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รายงานการสอบทานงบการเงนิระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการของบริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน)  

ขา้พเจา้ไดส้อบทานขอ้มูลทางการเงินรวมระหวา่งกาลของบริษทั เอเชียซอฟท ์คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และ           
ขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหวา่งกาลของบริษทั เอเชียซอฟท ์คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) ซ่ึงประกอบดว้ย งบแสดงฐานะ
การเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกาํไร
ขาดทุนเบด็เสร็จเฉพาะกิจการสาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจา้ของ
รวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจา้ของเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ
สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่ ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็น
ผูรั้บผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนอขอ้มูลทางการเงินรวมและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหวา่งกาลน้ีตามมาตรฐานการ
บญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง “การรายงานทางการเงินระหว่างกาล” ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการให้ขอ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทาง
การเงินรวมและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้  

ขอบเขตการสอบทาน 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผูส้อบ
บญัชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลประกอบดว้ย การใชว้ิธีการสอบถามบุคลากรซ่ึงส่วน
ใหญ่เป็นผูรั้บผดิชอบดา้นการเงินและบญัชี และการวิเคราะห์เปรียบเทียบ และวธีิการสอบทานอ่ืน การสอบทานน้ีมีขอบเขตจาํกดั
กว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ทาํให้ขา้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเช่ือมัน่ว่าจะพบเร่ืองท่ีมีนัยสําคญัทั้งหมดซ่ึง
อาจจะพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่อาจแสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทานได ้

ข้อสรุป 

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวา่ขอ้มูลทางการเงินรวมและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัทาํข้ึน
ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง “การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล” ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 
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ข้อมูลและเหตุการณ์ทีเ่น้น 

ขา้พเจ้าขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลอย่างย่อขอ้ 1 ซ่ึงระบุว่าสําหรับงวดสามเดือนส้ินสุด         
วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 กลุ่มกิจการมีกาํไรสุทธิจาํนวน 20.37 ลา้นบาท และบริษทัมีกาํไรสุทธิจาํนวน 20.07 ลา้นบาท 
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 กลุ่มกิจการมีขาดทุนสุทธิจาํนวน 46.88 ลา้นบาท และบริษทัมีขาดทุน
สุทธิจาํนวน 50.66 ลา้นบาท และ ณ วนัเดียวกนั กลุ่มกิจการและบริษทัมีขาดทุนสะสมจาํนวน 306.02 ลา้นบาท และ 327.21 ลา้น
บาท ตามลาํดบั เหตุการณ์หรือสถานการณ์ดงักล่าวตลอดจนเร่ืองอ่ืนท่ีกล่าวถึงในหมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินระหว่าง
กาลอย่างย่อขอ้ 1 แสดงให้เห็นว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสําคญัซ่ึงอาจเป็นเหตุให้เกิดขอ้สงสัยอย่างมีนัยสําคญัเก่ียวกับ
ความสามารถในการดาํเนินงานต่อเน่ืองของกลุ่มกิจการและบริษทั ทั้งน้ี ขอ้สรุปของขา้พเจา้ไม่ไดเ้ปล่ียนแปลงไปเน่ืองจากเร่ืองน้ี 
 

 

 
สมภพ ผลประสาร 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 6941 
 
บริษัท มาซาร์ส จํากัด 
กรุงเทพมหานคร 
13 สิงหาคม 2562 



บริษทั เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรช่ัน จาํกัด (มหาชน) 
งบแสดงฐานะการเงนิ
ณ วันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562

ยังไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยังไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว
30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5 67,252 63,598 43,519 23,333
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 6 115,582 64,918 97,204 58,464
เงินใหกู้ย้มืระยะส้ันแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 18(ง) - - - 500
ค่าสิทธิจ่ายล่วงหนา้ 10,575 3,475 1,209 2,835
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 7 34,954 37,056 14,930 16,612

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 228,363 169,047 156,862 101,744

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระคํ้าประกนั 8 15,681 25,733 15,681 25,733
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 9(ก) - - 18,008 18,008
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 9(ข) 11,480 10,934 - -
อุปกรณ์ 10 27,398 22,737 16,042 9,707
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 10 96,361 91,500 60,930 67,060
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 952 115 - -
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 5,352 5,632 5,104 5,368

5 352รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 157,224 156,651 115,765 125,876

รวมสินทรัพย์ 385,587 325,698 272,627 227,620

กรรมการ  ____________________________________                   กรรมการ  ___________________________________________

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่เป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี
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ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการข้อมูลทางการเงนิรวม



บริษทั เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรช่ัน จาํกัด (มหาชน) 
งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)
ณ วันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562

ยังไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยังไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว
30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท
หนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ
หนีสิ้นหมุนเวียน
เงินกูย้มืระยะส้ันจากสถาบนัการเงิน 11 23,963 15,236 23,963 15,236
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 12 101,973 60,734 71,325 30,773
เงินกูย้มืระยะส้ันจากบุคคลอ่ืน 478 - - -
รายไดแ้ละค่าสิทธิรับล่วงหนา้ 67,982 71,988 35,602 35,516
หน้ีสินจากคดีความฟ้องร้อง 13 22,220 - 22,220 -
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 26,024 16,596 5,907 1,362
รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 242,640 164,554 159,017 82,887

หนีสิ้นไม่หมุนเวียน
หน้ีสินภายใตสั้ญญาเช่าการเงิน 9,558 1,381 6,936 1,381
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 1,325 4,274 - -
หน้ีสินจากคดีความฟ้องร้อง 13 13,332 - 13,332 -
ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน 10,677 10,029 10,677 10,029
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 34,892 15,684 30,945 11,410
รวมหนีสิ้น 277,532 180,238 189,962 94,297

ส่วนของเจ้าของ
ทุนเรือนหุน้
   ทุนจดทะเบียน
      หุน้สามญัจาํนวน 532,840,120 หุน้ 
        มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท 14 532,840 512,346 532,840 512,346
   ทุนท่ีออกและชาํระแลว้
      หุน้สามญัจาํนวน 409,877,016 หุน้ 
         มูลค่าท่ีไดรั้บชาํระแลว้หุน้ละ 1 บาท 409,877 409,877 409,877 409,877
กาํไร (ขาดทุน) สะสม
   จดัสรรแลว้ - ทุนสาํรองตามกฎหมาย - - - -
   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร (306,018) (259,143) (327,212) (276,554)
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของเจา้ของ (26,193) (25,514) - -
รวมส่วนของผูเ้ป็นเจา้ของของบริษทัใหญ่ 77,666 125,220 82,665 133,323
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 30,389 20,240 - -
รวมส่วนของเจ้าของ 108,055 145,460 82,665 133,323
รวมหนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ 385,587 325,698 272,627 227,620

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่เป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี
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ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการข้อมูลทางการเงนิรวม



ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ
30 มถุินายน 30 มถุินายน 30 มถุินายน 30 มถุินายน
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ 4 205,628 179,303 125,241 75,383
ตน้ทุนขายและการใหบ้ริการ (98,370) (113,352) (52,056) (46,756)

กําไรขั้นต้น 107,258 65,951 73,185 28,627
รายไดอ่ื้น 1,900 6,041 4,034 4,952
ค่าใชจ่้ายในการขาย (47,098) (28,478) (32,740) (8,943)
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (40,371) (35,007) (23,120) (23,289)
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าและจาํหน่ายของ
ค่าสิทธิจ่ายล่วงหนา้ - (663) - (595)

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - - - (128,015)
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของ
    เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บริษทัยอ่ย - - - (195)
กลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของลูกหน้ีอ่ืน - - - 14,451
กลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของ
    เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - - 121,490
ตน้ทุนทางการเงิน (1,314) (312) (1,286) (251)
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 380 169 - -

กําไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 20,755 7,701 20,073 8,232
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 15 (340) (2,646) - -

กําไร(ขาดทุน)สําหรับงวด 20,415 5,055 20,073 8,232

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:
รายการทีจ่ะจดัประเภทรายการใหม่ไปยงั
   กําไรหรือขาดทุนในภายหลัง :
      ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่า
       งบการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 348 (5,126) - -

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับงวด - สุทธิจากภาษี 348 (5,126) - -

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 20,763 (71) 20,073 8,232

5

บริษทั เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรช่ัน จาํกัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน พ.ศ. 2562

ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่เป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี



ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ
30 มถุินายน 30 มถุินายน 30 มถุินายน 30 มถุินายน
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

การแบ่งปันกําไร(ขาดทุน)
ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 20,368 (4,462) 20,073 8,232
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 47 9,517 - -

20,415 5,055 20,073 8,232

การแบ่งปันกําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 20,730 (8,648) 20,073 8,232
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 33 8,577 - -

20,763 (71) 20,073 8,232

บาท บาท บาท บาท

กําไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น

กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน 16 0.05 (0.01) 0.05 0.02

กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ปรับลด 16 0.05 (0.01) 0.05 0.02

6
หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่เป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี

บริษทั เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรช่ัน จาํกัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ต่อ)
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน พ.ศ. 2562

ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ



ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ
30 มถุินายน 30 มถุินายน 30 มถุินายน 30 มถุินายน
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ 4 333,057 335,140 164,016 152,606
ตน้ทุนขายและการใหบ้ริการ (179,745) (220,827) (85,065) (97,097)

กําไรขั้นต้น 153,312 114,313 78,951 55,509
รายไดอ่ื้น 3,750 8,663 7,627 11,648
ค่าใชจ่้ายในการขาย (67,614) (52,046) (39,798) (21,138)
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (80,188) (81,607) (48,487) (52,557)
ค่าใชจ่้ายจากคดีความฟ้องร้อง (47,504) - (47,504) -
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าและจาํหน่ายของ
ค่าสิทธิจ่ายล่วงหนา้ - (715) - (710)

