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รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการของบริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน)  

ขา้พเจา้ไดส้อบทานขอ้มูลทางการเงินรวมระหว่างกาลของบริษทั เอเชียซอฟท ์คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และ           

ขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลของบริษทั เอเชียซอฟท ์คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) ซ่ึงประกอบดว้ย งบแสดงฐานะ

การเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564 งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกาํไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการสําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น

รวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็น

ผูรั้บผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนอขอ้มูลทางการเงินรวมและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลน้ีตามมาตรฐานการ

บญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง “การรายงานทางการเงินระหว่างกาล” ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการให้ขอ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทาง

การเงินรวมและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้  

ขอบเขตการสอบทาน 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผูส้อบ

บญัชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลประกอบดว้ย การใช้วิธีการสอบถามบุคลากรซ่ึงส่วน

ใหญ่เป็นผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและบญัชี และการวิเคราะห์เปรียบเทียบ และวิธีการสอบทานอ่ืน การสอบทานน้ีมีขอบเขตจาํกดั

กว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ทาํให้ขา้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเช่ือมัน่ว่าจะพบเร่ืองท่ีมีนัยสําคญัทั้งหมดซ่ึง

อาจจะพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่อาจแสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลท่ีสอบทานได ้

ข้อสรุป 

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือว่าขอ้มูลทางการเงินรวมและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัทาํขึ้น

ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง “การรายงานทางการเงินระหว่างกาล” ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 

 

 

 

สมภพ ผลประสาร 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 6941 

 

บริษัท มาซาร์ส จํากัด 

กรุงเทพมหานคร 

13 สิงหาคม 2564 



บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชัน จํากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564

ยังไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยังไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม

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

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5 354,589 324,773 163,923 148,788

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน 6 97,668 43,591 26,396 70,800

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวยีนอืน 7 401,159 278,731 207,031 163,543

ค่าสิทธิจ่ายล่วงหนา้ 5,775 4,647 2,342 1,331

สินทรัพยห์มุนเวยีนอืน 8 39,334 35,252 19,860 18,577

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 898,525 686,994 419,552 403,039

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

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

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 10 (ก) - - 137,471 18,008

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 10 (ข) 9,742 11,755 - -

อุปกรณ์ 11 14,467 13,509 6,134 6,432

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 11 13,035 17,599 8,925 11,701

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 11 96,488 69,324 39,477 42,406

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 3,994 3,793 - -

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอืน 4,984 4,952 4,462 4,456

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 148,078 126,300 201,837 88,371

รวมสินทรัพย์ 1,046,603 813,294 621,389 491,410

กรรมการ  ____________________________________                   กรรมการ  ___________________________________________

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่เป็นส่วนหนึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลนี
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ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการข้อมูลทางการเงินรวม



บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชัน จํากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ่)

ณ วันที 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564

ยังไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยังไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม

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

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสินหมุนเวียน

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน 12 186,924 146,028 52,131 59,876

รายไดรั้บล่วงหนา้ 13 133,293 107,012 46,330 42,302

ส่วนของหนีสินจากคดีความฟ้องร้อง

   ทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 14 - 5,514 - 5,514

ส่วนของหนีสินตามสญัญาเช่า

   ทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 7,185 9,426 4,220 5,206

เงินกูย้มืระยะสนัจากกรรมการ 21 (ง) 478 478 - -

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 36,453 - - -

หนีสินหมุนเวยีนอืน 12,654 17,902 3,527 3,615

รวมหนีสินหมุนเวียน 376,987 286,360 106,208 116,513

หนีสินไม่หมุนเวียน

หนีสินตามสญัญาเช่า 3,938 6,356 3,698 5,271

หนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 4,799 4,558 - -

ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังาน 25,200 21,769 15,446 12,687

ประมาณการหนีสินไม่หมุนเวยีนอืน 1,563 1,510 1,563 1,510

รวมหนีสินไม่หมุนเวียน 35,500 34,193 20,707 19,468

รวมหนีสิน 412,487 320,553 126,915 135,981

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่เป็นส่วนหนึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลนี

3

ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการข้อมูลทางการเงินรวม



บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชัน จํากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ่)

ณ วันที 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564

ยังไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยังไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 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 513,007,473 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.5 บาท

          (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 

             จาํนวน 572,840,120 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.5 บาท) 15 256,504 286,420 256,504 286,420

   ทุนทีออกและชาํระแลว้

      หุน้สามญัจาํนวน 424,752,224 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.5 บาท

          (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 

             จาํนวน 414,485,404 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.5 บาท) 15 212,376 207,243 212,376 207,243

ส่วนเกินมูลค่าหุน้ 15, 16 13,637 1,659 13,637 1,659

สาํรองส่วนทุนจากการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 16 12,278 5,333 12,278 5,333

กาํไรสะสม

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

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 337,333 248,779 250,001 135,012

องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุน้ (9,090) (25,798) - -

รวมส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัใหญ่ 572,716 443,398 494,474 355,429

ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 61,400 49,343 - -

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 634,116 492,741 494,474 355,429

รวมหนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,046,603 813,294 621,389 491,410

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่เป็นส่วนหนึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลนี

4

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ



ยังไม่ได้ตรวจสอบ ยังไม่ได้ตรวจสอบ ยังไม่ได้ตรวจสอบ ยังไม่ได้ตรวจสอบ

30 มิถุนายน 30 มิถุนายน 30 มิถุนายน 30 มิถุนายน

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

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ 4 427,301 450,157 121,983 177,150

ตน้ทุนขายและการใหบ้ริการ (214,561) (182,345) (50,744) (68,621)

กําไรขันต้น 212,740 267,812 71,239 108,529

รายไดอื้น 20,083 1,950 44,261 5,936

ค่าใชจ่้ายในการขาย (46,486) (58,331) (7,299) (20,358)

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (52,554) (65,181) (30,803) (28,039)

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - (9,582) - (9,582)

ตน้ทุนทางการเงิน (215) (335) (168) (282)

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (345) (766) - -

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 133,223 135,567 77,230 56,204

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 17 (17,285) (4,555) - -

กําไรสุทธิสําหรับงวด 115,938 131,012 77,230 56,204

กําไรเบ็ดเสร็จอืน:

รายการทีจะไม่จัดประเภทรายการใหม่ไปยัง

   กําไรหรือขาดทุนในภายหลัง

กาํไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่าใหม่ของภาระผูกพนั

   ผลประโยชน์พนกังาน 15 - 15 -

รายการทีจะจัดประเภทรายการใหม่ไปยัง

   กําไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลต่างของอตัราแลกเปลียนจากการแปลงค่า

    งบการเงินทีเป็นเงินตราต่างประเทศ 5,479 (4,002) - -

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 121,432 127,010 77,245 56,204

การแบ่งปันกําไรสุทธิ

ส่วนทีเป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบริษทัใหญ่ 110,067 117,806 77,230 56,204

ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 5,871 13,206 - -

115,938 131,012 77,230 56,204

การแบ่งปันกําไรเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนทีเป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบริษทัใหญ่ 114,452 114,637 77,245 56,204

ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 6,980 12,373 - -

121,432 127,010 77,245 56,204

กําไรต่อหุ้น บาท บาท บาท บาท

กาํไรต่อหุน้ขนัพนืฐาน 18 0.26 0.29 0.18 0.14

กาํไรต่อหุน้ปรับลด 18 0.24 0.29 0.17 0.14

5

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่เป็นส่วนหนึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลนี

บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชัน จํากัด (มหาชน)

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ



ยังไม่ได้ตรวจสอบ ยังไม่ได้ตรวจสอบ ยังไม่ได้ตรวจสอบ ยังไม่ได้ตรวจสอบ

30 มิถุนายน 30 มิถุนายน 30 มิถุนายน 30 มิถุนายน

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

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ 4 856,926 640,025 235,687 276,865

ตน้ทุนขายและการใหบ้ริการ (393,166) (277,660) (99,723) (112,969)

กําไรขันต้น 463,760 362,365 135,964 163,896

รายไดอื้น 29,667 4,445 66,238 10,909

ค่าใชจ่้ายในการขาย (77,940) (93,831) (13,574) (40,181)

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (131,312) (102,602) (71,019) (54,799)

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - (9,582) - (9,582)

กลบัรายการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - - 124,075 -

ตน้ทุนทางการเงิน (462) (692) (357) (573)

ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (1,813) 213 - -

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 281,900 160,316 241,327 69,670

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 17 (41,708) (5,540) - -

กําไรสุทธิสําหรับงวด 240,192 154,776 241,327 69,670

กําไรเบ็ดเสร็จอืน:

รายการทีจะไม่จัดประเภทรายการใหม่ไปยัง

   กําไรหรือขาดทุนในภายหลัง

กาํไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่าใหม่ของภาระผูกพนั

   ผลประโยชน์พนกังาน (1,995) - (1,995) -

รายการทีจะจัดประเภทรายการใหม่ไปยัง

   กําไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลต่างของอตัราแลกเปลียนจากการแปลงค่า

    งบการเงินทีเป็นเงินตราต่างประเทศ 9,955 (3,268) - -

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 248,152 151,508 239,332 69,670

การแบ่งปันกําไรสุทธิ

ส่วนทีเป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบริษทัใหญ่ 214,892 138,295 241,327 69,670

ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 25,300 16,481 - -

240,192 154,776 241,327 69,670

การแบ่งปันกําไรเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนทีเป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบริษทัใหญ่ 220,763 136,194 239,332 69,670

ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 27,389 15,314 - -

248,152 151,508 239,332 69,670

กําไรต่อหุ้น บาท บาท บาท บาท

กาํไรต่อหุน้ขนัพนืฐาน 18 0.51 0.34 0.58 0.17

กาํไรต่อหุน้ปรับลด 18 0.48 0.34 0.53 0.17

6

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่เป็นส่วนหนึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลนี

บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชัน จํากัด (มหาชน)

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวันที 30 มิถุนายน 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 - - - - 138,295 (2,101) - (2,101) 136,194 15,314 151,508

ยอดคงเหลือวนัท ี30 มิถุนายน พ.ศ. 2563 409,877 - - - (118,225) (17,108) (11,589) (28,697) 262,955 30,284 293,239

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 5,133 11,978 - - - - - - 17,111 - 17,111

การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 15, 16 - - 6,945 - - - - - 6,945 - 6,945

เงินปันผลจ่าย - - - - (124,343) - - - (124,343) (15,332) (139,675)

การชาํระบญัชีของบริษทัยอ่ย - - - - - 8,842 - 8,842 8,842 - 8,842

กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด - - - - 212,897 7,866 - 7,866 220,763 27,389 248,152

ยอดคงเหลือวนัท ี30 มิถุนายน พ.ศ. 2564 212,376 13,637 12,278 6,182 337,333 2,499 (11,589) (9,090) 572,716 61,400 634,116

7

บริษทั เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชัน จํากัด (มหาชน)

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน 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 - - - - 69,670 69,670

ยอดคงเหลือวนัที 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563 409,877 - - - (203,155) 206,722

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

การเปลยีนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นสําหรับงวด

ออกหุน้สามญัจากการใชสิ้ทธิใบสาํคญัแสดงสิทธิ 15 5,133 11,978 - - - 17,111

การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 15, 16 - - 6,945 - - 6,945

เงินปันผลจา่ย 19 - - - - (124,343) (124,343)

กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด - - - - 239,332 239,332

ยอดคงเหลือวนัที 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564 212,376 13,637 12,278 6,182 250,001 494,474

8

บริษทั เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชัน จํากดั (มหาชน)

ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่เป็นส่วนหนึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลนี

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตอ่)

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัท ี30 มิถุนายน พ.ศ. 2564

กาํไร (ขาดทุน) สะสม



บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชัน จํากัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวันที 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564

ยังไม่ได้ตรวจสอบ ยังไม่ได้ตรวจสอบ ยังไม่ได้ตรวจสอบ ยังไม่ได้ตรวจสอบ

30 มิถุนายน 30 มิถุนายน 30 มิถุนายน 30 มิถุนายน

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

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 

กาํไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 281,900 160,316 241,327 69,670

รายการปรับปรุง

   ค่าเสือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 11 25,140 27,231 15,968 18,925

   ค่าเผอืขาดทุนทีคาดวา่จะเกิดขึน 51 19,541 - -

   กลบัรายการการดอ้ยค่าเงินใหกู้ย้มืระยะสนัแก่บริษทัยอ่ย - - - (500)

   (กาํไร) ขาดทุนจากการเปลียนแปลงมูลค่า

       สินทรัพยท์างการเงินทียงัไม่เกิดขึนจริง 7 (6,570) 389 (3,666) 389

   (กาํไร) ขาดทุนจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ (447) 213 (447) (161)

   (กาํไร) ขาดทุนจากอตัราแลกเปลียนทียงัไม่เกิดขึนจริง (345) 1,086 (751) 1,287

   ขาดทุนจากการดอ้ยค่าสินทรพัยไ์ม่มีตวัตน - 9,582 - 9,582

   ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายสินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 11 2,904 - - -

   เงินปันผลรับ - - (23,504) -

   ขาดทุนจากการชาํระบญัชีของบริษทัยอ่ย - - (328) -

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

   ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน 950 994 764 681

   ค่าใชจ่้ายทีเกิดจากการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 16 (ก) 6,945 - 6,945 -

   ส่วนแบ่ง (กาํไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 10 (ข) 1,813 (213) - -

   ตน้ทุนทางการเงิน 462 692 357 391

กระแสเงินสดก่อนการเปลียนแปลงในสินทรัพย์

   และหนีสินดาํเนินงาน 312,803 219,831 112,590 100,264

การเปลียนแปลงในสินทรัพยแ์ละหนีสินดาํเนินงาน

   ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน (55,056) (11,123) (547) 23,159

   ค่าสิทธิจ่ายล่วงหนา้ (1,002) (130) (885) -

   สินทรัพยห์มุนเวยีนอืน (4,138) (7,864) (746) (2,366)

   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอืน (32) (254) (6) (7)

   เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน 36,495 61,562 (11,700) 22,592

   รายไดรั้บล่วงหนา้ 26,281 30,510 4,028 4,345

   หนีสินจากคดีความฟ้องร้อง (5,514) (10,323) (5,514) (10,323)

   หนีสินหมุนเวยีนอืน (4,798) 2,390 (88) 1,573

เงินสดไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน 305,039 284,599 97,132 139,237

   ดอกเบียรับ 959 533 207 510

   ดอกเบียจ่าย (148) (201) (242) (119)

   จ่ายภาษีเงินได้ (5,641) (5,893) (537) (703)

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน 300,209 279,038 96,560 138,925

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่เป็นส่วนหนึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลนี

9

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ



บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชัน จํากัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ตอ่)

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวันที 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564

ยังไม่ได้ตรวจสอบ ยังไม่ได้ตรวจสอบ ยังไม่ได้ตรวจสอบ ยังไม่ได้ตรวจสอบ

30 มิถุนายน 30 มิถุนายน 30 มิถุนายน 30 มิถุนายน

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

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินฝากธนาคารทีตดิภาระคาํประกนัลดลง - 166 - 166

เงินสดรับคืนจากเงินใหกู้ย้มืระยะสันแก่บริษทัยอ่ย - - - 500

เงินสดจ่ายสินทรพัยท์างการเงินหมุนเวยีนอืน 7 (109,837) (30,000) (39,822) (30,000)

เงินสดรับจากการลดเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - - 44,745 -

เงินสดรับจากการชาํระบญัชีของบริษทัยอ่ย 10 (ง) - - 4,941 -

เงินสดจ่ายซืออุปกรณ์ (3,367) (4,215) (990) (3,521)

เงินสดจ่ายซือสินทรพัยไ์ม่มีตวัตน (42,718) (18,896) (5,144) (18,681)

เงินสดรับจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 448 213 448 162

เงินปันผลรับจากบริษทัร่วมและบริษทัยอ่ย 200 - 23,504 -

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (155,274) (52,732) 27,682 (51,374)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงินลดลงสุทธิ - (14,626) - (14,626)

เงินสดรับจากการใชสิ้ทธิซือหุน้สามญั 15 17,111 - 17,111 -

เงินปันผลจ่าย (139,675) - (124,343) -

เงินสดจ่ายชาํระหนีสินตามสญัญาเช่า (5,168) (4,122) (2,622) (2,587)

-                            
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (127,732) (18,748) (109,854) (17,213)

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 11,866 (3,713)                   - -

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพมิขึนสุทธิ 29,069 203,845 14,388 70,338

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

(กาํไร) ขาดทุนจากอตัราแลกเปลียนทียงัไม่เกิดขึนจริง

   ของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 747 (928) 747 (928)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด 354,589 348,285 163,923 185,794

รายการทีไม่ใช่เงินสด

ซือสินทรพัยสิ์ทธิการใชภ้ายใตส้ญัญาเช่า 11,123 7,175 7,918 4,624

ซือสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนโดยยงัไม่ไดช้าํระเงิน 6,273 4,836 6,273 4,836

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่เป็นส่วนหนึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลนี

10

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
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1 ข้อมูลท่ัวไป 

บริษทั เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จาํกดั (มหาชน) (“บริษทั”) เป็นบริษทัมหาชนจาํกดั ซ่ึงจดัตั้งขึ้นในประเทศไทย และมีท่ีอยู่

ตามท่ีไดจ้ดทะเบียนดงัน้ี 

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

บริษทัเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เพ่ือวตัถุประสงคใ์นการรายงานขอ้มูล จึงรวมเรียกบริษทัและ

บริษทัยอ่ยว่า “กลุ่มกิจการ” 

ขอ้มูลทางการเงินรวมและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลไดร้ับอนุมตัิจากคณะกรรมการบริษทั เมื่อวนัท่ี        

13 สิงหาคม พ.ศ. 2564 

ขอ้มูลทางการเงินรวมและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลท่ีนาํเสนอน้ีไดมี้การสอบทานแต่ยงัไม่ไดต้รวจสอบ 

2 นโยบายการบัญชี 
 

เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงิน 
 

ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลไดจ้ดัทาํขึ้นตามมาตรฐานการบญัชีไทย ฉบบัท่ี 34 เร่ืองการรายงานทางการเงินระหว่างกาล ขอ้มูล

ทางการเงินหลกั (คือ งบแสดงฐานะการเงิน งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นและงบกระแส

เงินสด) ไดน้าํเสนอในรูปแบบท่ีสอดคลอ้งกบัรูปแบบของงบการเงินประจาํปีซ่ึงเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีไทย ฉบบัท่ี 1 

