บริ ษัท อินิทรี ดิจิตอล จํากัด (มหาชน)
2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
2.1

ประวัติความเป็ นมา การเปลี่ยนแปลง และพัฒนาการที่สาํ คัญ

บริ ษัท อินิทรี ดิจิตอล จํากัด (มหาชน) (“บริ ษัทฯ” หรื อ “Ini3”) เป็ นบริ ษัทในกลุม่ แกแล็คซี่ ผู้นําในธุรกิจบันเทิง
ของประเทศไทย ที่ประสบความสําเร็ จในธุรกิจต่างๆ มานานกว่า 20 ปี มีบริ ษัทในกลุม่ ที่ดําเนินธุรกิจหลากหลายประเภทเช่น
ธุรกิจภัตตาคาร โรงแรม และผู้ให้ บริ การเครื่ องเล่นเกม (“เกมอาเขต”) โดยธุรกิจเกมอาเขต นับว่าเป็ นธุรกิจที่กลุม่ แกแล็คซี่ได้
ดําเนินการจนมีชื่อเสียงเป็ นที่ร้ ู จักเป็ นอย่างดี เนื่องจากเป็ นผู้บุกเบิกธุรกิจนี ้และได้ รับอนุญาตให้ นําเข้ าเครื่ องเล่นเกมอย่าง
ถูกต้ องตามกฎหมายเป็ นรายแรกของประเทศไทย จึงได้ รับความไว้ วางใจจากผู้ผลิตเครื่ องเล่นเกมชันนํ
้ าของโลก เช่น Bandai
Namco และ Sega ให้ เป็ นตัวแทนนําเข้ าเครื่ องเล่นเกมจากบริ ษัทดังกล่าวแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย ส่งผลทําให้ กลุม่ แก
แล็ค ซี่เ ป็ นผู้นํา ตลาด และมีส่วนแบ่ง การตลาดในอันดับ สูง ในอุตสาหกรรมเกมอาเขตมาอย่างยาวนาน มี ศูน ย์ ให้ บริ การ
เครื่ องเล่นเกมอยูใ่ นห้ างสรรพสินค้ า และแหล่งบันเทิงที่สาํ คัญทัว่ ประเทศไทย เมื่อประมาณ 20 ปี ก่อน ซึง่ ระบบอินเตอร์ เน็ตยังมี
ความเร็ วตํ่าและยังไม่แพร่ หลาย คุณอมร อภิธนาคุณ ผู้ก่อตัง้ กลุ่มบริ ษัทแกแล็คซี่ได้ มีวิสยั ทัศน์ มองเห็นวิวัฒนาการการ
เปลีย่ นแปลงของเทคโนโลยี และมีความเชื่อว่าในอนาคตจะเกิดเทคโนโลยีที่ทําให้ ผ้ บู ริ โภคสามารถเล่นเกมจากที่บ้านได้ จึงได้
เตรี ยมความพร้ อม และมองหาโอกาสทางธุรกิจที่จะรองรับแนวคิดดังกล่าว จนเมื่อประเทศไทยมีความพร้ อมของโครงสร้ าง
พื ้นฐานด้ านเทคโนโลยีมากขึ ้น ประชาชนเริ่ มใช้ คอมพิวเตอร์ เชื่อมต่ออินเตอร์ เน็ตอย่างแพร่ หลาย ประกอบกับการเกิดขึ ้นของ
อุตสาหกรรมเกมออนไลน์ในประเทศสาธารณรั ฐเกาหลี บริ ษัท อินิทรี ดิจิตอล จํ ากัด จึงได้ เริ่ มดําเนินธุรกิ จผู้ให้ บริ การเกม
ออนไลน์ในประเทศไทย
ในปี 2548 บริ ษัท อินิทรี ดิจิตอล จํากัด/1 ได้ เจรจาขออนุญาตใช้ สิทธิ์เกม Fly for Fun หรื อ Flyff จากบริ ษัท
อิออนซอฟท์ จํากัด/2 ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี มาเปิ ดให้ บริ การในประเทศไทย และทําการประชาสัมพันธ์ เกมภายใต้ คําขวัญ
“อยากเห็นคนไทยบินได้ ” เนื่องจากเกม Flyff เป็ นเกมประเภท Massively Multiplayer Online Role-Playing Game
(MMORPG) ที่มีตวั ละครในเกมที่สามารถบินได้ ต่อมาบริ ษัทฯ ได้ เปิ ดให้ บริ การเกม Pangya ในปี เดียวกัน ซึง่ เกมดังกล่าวได้ รับ
อนุญาตให้ ใช้ สิทธิ์จากบริ ษัท ฮานบิทซอฟท์ อิงค์ /3 ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี เกม Pangya เป็ นเกมประเภท Casual ที่มีเนื ้อ
เรื่ องเป็ นการแข่งขันกีฬากอล์ฟแบบแฟนตาซี มีตวั ละครที่นา่ รักสดใส จึงได้ รับความนิยมจากผู้เล่นเกมอย่างรวดเร็ ว ประกอบกับ
การที่ เกมดังกล่าวได้ เปลี่ย นรู ป แบบการคิ ดค่าบริ การ จากเดิม ซึ่ง เกมอื่น ที่เปิ ดให้ บ ริ การในประเทศไทยในขณะนัน้ จะคิ ด
ค่าบริ การตามระยะเวลาที่เล่นเกม (Air time) หรื อเรี ยกว่าระบบจํากัดสําหรับสมาชิก (Subscription Base) แต่การคิดค่าบริ การ
ดังกล่าวมีข้อจํากัดทีเ่ ป็ นการจํากัดจํานวนผู้เล่น และทําให้ ลกู ค้ าใหม่ตดั สินใจทดลองเล่นเกมได้ ยาก เกม Pangya จึงได้ เปลี่ยน
รูปแบบการคิดค่าบริ การเป็ นการจําหน่ายสินค้ าเสมือนจริ งภายในเกม (Items Selling Model)
หมายเหตุ

