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รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการของบริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชัน จํากัด (มหาชน)  

ขา้พเจา้ไดส้อบทานขอ้มูลทางการเงินรวมระหว่างกาลของบริษทั เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชนั จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และ           

ขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหวา่งกาลของบริษทั เอเชียซอฟท ์คอร์ปอเรชนั จาํกดั (มหาชน) ซึงประกอบดว้ย งบแสดงฐานะ

การเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 และงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมและงบกาํไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น

เฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสาํหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุ

ประกอบขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ ซึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูร้ับผิดชอบในการจดัทาํและนําเสนอขอ้มูลทาง

การเงินรวมและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลนีตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 34 เรือง “การรายงานทางการเงิน

ระหว่างกาล” ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการให้ขอ้สรุปเกียวกบัขอ้มูลทางการเงินรวมและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

ระหว่างกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้  

ขอบเขตการสอบทาน 

ขา้พเจ้าไดป้ฏิบตัิงานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผูส้อบ

บญัชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลประกอบดว้ย การใช้วิธีการสอบถามบุคลากรซึงส่วน

ใหญ่เป็นผูร้ับผิดชอบดา้นการเงินและบญัชี และการวิเคราะห์เปรียบเทียบ และวิธีการสอบทานอนื การสอบทานนีมีขอบเขตจาํกดั

กว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ทาํให้ขา้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเชือมนัว่าจะพบเรืองทีมีนัยสําคญัทงัหมดซึง

อาจจะพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันนัขา้พเจา้จึงไม่อาจแสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลทีสอบทานได ้

ข้อสรุป 

ขา้พเจา้ไม่พบสิงทีเป็นเหตุให้เชือวา่ขอ้มูลทางการเงินรวมและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลดังกล่าวไม่ไดจ้ดัทาํขึน

ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 34 เรือง “การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล” ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 

 

 

 

สมภพ ผลประสาร 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 6941 

 

บริษัท มาซาร์ส จํากัด 

กรุงเทพมหานคร 

14 พฤษภาคม 2564 



บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชัน จํากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที 31 มีนาคม พ.ศ. 2564

ยังไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยังไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5 426,774 324,773 207,021 148,788

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน 6 79,919 43,591 30,865 70,800

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวยีนอืน 7 301,135 278,731 181,533 163,543

ค่าสิทธิจ่ายล่วงหนา้ 5,820 4,647 2,461 1,331

สินทรัพยห์มุนเวยีนอืน 8 33,817 35,252 18,473 18,577

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 847,465 686,994 440,353 403,039

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝากธนาคารทีตดิภาระคาํประกนั 9 5,368 5,368 5,368 5,368

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 10 (ก) - - 142,083 18,008

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 10 (ข) 10,287 11,755 - -

อุปกรณ์ 11 13,396 13,509 6,351 6,432

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 11 15,340 17,599 10,317 11,701

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 11 58,490 69,324 35,381 42,406

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 3,909 3,793 - -

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอืน 4,973 4,952 4,462 4,456

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 111,763 126,300 203,962 88,371

รวมสินทรัพย์ 959,228 813,294 644,315 491,410

กรรมการ  ____________________________________                   กรรมการ  ___________________________________________

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่เป็นส่วนหนึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลนี
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ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการข้อมูลทางการเงินรวม



บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชัน จํากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ่)

ณ วันที 31 มีนาคม พ.ศ. 2564

ยังไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยังไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสินหมุนเวียน

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน 12 124,122 146,028 34,702 59,876

รายไดรั้บล่วงหนา้ 13 113,461 107,012 44,749 42,302

ส่วนของหนีสินจากคดีความฟ้องร้อง

   ทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 14 - 5,514 - 5,514

ส่วนของหนีสินตามสญัญาเช่า

   ทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 8,418 9,426 4,717 5,206

เงินกูย้มืระยะสนัจากกรรมการ 20 (ง) 478 478 - -

หนีสินหมุนเวยีนอืน 47,786 17,902 11,938 3,615

รวมหนีสินหมุนเวียน 294,265 286,360 96,106 116,513

หนีสินไม่หมุนเวียน

หนีสินตามสญัญาเช่า 5,072 6,356 4,491 5,271

หนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 4,698 4,558 - -

ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังาน 24,611 21,769 15,081 12,687

ประมาณการหนีสินไม่หมุนเวยีนอืน 1,536 1,510 1,536 1,510

รวมหนีสินไม่หมุนเวียน 35,917 34,193 21,108 19,468

รวมหนีสิน 330,182 320,553 117,214 135,981

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่เป็นส่วนหนึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลนี

3

ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการข้อมูลทางการเงินรวม



บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชัน จํากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ่)

ณ วันที 31 มีนาคม พ.ศ. 2564

ยังไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยังไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ตอ่)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุน้

   ทุนจดทะเบียน

      หุน้สามญัจาํนวน 513,268,123 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.5 บาท

          (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 

             จาํนวน 572,840,120 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.5 บาท) 15 256,634 286,420 256,634 286,420

   ทุนทีออกและชาํระแลว้

      หุน้สามญัจาํนวน 421,615,224 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.5 บาท

          (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 

             จาํนวน 414,485,404 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.5 บาท) 15 210,808 207,243 210,808 207,243

ส่วนเกินมูลค่าหุน้ 15, 16 4,226 1,659 4,226 1,659

สาํรองส่วนทุนจากการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 16 8,786 5,333 8,786 5,333

กาํไรสะสม

   จดัสรรแลว้ - ทุนสาํรองตามกฎหมาย 6,182 6,182 6,182 6,182

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 351,594 248,779 297,099 135,012

องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุน้ (22,302) (25,798) - -

รวมส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัใหญ่ 559,294 443,398 527,101 355,429

ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 69,752 49,343 - -

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 629,046 492,741 527,101 355,429

รวมหนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 959,228 813,294 644,315 491,410

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่เป็นส่วนหนึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลนี

4

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ



ยังไม่ได้ตรวจสอบ ยังไม่ได้ตรวจสอบ ยังไม่ได้ตรวจสอบ ยังไม่ได้ตรวจสอบ

31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ 4 429,625 189,868 113,704 99,715

ตน้ทุนขายและการใหบ้ริการ (178,605) (95,315) (48,979) (44,348)

กําไรขันต้น 251,020 94,553 64,725 55,367

รายไดอื้น 9,584 2,495 21,977 4,973

ค่าใชจ่้ายในการขาย (31,454) (35,500) (6,275) (19,823)

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (78,758) (37,421) (40,216) (26,760)

กลบัรายการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - - 124,075 -

ตน้ทุนทางการเงิน (247) (357) (189) (291)

ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (1,468) 979 - -

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 148,677 24,749 164,097 13,466

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 17 (24,423) (985) - -

กําไรสุทธิสําหรับงวด 124,254 23,764 164,097 13,466

กําไรเบ็ดเสร็จอืน:

รายการทีจะไม่จัดประเภทรายการใหม่ไปยัง

   กําไรหรือขาดทุนในภายหลัง

กาํไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่าใหม่ของภาระผูกพนั

   ผลประโยชน์พนกังาน (2,010) - (2,010) -

รายการทีจะจัดประเภทรายการใหม่ไปยัง

   กําไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลต่างของอตัราแลกเปลียนจากการแปลงค่า

    งบการเงินทีเป็นเงินตราต่างประเทศ 4,476 734 - -

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 126,720 24,498 162,087 13,466

การแบ่งปันกําไรสุทธิ

ส่วนทีเป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบริษทัใหญ่ 104,825 20,489 164,097 13,466

ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 19,429 3,275 - -

124,254 23,764 164,097 13,466

การแบ่งปันกําไรเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนทีเป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบริษทัใหญ่ 106,311 21,557 162,087 13,466

ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 20,409 2,941 - -

126,720 24,498 162,087 13,466

กําไรต่อหุ้น บาท บาท บาท บาท

กาํไรต่อหุน้ขนัพนืฐาน 18 0.25 0.05 0.40 0.03

กาํไรต่อหุน้ปรับลด 18 0.25 0.05 0.39 0.03
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หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่เป็นส่วนหนึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลนี

บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชัน จํากัด (มหาชน)

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 31 มีนาคม พ.ศ. 2564

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ



กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอนื การเปลยีนแปลง

สํารองส่วนทุนจาก จัดสรรแล้ว - ผลต่างจากการแปลงค่า ส่วนได้เสียของ รวมองค์ประกอบอืน รวมส่วนของ

ทุนทอีอกและ ส่วนเกิน การจ่ายโดยใช้ ทุนสํารอง งบการเงนิทีเป็น บริษทัใหญ่ ของส่วนของ ผู้เป็นเจ้าของ ส่วนได้เสียทไีม่มี รวมส่วนของ

ชําระแล้ว มูลค่าหุ้น หุ้นเป็นเกณฑ์ ตามกฎหมาย ยังไม่ได้จัดสรร เงินตราต่างประเทศ ในบริษทัย่อย ผู้ถือหุ้น ของบริษทัใหญ่ อํานาจควบคุม ผู้ถือหุ้น