เร่ือง การนําเสนองบการเงิน  ส่วนหมายเหตุประกอบงบการเงินจัดทําเป็นแบบย่อ บริษัทได้เปิดเผยหมายเหตุประกอบ  

งบการเงินเพ่ิมเติมตามขอ้กาํหนดในประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์ออกภายใตพ้ระราชบญัญติั

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์  
 

ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลน้ีควรอ่านควบคู่กบังบการเงินของรอบปีบญัชีวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
 

ขอ้มูลทางการเงินรวมและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลฉบบัภาษาองักฤษจดัทาํขึ้นจากขอ้มูลทางการเงินระหว่าง

กาลภาษาไทยท่ีจดัทาํตามกฎหมาย ในกรณีท่ีมีเน้ือความขดัแยง้กนัหรือมีการตีความแตกต่างกนัให้ใชข้อ้มูลทางการเงินระหว่าง

กาลฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 

ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํขึ้นโดยใช้นโยบายการบญัชีและวิธีการคาํนวณเช่นเดียวกบัท่ีใชใ้นงบการเงินสําหรับปี

ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563  

รายจ่ายท่ีเกิดขึ้นเป็นคร้ังคราวในระหว่างงวดปีบญัชีจะแสดงเป็นค่าใชจ้่ายหรือค่าใชจ้่ายรอการตดับญัชีโดยใชเ้กณฑเ์ดียวกบัการ

แสดงรายจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายหรือค่าใชจ้่ายรอการตดับญัชี ณ วนัส้ินงวดปีบญัชี 
 

ภาษีเงินไดร้ะหว่างกาลตั้งคา้งจ่ายไวโ้ดยใชอ้ตัราภาษีเดียวกบัท่ีใชก้บัผลกาํไรรวมทั้งปีท่ีคาดว่าจะได ้
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3 การประมาณการ 

ในการจดัทาํขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล ผูบ้ริหารตอ้งใชดุ้ลยพินิจ การประมาณการและขอ้สมมติท่ีมีผลกระทบต่อการนาํ

นโยบายการบญัชีมาใช ้และจาํนวนเงินของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน รายไดแ้ละค่าใชจ้่าย ผลท่ีเกิดขึ้นจริงอาจจะแตกต่างจากการ

ประมาณการ 

ในการจดัทาํขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล ผูบ้ริหารจะใชดุ้ลยพินิจท่ีมีนยัสําคญัในการนาํนโยบายการบญัชีของกลุ่มกิจการ

และแหล่งท่ีมาของข้อมูลท่ีสําคัญของความไม่แน่นอนในการประมาณการท่ีมีอยู่มาใช้เช่นเดียวกับงบการเงินรวมและ             

งบการเงินเฉพาะกิจการสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 

 

4 ข้อมูลจําแนกตามส่วนงาน 

คณะกรรมการบริษทั คือ ผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงานของกลุ่มกิจการ ผูบ้ริหารกาํหนดส่วนงานดาํเนินงานจาก

ขอ้มูลท่ีถูกสอบทานโดยคณะกรรมการบริษทั และมีวตัถุประสงคเ์พ่ือจดัสรรทรัพยากรและประเมินผลการปฏิบติังาน 

คณะกรรมการบริษทัพิจารณาธุรกิจจากเขตภูมิศาสตร์และประเภทผลิตภณัฑ์และบริการ สําหรับเขตภูมิศาสตร์ ผูบ้ริหาร

พิจารณาจากผลการปฏิบติังานในเขตประเทศไทย ประเทศสิงคโปร์ ประเทศมาเลเซีย ประเทศฟิลิปปินส์และประเทศอ่ืนๆ 

สําหรับประเภทการให้บริการ ผูบ้ริหารพิจารณากิจกรรมจากการให้บริการเกมออนไลน์ และจากการเป็นตวัแทนจาํหน่ายใน

เขตภูมิศาสตร์เหล่าน้ี รายไดห้ลกัของกิจการเกิดจากการให้บริการเกมออนไลน์  

คณะกรรมการบริษทัไดป้ระเมินผลการปฏิบติัการของส่วนงานดาํเนินงานโดยวดัมูลค่าของกาํไรก่อนดอกเบ้ียก่อนค่าใช้จ่าย

ทางภาษีท่ีได้ปรับปรุงแลว้ เกณฑ์ในการวดัมูลค่านั้นไม่รวมหน่วยงานดาํเนินงานท่ียกเลิกและผลกระทบของค่าใช้จ่ายท่ีไม่ควร

เกิดขึ้นอีกจากส่วนงานดาํเนินงาน เช่น ตน้ทุนปรับโครงสร้าง ค่าใชจ้่ายเก่ียวกบักฎหมาย และการดอ้ยค่าของค่าความนิยม เม่ือการ

ดอ้ยค่านั้นเกิดจากเหตุการณ์ท่ีเกิดไม่บ่อย การวดัมูลค่านั้นจะไม่รวมผลกระทบของการจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑท่ี์ชาํระดว้ยตรา

สารทุน และกาํไรขาดทุนท่ียงัไม่รับรู้ของสินทรัพยท์างการเงิน นอกจากน้ีรายไดท้างการเงินและตน้ทุนทางการเงินจะไม่ถูก

จดัสรรไปยงัส่วนงานดาํเนินงาน เพราะฝ่ายบริหารการเงินส่วนกลางทาํหนา้ท่ีบริหารจดัการเก่ียวกบัการเงินของกลุ่มกิจการ 

รายไดร้ะหว่างส่วนงานนั้นมีการต่อรองราคากนัเป็นอิสระในลกัษณะของผูท่ี้ไม่มีความเก่ียวขอ้งกนั รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอกท่ี

รายงานแก่คณะกรรมการบริษทันั้นวดัมูลค่าลกัษณะเดียวกนักบัมูลค่าในกาํไรหรือขาดทุน 

ขอ้มูลส่วนงานดาํเนินงานท่ีนาํเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรายงานภายในของบริษทัท่ีผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงาน

ไดรั้บและสอบทานอย่างสมํ่าเสมอเพ่ือใช้ในการตดัสินใจในการจดัสรรทรัพยากรให้กบัส่วนงานและประเมินผลการดาํเนินงาน

ของส่วนงาน ทั้งน้ีผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงานของบริษทั คือคณะกรรมการบริษทั 
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4 ข้อมูลจําแนกตามส่วนงาน (ต่อ) 

เพ่ือวตัถุประสงคใ์นการบริหารงาน บริษทัและบริษทัยอ่ยจดัโครงสร้างองคก์รเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภณัฑแ์ละ

บริการ บริษทัและบริษทัยอ่ยมีส่วนงานท่ีรายงานทั้งส้ิน 2 ส่วนงาน ดงัน้ี  

- ส่วนงานท่ีให้บริการเกมท่ีดาํเนินงานผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ซ่ึงเป็นการปฏิบติัตามสัญญาลิขสิทธ์ิการเผยแพร่เกมกับ

ผูพ้ฒันาเกม และ 

- ส่วนงานจากการเป็นตวัแทนจาํหน่าย เป็นส่วนงานการให้บริการช่องทางการชาํระเงิน 
 

ผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดสอบทานผลการดาํเนินงานของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจากกนัเพ่ือวตัถุประสงคใ์นการตดัสินใจเก่ียวกบั

การจดัสรรทรัพยากรและการประเมินผลการปฏิบติังาน บริษทัประเมินผลการปฏิบติังานของส่วนงานโดยพิจารณาจากกาํไรหรือ

ขาดทุนจากการดาํเนินงานซ่ึงวดัมูลค่าโดยใชเ้กณฑเ์ดียวกบัท่ีใชใ้นการวดักาํไรหรือขาดทุนจากการดาํเนินงานในงบการเงิน  

การบนัทึกบญัชีสําหรับรายการระหว่างส่วนงานท่ีรายงานเป็นไปในลกัษณะเดียวกบัการบนัทึกบญัชีสําหรับรายการธุรกิจกบั

บุคคลภายนอก 
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4 ข้อมูลจําแนกตามส่วนงาน (ต่อ) 
 

ขอ้มูลรายไดแ้ละกาํไรของส่วนงานของบริษทัและบริษทัยอ่ยสาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 มีดงัต่อไปน้ี  

 

 ส่วนงานเกมออนไลน์ 1) ส่วนงานตัวแทนจําหน่าย 2) อ่ืน ๆ งบการเงินรวม 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 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 423,721 439,991 3,058 9,745 522 421 427,301 450,157 

         

 กาํไรของส่วนงาน 209,572 259,863 2,646 7,541 522 408 212,740 267,812 

 ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - (9,582) - - - - - (9,582) 

รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ท่ีไม่ไดปั้นส่วน:         

ดอกเบ้ียรับ       583 399 

รายไดอ้ื่น       19,500 1,551 

ค่าใชจ่้ายอื่น       (99,040) (123,512) 

ตน้ทุนทางการเงิน       (215) (335) 

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม       (345) (766) 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้       (17,285) (4,555) 

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม       (5,871) (13,206) 

กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัใหญ่สาํหรับงวด       110,067 117,806 

 



บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
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4 ข้อมูลจําแนกตามส่วนงาน (ต่อ) 
 

ขอ้มูลรายไดแ้ละกาํไรของส่วนงานของบริษทัและบริษทัยอ่ยสาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 มีดงัต่อไปน้ี  

 

 ส่วนงานเกมออนไลน์ 1) ส่วนงานตัวแทนจําหน่าย 2) อ่ืน ๆ งบการเงินรวม 

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 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 850,068 626,156 5,947 13,336 911 533 856,926 640,025 