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - - - (128,015)
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของ
    เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บริษทัยอ่ย - - - (195)
กลบัรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าของลูกหน้ีอ่ืน - - - 14,451
กลบัรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าของ
   สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - 13,468 - 13,393
กลบัรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าของ
    เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ย - - - 126,305
ตน้ทุนทางการเงิน (1,475) (633) (1,447) (515)
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 9(ข) 546 336 - -

กําไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ (39,173) 1,779 (50,658) 18,176
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 15 2,721 (2,815) - -

กําไร(ขาดทุน)สําหรับงวด (36,452) (1,036) (50,658) 18,176

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน :
รายการทีจ่ะจดัประเภทรายการใหม่ไปยงั
   กําไรหรือขาดทุนในภายหลัง :
      ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่า
         งบการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ (953) (2,076) - -

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับงวด - สุทธิจากภาษี (953) (2,076) - -

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด (37,405) (3,112) (50,658) 18,176

7

บริษทั เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรช่ัน จาํกัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน พ.ศ. 2562

ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่เป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี



ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ
30 มถุินายน 30 มถุินายน 30 มถุินายน 30 มถุินายน
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

การแบ่งปันกําไร(ขาดทุน)
ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ (46,875) (8,264) (50,658) 18,176
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 10,423 7,228 - -

(36,452) (1,036) (50,658) 18,176

การแบ่งปันกําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ (47,554) (8,418) (50,658) 18,176
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 10,149 5,306 - -

(37,405) (3,112) (50,658) 18,176

บาท บาท บาท บาท

กําไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น

กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน 16 (0.11) (0.02) (0.12) 0.04

กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ปรับลด 16 (0.11) (0.02) (0.12) 0.04

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่เป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี
8

บริษทั เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรช่ัน จาํกัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ต่อ)
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน พ.ศ. 2562

ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ



กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น การเปลี่ยนแปลง
จัดสรรแล้ว - ผลต่างจากการแปลงค่า ส่วนได้เสียของ รวมส่วนของ

ทุนทีอ่อกและ ส่วนเกิน ทุนสํารอง งบการเงินทีเ่ป็น บริษทัใหญ่ รวมองค์ประกอบอื่น ผู้เป็นเจ้าของ ส่วนได้เสียทีไ่ม่มี รวมส่วนของ
ชําระแล้ว มูลค่าหุ้น ตามกฎหมาย ยงัไม่ได้จัดสรร เงินตราต่างประเทศ ในบริษทัย่อย ของส่วนของเจ้าของ ของบริษทัใหญ่ อํานาจควบคุม เจ้าของ

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2561 409,877 - - (274,453) (5,027) (612) (5,639) 129,785 (7,150) 122,635
การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้เจ้าของสําหรับงวด
การเพิ่มหุน้สามญั - - - - - - - - 450 450
เงินปันผล - - - - - - - - (2,360) (2,360)
ซื้อธุรกิจ - - - - (10,978) (10,978) (10,978) 16,925 5,947
กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด - - - (8,264) (154) - (154) (8,418) 5,306 (3,112)

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2561 409,877 - - (282,717) (5,181) (11,590) (16,771) 110,389 13,171 123,560

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2562 409,877 - - (259,143) (13,925) (11,589) (25,514) 125,220 20,240 145,460
การเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของสําหรับงวด
กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด - - - (46,875) (679) - (679) (47,554) 10,149 (37,405)

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2562 409,877 - - (306,018) (14,604) (11,589) (26,193) 77,666 30,389 108,055

9

กําไร(ขาดทุน)สะสม

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่เป็นส่วนหนึ่งของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลนี้

บริษทั เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2562

ข้อมูลทางการเงินรวม (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)
ส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษทัใหญ่

องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ



ทุนที่ออกและ ส่วนเกิน จัดสรรแล้ว - รวมส่วนของ
ชําระแล้ว มูลค่าหุ้น ทุนสํารองตามกฎหมาย ยงัไม่ได้จัดสรร เจ้าของ
พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561 409,877 - - (293,164) 116,713
การเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของสําหรับงวด
กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด - - - 18,176 18,176

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 409,877 - - (274,988) 134,889

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562 409,877 - - (276,554) 133,323
การเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของสําหรับงวด
กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด - - - (50,658) (50,658)

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 409,877 - - (327,212) 82,665

10
หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่เป็นส่วนหนึ่งของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลนี้

บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ต่อ)
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562

ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)
กําไร(ขาดทุน)สะสม



สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มถุินายน พ.ศ. 2562

30 มถุินายน 30 มถุินายน 30 มถุินายน 30 มถุินายน
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 
(กาํไร) ขาดทุนก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ (39,173) 1,779 (50,658) 18,176
รายการปรับปรุง
   ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 10 19,616 29,229 15,333 19,470
   หน้ีสงสยัจะสูญเพิ่มข้ึน (กลบัรายการ) 9 (1,202) 475 (14,451)
   ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินใหกู้ย้มื
       ระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ย (กลบัรายการ) 18(ง) - - 500 (126,305)
   กลบัรายการค่าเผือ่จากการดอ้ยค่าของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - (13,468) - (13,393)
   ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของ
       เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - - 195
   ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 9(ข) (546) (336) - -
   กาํไรจากการซ้ือบริษทัร่วมจากบริษทัยอ่ย - 1,727 - -
   (กาํไร)ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายค่าสิทธิจ่ายล่วงหนา้ 1,241 (213) 1,241 710
   ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - - - 128,015
   กาํไรจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ (328) (1,653) (328) (1,608)
   (กาํไร) ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง (615) 4,866 (614) (480)
   รายไดเ้งินปันผล - - - (3,540)
   ผลเสียหายจากคดีความ 35,552 - 35,552 -
   ค่าใชจ่้ายผลประโยชนพ์นกังาน 648 575 648 575
   ตน้ทุนทางการเงิน 1,521 633 1,460 515
กระแสเงินสดก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินดาํเนินงาน
   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (51,270) 36,276 (39,788) 4,662
   ค่าสิทธิจ่ายล่วงหนา้ (8,408) 6,575 317 3,979
   สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน (202) (7,843) 321 (790)
   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 280 (661) 264 (281)
   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 42,141 (32,171) 40,474 (9,688)
   รายไดแ้ละค่าสิทธิรับล่วงหนา้ (4,006) (30,127) 87 (23,067)
   หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 8,204 7,450 3,322 (290)
   หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน - - - (209)
เงินสดไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) การดาํเนินงาน 4,664 1,436 8,606 (17,805)
   ดอกเบ้ียรับ 194 488 169 7,239
   ดอกเบ้ียจ่าย (1,274) (633) (1,243) (515)
   ภาษีเงินไดจ่้าย 1,238 2,706 1,361 -
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน 4,822 3,997 8,893 (11,081)

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่เป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี
11

บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ



สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มถุินายน พ.ศ. 2562

30 มถุินายน 30 มถุินายน 30 มถุินายน 30 มถุินายน
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระคํ้าประกนัลดลง (เพิ่มข้ึน) 10,052 (115) 10,052 (114)
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษทัร่วม - (400) - -
เงินสดจ่ายเงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - - (195)
เงินสดจ่ายใหแ้ก่เงินกูย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - - (1,100)
เงินสดจ่ายซ้ืออุปกรณ์ (4,242) (2,549) (2,155) (1,158)
เงินสดจ่ายซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (13,384) (34,294) (4,057) (5,045)
เงินสดรับจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 333 1,452 333 197
เงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ย - - - 3,540

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (7,241) (35,906) 4,173 (3,875)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินเพิ่มข้ึนสุทธิ 8,727 1,206 8,727 1,206
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสั้นจากกรรมการ - 35 - -
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลอ่ืน 478 - - -
เงินสดจ่ายภายใตส้ญัญาทางการเงิน (1,364) (209) (1,055) -

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน 7,841 1,032 7,672 1,206

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (1,216) 234 - - 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิม่ขึน้(ลดลง)สุทธิ 4,206 (30,643) 20,738 (13,750)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด 63,598 135,153 23,333 75,308
กาํไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง
   ของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (552) (222) (552) (257)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด 67,252 104,288 43,519 61,301

รายการท่ีไม่ใช่เงินสด

ซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเป็นเงินเช่ือจากเจา้หน้ี 6,441 6,271 6,441 5,868
ซ้ืออุปกรณ์ภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน 11,721 - 8,789 -
หกักลบการเพิ่มเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยกบั
   ยอดชาํระคืนเงินกูย้มืระยะสั้นและลูกหน้ีแก่บริษทัยอ่ย - - - 130,254
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเพิ่มข้ึนจากการซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - 21,096 - - 

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่เป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี
12

ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

งบกระแสเงินสด (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ต่อ)
บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน)

ข้อมูลทางการเงินรวม



บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวันที ่30 มถุินายน พ.ศ. 2562 
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1 ข้อมูลทัว่ไป 
 

(ก) บริษทั เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) (“บริษทั”) เป็นบริษทัมหาชนจาํกดั ซ่ึงจดัตั้งข้ึนในประเทศไทย
และ เป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและมีท่ีอยูต่ามท่ีไดจ้ดทะเบียน ดงัน้ี 
9/283 - 5 ชั้น 28  อาคาร ยเูอม็ ทาวเวอร์  ถนนรามคาํแหง  แขวงสวนหลวง  เขตสวนหลวง  กรุงเทพมหานคร 
เพ่ือวตัถุประสงคใ์นการรายงานขอ้มูล จึงรวมเรียกบริษทัและบริษทัยอ่ยวา่ “กลุ่มกิจการ” 
กลุ่มกิจการประกอบธุรกิจหลกัในการจดัจาํหน่ายและใหบ้ริการเกมออนไลน์ 
ขอ้มูลทางการเงินรวมและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัเม่ือวนัท่ี                  
13 สิงหาคม พ.ศ. 2562 
ขอ้มูลทางการเงินรวมและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหวา่งกาลท่ีนาํเสนอน้ีไดมี้การสอบทานแต่ยงัไม่ไดต้รวจสอบ 

