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รายงานการสอบทานงบการเงนิระหว่างกาลโดยผู้สอบบญัชีรับอนุญาต 

เสนอผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการของบริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรช่ัน จ ากดั (มหาชน)  

ขา้พเจา้ไดส้อบทานขอ้มูลทางการเงินรวมระหวา่งกาลของบริษทั เอเชียซอฟท ์คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และ           
ขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหวา่งกาลของบริษทั เอเชียซอฟท ์คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงประกอบดว้ย งบแสดงฐานะ
การเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจา้ของรวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจา้ของ
เฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุ
ประกอบขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลแบบยอ่ ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจัดท าและน าเสนอขอ้มูลทาง
การเงินรวมและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลน้ีตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง “การรายงานทางการเงิน
ระหวา่งกาล” ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการให้ขอ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินรวมและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
ระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้  

ขอบเขตการสอบทาน 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผูส้อบ
บญัชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลประกอบดว้ย การใชว้ิธีการสอบถามบุคลากรซ่ึงส่วน
ใหญ่เป็นผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและบญัชี และการวเิคราะห์เปรียบเทียบ และวธีิการสอบทานอ่ืน การสอบทานน้ีมีขอบเขตจ ากดั
กวา่การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ท าให้ขา้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเช่ือมัน่ว่าจะพบเร่ืองท่ีมีนัยส าคญัทั้งหมดซ่ึง
อาจจะพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่อาจแสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทานได ้

ข้อสรุป 

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวา่ขอ้มูลทางการเงินรวมและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัท าข้ึน
ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง “การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล” ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 
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ข้อมูลและเหตุการณ์ทีเ่น้น 

ขา้พเจ้าขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลอย่างย่อขอ้ 1 ซ่ึงระบุว่าส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด         

วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 กลุ่มกิจการมีขาดทุนสุทธิจ านวน 67.24 ลา้นบาท และบริษทัมีขาดทุนสุทธิจ านวน 70.73 ลา้นบาท 

และ ณ วนัเดียวกนั กลุ่มกิจการและบริษทัมีขาดทุนสะสมจ านวน 326.39 ลา้นบาท และ 347.29 ลา้นบาท ตามล าดบั เหตุการณ์

หรือสถานการณ์ดงักล่าวตลอดจนเร่ืองอ่ืนท่ีกล่าวถึงในหมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลอยา่งยอ่ขอ้ 1 แสดงให้

เห็นวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญัซ่ึงอาจเป็นเหตุให้เกิดขอ้สงสัยอยา่งมีนยัส าคญัเก่ียวกบัความสามารถในการด าเนินงาน

ต่อเน่ืองของกลุ่มกิจการและบริษทั ทั้งน้ี ขอ้สรุปของขา้พเจา้ไม่ไดเ้ปล่ียนแปลงไปเน่ืองจากเร่ืองน้ี 

 

 

 
สมภพ ผลประสาร 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 6941 
 
บริษัท มาซาร์ส จ ากดั 
กรุงเทพมหานคร 
13 พฤษภาคม 2562 



บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชัน จํากดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัท ี31 มีนาคม พ.ศ. 2562

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5 51,852 63,598 23,539 23,333

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน 6 65,572 64,918 51,564 58,464

เงินใหกู้ย้มืระยะสนัแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั 18(ง) - - 500 500

ค่าสิทธิจ่ายล่วงหนา้ส่วนทีหมุนเวยีน 10,943 3,475 1,424 2,835

สินทรัพยห์มุนเวียนอืน 7 37,747 37,056 16,914 16,612

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 166,114 169,047 93,941 101,744

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินฝากธนาคารทีติดภาระคาํประกนั 8 15,644 25,733 15,644 25,733

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 9(ก) - - 18,008 18,008

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 9(ข) 11,100 10,934 - -

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั 18(จ) - - - -

อุปกรณ์ 10 30,301 22,737 16,819 9,707

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 10 86,026 91,500 60,822 67,060

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 958 115 - -

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน 5,356 5,632 5,106 5,368

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 149,385 156,651 116,399 125,876

รวมสินทรัพย์ 315,499 325,698 210,340 227,620

กรรมการ  ____________________________________                   กรรมการ  ___________________________________________

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่เป็นส่วนหนึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลนี
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บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชัน จํากดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วนัท ี31 มีนาคม พ.ศ. 2562

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

หนีสินและส่วนของเจ้าของ

หนีสินหมุนเวยีน

เงินกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงิน 11 16,270 15,236 16,270 15,236

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน 12 51,089 60,734 29,601 30,773

รายไดแ้ละค่าสิทธิรับล่วงหนา้ 69,137 71,988 34,444 35,516

หนีสินจากคดีความฟ้องร้อง 13 29,117 - 29,117 -

หนีสินหมุนเวียนอืน 26,491 16,596 2,584 1,362

รวมหนีสินหมุนเวยีน 192,104 164,554 112,016 82,887

หนีสินไม่หมุนเวยีน

หนีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน 6,992 1,381 6,992 1,381

หนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 371 4,274 - -

หนีสินจากคดีความฟ้องร้อง 13 18,387 - 18,387 -

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 10,353 10,029 10,353 10,029

รวมหนีสินไม่หมุนเวยีน 36,103 15,684 35,732 11,410

รวมหนีสิน 228,207 180,238 147,748 94,297

ส่วนของเจ้าของ

ทุนเรือนหุน้

   ทุนจดทะเบียน

      หุน้สามญัจาํนวน 532,840,120 หุน้ 

        มูลค่าทีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท 14 532,840 512,346 532,840 512,346

   ทุนทีออกและชาํระแลว้

      หุน้สามญัจาํนวน 409,877,016 หุน้ 

         มูลค่าทีไดรั้บชาํระแลว้หุน้ละ 1 บาท 409,877 409,877 409,877 409,877

กาํไร (ขาดทุน) สะสม

   จดัสรรแลว้ - ทุนสาํรองตามกฎหมาย - - - -

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร (326,386) (259,143) (347,285) (276,554)

องคป์ระกอบอืนของส่วนของเจา้ของ (26,555) (25,514) - -

รวมส่วนของผูเ้ป็นเจา้ของของบริษทัใหญ่ 56,936 125,220 62,592 133,323

ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 30,356 20,240 - -

รวมส่วนของเจ้าของ 87,292 145,460 62,592 133,323

รวมหนีสินและส่วนของเจ้าของ 315,499 325,698 210,340 227,620

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่เป็นส่วนหนึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลนี
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ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ

31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ 127,429 155,836 38,775 77,222

ตน้ทุนขายและการใหบ้ริการ (81,375) (107,474) (33,009) (50,340)

กาํไรขนัต้น 46,054 48,362 5,766 26,882

รายไดอื้น 1,850 2,622 3,593 6,696

ค่าใชจ่้ายในการขาย (20,516) (23,568) (7,058) (12,195)

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (39,817) (46,600) (25,367) (29,268)

ค่าใชจ่้ายจากคดีความฟ้องร้อง 13 (47,504) - (47,504) -

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าและจาํหน่ายของ

ค่าสิทธิจ่ายล่วงหนา้ - (52) - (116)                        

กลบัรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าของ

   สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 10 - 13,468 - 13,394

กลบัรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าของ

   เงินใหกู้ยื้มระยะสนัแก่บริษทัยอ่ย - - - 4,815

ตน้ทุนทางการเงิน (161) (321) (161) (264)

ส่วนแบ่งกาํไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 9 (ข) 166 167 - -

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ (59,928) (5,922) (70,731) 9,944

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 15 3,061 (169) - -

กาํไร (ขาดทุน) สุทธิสําหรับงวด (56,867) (6,091) (70,731) 9,944

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน:

รายการทีจะจดัประเภทรายการใหม่ไปยงั

   กาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ผลต่างของอตัราแลกเปลียนจากการแปลงค่า

    งบการเงินทีเป็นเงินตราต่างประเทศ (1,301) 3,050 - -

กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืนสําหรับงวด - สุทธิจากภาษี (1,301) 3,050 - -

กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด (58,168) (3,041) (70,731) 9,944
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หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่เป็นส่วนหนึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลนี

บริษทั เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชัน จํากดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัท ี31 มีนาคม พ.ศ. 2562

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกจิการ



ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ

31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

การแบ่งปันกาํไร(ขาดทุน)สุทธิ

ส่วนทีเป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบริษทัใหญ่ (67,243) (3,802) (70,731) 9,944

ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 10,376 (2,289) - -

(56,867) (6,091) (70,731) 9,944

การแบ่งปันกาํไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม

ส่วนทีเป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบริษทัใหญ่ (68,284) 230 (70,731) 9,944

ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 10,116 (3,271) - -

(58,168) (3,041) (70,731) 9,944

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขนัพนืฐาน (บาท) 16 (0.16)                       (0.01)                       (0.17)                       0.02                        

กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ปรับลด 16 (0.16)                       (0.01)                       (0.17)                       0.02                        

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่เป็นส่วนหนึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลนี

6

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัท ี31 มีนาคม พ.ศ. 2562

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกจิการ

บริษทั เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชัน จํากดั (มหาชน)



กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน การเปลยีนแปลง

จัดสรรแล้ว - ผลต่างจากการแปลงค่า ส่วนได้เสียของ รวมส่วนของ

ทุนทอีอกและ ส่วนเกนิ ทุนสํารอง งบการเงินทเีป็น บริษทัใหญ่ รวมองค์ประกอบอืน ผู้เป็นเจ้าของ ส่วนได้เสียทไีม่มี รวมส่วนของ

ชําระแล้ว มูลค่าหุ้น ตามกฎหมาย ยงัไม่ได้จัดสรร เงินตราต่างประเทศ ในบริษทัย่อย ของส่วนของเจ้าของ ของบริษทัใหญ่ อาํนาจควบคุม เจ้าของ