         

 กาํไรของส่วนงาน 457,330 353,104 5,519 8,758 911 503 463,760 362,365 

 ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - (9,582) - - - - - (9,582) 

รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ท่ีไม่ไดปั้นส่วน:         

ดอกเบ้ียรับ       959 533 

รายไดอ้ื่น       28,708 3,912 

ค่าใชจ่้ายอื่น       (209,252) (196,433) 

ตน้ทุนทางการเงิน       (462) (692) 

ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษทัร่วม       (1,813) 213 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้       (41,708) (5,540) 

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม       (25,300) (16,481) 

กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัใหญ่สาํหรับงวด       214,892 138,295 

1) เป็นส่วนงานท่ีให้บริการเกมท่ีดาํเนินงานผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ซ่ึงเป็นการปฏิบตัิตามสัญญาลิขสิทธ์ิการเผยแพร่เกมกบัผูพ้ฒันาเกม 
2) ส่วนงานจากการเป็นตวัแทนจาํหน่าย เป็นส่วนงานการให้บริการช่องทางการชาํระเงิน 

 



บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
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4 ข้อมูลจําแนกตามส่วนงาน (ต่อ) 

ข้อมูลเกี่ยวกับเขตภูมศิาสตร์  

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอกสาํหรับงวดสามเดือนและงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 กาํหนด

ขึ้นตามสถานท่ีตั้งของบริษทัและบริษทัยอ่ย ดงัน้ี 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 พันบาท พันบาท 
   

ไทย 121,996 177,150 

สิงคโปร์ 213,480 137,933 

มาเลเซีย 90,294 55,904 

ฟิลิปปินส์ 444 74,382 

ประเทศอื่นๆ 1,087 4,788 

รวม 427,301 450,157 

 

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 พันบาท พันบาท 
   

ไทย 235,712 276,867 

สิงคโปร์ 365,019 166,793 

มาเลเซีย 253,160 82,921 

ฟิลิปปินส์ 444 107,632 

ประเทศอื่นๆ 2,591 5,812 

รวม 856,926 640,025 

 

  



บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
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5 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 ดงัน้ี 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยังไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยังไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว 

 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 

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

 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 
     

เงินสดในมือ 112 154 30 28 

เงินฝากธนาคารประเภท     

   จ่ายคืนเม่ือทวงถาม 354,477 324,619 163,893 148,760 

รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 354,589 324,773 163,923 148,788 

 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเม่ือทวงถามมีอตัราดอกเบ้ียระหว่างร้อยละ 0.05 ถึง 0.50 ต่อปี       

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

วงเงินกู้ยืม 
 

ณ วันท่ี  30 มิถุนายน  พ.ศ. 2564 และ วันท่ี  31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจการมีวงเงินกู้ยืมท่ียงัไม่ได้เบิกออกมาใช ้ 

25 ลา้นบาท 

 

 



บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
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6 ลูกหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 มีรายละเอียดดงัน้ี 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยังไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยังไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว 

 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 

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

 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 
     

ลูกหน้ีการคา้ - บุคคลภายนอก 86,764 40,910 31,744 16,017 

หกั ค่าเผ่ือขาดทุนท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น (19,501) (97) (19,400) - 

 67,263 40,813 12,344 16,017 

 
    

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 21 (ค)) - 19,401 58 19,429 

หกั ค่าเผ่ือขาดทุนท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น (หมายเหตุ 21 (ค)) - (19,400) - (19,400) 

 - 1 58 29 
     

ลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 67,263 40,814 12,402 16,046 

ลูกหน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 21 (ค)) - 189 13,410 54,754 

รายไดค้า้งรับจากบุคลภายนอก 404 - - - 

ลูกหน้ีอื่นจากบุคคลภายนอก 30,932 3,472 584 - 

หกั ค่าเผ่ือขาดทุนท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น - บคุคลภายนอก (931) (884) - - 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอื่น - สุทธิ 97,668 43,591 26,396 70,800 

 

   



บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 

สําหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564  

 

19 

6 ลูกหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น (ต่อ) 

ลูกหน้ีการคา้ สามารถวิเคราะห์ตามอายหุน้ีท่ีคา้งชาํระไดด้งัน้ี 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยังไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยังไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว 

 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 

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

 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 
     

บุคคลภายนอก     

ลูกหน้ีการคา้     

   ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 59,288 31,589 8,275 10,870 

   ไม่เกิน 3 เดือน 6,987 9,004 4,069 5,115 

   3 - 6 เดือน 106 207 - 32 

   6 - 12 เดือน 907 32 - - 

   เกินกว่า 12 เดือน 19,476 78 19,400 - 

รวม 86,764 40,910 31,744 16,017 

หกั  ค่าเผ่ือขาดทุนท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น (19,501) (97) (19,400) - 

ลูกหน้ีการคา้บุคคลภายนอก - สุทธิ 67,263 40,813 12,344 16,017 

     

กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน (หมายเหตุ 21 (ค))     

ลูกหน้ีการคา้     

   ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ - 1 58 29 

   ไม่เกิน 3 เดือน - - - - 

   3 - 6 เดือน - - - - 

   6 - 12 เดือน - - - - 

   เกินกว่า 12 เดือน - 19,400 - 19,400 

รวม - 19,401 58 19,429 

หกั  ค่าเผ่ือขาดทุนท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น - (19,400) - (19,400) 

ลูกหน้ีการคา้กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ - 1 58 29 

 

  



บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
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7 สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอ่ืน 

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 มีรายละเอียดดงัน้ี 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยังไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยังไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว 

 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 

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

 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 
     

สินทรัพย์ทางการเงินท่ีวัดมูลค่า                 

   ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรือขาดทุน  

 

 

 

ยอดคงเหลือตน้งวด 278,731 - 163,543 - 

การลงทุนเพ่ิมขึ้น 109,837 323,323 39,822 210,014 

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

การเปล่ียนแปลงในมูลค่าเงินลงทุน 6,570 5,408 3,666 3,529 

ผลต่างอตัราแลกเปล่ียน 6,021 - - - 

รวมสินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอื่น 401,159 278,731 207,031 163,543 

8 สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยังไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยังไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว 

 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 

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

 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 
     

ลูกหน้ีกรมสรรพากร 1,801 2,880 - - 

ภาษีถูกหกั ณ ท่ีจ่ายรอเรียกคืน 9,762 7,036 7,671 7,292 

ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 17,162 15,847 11,336 10,547 

ภาษีซ้ือยงัไม่ถึงกาํหนด 5,907 4,453 418 262 

อื่นๆ 4,702 5,036 435 476 

รวมสินทรัพยห์มุนเวียนอื่น 39,334 35,252 19,860 18,577 

 

9 เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระคํา้ประกัน 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564 และ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจการไดน้าํเงินฝากประจาํไปคํ้าประกนัวงเงินสินเช่ือ 

จาํนวน 5.37 ลา้นบาท 

 



บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
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10 เงินลงทุนในบริษัทย่อย และบริษทัร่วม 
 

รายละเอียดของเงินลงทนุของบริษทั และบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงินระหว่างกาล มีดงัน้ี 
 

10 (ก) เงินลงทุนในบริษัทย่อย 
 

การเปล่ียนแปลงของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยสามารถวิเคราะห์ไดด้งัต่อไปน้ี 

 ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 พันบาท 
  

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564  

ราคาตามบญัชีตน้งวด - สุทธิ 18,008 

ตดัจาํหน่ายเงินลงทุน (16,614) 

ตดัจาํหน่ายค่าเผ่ือดอ้ยค่าเงินลงทุน 12,002 

กลบัรายการดอ้ยค่า 124,075 

ราคาตามบญัชีปลายงวด - สุทธิ 137,471 

  

ณ วันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564  

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - ราคาทุน 652,120 

หกั  ค่าเผ่ือการดอ้ยค่า (514,649) 

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 137,471 

10 (ข) เงินลงทุนในบริษัทร่วม 

การเปล่ียนแปลงของเงินลงทุนในบริษทัร่วมสามารถวิเคราะห์ไดด้งัต่อไปน้ี 

 ข้อมูลทางการเงินรวม 

 พันบาท 
  

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564  

ราคาตามบญัชีตน้งวด - สุทธิ 11,755 

เงินปันผล (200) 

ส่วนแบ่งขาดทุน (1,813) 

ราคาตามบญัชีปลายงวด - สุทธิ 9,742 



บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
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10 เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษทัร่วม (ต่อ) 
 

10 (ค) รายละเอียดของเงนิลงทุนในบริษทัย่อยและบริษัทร่วม มีดังนี ้
 

   อัตราร้อยละของการถือหุ้น 

  จัดตั้งขึ้นใน 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 

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

     

บริษัทย่อย     
     

ถือหุ้นโดยบริษัท     

บริษทั เอ แคปปิตอล จาํกดั ธุรกิจลงทุน ไทย 100.00 100.00 

บริษทั เอเชียซอฟท ์อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั ธุรกิจลงทุน ไทย 100.00 100.00 

บริษทั เพลยไ์ซเบอร์เกมส์ จาํกดั บริการเกมออนไลน์ ไทย - 99.99 

CIB Development Sdn. Bhd. บริการเกมออนไลน์ มาเลเซีย 61.68 61.68 

บริษทั เพลยพ์าร์ค จาํกดั  บริการเกมออนไลน์ ไทย 99.99 99.99 

   (เดิมช่ือ “บริษทั ฟันบ็อกซ์ จาํกดั”)     

Playpark Pte Ltd. 