หมายเหตุ พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี1 มกราคม พ.ศ. 2563 409,877 - - - (256,520) (15,007) (11,589) (26,596) 126,761 14,970 141,731

การเปลยีนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นสําหรับงวด

กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด - - - - 20,489 1,068 - 1,068 21,557 2,941 24,498

ยอดคงเหลือวนัท ี31 มีนาคม พ.ศ. 2563 409,877 - - - (236,031) (13,939) (11,589) (25,528) 148,318 17,911 166,229

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี1 มกราคม พ.ศ. 2564 207,243 1,659 5,333 6,182 248,779 (14,209) (11,589) (25,798) 443,398 49,343 492,741

การเปลยีนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นสําหรับงวด

ออกหุน้สามญัจากการใชสิ้ทธิใบสาํคญัแสดงสิทธิ 15 3,565 2,567 - - - - - - 6,132 - 6,132

การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 15, 16 - - 3,453 - - - - 3,453 - 3,453

กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด - - - - 102,815 3,496 - 3,496 106,311 20,409 126,720

ยอดคงเหลือวนัท ี31 มีนาคม พ.ศ. 2564 210,808 4,226 8,786 6,182 351,594 (10,713) (11,589) (22,302) 559,294 69,752 629,046

6

บริษทั เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชัน จํากัด (มหาชน)

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2564

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลแบบยอ่เป็นส่วนหนึงของขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลนี

ข้อมูลทางการเงนิรวม (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

ส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษทัใหญ่

กําไร (ขาดทุน) สะสม

องค์ประกอบอืนของส่วนของผู้ถือหุ้น



สํารองส่วนทุนจาก

ทุนทีออกและ ส่วนเกนิ การจ่ายโดยใช้ จัดสรรแล้ว - รวมส่วนของ

ชําระแล้ว มูลค่าหุ้น หุ้นเป็นเกณฑ์ ทุนสํารองตามกฎหมาย ยงัไม่ได้จัดสรร ผู้ถือหุ้น

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี1 มกราคม พ.ศ. 2563 409,877 - - - (272,825) 137,052

การเปลยีนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นสําหรับงวด

กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด - - - - 13,466 13,466

ยอดคงเหลือวนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 409,877 - - - (259,359) 150,518

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี1 มกราคม พ.ศ. 2564 207,243 1,659 5,333 6,182 135,012 355,429

การเปลยีนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นสําหรับงวด

ออกหุน้สามญัจากการใชสิ้ทธิใบสาํคญัแสดงสิทธิ 15 3,565 2,567 - - - 6,132

การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 15, 16 - - 3,453 - - 3,453

กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด - - - - 162,087 162,087

ยอดคงเหลือวนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 210,808 4,226 8,786 6,182 297,099 527,101

7

บริษทั เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชัน จํากดั (มหาชน)

ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่เป็นส่วนหนึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลนี

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตอ่)

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัท ี31 มีนาคม พ.ศ. 2564

กาํไร (ขาดทุน) สะสม



บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชัน จํากัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 31 มีนาคม พ.ศ. 2564

ยังไม่ได้ตรวจสอบ ยังไม่ได้ตรวจสอบ ยังไม่ได้ตรวจสอบ ยังไม่ได้ตรวจสอบ

31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 

กาํไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 148,677 24,749 164,097 13,466

รายการปรับปรุง

   ค่าเสือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 11 13,872 12,650 9,392 8,210

   หนีสงสยัจะสูญ - 141 - -

   ขาดทุนจากการเปลียนแปลงมูลค่า

       สินทรัพยท์างการเงินทียงัไม่เกิดขึนจริง 2,010 - 2,010 -

   (กาํไร) ขาดทุนจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ (364) 178 (364) (92)

   (กาํไร) ขาดทุนจากอตัราแลกเปลียนทียงัไม่เกิดขึนจริง (204) 822 (232) 793

   ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายสินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 2,837 - - -

กาํไรจากการเลิกกิจการของบริษทัยอ่ย - - (1,005) -

   กลบัรายการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 10 (ก) - - (124,075) -

   ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน 549 504 384 340

   ค่าใชจ่้ายทีเกิดจากการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 16 3,453 - 3,453 -

   ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 10 (ข) 1,468 (979) - -

   ตน้ทุนทางการเงิน 247 357 189 291

กระแสเงินสดก่อนการเปลียนแปลงในสินทรัพย์

   และหนีสินดาํเนินงาน 172,545 38,422 53,849 23,008

การเปลียนแปลงในสินทรัพยแ์ละหนีสินดาํเนินงาน

   ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน (36,732) (1,146) (4,810) 6,690

   ค่าสิทธิจ่ายล่วงหนา้ (1,092) (2,709) (1,050) -

   สินทรัพยห์มุนเวยีนอืน 1,356 (6,918) 343 (2,681)

   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอืน (21) (271) (6) (7)

   เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน (19,657) 7,622 (22,885) 3,610

   รายไดรั้บล่วงหนา้ 6,449 5,183 2,447 4,182

   หนีสินจากคดีความฟ้องร้อง (5,514) (5,109) (5,514) (5,109)

   หนีสินหมุนเวยีนอืน 8,921 1,714 8,323 693

เงินสดไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน 126,255 36,788 30,697 30,386

   ดอกเบียรับ 376 134 - 119

   ดอกเบียจ่าย (87) (128) (127) (86)

   จ่ายภาษีเงินได้ (3,358) (1,090) (239) (438)

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน 123,186 35,704 30,331 29,981

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่เป็นส่วนหนึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลนี

8

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ



บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชัน จํากัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ตอ่)

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 31 มีนาคม พ.ศ. 2564

ยังไม่ได้ตรวจสอบ ยังไม่ได้ตรวจสอบ ยังไม่ได้ตรวจสอบ ยังไม่ได้ตรวจสอบ

31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินฝากธนาคารทีตดิภาระคาํประกนัลดลง - (20) - (20)

เงินสดจ่ายเงินใหกู้ยื้มระยะสนัแก่บริษทัยอ่ย - - - (12,976)

เงินสดจ่ายสินทรพัยท์างการเงินหมุนเวยีนอืน 7 (21,316) - (20,000) -

เงินสดรับจากการลดทุนในกิจการทีเกียวขอ้งกนั - - 44,745 -

เงินสดรับจากการเลิกกิจการของบริษทัยอ่ย - - 1,005 -

เงินสดจ่ายซืออุปกรณ์ (1,106) (2,876) (614) (37)

เงินสดจ่ายซือสินทรพัยไ์ม่มีตวัตน (3,963) (16,991) (2,728) (16,792)

เงินสดรับจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 365 145 365 92

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (26,020) (19,742) 22,773 (29,733)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงินลดลงสุทธิ - (6,290) - (6,290)

เงินสดจ่ายชาํระหนีสินตามสญัญาเช่า (2,543) (1,970) (1,305) (1,179)

เงินสดรับค่าหุน้จากการใชสิ้ทธิใบสาํคญัแสดงสิทธิ 15 6,132 - 6,132 -

-                            
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงนิ 3,589 (8,260) 4,827 (7,469)

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 944                        (750)                      - -

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพมิขึน (ลดลง) สุทธิ 101,699 6,952 57,931 (7,221)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด 324,773 145,368 148,788 116,384

กาํไรจากอตัราแลกเปลียนทียงัไม่เกิดขึนจริง

   ของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 302 1,103 302 1,103

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด 426,774 153,423 207,021 110,266

รายการทีไม่ใช่เงินสด

ซือสินทรพัยสิ์ทธิการใชภ้ายใตส้ญัญาเช่า 13,490 7,074 9,208 2,988

ซือสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนโดยยงัไม่ไดช้าํระเงิน - 3,283 - 3,283

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่เป็นส่วนหนึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลนี

9

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ



บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชัน จํากัด (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 31 มีนาคม พ.ศ. 2564  

 

10 

1 ข้อมูลทัวไป 

บริษทั เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชัน จาํกดั (มหาชน) (“บริษทั”) เป็นบริษทัมหาชนจาํกดั ซึงจดัตงัขึนในประเทศไทย และมีทีอยู่

ตามทีไดจ้ดทะเบียนดงันี 

 9/283-5 ชนั 28 อาคาร ยเูอม็ ทาวเวอร์ ถนนรามคาํแหง แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 

บริษทัเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เพือวตัถุประสงคใ์นการรายงานขอ้มูล จึงรวมเรียกบริษทัและ

บริษทัยอ่ยว่า “กลุ่มกิจการ” 

ข้อ มูลท างการเงิน รวมแล ะข้อมู ลท างก ารเงิน เฉ พ าะกิจ ก ารระห ว่างกาลได้ รับ อ นุ มัติ จาก ค ณ ะ ก รรม การบริษัท 

เมือวนัที 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 

ขอ้มูลทางการเงินรวมและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลทีนาํเสนอนีไดมี้การสอบทานแต่ยงัไม่ไดต้รวจสอบ 

2 นโยบายการบัญชี 

 

เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงิน 
 

ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลไดจ้ดัทาํขึนตามมาตรฐานการบญัชีไทย ฉบบัที 34 เรืองการรายงานทางการเงินระหว่างกาล ขอ้มูล

ทางการเงินหลกั (คือ งบแสดงฐานะการเงิน งบกาํไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นและงบกระแส

เงินสด) ไดน้าํเสนอในรูปแบบทีสอดคลอ้งกบัรูปแบบของงบการเงินประจาํปีซึงเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีไทย ฉบบัที 1 

เรือง การนาํเสนองบการเงิน  ส่วนหมายเหตุประกอบงบการเงินจดัทาํเป็นแบบย่อ บริษทัไดเ้ปิดเผยหมายเหตปุระกอบ งบ

การเงินเพมิเติมตามขอ้กาํหนดในประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยที์ออกภายใตพ้ระราชบญัญตัิ

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์  
 

ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลนีควรอา่นควบคู่กบังบการเงินของรอบปีบญัชีวนัที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 
 

ขอ้มูลทางการเงินรวมและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลฉบบัภาษาองักฤษจดัทาํขึนจากขอ้มูลทางการเงินระหว่าง

กาลภาษาไทยทีจดัทาํตามกฎหมาย ในกรณีทีมีเนือความขดัแยง้กันหรือมีการตีความแตกต่างกันให้ใช้ข้อมูลทางการเงิน

ระหว่างกาลฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 

ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลนีจดัทาํขึนโดยใช้นโยบายการบญัชีและวิธีการคาํนวณเช่นเดียวกบัทีใชใ้นงบการเงินสําหรับปี

สินสุดวนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563  

รายจ่ายทีเกิดขึนเป็นครังคราวในระหว่างงวดปีบญัชีจะแสดงเป็นค่าใชจ่้ายหรือค่าใชจ้่ายรอการตดับญัชีโดยใชเ้กณฑ์เดียวกบั

การแสดงรายจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายหรือค่าใชจ้่ายรอการตดับญัชี ณ วนัสินงวดปีบญัชี 
 

ภาษีเงินไดร้ะหว่างกาลตงัคา้งจ่ายไวโ้ดยใชอ้ตัราภาษีเดียวกบัทีใชก้บัผลกาํไรรวมทงัปีทคีาดวา่จะได ้
 

 

 



บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชัน จํากัด (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
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3 การประมาณการ 

ในการจดัทาํขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล ผูบ้ริหารตอ้งใชดุ้ลยพินิจ การประมาณการและขอ้สมมติทีมีผลกระทบต่อการนาํ

นโยบายการบญัชีมาใช ้และจาํนวนเงินของสินทรัพยแ์ละหนีสิน รายได้และค่าใชจ้่าย ผลทีเกิดขึนจริงอาจจะแตกต่างจากการ

ประมาณการ 

ในการจดัทาํขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล ผูบ้ริหารจะใชดุ้ลยพินิจทีมีนยัสําคญัในการนาํนโยบายการบญัชีของกลุ่มกิจการ

และแหล่งทีมาของข้อมูลทีสําคัญของความไม่แน่นอนในการประมาณการทีมีอยู่มาใช้เช่นเดียวกับงบการเงินรวมและ             

งบการเงินเฉพาะกิจการสาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 

 

4 ข้อมูลจําแนกตามส่วนงาน 

คณะกรรมการบริษทั คือ ผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงานของกลุ่มกิจการ ผูบ้ริหารกาํหนดส่วนงานดาํเนินงานจาก

ขอ้มูลทีถูกสอบทานโดยคณะกรรมการบริษทั และมีวตัถุประสงคเ์พือจดัสรรทรัพยากรและประเมินผลการปฏิบตัิงาน 

คณะกรรมการบริษทัพิจารณาธุรกิจจากเขตภูมิศาสตร์และประเภทผลิตภณัฑ์และบริการ สําหรับเขตภูมิศาสตร์ ผูบ้ริหาร

พิจารณาจากผลการปฏิบตัิงานในเขตประเทศไทย ประเทศสิงคโปร์ ประเทศมาเลเซีย ประเทศฟิลิปปินส์และประเทศอืนๆ 

สําหรับประเภทผลิตภณัฑ์และบริการ ผูบ้ริหารพิจารณากิจกรรมจากการให้บริการเกมออนไลน์ และจากการเป็นตวัแทน

จาํหน่ายในเขตภมิูศาสตร์เหล่านี รายไดห้ลกัของกิจการเกิดจากการให้บริการเกมออนไลน์  

คณะกรรมการบริษทัไดป้ระเมินผลการปฏิบติัการของส่วนงานดาํเนินงานโดยวดัมูลค่าของกาํไรก่อนดอกเบียก่อนค่าใช้จ่าย

ทางภาษีทีได้ปรับปรุงแลว้ เกณฑ์ในการวดัมูลค่านันไม่รวมหน่วยงานดาํเนินงานทียกเลิกและผลกระทบของค่าใช้จ่ายทีไม่ควร

เกิดขึนอกีจากส่วนงานดาํเนินงาน เช่น ตน้ทุนปรับโครงสร้าง ค่าใชจ้่ายเกียวกบักฎหมาย และการดอ้ยค่าของค่าความนิยม เมือการ

ดอ้ยค่านนัเกิดจากเหตุการณ์ทีเกิดไม่บ่อย การวดัมูลค่านนัจะไม่รวมผลกระทบของการจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑที์ชาํระดว้ยตรา

สารทุน และกาํไรขาดทุนทียงัไม่รับรู้ของสินทรัพยท์างการเงิน นอกจากนีรายไดท้างการเงินและตน้ทุนทางการเงินจะไม่ถูก

จดัสรรไปยงัส่วนงานดาํเนินงาน เพราะฝ่ายบริหารการเงินส่วนกลางทาํหน้าทีบริหารจดัการเกียวกบัการเงินของกลุ่มกิจการ 

รายไดร้ะหว่างส่วนงานนนัมีการต่อรองราคากนัเป็นอิสระในลกัษณะของผูที้ไมมี่ความเกียวขอ้งกนั รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอกที

รายงานแก่คณะกรรมการบริษทันนัวดัมูลค่าลกัษณะเดียวกนักบัมูลค่าในกาํไรหรือขาดทุน 

ขอ้มูลส่วนงานดาํเนินงานทีนาํเสนอนีสอดคลอ้งกบัรายงานภายในของบริษทัทีผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงาน

ไดรั้บและสอบทานอย่างสมาํเสมอเพือใช้ในการตดัสินใจในการจดัสรรทรัพยากรให้กบัส่วนงานและประเมินผลการดาํเนินงาน

ของส่วนงาน ทงันีผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงานของบริษทั คือคณะกรรมการบริษทั 

 

 

 



บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชัน จํากัด (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
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4 ข้อมูลจําแนกตามส่วนงาน (ต่อ) 

เพอืวตัถุประสงคใ์นการบริหารงาน บริษทัและบริษทัยอ่ยจดัโครงสร้างองคก์รเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภณัฑแ์ละ

บริการ บริษทัและบริษทัยอ่ยมีส่วนงานทีรายงานทงัสิน 2 ส่วนงาน ดงันี  

- ส่วนงานทีให้บริการเกมทีดาํเนินงานผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ซึงเป็นการปฏิบติัตามสญัญาลิขสิทธิการเผยแพร่เกมกบัผูพ้ฒันา

เกม และ 

- ส่วนงานจากการเป็นตวัแทนจาํหน่าย เป็นส่วนงานการให้บริการช่องทางการชาํระเงิน 
 

ผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดสอบทานผลการดาํเนินงานของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจากกนัเพือวตัถุประสงคใ์นการตดัสินใจเกียวกบั

การจดัสรรทรัพยากรและการประเมินผลการปฏิบติังาน บริษทัประเมินผลการปฏิบติังานของส่วนงานโดยพิจารณาจากกาํไรหรือ

ขาดทุนจากการดาํเนินงานซึงวดัมูลค่าโดยใชเ้กณฑเ์ดียวกบัทีใชใ้นการวดักาํไรหรือขาดทุนจากการดาํเนินงานในงบการเงิน  

การบนัทึกบญัชีสําหรับรายการระหว่างส่วนงานทีรายงานเป็นไปในลกัษณะเดียวกบัการบนัทึกบญัชีสําหรับรายการธุรกิจกบั

บุคคลภายนอก 



บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชัน จํากัด (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 31 มีนาคม พ.ศ. 2564  
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4 ข้อมูลจําแนกตามส่วนงาน (ต่อ) 
 

ขอ้มูลรายไดแ้ละกาํไรของส่วนงานของบริษทัและบริษทัยอ่ยสาํหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 มีดงัต่อไปนี  
 

 ส่วนงานเกมออนไลน์ 1) ส่วนงานตัวแทนจําหน่าย 2) อืน ๆ งบการเงินรวม 

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 

         

รายไดจ้ากการขายและบริการให้กบัลูกคา้ภายนอก 426,347 186,165 2,889 3,591 389 112 429,625 189,868 

         

