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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 
เสนอผูถื้อหุน้และคณะกรรมการของบริษทั เอเชียซอฟท ์คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน)  
 
 

ความเห็น 
 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมของบริษทั เอเชียซอฟท ์คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั )มหาชน( และบริษทัยอ่ย )“กลุ่มกิจการ”( และ
งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จ ากดั )มหาชน( )“บริษทั”( ซ่ึงประกอบด้วยงบแสดงฐานะ
การเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมและงบก าไร
ขาดทุนเบด็เสร็จเฉพาะกิจการ และงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อ
หุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคญั  
ขา้พเจา้เห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงินรวมของกลุ่มกิจการและฐานะการเงิน
เฉพาะกิจการของบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 และผลการด าเนินงานรวมและผลการด าเนินงานเฉพาะกิจการ 
กระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
 
 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น  
 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไวใ้นส่วนของความ
รับผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความ
เป็นอิสระจากกลุ่มกิจการและบริษทัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีในส่วนท่ีก าหนดโดยสภาวิชาชีพ
บญัชีในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามความรับผิดชอบดา้น
จรรยาบรรณอื่นๆ ซ่ึงเป็นไปตามขอ้ก าหนดเหล่าน้ี ขา้พเจา้เช่ือว่าหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสม
เพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 
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เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ  
 

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบคือเร่ืองต่างๆ ท่ีมีนยัส าคญัท่ีสุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพของขา้พเจา้ในการตรวจสอบ 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการส าหรับงวดปัจจุบัน  ข้าพเจ้าได้น าเร่ืองเหล่าน้ีมาพิจารณาในบริบทของการ
ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั้งน้ี ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดง
ความเห็นแยกต่างหากส าหรับเร่ืองเหล่าน้ี  
 

เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ 

การประเมินการด าเนินงานต่อเนื่อง 
 

 

อา้งอิงถึงหมายเหตุประกอบงบขอ้ท่ี 1 เร่ืองขอ้มูลทัว่ไป 
ท่ีอธิบายถึงเร่ืองอตัราส่วนของผูถื้อหุ้นต่อทุนช าระแลว้
ของกลุ่มกิจการซ่ึงเป็นอตัราส่วนทางการเงินท่ีส่วนของ
ผูถื้อหุ้นมีค่าน้อยกว่าร้อยละ 50 ของทุนช าระแล้ว และ
เป็นเหตุให้ตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทยยงัคงใช้
มาตรการด าเนินการเพื่ อ เตือนผู ้ลงทุนโดยการขึ้ น
เคร่ืองหมาย C (Caution) บนหลักทรัพยข์องบริษัทจด
ทะเบียน  

ผูบ้ริหารไดจ้ดัท าประมาณการกระแสเงินสด ส าหรับเกม
ท่ียงัคงให้บริการในปัจจุบันอย่างต่อเน่ืองและจัดท า
ประมาณการกระแสเงินสดส าหรับเกมท่ีอยู่ในระหว่าง
การพฒันาซ่ึงจะให้บริการภายในอนาคตเพื่อประเมินการ
ด าเนินงานต่อเน่ืองของกลุ่มกิจการ 

ขา้พเจา้จึงระบุว่าการด าเนินงานต่อเน่ืองเป็นเร่ืองส าคญั
ในการตรวจสอบ 

 

วิธีการตรวจสอบท่ีส าคญั รวมถึง 

• ประเมินความสมเหตุสมผลของระยะเวลาท่ีผูบ้ริหารใช้เป็น
เกณฑ์ในการจัดท าประมาณการกระแสเงินสดของกลุ่ม
กิจการ 

• ประเมินความสมเหตุสมผลของประมาณการกระแสเงินสดท่ี
จัดท าโดยผู ้บริหารและประเมินความเหมาะสมของข้อ
สมมติฐานท่ีส าคญัของเกมท่ีสุ่มเป็นตัวอย่าง ประกอบดว้ย
เกมท่ียงัคงให้บริการและเกมท่ีอยู่ในระหว่างการพฒันา โดย
เปรียบเทียบกบักระแสเงินสดท่ีเกิดขึ้นในอดีตและแผนการ
ตลาดในอนาคต 

• ประเมินความสมเหตุสมผลของขอ้สมมติฐานถึงความเป็นไป
ไดเ้ม่ือเกิดเหตุการณ์ท่ีอาจส่งผลกระทบต่อการประมาณการ
กระแสเงินสดในอนาคตลดลง 
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เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ 
 
การรับรู้รายได้จากการให้บริการเกมออนไลน์ 
 

 

อ้างถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อท่ี 2.17 เร่ือง
นโยบายการบัญชีเก่ียวกับการรับรู้รายได้ และข้อท่ี 6 
เร่ืองขอ้มูลจ าแนกตามส่วนงาน 

กลุ่มกิจการมีรายไดห้ลกัจากการให้บริการเกมออนไลน์ 
ซ่ึงจ านวนเงินท่ีผู ้เล่นเกมจ่ายผ่านช่องทางเติมเงินจะ
แสดงเป็นรายไดรั้บล่วงหน้าในงบแสดงฐานะการเงิน 
และรับรู้เป็นรายได้ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเม่ือผู ้
เล่นเกมซ้ือของในเกมยอดรายไดจ้ากการให้บริการเกม
ออนไลน์ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 
ธันวาคม 2562 มีจ านวน 742 ล้านบาทและ 407 ล้าน
บาทตามล าดบั 

ขา้พเจา้ให้ความส าคญักับเร่ืองการรับรู้รายได้จากการ
ให้บริการเกมออนไลน์น้ีเน่ืองจากปริมาณของรายการท่ี
มากซ่ึงเกิดจากผูเ้ล่นเกมจ านวนมาก และจ านวนรายไดท่ี้
เป็นสาระส าคัญต่องบการเงิน  ประกอบกับความ
ซับซ้อนด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศของระบบ ท่ี
เก่ียวข้องกับรายได้เกมออนไลน์ในการรายงานขอ้มูล
การให้บริการเกมออนไลน์ 

วิธีการตรวจสอบท่ีส าคญั รวมถึง 

• ท าความเขา้ใจและประเมินประสิทธิผลในการออกแบบ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการควบคุมท่ีส าคัญท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการรับรู้รายได ้

• ทดสอบการควบคุมทัว่ไปดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศของ
ระบบที่เก่ียวขอ้งกบัรายไดเ้กมออนไลน ์

• สุ่มตัวอย่างทดสอบการควบคุมภายในท่ีส าคญัของวงจร
รายไดจ้ากการให้บริการเกมออนไลน์ 

• สุ่มตวัอย่างทดสอบดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศของระบบ
ท่ีเก่ียวข้องกับรายได้เกมออนไลน์ เพื่อตรวจสอบความ
ถูกต้องของการประมวลผลและการรายงานข้อมูลของ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในส่วนของจ านวนเงินท่ีเติม
เขา้เกมและจ านวนเงินท่ีใชไ้ปในการเล่นเกม 

• ทดสอบการค านวณกระทบยอดรายเดือนของเงินท่ีไดรั้บ
จากผู ้เล่นเกมและเงินท่ีผู ้เล่นเกมใช้ไปในการเล่นเกม 
ส าหรับเงินท่ีรับจากผู ้เล่นเกม ข้าพเจ้าได้สุ่มตัวอย่าง
ทดสอบรายการการรับเงินซ่ึงบนัทึกเป็นรายไดร้อตดับญัชี 
ส่วนเงินท่ีใช้ไปในการเล่นเกม ข้าพเจา้ได้ตรวจสอบกับ
รายงานท่ีมาจากระบบที่เก่ียวขอ้งกบัรายไดเ้กมออนไลน์ 

• เลือกส่งหนงัสือยืนยนัยอดให้ผูพ้ฒันาเกมเพื่อยืนยนัความ
ถูกต้องและครบถ้วนของจ านวนเงินท่ีเติมเข้าเกมและ
จ านวนเงินท่ีใชไ้ปในการเล่นเกมของเกมออนไลน์ท่ีเป็น
เกมหลกั 

• ทดสอบการบันทึกรายการกับเอกสารท่ีเก่ียวข้องของ
รายได้จากการให้บริการเกมออนไลน์และรายได้รอตัด
บญัชี 
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เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ 
 
การด้อยค่าของค่าลิขสิทธ์ิเกม 
  

 

อา้งถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ท่ี 2.10 เร่ืองนโยบาย 

การบญัชีเก่ียวกบัการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์และขอ้ท่ี 13  

เร่ืองสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 

มูลค่าของค่าลิขสิทธ์ิเกมส่วนใหญ่เก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยไ์ม่

มีตวัตน โดยค านวณมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพย ์ซ่ึงขึ้นอยูก่บั

การคาดการณ์ประมาณการกระแสเงินสด )เช่น "จ านวนท่ี

คาดว่าจะไดรั้บคนื"( 

ขา้พเจา้ไดพิ้จารณาเร่ืองน้ีเป็นเร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ

เน่ืองจากการประเมินการดอ้ยค่าของค่าลิขสิทธ์ิเกมขึ้นอยู่

กบัการตดัสินใจท่ีซบัซอ้นและการใชดุ้ลยพินิจอยา่งมี

นยัส าคญัของผูบ้ริหาร 

วิธีการตรวจสอบที่ส าคญั รวมถึง 

• ทดสอบการดอ้ยค่าของค่าลิขสิทธ์ิเกมและทดสอบการ
ประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตของแต่ละเกมท่ี
จดัท าโดยผูบ้ริหาร 

• ทดสอบความถูกต้องของการค านวณตัวเลขใน
ประมาณการกระแสเงินสด 

• ทดสอบขอ้มูลและขอ้สมมติฐานของอตัราการเติบโต
ของรายไดแ้ละอตัราการคิดลดท่ีใชใ้นการค านวณโดย
การเทียบกบัเอกสารประกอบรายการหรือแหล่งขอ้มูล
ท่ีสมเหตุสมผล เช่น ขอ้มูลในอดีต หรือแผนการตลาด
ในอนาคต  

• เปรียบเทียบตวัเลขรายไดจ้ริงของปีปัจจุบนักบัตวัเลข
ประมาณการของแต่ละเกม และสอบถามผูบ้ริหารใน
เชิงทดสอบเพื่ อประเมินความเหมาะสมของข้อ
สมมติฐานท่ีใช ้

• ประเมินการประมาณการกระแสเงินสดท่ีจดัท าโดย
ผู ้บริหารในหลายสถานการณ์ และได้พิจารณาว่า
สถานการณ์ท่ีเลือกสะท้อนสถานการณ์ท่ีเหมาะสม
ของแต่ละเกม 
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ข้อมูลอ่ืน 
 

กรรมการเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอื่น ขอ้มูลอื่นประกอบดว้ย ขอ้มูลซ่ึงรวมอยู่ในรายงานประจ าปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงิน
รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และรายงานของผูส้อบบัญชีท่ีอยู่ในรายงานนั้น ขา้พเจา้คาดว่าข้าพเจ้าจะได้รับรายงาน
ประจ าปีภายหลงัวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีน้ี 
 

ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอื่น และขา้พเจา้ไม่ไดใ้ห้ความ
เช่ือมัน่ต่อขอ้มูลอ่ืน 
 

ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการคือ การอ่านและพิจารณา
ว่าข้อมูลอื่นมีความขดัแยง้ท่ีมีสาระส าคญักับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ หรือกับความรู้ท่ีได้รับจากการ
ตรวจสอบของขา้พเจา้ หรือปรากฏว่าขอ้มูลอื่นมีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่  
 

เม่ือขา้พเจา้ไดอ้่านรายงานประจ าปี หากขา้พเจา้สรุปไดว่้ามีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญั ขา้พเจา้ตอ้ง
ส่ือสารเร่ืองดงักล่าวกบัคณะกรรมการตรวจสอบ 
 
 

ความรับผิดชอบของกรรมการต่องบการเงนิรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  
 

กรรมการมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่าน้ี โดยถูกตอ้งตามท่ี
ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีกรรมการพิจารณาว่าจ าเป็น เพื่อให้
สามารถจดัท างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัไม่
ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด  
 

ในการจดัท างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ กรรมการรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มกิจการ
และบริษทัในการด าเนินงานต่อเน่ือง เปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงานต่อเน่ือง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์
การบญัชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ือง เวน้แต่กรรมการมีความตั้งใจท่ีจะเลิกกลุ่มกิจการและบริษทั หรือหยุดด าเนินงาน 
หรือไม่สามารถด าเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได ้ 
 

คณะกรรมการตรวจสอบมีหนา้ท่ีช่วยกรรมการในการก ากบัดูแลกระบวนการในการจดัท ารายงานทางการเงินของกลุ่มกิจการ 
และบริษทั 
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ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงค์เพ่ือให้ไดค้วามเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลท่ีขดัต่อข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระส าคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือ
ขอ้ผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมความเห็นของขา้พเจา้อยู่ดว้ย ความเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลคือความ
เช่ือมัน่ในระดบัสูง แต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัว่าการปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบ
ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัท่ีมีอยูไ่ดเ้สมอไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด  
และถือว่ามีสาระส าคญัเม่ือคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลไดว่้ารายการท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรายการ  หรือทุกรายการรวมกนั
จะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่าน้ี  
 

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพินิจเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพและการสังเกต และ
สงสัยเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง 
 

• ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนอง
ต่อความเส่ียงเหล่านั้น และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือเป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของ
ขา้พเจา้ ความเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มลูท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเส่ียง
ท่ีเกิดจากขอ้ผิดพลาด เน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั้งใจละ
เวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตามขอ้เทจ็จริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 
 

• ท าความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกบั
สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่ม
กิจการและบริษทั 

 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีกรรมการใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชี และ
การเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัท าขึ้นโดยกรรมการ  

 

• สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑ์การบญัชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองของกรรมการจากหลกัฐานการ
สอบบญัชีท่ีไดรั้บ และประเมินว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุ
ให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยส าคญัต่อความสามารถของกลุ่มกิจการและบริษทัในการด าเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่  ถ้า
ขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญั ขา้พเจา้ตอ้งกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้โดย
ให้ขอ้สังเกตถึงการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีเก่ียวขอ้ง หรือถา้การเปิดเผยดงักล่าว
ไม่เพียงพอ ความเห็นของขา้พเจา้จะเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ขึ้นอยูก่บัหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึง
วนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่ม
กิจการและบริษทัตอ้งหยดุการด าเนินงานต่อเน่ือง  
 



7 
 

• ประเมินการน าเสนอ โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการเปิดเผย
ขอ้มูลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการ และเหตุการณ์ในรูปแบบท่ีท าให้มีการน าเสนอขอ้มูล
โดยถูกตอ้งตามท่ีควรหรือไม่  
 

• ไดรั้บหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเหมาะสมอยา่งเพียงพอเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรม
ทางธุรกิจภายในกลุ่มกิจการเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจา้รับผิดชอบต่อการก าหนดแนวทาง การ
ควบคุมดูแลและการปฏิบติังานตรวจสอบกลุ่มกิจการ ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบแต่เพียงผูเ้ดียวต่อความเห็นของขา้พเจา้  

 

ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัคณะกรรมการตรวจสอบในเร่ืองต่าง ๆ ท่ีส าคญัซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามท่ีได้
วางแผนไว ้ประเด็นท่ีมีนยัส าคญัท่ีพบจากการตรวจสอบ และขอ้บกพร่องท่ีมีนยัส าคญัในระบบการควบคุมภายในหากขา้พเจา้
ไดพ้บในระหว่างการตรวจสอบของขา้พเจา้ 
 

ขา้พเจา้ไดใ้ห้ค  ารับรองแก่คณะกรรมการตรวจสอบว่า ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเป็น
อิสระและไดส่ื้อสารกบัคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ทั้งหมด ตลอดจนเร่ืองอื่นซ่ึงขา้พเจา้เช่ือว่ามีเหตุผลท่ี
บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการท่ีขา้พเจา้ใชเ้พื่อป้องกนัไม่ให้ขา้พเจา้ขาด
ความเป็นอิสระ 
 

จากเร่ืองท่ีส่ือสารกบัคณะกรรมการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดพ้ิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนยัส าคญัท่ีสุดในการตรวจสอบงบการเงิน
รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบนัและก าหนดเป็นเร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเร่ืองเหล่าน้ีใน
รายงานของผูส้อบบญัชี เวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าว หรือในสถานการณ์ท่ี
ยากท่ีจะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรส่ือสารเร่ืองดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระท าดังกล่าวสามารถ
คาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สียสาธารณะจากการส่ือสารดงักล่าว  
 
 
 
 

สมภพ ผลประสาร 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 6941 
 

บริษัท มาซาร์ส จ ากัด 

กรุงเทพมหานคร 

21 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2563 



บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชัน จํากดั (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7 145,368,108 63,598,231 116,383,564 23,333,518

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน 8 63,276,402 64,918,008 45,811,377 58,464,397

เงินใหกู้ย้ืมระยะสนัแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั 27 (ง) - - - 500,000

ค่าสิทธิจ่ายล่วงหนา้ส่วนทีหมุนเวียน 9,904,216 3,474,946 749,418 2,834,257

สินทรพัยห์มุนเวียนอืน 9 37,137,392 37,056,030 15,189,132 16,611,981

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 255,686,118 169,047,215 178,133,491 101,744,153

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝากธนาคารทีติดภาระคาํประกนั 10 15,760,647 25,733,547 15,760,647 25,733,547

เงินลงทุนในบริษทัย่อย 11 (ก) - - 18,007,573 18,007,573

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 11 (ข) 10,118,608 10,934,056 - -

อุปกรณ์ 12 23,315,988 22,736,709 13,841,800 9,706,874

สินทรพัยไ์มม่ีตวัตน 13 90,216,554 91,499,999 57,594,238 67,060,538

สินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 19 2,230,335 114,830 - -

สินทรพัยไ์มห่มุนเวียนอืน 9,044,959 5,632,030 4,713,802 5,367,633

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 150,687,091 156,651,171 109,918,060 125,876,165

รวมสินทรัพย์ 406,373,209 325,698,386 288,051,551 227,620,318
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการนี

งบการเงินเฉพาะกิจการ

กรรมการ  _______________________________                   กรรมการ  _______________________________   

งบการเงินรวม



บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชัน จํากดั (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสินหมุนเวียน

เงินกูย้ืมระยะสนัจากสถาบนัการเงิน 14 14,625,971 15,235,603 14,625,971 15,235,603

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน 15 76,590,557 60,734,155 50,533,672 30,773,855

เงินกูย้ืมระยะสนัจากกรรมการ 27 (ฉ) 477,945 - - -

รายไดแ้ละค่าสิทธิรับล่วงหนา้ 16 83,080,322 71,988,002 37,859,642 35,516,034

หนีสินตามสญัญาเช่าการเงินทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 17, 30 2,864,432 646,496 1,913,824 646,496

หนีสินจากคดีความฟ้องร้องทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 18 21,077,430 - 21,077,430 -

หนีสินหมุนเวียนอืน 30 30,613,400 14,576,752 2,162,352 715,958

รวมหนีสินหมุนเวียน 229,330,057 163,181,008 128,172,891 82,887,946

หนีสินไม่หมุนเวียน

หนีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 17 7,206,076 1,380,566 5,965,261 1,380,566

หนีสินภาษเีงินไดร้อตดับญัชี 19 5,194,160 4,273,691 - -

หนีสินจากดคีความฟ้องร้อง 18 5,536,948 - 5,536,948 -

ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังาน 20, 30 17,375,176 11,403,131 11,324,627 10,028,914

รวมหนีสินไม่หมุนเวียน 35,312,360 17,057,388 22,826,836 11,409,480

รวมหนีสิน 264,642,417 180,238,396 150,999,727 94,297,426

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุน้

   ทุนจดทะเบียน

      หุน้สามญัจาํนวน 532,840,120 หุน้ 

        มูลค่าทีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท 21 532,840,120 512,346,270 532,840,120 512,346,270

   ทุนทีออกและชาํระแลว้

      หุน้สามญัจาํนวน 409,877,016 หุน้ 

        มูลค่าทีไดรั้บชาํระแลว้หุน้ละ 1 บาท 409,877,016 409,877,016 409,877,016 409,877,016

ส่วนเกินมูลค่าหุน้ - - - -

กาํไร (ขาดทุน) สะสม

   จดัสรรแลว้ - ทุนสาํรองตามกฎหมาย - - - -

   ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร (256,519,763) (259,142,988) (272,825,192) (276,554,124)

องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุน้ (26,596,497) (25,514,199) - -

รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ 126,760,756 125,219,829 137,051,824 133,322,892

ส่วนไดเ้สียทีไมม่ีอาํนาจควบคุม 14,970,036 20,240,161 - -

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 141,730,792 145,459,990 137,051,824 133,322,892

รวมหนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 406,373,209 325,698,386 288,051,551 227,620,318
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการนี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ 6 762,437,695 601,130,550 410,507,072 255,080,276

ตน้ทุนขายและการใหบ้ริการ (385,872,370) (380,292,043) (183,970,857) (165,620,313)

กําไรขันต้น 376,565,325 220,838,507 226,536,215 89,459,963

รายไดอื้น 22 5,183,610 41,224,230 14,484,687 16,973,950

ค่าใชจ่้ายในการขาย (149,482,821) (106,464,038) (86,788,846) (37,510,657)

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (172,831,603) (162,123,710) (94,375,882) (105,642,128)

ค่าใชจ่้ายจากคดีความฟ้องร้อง (55,069,110) - (55,069,110) -

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าและตดัจาํหน่าย

   ค่าสิทธิจ่ายล่วงหนา้ - (714,953) - (710,429)

กลบัรายการการดอ้ยค่าและตดัจาํหน่ายสินทรพัยไ์ม่มีตวัตน - 25,737,328 - 25,661,364

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัย่อย - - - (118,015,448)

กลบัรายการการดอ้ยค่าของลูกหนีอืน - - - 17,154,721

กลบัรายการการดอ้ยค่าของ

    เงินใหกู้ยื้มระยะสนัแก่บริษทัย่อย - - - 128,651,758

กลบัรายการการดอ้ยค่าของ

    เงินใหกู้ยื้มระยะยาวแก่บริษทัย่อย - - - 260,000

ตน้ทุนทางการเงิน (1,147,618) (929,137) (1,058,132) (975,780)

ส่วนแบ่ง (ขาดทุน) กาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 11 (ข) (415,468) 1,095,423 - -

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงินได้ 2,802,315 18,663,650 3,728,932 15,307,314

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 24 (160,888) (1,807,440) - -

กําไรสําหรับปี 2,641,427 16,856,210 3,728,932 15,307,314

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน:

รายการทีจะไม่จัดประเภทรายการใหม่ไปยังกําไรหรือขาดทุนในภายหลงั 

      กาํไรจากการวดัมูลค่าใหม่ของภาระผูกพนั

         ผลประโยชน์พนกังาน 20 (4,319,430) 1,302,652 - 1,302,652

      ภาษีเงินไดข้องรายการทีจะไม่จดัประเภทรายการใหม่

         ไปยงักาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั - - - -

      รวมรายการทีจะไม่จดัประเภทรายการใหม่

         ไปยงักาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั (4,319,430) 1,302,652 - 1,302,652

รายการทีจะจัดประเภทรายการใหม่ไปยังกําไรหรือขาดทุนในภายหลงั

      ผลต่างของอตัราแลกเปลียนจากการแปลงค่างบการเงิน

         ทีเป็นเงินตราต่างประเทศ (2,051,195) (4,172,490) - -

      รวมรายการทีจะจดัประเภทรายการใหม่

         ไปยงักาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั (2,051,195) (4,172,490) - -

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืนสําหรับปี - สุทธิจากภาษี (6,370,625) (2,869,838) - 1,302,652

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี (3,729,198) 13,986,372 3,728,932 16,609,966

10

บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชัน จํากดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการนี



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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน)

ส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่ 4,350,998 14,007,626 3,728,932 15,307,314

ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไมม่ีอาํนาจควบคุม (1,709,571) 2,848,584 - -

2,641,427 16,856,210 3,728,932 15,307,314

การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม

ส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่ 1,540,927 13,136,200 3,728,932 16,609,966

ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไมม่ีอาํนาจควบคุม (5,270,125) 850,172 - -

(3,729,198) 13,986,372 3,728,932 16,609,966

กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขนัพนืฐาน 25 0.01 0.03 0.01 0.04

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ปรบัลด 25 0.01 0.03 0.01 0.04

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการนี
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บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชัน จํากดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอืน การเปลยีนแปลง

จดัสรรแล้ว ผลต่างจากการแปลงค่า ส่วนได้เสียของ รวมส่วนของ

ทุนทีออกและ ส่วนเกิน - ทุนสํารอง งบการเงนิทเีป็น บริษัทใหญ่ รวมองค์ประกอบอืน ผู้ถือหุ้น ส่วนได้เสียทไีม่มี รวมส่วน

ชําระแล้ว มูลค่าหุ้น ตามกฎหมาย ยังไม่ได้จดัสรร เงนิตราต่างประเทศ ในบริษัทย่อย ของส่วนของผู้ถือหุ้น ของบริษัทใหญ่ อํานาจควบคุม ผู้ถือหุ้น

บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท

ยอดคงเหลือวนัท ี1 มกราคม พ.ศ. 2561 409,877,016 - - (274,453,266) (5,026,940) (611,618) (5,638,558) 129,785,192 (7,150,082) 122,635,110

การเพิมหุ้นสามญั - - - - - - - - 5,450,160 5,450,160

การรวมธุรกิจ - - - - - (10,977,701) (10,977,701) (10,977,701) 16,926,407 5,948,706

การเปลียนแปลงส่วนไดเ้สียของบริษทัใหญ่

   ในบริษทัยอ่ย - - - - (6,723,862) - (6,723,862) (6,723,862) 4,163,504 (2,560,358)

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมสาํหรับปี - - - 15,310,278 (2,174,078) - (2,174,078) 13,136,200 850,172 13,986,372

ยอดคงเหลือวนัท ี31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 409,877,016 - - (259,142,988) (13,924,880) (11,589,319) (25,514,199) 125,219,829 20,240,161 145,459,990

ยอดคงเหลือวนัท ี1 มกราคม พ.ศ. 2562 409,877,016 - - (259,142,988) (13,924,880) (11,589,319) (25,514,199) 125,219,829 20,240,161 145,459,990

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมสาํหรับปี - - - 2,623,225 (1,082,298) - (1,082,298) 1,540,927 (5,270,125) (3,729,198)

ยอดคงเหลือวนัท ี31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 409,877,016 - - (256,519,763) (15,007,178) (11,589,319) (26,596,497) 126,760,756 14,970,036 141,730,792
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องค์ประกอบอืนของส่วนของผู้ถือหุ้น

กําไร(ขาดทุน)สะสม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการนี

บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชัน จาํกัด (มหาชน)

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

งบการเงนิรวม 

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่



ทุนทอีอกและ ส่วนเกนิ จัดสรรแล้ว - รวมส่วนของ

ชําระแล้ว มูลค่าหุ้น ทุนสํารองตามกฎหมาย ยังไม่ได้จัดสรร ผู้ถือหุ้น

บาท บาท บาท บาท บาท

ยอดคงเหลือวนัท ี1 มกราคม พ.ศ. 2561 409,877,016 - - (293,164,090) 116,712,926

กาํไรเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับปี - - - 16,609,966 16,609,966

ยอดคงเหลือวนัท ี31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 409,877,016 - - (276,554,124) 133,322,892

ยอดคงเหลือวนัท ี1 มกราคม พ.ศ. 2562 409,877,016 - - (276,554,124) 133,322,892

กาํไรเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับปี - - - 3,728,932 3,728,932

ยอดคงเหลือวนัท ี31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 409,877,016 - - (272,825,192) 137,051,824

13

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการนี

บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชัน จํากดั (มหาชน)

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

สําหรับปีสินสุดวนัท ี31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

งบการเงินเฉพาะกจิการ

กาํไร(ขาดทุน)สะสม



สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงินสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน 

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 2,802,315 18,663,650 3,728,932 15,307,315

รายการปรับปรุง

   ค่าเสือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 12,13 44,854,513 53,645,498 29,453,456 35,819,805

   หนีสงสัยจะสูญเพิมขึน (ลดลง) (726,045) 2,475,191 451,546 (17,154,721)

   ขาดทุน (กลบัรายการ) จากการดอ้ยค่าของเงินใหกู้ยื้มระยะสันแก่บริษทัยอ่ย - - 500,000 (128,651,758)

   กลบัรายการการดอ้ยค่าของเงินใหกู้ยื้มระยะยาวแก่บริษทัยอ่ย - - - (260,000)

   ส่วนเกินของมูลค่าซือทีตาํกวา่มูลค่าบญัชี - 5,948,673 - -

   การจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย เฉพาะส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม - (5,962,822) - -

   ส่วนแบ่งขาดทุน (กาํไร) จากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 11 (ข) 415,468 (1,095,423) - -

   ตดัจาํหน่ายเงินใหกู้ยื้มระยะยาวแก่บริษทัยอ่ย - - - 455,000

   ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัร่วม 21,956 79,837 - -

   ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - - - 118,015,479

   ขาดทุนจากการดอ้ยค่าและตดัจาํหน่ายค่าสิทธิจ่ายล่วงหนา้ 1,248,038 714,953 1,240,538 710,429

   กลบัรายการ (ขาดทุน) จากการดอ้ยค่าและตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 241,267 (25,737,328) - (25,661,364)

   กาํไรจากการจาํหน่ายอปุกรณ์ (786,715) (1,106,591) (472,313) (1,966,524)

   กาํไรจากการยกหนีใหข้องเงินกูยื้มระยะสันจากกรรมการ - (1,065,000) - -

   ขาดทุน (กาํไร) จากอตัราแลกเปลียนทียงัไม่เกิดขึนจริง 1,616,967 (40,533) 1,242,182 (79,877)

   เงินปันผลรับ - - - (3,540,000)

   ผลเสียหายจากคดีความ 25,430,453 - 25,430,453 -

   ค่าใชจ่้ายผลประโยชนพ์นกังาน 1,700,052 3,732,334 1,295,713 3,732,334

   ตน้ทุนทางการเงิน 1,113,637 957,423 1,058,132 975,780

กระแสเงินสดก่อนการเปลียนแปลงในสินทรัพยแ์ละหนีสินดาํเนินงาน 77,931,906 51,209,862 63,928,639 (2,298,102)

การเปลียนแปลงของสินทรัพยแ์ละหนีสินดาํเนินงาน

   ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน 2,073,838 19,475,705 11,588,186 10,921,514

   ค่าสิทธิจ่ายล่วงหนา้ (7,619,605) 5,195,745 902,004 4,182,514

   สินทรัพยห์มุนเวียนอืน (634,654) 14,584,116 3,993,343 653,462

   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน (3,412,928) (9,670) 653,831 (81,000)

   เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน 11,436,995 (65,898,693) 16,118,258 (16,244,776)

   รายไดแ้ละค่าสิทธิรับล่วงหนา้ 11,092,320 (42,958,035) 2,343,608 (38,193,375)

   หนีสินหมุนเวียนอืน 16,036,647 6,813,643 1,446,394 (318,841)

   ประมาณการหนีสินไม่หมุนเวียนสาํหรับผลประโยชนพ์นกังาน - (600,000) - (600,000)

เงินสดไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) การดาํเนินงาน 106,904,519 (12,187,327) 100,974,263 (41,978,604)

   รายไดด้อกเบีย 471,628 1,415,991 435,475 2,360,308

   จ่ายดอกเบีย (653,399) (614,922) (597,894) (883,757)

   จ่ายภาษีเงินได้ (802,633) (86,574) (2,570,494) (1,853,319)

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมดาํเนินงาน 105,920,115 (11,472,832) 98,241,350 (42,355,372)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการนี
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บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชัน จํากดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ



สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน

เงินฝากธนาคารทีติดภาระคาํประกนั (เพิมขึน) ลดลง สุทธิ 9,972,900 (232,883) 9,972,900 (232,883)

เงินสดจ่ายเงินใหกู้ยื้มระยะสันแก่บริษทัยอ่ย - - - (1,100,000)

เงินสดรับเงินใหกู้ยื้มระยะสันแก่บริษทัยอ่ย - - - 12,968,650

เงินสดจ่ายเงินใหกู้ยื้มระยะยาวแก่บริษทัยอ่ย - - - (195,000)

เงินปันผลรับจากบริษทัร่วม - 400,200 - -

เงินสดจ่ายสุทธิเพือซือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - (399,980) - 260,636

เงินสดรับจากการลดทุนในกิจการทีเกียวขอ้งกนั 378,024 - - 6,000,000

เงินสดจ่ายซืออุปกรณ์ (5,465,084) (15,027,441) (2,651,052) (4,026,943)

เงินสดจ่ายซือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (27,238,162) (43,921,411) (10,938,897) (19,940,823)

เงินสดรับจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 829,416 1,907,133 486,021 2,096,657

เงินสดรับจากการจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 284,586 - - -

เงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ย - - - 3,540,000

เงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (21,238,320) (57,274,382) (3,131,028) (629,706)

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน

เงินสดรับเงินกูยื้มระยะสันจากกรรมการ 27 (ฉ) 477,945 35,000 - -

เงินสดรับจากการเพิมทุนของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม - 5,450,160 - -

เงินกูย้ืมระยะสันจากสถาบนัการเงินลดลงสุทธิ 14 (609,632) (8,268,457) (609,632) (8,268,457)

เงินสดจ่ายชาํระหนีสินตามสัญญาเช่าการเงิน (2,964,952) (813,124) (2,224,715) (813,124)

เงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจัดหาเงิน (3,096,639) (3,596,421) (2,834,347) (9,081,581)

ผลกระทบจากอตัราแลกเปลยีนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (589,350) 734,719 - -

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิมขึน (ลดลง) สุทธิ 80,995,806 (71,608,916) 92,275,975 (52,066,659)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้ปี 63,598,231 135,153,402 23,333,518 75,307,732

กาํไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปลียนทียงัไม่เกิดขึนจริง

   ของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 774,071 53,745 774,071 92,445

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 145,368,108 63,598,231 116,383,564 23,333,518

รายการทีไม่ใช่เงินสด

ซือยานพาหนะโดยสัญญาเช่าการเงิน 8,789,333 2,000,000 8,789,333 2,000,000

ซือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนโดยยงัไม่ไดช้าํระเงิน 15 7,279,512 4,056,800 7,279,512 4,056,800

การลดลงของเงินกูย้ืมระยะสันจากกรรมการ - 1,065,000 - -

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการนี
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1. ข้อมูลท่ัวไป 

 บริษทั เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) (“บริษทั”) เป็นบริษทัมหำชนจ ำกดั ซ่ึงจดัตั้งขึ้นในประเทศไทย และมีท่ีอยู่
 ตำมท่ีไดจ้ดทะเบียนดงัน้ี 

 9/283-5 ชั้น 28 อำคำร ยเูอม็ ทำวเวอร์ ถนนรำมค ำแหง แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหำนคร 

 บริษทัเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เพื่อวตัถุประสงคใ์นกำรรำยงำนขอ้มูล จึงรวมเรียกบริษทั
 และบริษทัยอ่ยว่ำ “กลุ่มกิจกำร” 

 กลุ่มกิจกำรประกอบธุรกิจหลกัในกำรจดัจ ำหน่ำยและให้บริกำรเกมคอมพิวเตอร์ออนไลน์ 

 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรไดรั้บอนุมติัจำกคณะกรรมกำรบริษทัเม่ือวนัท่ี 21 กุมภำพนัธ์ พ.ศ. 2563 

อัตรำส่วนของส่วนของผู้ถือหุ้นต่อทุนช ำระแล้ว 

กลุ่มกิจกำรมีส่วนของผูถื้อหุ้นเท่ำกบัร้อยละ 31 ของทุนช ำระแลว้ตำมงบกำรเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562 ซ่ึงเป็น
อตัรำส่วนทำงกำรเงินท่ีส่วนของผูถื้อหุ้นมีค่ำน้อยกว่ำร้อยละ 50 ของทุนช ำระแลว้ และเป็นเหตุให้ตลำดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทยยงัคงใชม้ำตรกำรด ำเนินกำรเพ่ือเตือนผูล้งทุนโดยกำรขึ้นเคร่ืองหมำย C (Caution) บนหลกัทรัพยข์องบริษทัจด
ทะเบียนอยำ่งต่อเน่ืองจำกวนัท่ีเร่ิมประกำศขึ้นเคร่ืองหมำย C เม่ือวนัท่ี 10 สิงหำคม พ.ศ. 2561  ทั้งน้ีเป็นไปตำมขอ้ก ำหนดใน
ขอ้บงัคบัตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง มำตรกำรด ำเนินกำรกรณีบริษทัจดทะเบียนมีเหตุกำรณ์ท่ีอำจมีผลกระทบต่อ
ฐำนะกำรเงินและกำรด ำเนินธุรกิจ พ.ศ. 2561 อน่ึง บริษทัไดด้ ำเนินกำรจดัประชุมเพ่ือให้ขอ้มูลและช้ีแจงแนวทำงและควำม
คืบหน้ำกำรด ำเนินกำรแกไ้ขเหตุกำรณ์ดงักล่ำวต่อผูถื้อหุ้นผูล้งทุนและผูท่ี้เก่ียวขอ้ง เม่ือวนัท่ี 7 มีนำคม พ.ศ. 2562, 22 พฤษภำคม 
พ.ศ. 2562, 20 สิงหำคม พ.ศ. 2562, และวนัท่ี 25 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2562 ตำมล ำดบั 

2. นโยบำยกำรบัญชี 

 นโยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญัท่ีใชใ้นกำรจดัท ำงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรมีดงัต่อไปน้ี 

2.1 เกณฑ์กำรจัดท ำงบกำรเงิน 

 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรได้จัดท ำขึ้นตำมหลักกำรบัญชีท่ีรับรองทั่วไปในประเทศไทยภำยใต้
พระรำชบญัญติักำรบญัชี พ.ศ. 2543 ซ่ึงหมำยถึงมำตรฐำนรำยงำนทำงกำรเงินไทยท่ีออกภำยใตพ้ระรำชบญัญติัวิชำชีพ
บญัชี พ.ศ. 2547 และขอ้ก ำหนดของคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพยว่์ำดว้ยกำรจดัท ำและน ำเสนอ 
รำยงำนทำงกำรเงินภำยใตพ้ระรำชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์

 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรไดจ้ดัท ำขึ้นโดยใชเ้กณฑร์ำคำทุนเดิมในกำรวดัมูลค่ำขององคป์ระกอบของ
งบกำรเงิน ยกเวน้เร่ืองท่ีอธิบำยในนโยบำยกำรบญัชีในล ำดบัต่อไป  
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2. นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 

2.1 เกณฑ์กำรจัดท ำงบกำรเงิน (ต่อ) 

 กำรจดัท ำงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรให้สอดคลอ้งกบัหลกักำรบัญชีท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทย 
ก ำหนดให้ใชป้ระมำณกำรทำงบญัชีท่ีส ำคญัและกำรใชดุ้ลยพินิจของผูบ้ริหำรซ่ึงจดัท ำขึ้นตำมกระบวนกำรในกำรน ำ
นโยบำยกำรบญัชีของกลุ่มกิจกำรไปถือปฏิบติั ทั้งน้ีกลุ่มกิจกำรไดเ้ปิดเผยเร่ืองกำรใชดุ้ลยพินิจของผูบ้ริหำร หรือควำม
ซบัซอ้น หรือเก่ียวกบัขอ้สมมติฐำนและประมำณกำรท่ีมีนยัส ำคญัต่องบกำรเงินในหมำยเหตุ 4 

 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรฉบบัภำษำองักฤษจดัท ำขึ้นจำกงบกำรเงินตำมกฎหมำยท่ีเป็นภำษำไทยในกรณี
ท่ีมีเน้ือควำมขดัแยง้กนัหรือมีกำรตีควำมในสองภำษำแตกต่ำงกนั ให้ใชง้บกำรเงินตำมกฎหมำยฉบบัภำษำไทยเป็นหลกั 

2.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีมีกำรปรับปรุงและกำรตีควำมมำตรฐำนที่เกี่ยวข้อง 

2.2.1 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีเร่ิมมีผลบงัคบัใชใ้นปีปัจจุบนั 

ในระหว่ำงงวด กลุ่มบริษทัไดน้ ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) และฉบบัใหม่จ ำนวนหลำยฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้ส ำหรับรอบระยะเวลำบญัชีท่ี
เร่ิมตน้ในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2562 มำถือปฏิบติั มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำวไดรั้บกำร
ปรับปรุงหรือจดัให้มีขึ้นเพ่ือให้มีเน้ือหำเท่ำเทียมกบัมำตรฐำนรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงประเทศ โดยส่วนใหญ่
เป็นกำรปรับปรุงและอธิบำยให้ชดัเจนเก่ียวกบักำรเปิดเผยขอ้มูลในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัที่ 15 เร่ือง รำยไดจ้ำกสัญญำท่ีท ำกบัลูกคำ้ 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับท่ี 15 ได้ให้ขอ้ก ำหนดส ำหรับกำรรับรู้รำยได ้โดยให้ใช้มำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงินฉบบัน้ีแทนมำตรฐำนต่อไปน้ี 

 

 มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัที่ 11 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สัญญำก่อสร้ำง 
 มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัที่ 18 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รำยได ้
 กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน  

   ฉบบัที่ 13 (ปรับปรุง 2560) 
เร่ือง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคำ้ 
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2. นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 

2.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีมีกำรปรับปรุงและกำรตีควำมมำตรฐำนท่ีเกี่ยวข้อง (ต่อ) 

 กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน  
   ฉบบัที่ 15 (ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง สัญญำส ำหรับกำรก่อสร้ำงอสังหำริมทรัพย ์

 กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน  
   ฉบบัที่ 18 (ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง กำรโอนสินทรัพยจ์ำกลูกคำ้ 

 กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญ ชี  ฉบับ ท่ี  31  
   (ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง รำยได้ - รำยกำรแลกเปล่ียนเก่ียวกับบริกำร
โฆษณำ 

 

 หลกักำรของมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่น้ีอำ้งอิงหลกักำรว่ำ 
- รำยไดจ้ะรับรู้เม่ือกำรควบคุมในสินคำ้หรือบริกำรไดโ้อนไปยงัลูกคำ้ ซ่ึงแนวคิดของกำรควบคุมไดถู้กน ำมำใช้

แทนแนวคิดของควำมเส่ียงและผลตอบแทนท่ีใชอ้ยูเ่ดิม 
- กิจกำรรับรู้รำยไดเ้พ่ือแสดงกำรส่งมอบสินคำ้หรือบริกำรท่ีสัญญำให้ลูกคำ้ในจ ำนวนเงินท่ีสะทอ้นถึงส่ิงตอบ 

แทนท่ีกิจกำรคำดว่ำจะมีสิทธิไดรั้บจำกกำรแลกเปล่ียนสินคำ้หรือบริกำรนั้นๆ 

กิจกำรรับรู้รำยไดต้ำมหลกักำรส ำคญัตำมขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 
- ขั้นตอนแรก: ระบุสัญญำท่ีท ำกบัลูกคำ้ 
- ขั้นท่ีสอง: ระบุภำระท่ีตอ้งปฏิบติัในสัญญำ 
- ขั้นท่ีสำม: ก ำหนดรำคำของรำยกำร 
- ขั้นท่ีส่ี: ปันส่วนรำคำของรำยกำรให้กบัภำระท่ีตอ้งปฏิบติัท่ีรวมอยูใ่นสัญญำ 
- ขั้นท่ีห้ำ: รับรู้รำยไดเ้ม่ือ (หรือขณะท่ี) กิจกำรปฏิบติัตำมภำระท่ีตอ้งปฏิบติัเสร็จส้ิน 

บริษทัได้น ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับท่ี 15 เร่ือง รำยได้จำกสัญญำท่ีท ำกับลูกค้ำ มำถือปฏิบัติกบังบ
กำรเงินของกลุ่มกิจกำร โดยกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำวมำถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอย่ำงเป็น
สำระส ำคญัต่องบกำรเงินของกลุ่มกิจกำร 

2.2.2 กำรรำยงำนทำงกำรเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทำงกำรเงินท่ีจะมีผลบงัคบัใชส้ ำหรับงบกำรเงินท่ีมีรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมใน
หรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 

ในระหว่ำงปีปัจจุบัน สภำวิชำชีพบัญชีได้ประกำศใช้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
ประกอบดว้ยมำตรฐำนและกำรตีควำมมำตรฐำน จ ำนวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่  

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

หน่วยงำน  ต่ำงประเทศ 
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 19 เร่ือง กำรช ำระหน้ีสินทำงกำรเงินดว้ยตรำสำรทุน 
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2. นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 

2.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีมีกำรปรับปรุงและกำรตีควำมมำตรฐำนท่ีเกี่ยวข้อง (ต่อ) 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินกลุ่มดังกล่ำวข้ำงต้น ก ำหนดหลักกำรเก่ียวกับกำรจัดประเภทและกำรวดัมูลค่ำ
เคร่ืองมือทำงกำรเงินดว้ยมูลค่ำยุติธรรมหรือรำคำทุนตัดจ ำหน่ำยโดยพิจำรณำจำกประเภทของตรำสำรทำงกำรเงิน 
ลกัษณะของกระแสเงินสดตำมสัญญำและแผนธุรกิจของกิจกำร (Business Model) หลกักำรเก่ียวกบัวิธีกำรค ำนวณกำร
ดอ้ยค่ำของเคร่ืองมือทำงกำรเงินโดยใชแ้นวคิดของผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้น และหลกักำรเก่ียวกบักำร
บญัชีป้องกนัควำมเส่ียง รวมถึงกำรแสดงรำยกำรและกำรเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทำงกำรเงิน และเม่ือมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงินกลุ่มน้ีมีผลบงัคบัใช้ จะท ำให้มำตรฐำนกำรบญัชี กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชี และแนวปฏิบัติ
ทำงกำรบญัชีบำงฉบบัท่ีมีผลบงัคบัใชอ้ยูใ่นปัจจุบนัถูกยกเลิกไป 

ปัจจุบนัฝ่ำยบริหำรของกลุ่มบริษทัอยู่ระหว่ำงกำรประเมินผลกระทบท่ีอำจมีต่องบกำรเงินในปีท่ีเร่ิมน ำมำตรฐำนกลุ่ม
ดงักล่ำวมำถือปฏิบติั 

2.2.3  มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัที่ 16 เร่ือง สัญญำเช่ำ ท่ีจะมีผลบังคบัใช้ส ำหรับงบกำรเงินท่ีมีรอบระยะเวลำ       
บญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 16 เร่ือง สัญญำเช่ำ ก ำหนดหลกักำรของกำรรับรู้รำยกำร กำรวดัมูลค่ำ กำร
แสดงรำยกำรและกำรเปิดเผยขอ้มูลของสัญญำเช่ำ และก ำหนดให้ผูเ้ช่ำรับรู้สินทรัพยแ์ละหน้ีสินส ำหรับสัญญำเช่ำทุก
รำยกำรท่ีมีระยะเวลำในกำรเช่ำมำกกว่ำ 12 เดือน เวน้แต่สินทรัพยอ์ำ้งอิงนั้นมีมูลค่ำต ่ำ 

กำรบญัชีส ำหรับผูใ้ห้เช่ำไม่มีกำรเปล่ียนแปลงอย่ำงมีสำระส ำคญั ผูใ้ห้เช่ำยงัคงตอ้งจดัประเภทสัญญำเช่ำเป็นสัญญำเช่ำ
ด ำเนินงำนหรือสัญญำเช่ำเงินทุนโดยใชห้ลกักำรเช่นเดียวกนักบัมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 17 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำวขำ้งตน้น ำมำใชแ้ทนมำตรฐำนกำรบญัชี กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชี และ
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ดงัต่อไปน้ี 
 มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 17 เร่ือง สัญญำเช่ำ 
 กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 15 เร่ือง สัญญำเช่ำด ำเนินงำน – ส่ิงจูงใจท่ีให้แก่ผูเ้ช่ำ 
 กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 27 เร่ือง กำรประเมินเน้ือหำสัญญำเช่ำท่ีท ำขึ้นตำมรูปแบบ

กฎหมำย 
 กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 4   เร่ือง กำรประเมินว่ำข้อตกลงประกอบด้วยสัญญำเช่ำ

หรือไม ่

ปัจจุบนัฝ่ำยบริหำรของกลุ่มบริษทัอยู่ระหว่ำงกำรประเมินผลกระทบท่ีอำจมีต่องบกำรเงินในปีท่ีเร่ิมน ำมำตรฐำนกลุ่ม
ดงักล่ำวมำถือปฏิบติั 
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2 นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 

2.3 บัญชีกลุ่มกิจกำร - เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม  

2.3 (ก) บริษัทย่อย 

บริษทัย่อย หมำยถึง กิจกำร(ซ่ึงรวมถึงกิจกำรเฉพำะกิจ) ท่ีกลุ่มกิจกำรควบคุม กลุ่มกิจกำรควบคุมกิจกำรเม่ือกลุ่ม
กิจกำรมีกำรเปิดรับหรือมีสิทธิในผลตอบแทนผนัแปรจำกกำรเก่ียวขอ้งกบัผูไ้ดรั้บกำรลงทุนและมีควำมสำมำรถท ำให้
เกิดผลกระทบต่อผลตอบแทนจำกกำรใชอ้ ำนำจเหนือผูไ้ดรั้บกำรควบคุม กลุ่มกิจกำรรวมงบกำรเงินของบริษทัยอ่ยไว้
ในงบกำรเงินรวมตั้งแต่วนัท่ีกลุ่มกิจกำรมีอ ำนำจในกำรควบคุมบริษทัย่อย กลุ่มกิจกำรจะไม่น ำงบกำรเงินของบริษทั
ยอ่ยมำรวมไวใ้นงบกำรเงินรวมนบัจำกวนัท่ีกลุ่มกิจกำรสูญเสียอ ำนำจควบคุม 