/1 บริ ษัท อิ นิทรี ดิ จิตอล จํ ากัด จดทะเบี ยนก่อตัง้ บริ ษัทในชื ่อ บริ ษัท อาร์ แท็กซ์ เซอร์ วิส จํ ากัด เมื ่อวันที ่ 22 ตุลาคม 2540 ด้วยทุนจดทะเบี ยน 50 ล้านบาท แต่
มิ ได้ดําเนิ นธุรกิ จใดๆ จนถึงปี 2547
/2 บริ ษัท อิ ออนซอฟท์ จํ ากัด ปัจจุบนั ได้ถูกควบรวมกิ จการโดยบริ ษัท กาลาแลบ คอร์ ป ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี
/3 บริ ษัท ฮานบิ ทซอฟท์ อิ งค์ เป็ นผูไ้ ด้รับสิ ทธิ์ ให้เผยแพร่ เกม Pangya ในประเทศไทย ซึ่ งพัฒนาโดยบริ ษัท เอ็นทรี ฟ ซอฟท์ จํ ากัด ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี
ซึ่ งต่อมาสัญญาอนุญาตให้สิทธิ ระหว่างทัง้ สองบริ ษัทสิ้ นสุดลง สิ ทธิ ในเกมPANGYA จึ งกลับไปอยู่ที่บริ ษัท เอ็นทรี ฟ ซอฟท์ จํ ากัด บริ ษัทฯ จึ งต่ออายุสญ
ั ญา
อนุญาตให้ใช้สิทธิ กบั บริ ษัทดังกล่าว
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บริ ษัท อินิทรี ดิจิตอล จํากัด (มหาชน)
คือเปิ ดให้ ลกู ค้ าสามารถเล่นเกมได้ โดยไม่เสียค่าบริ การใดๆ และลูกค้ าสามารถเติมเงินเข้ าสูเ่ กมเพื่อซื ้อสินค้ าเสมือนจริ ง (Items)
ภายในเกมได้ จึงส่งผลให้ เกม Pangya ได้ รับความนิยมจากผู้เล่นเป็ นอย่างสูง โดยมีจํานวนผู้ลงทะเบียนเล่นเกมเพิ่มขึ ้นถึง
1,000,000 รายภายในระยะเวลาเพียง 6 เดือน หลังจากเปิ ดให้ บริ การ และยังคงได้ รับความนิยมจากผู้เล่นเกมมาจนถึงปั จจุบนั
อนึ่ง เกม Pangya เป็ นเกมแรกในประเทศไทยที่คิดค่าบริ การในรู ปแบบ Item Selling Model และในระยะเวลาต่อมาเกม
ออนไลน์อื่นๆ ที่เปิ ดให้ บริ การในประเทศไทยได้ เปลี่ยนมาคิดค่าบริ การในรู ปแบบดังกล่าวเกือบทังหมด
้
และเป็ นปั จจัยสําคัญที่
ทําให้ อตุ สาหกรรมเกมออนไลน์ในประเทศไทยเติบโตอย่างก้ าวกระโดด โดยมีบริ ษัทฯ เป็ นผู้นําในการเปลีย่ นแปลงครัง้ นัน้
จากความสําเร็ จในการเปิ ดให้ บริ การเกม Pangya ทําให้ บริ ษัทฯ เติบโตอย่างมัน่ คงในอุตสาหกรรมเกมออนไลน์
และเป็ นหนึง่ ในผู้ให้ บริ การเกมออนไลน์ชนนํ
ั ้ าของประเทศไทยตลอดระยะเวลา 9 ปี ที่ผ่านมา โดยนับตังแต่
้ ปี 2548 เป็ นต้ นมา
บริ ษัทฯ ได้ เปิ ดให้ บริ การเกมออนไลน์เพิ่มเติมอีกจํานวน 17 เกม โดยคัดเลือกเกมหลากหลายประเภทเพื่อให้ สามารถตอบสนอง
ความต้ องการของผู้บริ โภคที่แตกต่างกัน ควบคู่กบั การพัฒนาการให้ บริ การที่ม่งุ เน้ นการสร้ างสังคมชุมชนออนไลน์ที่มีคณ
ุ ภาพ
มีระบบการดูแลลูกค้ าที่ให้ ความเอาใจใส่ และสามารถช่วยแก้ ปัญหาลูกค้ าได้ อย่างมีประสิทธิภาพ มีบคุ ลากรที่มีประสบการณ์
ในการให้ บริ การเกมที่ตรงใจผู้บริ โภค มีโครงสร้ างระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สามารถให้ บริ การได้ อย่างต่อเนื่องและรองรับ
จํานวนผู้เล่นจํานวนมากได้ มีระบบรักษาความปลอดภัยที่มนั่ คง และการสํารองข้ อมูลที่ได้ มาตรฐานสากล จึงทําให้ บริ ษัทฯ
เป็ นผู้ให้ บริ การเกมออนไลน์ที่ผ้ ูเล่นเกมประทับใจ และได้ รับรางวัลที่ตดั สินจากการสํารวจความคิดเห็นของผู้เล่นเกมอย่าง
ต่อเนื่องเสมอมา
บริ ษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 50,000,000 บาท เป็ น 62,000,000 บาท ในปี 2553 และมีการเพิ่มทุนจด
ทะเบียนอีกหลายครัง้
ประวัติความเป็ นมาและพัฒนาการที่สาํ คัญของบริษัทสามารถสรุ ปได้ ดังนี ้
ปี 2540

จดทะเบียนก่อตัง้ บริ ษัท อาร์ แท็กซ์ เซอร์ วิส จํากัด โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อขออนุญาตประกอบธุรกิจจําหน่าย
สินค้ าปลอดภาษี แต่มิได้ มีการดําเนินธุรกิจ

ปี 2547

เปลีย่ นชื่อเป็ น บริ ษัท อินิทรี ดิจิตอล จํากัด

ปี 2548

เปิ ดให้ บริ การเกม Fly for Fun หรื อ Flyff ซึง่ ได้ รับอนุญาตให้ ใช้ สิทธิ์จากอิออนซอฟท์ จํากัด ประเทศสาธารณรัฐ
เกาหลี ภายใต้ คําขวัญ “อยากเห็นคนไทยบินได้ ”
เปิ ดให้ บริ การเกม Pangya ซึง่ เป็ นเกมกีฬาแข่งขันกอล์ฟแบบแฟนตาซี ที่มีตวั ละครน่ารัก สดใส และเปลี่ยนการ
คิดค่าบริ การเป็ นแบบ Item Selling เป็ นเกมแรกของประเทศไทย ทําให้ เกม Pangya ประสบความสําเร็ จเป็ น
อย่างสูง ได้ รับความนิยมจากผู้เล่นเกมอย่างรวดเร็ วจนมีจํานวนสมาชิ กเพิ่มขึน้ ถึง 1,000,000 ราย ภายใน
ระยะเวลาเพียง 6 เดือน