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี1 มกราคม พ.ศ. 2561 409,877 - - (274,453) (5,027) (612) (5,639) 129,785 (7,150) 122,635

การเปลยีนแปลงในส่วนของเจ้าของสําหรับงวด

เงินปันผล - - - - - - - - (2,360) (2,360)

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด - - - (3,802) 4,032 - 4,032 230 (3,271) (3,041)

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี31 มีนาคม พ.ศ. 2561 409,877 - - (278,255) (995) (612) (1,607) 130,015 (12,781) 117,234

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี1 มกราคม พ.ศ. 2562 409,877 - - (259,143) (13,925) (11,589) (25,514) 125,220 20,240 145,460

การเปลยีนแปลงในส่วนของเจ้าของสําหรับงวด

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด - - - (67,243) (1,041) - (1,041) (68,284) 10,116 (58,168)

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี31 มีนาคม พ.ศ. 2562 409,877 - - (326,386) (14,966) (11,589) (26,555) 56,936 30,356 87,292

7

บริษทั เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชัน จํากดั (มหาชน)

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของเจ้าของ

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัท ี31 มีนาคม พ.ศ. 2562

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่เป็นส่วนหนึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลนี

ข้อมูลทางการเงินรวม (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

ส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษทัใหญ่

กาํไร (ขาดทุน) สะสม

องค์ประกอบอืนของส่วนของเจ้าของ



ทุนทีออกและ ส่วนเกิน จัดสรรแล้ว - รวมส่วนของ

ชําระแล้ว มูลค่าหุ้น ทุนสํารองตามกฎหมาย ยังไม่ได้จัดสรร เจ้าของ

พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 1 มกราคม พ.ศ. 2561 409,877 - - (293,164) 116,713

การเปลยีนแปลงในส่วนของเจ้าของสําหรับงวด

กาํไรเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับปี - - - 9,944 9,944

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 409,877 - - (283,220) 126,657

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 1 มกราคม พ.ศ. 2562 409,877 - - (276,554) 133,323

การเปลยีนแปลงในส่วนของเจ้าของสําหรับงวด

ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด - - - (70,731) (70,731)

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 409,877 - - (347,285) 62,592

8

บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชัน จํากัด (มหาชน)

ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่เป็นส่วนหนึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลนี

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของเจ้าของ (ต่อ)

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัท ี31 มีนาคม พ.ศ. 2562

กําไร (ขาดทุน) สะสม



บริษทั เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชัน จํากดั (มหาชน)

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2562

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ

31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน 

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนคา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้ (59,928) (5,922) (70,732) 9,944

รายการปรับปรุง

   คา่เสือมราคาและคา่ตดัจาํหน่าย 10 9,561 15,459 7,549 10,266

   หนีสงสัยจะสูญ (กลบัรายการ) (6) (3,346) 475 -

   กลบัรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินใหกู้ย้มื

 ระยะสันแก่บริษทัยอ่ย - - - (4,815)

   ส่วนแบ่ง (กาํไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 9(ข) (166) (167) - -

   ขาดทุนจากการดอ้ยคา่และจาํหน่ายคา่สิทธิจ่ายล่วงหนา้ 1,240 52 1,241                       116                          

   กลบัรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - (13,468) - (13,394)                   

   (กาํไร) ขาดทุนจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ (32) 138 (32) (117)

   รายไดเ้งินปันผล - - - (3,540)

   (กาํไร) ขาดทุนจากอตัราแลกเปลียนทียงัไม่เกิดขนึจริง (141) 4,371 488 3,352

   ผลเสียหายจากคดีความ 47,504 - 47,504 -

   คา่ใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน 324 287 324 287

   ตน้ทุนทางการเงิน 161 321 161 264

กระแสเงินสดก่อนการเปลียนแปลงในสินทรัพย์

   และหนีสินดาํเนินงาน (1,483)                     (2,275)                     (13,022) 2,363

การเปลียนแปลงในสินทรัพยแ์ละหนีสินดาํเนินงาน

   ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน (723) (8,883) 5,828 1,795

   คา่สิทธิจา่ยล่วงหนา้ (8,679) 5,586 198 4,821

   สินทรัพยห์มุนเวียนอืน (279) 9,121 43 (203)

   สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี - (2) - -

   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน 276 (247) 261 (131)

   เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน (8,475) (12,172) (115) (4,847)

   รายไดแ้ละคา่สิทธิรับล่วงหนา้ (2,851) (14,144) (1,071) (9,901)

   หนีสินหมุนเวียนอืน 8,781 (1,778) 108 (331)

   หนีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี - (9) - -

เงินสด (ใชไ้ปใน) ไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน (13,433)                   (24,803)                   (7,770) (6,434)

   ดอกเบียรับ 74 343 46 716

   ดอกเบียจา่ย (613) (321) (579) (264)

   ภาษีเงินไดจ่้าย (2,098) (169) (345) -

เงนิสด (ใช้ไปใน) สุทธิได้มาจากกจิกรรมดาํเนินงาน (16,070) (24,950) (8,648) (5,982)

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่เป็นส่วนหนึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลนี

9

งบกระแสเงนิสด

ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ



บริษทั เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชัน จํากดั (มหาชน)

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2562

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ

31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน

เงินฝากธนาคารทีตดิภาระคาํประกนั(เพมิขึน) ลดลง 10,089 (57) 10,089                     (57)

เงินสดจา่ยเงินใหกู้ย้มืระยะสันแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั - - - (300)                        

เงินสดจา่ยเงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั - - - (65)

เงินสดจา่ยซืออุปกรณ์ (3,757) (1,064) (2,119) (842)

เงินสดจา่ยซือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (2,146) (4,262) - (3,475)

เงินสดรับจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 32 786 32 138

เงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ย - - - 1,770

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน 4,218 (4,597) 8,002 (2,831)

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ

เงินกูย้มืระยะสันจากสถาบนัการเงินเพมิขึน (ลดลง) สุทธิ 11 1,034 2,147 1,034 2,147

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสันจากกรรมการ - 35 - -

เงินสดจา่ยชาํระหนีสินตามสัญญาเช่าการเงิน (296) (157) (296) (157)                        

เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมจัดหาเงนิ 738 2,025 738 1,990                       

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงนิ (745) 4,032 - -

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพมิขึน (ลดลง) สุทธิ (11,859) (23,490) 92 (6,823)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด 63,598 135,153 23,334 75,308

กาํไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปลียนทียงัไม่เกิดขนึจริง

   ของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 113 198 113 (220)

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดปลายงวด 51,852 111,861 23,539 68,265

รายการทีไม่ใช่เงนิสด

ซือสินทรัพยถ์าวรภายใตส้ัญญาเช่าทางการเงิน 8,033 - 8,033 -

เงินปันผลคา้งรับจากบริษทัยอ่ย - - - 1,770                       

ซือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนโดยยงัไม่ไดช้าํระเงิน - 7,438 - 7,438

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่เป็นส่วนหนึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลนี

10

งบกระแสเงนิสด (ตอ่)

ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ



บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2562  

 

11 

1 ข้อมูลทัว่ไป 
 

(ก) บริษทั เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) (“บริษทั”) เป็นบริษทัมหำชนจ ำกดั ซ่ึงจดัตั้งข้ึนในประเทศไทยและ    
เป็นบริษทัจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและมีท่ีอยูต่ำมท่ีไดจ้ดทะเบียน ดงัน้ี 
9/283 - 5 ชั้น 28  อำคำร ยเูอม็ ทำวเวอร์  ถนนรำมค ำแหง  แขวงสวนหลวง  เขตสวนหลวง  กรุงเทพมหำนคร 
เพ่ือวตัถุประสงคใ์นกำรรำยงำนขอ้มูล จึงรวมเรียกบริษทัและบริษทัยอ่ยวำ่ “กลุ่มกิจกำร” 
กลุ่มกิจกำรประกอบธุรกิจหลกัในกำรจดัจ ำหน่ำยและใหบ้ริกำรเกมคอมพิวเตอร์ทั้งเกมออนไลน์และเกมออฟไลน์ 
ข้อมูลทำงกำรเงินรวมและข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำรระหว่ำงกำลได้รับอนุมัติจำกคณะกรรมกำรบริษัทเม่ือวนัท่ี                      
13 พฤษภำคม พ.ศ. 2562 
ขอ้มูลทำงกำรเงินรวมและขอ้มูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำรระหวำ่งกำลท่ีน ำเสนอน้ีไดมี้กำรสอบทำนแต่ยงัไม่ไดต้รวจสอบ 

(ข) ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2562 กลุ่มกิจกำรมีขำดทุนสุทธิจ ำนวน 62.74 ลำ้นบำท และบริษทัมี
ขำดทุนสุทธิจ ำนวน 70.73 ลำ้นบำท และ ณ วนัเดียวกนั กลุ่มกิจกำรและบริษทัมีขำดทุนสะสมจ ำนวน 326.39 ลำ้นบำท และ 
347.29 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั ปัจจยัเหล่ำน้ีเป็นเหตุให้เกิดขอ้สงสัยอย่ำงมีนยัส ำคญัเก่ียวกบัควำมสำมำรถในกำรด ำเนินงำน
ต่อเน่ืองของกลุ่มกิจกำร ซ่ึงควำมสำมำรถในกำรด ำเนินงำนต่อเน่ืองของกลุ่มกิจกำรข้ึนอยู่กับควำมส ำเร็จในกำรเปิด
ให้บริกำรเกมใหม่ กำรหำแหล่งเงินทุน และกำรปรับปรุงกำรด ำเนินงำนในอนำคต ผูบ้ริหำรจึงพิจำรณำวำ่กำรจดัท ำขอ้มูล
ทำงกำรเงินส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2562 ของกลุ่มกิจกำรตำมขอ้สมมติฐำนทำงบญัชีวำ่กิจกำรจะ
ด ำเนินงำนอยำ่งต่อเน่ืองเป็นกำรถูกตอ้งและเหมำะสมแลว้ 