(ข) สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 กลุ่มกิจการมีกาํไรสุทธิจาํนวน 20.37 ลา้นบาท และบริษทัมี
กาํไรสุทธิจาํนวน 20.07 ลา้นบาท สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 กลุ่มกิจการมีขาดทุนสุทธิ
จาํนวน 46.88 ลา้นบาท และบริษทัมีขาดทุนสุทธิจาํนวน 50.66 ลา้นบาท และ ณ วนัเดียวกนั กลุ่มกิจการและบริษทัมี
ขาดทุนสะสมจาํนวน 306.02 ลา้นบาท และ 327.21 ลา้นบาท ตามลาํดบั ปัจจยัเหล่าน้ีเป็นเหตุให้เกิดขอ้สงสัยอยา่งมี
นยัสาํคญัเก่ียวกบัความสามารถในการดาํเนินงานต่อเน่ืองของกลุ่มกิจการ ซ่ึงความสามารถในการดาํเนินงานต่อเน่ือง
ของกลุ่มกิจการข้ึนอยู่กับความสําเร็จในการเปิดให้บริการเกมใหม่ การหาแหล่งเงินทุน และการปรับปรุงการ
ดาํเนินงานในอนาคต ผูบ้ริหารจึงพิจารณาวา่การจดัทาํขอ้มูลทางการเงินสาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 
30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ของกลุ่มกิจการตามขอ้สมมติฐานทางบัญชีว่ากิจการจะดาํเนินงานอย่างต่อเน่ืองเป็นการ
ถูกตอ้งและเหมาะสมแลว้ 

 

2 นโยบายการบัญชี 
 

2.1  เกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงนิ 
 

ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลไดจ้ดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีไทย ฉบบัท่ี 34 เร่ืองการรายงานทางการเงินระหวา่ง
กาล ขอ้มูลทางการเงินหลกั (คือ งบแสดงฐานะการเงิน งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของ
เจา้ของและงบกระแสเงินสด) ไดน้าํเสนอในรูปแบบท่ีสอดคลอ้งกบัรูปแบบของงบการเงินประจาํปีซ่ึงเป็นไปตาม
มาตรฐานการบญัชีไทย ฉบบัท่ี 1 เร่ือง การนาํเสนองบการเงิน  ส่วนหมายเหตุประกอบงบการเงินจดัทาํเป็นแบบยอ่ 
บริษทัไดเ้ปิดเผยหมายเหตุประกอบงบการเงินเพ่ิมเติมตามขอ้กาํหนดในประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพยท่ี์ออกภายใตพ้ระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์  

 

ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ีควรอ่านควบคู่กบังบการเงินของรอบปีบญัชีวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 
 

ขอ้มูลทางการเงินรวมและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลฉบบัภาษาองักฤษจดัทาํข้ึนจากขอ้มูลทาง
การเงินระหวา่งกาลภาษาไทยท่ีจดัทาํตามกฎหมาย ในกรณีท่ีมีเน้ือความขดัแยง้กนัหรือมีการตีความแตกต่างกนัให้
ใชข้อ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 
 



บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวันที ่30 มถุินายน พ.ศ. 2562 
 

14 

2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

นโยบายการบญัชีท่ีใชใ้นการจดัทาํขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลเป็นนโยบายเดียวกนักบันโยบายการบญัชีท่ีใชใ้น
การจดัทาํงบการเงินสาํหรับงวดปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 

 

รายจ่ายท่ีเกิดข้ึนเป็นคร้ังคราวในระหวา่งงวดปีบญัชีจะแสดงเป็นค่าใชจ่้ายหรือค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชีโดยใชเ้กณฑ์
เดียวกบัการแสดงรายจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายหรือค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชี ณ วนัส้ินงวดปีบญัชี 

 

ภาษีเงินไดร้ะหวา่งกาลตั้งคา้งจ่ายไวโ้ดยใชอ้ตัราภาษีเดียวกบัท่ีใชก้บัผลกาํไรรวมทั้งปีท่ีคาดวา่จะได ้
 

2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

ในระหวา่งปีปัจจุบนั สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) และฉบับใหม่จาํนวนหลายฉบับ ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้สําหรับงบ
การเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2562 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าว
ไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพ่ือให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ โดย
ส่วนใหญ่เป็นการอธิบายใหช้ดัเจนเก่ียวกบัวธีิปฏิบติัทางการบญัชีและการใหแ้นวปฏิบติัทางบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน  

ฝ่ายบริหารของบริษทัและบริษทัยอ่ยเช่ือวา่มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงดงักล่าว ส่วนใหญ่จะไม่มี
ผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินเม่ือนาํมาถือปฏิบติั อยา่งไรกต็าม มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบั
ใหม่ซ่ึงไดมี้การเปล่ียนแปลงหลกัการสาํคญั สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 เร่ือง รายไดจ้ากสัญญาท่ีทาํกบัลูกคา้ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 15 ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชีและการตีความมาตรฐานการบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง
ต่อไปน้ี 
- มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สัญญาก่อสร้าง 
- มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รายได ้
- การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 31 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รายได ้– รายการแลกเปล่ียนเก่ียวกบับริการ

โฆษณา 
- การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 13 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 
- การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 15 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สัญญาสําหรับการก่อสร้าง

อสังหาริมทรัพย ์
- การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ (ต่อ) 

กิจการตอ้งใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 กบัสัญญาท่ีทาํกบัลูกคา้ทุกสัญญา ยกเวน้สัญญาท่ีอยูใ่น
ขอบเขตของมาตรฐานการบญัชีฉบบัอ่ืน มาตรฐานฉบบัน้ีไดก้าํหนดหลกัการ 5 ขั้นตอน สําหรับการรับรู้รายไดท่ี้
เกิดข้ึนจากสัญญาท่ีทาํกบัลูกคา้โดยกิจการจะรับรู้รายไดใ้นจาํนวนเงินท่ีสะทอ้นถึงส่ิงตอบแทนท่ีกิจการคาดวา่จะมี
สิทธิไดรั้บจากการแลกเปล่ียนสินคา้หรือบริการท่ีได ้ส่งมอบให้แก่ลูกคา้และกาํหนดให้กิจการตอ้งใชดุ้ลยพินิจและ
พิจารณาขอ้เทจ็จริงและเหตุการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดในการพิจารณาตามหลกัการในแต่ละขั้นตอน  

ฝ่ายบริหารของบริษัทและบริษัทย่อยเช่ือว่ามาตรฐานฉบับดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคัญต่อ           
งบการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ยเม่ือมีการนาํมาใชใ้นคร้ังแรก 

2.3 มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีจ่ะมผีลบังคบัใช้ในอนาคต 

สภาวิชาชีพบัญชีไดป้ระกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน จาํนวน 5 ฉบับ และ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 เร่ือง สัญญาเช่า ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ําหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลา
บญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563 หลกัการสาํคญัของมาตรฐานดงักล่าวสรุปไดด้งัน้ี 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน  

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน ประกอบดว้ย มาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน จาํนวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่  

- มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 32 เร่ือง การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 
- มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 7 เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 
- มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน 
- การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 16 เร่ือง การป้องกันความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิใน

หน่วยงานต่างประเทศ 
- การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 19 เร่ือง การชาํระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดงักล่าวขา้งตน้ กาํหนดหลกัการเก่ียวกบัการจดัประเภทรายการ การวดัมูลค่า
เคร่ืองมือทางการเงินดว้ยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตดัจาํหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของตราสารทางการเงิน 
ลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกลุ่มกิจการ (Business Model) หลกัการเก่ียวกับวิธีการ
คาํนวณการดอ้ยค่าของเคร่ืองมือทางการเงินโดยใชแ้นวคิดของผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน และหลกัการ
เก่ียวกบัการบญัชีป้องกนัความเส่ียง รวมถึงการแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน  

กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ดงักล่าวขา้งตน้นาํมาใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน การตีความมาตรฐานการบญัชี และแนวปฏิบติัทางการบญัชี ดงัต่อไปน้ี  

- มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 101 เร่ือง หน้ีสงสัยจะสูญและหน้ีสูญ 
- มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 103 เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินของธนาคารและสถาบนัการเงินท่ีคลา้ยคลึงกนั 
- มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 104 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การบญัชีสาํหรับการปรับโครงสร้างหน้ีท่ีมีปัญหา 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

2.3 มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีจ่ะมผีลบังคบัใช้ในอนาคต (ต่อ) 

- มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 105 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การบญัชีสาํหรับเงินลงทุนในตราสารหน้ีและตราสารทุน 
- มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 106 เร่ือง การบญัชีสาํหรับกิจการท่ีดาํเนินธุรกิจเฉพาะดา้นการลงทุน 
- มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 107 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลสาํหรับเคร่ืองมือ

ทางการเงิน 
- การตีความมาตรฐานการบญัชี เร่ือง สินทรัพยท่ี์ลูกหน้ีโอนใหเ้พ่ือชาํระหน้ี 
- แนวปฏิบติัทางการบญัชีสาํหรับการตดัรายการสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงิน 
- แนวปฏิบติัทางการบญัชีสาํหรับธุรกิจประกนัภยัในการกาํหนดใหเ้คร่ืองมือทางการเงินเป็นเคร่ืองมือทางการเงิน