กลุ่มกิจกำรบันทึกบัญชีกำรรวมธุรกิจโดยถือปฏิบัติตำมวิธีซ้ือส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้ส ำหรับกำรซ้ือบริษัทย่อย 
ประกอบดว้ยมูลค่ำยติุธรรมของสินทรัพยท่ี์ผูซ้ื้อโอนให้และหน้ีสินท่ีก่อขึ้นเพ่ือจ่ำยช ำระให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของผูถู้กซ้ือ
และส่วนไดเ้สียในส่วนของผูถื้อหุ้นท่ีออกโดยกลุ่มกิจกำร ส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้รวมถึงมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย ์
หรือหน้ีสินท่ีผูซ้ื้อคำดว่ำจะตอ้งจ่ำยช ำระตำมขอ้ตกลง ตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรซ้ือจะรับรู้เป็นค่ำใชจ้่ำยเม่ือเกิดขึ้น  

มูลค่ำเร่ิมแรกของสินทรัพยท่ี์ระบุไดท่ี้ไดม้ำและหน้ีสินและหน้ีสินท่ีอำจเกิดขึ้นท่ีรับมำจำกกำรรวมธุรกิจจะถูกวดั
มูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม ณ วนัท่ีซ้ือในกำรรวมธุรกิจแต่ละคร้ัง กลุ่มกิจกำรวดัมูลค่ำของส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ ำนำจ
ควบคุมในผูถู้กซ้ือดว้ยมูลค่ำยติุธรรม หรือมูลค่ำของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีระบุไดข้องผูถู้กซ้ือตำมสัดส่วนของหุ้นท่ีถือโดย
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุม 

ในกำรรวมธุรกิจท่ีด ำเนินกำรส ำเร็จจำกกำรทยอยซ้ือ ผูซ้ื้อตอ้งวดัมูลค่ำส่วนไดเ้สียท่ีผูซ้ื้อถืออยู่ในผูถู้กซ้ือก่อนหน้ำ 
กำรรวมธุรกิจใหม่โดยใชมู้ลค่ำยุติธรรม ณ วนัท่ีซ้ือและรับรู้ผลก ำไรหรือขำดทุนท่ีเกิดขึ้นจำกกำรวดัมูลค่ำใหม่นั้นใน
ก ำไรหรือขำดทุน 
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2 นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 

2.3  บัญชีกลุ่มกิจกำร - เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม (ต่อ) 

2.3 (ก) บริษัทย่อย (ต่อ) 

ส่ิงตอบแทนท่ีคำดว่ำจะตอ้งจ่ำยออกไปโดยกลุ่มกิจกำรรับรู้ดว้ยมูลค่ำยุติธรรม ณ วนัท่ีซ้ือ กำรเปล่ียนแปลงในมูลค่ำ
ยติุธรรมของส่ิงตอบแทนท่ีคำดว่ำจะตอ้งจ่ำยท่ีรับรู้ภำยหลงัวนัท่ีซ้ือซ่ึงจดัประเภทเป็นสินทรัพยห์รือหน้ีสินให้รับรู้ใน
ก ำไรหรือขำดทุน ส่ิงตอบแทนท่ีคำดว่ำจะตอ้งจ่ำยซ่ึงจดัประเภทเป็นส่วนของผูถื้อหุ้นตอ้งไม่มีกำรวดัมูลค่ำใหม่และ
ให้บนัทึกกำรจ่ำยช ำระในภำยหลงัไวใ้นส่วนของผูถื้อหุ้น 

ส่วนเกินของมูลค่ำส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้มูลค่ำส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุมในผูถู้กซ้ือและมูลค่ำยุติธรรม ณ วนัซ้ือ
ธุรกิจของส่วนไดเ้สียในส่วนของผูถื้อหุ้นของผูถู้กซ้ือท่ีผูซ้ื้อถืออยู่ก่อนกำรรวมธุรกิจท่ีมำกกว่ำมูลค่ำยุติธรรมสุทธิ ณ 
วนัท่ีซ้ือของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีระบุไดท่ี้ไดม้ำตอ้งรับรู้เป็นค่ำควำมนิยม หำกมูลค่ำของมูลค่ำส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้ มูลค่ำ
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุมในผูถู้กซ้ือ และมูลค่ำยุติธรรม ณ วนัซ้ือธุรกิจของส่วนไดเ้สียในส่วนของผูถื้อหุ้นของ
ผูถู้กซ้ือท่ีผูซ้ื้อถืออยู่ก่อนกำรรวมธุรกิจ น้อยกว่ำมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัย่อยท่ีไดม้ำเน่ืองจำกกำร
ซ้ือในรำคำต ่ำกว่ำมูลค่ำยติุธรรม จะรับรู้ส่วนต่ำงโดยตรงไปยงัก ำไรขำดทุน 

กิจกำรจะตดัรำยกำรบญัชีระหว่ำงกนั ยอดคงเหลือและก ำไรท่ียงัไม่ไดเ้กิดขึ้นจริงระหว่ำงกนัในกลุ่มกิจกำร ขำดทุนท่ี
ยงัไม่เกิดขึ้นจริงก็จะตดัรำยกำรในท ำนองเดียวกนั เวน้แต่รำยกำรนั้นมีหลกัฐำนว่ำสินทรัพยท่ี์โอนระหว่ำงกนัเกิดกำร
ดอ้ยค่ำ นโยบำยกำรบญัชีของบริษทัยอ่ยไดถู้กปรับปรุงเพื่อให้สอดคลอ้งกบันโยบำยกำรบญัชีของกลุ่มกิจกำร 

ในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร เงินลงทุนในบริษทัย่อยจะบนัทึกบญัชีดว้ยรำคำทุนหักค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ ตน้ทุนจะมีกำร
ปรับเพ่ือสะทอ้นกำรเปล่ียนแปลงส่ิงตอบแทนท่ีเกิดขึ้นจำกกำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำส่ิงตอบแทนท่ีคำดว่ำจะตอ้งจ่ำย 
ตน้ทุนนั้นจะรวมตน้ทุนทำงตรงท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรไดม้ำของเงินลงทุนน้ี 

2.3 (ข) รำยกำรกับส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุม  

กลุ่มกิจกำรปฏิบติัต่อรำยกำรกบัส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคมุเช่นเดียวกนักบัส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของกลุ่มกิจกำร 
ส ำหรับกำรซ้ือส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุม ผลต่ำงระหว่ำงส่ิงตอบแทนท่ีจ่ำยให้และมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพย์
สุทธิของหุ้นท่ีซ้ือมำในบริษทัยอ่ยจะถูกบนัทึกในส่วนของผูถื้อหุ้น และก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรขำยในส่วนไดเ้สียท่ี
ไม่มีอ ำนำจควบคุมจะถูกบนัทึกในส่วนของผูถื้อหุ้น 

2.3 (ค) กำรจ ำหน่ำยบริษัทย่อย 

เม่ือกลุ่มกิจกำรสูญเสียกำรควบคุม ส่วนไดเ้สียในกิจกำรท่ีเหลืออยู่จะวดัมูลค่ำใหม่โดยใชมู้ลค่ำยุติธรรม กำรเปล่ียนแปลง
ในมูลค่ำจะรับรู้ในก ำไรหรือขำดทุนมูลค่ำยุติธรรมนั้นจะถือเป็นมูลค่ำตำมบัญชีเร่ิมแรกของมูลค่ำของเงินลงทุน เพื่อ
วตัถุประสงคใ์นกำรวดัมูลค่ำในเวลำต่อมำของเงินลงทุนท่ีเหลืออยูใ่นรูปของบริษทัร่วม กิจกำรร่วมคำ้ หรือสินทรัพยท์ำง
กำรเงิน ส ำหรับทุกจ ำนวนท่ีเคยรับรู้ในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจกำรนั้นจะถูกปฏิบติัเสมือนว่ำ
กลุ่มกิจกำรมีกำรจ ำหน่ำยสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งนั้นออกไป 
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2 นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 

2.3 บัญชีกลุ่มกิจกำร - เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม (ต่อ) 

2.3 (ง) บริษัทร่วม  

บริษทัร่วมเป็นกิจกำรท่ีกลุ่มกิจกำรมีอิทธิพลอย่ำงเป็นสำระส ำคญัแต่ไม่ถึงกบัควบคุมซ่ึงโดยทั่วไปก็คือกำรท่ีกลุ่ม
กิจกำรถือหุ้น ท่ีมีสิทธิออกเสียงอยูร่ะหว่ำงร้อยละ 20 ถึงร้อยละ 50 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมด เงินลงทุนในบริษทัร่วม
รับรู้โดยใชวิ้ธีส่วนไดเ้สียในกำรแสดงในงบกำรเงินรวมภำยใตวิ้ธีส่วนไดเ้สียกลุ่มกิจกำรรับรู้เงินลงทุนเม่ือเร่ิมแรกดว้ย
รำคำทุน มูลค่ำตำมบญัชีของเงินลงทุนน้ีจะเพ่ิมขึ้นหรือลดลงในภำยหลงัวนัท่ีไดม้ำดว้ยส่วนแบ่งก ำไรหรือขำดทุนของ
ผูไ้ดรั้บกำรลงทุนตำมสัดส่วนท่ีผูล้งทุนมีส่วนไดเ้สียอยู่ เงินลงทุนในบริษทัร่วมของกลุ่มกิจกำรรวมถึงค่ำควำมนิยมท่ี
ระบุได ้ณ วนัท่ีซ้ือเงินลงทุน  

ถำ้ส่วนไดเ้สียของผูถื้อหุ้นในบริษทัร่วมนั้นลดลงแต่ยงัคงมีอิทธิพลอย่ำงมีนัยส ำคญั กิจกำรตอ้งจดัประเภทรำยกำรท่ี
เคยรับรู้ในก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอื่นเขำ้ก ำไรหรือขำดทุนเฉพำะสัดส่วนในส่วนไดเ้สียของผูถื้อหุ้นท่ีลดลง  

ส่วนแบ่งก ำไรหรือขำดทุนของกลุ่มกิจกำรในบริษทัร่วมท่ีเกิดขึ้นภำยหลงักำรไดม้ำจะรวมไวใ้นก ำไรหรือขำดทุน และ
ส่วนแบ่งในก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน ท่ีเกิดขึ้นภำยหลงักำรไดม้ำจะรวมไวใ้นก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน ผลสะสมของ
กำรเปล่ียนแปลงภำยหลงักำรไดม้ำดงักล่ำวขำ้งตน้ จะปรับปรุงกบัรำคำตำมบญัชีของเงินลงทุน เม่ือส่วนแบ่งขำดทุน
ของกลุ่มกิจกำรในบริษทัร่วมมีมูลค่ำเท่ำกบัหรือเกินกว่ำมูลค่ำส่วนไดเ้สียของกลุ่มกิจกำรในบริษทัร่วมนั้น กลุ่มกิจกำร
จะไม่รับรู้ส่วนแบ่งขำดทุนอีกต่อไป เวน้แต่กลุ่มกิจกำรมีภำระผูกพนัในหน้ีของบริษทัร่วม หรือรับว่ำจะจ่ำยหน้ีแทน
บริษทัร่วม  

กลุ่มกิจกำรมีกำรพิจำรณำทุกส้ินรอบระยะเวลำบัญชีว่ำมีข้อบ่งช้ีท่ีแสดงว่ำเงินลงทุนในบริษทัร่วมเกิดกำรด้อยค่ำ
หรือไม่ หำกมีขอ้บ่งช้ีเกิดขึ้นกลุ่มกิจกำรจะค ำนวณผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำ โดยเปรียบเทียบมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะไดรั้บ
คืนกบัมูลค่ำตำมบญัชีของเงินลงทุนและรับรู้ผลต่ำงไปท่ีส่วนแบ่งก ำไรขำดทุนของเงินลงทุนในบริษทัร่วมในก ำไร
หรือขำดทุน  

รำยกำรก ำไรท่ียงัไม่ไดเ้กิดขึ้นจริงระหว่ำงกลุ่มกิจกำรกบับริษทัร่วมจะตดับญัชีเท่ำท่ีกลุ่มกิจกำรมีส่วนไดเ้สียในบริษทั
ร่วมนั้น รำยกำรขำดทุนท่ียงัไม่ไดเ้กิดขึ้นจริงก็จะตดับญัชีในท ำนองเดียวกนั เวน้แต่รำยกำรนั้นมีหลกัฐำนว่ำสินทรัพย์
ท่ีโอนระหว่ำงกนัเกิดกำรดอ้ยค่ำ  

บริษทัร่วมจะเปล่ียนนโยบำยกำรบญัชีเท่ำท่ีจ ำเป็นเพื่อให้สอดคลอ้งกบันโยบำยกำรบญัชีของกลุ่มกิจกำร ก ำไรและ
ขำดทุนจำกกำรลดสัดส่วนในบริษทัร่วมจะรับรู้ในก ำไรหรือขำดทุน  

ในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร เงินลงทุนในบริษทัร่วมจะบนัทึกบญัชีดว้ยรำคำทุนหักค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ  ตน้ทุนจะมีกำร
ปรับ เพ่ือสะทอ้นกำรเปล่ียนแปลงส่ิงตอบแทนท่ีเกิดขึ้นจำกกำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำของส่ิงตอบแทนท่ีคำดว่ำตอ้งจ่ำย 
ตน้ทุนจะรวมตน้ทุนทำงตรงท่ีเก่ียวขอ้งจำกกำรไดม้ำของเงินลงทุนน้ี 
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2 นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 

2.4 กำรแปลงค่ำเงินตรำต่ำงประเทศ 

2.4 (ก) สกุลเงินท่ีใช้ในกำรด ำเนินงำนและสกุลเงินท่ีใช้น ำเสนองบกำรเงิน 

รำยกำรท่ีรวมในงบกำรเงินของแต่ละบริษทัในกลุ่มกิจกำรถูกวดัมูลค่ำโดยใชส้กุลเงินของสภำพแวดลอ้มทำงเศรษฐกิจ
หลกัท่ีบริษทัด ำเนินงำนอยู่ (สกุลเงินท่ีใชใ้นกำรด ำเนินงำน) งบกำรเงินแสดงในสกุลเงินบำท ซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้น
กำรด ำเนินงำนและสกุลเงินท่ีใชน้ ำเสนองบกำรเงินของบริษทั 

2.4 (ข) รำยกำรและยอดคงเหลือ  

รำยกำรที่เป็นสกุลเงินตรำต่ำงประเทศแปลงค่ำเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นกำรด ำเนินงำนโดยใชอ้ัตรำแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิด
รำยกำรหรือวนัท่ีตีรำคำหำกรำยกำรนั้นถูกวดัมูลค่ำใหม่ รำยกำรก ำไรและรำยกำรขำดทุนท่ีเกิดจำกกำรรับหรือจ่ำย
ช ำระท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศและท่ีเกิดจำกกำรแปลงค่ำสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินซ่ึงเป็นเงินตรำต่ำงประเทศ
ดว้ยอตัรำแลกเปล่ียน ณ วนัส้ินปีไดบ้นัทึกไวใ้นก ำไรหรือขำดทุน 

เม่ือมีกำรรับรู้รำยกำรก ำไรหรือขำดทุนของรำยกำรท่ีไม่เป็นตวัเงินไวใ้นก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น  องค์ประกอบของ
อตัรำแลกเปล่ียนทั้งหมดของก ำไรหรือขำดทุนนั้นจะรับรู้ไวใ้นก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืนดว้ย ในทำงตรงขำ้มกำรรับรู้
ก ำไรหรือขำดทุนของรำยกำรท่ีไม่เป็นตวัเงินไวใ้นก ำไรหรือขำดทุน องคป์ระกอบของอตัรำแลกเปล่ียนทั้งหมดของ
ก ำไรหรือขำดทุนนั้นจะรับรู้ไวใ้นก ำไรขำดทุนดว้ย 

2.4 (ค) กลุ่มกิจกำร  

กำรแปลงค่ำผลกำรด ำเนินงำนและฐำนะกำรเงินของบริษทัในกลุ่มกิจกำร (ท่ีมิใช่สกุลเงินของเศรษฐกิจท่ีมีภำวะ  
เงินเฟ้อรุนแรง) ซ่ึงมีสกุลเงินท่ีใช้ในกำรด ำเนินงำนแตกต่ำงจำกสกุลเงินท่ีใชน้ ำเสนองบกำรเงินไดถู้กแปลงค่ำเป็น  
สกุลเงินท่ีใชน้ ำเสนองบกำรเงินดงัน้ี 

• สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีแสดงอยู่ในงบแสดงฐำนะกำรเงินแต่ละงวดแปลงค่ำด้วยอัตรำปิด ณ วนัท่ีของแต่ละ  
งบแสดงฐำนะกำรเงินนั้น 

• รำยไดแ้ละค่ำใชจ้่ำยในงบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จแปลงค่ำดว้ยอตัรำถวัเฉล่ีย และ 
• ผลต่ำงของอตัรำแลกเปล่ียนทั้งหมดรับรู้ในก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

ค่ำควำมนิยมและกำรปรับมูลค่ำยุติธรรมท่ีเกิดจำกกำรซ้ือหน่วยงำนในต่ำงประเทศถือเป็นสินทรัพยแ์ละหน้ีสินของ
หน่วยงำนในต่ำงประเทศนั้นและแปลงค่ำดว้ยอตัรำปิด 
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2 นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 

2.5 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 

ในงบกระแสเงินสด เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดรวมถึงเงินสดในมือ เงินฝำกธนำคำรประเภทจ่ำยคืนเม่ือทวง
ถำม เงินลงทุนระยะส้ันอ่ืนท่ีมีสภำพคล่องสูงซ่ึงมีอำยุไม่เกินสำมเดือนนับจำกวนัท่ีไดม้ำและไม่ติดภำระค ้ำประกนั 
และเงินเบิกเกินบญัชี ซ่ึงเงินเบิกเกินบญัชีจะแสดงไวใ้นส่วนของหน้ีสินหมุนเวียนในงบแสดงฐำนะกำรเงิน  

2.6 ลูกหนีก้ำรค้ำ  

ลูกหน้ีกำรคำ้รับรู้เร่ิมแรกดว้ยมูลค่ำตำมใบแจง้หน้ี และจะวดัมูลค่ำต่อมำดว้ยจ ำนวนเงินท่ีเหลืออยู่หักดว้ยค่ำเผื่อหน้ี 
สงสัยจะสูญซ่ึงประมำณจำกกำรสอบทำนยอดคงเหลือ ณ วนัส้ินปี ค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญหมำยถึงผลต่ำงระหว่ำงรำคำ
ตำมบญัชีของลูกหน้ีกำรคำ้เปรียบเทียบกบัมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะไดรั้บจำกลูกหน้ีกำรคำ้ หน้ีสูญท่ีเกิดขึ้นจะรับรู้ไวใ้นก ำไร
หรือขำดทุนโดยถือเป็นส่วนหน่ึงของค่ำใชจ้่ำยในกำรบริหำร 

2.7 เงินลงทุน 

กลุ่มกิจกำรจดัประเภทเงินลงทุนท่ีนอกเหนือจำกเงินลงทุนในบริษทัย่อยและบริษทัร่วม เป็น 3 ประเภท คือ (1) เงิน
ลงทุนเพื่อคำ้ (2) เงินลงทุนท่ีถือไวจ้นครบก ำหนด และ (3) เงินลงทุนทัว่ไป กำรจดัประเภทขึ้นอยูก่บัจุดมุ่งหมำยขณะ
ลงทุน ฝ่ำยบริหำรจะเป็นผูก้  ำหนดกำรจดัประเภทท่ีเหมำะสมส ำหรับเงินลงทุน ณ เวลำลงทุนและทบทวนกำรจัด
ประเภทเป็นระยะ 

•  เงินลงทุนเพ่ือคำ้ คือเงินลงทุนเพ่ือจุดมุ่งหมำยหลกัในกำรหำก ำไรจำกกำรเปล่ียนแปลงรำคำในช่วงเวลำส้ันและ
แสดงรวมไวใ้นสินทรัพยห์มุนเวียน 

• เงินลงทุนท่ีถือไวจ้นครบก ำหนด คือ เงินลงทุนท่ีมีก ำหนดเวลำและผูบ้ริหำรตั้งใจแน่วแน่และมีควำมสำมำรถถือ
ไวจ้นครบก ำหนดไดแ้สดงรวมไวใ้นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน  เวน้แต่จะครบก ำหนดภำยใน 12 เดือนนบัแต่วนัส้ิน
รอบระยะเวลำรำยงำนก็จะแสดงไวใ้นสินทรัพยห์มุนเวียน 

• เงินลงทุนทัว่ไป คือ เงินลงทุนในตรำสำรทุนท่ีไม่มีตลำดซ้ือขำยคล่องรองรับ 

เงินลงทุนทั้ง 3 ประเภทรับรู้มูลค่ำเร่ิมแรกดว้ยรำคำทุน ซ่ึงหมำยถึงมูลค่ำยติุธรรมของส่ิงตอบแทนท่ีให้ไปเพ่ือให้ไดม้ำ 
ซ่ึงเงินลงทุนนั้นรวมทั้งค่ำใชจ้่ำยในกำรท ำรำยกำร 

เงินลงทุนเพื่อคำ้วดัมูลค่ำในเวลำต่อมำดว้ยมูลค่ำยุติธรรม มูลค่ำยุติธรรมของเงินลงทุนวดัตำมรำคำเสนอซ้ือท่ีอำ้งอิง
จำกตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและสมำคมบริษทัจดักำรลงทุน ณ วนัท ำกำรสุดทำ้ยของวนัส้ินรอบระยะเวลำ
รำยงำน รำยกำรก ำไรและขำดทุนท่ียงัไม่เกิดขึ้นจริงของเงินลงทุนเพ่ือคำ้รับรู้ในงบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จ 

เงินลงทุนท่ีจะถือไวจ้นครบก ำหนดวดัมูลค่ำภำยหลงักำรไดม้ำดว้ยวิธีรำคำทุนตดัจ ำหน่ำยตำมอตัรำดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 
หกัดว้ยค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ 
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2.7 เงินลงทุน (ต่อ) 

เงินลงทุนทัว่ไป แสดงดว้ยรำคำทุนหกัค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ 

กลุ่มกิจกำรจะทดสอบค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำของเงินลงทุนเม่ือมีขอ้บ่งช้ีว่ำเงินลงทุนนั้นอำจมีค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำเกิดขึ้น หำก
รำคำตำมบญัชีของเงินลงทุนสูงกว่ำมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะไดรั้บคืน กลุ่มกิจกำรจะบนัทึกรำยกำรขำดทุนจำกค่ำเผื่อกำรดอ้ย
ค่ำรวมไวใ้นงบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จ 

ในกำรจ ำหน่ำยเงินลงทุน ผลต่ำงระหว่ำงมูลค่ำยติุธรรมของผลตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บจำกกำรจ ำหน่ำยเม่ือเปรียบเทียบ
กบัรำคำตำมบญัชีของเงินลงทุนนั้นจะบนัทึกรวมอยู่ในก ำไรหรือขำดทุน กรณีท่ีจ ำหน่ำยเงินลงทุนท่ีถือไวใ้นตรำสำร
หน้ีหรือตรำสำรทุนชนิดเดียวกนัออกไปบำงส่วน รำคำตำมบญัชีของเงินลงทุนท่ีจ ำหน่ำยจะก ำหนดโดยใชวิ้ธีถวัเฉล่ีย
ถ่วงน ้ำหนกัดว้ยรำคำตำมบญัชีจำกจ ำนวนทั้งหมดท่ีถือไว ้

2.8 อุปกรณ์ 

อุปกรณ์แสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนหักค่ำเส่ือมรำคำสะสมและค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำสินทรัพย ์(ถำ้มี) ตน้ทุนเร่ิมแรกจะรวม
ตน้ทุนทำงตรงอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรซ้ือสินทรัพยน์ั้น 

ต้นทุนท่ีเกิดขึ้นภำยหลังจะรวมอยู่ในมูลค่ำตำมบัญชีของสินทรัพยห์รือรับรู้แยกเป็นอีกสินทรัพยห์น่ึงตำมควำม
เหมำะสม เม่ือต้นทุนนั้นเกิดขึ้นและคำดว่ำจะให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนำคตแก่บริษทัและต้นทุนดังกล่ำว
สำมำรถวดัมูลค่ำไดอ้ยำ่งน่ำเช่ือถือ มูลค่ำตำมบญัชีของช้ินส่วนท่ีถูกเปล่ียนแทนออกจะถูกตดัรำยกำรออก ส ำหรับค่ำ
ซ่อมแซมและบ ำรุงรักษำอ่ืน ๆ กลุ่มกิจกำรจะรับรู้ตน้ทุนดงักล่ำวเป็นค่ำใชจ้่ำยในก ำไรหรือขำดทุนเม่ือเกิดขึ้น 

ค่ำเส่ือมรำคำของอุปกรณ์ค ำนวณดว้ยวิธีเส้นตรงเพื่อลดรำคำทุนแต่ละชนิดให้เท่ำกบัมูลค่ำคงเหลือตลอดอำยุกำรให้
ประโยชน์ท่ีไดป้ระมำณกำรไวข้องสินทรัพยด์งัต่อไปน้ี 

