร่วมตัดสินใจในเรื่องสำาคัญของบริษัท	 เช่น	 การเลือกตั้ง

กรรมการ	การอนุมัติธุรกรรมที่สำาคัญและมีผลต่อทิศทางในการดำาเนินธุรกิจ

ของบริษัท	การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ	ข้อบังคับของบริษัท	เป็นต้น

	 นอกเหนือจากสิทธิพื้นฐานต่างๆ	ข้างต้นแล้ว	บริษัทฯ	มีนโยบายใน

การดำาเนินการในเรื่องต่างๆ	ที่เป็นการส่งเสริม	และอำานวยความสะดวกในการ

ใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น	ดังนี้

			•		เผยแพร่ข้อมูลประกอบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าในเว็บไซต์ของ

			บริษัทฯ	ก่อนจัดส่งเอกสาร	นอกจากนี้	ยังได้ชี้แจงสิทธิของผู้ถือหุ้นในการ

			เข้าประชุม	และสิทธิออกเสียงลงมติของผู้ถือหุ้นไว้ด้วยกัน

·			•		ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง	บริษัทฯจะเปิด

			โอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ	เข้า

			ร่วมประชุมแทนตนได้	โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบหนึ่งแบบใดที่บริษัทได้จัด

			ส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม

			•		ก่อนการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งความคิดเห็น		ข้อเสนอแนะ

			ข้อซักถามได้ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผ่านอีเมล์แอดแดรสของนักลงทุน

			สัมพันธ์		และอีเมล์แอดแดรสของเลขานุการคณะกรรมการบริษัท

			•		ในการประชุม	บริษัทฯ	จะจัดสรรเวลาให้เหมาะสม	และจะเปิดโอกาสให้ผู้

			ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น	ข้อเสนอแนะ	หรือตั้งคำาถามในวาระต่างๆ	อย่าง

			อิสระ	ก่อนการลงมติในวาระใดๆ	ทั้งนี้	ในการประชุมผู้ถือหุ้นได้ให้ข้อมูลราย

			ละเอียดในเรื่องดังกล่าวอย่างเพียงพอแก่ผู้ถือหุ้น	โดยในวาระที่ผู้ถือหุ้นมีข้อ

			สงสัย	ข้อซักถาม	บริษัทฯ	จะจัดเตรียมบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ

			ในแต่ละสาขาเป็นผู้ให้คำาตอบภายใต้ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

			บริษัท

			•		กรรมการทุกคนจะเข้าร่วมประชุม	เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถซักถามข้อมูล

			รายละเอียดในเรื่องต่างๆ	ที่เกี่ยวข้องได้

2. ความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น 
(The Equitable Treatment of Shareholders)
	 บริษัทฯ	 มีนโยบายการปฏิบัติและการคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นทุก

รายอย่างเท่าเทียมกัน	 เพื่อสร้างเครื่องมือที่ช่วยให้เกิดความเท่าเทียมกันอย่าง

แท้จริง	โดยเฉพาะกับผู้ถือหุ้นส่วนน้อย	เช่น
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•	 	 การปฏิบัติและอำานวยความสะดวกต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน	 และไม่

กระทำาการใดๆ	ที่เป็นการจำากัดหรือละเมิดหรือริดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น

·•	 	 	 การกำาหนดให้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมเป็นไปตามจำานวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นถือ

อยู่โดยหนึ่งหุ้นมีสิทธิเท่ากับหนึ่งเสียง	

•	 	 	การกำาหนดให้กรรมการอิสระเป็นผู้มีหน้าที่ดูแลผู้ถือหุ้นส่วนน้อย	 โดยผู้

ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอแนะ	แสดงความคิดเห็นหรือข้อร้องเรียนไปยัง

กรรมการอิสระ	โดยกรรมการอิสระจะเป็นผู้พิจารณาดำาเนินการให้เหมาะสมใน

แต่ละเรื่อง	เช่น	หากเป็นข้อร้องเรียน	กรรมการอิสระจะดำาเนินการตรวจสอบ

ข้อเท็จจริงและหาวิธีการเยียวยาท่ีเหมาะสม	หรือกรณีเป็นข้อเสนอแนะท่ีกรรมการ

อิสระพิจารณาแล้วมีความเห็นว่าเป็นเรื่องสำาคัญที่มีผลต่อผู้มีส่วนได้เสียโดย

รวม	 หรือมีผลต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท	 กรรมการอิสระจะเสนอเรื่อง

ดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณากำาหนดเป็นวาระการประชุมในการ

ประชุมผู้ถือหุ้น

•	 	 การส่งเสริมการใช้สิทธิ	 เช่น	 การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถ

เสนอเพิ่มวาระการประชุมก่อนวันประชุม	 การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย

สามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการ	และการไม่เพิ่มวาระ

การประชุมโดยไม่แจ้งผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า

•		คณะกรรมการบริษัทได้กำาหนดมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในโดย

มิชอบ	(Insider	Trading)	ของบุคคลที่เกี ่ยวข้องซึ่งรวมถึง	กรรมการ	

ผู้บริหาร	พนักงาน	และลูกจ้างของกลุ่มบริษัทฯ	ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล	(รวมทั้ง

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว)

3. บทบาทต่อผู้มีส่วนได้เสีย
	 บริษัทฯ	ได้ให้ความสำาคัญแก่การกำากับดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

เช่น	ลูกค้า	คู่ค้า	พนักงาน	ผู้ถือหุ้น	เป็นต้น	ตลอดจนสาธารณชนและสังคม

โดยรวม	 โดยคณะกรรมการจะปฏิบัติต่อบุคคลเหล่านี้ตามสิทธิ	 เงื่อนไข	 ข้อ

กฎหมาย	และกฎระเบียบต่างๆ	ที่เกี่ยวข้อง	เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าวได้รับ

การดูแลและปฏิบัติด้วยดี	 รวมทั้งจะให้มีการร่วมมือกันระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วน

เสียในกลุ่มต่างๆ	 ตามบทบาทและหน้าที่	 เพื่อให้กิจการของบริษัทฯ	 ดำาเนินไป

ด้วยดี	มีความมั่นคงและตอบสนองผลประโยชน์ที่เป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย

 

	 เพื่อให้มั่นใจได้ว่าผู้มีส่วนได้เสียจะได้รับสิทธิอันพึงได้รับ	บริษัทฯได้

กำาหนดแนวทางปฏิบัติไว้เป็นลายลักษณ์อักษรในจรรยาบรรณพนักงานโดยได้

มีการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ	และสื่อภายในของ

บริษัทฯ	ได้แก่	Intranet	และ	บอร์ดประชาสัมพันธ์ภายในบริษัทฯ	เพื ่อให้

กรรมการ	 ตลอดจนผู้บริหาร	 และพนักงานทุกระดับถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

ในการปฏิบัติงาน	 นอกจากนี้	 บริษัทฯ	 ได้จัดให้มีช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสีย

สามารถติดต่อสื่อสาร	 เสนอแนะหรือให้ข้อมูลต่อคณะกรรมการบริษัท	 โดย

ผ่านทางกรรมการอิสระ

·•		ผู้ถือหุ้น :			บริษัทฯ	มุ่งมั่นให้การดำาเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ	มีผลการ

ดำาเนินงานที่ดี	เติบโตอย่างมั่นคง	และมีความสามารถในการแข่งขัน	โดยคำานึง

ถึงสภาวะความเสี่ยงในปัจจุบันและอนาคต	 เพื่อให้เกิดการเพิ่มมูลค่าให้แก่ผู้ถือ

หุ้น	ในระยะยาว	บริษัทฯ	มีหน้าที่ในการดำาเนินงาน	เปิดเผยข้อมูลให้เกิดความ

โปร่งใสเป็นธรรม	และพยายามอย่างเต็มที่ในการปกป้องทรัพย์สิน	และธำารงไว้

ซึ่งชื่อเสียงของบริษัทฯ

•		คณะกรรมการบริษัท :		คณะกรรมการบริษัทฯ	ได้รับรู้ถึงสิทธิ	และมีการ	

ดูแลสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มของบริษัทฯ	อย่างเท่าเทียม	และเป็นธรรม

•	 	 พนักงาน : 	 พนักงานของบริษัทฯ	 ถือเป็นทรัพย์สินที่มีคุณค่าอย่างยิ่ง

บริษัทฯ	 สรรหาและว่าจ้างบุคลากรที่มีความสามารถ	 และประสบการณ์เข้า

มาปฏิบัติงานสัมพันธ์กันกับความเจริญเติบโตและความต้องการของบริษัทฯ

บริษัทฯ	 พัฒนาพนักงานอย่างต่อเนื่อง	 ให้มีความสามารถในระดับสูง	 และให้

ค่าตอบแทนที่เหมาะสมและสามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทชั้นนำาทั่วไป	 นอกจาก

นั้นบริษัทฯ	 มุ่งพัฒนาเสริมสร้างวัฒนธรรมและบรรยากาศในการทำางานที่

ดี	 และปฏิบัติกับพนักงานอย่างเท่าเทียม	 เป็นธรรม	บริษัทฯ	 ให้ความสำาคัญใน

ด้านการดูแลสวัสดิภาพ	 และสวัสดิการของพนักงาน	 เช่น	 การจัดตั้งกองทุน

สำารองเลี้ยงชีพ	 การให้เงินกู้ยืมแก่พนักงาน	 การจัดให้มีการเข้าร่วมการซ้อม

หนีไฟ	การจัดให้มีระบบป้องกันภัย	เป็นต้น

·•	ลูกค้า :	บริษัทฯ	มุ่งมั่นให้ลูกค้ามีความพึงพอใจโดยการนำาเสนอบริการที่มี

คุณภาพและเป็นเลิศแก่ลูกค้า	 และพร้อมให้การตอบสนองต่อความต้องการ

ของลูกค้า	บริษัทฯ	ให้ความสำาคัญต่อลูกค้า	โดยมีความเอาใจใส่	รับผิดชอบ

ต่อลูกค้า	 และการรักษาความลับของลูกค้า	 รวมถึงการเปิดโอกาสให้ลูกค้า

แสดงความคิดเห็นและจัดให้มีผู้รับผิดชอบในการรับข้อร้องเรียนของลูกค้า

·•	คู่ค้า :	บริษัทฯเล็งเห็นความสำาคัญของการปฏิบัติต่อคู่ค้าตามเงื่อนไข

ทางการค้าและปฏิบัติตามสัญญา	มีการประพฤติตามกรอบกติกาการแข่งขัน

ที่ดี	หลีกเลี่ยงวิธีการไม่สุจริต

·•	คู่แข่ง :	บริษัทฯ	มีการประพฤติตามกรอบกติกาการแข่งขันที่ดี	และได้หลีก

เลี่ยงวิธีการที่ไม่สุจริตเพื่อทำาลายคู่แข่ง
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ความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม
	 บริษัทฯ	มีจิตสำานึกและตระหนักในความเป็นส่วนหนึ่งของสังคม	ซึ่ง

มีหน้าที่รับผิดชอบในการช่วยเหลือสังคม	สนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์

แก่ชุมชน	 ตลอดจนพัฒนาสภาพแวดล้อมของชุมชนและสังคม	 เพื่อชีวิตความ

เป็นอยู่ที่ดีขึ้น	 โดยได้ดำาเนินธุรกิจการให้บริการเกมออนไลน์โดยมีความรับผิด

ชอบต่อสังคมสูง	 ด้วยนโยบายการให้บริการเกมที่มีเนื้อหาที่เหมาะสมและไม่มี

ความรุนแรง	การสอดแทรกคำาเตือนในเกมและโฆษณา	รวมทั้งการจัดสัมมนา

ต่างๆ	 เพื่อสนับสนุนให้ผู้เล่นเกมใช้เวลาและเล่นเกมอย่างถูกต้องเหมาะสม	อีก

ทั้ง	ได้เป็นผู้ให้บริการเกมออนไลน์รายแรกในประเทศไทยที่มีการจัดกลุ่มอายุผู้

เล่นสำาหรับแต่ละเกม	 ซึ่งเป็นการช่วยสนับสนุนนโยบายภาครัฐในการจัดกลุ่ม

อายุ	รวมทั้ง	ได้จัดให้มีทีมจัดการเกมออนไลน์	(Game	Master)	ของทุกเกม	

เพื่อทำาหน้าที่ตรวจตราดูแลกิจกรรมในเกมต่างๆ	ของผู้เล่นเกมและป้องกันไม่

ให้มีความรุนแรงการพนัน	หรือกิจกรรมใดๆ	ที่ไม่เหมาะสม	นอกจากนี้	 การ

ให้บริการเกมออนไลน์ของบริษัทฯ	ยังมีส่วนช่วยเพิ่มทักษะด้านคอมพิวเตอร์ให้

แก่ผู้เล่นเกม	 รวมทั้งมีส่วนช่วยการขยายตัวของการใช้อินเตอร์เน็ตและโครง

ข่ายการสื่อสารทางอินเตอร์เน็ต	ซึ่งสามารถนำาข้อมูลและความรู้ต่างๆ	เข้าสู่

ประชาชนได้สะดวกยิ่งขึ้น	 อีกทั้ง	 การพัฒนาเกมขึ้นเองโดยกลุ่มบริษัทฯ	 ยัง

มีส่วนช่วยส่งเสริมอุตสาหกรรม	 การวิจัยและพัฒนาซอฟท์แวร์และอนิเมชั่น

ในไทยอีกด้วย	

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 
(Disclosure and Transparency)
	 นอกเหนือไปจากการเปิดเผยรายงานทางการเงินหรือสารสนเทศ

อื่นๆต่อสาธารณะผ่านช่องทางต่างๆ	 ตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำาหนดอย่าง

เคร่งครัด	ครบถ้วน	และตรงเวลาแล้วนั้น	บริษัทฯ	จะเปิดเผยข้อมูลต่อไปนี้เพื่อ

แสดงถึงความโปร่งใสในการดำาเนินธุรกิจ	คือ

•	 	 เปิดเผยข้อมูลการปฏิบัติหน้าที่ในคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ	 เช่น	 จำานวน

ครั้งการเข้าประชุม

•	 เปิดเผยแนวทางในการสรรหากรรมการ	 แนวทางการประเมิน	 และผล

ประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

•		เปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผู้บริหารระดับสูงรวม

ทั้งรูปแบบ	ลักษณะ	และจำานวนค่าตอบแทนที่แต่ละคนได้รับจากการเป็นกรรม	

การในคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ

•		เปิดเผยนโยบายการดูแลสิ่งแวดล้อม	และสังคมและผลการปฏิบัติงานตาม

นโบาย

•		รายงานนโยบายการกำากับดูแลกิจการ	และผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย

