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รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 

 

เสนอผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการของบริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด (มหาชน)  
 
ขา้พเจา้ไดส้อบทานขอ้มูลทางการเงินรวมระหว่างกาลของบริษทั เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
และข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลของบริษทั เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) ซ่ึงประกอบดว้ย                      
งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2562 งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ
รวมและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัเดียวกัน และงบแสดงการ
เปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและ
งบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล
แบบย่อ ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัท าและน าเสนอขอ้มูลทางการเงินรวมและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะ
กิจการระหว่างกาลน้ีตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 34 เร่ือง “การรายงานทางการเงินระหว่างกาล” ส่วนข้าพเจ้าเป็น
ผูรั้บผิดชอบในการให้ขอ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินรวมและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลดังกล่าวจากผล
การสอบทานของขา้พเจา้ 
 
ขอบเขตการสอบทาน 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผูส้อบ
บญัชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลประกอบดว้ย การใชวิ้ธีการสอบถามบุคลากรซ่ึงส่วน
ใหญ่เป็นผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและบญัชี และการวิเคราะห์เปรียบเทียบ และวิธีการสอบทานอ่ืน การสอบทานน้ีมีขอบเขต
จ ากดักว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ท าให้ขา้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเช่ือมัน่ว่าจะพบเร่ืองท่ีมีนัยส าคัญ
ทั้งหมดซ่ึงอาจจะพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่อาจแสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลท่ีสอบ
ทานได ้
 
ข้อสรุป 

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือว่าขอ้มูลทางการเงินรวมและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัท า
ขึ้นตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 34 เร่ือง “การรายงานทางการเงินระหว่างกาล” ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 
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ข้อมูลและเหตุการณ์ท่ีเน้น 

ขา้พเจา้ขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อขอ้ 1 ซ่ึงระบุว่าส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด         

วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2562 กลุ่มกิจการมีก าไรสุทธิจ านวน 36.47 ลา้นบาท และบริษทัมีก าไรสุทธิจ านวน 34.67 ลา้นบาท 

ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2562 กลุ่มกิจการมีขาดทุนสุทธิจ านวน 10.40 ลา้นบาท และบริษทัมีขาดทนุ

สุทธิจ านวน 15.99 ลา้นบาท และ ณ วนัเดียวกนั กลุ่มกิจการและบริษทัมีขาดทุนสะสมจ านวน 269.55 ลา้นบาท และ 292.54 

ลา้นบาท ตามล าดบั เหตุการณ์หรือสถานการณ์ดงักล่าวตลอดจนเร่ืองอื่นท่ีกล่าวถึงในหมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงิน

ระหว่างกาลแบบย่อขอ้ 1 แสดงให้เห็นว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญัซ่ึงอาจเป็นเหตุให้เกิดขอ้สงสัยอย่างมีนยัส าคญั

เก่ียวกบัความสามารถในการด าเนินงานต่อเน่ืองของกลุ่มกิจการและบริษทั ทั้งน้ี ขอ้สรุปของขา้พเจา้ไม่ไดเ้ปล่ียนแปลงไป

เน่ืองจากเร่ืองน้ี 

 

 

 
สมภพ ผลประสาร 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 6941 
 
บริษัท มาซาร์ส จ ากัด 
กรุงเทพมหานคร 
14 พฤศจิกายน 2562 



บริษทั เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชัน จํากดั (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัท ี30 กนัยายน พ.ศ. 2562

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

30 กนัยายน 31 ธันวาคม 30 กนัยายน 31 ธันวาคม

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

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5 107,979 63,598 84,777 23,333

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน 6 76,021 64,918 59,691 58,464

เงินใหกู้ยื้มระยะสันแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั 18 (ง) - - - 500

ค่าสิทธิจ่ายล่วงหนา้ 13,975 3,475 1,399 2,835

สินทรัพยห์มุนเวียนอืน 7 40,270 37,056 14,747 16,612

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 238,245 169,047 160,614 101,744

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินฝากธนาคารทีติดภาระคาํประกนั 8 15,719 25,733 15,719 25,733

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

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 9 (ข) 10,648 10,934 - -

อุปกรณ์ 10 25,206 22,737 14,909 9,707

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 10 99,955 91,500 61,292 67,060

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 937 115 - -

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน 4,984 5,632 4,740 5,368

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 157,449 156,651 114,668 125,876

รวมสินทรัพย์ 395,694 325,698 275,282 227,620

กรรมการ  ____________________________________                   กรรมการ  ___________________________________________

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่เป็นส่วนหนึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลนี
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ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกจิการข้อมูลทางการเงินรวม



บริษทั เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชัน จํากดั (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัท ี30 กนัยายน พ.ศ. 2562

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

30 กนัยายน 31 ธันวาคม 30 กนัยายน 31 ธันวาคม

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

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสินหมุนเวยีน

เงินกูย้ืมระยะสันจากสถาบนัการเงิน 11 15,754 15,236 15,754 15,236

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน 12 88,266 60,734 54,806 30,773

เงินกูย้ืมระยะสันจากบุคคลอืน 478 - - -

รายไดแ้ละค่าสิทธิรับล่วงหนา้ 71,009 71,988 37,003 35,516

หนีสินจากคดีความฟ้องร้อง - ระยะสัน 13 19,902 - 19,902 -

หนีสินหมุนเวียนอืน 21,727 16,596 4,180 1,362

รวมหนีสินหมุนเวยีน 217,136 164,554 131,645 82,887

หนีสินไม่หมุนเวยีน

หนีสินภายใตส้ัญญาเช่าการเงิน 8,858 1,381 6,454 1,381

หนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 6,641 4,274 - -

หนีสินจากคดีความฟ้องร้อง 13 8,845 - 8,845 -

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 11,001 10,029 11,001 10,029

รวมหนีสินไม่หมุนเวยีน 35,345 15,684 26,300 11,410

รวมหนีสิน 252,481 180,238 157,945 94,297

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุน้

   ทุนจดทะเบียน

      หุน้สามญัจาํนวน 532,840,120 หุน้ 

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

   ทุนทีออกและชาํระแลว้

      หุน้สามญัจาํนวน 409,877,016 หุน้ 

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

ส่วนเกินมูลค่าหุน้ 14 - - - -

กาํไร (ขาดทุน) สะสม

   จดัสรรแลว้ - ทุนสาํรองตามกฎหมาย 14 - - - -

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร (269,545) (259,143) (292,540) (276,554)

องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุน้ (26,466) (25,514) - -

รวมส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัใหญ่ 113,866 125,220 117,337 133,323

ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 29,347 20,240 - -

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 143,213 145,460 117,337 133,323

รวมหนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 395,694 325,698 275,282 227,620

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่เป็นส่วนหนึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลนี
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ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกจิการข้อมูลทางการเงินรวม



ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ

30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน

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

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ 4 221,521 158,684 138,930 52,446

ตน้ทุนขายและการใหบ้ริการ (100,998)               (103,840)               (53,807)                (36,822)

กาํไรขนัต้น 120,523 54,844 85,123 15,624

รายไดอื้น 1,192 489 3,239 1,877

ค่าใชจ่้ายในการขาย (45,560) (29,073) (29,633) (8,094)

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (38,767) (48,306) (22,904) (27,995)

ค่าใชจ่้ายจากคดีความฟ้องร้อง (816) - (816) -

กลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - 12,268 - 12,268

กลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของลูกหนีอืน - - - 3,205

กลบัรายการจากการดอ้ยค่าเงินใหกู้ยื้มระยะสนัแก่บริษทัยอ่ย - - - 2,347

กลบัรายการจากการดอ้ยค่าเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - - - 10,000

ตน้ทุนทางการเงิน (364) (324) (337)                     (258)

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (432) 560 - - 

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 35,776 (9,542) 34,672 8,974

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 15 (137) 705 - - 

กาํไร (ขาดทุน) สําหรับงวด 35,639 (8,837) 34,672 8,974

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน:

  รายการทจีะจัดประเภทรายการใหม่ไปยงั

    กาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั :

    ผลต่างของอตัราแลกเปลียนจากการแปลงค่า

      งบการเงินทีเป็นเงินตราต่างประเทศ (481) 168 - -

กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 35,158 (8,669) 34,672 8,974
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บริษทั เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชัน จํากดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัท ี30 กนัยายน พ.ศ. 2562

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกจิการ

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่เป็นส่วนหนึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลนี



ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ

30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน

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

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน)

ส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่ 36,473 (11,830) 34,672 8,974

ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม (834) 2,993 - -

35,639 (8,837) 34,672 8,974

การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม

ส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่ 36,200 (11,054) 34,672 8,974

ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม (1,042) 2,385 - -

35,158 (8,669) 34,672 8,974

บาท บาท บาท บาท

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขนัพนืฐาน 16 0.09 (0.03) 0.08 0.02

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ปรับลด 16 0.09 (0.03) 0.08 0.02

6

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่เป็นส่วนหนึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลนี

บริษทั เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชัน จํากดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ต่อ)

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัท ี30 กนัยายน พ.ศ. 2562

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกจิการ



ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ

30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน

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

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ 4 554,578 493,824 302,946 205,052

ตน้ทุนขายและการใหบ้ริการ (280,743) (324,667) (138,872) (133,919)

กาํไรขนัต้น 273,835 169,157 164,074 71,133

รายไดอื้น 4,943 9,152 10,949 13,525

ค่าใชจ้่ายในการขาย (113,174) (81,120) (69,431) (29,232)

ค่าใชจ้่ายในการบริหาร (118,955) (129,907) (71,474) (80,552)

ค่าใชจ้่ายจากคดีความฟ้องร้อง (49,295) - (49,295) -

ขาดทุนจากการดอ้ยคา่ของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - - - (118,015)

ขาดทุนจากการดอ้ยคา่และจาํหน่ายของคา่สิทธิจ่ายล่วงหนา้ - (715) - (710)

ขาดทุนจากการดอ้ยคา่ของเงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บริษทัยอ่ย - - - (195)

กลบัรายการขาดทุนจากการดอ้ยคา่ของลูกหนีอืน - - - 17,656

กลบัรายการขาดทุนจากการดอ้ยคา่ของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - 25,737 - 25,661

กลบัรายการขาดทุนจากการดอ้ยคา่ของ

   เงินใหกู้ย้มืระยะสนัแก่บริษทัยอ่ย - - - 128,652

ตน้ทุนทางการเงิน (865) (957) (809) (772)

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 9 (ข) 114 890 - - 

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ (3,397) (7,763) (15,986) 27,151

ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได้ 15 2,584 (2,110) - - 

กาํไร (ขาดทุน) สําหรับงวด (813) (9,873) (15,986) 27,151

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน :

  รายการทจีะจัดประเภทรายการใหม่ไปยงั

    กาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั :

    ผลต่างของอตัราแลกเปลียนจากการแปลงคา่

      งบการเงินทีเป็นเงินตราต่างประเทศ (1,434) (1,909) - -

กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด (2,247) (11,782) (15,986) 27,151

7

บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชัน จํากดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวนัท ี30 กนัยายน พ.ศ. 2562

ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่เป็นส่วนหนึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลนี



ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ

30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน

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

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน)

ส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่ (10,402) (20,094) (15,986) 27,151

ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 9,589 10,221 - -

(813) (9,873) (15,986) 27,151

การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม

ส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่ (11,354) (19,473) (15,986) 27,151

ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 9,107 7,691 - -

(2,247) (11,782) (15,986) 27,151

บาท บาท บาท บาท

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขนัพืนฐาน 16 (0.03) (0.05) (0.04) 0.07

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ปรับลด 16 (0.03) (0.05) (0.04) 0.07

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่เป็นส่วนหนึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลนี

8

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ต่อ)

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวนัท ี30 กนัยายน พ.ศ. 2562

ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ

บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชัน จํากดั (มหาชน)



กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน การเปลยีนแปลง

ผลต่างจากการแปลงค่า ส่วนได้เสียของ รวมส่วนของ

ทุนทีออกและ ส่วนเกิน จัดสรรแล้ว - งบการเงินทีเป็น บริษัทใหญ่ รวมองค์ประกอบอืน ผู้ถือหุ้น ส่วนได้เสียทีไม่มี รวมส่วนของ

ชําระแล้ว มูลค่าหุ้น ทุนสํารองตามกฎหมาย ยังไม่ได้จัดสรร เงินตราต่างประเทศ ในบริษัทย่อย ของส่วนของผู้ถือหุ้น ของบริษัทใหญ่ อํานาจควบคุม ผู้ถือหุ้น

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

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

การเปลยีนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นสําหรับงวด

การเพิมหุ้นสามญั - - - - - - - - 3,450 3,450

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

ซือธุรกิจ - - - - - (10,978) (10,978) (10,978) 16,925 5,947

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด - - - (20,094) 621 - 621 (19,473) 7,691 (11,782)

ยอดคงเหลือ ณ วันที 30 กันยายน พ.ศ. 2561 409,877 - - (294,547) (4,406) (11,590) (15,996) 99,334 18,556 117,890

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

การเปลยีนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นสําหรับงวด

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด - - - (10,402) (952) - (952) (11,354) 9,107 (2,247)

ยอดคงเหลือ ณ วันที 30 กันยายน พ.ศ. 2562 409,877 - - (269,545) (14,877) (11,589) (26,466) 113,866 29,347 143,213

9

กําไร(ขาดทุน)สะสม

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่เป็นส่วนหนึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลนี

บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชัน จํากัด (มหาชน)

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวันที 30 กันยายน พ.ศ. 2562

ข้อมูลทางการเงินรวม (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่

องค์ประกอบอืนของส่วนของผู้ถือหุ้น



ทุนทอีอกและ ส่วนเกนิ จัดสรรแล้ว - รวมส่วนของ

ชําระแล้ว มูลค่าหุ้น ทุนสํารองตามกฎหมาย ยงัไม่ได้จัดสรร ผู้ถือหุ้น

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

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

การเปลยีนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นสําหรับงวด

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด - - - 27,151 27,151

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี30 กนัยายน พ.ศ. 2561 409,877 - - (266,013) 143,864

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

การเปลยีนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นสําหรับงวด

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด - - - (15,986)                     (15,986)                        

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี30 กนัยายน พ.ศ. 2562 409,877 - - (292,540) 117,337

10

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่เป็นส่วนหนึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลนี

บริษทั เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชัน จํากดั (มหาชน)

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ต่อ)

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวนัท ี30 กนัยายน พ.ศ. 2562

ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกจิการ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

กาํไร (ขาดทุน) สะสม



สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2562

30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน

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

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน 

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใชจ้่ายภาษีเงินได้ (3,397) (7,763) (15,986) 27,151

รายการปรับปรุง

   ค่าเสือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 10 29,394 41,051 22,638 28,129

   หนีสงสัยจะสูญเพมิขึน (กลบัรายการ) (18) (3,148) 475 -

   ขาดทุน (กลบัรายการ) จากการดอ้ยค่าของเงินใหกู้ย้มื

     ระยะสนัแก่บริษทัยอ่ย 18 (ง) - - 500 (128,452)

   ส่วนแบ่งผลขาดทุนของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม

     จากการซือบริษทัร่วมจากบริษทัยอ่ย - 5,949 - -

   ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บริษทัยอ่ย - - - 195

   กลบัรายการจากการค่าเผอืดอ้ยค่าของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - (25,737) - (25,661)

   ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 9 (ข) (114) (810) - -

   ขาดทุนจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัร่วม 22 - - -

   ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของค่าสิทธิจ่ายล่วงหนา้ 1,241 715 1,241 710

   ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - - - 118,015

   กลบัรายการจากการดอ้ยค่าของลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน - - - (17,656)

   กาํไรจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ (766) (1,850) (424) (1,711)

   ขาดทุน (กาํไร) จากอตัราแลกเปลียนทียงัไม่เกิดขึนจริง 523 (1,698) 1,222 1,794

   รายไดเ้งินปันผล - - - (3,540)

   ผลเสียหายจากคดีความ 30,537 - 30,537 -

   ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน 972 862 972 862

   ตน้ทุนทางการเงิน 865 957 809 772

กระแสเงินสดก่อนการเปลียนแปลงในสินทรัพยแ์ละหนีสินดาํเนินงาน

   ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน (10,824) 48,466 (2,328) 9,863

   ค่าสิทธิจ่ายล่วงหนา้ (11,677) 5,226 256 4,208

   สินทรัพยห์มุนเวียนอืน (2,642) (8,485) 3,521 (2,457)

   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน 648 (70) 628 (81)

   เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน 19,521 (35,069) 16,029 (11,936)

   รายไดแ้ละค่าสิทธิรับล่วงหนา้ (979) (38,165) 1,487 (31,776)

   หนีสินหมุนเวียนอืน 3,889 7,084 1,802 (434)

เงินสดไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) การดาํเนินงาน 57,195 (12,485) 63,379 (32,005)              

   ดอกเบียรับ 260 1,371 224 2,070

   ดอกเบียจ่าย (466) (957) (466) (809)

   ภาษีเงินไดจ้่าย 3,556 (2,357) (1,656) (707)

เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมดาํเนินงาน 60,545 (14,428) 61,481 (31,451)

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่เป็นส่วนหนึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลนี

11

บริษทั เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชัน จาํกดั (มหาชน)

งบกระแสเงนิสด (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ



สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2562

30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน

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

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน

เงินฝากธนาคารทีติดภาระคาํประกนัลดลง (เพมิขึน) 10,014 (174) 10,014 (173)

เงินสดรับจากการลดเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - - - 3,000

เงินสดรับจาก (จ่ายเพอื) การลงทุนในบริษทัร่วม 378 (400) - -

เงินสดจ่ายใหแ้ก่เงินกูย้มืระยะสนัแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั - - - (1,100)

เงินสดจ่ายใหแ้ก่เงินกูย้มืระยะยาวแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั - - - (195)

เงินสดรับจากเงินใหกู้ย้มืระยะสันแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั - - - 12,969

เงินสดจ่ายสาํหรับเงินลงทุนในกิจการทีเกียวขอ้งกนั - - - 61

เงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ย - - - 3,540

เงินสดจ่ายซืออุปกรณ์ (4,776) (4,570) (2,408) (2,772)

เงินสดจ่ายซือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (21,968) (35,430) (7,255) (11,873)

เงินสดรับจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 607 3,295 436 1,801

เงินสดรับจากการจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 258 - - -

เงินปันผลรับจากบริษทัร่วม - 400 - -

เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทุน (15,487) (36,879) 787 5,258

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิ

เงินกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงินเพมิขึน (ลดลง) สุทธิ 518 (1,858) 518 (1,858)

เงินสดรับจากการเพมิทุนในบริษทัยอ่ยของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม - 3,450 - -

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสันจากกรรมการ 478 35 - - 

เงินสดจ่ายภายใตส้ัญญาทางการเงิน (2,174) (517) (1,646) (517)

เงินปันผลจ่ายจากบริษทัยอ่ยใหแ้ก่ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม - (2,360) - - 

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจดัหาเงนิ (1,178) (1,250) (1,128) (2,375)

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงนิ 197 (347) - - 

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพมิขึน (ลดลง) สุทธิ 44,077 (52,904) 61,140 (28,568)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด 63,598 135,153 23,333 75,308

กาํไรจากอตัราแลกเปลียนทียงัไม่เกิดขึนจริง

   ของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 304 239 304 96

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดปลายงวด 107,979 82,488 84,777 46,836

รายการทีไม่ใช่เงนิสด

ซืออุปกรณ์ภายใตส้ัญญาเช่าการเงิน 11,721 2,228 8,789 2,228

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเพมิขึนจากการซือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - 21,096 - -

ส่วนแบ่งผลขาดทุนส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม

    จากการซือบริษทัร่วมจากบริษทัยอ่ย - 5,949 - -

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่เป็นส่วนหนึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลนี

12

ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ

งบกระแสเงนิสด (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ต่อ)

บริษทั เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชัน จาํกดั (มหาชน)

ข้อมูลทางการเงนิรวม



บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวันท่ี 30 กันยำยน พ.ศ. 2562 
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1 ข้อมูลท่ัวไป 
 

(ก) บริษทั เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) (“บริษทั”) เป็นบริษทัมหำชนจ ำกดั ซ่ึงจดัตั้งขึ้นในประเทศไทย
และ เป็นบริษทัจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและมีท่ีอยูต่ำมท่ีไดจ้ดทะเบียน ดงัน้ี 
9/283 - 5 ชั้น 28  อำคำร ยเูอม็ ทำวเวอร์  ถนนรำมค ำแหง  แขวงสวนหลวง  เขตสวนหลวง  กรุงเทพมหำนคร 
เพื่อวตัถุประสงคใ์นกำรรำยงำนขอ้มูล จึงรวมเรียกบริษทัและบริษทัยอ่ยว่ำ “กลุ่มกิจกำร” 
กลุ่มกิจกำรประกอบธุรกิจหลกัในกำรจดัจ ำหน่ำยและให้บริกำรเกมออนไลน ์
ขอ้มูลทำงกำรเงินรวมและขอ้มูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำรระหว่ำงกำลได้รับอนุมัติจำกคณะกรรมกำรบริษทัเม่ือวนัท่ี                      
14 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2562 
ขอ้มูลทำงกำรเงินรวมและขอ้มูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำรระหว่ำงกำลท่ีน ำเสนอน้ีไดมี้กำรสอบทำนแต่ยงัไม่ไดต้รวจสอบ 

(ข) ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 กลุ่มกิจกำรมีก ำไรสุทธิจ ำนวน 36.47 ลำ้นบำท และบริษทัมี
ก ำไรสุทธิจ ำนวน 34.67 ลำ้นบำท ส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 กลุ่มกิจกำรมีขำดทุนสุทธิ
จ ำนวน 10.40 ลำ้นบำท และบริษทัมีขำดทุนสุทธิจ ำนวน 15.99 ลำ้นบำท และ ณ วนัเดียวกนั กลุ่มกิจกำรและบริษทัมี
ขำดทุนสะสมจ ำนวน 269.55 ลำ้นบำท และ 292.54 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั ปัจจยัเหล่ำน้ีเป็นเหตุให้เกิดขอ้สงสัยอย่ำงมี
นยัส ำคญัเก่ียวกบัควำมสำมำรถในกำรด ำเนินงำนต่อเน่ืองของกลุ่มกิจกำร ซ่ึงควำมสำมำรถในกำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง
ของกลุ่มกิจกำรขึ้นอยู่กับควำมส ำเร็จในกำรเปิดให้บริกำรเกมใหม่ กำรหำแหล่งเงินทุน และกำรปรับปรุงกำร
ด ำเนินงำนในอนำคต ผูบ้ริหำรจึงพิจำรณำว่ำกำรจดัท ำขอ้มูลทำงกำรเงินส ำหรับงวดสำมเดือนและเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 
30 กันยำยน พ.ศ. 2562 ของกลุ่มกิจกำรตำมข้อสมมติฐำนทำงบัญชีว่ำกิจกำรจะด ำเนินงำนอย่ำงต่อเน่ืองเป็นกำร
ถูกตอ้งและเหมำะสมแลว้ 