ปี 2549

เปิ ดให้ บริ การเกม Yogurting ซึง่ เป็ นเกมประเภท MMORPG ที่มงุ่ เน้ นกลุม่ ลูกค้ าผู้หญิง มีตวั ละครน่ารัก โดยเนื ้อ
เรื่ องกําหนดให้ ผ้ เู ล่นสวมบทบาทเป็ นนักเรี ยนในโรงเรี ยนที่มีภารกิจต่อสู้กบั สัตว์ประหลาด
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บริ ษัท อินิทรี ดิจิตอล จํากัด (มหาชน)
เปิ ดให้ บริ การเกม Fanta Tennis เป็ นเกมกีฬาแข่งขันเทนนิสแบบแฟนตาซี ซึ่งเป็ นเกมออนไลน์ที่มีเนื ้อหา
เกี่ยวกับกีฬาเทนนิสเกมแรกและเกมเดียวในประเทศไทย และสําหรับเกมนี ้ บริ ษัทฯ มีบทบาทเป็ นอย่างสูงใน
การร่วมพัฒนาเกมจนได้ รับความนิยม และได้ นําเนื ้อหาพื ้นถิ่น (Local Content) ของประเทศไทยไปพัฒนาเป็ น
ตัวละคร และสินค้ าเสมือนจริ งในเกม เช่นยักษ์ ทศกัณฐ์ และหนุมาน เป็ นต้ น
ปี 2551

เปิ ดให้ บริ การเกม Pucca Racing ซึ่งเป็ นเกมที่นําสิขสิทธิ์ตวั ละคร Pucca การ์ ตนู รู ปเด็กผู้หญิงจีนที่สวมชุดสี
แดง มาทําเป็ นเกมขับรถแข่ง โดย Pucca เป็ นตัวละครที่ได้ รับความนิยมเป็ นอย่างสูงในประเทศสาธารณรัฐ
เกาหลี และประเทศไทย เมื่อนํามาพัฒนาเป็ นเกม จึงเป็ นที่ชื่นชอบของกลุม่ ลูกค้ าที่รักในตัวละครดังกล่าว

ปี 2552

เปิ ดให้ บริ การเว็บไซต์บันทึกส่วนตัวออนไลน์ (Web Blog) ภายใต้ ชื่อบริ การ MySquare ซึ่งเปิ ดให้ สมาชิ ก
สามารถสร้ างเว็บ ไซต์ บันทึกส่ว นตัวของตัว เองได้ และสมาชิ ก สามารถรวมตัว กัน เป็ นชุมชนออนไลน์ เพื่ อ
แลกเปลีย่ นความคิดเห็นระหว่างคนในกลุม่ คนที่มีความสนใจเรื่ องเดียวกันได้
เปิ ดให้ บริ การเกม Black Rogue (ในต่างประเทศใช้ ชื่อเกม Silk Road Online) เป็ นเกมประเภท MMORPG ที่
มุง่ เน้ นกลุม่ เป้าหมายผู้เล่นเกมระดับสูง (Hard-core Gamer) มีภาพและเสียงในเกมสมจริ ง มีเนื ้อเรื่ องเกี่ยวกับ
การผจญภัยของพ่อค้ าในอดีต ที่ต้องดูแลคาราวานขนส่ง สินค้ าจากตะวันออกของทวีปเอเชียไปจําหน่ายใน
ดินแดนตะวันตกของทวีป ผ่านเส้ นทางสายไหมที่อนั ตราย และต้ องปกป้องสินค้ าจากการปล้ นของเหล่าโจร

ปี 2553

เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 50,000,000 บาท เป็ น 62,000,000 บาท เพื่อใช้ ในการซื ้อลิขสิทธิ์ เกมเพิ่มเติม และ
พัฒนาคุณภาพการให้ บริ การ
เปิ ดให้ บริ การเกม War2 เกมประเภท Web Browser Base Game ซึ่งเป็ นเกมวางแผนกลยุทธ์ ที่ผ้ เู ล่นจะต้ อง
วิเคราะห์ และวางแผนการทําสงครามในสถานการณ์ จําลอง เหตุการณ์ สงครามโลกครัง้ ที่ 2 ที่แต่ละประเทศ
จะต้ องสะสมทรัพยากร เพื่อนําไปสร้ างเมือง และอาวุธสําหรับการสู้รบ
เปิ ดให้ บริ การเกม Boomz เกมประเภท Web Browser Base Game ที่มีตวั ละคร และภาพกราฟฟิ กน่ารัก ผลัด
กันยิงปื นวิถีโค้ ง เพื่อทําลายฝ่ ายตรงข้ าม ด้ วยเนื ้อหาเกมที่เรี ยบง่าย แต่ตื่นเต้ น ท้ าทาย ประกอบกับการเป็ นเกม
ประเภท Web Browser Base ที่ผ้ เู ล่นสามารถเข้ าสูเ่ กมได้ ง่าย ทําให้ ได้ รับความนิยมในเวลาอันรวดเร็ ว และ
นับเป็ นเกมประเภท Web Browser Base ที่อยูใ่ นกลุม่ ผู้นําตลาดของประเทศไทยมาจนถึงปั จจุบนั
สําหรับการเปิ ดให้ บริ การเกม War2 และ Boomz นับเป็ นการเปลีย่ นแปลงการให้ บริ การเกมออนไลน์ที่สําคัญใน
ประเทศไทยอีกครัง้ หนึง่ เนื่องจากเป็ นเกมที่สามารถเล่นผ่านโปรแกรม Web Browser ได้ ทนั ทีโดยไม่ต้องติดตัง้
โปรแกรมเกม ทําให้ ผ้ เู ล่นใหม่ สามารถเข้ าถึงเกมได้ ง่ายขึ ้น เนื่องจากผู้เล่นไม่ต้องมีแผ่น CD โปรแกรมเกม
หรื อไม่ต้องดาวน์ โหลดโปรแกรมเกมที่มีขนาดใหญ่ เพื่อนํามาติดตัง้ ในเครื่ องคอมพิวเตอร์ ก่อนแต่อย่างใด
ความสําเร็ จในการเปิ ดให้ บริ การเกมประเภท Web Browser Base ของบริ ษัทฯ เป็ นจุดเริ่ มต้ นที่ทําให้ ผ้ ใู ห้ บริ การ
เกมออนไลน์รายอื่นได้ เปิ ดให้ บริ การเกมประเภทนี ้เพิ่มขึ ้นเป็ นจํานวนมาก และได้ รับความนิยมจากผู้เล่นชาวไทย
เป็ นอย่างสูง จึงกล่าวได้ วา่ บริ ษัทฯ เป็ นผู้นําในการเปลีย่ นแปลงที่สําคัญของวงการเกมออนไลน์ในประเทศไทย
อีกครัง้ หนึง่
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ปี 2554