 กาํไรของส่วนงาน 247,758 93,241 2,873 1,217 389 95 251,020 94,553 

รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ทีไม่ไดปั้นส่วน:         

ดอกเบียรับ       376 134 

รายไดอื้น       9,208 2,361 

ค่าใชจ่้ายอืน       (110,212) (72,921) 

ตน้ทุนทางการเงิน       (247) (357) 

ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษทัร่วม       (1,468) 979 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้       (24,423) (985) 

ส่วนของผูม้ีส่วนได้เสียทีไม่มีอาํนาจควบคุม       (19,429) (3,275) 

กาํไรส่วนทีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัใหญ่สาํหรับงวด       104,825 20,489 

1) เป็นส่วนงานทใีห้บริการเกมทีดาํเนินงานผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ซึงเป็นการปฏิบตัิตามสัญญาลิขสิทธิการเผยแพร่เกมกบัผูพ้ฒันาเกม 
2) ส่วนงานจากการเป็นตวัแทนจาํหน่าย เป็นส่วนงานการให้บริการช่องทางการชาํระเงิน 



บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชัน จํากัด (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
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4 ข้อมูลจําแนกตามส่วนงาน (ต่อ) 

ข้อมูลเกียวกับเขตภูมศิาสตร์  

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอกสาํหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 กาํหนดขึนตามสถานทีตงั

ของบริษทัและบริษทัย่อย ดงันี 

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 พันบาท พันบาท 
   

ไทย 113,716 99,717 

สิงคโปร์ 151,539 28,860 

มาเลเซีย 162,866 27,017 

ฟิลิปปินส ์ - 33,250 

ประเทศอนืๆ 1,504 1,024 

รวม 429,625 189,868 

 

5 เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 และวนัที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ดงันี 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยังไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว 

 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 
     

เงินสดในมือ 152 154 30 28 

เงินฝากธนาคารประเภท     

   จ่ายคืนเมือทวงถาม 426,622 324,619 206,991 148,760 

รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 426,774 324,773 207,021 148,788 

 

ณ วนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมือทวงถามมีอตัราดอกเบียระหว่างร้อยละ 0.05 ถึง 0.50 ต่อปี    

(31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563: ร้อยละ 0.05 ถึง 0.50 ตอ่ปี) 

วงเงนิกู้ยืม 

 

ณ วนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 และ วนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจการมีวงเงินกูยื้มทียงัไม่ไดเ้บิกออกมาใช ้25 ลา้นบาท 

 

 



บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชัน จํากัด (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
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6 ลูกหนีการค้าและลกูหนอีืน 

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอนื ณ วนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 และวนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 มีรายละเอียดดงันี 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกจิการ 

 ยังไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยังไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว 

 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 
     

ลูกหนีการคา้ - บุคคลภายนอก 45,533 40,910 30,641 16,017 

หัก ค่าเผือขาดทุนทีคาดว่าจะเกิดขึน (19,499) (97) (19,400) - 

ลูกหนีการคา้ - สุทธิ 26,034 40,813 11,241 16,017 

 
  

ลูกหนีการคา้ - กิจการทีเกียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 20 (ค)) - 19,401 32 19,429 

หัก ค่าเผือขาดทุนทีคาดว่าจะเกิดขึน (หมายเหตุ 20 (ค)) - (19,400) - (19,400) 

ลูกหนีการคา้ - สุทธิ - 1 32 29 
   

ลูกหนีการคา้ - สุทธิ 26,034 40,814 11,273 16,046 

ลูกหนีกิจการทีเกียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 20 (ค)) - 189 10,026 54,754 

รายไดค้า้งรับจากบุคลภายนอก 22,507 - - - 

ลูกหนีอืนจากบุคคลภายนอก 32,289 3,472 9,566 - 

หัก ค่าเผือขาดทุนทีคาดว่าจะเกิดขึน - บคุคลภายนอก (911) (884) - - 

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน - สุทธิ 79,919 43,591 30,865 70,800 

 

   



บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชัน จํากัด (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
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6 ลูกหนีการค้าและลกูหนอีืน (ต่อ) 

ลูกหนีการคา้ สามารถวิเคราะห์ตามอายหุนีทีคา้งชาํระไดด้งันี 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกจิการ 

 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยังไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว 

 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 
     

บุคคลภายนอก     

ลูกหนีการคา้     

   ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 18,816 31,589 7,777 10,870 

   ไม่เกิน 3 เดือน 6,768 9,004 3,428 5,115 

   3 - 6 เดือน 264 207 36 32 

   6 - 12 เดือน 208 32 - - 

   เกินกว่า 12 เดือน 19,477 78 19,400 - 

รวม 45,533 40,910 30,641 16,017 

หัก  ค่าเผือขาดทุนทีคาดว่าจะเกิดขึน (19,499) (97) (19,400) - 

ลูกหนีการคา้บุคคลภายนอก - สุทธิ 26,034 40,813 11,241 16,017 

     

กจิการทีเกยีวข้องกัน (หมายเหตุ 20 (ค))     

ลูกหนีการคา้     

   ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ - 1 32 29 

   ไม่เกิน 3 เดือน - - - - 

   3 - 6 เดือน - - - - 

   6 - 12 เดือน - - - - 

   เกินกว่า 12 เดือน - 19,400 - 19,400 

รวม - 19,401 32 19,429 

หัก  ค่าเผือขาดทุนทีคาดว่าจะเกิดขึน - (19,400) - (19,400) 

ลูกหนีการคา้กิจการทีเกียวขอ้งกนั - สุทธิ - 1 32 29 

 

  



บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชัน จํากัด (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 31 มีนาคม พ.ศ. 2564  
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7 สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอืน 

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอนื ณ วนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 และวนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 มีรายละเอียดดงันี 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยังไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว 

 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 
     

สินทรัพย์ทางการเงินทีวัดมูลค่า                 

   ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรือขาดทุน  

 

 

 

ยอดคงเหลือตน้งวด 278,731 - 163,543 - 

การลงทุนเพิมขนึ 21,316 323,323 20,000 210,014 

การขายเงินลงทุน - (50,000) - (50,000) 

การเปลียนแปลงในมูลค่าเงินลงทุน (2,010) 5,408 (2,010) 3,529 

ผลต่างอตัราแลกเปลียน 3,098 - - - 

รวมสินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอืน 301,135 278,731 181,533 163,543 

 

8 สินทรัพย์หมุนเวียนอืน 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยังไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยังไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว 

 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 
     

ลูกหนีกรมสรรพากร 1,831 2,880 - - 

ภาษีถูกหกั ณ ทีจ่ายรอเรียกคืน 8,457 7,036 7,531 7,292 

ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 14,381 15,847 10,274 10,547 

ภาษีซือยงัไม่ถึงกาํหนด 5,174 4,453 199 262 

อืนๆ 3,974 5,036 469 476 

รวมสินทรัพยห์มุนเวียนอืน 33,817 35,252 18,473 18,577 

 

9 เงินฝากธนาคารทีติดภาระคาํประกัน 

ณ วนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 และ วนัที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจการไดน้าํเงินฝากประจาํไปคาํประกนัวงเงินสินเชือ 

จาํนวน 5.37 ลา้นบาท 



บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชัน จํากัด (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
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10 เงินลงทุนในบริษัทย่อย และบริษทัร่วม 
 

รายละเอียดของเงินลงทนุของบริษทั และบริษทัยอ่ย ณ วนัทีในงบแสดงฐานะการเงินระหว่างกาล มีดงันี 
 

10 (ก) เงินลงทุนในบริษัทย่อย 
 

การเปลียนแปลงของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยสามารถวเิคราะห์ไดด้งัต่อไปนี 

 ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกจิการ 

 พันบาท 
  

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันท ี31 มีนาคม พ.ศ. 2564  

ราคาตามบญัชีตน้งวด - สุทธิ 18,008 

ตดัจาํหน่ายเงินลงทุน (12,002) 

ตดัจาํหน่ายค่าเผอืดอ้ยค่าเงินลงทุน 12,002 

กลบัรายการดอ้ยค่า 124,075 

ราคาตามบญัชีปลายงวด - สุทธิ 142,083 

  

ณ วันที 31 มีนาคม พ.ศ. 2564  

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - ราคาทุน 656,732 

หัก  ค่าเผอืการดอ้ยค่า (514,649) 

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 142,083 

10 (ข) เงินลงทุนในบริษัทร่วม 

การเปลียนแปลงของเงินลงทุนในบริษทัร่วมสามารถวเิคราะห์ไดด้งัต่อไปนี 

 ข้อมูลทางการเงินรวม 

 พันบาท 
  

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2564  

ราคาตามบญัชีตน้งวด - สุทธิ 11,755 

ส่วนแบ่งขาดทุน (1,468) 

ราคาตามบญัชีปลายงวด - สุทธิ 10,287 

 



บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชัน จํากัด (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 31 มีนาคม พ.ศ. 2564  
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10 เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษทัร่วม (ต่อ) 
 

10 (ค) รายละเอียดของเงนิลงทุนในบริษทัย่อยและบริษัทร่วม มีดังน ี

 

   อัตราร้อยละของการถือหุ้น 

  จัดตังขึนใน 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 

 ประเภทธุรกิจ ประเทศ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

     

บริษัทย่อย     
     

ถือหุ้นโดยบริษัท     

บริษทั เอ แคปปิตอล จาํกดั ธุรกิจลงทุน ไทย 100.00 100.00 

บริษทั เอเชียซอฟท ์อินเตอร์เนชนัแนล จาํกดั ธุรกิจลงทุน ไทย 100.00 100.00 

บริษทั เพลยไ์ซเบอร์เกมส์ จาํกดั บริการเกมออนไลน์ ไทย - 99.99 

CIB Development Sdn. Bhd. บริการเกมออนไลน์ มาเลเซีย 61.68 61.68 

บริษทั เพลยพ์าร์ค จาํกดั  บริการเกมออนไลน์ ไทย 99.99 99.99 

   (เดิมชือ “บริษทั ฟันบ็อกซ์ จาํกดั”)     

Playpark Pte Ltd. 