 

2 นโยบำยกำรบัญชี 
 

2.1  เกณฑ์ในกำรจัดท ำงบกำรเงิน 
 

ขอ้มูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลไดจ้ดัท ำขึ้นตำมมำตรฐำนกำรบญัชีไทย ฉบบัท่ี 34 เร่ืองกำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงกำล 
ขอ้มูลทำงกำรเงินหลกั (คือ งบแสดงฐำนะกำรเงิน งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น
และงบกระแสเงินสด) ไดน้ ำเสนอในรูปแบบที่สอดคลอ้งกบัรูปแบบของงบกำรเงินประจ ำปีซ่ึงเป็นไปตำมมำตรฐำน
กำรบญัชีไทย ฉบบัที่ 1 เร่ือง กำรน ำเสนองบกำรเงิน  ส่วนหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินจดัท ำเป็นแบบย่อ บริษทัได้
เปิดเผยหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเพ่ิมเติมตำมขอ้ก ำหนดในประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำด
หลกัทรัพยท่ี์ออกภำยใตพ้ระรำชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์  

 

ขอ้มูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลน้ีควรอ่ำนควบคู่กบังบกำรเงินของรอบปีบญัชีวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 
 

ขอ้มูลทำงกำรเงินรวมและขอ้มูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำรระหว่ำงกำลฉบบัภำษำองักฤษจดัท ำขึ้นจำกขอ้มูลทำง
กำรเงินระหว่ำงกำลภำษำไทยท่ีจดัท ำตำมกฎหมำย ในกรณีท่ีมีเน้ือควำมขดัแยง้กนัหรือมีกำรตีควำมแตกต่ำงกนัให้
ใชข้อ้มูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลฉบบัภำษำไทยเป็นหลกั 
 



บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวันท่ี 30 กันยำยน พ.ศ. 2562 
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2 นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 

นโยบำยกำรบญัชีท่ีใชใ้นกำรจดัท ำขอ้มูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลเป็นนโยบำยเดียวกนักบันโยบำยกำรบญัชีท่ีใชใ้น
กำรจดัท ำงบกำรเงินส ำหรับงวดปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 

 

รำยจ่ำยท่ีเกิดขึ้นเป็นคร้ังครำวในระหว่ำงงวดปีบญัชีจะแสดงเป็นค่ำใชจ้่ำยหรือค่ำใชจ้่ำยรอกำรตดับญัชีโดยใชเ้กณฑ์
เดียวกบักำรแสดงรำยจ่ำยเป็นค่ำใชจ้่ำยหรือค่ำใชจ้่ำยรอกำรตดับญัชี ณ วนัส้ินงวดปีบญัชี 

 

ภำษีเงินไดร้ะหว่ำงกำลตั้งคำ้งจ่ำยไวโ้ดยใชอ้ตัรำภำษีเดียวกบัท่ีใชก้บัผลก ำไรรวมทั้งปีท่ีคำดว่ำจะได ้
 

2.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ 

ในระหว่ำงปีปัจจุบนั สภำวิชำชีพบญัชีไดป้ระกำศใชม้ำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) และฉบับใหม่จ ำนวนหลำยฉบับ ซ่ึงมีผลบังคบัใช้ส ำหรับงบ
กำรเงินท่ีมีรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2562  

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำวไดรั้บกำรปรับปรุงหรือจดัให้มีขึ้นเพ่ือให้มีเน้ือหำเท่ำเทียมกบัมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นกำรอธิบำยให้ชดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทำงกำรบญัชีและกำร
ให้แนวปฏิบติัทำงบญัชีกบัผูใ้ชม้ำตรฐำน  

ฝ่ำยบริหำรของบริษทัและบริษทัยอ่ยเช่ือว่ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัปรับปรุงดงักล่ำว ส่วนใหญ่จะไม่มี
ผลกระทบอยำ่งเป็นสำระส ำคญัต่องบกำรเงินเม่ือน ำมำถือปฏิบติั อยำ่งไรก็ตำม มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบั
ใหม่ซ่ึงไดมี้กำรเปล่ียนแปลงหลกักำรส ำคญั สำมำรถสรุปไดด้งัน้ี 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัที่ 15 เร่ือง รำยไดจ้ำกสัญญำท่ีท ำกบัลูกคำ้ 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัที่ 15 ใชแ้ทนมำตรฐำนกำรบญัชีและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง

ต่อไปน้ี 

- มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัที่ 11 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สัญญำก่อสร้ำง 

- มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัที่ 18 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รำยได ้

- กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบบัท่ี 31 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รำยได้ – รำยกำรแลกเปล่ียนเก่ียวกับบริกำร

โฆษณำ 

- กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัที่ 13 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคำ้ 

- กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับท่ี 15 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สัญญำส ำหรับกำรก่อสร้ำง

อสังหำริมทรัพย ์

- กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัที่ 18 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง กำรโอนสินทรัพยจ์ำกลูกคำ้ 

 

 

 



บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวันท่ี 30 กันยำยน พ.ศ. 2562 
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2 นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 

2.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ (ต่อ) 

กิจกำรตอ้งใช้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 15 กบัสัญญำท่ีท ำกบัลูกคำ้ทุกสัญญำ ยกเวน้สัญญำท่ีอยู่ใน
ขอบเขตของมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัอ่ืน มำตรฐำนฉบบัน้ีไดก้ ำหนดหลกักำร 5 ขั้นตอน ส ำหรับกำรรับรู้รำยไดท่ี้
เกิดขึ้นจำกสัญญำท่ีท ำกบัลูกคำ้โดยกิจกำรจะรับรู้รำยไดใ้นจ ำนวนเงินท่ีสะทอ้นถึงส่ิงตอบแทนท่ีกิจกำรคำดว่ำจะมี
สิทธิไดรั้บจำกกำรแลกเปล่ียนสินคำ้หรือบริกำรท่ีได้ ส่งมอบให้แก่ลูกคำ้และก ำหนดให้กิจกำรตอ้งใชดุ้ลยพินิจและ
พิจำรณำขอ้เทจ็จริงและเหตุกำรณ์ท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดในกำรพิจำรณำตำมหลกักำรในแต่ละขั้นตอน  

ฝ่ำยบริหำรของบริษัทและบริษัทย่อยเช่ือว่ำมำตรฐำนฉบับดังกล่ำวจะไม่มีผลกระทบอย่ำงเป็นสำระส ำคัญต่อ           
งบกำรเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ยเม่ือมีกำรน ำมำใชใ้นคร้ังแรก 

2.3 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่จะมีผลบังคับใช้ในอนำคต 

สภำวิชำชีพบัญชีได้ประกำศใช้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทำงกำรเงิน จ ำนวน 5 ฉบับ และ
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 16 เร่ือง สัญญำเช่ำ ซ่ึงมีผลบังคบัใช้ส ำหรับงบกำรเงินท่ีมีรอบระยะเวลำ
บญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 หลกักำรส ำคญัของมำตรฐำนดงักล่ำวสรุปไดด้งัน้ี 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทำงกำรเงิน  

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทำงกำรเงิน ประกอบดว้ย มำตรฐำนกำรบญัชี มำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงิน และกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน จ ำนวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่  

- มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัที่ 32 เร่ือง กำรแสดงรำยกำรเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
- มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัที่ 7 เร่ือง กำรเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
- มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัที่ 9 เร่ือง เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
- กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับท่ี 16 เร่ือง กำรป้องกันควำมเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิใน

หน่วยงำนต่ำงประเทศ 
- กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัที่ 19 เร่ือง กำรช ำระหน้ีสินทำงกำรเงินดว้ยตรำสำรทุน 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินกลุ่มดงักล่ำวขำ้งตน้ ก ำหนดหลกักำรเก่ียวกบักำรจดัประเภทรำยกำร กำรวดัมูลค่ำ
เคร่ืองมือทำงกำรเงินดว้ยมูลค่ำยุติธรรมหรือรำคำทุนตดัจ ำหน่ำยโดยพิจำรณำจำกประเภทของตรำสำรทำงกำรเงิ น 
ลกัษณะของกระแสเงินสดตำมสัญญำและแผนธุรกิจของกลุ่มกิจกำร (Business Model) หลักกำรเก่ียวกับวิธีกำร
ค ำนวณกำรดอ้ยค่ำของเคร่ืองมือทำงกำรเงินโดยใชแ้นวคิดของผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้น และหลกักำร
เก่ียวกบักำรบญัชีป้องกนัควำมเส่ียง รวมถึงกำรแสดงรำยกำรและกำรเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทำงกำรเงิน  

กลุ่มมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ดงักล่ำวขำ้งตน้น ำมำใชแ้ทนมำตรฐำนกำรบญัชี มำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงิน กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชี และแนวปฏิบติัทำงกำรบญัชี ดงัต่อไปน้ี  

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

2.3 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่จะมีผลบังคับใช้ในอนำคต (ต่อ) 

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

ทำงกำรเงิน 
- กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชี เร่ือง สินทรัพยท่ี์ลูกหน้ีโอนให้เพ่ือช ำระหน้ี 
- แนวปฏิบติัทำงกำรบญัชีส ำหรับกำรตดัรำยกำรสินทรัพยท์ำงกำรเงินและหน้ีสินทำงกำรเงิน 
- แนวปฏิบติัทำงกำรบญัชีส ำหรับธุรกิจประกนัภยัในกำรก ำหนดให้เคร่ืองมือทำงกำรเงินเป็นเคร่ืองมือทำงกำรเงิน

ท่ีแสดงมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยติุธรรมผำ่นก ำไรหรือขำดทุน 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 16 เร่ือง สัญญำเช่ำ 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 16 เร่ือง สัญญำเช่ำ ก ำหนดหลกักำรของกำรรับรู้รำยกำร กำรวดัมูลค่ำ กำร
แสดงรำยกำรและกำรเปิดเผยขอ้มูลของสัญญำเช่ำ และก ำหนดให้ผูเ้ช่ำรับรู้สินทรัพยแ์ละหน้ีสินส ำหรับสัญญำเช่ำทุก
รำยกำรท่ีมีระยะเวลำในกำรเช่ำมำกกว่ำ 12 เดือน และกำรบัญชีส ำหรับผู ้ให้ เช่ำไม่มีกำรเปล่ียนแปลงอย่ำงมี
สำระส ำคญั ผูใ้ห้เช่ำยงัคงตอ้งจดัประเภทสัญญำเช่ำเป็นสัญญำเช่ำด ำเนินงำนหรือสัญญำเช่ำเงินทุนตำมหลกักำรเดิม 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำวขำ้งตน้น ำมำใชแ้ทนมำตรฐำนกำรบญัชี กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชี และ
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ดงัต่อไปน้ี 
- มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัที่ 17 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง สัญญำเช่ำ 
- กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัที่ 15 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง สัญญำเช่ำด ำเนินงำน – ส่ิงจูงใจท่ีให้แก่ผูเ้ช่ำ 
- กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับท่ี 27 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง กำรประเมินเน้ือหำสัญญำเช่ำท่ีท ำขึ้นตำม