ท่ีแสดงมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที ่16 เร่ือง สัญญาเช่า 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 เร่ือง สัญญาเช่า กาํหนดหลกัการของการรับรู้รายการ การวดัมูลค่า การ
แสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลของสัญญาเช่า และกาํหนดให้ผูเ้ช่ารับรู้สินทรัพยแ์ละหน้ีสินสาํหรับสัญญาเช่าทุก
รายการท่ีมีระยะเวลาในการเช่ามากกว่า 12 เดือน  และการบัญชีสําหรับผู ้ให้เช่าไม่มีการเปล่ียนแปลงอย่างมี
สาระสาํคญั ผูใ้หเ้ช่ายงัคงตอ้งจดัประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงานหรือสัญญาเช่าเงินทุนตามหลกัการเดิม 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวขา้งตน้นาํมาใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชี การตีความมาตรฐานการบญัชี และ
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ดงัต่อไปน้ี 
- มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง สัญญาเช่า 
- การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 15 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง สัญญาเช่าดาํเนินงาน – ส่ิงจูงใจท่ีใหแ้ก่ผูเ้ช่า 
- การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 27 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง การประเมินเน้ือหาสัญญาเช่าท่ีทาํข้ึนตาม

รูปแบบกฎหมาย 
- การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  ฉบับท่ี  4  (ปรับปรุง 2561) เร่ือง การประเมินว่าข้อตกลง

ประกอบดว้ยสัญญาเช่าหรือไม่ 

ปัจจุบนัฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัอยูร่ะหวา่งการประเมินผลกระทบต่องบการเงินในปีท่ีเร่ิมใชม้าตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบบัดงักล่าว 

3 การประมาณการ 
 

ในการจดัทาํขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาล ผูบ้ริหารตอ้งใชดุ้ลยพินิจ การประมาณการและขอ้สมมติท่ีมีผลกระทบต่อการ
นาํนโยบายการบญัชีมาใช ้ และจาํนวนเงินของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน รายไดแ้ละค่าใชจ่้าย ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจจะแตกต่าง
จากการประมาณการ 
ในการจดัทาํขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลผูบ้ริหารจะใชดุ้ลยพินิจท่ีมีนยัสาํคญัในการนาํนโยบายการบญัชีของกลุ่มกิจการ
และแหล่งท่ีมาของขอ้มูลท่ีสาํคญัของความไม่แน่นอนในการประมาณการท่ีมีอยูม่าใชเ้ช่นเดียวกบังบการเงินรวมสาํหรับปี
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 
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4 ข้อมูลจําแนกตามส่วนงาน 
 

คณะกรรมการบริษัท คือ ผูมี้อาํนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดําเนินงานของกลุ่มกิจการ ผูบ้ริหารกาํหนดส่วนงาน
ดาํเนินงานจากขอ้มูลท่ีถูกสอบทานโดยคณะกรรมการบริษทั และมีวตัถุประสงคเ์พ่ือจดัสรรทรัพยากรและประเมินผลการ
ปฏิบติังาน 
 

คณะกรรมการบริษทัพิจารณาธุรกิจจากเขตภูมิศาสตร์และประเภทผลิตภณัฑ์และบริการ สําหรับเขตภูมิศาสตร์ ผูบ้ริหาร
พิจารณาจากผลการปฏิบติังานในเขตประเทศไทย ประเทศสิงคโปร์ ประเทศมาเลเซีย ประเทศฟิลิปปินส์และประเทศอ่ืนๆ 
สําหรับประเภทผลิตภณัฑ์และบริการ ผูบ้ริหารพิจารณากิจกรรมจากการให้บริการเกมออนไลน์ จากการเป็นตวัแทน
จาํหน่ายและจากการใหบ้ริการโฆษณาในเขตภูมิศาสตร์เหล่าน้ี รายไดห้ลกัของกิจการเกิดจากการใหบ้ริการเกมออนไลน์  
 

คณะกรรมการบริษทัได้ประเมินผลการปฏิบัติการของส่วนงานดาํเนินงานโดยวดัมูลค่าของกาํไรก่อนดอกเบ้ียก่อน
ค่าใชจ่้ายทางภาษีท่ีไดป้รับปรุงแลว้ เกณฑใ์นการวดัมูลค่านั้นไม่รวมหน่วยงานดาํเนินงานท่ียกเลิกและผลกระทบของค่าใชจ่้าย
ท่ีไม่ควรเกิดข้ึนอีกจากส่วนงานดาํเนินงาน เช่น ตน้ทุนปรับโครงสร้าง ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับกฎหมาย และการด้อยค่าของ             
ค่าความนิยม เม่ือการดอ้ยค่านั้นเกิดจากเหตุการณ์ท่ีเกิดไม่บ่อย การวดัมูลค่านั้นจะไม่รวมผลกระทบของการจ่ายโดยใชหุ้้น
เป็นเกณฑท่ี์ชาํระดว้ยตราสารทุน และกาํไรขาดทุนท่ียงัไม่รับรู้ของสินทรัพยท์างการเงิน นอกจากน้ีรายไดท้างการเงินและ
ตน้ทุนทางการเงินจะไม่ถูกจดัสรรไปยงัส่วนงานดาํเนินงาน เพราะฝ่ายบริหารการเงินส่วนกลางทาํหน้าท่ีบริหารจดัการ
เก่ียวกบัการเงินของกลุ่มกิจการ 
 

รายไดร้ะหว่างส่วนงานนั้นมีการต่อรองราคากนัเป็นอิสระในลกัษณะของผูท่ี้ไม่มีความเก่ียวขอ้งกนั รายไดจ้ากลูกคา้
ภายนอกท่ีรายงานแก่คณะกรรมการบริษทันั้นวดัมูลค่าลกัษณะเดียวกนักบัมูลค่าในกาํไรหรือขาดทุนเบด็เสร็จ 
 

ข้อมูลส่วนงานดาํเนินงานท่ีนําเสนอน้ีสอดคล้องกับรายงานภายในของบริษัทท่ีผูมี้อาํนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการ
ดาํเนินงานไดรั้บและสอบทานอยา่งสมํ่าเสมอเพ่ือใชใ้นการตดัสินใจในการจดัสรรทรัพยากรให้กบัส่วนงานและประเมินผล
การดาํเนินงานของส่วนงาน ทั้งน้ีผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงานของบริษทั คือคณะกรรมการบริษทั 
 

เพ่ือวตัถุประสงคใ์นการบริหารงาน บริษทัและบริษทัยอ่ยจดัโครงสร้างองคก์รเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภณัฑ์
และบริการ บริษทัและบริษทัยอ่ยมีส่วนงานท่ีรายงานทั้งส้ิน 3 ส่วนงาน ดงัน้ี  
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4 ข้อมูลจําแนกตามส่วนงาน (ต่อ) 
 

 ส่วนงานจากการให้บริการเกมออนไลน์ เป็นส่วนงานท่ีให้บริการเกมท่ีดาํเนินงานผ่านระบบอินเตอร์เน็ต โดยใช้
ระบบเซิร์ฟเวอร์ (server) ของกลุ่มกิจการ 

 ส่วนงานจากการเป็นตวัแทนจาํหน่าย เป็นส่วนงานการเป็นตวัแทนจาํหน่ายผลิตภณัฑเ์กมพีซี (PC offline game) และ 
การใหบ้ริการช่องทางการชาํระเงิน 

 ส่วนงานจากการโฆษณา เป็นส่วนงานการให้บริการดา้นการตลาดผา่นเครือข่ายทางอินเทอร์เน็ตและให้บริการขาย
ส่ือโฆษณา 

 

ผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดสอบทานผลการดาํเนินงานของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจากกนัเพ่ือวตัถุประสงคใ์นการตดัสินใจ
เก่ียวกับการจัดสรรทรัพยากรและการประเมินผลการปฏิบัติงาน บริษัทประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงานโดย
พิจารณาจากกาํไรหรือขาดทุนจากการดาํเนินงานและสินทรัพยร์วมซ่ึงวดัมูลค่าโดยใชเ้กณฑ์เดียวกบัท่ีใชใ้นการวดักาํไร
หรือขาดทุนจากการดาํเนินงานและสินทรัพยร์วมในขอ้มูลทางการเงิน  
 

การบนัทึกบญัชีสาํหรับรายการระหวา่งส่วนงานท่ีรายงานเป็นไปในลกัษณะเดียวกบัการบนัทึกบญัชีสาํหรับรายการธุรกิจ
กบับุคคลภายนอก 
 



บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดระหว่างกาลสิ้นสุดวันที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2562 
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4 ข้อมูลจําแนกตามส่วนงาน (ต่อ) 
 

ขอ้มูลรายไดแ้ละกาํไรของส่วนงานของบริษทัและบริษทัยอ่ยสาํหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 มีดงัต่อไปนี้  
 
 สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวนัที ่30 มถิุนายน 
 ส่วนงานเกมออนไลน์ 1) ส่วนงานตัวแทนจําหน่าย 2) ส่วนงานโฆษณา3) อื่น ๆ  ข้อมูลทางการเงนิรวม  

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 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
   