   (เดิมชือ “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 ซิสเต็มส์ จาํกดั พฒันาแอปพลิเคชนับนโทรศพัทเ์คลือนที ไทย 57.04 57.04 
     

ถือหุ้นโดย CIB Development Sdn. Bhd.     

CIB Net Station Sdn. Bhd. บริการเกมออนไลน์ มาเลเซีย 100.00 100.00 
     

บริษัทร่วม     

บริษทั ไทยแวร์ คอมมิวนิเคชนั จาํกดั    บริการผา่นเว็บไซต์ ไทย 40.00 40.00 

   (ถือหุ้นโดยบริษทั เอ แคปปิตอล จาํกดั) 
  

  

10 (ง) การเลิกกจิการของบริษัทย่อย 

บริษทั เอเชียซอฟท์ อินเตอร์เนชนัแนล จาํกดั และ บริษทั AS Online Sdn. Bhd. ไดจ้ดทะเบียนเลิกกิจการกบักระทรวง

พาณิชยแ์ละอยู่ระหว่างกระบวนการชาํระบัญชีเมือวนัที 14 กันยายน พ.ศ. 2561 และวนัที 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 

ตามลาํดบั ผูบ้ริหารของกลุ่มกิจการเชือว่าการเลิกกิจการดงักล่าวไม่มีผลกระทบอยา่งมีสาระสาํคญัตอ่กลุ่มกิจการ 

เมือวนัที 2 มีนาคม พ.ศ. 2564 บริษทั เพลยไ์ซเบอร์เกมส์ จาํกดั ซึงเป็นบริษทัย่อยทีกลุ่มกิจการถือหุ้นอยู่ร้อยละ 99.99 

ไดเ้สร็จสินการจดทะเบียนเลิกบริษทัและการชาํระบญัชี  

10 (จ) การลดเงินลงทุนในบริษัทย่อย 

บริษทัได้ดาํเนินการลดทุนจดทะเบียน Playpark Pte. Ltd. ซึงเป็นบริษทัย่อยในประเทศสิงคโปร์ จาํนวน 2,000,000 

ดอลลาร์สิงคโปร์ จากทุนจดทะเบียน 5,000,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ เป็น 3,000,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ โดยลดทุนทะเบียน

เสร็จสินเมอืวนัที 16 ธันวาคม พ.ศ. 2563 และไดรั้บคืนเงินลดทุนดงักล่าวเมือเดือนกุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2564 



บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชัน จํากัด (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
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10 เงนิลงทุนในบริษัทย่อยและบริษทัร่วม (ต่อ) 

10 (ฉ) การกลับรายการค่าเผือด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย 

ณ วนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 ผูบ้ริหารไดท้าํการพิจารณากลบัรายการค่าเผือดอ้ยค่าเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 2 แห่ง คือ 

Playpark Pte. Ltd. และ CIB Development Sdn. Bhd. จาํนวน 72 ล้านบาท และ 52 ล้านบาท ตามลาํดับ เนืองจากทัง

สองบริษทั มีผลการดาํเนินงานทีปรับตวัดีขึน และสามารถสร้างผลกาํไรจากการดาํเนินงานอย่างต่อเนืองตงัแต่ปี พ.ศ. 

2563 การพิจารณากลบัรายการค่าเผือดอ้ยค่าเงินลงทุนไดถู้กพิจารณาถึงส่วนไดเ้สียของบริษทัใหญ่ในบริษทัย่อยใน

ปัจจุบนัและต่อเนืองไปในอนาคตเพือให้มนัใจว่าการกลบัรายการด้อยค่าดงักล่าว จะไม่ส่งผลกระทบให้บริษทัตอ้ง

บนัทึกดอ้ยค่าเงินลงทุนในสองบริษทัดงักล่าวในอนาคต 

การกลบัรายการดอ้ยค่าเงินลงทุนดงักล่าวส่งผลทาํให้กาํไรสุทธิของขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการสําหรับงวดสาม

เดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 เพมิขึนจาํนวน 124 ลา้นบาท 

11 อุปกรณ์, สินทรัพย์สิทธิการใช้และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 ข้อมูลทางการเงินรวม 

 อุปกรณ์ สินทรัพย์สิทธิการใช้ สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 พนับาท พนับาท พนับาท 

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 31 มีนาคม พ.ศ. 2564    

ราคาตามบญัชีตน้งวด  13,509 17,599 69,324 

ซือสินทรัพย ์ 1,107 - 1,564 

จาํหน่ายสินทรัพย ์- สุทธิ (1) - (2,838) 

ค่าเสือมราคา / ค่าตดัจาํหน่าย (1,374) (2,394) (10,104) 

ผลต่างอตัราแลกเปลียน 155 135 544 

ราคาตามบญัชีปลายงวด 13,396 15,340 58,490 

 

 ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ 

 อุปกรณ์ สินทรัพย์สิทธิการใช้ สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 พนับาท พนับาท พนับาท 

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 31 มีนาคม พ.ศ. 2564    

ราคาตามบญัชีตน้งวด  6,432 11,701 42,406 

ซือสินทรัพย ์ 573 - 330 

จาํหน่ายสินทรัพย ์- สุทธิ (1) - - 

ค่าเสือมราคา / ค่าตดัจาํหน่าย (653) (1,384) (7,355) 

ราคาตามบญัชีปลายงวด 6,351 10,317 35,381 
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12 เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนอีนื 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ 

 ยังไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว 

 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 
     

เจา้หนีการคา้ - บุคคลอนื 17,616 14,752 1,593 3,206 

เจา้หนีการคา้ - กิจการทีเกียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 20 (ค)) - - 1,914 1,588 

เจา้หนีอืน - บุคคลอืน 8,262 9,117 1,835 2,409 

ค่าสิทธิคา้งจ่าย 59,054 48,100 20,764 19,558 

เจา้หนีค่าซือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - 2,399 - 2,399 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 39,190 71,660 8,596 30,716 

รวมเจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน 124,122 146,028 34,702 59,876 

 

13 รายได้รับล่วงหน้า 
 

 จาํนวนรายไดที้รบัรู้ในงวดทีเคยรวมอยูใ่นหนีสินทีเกิดจากสัญญายกมาตน้งวดมีดงัต่อไปนี 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ 

 ยังไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว 

 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 
     

ยอดคงเหลือตามบญัชีตน้งวด 107,012 83,080 42,302 37,860 

รายไดแ้ละค่าสิทธิรับล่วงหนา้เพิมขนึระหว่างงวด 448,607 1,404,842 119,235 530,746 

รับรู้เป็นรายไดจ้ากการให้บริการเกมออนไลน์ (442,158) (1,380,910) (116,788) (526,304) 

ยอดคงเหลือตามบญัชีปลายงวด 113,461 107,012 44,749 42,302 

 

14 หนสิีนจากคดีความฟ้องร้อง 

เมือวนัที 9 เมษายน พ.ศ. 2562 อนุญาโตตุลาการไดต้ดัสินชีขาดให้บริษทัชดใชค้่าเสียหายให้แก่เจา้ของลิขสิทธิเกมและผูพ้ฒันา 

บริษทัไดช้าํระเงินงวดแรกเมือเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562 และงวดสุดทา้ยในเดือนกุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2564 
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15 ทุนเรือนหุ้น 

ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2563 เมือวนัที 23 เมษายน พ.ศ. 2563 ทีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัไดมี้มติอนุมตัิ

การลดทุนจดทะเบียนของบริษทัจากจาํนวน 532,840,120 บาท เป็นจาํนวน 512,346,270 บาท โดยการลดหุ้นสามญัจาํนวน 

20,493,850 หุ้น มูลค่าทีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท เนืองจากใบสาํคญัแสดงสิทธิซือหุ้นสามญั (AS-WB) หมดอาย ุ รวมทงัการแกไ้ข

หนงัสือบริคณห์สนธิให้สอดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียนดงักล่าว ทงันีบริษทัไดจ้ดทะเบียนลดทนุกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้

เมือวนัที 28 เมษายน พ.ศ. 2563 

ณ วนัที 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ผูถื้อหุ้นมกีารใช้สิทธิซือหุ้นสามญัตามใบสาํคญัแสดงสิทธิซือหุ้นสามญั (AS-W1) เป็นจาํนวน 