   (เดิมช่ือ “Asiasoft Online Pte. Ltd.”) 

บริการเกมออนไลน์ สิงคโปร์ 100.00 100.00 

AS Online Sdn. Bhd. บริการเกมออนไลน์ มาเลเซีย - 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 พฒันาแอปพลิเคชัน่บนโทรศพัทเ์คลื่อนท่ี ไทย 57.04 57.04 
     

ถือหุ้นโดย CIB Development Sdn. Bhd.     

CIB Net Station Sdn. Bhd. บริการเกมออนไลน์ มาเลเซีย 100.00 100.00 
     

บริษัทร่วม     

บริษทั ไทยแวร์ คอมมิวนิเคชัน่ จาํกดั    บริการผ่านเว็บไซต ์ ไทย 40.00 40.00 

   (ถือหุ้นโดยบริษทั เอ แคปปิตอล จาํกดั) 
  

  

10 (ง)  การชําระบัญชีของบริษัทย่อย 

บริษัท เอเชียซอฟท์ อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด ได้จดทะเบียนเลิกกิจการกับกระทรวงพาณิชย์และอยู่ระหว่าง

กระบวนการชาํระบญัชีตั้งแต่วนัท่ี 14 กนัยายน พ.ศ. 2561 ผูบ้ริหารของกลุ่มกิจการเช่ือว่าการเลิกกิจการดงักล่าวไม่มี

ผลกระทบอยา่งมีสาระสาํคญัต่อกลุ่มกิจการ 

เม่ือวนัท่ี 2 มีนาคม พ.ศ. 2564 บริษทั เพลยไ์ซเบอร์เกมส์ จาํกดั ไดเ้สร็จส้ินการจดทะเบียนเลิกบริษทัและการชาํระ

บญัชี บริษทัไดรั้บเงินคืนทุนจดทะเบียนเป็นจาํนวน 1 ลา้นบาท 

เม่ือวนัท่ี 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 บริษทั AS Online Sdn. Bhd ไดเ้สร็จส้ินการจดทะเบียนเลิกบริษทัและการชาํระบญัชี 

บริษทัไดรั้บเงินคืนทุนจดทะเบียนเป็นจาํนวน 3.94 ลา้นบาท 

 

 



บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
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10 เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษทัร่วม (ต่อ) 

10 (จ)  การลดเงินลงทุนในบริษัทย่อย 

บริษทัไดด้าํเนินการลดทุนจดทะเบียน Playpark Pte. Ltd. ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยในประเทศสิงคโปร์ จาํนวน 2 ลา้นดอลลาร์

สิงคโปร์ จากทุนจดทะเบียน 5 ลา้นดอลลาร์สิงคโปร์ เป็น 3 ลา้นดอลลาร์สิงคโปร์ โดยลดทุนทะเบียนเสร็จส้ินเม่ือวนัท่ี 

16 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 และไดรั้บคืนเงินลดทุนดงักล่าวเม่ือเดือนกุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2564 

10 (ฉ) การกลับรายการค่าเผ่ือด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย 

ในระหว่างงวดผูบ้ริหารไดพิ้จารณากลบัรายการค่าเผื่อดอ้ยค่าเงินลงทุนในบริษทัย่อย 2 แห่ง คือ Playpark Pte. Ltd. 

และ CIB Development Sdn. Bhd. จาํนวน 72 ลา้นบาท และ 52 ลา้นบาท ตามลาํดบั เน่ืองจากทั้งสองบริษทั มีผลการ

ดาํเนินงานท่ีปรับตวัดีขึ้น และสามารถสร้างผลกาํไรจากการดาํเนินงานอย่างต่อเน่ืองตั้งแต่ปี พ.ศ. 2563 การพิจารณา

กลบัรายการค่าเผื่อดอ้ยค่าเงินลงทุนไดถู้กพิจารณาถึงส่วนไดเ้สียของบริษทัใหญ่ในบริษทัยอ่ยในปัจจุบนัและต่อเน่ือง

ไปในอนาคตเพ่ือให้มัน่ใจว่าการกลบัรายการดอ้ยค่าดงักล่าว จะไม่ส่งผลกระทบให้บริษทัตอ้งบนัทึกดอ้ยค่าเงินลงทุน

ในสองบริษทัดงักล่าวในอนาคต 

การกลบัรายการด้อยค่าเงินลงทุนดังกล่าวส่งผลทาํให้กําไรสุทธิของข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการสําหรับงวด         

หกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เพ่ิมขึ้นจาํนวน 124 ลา้นบาท 

10 (ช) การลงทุนในบริษัทต่างประเทศ 

เม่ือวนัท่ี 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 2/2564 ไดมี้มติอนุมติัการลงทุนในบริษทั 

CONG TY TNHH CHAU A MEM ประเทศเวียดนาม ในสัดส่วนร้อยละ 49 คิดเป็นเงินลงทนุจาํนวน 27,000 ลา้นดอง 

โดยจะถือเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั โดยในขณะน้ีอยูใ่นขั้นตอนการดาํเนินการจดทะเบียนเงินลงทนุ 

11 อุปกรณ์, สินทรัพย์สิทธิการใช้และสินทรัพย์ไม่มตีัวตน 

 ข้อมูลทางการเงินรวม 

 อุปกรณ์ สินทรัพย์สิทธิการใช้ สินทรัพย์ไม่มตีัวตน 

 พนับาท พนับาท พนับาท 

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มถิุนายน พ.ศ. 2564    

ราคาตามบญัชีตน้งวด  13,509 17,599 69,324 

ซ้ือสินทรัพย ์ 3,367 - 46,592 

จาํหน่าย / ตดัจาํหน่ายสินทรัพย ์- สุทธิ (1) - (2,904) 

ค่าเส่ือมราคา / ค่าตดัจาํหน่าย (2,741) (4,844) (17,555) 

ผลต่างอตัราแลกเปล่ียน 333 280 1,031 

ราคาตามบญัชีปลายงวด 14,467 13,035 96,488 

 



บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
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11 อุปกรณ์, สินทรัพย์สิทธิการใช้และสินทรัพย์ไม่มตีัวตน (ต่อ) 

 ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 อุปกรณ์ สินทรัพย์สิทธิการใช้ สินทรัพย์ไม่มตีัวตน 

 พนับาท พนับาท พนับาท 

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มถิุนายน พ.ศ. 2564    

ราคาตามบญัชีตน้งวด  6,432 11,701 42,406 

ซ้ือสินทรัพย ์ 949 - 9,017 

จาํหน่ายสินทรัพย ์- สุทธิ (1) - - 

ค่าเส่ือมราคา / ค่าตดัจาํหน่าย (1,246) (2,776) (11,946) 

ราคาตามบญัชีปลายงวด 6,134 8,925 39,477 

 

12 เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยังไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยังไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว 

 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 

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

 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 
     

เจา้หน้ีการคา้ - บุคคลอ่ืน 37,351 14,752 1,183 3,206 

เจา้หน้ีการคา้ – กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  

     (หมายเหตุ 21 (ค)) - - 2,056 1,588 

เจา้หน้ีอ่ืน - บุคคลอ่ืน 13,108 9,117 1,825 2,409 

ค่าสิทธิคา้งจ่าย 81,295 48,100 24,263 19,558 

เจา้หน้ีค่าซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 6,273 2,399 6,273 2,399 

ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย 48,897 71,660 16,531 30,716 

รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 186,924 146,028 52,131 59,876 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
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13 รายได้รับล่วงหน้า 
 

 จาํนวนรายไดท่ี้รับรู้ในงวดท่ีเคยรวมอยูใ่นหน้ีสินท่ีเกิดจากสัญญายกมาตน้งวดมีดงัต่อไปน้ี 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยังไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยังไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว 

 30 มถิุนายน 31 ธันวาคม 30 มถิุนายน 31 ธันวาคม 

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

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

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

เพ่ิมขึ้น 1,000,723 1,404,842 242,285 530,746 

รับรู้เป็นรายไดจ้ากการให้บริการเกมออนไลน์ (974,442) (1,380,910) (238,257) (526,304) 

ยอดคงเหลือตามบญัชีปลายงวด 133,293 107,012 46,330 42,302 

 

14 หนีสิ้นจากคดีความฟ้องร้อง 

เม่ือวนัท่ี 9 เมษายน พ.ศ. 2562 อนุญาโตตุลาการได้ตัดสินช้ีขาดให้บริษทัชดใช้ค่าเสียหายให้แก่เจ้าของลิขสิทธ์ิเกมและ

ผูพ้ฒันา บริษทัไดช้าํระเงินงวดแรกเม่ือเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562 และงวดสุดทา้ยในเดือนกุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2564 

15 ทุนเรือนหุ้น 

ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2563 เม่ือวนัท่ี 23 เมษายน พ.ศ. 2563 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัไดมี้มติอนุมติั

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

20,493,850 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท เน่ืองจากใบสําคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสามญั (AS-WB) หมดอาย ุรวมทั้งการแกไ้ข

หนังสือบริคณห์สนธิให้สอดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียนดงักล่าว ทั้งน้ีบริษทัไดจ้ดทะเบียนลดทุนกบักระทรวงพาณิชย์

แลว้เม่ือวนัท่ี 28 เมษายน พ.ศ. 2563 

ณ วนัท่ี 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ผูถื้อหุ้นมีการใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามัญตามใบสําคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสามัญ (AS-W1) เป็น