ส่วนปรับปรุงอำคำร 5 ปี 

อุปกรณ์แม่ข่ำย 5 ปี 

อุปกรณ์และเคร่ืองตกแต่งส ำนกังำน 3 และ 5 ปี 

ยำนพำหนะ 5 ปี 

ทุกส้ินรอบรอบระยะเวลำรำยงำน กลุ่มกิจกำรไดมี้กำรทบทวนและปรับปรุงมูลค่ำคงเหลือและอำยุกำรให้ประโยชน์
ของสินทรัพยใ์ห้เหมำะสม 

ในกรณีท่ีมูลค่ำตำมบญัชีสูงกว่ำมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะไดรั้บคืน มูลค่ำตำมบญัชีจะถูกปรับลดให้เท่ำกบัมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะ
ไดรั้บคืนทนัที (หมำยเหตุ 2.10) 
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2.8 อุปกรณ์ (ต่อ) 

ผลก ำไรหรือขำดทุนท่ีเกิดจำกกำรจ ำหน่ำยอุปกรณ์ค ำนวณโดยเปรียบเทียบจำกส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีได้รับจำกกำร
จ ำหน่ำยสินทรัพยก์บัมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพย ์และจะรับรู้บญัชีผลก ำไรหรือขำดทุนอื่นสุทธิในก ำไรหรือขำดทุน 

2.9 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

ค่ำลิขสิทธิ์เกม 

ค่ำลิขสิทธ์ิเกมท่ีได้มำจำกกำรซ้ือจะแสดงด้วยรำคำทุนหักค่ำตัดจ ำหน่ำยสะสม กำรตัดจ ำหน่ำยค ำนวณโดยใช้วิธี
เส้นตรงตลอดอำยสัุญญำภำยในระยะเวลำ 2 ถึง 4 ปี 

โปรแกรมคอมพวิเตอร์ 

สิทธิกำรใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีซ้ือมำและมีลกัษณะเฉพำะจะบนัทึกเป็นสินทรัพย ์โดยค ำนวณจำกตน้ทุนในกำร
ไดม้ำและกำรด ำเนินกำรให้โปรแกรมคอมพิวเตอร์นั้นสำมำรถน ำมำใชง้ำนไดต้ำมประสงค ์โดยจะตดัจ ำหน่ำยโดยใช้
วิธีเส้นตรงตลอดอำยุประมำณกำรให้ประโยชน์ภำยในระยะเวลำ 3 และ 5 ปี ตน้ทุนท่ีใช้ในกำรบ ำรุงรักษำโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ให้บนัทึกเป็นค่ำใชจ้่ำยเม่ือเกิดขึ้น ค่ำใชจ้่ำยท่ีเกิดจำกกำรพฒันำท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงในกำรออกแบบและ
ทดสอบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีมีลกัษณะเฉพำะเจำะจงซ่ึงกลุ่มกิจกำรเป็นผูดู้แล จะรับรู้เป็นสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเม่ือ
เป็นไปตำมขอ้ก ำหนดทุกขอ้ของกำรรับรู้สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 

ค่ำสิทธิกำรใช้สนำมกอล์ฟ 

ค่ำสิทธิกำรใช้สนำมกอลฟ์ท่ีไดม้ำจำกกำรซ้ือจะแสดงดว้ยรำคำทุนหักค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ (ถำ้มี) ค่ำสิทธิกำรใช้สนำม
กอลฟ์ไม่มีกำรตดัจ ำหน่ำย เน่ืองจำกมีอำยกุำรให้ประโยชน์ไม่จ ำกดั 

ควำมสัมพนัธ์กับลูกค้ำ 

ควำมสัมพนัธ์กบัลูกคำ้ท่ีเก่ียวขอ้งท่ีไดม้ำจำกกำรรวมธุรกิจจะรับรู้ดว้ยมูลค่ำยุติธรรม ณ วนัรวมธุรกิจ ควำมสัมพนัธ์
กบัลูกคำ้ท่ีเก่ียวขอ้งมีอำยุกำรให้ประโยชน์ท่ีทรำบไดแ้น่นอนและวดัมูลค่ำท่ีรำคำทุนหักค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสมและค่ำ
เผื่อกำรดอ้ยค่ำ กำรตดัจ ำหน่ำยค ำนวณโดยใชวิ้ธีเส้นตรงตลอดอำยท่ีุคำดว่ำจะให้ประโยชน์ของควำมสัมพนัธ์กบัลูกคำ้
ภำยในระยะเวลำ 3 ถึง 13 ปี 

เคร่ืองหมำยกำรค้ำ 

เคร่ืองหมำยกำรคำ้ท่ีไดม้ำจำกกำรรวมกิจกำรจะรับรู้ดว้ยมูลค่ำยุติธรรม ณ วนัรวมธุรกิจ เคร่ืองหมำยกำรคำ้มีอำยุกำร
ให้ประโยชน์ท่ีทรำบไดแ้น่นอนและแสดงวดัมูลค่ำท่ีรำคำทุนหักค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสมและค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ กำรตดั
จ ำหน่ำยค ำนวณโดยใชวิ้ธีเส้นตรงตลอดอำยท่ีุคำดว่ำจะให้ประโยชน์ภำยในระยะเวลำ 20 ปี 
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2.10 กำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ 

สินทรัพยท่ี์มีอำยุกำรให้ประโยชน์ไม่ทรำบแน่ชดั เช่น ค่ำควำมนิยม ซ่ึงไม่มีกำรตดัจ ำหน่ำยจะถูกทดสอบกำรดอ้ยค่ำ
เป็นประจ ำทุกปี สินทรัพยอ่ื์นท่ีมีกำรตดัจ ำหน่ำยจะมีกำรทบทวนกำรดอ้ยค่ำ เม่ือมีเหตุกำรณ์หรือสถำนกำรณ์บ่งช้ีว่ำ
รำคำตำมบัญชีอำจสูงกว่ำมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะไดรั้บคืน รำยกำรขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำจะรับรู้เม่ือรำคำตำมบัญชีของ
สินทรัพยสู์งกว่ำมูลค่ำสุทธิท่ีคำดว่ำจะไดรั้บคืน ซ่ึงหมำยถึงจ ำนวนท่ีสูงกว่ำระหว่ำงมูลค่ำยุติธรรมหักตน้ทุนในกำร
ขำยเทียบกบัมูลค่ำจำกกำรใช ้ สินทรัพยจ์ะถูกจดัเป็นหน่วยท่ีเล็กท่ีสุดท่ีสำมำรถแยกออกมำได ้เพื่อวตัถุประสงคข์อง
กำรประเมินกำรดอ้ยค่ำ สินทรัพยท่ี์ไม่ใช่สินทรัพยท์ำงกำรเงินนอกเหนือจำกค่ำควำมนิยมซ่ึงรับรู้รำยกำรขำดทุนจำก
กำรด้อยค่ำไปแลว้ จะถูกประเมินควำมเป็นไปไดท่ี้จะกลบัรำยกำรขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำ
รำยงำน 

2.11 สัญญำเช่ำ - กรณีท่ีกลุ่มกิจกำรเป็นผู้เช่ำ 

สัญญำเช่ำสินทรัพยซ่ึ์งผูใ้ห้เช่ำเป็นผูรั้บควำมเส่ียงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจำ้ของเป็นส่วนใหญ่ สัญญำเช่ำนั้น
ถือเป็นสัญญำเช่ำด ำเนินงำน เงินท่ีตอ้งจ่ำยภำยใตสั้ญญำเช่ำดงักล่ำว (สุทธิจำกส่ิงตอบแทนจูงใจท่ีไดรั้บจำกผูใ้ห้เช่ำ) 
จะบนัทึกในก ำไรหรือขำดทุนโดยใชวิ้ธีเส้นตรงตลอดอำยขุองสัญญำเช่ำนั้น 

สัญญำเช่ำอุปกรณ์ซ่ึงผูเ้ช่ำเป็นผูรั้บควำมเส่ียงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจำ้ของเกือบทั้งหมดถือเป็นสัญญำเช่ำ
กำรเงิน ซ่ึงจะบนัทึกเป็นรำยจ่ำยฝ่ำยทุนดว้ยมูลค่ำยติุธรรมของสินทรัพยท่ี์เช่ำ หรือมูลค่ำปัจจุบนัสุทธิของจ ำนวนเงินท่ี
ตอ้งจ่ำยตำมสัญญำเช่ำ แลว้แต่มูลค่ำใดจะต ่ำกว่ำ  

จ ำนวนเงินท่ีตอ้งจ่ำยดงักล่ำวจะปันส่วนระหว่ำงหน้ีสินและค่ำใชจ้ำ่ยทำงกำรเงินเพ่ือให้ไดอ้ตัรำดอกเบ้ียคงท่ีต่อหน้ีสิน
คงคำ้งอยู ่โดยพิจำรณำแยกแต่ละสัญญำ  ภำระผูกพนัตำมสัญญำเช่ำหักค่ำใชจ้่ำยทำงกำรเงินจะบนัทึกเป็นหน้ีสินตำม
สัญญำเช่ำกำรเงิน ส่วนดอกเบ้ียจ่ำยจะบนัทึกในก ำไรหรือขำดทุนตลอดอำยุของสัญญำเช่ำเพ่ือท ำให้อตัรำดอกเบ้ียแต่
ละงวดเป็นอตัรำคงท่ีส ำหรับยอดคงเหลือของหน้ีสินท่ีเหลืออยู ่สินทรัพยท่ี์ไดม้ำตำมสัญญำเช่ำกำรเงินจะคิดค่ำเส่ือม
รำคำตลอดอำยกุำรใชง้ำนของสินทรัพยท่ี์เช่ำหรืออำยขุองสัญญำเช่ำ แลว้แต่ระยะเวลำใดจะนอ้ยกว่ำ 

2.12 เงินกู้ยืม 

เงินกูยื้มรับรู้เร่ิมแรกดว้ยมูลค่ำยุติธรรมของส่ิงตอบแทนท่ีไดรั้บหักดว้ยตน้ทุนกำรจดัท ำรำยกำรท่ีเกิดขึ้น เงินกูย้ืมวดั
มูลค่ำในเวลำต่อมำดว้ยวิธีรำคำทุนตดัจ ำหน่ำยตำมวิธีอตัรำดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง ผลต่ำงระหว่ำงเงินท่ีไดรั้บ (หกัดว้ยตน้ทุน
กำรจดัท ำรำยกำรท่ีเกิดขึ้น) เม่ือเทียบกบัมูลค่ำท่ีจ่ำยคืนเพ่ือช ำระหน้ีนั้นจะรับรู้ในงบก ำไรขำดทุนตลอดช่วงเวลำกำร
กูย้ืม 
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2.13 ภำษีเงินได้งวดปัจจุบันและภำษีเงนิได้รอกำรตัดบญัชี 

ค่ำใชจ้่ำยภำษีเงินไดส้ ำหรับงวดประกอบดว้ย ภำษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี ภำษีเงินไดจ้ะ
รับรู้ในก ำไรหรือขำดทุน ยกเวน้ส่วนภำษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัรำยกำรท่ีรับรู้ในก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอื่น หรือรำยกำรท่ี
รับรู้โดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุ้น ในกรณีน้ีภำษีเงินไดต้อ้งรับรู้ในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนหรือโดยตรงไปยงัส่วน
ของผูถื้อหุ้นตำมล ำดบั 

ภำษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัค ำนวณจำกอตัรำภำษีตำมกฎหมำยภำษีท่ีมีผลบงัคบัใชอ้ยู ่หรือท่ีคำดไดค้่อนขำ้งแน่ว่ำจะมี
ผลบงัคบัใชภ้ำยในส้ินรอบระยะเวลำท่ีรำยงำนในประเทศท่ีบริษทัและบริษทัยอ่ยด ำเนินงำนอยูแ่ละเกิดรำยไดเ้พื่อเสีย
ภำษี ผูบ้ริหำรจะประเมินสถำนะของกำรยื่นแบบแสดงรำยกำรภำษีเป็นงวด ๆ ในกรณีท่ีมีสถำนกำรณ์ท่ีกำรน ำกฎหมำย
ภำษีไปปฏิบติัขึ้นอยู่กบักำรตีควำม และจะตั้งประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยภำษีท่ีเหมำะสมจำกจ ำนวนท่ีคำดว่ำจะตอ้งจ่ำย
ช ำระภำษีแก่หน่วยงำนจดัเก็บ 

ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีรับรู้ตำมวิธีหน้ีสิน เม่ือเกิดผลต่ำงชั่วครำวระหว่ำงฐำนภำษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน และ
รำคำตำมบญัชีท่ีแสดงอยูใ่นงบกำรเงิน อยำ่งไรก็ตำม กลุ่มกิจกำรจะไม่รับรู้ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีท่ีเกิดจำกกำรรับรู้
เร่ิมแรกของรำยกำรสินทรัพยห์รือรำยกำรหน้ีสินท่ีเกิดจำกรำยกำรท่ีไม่ใช่กำรรวมธุรกิจ และ ณ วนัท่ีเกิดรำยกำร 
รำยกำรนั้นไม่มีผลกระทบต่อก ำไรหรือขำดทุนทั้งทำงบญัชีหรือทำงภำษี ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีค ำนวณจำกอตัรำ
ภำษี (และกฎหมำยภำษีอำกร) ท่ีมีผลบงัคบัใชอ้ยู ่หรือท่ีคำดไดค้่อนขำ้งแน่ว่ำจะมีผลบงัคบัใชภ้ำยในส้ินรอบระยะเวลำ
ท่ีรำยงำน และคำดว่ำอตัรำภำษีดงักล่ำวจะน ำไปใชเ้ม่ือสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งไดใ้ชป้ระโยชน์ หรือ
หน้ีสินภำษีเงินไดร้อตดับญัชีไดมี้กำรจ่ำยช ำระ 

สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อตดับญัชีจะรับรู้หำกมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่ว่ำกลุ่มกิจกำรจะมีก ำไรทำงภำษีเพียงพอท่ีจะ
น ำจ ำนวนผลต่ำงชัว่ครำวนั้นมำใชป้ระโยชน์ กลุ่มกิจกำรไดต้ั้งภำษีเงินไดร้อตดับญัชีของผลต่ำงชัว่ครำวของเงินลงทุน
ในบริษทัร่วม บริษทัยอ่ย และส่วนไดเ้สียในกิจกำรร่วมคำ้ เวน้แต่กลุ่มกิจกำรสำมำรถควบคุมจงัหวะเวลำของกำรกลบั
รำยกำรผลต่ำงชั่วครำวและกำรกลบัรำยกำรผลต่ำงชั่วครำวมีควำมเป็นไปไดค้่อนข้ำงแน่ว่ำจะไม่เกิดขึ้นไดภ้ำยใน
ระยะเวลำท่ีคำดกำรณ์ไดใ้นอนำคต  

สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีและหน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีจะแสดงหักกลบกนัก็ต่อเม่ือกิจกำรมีสิทธิ
ตำมกฎหมำยท่ีจะน ำสินทรัพยภ์ำษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัมำหักกลบกบัหน้ีสินภำษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั และทั้ง
สินทรัพยภ์ำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีและหน้ีสินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีเก่ียวข้องกับภำษีเงินได้ท่ีประเมินโดย
หน่วยงำนจดัเก็บภำษีหน่วยงำนเดียวกันโดยกำรเรียกเก็บเป็นหน่วยภำษีเดียวกนัหรือหน่วยภำษีต่ำงกนัซ่ึงตั้งใจจะจ่ำย
หน้ีสินและสินทรัพยภ์ำษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัดว้ยยอดสุทธิ 
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2.14 ผลประโยชน์พนักงำน 

โครงกำรสมทบเงินที่ก ำหนดไว้  

โครงกำรสมทบเงินท่ีก ำหนดไว ้คือโครงกำรผลประโยชน์เม่ือออกจำกงำนท่ีกลุ่มกิจกำรจดัให้มีกองทุนส ำรองเล้ียงชีพ 
ซ่ึงเป็นลกัษณะของแผนกำรจ่ำยสมทบท่ีไดก้ ำหนดกำรจ่ำยสมทบไวแ้ลว้ สินทรัพยข์องกองทุนส ำรองเล้ียงชีพไดแ้ยก
ออกไปจำกสินทรัพยข์องกลุ่มกิจกำรและบริหำรโดยผูจ้ดักำรกองทุน กองทุนส ำรองเล้ียงชีพดงักล่ำวไดรั้บเงินสะสม 
เขำ้กองทุนจำกพนกังำนและกลุ่มกิจกำร  

เงินจ่ำยสมทบเขำ้กองทุนส ำรองเล้ียงชีพ บนัทึกเป็นค่ำใชจ้่ำยในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับรอบระยะเวลำบญัชี 
ท่ีเกิดรำยกำรนั้น 

ผลประโยชน์พนักงำนเม่ือเกษียณอำยุ 

กลุ่มกิจกำรจดัให้มีผลประโยชน์พนักงำนเม่ือมีกำรเลิกจำ้งเพื่อจ่ำยให้แก่พนักงำนเป็นไปตำมกฎหมำยแรงงำนไทย 
จ ำนวนเงินดังกล่ำวขึ้นอยู่กับฐำนเงินเดือนและจ ำนวนปีท่ีพนักงำนท ำงำนให้บริษัทนับถึงวนัท่ีส้ินสุดกำรท ำงำน 
ท่ีจะเกิดขึ้ นในอนำคต หน้ีสินผลประโยชน์พนักงำนค ำนวณโดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมำณกำรไว ้ 
(วิธี Projected Unit Credit) ตำมเกณฑ์คณิตศำสตร์ประกันภยั (Actuarial Technique) โดยนักคณิตศำสตร์ประกนัภยั
อิสระ ซ่ึงเป็นกำรประมำณกำรจำกมูลค่ำปัจจุบนัของกระแสเงินสดท่ีคำดว่ำจะตอ้งจ่ำยในอนำคต โดยค ำนวณบน
พ้ืนฐำนของเงินเดือนพนกังำน อตัรำกำรลำออก อำยจุนถึงเกษียณ อตัรำกำรตำย อำยุงำน และปัจจยัอื่น ๆ และค ำนวณ
คิดลดโดยใชอ้ตัรำดอกเบ้ียของพนัธบตัรรัฐบำลท่ีมีก ำหนดเวลำใกลเ้คียงกบัระยะเวลำของหน้ีสินดงักล่ำว ก ำไรและ
ขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยัเกิดขึ้นจำกกำรปรับปรุงหรือเปล่ียนแปลงขอ้สมมุติฐำน
จะรับรู้ในส่วนของผูถื้อหุ้นผำ่นก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืนในงวดท่ีเกิดขึ้น ตน้ทุนบริกำรในอดีตจะถูกรับรู้ทนัทีในก ำไร
หรือขำดทุน 

2.15 ประมำณกำรหนีสิ้น 

กลุ่มกิจกำรจะบนัทึกประมำณกำรหน้ีสินซ่ึงไม่รวมถึงประมำณกำรหน้ีสินส ำหรับผลตอบแทนพนกังำน อนัเป็นภำระ
ผูกพนัในปัจจุบนัตำมกฎหมำยหรือตำมขอ้ตกลงท่ีจดัท ำไว ้อนัเป็นผลสืบเน่ืองมำจำกเหตุกำรณ์ในอดีต ซ่ึงกำรช ำระ
ภำระผกูพนันั้นมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่ว่ำจะส่งผลให้กลุ่มกิจกำรตอ้งสูญเสียทรัพยำกรออกไป และตำมประมำณ
กำรท่ีน่ำเช่ือถือของจ ำนวนท่ีตอ้งจ่ำย ในกรณีท่ีกลุ่มกิจกำรคำดว่ำประมำณกำรหน้ีสินเป็นรำยจ่ำยท่ีจะไดรั้บคืน กลุ่ม
กิจกำรจะบนัทึกเป็นสินทรัพยแ์ยกต่ำงหำกเม่ือคำดว่ำน่ำจะไดรั้บรำยจ่ำยนั้นคืนอยำ่งแน่นอน 
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2   นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 

2.16 ทุนเรือนหุ้น 

หุ้นสำมัญจะจดัประเภทไวเ้ป็นส่วนของผูถื้อหุ้น หุ้นประเภทอื่นซ่ึงรวมถึงหุ้นบุริมสิทธ์ิชนิดบังคบัไถ่ถอนจะจัด
ประเภทไวเ้ป็นหน้ีสิน 

ตน้ทุนส่วนเพ่ิมท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรออกหุ้นใหม่หรือกำรออกสิทธิในกำรซ้ือหุ้นซ่ึงสุทธิจำกภำษีจะถูกแสดงในส่วนของ
ผูถื้อหุ้น โดยน ำไปหกัจำกส่ิงตอบแทนท่ีไดรั้บจำกกำรออกตรำสำรทุนดงักล่ำว 

2.17 กำรรับรู้รำยได้ 

รำยไดป้ระกอบดว้ยมูลค่ำยุติธรรมของรำคำขำยแบบเอกเทศของแต่ละภำระท่ีจะตอ้งปฏิบติัตำมสัญญำท่ีจะไดรั้บจำก
กำรขำยสินคำ้และบริกำรซ่ึงเกิดขึ้นจำกกิจกรรมตำมปกติของกลุ่มกิจกำร รำยไดจ้ะแสดงดว้ยจ ำนวนเงินสุทธิจำกภำษี
ขำย เงินคืนและส่วนลด โดยไม่รวมรำยกำรขำยภำยในกลุ่มกิจกำรส ำหรับงบกำรเงินรวม รำยไดจ้ำกกำรขำยสินคำ้รับรู้
เม่ือกำรควบคุมสินคำ้ถูกโอนให้แก่ผูซ้ื้อแลว้ รำยไดจ้ำกกำรให้บริกำรเกมออนไลน์รับรู้เม่ือผูเ้ล่นเกมใช้บริกำรแลว้ 
โดยจ ำนวนเงินท่ีผูเ้ล่นเกมจ่ำยผ่ำนช่องทำงเติมเงินจะแสดงเป็นรำยไดรั้บล่วงหน้ำในงบแสดงฐำนะกำรเงิน และรับรู้
เป็นรำยไดใ้นงบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จเม่ือผูเ้ล่นเกมซ้ือของในเกม รำยไดค้่ำสิทธิในกำรบริกำรให้เล่นเกมจำกร้ำนเกม
รับรู้โดยวิธีเส้นตรงตำระยะเวลำของสิทธิ 

รำยไดด้อกเบ้ียและรำยไดอ่ื้นรับรู้ตำมเกณฑค์งคำ้ง เวน้แต่จะมีควำมไม่แน่นอนในกำรรับช ำระ 

รำยไดเ้งินปันผลรับรู้เม่ือสิทธิท่ีจะไดรั้บเงินปันผลนั้นเกิดขึ้น 

2.18 กำรจ่ำยเงินปันผล 

เงินปันผลจ่ำยไปยงัผูถื้อหุ้นของบริษทัจะรับรู้ในดำ้นหน้ีสินในงบกำรเงินของกลุ่มกิจกำรในรอบระยะเวลำบญัชีซ่ึง 
ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัไดอ้นุมติักำรจ่ำยเงินปันผลประจ ำปี และท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัไดอ้นุมติั 

กำรจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำล 

2.19 ข้อมูลจ ำแนกตำมส่วนงำน 

ส่วนงำนด ำเนินงำนไดถู้กรำยงำนในลกัษณะเดียวกบัรำยงำนภำยในท่ีน ำเสนอให้ผูมี้อ  ำนำจตดัสินใจสูงสุดดำ้นกำร
ด ำเนินงำน ผูมี้อ ำนำจตัดสินใจสูงสุดด้ำนกำรด ำเนินงำนหมำยถึงบุคคลท่ีมีหน้ำท่ีในกำรจัดสรรทรัพยำกรและ
ประเมินผลกำรปฏิบติังำนของส่วนงำนด ำเนินงำน ซ่ึงพิจำรณำว่ำคือคณะกรรมกำรบริษทัที่ท  ำกำรตดัสินใจเชิงกลยทุธ์ 
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3 กำรจัดกำรควำมเส่ียงทำงกำรเงิน 

3.1 ปัจจัยควำมเส่ียงทำงกำรเงิน 

กลุ่มกิจกำรต้องเผชิญกับควำมเส่ียงทำงกำรเงินท่ีส ำคัญได้แก่ ควำมเส่ียงจำกตลำด (รวมถึงควำมเส่ียงจำกอัตรำ
แลกเปล่ียน และควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบ้ีย) ควำมเส่ียงจำกกำรให้สินเช่ือ และควำมเส่ียงดำ้นสภำพคล่อง ฝ่ำยบริหำร
ของกลุ่มกิจกำรเป็นผูด้  ำเนินกำรในกำรจดักำรควำมเส่ียง แผนกำรจดักำรควำมเส่ียงโดยรวมของกลุ่มกิจกำรจึงมุ่งเน้น
ควำมผนัผวนของตลำดกำรเงินและแสวงหำวิธีกำรลดผลกระทบท่ีท ำให้เสียหำยต่อผลกำรด ำเนินงำนทำงกำรเงินของ
กลุ่มกิจกำรให้เหลือนอ้ยท่ีสุดเท่ำท่ีเป็นไปได ้