•		เปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปสามารถซักถามข้อสงสัยต่างๆ	ผ่านหน่วยงาน

นักลงทุนสัมพันธ์

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ โครงสร้าง และคณะอนุกรรม
การชุดต่างๆ (The Responsibilities of the Board, Structure, and 
the Subcommittee)

โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท
	 ในการดำาเนินการเพื่อให้บรรลุถึงวิสัยทัศน์ของกลุ่มบริษัทฯ	ที่ว่า

“กลุ่มบริษัทฯ	 มุ่งมั่นที่จะรักษาความเป็นผู้นำาทางด้านความบันเทิงออนไลน์	

(Online	 Entertainment	 Service)	 ที่เกี่ยวกับเกมออนไลน์	 (Online	 Game)	

ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	 โดยมุ่งเน้นการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ

การพัฒนาบุคคลกรเพื่อส่งเสริมคุณภาพการบริการ	และการขยายการลงทุน

ไปยังประเทศอื่นที่มีศักยภาพทั่วทั้งภูมิภาค	 ภายใต้การบริหารงานภายในที่

โปร่งใสและตรวจสอบได้ตามหลักการกำากับดูแลกิจการหรือบรรษัทภิบาลที่ดี”

คณะกรรมการมุ่งที่จะใช้มาตรฐานจริยธรรมที่สูงสุด	 ภายใต้กรอบของ

กฎหมาย	วัตถุประสงค์	ข้อบังคับของบริษัท	และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความ

รับผิดชอบ	ซื่อสัตย์	สุจริต	ระมัดระวัง	ตามหลักการข้อพึงปฏิบัติที่ดี	เพื่อเพิ่ม

มูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดแก่กิจการและความมั่นคงสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น

	 โดยคณะกรรมการของบริษัท	ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมีความรู้

สามารถ	 และประสบการณ์จากหลากหลายอาชีพ	 ทั้งด้านเกมพีซี	 	 ธุรกิจ

ออนไลน์	การเงิน	การตลาด	กฎหมาย	การบริหารจัดการ	และประสบการณ์

ด้านอื่นๆ	ที่เป็นประโยชน์ในการดำาเนินงานของคณะกรรมการและมีความเป็น

อิสระในการตัดสินใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ	 และผู้ถือหุ้นโดยรวม	

คณะกรรมการได้มีส่วนร่วมในการกำาหนด	 (หรือให้ความเห็นชอบ)	 วิสัย

ทัศน์	ภารกิจ	กลยุทธ์	 เป้าหมาย	แผนธุรกิจ	และงบประมาณของบริษัทฯ	

ตลอดจนกำากับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำาเนินการให้เป็นไปตามแผนธุรกิจและงบ

ประมาณที่กำาหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	 เพื่อเพิ่มมูลค่าทาง

เศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการ	 และความมั่นคงสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น	 รวมทั้งดูแล

ให้มีกระบวนการประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายใน	 การตรวจสอบ

ภายใน	การบริหารความเสี่ยง	การรายงานทางการเงิน	และมีการติดตามผล

การดำาเนินการอย่างสมำาเสมอ

	 ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทมีจำานวน	7	ท่าน	ประกอบด้วยกรรม

การบริษัทที่มาจากฝ่ายบริหาร	3	ท่าน		กรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหาร

4	ท่าน	โดยมีกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นอิสระ	3	คน	ซึ่งเกินกว่า	1	ใน	3	
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ของจำานวนกรรมการทั้งคณะ	 จึงถือเป็นการถ่วงดุลของกรรมการที่เป็นผู้

บริหารอย่างเหมาะสม	นอกจากนี้	บริษัทฯ	ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ	2	ชุด	

เพื่อช่วยกำากับดูแลกิจการของกลุ่มบริษัทฯ	 คือ	 คณะกรรมการบริหาร	 และ

คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ	 3	 ท่าน	 ซึ่งมีวาระ

การดำารงตำาแหน่งคราวละ	3	ปี	โดยได้กำาหนดขอบเขตและอำานาจในการดำาเนิน

การของคณะกรรมการดังกล่าวไว้อย่างชัดเจน

	 บริษัทฯ	ได้แบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะ

กรรมการบริษัทกับผู้บริหารระดับสูงไว้อย่างชัดเจน	 โดยกรรมการบริษัททำา

หน้าที่ในการกำาหนดนโยบายและกำากับดูแลการดำาเนินงานผู้บริหารระดับสูง

ในระดับนโยบาย	 ขณะที่ผู้บริหารระดับสูงทำาหน้าที่บริหารงานของบริษัทใน

ด้านต่างๆ	ให้เป็นไปตามนโยบายที่กำาหนด	ทั้งนี้	ประธานกรรมการบริษัทมิได้

เป็นบุคคลเดียวกันกับประธานกรรมการบริหาร	 เพื่อเป็นการแบ่งแยกหน้าที่ใน

การกำาหนดนโยบายกำากับดูแลและการบริหารงานประจำา	 แต่ทั้งสองท่านเป็น

ตัวแทนจากกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ซึ่งแม้เป็นกลุ่มผู้ถือหุ้นคนละกลุ่มแต่เป็นกลุ่มผู้ร่วม

ก่อตั้งบริษัทฯ

ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร
	 บริษัทฯมีนโยบายในการกำาหนดค่าตอบแทนกรรมการทั้งที่เป็นตัว

เงินและมิใช่ตัวเงินไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส	 และจะนำาเสนอขออนุมัติจากที่

ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำาปีทุกปี	โดยมีหลักเกณฑ์การกำาหนด

ค่าตอบแทนกรรมการดังนี้

·•		มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับขอบเขตภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของ

			กรรมการแต่ละคน

·•		ค่าตอบแทนอยู่ในระดับที่สามารถจูงใจ	สามารถรักษากรรมการที่มีความ	

			รู้ความสามารถ	และมีคุณภาพในการปฏิบัติหน้าที่ให้กับบริษัทฯ	ได้

•		องค์ประกอบของค่าตอบแทนมีความชัดเจน		โปร่งใส	และง่ายต่อการเข้าใจ

•		เป็นอัตราท่ีเทียบเคียงได้กับค่าตอบแทนกรรมการในอุตสาหกรรมเดียวหรือ

			ใกล้เคียงกัน

	 สำาหรับผู้บริหารน้ัน	 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้กำาหนดหลักการและ

นโยบายค่าตอบแทนทั้งที่เป็นตัวเงินและมิใช่ตัวเงิน	 ซึ่งจะสอดคล้องกับผลการ

ดำาเนินงานของบริษัทฯ	 และผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละท่าน	 โดยจะอยู่

ในระดับเพียงพอท่ีจะจูงใจและรักษาผู้บริหารระดับสูงท่ีมีคุณภาพไว้	และมีอัตราที่

เทียบเคียงได้กับบริษัทที่อยู่ในระดับหรือลักษณะธุรกิจอย่างเดียวกัน

การประชุมคณะกรรมการ
	 บริษัทฯ	จะจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการและดำาเนินการประชุม

ให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท	 กฎหมายมหาชน	 และกฎระเบียบของตลาด

หลักทรัพย์ฯ	 และจะจัดการประชุมพิเศษเพิ่มตามความจำาเป็น	 โดยประธาน

กรรมการในฐานะประธานในที่ประชุมจะส่งเสริมให้มีการใช้ดุลยพินิจที่รอบคอบ

และจัดสรรเวลาให้อย่างเพียงพอในการประชุมเพื่อที่จะให้ฝ่ายจัดการเสนอเรื่อง

และสามารถอภิปรายปัญหาสำาคัญได้อย่างรอบคอบโดยทั่วกัน	 โดยบริษัทฯ	จะ

นำาส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารการประชุมให้

แก่คณะกรรมการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า	 7	 วันก่อนวันประชุม	 พร้อมทั้งกำาหนด

ให้กรรมการมีหน้าท่ีต้องเข้าประชุมคณะกรรมการทุกคร้ังเว้นแต่กรณีท่ีมีเหตุ

จำาเป็นโดยบริษัทฯจะมีการบันทึกการประชุมอย่างถูกต้องและครบถ้วน	 เพื่อให้ผู้

ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้

รายงานของคณะกรรมการ
	 คณะกรรมการเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำารายงานทางการ

เงิน	ซึ่งรวมถึงงบการเงินของบริษัทฯ	งบการเงินรวมของบริษัทฯ	และบริษัท

ย่อย	 และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำาปี	 ทั้งนี้	 รายงาน

ทางการเงินดังกล่าวจัดทำาขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปใน

ประเทศไทย	โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและเป็นที่ยอมรับ	และถือปฏิบัติ

อย่างสมำาเสมอ	 รวมท้ังได้ใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังในการจัดทำาและดูแลให้มี

การเปิดเผยข้อมูลสำาคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

การประเมินตนเองของคณะกรรมการ
	 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดต่างๆ	

บริษัทจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการในแต่ละคณะ	

โดยกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดนั้นๆ	โดยรวม	

เพื่อให้คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาผลงานและปัญหา	 ซึ่งผลการประเมิน

นั้นคณะกรรมการบริษัทได้ทำาการวิเคราะห์และหาข้อสรุปเพื่อกำาหนดมาตรการ

ในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำางานของคณะกรรมการต่อไป

การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
	 บริษัทฯจะสนับสนุนให้คณะกรรมการบริษัท	และผู้บริหารระดับสูงเข้า

ร่วมสัมมนาหลักสูตรท่ีเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าท่ี	รวมท้ังพบปะแลกเปล่ียน

ความคิดเห็นกับคณะกรรมการบริษัท	 และผู้บริหารระดับสูงขององค์กรต่างๆ

อยู่เสมอ	ท้ังหลักสูตรท่ีจัดโดยหน่วยงานท่ีดูแลการฝึกอบรมพนักงานของบริษัท
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และหลักสูตรท่ีจัดโดยหน่วยงานกำากับดูแลของรัฐ	หรือองค์กรอิสระ	เช่น	หลัก

สูตรกรรมการบริษัทของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยที่สำานัก

งาน	ก.ล.ต.	กำาหนดให้กรรมการของบริษัทจดทะเบียนต้องผ่านการอบรมอย่าง

น้อยหนึ่งหลักสูตร	ซึ่งได้แก่	Directors	Certififififififfifiication	Program	(DCP),	Di-

rectors	Accreditation	Program	(DAP)	และ	Audit	Committee	Program	

(ACP)	ทั้งนี้	เพื่อนำาความรู้และประสบการณ์มาพัฒนาบริษัทฯ	ต่อไป

ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน
	 คณะกรรมการให้ความสำาคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่เพียงพอต่อ

ผู้ถือหุ้น	ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย	โดยข้อมูลที่เปิดเผยจะต้องมีความ

ถูกต้องครบถ้วน	 โปร่งใส	 ทั่วถึง	 และทันเวลา	 ซึ่งรวมถึงรายงานทางการ

เงิน	 ผลการดำาเนินงาน	 ข้อมูลอื่นๆ	 ที่เกี่ยวข้อง	 ตลอดจนข้อมูลที่มีผลกระ

ทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ	ตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี	 โดย

จะเผยแพร่ข้อมูลและข่าวสารต่างๆ	เพื่อให้ผู้ถือหุ้น	ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้อง

ได้ใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุน	 โดยผ่านช่องทางต่างๆ	 ทั้งจากการจัด

ส่งเอกสารทางไปรษณีย์	 สื่อการเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ	 และ

สำานักงาน	กลต.	รวมถึงเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.asiasoft.co.th หรือ 

www.asiasoft.net)	 และบริษัทฯ	 มีนโยบายที่จะจัดตั้งทีมงานนักลงทุน

สัมพันธ์	(Investor	Relations	Unit)	เพื่อดูแลและให้บริการข้อมูล	ข่าวสาร	

และตอบข้อซักถามแก่ผู้ถือหุ้น	นักลงทุน	นักวิเคราะห์	และประชาชนทั่วไป

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
 

	 กลุ่มบริษัทฯ	มีนโยบายและยึดมั่นในจริยธรรม	ความซื่อสัตย์	 และ

ความสุจริตใจในการดำาเนินธุรกิจต่อลูกค้า	บริษัทคู่ค้า	และผู้ถือหุ้น	 โดยมีข้อ

บังคับและจริยธรรมของกลุ่มบริษัทฯ	(Code	of	Conduct)	กำาหนดแนวทาง

เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับยึดถือและนำาไปปฏิบัติ	 ในกรณีที่ผู้บริหาร

และ	 หรือพนักงานนำาข้อมูลกลุ่มบริษัทฯ	 ไปเปิดเผยหรือนำาไปใช้ส่วนตน	 หรือ

กระทำาการที่อาจขัดแย้งทางผลประโยชน์	 ถือเป็นความผิดอย่างร้ายแรงและ

อาจถูกลงโทษทางวินัย

	 ในจริยธรรมของกลุ่มบริษัทฯ	 ได้กำาหนดนโยบายและมาตรการการ

ป้องกันการนำาข้อมูลภายในของกลุ่มบริษัทฯ	 ซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน

ไปใช้เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน	รวมทั้งการซื้อขายหลักทรัพย์			ดังนี้

			(1)		กรรมการ	ผู้บริหาร	พนักงาน	และลูกจ้างของกลุ่มบริษัทฯ	จะต้อง

								รักษาความลับและ/หรือข้อมูลภายในของกลุ่มบริษัทฯ

			(2)		กรรมการ	ผู้บริหาร	พนักงาน	และลูกจ้างของกลุ่มบริษัทฯ	จะต้อง

								ไม่นำาความลับและ/หรือข้อมูลภายในกลุ่มบริษัทฯไปเปิดเผย	หรือแสวง

								หาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือเพ่ือประโยชน์แก่บุคคลอ่ืนใดไม่ว่าโดยทาง

								ตรงหรือทางอ้อม	และไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม

			(3)		กรรมการ	ผู้บริหาร	พนักงาน	และลูกจ้างของกลุ่มบริษัทฯ	จะต้อง

								ไม่ทำาการซื้อขาย	โอนหรือรับโอน	หลักทรัพย์ของบริษัทฯโดยใช้ความ

								ลับและ/หรือข้อมูลภายในของกลุ่มบริษัทฯ	และ/หรือเข้าทำานิติกรรมอ่ืน

								ใดโดยใช้ความลับและ/หรือข้อมูลภายในของกลุ่มบริษัทฯ	อันก่อให้เกิด		

								ความเสียหายแก่กลุ่มบริษัทฯ	ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม

        

									ทั้งนี้	กรรมการ	ผู้บริหาร	พนักงาน	และลูกจ้างของกลุ่มบริษัทฯ	

ซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในของกลุ่มบริษัทฯ	 ควรหลีกเลี่ยง

การซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ	ในช่วงระยะเวลา	1	เดือนก่อนการเปิดเผย

งบการเงินต่อสาธารณชน

	 ข้อกำาหนดน้ีให้รวมความถึงคู่สมรสและบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะของ

กรรมการ	พนักงาน	และลูกจ้างของกลุ่มบริษัทฯ	 ด้วย	 ผู้ใดท่ีฝ่าฝืนระเบียบข้อ

บังคับดังกล่าวจะถือว่าได้กระทำาผิดอย่างร้ายแรง

			(4)		กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ	จะต้องรายงานการเปล่ียนแปลง

								การถือหลักทรัพย์ของตนเอง	คู่สมรส	และบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ	

								ต่อสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	

								(“สำานักงาน	ก.ล.ต.”)