รูปแบบกฎหมำย 
- กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับท่ี  4  (ปรับปรุง 2561) เร่ือง กำรประเมินว่ำข้อตกลง

ประกอบดว้ยสัญญำเช่ำหรือไม่ 

ปัจจุบนัฝ่ำยบริหำรของกลุ่มบริษทัอยู่ระหว่ำงกำรประเมินผลกระทบต่องบกำรเงินในปีท่ีเร่ิมใชม้ำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงินฉบบัดงักล่ำว 

3 กำรประมำณกำร 
 

ในกำรจดัท ำขอ้มูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำล ผูบ้ริหำรตอ้งใชดุ้ลยพินิจ กำรประมำณกำรและขอ้สมมติท่ีมีผลกระทบต่อกำร
น ำนโยบำยกำรบญัชีมำใช ้ และจ ำนวนเงินของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน รำยไดแ้ละค่ำใชจ้่ำย ผลท่ีเกิดขึ้นจริงอำจจะแตกต่ำง
จำกกำรประมำณกำร 
ในกำรจดัท ำขอ้มูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลผูบ้ริหำรจะใชดุ้ลยพินิจท่ีมีนยัส ำคญัในกำรน ำนโยบำยกำรบญัชีของกลุ่มกิจกำร
และแหล่งท่ีมำของขอ้มูลท่ีส ำคญัของควำมไม่แน่นอนในกำรประมำณกำรท่ีมีอยูม่ำใชเ้ช่นเดียวกบังบกำรเงินรวมส ำหรับปี
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 
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4 ข้อมูลจ ำแนกตำมส่วนงำน 
 

คณะกรรมกำรบริษัท คือ ผู ้มีอ  ำนำจตัดสินใจสูงสุดด้ำนกำรด ำเนินงำนของกลุ่มกิจกำร ผูบ้ริหำรก ำหนดส่วนงำน
ด ำเนินงำนจำกขอ้มูลท่ีถูกสอบทำนโดยคณะกรรมกำรบริษทั และมีวตัถุประสงคเ์พื่อจดัสรรทรัพยำกรและประเมินผลกำร
ปฏิบติังำน 
 

คณะกรรมกำรบริษทัพิจำรณำธุรกิจจำกเขตภูมิศำสตร์และประเภทผลิตภณัฑ์และบริกำร ส ำหรับเขตภูมิศำสตร์ ผูบ้ริหำร
พิจำรณำจำกผลกำรปฏิบติังำนในเขตประเทศไทย ประเทศสิงคโปร์ ประเทศมำเลเซีย ประเทศฟิลิปปินส์และประเทศอื่นๆ 
ส ำหรับประเภทผลิตภณัฑ์และบริกำร ผูบ้ริหำรพิจำรณำกิจกรรมจำกกำรให้บริกำรเกมออนไลน์  จำกกำรเป็นตัวแทน
จ ำหน่ำยและจำกกำรให้บริกำรโฆษณำในเขตภูมิศำสตร์เหล่ำน้ี รำยไดห้ลกัของกิจกำรเกิดจำกกำรให้บริกำรเกมออนไลน์  
 

คณะกรรมกำรบริษทัได้ประเมินผลกำรปฏิบัติกำรของส่วนงำนด ำเนินงำนโดยวดัมูลค่ำของก ำไรก่อนดอกเบ้ียก่อน
ค่ำใชจ้่ำยทำงภำษีท่ีไดป้รับปรุงแลว้ เกณฑ์ในกำรวดัมูลค่ำนั้นไม่รวมหน่วยงำนด ำเนินงำนท่ียกเลิกและผลกระทบของค่ำใชจ้่ำย
ท่ีไม่ควรเกิดขึ้นอีกจำกส่วนงำนด ำเนินงำน เช่น ต้นทุนปรับโครงสร้ำง ค่ำใช้จ่ำยเก่ียวกับกฎหมำย และกำรด้อยค่ำของ             
ค่ำควำมนิยม เม่ือกำรดอ้ยค่ำนั้นเกิดจำกเหตุกำรณ์ท่ีเกิดไม่บ่อย กำรวดัมูลค่ำนั้นจะไม่รวมผลกระทบของกำรจ่ำยโดยใชหุ้้น
เป็นเกณฑท่ี์ช ำระดว้ยตรำสำรทุน และก ำไรขำดทุนท่ียงัไม่รับรู้ของสินทรัพยท์ำงกำรเงิน นอกจำกน้ีรำยไดท้ำงกำรเงินและ
ตน้ทุนทำงกำรเงินจะไม่ถูกจดัสรรไปยงัส่วนงำนด ำเนินงำน เพรำะฝ่ำยบริหำรกำรเงินส่วนกลำงท ำหน้ำท่ีบริหำรจดักำร
เก่ียวกบักำรเงินของกลุ่มกิจกำร 
 

รำยได้ระหว่ำงส่วนงำนนั้นมีกำรต่อรองรำคำกนัเป็นอิสระในลกัษณะของผูท่ี้ไม่มีควำมเก่ียวขอ้งกนั รำยไดจ้ำกลูกค้ำ
ภำยนอกท่ีรำยงำนแก่คณะกรรมกำรบริษทันั้นวดัมูลค่ำลกัษณะเดียวกนักบัมูลค่ำในก ำไรหรือขำดทุนเบด็เสร็จ 
 

ข้อมูลส่วนงำนด ำเนินงำนท่ีน ำเสนอน้ีสอดคล้องกับรำยงำนภำยในของบริษัทท่ีผูมี้อ  ำนำจตัดสินใจสูงสุดด้ำนกำร
ด ำเนินงำนไดรั้บและสอบทำนอย่ำงสม ่ำเสมอเพื่อใชใ้นกำรตดัสินใจในกำรจดัสรรทรัพยำกรให้กบัส่วนงำนและประเมินผล
กำรด ำเนินงำนของส่วนงำน ทั้งน้ีผูมี้อ  ำนำจตดัสินใจสูงสุดดำ้นกำรด ำเนินงำนของบริษทั คือคณะกรรมกำรบริษทั 
 

เพื่อวตัถุประสงคใ์นกำรบริหำรงำน บริษทัและบริษทัยอ่ยจดัโครงสร้ำงองคก์รเป็นหน่วยธุรกิจตำมประเภทของผลิตภณัฑ์
และบริกำร บริษทัและบริษทัยอ่ยมีส่วนงำนท่ีรำยงำนทั้งส้ิน 3 ส่วนงำน ดงัน้ี  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวันท่ี 30 กันยำยน พ.ศ. 2562 

 

18 

4 ข้อมูลจ ำแนกตำมส่วนงำน (ต่อ) 
 

• ส่วนงำนจำกกำรให้บริกำรเกมออนไลน์ เป็นส่วนงำนท่ีให้บริกำรเกมท่ีด ำเนินงำนผ่ำนระบบอินเตอร์เน็ต โดยใช้
ระบบเซิร์ฟเวอร์ (server) ของกลุ่มกิจกำร 

• ส่วนงำนจำกกำรเป็นตวัแทนจ ำหน่ำย เป็นส่วนงำนกำรเป็นตวัแทนจ ำหน่ำยผลิตภณัฑเ์กมพีซี (PC offline game) และ 
กำรให้บริกำรช่องทำงกำรช ำระเงิน 

• ส่วนงำนจำกกำรโฆษณำ เป็นส่วนงำนกำรให้บริกำรดำ้นกำรตลำดผ่ำนเครือข่ำยทำงอินเทอร์เน็ตและให้บริกำรขำย
ส่ือโฆษณำ 

 

ผูมี้อ ำนำจตดัสินใจสูงสุดสอบทำนผลกำรด ำเนินงำนของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจำกกนัเพื่อวตัถุประสงคใ์นกำรตดัสินใจ
เก่ียวกับกำรจัดสรรทรัพยำกรและกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน บริษทัประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของ ส่วนงำนโดย
พิจำรณำจำกก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรด ำเนินงำนและสินทรัพยร์วมซ่ึงวดัมูลค่ำโดยใชเ้กณฑ์เดียวกบัท่ีใชใ้นกำรวดัก ำไร
หรือขำดทุนจำกกำรด ำเนินงำนและสินทรัพยร์วมในขอ้มูลทำงกำรเงิน  
 

กำรบนัทึกบญัชีส ำหรับรำยกำรระหว่ำงส่วนงำนท่ีรำยงำนเป็นไปในลกัษณะเดียวกบักำรบนัทึกบัญชีส ำหรับรำยกำรธุรกิจ
กบับุคคลภำยนอก 
 



บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวันท่ี 30 กันยำยน พ.ศ. 2562 
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4 ข้อมูลจ ำแนกตำมส่วนงำน (ต่อ) 
 

ขอ้มูลรำยไดแ้ละก ำไรของส่วนงำนของบริษทัและบริษทัยอ่ยส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 มีดงัต่อไปน้ี  
 

 ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยำยน 

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

           
รำยไดจ้ำกกำรขำยและบริกำรให้กบัลูกคำ้ภำยนอก 215,761 139,502 2,872 6,045 - 10,870 2,888 2,267 221,521 158,684 

ก ำไร (ขำดทุน) ของส่วนงำน 116,258 55,188 1,506 3,777 - 1,485 2,759 (5,606) 120,523 54,844 
รำยได ้(ค่ำใชจ่้ำย) ท่ีไม่ไดปั้นส่วน:           
ดอกเบ้ียรับ         70 322 
รำยไดอ่ื้น         1,122 167 
ค่ำใชจ่้ำยอ่ืน         (85,143) (65,111) 
ตน้ทุนทำงกำรเงิน         (364) (324) 
ส่วนแบ่งก ำไร (ขำดทุน) จำกเงินลงทุนในบริษทัร่วม         (432) 560 
ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินได ้         (137) 705 

ส่วนของผูม้ีส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุม         834 (2,993) 

ก ำไร (ขำดทุน) ส่วนท่ีเป็นของ 
  ผูถ้ือหุ้นของบริษทัส ำหรับงวด     

    
36,473 (11,830) 



บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวันท่ี 30 กันยำยน พ.ศ. 2562 
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4 ข้อมูลจ ำแนกตำมส่วนงำน (ต่อ) 
 

ขอ้มูลรำยไดแ้ละก ำไรของส่วนงำนของบริษทัและบริษทัยอ่ยส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 มีดงัต่อไปน้ี 
 

 ส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยำยน 

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

 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 

           
รำยไดจ้ำกกำรขำยและบริกำรให้กบัลูกคำ้ภำยนอก 538,041 421,853 11,975 26,810 - 34,387 4,562 10,774 554,578 493,824 