177 หุ้น ในราคาหุ้นละ 2 บาท คิดเป็นจาํนวนเงินทงัหมด 354 บาท ซึงประกอบดว้ยทุนทีออกและชาํระแลว้ 177 บาทและ

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 177 บาท 

เมือวนัที 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  บริษทัจดทะเบียนลดทุนกบักระทรวงพาณิชยเ์สร็จสิน โดยลดทุนจดทะเบียนของบริษทัจาก

จาํนวน 512,346,270.00 บาท ทุนชาํระแลว้จาํนวน 409,877,193.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจาํนวน 256,173,135.00 บาท และ

ทุนชาํระแลว้จาํนวน 204,938,596.50 บาทโดยการลดมูลค่าทีตราไวข้องหุ้นสามญัจากมูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท เป็นมูลค่าหุ้นละ 

0.50 บาท รวมทงัการแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิให้สอดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียนและทุนชาํระแลว้ดงักล่าว ซึงเป็นไป

ตามมติทีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2563 ซึงประชุมเมอืวนัที 23 เมษายน พ.ศ. 2563  เพอืชดเชยผลขาดทุนสะสมบางส่วน

ของบริษทั 

เมือวนัที 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  บริษทัไดจ้ดทะเบียนเพมิทุนกบักระทรวงพาณิชยเ์สร็จสิน รวมทงัการแกไ้ขหนงัสือบริคณห์

สนธิให้สอดคลอ้งกบัการเพิมทุนจดทะเบียนและทุนชาํระแลว้ ซึงเป็นไปตามมติทีประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจาํปี 2563 ดงันี 

- เพมิทุนจดทะเบียนของบริษทัและจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิซือหุ้นสามญั (AS-WB) ไม่เกิน 20,493,850 หุ้น มูลค่าทีตรา

ไวหุ้้นละ 0.50 บาท เพือรองรับใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

- เพมิทุนจดทะเบียนของบริษทัแบบกาํหนดวตัถุประสงคก์ารใชเ้งินทุนมอบอาํนาจทวัไป (General Mandate) โดยการออก

หุ้นสามญัเพมิทุนจาํนวน 40,000,000 หุ้น มูลค่าทีตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท รวมเป็น 20,000,000 บาท 

ในระหว่างเดือนกนัยายน พ.ศ. 2563 บริษทัไดอ้อกหุ้นสามญัจากการใช้สิทธิใบสําคญัแสดงสิทธิ (AS-WB) 4,608,211 หุ้น ซึง

ประกอบดว้ยทุนทีออกและชาํระแลว้ 2,304,105.50 บาท และส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 1,658,956 บาท 

ในการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น เมือวนัที 8 มกราคม พ.ศ. 2564 ทปีระชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัไดมี้มติอนุมติัวาระการประชุมของ

บริษทั ดงันี 

- การลดทุนจดทะเบียนของบริษทั จาํนวน 51,234,538.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 286,420,060 บาท ทุนจดทะเบียน

ชาํระแลว้ 207,242,702 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 235,185,521.50 บาท ทุนจดทะเบียนชาํระแลว้ 207,242,702 บาท โดย

การตดัหุ้นจดทะเบียนทียงัไม่ไดจ้าํหน่ายของบริษทัทีเกิดจากการเพิมทุนรองรับใบสาํคญัแสดงสิทธิ (AS-W1) และ 
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15 ทุนเรือนหุ้น (ต่อ) 

- การลดทุนจดทะเบียนของบริษทั จาํนวน 20,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 286,420,060 บาท ทุนจดทะเบียนชาํระ

แลว้ 207,242,702 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 215,185,521.50 บาท ทุนจดทะเบียนชาํระแลว้ 207,242,702 บาท โดยการตดั

หุ้นจดทะเบียนทียงัไม่ไดจ้าํหน่ายของบริษทัทีเกิดจากการเพิมทุนจดทะเบียนของบริษทัแบบกาํหนดวตัถุประสงคก์ารใช้

เงินทุนมอบอาํนาจทวัไป (General Mandate) รวมถึงอนุมตัิการแกไ้ขเพมิเติมหนงัสือบริคณห์สนธิขอ้ 4 ของบริษทัเพอืให้

สอดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียน 

- การออกและจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิในการซือหุ้นสามญัเพิมทุนของบริษทั เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชนั จาํกดั (มหาชน) 

ครังที 2 (AS-W2) แก่ผูถื้อหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น 

- การเพิมทุนจดทะเบียนของบริษทั จาํนวน 41,448,540 บาท เพอืรองรับการออกและจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิ (AS-W2) 

ในการซือหุ้นแก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัตามสัดส่วนการถือหุ้น จาํนวน 82,897,080 หุ้น มูลค่าทีตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท 

จากทุนจดท ะเบียนเดิม  215,185,521.50 บาท ทุน จดทะเบี ยนชําระแล้ว 207,242,702 บาท เป็นทุนจดท ะเบี ยน 

256,634,061.50 บาท ทุนจดทะเบียนชาํระแลว้ 207,242,702 บาท และอนุมติัการแกไ้ขเพิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิขอ้ 4 

ของบริษทัเพือให้สอดคลอ้งกบัการเพิมทุนจดทะเบียน ทงันีบริษทัไดจ้ดทะเบียนเพิม/ลดทุนกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เมือ

วนัที 18 มกราคม พ.ศ. 2564 

ในระหว่างเดือนมีนาคม พ.ศ. 2564 บริษทัไดอ้อกหุ้นสามญัจากการใช้สิทธิใบสําคญัแสดงสิทธิ (AS-WB) 7,129,820 หุ้น ซึง

ประกอบดว้ยทุนทีออกและชาํระแลว้ 3,564,910 บาทและส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 2,566,735 บาท 

รายการกระทบยอดจาํนวนทุนจดทะเบียนและทุนทีออกและชาํระแลว้สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 เป็นดงันี 

 

ทุน 

จดทะเบียน 

ทุนทอีอกและ 

ชาํระแลว้ 

จาํนวนหุน้สามญั ณ วนัที 1 มกราคม พ.ศ. 2564 (หุน้) 572,840,120 414,485,404 

ลดทุนจดทะเบียนโดยการตดัหุ้นจดทะเบียนทียงัไม่ไดจ้าํหน่ายของบริษทั   

- ทีเกิดจากการเพมิทุนรองรับใบสาํคญัแสดงสิทธิ (AS-W1) (หุ้น) (102,469,077) - 

- ทีเกิดจากการเพมิทุนเพอืรองรับการใชเ้งินทนุ   

    มอบอาํนาจทวัไป (General Mandate) (หุ้น) (40,000,000) - 

เพมิทุนจดทะเบียนรองรับการการออกและจดัสรร 

      ใบสาํคญัแสดงสิทธิ (AS-W2) (หุ้น) 82,897,080 - 

ออกหุ้นสามญัจากการใชสิ้ทธิใบสําคญัแสดงสิทธิ (AS-WB) (หุน้) - 7,129,820 

จาํนวนหุน้สามญั ณ วนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 (หุ้น) 513,268,123 421,615,224 

มูลค่าหุ้น (บาทต่อหุ้น) 0.50 0.50 

ณ วนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 (บาท) 256,634,062 210,807,612 
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16 การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ - ใบสําคญัแสดงสิทธิซือหุ้นสามัญ 

 ใบสําคญัแสดงสิทธซืิอหุ้นสามัญทีจัดสรรให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท (AS-WB) 

บริษทัไดอ้อกใบสาํคญัแสดงสิทธิซือหุ้นสามญัทีจดัสรรให้แก่กรรมการและพนกังานของบริษทั และบริษทัยอ่ย (AS-WB) โดย

เป็นใบสาํคญัแสดงสิทธิจดทะเบียนและไม่สามารถโอนให้บุคคลอืนได ้ไมม่ีราคาเสนอขายและมีอายไุม่เกิน 3 ปี นบัตงัแต่วนัที

ออก ในจาํนวนไม่เกิน 20,493,850 หน่วย ราคาการใชสิ้ทธิต่อหุ้นจาํนวน 0.86 บาท อตัราการใชสิ้ทธิ 1 ใบสําคญัแสดงสิทธิต่อ 

1 หุ้นสามญั โดยสามารถใชสิ้ทธิไดต้ามช่วงเวลาทีบริษทักาํหนด 

รายการเคลือนไหวของจาํนวนสิทธิซือหุ้นทีคงเหลือ และราคาใชสิ้ทธิถวัเฉลียถ่วงนาํหนกัทีเกียวขอ้งกนัดงันี 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 ราคาใช้สิทธิ  ราคาใช้สิทธิ  

 ถัวเฉลยีถ่วงนําหนัก  ถัวเฉลยีถ่วงนาํหนัก  

 บาทต่อหุ้น จํานวนสิทธิ บาทต่อหุ้น จํานวนสิทธ ิ

     