	 หากกรรมการ	ผู้บริหาร	พนักงาน	และลูกจ้างของบริษัทฯฝ่าฝืน

หรือไม่ปฏิบัติตามนโยบายของบริษัทฯ	 ดังกล่าว	 บริษัทฯ	 จะลงโทษทางวินัย

กับกรรมการ	ผู้บริหาร	พนักงาน	และลูกจ้างของกลุ่มบริษัทฯ	ผู้นั้น	โดยเริ่ม

ตั้งแต่การตักเตือนเป็นหนังสือ	 การตัดค่าจ้าง	 การพักงานชั่วคราวโดยไม่ได้

รับค่าจ้าง	หรืออาจให้ออกจากงาน	ทั้งนี้	ขึ้นอยู่กับความร้ายแรงของความ

ผิดนั้น	 ซึ่งบริษัทฯ	 ได้ประกาศให้กรรมการ	ผู้บริหาร	พนักงาน	 และลูกจ้าง

ของกลุ่มบริษัทฯ	ทราบโดยทั่วกันแล้ว

	 นอกจากนี้	 กรรมการและผู้บริหารทุกคนได้ลงนามรับทราบภาระ

หน้าที่ในการรายงานการถือหลักทรัพย์ของตนในบริษัท	รวมถึงคู่สมรสและ
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บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	 ตลอดจนรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลัก

ทรัพย์	ต่อสำานักงาน	ก.ล.ต.	และตลาดหลักทรัพย์ฯ	ตามมาตรา	59	และบท

ลงโทษตามมาตรา	275	แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	

พ.ศ.	2535

	 ส่วนการสนับสนุนข้อมูลให้กับบริษัทในเครือ	บริษัทฯ	ได้กำาหนดหลัก

เกณฑ์เพื่อป้องกันการรั่วไหลของข้อมูล	 เช่น	 การทำาหนังสือข้อตกลงในการ

เก็บรักษาความลับ	และการห้ามถ่ายข้อมูลเอกสารโดยไม่ได้รับอนุญาต

การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

	 คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินระบบ

การควบคุมภายในตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน	

และสรุปความเห็นได้ว่าบริษัทฯ	มีระบบการควบคุมภายในท่ีเพียงพอและเหมาะสม

กับการดำาเนินธุรกิจ	 ไม่มีข้อบกพร่องเก่ียวกับระบบการควบคุมภายในท่ีเป็นสาระ

สำาคัญ	 สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อยจากการที่ผู้บริหาร

นำาไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอำานาจ	นอกจากน้ี	คณะกรรมการได้เน้นให้บริษัทฯ	

มีการพัฒนาระบบการกำากับดูแลกิจการท่ีดีตามหลักการกำากับดูแลกิจการ

สำาหรับบริษัทจดทะเบียนปี	2549	ของตลาดหลักทรัพย์ฯ

1. การควบคุมภายใน
	 บริษัทฯ	 ให้ความสำาคัญต่อระบบควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิภาพเพียง

พอท้ังในระดับบริหารและระดับปฏิบัติงาน	เพ่ือป้องกันหรือลดความเส่ียงท่ีอาจจะ

เกิดข้ึน	โดยได้จัดทำาคู่มือระเบียบและวิธีปฏิบัติงานเพ่ือกำาหนดภาระหน้าท่ี	อำานาจ

การดำาเนินงานของผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหารไว้เป็นลายลักษณ์อักษรและได้จัดให้

มีการแบ่งแยกหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน	 ผู้ควบคุม	 และผู้ประเมินผลออกจากกันเพ่ือให้

เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม	นอกจากน้ี	 ได้ว่าจ้าง

ท่ีปรึกษาภายนอกท่ีให้บริการในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน	 (Outsourcing	

Internal	Audit)	โดยทำาหน้าท่ีตรวจสอบ	ประเมินผลการควบคุมภายใน	เพ่ือให้เกิด

ความม่ันใจว่าการปฏิบัติงานหลักและกิจกรรมทางการเงินท่ีสำาคัญของบริษัท	

ได้ดำาเนินตามแนวทางท่ีกำาหนดและมีประสิทธิภาพสูงสุด	 รวมถึงตรวจสอบการ

ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำาหนดท่ีเก่ียวข้องกับบริษัท	 (Compliance	 Control)	

และเพื่อให้การตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ	 สามารถทำาหน้าที่ตรวจสอบ

และถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่	 คณะกรรมการจึงกำาหนดให้ที่ปรึกษาภายนอกที่

ให้บริการ	 ในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน	 (Outsourcing	 Internal	Audit)	

รายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ	และได้รับการ

ประเมินผลงานจากคณะกรรมการตรวจสอบด้วย

	 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท	 คร้ังท่ี	 1/2552	 เม่ือวันท่ี	 27	

กุมภาพันธ์	 2552	 โดยมีกรรมการตรวจสอบทุกท่านเข้าร่วมประชุมด้วย	 คณะ

กรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาและจัดทำาแบบประเมินความเพียงพอของ

ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ	 แล้วสรุปได้ว่า	 จากการประเมินระบบ

ควบคุมภายในของบริษัทฯ	ใน	5	ส่วน	คือ	องค์กรและสภาพแวดล้อม	การบริหาร

ความเสี่ยง	 การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร	 สารสนเทศและการ

สื่อสาร	และการติดตามและประเมินผล	คณะกรรมการบริษัทรับทราบความเห็น

ของคณะกรรมการตรวจสอบที่เห็นด้วยกับผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชี

ว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ	 มีความเพียงพอและเหมาะสมต่อการ

ดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ	 และท่ีผ่านมาบริษัทฯ	 และผู้สอบบัญชีไม่พบข้อบกพร่อง

ท่ีสำาคัญของระบบการควบคุมภายในที่จะมีผลกระทบอย่างมีสาระสำาคัญต่อ

ฐานะการเงินของบริษัทฯ	 และการแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชีในงบการ

เงิน	โดยในปัจจุบัน	บริษัท	ได้มีการจัดระบบควบคุมภายในตามแบบที่ตลาดหลัก

ทรัพย์ฯเสนอแนะและสอดคล้องกับมาตรฐานสากลของ	The	Committee	of	

Sponsoring	Organizations	of	the	Treadway	Commission	หรือ	COSO	

ที่กำาหนดไว้เป็น	Internal	Control	Framework

 (1) สภาพแวดล้อมการควบคุม

บริษัทฯ	มีระบบควบคุมในด้านบัญชีการเงิน	การปฏิบัติการ	การจัดองค์กร	

และบุคลากร	 โดยกำาหนดให้มีกระบวนการต่างๆ	 โดยยึดหลักการกำากับดูแล

กิจการที่ดี	ตามนโยบายการกำากับดูแลกิจการที่ดีที่ได้จัดทำาไว้

 (2) การประเมินความเสี่ยง

บริษัทฯได้มีการพิจารณาปัจจัยเสี่ยงที่บริษัทฯ	ประสบอยู่หรือคาดว่าจะประสบ	

เพื่อนำามาวิเคราะห์ผลกระทบและโอกาสที่ความเสี่ยงนั้นจะเกิดขึ้น	 แล้วกำาหนด

มาตรการป้องกันและจัดการความเสี่ยงนั้น		จัดทำาเป็นรายงานบริหารความ

เสี่ยงและมีการติดตามผลเป็นระยะอย่างสมำาเสมอ

 (3) กิจกรรมการควบคุม

บริษัทฯ	ได้สร้างกลไกในการควบคุมให้กับผู้บริหาร	โดยการพัฒนาระบบต่างๆ	

ท้ังการนำาเอาระบบการจัดการคุณภาพของ	ISO	มาปรับใช้กับระบบการบริหาร	

คุณภาพและการให้บริการลูกค้าและกิจกรรมการควบคุมอื่นๆ	ที่เน้นผลในเรื่อง

ความน่าเชื่อถือของข้อมูล	การดูแลรักษาทรัพย์สินของบริษัท	และการปฏิบัติ
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ตามกฎหมายและระเบียบต่างๆ	ทั้งภายในและภายนอกองค์กรและความปลอด

ภัยของข้อมูลสารสนเทศ

 (4) สารสนเทศและการสื่อสาร

บริษัทฯให้ความสำาคัญต่อระบบสารสนเทศและช่องทางการสื่อสารทั้งภายใน

และภายนอกองค์กร	 โดยการจัดทำาอินทราเน็ตและเว็ปไซต์	 ซึ่งเน้นการติดต่อ

สื่อสารในทุกระดับ

 (5) การติดตามและประเมินผล

บริษัทฯ	ได้จัดให้มีการประเมินผลพนักงาน	2	ครั ้งต่อปี	และแจ้งผลการ

ประกอบการในทุกไตรมาส	โดยผ่านการประชุมผู้บริหารและประชุมพนักงาน

2. การตรวจสอบภายใน
	 ที่ปรึกษาภายนอกที่ให้บริการในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน

(Outsourcing	Internal	Audit)	เป็นหน่วยงานที่จะก่อให้เกิดความมั่นใจของ

คณะกรรมการตรวจสอบในส่วนที่เกี่ยวกับการกำากับดูแลและการสอบทาน

ความถูกต้องของรายงานทางการเงิน	 ความเพียงพอในการเปิดเผยข้อมูล	

ความโปร่งใสของข้อมูล	 การควบคุมภายใน	 การบริหารความเสี่ยง	 โดยเน้น

นโยบายตรวจสอบในเชิงป้องกัน	 สร้างสรรค์	 ยึดแนวทางการตรวจสอบตาม

มาตรฐานสากล	 และแนวทางการกำากับดูแลกิจการท่ีดี	 	 รวมท้ังยังมีการผลัก

ดันและพัฒนาการตรวจสอบให้เข้ากับสภาพธุรกิจท่ีต้องปรับตัวให้เข้ากับสภาวะ

แวดล้อมใหม่	เพ่ือให้เกิดภาพลักษณ์ความโปร่งใส	ตรวจสอบได้	และความน่าเช่ือ

ถือของการดำาเนินธุรกิจ

 (1) การวางแผนระยะปานกลาง  

เพื่อเป็นการสร้างมาตรฐานการตรวจสอบให้เป็นที่ยอมรับ	ฝ่ายควบคุมภายใน

จะปฏิบัติงาน	 โดยมุ่งเน้นสร้างระบบเชิงป้องกันอันจะก่อให้เกิดประโยชน์อย่าง

ได้ผลเป็นรูปธรรม	โดยใช้เคร่ืองมือและเทคโนโลยีท่ีทันสมัย	จัดทำาคู่มือและพัฒนา

แนวทางการตรวจสอบในแต่ละระบบงานให้เป็นมาตรฐาน	กำาหนดรูปแบบในการ

ใช้ระบบงานคอมพิวเตอร์สนับสนุนการตรวจสอบ	กำาหนดหลักเกณฑ์และ

สัญญาณเตือนภัยเพื่อใช้ในการตรวจสอบ

 (2) การประกันคุณภาพ  

ได้มีการกำาหนดหลักการและแนวปฏิบัติเพ่ือเตรียมตัวเข้ารับการประเมินคุณภาพ

ทั้งการประเมินภายในองค์กร	 (Internal	Assessment)	 และการประเมินจาก

ภายนอกองค์กร	(External	Assessment)	เพื่อสร้างความมั่นใจในการนำาไป

ปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	 โดยบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

อย่างครบถ้วน

 (3) การพัฒนางานตรวจสอบระบบงานคอมพิวเตอร์

เป็นส่วนหน่ึงของการสร้างระบบควบคุมและการตรวจสอบท่ีดี	 ซ่ึงให้ประโยชน์

แก่กลุ่มบริษัท	 จึงได้มีการปรับปรุงระบบงานคอมพิวเตอร์ให้มีประสิทธิภาพใน

เชิงป้องกันตามหลักการทำาให้ถูกตั้งแต่ครั้งแรกมากขึ้น	โดยพัฒนา	Web	

Application	ระบบต่างๆ	เช่น	ระบบ	@Cafée	ซึ่งเป็นระบบที่ใช้เก็บฐานข้อมูล

ของลูกค้าที่สมัครเป็นสมาชิกร้านอินเทอร์เน็ต	กับบริษัทรวมถึงการตรวจสอบ

การต่ออายุของสมาชิก		และการออกสัญญาให้กับสมาชิก			ซ่ึงเป็นการสร้าง

แนวทางตรวจสอบเชิงป้องกัน	เพื่อลดการปฏิบัติที่ผิดพลาดโดยไม่เจตนาได้

	 ตั้งแต่ไตรมาส	3	ปี	2549	บริษัทฯ	ได้ว่าจ้าง	บริษัท	ดีไอเอ	แอนด์

แอสโซซิเทส์	จำากัด	(DIA)	เป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ	โดยได้ตรวจ

สอบหน่วยงานต่างๆ	 และให้ความเห็นต่อความเหมาะสมของระบบควบคุมภายใน	

รวมท้ังนำาเสนอข้อเสนอแนะแก่คณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือใช้ในการกำากับดูแล

กิจการตามกฏระเบียบที่เกี่ยวข้อง	 โดยในช่วงที่ผ่านมา	 DIA	 ได้เข้าประเมิน

ระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ	 อย่างต่อเนื่อง	 และได้รายงานผลการประเมิน

การควบคุมภายในโดยรวมของกิจการ	การควบคุมภายในระดับองค์กร	และ

การควบคุมในระดับกิจกรรมต่างๆ

 

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

	 ในกรณีปกติที่กลุ่มบริษัทฯ	 ไม่มีความจำาเป็นในการใช้เงินเพื่อการ

ลงทุนหรือขยายกิจการและมีกระแสเงินสดเพียงพอ	กลุ่มบริษัทฯ	มีนโยบายการ

จ่ายเงินปันผลสำาหรับบริษัทฯ	และบริษัทย่อยไม่น้อยกว่าร้อยละ	30.0	ของกำาไร

สุทธิของแต่ละบริษัท	 (ตามงบการเงินเฉพาะบริษัท)	หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล

สำารองตามกฎหมาย	และสำารองอ่ืนๆ	ท่ีจำาเป็นและเหมาะสม	ท้ังน้ี	อัตราการจ่าย

เงินปันผลดังกล่าวอาจเปล่ียนแปลงได้	 โดยข้ึนอยู่กับความจำาเป็นและความเหมาะสม

ภายใต้เงื่อนไขที่การดำาเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้

ถือหุ้น	 ท้ังน้ี	 มติของคณะกรรมการบริษัทท่ีอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจะต้องถูกนำา

เสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น	 เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่าง

กาลซ่ึงคณะกรรมการบริษัทมีอำานาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้		

แล้วให้รายงานให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป
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รายการระหว่างกัน

มาตรการและขั้นตอนในการอนุมัติการทำารายการระหว่างกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

	 บริษัทฯ	ได้กำาหนดมาตรการควบคุมการทำารายการระหว่างกันของบริษัทฯ	และบริษัทย่อยอื่นๆ	กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	มีส่วน

ได้ส่วนเสีย	 หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคตตามประกาศของคณะกรรมการ	 กลต.	 โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับ

ความจำาเป็นในการเข้าทำารายการและความเหมาะสมทางด้านราคาของรายการ	 โดยพิจารณาจากเงื่อนไขต่างๆ	 ให้เป็นไปตามลักษณะการดำาเนินการค้าปกติใน

ตลาด	 และมีการเปรียบเทียบราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก	 แต่ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำานาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่เกิด

ขึ้น	บริษัทฯ	จะจัดให้มีผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือ	ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ	 เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว	 เพื่อนำาไปประกอบการตัดสินใจของ

คณะกรรมการบริษัท	และ/หรือ	คณะกรรมการตรวจสอบ	และ/หรือ	ผู้ถือหุ้น	ตามแต่กรณี	ซึ่งผู้ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีส่วนได้ส่วนเสียในการ

ทำารายการระหว่างกันจะไม่มีสิทธิออกเสียงในการอนุมัติการทำารายการระหว่างกันดังกล่าว	 นอกจากนั้น	 บริษัทฯ	 จะดำาเนินการเปิดเผยข้อมูลในการทำารายการ

ที่เกี่ยวโยงกัน	 และการได้มาหรือจำาหน่ายไปของสินทรัพย์ที่สำาคัญของบริษัทฯ	 และบริษัทย่อย	ตามข้อกำาหนดของคณะกรรมการ	กลต.	 	 และตลาดหลักทรัพย์ฯ	

ตลอดจนถึงมาตรฐานบัญชีที่กำาหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีอนุญาตแห่งประเทศไทย
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แสดงฐานะการเงินและผลการดำาเนินงานของบริษัท	และบริษัทย่อย	รวมทั้งสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำาปี	2552	ของบริษัทที่เป็นจริงและ

สมเหตุสมผลตามข้อกำาหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

	 คณะกรรมการบริษัทมีภาระหน้าที่และความรับผิดชอบในฐานะกรรมการของบริษัทจดทะเบียน	ในการกำากับดูแลให้รายงานทางการเงินของบริษัทมี

ข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้อง	ครบถ้วน	 โปร่งใส	และเพียงพอเพื่อที่จะดำารงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินของบริษัทเพื่อให้ทราบจุดอ่อนและรายการที่ผิดปกติอย่างมีนัยสำาคัญ	

รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำาคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน	 โดยเลือกใช้นโยบายการบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสมำาเสมอ	

ตลอดจนได้พิจารณาถึงความสมเหตุสมผล	ความระมัดระวังรอบคอบ	และประมาณการที่เหมาะสมตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป

	 เพื่อให้การกำากับดูแลรายงานทางการเงินดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ	ซึ่งประกอบ

ด้วยกรรมการอิสระที่มิได้ดำารงตำาแหน่งในคณะกรรมการบริหาร	 จำานวน	 3	 ท่าน	 เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน	 และระบบ

การควบคุมภายใน	โดยมีที่ปรึกษาภายนอกที่ให้บริการในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน	ซึ่งได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการตรวจสอบ	เพื่อตรวจสอบการ

ปฏิบัติตามระบบที่วางไว้	 และมีความเป็นอิสระในการรายงานผลการตรวจสอบ	 และความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวได้ปรากฏใน

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำาปีแล้ว

	 คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า	งบการเงินรวมของบริษัท	เอเชียซอฟท์	คอร์ปอเรชั่น	จำากัด	(มหาชน)	และบริษัทย่อย	และงบการเงินเฉพาะกิจการ

ของบริษัท	เอเชียซอฟท์	คอร์ปอเรชั่น	จำากัด	(มหาชน)	ที่คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานร่วมกับฝ่ายบริหารและผู้สอบบัญชีของบริษัท	คือ	บริษัท	เอเอ็นเอส	

ออดิท	จำากัด	ได้แสดงฐานะการเงิน	และผลการดำาเนินงานที่ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป	มีการใช้นโยบายการบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติ

โดยสมำาเสมอ	มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ	และได้ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ตลอดจนได้มีการพิจารณาถึงความสมเหตุสมผลและอย่าง

รอบคอบในการจัดทำางบการเงินดังกล่าว

 

 

                                                                                                                                                      

                                                      

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 นายตัน	เตียว	ลิม												

																																																																																						 	 ประธานกรรมการ

												 	 	 	 	 	 	 	 									ในนามคณะกรรมการ
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รายงานความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

คำาอธิบาย และการวิเคราะห์
ฐานะการเงินและผลการดำาเนินงาน

ประเภทรายได้ 2550 2551 2552

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

รายได้จากการให้บริการเกมออนไลน์	 1,167 75 1,166 72 1,199 79

รายได้จากการเป็นตัวแทนจำาหน่าย 335 21 358 22 251 17

รายได้อื่นๆ	 57 4 88 6 70 4

รวมรายได้ 1,559 100.0 1,612 100.0 1,520 100.0

สรุปภาพรวมผลการดำาเนินงานที่ผ่านมา
	 กลุ่มบริษัทฯ	เป็นผู้ให้บริการชั้นนำาทางด้านความบันเทิงออนไลน์	(Online	Entertainment	Service)	ที่เกี่ยวกับเกมออนไลน์	(Online	Game)	ในภูมิภาค

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้	โดย	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2552	ได้ให้บริการเกมออนไลน์รวม	23	เกม	ใน	4	ประเทศ	คือ	ไทย	(19	เกม)	สิงคโปร์	(7	เกม)	มาเลเซีย	

(7	เกม)	และเวียดนาม	(8	เกม)		โดยสัดส่วนรายได้จากการดำาเนินงานในประเทศและต่างประเทศในปี	2552	คิดเป็นร้อยละ	69	และ	31	ของรายได้ทั้งหมด		โดย

รายได้หลักของบริษัทคือรายได้จากเกมออนไลน์คิดเป็นร้อยละ	79	ของรายได้ทั้งหมด	

	 ในปี	 2552	 อัตรากำาไรสุทธิของกลุ่มบริษัทฯ	 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ	 11.5	 ในปี	 2551	 เป็นร้อยละ	 11.7	 ในปี	 2552	 	 	 ซึ่งเกิดจากผลประกอบการ

ในประเทศไทย	 ซึ่งมีผลกำาไร	 219	 ล้านบาท	 เติบโตขึ้น	 45%	 เมื่อเทียบกับผลกำาไรในประเทศไทยปี	 2551	 จากการบริหารต้นทุน	 และค่าใช้จ่ายในการขายที่มี

ประสิทธิภาพ		โดยเฉพาะอย่างยิ่งการควบคุมและบริหารค่าใช้จ่ายทางการตลาดจึงส่งผลให้ค่าใช้จ่ายทางการตลาดลดลงร้อยละ	46	เมื่อเปรียบเทียบกับปี	2551	

นอกจากนี้	ส่วนหนึ่งมาจากการบริหารงานของเอเชียซอฟท์ใน	บริษัท	ฟันบ็อกซ์	จำากัด	ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของเอเชียซอฟท์	ทำาให้มีกำาไรเติบโต	สูงขึ้นถึง	689%	

หรือ	 12.47	 ล้านบาท	 จากยอดกำาไร	 1.58	 ล้านบาทเมื่อเปรียบเทียบกับปี	 2551	 สำาหรับผลประกอบการในต่างประเทศ	 รายได้ภาพรวมลดลงจากปีที่ผ่านมา	

เนื่องจาก	เกมที่เปิดให้บริการยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	และ	จากสภาพเศรษฐกิจที่ยังไม่ฟื้นตัว		ในขณะที่ต้นทุนบุคคลากร	และระบบ	Network	ที่เพิ่มขึ้น	จากการ

ขยายตัวเพื่อรองรับการเปิดให้บริการเกมออนไลน์ในประเทศมาเลเซีย

 

ผลการดำาเนินงานที่ผ่านมาของกลุ่มบริษัทฯ (ปี 2550 - 2552)
1. รายได้
	 รายได้ของกลุ่มบริษัทฯ	แยกตามประเภทของรายได้หลัก	ตามงบการเงินรวมปี	2550	-	2552	แบ่งเป็น	3	ประเภทดังนี้
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 รายได้จากการให้บริการเกมออนไลน์ รายได้แยกตามภูมิศาสตร์ ปี 2550 - 2552

รายได้แยกตามภูมิศาสตร์ 2550 2551 2552

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

ในประเทศ 621 53 679 58 802 67

ต่างประเทศ	(สิงคโปร์และมาเลเซีย) 546 47 487 42 397 33

รวม 1,167 100 1,166 100.0 1,199 100

	 รายได้จากการให้บริการเกมออนไลน์ในภาพรวมปรับเพิ่มขึ้นเล็กน้อย	โดยรายได้ในประเทศไทยมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง	ในปี	2552	เติบโตร้อยละ	18		

ซึ่งรายได้ส่วนใหญ่มาจากเกมเก่าคิดเป็นร้อยละ	91	ของรายได้เกมออนไลน์ในประเทศไทย		ส่วนรายได้จากการให้บริการเกมออนไลน์ในต่างประเทศลดลง	สาเหตุ

หลักเกิดจากรายได้ทั้งเกมเก่าและเกมใหม่ในต่างประเทศไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้	

	 รายได้จากเป็นตัวแทนจำาหน่ายในปี	 2552	 ลดลงร้อยละ	 30	 โดยสาเหตุหลักการจากการลดลงของรายได้จากการเป็นตัวแทนจำาหน่ายเกมออนไลน์	

และเกมพีซี	รวมทั้งรายได้ค่าสมาชิกร้านอินเตอร์เน็ตคาเฟ่	ซึ่งเป็นผลกระทบมาจากสภาวะเศรษฐกิจ

	 นอกจากนี้	รายได้อื่น	ๆ	ของบริษัทซึ่งประกอบด้วย	รายได้จากการโฆษณาในเว็บไซต์เกมของบริษัทฯ	และ	 เว็บไซต์ท่า	www.playpark.com,	รายได้

จากการให้ลิขสิทธิ์ช่วงแก่	CTCM	และรายได้อื่น	ๆ		ในปี	2552	ปรับตัวลดลงจากปี	2551	ซึ่งสาเหตุหลัก	เกิดจากรายได้จากการโฆษณาลดลงเนื่องจากผล

กระทบทางเศรษฐกิจจึงส่งผลให้หลาย	ๆ	บริษัท	ปรับลดค่าใช้จ่ายการโฆษณาลง

 

2. อัตรากำาไรขั้นต้น

กำาไรขั้นต้นแยกตามภูมิศาสตร์ 2550 2551 2552

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

ในประเทศ 408 40 485 47 547 52

ต่างประเทศ	(สิงคโปร์และมาเลเซีย) 254 44 202 35 110 23

รวม 662 42 687 43 657 43 

	 อัตรากำาไรขั้นต้นของในประเทศปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นเป็นผลมาจากการบริหารต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ	 รวมทั้ง	 การลดลงของค่าลิขสิทธิ์ตัดจ่ายของ

เกมเก่าเช่น	Ragnarok,	Maple	Strory	 ,	Granado	Espada	 และ	Cabal	 	ซึ่งได้ตัดจำาหน่ายค่าลิขสิทธิ์ครบแล้ว	 ในส่วนของอัตรากำาไรขั้นต้นของต่างประเทศ

ปรับลดลงเนื่องจากการต้นทุนบุคคลากรและระบบ	Network	ที่เพิ่มสูงขึ้นเพื่อรองรับการเปิดให้บริการเกมออนไลน์ในประเทศมาเลเซีย	ประกอบกับรายได้จากการ

ให้บริการเกมออนไลน์ยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้
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3. อัตรากำาไรสุทธิ

กำาไรสุทธิแยกตามภูมิศาสตร์ 2550 2551 2552

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

ในประเทศ 130 14 151 15 219 21

ต่างประเทศ	(สิงคโปร์และมาเลเซีย) 123 20 35 6 (40) (9)

รวม 254 16 185 11 178 12

	 อัตรากำาไรสุทธิของกลุ่มบริษัทฯ	เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากร้อยละ	11	ในปี	2551	เป็นร้อยละ	12	ในปี	2552			แต่จะเห็นได้ว่ากำาไรสุทธิในประเทศไทยปรับ

เพิ่มขึ้นร้อยละ	 45	 จากกำาไรสุทธิ	 151	 ล้านบาทในปี	 2551	 เพิ่มขึ้นเป็น	 	 219	 ล้านบาท	 ในปี	 2552	 จากการบริหารต้นทุนที่มีประสิทธิภาพดังกล่าวข้างต้น	

นอกจากนี้บริษัทมีนโยบายการบริหารค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารที่มีประสิทธิภาพ	 โดยเฉพาะค่าใช้จ่ายทางการตลาด	 ที่ปรับลดลงมากกว่าร้อยละ	 40	 เมื่อ

เปรียบเทียบกับปี	2551	ส่งผลให้อัตรากำาไรสุทธิเพ่ิมข้ึนจากร้อยละ	15	เป็นร้อยละ	21	ในส่วนของกำาไรสุทธิจากต่างประเทศปรับตัวลดลงเน่ืองจากต้นทุนบุคคลากร

และ	 ระบบ	 Network	 ที่เพิ่มสูงขึ้นเพื่อรองรับการเปิดให้บริการเกมใหม่	 ในขณะที่รายได้ยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้จึงส่งผลให้อัตรากำาไรสุทธิปรับตัวลดลง

จากปี	2551

ฐานะทางการเงิน
สินทรัพย์รวมและหนี้สินรวม ประจำาปี 2550 - 2552

1. สินทรัพย์
	 สินทรัพย์ของกลุ่มบริษัทฯ	ประกอบด้วยสินทรัพย์หลักดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท / ร้อยละของ