 
2 นโยบำยกำรบัญชี 

 

2.1  เกณฑ์ในกำรจดัท ำงบกำรเงนิ 
 

ขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำลไดจ้ดัท ำข้ึนตำมมำตรฐำนกำรบญัชีไทย ฉบบัท่ี 34 เร่ืองกำรรำยงำนทำงกำรเงินระหวำ่งกำล 
ขอ้มูลทำงกำรเงินหลกั (คือ งบแสดงฐำนะกำรเงิน งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของเจำ้ของและ
งบกระแสเงินสด) ไดน้ ำเสนอในรูปแบบท่ีสอดคลอ้งกบัรูปแบบของงบกำรเงินประจ ำปีซ่ึงเป็นไปตำมมำตรฐำนกำรบญัชี
ไทย ฉบบัท่ี 1 เร่ือง กำรน ำเสนองบกำรเงิน  ส่วนหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินจดัท ำเป็นแบบยอ่ บริษทัไดเ้ปิดเผยหมำยเหตุ
ประกอบ งบกำรเงินเพ่ิมเติมตำมขอ้ก ำหนดในประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพยท่ี์ออกภำยใต้
พระรำชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์  

 

ขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำลน้ีควรอ่ำนควบคู่กบังบกำรเงินของรอบปีบญัชีวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 
 

ขอ้มูลทำงกำรเงินรวมและขอ้มูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำรระหวำ่งกำลฉบบัภำษำองักฤษจดัท ำข้ึนจำกขอ้มูลทำงกำรเงิน
ระหวำ่งกำลภำษำไทยท่ีจดัท ำตำมกฎหมำย ในกรณีท่ีมีเน้ือควำมขดัแยง้กนัหรือมีกำรตีควำมแตกต่ำงกนัให้ใชข้อ้มูลทำง
กำรเงินระหวำ่งกำลฉบบัภำษำไทยเป็นหลกั 
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2 นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 

นโยบำยกำรบญัชีท่ีใชใ้นกำรจดัท ำขอ้มูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลเป็นนโยบำยเดียวกนักบันโยบำยกำรบญัชีท่ีใชใ้นกำร
จดัท ำงบกำรเงินส ำหรับงวดปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 

 

รำยจ่ำยท่ีเกิดข้ึนเป็นคร้ังครำวในระหว่ำงงวดปีบญัชีจะแสดงเป็นค่ำใชจ่้ำยหรือค่ำใชจ่้ำยรอกำรตดับัญชีโดยใช้เกณฑ์
เดียวกบักำรแสดงรำยจ่ำยเป็นค่ำใชจ่้ำยหรือค่ำใชจ่้ำยรอกำรตดับญัชี ณ วนัส้ินงวดปีบญัชี 

 

ภำษีเงินไดร้ะหวำ่งกำลตั้งคำ้งจ่ำยไวโ้ดยใชอ้ตัรำภำษีเดียวกบัท่ีใชก้บัผลก ำไรรวมทั้งปีท่ีคำดวำ่จะได ้
 

2.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิใหม่ 

ในระหวำ่งปีปัจจุบนั สภำวชิำชีพบญัชีไดป้ระกำศใชม้ำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) และฉบบัใหม่จ ำนวนหลำยฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ ำหรับงบกำรเงินท่ีมีรอบ
ระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2562 มำตรฐำน กำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำวไดรั้บกำรปรับปรุง
หรือจดัใหมี้ข้ึนเพ่ือใหมี้เน้ือหำเท่ำเทียมกบัมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินระหวำ่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นกำรอธิบำย
ใหช้ดัเจนเก่ียวกบัวธีิปฏิบติัทำงกำรบญัชีและกำรใหแ้นวปฏิบติัทำงบญัชีกบัผูใ้ชม้ำตรฐำน  

ฝ่ำยบริหำรของบริษทัและบริษทัย่อยเช่ือว่ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับปรับปรุงดงักล่ำว ส่วนใหญ่จะไม่มี
ผลกระทบอยำ่งเป็นสำระส ำคญัต่องบกำรเงินเม่ือน ำมำถือปฏิบติั อยำ่งไรก็ตำม มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่
ซ่ึงไดมี้กำรเปล่ียนแปลงหลกักำรส ำคญั สำมำรถสรุปไดด้งัน้ี 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 15 เร่ือง รำยไดจ้ำกสญัญำท่ีท ำกบัลูกคำ้ 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 15 ใช้แทนมำตรฐำนกำรบัญชีและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชีท่ีเก่ียวขอ้ง

ต่อไปน้ี 

- มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สญัญำก่อสร้ำง 

- มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รำยได ้

- กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 31 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รำยได ้– รำยกำรแลกเปล่ียนเก่ียวกบับริกำรโฆษณำ 

- กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 13 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคำ้ 

- กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับท่ี 15 (ปรับปรุง 2560)  เ ร่ือง สัญญำส ำหรับกำรก่อสร้ำง

อสงัหำริมทรัพย ์

- กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง กำรโอนสินทรัพยจ์ำกลูกคำ้ 
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2 นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 

กิจกำรตอ้งใชม้ำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 15 กบัสัญญำท่ีท ำกบัลูกคำ้ทุกสญัญำ ยกเวน้สัญญำท่ีอยูใ่นขอบเขต
ของมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัอ่ืน มำตรฐำนฉบบัน้ีไดก้ ำหนดหลกักำร 5 ขั้นตอนส ำหรับกำรรับรู้รำยไดท่ี้เกิดข้ึนจำกสัญญำท่ี
ท ำกับลูกค้ำโดยกิจกำรจะรับรู้รำยได้ในจ ำนวนเงินท่ีสะท้อนถึงส่ิงตอบแทนท่ีกิจกำรคำดว่ำจะมีสิทธิได้รับจำกกำร
แลกเปล่ียนสินคำ้หรือบริกำรท่ีได้ ส่งมอบให้แก่ลูกคำ้และก ำหนดให้กิจกำรตอ้งใชดุ้ลยพินิจและพิจำรณำขอ้เท็จจริงและ
เหตุกำรณ์ท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดในกำรพิจำรณำตำมหลกักำรในแต่ละขั้นตอน  

ฝ่ำยบริหำรของบริษทัและบริษทัยอ่ยเช่ือวำ่มำตรฐำนฉบบัดงักล่ำวจะไม่มีผลกระทบอยำ่งเป็นสำระส ำคญัต่องบกำรเงินของ
บริษทัและบริษทัยอ่ย 

2.3 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิทีจ่ะมผีลบังคบัใช้ในอนำคต 

สภำวิชำชีพบญัชีไดป้ระกำศใชม้ำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทำงกำรเงิน จ ำนวน 5 ฉบบั และมำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 16 เร่ือง สัญญำเช่ำ ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ ำหรับงบกำรเงินท่ีมีรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมในหรือ
หลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2563 หลกักำรส ำคญัของมำตรฐำนดงักล่ำวสรุปไดด้งัน้ี 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทำงกำรเงิน  

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทำงกำรเงิน ประกอบดว้ย มำตรฐำนกำรบญัชี มำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงิน และกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน จ ำนวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่  

- มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 32 เร่ือง กำรแสดงรำยกำรเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
- มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 7 เร่ือง กำรเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
- มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 9 เร่ือง เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
- กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 16 เร่ือง กำรป้องกนัควำมเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงำน

ต่ำงประเทศ 
- กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 19 เร่ือง กำรช ำระหน้ีสินทำงกำรเงินดว้ยตรำสำรทุน 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินกลุ่มดงักล่ำวขำ้งตน้ ก ำหนดหลกักำรเก่ียวกบักำรจดัประเภทรำยกำร กำรวดัมูลค่ำเคร่ืองมือ
ทำงกำรเงินดว้ยมูลค่ำยติุธรรมหรือรำคำทุนตดัจ ำหน่ำยโดยพิจำรณำจำกประเภทของตรำสำรทำงกำรเงิน ลกัษณะของกระแส
เงินสดตำมสัญญำและแผนธุรกิจของกิจกำร (Business Model) หลกักำรเก่ียวกบัวิธีกำรค ำนวณกำรดอ้ยค่ำของเคร่ืองมือทำง
กำรเงินโดยใชแ้นวคิดของผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึน และหลกักำรเก่ียวกบักำรบญัชีป้องกนัควำมเส่ียง รวมถึง
กำรแสดงรำยกำรและกำรเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทำงกำรเงิน  

กลุ่มมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ดงักล่ำวขำ้งตน้น ำมำใชแ้ทนมำตรฐำนกำรบญัชี มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชี และแนวปฏิบติัทำงกำรบญัชี ดงัต่อไปน้ี  

- มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 101 เร่ือง หน้ีสงสยัจะสูญและหน้ีสูญ 
- มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 103 เร่ือง กำรเปิดเผยขอ้มูลในงบกำรเงินของธนำคำรและสถำบนักำรเงินท่ีคลำ้ยคลึงกนั 
- มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 104 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง กำรบญัชีส ำหรับกำรปรับโครงสร้ำงหน้ีท่ีมีปัญหำ 
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2 นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 

2.3 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิทีจ่ะมผีลบังคบัใช้ในอนำคต (ต่อ) 

- มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 105 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง กำรบญัชีส ำหรับเงินลงทุนในตรำสำรหน้ีและตรำสำรทุน 
- มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 106 เร่ือง กำรบญัชีส ำหรับกิจกำรท่ีด ำเนินธุรกิจเฉพำะดำ้นกำรลงทุน 
- มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 107 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง กำรแสดงรำยกำรและกำรเปิดเผยขอ้มูลส ำหรับเคร่ืองมือทำง

กำรเงิน 
- กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชี เร่ือง สินทรัพยท่ี์ลูกหน้ีโอนใหเ้พ่ือช ำระหน้ี 
- แนวปฏิบติัทำงกำรบญัชีส ำหรับกำรตดัรำยกำรสินทรัพยท์ำงกำรเงินและหน้ีสินทำงกำรเงิน 
- แนวปฏิบติัทำงกำรบญัชีส ำหรับธุรกิจประกนัภยัในกำรก ำหนดให้เคร่ืองมือทำงกำรเงินเป็นเคร่ืองมือทำงกำรเงินท่ี

แสดงมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยติุธรรมผำ่นก ำไรหรือขำดทุน 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 16 เร่ือง สญัญำเช่ำ 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 16 เร่ือง สัญญำเช่ำ ก ำหนดหลกักำรของกำรรับรู้รำยกำร กำรวดัมูลค่ำ กำรแสดง
รำยกำรและกำรเปิดเผยขอ้มูลของสัญญำเช่ำ และก ำหนดให้ผูเ้ช่ำรับรู้สินทรัพยแ์ละหน้ีสินส ำหรับสัญญำเช่ำทุกรำยกำรท่ีมี
ระยะเวลำในกำรเช่ำมำกกว่ำ 12 เดือน และกำรบญัชีส ำหรับผูใ้ห้เช่ำไม่มีกำรเปล่ียนแปลงอย่ำงมีสำระส ำคญั ผูใ้ห้เช่ำยงัคง
ตอ้งจดัประเภทสญัญำเช่ำเป็นสญัญำเช่ำด ำเนินงำนหรือสญัญำเช่ำเงินทุนตำมหลกักำรเดิม 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำวขำ้งตน้น ำมำใชแ้ทนมำตรฐำนกำรบญัชี กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชี และกำร
ตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ดงัต่อไปน้ี 
- มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง สญัญำเช่ำ 
- กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 15 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง สญัญำเช่ำด ำเนินงำน – ส่ิงจูงใจท่ีใหแ้ก่ผูเ้ช่ำ 
- กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง กำรประเมินเน้ือหำสัญญำเช่ำท่ีท ำข้ึนตำมรูปแบบ

กฎหมำย 
- กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 4  (ปรับปรุง 2561) เร่ือง กำรประเมินว่ำขอ้ตกลงประกอบดว้ย

สญัญำเช่ำหรือไม่ 

ปัจจุบนัฝ่ำยบริหำรของกลุ่มบริษทัอยูร่ะหว่ำงกำรประเมินผลกระทบต่องบกำรเงินในปีท่ีเร่ิมใชม้ำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงินฉบบัดงักล่ำว 

 

 

 

 

 



บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2562  
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3 กำรประมำณกำร 
 

ในกำรจดัท ำขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำล ผูบ้ริหำรตอ้งใชดุ้ลยพินิจ กำรประมำณกำรและขอ้สมมติท่ีมีผลกระทบต่อกำรน ำ
นโยบำยกำรบญัชีมำใช ้และจ ำนวนเงินของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน รำยไดแ้ละค่ำใชจ่้ำย ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอำจจะแตกต่ำงจำกกำร
ประมำณกำร 
 

ในกำรจดัท ำขอ้มูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำล ผูบ้ริหำรจะใชดุ้ลยพินิจท่ีมีนยัส ำคญัในกำรน ำนโยบำยกำรบญัชีของกลุ่มกิจกำร
และแหล่งท่ีมำของขอ้มูลท่ีส ำคญัของควำมไม่แน่นอนในกำรประมำณกำรท่ีมีอยู่มำใช้เช่นเดียวกับงบกำรเงินรวมและ             
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำรส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 

 
4 ข้อมูลจ ำแนกตำมส่วนงำน 

 

คณะกรรมกำรบริษทั คือ ผูมี้อ  ำนำจตดัสินใจสูงสุดดำ้นกำรด ำเนินงำนของกลุ่มกิจกำร ผูบ้ริหำรก ำหนดส่วนงำนด ำเนินงำนจำก
ขอ้มูลท่ีถูกสอบทำนโดยคณะกรรมกำรบริษทั และมีวตัถุประสงคเ์พื่อจดัสรรทรัพยำกรและประเมินผลกำรปฏิบติังำน 
 

คณะกรรมกำรบริษทัพิจำรณำธุรกิจจำกเขตภูมิศำสตร์และประเภทผลิตภณัฑ์และบริกำร ส ำหรับเขตภูมิศำสตร์ ผูบ้ริหำร
พิจำรณำจำกผลกำรปฏิบติังำนในเขตประเทศไทย ประเทศสิงคโปร์ ประเทศมำเลเซีย  ประเทศฟิลิปปินส์และประเทศอ่ืนๆ 
ส ำหรับประเภทผลิตภณัฑแ์ละบริกำร ผูบ้ริหำรพิจำรณำกิจกรรมจำกกำรให้บริกำรเกมออนไลน์ จำกกำรเป็นตวัแทนจ ำหน่ำย
และจำกกำรใหบ้ริกำรโฆษณำในเขตภูมิศำสตร์เหล่ำน้ี รำยไดห้ลกัของกิจกำรเกิดจำกกำรใหบ้ริกำรเกมออนไลน์  
 

คณะกรรมกำรบริษทัไดป้ระเมินผลกำรปฏิบติักำรของส่วนงำนด ำเนินงำนโดยวดัมูลค่ำของก ำไรก่อนดอกเบ้ียก่อนค่ำใชจ่้ำย
ทำงภำษีท่ีไดป้รับปรุงแลว้ เกณฑ์ในกำรวดัมูลค่ำนั้นไม่รวมหน่วยงำนด ำเนินงำนท่ียกเลิกและผลกระทบของค่ำใชจ่้ำยท่ีไม่ควร
เกิดข้ึนอีกจำกส่วนงำนด ำเนินงำน เช่น ตน้ทุนปรับโครงสร้ำง ค่ำใชจ่้ำยเก่ียวกบักฎหมำย และกำรดอ้ยค่ำของค่ำควำมนิยม เม่ือกำร
ดอ้ยค่ำนั้นเกิดจำกเหตุกำรณ์ท่ีเกิดไม่บ่อย กำรวดัมูลค่ำนั้นจะไม่รวมผลกระทบของกำรจ่ำยโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑท่ี์ช ำระดว้ยตรำ
สำรทุน และก ำไรขำดทุนท่ียงัไม่รับรู้ของสินทรัพยท์ำงกำรเงิน นอกจำกน้ีรำยไดท้ำงกำรเงินและตน้ทุนทำงกำรเงินจะไม่ถูก
จดัสรรไปยงัส่วนงำนด ำเนินงำน เพรำะฝ่ำยบริหำรกำรเงินส่วนกลำงท ำหนำ้ท่ีบริหำรจดักำรเก่ียวกบักำรเงินของกลุ่มกิจกำร 
 

รำยไดร้ะหวำ่งส่วนงำนนั้นมีกำรต่อรองรำคำกนัเป็นอิสระในลกัษณะของผูท่ี้ไม่มีควำมเก่ียวขอ้งกนั รำยไดจ้ำกลูกคำ้ภำยนอกท่ี
รำยงำนแก่คณะกรรมกำรบริษทันั้นวดัมูลค่ำลกัษณะเดียวกนักบัมูลค่ำในก ำไรหรือขำดทุน 
 

ขอ้มูลส่วนงำนด ำเนินงำนท่ีน ำเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรำยงำนภำยในของบริษทัท่ีผูมี้อ  ำนำจตดัสินใจสูงสุดดำ้นกำรด ำเนินงำน
ไดรั้บและสอบทำนอยำ่งสม ่ำเสมอเพ่ือใชใ้นกำรตดัสินใจในกำรจดัสรรทรัพยำกรให้กบัส่วนงำนและประเมินผลกำรด ำเนินงำน
ของส่วนงำน ทั้งน้ีผูมี้อ  ำนำจตดัสินใจสูงสุดดำ้นกำรด ำเนินงำนของบริษทั คือคณะกรรมกำรบริษทั 

เพ่ือวตัถุประสงคใ์นกำรบริหำรงำน บริษทัและบริษทัยอ่ยจดัโครงสร้ำงองคก์รเป็นหน่วยธุรกิจตำมประเภทของผลิตภณัฑแ์ละ
บริกำร บริษทัและบริษทัยอ่ยมีส่วนงำนท่ีรำยงำนทั้งส้ิน 3 ส่วนงำน ดงัน้ี  
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หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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4 ข้อมูลจ ำแนกตำมส่วนงำน (ต่อ) 

• ส่วนงำนจำกกำรให้บริกำรเกมออนไลน์ เป็นส่วนงำนท่ีให้บริกำรเกมท่ีด ำเนินงำนผ่ำนระบบอินเตอร์เน็ต โดยใชร้ะบบ
เซิร์ฟเวอร์ (server) ของกลุ่มกิจกำร 

• ส่วนงำนจำกกำรเป็นตวัแทนจ ำหน่ำย เป็นส่วนงำนกำรเป็นตวัแทนจ ำหน่ำยผลิตภณัฑ์เกมพีซี (PC Offline game) และ 
กำรใหบ้ริกำรช่องทำงกำรช ำระเงิน 

• ส่วนงำนจำกกำรโฆษณำ เป็นส่วนงำนกำรให้บริกำรดำ้นกำรตลำดผ่ำนเครือข่ำยทำงอินเทอร์เน็ตและให้บริกำรขำยส่ือ
โฆษณำ 