วนัที 1 มกราคม พ.ศ. 2564 0.86 15,885,639 0.86 15,885,639 

สิทธิเลือกทีถูกริบ - - - - 

สิทธิเลือกทีมีการใชสิ้ทธิ 0.86 7,129,820 0.86 7,129,820 

สิทธิเลือกทีหมดอาย ุ - - - - 

วนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 0.86 8,755,819 0.86 8,755,819 

ณ วนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 บริษทัมีสิทธิซือหุ้นคงเหลือจาํนวน 8,755,819 สิทธิ 

ในระหว่างงวดกลุ่มกิจการและบริษทัไดรั้บรู้ค่าใชจ้่ายทีเกียวขอ้งกบัใบสําคญัแสดงสิทธิซือหุ้นสามญัตลอดระยะเวลาทีไดรั้บ

สิทธิ ค่าใชจ้่ายเกียวกบัใบสําคญัแสดงสิทธิซือหุ้นสามญั ไดบ้นัทึกเป็นค่าใชจ้่ายในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกาํไร

ขาดทุนเบด็เสร็จเฉพาะบริษทั และส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและส่วนของผูถื้อหุ้นเฉพาะบริษทั เป็นจาํนวน 3,453,073 บาท 

17 ภาษเีงินได้ 

ภาษีเงินไดร้ะหว่างกาลไดต้งัคา้งจ่ายโดยใชวิ้ธีการประมาณการจากฝ่ายบริหารโดยใชอ้ตัราภาษีเดียวกบัทีใชก้บักาํไรรวมทงัปีที

คาดว่าจะเกิดขึน  
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18 กําไรต่อหุ้น 

กาํไรต่อหุ้นขนัพืนฐานส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่คาํนวณโดยการหารกาํไรสุทธิส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่ดว้ยจาํนวนหุ้น

สามญัถวัเฉลียถ่วงนาํหนกัทีออกจาํหน่ายอยูใ่นระหว่างงวด 

สาํหรับกาํไรต่อหุ้นปรับลดส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่คาํนวณจากจาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉลียถ่วงนาํหนกัทีรวมสมมติฐานวา่หุ้น

สามญัเทียบเท่าปรับลดไดถู้กแปลงเป็นหุ้นสามญัทงัหมด ซึงไดแ้ก่ใบสําคญัแสดงสิทธิซือหุ้นสามญัตามรายละเอียดดงันี 

บริษทัไดอ้อกใบสําคญัแสดงสิทธิซือหุ้นสามญัทีจดัสรรให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษทั และบริษทัย่อย (AS-WB) 

โดยเป็นใบสําคญัแสดงสิทธิจดทะเบียนไม่มีราคาเสนอขายและมีอายุไมเ่กิน 3 ปี นับตงัแต่วนัทีออก (วนัทีออกใบสาํคญัแสดง

สิทธิซือหุ้นสามญั วนัที 14 สิงหาคม พ.ศ. 2563) ในจาํนวนไม่เกิน 20,493,850 หน่วย ราคาการใชสิ้ทธิต่อหุ้นจาํนวน 0.86 บาท

อตัราการใช้สิทธิ 1 ใบสําคญัแสดงสิทธิ ต่อ 1 หุ้นสามญั โดยสามารถใชสิ้ทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิไดทุ้กๆ 6 เดือนคือทุก

วนัที 16 - 20 มีนาคม และ 16 - 20 กันยายน ตลอดอายุของใบสําคญัแสดงสิทธิ เริมใช้สิทธิครังแรกระหว่างวนัที 16 - 20 

กนัยายน พ.ศ. 2563 

ใบสาํคญัแสดงสิทธิซือหุ้นสามญัคงเหลือ ณ วนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 เป็นใบสําคญัแสดงสิทธิซือหุ้นสามญัทีจดัสรรให้แก่ 

กรรมการและพนกังานของบริษทั และบริษทัยอ่ย (AS-WB) ซึงมีผลต่อการคาํนวณกาํไรต่อหุ้นปรับลดเนืองจากราคาตามสิทธิ

ของใบสําคัญแสดงสิทธิที เหลืออยู่ต ํากว่าราคาตลาดเฉลียของหุ้นสามัญของบริษัทในระหว่างงวดสามเดือนสินสุด 

วนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 

กาํไรต่อหุ้นขนัพนืฐานแสดงดงันี 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยังไม่ได้ตรวจสอบ ยังไม่ได้ตรวจสอบ ยังไม่ได้ตรวจสอบ ยังไม่ได้ตรวจสอบ 

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
     

กาํไรทีเป็นของผูถื้อหุ้นสามญั (พนับาท) 104,825 20,489 164,097 13,466 

จาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉลียถ่วงนาํหนกั (พนัหุ้น) 415,278 409,877 415,278 409,877 

กาํไรต่อหุ้นขนัพนืฐาน (บาท) 0.25 0.05 0.40 0.03 

กาํไรต่อหุ้นปรับลดแสดงดงันี 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยังไม่ได้ตรวจสอบ ยังไม่ได้ตรวจสอบ ยังไม่ได้ตรวจสอบ ยังไม่ได้ตรวจสอบ 

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
     

กาํไรทีเป็นของผูถื้อหุ้นสามญั (พนับาท) 104,825 20,489 164,097 13,466 

จาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉลียถ่วงนาํหนกั (พนัหุ้น) 422,954 409,877 422,954 409,877 

กาํไรต่อหุ้นปรับลด (บาท) 0.25 0.05 0.39 0.03 
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19 ภาระผกูพัน 
 

สัญญาการใช้สิทธิ  
 

กลุ่มกิจการมีสัญญาการใชสิ้ทธิซอฟต์แวร์ สิทธิในการให้บริการเกมออนไลน์ และสิทธิในการเป็นตวัแทนจาํหน่ายกบับริษทั

ในประเทศและต่างประเทศหลายแห่ง ภายใตสั้ญญาดงักล่าว บริษทัและบริษทัยอ่ยมีภาระทีจะตอ้งชาํระค่าสิทธิเริมแรก ค่าสิทธิ

ขนัตาํคิดตามสัญญา และค่าสิทธิคิดตามรายได้ตามทีกาํหนดไวใ้นสัญญา กําหนดระยะเวลาชําระค่าสิทธิขนัตาํขึนอยู่กับ

ขอ้ตกลงของการจ่ายเงินในสัญญา 
 

วนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 และวนัที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจการมีภาระทีจะต้องชาํระค่าสิทธิเริมแรกและค่าสิทธิ      

ขนัตาํ ดงันี 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยังไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยังไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว 

 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 
     

ค่าสิทธิเริมแรก 15,816 12,143 11,247 9,273 

ค่าสิทธิขนัตาํ 58,127 40,719 19,691 19,272 

 

20 รายการกับบุคคลหรือกจิการทีเกยีวข้องกนั 
 

เงินลงทุนในบริษทัย่อย และบริษทัร่วมทีสาํคญั เปิดเผยในหมายเหตุ 10 
 

บริษทัทีเกียวขอ้งกนัอืนเป็นบริษทัของกรรมการและครอบครัวของกรรมการ ดงันันจึงถือเป็นกิจการทีเกียวขอ้งกนั 
 

รายการคา้ทีสาํคญักบักิจการทีเกียวขอ้งกนั สามารถสรุปไดด้ังนี 
 

20 (ก) รายได้จากการขายและบริการ และอืน ๆ   

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ 

สําหรับงวดสามเดือนสินสุด  ยังไม่ได้ตรวจสอบ ยังไม่ได้ตรวจสอบ ยังไม่ได้ตรวจสอบ ยังไม่ได้ตรวจสอบ 

    วนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 
     

รายได้ค่าลขิสิทธิและบริการ     

บริษทัยอ่ย - - - 3,943 

 - - - 3,943 
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20 รายการกับบุคคลหรือกจิการทีเกยีวข้องกนั (ต่อ) 
 

รายการคา้ทีสาํคญักบักิจการทีเกียวขอ้งกนั สามารถสรุปไดด้ังนี (ต่อ) 

 

20 (ก) รายได้จากการขายและบริการ และอืน ๆ  (ต่อ) 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

สําหรับงวดสามเดือนสินสุด  ยังไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 

    วนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 
     

รายได้จากการขายบัตร     

บริษทัยอ่ย - - 68 126 

บริษทัทีเกียวขอ้งกนั - 425 - 425 

 - 425 68 551 
     

รายได้ดอกเบีย     

บริษทัยอ่ย - - - 15 

 - - - 15 
     

รายได้อืน     

บริษทัทีเกียวขอ้งกนั - 66 20,001 66 

 - 66 20,001 66 
     

 

20 (ข) การซือสินค้าและบริการ และอืน ๆ  
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

สําหรับงวดสามเดือนสินสุด    ยังไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 

    วนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 
     

ค่าลขิสิทธิและค่าบริหารจัดการ     

บริษทัยอ่ย - - 16,251 8,757 

 - - 16,251 8,757 

     

ต้นทุนจากการจําหน่ายบัตร     

บริษทัยอ่ย - - 7 - 

 - - 7 - 
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20 รายการกับบุคคลหรือกิจการทีเกยีวข้องกัน (ต่อ) 
 