สินทรัพย์รวม)

2550 2551 2552

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 180 21 205 12 470 28

เงินลงทุนระยะสั้น 118 14 705 41 342 20

ลูกหนี้การค้า 235 27 235 14 291 17

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนสุทธิ	และค่าลิขสิทธิ์

จ่ายล่วงหน้า

137 16 280 16 355 21

อุปกรณ์	-	สุทธิ 119 14 131 8 128 8

อื่นๆ	 74 8 162 9 114 6

รวม 863 100 1,718 100 1,700 100
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	 สินทรัพย์รวมทั้งสิ้นจำานวน	 1,700	 ล้านบาท	 ลดลง	 18	 ล้านบาท	 หรือคิดเป็นร้อยละ	 1	 เมื่อเปรียบเทียบกับปี	 2551	 การลดลงดังกล่าวเกิดจาก

เหตุผลหลักคือการนำาทรัพย์สินส่วนใหญ่ที่เป็นเงินสดและเงินลงทุนระยะสั้นซึ่งที่เกิดจากเงิน	IPO	และเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท	นำาไปลงทุนซื้อลิขสิทธิ์เกมใหม่โดย

จะเห็นได้จากการเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนและค่าลิขสิทธิ์จ่ายล่วงหน้าจาก	280	ล้านบาทเป็น	355	ล้านบาท	คิดเป็นร้อยละ	27	เมื่อเปรียบเทียบกับปี	2551

2. หนี้สิน
	 หนี้สินของกลุ่มบริษัทฯ	ประกอบด้วยรายการหลัก	ๆ	ดังต่อไปนี้

(หน่วย: ล้านบาท / ร้อยละของหนี้สินรวม) 31 ธันวาคม 2550 31 ธันวาคม 2551 31 ธันวาคม 2552

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

รายได้ค่าบัตรและค่าสิทธิรับล่วงหน้า 206 44	 201 44 240 52	

ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย 73 16 49 11 58 13

ค่าลิขสิทธิ์ค้างจ่าย 47 10 43 9 52 11

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 40 9 43 9 48 10

เจ้าหนี้การค้า 65 14 50 11 39 9

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน - -			 40 9 -			 -			

อื่นๆ	 34 7 31 7 23 5

รวม 465 100 457 100 460 100

	 หนี้สินรวมทั้งสิน	460	ล้านบาท	เพิ่มขึ้น	3	ล้านบาท	หรือคิดเป็นร้อยละ	0.7	เมื่อเปรียบเทียบกับปี	2551			โดยการเพิ่มขึ้นของหนี้สินเกิดจาก	รายได้

ค่าบัตรและค่าสิทธิรับล่วงหน้าเพิ่มขึ้น	และในปี	2552	บริษัทฯ	ให้เงินกู้ยืมกับบริษัทย่อยจำานวน	40	ล้านบาท	เพื่อนำาไปชำาระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินแทน	

 

3. ส่วนของผู้ถือหุ้น

(หน่วย : ล้านบาท) 31 ธันวาคม 2550 31 ธันวาคม 2551 31 ธันวาคม 2552

ทุนจดทะเบียน 316 316 316

ทุนที่ออกและเรียกชำาระเต็มมูลค่า 225 300 308

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น - 797 797

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (4) (3) (2)

กำาไรสะสม-จัดสรรแล้ว 25 44 91

กำาไรสะสม-ยังไม่ได้จัดสรร 152 135 106

หุ้นทุนซื้อคืน - (12) (60)

รวม 398 1,261 1,240
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	 ส่วนของผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น	 1,240	 ล้านบาท	 ลดลง	 21	 ล้านบาท	 หรือคิดเป็นร้อยละ	 2	 สาเหตุหลักเกิดจากการนำากำาไรสะสมมาจ่ายเงินปันผลซึ่งใน

ระหว่างปี	2552	บริษัทมีการจ่ายเงินปันผลจำานวนทั้งสิ้น	161	ล้านบาท	โดยแบ่งเป็นการจ่ายเงินปันผลจากการดำาเนินงานในช่วงครึ่งปีแรกของปี	2552	จำานวน	

68	ล้านบาท	และเป็นการจ่ายเงินปันผลจากการดำาเนินงานในช่วงครึ่งปีหลังของปี	2551	จำานวน	93	ล้านบาท	นอกจากนั้นบริษัทได้ดำาเนินโครงการซื้อหุ้นคืน

เพื่อบริหารทางการเงินเป็นจำานวน	8.5		ล้านหุ้น	คิดเป็นจำานวนเงินทั้งสิ้น	60	ล้านบาท	 โดยบริษัทฯ	 ได้จัดสรรกำาไรสะสมไว้เป็นสำารองสำาหรับหุ้นทุนซื้อคืนในปี	

2551	เป็นจำานวน	12	ล้านบาท	และในปี	2552	เป็นจำานวน	48	ล้านบาท

																ในระหว่างปี	2552	พนักงานของบริษัทฯ	ได้ใช้สิทธิตามใบสำาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเป็นจำานวน	7,853,608	หุ้น	ทำาให้ทุนที่ออกและเรียก

ชำาระเต็มมูลค่าเพิ่มขึ้นจาก	300	ล้านบาท		เป็น	307.8	ล้านบาท
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ASIASOFT

ทุกก้าวคือความมั่นคง



งบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551
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ทุกก้าวคือความมั่นคง



รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการ
 บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

	 ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบดุลรวม	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2552	และ	2551		และงบกำาไรขาดทุนรวม	งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	

และงบกระแสเงินสดรวม	สำาหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของแต่ละปีของบริษัท	เอเชียซอฟท์	คอร์ปอเรชั่น	จำากัด	(มหาชน)	และบริษัทย่อย	และได้ตรวจสอบงบดุลเฉพาะ

กิจการ	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2552	และ	2551	งบกำาไรขาดทุนเฉพาะกิจการ	งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการ	และงบกระแสเงินสดเฉพาะ

กิจการ	สำาหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของแต่ละปีของบริษัท	เอเชียซอฟท์	คอร์ปอเรชั่น	จำากัด	(มหาชน)	ซึ่งผู้บริหารของกิจการเป็นผู้รับผิดชอบต่อความถูกต้องและ

ครบถ้วนของข้อมูลในงบการเงินเหล่านี้	ส่วนข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า	งบการเงิน

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2552	และ	2551	ของบริษัทย่อยในต่างประเทศ	ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอื่น	ซึ่งข้าพเจ้าได้รับรายงานจากผู้สอบบัญชีของ

บริษัทย่อยเหล่านั้นแล้ว	การแสดงความเห็นของข้าพเจ้าในส่วนที่เกี่ยวกับบริษัทย่อยดังกล่าวในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท	สำาหรับปีสิ้น

สุดวันที่	31	ธันวาคม	2552	และ	2551	จึงถือตามรายงานของผู้สอบบัญชีอื่นนั้น	บริษัทย่อยในต่างประเทศมียอดสินทรัพย์รวม	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2552	

และ	2551	รวมเป็นจำานวนเงินประมาณ	162.77	ล้านบาท	และ	245.27	ล้านบาท	ตามลำาดับ	มียอดรายได้สำาหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของแต่ละปีรวมเป็นจำานวน

เงินประมาณ	466.32	ล้านบาท	และ	584.45	ล้านบาท	ตามลำาดับ	และมีขาดทุนสุทธิสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2552เป็นจำานวนเงินประมาณ	40.32	

ล้านบาท	และมีกำาไรสุทธิ	สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2551	เป็นจำานวนเงินประมาณ	34.58	ล้านบาท

																			ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป	ซึ่งกำาหนดให้ข้าพเจ้าต้องวางแผนและปฏิบัติงานเพื่อให้ได้ความเชื่อ

มั่นอย่างมีเหตุผลว่า	 งบการเงินแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญหรือไม่	 การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการทดสอบหลักฐานประกอบรายการ

ทั้งที่เป็นจำานวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน	 การประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีที่กิจการใช้และประมาณการเกี่ยวกับรายการทางการเงิน

ที่เป็นสาระสำาคัญ	 ซึ่งผู้บริหารเป็นผู้จัดทำาขึ้น	 ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการที่นำาเสนอในงบการเงินโดยรวม	 ข้าพเจ้าเชื่อว่าการ

ตรวจสอบดังกล่าวประกอบกับรายงานของผู้สอบบัญชีอื่นที่กล่าวถึงในวรรคก่อน	ให้ข้อสรุปที่เป็นเกณฑ์อย่างเหมาะสมในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

	 จากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้าและจากรายงานของผู้สอบบัญชีอื่น	 ข้าพเจ้าเห็นว่า	 งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินรวม	 ณ	 วันที่	 31	

ธันวาคม	2552	และ	2551		ผลการดำาเนินงานรวม	และกระแสเงินสดรวม	สำาหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของแต่ละปีของบริษัท	 เอเชียซอฟท์	คอร์ปอเรชั่น	จำากัด	

(มหาชน)	และบริษัทย่อย	และฐานะการเงิน	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2552	และ	2551		ผลการดำาเนินงาน	และกระแสเงินสดสำาหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของแต่ละปี

ของบริษัท	เอเชียซอฟท์	คอร์ปอเรชั่น	จำากัด	(มหาชน)	โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำาคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

 

 

 

		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 (นายวิชัย		รุจิตานนท์)

	 	 	 	 	 	 	 	 	 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	ทะเบียนเลขที่	4054

             บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำากัด
         กรุงเทพ ฯ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2553
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 บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
 หมายเหตุประกอบงบการเงิน
 สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551
1.  ข้อมูลทั่วไป
	 บริษัท	เอเชียซอฟท์	คอร์ปอเรชั่น	จำากัด	(มหาชน)	ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์	เมื่อวันที่	20	กันยายน	2544	และ

ได้แปรสภาพบริษัทเป็นบริษัทมหาชน	เมื่อวันที่	17	พฤษภาคม	2550	ทะเบียนเลขที่	0107550000050	ที่อยู่ตามที่ได้จดทะเบียนไว้คือ	9/283-5	ชั้น	28	อาคาร

ยู.เอ็ม.ทาวเวอร์	ถนนรามคำาแหง	แขวงสวนหลวง	เขตสวนหลวง	กรุงเทพมหานคร

	 บริษัทฯ	และบริษัทย่อยประกอบธุรกิจหลักเป็นผู้จัดจำาหน่ายและให้บริการเกมคอมพิวเตอร์ทั้งเกมออนไลน์และเกมอ๊อฟไลน์ในประเทศไทย	ประเทศสิงคโปร์	

ประเทศมาเลเซีย	และประเทศเวียดนาม

2.  เกณฑ์ในการนำาเสนองบการเงินและงบการเงินรวม
	 งบการเงินจัดทำาขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีไทย	(“มาตรฐานการบัญชี”)	รวมถึงการตีความและแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพ

บัญชี	(“สภาวิชาชีพบัญชี”)	และจัดทำาขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปของประเทศไทย

	 การแสดงรายการในงบการเงินได้ทำาขึ้นเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำาหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าลงวันที่	30	มกราคม	2552	ออกตามความใน

พระราชบัญญัติการบัญชี	พ.ศ.	2543

	 งบการเงินนี้ได้จัดทำาขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี

	 งบการเงินนี้ได้จัดทำาขึ้นเป็นภาษาไทย	ตามระเบียบข้อบังคับของกฎหมายไทย	ซึ่งแปลเป็นภาษาอังกฤษเพื่อความสะดวกของผู้อ่านงบการเงิน

	 ในการจัดทำางบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี		ผู้บริหารต้องใช้การประมาณและข้อสมมติฐานหลายประการ	ซึ่งมีผลกระทบต่อการกำาหนด

นโยบายและการรายงานจำานวนเงินที่เกี่ยวกับ	สินทรัพย์	หนี้สิน	รายได้	และค่าใช้จ่าย	การประมาณและข้อสมมติฐานมาจากประสบการณ์ในอดีตและปัจจัยต่างๆ

ที่ผู้บริหารมีความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผล	ภายใต้สภาวการณ์แวดล้อม	ดังนั้นผลที่เกิดขึ้นจริงจากการตั้งข้อสมมติฐานต่อมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้

สินอาจแตกต่างไปจากที่ประมาณ

	 ประมาณการและข้อสมมติฐานที่ใช้ในการจัดทำางบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างสมำาเสมอ	 การปรับประมาณทางบัญชีจะบันทึกในงวดบัญชีที่

ประมาณการดังกล่าวได้รับการทบทวนหากการปรับประมาณการกระทบเฉพาะงวดนั้นๆ	และจะบันทึกในงวดที่ปรับหรืองวดในอนาคตหากการปรับประมาณการ

กระทบทั้งงวดปัจจุบันและอนาคต

	 งบการเงินรวมเป็นการรวมรายการของบริษัทและบริษัทย่อย		ซึ่งได้ตัดรายการและยอดคงเหลือระหว่างกันที่มีสาระสำาคัญออกแล้ว	อัตราการถือหุ้น

ของบริษัทในบริษัทย่อย	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2552	และ	2551	มีดังนี้
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งบการเงินของบริษัทย่อยซึ่งจัดตั้งในต่างประเทศได้แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ย	 ณ	 วันที่ในงบดุลสำาหรับรายการสินทรัพย์และหนี้สินหรือ

อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยรายเดือนในระหว่างปีสำาหรับรายการที่เป็นรายได้และค่าใช้จ่าย	 ผลต่างซึ่งเกิดขึ้นจากการแปลงค่าดังกล่าวได้แสดงไว้เป็นรายการ	 “ผล

ต่างจากการแปลงค่างบการเงิน”	ในส่วนของผู้ถือหุ้น
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การประกาศใช้มาตรฐานการบัญชีใหม่
	 เมื่อวันที่	 15	 พฤษภาคม	 2552	 สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกประกาศฉบับที่	 12/2552	 ระบุให้จัดเลขฉบับมาตรฐานการบัญชีของไทยใหม่ให้ตรงตาม

มาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ

สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชี	ฉบับที่	86/2551	และ	16/2552	ให้ใช้มาตรฐานการบัญชี	มาตรฐานการรายงานทางการเงิน	และแนวปฏิบัติ

ทางการบัญชีใหม่ดังต่อไปนี้

ก. มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่มีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน

	 แม่บทการบัญชี	(ปรับปรุง	2550)

	 มาตรฐานการบัญชีฉบับที่	36	 	 	 เรื่อง					การด้อยค่าของสินทรัพย์	(ปรับปรุง	2550)