 

ผูมี้อ ำนำจตดัสินใจสูงสุดสอบทำนผลกำรด ำเนินงำนของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจำกกันเพ่ือวตัถุประสงค์ในกำรตดัสินใจ
เก่ียวกบักำรจดัสรรทรัพยำกรและกำรประเมินผลกำรปฏิบติังำน บริษทัประเมินผลกำรปฏิบติังำนของส่วนงำนโดยพิจำรณำ
จำกก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรด ำเนินงำนซ่ึงวดัมูลค่ำโดยใชเ้กณฑเ์ดียวกบัท่ีใชใ้นกำรวดัก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรด ำเนินงำนใน
งบกำรเงิน  
 
กำรบนัทึกบญัชีส ำหรับรำยกำรระหวำ่งส่วนงำนท่ีรำยงำนเป็นไปในลกัษณะเดียวกบักำรบนัทึกบญัชีส ำหรับรำยกำรธุรกิจกบั
บุคคลภำยนอก 
 



บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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4 ข้อมูลจ ำแนกตำมส่วนงำน (ต่อ) 
 

ขอ้มูลรำยไดแ้ละก ำไรของส่วนงำนของบริษทัและบริษทัยอ่ยส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 มีดงัต่อไปน้ี  
 

 ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนำคม 

 ส่วนงำนเกมออนไลน์ 1) ส่วนงำนตัวแทนจ ำหน่ำย 2) ส่วนงำนโฆษณำ3) อ่ืน ๆ งบกำรเงินรวม 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
           

รำยไดจ้ำกกำรขำยและบริกำรให้กบัลูกคำ้ภำยนอก 122,070 133,216 5,027 888 - 13,225 332 8,507 127,429 155,836 
           

 ก ำไร (ขำดทุน) ของส่วนงำน 42,442 45,436 3,403 146 - 307 209 2,780 46,054 48,362 
 ขำดทุนจำกกำรจ ำหน่ำยค่ำสิทธิจ่ำยล่วงหนำ้ - (927) - - - - - - - (927) 
 ขำดทุนจำกกำรจ ำหน่ำยของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - (7,972) - - - - - - - (7,972) 
รำยได ้(ค่ำใช้จ่ำย) ท่ีไม่ไดปั้นส่วน:           
ดอกเบ้ียรับ         74 190 
รำยไดอ่ื้น         1,776 2,432 
ค่ำใช้จ่ำยอ่ืน         (107,837) (47,853) 
ตน้ทุนทำงกำรเงิน         (161) (321) 
ส่วนแบ่งก ำไร (ขำดทุน) จำกเงินลงทุนในบริษทัร่วม         166 167 
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได ้         3,061 (169) 

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุม         (10,376) 2,289 

ก ำไร (ขำดทุน) ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของผูเ้ป็นเจำ้ของ
ของบริษทัใหญ่ส ำหรับงวด         (67,243) (3,802) 

 
1) ส่วนงำนจำกกำรให้บริกำรเกมออนไลน์ เป็นส่วนงำนท่ีให้บริกำรเกมท่ีด ำเนินงำนผำ่นระบบอินเตอร์เน็ต โดยใชร้ะบบเซิร์ฟเวอร์ (server) ของกลุ่มกิจกำร 
2) ส่วนงำนจำกกำรเป็นตวัแทนจ ำหน่ำย เป็นส่วนงำนกำรเป็นตวัแทนจ ำหน่ำยผลิตภณัฑเ์กมพีซี (PC Offline game) และกำรให้บริกำรช่องทำงกำรช ำระเงิน 

3) ส่วนงำนจำกกำรเป็นโฆษณำ เป็นส่วนงำนกำรให้บริกำรดำ้นกำรตลำดผำ่นเครือข่ำยทำงอินเทอร์เน็ต และให้บริกำรขำยส่ือโฆษณำ 

 



บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2562  

 

18 

4 ข้อมูลจ ำแนกตำมส่วนงำน (ต่อ) 
 

ข้อมูลเกีย่วกบัเขตภูมศิำสตร์  
 

รำยไดจ้ำกลูกคำ้ภำยนอกส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 ก ำหนดข้ึนตำมสถำนท่ีตั้ง
ของบริษทัและบริษทัยอ่ย ดงัน้ี 
 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนำคม พนับำท พนับำท 
   

ไทย 38,895 90,503 
สิงคโปร์ 26,342 38,810 
มำเลเซีย 23,575 18,208 
ฟิลิปปินส์ 38,617 8,315 
ประเทศอ่ืนๆ - - 

รวม 127,429 155,836 

 

5 เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด 
 

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2562 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 ดงัน้ี 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 ยังไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยังไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว 
 31 มีนำคม 31 ธันวำคม 31 มีนำคม 31 ธันวำคม 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

เงินสดในมือ 334 352 30 46 

เงินฝำกธนำคำรประเภท     

   จ่ำยคืนเม่ือทวงถำม 51,518 63,246 23,509 23,287 

รวมเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 51,852 63,598 23,539 23,333 
 

ณ วนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2562 เงินฝำกธนำคำรประเภทจ่ำยคืนเม่ือทวงถำมมีอตัรำดอกเบ้ียระหว่ำงร้อยละ 0.37 ถึง ร้อย
ละ 1.15 ต่อปี (31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 : ร้อยละ 0.37 ถึง 1.15 ต่อปี) 
 



บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2562  
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6 ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ่ื้น 
 

ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน ณ วนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2562 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 มีรำยละเอียดดงัน้ี: 
 

  ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

  ยังไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยังไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว 
  31 มีนำคม 31 ธันวำคม 31 มีนำคม 31 ธันวำคม 
  พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 หมำยเหตุ พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
      

ลูกหน้ีกำรคำ้ - บุคคลอ่ืน  39,528 46,268 22,458 24,015 

หกั  ค่ำเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ  (2,501) (2,507) (2,136) (2,136) 

ลูกหน้ีกำรคำ้ - สุทธิ  37,027 43,761 20,322 21,879 
      

ลูกหน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 18 19,439 36,657 44,743 60,263 

หกั  ค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ  18 (19,400) (19,400) (19,400) (28,569) 

ลูกหน้ีกำรคำ้ - สุทธิ  39 17,257 25,343 31,694 
      

รวมลูกหน้ีกำรคำ้ - สุทธิ  37,066 61,018 45,665 53,573 
      

ลูกหน้ีกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั  18 841 718 5,884 15,725 
ดอกเบ้ียคำ้งรับจำกกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 18 - - 15 5,689 
รำยไดค้ำ้งรับจำกกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 18 - - - - 
เงินปันผลคำ้งรับจำกกิจกำร      
   ท่ีเก่ียวขอ้งกนั 18 - - - - 
หกั  ค่ำเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ      
        - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั  18 - - - (17,118) 
ดอกเบ้ียคำ้งรับจำกบุคคลอ่ืน   -  - 
รำยไดค้ำ้งรับจำกบุคคลอ่ืน  80 60 - - 
ลูกหน้ีอ่ืนจำกบุคคลอ่ืน  27,585 3,122 - 595 

หกั  ค่ำเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ - บุคคลอ่ืน  - - - - 

รวมลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ  65,572 64,918 51,564 58,464 

 
   



บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2562  
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6 ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ่ื้น (ต่อ) 
 
ลูกหน้ีกำรคำ้ สำมำรถวเิครำะห์ตำมอำยหุน้ีท่ีคำ้งช ำระไดด้งัน้ี 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 ยังไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยังไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว 

 31 มีนำคม 31 ธันวำคม 31 มีนำคม 31 ธันวำคม 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

บุคคลอ่ืน     
ลูกหน้ีกำรคำ้     
   ยงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ 17,094 23,878 11,817 8,376 
   ไม่เกิน 3 เดือน 15,283 14,762 8,505 13,503 
   3 - 6 เดือน 23 66 - - 
   6 - 12 เดือน 14 71 - - 

   เกินกวำ่ 12 เดือน 7,114 7,491 2,136 2,136 

รวม 39,528 46,268 22,458 24,015 

หกั  ค่ำเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (2,501) (2,507) (2,136) (2,136) 

ลูกหน้ีกำรคำ้บุคคลภำยนอก - สุทธิ 37,027 43,761 20,322 21,879 

     
กจิกำรที่เกีย่วข้องกนั     
ลูกหน้ีกำรคำ้     
   ยงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ - 3,446 20 40 
   ไม่เกิน 3 เดือน 2 3,071 2 649 
   3 - 6 เดือน 12 7,189 630 3,773 
   6 - 12 เดือน 25 - 19,024 27,524 

   เกินกวำ่ 12 เดือน 19,400 22,951 25,067 28,277 

รวม 19,439 36,657 44,743 60,263 

หกั  ค่ำเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (19,400) (19,400) (19,400) (28,569) 

ลูกหน้ีกำรคำ้กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ 39 17,257 25,343 31,694 

 



บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2562  
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7 สินทรัพย์หมุนเวยีนอ่ืน 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 ยังไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยังไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว 
 31 มีนำคม 31 ธันวำคม 31 มีนำคม 31 ธันวำคม 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

ภำษีซ้ือรอขอคืน 2,922 4,408 - 435 
ภำษีถูกหกั ณ ท่ีจ่ำยรอเรียกคืน 11,518 11,199 6,417 6,072 
ค่ำใชจ่้ำยจ่ำยล่วงหนำ้ 16,175 16,057 9,802 9,457 
ภำษีมูลค่ำเพ่ิมซ้ือยงัไม่ถึงก ำหนด 4,637 1,778 153 156 

อ่ืนๆ 2,495 3,614 542 492 

รวมสินทรัพยห์มุนเวยีนอื่น 37,747 37,056 16,914 16,612 

 