เปิ ดให้ บริ การเกม 3 Kingdoms 2 เกมประเภท MMORPG ที่นําเนื ้อเรื่ อง และตัวละครจากนวนิยายสามก๊ ก มา
เป็ นเนื ้อหาการต่อสู้ภายในเกม มีภาพและเสียงสมจริ ง มีระบบช่วยเล่นอัตโนมัติ (Artificial intelligence – AI) ที่
สมบูรณ์
เปิ ดให้ บริ การเกม MStar ซึ่งต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็ นเกม Club MStar เป็ นเกมประเภท Casual ที่มีเนื ้อหาให้ ผ้ เู ล่น
บังคับตัวละครให้ เต้ นรํ าตามจังหวะเพลง เกม MStar นับเป็ นเกมเต้ นรํ าที่มีภาพกราฟฟิ กของตัวละครและภาพ
การเคลือ่ นไหวสมจริ งมากที่สดุ และตัวละครจะเต้ นรํ าในท่าทางที่เหมือนกับท่าเต้ นรํ า ของศิลปิ นนักร้ องจริ ง เมื่อ
ประกอบกับเพลงที่ได้ รับความนิยม จึงทําให้ มีผ้ เู ล่นชื่นชอบเล่นเกมนี ้เป็ นจํานวนมาก โดยมีลกู ค้ ากลุม่ เป้าหมาย
เป็ นผู้ที่เป็ นแฟนคลับของศิลปิ นนักร้ อง ผู้ที่ชอบฟั งดนตรี และผู้ที่ชอบการเต้ นรํ า
เปิ ดให้ บริ การเกมอีก 3 เกม ได้ แก่ 1) เกม IL:Soulbringer เกมประเภท MMORPG ที่มีภาพสวยงาม 2) เกม
Cooking Papa เกมบริ หารร้ านอาหาร ที่นําสถานที่สําคัญในกรุ งเทพไปพัฒนาเป็ นเนื ้อหาภายในเกม และ 3)
เกม War Story เกมแนววางแผนกลยุทธ์จากผู้พฒ
ั นาชาวเยอรมัน

ปี 2555

เปลี่ยนแปลงโครงสร้ างผู้ถือหุ้น จากเดิมที่ครอบครัวอภิธนาคุณเป็ นผู้ถือหุ้นรายบุคคล มาเป็ นการถือหุ้นผ่าน
บริ ษัท เอเชียลิงค์ มาร์ เก็ตติ ้ง จํากัด ในสัดส่วนร้ อยละ 97 ของทุนจดทะเบียน โดยที่ผ้ ถู ือหุ้นรายบุคคลเปลี่ยนไป
ถือหุ้นใน บริ ษัท เอเซียลิงค์ มาร์ เก็ตติ ้ง จํากัด แทน
เปิ ดให้ บริ การเกม Ministry of War เกมแนววางแผนกลยุทธ์อีกเกมหนึง่ ซึง่ มีภาพเคลือ่ นไหวสมจริ งมากขึ ้น
เปิ ดให้ บริ การเกม Continent of the Ninth หรื อ C9 ซึ่งเป็ นเกม MMORPG ที่พฒ
ั นาโดยบริ ษัท เว็บเซ็น อิงค์
ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี ซึง่ ถือว่าเป็ นเกมที่เปลี่ยนยุคของเกมออนไลน์ (Next Generation) กล่าวคือเป็ นเกม
คุณภาพสูง มีภาพและเสียงตื่นเต้ น สมจริ ง มีความละเอียดของภาพมากกว่าเกมในอดีต จึงทําให้ เกมดังกล่าว
ได้ รับรางวัลเกมออนไลน์ยอดเยี่ยมแห่งปี ของประเทศสาธารณรัฐเกาหลี ประจําปี 2553 (Korea Game Award)
และเมื่อเปิ ดให้ บริ การในประเทศไทย ก็ได้ รับรางวัลเกมที่มีผ้ เู ล่นรอคอยมากที่สดุ ในปี 2555 ในงาน Thailand
Game Awards 2012 เกม C9 จึงประสบความสําเร็ จเป็ นอย่างสูงตังแต่
้ วนั ที่เปิ ดให้ บริ การจนถึงปั จจุบนั
จัดตัง้ บริ ษัท แกแล็คซี่ เวนเจอร์ จํ ากัด เพื่อร่ วมลงทุนในบริ ษัทอื่น (Holding Company) โดยจะแสวงหา
นักพัฒนาเกมที่มีศกั ยภาพ แล้ วเจรจาร่ วมลงทุนจัดตังบริ
้ ษัทใหม่ที่ดําเนินธุรกิจผู้พฒ
ั นาเกม ซึ่งในไตรมาสที่ 4
ของปี 2555 สามารถเจรจาร่วมลงทุนกับผู้พฒ
ั นาเกมที่มีศกั ยภาพรายหนึง่ ได้ สาํ เร็ จ และจัดตังบริ
้ ษัท เลเวลอัพพ
ลัส จํากัด เพื่อดําเนินธุรกิจพัฒนาเกมบนโซเชียลมีเดีย และเปิ ดให้ บริ การเกม Planet และเกมป๊ อกเด้ งบนเฟซบุ๊ก