3.1.1 ควำมเส่ียงจำกอัตรำแลกเปลี่ยน 

กลุ่มกิจกำรมีบริษัทย่อยและบริษัทร่วมท่ี มีกำรด ำเนินงำนในต่ำงประเทศ ซ่ึงกลุ่มกิจกำรมีควำมเส่ียงจำก  
อตัรำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศท่ีเกิดจำกสกุลเงินตรำต่ำงประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นสกุลเงินดอลลำร์สหรัฐฯ,ริง
กิตมำเลเซีย, เหรียญสิงคโปร์ และเปโซฟิลิปปินส์ อย่ำงไรก็ตำม กลุ่มกิจกำรเช่ือว่ำในสถำนกำรณ์ปัจจุบนัควำมเส่ียง
ดำ้นอตัรำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศจะไม่มีผลกระทบท่ีเป็นสำระส ำคญัต่อผลกำรด ำเนินงำนของกลุ่มกิจกำร 
ผูบ้ริหำรจึงไม่ไดใ้ชต้รำสำรอนุพนัธ์ทำงกำรเงินเพื่อป้องกนัควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปล่ียนดงักล่ำว 

3.1.2 ควำมเส่ียงจำกอัตรำดอกเบีย้ 

ควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบ้ียของกลุ่มกิจกำรเกิดจำกหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำกำรเงินและเจำ้หน้ีกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกัน 
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำกำรเงินคิดอตัรำดอกเบ้ียแบบผนัแปร และเจำ้หน้ีกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัคิดอตัรำดอกเบ้ียแบบคงท่ี 
ทั้งน้ีผูบ้ริหำรพิจำรณำเห็นว่ำควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบ้ียไม่เป็นสำระส ำคญั  

3.1.3 ควำมเส่ียงด้ำนกำรให้สินเช่ือ 

รำยไดส่้วนใหญ่ของกลุ่มกิจกำรไดแ้ก่ รำยไดค้่ำเกมส์ออนไลน์ ซ่ึงลูกคำ้ส่วนใหญ่จะจ่ำยให้ล่วงหนำ้ ดงันั้นกลุ่มกิจกำร
ไม่เคยประสบปัญหำในกำรเรียกเก็บหน้ีอย่ำงเป็นสำระส ำคญั นอกจำกน้ี กลุ่มกิจกำรมีควำมเส่ียงดำ้นกำรให้สินเช่ือ
จำกลูกหน้ีกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัและเงินให้กูยื้มแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัซ่ึงไม่มีหลกัประกนั โดยผูบ้ริหำรมีกำรประเมิน
และพิจำรณำควำมสำมำรถในกำรช ำระเงินของกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัดงักล่ำวอยำ่งสม ่ำเสมอ 

3.1.4 ควำมเส่ียงด้ำนสภำพคล่อง 

กำรจดักำรควำมเส่ียงดำ้นสภำพคล่องอย่ำงรอบคอบ หมำยถึง กำรด ำรงไวซ่ึ้งเงินสดและหลกัทรัพยท่ี์มีตลำดรองรับ
อย่ำงเพียงพอ ควำมสำมำรถในกำรหำแหล่งเงินทุนท่ีเพียงพอและควำมสำมำรถในกำรบริหำรควำมเส่ียง กลุ่มกิจกำร
ตั้งเป้ำหมำยจะด ำรงควำมยืดหยุ่นในกำรระดมเงินทุนโดยกำรรักษำวงเงินสินเช่ือให้มีควำมเพียงพอเน่ืองจำกลกัษณะ
ทำงธุรกิจท่ีมีกำรเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลำ 
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3 กำรจัดกำรควำมเส่ียงทำงกำรเงิน (ต่อ) 

3.2 กำรประมำณมูลค่ำยุติธรรม 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562 กลุ่มกิจกำรไม่มีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยติุธรรม วิธีกำร
ประมำณมูลค่ำยติุธรรมตำมควำมแตกต่ำงของระดบัขอ้มูลมีดงัน้ี 

- รำคำเสนอซ้ือขำย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลำดท่ีมีสภำพคล่องส ำหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินอย่ำงเดียวกนั (ขอ้มูลระดบัท่ี 1) 

- ขอ้มูลอ่ืนนอกเหนือจำกรำคำเสนอซ้ือขำยซ่ึงรวมอยู่ในขอ้มูลระดบั 1 ทั้งท่ีสำมำรถสังเกตไดโ้ดยตรง (ไดแ้ก่ ขอ้มูล
รำคำ) หรือโดยออ้ม (ไดแ้ก่ ขอ้มูลท่ีค ำนวณมำจำกรำคำ) ส ำหรับสินทรัพยน์ั้นหรือหน้ีสินนั้น (ขอ้มูลระดบัท่ี 2) 

- ขอ้มูลส ำหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินซ่ึงไม่ไดม้ำจำกขอ้มูลท่ีสำมำรถสังเกตไดจ้ำกตลำด (ขอ้มูลท่ีไม่สำมำรถสังเกตได)้ 
(ขอ้มูลระดบัที่ 3) 

มูลค่ำยติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินมีมูลค่ำใกลเ้คียงกบัมูลค่ำตำมบญัชี 

4       ประมำณกำรทำงบญัชีที่ส ำคัญ ข้อสมมติฐำนและกำรใช้ดุลยพนิิจ 

กำรประมำณกำร ข้อสมมติฐำนและกำรใช้ดุลยพินิจ ได้มีกำรประเมินทบทวนอย่ำงต่อเน่ือง และอยู่บนพ้ืนฐำนของ
ประสบกำรณ์ในอดีตและปัจจยัอ่ืน ๆ ซ่ึงรวมถึงกำรคำดกำรณ์ถึงเหตุกำรณ์ในอนำคตท่ีเช่ือว่ำมีเหตุผลในสถำนกำรณ์ขณะนั้น 

กลุ่มกิจกำรมีกำรประมำณกำรทำงบญัชี และใชข้อ้สมมติฐำนท่ีเก่ียวขอ้งกบัเหตุกำรณ์ในอนำคต ผลของประมำณกำรทำงบญัชี 
อำจไม่ตรงกบัผลท่ีเกิดขึ้นจริง ประมำณทำงกำรบญัชีท่ีส ำคญัและขอ้สมมติฐำนท่ีมีควำมเส่ียงอย่ำงเป็นสำระส ำคญัท่ีอำจเป็น
เหตุให้เกิดกำรปรับปรุงยอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในรอบระยะเวลำบญัชีหนำ้ มีดงัน้ี 

(ก) ประมำณกำรกำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน และค่ำสิทธิจ่ำยล่วงหน้ำ 

กลุ่มกิจกำรพิจำรณำกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน และค่ำสิทธิจ่ำยล่วงหน้ำ เม่ือมีขอ้บ่งช้ีของกำรดอ้ยค่ำตำมท่ีไดก้ล่ำว
ในหมำยเหตุ 2.10 มูลค่ำท่ีคำดว่ำจะไดรั้บคืนของหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสดพิจำรณำจำกกำรค ำนวณมูลค่ำจำกกำรใช ้
กำรค ำนวณดงักล่ำวอำศยักำรประมำณกำร  

(ข) อุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

ผูบ้ริหำรเป็นผูป้ระมำณกำรอำยุกำรใชง้ำนและมูลค่ำคงเหลือส ำหรับอุปกรณ์และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ซ่ึงอำยกุำรใชง้ำนของ
สินทรัพยส่์วนใหญ่จะพิจำรณำจำกอำยกุำรใชง้ำนเชิงเทคนิคและประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ โดยผูบ้ริหำรจะมีกำรทบทวนคำ่เส่ือม
รำคำเม่ืออำยุกำรใชง้ำนและมูลค่ำคงเหลือมีควำมแตกต่ำงไปจำกกำรประมำณกำรในงวดก่อนอยำ่งเป็นสำระส ำคญั หรือมีกำร
ตดัจ ำหน่ำยสินทรัพยท่ี์เส่ือมสภำพหรือไม่ไดใ้ชง้ำนโดยกำรขำยหรือเลิกใช ้
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4 ประมำณกำรทำงบัญชีท่ีส ำคัญ ข้อสมมติฐำนและกำรใช้ดุลยพนิิจ (ต่อ) 

(ค) ค่ำเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญ 

กลุ่มกิจกำรไดป้ระมำณกำรค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญเพ่ือให้สะทอ้นถึงกำรดอ้ยค่ำลงของลูกหน้ีกำรคำ้และเงินให้กูยื้มรวมถึง
ดอกเบ้ียคำ้งรับ อนัเป็นผลมำจำกกำรท่ีลูกหน้ีผิดนดัช ำระหน้ีหรือไม่มีควำมสำมำรถในกำรช ำระหน้ี โดยกำรประมำณกำรนั้น 
จะพิจำรณำจำกประสบกำรณ์ในอดีตของกำรติดตำมทวงถำม ควำมมีช่ือเสียง และอำยุของหน้ีท่ีคงคำ้ง ของลูกหน้ีแต่ละรำย 
โดยส่วนใหญ่ผูบ้ริหำรจะพิจำรณำตั้งค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญเตม็จ ำนวนส ำหรับยอดลูกหน้ีท่ีคำ้งนำนและไม่มีหลกัประกนัใด ๆ 

กลุ่มกิจกำรมีกำรประมำณกำรทำงบญัชี และใชข้อ้สมมติฐำนท่ีเก่ียวขอ้งกบัเหตุกำรณ์ในอนำคต ผลของประมำณกำรทำงบญัชี
อำจไม่ตรงกบัผลท่ีเกิดขึ้นจริง ประมำณกำรทำงบญัชีท่ีส ำคญัและขอ้สมมติฐำนท่ีมีควำมเส่ียงอย่ำงเป็นสำระส ำคญัท่ีอำจเป็น
เหตุ ให้เกิดกำรปรับปรุงยอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในรอบระยะเวลำบญัชีหนำ้ มีดงัน้ี (ต่อ) 

(ง) ภำระผูกพนัผลประโยชน์พนักงำน 

มูลค่ำปัจจุบนัของภำระผูกพนัผลประโยชน์พนกังำนขึ้นอยู่กบัหลำยปัจจยัท่ีใชใ้นกำรค ำนวณตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั
โดยมีข้อสมมติฐำนหลำยตวั รวมถึงขอ้สมมติฐำนเก่ียวกบัอตัรำคิดลด กำรเปล่ียนแปลงของขอ้สมมติฐำนเหล่ำน้ีจะส่งผล
กระทบต่อมูลค่ำของภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน 

กลุ่มกิจกำรไดพิ้จำรณำอตัรำคิดลดท่ีเหมำะสมในแต่ละปี ซ่ึงไดแ้ก่อตัรำดอกเบ้ียท่ีควรจะใชใ้นกำรก ำหนดมูลค่ำปัจจุบนัของ
ประมำณกำรกระแสเงินสดท่ีคำดว่ำจะตอ้งจ่ำยภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน ในกำรพิจำรณำอตัรำคิดลดท่ีเหมำะสม กลุ่ม
กิจกำรพิจำรณำใช้อัตรำผลตอบแทนในตลำดของพันธบัตรรัฐบำล ซ่ึงเป็นสกุลเงินเดียวกับสกุลเงินท่ีต้องจ่ำยช ำระ
ผลประโยชน์เม่ือเกษียณอำยแุละมีอำยคุรบก ำหนดใกลเ้คียงกบัระยะเวลำท่ีตอ้งจ่ำยช ำระภำระผูกพนัผลประโยชน์พนกังำนท่ี
เก่ียวขอ้ง 

ขอ้สมมติฐำนหลกัอื่นๆส ำหรับภำระผูกพนัผลประโยชน์พนักงำนอำ้งอิงกบัสถำนกำรณ์ปัจจุบันในตลำด ข้อมู ลเพ่ิมเติม
เปิดเผยในหมำยเหตุ 20 

5 กำรจัดกำรควำมเส่ียงในส่วนของทุน 

วตัถุประสงคข์องกลุ่มกิจกำรในกำรบริหำรทุนของบริษทันั้นเพ่ือด ำรงไวซ่ึ้งควำมสำมำรถในกำรด ำเนินงำนต่อเน่ืองของกลุ่ม
กิจกำรเพื่อสร้ำงผลตอบแทนต่อผูถื้อหุ้นและเป็นประโยชน์ต่อผูท่ี้มีส่วนไดเ้สียอื่น และเพื่อด ำรงไวซ่ึ้งโครงสร้ำงของทุนท่ี
เหมำะสมเพื่อลดตน้ทุนของเงินทุน 

ในกำรด ำรงไวห้รือปรับโครงสร้ำงของทุน กลุ่มกิจกำรอำจปรับนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลให้กบัผูถื้อหุ้น กำรคืนทุนใหแ้ก่ผูถื้อ
หุ้น กำรออกหุ้นใหม่ หรือกำรขำยทรัพยสิ์นเพ่ือลดภำระหน้ี 
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6 ข้อมูลจ ำแนกตำมส่วนงำน 

คณะกรรมกำรบริษทั คือ ผูมี้อ  ำนำจตดัสินใจสูงสุดดำ้นกำรด ำเนินงำนของกลุ่มกิจกำร ผูบ้ริหำรก ำหนดส่วนงำนด ำเนินงำน
จำกขอ้มูลท่ีถูกสอบทำนโดยคณะกรรมกำรบริษทั และมีวตัถุประสงคเ์พื่อจดัสรรทรัพยำกรและประเมินผลกำรปฏิบติังำน 

คณะกรรมกำรบริษทัพิจำรณำธุรกิจจำกเขตภูมิศำสตร์และประเภทผลิตภณัฑ์และบริกำร ส ำหรับเขตภูมิศำสตร์ ผูบ้ริหำร
พิจำรณำจำกผลกำรปฏิบติังำนในเขตประเทศไทย ประเทศสิงคโปร์ ประเทศมำเลเซีย ประเทศฟิลิปปินส์และประเทศอื่น ๆ 
ส ำหรับประเภทผลิตภณัฑ์และบริกำร ผูบ้ริหำรพิจำรณำกิจกรรมจำกกำรให้บริกำรเกมออนไลน์และจำกกำรเป็นตวัแทน
จ ำหน่ำยในเขตภูมิศำสตร์เหล่ำน้ี รำยไดห้ลกัของกิจกำรเกิดจำกกำรให้บริกำรเกมออนไลน์  

คณะกรรมกำรบริษทัไดป้ระเมินผลกำรปฏิบติักำรของส่วนงำนด ำเนินงำนโดยวดัมูลค่ำของก ำไรก่อนดอกเบ้ียก่อนค่ำใชจ้่ำยทำง
ภำษีท่ีไดป้รับปรุงแลว้ เกณฑ์ในกำรวดัมูลค่ำนั้นไม่รวมหน่วยงำนด ำเนินงำนท่ียกเลิกและผลกระทบของค่ำใชจ้่ำยท่ีไม่ควรเกิดขึ้น
อีกจำกส่วนงำนด ำเนินงำน เช่น ตน้ทุนปรับโครงสร้ำง ค่ำใชจ้่ำยเก่ียวกบักฎหมำย และกำรดอ้ยค่ำของค่ำควำมนิยม เม่ือกำรดอ้ยค่ำ
นั้นเกิดจำกเหตุกำรณ์ท่ีเกิดไม่บ่อย กำรวดัมูลค่ำนั้นจะไม่รวมผลกระทบของกำรจ่ำยโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ท่ีช ำระดว้ยตรำสำรทุน 
และก ำไรขำดทุนท่ียงัไม่รับรู้ของสินทรัพยท์ำงกำรเงิน นอกจำกน้ีรำยไดท้ำงกำรเงินและตน้ทุนทำงกำรเงินจะไม่ถูกจดัสรรไปยงั
ส่วนงำนด ำเนินงำน เพรำะฝ่ำยบริหำรกำรเงินส่วนกลำงท ำหนำ้ท่ีบริหำรจดักำรเก่ียวกบักำรเงินของกลุ่มกิจกำร 

รำยไดร้ะหว่ำงส่วนงำนนั้นมีกำรต่อรองรำคำกนัเป็นอิสระในลกัษณะของผูท่ี้ไม่มีควำมเก่ียวขอ้งกนั รำยไดจ้ำกลูกคำ้ภำยนอก
ท่ีรำยงำนแก่คณะกรรมกำรบริษทันั้นวดัมูลค่ำลกัษณะเดียวกนักบัมูลค่ำในก ำไรหรือขำดทุน 

ขอ้มูลส่วนงำนด ำเนินงำนท่ีน ำเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรำยงำนภำยในของบริษทัท่ีผูมี้อ  ำนำจตดัสินใจสูงสุดดำ้นกำรด ำเนินงำน
ได้รับและสอบทำนอย่ำงสม ่ำเสมอเพื่อใช้ในกำรตัดสินใจในกำรจัดสรรทรัพยำกรให้กับส่วนงำนและประ เมินผลกำร
ด ำเนินงำนของส่วนงำน ทั้งน้ีผูมี้อ  ำนำจตดัสินใจสูงสุดดำ้นกำรด ำเนินงำนของบริษทั คือคณะกรรมกำรบริษทั 

เพื่อวตัถุประสงคใ์นกำรบริหำรงำน บริษทัและบริษทัยอ่ยจดัโครงสร้ำงองคก์รเป็นหน่วยธุรกิจตำมประเภทของผลิตภณัฑแ์ละ
บริกำร บริษทัและบริษทัยอ่ยมีส่วนงำนท่ีรำยงำนทั้งส้ิน 2 ส่วนงำน ดงัน้ี  

- ส่วนงำนจำกกำรให้บริกำรเกมออนไลน์ เป็นส่วนงำนท่ีให้บริกำรเกมท่ีด ำเนินงำนผ่ำนระบบอินเตอร์เน็ต โดยใช้ระบบ
เซิร์ฟเวอร์ (server) ของกลุ่มกิจกำร  

- ส่วนงำนจำกกำรเป็นตวัแทนจ ำหน่ำย เป็นส่วนงำนกำรเป็นตวัแทนจ ำหน่ำยผลิตภณัฑ์เกมและกำรให้บริกำรช่องทำงกำร
ช ำระเงิน  

ผูมี้อ ำนำจตดัสินใจสูงสุดสอบทำนผลกำรด ำเนินงำนของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจำกกนัเพื่อวตัถุประสงค์ในกำรตดัสินใจ
เก่ียวกบักำรจดัสรรทรัพยำกรและกำรประเมินผลกำรปฏิบติังำน บริษทัประเมินผลกำรปฏิบติังำนของส่วนงำนโดยพิจำรณำ
จำกก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรด ำเนินงำนและสินทรัพยร์วมซ่ึงวดัมูลค่ำโดยใชเ้กณฑ์เดียวกบัท่ีใชใ้นกำรวดัก ำไรหรือขำดทุน
จำกกำรด ำเนินงำนและสินทรัพยร์วมในขอ้มูลทำงกำรเงิน 

กำรบนัทึกบญัชีส ำหรับรำยกำรระหว่ำงส่วนงำนท่ีรำยงำนเป็นไปในลกัษณะเดียวกบักำรบนัทึกบญัชีส ำหรับรำยกำรธุรกิจกบั
บุคคลภำยนอก 



บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562 
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5 ข้อมูลจ ำแนกตำมส่วนงำน (ต่อ) 
 

ขอ้มูลรำยไดแ้ละก ำไรของส่วนงำนของบริษทัและบริษทัยอ่ยส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 มีดงัต่อไปน้ี  
 

  หน่วย : พนับำท 

  ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 

  ส่วนงำนเกมออนไลน์ 1) ส่วนงำนตวัแทนจ ำหน่ำย 2) 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 

          
รำยไดจ้ำกกำรขำยและบริกำรให้กบัลูกคำ้ภำยนอก  741,837 552,098 14,227 36,895 6,374 12,138 762,438 601,131 

          
ก ำไรของส่วนงำน  361,646 208,720 9,008 189 5,911 11,930 376,565 220,839 
ขำดทุนจำกกำรตดัจ ำหน่ำยและดอ้ยค่ำค่ำสิทธิจ่ำยล่วงหนำ้  - (715) - - - - - (715) 
กลบัรำยกำรกำรตดัจ ำหน่ำยและดอ้ยค่ำของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน  - 25,737 - - - - - 25,737 
รำยได ้(ค่ำใชจ่้ำย) ท่ีไม่ไดปั้นส่วน:          
ดอกเบ้ียรับ        534 2,774 
รำยไดอ่ื้น        4,650 38,450 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำยและบริหำร        (377,384) (268,587) 
ตน้ทุนทำงกำรเงิน        (1,148) (929) 
ส่วนแบ่งก ำไร (ขำดทุน) จำกเงินลงทุนในบริษทัร่วม        (415) 1,095 
ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินได ้        (161) (1,807) 

ส่วนของผูม้ีส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุม        1,710 (2,849) 

ก ำไรส่วนท่ีเป็นของผูถ้ือหุ้นของบริษทัใหญ่ส ำหรับปี        4,351 14,008 
 

1) ส่วนงำนจำกกำรให้บริกำรเกมออนไลน์ เป็นส่วนงำนท่ีให้บริกำรเกมท่ีด ำเนินงำนผ่ำนระบบอินเตอร์เน็ต โดยใชร้ะบบเซิร์ฟเวอร์ (server) ของกลุ่มกิจกำร 
2) ส่วนงำนจำกกำรเป็นตวัแทนจ ำหน่ำย เป็นส่วนงำนกำรเป็นตวัแทนจ ำหน่ำยผลิตภณัฑเ์กมและกำรให้บริกำรช่องทำงกำรช ำระเงิน 



บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562 
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6 ข้อมูลจ ำแนกตำมส่วนงำน (ต่อ) 

ข้อมูลเก่ียวกับเขตภูมิศำสตร์   

รำยไดจ้ำกลูกคำ้ภำยนอกส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 ก ำหนดขึ้นตำมสถำนท่ีตั้งของบริษทัและบริษทัยอ่ย 
 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 พันบำท พันบำท 

ไทย 410,927 255,356 
สิงคโปร์ 123,601 145,047 
มำเลเซีย 100,790 76,586 
ฟิลิปปินส์ 127,120 124,142 

รวม 762,438 601,131 

 
7 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

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

 พันบำท พันบำท พันบำท พันบำท 
     

เงินสดในมือ 205 352 36 46 
เงินฝำกธนำคำรประเภทจ่ำยคืน     

   เม่ือทวงถำม 145,163 63,246 116,348 23,288 

รวมเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 145,368 63,598 116,384 23,334 

 
ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562 เงินฝำกธนำคำรประเภทจ่ำยคืนเม่ือทวงถำม มีอตัรำดอกเบ้ียระหว่ำงร้อยละ 0.125 ถึง 1.300 ต่อปี 
(พ.ศ. 2561 : ร้อยละ 0.375 ถึง 1.150 ต่อปี) 

 



บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562 
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8 ลูกหนีก้ำรค้ำและลกูหนีอ่ื้น  
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

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

 พันบำท พันบำท พันบำท พันบำท 
     

ลูกหน้ีกำรคำ้ - บุคคลภำยนอก 40,064 46,268 29,418 24,015 

หกั  ค่ำเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ (936) (2,507) - (2,136) 

ลูกหน้ีกำรคำ้ - สุทธิ 39,128 43,761 29,418 21,879 

     
ลูกหน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
   (หมำยเหตุ 27) 20,030 19,400 24,691 60,263 

หกั  ค่ำเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ (หมำยเหตุ 27) (19,400) (19,400) (19,400) (28,569) 

ลูกหน้ีกำรคำ้ - สุทธิ 630 - 5,291 31,694 

     
ลูกหน้ีกำรคำ้ - สุทธิ 39,758 43,761 34,709 53,573 
ลูกหน้ีกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมำยเหตุ 27) - 718 11,102 15,725 
ดอกเบ้ียคำ้งรับจำกกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
(หมำยเหตุ 27) - - 15 5,689 
หกั  ค่ำเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ     
    - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมำยเหตุ 27) - - (15) (17,118) 
รำยไดค้ำ้งรับจำกบุคคลภำยนอก - 60 - - 
ลูกหน้ีอื่นจำกบุคคลภำยนอก 24,362 20,379 - 595 

หกั  ค่ำเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ - บุคคลภำยนอก (844) - - - 

ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอื่น - สุทธิ 63,276 64,918 45,811 58,464 



บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562 
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8 ลูกหนีก้ำรค้ำและลกูหนีอ่ื้น (ต่อ) 
 

ลูกหน้ีกำรคำ้ สำมำรถวิเครำะห์ตำมอำยหุน้ีท่ีคำ้งช ำระไดด้งัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

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

 พันบำท พันบำท พันบำท พันบำท 
     

บุคคลภำยนอก     
ลูกหน้ีกำรคำ้     
   ยงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ 23,529 23,878 17,963 8,376 
   ไม่เกิน 3 เดือน 15,211 14,762 11,455 13,503 
   3 - 6 เดือน 728 66 - - 
   6 - 12 เดือน - 71 - - 

   เกินกว่ำ 12 เดือน 596 7,491 - 2,136 

รวม 40,064 46,268 29,418 24,015 

หกั  ค่ำเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ (936) (2,507) - (2,136) 

ลูกหน้ีกำรคำ้บุคคลภำยนอก - สุทธิ 39,128 43,761 29,418 21,879 

     