8 เงนิฝำกธนำคำรทีต่ดิภำระค ำ้ประกนั 
 

กลุ่มกิจกำรไดน้ ำเงินฝำกประจ ำไปค ้ำประกนัวงเงินสินเช่ือ จ ำนวน 15.64 ลำ้นบำท 
 



บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2562  
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9 เงนิลงทุนในบริษัทย่อยและบริษทัร่วม 
 

รำยละเอียดของเงินลงทุนของบริษทัและบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ีในงบแสดงฐำนะกำรเงินระหวำ่งกำล มีดงัน้ี 
 

9 (ก) เงนิลงทุนในบริษัทย่อย 
 

กำรเปล่ียนแปลงของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยสำมำรถวเิครำะห์ไดด้งัต่อไปน้ี 
 ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 พนับำท 
  

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2562  
รำคำตำมบญัชีตน้งวด - สุทธิ 18,008 
รำยกำรขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำ - 

รำคำตำมบญัชีปลำยงวด - สุทธิ 18,008 
  

ณ วันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2562  
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - รำคำทุน 681,734 
หกั  ค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำ (663,726) 

รำคำตำมบญัชี - สุทธิ 18,008 
 

9 (ข) เงนิลงทุนในบริษัทร่วม 
 

กำรเปล่ียนแปลงของเงินลงทุนในบริษทัร่วมสำมำรถวเิครำะห์ไดด้งัต่อไปน้ี 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 
ข้อมูลทำงกำรเงิน 

เฉพำะกจิกำร 

 พนับำท พนับำท 
   

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2562   
รำคำตำมบญัชีตน้งวด - สุทธิ 10,934 - 

ส่วนแบ่งก ำไร 166 - 

รำคำตำมบญัชีปลำยงวด - สุทธิ 11,100 - 

 



บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2562  
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9 เงนิลงทุนในบริษัทย่อยและบริษทัร่วม (ต่อ) 
 

9 (ค) รำยละเอยีดของเงนิลงทุนในบริษทัย่อยและบริษัทร่วม มดีงันี ้
 

   อัตรำร้อยละของกำรถือหุ้น 

  จัดตั้งขึ้นใน 31 มีนำคม 31 ธันวำคม 

 ประเภทธุรกิจ ประเทศ พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
     

บริษัทย่อย     
     

ถือหุ้นโดยบริษัท     
บริษทั เอ แคปปิตอล จ ำกดั ธุรกิจลงทุน ไทย 100.00 100.00 
บริษทั เอเชียซอฟท ์อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั ธุรกิจลงทุน ไทย 100.00 100.00 
บริษทั เพลยไ์ซเบอร์เกมส์ จ ำกดั บริกำรเกมออนไลน์ ไทย 99.99 99.99 
CIB Development Sdn. Bhd. บริกำรเกมออนไลน์ มำเลเซีย 61.68 61.68 
บริษทั มิริน อินโนเวชัน่ จ  ำกดั พฒันำเกมบนโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี ไทย 65.00 65.00 
บริษทั เพลยพ์ำร์ค จ ำกดั  บริกำรเกมออนไลน์ ไทย 99.99 99.99 
   (เดิมช่ือ “บริษทั ฟันบอ็กซ์ จ ำกดั”)     
Playpark Pte Ltd. 
   (เดิมช่ือ “Asiasoft Online Pte. Ltd.”) 

บริกำรเกมออนไลน์ สิงคโปร์ 100.00 
 

100.00 
 

AS Online Sdn. Bhd. บริกำรเกมออนไลน์ มำเลเซีย 100.00 100.00 
Playpark, Inc. บริกำรเกมออนไลน์ ฟิลิปปินส์ 40.00 40.00 
ถือหุ้นโดยบริษัท เอ แคปปิตอล จ ำกัด     
บริษทั สกำยเน็ต ซิสเตม็ส์ จ ำกดั พฒันำแอปพลิเคชัน่บนโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี ไทย 57.04 57.04 
     

ถือหุ้นโดยบริษัท เอเชียซอฟท์ อินเตอร์เนช่ันแนล จ ำกัด 
  

  

PT. Asiasoft บริกำรเกมออนไลน์ อินโดนีเซีย 99.99 99.99 
     

ถือหุ้นโดย CIB Development Sdn. Bhd.     
CIB Net Station Sdn. Bhd. และบริษทัยอ่ย  บริกำรเกมออนไลน์ มำเลเซีย 100.00 100.00 
   (Chinesego Sdn.  Bhd.) 

  
  

     

บริษัทร่วม     
บริษทั ไทยแวร์ คอมมิวนิเคชัน่ จ  ำกดั    บริกำรผำ่นเวบ็ไซต ์ ไทย 40.00 40.00 
   (ถือหุ้นโดยบริษทั เอ แคปปิตอล จ ำกดั) 

  
  

บริษทั ทริปเปิลเอส โซเชียลเทรด(ประเทศไทย) จ ำกดั 
   (ถือหุ้นโดยบริษทั สกำยเน็ต ซิสเตม็ส์ จ  ำกดั) 

พฒันำและให้บริกำรซอฟตแ์วร์โซลูชัน่และ
อุปกรณ์ไอที 

 
ไทย 40.00 40.00 

 
กำรเลกิกจิกำรของบริษัทย่อย 

บริษัท เอเชียซอฟท์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ำกัด บริษัท เพลย์ไซเบอร์เกมส์ จ ำกัด และ บริษัท มิริน อินโนเวชั่น จ ำกัด                     
ได้จดทะเบียนเลิกกิจกำรกับกระทรวงพำณิชย์และอยู่ระหว่ำงกระบวนกำรช ำระบัญชีเม่ือวนัท่ี 14 กันยำยน พ.ศ. 2561,           
วนัท่ี 14 มิถุนำยน พ.ศ. 2561 และวนัท่ี 14 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 ตำมล ำดบั ผูบ้ริหำรของกลุ่มกิจกำรเช่ือวำ่กำรเลิกกิจกำรดงักล่ำว
ไม่มีผลกระทบอยำ่งมีสำระส ำคญัต่อกลุ่มกิจกำร 



บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2562  
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10 อุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มตีวัตน 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

  สินทรัพย์  สินทรัพย์ 
 อุปกรณ์ ไม่มีตัวตน  อุปกรณ์ ไม่มีตัวตน 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2562     
รำคำตำมบญัชีตน้งวด  22,737 91,500 9,707 67,060 
ซ้ือสินทรัพย ์ 10,061 2,146 8,423 - 
จ ำหน่ำยสินทรัพย ์- สุทธิ - - - - 
ค่ำเส่ือมรำคำ/ค่ำตดัจ ำหน่ำย (2,426) (7,135) (1,311) (6,238) 

ผลต่ำงอตัรำแลกเปล่ียน (71) (485) - - 

รำคำตำมบญัชีปลำยงวด 30,301 86,026 16,819 60,822 

 

11 เงนิกู้ยืมระยะส้ันจำกสถำบันกำรเงนิ 
 

รำยกำรเคล่ือนไหวของเงินกูย้มืระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงินในระหวำ่งงวด มีดงัต่อไปน้ี 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 พนับำท พนับำท 
   

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2562   

ยอดคงเหลือตำมบญัชีตน้งวด 15,236 15,236 

กูย้มืเพ่ิม 13,999 13,999 

จ่ำยคืนเงินกูย้มื (12,965) (12,965) 

ยอดคงเหลือตำมบญัชีปลำยงวด 16,270 16,270 
 

ณ วนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2562 เงินกูย้มืระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงินดงักล่ำวมีอตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 2.92 - 3.80 ต่อปี และมี
ระยะเวลำครบก ำหนดภำยใน 4 - 6 เดือน (31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 : ร้อยละ 2.85 - 3.85 ต่อปี) 
 

วงเงนิกู้ยืม 
 

ณ วนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2562 กลุ่มกิจกำรมีวงเงินกูย้มืท่ียงัไม่ไดเ้บิกออกมำใช ้18.73 ลำ้นบำท (31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 : 19.76 
ลำ้นบำท) 



บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2562  
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12 เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ่ื้น 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 ยังไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยังไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว 
 31 มีนำคม 31 ธันวำคม 31 มีนำคม 31 ธันวำคม 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

เจำ้หน้ีกำรคำ้ - บุคคลอ่ืน 12,707 - 850 1,094 
เจำ้หน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั      
   (หมำยเหตุ 18) - 22,474 1,607 2,401 
เจำ้หน้ีอ่ืน - บุคคลอ่ืน - - 2,378 2,896 
เจำ้หน้ีอ่ืน - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
   (หมำยเหตุ 18) - 7,170 - - 
ค่ำลิขสิทธ์ิคำ้งจ่ำย 17,560 16,556 13,766 13,870 
เจำ้หน้ีค่ำซ้ืออุปกรณ์และสินทรัพย ์     
   ไม่มีตวัตน 4,057 4,057 4,057 4,057 

ค่ำใชจ่้ำยคำ้งจ่ำย 16,765 10,477 6,943 6,455 

รวมเจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน 51,089 60,734 29,601 30,733 

 

 
13 หนีสิ้นจำกคดคีวำมฟ้องร้อง 

เม่ือวนัท่ี 9 เมษำยน พ.ศ. 2562 อนุญำโตตุลำกำรไดต้ดัสินช้ีขำดใหบ้ริษทัชดใชค้่ำเสียหำยใหแ้ก่เจำ้ของลิขสิทธ์ิเกมและผูพ้ฒันำ 
 