รายการคา้ทีสาํคญักบักิจการทีเกียวขอ้งกนั สามารถสรุปไดด้ังนี (ต่อ) 

 

20 (ค) ยอดคงเหลือทีเกิดจากการซือขายสินค้าและบริการและอืน ๆ 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ 

 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว 

 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 
     

ลูกหนกีารค้า (หมายเหตุ 6)     

บริษทัยอ่ย - - 32 29 

บริษทัทีเกียวขอ้งกนั - 19,401 - 19,400 

รวม - 19,401 32 19,429 

หัก  ค่าเผอืขาดทุนทีคาดว่าจะเกิดขึน - (19,400) - (19,400) 

 - 1 32 29 
     

ลกูหนแีละดอกเบยีค้างรับจาก     

   กิจการทีเกียวข้องกัน (หมายเหตุ 6)     

บริษทัย่อย - ลูกหนีอืน - - 10,026 54,754 

กิจการทีเกียวขอ้งกนั - 189 - - 

รวม - 189 10,026 54,754 

หัก  ค่าเผือขาดทุนทีคาดว่าจะเกิดขึน - - - - 

 - 189 10,026 54,754 

     

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน 
    

   (หมายเหตุ 12)     

บริษทัย่อย - - 1,914 1,588 

 - - 1,914 1,588 
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20 รายการกับบุคคลหรือกิจการทีเกยีวข้องกัน (ต่อ) 
 

รายการคา้ทีสาํคญักบักิจการทีเกียวขอ้งกนั สามารถสรุปไดด้งันี (ต่อ) 

 

20 (ง) เงนิกู้ยืมระยะสันจากกรรมการ 

 ข้อมูลทางการเงินรวม 

 ยังไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว 

 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 พนับาท พนับาท 

   

เงนิกู้ยืมระยะสันจากกรรมการ   

ผูบ้ริหารสาํคญั 478 478 

 478 478 

การเคลือนไหวของเงินกูย้ืมระยะสันจากกรรมการในระหว่างงวดแสดงไวด้งัต่อไปนี 

 ข้อมูลทางการเงินรวม 

 พนับาท 
  

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 31 มีนาคม พ.ศ. 2564  

ยอดคงเหลือตน้งวด 478 

เงินกูย้ืมเพิมระหว่างงวด - 

เงินกูจ้่ายคืนระหว่างงวด - 

ยอดคงเหลือปลายงวด 478 

เงินให้กู ้ยืมระยะสันจากกรรมการเป็นเงินให้กูยื้มทีไม่มีหลกัทรัพยค์าํประกัน มีกาํหนดชาํระคืนภายใน 1 ปี และ      

คิดดอกเบียในอตัราร้อยละ 1.10 ต่อปี 

  



บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชัน จํากัด (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
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20 รายการกับบุคคลหรือกิจการทีเกยีวข้องกัน (ต่อ) 
 

รายการคา้ทีสาํคญักบักิจการทีเกียวขอ้งกนั สามารถสรุปไดด้งันี (ต่อ) 

20 (จ) ค่าตอบแทนผู้บริหารสําคญั 

ผูบ้ริหารสําคญัรวมถึงกรรมการ (ไม่ว่าจะทาํหน้าทีในระดบับริหารหรือไม่) คณะผูบ้ริหารระดบัสูง และเลขานุการ

บริษทัค่าตอบแทนทีจ่ายหรือคา้งจ่ายสําหรับผูบ้ริหารสําคญัสําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 

และ พ.ศ. 2563 มีรายละเอียดดงันี 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกจิการ 

 ยังไม่ได้ตรวจสอบ ยังไม่ได้ตรวจสอบ ยังไม่ได้ตรวจสอบ ยังไม่ได้ตรวจสอบ 

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 
     

เงินเดือนและผลประโยชน์ระยะสันอนื 5,950 8,424 3,754 3,897 

ผลประโยชน์เมือออกจากงาน 280 640 186 158 

 6,230 9,064 3,940 4,055 

 

21 การวัดมูลค่ายุติธรรมของเครืองมือทางการเงนิ 

รายการสินทรัพยท์างการเงินบางรายการของกลุ่มกิจการมีการวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัสินรอบ

ระยะเวลารายงาน  

โดยตารางตอ่ไปนีแสดงถึงขอ้มูลเกียวกบัการประเมินมูลค่ายตุิธรรมของสินทรัพยท์างการเงินดงักล่าว 

 ข้อมูลระดับที 1 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยังไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยังไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว 

 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 

สินทรัพย์ทางการเงินทีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม    

      ผ่านกําไรหรือขาดทุน 

  

  

หน่วยลงทุนในกองทุนรวม (หมายเหต ุ7) 301,135 278,731 181,533 163,543 

รวม 301,135 278,731 181,533 163,543 

 

 

 

 

 



บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชัน จํากัด (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
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22 สินทรัพย์และหนีสินทีเป็นเงนิตราต่างประเทศ 

บริษทัและบริษทัยอ่ยมียอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหนีสินทางการเงินทีสาํคญัทีเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศดงันี 

 ข้อมูลทางการเงินรวม 

 สินทรัพย์ทางการเงิน หนสิีนทางการเงิน อัตราแลกเปลียนเฉลยี 

 ยังไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยังไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยังไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว 

 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

สกุลเงิน หลักพนั หลักพัน หลักพัน หลักพัน (บาทต่อ 1 หน่วยเงินตราต่างประเทศ) 
       

เหรียญสหรัฐอเมริกา 967 913 347 852 31.3394 30.0371 

ยูโร - - 2 11 36.7091 36.8764 

ริงกิตมาเลเซีย 20,201 10,003 169 88 7.5478 7.4357 

เหรียญสิงคโปร์ 1,951 4,194 50 19 23.2729 22.6632 

เปโซฟิลิปปินส์ - - 17,465 - 0.6453 0.6261 

รูเปียอินโดนีเซีย 2,290,714 2,588,248 - 1,960,268 0.0022 0.0021 

 

 ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกจิการ 

 สินทรัพย์ทางการเงิน หนสิีนทางการเงิน อัตราแลกเปลียนเฉลยี 

 ยังไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยังไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยังไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว 

 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

สกุลเงิน หลักพนั หลักพัน หลักพัน หลักพัน (บาทต่อ 1 หน่วยเงนิตราต่างประเทศ) 
       

เหรียญสหรัฐอเมริกา 320 405 245 475 31.3394 30.0371 

ยูโร - - 2 11 36.7091 36.8764 

ริงกิตมาเลเซีย - - - - 7.5478 7.4357 

เหรียญสิงคโปร์ 10 2,000 80 66 23.2729 22.6632 

เปโซฟิลิปปินส์ - - - - 0.6453 0.6261 

รูเปียอินโดนีเซีย - - - - 0.0022 0.0021 

 

นอกจากนี บริษทัและบริษทัย่อยยงัมีความเสียงจากการมีเงินลงทุนในบริษทัย่อยในต่างประเทศ ซึงบริษทัและบริษทัยอ่ยไม่ได้

ทาํสัญญาป้องกนัความเสียงอตัราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศไว ้

 

 

 

 

 

 



บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชัน จํากัด (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
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23 เหตุการณ์ภายหลังวันทีในงบการเงิน 
 

ทีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2564 ซึงไดมี้การประชุมเมือวนัที 23 เมษายน พ.ศ. 2564 ไดมี้มติดงันี 

- มีมติให้จ่ายเงินปันผลสําหรับผลดาํเนินงานรอบระยะเวลาบญัชี ปี 2563 จากกาํไรสะสมเป็นเงินสดในอตัรา 0.30 บาทต่อ

หุ้น หรือคิดเป็นจาํนวนเงินประมาณ 124,345,621.20 บาท โดยบริษทัได้กาํหนดรายชือผูถื้อหุ้นทีมีสิทธิไดรั้บปันผล 

(Record Date) ในวนัที 12 มีนาคม พ.ศ. 2564 และกาํหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นในวนัที 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 

- มีมติอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษทั จาํนวน 130,325 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 256,634,061.50 บาท ทุนจด

ทะเบียนชาํระแล้ว 207,242,702 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 256,503,736.50 บาท ทุนจดทะเบียนชาํระแล้ว 207,242,702 

บาท โดยการตดัหุ้นจดทะเบียนทียงัไม่ไดจ้าํหน่ายของบริษทั จาํนวน 260,650 หุ้น มูลค่าทีตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท และ

อนุมตัิการแกไ้ขเพิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิขอ้ 4 ของบริษทัเพือให้สอดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียน ทงันีบริษทัได้

จดทะเบียนเพมิ/ลดทุนกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เมือวนัที 30 เมษายน พ.ศ. 2564 

ทีประชุมคณะกรรมการบริษทั ครังที 2/2564 เมือวนัที 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ไดมี้มติอนุมติัการลงทุนในบริษทั CONG TY 

TNHH CHAU A MEM ประเทศเวียดนาม ในสัดส่วนร้อยละ 49 คิดเป็นเงินลงทุนจาํนวน 27,000 ล้านดอง โดยจะถือเป็น

บริษทัยอ่ยของบริษทั 
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