กิจกำรที่เก่ียวข้องกัน     
ลูกหน้ีกำรคำ้     
   ยงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ 630 - 716 40 
   ไม่เกิน 3 เดือน - - 25 649 
   3 - 6 เดือน - - 19 3,773 
   6 - 12 เดือน - - 12 27,524 

   เกินกว่ำ 12 เดือน 19,400 19,400 23,919 28,277 

รวม 20,030 19,400 24,691 60,263 

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

ลูกหน้ีกำรคำ้กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ 630 - 5,291 31,694 



บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562 
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9 สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

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

 พันบำท พันบำท พันบำท พันบำท 

ลูกหน้ีกรมสรรพำกร 2,972 4,408 - 435 
ภำษีถูกหกั ณ ท่ีจ่ำยรอเรียกคืน 7,442 11,199 6,153 6,072 
ค่ำใชจ่้ำยจ่ำยล่วงหนำ้ 19,558 16,057 8,283 9,457 
ภำษีซ้ือยงัไม่ถึงก ำหนด 4,260 1,778 195 156 

อื่น ๆ 2,905 3,614 558 492 

รวมสินทรัพยห์มุนเวียนอื่น 37,137 37,056 15,189 16,612 

 
10 เงินฝำกธนำคำรที่ติดภำระค ำ้ประกัน 

กลุ่มกิจกำรไดน้ ำเงินฝำกประจ ำไปค ้ำประกนัวงเงินสินเช่ือจ ำนวน 15.76 ลำ้นบำท  (31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561: 25.73 ลำ้นบำท) 



บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562 
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11 เงินลงทุนในบริษัทย่อย และบริษัทร่วม 
 

11 (ก) เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

กลุ่มกิจกำรมีบริษทัยอ่ย ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 ดงัต่อไปน้ี 

ช่ือ 

สถำนที่หลักในกำร
ประกอบธุรกิจ/ประเทศที่

จดทะเบียนจัดต้ัง ลักษณะของธุรกิจ 

 
สัดส่วนของหุ้นสำมัญทีถื่อ

โดยบริษัทใหญ่ 
(ร้อยละ) 

 
สัดส่วนของหุ้นสำมัญทีถื่อโดย

กลุ่มกิจกำร 
(ร้อยละ) 

สัดส่วนของ 
หุ้นสำมัญที่ถือโดยส่วนได้เสีย

ที่ไม่มีอ ำนำจควบคุม 
(ร้อยละ) 

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

ทำงตรง         
   บริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดยบริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด (มหำชน) 
บริษทั เอ แคปปิตอล จ ำกดั ไทย ธุรกิจลงทุน 100.00 100.00 100.00 100.00 - - 
บริษทั เอเชียซอฟท ์อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั ไทย ธุรกิจลงทุน 100.00 100.00 100.00 100.00 - - 
บริษทั เพลยไ์ซเบอร์เกมส์ จ ำกดั ไทย บริกำรเกมออนไลน์ 99.99 99.99 99.99 99.99 0.01 0.01 
CIB Development Sdn. Bhd. มำเลเซีย บริกำรเกมออนไลน์ 61.68 61.68 61.68 61.68 38.32 38.32 
บริษทั มิริน อินโนเวชัน่ จ ำกดั ไทย พฒันำเกมบนโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี 65.00 65.00 65.00 65.00 35.00 35.00 
บริษทั เพลยพ์ำร์ค จ ำกดั ไทย บริกำรเกมออนไลน์ 99.99 99.99 99.99 99.99 0.01 0.01 
Playpark Pte Ltd.  สิงคโปร์ บริกำรเกมออนไลน์ 100.00 100.00 100.00 100.00 - - 
AS Online Sdn. Bhd.  มำเลเซีย บริกำรเกมออนไลน์ 100.00 100.00 100.00 100.00 - - 
PT. Asiasoft อินโดนีเซีย บริกำรเกมออนไลน์ 99.99 99.99 99.99 99.99 0.01 0.01 
Playpark Inc. ฟิลิปปินส์ บริกำรเกมออนไลน์ 40.00 40.00 40.00 40.00 60.00 60.00 
ทำงอ้อม         

                              บริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดยบริษัท เอ แคปปิตอล จ ำกัด 
บริษทั สกำยเน็ต ซิสเต็มส์ จ ำกดั ไทย พฒันำแอปพลิเคชัน่บนโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี - - 57.04 57.04 42.96 42.96 
   บริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดย CIB Development Sdn. Bhd.        
CIB Net Station Sdn. Bhd. มำเลเซีย บริกำรเกมออนไลน์ - - 100.00 100.00 - - 

บริษทัยอ่ยดงักล่ำวขำ้งตน้ไดร้วมอยูใ่นกำรจดัท ำงบกำรเงินรวมของกลุ่มกิจกำร สัดส่วนของสิทธิในกำรออกเสียงในบริษทัยอ่ยท่ีถือโดยบริษทัใหญ่ไม่แตกต่ำงจำกสัดส่วนท่ีถือหุ้นสำมญั บริษทัใหญ่
ไม่ไดถื้อหุ้นบุริมสิทธิของบริษทัยอ่ยท่ีรวมอยูใ่นกลุ่มกิจกำร 



บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562 
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11 เงินลงทุนในบริษัทย่อย และบริษทัร่วม (ต่อ) 
 

11 (ก) เงินลงทุนในบริษัทย่อย (ต่อ) 
 

กำรเปล่ียนแปลงของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยสำมำรถวิเครำะห์ไดด้งัต่อไปน้ี 
         งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธนัวำคม   พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
   พนับำท พนับำท 

รำคำตำมบญัชีตน้ปี - สุทธิ   18,008 18,769 
กำรลงทุนเพ่ิมขึ้น   - 130,254 
กำรจ ำหน่ำย  - รำคำทุน   - (149,346) 
                    - ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ   - 136,346 
ขำดทนุจำกกำรดอ้ยค่ำ   - (118,015) 

รำคำตำมบญัชีปลำยปี - สุทธิ   18,008 18,008 
     

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม      
รำคำทุน   681,734 681,734 
หกั  ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ   (663,726) (663,726) 
รำคำตำมบญัชี - สุทธิ   18,008 18,008 

กำรเลิกกิจกำรของบริษัทย่อย 

บริษทั เอเชียซอฟท์ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั บริษทั เพลยไ์ซเบอร์เกมส์ จ ำกดั บริษทั มิริน อินโนเวชัน่ จ ำกดั และ บริษทั AS 
Online Sdn. Bhd. ไดจ้ดทะเบียนเลิกกิจกำรกบักระทรวงพำณิชยแ์ละอยูร่ะหว่ำงกระบวนกำรช ำระบญัชีเม่ือวนัท่ี 14 กนัยำยน 
พ.ศ. 2561, วนัท่ี 14 มิถุนำยน พ.ศ. 2561, วนัท่ี 14 ธันวำคม พ.ศ. 2561 และวนัท่ี 9 พฤษภำคม พ.ศ. 2562 ตำมล ำดบั ผูบ้ริหำร
ของกลุ่มกิจกำรเช่ือว่ำกำรเลิกกิจกำรดงักล่ำวไม่มีผลกระทบอยำ่งมีสำระส ำคญัต่อกลุ่มกิจกำร 

 

 



บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562 

42 

 
11 เงินลงทุนในบริษัทย่อย และบริษัทร่วม (ต่อ) 

 

11 (ก) เงินลงทุนในบริษัทย่อย (ต่อ) 
 

ข้อมูลทำงกำรเงินโดยสรุปของบริษัทย่อยท่ีมีส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุมท่ีมีสำระส ำคัญ  
รำยละเอียดดำ้นล่ำงแสดงขอ้มูลทำงกำรเงินโดยสรุปของบริษทัยอ่ยแต่ละรำยท่ีมีส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุมท่ีมีสำระส ำคญัต่อกลุ่มกิจกำร จ ำนวนท่ีเปิดเผยส ำหรับบริษทัยอ่ยแต่ละรำยแสดงดว้ยจ ำนวนก่อน
กำรตดัรำยกำรระหว่ำงกนั 

 

งบแสดงฐำนะกำรเงินโดยสรุป 
 

CIB Development Sdn. Bhd. 
 

PT. Asiasoft 

 

Skynet system Co.,Ltd. 
 

Playpark Inc. รวม 

 ณ วันที่ 31 ธันวำคม ณ วันที่ 31 ธันวำคม ณ วันที่ 31 ธันวำคม ณ วันที่ 31 ธันวำคม ณ วันที่ 31 ธันวำคม 

 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 
 พันบำท พันบำท พันบำท พันบำท พันบำท พันบำท พันบำท พันบำท พันบำท พันบำท 

ส่วนที่หมุนเวียน           
สินทรัพย ์ 19,454 22,174 83 1,784 325 1,856 50,569 61,089 70,431 86,903 
หน้ีสิน (30,352) (32,317) (2,039) (2,386) (2,302) (207) (54,423) (58,427) (89,116) (93,337) 

รวมสินทรัพยห์มุนเวยีนสุทธิ (10,898) (10,143) (1,956) (602) (1,977) 1,649 (3,854) 2,662 (18,685) (6,434) 

           
ส่วนที่ไม่หมุนเวียน           
สินทรัพย ์ 5,784 2,703 3 19 7,290 4,735 21,745 22,551 34,822 30,008 
หน้ีสิน - - - - - - (11,245) (4,274) (11,245) (4,274) 

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนสุทธิ 5,784 2,703 3 19 7,290 4,735 10,500 18,277 23,577 25,734 
.           

สินทรัพยสุ์ทธิ (5,114) (7,440) (1,953) (583) 5,313 6,384 6,646 20,939 4,892 19,300 

ส่วนไดเ้สียท่ีไมม่ีอ ำนำจควบคมุ 1,333 628 (54) (54) 5,320 5,662 8,359 13,992 14,958 20,228 

 
 



บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562 
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11 เงินลงทุนในบริษัทย่อย และบริษัทร่วม (ต่อ) 
 

11 (ก) เงินลงทุนในบริษทัย่อย (ต่อ) 
 

ข้อมูลทำงกำรเงินโดยสรุปของบริษัทย่อยท่ีมีส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุมท่ีมีสำระส ำคัญ (ต่อ) 
 

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จโดยสรุป 
 CIB Development Sdn. Bhd. PT. Asiasoft Skynet system Co.,Ltd. Playpark Inc. รวม 

 ส ำหรับปีส้ินสุด 
วันที่ 31 ธันวำคม 

ส ำหรับปีส้ินสุด 
วันที่ 31 ธันวำคม 

ส ำหรับปีส้ินสุด 
วันที่ 31 ธันวำคม 

ส ำหรับปีส้ินสุด 
วันที่ 31 ธันวำคม 

ส ำหรับปีส้ินสุด 
วันที่ 31 ธันวำคม 

 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 
 พันบำท พันบำท พันบำท พันบำท พันบำท พันบำท พันบำท พันบำท พันบำท พันบำท 
           

รำยได ้ 100,790 76,621 - - 460 237 127,080 124,961 228,330 201,819 

ก ำไร(ขำดทุน)ก่อนภำษีเงินได ้ 2,423 (15,463) (449) 926 (1,070) (1,923) (9,626) 12,395 (8,722) (4,065) 
ค่ำใชจ้่ำยภำษีเงินได ้ (518) (405) - - - - 357 (1,402) (161) (1,807) 
           

ก ำไร(ขำดทุน)หลงัภำษีจำกกำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง 1,905 (15,868) (449) 926 (1,070) (1,923) (9,269) 10,993 (8,883) (5,872) 
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น - - - - - - - - - - 

ก ำไร(ขำดทุน)เบ็ดเสร็จ 1,905 (15,868) (449) 926 (1,070) (1,923) (9,269) 10,993 (8,883) (5,872) 

ก ำไร(ขำดทุน)ส่วนท่ีเป็นของ 
     ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุม 

 
544 

 
(5,663) 

 
1 

 
2 

 
(342) 

 
(347) 

 
(1,911) 

 
8,354 

 
(1,708) 

 
2,346 

เงินปันผลจ่ำยให้กบัส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจ
ควบคมุ 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
 
 
 



บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562 
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11 เงินลงทุนในบริษัทย่อย และบริษัทร่วม (ต่อ) 
 

11 (ก) เงินลงทุนในบริษัทย่อย (ต่อ) 
 

ข้อมูลทำงกำรเงินโดยสรุปของบริษัทย่อยท่ีมีส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุมท่ีมีสำระส ำคัญ (ต่อ) 
 

งบกระแสเงินสดโดยสรุป 
 CIB Development Sdn. Bhd. PT. Asiasoft Skynet system Co.,Ltd. Playpark Inc. รวม 

 ส ำหรับปีส้ินสุด 
วันที่ 31 ธันวำคม 

ส ำหรับปีส้ินสุด 
วันที่ 31 ธันวำคม 

ส ำหรับปีส้ินสุด 
วันที่ 31 ธันวำคม 

ส ำหรับปีส้ินสุด 
วันที่ 31 ธันวำคม 

ส ำหรับปีส้ินสุด 
วันที่ 31 ธันวำคม 

 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 
 พันบำท พันบำท พันบำท พันบำท พันบำท พันบำท พันบำท พันบำท พันบำท พันบำท 

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมด ำเนินงำน           
เงินสด(ใชไ้ปใน)ไดม้ำจำกกิจกรรมด ำเนินงำน 2,089 (6,264) 1,138 1,011 (319) (2,071) (1,637) 16,243 1,271 8,919 
จ่ำยดอกเบ้ีย - - - - - -  - - - 
จ่ำยภำษีเงินได ้ (518) (305) - - - - (838) (1,716) (1,356) (2,021) 
           

เงินสดสุทธิ(ใชไ้ปใน)ไดม้ำจำกกิจกรรมด ำเนินงำน 1,571 (6,569) 1,138 1,011 (319) (2,071) (2,475) 14,527 (85) 6,898 

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน (6,519) (1,391) (500) - (3,113) (4,613) (3,416) (12,554) (13,548) (18,558) 

เงินสดสุทธิไดม้ำจำกกิจกรรมจดัหำเงิน - - - - 1,950 6,500 - 2,138 1,950 8,638 

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด           
    (ลดลง)เพ่ิมขึ้นสุทธิ (4,948) (7,960) 638 1,011 (1,482) (184) (5,891) 4,111 (11,683) (3,022) 

เงินสดรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดตน้ปี 11,131 23,068 294 266 1,711 1,895 12,732 7,861 25,868 33,090 
(ขำดทุน)ก ำไรจำกอตัรำแลกเปลี่ยนของเงินสดและ           
    รำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 589 (3,977) (920) (983) - - 139 760 (192) (4,200) 

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดปลำยปี 6,772 11,131 12 294 229 1,711 6,980 12,732 13,993 25,868 



บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562 
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11 เงินลงทุนในบริษัทย่อย และบริษัทร่วม (ต่อ) 
 
11 (ข) เงินลงทุนในบริษัทร่วม 
 

เงินลงทุนท่ีปฏิบัติตำมวิธีส่วนได้เสีย 
 

จ ำนวนท่ีรับรู้ในงบแสดงฐำนะกำรเงินมีดงัน้ี 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 พันบำท พันบำท พันบำท พันบำท 

บริษทัร่วม 10,119 10,934 - - 

 10,119 10,934 - - 

 
จ ำนวนท่ีรับรู้ในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จมีดงัน้ี 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 พันบำท พันบำท พันบำท พันบำท 

บริษทัร่วม (415) 1,095 - - 

 (415) 1,095 - - 

 



บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562 
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11 เงินลงทุนในบริษัทย่อย และบริษัทร่วม (ต่อ) 
 

11 (ข) เงินลงทุนในบริษัทร่วม (ต่อ) 
 

ลกัษณะของเงินลงทุนบริษทัร่วมในปี พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 มีดงัน้ี 
 

 สถำนท่ีประกอบ สัดส่วนของส่วนได้เสีย   วิธีรำคำทุน วิธีส่วนได้เสีย เงินปันผล 

 ธุรกิจ/ประเทศที่ พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561   พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
ช่ือ จดทะเบียนจัดตั้ง (ร้อยละ) (ร้อยละ) ลักษณะควำมสัมพันธ์ วิธีกำรวัดมูลค่ำ พันบำท พันบำท พันบำท พันบำท พันบำท พันบำท 

            

ทำงออ้ม            
บริษทั ไทยแวร์ คอมมิวนิเคชัน่ จ ำกดั ไทย 40.00 40.00 บริกำรผ่ำนเว็บไซต์ วิธีส่วนไดเ้สีย 4,327 4,327 10,119 10,534 - 400 
บริษทั ทริปเป้ิลเอส โซเชียลเทรด ไทย - 40.00 พฒันำและให้บริกำร วิธีส่วนไดเ้สีย       
    (ประเทศไทย) จ ำกดั 

   
    ซอฟตแ์วร์โซลูชัน่ และ   
    อุปกรณ์ไอที 

 
- 400 - 400 - - 

รวม      4,327 4,727 10,119 10,934 - 400 
หัก ค่ำเผ่ือกำรดอ้ยค่ำเงินลงทุนในบริษทัร่วม      - - - - - - 

รวมเงินลงทุนในบริษทัร่วม - สุทธิ      4,327 4,727 10,119 10,934 - 400 

 
 



บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562 
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11 เงินลงทุนในบริษัทย่อย และบริษัทร่วม (ต่อ) 

11 (ข)   เงินลงทุนในบริษัทร่วม (ต่อ) 

กำรเปล่ียนแปลงของเงินลงทุนในบริษทัร่วมระหว่ำงปีสำมำรถวิเครำะห์ไดด้งัต่อไปน้ี 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พันบำท พันบำท 

ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562   
รำคำตำมบญัชีตน้ปี - สุทธิ 10,934 - 
ส่วนแบ่งก ำไร (415) - 

ช ำระบญัชีของบริษทัร่วม  (400)  - 

รำคำตำมบญัชีปลำยปี - สุทธิ 10,119 - 

   
ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562   
รำคำตำมบญัชี 10,119 - 
หกั ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ - - 

รำคำตำมบญัชี - สุทธิ 10,119 - 

รำยกำรขำ้งล่ำงน้ีแสดงรำยช่ือบริษทัร่วมท่ีมีสำระส ำคญัต่อกลุ่มกิจกำรตำมควำมเห็นของกรรมกำร บริษทัร่วมดงักล่ำวมีทุนเรือน
หุ้นทั้งหมดเป็นหุ้นสำมญั ซ่ึงกลุ่มกิจกำรไดถื้อหุ้นทำงตรง 

 
 กำรเลิกกิจกำรของบริษัทร่วม 

บริษทั ทริปเป้ิลเอส โซเชียลเทรด (ประเทศไทย) จ ำกดั (ถือหุ้นโดยบริษทั สกำยเน็ต ซิสเท็มส์ จ ำกดั) ไดจ้ดทะเบียนเลิกกิจกำร
กบักระทรวงพำณิชยแ์ละอยู่ระหว่ำงกระบวนกำรช ำระบญัชีเม่ือวนัท่ี 4 กรกฏำคม พ.ศ. 2562 ผูบ้ริหำรของกลุ่มกิจกำรเช่ือว่ำกำร
เลิกกิจกำรดงักล่ำวไม่มีผลกระทบอยำ่งมีสำระส ำคญัต่อกลุ่มกิจกำร 



บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562 
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11 เงินลงทุนในบริษัทย่อย และบริษัทร่วม (ต่อ) 

11 (ข)   เงินลงทุนในบริษัทร่วม (ต่อ) 

ข้อมูลทำงกำรเงินโดยสรุปส ำหรับบริษัทร่วม 
ขอ้มูลทำงกำรเงินส ำหรับบริษทั ไทยแวร์ คอมมิวนิเคชัน่ จ ำกดั ซ่ึงปฏิบติัตำมวิธีส่วนไดเ้สีย แสดงดงัต่อไปน้ี 

งบแสดงฐำนะกำรเงินโดยสรุป 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม  พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 พันบำท พันบำท 
สินทรัพย์หมุนเวียน   
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 7,607 6,831 
สินทรัพยห์มุนเวียนอื่น (ไม่รวมเงินสด) 10,993 11,499 
สินทรัพยห์มุนเวียนรวม 18,600 18,330 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 4,694 3,070 
 23,294 21,400 
หนีสิ้นหมุนเวียน   
หน้ีสินหมุนเวียนอื่น (รวมเจำ้หน้ีกำรคำ้) (4,964) (2,034) 
หน้ีสินหมุนเวียนรวม (4,964) (2,034) 
สินทรัพยสุ์ทธิ 18,330 19,366 
   
 

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จโดยสรุป 

ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 พันบำท พันบำท 

รำยได ้ 83,769 73,603 
ตน้ทุนขำย (55,128) (29,323) 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำยและบริหำร (29,194) (41,111) 
ค่ำเส่ือมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำย (483) (430) 

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม (1,036) 2,739 

เงินปันผลรับจำกบริษทัร่วม - 400 

งบแสดงฐำนะกำรเงินและงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จของบริษทัไทยแวร์ คอมมิวนิเคชัน่ เป็นขอ้มูลท่ีจดัท ำโดยฝ่ำยบริหำรโดยยงั
ไม่ได้ผ่ำนกำรตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชี อย่ำงไรก็ตำม ผูบ้ริหำรพิจำรณำว่ำผลกระทบต่องบกำรเงินรวมของกลุ่มกิจกำรไ ม่มี
สำระส ำคญั 
 
ขอ้มูลขำ้งตน้เป็นจ ำนวนท่ีรวมอยูใ่นงบกำรเงินของบริษทัร่วม (ซ่ึงไม่ใช่เพียงแค่ส่วนแบ่งของกลุ่มกิจกำรในบริษทัร่วมดงักล่ำว) 
และปรับปรุงเก่ียวกบัควำมแตกต่ำงของนโยบำยกำรบญัชีของกลุ่มกิจกำรและบริษทัร่วม



บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562 
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11 เงินลงทุนในบริษัทย่อย และบริษัทร่วม (ต่อ) 

11 (ข) เงินลงทุนในบริษัทร่วม (ต่อ) 

กำรกระทบยอดรำยกำรข้อมูลทำงกำรเงินโดยสรุป 

กำรกระทบยอดรำยกำรระหว่ำงขอ้มูลทำงกำรเงินโดยสรุปกบัมูลค่ำตำมบญัชีของส่วนไดเ้สียของกิจกำรในบริษทัร่วม 
 

ข้อมูลทำงกำรเงินโดยสรุป 
 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 พันบำท พันบำท 

สินทรัพยสุ์ทธิ ณ วนัที่ 1 มกรำคม 19,366 17,628 
ก ำไร (ขำดทุน) ในระหว่ำงปี (1,036) 2,739 
จ่ำยเงินปันผล - (1,001) 

สินทรัพยสุ์ทธิ ณ วนัส้ินปี 18,330 19,366 

ส่วนไดเ้สียในบริษทัร่วม (ร้อยละ 40.00) 7,332 7,747 
ค่ำควำมนิยม 2,787 2,787 

มูลค่ำตำมบญัชี 10,119 10,534 

 
กลุ่มกิจกำรไม่มีหน้ีสินท่ีอำจเกิดขึ้นซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัส่วนไดเ้สียของกลุ่มกิจกำรในบริษทัร่วม 

 
 

 



บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562 
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12 อุปกรณ์  
 

 งบกำรเงินรวม 

 
ส่วนปรับปรุง

อำคำร อุปกรณ์แม่ข่ำย 
อุปกรณ์และเคร่ือง
ตกแต่งส ำนักงำน ยำนพำหนะ รวม 

 พันบำท พันบำท พันบำท พันบำท พันบำท 

      
วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2561      
รำคำทุน 19,893 418,485 161,031 11,174 610,583 
หัก  ค่ำเส่ือมรำคำสะสม (17,964) (399,914) (155,994) (11,048) (584,920) 

รำคำตำมบญัชี - สุทธิ 1,929 18,571 5,037 126 25,663 

      
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561      
รำคำตำมบญัชีตน้ปี - สุทธิ 1,929 18,571 5,037 126 25,663 
ผลต่ำงจำกอตัรำแลกเปล่ียน (30) (2,096) 1,644 (3) (485) 
ซ้ือสินทรัพย ์ 780 4,660 8,418 3,211 17,069 
จ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำยสินทรัพย ์- สุทธิ - (167) (422) - (589) 
ค่ำเส่ือมรำคำ (1,357) (11,962) (5,338) (264) (18,921) 

รำคำตำมบญัชีปลำยปี - สุทธิ 1,322 9,006 9,339 3,070 22,737 

      
วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561      
รำคำทุน 20,623 216,876 109,331 10,341 357,171 
หัก  ค่ำเส่ือมรำคำสะสม (19,301) (207,870) (99,992) (7,271) (334,434) 

รำคำตำมบญัชี - สุทธิ 1,322 9,006 9,339 3,070 22,737 

      
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562      
รำคำตำมบญัชีตน้ปี - สุทธิ 1,322 9,006 9,339 3,070 22,737 
ผลต่ำงจำกอตัรำแลกเปล่ียน (30) (312) (120) (8) (470) 
ซ้ือสินทรัพย ์ 255 13,651 1,437 - 15,343 
จ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำยสินทรัพย ์- สุทธิ - - (4,274) - (4,274) 
ค่ำเส่ือมรำคำ (650) (6,283) (2,336) (751) (10,020) 