รายไดจ้ากการขายและบริการใหก้บัลูกคา้ภายนอก 200,210 149,134 4,076 19,877 - 10,292 1,342 - 205,628 179,303 
กาํไร (ขาดทุน) ของส่วนงาน 102,868 46,873 3,217 18,422 - 871 1,173 (215) 107,258 65,951 
ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายและดอ้ยค่าของ 
  ค่าสิทธิจ่ายล่วงหนา้ - (663) - - - - - - - (663) 
รายได ้(ค่าใชจ้่าย) ที่ไม่ไดป้ันส่วน:   
ดอกเบี้ยรับ 155 299 
รายไดอ้ื่น 1,745 5,742 
ค่าใชจ้่ายอื่น (87,469) (63,485) 
ตน้ทุนทางการเงิน (1,314) (312) 
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 380 169 
ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้ (340) (2,646) 
ส่วนของผูม้ีส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคุม (47) (9,517) 

กาํไร(ขาดทุน)ส่วนที่เป็นของผูถ้ือหุน้ของบริษทัสาํหรับงวด 20,368 (4,462) 



บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดระหว่างกาลสิ้นสุดวันที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2562 
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4 ข้อมูลจําแนกตามส่วนงาน (ต่อ) 
 

ขอ้มูลรายไดแ้ละกาํไรของส่วนงานของบริษทัและบริษทัยอ่ยสาํหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 มีดงัต่อไปนี้ 
 
 สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวนัที ่30 มถิุนายน 
 ส่วนงานเกมออนไลน์ 1) ส่วนงานตัวแทนจําหน่าย 2) ส่วนงานโฆษณา3) อื่น ๆ  ข้อมูลทางการเงนิรวม 
 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 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
   
รายไดจ้ากการขายและบริการใหก้บัลูกคา้ภายนอก 322,280 282,351 9,103 20,765 - 23,517 1,674 8,507 333,057 335,140 
กาํไร (ขาดทุน) ของส่วนงาน 145,310 92,309 6,620 18,568 - 1,178 1,382 2,258 153,312 114,313 
ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายและดอ้ยค่าของ 
  ค่าสิทธิจ่ายล่วงหนา้ - (715) - - - - - - - (715) 
รายได ้(ค่าใชจ้่าย) ที่ไม่ไดป้ันส่วน:   
ดอกเบี้ยรับ 229 489 
รายไดอ้ื่น 3,521 8,174 
ค่าใชจ้่ายอื่น (195,306) (120,185) 
ตน้ทุนทางการเงิน (1,475) (633) 
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 546 336 
ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้ 2,721 (2,815) 
ส่วนของผูม้ีส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคุม (10,423) (7,228) 
ขาดทุนส่วนที่เป็นของผูถ้ือหุน้ของบริษทัสาํหรับงวด (46,875) (8,264) 

 
1) ส่วนงานจากการใหบ้ริการเกมออนไลน์ เป็นส่วนงานที่ใหบ้ริการเกมที่ดาํเนินงานผา่นระบบอินเตอร์เน็ต โดยใชร้ะบบเซิร์ฟเวอร์ (server) ของกลุ่มกิจการ 
2) ส่วนงานจากการเป็นตวัแทนจาํหน่าย เป็นส่วนงานการเป็นตวัแทนจาํหน่ายผลิตภณัฑเ์กมพีซี (PC offline game) และการใหบ้ริการช่องทางการชาํระเงิน 
3) ส่วนงานจากการเป็นโฆษณา เป็นส่วนงานการใหบ้ริการดา้นการตลาดผา่นเครือข่ายทางอินเทอร์เน็ต และใหบ้ริการขายสื่อโฆษณา 



บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวันที ่30 มถุินายน พ.ศ. 2562 
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4 ข้อมูลจําแนกตามส่วนงาน (ต่อ) 
 

ข้อมูลเก่ียวกับเขตภูมิศาสตร์  
 

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอกสาํหรับงวดสามเดือนและงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 กาํหนดข้ึนตาม
สถานท่ีตั้งบริษทัและบริษทัยอ่ย ดงัน้ี 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561
สําหรับงวดสามเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พนับาท พนับาท
ไทย 125,410 85,677
สิงคโปร์ 29,774 36,550
มาเลเซีย 21,436 18,318
ฟิลิปปินส์ 29,008 38,758

รวม 205,628 179,303
 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561
สําหรับงวดหกเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พนับาท พนับาท
ไทย 164,305 176,180
สิงคโปร์ 56,116 75,361
มาเลเซีย 45,011 36,526
ฟิลิปปินส์ 67,625 47,073
รวม 333,057 335,140
 

5 เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด 
 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ
 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว
 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท
  
เงินสดในมือ 811 352 27 46
เงินฝากธนาคารประเภท  
   จ่ายคืนเม่ือทวงถาม 66,441 63,246 43,492 23,287
รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 67,252 63,598 43,519 23,333
 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเม่ือทวงถามมีอตัราดอกเบ้ียระหว่างร้อยละ 0.10 ถึง 1.15 ต่อปี 
(31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 : ร้อยละ 0.375 ถึง 1.15 ต่อปี) 



บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวันที ่30 มถุินายน พ.ศ. 2562 
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6 ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 
 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 มีรายละเอียดดงัน้ี: 
 
    

  ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ 
  ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว
  30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม
  พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561
 หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท
      

ลูกหน้ีการคา้ - บุคคลอ่ืน  92,350 46,268 77,409 24,015
หกั  ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ  (2,494) (2,507) (2,136) (2,136)
ลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ  89,856 43,761 75,273 21,879
 
ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 18(ค) 19,400 36,657 33,604 60,263
หกั  ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ  18(ค) (19,400) (19,400) (19,400) (28,569)
ลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ  - 17,257 14,204 31,694
  
รวมลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ  89,856 61,018 89,477 53,573
ลูกหน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  18(ค) - 718 7,727 15,725
ดอกเบ้ียคา้งรับจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 18(ค) - - 15 5,689
หกั  ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ  
    - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  18(ค) - - (15) (17,118)
รายไดค้า้งรับจากบุคคลอ่ืน  130 60 - -
ลูกหน้ีอ่ืนจากบุคคลอ่ืน 25,596 3,122 - 595
      

หกั  ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ - บุคคลอ่ืน  - - - -
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ  115,582 64,918 97,204 58,464
 



บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวันที ่30 มถุินายน พ.ศ. 2562 
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6 ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น (ต่อ) 
 

ลูกหน้ีการคา้ สามารถวเิคราะห์ตามอายหุน้ีท่ีคา้งชาํระไดด้งัน้ี 
 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ 
 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว
 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท
บุคคลอ่ืน  
ลูกหน้ีการคา้  
   ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 60,315 23,878 53,915 8,376
   ไม่เกิน 3 เดือน 24,922 14,762 21,358 13,503
   3 - 6 เดือน - 66 - -
   6 - 12 เดือน 18 71 - -
   เกินกวา่ 12 เดือน 7,095 7,491 2,136 2,136
รวม 92,350 46,268 77,409 24,015
หกั  ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (2,494) (2,507) (2,136) (2,136)
ลูกหน้ีการคา้บุคคลภายนอก - สุทธิ 89,856 43,761 75,273 21,879
  
กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน  
ลูกหน้ีการคา้  
   ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ - 3,446 411 40
   ไม่เกิน 3 เดือน - 3,071 7 649
   3 - 6 เดือน - 7,189 1 3,773
   6 - 12 เดือน - - 4,285 27,524
   เกินกวา่ 12 เดือน 19,400 22,951 28,900 28,277
รวม 19,400 36,657 33,604 60,263
หกั  ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (19,400) (19,400) (19,400) (28,569)
ลูกหน้ีการคา้กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ - 17,257 14,204 31,694
 



บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวันที ่30 มถุินายน พ.ศ. 2562 
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7 สินทรัพย์หมุนเวยีนอ่ืน 
 

   

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ 
 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว
 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท
  
ภาษีซ้ือรอขอคืน 2,944 4,408 - 435
ภาษีถูกหกั ณ ท่ีจ่ายรอเรียกคืน 10,073 11,199 4,711 6,072
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 15,424 16,057 9,236 9,457
ภาษีมูลค่าเพิ่มซ้ือยงัไม่ถึงกาํหนด 3,960 1,778 344 156
อ่ืนๆ 2,553 3,614 639 492
รวมสินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 34,954 37,056 14,930 16,612
 

8 เงนิฝากธนาคารท่ีติดภาระคํา้ประกัน 
 

กลุ่มกิจการไดน้าํเงินฝากประจาํไปคํ้าประกนัวงเงินสินเช่ือจาํนวน 15.68 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561: 25.73 ลา้นบาท) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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9 เงนิลงทุนในบริษทัย่อยและบริษัทร่วม 
 

รายละเอียดของเงินลงทุนของบริษทัและบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงินระหวา่งกาล มีดงัน้ี 
 

9 (ก) เงนิลงทุนในบริษทัย่อย 
 

การเปล่ียนแปลงของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยสามารถวเิคราะห์ไดด้งัต่อไปน้ี 
 

 ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ
 พนับาท

  

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 
ราคาตามบญัชีตน้งวด - สุทธิ 18,008
รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่า -
ราคาตามบญัชีปลายงวด - สุทธิ 18,008

  

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - ราคาทุน 681,734
หกั  ค่าเผือ่การดอ้ยค่า (663,726)
ราคาตามบญัชี – สุทธิ 18,008
 

9 (ข) เงนิลงทุนในบริษทัร่วม 
 

การเปล่ียนแปลงของเงินลงทุนในบริษทัร่วมสามารถวเิคราะห์ไดด้งัต่อไปน้ี 
 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ
 พนับาท พนับาท
  

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562  
ราคาตามบญัชีตน้งวด - สุทธิ 10,934 -
ส่วนแบ่งกาํไร 546 -
ราคาตามบญัชีปลายงวด - สุทธิ 11,480 -

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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9 เงนิลงทุนในบริษทัย่อยและบริษัทร่วม (ต่อ) 
 

9 (ค) รายละเอียดของเงนิลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม มีดงันี ้
 

  อัตราร้อยละของการถือหุ้น
 จัดตั้งขึน้ใน 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม
 ประเภทธุรกิจ ประเทศ พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561
   

บริษัทย่อย  
   

ถือหุ้นโดยบริษัท  
บริษทั เอ แคปปิตอล จาํกดั ธุรกิจลงทุน ไทย 100.00 100.00
บริษทั เอเชียซอฟท ์อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั ธุรกิจลงทุน ไทย 100.00 100.00
บริษทั เพลยไ์ซเบอร์เกมส์ จาํกดั  บริการเกมออนไลน์ ไทย 99.99 99.99
CIB Development Sdn. Bhd. บริการเกมออนไลน์ มาเลเซีย 61.68 61.68
บริษทั มิริน อินโนเวชัน่ จาํกดั พฒันาเกมบนโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี ไทย 65.00 65.00
บริษทั เพลยพ์าร์ค จาํกดั  บริการเกมออนไลน์ ไทย 99.99 99.99
   (เดิมช่ือ “บริษทั ฟันบอ็กซ์ จาํกดั”)  
Playpark Pte Ltd.  
    (เดิมช่ือ “บริษทั Asiasoft Online Pte. Ltd.”)