	 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่	5		 เรื่อง		สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการดำาเนินงานที่ยกเลิก	(ปรับปรุง	2550)

	 แนวปฏิบัติทางการบัญชีสำาหรับการบันทึกสิทธิการเช่า

	 แนวปฏิบัติทางการบัญชีสำาหรับการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน

	 มาตรฐานการบัญชี	มาตรฐานการรายงานทางการเงิน	และแนวปฏิบัติทางการบัญชีข้างต้นถือปฏิบัติกับงบการเงินสำาหรับรอบระยะเวลา

	 บัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่	1	มกราคม	2552	เป็นต้นไป	ฝ่ายบริหารของบริษัทฯได้ประเมินแล้วเห็นว่าการใช้มาตรฐานและแนวปฏิบัติข้างต้นไม่มีผล

	 กระทบอย่างเป็นสาระสำาคัญต่องบการเงินสำาหรับงวดปัจจุบัน

ข. มาตรฐานการบัญชีที่ยังไม่มีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน

            วันที่มีผลบังคับใช้

	 มาตรฐานการบัญชีฉบับที่	20	 	 	 เรื่อง	 การบัญชีสำาหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล	 	 1	มกราคม	2555

	 	 	 	 	 	 	 และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความช่วย

	 	 	 	 	 	 	 เหลือจากรัฐบาล

	 มาตรฐานการบัญชีฉบับที่	24					 	 เรื่อง	 การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือ	 	 1	มกราคม	2554

																																																																			 กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	(ปรับปรุง	2550)

	 มาตรฐานการบัญชีฉบับที่	40						 	 เรื่อง	 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	 	 	 1	มกราคม	2554

	 ฝ่ายบริหารของบริษัทฯอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบต่องบการเงินในปีที่เริ่มใช้มาตรฐานการบัญชีทั้งสามฉบับดังกล่าว

3.  สรุปนโยบายการบัญชีที่สำาคัญ
การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย
บริษัท	ฯ	และบริษัทย่อยรับรู้รายได้และค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์คงค้าง

บริษัท	ฯ	และบริษัทย่อยรับรู้รายได้จากการให้บริการเกมส์ออนไลน์เมื่อผู้เล่นเกมส์ใช้บริการแล้ว

บริษัท	ฯ	รับรู้รายได้จากการขายเมื่อส่งมอบสินค้าให้แก่ลูกค้าแล้ว	รายได้จากการขายเป็นจำานวนที่สุทธิจากส่วนลด

รายได้จากการจำาหน่ายสื่อสิ่งพิมพ์	แสดงมูลค่าตามราคาในใบแจ้งหนี้ของสินค้าที่ได้ส่งมอบแล้ว	หลังจากหักสินค้ารับคืนและส่วนลดแล้ว

บริษัทฯ	และบริษัทย่อยรับรู้รายได้ค่าสิทธิในการบริการให้เล่นเกมส์จากร้านเกมส์ซึ่งมีระยะเวลา	1	ปี	โดยวิธีเส้นตรงตามระยะเวลาของสิทธิ

บริษัทย่อย	รับรู้รายได้จากการให้บริการโฆษณาบนเว็บไซต์ของบริษัทย่อยตามระยะเวลาของสัญญาที่ทำากับผู้โฆษณา

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
	 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดหมายถึง	 เงินสดและเงินฝากธนาคาร	 และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง	 ซึ่งถึงกำาหนดจ่ายคืนภายในระยะ

เวลาไม่เกิน	3	เดือนนับจากวันที่ได้มา	และไม่มีข้อจำากัดในการเบิกใช้
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เงินลงทุนระยะสั้น
	 เงินลงทุนระยะสั้นประกอบด้วยเงินฝากประจำาและตั๋วแลกเงินที่มีอายุเกินกว่า	3	เดือน	แต่ไม่เกิน	12	เดือน	เงินลงทุนในกองทุนเปิด	หุ้นกู้	และพันธบัตร

เงินลงทุน	ในตั๋วแลกเงินและเงินลงทุนในกองทุนเปิด	ซึ่งจัดประเภทเป็นหลักทรัพย์เพื่อค้าแสดงในงบดุลด้วยมูลค่ายุติธรรม	มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในกองทุน

เปิดคำานวณโดยใช้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน	ณ	วันที่ในงบดุล	บริษัทบันทึกกำาไรขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมในงบกำาไรขาดทุน

ลูกหนี้การค้า
	 ลูกหนี้การค้าแสดงในราคาทุนสุทธิจากค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	บริษัทฯ	ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจากลูกหนี้ที่คาดว่าจะเรียกเก็บเงินไม่ได้โดยพิจารณา

และวิเคราะห์สถานะของลูกหนี้แต่ละรายประกอบ

สินค้าคงเหลือ
	 สินค้าคงเหลือแสดงด้วยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำากว่า	 ราคาทุนของสินค้าคำานวณ	 โดยวิธีเข้าก่อนออกก่อน	

(FIFO)	บริษัทฯ	ประมาณมูลค่าสุทธิที่จะได้รับจากราคาที่คาดว่าจะขายได้ตามปกติของธุรกิจ	หักด้วยค่าใช้จ่ายที่จำาเป็นต้องจ่ายเพื่อให้สินค้านั้นสำาเร็จรูป	รวมทั้ง

ค่าใช้จ่ายในการขาย	บริษัทตั้งค่าเผื่อลดมูลค่าสินค้าเมื่อพบว่ามีสินค้าเก่า	ล้าสมัยหรือเสื่อมคุณภาพ

เงินลงทุนในบริษัทย่อย
	 บริษัทฯบันทึกเงินลงทุนในบริษัทย่อยในงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ	โดยใช้วิธีราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่า	(ถ้ามี)

เงินลงทุนระยะยาวอื่น
	 เงินลงทุนระยะยาวอื่นแสดงในราคาทุน	หักค่าเผื่อการลดมูลค่าเงินลงทุนจากการลงทุน

อุปกรณ์และค่าเสื่อมราคา
	 อุปกรณ์	 แสดงในราคาทุนหักค่าเส่ือมราคาสะสม	 ค่าเส่ือมราคาคำานวณ	 โดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการใช้งานโดยประมาณของสินทรัพย์ตามระยะ

เวลา	3	–	5	ปี

	 ในไตรมาสที่	 4	 ของปี	 2552	 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งในต่างประเทศได้เปลี่ยนแปลงอายุการใช้งานของอุปกรณ์แม่ข่าย	 (Server)	 จาก	 3	 ปี	 เป็น	 5	 ปี	

เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของกลุ่มบริษัท	 บริษัทย่อยดังกล่าวได้ใช้วิธีการเปลี่ยนแปลงทางบัญชีโดยปรับปรุงทันทีเข้ากับผลการดำาเนินงาน	 โดยมีผลเริ่มตั้งแต่	

1	มกราคม	2552	การเปลี่ยนแปลงประมาณการดังกล่าว	มีผลทำาให้ค่าเสื่อมราคาสำาหรับปี	2552	ลดลงเป็นจำานวนเงินประมาณ	5.75	ล้านบาท	(243,458	

เหรียญสิงคโปร์)

ค่าเสื่อมราคาเพื่อประโยชน์ในการคำานวณภาษีเงินได้นิติบุคคล
	 เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่บริษัทฯได้มาก่อนปี	2548	ซึ่งรวมอยู่ในอุปกรณ์สำานักงานหักค่าเสื่อมราคาเบื้องต้นในวันที่ได้ทรัพย์สินใน

อัตราร้อยละ	40	ของมูลค่าต้นทุน	และมูลค่าต้นทุนส่วนที่เหลือคำานวณค่าเสื่อมราคาคำานวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการใช้งานโดยประมาณของสินทรัพย์

ตามระยะเวลา	3	ปี

	 เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ได้มาตั้งแต่ปี	2548	เป็นต้นไปหักค่าเสื่อมราคาโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งานของสินทรัพย์เป็นเวลา	

3-5	ปี

ค่าลิขสิทธิ์รอตัดจ่าย
	 ค่าลิขสิทธิ์รอตัดจ่ายแสดงในราคาทุนหักด้วยค่าตัดจำาหน่ายสะสม	 ค่าตัดจำาหน่ายคำานวณโดยวิธีเส้นตรงตามปีเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์ตาม

อายุสัญญา	บริษัทจะทบทวนราคาตามบัญชีใหม่ในแต่ละปีและปรับปรุงหากมีการด้อยค่า

เกมส์ระหว่างการพัฒนา
	 เกมส์ระหว่างการพัฒนา	 ประกอบด้วย	 เงินเดือนของฝ่ายเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเกมส์	 และค่าใช้จ่ายทางตรงที่เกี่ยวข้อง	 ซึ่งอยู่ในขั้นตอน

ของการพัฒนา	บริษัทฯ	มีนโยบายตัดจำาหน่ายโดยวิธีเส้นตรงตามระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์เมื่อการพัฒนาเสร็จสมบูรณ์	เป็นระยะเวลา	2-5	ปี	บริษัทจะ

ทบทวนราคาตามบัญชีใหม่ในแต่ละปีและปรับปรุงหากการด้อยค่าเกิดขึ้น
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ค่าความนิยม
ค่าความนิยม	ได้แก่	ต้นทุนการได้มาซึ่งเงินลงทุนที่สูงกว่ามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิที่ได้มาจากการลงทุนในหุ้นของบริษัทที่ลงทุน

ค่าความนิยมแสดงในราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่า	(ถ้ามี)

ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
บริษัทฯ	 ใช้วิธีการบัญชีภาษีเงินได้รอตัดบัญชี	 เป็นผลให้ภาษีเงินได้ของบริษัทฯ	 รวมผลกระทบทางภาษีของรายได้และค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นที่นำามาคำานวณกำาไรสุทธิ

ทางบัญชีสำาหรับปี	 ทั้งนี้แม้ว่าบางรายการอาจมีผลกระทบต่อการคำานวณภาษีเงินได้พึงชำาระในงวดอื่น	 ผลกระทบทางภาษีอันเนื่องมาจากความแตกต่างของ

งวดเวลาแสดงเป็นรายการภาษีเงินได้รอตัดบัญชี(สินทรัพย์หรือหนี้สิน)ในงบดุล

หุ้นทุนซื้อคืน
หุ้นทุนซื้อคืนแสดงมูลค่าในงบดุลด้วยราคาทุนเป็นรายการหักจากส่วนของผู้ถือหุ้นทั้งหมด	หากราคาขายของหุ้นทุนซื้อคืนสูงกว่าราคาซื้อหุ้นทุนซื้อคืน	บริษัทฯจะ

รับรู้ผลต่างเข้าบัญชีส่วนเกินมูลค่าหุ้นทุนซื้อคืนและหากราคาขายของหุ้นทุนซื้อคืนต่ำากว่าราคาซื้อหุ้นทุนซื้อคืน	 บริษัทฯจะนำาผลต่างหักจากส่วนเกินมูลค่าหุ้นทุน

ซื้อคืนให้หมดไปก่อน	แล้วจึงนำาผลต่างที่เหลืออยู่ไปหักจากบัญชีกำาไรสะสม

รายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
รายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาท	โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน	ณ	วันที่เกิดรายการ	สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศที่มียอดคง

เหลืออยู่	ณ	วันท่ีในงบดุลได้บันทึกไว้เป็นเงินบาท	โดยใช้อัตราแลกเปล่ียน	ณ	วันน้ัน	กำาไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียนรับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายสำาหรับปี

กำาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานและกำาไรต่อหุ้นปรับลด
กำาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำานวณโดยการหารกำาไรสุทธิ	ด้วยจำานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำาหนักตามจำานวนหุ้นที่ออกจำาหน่าย	จำานวนหุ้นทุนซื้อคืน	และจำานวนหุ้น

ที่เพิ่มขึ้นจากการแปลงใบสำาคัญแสดงสิทธิในระหว่างปี

ในการคำานวณกำาไรต่อหุ้นปรับลดคำานวณโดยการหารกำาไรสุทธิด้วยจำานวน	 หุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำาหนักที่ได้รวมผลกระทบจากใบสำาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

สามัญสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2552	และ	2551	เป็นจำานวน	11.81	ล้านหุ้น	และ	8.41ล้านหุ้น	ตามลำาดับ

4.  รายการกับบุคคลหรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัท	ฯ	มีรายการธุรกิจที่สำาคัญกับบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกันซึ่งมีความเกี่ยวข้องกันทั้งโดยทางตรงและโดยทางอ้อมในหุ้นสามัญและ/หรือเป็นกรรมการชุด

เดียวกัน	ผลของรายการดังกล่าวได้แสดงไว้ในงบการเงินตามมูลฐานที่ตกลงร่วมกันโดยบริษัทฯ	กับบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกันเหล่านี้

บริษัท	ฯ	มีรายการกับบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกันสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2552	และ	2551	ที่มีสาระสำาคัญ	ดังต่อไปนี้

บริษัทฯ	มีรายการกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันข้างต้นโดยใช้ราคาทุนบวกกำาไรตามที่ตกลงร่วมกัน
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บริษัทฯ	มียอดคงเหลือ	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2552	และ	2551	ที่มีสาระสำาคัญดังต่อไปนี้
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	 ในระหว่างปี	2552	บริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้ทำาสัญญากู้ยืมเงินกับบริษัท	ฯ	จำานวน	40	ล้านบาท	ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ	2.25	ต่อปี	ซึ่งเป็นการกู้ยืมที่

ไม่มีหลักประกัน	ครบกำาหนดชำาระวันที่	24	กันยายน	2553

	 ในระหว่างปี	2552	บริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้ทำาสัญญากู้ยืมเงินกับบริษัท	ฯ	จำานวน	5	ล้านบาท	ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ	2	ต่อปี	ซึ่งเป็นการกู้ยืมที่ไม่มี

หลักประกัน	ครบกำาหนดชำาระเมื่อทวงถาม

	 ในระหว่างปี	2552	บริษัทย่อยในต่างประเทศแห่งหนึ่งได้ทำาสัญญากู้ยืมเงินกับบริษัท	ฯ	จำานวน	15.80	ล้านบาท	ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ	2	ต่อปี	ซึ่ง

เป็นการกู้ยืมที่ไม่มีหลักประกัน	ครบกำาหนดชำาระภายใน	1	ปีนับจากวันที่รับเงิน

	 บริษัทย่อยในต่างประเทศแห่งหนึ่งได้ทำาสัญญากู้ยืมเงินกับบริษัท	ฯ	จำานวน	664,000	เหรียญสิงคโปร์	ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ	4.75	ต่อปี	ซึ่งเป็นการ