จาํนวน 177 หุ้น ในราคาหุ้นละ 2 บาท คิดเป็นจาํนวนเงินทั้งหมด 354 บาท ซ่ึงประกอบดว้ยทุนท่ีออกและชาํระแลว้ 177 บาท

และส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 177 บาท 

เม่ือวนัท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  บริษทัจดทะเบียนลดทุนกบักระทรวงพาณิชยเ์สร็จส้ิน 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 บาทโดยการลดมูลค่าท่ีตราไวข้องหุ้นสามญัจากมูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท เป็นมูลค่าหุ้นละ 

0.50 บาท รวมทั้งการแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิให้สอดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียนและทุนชาํระแลว้ดงักล่าว ซ่ึงเป็นไป

ตามมติท่ีประชุมสามัญผูถื้อหุ้นประจาํปี 2563 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 23 เมษายน พ.ศ. 2563  เพ่ือชดเชยผลขาดทุนสะสม

บางส่วนของบริษทั 
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15 ทุนเรือนหุ้น (ต่อ) 

เม่ือวนัท่ี 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  บริษทัไดจ้ดทะเบียนเพิ่มทุนกบักระทรวงพาณิชยเ์สร็จส้ิน รวมทั้งการแกไ้ขหนงัสือบริคณห์

สนธิให้สอดคลอ้งกบัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนและทุนชาํระแลว้ ซ่ึงเป็นไปตามมติท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2563 ดงัน้ี 

- เพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัและจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสามัญ (AS-WB) ไม่เกิน 20,493,850 หุ้น มูลค่า        

ท่ีตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท เพ่ือรองรับใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

- เพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัแบบกาํหนดวตัถุประสงคก์ารใชเ้งินทุนมอบอาํนาจทัว่ไป (General Mandate) โดยการออก

หุ้นสามญัเพ่ิมทุนจาํนวน 40,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท รวมเป็น 20,000,000 บาท 

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

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

ในการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น เม่ือวนัท่ี 8 มกราคม พ.ศ. 2564 ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัไดมี้มติอนุมติัวาระการประชุมของ

บริษทั ดงัน้ี 

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

ชําระแล้ว 207,242,702 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 235,185,521.50 บาท ทุนจดทะเบียนชําระแล้ว 207,242,702 บาท  

โดยการตดัหุ้นจดทะเบียนท่ียงัไม่ไดจ้าํหน่ายของบริษทัท่ีเกิดจากการเพ่ิมทุนรองรับใบสาํคญัแสดงสิทธิ (AS-W1) และ 

- การลดทุนจดทะเบียนของบริษทั จาํนวน 20,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 235,185,521.50 บาท ทุนจดทะเบียน

ชําระแล้ว 207,242,702 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 215,185,521.50 บาท ทุนจดทะเบียนชําระแล้ว 207,242,702 บาท  

โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนท่ียงัไม่ได้จําหน่ายของบริษัทท่ีเกิดจากการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบกําหนด

วตัถุประสงค์การใชเ้งินทุนมอบอาํนาจทัว่ไป (General Mandate) รวมถึงอนุมติัการแกไ้ขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิ

ขอ้ 4 ของบริษทัเพ่ือให้สอดคลอ้งกบัการลดทนุจดทะเบียน ทั้งน้ีบริษทัไดจ้ดทะเบียนลดทุนกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เม่ือ

วนัท่ี 18 มกราคม พ.ศ. 2564 

- การออกและจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิในการซ้ือหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จาํกัด 

(มหาชน) คร้ังท่ี 2 (AS-W2) แก่ผูถื้อหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น 

- การเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทั จาํนวน 41,448,540 บาท เพ่ือรองรับการออกและจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิ (AS-W2) 

ในการซ้ือหุ้นแก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัตามสัดส่วนการถือหุ้น จาํนวน 82,897,080 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท 

จากทุนจดทะเบียนเดิม 215,185,521.50 บาท ทุนจดทะเบียนชําระแล้ว 207,242,702 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 

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

ของบริษทัเพ่ือให้สอดคลอ้งกบัการเพ่ิมทุนจดทะเบียน ทั้งน้ีบริษทัไดจ้ดทะเบียนเพ่ิมทุนกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เม่ือ

วนัท่ี 18 มกราคม พ.ศ. 2564 

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

ซ่ึงประกอบดว้ยทุนท่ีออกและชาํระแลว้ 3,564,910 บาทและส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 2,566,735 บาท 
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15 ทุนเรือนหุ้น (ต่อ) 

ในการประชุมสามัญผูถื้อหุ้นประจาํปี 2564 เม่ือวนัท่ี 23 เมษายน พ.ศ. 2564 มีมติอนุมติัให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษทั 

จาํนวน 130,325 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 256,634,061.50 บาท ทุนจดทะเบียนชาํระแลว้ 207,242,702 บาท เป็นทุนจด

ทะเบียน 256,503,736.50 บาท ทุนจดทะเบียนชาํระแลว้ 207,242,702 บาท โดยการตดัหุ้นจดทะเบียนท่ียงัไม่ไดจ้าํหน่ายของ

บริษทั จาํนวน 260,650 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท และอนุมัติการแกไ้ขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของ

บริษทัเพ่ือให้สอดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียน ทั้งน้ีบริษทัไดจ้ดทะเบียนลดทุนกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 30 

เมษายน พ.ศ. 2564 

เม่ือวนัท่ี 25 มิถุนายน พ.ศ. 2564 บริษทัไดอ้อกหุ้นสามญัจากการใช้สิทธิใบสําคญัแสดงสิทธิ (AS-W2) 3,137,000 หุ้น ใน

ราคาหุ้นละ 3.50 บาท รวมเป็นมูลค่า 10,979,500 บาท ซ่ึงประกอบดว้ยทุนท่ีออกและชาํระแลว้ 1,568,500 บาท และส่วนเกิน

มูลค่าหุ้นสามญั 9,411,000 บาท 

รายการกระทบยอดจาํนวนทุนจดทะเบียนและทุนท่ีออกและชําระแล้วสําหรับงวดส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564  

เป็นดงัน้ี 

 

ทุน 

จดทะเบียน 

ทุนท่ีออกและ 

ชาํระแลว้ 

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

ลดทุนจดทะเบียนโดยการตดัหุ้นจดทะเบียนท่ียงัไม่ไดจ้าํหน่ายของบริษทั   

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

- ท่ีเกิดจากการเพ่ิมทุนเพ่ือรองรับการใชเ้งินทนุ (40,000,000) - 

    มอบอาํนาจทัว่ไป (General Mandate) (หุ้น)   

เพ่ิมทุนจดทะเบียนรองรับการการออกและจดัสรร 

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

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

ลดทุนจดทะเบียนโดยการตดัหุ้นจดทะเบียนท่ียงัไม่ไดจ้าํหน่ายของบริษทั (260,650) - 

ออกหุ้นสามญัจากการใชสิ้ทธิใบสาํคญัแสดงสิทธิ (AS-W2) (หุ้น) - 3,137,000 

จาํนวนหุน้สามญั ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564 (หุน้) 513,007,473 424,752,224 

มูลค่าหุ้น (บาทต่อหุ้น) 0.50 0.50 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564 (บาท) 256,503,737 212,376,112 
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16 ใบสําคัญแสดงสิทธ ิ

 16 (ก)   ใบสําคัญแสดงสิทธซ้ืิอหุ้นสามัญท่ีจัดสรรให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท (AS-WB) 

บริษทัไดอ้อกใบสําคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสามญัท่ีจดัสรรให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษทั และบริษทัย่อย  

(AS-WB) โดยเป็นใบสําคญัแสดงสิทธิจดทะเบียนและไม่สามารถโอนให้บุคคลอ่ืนได ้ไม่มีราคาเสนอขายและมีอายุ

ไม่เกิน 3 ปี นบัตั้งแต่วนัท่ี 14 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ในจาํนวนไม่เกิน 20,493,850 หน่วย ใบสําคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย 

สามารถใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น ในราคาหุ้นละ 0.86 บาท โดยเร่ิมใช้สิทธิคร้ังแรกระหว่างวนัท่ี 16 - 20 

กนัยายน พ.ศ. 2564 และสามารถใชสิ้ทธิไดทุ้กๆ 6 เดือนคือทุกวนัท่ี 16 - 20 มีนาคม และ 16 - 20 กนัยายน ตลอดอายุ

ของใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

รายการเคล่ือนไหวของจาํนวนสิทธิซ้ือหุ้นท่ีคงเหลือ และราคาใชสิ้ทธิถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัท่ีเก่ียวขอ้งกนัดงัน้ี 

  

ข้อมูลทางการเงินรวมและ 

ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

   ราคาใช้สิทธ ิ  

   ถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก  

   บาทต่อหุ้น จํานวนสิทธ ิ

     

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

สิทธิเลือกท่ีมีการใชสิ้ทธิ   0.86 (7,129,820) 

สิทธิเลือกท่ีหมดอาย ุ   - - 

วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564   0.86 8,755,819 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564 บริษทัมีสิทธิซ้ือหุ้นคงเหลือจาํนวน 8,755,819 สิทธิ 

ในระหว่างงวดกลุ่มกิจการและบริษัทได้รับรู้ค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้องกับใบสําคัญแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสามัญตลอด

ระยะเวลาท่ีไดรั้บสิทธิ ค่าใชจ้่ายเก่ียวกบัใบสําคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสามญัไดบ้นัทึกเป็นค่าใชจ้่ายในงบกาํไรขาดทุน

เบด็เสร็จรวมและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะบริษทัและส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและส่วนของผูถื้อหุ้นเฉพาะบริษทั 

เป็นจาํนวน 6,944,514 บาท 
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16 ใบสําคัญแสดงสิทธ ิ(ต่อ) 

16 (ข)   ใบสําคัญแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสามัญ คร้ังท่ี 2 (AS-W2) 

บริษทัไดอ้อกใบสาํคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัฯ คร้ังท่ี 2 ซ่ึงจดัสรรให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือ

หุ้น  (AS-W2) โดยเป็นใบสําคัญแสดงสิทธิจดทะเบียนและสามารถโอนให้บุคคลอ่ืนได้ ในจํานวนไม่เกิน 

82,636,430 หน่วย ใบสําคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย สามารถใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามญัได ้1 หุ้น ในราคาหุ้นละ 3.50 บาท 

โดยมีอายุ 3 ปี นบัตั้งแต่วนัท่ี 25 มกราคม พ.ศ. 2564 โดยเร่ิมใชสิ้ทธิคร้ังแรกในวนัท่ี 25 มิถุนายน พ.ศ. 2564 และ

สามารถใชสิ้ทธิไดทุ้กๆ 6 เดือนคือทุกวนัท่ี 25 มิถุนายน และ 25 ธนัวาคม ตลอดอายขุองใบสาํคญัแสดงสิทธิ  

ในการใชสิ้ทธิคร้ังแรกเม่ือวนัท่ี 25 มิถุนายน พ.ศ. 2564 มีผูถื้อหุ้นมาใชสิ้ทธิจาํนวน 3,137,000 สิทธิ และ ณ วนัท่ี 

30 มิถุนายน พ.ศ. 2564 บริษทัมีสิทธิซ้ือหุ้นคงเหลือจาํนวน 79,499,430 สิทธิ 

17 ภาษีเงินได้ 

ภาษีเงินไดร้ะหว่างกาลไดต้ั้งคา้งจ่ายโดยใชวิ้ธีการประมาณการจากฝ่ายบริหารโดยใชอ้ตัราภาษีเดียวกบัท่ีใชก้บักาํไรรวมทั้งปีท่ี

คาดว่าจะเกิดขึ้น  

18 กําไรต่อหุ้น 

กาํไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่คาํนวณโดยการหารกาํไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ดว้ยจาํนวนหุ้น

สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัท่ีออกจาํหน่ายอยูใ่นระหว่างงวด 

สาํหรับกาํไรต่อหุ้นปรับลดส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่คาํนวณจากจาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัท่ีรวมสมมติฐานว่า

หุ้นสามญัเทียบเท่าปรับลดไดถู้กแปลงเป็นหุ้นสามญัทั้งหมด 

ใบสําคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสามญัคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ประกอบดว้ยใบสําคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสามญัท่ี

จดัสรรให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษทั และบริษทัย่อย (AS-WB) และใบสําคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสามญัท่ีจดัสรร

ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (AS-W2) ซ่ึงมีผลต่อการคาํนวณกาํไรต่อหุ้นปรับลดเน่ืองจากราคาตามสิทธิของ

ใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีเหลืออยู่ต ํ่ากว่าราคาตลาดเฉล่ียของหุ้นสามัญของบริษทัในระหว่างงวดสามเดือนและงวดหกเดือน

ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564 

 

 

 

 

 

 

 



บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 

สําหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564  
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18 กําไรต่อหุ้น (ต่อ) 

กาํไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานแสดงดงัน้ี 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยังไม่ได้ตรวจสอบ ยังไม่ได้ตรวจสอบ ยังไม่ได้ตรวจสอบ ยังไม่ได้ตรวจสอบ 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
     

กาํไรท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นสามญั (พนับาท) 110,067 117,806 77,230 56,204 

จาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั (พนัหุ้น) 421,822 409,877 421,822 409,877 

กาํไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน (บาท) 0.26 0.29 0.18 0.14 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยังไม่ได้ตรวจสอบ ยังไม่ได้ตรวจสอบ ยังไม่ได้ตรวจสอบ ยังไม่ได้ตรวจสอบ 

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
     

กาํไรท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นสามญั (พนับาท) 214,892 138,295 241,327 69,670 

จาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั (พนัหุ้น) 418,568 409,877 418,568 409,877 

กาํไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน (บาท) 0.51 0.34 0.58 0.17 

กาํไรต่อหุ้นปรับลดแสดงดงัน้ี 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยังไม่ได้ตรวจสอบ ยังไม่ได้ตรวจสอบ ยังไม่ได้ตรวจสอบ ยังไม่ได้ตรวจสอบ 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
     

กาํไรท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นสามญั (พนับาท) 110,067 117,806 77,230 56,204 

จาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั (พนัหุ้น) 466,436 409,877 466,436 409,877 

กาํไรต่อหุ้นปรับลด (บาท) 0.24 0.29 0.17 0.14 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยังไม่ได้ตรวจสอบ ยังไม่ได้ตรวจสอบ ยังไม่ได้ตรวจสอบ ยังไม่ได้ตรวจสอบ 

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
     

กาํไรท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นสามญั (พนับาท) 214,892 138,295 241,327 69,670 

จาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั (พนัหุ้น) 451,949 409,877 451,949 409,877 

กาํไรต่อหุ้นปรับลด (บาท) 0.48 0.34 0.53 0.17 

 



บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 

สําหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564  
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19 เงินปันผล 

ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2564 เม่ือวนัท่ี 23 เมษายน พ.ศ. 2564 มีมติให้จ่ายเงินปันผลสาํหรับผลดาํเนินงานรอบ

ระยะเวลาบญัชี ปี 2563 จากกาํไรสะสมเป็นเงินสดในอตัรา 0.30 บาทต่อหุ้น เป็นจาํนวนเงิน 124.34 ลา้นบาท โดยจ่ายให้กบัผู ้

ถือหุ้นทั้ งหมดท่ีมีช่ืออยู่ในทะเบียนในวนัท่ี 12 มีนาคม พ.ศ. 2564 และบริษัทได้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นเม่ือวนัท่ี  

7 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 

20 ภาระผูกพนั 

สัญญาการใช้สิทธ ิ 

กลุ่มกิจการมีสัญญาการใชสิ้ทธิซอฟตแ์วร์ สิทธิในการให้บริการเกมออนไลน์ และสิทธิในการเป็นตวัแทนจาํหน่ายกบับริษทั

ในประเทศและต่างประเทศหลายแห่ง ภายใต้สัญญาดังกล่าว บริษทัและบริษัทย่อยมีภาระท่ีจะต้องชาํระค่าสิทธิเร่ิมแรก  

ค่าสิทธิขั้นตํ่าคิดตามสัญญา และค่าสิทธิคิดตามรายไดต้ามท่ีกาํหนดไวใ้นสัญญา กาํหนดระยะเวลาชาํระค่าสิทธิขั้นตํ่าขึ้นอยู่

กบัขอ้ตกลงของการจ่ายเงินในสัญญา 

วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564 และวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจการมีภาระท่ีจะตอ้งชาํระค่าสิทธิเร่ิมแรกและค่าสิทธิ      

ขั้นตํ่า ดงัน้ี 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยังไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยังไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว 

 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 

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

 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 
     

ค่าสิทธิเร่ิมแรก 25,487 12,143 13,308 9,273 

ค่าสิทธิขั้นตํ่า 58,644 40,719 20,139 19,272 

 



บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
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21 รายการกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกีย่วข้องกนั 
 

เงินลงทุนในบริษทัย่อย และบริษทัร่วมท่ีสาํคญั เปิดเผยในหมายเหตุ 10 
 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืนเป็นบริษทัของกรรมการและครอบครัวของกรรมการ ดงันั้นจึงถือเป็นกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
 

รายการคา้ท่ีสาํคญักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั สามารถสรุปไดด้งัน้ี 
 

21 (ก)  รายได้จากการขายและบริการ และอ่ืน ๆ  

 
ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุด  ยังไม่ได้ตรวจสอบ ยังไม่ได้ตรวจสอบ ยังไม่ได้ตรวจสอบ ยังไม่ได้ตรวจสอบ 

    วันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 
พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 

     

รายได้ค่าลิขสิทธ์ิและบริการ 
    

บริษทัยอ่ย - - - 3,177 

 
- - - 3,177 

รายได้จากการขายบัตร     

บริษทัยอ่ย - - 95 369 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 3 - 3 

 - 3 95 372 
     

รายได้เงินปันผล     

บริษทัยอ่ย - - 23,504 - 

 - - 23,504 - 
     

รายได้ดอกเบีย้     

บริษทัยอ่ย - - - 9 

 - - - 9 
     

รายได้อ่ืน     

บริษทัยอ่ย - - 14,545 - 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 1,718 - 1,718 

 - 1,718 14,545 1,718 
     

 



บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 

สําหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564  

 

33 

21 รายการกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกีย่วข้องกนั (ต่อ) 

รายการคา้ท่ีสาํคญักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั สามารถสรุปไดด้งัน้ี (ต่อ) 

21 (ก) รายได้จากการขายและบริการ และอ่ืน ๆ  (ต่อ) 