บริการเกมออนไลน์ สิงคโปร์ 100.00 100.00

AS Online Sdn. Bhd. บริการเกมออนไลน์ มาเลเซีย 100.00 100.00
PT. Asiasoft บริการเกมออนไลน์ อินโดนีเซีย 99.99 99.99
Playpark Inc. บริการเกมออนไลน์ ฟิลิปปินส์ 40.00 40.00
  
ถือหุ้นโดยบริษัท เอ แคปปิตอล จํากัด   
บริษทั สกายเน็ต ซิสเทม็ส์ จาํกดั พฒันาแอปพลิเคชัน่บน         

   โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี 
ไทย 57.04 57.04

ถือหุ้นโดย CIB Development Sdn. Bhd.  
CIB Net Station Sdn. Bhd. บริการเกมออนไลน์ มาเลเซีย 100.00 100.00
  
บริษัทร่วม  
บริษทั ไทยแวร์ คอมมิวนิเคชัน่ จาํกดั  บริการผา่นเวบ็ไซต์ ไทย 40.00 40.00
    (ถือหุน้โดยบริษทั เอ แคปปิตอล จาํกดั)  
บริษทั ทริปเป้ิลเอส โซเชียลเทรด (ประเทศไทย)   
    จาํกดั   
    (ถือหุน้โดยบริษทั สกายเน็ต ซิสเทม็ส์ จาํกดั)

พฒันาและใหบ้ริการซอฟตแ์วร์โซลูชัน่   
     และอุปกรณ์ไอที 

ไทย 40.00 40.00

 
การเลิกกิจการของบริษทัย่อย 
บริษทั เอเชียซอฟท์ อินเตอร์เนชั่นแนล จาํกดั บริษทั เพลยไ์ซเบอร์เกมส์ จาํกดั บริษทั มิริน อินโนเวชั่น จาํกดั และ บริษทั AS 
Online Sdn. Bhd. ไดจ้ดทะเบียนเลิกกิจการกบักระทรวงพาณิชยแ์ละอยูร่ะหว่างกระบวนการชาํระบญัชีเม่ือวนัท่ี 14 กนัยายน พ.ศ. 
2561, วนัท่ี 14 มิถุนายน พ.ศ. 2561, วนัท่ี 14 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 และวนัท่ี 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ตามลาํดบั ผูบ้ริหารของกลุ่ม
กิจการเช่ือวา่การเลิกกิจการดงักล่าวไม่มีผลกระทบอยา่งมีสาระสาํคญัต่อกลุ่มกิจการ 
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10 อุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ 
 สินทรัพย์ สินทรัพย์
 อุปกรณ์ ไม่มีตัวตน อุปกรณ์ ไม่มีตัวตน
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562  
ราคาตามบญัชีตน้งวด  22,737 91,500 9,707 67,060
ซ้ือสินทรัพย ์ 14,120 15,768 9,102 6,441
จาํหน่ายสินทรัพย ์- สุทธิ (5) - (5) -
ค่าเส่ือมราคา/ค่าตดัจาํหน่าย (5,032) (14,584) (2,762) (12,571)
โอนเขา้ (ออก) (4,080) 4,080 - -
ผลต่างจากการแปลงค่า (342) (403) - -
ราคาตามบญัชีปลายงวด  27,398 96,361 16,042 60,930
 

11 เงนิกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงนิ 
 

รายการเคล่ือนไหวของเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินในระหวา่งงวด มีดงัต่อไปน้ี 
 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ 
 พนับาท พนับาท
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562   
ยอดคงเหลือตามบญัชีตน้งวด 15,236 15,236
กูย้มืเพิ่ม 33,862 33,862
จ่ายคืนเงินกูย้มื (25,135) (25,135)
ยอดคงเหลือตามบญัชีปลายงวด  23,963 23,963
 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินดงักล่าวมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 3.05 - 4.03 ต่อปี และมีระยะเวลา 
ครบกาํหนดภายใน 6 เดือน (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 : ร้อยละ 2.85 - 3.85 ต่อปี) 
 

วงเงนิกู้ยืม 
 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 กลุ่มกิจการมีวงเงินกู้ยืมท่ียงัไม่ได้เบิกออกมาใช้ 11.04  ลา้นบาท (31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 : 19.76   
ลา้นบาท) 



บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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12 เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 
 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ 
 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว
 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

เจา้หน้ีการคา้ - บุคคลอ่ืน 11,289 - 2,083 1,094
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั   
   (หมายเหตุ 18ค) - 22,474 2,158 2,401
เจา้หน้ีอ่ืน – บุคคลอ่ืน 6,986 7,170 3,910 2,896
ค่าสิทธิคิดตามรายไดค้า้งจ่าย 35,544 16,556 32,006 13,870
เจา้หน้ีค่าซ้ืออุปกรณ์และสินทรัพย ์  
   ไม่มีตวัตน 6,441 4,057 6,441 4,057
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 41,713 10,477 24,727 6,455
รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 101,973 60,734 71,325 30,773
 
 

13 หนีสิ้นจากคดคีวามฟ้องร้อง 

เม่ือวนัท่ี 9 เมษายน พ.ศ. 2562 อนุญาโตตุลาการได้ตดัสินช้ีขาดให้บริษทัชดใช้ค่าเสียหายให้แก่เจ้าของลิขสิทธ์ิเกมและ
ผูพ้ฒันา บริษทัไดช้าํระเงินงวดแรกเม่ือเดือน พฤษภาคม และจะชาํระงวดท่ีสองและสามในคร่ึงปีหลงั 

 
14 ทุนเรือนหุ้น 

ในการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ เม่ือวนัท่ี 21 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 ท่ีประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุน้ของบริษทัไดมี้มติอนุมติั
การเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัจากจาํนวน 512,346,270 บาท เป็นจาํนวน 532,840,120 บาท โดยออกหุน้สามญัใหม่ 
จาํนวน 20,493,850 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท เพ่ือรองรับการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัตามใบสาํคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้
สามญั (AS-WB) บริษทัไดจ้ดทะเบียนเพ่ิมทุนกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 3 มกราคม พ.ศ. 2562 
 

15 ภาษีเงนิได้ 

ภาษีเงินไดร้ะหวา่งกาลไดต้ั้งคา้งจ่ายโดยใชว้ธีิการประมาณการจากฝ่ายบริหารโดยใชอ้ตัราภาษีเดียวกบัท่ีใชก้บักาํไรรวมทั้งปี
ท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน คือ อตัราร้อยละ 20 ต่อปี  
 

 
 
 
 
 
 



บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน)  
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16  กําไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น 
 

กาํไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่คาํนวณโดยการหารกาํไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ดว้ยจาํนวนหุ้นสามญั     
ถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัท่ีออกจาํหน่ายอยูใ่นระหวา่งงวด 
 

สาํหรับกาํไรต่อหุ้นปรับลดส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่คาํนวณจากจาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัท่ีรวมสมมติฐานว่าหุ้นสามญั
เทียบเท่าปรับลดไดถู้กแปลงเป็นหุน้สามญัทั้งหมด ซ่ึงไดแ้ก่ใบสาํคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้สามญัตามรายละเอียดดงัน้ี 
 
บริษทัไดอ้อกใบสําคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสามญัท่ีจดัสรรให้แก่ผูถื้อหุ้นท่ีมีรายช่ือในสมุดทะเบียน ณ วนัท่ี 16 มีนาคม พ.ศ. 2560  
โดยเป็นใบสาํคญัแสดงสิทธิจดทะเบียนไม่มีราคาเสนอขายและมีอายไุม่เกิน 3 ปี นบัตั้งแต่วนัท่ีออก (วนัท่ีออกใบสําคญัแสดงสิทธิ
ซ้ือหุ้นสามญั วนัท่ี 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2560) ในจาํนวนไม่เกิน 102,468,974 หน่วย ราคาการใชสิ้ทธิต่อหุ้นจาํนวน 2 บาท อตัราการ
ใชสิ้ทธิ 1 ใบสาํคญัแสดงสิทธิ ต่อ 1 หุ้นสามญั โดยสามารถใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิไดทุ้กๆ 6 เดือน คือ ทุกวนัท่ี 25 มิถุนายน 
และ 25 ธนัวาคม ตลอดอายขุองใบสาํคญัแสดงสิทธิ เร่ิมใชสิ้ทธิคร้ังแรกวนัท่ี 25 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 
 

ใบสําคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสามญัคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เป็นใบสําคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสามญัท่ีจดัสรรให้แก่ 
ผูถื้อหุ้นของบริษทัซ่ึงไม่มีผลต่อการคาํนวณกาํไรต่อหุ้นปรับลดเน่ืองจากราคาตามสิทธิของใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีเหลืออยูสู่งกว่า
ราคาตลาดเฉล่ียของหุน้สามญัของบริษทัในระหวา่งงวดสามเดือนและงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 
 
กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐานแสดงดงัน้ี 
 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ 

 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

  

กาํไร(ขาดทุน)ท่ีเป็นของผูถื้อหุน้สามญั (พนับาท) 20,368 (4,462) 20,073 8,232
จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั (พนัหุน้) 409,877 409,877 409,877 409,877
กาํไร(ขาดทุน)ขาดทุนต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน (บาท) 0.05 (0.01) 0.05 0.02
 
 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ 

 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561
     

กาํไร(ขาดทุน)ท่ีเป็นของผูถื้อหุน้สามญั (พนับาท) (46,875) (8,264) (50,658) 18,176
จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั (พนัหุน้) 409,877 409,877 409,877 409,877
กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน (บาท) (0.11) (0.02) (0.12) 0.04
 
 



บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวันที ่30 มถุินายน พ.ศ. 2562 
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16  กําไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น (ต่อ) 
 

กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นปรับลดแสดงดงัน้ี 
 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ 

 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

  

กาํไร(ขาดทุน)ท่ีเป็นของผูถื้อหุน้สามญั (พนับาท) 20,368 (4,462) 20,073 8,232
จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั (พนัหุน้) 409,877 409,877 409,877 409,877
กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ปรับลด (บาท) 0.05 (0.01) 0.05 0.02
 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ 

 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

  

กาํไร(ขาดทุน)ท่ีเป็นของผูถื้อหุน้สามญั (พนับาท) (46,875) (8,264) (50,658) 18,176
จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั (พนัหุน้) 409,877 409,877 409,877 409,877
กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ปรับลด (บาท) (0.11) (0.02) (0.12) 0.04

 
17 ภาระผูกพนัและหนีสิ้นท่ีอาจเกิดขึน้ 

 

17 (ก) สัญญาการใช้สิทธิ  
 

กลุ่มกิจการมีสัญญาการใช้สิทธิซอฟต์แวร์ สิทธิในการให้บริการเกมออนไลน์ และสิทธิในการเป็นตัวแทนจาํหน่าย 
กบับริษทัในประเทศและต่างประเทศหลายแห่ง ภายใตเ้ง่ือนไขของสญัญาดงักล่าว กลุ่มกิจการมีภาระท่ีจะตอ้งชาํระค่าสิทธิ
เร่ิมแรก ค่าสิทธิขั้นตํ่าคิดตามสัญญา และค่าสิทธิคิดตามรายไดต้ามท่ีกาํหนดไวใ้นสัญญา กาํหนดระยะเวลาชาํระค่าสิทธิ  
ขั้นตํ่าข้ึนอยูก่บัขอ้ตกลงของการจ่ายเงินในสญัญา 
 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 และวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 กลุ่มกิจการมีภาระท่ีจะตอ้งชาํระค่าสิทธิเร่ิมแรกและ 
ค่าสิทธิขั้นตํ่าดงัน้ี 
 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ 
 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว
 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท
  

ค่าสิทธิเร่ิมแรก 13,518 8,316 6,183 5,708
ค่าสิทธิขั้นตํ่าคิดตามรายได ้ 30,761 55,789 24,578 30,821



บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวันที ่30 มถุินายน พ.ศ. 2562 
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17 (ข) ภาระผูกพนัตามสัญญาเช่าดาํเนินงาน - กรณีกลุ่มกิจการเป็นผู้เช่า 
 

กลุ่มกิจการไดเ้ขา้ทาํสัญญาเช่าดาํเนินงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเช่าพื้นท่ีสาํนกังาน สถานท่ีจดัเก็บสินคา้ สถานท่ีจดัเก็บเคร่ืองแม่ข่าย 
และสญัญาอ่ืน ๆ อายขุองสญัญามีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ถึง 5 ปี โดยสามารถต่อสญัญาไดเ้ม่ือครบกาํหนด 
 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 กลุ่มกิจการมีจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตทั้งส้ิน
ภายใตส้ญัญาเช่าดาํเนินงานท่ีบอกเลิกไม่ได ้ดงัน้ี 
 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ 
 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว
 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท
  

ไม่เกิน 1 ปี 17,207 14,196 14,379 9,780
เกินกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 20,269 18,552 19,647 17,290
 37,476 32,748 34,026 27,070

 
17 (ค) ภาระผูกพนัในสัญญาซื้อขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า 
 

บริษทัไดท้าํสญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้กบัสถาบนัการเงินในประเทศเพื่อป้องกนัความเส่ียงสาํหรับเจา้หน้ีการคา้ท่ี
เป็นเงินตราต่างประเทศเพื่อชาํระค่าสิทธิเร่ิมแรกและค่าสิทธิคิดตามรายได ้จาํนวนเงินรวม 0.64 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา ณ วนัท่ี 
30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 ราคาตามสัญญาและมูลค่ายติุธรรมของสัญญาอตัราแลกเปล่ียนล่วงหนา้  
มีดงัน้ี 
 
 ข้อมูลทางการเงนิรวมและเฉพาะกิจการ 
 ราคาตามสัญญา ข) มูลค่ายตุิธรรม ก) 
 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว
 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท
     

สญัญาอตัราแลกเปล่ียนล่วงหนา้ 19,913 - 19,521 -
 
ก) มูลค่ายติุธรรมของสัญญาอตัราแลกเปล่ียนล่วงหนา้ คือ การปรับมูลค่าของสัญญาท่ีบริษทัทาํไวก้บัธนาคารตั้งแต่เร่ิมตน้ ดว้ยราคาตลาด  

ณ วนัท่ีใน รายงานเพ่ือสะทอ้นใหเ้ห็นถึงมูลค่าของสัญญา ณ เวลาปัจจุบนัมากข้ึน 
ข) ราคาตามสัญญาของสัญญาอตัราแลกเปล่ียนล่วงหนา้ คือ มูลค่าของสัญญาท่ีบริษทัทาํไวก้บัธนาคารตั้งแต่เร่ิมตน้ และ จะตอ้งจ่ายชาํระคืนเม่ือถึงวนั

ครบกาํหนดตามสัญญา 
   



บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวันที ่30 มถุินายน พ.ศ. 2562 
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18 รายการกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน 
 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย และบริษทัร่วมท่ีสาํคญั เปิดเผยในหมายเหตุ 9 
 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืนเป็นบริษทัของกรรมการและครอบครัวของกรรมการ ดงันั้นจึงถือเป็นกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
 

รายการคา้ท่ีสาํคญักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั สามารถสรุปไดด้งัน้ี 
 

18 (ก) รายได้จากการขายและบริการ และอ่ืน  ๆ
 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุด 
   วนัท่ี 30 มิถุนายน 

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ
พ.ศ. 2562
พนับาท

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ
พ.ศ. 2561
พนับาท

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 
พ.ศ. 2562 
พนับาท 

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ
พ.ศ. 2561
พนับาท

  

รายได้ค่าลิขสิทธ์ิและบริการ  
บริษทัยอ่ย - - 3,216 1,890
 - - 3,216 1,890
  
รายได้จากการขายบัตร  
บริษทัยอ่ย - - 114 62
 - - 114 62

  
รายได้ดอกเบีย้  
บริษทัยอ่ย - - - 404
 - - - 404

  
รายได้อ่ืน  
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 5,899 - 5,899
 - 5,899 - 5,899

 



บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวันที ่30 มถุินายน พ.ศ. 2562 
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18 รายการกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน (ต่อ) 
 

รายการคา้ท่ีสาํคญักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั สามารถสรุปไดด้งัน้ี (ต่อ) 
 

18 (ก) รายได้จากการขายและบริการ และอ่ืน  ๆ(ต่อ) 
 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ 

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุด 
   วนัท่ี 30 มิถุนายน 

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ
พ.ศ. 2562
พนับาท

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ
พ.ศ. 2561
พนับาท

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 
พ.ศ. 2562 
พนับาท 

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ
พ.ศ. 2561
พนับาท

  

รายได้ค่าลิขสิทธ์ิและบริการ  
บริษทัยอ่ย - - 7,064 3,559
 - - 7,064 3,559
  
รายได้จากการขายบัตร  
บริษทัยอ่ย - - 148 84
 - - 148 84
  
รายได้เงนิปันผล  
บริษทัยอ่ย - - - 3,540
 - - - 3,540
  
รายได้ดอกเบีย้  
บริษทัยอ่ย - - 39 1,637
 - - 39 1,637
  
รายได้อ่ืน  
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 5,899 - 5,899
 - 5,899 - 5,899

 
 
 
 



บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวันที ่30 มถุินายน พ.ศ. 2562 
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18 รายการกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน (ต่อ) 
 

รายการคา้ท่ีสาํคญักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั สามารถสรุปไดด้งัน้ี (ต่อ) 
 

18 (ข) การซื้อสินค้าและบริการ และอ่ืน  ๆ
 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุด 
   วนัท่ี 30 มิถุนายน 

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ
พ.ศ. 2562
พนับาท

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ
พ.ศ. 2561
พนับาท

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 
พ.ศ. 2562 
พนับาท 

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ
พ.ศ. 2561
พนับาท

  

ค่าลิขสิทธ์ิและค่าบริหารจัดการ  
บริษทัยอ่ย - - 5,003 6,208
 - - 5,003 6,208
  

ต้นทุนจากการจําหน่ายบัตร  
บริษทัยอ่ย - - 103 58
 - - 103 58
  

ต้นทุนค่าเผยแพร่เกม  
บริษทัยอ่ย - - - 11,122
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 17 - 17
 - 17 - 11,139