ปี 2556

เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 62,000,000 บาท เป็ น 86,000,000 บาท และ 100,000,000 บาทตามลําดับ เพื่อใช้ ใน
การซื ้อลิขสิทธิ์เกมมาเปิ ดให้ บริ การในประเทศไทยเพิ่มเติม และขยายธุรกิจเข้ าสูก่ ารเป็ นผู้พฒ
ั นาเกม
เปิ ดให้ บริ การเกม GranAge เกมประเภท MMORPG ที่เป็ นรู ปแบบภาพเคลื่อนไหว 2 มิติแนวด้ านข้ าง (Side
Scroll 2.5 Dimensions) โดยในเกมนี ้ บริ ษัทฯ เจรจาซื ้อลิขสิทธิ์ ครอบคลุมประเทศไทย อินโดนีเซีย และ
ฟิ ลปิ ปิ นส์ เพื่อรองรับแผนการขยายงานไปยังต่างประเทศ
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จัดตังบริ
้ ษัท อาร์ เคด พลัส จํากัด โดยมีบริ ษัท แกแล็คซี่ เวนเจอร์ ส จํากัด เป็ นผู้ถือหุ้นร่ วมกับนักพัฒนาเกมราย
หนึง่ เพื่อดําเนินธุรกิจพัฒนาเกมบนสมาร์ ตโฟน
เปิ ดให้ บริ การเกม Premier League Live เกมประเภทวางแผนกลยุทธ์ ที่มีเนื ้อหาการบริ หารจัดการทีมฟุตบอล
เกม 3 Kingdoms Puzzle Quest ซึ่งเป็ นเกมประเภท Casual ที่ผ้ เู ล่นต้ องพยายามเรี ยงเพชรตามรู ปแบบที่
กําหนด และเกม Divine Warriors เป็ นเกมประเภท Full 3D MMORPG ที่มีภาพกราฟฟิ กสวยงาม สมจริ ง มี
ระบบช่วยเล่นอัตโนมัติ (AI)
เมื่ อ วัน ที่ 8 กรกฎาคม 2556 ที่ ป ระชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ นวิ ส ามัญ ครั ง้ ที่ 1 /2556 ได้ มี ม ติ เ พิ่ ม ทุ น จดทะเบี ย น จาก
100,000,000 บาท เป็ น 130,000,000 บาท มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 0.25 บาท โดยได้ จดทะเบียนเพิ่มทุนเมื่อวันที่
23 กรกฎาคม 2556 เพื่อรองรั บการนํา บริ ษัทฯ เข้ าจดทะเบี ยนในตลาดหลักทรั พ ย์ เอ็ม เอ ไอ และรองรั บ
โครงการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ ที่จะซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัทให้ แก่กรรมการและพนักงานของ
บริ ษัท ครั ง้ ที่ 1 (โครงการ ESOP) ณ วันที่ 23 กรกฏาคม 2556 บริ ษัท เอเซียลิงค์ มาร์ เก็ ตติง้ จํ ากัด /1 และ
ครอบครัวอภิธนาคุณถือหุ้นของบริ ษัทฯ รวมกัน ร้ อยละ 80 ของทุนจดทะเบียนชําระแล้ วของบริ ษัทฯ
หมายเหตุ /1

2.2

บริ ษัท เอเชี ยลิ งค์ มาร์ เก็ตติ้ ง จํ ากัด ถื อหุ้นโดยกลุ่มครอบครัวอภิ ธนาคุณร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบี ยน

ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ

บริ ษัท อินิทรี ดิจิตอล จํากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจผู้ให้ บริ การเกมออนไลน์ (Game Publisher) โดยการซื ้อลิขสิทธิ์
เกมจากผู้สามารถให้ สทิ ธิ์เกม (Licensor) หรื อผู้พฒ
ั นาเกม (Game Developer) แล้ วนําเกมที่ได้ รับสิทธิ์มาแปลภาษา และปรับ
เนือ้ หาเกมให้ เหมาะสมกับผู้เล่นในประเทศไทย จากนัน้ จึงดํา เนินการติด ตัง้ บนเครื่ อ งคอมพิวเตอร์ แม่ข่ายที่ ตัง้ อยู่ที่ศูน ย์
ข้ อมูลคอมพิวเตอร์ (Internet Data Center) สําหรับการให้ บริ การ และแจกจ่ายโปรแกรมสําหรับเล่นเกมให้ แก่ลกู ค้ า ให้ ลกู ค้ า
นําไปติดตังบนเครื
้
่ องคอมพิวเตอร์ ส่วนตัวของลูกค้ า หรื อสามารถเล่นเกมผ่านโปรแกรม Web Browser ที่ติดตังบนเครื
้
่ อง
คอมพิวเตอร์ ของลูกค้ าได้ ทนั ที (สําหรับเกมประเภท Web Browser Base)
เมื่อลูกค้ าต้ องการเล่นเกม จะต้ องเชื่อมต่อกับเครื่ องคอมพิวเตอร์ แม่ข่ายของบริ ษัทฯ ผ่านเครื อข่ายอินเตอร์ เน็ต โดย
ลูกค้ าแต่ละคนจะต้ องลงทะเบียนเพื่อให้ ได้ รับบัญชีผ้ ใู ช้ (User Identification – User ID) สําหรับการเล่นเกม เพื่อใช้ เข้ าสูร่ ะบบ
ในการเล่นเกม ลูกค้ าสามารถเลือกตัวละครที่เป็ นตัวแทนเสมือนจริ งของลูกค้ าภายในเกม และปฏิบัติภารกิจ หรื อแข่งขัน
ระหว่างผู้เล่นคนอื่นที่กําลังเล่นเกมอยูใ่ นเวลาเดียวกัน ตามเนื ้อหาและกติกาของเกม โดยเกมจะสนับสนุนให้ ผ้ เู ล่นเกมแต่ละคน
รวมกลุ่มกันเพื่อช่วยเหลือกัน และสร้ างชุมชนสังคมออนไลน์ภายในเกม ซึ่งผู้เล่นจะได้ รับมิตรภาพจากเพื่อนที่อยู่ต่างถิ่น ได้
เรี ยนรู้การใช้ ชีวิตร่ วมกัน การวางตัว การปฏิบตั ิต่อผู้อื่น ผ่านโลกเสมือนจริ งภายในเกม และได้ รับความสนุกสนานเพลิดเพลิน
จากการปฏิบตั ิภารกิจตามเงื่อนไขของเกม
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การคิดค่าบริ การจากลูกค้ าในปั จจุบนั จะให้ บริ การในรู ปแบบการจําหน่ายสินค้ าเสมือนจริ งภายในเกม (Items
Selling Model) ซึง่ จะเปิ ดให้ ลกู ค้ าจะสามารถเข้ าเล่นเกมที่เปิ ดให้ บริ การได้ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้ จ่ายใดๆ ในการเล่นเกม ลูกค้ า
จะต้ องพัฒนาตัวละครโดยการใช้ เวลาในการปฏิบตั ิภารกิจที่กําหนด เพื่อให้ ได้ รับรางวัลเป็ นค่าประสบการณ์ และสินค้ าเสมือน
จริ งภายในเกม (Item) เช่นชุด เครื่ องประดับ อาวุธ อุปกรณ์ เล่นกีฬา ยานพาหนะ สัตว์เลี ้ยง และทรั พยากรรู ปแบบต่างๆ ที่
จําเป็ นต้ องใช้ ในการเล่นเกม ซึ่ง Item บางประเภทสามารถได้ รับเป็ นรางวัลจากการเล่นเกมตามปกติ แต่ Item บางประเภท
ลูกค้ าจะต้ องซื ้อจากร้ านค้ าเสมือนจริ งภายในเกม (Item Mall) โดยบริ ษัทฯ จะจําหน่ายบัตรเติมเงินล่วงหน้ าให้ แก่ลกู ค้ า ผ่าน
ตัวแทนจําหน่ายและช่องทางการจัดจําหน่ายต่างๆ
ในการให้ บริ การเกมออนไลน์ บริ ษัทฯ มีหน้ าที่บริ หารเนื ้อหาของเกมออนไลน์ที่เปิ ดให้ บริ การ ให้ มีการเพิ่มเติม
เนื ้อหาใหม่ (Update Patch) ที่เหมาะสม และน่าสนใจ เพื่อให้ ผ้ เู ล่นเกมได้ รับความสนุกสนานจากเนื ้อหาที่เพิ่มขึ ้นตลอดเวลา มี
การจัดกิจกรรมส่งเสริ มการขาย เพื่อกระตุ้นยอดขาย เพิ่มจํานวนผู้เล่นเกมใหม่ และรักษาฐานลูกค้ าปั จจุบนั นอกจากนันจะต้
้ อง
มีฝ่ายลูกค้ าสัมพันธ์ ที่ทําหน้ าที่ให้ บริ การ ช่วยเหลือ แก้ ไขปั ญหาให้ ลูกค้ า ผ่านทางระบบโทรศัพท์ ไปรษณี ย์อิเล็กทรอนิกส์
(Email) และกระดานสนทนา (Web board) ที่บริ ษัทฯ จัดทําขึ ้น มีผ้ ดู แู ลเกม (Game Master) เป็ นผู้ดแู ลรักษาความเรี ยบร้ อย
ภายในเกม ให้ มีชมุ ชนสังคมออนไลน์ที่สร้ างสรรค์ มีสภาพแวดล้ อมที่ดี ลดความขัดแย้ งระหว่างผู้เล่น รักษากติกาของเกม และ
ดูแลมิให้ เกิดการทุจริ ตของผู้เล่นเกม หรื อใช้ วิธีผิดกติกาในการเอาเปรี ยบผู้เล่นเกมอื่น ซึ่งถือเป็ นสิ่งสําคัญที่จะเพิ่มความพึง
พอใจให้ แก่ลกู ค้ า และรักษาฐานจํานวนผู้เล่นเกมของบริ ษัทฯ
บริ ษัทฯ เป็ นผู้ให้ บริ การเกมออนไลน์ รายแรกๆ ของประเทศไทย และเป็ นหนึ่งในกลุม่ ผู้นําของอุตสาหกรรมเกม
ออนไลน์ของประเทศไทยมาตลอดระยะเวลาที่ผา่ นมา ปั จจุบนั บริ ษัทฯ มีจํานวนผู้ลงทะเบียนเล่นเกมแล้ วมากกว่า 15,000,000
ราย มีอตั ราเติบโตของจํานวนผู้ลงทะเบียนฯ เฉลี่ยสะสมต่อปี (Compound Annual Growth Rate – CAGR) ในช่วงเวลา 5 ปี
ตังแต่
้ ปี 2551 – 2555 คิดเป็ นอัตราร้ อยละ 22.63 ต่อปี มีอตั รารายได้ เฉลีย่ ต่อผู้เล่นที่เติมเงินต่อเดือน (Average Revenue per
User – ARPU) ในปี 2554 และ 2555 เท่ากับ 755 บาทต่อคนต่อเดือน และ 771 บาทต่อคนต่อเดือน ตามลําดับ (รายละเอียด
ARPU ในส่วนที่ 2 ข้ อ 12.4.2 ผลการดําเนินงานที่ผา่ นมาของบริ ษัทฯ)
ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2556 บริ ษัทฯ มีเกมออนไลน์ที่เปิ ดให้ บริ การอยูร่ วมจํานวน 12 เกม (ไม่รวมเกมที่พฒ
ั นา
จากบริ ษัทย่อย) สรุปได้ ดงั นี ้
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ชื่อเกม

ตารางที ่ 1 : รายละเอียดเกมทีเ่ ปิ ดบริ การแก่ผเู้ ล่นเกม ณ 30 มิ ถนุ ายน 2556
วันที่เปิ ดให้ บริการ
ลักษณะเกม
ประเทศผู้พัฒนา

1. Flyff

เดือนมีนาคม

ปี 2548

MMORPG

เกาหลีใต้

2. Pangya

เดือนเมษายน

ปี 2548

Casual

เกาหลีใต้

3. Fanta Tennis

เดือนธันวาคม

ปี 2549

Casual

เกาหลีใต้

4. BOOMz

เดือนกรกฎาคม ปี 2553 Web Browser Based

5. 3 Kingdoms 2

เดือนพฤษภาคม ปี 2554

MMORPG

ไต้ หวัน

6. Club Mstar

เดือนพฤศจิกายน ปี 2554

Casual

เกาหลีใต้

7. Ministry of War

เดือนพฤษภาคม ปี 2555 Web Browser Based

8. Continent of the Ninth

เดือนกันยายน

ปี 2555

MMORPG

เกาหลีใต้

9. GranAge

เดือนกุมภาพันธ์ ปี 2556

MMORPG

เกาหลีใต้

10. Premier League Live
11. 3 Kingdoms Puzzle Quest

เดือนมีนาคม
เดือนเมษายน

12. Divine Warriors

เดือนพฤษภาคม ปี 2556

ปี 2556 Web Browser Based
ปี 2556
Casual
MMORPG

จีน

จีน

จีน(ซามัว)/1
จีน
จีน

ทีม่ า : บริ ษัทฯ
หมายเหตุ /1 ผูพ้ ฒ
ั นาเกมชาวจี นแต่ไปจดทะเบี ยนทีป่ ระเทศซามัว