14 ทุนเรือนหุ้น 

ในกำรประชุมวิสำมญัผูถื้อหุน้ เม่ือวนัท่ี 21 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 ท่ีประชุมสำมญัประจ ำปีผูถื้อหุน้ของบริษทัไดมี้มติอนุมติักำร
เพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัจำกจ ำนวน 512,346,270 บำท เป็นจ ำนวน 532,840,120 บำท โดยออกหุ้นสำมญัใหม่ จ ำนวน 
20,493,850 หุ้น มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 1 บำท เพ่ือรองรับกำรใช้สิทธิซ้ือหุ้นสำมัญตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสำมญั        
(AS-WB) บริษทัไดจ้ดทะเบียนเพ่ิมทุนกบักระทรวงพำณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 3 มกรำคม พ.ศ. 2562 

 
15 ภำษีเงนิได้ 

ภำษีเงินไดร้ะหวำ่งกำลไดต้ั้งคำ้งจ่ำยโดยใชว้ิธีกำรประมำณกำรจำกฝ่ำยบริหำรโดยใชอ้ตัรำภำษีเดียวกบัท่ีใชก้บัก ำไรรวมทั้งปีท่ี
คำดวำ่จะเกิดข้ึน คือ อตัรำร้อยละ 20 ต่อปี 
 
 



บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2562  
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16 ก ำไร(ขำดทุน)ต่อหุ้น 
 

ก ำไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐำนส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ค ำนวณโดยกำรหำรก ำไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ดว้ยจ ำนวนหุ้นสำมญัถวัเฉล่ีย
ถ่วงน ้ำหนกัท่ีออกจ ำหน่ำยอยูใ่นระหวำ่งงวด 
 

ส ำหรับก ำไรต่อหุ้นปรับลดส่วนท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ค ำนวณจำกจ ำนวนหุ้นสำมญัถัวเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนักท่ีรวมสมมติฐำนว่ำหุ้นสำมัญ
เทียบเท่ำปรับลดไดถู้กแปลงเป็นหุน้สำมญัทั้งหมด ซ่ึงไดแ้ก่ใบส ำคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้สำมญัตำมรำยละเอียดดงัน้ี 
 

บริษทัไดอ้อกใบส ำคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้สำมญัท่ีจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ท่ีมีรำยช่ือในสมุดทะเบียน ณ วนัที่ 16 มีนำคม พ.ศ. 2560 โดยเป็น
ใบส ำคญัแสดงสิทธิจดทะเบียนไม่มีรำคำเสนอขำยและมีอำยุไม่เกิน 3 ปี นับตั้งแต่วนัท่ีออก (วนัท่ีออกใบส ำคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสำมญั 
วนัที่ 15 พฤษภำคม พ.ศ. 2560) ในจ ำนวนไม่เกิน 102,468,974 หน่วย รำคำกำรใชสิ้ทธิต่อหุ้นจ ำนวน 2 บำทอตัรำกำรใชสิ้ทธิ 1 ใบส ำคญั
แสดงสิทธิ ต่อ 1 หุ้นสำมญั โดยสำมำรถใช้สิทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิได้ทุกๆ 6 เดือนคือทุกวนัท่ี 25 มิถุนำยน และ 25 ธันวำคม        
ตลอดอำยขุองใบส ำคญัแสดงสิทธิ เร่ิมใชสิ้ทธิคร้ังแรกวนัท่ี 25 ธนัวำคม พ.ศ. 2560 
 

ใบส ำคัญแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสำมัญคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2562 เป็นใบส ำคัญแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสำมัญท่ีจัดสรรให้แก่ 
ผูถื้อหุ้นของบริษทัซ่ึงไม่มีผลต่อกำรค ำนวณก ำไรต่อหุ้นปรับลดเน่ืองจำกรำคำตำมสิทธิของใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีเหลืออยู่สูงกว่ำรำคำ
ตลำดเฉล่ียของหุน้สำมญัของบริษทัในระหวำ่งงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคน พ.ศ. 2562 
 

ก ำไร(ขำดทุน)ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐำนแสดงดงัน้ี 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ยังไม่ได้ตรวจสอบ ยังไม่ได้ตรวจสอบ ยังไม่ได้ตรวจสอบ ยังไม่ได้ตรวจสอบ 

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
     

ก ำไร(ขำดทุน)ท่ีเป็นของผูถ้ือหุน้สำมญั (พนับำท) (67,243) (3,802) (70,731) 9,944 

จ ำนวนหุน้สำมญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกั (พนัหุน้) 409,877 409,877 409,877 409,877 

ก ำไร(ขำดทุน)ต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐำน (บำท) (0.16) (0.01) (0.17) 0.02 
 

ก ำไร(ขำดทุน)ต่อหุ้นปรับลดแสดงดงัน้ี 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 ยังไม่ได้ตรวจสอบ ยังไม่ได้ตรวจสอบ ยังไม่ได้ตรวจสอบ ยังไม่ได้ตรวจสอบ 

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
     

ก ำไร(ขำดทุน)ท่ีเป็นของผูถ้ือหุน้สำมญั (พนับำท) (67,243) (3,802) (70,731) 9,944 

จ ำนวนหุน้สำมญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกั (พนัหุน้) 409,877 409,877 409,877 409,877 

ก ำไร(ขำดทุน)ต่อหุน้ปรับลด (บำท) (0.16) (0.01) (0.17) 0.02 

 
 
 



บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2562  
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17       ภำระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่ำจเกดิขึน้ 
 

17 (ก) สัญญำกำรใช้สิทธิ  
 

กลุ่มกิจกำรมีสัญญำกำรใชสิ้ทธิซอฟตแ์วร์ สิทธิในกำรให้บริกำรเกมออนไลน์ และสิทธิในกำรเป็นตวัแทนจ ำหน่ำย 
กบับริษทัในประเทศและต่ำงประเทศหลำยแห่ง ภำยใตเ้ง่ือนไขของสัญญำดงักล่ำว บริษทัและบริษทัยอ่ยมีภำระท่ี
จะตอ้งช ำระค่ำสิทธิเร่ิมแรก ค่ำสิทธิขั้นต ่ำคิดตำมสญัญำ และค่ำสิทธิคิดตำมรำยไดต้ำมท่ีก ำหนดไวใ้นสัญญำ ก ำหนด
ระยะเวลำช ำระค่ำสิทธิขั้นต ่ำข้ึนอยูก่บัขอ้ตกลงของกำรจ่ำยเงินในสญัญำ 
 

วนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2562 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 กลุ่มกิจกำรมีภำระท่ีจะตอ้งช ำระค่ำสิทธิเร่ิมแรกและ 
ค่ำสิทธิขั้นต ่ำ ดงัน้ี 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 ยังไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยังไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว 
 31 มีนำคม 31 ธันวำคม 31 มีนำคม 31 ธันวำคม 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

ค่ำสิทธิเร่ิมแรก 8,155 34,725 5,596 30,384 
ค่ำสิทธิขั้นต ่ำคิดตำมรำยได ้ 53,884 39,636 30,220 35,200 

 

17 (ข) ภำระผูกพนัตำมสัญญำเช่ำด ำเนินงำน - กรณกีลุ่มกจิกำรเป็นผู้เช่ำ 
 

กลุ่มกิจกำรไดเ้ขำ้ท ำสัญญำเช่ำด ำเนินงำนท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรเช่ำพ้ืนท่ีส ำนกังำน สถำนท่ีจดัเก็บสินคำ้ สถำนท่ีจดัเก็บเคร่ือง
แม่ข่ำย และสญัญำอ่ืน ๆ อำยขุองสญัญำมีระยะเวลำตั้งแต่ 1 ถึง 5 ปี โดยสำมำรถต่อสญัญำไดเ้ม่ือครบก ำหนด 
 

ณ วนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2562 และวนัท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 กลุ่มกิจกำรมีจ ำนวนเงินขั้นต ่ำท่ีตอ้งจ่ำยในอนำคต
ทั้งส้ินภำยใตส้ญัญำเช่ำด ำเนินงำนท่ีบอกเลิกไม่ได ้ดงัน้ี 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ยังไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยังไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว 
 31 มีนำคม 31 ธันวำคม 31 มีนำคม 31 ธันวำคม 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

ไม่เกิน 1 ปี 19,219 21,847 15,944 16,686 

เกินกวำ่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 22,395 4,025 21,593 2,979 

 41,614 25,872 37,537 19,665 



บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2562  
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18 รำยกำรกบับุคคลหรือกจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั 
 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย และบริษทัร่วมท่ีส ำคญั เปิดเผยในหมำยเหตุ 9 
 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืนเป็นบริษทัของกรรมกำรและครอบครัวของกรรมกำร ดงันั้นจึงถือเป็นกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
 

รำยกำรคำ้ท่ีส ำคญักบักิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั สำมำรถสรุปไดด้งัน้ี 
 

18 (ก) รำยได้จำกกำรขำยและบริกำร และอ่ืน ๆ  
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 ยังไม่ได้ตรวจสอบ ยังไม่ได้ตรวจสอบ ยังไม่ได้ตรวจสอบ ยังไม่ได้ตรวจสอบ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุด  พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

วันที่ 31 มีนำคม พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

รำยได้ค่ำลขิสิทธิและบริกำร     
บริษทัยอ่ย - - 3,848 1,669 
บริษทัร่วม - 98 - 98 

 - 98 3,848 1,767 
     

รำยได้จำกกำรขำยบัตร     
บริษทัยอ่ย - - 34 22 

บริษทัร่วม - 47 - 47 

 - 47 34 69 
     

รำยได้เงินปันผล     

บริษทัยอ่ย - - - 3,540 

 - - - 3,540 
     

รำยได้ดอกเบีย้     

บริษทัยอ่ย - - 39 1,233 

 - - 39 1,233 
     

 



บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2562  

 

29 

18 รำยกำรกบับุคคลหรือกจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั (ต่อ) 
 

รำยกำรคำ้ท่ีส ำคญักบักิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั สำมำรถสรุปไดด้งัน้ี (ต่อ) 

 