ก ำไร (ขำดทุน) ของส่วนงำน 261,568 147,497 8,126 22,345 - 2,663 4,141 (3,348) 273,835 169,157 
ขำดทุนจำกกำรตดัจ ำหน่ำยและดอ้ยค่ำของ 
  ค่ำสิทธิจ่ำยล่วงหน้ำ - (715) - -    - -    - -    - (715) 
รำยได ้(ค่ำใชจ่้ำย) ท่ีไม่ไดปั้นส่วน:           
ดอกเบ้ียรับ         299 811 
รำยไดอ่ื้น         4,644 8,341 
ค่ำใชจ่้ำยอ่ืน         (281,424) (185,290) 
ตน้ทุนทำงกำรเงิน         (865) (957) 
ส่วนแบ่งก ำไรจำกเงินลงทุนในบริษทัร่วม         114 890 
ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินได ้         2,584 (2,110) 

ส่วนของผูม้ีส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุม         (9,589) (10,221) 

ขำดทุนส่วนท่ีเป็นของผูถ้ือหุ้นของบริษทัส ำหรับงวด         (10,402) (20,094) 
 

1) ส่วนงำนจำกกำรให้บริกำรเกมออนไลน์ เป็นส่วนงำนท่ีให้บริกำรเกมท่ีด ำเนินงำนผ่ำนระบบอินเตอร์เน็ต โดยใชร้ะบบเซิร์ฟเวอร์ (server) ของกลุ่มกิจกำร 
2) ส่วนงำนจำกกำรเป็นตวัแทนจ ำหน่ำย เป็นส่วนงำนกำรเป็นตวัแทนจ ำหน่ำยผลิตภณัฑเ์กมพีซี (PC offline game) และกำรให้บริกำรช่องทำงกำรช ำระเงิน 
3) ส่วนงำนจำกกำรเป็นโฆษณำ เป็นส่วนงำนกำรให้บริกำรดำ้นกำรตลำดผ่ำนเครือข่ำยทำงอินเทอร์เน็ต และให้บริกำรขำยส่ือโฆษณำ 



บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวันท่ี 30 กันยำยน พ.ศ. 2562 
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4 ข้อมูลจ ำแนกตำมส่วนงำน (ต่อ) 
 

ข้อมูลเก่ียวกับเขตภูมิศำสตร์  
 

รำยไดจ้ำกลูกคำ้ภำยนอกส ำหรับงวดสำมเดือนและงวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 ก ำหนดขึ้นตำม
สถำนท่ีตั้งบริษทัและบริษทัยอ่ย ดงัน้ี 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

ส ำหรับงวดสำมเดือน ส้ินสุดวันท่ี 30 กันยำยน พันบำท พันบำท 

ไทย 139,032 63,413 

สิงคโปร์ 34,014 38,863 

มำเลเซีย 21,963 23,217 

ฟิลิปปินส์ 26,512 33,191 

รวม 221,521 158,684 
 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

ส ำหรับงวดเก้ำเดือน ส้ินสุดวันท่ี 30 กันยำยน พันบำท พันบำท 

ไทย 303,337 239,593 

สิงคโปร์ 90,130 114,224 

มำเลเซีย 66,974 59,743 

ฟิลิปปินส์ 94,137 80,264 

รวม 554,578 493,824 
 

5 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 
 

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วนัที่ 30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 และวนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 มีรำยละเอียดดงัน้ี 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ยังไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยังไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว 
 30 กันยำยน 31 ธันวำคม 30 กันยำยน 31 ธันวำคม 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 พันบำท พันบำท พันบำท พันบำท 
     

เงินสดในมือ 294 352 28 46 
เงินฝำกธนำคำรประเภท     

   จ่ำยคืนเม่ือทวงถำม 107,685 63,246 84,749 23,287 

รวมเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 107,979 63,598 84,777 23,333 
 
ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 เงินฝำกธนำคำรประเภทจ่ำยคืนเม่ือทวงถำมมีอตัรำดอกเบ้ียระหว่ำงร้อยละ 0.10 ถึง 1.15 ต่อปี 
(31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 : ร้อยละ 0.375 ถึง 1.15 ต่อปี) 



บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวันท่ี 30 กันยำยน พ.ศ. 2562 
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6 ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ่ื้น 
 

ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอื่น ณ วนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 มีรำยละเอียดดงัน้ี: 
 
    

  ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

  ยังไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยังไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว 
  30 กันยำยน 31 ธันวำคม 30 กันยำยน 31 ธันวำคม 
  พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 หมำยเหตุ พันบำท พันบำท พันบำท พันบำท 
      

ลูกหน้ีกำรคำ้ - บุคคลอื่น  52,647 46,268 40,295 24,015 

หกั  ค่ำเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ  (2,488) (2,507) (2,136) (2,136) 

ลูกหน้ีกำรคำ้ - สุทธิ  50,159 43,761 38,159 21,879 

      
ลูกหน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 18 (ค) 20,086 19,400 32,012 60,263 

หกั  ค่ำเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ  18 (ค) (19,400) (19,400) (19,400) (28,569) 

ลูกหน้ีกำรคำ้ - สุทธิ  686 - 12,612 31,694 
      

รวมลูกหน้ีกำรคำ้ - สุทธิ  50,845 43,761 50,771 53,573 
ลูกหน้ีกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั  18 (ค) - 718 8,920 15,725 
ดอกเบ้ียคำ้งรับจำกกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 18 (ค) - - 15 5,689 
หกั  ค่ำเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ      
    - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั  18 (ค) - - (15) (17,118) 
รำยไดค้ำ้งรับจำกบุคคลอื่น  80 60 - - 
ลูกหน้ีอื่นจำกบุคคลอื่น  25,096 20,379 - 595 

หกั  ค่ำเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ - บุคคลอื่น  - - - - 

ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอื่น - สุทธิ  76,021 64,918 59,691 58,464 

 



บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวันท่ี 30 กันยำยน พ.ศ. 2562 
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6 ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ่ื้น (ต่อ) 
 

ลูกหน้ีกำรคำ้ สำมำรถวิเครำะห์ตำมอำยหุน้ีท่ีคำ้งช ำระไดด้งัน้ี 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ยังไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยังไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว 

 30 กันยำยน 31 ธันวำคม 30 กันยำยน 31 ธันวำคม 

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

 พันบำท พันบำท พันบำท พันบำท 

บุคคลอ่ืน     
ลูกหน้ีกำรคำ้     
   ยงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ 27,200 23,878 21,270 8,376 
   ไม่เกิน 3 เดือน 22,413 14,762 16,613 13,503 
   3 - 6 เดือน 329 66 276 - 
   6 - 12 เดือน 80 71 - - 

   เกินกว่ำ 12 เดือน 2,625 7,491 2,136 2,136 

รวม 52,647 46,268 40,295 24,015 

หกั  ค่ำเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ (2,488) (2,507) (2,136) (2,136) 

ลูกหน้ีกำรคำ้บุคคลภำยนอก - สุทธิ 50,159 43,761 38,159 21,879 

     
กิจกำรที่เก่ียวข้องกัน     
ลูกหน้ีกำรคำ้     
   ยงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ 686 - 1,040 40 
   ไม่เกิน 3 เดือน - - 12 649 
   3 - 6 เดือน - - 12 3,773 
   6 - 12 เดือน - - 616 27,524 

   เกินกว่ำ 12 เดือน 19,400 19,400 30,332 28,277 

รวม 20,086 19,400 32,012 60,263 

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

ลูกหน้ีกำรคำ้กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ 686 - 12,612 31,694 

 



บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวันท่ี 30 กันยำยน พ.ศ. 2562 
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7 สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 
 

   

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ยังไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยังไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว 
 30 กันยำยน 31 ธันวำคม 30 กันยำยน 31 ธันวำคม 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 พันบำท พันบำท พันบำท พันบำท 

     
ภำษีซ้ือรอขอคืน 2,997 4,408 - 435 
ภำษีถูกหกั ณ ท่ีจ่ำยรอเรียกคืน 11,436 11,199 5,483 6,072 
ค่ำใชจ่้ำยจ่ำยล่วงหนำ้ 19,281 16,057 8,488 9,457 
ภำษีมูลค่ำเพ่ิมซ้ือยงัไม่ถึงก ำหนด 3,499 1,778 189 156 

อื่นๆ 3,057 3,614 587 492 

รวมสินทรัพยห์มุนเวียนอื่น 40,270 37,056 14,747 16,612 
 

8 เงินฝำกธนำคำรที่ติดภำระค ำ้ประกัน 
 

กลุ่มกิจกำรไดน้ ำเงินฝำกประจ ำไปค ้ำประกนัวงเงินสินเช่ือจ ำนวน 15.72 ลำ้นบำท (31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561: 25.73 ลำ้นบำท) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวันท่ี 30 กันยำยน พ.ศ. 2562 
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9 เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
 

รำยละเอียดของเงินลงทุนของบริษทัและบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ีในงบแสดงฐำนะกำรเงินระหว่ำงกำล มีดงัน้ี 
 

9 (ก) เงินลงทุนในบริษัทย่อย 
 

กำรเปล่ียนแปลงของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยสำมำรถวิเครำะห์ไดด้งัต่อไปน้ี 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 พันบำท 
  

ส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยำยน พ.ศ. 2562  
รำคำตำมบญัชีตน้งวด - สุทธิ 18,008 
รำยกำรขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำ - 

รำคำตำมบญัชีปลำยงวด - สุทธิ 18,008 
  

ณ วันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2562  
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - รำคำทุน 681,734 
หกั  ค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำ (663,726) 

รำคำตำมบญัชี – สุทธิ 18,008 
 

9 (ข) เงินลงทุนในบริษัทร่วม 
 

กำรเปล่ียนแปลงของเงินลงทุนในบริษทัร่วมสำมำรถวิเครำะห์ไดด้งัต่อไปน้ี 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 พันบำท พันบำท 
   

ส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2562   
รำคำตำมบญัชีตน้งวด - สุทธิ 10,934 - 

ส่วนแบ่งก ำไร 114 - 

ถอนทุน (400) - 

รำคำตำมบญัชีปลำยงวด - สุทธิ 10,648 - 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวันท่ี 30 กันยำยน พ.ศ. 2562 
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9 เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม (ต่อ) 
 

9 (ค) รำยละเอียดของเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม มีดังนี้ 
 

   อัตรำร้อยละของกำรถือหุ้น 
  จัดต้ังขึน้ใน 30 กันยำยน 31 ธันวำคม 
 ประเภทธุรกิจ ประเทศ พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
     

บริษัทย่อย     
     

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

บริกำรเกมออนไลน์ สิงคโปร์ 100.00 100.00 

AS Online Sdn. Bhd. บริกำรเกมออนไลน์ มำเลเซีย 100.00 100.00 
PT. Asiasoft บริกำรเกมออนไลน์ อินโดนีเซีย 99.99 99.99 
Playpark Inc. บริกำรเกมออนไลน์  ฟิลิปปินส์ 40.00 40.00 
     
ถือหุ้นโดยบริษัท เอ แคปปิตอล จ ำกัด     
บริษทั สกำยเน็ต ซิสเท็มส์ จ ำกดั พฒันำแอปพลิเคชัน่บน         

   โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี 
ไทย 57.04 57.04 

ถือหุ้นโดย CIB Development Sdn. Bhd.     
CIB Net Station Sdn. Bhd. บริกำรเกมออนไลน์ มำเลเซีย 100.00 100.00 
     
บริษัทร่วม     
บริษทั ไทยแวร์ คอมมวินิเคชัน่ จ ำกดั    บริกำรผ่ำนเวบ็ไซต ์ ไทย 40.00 40.00 
    (ถือหุ้นโดยบริษทั เอ แคปปิตอล จ ำกดั)     
บริษทั ทริปเป้ิลเอส โซเชียลเทรด (ประเทศไทย)   
    จ ำกดั   
    (ถือหุ้นโดยบริษทั สกำยเน็ต ซิสเท็มส์ จ ำกดั) 

พฒันำและให้บริกำรซอฟตแ์วร์โซลูชัน่   
     และอุปกรณ์ไอที 

ไทย - 40.00 

 
กำรเลิกกิจกำรของบริษัทย่อย 
บริษทั เอเชียซอฟท์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ำกดั บริษทั เพลยไ์ซเบอร์เกมส์ จ ำกดั บริษทั มิริน อินโนเวชั่น จ ำกัด 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 ผูบ้ริหำรของกลุ่ม
กิจกำรเช่ือว่ำกำรเลิกกิจกำรดงักล่ำวไม่มีผลกระทบอยำ่งมีสำระส ำคญัต่อกลุ่มกิจกำร 
 
กำรเลิกกิจกำรของบริษัทร่วม 
บริษทั ทริปเป้ิลเอส โซเชียลเทรด (ประเทศไทย) จ ำกดั (ถือหุ้นโดยบริษทั สกำยเน็ต ซิสเท็มส์ จ ำกดั) ไดจ้ดทะเบียนเลิกกิจกำรกบั
กระทรวงพำณิชยแ์ละอยู่ระหว่ำงกระบวนกำรช ำระบญัชีเม่ือวนัท่ี 4 กรกฏำคม พ.ศ. 2562 ผูบ้ริหำรของกลุ่มกิจกำรเช่ือว่ำกำรเลิก
กิจกำรดงักล่ำวไม่มีผลกระทบอยำ่งมีสำระส ำคญัต่อกลุ่มกิจกำร 



บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวันท่ี 30 กันยำยน พ.ศ. 2562 
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10 อุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกิจกำร 

  สินทรัพย์  สินทรัพย์ 
 อุปกรณ์ ไม่มีตัวตน  อุปกรณ์ ไม่มีตัวตน 

 พันบำท พันบำท พันบำท พันบำท 

ส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยำยน พ.ศ. 2562     
รำคำตำมบญัชีตน้งวด  22,737 91,500 9,707 67,060 
ซ้ือสินทรัพย ์ 14,654 27,441 9,355 12,729 
จ ำหน่ำยสินทรัพย ์- สุทธิ (4,152) (75) (12) - 
ค่ำเส่ือมรำคำ/ค่ำตดัจ ำหน่ำย (7,518) (21,876) (4,141) (18,497) 
โอนเขำ้ (ออก) - 4,080 - - 

ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำ (515) (1,115) - - 

รำคำตำมบญัชีปลำยงวด  25,206 99,955 14,909 61,292 
 

11 เงินกู้ยืมระยะส้ันจำกสถำบันกำรเงิน 
 

รำยกำรเคล่ือนไหวของเงินกูยื้มระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงินในระหว่ำงงวด มีดงัต่อไปน้ี 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 พันบำท พันบำท 

ส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยำยน พ.ศ. 2562   

ยอดคงเหลือตำมบญัชีตน้งวด 15,236 15,236 

กูยื้มเพ่ิม 39,839 39,839 

จ่ำยคืนเงินกูย้ืม (39,321) (39,321) 

ยอดคงเหลือตำมบญัชีปลำยงวด  15,754 15,754 
 

ณ วนัที่ 30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 เงินกู้ยืมระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงินดงักล่ำวมีอตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 2.85 - 4.04 ต่อปี และมีระยะเวลำ 
ครบก ำหนดภำยใน 6 เดือน (31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561: ร้อยละ 2.85 - 3.85 ต่อปี) 
 

วงเงินกู้ยืม 
 

ณ วันท่ี  30 กันยำยน พ.ศ. 2562 กลุ่มกิจกำรมีวงเงินกู้ยืมท่ีย ังไม่ได้เบิกออกมำใช้ 19.25  ล้ำนบำท (31 ธันวำคม พ.ศ. 2561:             
19.76 ลำ้นบำท) 



บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวันท่ี 30 กันยำยน พ.ศ. 2562 

 

28 

12 เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ่ื้น 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ยังไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยังไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว 
 30 กันยำยน 31 ธันวำคม 30 กันยำยน 31 ธันวำคม 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 พันบำท พันบำท พันบำท พันบำท 

เจำ้หน้ีกำรคำ้ - บุคคลอื่น 20,049 22,474 1,434 1,094 
เจำ้หน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั      
   (หมำยเหตุ 18 (ค)) 208 - 1,940 2,401 
เจำ้หน้ีอื่น – บุคคลอื่น 4,681 7,170 1,961 2,896 
ค่ำสิทธิคิดตำมรำยไดค้ำ้งจ่ำย 27,738 16,556 23,812 13,870 
เจำ้หน้ีค่ำซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 9,530 4,057 9,530 4,057 

ค่ำใชจ่้ำยคำ้งจ่ำย 26,060 10,477 16,129 6,455 

รวมเจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอื่น 88,266 60,734 54,806 30,773 
 
 

13 หนีสิ้นจำกคดีควำมฟ้องร้อง 

เม่ือวนัท่ี 9 เมษำยน พ.ศ. 2562 อนุญำโตตุลำกำรได้ตัดสินช้ีขำดให้บริษัทชดใช้ค่ำเสียหำยให้แก่เจ้ำของลิขสิทธ์ิเกมและ
ผูพ้ฒันำ บริษทัไดช้ ำระเงินงวดแรกเม่ือเดือน พฤษภำคม ช ำระงวดท่ีสองเม่ือเดือนสิงหำคม และสำมในไตรมำสสุดทำ้ยของปี 

 
14 ทุนเรือนหุ้น 

ในกำรประชุมวิสำมญัผูถื้อหุ้น เม่ือวนัท่ี 21 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 ท่ีประชุมสำมญัประจ ำปีผูถื้อหุ้นของบริษทัไดมี้มติอนุมติั
กำรเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัจำกจ ำนวน 512,346,270 บำท เป็นจ ำนวน 532,840,120 บำท โดยออกหุ้นสำมญัใหม ่
จ ำนวน 20,493,850 หุน้ มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 1 บำท เพ่ือรองรับกำรใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสำมญัตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้น
สำมญั (AS-WB) บริษทัไดจ้ดทะเบียนเพ่ิมทุนกบักระทรวงพำณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 3 มกรำคม พ.ศ. 2562 
 

15 ภำษีเงินได้ 

ภำษีเงินไดร้ะหว่ำงกำลไดต้ั้งคำ้งจ่ำยโดยใชวิ้ธีกำรประมำณกำรจำกฝ่ำยบริหำรโดยใชอ้ตัรำภำษีเดียวกบัท่ีใชก้บัก ำไรรวมทั้งปี
ท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้น คือ อตัรำร้อยละ 20 ต่อปี  
 

 
 
 
 
 
 
 



บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวันท่ี 30 กันยำยน พ.ศ. 2562 
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16  ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้น 
 

ก ำไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐำนส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ค ำนวณโดยกำรหำรก ำไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ด้วยจ ำนวนหุ้นสำมัญ     
ถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกัท่ีออกจ ำหน่ำยอยูใ่นระหว่ำงงวด 
 

ส ำหรับก ำไรต่อหุ้นปรับลดส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ค ำนวณจำกจ ำนวนหุ้นสำมญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนักท่ีรวมสมมติฐำนว่ำหุ้นสำมญั
เทียบเท่ำปรับลดไดถู้กแปลงเป็นหุ้นสำมญัทั้งหมด ซ่ึงไดแ้ก่ใบส ำคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสำมญัตำมรำยละเอียดดงัน้ี 
 
บริษทัไดอ้อกใบส ำคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสำมญัท่ีจดัสรรให้แก่ผูถื้อหุ้นท่ีมีรำยช่ือในสมุดทะเบียน ณ วนัท่ี 16 มีนำคม พ.ศ. 2560  
โดยเป็นใบส ำคญัแสดงสิทธิจดทะเบียนไม่มีรำคำเสนอขำยและมีอำยุไม่เกิน 3 ปี นับตั้งแต่วนัท่ีออก (วนัท่ีออกใบส ำคญัแสดงสิทธิ
ซ้ือหุ้นสำมญั วนัท่ี 15 พฤษภำคม พ.ศ. 2560) ในจ ำนวนไม่เกิน 102,468,974 หน่วย รำคำกำรใชสิ้ทธิต่อหุ้นจ ำนวน 2 บำท อตัรำกำร
ใชสิ้ทธิ 1 ใบส ำคญัแสดงสิทธิ ต่อ 1 หุ้นสำมญั โดยสำมำรถใชสิ้ทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิไดทุ้กๆ 6 เดือน คือ ทุกวนัที่ 25 มิถุนำยน 
และ 25 ธนัวำคม ตลอดอำยขุองใบส ำคญัแสดงสิทธิ เร่ิมใชสิ้ทธิคร้ังแรกวนัท่ี 25 ธนัวำคม พ.ศ. 2560 
 

ใบส ำคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสำมญัคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 เป็นใบส ำคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสำมญัท่ีจดัสรรให้แก่ 
ผูถื้อหุ้นของบริษทัซ่ึงไม่มีผลต่อกำรค ำนวณก ำไรต่อหุ้นปรับลดเน่ืองจำกรำคำตำมสิทธิของใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีเหลืออยู่สูงกว่ำ
รำคำตลำดเฉล่ียของหุ้นสำมญัของบริษทัในระหว่ำงงวดสำมเดือนและงวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 
 
ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐำนแสดงดงัน้ี 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ยังไม่ได้ตรวจสอบ ยังไม่ได้ตรวจสอบ ยังไม่ได้ตรวจสอบ ยังไม่ได้ตรวจสอบ 

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยำยน พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
     

ก ำไร(ขำดทุน)ท่ีเป็นของผูถ้ือหุ้นสำมญั (พนับำท) 36,473 (11,830) 34,672 8,975 

จ ำนวนหุ้นสำมญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกั (พนัหุ้น) 409,877 409,877 409,877 409,877 

ก ำไร(ขำดทุน)ขำดทุนต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐำน (บำท) 0.09 (0.03) 0.08 0.02 

 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ยังไม่ได้ตรวจสอบ ยังไม่ได้ตรวจสอบ ยังไม่ได้ตรวจสอบ ยังไม่ได้ตรวจสอบ 

ส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยำยน พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
     

ก ำไร(ขำดทุน)ท่ีเป็นของผูถ้ือหุ้นสำมญั (พนับำท) (10,402) (20,094) (15,986) 27,151 

จ ำนวนหุ้นสำมญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกั (พนัหุ้น) 409,877 409,877 409,877 409,877 

ก ำไร(ขำดทุน)ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐำน (บำท) (0.03) (0.05) (0.04) 0.07 

 
 



บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวันท่ี 30 กันยำยน พ.ศ. 2562 

 

30 

16  ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้น (ต่อ) 
 

ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้นปรับลดแสดงดงัน้ี 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ยังไม่ได้ตรวจสอบ ยังไม่ได้ตรวจสอบ ยังไม่ได้ตรวจสอบ ยังไม่ได้ตรวจสอบ 

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยำยน พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
     

ก ำไร(ขำดทุน)ท่ีเป็นของผูถ้ือหุ้นสำมญั (พนับำท) 36,473 (11,830) 34,672 8,975 

จ ำนวนหุ้นสำมญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกั (พนัหุ้น) 409,877 409,877 409,877 409,877 

ก ำไร(ขำดทุน)ต่อหุ้นปรับลด (บำท) 0.09 (0.03) 0.08 0.02 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ยังไม่ได้ตรวจสอบ ยังไม่ได้ตรวจสอบ ยังไม่ได้ตรวจสอบ ยังไม่ได้ตรวจสอบ 

ส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยำยน พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
     

ก ำไร(ขำดทุน)ท่ีเป็นของผูถ้ือหุ้นสำมญั (พนับำท) (10,402) (20,094) (15,986) 27,151 

จ ำนวนหุ้นสำมญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกั (พนัหุ้น) 409,877 409,877 409,877 409,877 

ก ำไร(ขำดทุน)ต่อหุ้นปรับลด (บำท) (0.03) (0.05) (0.04) 0.07 

 
17 ภำระผูกพันและหนีสิ้นท่ีอำจเกิดขึน้ 

 

17 (ก) สัญญำกำรใช้สิทธิ  
 

กลุ่มกิจกำรมีสัญญำกำรใช้สิทธิซอฟต์แวร์ สิทธิในกำรให้บริกำรเกมออนไลน์ และสิทธิในกำรเป็นตัวแทนจ ำหน่ำย  
กบับริษทัในประเทศและต่ำงประเทศหลำยแห่ง ภำยใตเ้ง่ือนไขของสัญญำดงักล่ำว กลุ่มกิจกำรมีภำระท่ีจะตอ้งช ำระค่ำสิทธิ
เร่ิมแรก ค่ำสิทธิขั้นต ่ำคิดตำมสัญญำ และค่ำสิทธิคิดตำมรำยได้ตำมท่ีก ำหนดไวใ้นสัญญำ ก ำหนดระยะเวลำช ำระค่ำสิทธิ  
ขั้นต ่ำขึ้นอยูก่บัขอ้ตกลงของกำรจ่ำยเงินในสัญญำ 
 

ณ วนัท่ี 30 กันยำยน พ.ศ. 2562 และวนัท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 กลุ่มกิจกำรมีภำระท่ีจะต้องช ำระค่ำสิทธิเร่ิมแรกและ 
ค่ำสิทธิขั้นต ่ำดงัน้ี 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ยังไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยังไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว 
 30 กันยำยน 31 ธันวำคม 30 กันยำยน 31 ธันวำคม 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 พันบำท พันบำท พันบำท พันบำท 
     

ค่ำสิทธิเร่ิมแรก 8,153 8,316 3,077 5,708 
ค่ำสิทธิขั้นต ่ำคิดตำมรำยได ้ 33,074 55,789 20,767 30,821 



บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวันท่ี 30 กันยำยน พ.ศ. 2562 
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17 (ข) ภำระผูกพันตำมสัญญำเช่ำด ำเนินงำน - กรณีกลุ่มกิจกำรเป็นผู้เช่ำ 
 

กลุ่มกิจกำรไดเ้ขำ้ท ำสัญญำเช่ำด ำเนินงำนท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรเช่ำพ้ืนท่ีส ำนกังำน สถำนท่ีจดัเก็บสินคำ้ สถำนท่ีจดัเก็บเคร่ืองแม่ข่ำย 
และสัญญำอื่น ๆ อำยขุองสัญญำมีระยะเวลำตั้งแต่ 1 ถึง 5 ปี โดยสำมำรถต่อสัญญำไดเ้ม่ือครบก ำหนด 
 

ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 และวนัท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 กลุ่มกิจกำรมีจ ำนวนเงินขั้นต ่ำท่ีตอ้งจ่ำยในอนำคตทั้งส้ิน
ภำยใตส้ัญญำเช่ำด ำเนินงำนที่บอกเลิกไม่ได ้ดงัน้ี 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ยังไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยังไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว 
 30 กันยำยน 31 ธันวำคม 30 กันยำยน 31 ธันวำคม 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 พันบำท พันบำท พันบำท พันบำท 
     

ไม่เกิน 1 ปี 17,079 14,196 13,059 9,780 

เกินกว่ำ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 20,869 18,552 16,932 17,290 

 37,948 32,748 29,991 27,070 

 
17 (ค) ภำระผูกพันในสัญญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ 
 

บริษทัไดท้ ำสัญญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำกบัสถำบนักำรเงินในประเทศเพ่ือป้องกนัควำมเส่ียงส ำหรับเจำ้หน้ีกำรคำ้ท่ี
เป็นเงินตรำต่ำงประเทศเพ่ือช ำระค่ำสิทธิเร่ิมแรกและค่ำสิทธิคิดตำมรำยได ้จ ำนวนเงินรวม 0.06 ลำ้นเหรียญสหรัฐอเมริกำ  

ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 และวนัท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 รำคำตำมสัญญำและมูลค่ำยุติธรรมของสัญญำอตัรำแลกเปล่ียน
ล่วงหนำ้  มีดงัน้ี 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวมและเฉพำะกิจกำร 

 รำคำตำมสัญญำ ข) มูลค่ำยุติธรรม ก) 

 ยังไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยังไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว 
 30 กันยำยน 31 ธันวำคม 30 กันยำยน 31 ธันวำคม 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 พันบำท พันบำท พันบำท พันบำท 
     

สัญญำอตัรำแลกเปล่ียนล่วงหนำ้ 55 - 55 - 
 
ก) มูลค่ำยตุิธรรมของสัญญำอตัรำแลกเปล่ียนล่วงหน้ำ คือ กำรปรับมูลค่ำของสัญญำท่ีบริษทัท ำไวก้บัธนำคำรตั้งแต่เร่ิมตน้ ดว้ยรำคำตลำด  

ณ วนัท่ีใน รำยงำนเพื่อสะทอ้นให้เห็นถึงมูลค่ำของสัญญำ ณ เวลำปัจจุบนัมำกขึ้น 
ข) รำคำตำมสัญญำของสัญญำอตัรำแลกเปล่ียนล่วงหน้ำ คือ มูลค่ำของสัญญำท่ีบริษทัท ำไวก้บัธนำคำรตั้งแต่เร่ิมตน้ และ จะตอ้งจ่ำยช ำระคืนเมื่อถึงวนั

ครบก ำหนดตำมสัญญำ 
   



บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวันท่ี 30 กันยำยน พ.ศ. 2562 
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18 รำยกำรกับบุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกัน 
 

เงินลงทุนในบริษทัย่อย และบริษทัร่วมท่ีส ำคญั เปิดเผยในหมำยเหตุ 9 
 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัอื่นเป็นบริษทัของกรรมกำรและครอบครัวของกรรมกำร ดงันั้นจึงถือเป็นกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
 

รำยกำรคำ้ท่ีส ำคญักบักิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั สำมำรถสรุปไดด้งัน้ี 
 

18 (ก) รำยได้จำกกำรขำยและบริกำร และอ่ืน ๆ 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุด 
   วันที่ 30 กันยำยน 

ยังไม่ได้ตรวจสอบ 
พ.ศ. 2562 
พันบำท 

ยังไม่ได้ตรวจสอบ 
พ.ศ. 2561 
พันบำท 

ยังไม่ได้ตรวจสอบ 
พ.ศ. 2562 
พันบำท 

ยังไม่ได้ตรวจสอบ 
พ.ศ. 2561 
พันบำท 

     

รำยได้ค่ำลิขสิทธ์ิและบริกำร     

บริษทัยอ่ย - - 2,896 2,179 

 - - 2,896 2,179 

     
รำยได้จำกกำรขำยบัตร     

บริษทัยอ่ย - - 1,564 10 

  - 1,564 10 

     
รำยได้ดอกเบีย้     

บริษทัยอ่ย - - - 737 

 - - - 737 

     
รำยได้อ่ืน     

กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 10 - 10 

 - 10 - 10 

 



บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวันท่ี 30 กันยำยน พ.ศ. 2562 
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18 รำยกำรกับบุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกัน (ต่อ) 
 

รำยกำรคำ้ท่ีส ำคญักบักิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั สำมำรถสรุปไดด้งัน้ี (ต่อ) 
 

18 (ก) รำยได้จำกกำรขำยและบริกำร และอ่ืน ๆ (ต่อ) 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุด 
   วันที่ 30 กันยำยน 

ยังไม่ได้ตรวจสอบ 
พ.ศ. 2562 
พันบำท 

ยังไม่ได้ตรวจสอบ 
พ.ศ. 2561 
พันบำท 

ยังไม่ได้ตรวจสอบ 
พ.ศ. 2562 
พันบำท 

ยังไม่ได้ตรวจสอบ 
พ.ศ. 2561 
พันบำท 

     

รำยได้ค่ำลิขสิทธ์ิและบริกำร     

บริษทัยอ่ย - - 9,960 5,738 

 - - 9,960 5,738 

     
รำยได้จำกกำรขำยบัตร     

บริษทัยอ่ย - - 1,712 94 

 - - 1,712 94 

     
รำยได้เงินปันผล     

บริษทัยอ่ย - -    - 3,540 

 - -    - 3,540 

     
รำยได้ดอกเบีย้     

บริษทัยอ่ย - -    39 2,374 

 - -    39 2,374 

     
รำยได้อ่ืน     

กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 5,909 - 5,909 

 - 5,909 - 5,909 

 
 
 
 



บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวันท่ี 30 กันยำยน พ.ศ. 2562 
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18 รำยกำรกับบุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกัน (ต่อ) 
 

รำยกำรคำ้ท่ีส ำคญักบักิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั สำมำรถสรุปไดด้งัน้ี (ต่อ) 
 

18 (ข) กำรซ้ือสินค้ำและบริกำร และอ่ืน ๆ 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุด 
   วันที่ 30 กันยำยน 

ยังไม่ได้ตรวจสอบ 
พ.ศ. 2562 
พันบำท 

ยังไม่ได้ตรวจสอบ 
พ.ศ. 2561 
พันบำท 

ยังไม่ได้ตรวจสอบ 
พ.ศ. 2562 
พันบำท 

ยังไม่ได้ตรวจสอบ 
พ.ศ. 2561 
พันบำท 

     

ค่ำลิขสิทธ์ิและค่ำบริหำรจัดกำร     

บริษทัยอ่ย - - 4,954 5,286 

 - - 4,954 5,286 
     

ต้นทุนจำกกำรจ ำหน่ำยบัตร        

บริษทัยอ่ย - - 147 10 

 - - 147 10 
     

ต้นทุนค่ำเผยแพร่เกม     
บริษทัยอ่ย - - - 863 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 7 - 7 

 - 7 - 870 

 



บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวันท่ี 30 กันยำยน พ.ศ. 2562 
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18 รำยกำรกับบุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกัน (ต่อ) 
 