 
ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุด  ยังไม่ได้ตรวจสอบ ยังไม่ได้ตรวจสอบ ยังไม่ได้ตรวจสอบ ยังไม่ได้ตรวจสอบ 

    วันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 
พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 

     

รายได้ค่าลิขสิทธ์ิและบริการ 
    

บริษทัยอ่ย - - - 7,120 

 
- - - 7,120 

รายได้จากการขายบัตร     

บริษทัยอ่ย - - 163 495 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 428 - 428 

 - 428 163 923 
     

รายได้เงินปันผล     

บริษทัยอ่ย - - 23,504 - 

 - - 23,504 - 
     

รายได้ดอกเบีย้     

บริษทัยอ่ย - - - 24 

 - - - 24 
     

รายได้อ่ืน     

บริษทัยอ่ย - - 34,546 - 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 1,784 - 1,784 

 - 1,784 34,546 1,784 
     



บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
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21 รายการกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกีย่วข้องกนั (ต่อ) 

รายการคา้ท่ีสาํคญักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั สามารถสรุปไดด้งัน้ี (ต่อ) 

21 (ข) การซ้ือสินค้าและบริการ และอ่ืน ๆ 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุด    ยังไม่ได้ตรวจสอบ ยังไม่ได้ตรวจสอบ ยังไม่ได้ตรวจสอบ ยังไม่ได้ตรวจสอบ 

    วันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 
     

ค่าลิขสิทธ์ิและค่าบริหารจัดการ     

บริษทัยอ่ย - - 6,393 4,571 

 - - 6,393 4,571 

     

ต้นทุนจากการจําหน่ายบัตร     

บริษทัยอ่ย - - 259 582 

 - - 259 582 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุด    ยังไม่ได้ตรวจสอบ ยังไม่ได้ตรวจสอบ ยังไม่ได้ตรวจสอบ ยังไม่ได้ตรวจสอบ 

    วันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 
     

ค่าลิขสิทธ์ิและค่าบริหารจัดการ     

บริษทัยอ่ย - - 22,644 13,328 

 
- - 22,644 13,328 

     

ต้นทุนจากการจําหน่ายบัตร     

บริษทัยอ่ย - - 266 582 

 - - 266 582 

 



บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 

สําหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564  
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21 รายการกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน (ต่อ) 
 

รายการคา้ท่ีสาํคญักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั สามารถสรุปไดด้งัน้ี (ต่อ) 

 

21 (ค) ยอดคงเหลือท่ีเกิดจากการซ้ือขายสินค้าและบริการและอ่ืน ๆ 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยังไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยังไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว 

 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 

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

 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 
     

ลูกหนีก้ารค้า (หมายเหตุ 6)     

บริษทัยอ่ย - - 58 29 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 19,401 - 19,400 

รวม - 19,401 58 19,429 

หกั  ค่าเผ่ือขาดทุนท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น - (19,400) - (19,400) 

 - 1 58 29 
     

ลูกหนีจ้ากกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน     

   (หมายเหตุ 6)     

บริษทัยอ่ย - ลูกหน้ีอื่น - - 13,410 54,754 

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 189 - - 

รวม - 189 13,410 54,754 

หกั  ค่าเผ่ือขาดทุนท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น - - - - 

 - 189 13,410 54,754 

     

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 
    

   (หมายเหตุ 12)     

บริษทัยอ่ย - - 2,056 1,588 

 - - 2,056 1,588 

 

 



บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 

สําหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564  

 

36 

21 รายการกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน (ต่อ) 
 

รายการคา้ท่ีสาํคญักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั สามารถสรุปไดด้งัน้ี (ต่อ) 

 

21 (ง) เงินกู้ยืมระยะส้ันจากกรรมการ 

 ข้อมูลทางการเงินรวม 

 ยังไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว 

 30 มถิุนายน 31 ธันวาคม 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 พนับาท พนับาท 

เงินกู้ยืมระยะส้ันจากกรรมการ   

ผูบ้ริหารสาํคญั 478 478 

 478 478 

เงินให้กูยื้มระยะส้ันจากกรรมการเป็นเงินให้กูยื้มท่ีไม่มีหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนั มีกาํหนดชาํระคืนภายใน 1 ปี และ      

คิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 0.15 ต่อปี (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563: ร้อยละ 1.10 ต่อปี) 

  



บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 

สําหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564  
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21 รายการกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน (ต่อ) 
 

รายการคา้ท่ีสาํคญักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั สามารถสรุปไดด้งัน้ี (ต่อ) 

21 (จ) ค่าตอบแทนผู้บริหารสําคัญ 

ผูบ้ริหารสําคญัรวมถึงกรรมการ (ไม่ว่าจะทาํหน้าที่ในระดบับริหารหรือไม่) คณะผูบ้ริหารระดบัสูง และเลขานุการ

บริษทัค่าตอบแทนที่จ ่ายหรือคา้งจ่ายสําหรับผูบ้ ริหารสําคญัสําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวนั ท่ี  

30 มิถุนายน พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 มีรายละเอียดดงัน้ี 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุด ยังไม่ได้ตรวจสอบ ยังไม่ได้ตรวจสอบ ยังไม่ได้ตรวจสอบ ยังไม่ได้ตรวจสอบ 

วันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 
     

เงินเดือนและผลประโยชน์ระยะสั้นอื่น 6,434 5,671 4,264 3,250 

ผลประโยชน์เม่ือออกจากงาน 314 352 186 158 

 6,748 6,023 4,450 3,408 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุด ยังไม่ได้ตรวจสอบ ยังไม่ได้ตรวจสอบ ยังไม่ได้ตรวจสอบ ยังไม่ได้ตรวจสอบ 

วันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 
     

เงินเดือนและผลประโยชน์ระยะสั้นอื่น 12,384 14,095 8,018 7,147 

ผลประโยชน์เม่ือออกจากงาน 594 992 372 315 

 12,978 15,087 8,390 7,462 



บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 

สําหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564  
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22 การวัดมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

รายการสินทรัพย์ทางการเงินบางรายการของกลุ่มกิจการมีการวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมในงบแสดงฐานะการเงิน  

ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน  

โดยตารางต่อไปน้ีแสดงถึงขอ้มูลเก่ียวกบัการประเมินมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท์างการเงินดงักล่าว 

 ข้อมูลระดับท่ี 1 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยังไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยังไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว 

 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 

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

 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 

สินทรัพย์ทางการเงินท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม    

       ผ่านกําไรหรือขาดทุน 

  

  

หน่วยลงทุนในกองทุนรวม (หมายเหตุ 7) 401,159 278,731 207,031 163,543 

รวม 401,159 278,731 207,031 163,543 

 

23 สินทรัพย์และหนีสิ้นท่ีเป็นเงนิตราต่างประเทศ 

บริษทัและบริษทัยอ่ยมียอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีสาํคญัท่ีเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศดงัน้ี 

 ข้อมูลทางการเงินรวม 

 สินทรัพย์ทางการเงิน หน้ีสินทางการเงิน อัตราแลกเปล่ียนเฉล่ีย 

 ยังไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยังไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยังไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว 

 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 

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

สกุลเงิน หลักพัน หลักพัน หลักพัน หลักพัน (บาทต่อ 1 หน่วยเงินตราต่างประเทศ) 
       

เหรียญสหรัฐอเมริกา 2,765 913 320 852 32.0533 30.0371 

ยโูร - - 51 11 38.1413 36.8764 

ริงกิตมาเลเซีย 11,403 10,003 142 88 7.7200 7.4357 

เหรียญสิงคโปร์ 3,973 4,194 42 19 23.8479 22.6632 

เปโซฟิลิปปินส์ - - 43,392 - 0.6593 0.6261 

รูเปียอินโดนีเซีย 2,808,313 2,588,248 1,304,964 1,960,268 0.0022 0.0021 



บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 

สําหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564  

 

39 

23 สินทรัพย์และหนีสิ้นท่ีเป็นเงนิตราต่างประเทศ (ต่อ) 

บริษทัและบริษทัยอ่ยมียอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีสาํคญัท่ีเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศดงัน้ี (ต่อ) 

 ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 สินทรัพย์ทางการเงิน หน้ีสินทางการเงิน อัตราแลกเปล่ียนเฉล่ีย 

 ยังไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยังไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยังไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว 

 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 

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

สกุลเงิน หลักพัน หลักพัน หลักพัน หลักพัน (บาทต่อ 1 หน่วยเงินตราต่างประเทศ) 
       

เหรียญสหรัฐอเมริกา 1,184 405 275 475 32.0533 30.0371 

ยโูร - - 11 11 38.1413 36.8764 

ริงกิตมาเลเซีย - - - - 7.7200 7.4357 

เหรียญสิงคโปร์ 10 2,000 79 66 23.8479 22.6632 

เปโซฟิลิปปินส์ - - 197 - 0.6593 0.6261 

รูเปียอินโดนีเซีย - - - - 0.0022 0.0021 

 

24        เหตุการณ์ภายหลังวันท่ีในงบการเงนิ 

เม่ือวนัท่ี 13 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 3/2564 ไดมี้มติอนุมติัการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจาก

การดาํเนินงานของงวดเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564 จาํนวน 0.40 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 169.90 ลา้นบาท 

โดยจ่ายให้กบัผูถื้อหุ้นทั้งหมดท่ีมีช่ืออยูใ่นทะเบียนผูถื้อหุ้น ณ วนัท่ี 27 สิงหาคม พ.ศ. 2564 
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