18 (ข) กำรซ้ือสินค้ำและบริกำร และอ่ืน ๆ 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 ยังไม่ได้ตรวจสอบ ยังไม่ได้ตรวจสอบ ยังไม่ได้ตรวจสอบ ยังไม่ได้ตรวจสอบ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุด    พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

วันที่ 31 มีนำคม พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

ค่ำลขิสิทธ์ิและค่ำบริหำรจัดกำร     

บริษทัยอ่ย - - 4,911 5,749 

 - - 4,911 5,749 

     
ต้นทุนจำกกำรจ ำหน่ำยบัตร     
บริษทัยอ่ย - - 32 21 

บริษทัร่วม - 43 - 43 

 - 43 32 64 

     
ต้นทุนค่ำเผยแพร่เกม     
บริษทัยอ่ย - - - 8 
บริษทัร่วม - 5,910 - 5,910 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 14 - 14 

 - 5,924 - 5,932 

 
 



บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2562  
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18 รำยกำรกบับุคคลหรือกจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั (ต่อ) 
 

รำยกำรคำ้ท่ีส ำคญักบักิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั สำมำรถสรุปไดด้งัน้ี (ต่อ) 

 

18 (ค) ยอดคงเหลือทีเ่กดิจำกกำรซ้ือขำยสินค้ำและบริกำรและอ่ืน ๆ 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 ยังไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยังไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว 

 31 มีนำคม 31 ธันวำคม 31 มีนำคม 31 ธันวำคม 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

ลูกหนี้กำรค้ำ (หมำยเหตุ 6)     
บริษทัยอ่ย - - 25,343 40,854 
บริษทัร่วม - - - - 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 19,439 36,657 19,400 19,409 

รวม 19,439 36,657 44,743 60,263 

หกั  ค่ำเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (19,400) (19,400) (19,400) (28,569) 

 39 17,257 25,343 31,694 

     
     

ลูกหนี้กจิกำรท่ีเกีย่วข้องกนั      
   รำยได้ค้ำงรับและดอกเบีย้ค้ำงรับ     

   จำกกจิกำรที่เกีย่วข้องกนั     

    (หมำยเหตุ 6)     
บริษทัยอ่ย - ลูกหน้ีอ่ืน 841 718 5,884 15,725 

 - ดอกเบ้ียคำ้งรับ - - 15 5,689 

รวม 841 718 5,899 21,414 
หกั ค่ำเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ - - - (17,118) 

 841 718 5,899 4,296 

     
เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อ่ืน     
   (หมำยเหตุ 12)     
บริษทัยอ่ย - 22,470 1,607 2,397 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 4 - 4 

 - 22,474 1,607 2,401 

 



บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2562  
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18 รำยกำรกบับุคคลหรือกจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั (ต่อ) 
 

รำยกำรคำ้ท่ีส ำคญักบักิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั สำมำรถสรุปไดด้งัน้ี (ต่อ) 

 

18 (ง) เงนิให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 ยังไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยังไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว 

 31 มีนำคม 31 ธันวำคม 31 มีนำคม 31 ธันวำคม 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

เงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กจิกำร     
   ที่เกีย่วข้องกนั     
บริษทัยอ่ย - - 500 4,883 

หกั ค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำ - - - (4,383) 

 - - 500 500 
 

กำรเคล่ือนไหวของเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัในระหวำ่งงวดแสดงไวด้งัต่อไปน้ี 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 พนับำท 
  

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2562  
ยอดคงเหลือตน้งวด 500 
ตดัจ ำหน่ำยระหวำ่งงวด (4,383) 

กลบัรำยกำรขำดทุนจำกค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำ 4,383 

ยอดคงเหลือปลำยงวด 500 

 
เงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัเป็นเงินให้กูย้ืมท่ีไม่มีหลกัทรัพยค์  ้ำประกนั มีก ำหนดช ำระคืนเม่ือทวงถำม
และคิดดอกเบ้ียในอตัรำร้อยละ 3.90 ถึงร้อยละ 5.60 ต่อปี 
 



บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2562  
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18 รำยกำรกบับุคคลหรือกจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั (ต่อ) 
 

รำยกำรคำ้ท่ีส ำคญักบักิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั สำมำรถสรุปไดด้งัน้ี (ต่อ) 
 

18 (จ) เงนิให้กู้ยืมระยะยำวแก่กจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 ยังไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยังไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว 
 31 มีนำคม 31 ธันวำคม 31 มีนำคม 31 ธันวำคม 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

เงินให้กู้ยืมระยะยำวแก่กจิกำรที่เกีย่วข้องกนั     
บริษทัยอ่ย - - - 4,000 
หกั ค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำ - - - (4,000) 

 - - - - 
 

กำรเคล่ือนไหวของเงินกูย้มืระยะยำวแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัในระหวำ่งงวดแสดงไวด้งัต่อไปน้ี 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 พนับำท 
  

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2562  
ยอดคงเหลือตน้งวด - 
ตดัจ ำหน่ำยระหวำ่งงวด (4,000) 

กลบัรำยกำรขำดทุนจำกค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำ 4,000 

ยอดคงเหลือปลำยงวด - 
 

เงินให้กู้ยืมระยะยำวแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกันเป็นเงินให้กู้ยืมท่ีไม่มีหลักทรัพยค์  ้ ำประกัน มีก ำหนดช ำระคืนภำยใน        
พ.ศ. 2562 และคิดดอกเบ้ียในอตัรำร้อยละ 3.90 ถึงร้อยละ 4.00 ต่อปี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2562  
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18 รำยกำรกบับุคคลหรือกจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั (ต่อ) 
 

รำยกำรคำ้ท่ีส ำคญักบักิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั สำมำรถสรุปไดด้งัน้ี (ต่อ) 
 
18 (ฉ) ค่ำตอบแทนผู้บริหำรส ำคญัของกจิกำร 

 

ค่ำตอบแทนผู ้บริหำรส ำคัญของกิจกำรส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561                      
มีรำยละเอียดดงัน้ี 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 
ยังไม่ได้

ตรวจสอบ 
ยังไม่ได้

ตรวจสอบ 
ยังไม่ได้

ตรวจสอบ 
ยังไม่ได้

ตรวจสอบ 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนำคม พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

เงินเดือนและผลประโยชน์ระยะส้ันอ่ืน 4,881 7,597 2,674 4,663 

ผลประโยชน์เม่ือออกจำกงำน 350 337 150 61 

 5,231 7,934 2,824 4,724 

 
19 สินทรัพย์และหนีสิ้นทีเ่ป็นเงนิตรำต่ำงประเทศ 

 

บริษทัและบริษทัยอ่ยมียอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีส ำคญัท่ีเป็นสกลุเงินตรำต่ำงประเทศดงัน้ี 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม 

 สินทรัพย์ทำงกำรเงนิ หนีสิ้นทำงกำรเงนิ อตัรำแลกเปลีย่นเฉลีย่ 

 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว 
 31 มนีำคม 31 ธันวำคม 31 มนีำคม 31 ธันวำคม 31 มนีำคม 31 ธันวำคม 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

สกลุเงนิ หลกัพนั หลกัพนั หลกัพนั หลกัพนั (บำทต่อ 1 หน่วยเงนิตรำต่ำงประเทศ) 
       

เหรียญสหรัฐอเมริกำ 1,103 1,279 666 717 31.8117 32.4498 
ยโูร - - 6 15 35.7155 37.1252 
ริงกิตมำเลเซีย 2,486 2,769 57 69 7.8056 7.8056 
เหรียญสิงคโปร์ 489 529 144 169 23.5772 23.6942 
เปโซฟิลิปปินส์ 43,397 57,413 355 1,078 0.6118 0.6183 
รูเปียอินโดนีเซีย 5,636 52,815 - 406,694 0.0021 0.0022 

 
 
 
 



บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2562  
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19 สินทรัพย์และหนีสิ้นทีเ่ป็นเงนิตรำต่ำงประเทศ (ต่อ) 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 สินทรัพย์ทำงกำรเงนิ หนีสิ้นทำงกำรเงนิ อตัรำแลกเปลีย่นเฉลีย่ 

 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว 
 31 มนีำคม 31 ธันวำคม 31 มนีำคม 31 ธันวำคม 31 มนีำคม 31 ธันวำคม 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

สกลุเงนิ หลกัพนั หลกัพนั หลกัพนั หลกัพนั (บำทต่อ 1 หน่วยเงนิตรำต่ำงประเทศ) 
       

เหรียญสหรัฐอเมริกำ 981 1,035 274 298 31.8117 32.4498 
ยโูร - - 6 15 35.7155 37.1252 
ริงกิตมำเลเซีย - - - - 7.8056 7.8056 
เหรียญสิงคโปร์ - - 66 87 23.5772 23.6942 
เปโซฟิลิปปินส์ 42,674 56,690 - 459 0.6118 0.6183 
รูเปียอินโดนีเซีย - 35,603 - - 0.0021 0.0022 

 

นอกจำกน้ี บริษทัและบริษทัยอ่ยยงัมีควำมเส่ียงจำกกำรมีเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยในต่ำงประเทศ ซ่ึงบริษทัและบริษทัยอ่ยไม่ได้
ท ำสญัญำป้องกนัควำมเส่ียงอตัรำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศไว ้

 
20 เหตุกำรณ์ภำยหลงัวนัทีใ่นงบกำรเงนิ 
 

กำรเลกิกจิกำรของบริษัทย่อย 
 

เม่ือวนัท่ี 9 พฤษภำคม พ.ศ. 2562 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรของบริษทั AS Online Sdn. Bhd. ไดมี้มติอนุมติัให้เลิกกิจกำรของ
บริษทั AS Online Sdn. Bhd.  
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