รำยกำรคำ้ท่ีส ำคญักบักิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั สำมำรถสรุปไดด้งัน้ี (ต่อ) 
 

18 (ข) กำรซ้ือสินค้ำและบริกำร และอ่ืน ๆ (ต่อ) 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุด 
   วันที ่วันที่ 30 กันยำยน 

ยังไม่ได้ตรวจสอบ 
พ.ศ. 2562 
พันบำท 

ยังไม่ได้ตรวจสอบ 
พ.ศ. 2561 
พันบำท 

ยังไม่ได้ตรวจสอบ 
พ.ศ. 2562 
พันบำท 

ยังไม่ได้ตรวจสอบ 
พ.ศ. 2561 
พันบำท 

     

ค่ำลิขสิทธ์ิและค่ำบริหำรจัดกำร     

บริษทัยอ่ย - - 14,868 17,243 

 - - 14,868 17,243 

     
ต้นทุนจำกกำรจ ำหน่ำยบัตร        

บริษทัยอ่ย - - 282 89 

 - - 282 89 

     
ต้นทุนค่ำเผยแพร่เกม     
บริษทัยอ่ย - - - 11,993 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 38 - 38 

 - 38 - 12,031 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวันท่ี 30 กันยำยน พ.ศ. 2562 
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18 รำยกำรกับบุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกัน (ต่อ) 
 

รำยกำรคำ้ท่ีส ำคญักบักิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั สำมำรถสรุปไดด้งัน้ี (ต่อ) 
 

18 (ค) ยอดคงเหลือที่เกิดจำกกำรซ้ือขำยสินค้ำและบริกำรและอ่ืน ๆ 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ยังไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยังไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว 
 30 กันยำยน 31 ธันวำคม 30 กันยำยน 31 ธันวำคม 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 พันบำท พันบำท พันบำท พันบำท 
     

ลูกหนีก้ำรค้ำ (หมำยเหตุ 6)     
บริษทัยอ่ย - - 11,926 40,854 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 20,086 19,400 20,086 19,409 
รวม 20,086 19,400 32,012 60,263 

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

 686 - 12,612 31,694 

     

ลูกหนีกิ้จกำรท่ีเก่ียวข้องกัน      
   รำยได้ค้ำงรับและดอกเบีย้ค้ำงรับ     

   จำกกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน     

    (หมำยเหตุ 6)     

บริษทัยอ่ย - ลูกหน้ีอื่น - 718 8,920 15,725 

                         - ดอกเบ้ียคำ้งรับ - - 15 5,689 
รวม - 718 8,935 21,414 
หกั ค่ำเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ - - (15) (17,118) 

 - 718 8,920 4,296 
     

เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ่ื้น     
   (หมำยเหตุ 12)     
บริษทัยอ่ย - - 1,940 2,397 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 208 - - 4 

 208 - 1,940 2,401 



บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวันท่ี 30 กันยำยน พ.ศ. 2562 
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18 รำยกำรกับบุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกัน (ต่อ) 
 

รำยกำรคำ้ท่ีส ำคญักบักิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั สำมำรถสรุปไดด้งัน้ี (ต่อ) 
 

18 (ง) เงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กิจกำรท่ีเก่ียวข้องกัน 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ยังไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยังไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว 

 30 กันยำยน 31 ธันวำคม 30 กันยำยน 31 ธันวำคม 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 พันบำท พันบำท พันบำท พันบำท 
     

เงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กิจกำร     
   ที่เก่ียวข้องกัน     
บริษทัยอ่ย - - 500 500 

หกั  ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ - - (500) - 

 - - - 500 
 

กำรเคล่ือนไหวของเงินให้กูยื้มระยะสั้นแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัในระหว่ำงงวดแสดงไวด้งัต่อไปน้ี 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 พันบำท 
  

ส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2562  
ยอดคงเหลือตน้งวด 500 
ตดัจ ำหน่ำยเงินให้กูย้ืมในงวด (4,383) 
กลบัรำยกำรขำดทุนจำกค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ 4,383 

ค่ำเผื่อดอ้ยค่ำในงวด (500) 

ยอดคงเหลือปลำยงวด - 
 
 

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกันเป็นเงินให้กู้ยืมท่ีไม่มีหลักทรัพยค์  ้ ำประกนั มีก ำหนดช ำระคืนเม่ือทวงถำมและ 
คิดดอกเบ้ียในอตัรำร้อยละ 3.90 ต่อปี 
 



บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวันท่ี 30 กันยำยน พ.ศ. 2562 
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18 รำยกำรกับบุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกัน (ต่อ) 
 

รำยกำรคำ้ท่ีส ำคญักบักิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั สำมำรถสรุปไดด้งัน้ี (ต่อ) 
 

18 (จ) เงินให้กู้ยืมระยะยำวแก่กิจกำรท่ีเก่ียวข้องกัน 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ยังไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยังไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว 
 30 กันยำยน 31 ธันวำคม 30 กันยำยน 31 ธันวำคม 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 พันบำท พันบำท พันบำท พันบำท 
     

เงินให้กู้ยืมระยะยำวแก่กิจกำร     
   ที่เก่ียวข้องกัน     
บริษทัยอ่ย - - - 4,000 
หกั ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ - - - (4,000) 

 - - - - 
 

กำรเคล่ือนไหวของเงินกูยื้มระยะยำวแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัในระหว่ำงงวดแสดงไวด้งัต่อไปน้ี 
 

 

ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะ
กิจกำร 

 พันบำท 
  

ส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2562  
ยอดคงเหลือตน้งวด - 
ตดัจ ำหน่ำยระหว่ำงงวด (4,000) 

กลบัรำยกำรขำดทุนจำกค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ 4,000 

ยอดคงเหลือปลำยงวด - 
 



บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวันท่ี 30 กันยำยน พ.ศ. 2562 

 

39 

18 รำยกำรกับบุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกัน (ต่อ) 
 

รำยกำรคำ้ท่ีส ำคญักบักิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั สำมำรถสรุปได้ดงัน้ี (ต่อ) 
 

18 (ฉ) ค่ำตอบแทนผู้บริหำรส ำคัญของกิจกำร 
 

ค่ำตอบแทนผู้บริหำรส ำคัญของกิจกำรส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยำยน พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561  
มีรำยละเอียดดงัน้ี 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยำยน 

ยังไม่ได้
ตรวจสอบ 
พ.ศ. 2562 
พันบำท 

ยังไม่ได้
ตรวจสอบ 
พ.ศ. 2561 
พันบำท 

ยังไม่ได้
ตรวจสอบ 
พ.ศ. 2562 
พันบำท 

ยังไม่ได้
ตรวจสอบ 
พ.ศ. 2561 
พันบำท 

     

เงินเดือนและผลประโยชน์ระยะสั้นอื่น 5,195 7,094 3,031 4,325 

ผลประโยชน์เม่ือออกจำกงำน 346 335 150 57 

 5,541 7,429 3,181 4,382 

 
ค่ำตอบแทนผู้บ ริหำรส ำคัญของกิจกำรส ำหรับงวด เก้ำเดือน ส้ินสุดวันท่ี  30 กันยำยน  พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561  
มีรำยละเอียดดงัน้ี 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยำยน 

ยังไม่ได้
ตรวจสอบ 
พ.ศ. 2562 
พันบำท 

ยังไม่ได้
ตรวจสอบ 
พ.ศ. 2561 
พันบำท 

ยังไม่ได้
ตรวจสอบ 
พ.ศ. 2562 
พันบำท 

ยังไม่ได้
ตรวจสอบ 
พ.ศ. 2561 
พันบำท 

     

เงินเดือนและผลประโยชน์ระยะสั้นอื่น 14,709 21,680 8,142 13,269 

ผลประโยชน์เม่ือออกจำกงำน 1,044 995 450 178 

 15,753 22,675 8,952 13,447 

 



บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวันท่ี 30 กันยำยน พ.ศ. 2562 
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19 สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นเงินตรำต่ำงประเทศ 
 

กลุ่มกิจกำรมียอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีส ำคญัท่ีเป็นสกุลเงินตรำต่ำงประเทศดงัน้ี 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 

 สินทรัพย์ทำงกำรเงิน หนี้สินทำงกำรเงิน อัตรำแลกเปลีย่นเฉลีย่ 

 
ยังไม่ได้

ตรวจสอบ 
 

ตรวจสอบแล้ว 
ยังไม่ได้

ตรวจสอบ 
 

ตรวจสอบแล้ว 
ยังไม่ได้ 

ตรวจสอบ 
 

ตรวจสอบแล้ว 
 30 กันยำยน 31 ธันวำคม 30 กันยำยน 31 ธันวำคม 30 กันยำยน 31 ธันวำคม 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

สกุลเงิน หลักพัน หลักพัน หลักพัน หลักพัน (บำทต่อ 1 หน่วยเงินตรำต่ำงประเทศ) 

       
เหรียญสหรัฐอเมริกำ 1,990 1,279 1,820 717 30.5919 32.4498 
ยโูร - - 5 15 33.4265 37.1252 
ริงกิตมำเลเซีย 1,771 2,769 60 69 7.3079 7.8056 
เหรียญสิงคโปร์ 448 529 116 169 22.1459 23.6942 
เปโซฟิลิปปินส์ 93,755 57,413 58,787 1,078 0.5917 0.6183 
รูเปียอินโดนีเซีย 83,576 52,815 - 406,694 0.0022 0.0022 
 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 สินทรัพย์ทำงกำรเงิน หนี้สินทำงกำรเงิน อัตรำแลกเปลีย่นเฉลีย่ 

 
ยังไม่ได้

ตรวจสอบ 
 

ตรวจสอบแล้ว 
ยังไม่ได้

ตรวจสอบ 
 

ตรวจสอบแล้ว 
ยังไม่ได้ 

ตรวจสอบ 
 

ตรวจสอบแล้ว 
 30 กันยำยน 31 ธันวำคม 30 กันยำยน 31 ธันวำคม 30 กันยำยน 31 ธันวำคม 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

สกุลเงิน หลักพัน หลักพัน หลักพัน หลักพัน (บำทต่อ 1 หน่วยเงินตรำต่ำงประเทศ) 

       
เหรียญสหรัฐอเมริกำ 1,480 1,035 1,321 298 30.5919 32.4498 
ยโูร - - 5 15 33.4265 37.1252 
ริงกิตมำเลเซีย - - - - 7.3079 7.8056 
เหรียญสิงคโปร์ - - 72 87 22.1459 23.6942 
เปโซฟิลิปปินส์ 19,905 56,690 - 459 0.5917 0.6183 
รูเปียอินโดนีเซีย - 35,603 - - 0.0022 0.0022 
 
บริษทัมีสัญญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำกบัสถำบนักำรเงินในประเทศแห่งหน่ึงเพื่อป้องกนัควำมเส่ียงส ำหรับเจำ้หน้ีกำรคำ้
ท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศ แต่อยำ่งไรก็ตำมกลุ่มกิจกำรยงัมีควำมเส่ียงจำกกำรมีเงินลงทุนในบริษทัย่อยในต่ำงประเทศ ซ่ึงกลุ่มกิจกำร
ไม่ไดท้ ำสัญญำป้องกนัควำมเส่ียงอตัรำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศไว ้
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