รำคำตำมบญัชีปลำยปี - สุทธิ 897 16,062 4,046 2,311 23,316 

      
วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562      
รำคำทุน 20,787 208,309 99,130 9,583 337,809 
หัก  ค่ำเส่ือมรำคำสะสม (19,890) (192,247) (95,084) (7,272) (314,493) 

รำคำตำมบญัชี - สุทธิ 897 16,062 4,046 2,311 23,316 



บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562 
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12 อุปกรณ์ (ต่อ) 
 

 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 
ส่วนปรับปรุง

อำคำร อุปกรณ์แม่ข่ำย 
อุปกรณ์และเคร่ือง
ตกแต่งส ำนักงำน ยำนพำหนะ รวม 

 พันบำท พันบำท พันบำท พันบำท พันบำท 

วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2561      
รำคำทุน 18,304 116,295 43,706 7,481 185,786 
หกั  ค่ำเส่ือมรำคำสะสม (17,300) (110,199) (40,491) (7,475) (175,465) 

รำคำตำมบญัชี - สุทธิ 1,004 6,096 3,215 6 10,321 

      
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561      
รำคำตำมบญัชีตน้ปี - สุทธิ 1,004 6,096 3,215 6 10,321 
ซ้ือสินทรัพย ์ 780 1,070 1,603 3,211 6,664 
จ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำยสินทรัพย ์- สุทธิ - (69) (61) - (130) 
ค่ำเส่ือมรำคำ (965) (4,192) (1,727) (264) (7,148) 

รำคำตำมบญัชีปลำยปี - สุทธิ 819 2,905 3,030 2,953 9,707 

      
วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561      
รำคำทุน 19,084 90,535 74,387 7,279 191,285 
หกั  ค่ำเส่ือมรำคำสะสม (18,265) (87,630) (71,357) (4,326) (181,578) 

รำคำตำมบญัชี - สุทธิ 819 2,905 3,030 2,953 9,707 

      
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562      
รำคำตำมบญัชีตน้ปี - สุทธิ 819 2,905 3,030 2,953 9,707 
ซ้ือสินทรัพย ์ 255 8,436 918 - 9,609 
จ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำยสินทรัพย ์- สุทธิ - - (25) - (25) 
ค่ำเส่ือมรำคำ (341) (2,984) (1,482) (642) (5,449) 

รำคำตำมบญัชีปลำยปี - สุทธิ 733 8,357 2,441 2,311 13,842 

      
วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562      
รำคำทุน 19,339 93,504 73,031 6,711 192,585 
หกั  ค่ำเส่ือมรำคำสะสม (18,606) (85,147) (70,590) (4,400) (178,743) 

รำคำตำมบญัชี - สุทธิ 733 8,357 2,441 2,311 13,842 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562 
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13 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
 

 งบกำรเงินรวม 

 
ค่ำลิขสิทธ์ิเกม 

โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ 

ค่ำสิทธิกำรใช้
สนำมกอล์ฟ 

ควำมสัมพันธ์กับ
ลูกค้ำ 

เคร่ืองหมำย 
กำรค้ำ รวม 

 พันบำท พันบำท พันบำท พันบำท พันบำท พันบำท 

       
วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2561       
รำคำทุน 672,263 52,428 3,713 55,538 61,067 845,009 
หกั  ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม (488,873) (43,258) - (28,942) (9,274) (570,347) 
หกั  ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ (134,952) - (1,385) (26,596) (51,793) (214,726) 

รำคำตำมบญัชี - สุทธิ 48,438 9,170 2,328 - - 59,936 

       
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561       
รำคำตำมบญัชีตน้ปี - สุทธิ 48,438 9,170 2,328 - - 59,936 
ผลต่ำงจำกอตัรำแลกเปล่ียน 159 - (72) - - 87 
กำรซ้ือเพิ่มขึ้น 19,505 1,179 - - - 20,684 
กำรซ้ือเงินลงทุนเพิ่มจำกบริษทัยอ่ย - - - 21,096 - 21,096 
จ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำยสินทรัพย ์ (9,289) - - - - (9,289) 
กำรตดัจ ำหน่ำย (33,294) (1,429) - - - (34,723) 
กลบัรำยกำรขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำ 33,709 - - - - 33,709 

รำคำตำมบญัชีปลำยปี - สุทธิ 59,228 8,920 2,256 21,096 - 91,500 

 
วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561       
รำคำทุน 565,396 53,607 3,641 76,634 61,067 760,345 
หกั  ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม (417,837) (44,687) - (28,942) (9,274) (500,740) 
หกั  ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ (88,331) - (1,385) (26,596) (51,793) (168,105) 

รำคำตำมบญัชี - สุทธิ 59,228 8,920 2,256 21,096 - 91,500 

  
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562       
รำคำตำมบญัชีตน้ปี - สุทธิ 59,228 8,920 2,256 21,096 - 91,500 
ผลต่ำงจำกอตัรำแลกเปล่ียน 34 (56) (130) (897) - (1,049) 
กำรซ้ือเพิ่มขึ้น 28,734 6,182 - - - 34,916 
จ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำยสินทรัพย ์ - (75) - - - (75) 
กำรตดัจ ำหน่ำย (27,131) (1,931) - (5,772) - (34,834) 
กลบัรำยกำรขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำ (241) - - - - (241) 

รำคำตำมบญัชีปลำยปี - สุทธิ 60,624 13,040 2,126 14,427 - 90,217 

       
วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562       
รำคำทุน 362,006 54,675 3,390 75,278 51,133 546,482 
หกั  ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม (222,665) (41,635) - (34,254) (9,324) (307,878) 
หกั  ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ (78,717) - (1,264) (26,597) (41,809) (148,387) 

รำคำตำมบญัชี - สุทธิ 60,624 13,040 2,126 14,427 - 90,217 



บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562 
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13 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (ต่อ) 
 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ค่ำลิขสิทธ์ิเกม โปรแกรมคอมพิวเตอร์ รวม 
 พันบำท พันบำท พันบำท 

    
วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2561    
รำคำทุน 208,677 50,800 259,477 
หกั  ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม (127,500) (41,784) (169,284) 
หกั  ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ (37,924) - (37,924) 

รำคำตำมบญัชี - สุทธิ 43,253 9,016 52,269 

    
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561    
รำคำตำมบญัชีตน้ปี - สุทธิ 43,253 9,016 52,269 
กำรซ้ือเพิ่มขึ้น 28,889 1,180 30,069 
กำรจ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำยสินทรัพย ์- สุทธิ (20,026) - (20,026) 
กำรตดัจ ำหน่ำย (27,263) (1,407) (28,670) 
ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำ 33,419 - 33,419 

รำคำตำมบญัชีปลำยปี - สุทธิ 58,272 8,789 67,061 

    
วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561    
รำคำทุน 213,212 51,980 265,192 
หกั  ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม (151,929) (43,191) (195,120) 
หกั  ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ (3,011) - (3,011) 

รำคำตำมบญัชี - สุทธิ 58,272 8,789 67,061 

    
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562    
รำคำตำมบญัชีตน้ปี - สุทธิ 58,272 8,789 67,061 
กำรซ้ือเพิ่มขึ้น 13,942 595 14,537 
กำรตดัจ ำหน่ำย (22,537) (1,467) (24,004) 

รำคำตำมบญัชีปลำยปี - สุทธิ 49,677 7,917 57,594 

    
วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562    
รำคำทุน 80,490 49,088 129,578 
หกั  ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม (27,802) (41,171) (68,973) 
หกั  ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ (3,011) - (3,011) 

รำคำตำมบญัชี - สุทธิ 49,677 7,917 57,594 

 

 

 

 



บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด (มหำชน)  
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14 เงินกู้ยืมระยะส้ันจำกสถำบันกำรเงิน 
 
รำยกำรเคล่ือนไหวของเงินกูยื้มระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงินในระหว่ำงปี มีดงัต่อไปน้ี 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

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

ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม     

ยอดคงเหลือตำมบญัชีตน้ปี 15,236 23,504 15,236 23,504 
กูยื้มเพ่ิม 52,619 62,713 52,619 62,713 
จ่ำยคืนเงินกูย้ืม (53,229) (70,981) (53,229) (70,981) 
ยอดคงเหลือตำมบญัชีปลำยปี 14,626 15,236 14,626 15,236 

 
ควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบ้ียของเงินกูยื้มของกลุ่มกิจกำรและบริษทั มีดงัต่อไปน้ี 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

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

เงินกูย้ืม     
- อตัรำดอกเบ้ียคงท่ี 14,626 15,236 14,626 15,236 

รวมเงินกูย้ืม 14,626 15,236 14,626 15,236 

 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562 เงินกู้ยืมระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงินดงักล่ำวมีอตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 2.85 – 4.04 ต่อปี และมีระยะเวลำครบ
ก ำหนดไม่เกิน 4 เดือน (พ.ศ. 2561: อตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 2.92 - 5.00 ต่อปี) 

 
วงเงินกู้ยืม 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562 บริษทัมีวงเงินกูยื้มระยะสั้นจำกธนำคำรเป็นจ ำนวน 35 ลำ้นบำท (พ.ศ. 2561: 35 ลำ้นบำท) เพื่อใช้ลงทุนใน
ค่ำลิขสิทธ์ิเกม และจ่ำยช ำระค่ำลิขสิทธ์ิ วงเงินกูยื้มดงักล่ำวค ้ำประกนัโดยเงินฝำกธนำคำร ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562 บริษทัมียอดวงเงิน
ท่ียงัไม่ไดเ้บิกใชค้งเหลือจ ำนวน 22.22 ลำ้นบำท (พ.ศ. 2561: 19.76 ลำ้นบำท) 

 
 

 

 
 

 



บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
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15 เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ่ื้น 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

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

 พันบำท พันบำท พันบำท พันบำท 

เจำ้หน้ีกำรคำ้ - บุคคลอื่น 6,286 22,470 812 1,094 
เจำ้หน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมำยเหตุ 27) 191 4 2,193 2,401 
เจำ้หน้ีอื่น - บุคคลอื่น 4,643 7,170 2,132 2,896 
ค่ำลิขสิทธ์ิคำ้งจ่ำย 33,492 16,556 22,766 13,870 
เจำ้หน้ีค่ำซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 7,280 4,057 7,280 4,057 

ค่ำใชจ่้ำยคำ้งจ่ำย 24,699 10,477 15,351 6,456 

รวมเจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอื่น 76,591 60,734 50,534 30,774 
 

16 รำยได้และค่ำสิทธิรับล่วงหน้ำ 
 

จ ำนวนรำยไดท่ี้รับรู้ในงวดท่ีเคยรวมอยูใ่นหน้ีสินท่ีเกิดจำกสัญญำยกมำตน้งวดมีดงัต่อไปน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

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

 พันบำท พันบำท พันบำท พันบำท 

     
ยอดคงเหลือตำมบญัชีตน้ปี 71,988 119,856 35,516 73,709 
รำยไดแ้ละค่ำสิทธิรับล่วงหนำ้เพ่ิมขึ้นระหว่ำงปี 686,984 545,377 328,796 219,189 

รับรู้เป็นรำยไดจ้ำกกำรให้บริกำรเกมออนไลน์ (675,892) (593,245) (326,452) (257,382) 

ยอดคงเหลือตำมบญัชีปลำยปี 83,080 71,988 37,860 35,516 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
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17 หนีสิ้นตำมสัญญำเช่ำทำงกำรเงิน          
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

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

หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำกำรเงิน 11,105 2,251 8,816 2,251 
หกั ดอกเบ้ียรอกำรตดัจ ำหน่ำย (1,035) (224) (937) (224) 

รวม 10,070 2,027 7,879 2,027 
หกั ส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี (2,864) (646) (1,914) (646) 
     

หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน-สุทธิ  7,206 1,381 5,965 1,381 

 

บริษทัและบริษทัย่อยไดท้  ำสัญญำเช่ำกำรเงินกบับริษทัลีสซ่ิงเพ่ือเช่ำยำนพำหนะและอุปกรณ์แม่ข่ำยเพื่อใชใ้นกำรด ำเนินงำน
ของกิจกำรโดยมีก ำหนดกำรช ำระค่ำเช่ำเป็นรำยเดือน อำยุของสัญญำมีระยะเวลำโดยเฉล่ียประมำณ   4 ถึง 5 ปี และสัญญำ
ดงักล่ำวเป็นสัญญำท่ีบอกเลิกไม่ได ้
 

18 หนีสิ้นจำกคดีควำมฟ้องร้อง 
 

เม่ือวนัท่ี 9 เมษำยน พ.ศ. 2562 อนุญำโตตุลำกำรไดต้ดัสินช้ีขำดให้บริษทัชดใชค้่ำเสียหำยให้แก่เจำ้ของลิขสิทธ์ิเกมและผูพ้ฒันำ 
บริษทัไดช้ ำระเงินงวดแรกเม่ือเดือน พฤษภำคม พ.ศ. 2562 และงวดสุดทำ้ยของในเดือนกุมภำพนัธ์ พ.ศ. 2564 
 

19 ภำษีเงินได้รอตัดบัญชี 
 

ภำษีเงินไดร้อตดับญัชีค ำนวณจำกผลแตกต่ำงชัว่ครำวตำมวิธีหน้ีสินโดยใชอ้ตัรำภำษีร้อยละ 17 ถึงร้อยละ 30 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินภำษีเงินไดร้อตดับญัชีสำมำรถวิเครำะห์ไดด้งัน้ี 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

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

สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อตดับญัชี     
สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อตดับญัชีท่ีจะใชป้ระโยชน์     
   ภำยใน 12 เดือน 2,230 115 - - 
สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อตดับญัชีท่ีจะใชป้ระโยชน์     
   เกินกว่ำ 12 เดือน - - - - 

 2,230 115 - - 

หน้ีสินภำษีเงินไดร้อตดับญัชี     
หน้ีสินภำษีเงินไดร้อตดับญัชีท่ีจะจ่ำยช ำระ     
   ภำยใน 12 เดือน - - - - 
หน้ีสินภำษีเงินไดร้อตดับญัชีท่ีจะจ่ำยช ำระ     
   เกินกว่ำ 12 เดือน (5,194) (4,274) - - 

 (5,194) (4,274) - - 

สินทรัพย(์หน้ีสิน)ภำษีเงินไดร้อตดับญัชี - สุทธิ (2,964) (4,159) - - 
 



บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
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19 ภำษีเงินได้รอตัดบัญชี (ต่อ) 
 

รำยกำรเคล่ือนไหวของภำษีเงินไดร้อตดับญัชีมีดงัน้ี 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

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

     
ภำษีเงินไดร้อตดับญัชี - สุทธิ ณ วนัที่ 1 มกรำคม (4,159) 92 -  - 
ลดในก ำไรหรือขำดทุน (110) (4,313) - - 
เพ่ิม (ลด) ในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น  (439) - (439) - - - - 
ผลต่ำงจำกอตัรำแลกเปล่ียน 1,305 62 - - 

ภำษีเงินไดร้อตดับญัชี - สุทธิ ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม (2,964) (4,159) - - 

 
รำยกำรเคล่ือนไหวของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภำษีเงินไดร้อตดับญัชีมีดงัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม 

  รำยได้(ค่ำใช้จ่ำย)   
ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 ในก ำไรหรือขำดทุน พ.ศ. 2562 

 พันบำท พันบำท พันบำท 

สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอตัดบัญชี    
รำยไดแ้ละค่ำสิทธิรับล่วงหนำ้ 115 2,115 2,230 

คำ่เส่ือมรำคำสะสม - อุปกรณ ์ - - - 

 115 2,115 2,230 

    
หนีสิ้นภำษีเงินได้รอตัดบัญชี     

ค่ำเส่ือมรำคำสะสม - อุปกรณ ์ (4,274) (920) (5,194) 

    

สินทรัพย์(หนีสิ้น)ภำษีเงินได้รอตัดบัญชี - สุทธิ  (4,159) 1,195 (2,964) 

 
 



บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
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20 ภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน 
 

จ ำนวนท่ีรับรู้ในงบแสดงฐำนะกำรเงินมีดงัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

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

 พันบำท พันบำท พันบำท พันบำท 

มูลค่ำปัจจุบนัของภำระผกูพนัผลประโยชน์ 
   เม่ือเกษียณอำย ุ 17,375 11,403 11,325 10,029 

หน้ีสินท่ีรับรู้ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน 17,375 11,403 11,325 10,029 
 

รำยกำรเคล่ือนไหวของภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำนในระหว่ำงปี มีดงัต่อไปน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

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

รำคำตำมบญัชีตน้ปี 11,403 8,199 10,029 8,199 
ตน้ทุนบริกำรปัจจุบนั 1,307 1,859 1,003 929 
ตน้ทุนบริกำรในอดีต - 3,021 - 2,516 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 393 227 293 288 
ขำดทุน (ก ำไร) จำกกำรวดัมูลค่ำใหม่ของภำระผกูพนั     
   ผลประโยชน์พนกังำน 4,319 (1,303) - (1,303) 
กำรจ่ำยผลประโยชน์โดยตรงจำกนำยจำ้ง  - (600) - (600) 
ผลต่ำงกำรแปลงค่ำ (47) - - - 

รำคำตำมบญัชีปลำยปี 17,375 11,403 11,325 10,029 
 

ค่ำใชจ่้ำยทั้งหมดท่ีรับรู้ในก ำไรหรือขำดทุนส ำหรับแต่ละรำยกำรดงัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

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

 พันบำท พันบำท พันบำท พันบำท 
     

ตน้ทุนบริกำรปัจจุบนั 1,307 1,859 1,003 929 
ตน้ทุนบริกำรในอดีต - 3,021 - 2,516 

ตน้ทุนดอกเบ้ีย 393 227 293 288 

รวม (แสดงอยูใ่นค่ำใชจ่้ำยเก่ียวกบัพนกังำน) 1,700 5,107 1,296 3,733 
 

ค่ำใชจ่้ำยจ ำนวน 1.70 ลำ้นบำท และจ ำนวน 1.30 ลำ้นบำท (พ.ศ. 2561 : จ ำนวน 5.11 ลำ้นบำท และจ ำนวน 3.73 ลำ้นบำท) ไดแ้สดงอยูใ่น
ตน้ทุนขำยและกำรให้บริกำรและค่ำใชจ่้ำยในกำรขำยและบริหำรในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม และงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จเฉพำะ
กิจกำร ตำมล ำดบั 
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20 ภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน (ต่อ) 
 

ค่ำใชจ่้ำยทั้งหมดท่ีรับรู้ในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นมีดงัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

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

 พันบำท พันบำท พันบำท พันบำท 

 (ขำดทุน) ก ำไรจำกกำรวดัมูลค่ำใหม่ของ     
   ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน (4,319) 1,303 - 1,303 
   กำรจ่ำยผลประโยชน์โดยตรงจำกนำยจำ้ง - 600 - 600 
 

ขอ้สมมติหลกัในกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยัท่ีใชเ้ป็นดงัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

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

 ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 

อตัรำคิดลด 2.94 - 5.14 2.92 - 7.14 2.92 2.92 
อตัรำกำรขึ้นเงินเดือนในอนำคต 5.00 - 10.00 5.00 - 6.00 5.00 5.00 
อตัรำกำรลำออก 0.00 - 45.84 0.00 - 45.84 3.82 - 45.84 3.82 - 45.84 
 

กำรวิเครำะห์ควำมอ่อนไหวของขอ้สมมติหลกัในกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั: 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

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

ผลกระทบต่อภำระผูกพันโครงกำรผลประโยชน์ท่ีก ำหนดไว้ พันบำท พันบำท พันบำท พันบำท 

อัตรำคิดลด     
ลดลง ร้อยละ 1 1,267 1,406 117 1,212 
เพ่ิมขึ้น ร้อยละ 1 1,028 1,215 102 1,055 

อัตรำกำรเพ่ิมขึน้ของเงินเดือน      
ลดลง ร้อยละ 1 1,022 1,233 109 1,035 
เพ่ิมขึ้น ร้อยละ 1 1,228 1,329 124 1,163 

อัตรำกำรลำออก     
ลดลง ร้อยละ 1 63 103 12 103 
เพ่ิมขึ้น ร้อยละ 1 49 81 9 81 

 

กำรวิเครำะห์ควำมอ่อนไหวขำ้งตน้น้ีอำ้งอิงจำกกำรเปล่ียนแปลงขอ้สมมติ ขณะท่ีให้ขอ้สมมติอื่นคงท่ี ในทำงปฏิบติัสถำนกำรณ์ดงักล่ำว
ยำกท่ีจะเกิดขึ้น และกำรเปล่ียนแปลงในขอ้สมมติอำจมีควำมสัมพนัธ์กนั ในกำรค ำนวณกำรวิเครำะห์ควำมอ่อนไหวของภำระผูกพนั
ผลประโยชน์ท่ีก ำหนดไวท่ี้มีต่อกำรเปล่ียนแปลงในขอ้สมมติหลกัไดใ้ชวิ้ธีเดียวกบักำรค ำนวณหน้ีสินท่ีรับรู้ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน 
 

 
 



บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด (มหำชน)  
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20 ภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน (ต่อ) 
 

กำรวิเครำะห์กำรครบก ำหนดของกำรจ่ำยช ำระผลประโยชน์เม่ือเกษียณอำยท่ีุไม่มีกำรคิดลด : 
 งบกำรเงินรวม 

 น้อยกว่ำ 1 ปี ระหว่ำง 1-2 ปี ระหว่ำง 2-5 ปี เกินกว่ำ 5 ปี รวม 
 พันบำท พันบำท พันบำท พันบำท พันบำท 

ผลประโยชน์เม่ือเกษียณอำย ุ      
ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 - 1,672 1,787 91,724 95,183 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562 - 1,672 1,323 36,620 39,615 
      
 งบกำรเงินรวมเฉพำะกิจกำร 

 น้อยกว่ำ 1 ปี ระหว่ำง 1-2 ปี ระหว่ำง 2-5 ปี เกินกว่ำ 5 ปี รวม 
 พันบำท พันบำท พันบำท พันบำท พันบำท 

ผลประโยชน์เม่ือเกษียณอำย ุ      
ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 - 1,672 - 12,451 14,123 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562 - 1,672 - 12,451 14,123 
 
ระยะเวลำถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกัของภำระผกูพนัผลประโยชน์เม่ือเกษียณอำย ุคือ 23.67 ปี (พ.ศ. 2561 : 22.91 ปี) 
 

พระรำชบัญญัติคุ ้มครองแรงงำน (ฉบับท่ี  7) พ.ศ. 2562 ได้ประกำศในรำชกิจจำนุ เบกษำแล้วเม่ือวันท่ี  5 เมษำยน พ.ศ. 2562
พระรำชบญัญติัคุม้ครองแรงงำนฉบบัใหม่น้ีก ำหนดอตัรำค่ำชดเชยเพ่ิมเติมกรณีนำยจำ้งเลิกจำ้ง ส ำหรับลูกจำ้งซ่ึงท ำงำนติดต่อกนัครบ 20 
ปีขึ้นไปให้มีสิทธิได้รับค่ำชดเชยไม่น้อยกว่ำค่ำจำ้งอัตรำสุดท้ำย 400 วนัสุดท้ำย กำรเปล่ียนแปลงดงักล่ำวถือเป็นกำรแก้ไขโครงกำร
ส ำหรับโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน และมีผลกระทบให้บริษทัฯ มีประมำณกำรหน้ีสินไม่หมุนเวียนส ำหรับผลประโยชน์
พนกังำนเพ่ิมขึ้น ทั้งน้ีบริษทัฯ ไดบ้นัทึกผลกระทบจำกกำรเปล่ียนแปลงดงักล่ำวโดยรับรู้ตน้ทุนบริกำรในอดีตเป็นค่ำใชจ่้ำยในงบก ำไร
ขำดทุนส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 แลว้ 
 

21 ทุนเรือนหุ้น 

ในกำรประชุมวิสำมญัผูถื้อหุ้น เม่ือวนัที่ 21 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 ท่ีประชุมสำมญัประจ ำปีผูถื้อหุ้นของบริษทัไดมี้มติอนุมติักำรเพ่ิมทุนจด
ทะเบียนของบริษทัจำกจ ำนวน 512,346,270 บำท เป็นจ ำนวน 532,840,120 บำท โดยออกหุ้นสำมญัใหม่ จ ำนวน 20,493,850 หุ้น มูลค่ำท่ี
ตรำไวหุ้้นละ 1 บำท เพ่ือรองรับกำรใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสำมญัตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสำมญั (AS-WB) บริษทัไดจ้ดทะเบียนเพ่ิมทุนกบั
กระทรวงพำณิชยแ์ลว้เม่ือวนัที่ 3 มกรำคม พ.ศ. 2562 

 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562 

61 

 

22 รำยได้อ่ืน 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

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

ดอกเบ้ียรับ 534 2,774 475 3,491 
รำยไดจ้ำกเงินปันผล - - - 3,540 
รำยไดอ้ื่น 4,650 38,450 14,010 9,943 