กู้ยืมที่ไม่มีหลักประกัน	ครบกำาหนดชำาระในวันที่	24	ตุลาคม	2553

	 ในระหว่างปี	2552	บริษัทย่อยในต่างประเทศแห่งหนึ่งได้ทำาสัญญากู้ยืมเงินกับบริษัท	ฯ	2	สัญญา	สัญญา	ละ	24	ล้านบาท	ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ	

2	ต่อปี	และอัตราร้อยละ	3	ต่อปี	ซึ่งเป็นการกู้ยืมที่ไม่มีหลักประกัน	ครบกำาหนดชำาระภายใน	1	ปีนับจากวันที่รับเงิน	และครบกำาหนดชำาระวันที่	15	เมษายน	2553	

ตามลำาดับ
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ในระหว่างปี	บริษัทฯ	มีรายการเคลื่อนไหวของยอดคงเหลือกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันดังนี้
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	 เมื่อวันที่	12	พฤศจิกายน	2552	ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท	เพลย์พอล	จำากัด	ซึ่งเป็นบริษัทย่อยมีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียน	จากเดิม	10,000,000	

บาท	เป็นทุนจดทะเบียน	25,000,000	บาท	โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำานวน	150,000	หุ้น	มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ100	บาท	ซึ่งบริษัทย่อยได้จดทะเบียนเพิ่มทุนดัง

กล่าวแล้วเมื่อวันที่	14	ธันวาคม	2552

	 เมื่อวันที่	28	ตุลาคม	2552	ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของ	ASK	SOFTWARE	PTE.	LTD.	ซึ่งเป็นบริษัทย่อยมีมติอนุมัติให้บริษัทเลิกกิจการ	บริษัทย่อย

ได้จดทะเบียนเลิกกิจการแล้ว	เมื่อวันที่	30	ตุลาคม	2552

	 เมื่อวันที่	29	มิถุนายน	2552	ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท	 เอ	 เกม	จำากัด	ซึ่งเป็นบริษัทย่อยมีมติอนุมัติให้บริษัทเลิกกิจการ	บริษัทย่อยได้จด

ทะเบียนเสร็จการชำาระบัญชีเมื่อวันที่	29	ธันวาคม	2552

	 ในเดือนกันยายน	2551	บริษัทฯ	ได้ลงทุนในหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท	เอเชียซอฟท์	อินเตอร์เนชั่นแนล	จำากัด	เป็นจำานวนเงิน	20	ล้านบาท	(จำานวน	

200,000	หุ้นในราคาตามมูลค่า	หุ้นละ	100	บาท)	คิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ	99.99	ของทุนจดทะเบียนของบริษัทดังกล่าว	ในเดือนมีนาคม	2551	บริษัทฯ	

ได้ลงทุนในหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท	เอเชียซอฟท์	อินเตอร์เนชั่นแนล	จำากัด	เป็นจำานวนเงิน	30	ล้านบาท	(จำานวน	300,000	หุ้นในราคาตามมูลค่า	หุ้นละ	100	

บาท)	คิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ	99.99ของทุนจดทะเบียนของบริษัทดังกล่าว

	 ในเดือนตุลาคม	2551	บริษัทฯ	ได้ลงทุนในหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท	เพลย์พอล	จำากัด	เป็นจำานวนเงิน	5	ล้านบาท	(จำานวน	50,000	หุ้นในราคาตาม

มูลค่า	หุ้นละ	100	บาท)	คิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ	75.50	ของทุนจดทะเบียนของบริษัทดังกล่าว

	 ในเดือนกุมภาพันธ์	 2551	 บริษัทฯ	 ได้ลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท	 เอ	 เกม	 จำากัด	 ซึ่งได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่	 8	

กุมภาพันธ์	2551	จำานวน	10,000	หุ้น	มูลค่าหุ้นละ	100	บาท	คิดเป็นร้อยละ	99.99	ของทุนจดทะเบียนของบริษัทดังกล่าว	ในเดือนมิถุนายน	2551	บริษัทฯ	ได้

ลงทุนในหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท	เอ	เกม	จำากัด	เป็นจำานวนเงิน	4	ล้านบาท	(จำานวน	40,000	หุ้นในราคาตามมูลค่า	หุ้นละ	100	บาท)	คิดเป็นสัดส่วนการถือ

หุ้นร้อยละ	99.99	ของทุนจดทะเบียนของบริษัทดังกล่าว

	 ในเดือนสิงหาคม	2551	บริษัทฯ	ได้ลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท	เอ	แคปปิตอล	จำากัด	ซึ่งได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่	13	

สิงหาคม	2551	จำานวน	20,000	หุ้น	มูลค่าหุ้นละ	100	บาท	(เรียกชำาระแล้วร้อยละ	25)	เป็นจำานวนเงิน	0.50ล้านบาท	คิดเป็นร้อยละ	99.99	ของทุนจดทะเบียน

ของบริษัทดังกล่าว

	 ในเดือนมกราคม	2551	บริษัทฯ	ได้ลงทุนในหุ้นสามัญ	ร้อยละ	80	ของ	ASK	Software	Pte.	Ltd.	ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์	จำานวน	

800	หุ้น	มูลค่าหุ้นละ	1	เหรียญสิงคโปร์	(เทียบเท่าจำานวน	0.02	ล้านบาท)

	 ในเดือนสิงหาคม	 2551	 บริษัท	 เอเชียซอฟท์	 อินเตอร์เนชั่แนล	 จำากัด	 ซึ่งเป็นบริษัทย่อย	 ได้ลงทุนในหุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งหมด	 (ร้อยละ	 100)	 ของ	

ASIASOFT	ONLINE	SDN	BHD	ได้เพิ่มทุนอีก	จำานวน	2,000,000	หุ้น	มูลค่าหุ้นละ	1	ริงกิต	รวมเป็นเงินลงทุนทั้งสิ้น	4	ล้านริงกิต	(เทียบเท่าจำานวน	40.24	

ล้านบาท)

	 ในเดือนสิงหาคม	2551	บริษัท	เอ	แคปปิตอล	จำากัด	ซึ่งเป็นบริษัทย่อย	ได้ลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท	ฟันบ็อกซ์	จำากัด	จำานวน	400,000	บาท	เป็น

หุ้นจำานวน	399,998	หุ้น	มูลค่าหุ้นละ	1	บาท	(มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	100	บาท)	และมีส่วนต่างของราคาทุนที่สูงกว่าราคาตามบัญชี	ณ	วันที่	31	สิงหาคม	2551	

ตามงบการเงินที่ยังไม่ได้ตรวจสอบแต่สอบทานแล้ว	เป็นจำานวนเงินประมาณ	2.49	ล้านบาท
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5.  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	ประกอบด้วย:

6.  เงินลงทุนระยะสั้น
เงินลงทุนระยะสั้น	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	ประกอบด้วย:
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7.  ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
ลูกหนี้การค้า	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	ประกอบด้วย:

8.  สินค้าคงเหลือ – สุทธิ
สินค้าคงเหลือ	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	ประกอบด้วย:
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9.  ค่าลิขสิทธิ์จ่ายล่วงหน้า – สุทธิ
ค่าลิขสิทธิ์จ่ายล่วงหน้า	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	ประกอบด้วย:

10.  สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	ประกอบด้วย:

ภาษีเงินได้นิติบุคคล
บริษัท	ฯ	คำานวณภาษีเงินได้นิติบุคคลสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2552	และ	2551	ในอัตราร้อยละ	25	(ส่วนที่เกิน	300	ล้านบาท	ในอัตราร้อยละ	30)	

และอัตราร้อยละ	30	ตามลำาดับ
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บริษัทย่อยในสิงคโปร์	คำานวณภาษีเงินได้นิติบุคคลสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2552	และ	2551	ในอัตราร้อยละ	17	และอัตราร้อยละ	18	ตามลำาดับ

บริษัทย่อยในมาเลเซีย	คำานวณภาษีเงินได้นิติบุคคลสำาหรับปี	สิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2552	และ	2551	ในอัตราร้อยละ	25	และอัตราร้อยละ	26	ตามลำาดับ

บริษัทย่อยในประเทศไทยแห่งหนึ่งคำานวณภาษีเงินได้นิติบุคคลสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2552	และ	2551	ในอัตราก้าวหน้าอัตราร้อยละ	15	ถึงอัตรา	

ร้อยละ	30

11.  เงินลงทุนระยะยาว - สุทธิ
เงินลงทุนระยะยาว	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	ประกอบด้วย:

ในเดือนมกราคม	2550	บริษัทฯ	ได้ลงทุนในหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท	N-LOG	SOFT,	INC.	ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนและดำาเนินกิจการในประเทศเกาหลี	จำานวน	

24,570	หุ้น	มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	5.43	เหรียญสหรัฐ	(คิดจากอัตราแลกเปลี่ยน	1	เหรียญสหรัฐ:	920	วอน)	ในราคาประเมินหุ้นละ	20.35	เหรียญสหรัฐรวม

เป็นจำานวนเงิน	500,000	เหรียญสหรัฐ	(เทียบเท่าเงินบาท	18.04	ล้านบาท)	คิดเป็นร้อยละ	7.50%	ของทุนจดทะเบียนของบริษัทดังกล่าว

12.  อุปกรณ์ - สุทธิ
อุปกรณ์		ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2552	ประกอบด้วย:
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ค่าเสื่อมราคาสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2552	และ	2551	จำานวน	64.47	ล้านบาท	และ	68.64	ล้านบาท	ตามลำาดับ	รวมอยู่ในงบกำาไรขาดทุนของงบ

การเงินรวม

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2552	และ	2551	บริษัทฯและบริษัทย่อยมีอุปกรณ์ซึ่งหักค่าเสื่อมราคาทั้งจำานวนแล้วแต่ยังคงใช้งานอยู่	จำานวน	115.41	ล้าน

บาท	และ	จำานวน	65.76	ล้านบาท	ตามลำาดับ

ค่าเสื่อมราคาสำาหรับปี	สิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2552	และ	2551	จำานวน	36.22	ล้านบาท	และ	34.27	ล้านบาท	ตามลำาดับ	รวมอยู่ในงบกำาไรขาดทุนของ

งบการเงินเฉพาะ

	 ณ	วันที่	 31	ธันวาคม	2552	 และ	 2551	บริษัทฯ	มีอุปกรณ์ซึ่งหักค่าเสื่อมราคาทั้งจำานวนแล้วแต่ยังคงใช้งานอยู่	 จำานวน	87.70	ล้านบาท	 และ	

จำานวน	50.99	ล้านบาท	ตามลำาดับ
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13.  สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2552	ประกอบด้วย:
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14.  หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน - สุทธิ
หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	ประกอบด้วย:

ณ	วันที่	 31	ธันวาคม	2552	และ	2551	บริษัทฯ	 และบริษัทย่อยมีสัญญาเช่าทางการเงินที่มีระยะเวลาของสัญญาเช่าเฉลี่ย	18	 -	60	 เดือน	 โดยสัญญาเช่า

ทางการเงินดังกล่าวมีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง	3.5%	-	7.75%	ต่อปี	และมีกำาหนดการชำาระเป็นรายเดือน

15.  ทุนเรือนหุ้น
	 เมื่อวันที่	20	พฤษภาคม	2551	บริษัทได้เสนอขายหุ้นให้แก่ประชาชนทั่วไป	จำานวน	75	ล้านหุ้น	มูลค่าหุ้นละ	12	บาท	และบริษัทได้บันทึกค่าใช้จ่ายเกี่ยว

กับการจำาหน่ายหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวจำานวนประมาณ	 28.17	 ล้านบาทเป็นรายการหักในบัญชีส่วนเกินมูลค่าหุ้น	 โดยบริษัทได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนที่ชำาระกับ

กระทรวงพาณิชย์แล้วเมื่อวันที่	26	พฤษภาคม	2551

	 ในระหว่างปี	สิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2552	พนักงานของบริษัทได้ใช้สิทธิตามใบสำาคัญแสดงสิทธิจะซื้อหุ้นสามัญตามโครงการ	Employee	Stock	

Ownership	Plan	เป็นจำานวนรวม	7,853,608	หุ้น	โดยบริษัทได้บันทึกทุนเรือนหุ้นในระหว่างปี	สิ้นสุดวันที่	31ธันวาคม	2552	ดังนี้

	 โดยสามารถใช้สิทธิได้ในวันทำาการสุดท้ายของเดือนพฤษภาคมและพฤศจิกายน	 ตลอดอายุของใบสำาคัญแสดงสิทธิ	 ฯ	 ยกเว้นการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย	

ซึ่งจะสามารถใช้สิทธิได้ครั้งสุดท้ายในวันที่	15	พฤษภาคม	2554

	 ทั้งนี้	 มีพนักงานบางส่วนที่ได้รับจัดสรรใบสำาคัญแสดงสิทธิได้ลาออก	 ทำาให้มียอดคงเหลือของใบสำาคัญแสดงสิทธิที่สามารถใช้สิทธิได้มีจำานวน	

15,278,000	หน่วย	ทำาให้เมื่อคำานวณจำานวนหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิภายหลังการปรับสิทธิจะเป็นจำานวน15,568,282	หุ้น	ทั้งนี้	บริษัท	ฯ	ได้จัดสรรหุ้น

สามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิไว้จำานวน	16,000,000	หุ้น	ดังนั้นจึงไม่จำาเป็นที่จะต้องจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มเติมอีก
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16.  ทุนสำารองตามกฎหมาย
	 บริษัท	ฯ	ต้องจัดสรรกำาไรสุทธิประจำาปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำารองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำาไรสุทธิประจำาปีจนกว่าทุนสำารองนี้จะ

มีจำานวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำากัด	พ.ศ.	2535	สำารองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนำาไปจ่ายเป็น

เงินปันผลได้

17.  หุ้นทุนรับซื้อคืนและสำารองสำาหรับหุ้นทุนรับซื้อคืน
	 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่	6/2551	ของบริษัทฯ	เมื่อวันที่	13	พฤศจิกายน	2551	คณะกรรมการของบริษัทฯได้มีมติอนุมัติโครงการ

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

สามัญที่จะซื้อคืนมีจำานวน	8.5	ล้านหุ้น	(มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	1	บาท)	ซึ่งคิดเป็นร้อยละ	2.83	ของจำานวนหุ้นสามัญที่จำาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ	ในการนี้	

บริษัทฯ	ได้ดำาเนินการซื้อหุ้นคืนโดยวิธีการเสนอซื้อในกระดานหลักของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	โดยมีกำาหนดระยะเวลาการซื้อหุ้นคืนตั้งแต่วันที่	1	ธันวาคม	

2551	ถึงวันที่	31	พฤษภาคม	2552	ทั้งนี้	คณะกรรมการของบริษัทฯ	ได้พิจารณาวิธีการและกำาหนดระยะเวลาการจำาหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนโดยเสนอขายในกระดาน

หลักของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือเสนอขายต่อประชาชนทั่วไป	ซึ่งขึ้นอยู่กับความเหมาะสมในขณะนั้น	 กำาหนดระยะเวลาจำาหน่ายหุ้นที่ซื้อ	 ตั้งแต่วันที่	 1	

ธันวาคม	2552	ถึง	วันที่	31	พฤษภาคม	2555	(ภายหลัง	6	เดือน	นับแต่การซื้อหุ้นคืนเสร็จสิ้นต้องไม่เกิน	3	ปี)

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2552	และ	2551	บริษัท	ฯได้ดำาเนินการซื้อหุ้นคืนเป็นจำานวน	8.5	ล้านหุ้น	และ	1.692	ล้านหุ้น	ตามลำาดับ	(คิดเป็นร้อยละ	2.83	

และร้อยละ	0.564	ของจำานวนหุ้นสามัญที่จำาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท	ฯ	ตามลำาดับ)	คิดเป็นจำานวนเงินรวม	59.62	ล้านบาท	และจำานวน	12.48	ล้านบาท	

ตามลำาดับ

	 ทั้งนี้บริษัทฯได้จัดสรรกำาไรสะสมไว้เป็นสำารองสำาหรับหุ้นทุนรับซื้อคืน	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2552	และ	2551	เป็นจำานวนเงิน	59.62	ล้านบาท	และ

จำานวน	12.48	ล้านบาท	ตามลำาดับ

18.  การจ่ายเงินปันผล
	 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่	4/2552	เมื่อวันที่	13	สิงหาคม	2552	ได้มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำาหรับผลการดำาเนินงาน	

ตั้งแต่วันที่	1	มกราคม	2552	ถึงวันที่	30	มิถุนายน	2552	สำาหรับผู้ถือหุ้นจำานวน	294.74	ล้านหุ้น	ในอัตราหุ้นละ0.23	บาทรวมเป็นเงิน	67.79	ล้านบาทโดย

จ่ายเงินปันผลในวันที่		9	กันยายน	2552

	 ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี	2552		เมื่อวันที่		23	เมษายน	2552		ได้มีมติให้บริษัทฯ	จ่ายเงินปันผลสำาหรับผลการดำาเนินงานของปี	2551	

สำาหรับผู้ถือหุ้นจำานวน	292.09	ล้านหุ้นในอัตราหุ้นละ	0.32	บาท	รวมเป็นเงิน	93.47	ล้านบาทโดยจ่ายเงินปันผลในวันที่	12	พฤษภาคม	2552

	 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่	5/2551	เมื่อวันที่	13	สิงหาคม	2551ได้มีมติบริษัทฯ	ให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำาหรับผลการดำาเนิน

งานของปี	2551	สำาหรับผู้ถือหุ้นจำานวน	300	ล้านหุ้น	ในอัตราหุ้นละ	0.31	บาท	รวมเป็นเงิน	93	ล้านบาท	โดยจ่ายเงินปันผลในวันที่	5	กันยายน	2551

	 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่	 1/2551	 เมื่อวันที่	 20	 กุมภาพันธ์	 2551ได้มีมติบริษัทฯ	 ให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำาหรับผลการ

ดำาเนินงานของปี	2550	สำาหรับผู้ถือหุ้นจำานวน	225	ล้านหุ้น	ในอัตราหุ้นละ	0.3972	บาท	รวมเป็นเงิน	89.37	ล้านบาท	โดยจ่ายเงินปันผลในวันที่	10	มีนาคม	

2551

108



19.  กำาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานและกำาไรต่อหุ้นปรับลด
กำาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานและกำาไรต่อหุ้นปรับลดแสดงวิธีการคำานวณได้ดังนี้:

20.  การเปิดเผยเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงิน
นโยบายการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน
	 บริษัทฯ	 มีความเส่ียงจากความผันผวนของอัตราดอกเบ้ียและของอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศในตลาดและจากการท่ีคู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามสัญญา	

บริษัทฯ	มีการบริหารความเสี่ยงดังกล่าว	ดังต่อไปนี้

ความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย
	 กลุ่มบริษัทฯ	 ไม่มีสินทรัพย์หรือหนี้สินที่มีดอกเบี้ยที่มีสาระสำาคัญนอกเหนือจากดอกเบี้ยรับจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดและเงินลงทุนระยะสั้น	

บริษัทฯ	บริหารความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยโดยฝาก	เงินสดและลงทุนไว้กับสถาบันการเงินที่น่าเชื่อถือ	ซึ่งมีกำาหนดระยะเวลาไถ่ถอนและอัตราดอกเบี้ยที่แตกต่าง

กันตามแผนการใช้เงินของบริษัท	ฯ

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
	 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเกิดจากการจ่ายค่าลิขสิทธิ์ให้แก่บริษัทในต่างประเทศ	 โดยใช้เงินสกุลดอลลาร์สหรัฐอเมริกาเป็นหลัก	 อย่างไรก็ตาม

การจ่ายค่าลิขสิทธิ์	ส่วนหนึ่งเจ้าของลิขสิทธิ์เป็นผู้รับความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน	ซึ่งบริษัทฯ	เชื่อว่าจะไม่มีผลกระทบอย่างมีสาระสำาคัญต่องบการเงินของ

บริษัทฯ	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2552	และ	2551	บริษัทฯ	มีลูกหนี้การค้าที่เป็นเงินตราต่างประเทศจำานวน	198,734	เหรียญสหรัฐอเมริกาและ	386,434	เหรียญ

สหรัฐอเมริกา	ตามลำาดับ	ค่าลิขสิทธิ์จ่ายล่วงหน้าจำานวน	2,121,341	เหรียญสหรัฐอเมริกาและ	915,784	เหรียญสหรัฐอเมริกา	ตามลำาดับ	
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และค่าลิขสิทธิ์ค้างจ่ายจำานวน	854,757	เหรียญสหรัฐอเมริกาและ	698,983	เหรียญสหรัฐอเมริกา	ตามลำาดับ	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2552	บริษัทฯ	มีเงินฝาก

ธนาคาร	ที่เป็นเงินตราต่างประเทศจำานวน	204,671	เหรียญสิงคโปร์และ	382,106	เหรียญสหรัฐอเมริกา	ลูกหนี้อื่นจำานวน	200,000	เหรียญสหรัฐอเมริกา

ความเสี่ยงด้านสินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้การค้า
	 บริษัทฯ	 มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงด้านสินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้การค้า	 โดยบริษัทฯ	 มีนโยบายการให้สินเชื่อที่ระมัดระวังและการกำาหนดวิธีการ

ชำาระเงินจากการขายสินค้า	ดังนั้น	บริษัทฯ	จึงคาดว่าจะไม่ได้รับความเสียหายจากการเรียกชำาระหนี้จากลูกหนี้เหล่านั้น

มูลค่ายุติธรรม
	 เน่ืองจากสินทรัพย์ทางการเงินโดยส่วนใหญ่เป็นเงินฝากสถาบันการเงิน	 เงินลงทุนระยะส้ัน	 ลูกหน้ีการค้า	 และเงินให้กู้ยืม	 ซ่ึงเป็นสินทรัพย์ระยะส้ัน	 และหน้ีสิน

ทางการเงินโดยส่วนใหญ่เป็นเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	 จึงทำาให้ราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินดังกล่าวไม่แตกต่างกับมูลค่ายุติธรรมอย่าง

เป็นสาระสำาคัญ

21.การเสนอข้อมูลทางการเงินจำาแนกตามส่วนงาน
	 บริษัทฯ	 และบริษัทย่อยดำาเนินกิจการแบ่งเป็น	2	ส่วนงาน	คือธุรกิจเกมออนไลน์	 และ	 เกมอ๊อฟไลน์	 และแบ่งเป็นส่วนงานทางภูมิศาสตร์เป็นในประเทศ

และต่างประเทศ	ข้อมูลทางการเงินจำาแนกตามส่วนงานทางธุรกิจและตามภูมิศาสตร์	ของบริษัท	ฯ	และบริษัทย่อย	สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2552	และ	

2551	มีดังนี้
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22.  ค่าใช้จ่ายที่สำาคัญ
ค่าใช้จ่ายที่สำาคัญสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	มีดังนี้

23.  ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า
สัญญาการใช้สิทธิกับบริษัทในต่างประเทศ

	 บริษัทฯ	มีสัญญาการใช้สิทธิในการให้บริการเกมออนไลน์และจำาหน่ายเกมอ๊อฟไลน์กับบริษัทในประเทศแห่งหนึ่งและต่างประเทศหลายแห่ง	ภายใต้เงื่อนไข

ของสัญญาดังกล่าว	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2552	บริษัทฯ	มีภาระที่จะต้องชำาระค่าสิทธิเริ่มแรก	รวมเป็นจำานวนเงิน	114.33	ล้านบาท	ค่าสิทธิขั้นต่ำาคิดตามราย

ได้	รวมเป็นจำานวนเงิน122.88	ล้านบาท	และค่าสิทธิคิดตามรายได้ตามที่กำาหนดไว้ในสัญญา

สัญญาเช่า
	 บริษัทฯ	ได้ทำาสัญญาเช่า	พื้นที่สำานักงานและสถานที่เก็บสินค้า	บริการและอำานวยความสะดวก	บริการส่วนกลาง	ซึ่งสัญญาดังกล่าวมีระยะเวลา	1-	

3	ปี	โดยสามารถต่อสัญญาได้เมื่อครบกำาหนด	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2552	และ	2551	บริษัทฯ	ผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าเช่าและค่าบริการในอัตราเดือนละ	2.9	

ล้านบาท

สัญญาบริการเช่าสถานที่จัดเก็บ Servers พร้อมสิ่งอำานวยความสะดวก
	 บริษัทฯ	ได้ทำาสัญญาบริการเช่าสถานที่จัดเก็บ	Servers	พร้อมสิ่งอำานวยความสะดวก	ซึ่งสัญญาดังกล่าวมีระยะเวลา	1	ปี	โดยสามารถต่อสัญญา

ได้เมื่อครบกำาหนด	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2552	และ	2551	บริษัทฯ	ผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าเช่าและค่าบริการในอัตราเดือนละ	1.3	ล้านบาท

หนังสือค้ำาประกัน
	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2552	และ	2551	บริษัทฯ	และบริษัทย่อยมีภาระหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้าจากการให้ธนาคารออกหนังสือค้ำาประกัน	เป็น

จำานวนเงิน	2.46	ล้านบาท

24.  คดีความ
	 บริษัทฯ	มีคดีความการละเมิดลิขสิทธิ์	โดยมีทุนทรัพย์เป็นจำานวนเงิน	17.46	ล้านบาท	ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทเชื่อว่าทุกคดีที่บริษัทฯ	ถูกฟ้องนั้นจะ

ไม่มีความเสียหายแก่บริษัทและปัจจุบันศาลชั้นต้นได้มีการพิพากษายกฟ้องแล้ว	ดังนั้นบริษัทฯ	จึงไม่ได้ตั้งค่าเผื่อผลเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นจากผลของคดีความดัง

กล่าวไว้ในงบการเงิน
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	 บริษัทย่อยในต่างประเทศแห่งหนึ่งได้รับหนังสือบอกกล่าวเรียกร้องค่าเสียหายจากอดีตตัวแทนจำาหน่าย	 รายหนึ่งเป็นจำานวนเงิน	 1.78	 ล้านเหรียญ

สิงคโปร์	 (42.64	ล้านบาท)	 เนื่องจากการผิดเงื่อนไขในสัญญา	ปัจจุบันทนายความของบริษัทย่อยดังกล่าวมีหนังสือยืนยันผลของคดี	ลงวันที่	22	กุมภาพันธ์	

2553	ระบุว่าคดีดังกล่าวถึงที่สุดแล้ว	และบริษัทย่อยไม่มีภาระที่ต้องจ่ายค่าเสียหายที่เกิดจากผลของคดี	ดังนั้นจึงไม่มีการตั้งค่าเผื่อผลเสียหายจากคดีความดัง

กล่าวไว้ในงบการเงิน

25.  การจัดประเภทรายการใหม่
	 งบการเงินสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2551	ได้จัดประเภทบางรายการใหม่	 เพื่อให้สอดคล้องกับการแสดงรายการในงบการเงินสำาหรับปี

สิ้นสุดวันที่		31	ธันวาคม	2552	ดังนี้

26.  เหตุการณ์ภายหลังวันที่ในงบการเงิน
	 เมื่อวันที่	9	กุมภาพันธ์	2553	ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทของ	บริษัท	เพลย์พอล	จำากัด	ซึ่งเป็นบริษัทย่อยมีมติอนุมัติให้บริษัทเลิกกิจการ	ปัจจุบันอยู่

ระหว่างดำาเนินการชำาระบัญชีโดยจะดำาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนเลิกบริษัทให้เป็นไปตามขั้นตอนที่กฎหมายกำาหนดต่อไป

	 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่	1/2553	เมื่อวันที่	25	กุมภาพันธ์	2553ได้มีมติให้จ่ายเงินปันผล	สำาหรับผลการดำาเนินงานของปี	2552	

ในอัตราหุ้นละ	0.58	บาท	บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในระหว่างปี	2552	ในอัตราหุ้นละ	0.23	บาท	เป็นจำานวนเงิน	67.79	ล้านบาท	(หมายเหตุ	

18)	คงเหลือเงินปันผลจ่ายในอัตราหุ้นละ	 0.35	 บาท	 สำาหรับผู้ถือหุ้นจำานวน	 299.35	 ล้านหุ้น	 เป็นจำานวนเงิน	 104.77	 ล้านบาท	 ทั้งนี้การอนุมัติให้จ่าย

เงินปันผลดังกล่าวจะได้นำาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี2553	เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

27.  การอนุมัติงบการเงิน
กรรมการผู้มีอำานาจของบริษัทอนุมัติให้ออกงบการเงินแล้ว	เมื่อวันที่	25	กุมภาพันธ์	2553
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ASIASOFT

   ก้าวต่อไปของ ASIASOFT

Game Changer
 นอกจากก้าวย่างอย่างม่ันคงในธุรกิจเกมออนไลน์ เรายังมุ่งม่ันต้ังใจ 

ก้าวสู่ธุรกิจข้างเคียง ในตลาดที่พร้อมจะเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ

ด้วยวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลของผู้บริหารทุกท่านและความร่วมมือร่วมใจ

ของพนักงานทุกคน

 พวกเรา ชาว “เอเชียซอฟท์” พร้อมจะเป็นผู้นำา 

ที่สร้างปรากฏการณ์ใหม่ๆ ให้ใครๆเดินตามอยู่เสมอ