โดยปกติวงจรธุรกิ จของเกมออนไลน์ จะมีอายุของการให้ บริ การระยะเวลาหนึ่ง โดยเฉลี่ยประมาณ 2 – 3 ปี
เนื่องจากเกมที่เปิ ดให้ บริ การมาระยะเวลาหนึง่ มักจะได้ รับความนิยมลดลง ด้ วยเหตุผลที่ผ้ เู ล่นเกมส่วนใหญ่สามารถพัฒนาตัว
ละครให้ มีระดับ (Level) สูงสุดได้ แล้ ว และไม่มีเป้าหมายในการเล่นเกมอีกต่อไป หรื ออาจเกิดจากความเบื่อหน่ายในเกมที่เล่น
มาเป็ นระยะเวลานาน ประกอบกับมีเกมออนไลน์ใหม่ที่มีเทคโนโลยีสงู กว่า ทําให้ ผ้ เู ล่นเกมเปลี่ยนไปทดลองเล่นเกมใหม่ และ
อาจเปลี่ยนไปเล่นเกมใหม่ดงั กล่าวในที่สดุ ดังนันเกมออนไลน์
้
ที่เปิ ดให้ บริ การมาระยะเวลาหนึ่ง อาจมีจํานวนผู้เล่นเกมลดลง
มากจนไม่คมุ่ ค่าที่จะเปิ ดให้ บริ การต่อไป ผู้ให้ บริ การเกมจึงมีความจําเป็ นต้ องยุติการให้ บริ การเกมดังกล่าว สําหรับการดําเนิน
ธุรกิจของบริ ษัทฯ ซึ่งมีจุดเด่นในเรื่ องการรักษาความนิยมของเกมออนไลน์ที่เปิ ดให้ บริ การมาเป็ นระยะเวลานาน ดังจะเห็นได้
จากเกม Flyff และเกม Pangya ที่บริ ษัทฯ เปิ ดให้ บริ การมาเป็ นระยะเวลานานถึง 8 – 9 ปี ก็ยงั คงได้ รับความนิยม และมีจํานวน
ผู้เล่นจํานวนมากอยู่ อย่างไรก็ตาม นับตังแต่
้ เปิ ดดําเนินธุรกิจมา บริ ษัทฯ ได้ ยุติการให้ บริ การเกมออนไลน์ของบริ ษัทฯ แล้ ว
จํานวน 7 เกม โดยส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากการที่ผ้ พู ฒ
ั นาเกมยุติการพัฒนาเกม หรื อครบกําหนดอายุสญ
ั ญาของเกม ซึ่งเกม
ดังกล่าวได้ รับความนิยมลดลง บริ ษัทฯ จึงพิจารณาไม่ต่อสัญญา หรื อบางเกมบริ ษัทฯ พิจารณายุติการให้ บริ การเกมก่อน
กําหนดอายุสญ
ั ญา เนื่องจากมีจํานวนผู้เล่นเกมน้ อยมาก เกมออนไลน์ที่บริ ษัทฯ ยุติการให้ บริ การไปแล้ วได้ แก่ เกม Yogurting
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เกม Pucca Racing เกม Black Rogue เกม War2 เกม IL:Soubringer เกม Cooking Papa และเกม War Story เมื่อบริ ษัทฯ มี
การปิ ดให้ บริ การเกมใดก็ตาม บริ ษัทฯ จะดําเนินการชดเชยลูกค้ าที่ยงั คงเล่นเกมดังกล่าวอยู่ โดยให้ โอนย้ ายไปเล่นเกมอื่นที่
บริ ษัทฯ เปิ ดให้ บริ การ โดยจะได้ รับไอเทมพิเศษ และบริ ษัทฯ จะดําเนินการคัดเลือกเกมประเภทเดียวกันที่มีเทคโนโลยีการพัฒน
เกมที่สงู่ กว่า หรื อมีจดุ เด่นที่นา่ สนใจกว่า มาเปิ ดให้ บริ การเพิ่ม ตามกลยุทธ์ การคัดเลือกเกมของบริ ษัทฯ เพื่อรักษาระดับรายได้
ของบริ ษัทฯ ให้ เติบโตอย่างต่อเนื่องต่อไป
จากความสําเร็ จในการประกอบธุรกิจให้ บริ การเกมออนไลน์ของบริ ษัทฯ ทําให้ บริ ษัทฯ สามารถสะสมองค์ความรู้
ในการพัฒนา และบริ หารเกมร่วมกับผู้พฒ
ั นาเกมชันนํ
้ าของโลก เมื่อเทคโนโลยีมีการพัฒนาก้ าวหน้ ามากขึ ้น อุปกรณ์โทรศัพท์
แบบสมาร์ ตโฟนมีความสามารถสูงขึ ้น แต่มีราคาถูกลง ทําให้ มีจํานวนผู้ใช้ เพิ่มขึ ้นในอัตราก้ าวกระโดด ส่งผลทําให้ เว็บไซต์
โซเชียลมีเดียเช่นเฟซบุ๊ก ที่สามารถเข้ าถึงได้ อย่างสะดวกผ่านอุปกรณ์ สมาร์ ตโฟนได้ รับความนิยมเป็ นอย่างสูง และเกิดการ
ให้ บริ การเกมบนเฟซบุ๊ก และการจําหน่ายแอพพลิเคชัน่ เกมผ่านระบบปฎิบตั ิการของสมาร์ ตโฟน บริ ษัทฯ จึงมองเห็นโอกาสใน
การขยายธุรกิจไปสูก่ ารเป็ นผู้พฒ
ั นาเกม โดยการร่วมลงทุนกับนักพัฒนาเกมที่มีศกั ยภาพ เพื่อให้ บริ ษัทฯ ได้ มีเกมที่บริ ษัทฯ เป็ น
เจ้ าของสิทธิ์ เองมาเปิ ดให้ บริ การ บริ ษัทฯ จึงจัดตังบริ
้ ษัท แกแล็คซี่ เวนเจอร์ ส จํากัด เพื่อดําเนินธุรกิจสรรหา และเจรจากับ
ผู้พฒ
ั นาเกมทังคนไทย
้
และชาวต่างชาติ เพื่อให้ มาร่ วมลงทุนกับบริ ษัทฯ โดยบริ ษัทฯ จะเป็ นผู้สนับสนุนเงินทุน และถ่ายทอด
ฐานความรู้ ที่จําเป็ นในการออกแบบ บริ หาร และการทําการตลาดเกม โดยนักพัฒนาเกมดังกล่าว จะรับผิดชอบการพัฒนา
โปรแกรมเกมตามแนวคิดการออกแบบเกมที่บริ ษัทฯ ให้ คําแนะนํา ซึง่ จะทําให้ เกมที่พฒ
ั นามีโอกาสประสบความสําเร็ จได้ สงู
ปั จจุบนั บริ ษัทฯ สามารถเจรจากับผู้พฒ
ั นาเกมและจัดตังเป็
้ นบริ ษัทย่อยได้ แล้ วจํานวน 2 บริ ษัท คือ 1) บริ ษัท
เลเวลอัพ พลัส จํากัด ดําเนินธุรกิจพัฒนาเกมบนโซเชียลมีเดีย เช่นเฟซบุ๊ก และ 2) บริ ษัท อาร์ เคด พลัส จํากัด ดําเนินธุรกิจ
พัฒนาเกมบนสมาร์ ตโฟน ซึง่ บริ ษัทฯ มีสดั ส่วนการถือหุ้นในบริ ษัททังสองแห่
้
งผ่านบริ ษัท แกแล็คซี่ เวนเจอร์ ส จํากัด ร้ อยละ 70
ของทุนจดทะเบียน โดยมีโครงสร้ างการถือหุ้นดังนี ้
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แผนภาพที ่ 1 : โครงสร้างบริ ษัทฯ อิ นิทรี ดิ จิตอล จํ ากัด (มหาชน)