 



บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวันที ่30 มถุินายน พ.ศ. 2562 
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18 รายการกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน (ต่อ) 
 

รายการคา้ท่ีสาํคญักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั สามารถสรุปไดด้งัน้ี (ต่อ) 
 

18 (ข) การซื้อสินค้าและบริการ และอ่ืน  ๆ(ต่อ) 
 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุด 
   วนัท่ี 30 มิถุนายน 

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ
พ.ศ. 2562
พนับาท

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ
พ.ศ. 2561
พนับาท

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 
พ.ศ. 2562 
พนับาท 

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ
พ.ศ. 2561
พนับาท

  

ค่าลิขสิทธ์ิและค่าบริหารจัดการ  
บริษทัยอ่ย - - 9,914 11,957
 - - 9,914 11,957
  
ต้นทุนจากการจําหน่ายบัตร  
บริษทัยอ่ย - - 135 79
 - - 135 79
  
ต้นทุนค่าเผยแพร่เกม  
บริษทัยอ่ย - - - 11,130
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 31 - 31
 - 31 - 11,161

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวันที ่30 มถุินายน พ.ศ. 2562 
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18 รายการกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน (ต่อ) 
 

รายการคา้ท่ีสาํคญักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั สามารถสรุปไดด้งัน้ี (ต่อ) 
 

18 (ค) ยอดคงเหลือท่ีเกิดจากการซื้อขายสินค้าและบริการและอ่ืน  ๆ
 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ
 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว
 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท
  

ลูกหนีก้ารค้า (หมายเหตุ 6)  
บริษทัยอ่ย - - 14,204 40,854
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 19,400 36,657 19,400 19,409
รวม 19,400 36,657 33,604 60,263
หกั  ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (19,400) (19,400) (19,400) (28,569)
 - 17,257 14,204 31,694

     

ลูกหนีกิ้จการท่ีเก่ียวข้องกัน  
   รายได้ค้างรับและดอกเบีย้ค้างรับ 
   จากกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน 
    (หมายเหตุ 6) 
บริษทัยอ่ย - ลูกหน้ีอ่ืน - 718 7,727 15,725
                         - ดอกเบ้ียคา้งรับ - - 15 5,689
รวม - 718 7,742 21,414
หกั ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ - - (15) (17,118)
 - 718 7,727 4,296
 

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 
   (หมายเหตุ 12) 
บริษทัยอ่ย - 22,470 2,158 2,397
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 4 - 4
 - 22,474 2,158 2,401



บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวันที ่30 มถุินายน พ.ศ. 2562 
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18 รายการกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน (ต่อ) 
 

รายการคา้ท่ีสาํคญักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั สามารถสรุปไดด้งัน้ี (ต่อ) 
 

18 (ง) เงนิให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน 
 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ 
 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว
 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท
  

เงนิให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กิจการ  
   ท่ีเก่ียวข้องกัน  
บริษทัยอ่ย - - 500 500
หกั  ค่าเผือ่การดอ้ยค่า - - (500) -
 - - - 500
 

การเคล่ือนไหวของเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัในระหวา่งงวดแสดงไวด้งัต่อไปน้ี 
 

 ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ
 พนับาท
 

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 
ยอดคงเหลือตน้งวด 500
ตดัจาํหน่ายเงินใหกู้ย้มืในงวด (4,383)
กลบัรายการขาดทุนจากค่าเผือ่การดอ้ยค่า 4,383
ค่าเผือ่ดอ้ยค่าในงวด (500)
ยอดคงเหลือปลายงวด -
 
 

เงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเป็นเงินให้กูย้ืมท่ีไม่มีหลกัทรัพยค์ ํ้ าประกนั มีกาํหนดชาํระคืนเม่ือทวงถามและ 
คิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 3.90 ต่อปี 
 



บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวันที ่30 มถุินายน พ.ศ. 2562 
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18 รายการกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน (ต่อ) 
 

รายการคา้ท่ีสาํคญักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั สามารถสรุปไดด้งัน้ี (ต่อ) 
 

18 (จ) เงนิให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน 
 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ 
 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว
 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท
  

เงนิให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการ  
   ท่ีเก่ียวข้องกัน  
บริษทัยอ่ย - - - 4,000
หกั ค่าเผือ่การดอ้ยค่า - - - (4,000)
 - - - -
 

การเคล่ือนไหวของเงินกูย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัในระหวา่งงวดแสดงไวด้งัต่อไปน้ี 
 

 
ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะ

กิจการ
 พนับาท

 

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 
ยอดคงเหลือตน้งวด -
ตดัจาํหน่ายระหวา่งงวด (4,000)
กลบัรายการขาดทุนจากค่าเผือ่การดอ้ยค่า 4,000
ยอดคงเหลือปลายงวด -
 



บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวันที ่30 มถุินายน พ.ศ. 2562 
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18 รายการกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน (ต่อ) 
 

รายการคา้ท่ีสาํคญักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั สามารถสรุปไดด้งัน้ี (ต่อ) 
 

18 (ฉ) ค่าตอบแทนผู้บริหารสําคญัของกิจการ 
 

ค่าตอบแทนผู ้บริหารสําคัญของกิจการสําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี  30 มิถุนายน  พ .ศ . 2562 และ พ .ศ . 2561  
มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

ยงัไม่ได้
ตรวจสอบ
พ.ศ. 2562
พนับาท

ยงัไม่ได้
ตรวจสอบ 
พ.ศ. 2561 
พนับาท 

ยงัไม่ได้
ตรวจสอบ
พ.ศ. 2562
พนับาท

ยงัไม่ได้
ตรวจสอบ
พ.ศ. 2561
พนับาท

  

เงินเดือนและผลประโยชน์ระยะสั้นอ่ืน 4,632 6,989 2,438 4,281
ผลประโยชน์เม่ือออกจากงาน 348 322 150 60
 4,980 7,311 2,588 4,341
 
ค่าตอบแทนผู ้บริหารสําคัญของกิจการสําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี  30 มิถุนายน  พ .ศ . 2562 และ  พ .ศ . 2561  
มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ 

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

ยงัไม่ได้
ตรวจสอบ
พ.ศ. 2562
พนับาท

ยงัไม่ได้
ตรวจสอบ 
พ.ศ. 2561 
พนับาท 

ยงัไม่ได้
ตรวจสอบ
พ.ศ. 2562
พนับาท

ยงัไม่ได้
ตรวจสอบ
พ.ศ. 2561
พนับาท

  

เงินเดือนและผลประโยชน์ระยะสั้นอ่ืน 14,625 14,586 5,111 8,944
ผลประโยชน์เม่ือออกจากงาน 998 660 300 121
 15,623 15,246 5,411 9,065
 



บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวันที ่30 มถุินายน พ.ศ. 2562 
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19 สินทรัพย์และหนีสิ้นท่ีเป็นเงนิตราต่างประเทศ 
 

กลุ่มกิจการมียอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีสาํคญัท่ีเป็นสกลุเงินตราต่างประเทศดงัน้ี 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม 
 สินทรัพย์ทางการเงนิ หนีสิ้นทางการเงิน อัตราแลกเปล่ียนเฉล่ีย 

 
ยงัไม่ได้

ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว
ยงัไม่ได้

ตรวจสอบ
 

ตรวจสอบแล้ว 
ยงัไม่ได้

ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว
 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

สกุลเงิน หลักพนั หลักพนั หลักพนั หลักพนั (บาทต่อ 1 หน่วยเงินตราต่างประเทศ)
  
เหรียญสหรัฐอเมริกา 745 1,279 2,000 717 30.7442 32.4498
ยโูร - - 5 15 34.9484 37.1252
ริงกิตมาเลเซีย - 2,769 3 69 7.4291 7.8056
เหรียญสิงคโปร์ - 529 83 169 22.7260 23.6942
เปโซฟิลิปปินส์ 23,405 57,413 - 1,078 0.6013 0.6183
รูเปียอินโดนีเซีย - 52,815 - 406,694 0.0022 0.0022
 
 

 ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 สินทรัพย์ทางการเงนิ หนีสิ้นทางการเงิน อัตราแลกเปล่ียนเฉล่ีย 

 
ยงัไม่ได้

ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว
ยงัไม่ได้

ตรวจสอบ
 

ตรวจสอบแล้ว 
ยงัไม่ได้

ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว
 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

สกุลเงิน หลักพนั หลักพนั หลักพนั หลักพนั (บาทต่อ 1 หน่วยเงินตราต่างประเทศ)
  
เหรียญสหรัฐอเมริกา 1,325 1,035 2,353 298 30.7442 32.4498
ยโูร - - 5 15 34.9484 37.1252
ริงกิตมาเลเซีย 2,184 - 114 - 7.4291 7.8056
เหรียญสิงคโปร์ 490 - 135 87 22.7260 23.6942
เปโซฟิลิปปินส์ 23,405 56,690 499 459 0.6013 0.6183
รูเปียอินโดนีเซีย - 35,603 - - 0.0022 0.0022
 
บริษทัมีสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้กบัสถาบนัการเงินในประเทศแห่งหน่ึงเพื่อป้องกนัความเส่ียงสาํหรับเจา้หน้ีการคา้
ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ (หมายเหตุขอ้ 17 (ค)) แต่อย่างไรก็ตามกลุ่มกิจการยงัมีความเส่ียงจากการมีเงินลงทุนในบริษทัย่อยใน
ต่างประเทศ ซ่ึงกลุ่มกิจการไม่ไดท้าํสญัญาป้องกนัความเส่ียงอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศไว ้
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