รวมรำยไดอ้ื่น 5,184 41,224 14,485 16,974 
 
 

23 ค่ำใช้จ่ำยตำมลักษณะ 
 

รำยกำรท่ีรวมอยูใ่นกำรค ำนวณก ำไร(ขำดทุน)จำกกำรด ำเนินงำน สำมำรถน ำมำแยกตำมลกัษณะไดด้งัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

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

เงินเดือน ค่ำแรง และผลประโยชน์อืน่ของพนกังำน 169,172 180,924 81,966 92,742 

ตน้ทุนค่ำลิขสิทธ์ิรำยเดือน 245,619 194,173 128,017 94,655 
ค่ำเส่ือมรำคำ 10,020 18,921 5,449 7,148 

ค่ำตดัจ ำหน่ำย 34,834 34,723 24,004 28,670 

ขำดทุนจำกกำรตดัจ ำหน่ำยและกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพย ์
 ไม่มีตวัตนและค่ำสิทธิจ่ำยล่วงหนำ้ - 25,022 - (24,951) 
ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและ 
 บริษทัร่วม - - - 118,015 

ขำดทุน(กลบัรำยกำร)จำกกำรดอ้ยคำ่ของเงินให้กูยื้มแก่   
บริษทัยอ่ย - - - (128,912) 

ค่ำเผยแพร่เกม - 11,077 - 13,031 
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24 ภำษีเงินได้ 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 พันบำท พันบำท พันบำท พันบำท 
ภำษีเงินได้ปีปัจจุบัน     
ภำษีเงินไดปี้ปัจจุบนัส ำหรับก ำไรทำงภำษีส ำหรับปี 271 6,208 - - 

กำรปรับปรุงจำกงวดก่อน - (88) - - 

รวมภำษีเงินไดปี้ปัจจุบนั 271 6,120 - - 

     
ภำษีเงินได้รอตัดบัญชี     
รำยกำรท่ีเกิดจำกผลแตกต่ำงชัว่ครำว     
- สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อตดับญัชี 584 (115) - - 

- หน้ีสินภำษีเงินไดร้อตดับญัชี (694) (4,198) - - 

รวม (รำยได)้ ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดร้อตดับญัชี (110) (4,313) - - 

รวม ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินได ้ 161 1,807 - - 
 

ภำษีเงินไดส้ ำหรับก ำไร (ขำดทุน) ก่อนหักภำษีของกลุ่มกิจกำรมียอดจ ำนวนเงินท่ีแตกต่ำงจำกกำรค ำนวณก ำไร(ขำดทุน)ทำงบญัชีคูณกบั
อตัรำภำษีเงินไดข้องกลุ่มกิจกำร โดยมีรำยละเอียดดงัน้ี 

 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 พันบำท พันบำท พันบำท พันบำท 

     

ก ำไร(ขำดทุน)ก่อนภำษีเงินได ้ 2,802 18,664 3,729 15,307 
     

อตัรำภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล ร้อยละ 17 - 30 ร้อยละ 17 - 30 ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 
ภำษีค  ำนวณจำกอตัรำภำษี 3,657 5,345 746 3,061 
ผลกระทบ :     
กำรปรับปรุงจำกงวดก่อน - (88) - - 
รำยไดท่ี้ไดรั้บยกเวน้ (4,528) - (3,889) - 
ค่ำใชจ่้ำยท่ีไม่สำมำรถหกัภำษี 4,834 4,726 3,902 526 
กำรใชป้ระโยชน์ทำงภำษท่ีีไม่ไดรั้บรู้เป็นสินทรัพย ์     
   ภำษีเงินไดร้อตดับญัชี (3,802) (8,176) (759) (3,587) 

ภำษีเงินได ้ 161 1,807 - - 
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25 ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้น 
 

ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐำนส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ค ำนวณโดยกำรหำรก ำไร (ขำดทุน) สุทธิส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ด้วย
จ ำนวนหุ้นสำมญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกัท่ีออกจ ำหน่ำยอยูใ่นระหว่ำงงวด 
 

ส ำหรับก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้นปรับลดค ำนวณจำกจ ำนวนหุ้นสำมญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกัท่ีรวมสมมติฐำนว่ำหุ้นสำมญัเทียบเท่ำปรับลดได้
ถูกแปลงเป็นหุ้นสำมญัทั้งหมด ซ่ึงไดแ้ก่ใบส ำคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสำมญัตำมรำยละเอียดดงัน้ี 
 

บริษทัไดอ้อกใบส ำคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสำมญัท่ีจดัสรรให้แก่ผูถื้อหุ้นท่ีมีรำยช่ือในสมุดทะเบียน ณ วนัท่ี 16 มีนำคม พ.ศ. 2560  โดยเป็น
ใบส ำคญัแสดงสิทธิจดทะเบียนไม่มีรำคำเสนอขำยและมีอำยไุม่เกิน 3 ปี นบัตั้งแต่วนัท่ีออก (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 โดยสำมำรถใชสิ้ทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิไดทุ้กๆ 6 เดือนคือทุกวนัที่ 25 มิถุนำยน และ 25 ธนัวำคม ตลอด
อำยขุองใบส ำคญัแสดงสิทธิ เร่ิมใชสิ้ทธิคร้ังแรกวนัท่ี 25 ธนัวำคม พ.ศ. 2560 
 
ใบส ำคัญแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสำมัญคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562 เป็นใบส ำคัญแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสำมัญท่ีจัดสรรให้แก่ 
ผูถื้อหุ้นของบริษทัซ่ึงไม่มีผลต่อกำรค ำนวณก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้นปรับลดเน่ืองจำกรำคำตำมสิทธิของใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีเหลืออยู่ 
สูงกว่ำรำคำตลำดเฉล่ียของหุ้นสำมญัของบริษทัในระหว่ำงปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
 

ก ำไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐำนแสดงดงัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

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

     
ส่วนแบ่งก ำไรส ำหรับปีท่ีเป็นของผูถื้อหุ้น     
   ของบริษทัใหญ่ (พนับำท) 4,351 14,008 3,729 15,307 
จ ำนวนหุ้นสำมญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกัท่ีถือโดย     

   ผูถื้อหุ้น (พนัหุ้น) 409,877 409,877 409,877 409,877 

ก ำไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐำน (บำทต่อหุ้น) 0.01 0.03 0.01 0.04 

 
ก ำไรต่อหุ้นปรับลดแสดงดงัน้ี 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

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

     
ส่วนแบ่งก ำไรส ำหรับปีท่ีเป็นของผูถื้อหุ้น     
   ของบริษทัใหญ่ (พนับำท) 4,351 14,008 3,729 15,307 
จ ำนวนหุ้นสำมญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกัท่ีถือโดย     

   ผูถื้อหุ้น (พนัหุ้น) 409,877 409,877 409,877 409,877 

ก ำไรต่อหุ้นปรับลด (บำทต่อหุ้น) 0.01 0.03 0.01 0.04 
 
 
 



บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562 
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26 ภำระผูกพัน 
 

(ก) สัญญำกำรใช้สิทธิ  
 

กลุ่มกิจกำรมีสัญญำกำรใชสิ้ทธิซอฟต์แวร์ สิทธิในกำรให้บริกำรเกมออนไลน์ และสิทธิในกำรเป็นตวัแทนจ ำหน่ำยกบับริษทัใน
ประเทศและต่ำงประเทศหลำยแห่ง ภำยใตส้ัญญำดงักล่ำว บริษทัและบริษทัย่อยมีภำระท่ีจะตอ้งช ำระค่ำสิทธิเร่ิมแรก ค่ำสิทธิขั้นต ่ำ
คิดตำมสัญญำ และค่ำสิทธิคิดตำมรำยไดต้ำมท่ีก ำหนดไวใ้นสัญญำ ก ำหนดระยะเวลำช ำระค่ำสิทธิขั้นต ่ำขึ้นอยู่กบัขอ้ตกลงของกำร
จ่ำยเงินในสัญญำ 
 

วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 กลุ่มกิจกำรมีภำระท่ีจะตอ้งช ำระค่ำสิทธิเร่ิมแรกและค่ำสิทธิขั้นต ่ำดงัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

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

ค่ำสิทธิเร่ิมแรก 18,123 8,316 18,706 5,708 
ค่ำสิทธิขั้นต ่ำคิดตำมรำยได ้ 33,717 55,789 24,520 30,821 
 

 

(ข) ภำระผูกพันตำมสัญญำเช่ำด ำเนินงำน - กรณีกลุ่มกิจกำรเป็นผู้เช่ำ 
 
กลุ่มกิจกำรไดเ้ขำ้ท ำสัญญำเช่ำด ำเนินงำนท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรเช่ำพ้ืนท่ีส ำนกังำน สถำนท่ีจดัเก็บสินคำ้ สถำนท่ีจดัเก็บเคร่ืองแม่ข่ำย และ
สัญญำอื่น ๆ อำยขุองสัญญำมีระยะเวลำตั้งแต่ 1 ถึง 5 ปี โดยสำมำรถต่อสัญญำไดเ้ม่ือครบก ำหนด 
 
วนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 บริษทัและบริษทัย่อยมีจ ำนวนเงินขั้นต ่ำท่ีตอ้งจ่ำยในอนำคตทั้งส้ินภำยใตส้ัญญำเช่ำ
ด ำเนินงำนท่ีบอกเลิกไม่ได ้ดงัน้ี 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

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

 พันบำท พันบำท พันบำท พันบำท 

ไม่เกิน 1 ปี 15,894 14,196 11,626 9,780 

เกินกว่ำ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 17,376 18,552 14,368 17,290 

 33,270 32,748 25,994 27,070 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562 
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27 รำยกำรกับบุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 
 
บุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวขอ้งกนักบับริษทัหมำยถึงบุคคลหรือกิจกำรที่มีอ ำนำจควบคุมบริษทั ถูกควบคุมโดยบริษทัไม่ว่ำจะเป็นโดย
ทำงตรงหรือทำงออ้ม หรืออยู ่ภำยใตก้ำรควบคุมเดียวกนักบับริษทั รวมถึงบริษทัที ่ท ำหน ้ำที ่ถ ือหุ ้น บริษทัย่อย และกิจกำร  
ที่เป็นบริษทัย่อยในเครือเดียวกนั นอกจำกน้ีบุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวขอ้งกนัยงัหมำยรวมถึงบริษทัร่วม และบุคคลซ่ึงถือหุ ้น 
ท่ีมีสิทธิออกเสียงไม่ว่ำทำงตรงหรือทำงออ้มและมีอิทธิพลอย่ำงเป็นสำระส ำคญักบับริษทั ผูบ้ริหำรส ำคญั กรรมกำรหรือพนกังำนของ
บริษทั ตลอดทั้งสมำชิกในครอบครัวท่ีใกลชิ้ดกบับุคคลดงักล่ำว และกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกบับุคคลเหล่ำนั้น 
 

ในกำรพิจำรณำควำมสัมพนัธ์ระหว่ำงบุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัแต่ละรำยกำร บริษทัค ำนึงถึงเน้ือหำของควำมสัมพนัธ์
มำกกว่ำรูปแบบทำงกฎหมำย 
 

บริษทัถูกถือหุ้นโดยนำยปรำโมทย ์สุดจิตพร ในสัดส่วนร้อยละ 48 จ ำนวนหุ้นท่ีเหลือร้อยละ 52 ถือโดยบุคคลทัว่ไป 
 

เงินลงทุนในบริษทัย่อย และบริษทัร่วมท่ีส ำคญั เปิดเผยในหมำยเหตุ 11 
 

รำยกำรคำ้ท่ีส ำคญักบักิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั สำมำรถสรุปไดด้งัน้ี  
 

(ก) รำยได้จำกกำรขำยและบริกำร และอ่ืน ๆ 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ส ำหรับปีส้ินสุด 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 พันบำท พันบำท พันบำท พันบำท 

รำยได้ค่ำลิขสิทธ์ิและบริกำร     
บริษทัยอ่ย - - 13,658 7,723 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 5,899 - 5,899 

 - 5,899 13,658 13,622 

รำยได้จำกกำรขำยบัตร     
บริษทัยอ่ย - - 2,221 108 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 1,295 - 

 - - 3,516 108 

รำยได้ดอกเบีย้     

บริษทัยอ่ย - - 39 1,249 

 - - 39 1,249 

รำยได้อ่ืน     

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 10 - 10 

 - 10 - 10 

 



บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562 
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27 รำยกำรกับบุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกัน (ตอ่) 
 

รำยกำรคำ้ท่ีส ำคญักบักิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั สำมำรถสรุปไดด้งัน้ี (ต่อ) 
 

(ข) กำรซ้ือสินค้ำและบริกำร และอ่ืน ๆ 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ส ำหรับปีส้ินสุด 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 พันบำท พันบำท พันบำท พันบำท 

ค่ำลิขสิทธ์ิและค่ำบริหำรจัดกำร     

บริษทัยอ่ย - - 20,035 22,051 

 - - 20,035 22,051 

ต้นทุนจำกกำรจ ำหน่ำยบัตร     

บริษทัยอ่ย - - - 102 

 - - - 102 

ต้นทุนค่ำเผยแพร่เกม     
บริษทัยอ่ย - - - 12,031 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 38 - 38 

 - 38 - 12,069 
 

(ค) ยอดคงเหลือทีเ่กิดจำกกำรซ้ือขำยสินค้ำและบริกำรและอ่ืน ๆ 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

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

 พันบำท พันบำท พันบำท พันบำท 

ลูกหนีก้ำรค้ำ     
บริษทัยอ่ย - - 4,661 40,854 
กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 20,030 19,400 20,030 19,409 

รวม 20,030 19,400 24,691 60,263 
หกั  ค่ำเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ (19,400) (19,400) (19,400) (28,569) 

 630 - 5,291 31,694 

ลูกหนีแ้ละดอกเบีย้ค้ำงรับจำก     
   กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน     
บริษทัยอ่ย - ลูกหน้ีอื่น - 718 11,102 15,725 
 - ดอกเบ้ียคำ้งรับ - - 15 5,689 

รวม - 718 11,117 21,414 
หกั  ค่ำเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ - - (15) (17,118) 

 - 718 11,102 4,296 
 



บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562 

67 

 

27 รำยกำรกับบุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกัน (ต่อ) 
 

รำยกำรคำ้ท่ีส ำคญักบักิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั สำมำรถสรุปไดด้งัน้ี (ต่อ) 
 

(ค) ยอดคงเหลือที่เกิดจำกกำรซ้ือขำยสินค้ำและบริกำรและอ่ืน ๆ (ต่อ) 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

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

 พันบำท พันบำท พันบำท พันบำท 

เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ่ื้น     
บริษทัยอ่ย - - 2,002 2,397 
กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 191 4 191 4 

 191 4 2,193 2,401 
 

(ง)       เงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กิจกำรท่ีเก่ียวข้องกัน 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

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

 พันบำท พันบำท พันบำท พันบำท 
     

เงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กิจกำรท่ีเก่ียวข้องกัน     
บริษทัยอ่ย - - 500 500 
หกั  ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ - - (500) - 

 - - - 500 
 

(ง)       เงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กิจกำรท่ีเก่ียวข้องกัน 
 

กำรเคล่ือนไหวของเงินให้กูยื้มระยะสั้นแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัในระหว่ำงปีแสดงไวด้งัต่อไปน้ี 
 

 งบกำรเงิน 
 เฉพำะกิจกำร 

 พันบำท 

ส ำหรับปีส้ินสุด 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562  
ยอดคงเหลือตน้ปี - สุทธิ 500 
ตดัจ ำหน่ำยระหว่ำงปี (4,383) 
กลบัรำยกำรขำดทุนจำกกำรเผื่อดอ้ยค่ำ 4,383 

จดัประเภทดอ้ยค่ำมำจำกเงินให้กูย้ืมระยะยำว (500) 

ยอดคงเหลือปลำยปี - สุทธิ - 
 

เงินให้กู้ยืมระยะสั้ นแก่กิจกำรท่ีเก่ียวข้องกันเป็นเงินให้กู้ยืมท่ีไม่มีหลักทรัพย์ค  ้ ำประกัน มีก ำหนดช ำระคืนเม่ือทวงถำม  
และคิดดอกเบ้ียในอตัรำร้อยละ 3.90 ต่อปี 



บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562 
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27 รำยกำรกับบุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกัน (ต่อ) 
 

รำยกำรคำ้ท่ีส ำคญักบักิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั สำมำรถสรุปไดด้งัน้ี (ต่อ) 
 

(จ) เงินให้กู้ยืมระยะยำวแก่กิจกำรท่ีเก่ียวข้องกัน 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

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

 พันบำท พันบำท พันบำท พันบำท 

เงินให้กู้ยืมระยะยำวแก่กิจกำรท่ีเก่ียวข้องกัน     
บริษทัยอ่ย - - - 4,000 
หกั  ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ - - - (4,000) 

 - - - - 
 

รำยกำรเคล่ือนไหวของเงินให้กูยื้มระยะยำวแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัในระหว่ำงปีแสดงไวด้งัต่อไปน้ี 
 

 งบกำรเงิน 
 เฉพำะกิจกำร 

 พันบำท 

ส ำหรับปีส้ินสุด 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562  
ยอดคงเหลือตน้ปี - สุทธิ - 
ตดัจ ำหน่ำยระหว่ำงปี (4,000) 
กลบัรำยกำรขำดทุนจำกกำรเผื่อดอ้ยค่ำ 4,000 

ยอดคงเหลือปลำยปี - สุทธิ - 
 

เงินให้กู้ยืมระยะยำวแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัเป็นเงินให้กู้ยืมท่ีไม่มีหลักทรัพยค์  ้ ำประกนั มีก ำหนดช ำระคืนภำยใน พ.ศ. 2562 ถึง    
พ.ศ. 2563 และคิดดอกเบ้ียในอตัรำร้อยละ 3.90 ถึง 5.60 ต่อปี 
 

(ฉ) เงินกู้ยืมระยะส้ันจำกกรรมกำร 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

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

 พันบำท พันบำท พันบำท พันบำท 

เงินกู้ยืมระยะส้ันจำกกรรมกำร     
ผูบ้ริหำรส ำคญั 478 - - - 

 478 - - - 

 
 
 
 
 



บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562 
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27 รำยกำรกับบุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกัน (ต่อ) 
 

รำยกำรคำ้ท่ีส ำคญักบักิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั สำมำรถสรุปไดด้งัน้ี (ต่อ) 
 

(ฉ) เงินกู้ยืมระยะส้ันจำกกรรมกำร (ต่อ) 
 

กำรเคล่ือนไหวของเงินกูยื้มระยะสั้นจำกกรรมกำรในระหว่ำงปีแสดงไวด้งัต่อไปน้ี 
 

 

งบกำรเงินรวม 
พันบำท 

  

ส ำหรับปีส้ินสุด 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562  
ยอดคงเหลือตน้ปี - 
เงินกูยื้มเพ่ิมระหว่ำงปี 478 

เงินกูจ่้ำยคืนระหว่ำงปี - 

ยอดคงเหลือปลำยปี 478 

 
(ช) ค่ำตอบแทนผู้บริหำรส ำคัญ 

 

ผูบ้ริหำรส ำคัญรวมถึงกรรมกำร (ไม่ว่ำจะท ำหน้ำท่ีในระดับบริหำรหรือไม่) คณะผูบ้ริหำรระดับสูง และเลขำนุกำรบริษัท 
ค่ำตอบแทนท่ีจ่ำยหรือคำ้งจ่ำยส ำหรับผูบ้ริหำรส ำคญัมีดงัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

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

 พันบำท พันบำท พันบำท พันบำท 
     

เงินเดือนและผลประโยชน์ระยะสั้นอื่น 19,811 28,897 11,096 17,794 

ผลประโยชน์เม่ือออกจำกงำน 1,389 1,442 600 380 

 21,200 30,339 11,696 18,174 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562 
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28 สินทรัพย์และหนีสิ้นทำงกำรเงินที่เป็นเงินตรำต่ำงประเทศ 
 

บริษทัและบริษทัยอ่ยมียอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีส ำคญัท่ีเป็นสกุลเงินตรำต่ำงประเทศดงัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม 

 สินทรัพย์ทำงกำรเงิน หนีสิ้นทำงกำรเงิน อัตรำแลกเปลี่ยนเฉลี่ย 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
สกุลเงิน พันบำท พันบำท พันบำท พันบำท บำท บำท 

     บำทต่อ 1 หน่วยเงินตรำต่ำงประเทศ 
เหรียญสหรัฐอเมริกำ 3,106 1,279 2,459 717 30.1540 32.4498 
ยโูร - - 9 15 33.7311 37.1252 
ริงกิตมำเลเซีย 2,191 2,769 21 69 7.3222 7.8056 
เหรียญสิงคโปร์ 552 529 124 169 22.3245 23.6942 
เปโซฟิลิปปินส์ 7,746 57,413 275 1,078 0.5946 0.6183 
รูเปียอินโดนีเซีย 11,138 52,815 - 406,694 0.0022 0.0022 

 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 สินทรัพย์ทำงกำรเงิน หนีสิ้นทำงกำรเงิน อัตรำแลกเปลี่ยนเฉลี่ย 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
สกุลเงิน พันบำท พันบำท พันบำท พันบำท บำท บำท 

     บำทต่อ 1 หน่วยเงินตรำต่ำงประเทศ 
เหรียญสหรัฐอเมริกำ 1,751 1,035 2,118 298 30.1540 32.4498 
ยโูร - - 9 15 33.7311 37.1252 
ริงกิตมำเลเซีย - - - - 7.3222 7.8056 
เหรียญสิงคโปร์ - - 84 87 22.3245 23.6942 
เปโซฟิลิปปินส์ 7,746 56,690 - 459 0.5946 0.6183 
รูเปียอินโดนีเซีย - 35,603 - - 0.0022 0.0022 
 
นอกจำกน้ี  บริษัทและบริษัทย่อยยงัมีควำมเส่ียงจำกกำรมีเงินลงทุนในบริษัทย่อยในต่ำงประเทศ  ซ่ึงบริษัทและบริษัทย่อยไม่ได้ 
ท ำสัญญำป้องกนัควำมเส่ียงอตัรำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศไว ้

 
 
 

  
 
 
 
 
 

 



บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562 
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29         เหตุกำรณ์ภำยหลังวันท่ีในงบกำรเงิน 
 

ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทัเม่ือวนัที่ 21 กุมภำพนัธ์ พ.ศ. 2563 ท่ีประชุมไดมี้มติเห็นชอบให้เสนอผูถื้อหุ้นในกำรประชุมสำมญัผู ้
ถือหุ้น เพ่ือพิจำรณำและอนุมติัในเร่ืองดงัต่อไปน้ี 

-   ลดทุนจดทะเบียน 20,493,850 บำท เน่ืองจำกใบส ำคัญแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสำมัญ (AS-WB) หมดอำยุ หลังจำกลดทุนแล้วทุนจด
ทะเบียนจะเป็น 512,346,270 บำท 

-   ลดทุนจดทะเบียนของบริษทัจำกทุนจดทะเบียนจ ำนวน 512,346,270 บำท ทุนช ำระแลว้จ ำนวน 409,877,016 บำท เป็นทุนจดทะเบียน
จ ำนวน 256,173,135 บำท ทุนช ำระแลว้จ ำนวน 204,938,508 บำทโดยกำรลดมูลค่ำท่ีตรำไวข้องหุ้นของบริษทัจำกมูลค่ำหุ้นละ 1.00 
บำท เป็นมูลค่ำหุ้นละ 0.50 บำท เพื่อชดเชยผลขำดทุนสะสมของบริษทั 

-   ออกและจดัสรรใบส ำคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสำมญัไม่เกิน 20,493,850 หุ้น มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 0.50 บำท และจดทะเบียนเพ่ิมทุนเพ่ือ
รองรับใบส ำคญัแสดงสิทธิ 

-   เพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัแบบก ำหนดวตัถุประสงคก์ำรใชเ้งินทุนมอบอ ำนำจทัว่ไป (General Mandate) โดยกำรออกหุ้นสำมญั
เพ่ิมทุนจ ำนวน 40,000,000 หุ้น มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 0.50 บำท รวมเป็น 20,000,000 บำท 

30 กำรจัดประเภทรำยกำรใหม่ 
 

รำยกำรในงบกำรเงินของ พ.ศ. 2561 บำงรำยกำรไดจ้ดัประเภทใหม่ให้สอดคลอ้งกบัรำยกำรในงบกำรเงินของ พ.ศ. 2562 ดงัน้ี 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ตำมที่ จัดประเภท
รำยกำรใหม่ 

ตำมที่ ตำมที่ จัดประเภท
รำยกำรใหม่ 

ตำมที่ 

 รำยงำนไว้เดิม จัดประเภทใหม่ รำยงำนไว้เดิม จัดประเภทใหม่ 

 พันบำท พันบำท พันบำท พันบำท พันบำท พันบำท 
       

งบแสดงฐำนะกำรเงิน        
ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561      
หนี้สิน       
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 16,597 (2,020) 14,577 646 (646) - 
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำกำรเงินท่ีถึง  

ก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี - 646 646 - 646 646 
ภำระผูกพนัผลประโยชน์พนกังำน - 1,374 1,374 - - - 
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