2.3

โครงสร้ างรายได้ ของบริษัทฯ
รายได้ หลักของกลุม่ บริ ษัทฯ แบ่งตามประเภทธุรกิจ และรายได้ จากบริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่ วม สามารถจําแนก
ออกเป็ น 3 กลุม่ ดังนี ้
ตารางที ่ 2 : โครงสร้างรายได้บริ ษัทฯ ปี 2553-2555 และ ไตรมาสที ่ 1 ปี 2556
รายการ
1. รายได้ จากการให้ บริ การเกม
ออนไลน์
1.1 ประเภท Web Browser
1.2 ประเภท Casual
1.3 ประเภท MMORPG
1.4 รายได้ ขาย Item อื่นๆ /1
2. รายได้ อื่นๆ
3. รายได้ จากธุรกิจพัฒนาเกม
(จากบริษัทร่วม)
รวมรายได้

2553
ตรวจสอบแล้ ว
ล้ านบาท ร้ อยละ

2554
ตรวจสอบแล้ ว
ล้ านบาท ร้ อยละ

2555 (งบรวม)
ตรวจสอบแล้ ว
ล้ านบาท ร้ อยละ

ไตรมาส1 2556(งบรวม)
ยังไม่ได้ ตรวจสอบ
ล้ านบาท
ร้ อยละ

21.83
118.17

10.47
56.70

138.20
79.40

49.74
28.58

153.38
87.37

52.33
29.81

44.32
21.22

53.82
25.78

63.78
1.63
3.01

30.60
0.78
1.45

53.66
1.69
4.85

19.32
0.61
1.75

33.03
10.96
8.03

11.27
3.74
2.74

13.67
0.38
1.98

16.60
0.46
2.40

-

0.34

0.11

0.77

0.94

-

-

-

208.42 100.00

277.80 100.00
293.11 100.00
82.34
100.00
ทีม่ า : บริ ษัทฯ
หมายเหตุ : /1 เป็ นรายได้ ที่เกิดขึ ้นจากขาย Item เช่นการแลกเปลี่ยนทางการค้ า และสมาชิกที่ชําระเงินเพื่อได้ สิทธิพิเศษในการได้ รับ Item
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บริ ษัท อินิทรี ดิจิตอล จํากัด (มหาชน)
2.4

เป้าหมายการดําเนินธุรกิจ

บริ ษัทฯ มีวิสยั ทัศน์ จะเป็ นผู้ให้ บริ การเกมออนไลน์ที่ให้ บริ การเกมที่มีคณ
ุ ภาพบนเทคโนโลยีหรื อระบบปฏิบตั ิการที่
หลากหลาย (Multi-Platform) และเป็ นผู้นําในอุตสาหกรรมเกมออนไลน์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ บริ ษัทฯ จึงมี
เป้าหมายในการดําเนินธุรกิจดังต่อไปนี ้
- รักษาคุณภาพการให้ บริ การเกมออนไลน์ ที่เปิ ดให้ บริ การในปั จจุบัน และคัดสรรเกมใหม่ๆ ที่ตรงกับความ
ต้ องการของผู้บริ โภคทุกเพศทุกวัย รวมถึงเกมที่ให้ บริ การบนระบบปฏิบตั ิการ (Platform) ที่หลากหลาย หรื อ
เล่นร่ วมกันหลายระบบปฏิบตั ิการได้ (Cross-Platform) มาเปิ ดให้ บริ การเพิ่มเติม เพื่อให้ มีจํานวนผู้เล่นเกม
เพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่อง และมีรายได้ เติบโตขึ ้น
- ขยายธุรกิจการให้ บริ การเกม สูป่ ระเทศอื่นในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อขยายฐานลูกค้ า และเพิ่ม
ที่มาของแหล่งรายได้ ในการดําเนินธุรกิจ
- ดําเนินการพัฒนาเกมที่ทํางานบนระบบปฏิบตั ิการ (Platform) ที่หลากหลาย โดยการจัดตังหน่
้ วยงานพัฒนา
เกม หรื อร่วมลงทุนกับนักพัฒนาเกมทังคนไทย
้
และต่างชาติ โดยนําจุดแข็งอันได้ แก่ ประสบการณ์ และเงินทุน
ของบริ ษัทฯ ไปเสริ มกับความสามารถในการพัฒนาโปรแกรมของนักพัฒนาเกมที่มีศกั ยภาพ เพื่อพัฒนาเกมที่
บริ ษัทฯ เป็ นเจ้ าของลิขสิทธิ์ ออกให้ บริ การ
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