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รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการของบริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรช่ัน จ ากดั (มหาชน)  

ขา้พเจา้ไดส้อบทานขอ้มูลทางการเงินรวมระหว่างกาลของบริษทั เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
และข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลของบริษทั เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) ซ่ึงประกอบด้วย              
งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2564 งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม
และงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จเฉพาะกิจการส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วน
ของผูถื้อหุ้นรวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสด
เฉพาะกิจการส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลแบบยอ่ ซ่ึงผูบ้ริหาร
ของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัท าและน าเสนอขอ้มูลทางการเงินรวมและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลน้ี
ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง “การรายงานทางการเงินระหว่างกาล” ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการให้ขอ้สรุป
เก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินรวมและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้  

ขอบเขตการสอบทาน 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผูส้อบ
บญัชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลประกอบดว้ย การใชวิ้ธีการสอบถามบุคลากรซ่ึงส่วน
ใหญ่เป็นผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและบัญชี และการวิเคราะห์เปรียบเทียบ และวิธีการสอบทานอ่ืน การสอบทานน้ีมีขอบเขต
จ ากดักว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ท าให้ขา้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเช่ือมัน่ว่าจะพบเร่ืองท่ีมีนยัส าคญัทั้งหมด
ซ่ึงอาจจะพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่อาจแสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลท่ีสอบทานได ้

ข้อสรุป 

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือว่าขอ้มูลทางการเงินรวมและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัท า
ข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง “การรายงานทางการเงินระหว่างกาล” ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 
 

 

 
สมภพ ผลประสาร 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 6941 
 
บริษัท มาซาร์ส จ ากัด 
กรุงเทพมหานคร 
12 พฤศจิกายน 2564 



บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2564

ยังไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยังไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว
30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5 293,080 324,773 135,540 148,788
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 6 150,040 43,591 26,378 70,800
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวยีนอ่ืน 7 409,589 278,731 185,351 163,543
ค่าสิทธิจ่ายล่วงหนา้ 5,051 4,647 2,059 1,331
สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 8 39,886 35,252 20,411 18,577

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 897,646 686,994 369,739 403,039

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระคํ้าประกนั 9 5,368 5,368 5,368 5,368
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 10 (ก) - - 137,471 18,008
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 10 (ข) 10,804 11,755 - -
อุปกรณ์ 11 14,165 13,509 6,054 6,432
สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 11 10,745 17,599 7,525 11,701
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 11 102,235 69,324 47,219 42,406
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 4,040 3,793 - -
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 4,370 4,952 3,842 4,456

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 151,727 126,300 207,479 88,371

รวมสินทรัพย์ 1,049,373 813,294 577,218 491,410

กรรมการ  ____________________________________                   กรรมการ  ___________________________________________

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่เป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี
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ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการข้อมูลทางการเงินรวม



บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2564

ยังไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยังไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว
30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สินหมุนเวียน
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 12 198,294 146,028 53,568 59,876
รายไดรั้บล่วงหนา้ 13 126,459 107,012 43,251 42,302
ส่วนของหน้ีสินจากคดีความฟ้องร้อง
   ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 14 - 5,514 - 5,514
ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่า
   ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 5,902 9,426 3,667 5,206
เงินกูย้มืระยะสั้นจากกรรมการ 21 (ง) 478 478 - -
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 46,483 - - -
หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 31,105 17,902 21,231 3,615

รวมหนี้สินหมุนเวียน 408,721 286,360 121,717 116,513

หนี้สินไม่หมุนเวียน
หน้ีสินตามสญัญาเช่า 2,939 6,356 2,939 5,271
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 4,853 4,558 - -
ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังาน 25,710 21,769 15,828 12,687
ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน 1,589 1,510 1,589 1,510

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 35,091 34,193 20,356 19,468

รวมหนี้สิน 443,812 320,553 142,073 135,981

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่เป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี
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ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการข้อมูลทางการเงินรวม



บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2564

ยังไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยังไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว
30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
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
   ทุนท่ีออกและชาํระแลว้
      หุน้สามญัจาํนวน 424,789,106 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.5 บาท
          (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
             จาํนวน 414,485,404 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.5 บาท) 15 212,395 207,243 212,395 207,243
ส่วนเกินมูลค่าหุน้ 15, 16 13,650 1,659 13,650 1,659
สาํรองส่วนทุนจากการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 16 15,807 5,333 15,807 5,333
กาํไรสะสม
   จดัสรรแลว้ - ทุนสาํรองตามกฎหมาย 6,182 6,182 6,182 6,182
   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 296,111 248,779 187,111 135,012
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ (56) (25,798) - -
รวมส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัใหญ่ 544,089 443,398 435,145 355,429
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 61,472 49,343 - -

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 605,561 492,741 435,145 355,429

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,049,373 813,294 577,218 491,410

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่เป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี
4

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ



ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ
30 กันยายน 30 กันยายน 30 กันยายน 30 กันยายน
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ 4 502,979 366,290 119,824 133,970
ตน้ทุนขายและการใหบ้ริการ (214,442) (153,862) (50,140) (54,858)

กําไรขั้นต้น 288,537 212,428 69,684 79,112
รายไดอ่ื้น 6,293 7,689 80,239 16,270
ค่าใชจ่้ายในการขาย (68,999) (43,252) (9,090) (12,138)
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (67,379) (50,738) (33,681) (30,967)
ตน้ทุนทางการเงิน (183) (276) (146) (228)
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 1,062 1,467 - -

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงินได้ 159,331 127,318 107,006 52,049
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 17 (23,193) (7,368) - -

กําไรสุทธิสําหรับงวด 136,138 119,950 107,006 52,049

กําไรเบ็ดเสร็จอ่ืน:
รายการทีจ่ะไม่จัดประเภทรายการใหม่ไปยงั
   กําไรหรือขาดทุนในภายหลัง
กาํไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่าใหม่ของภาระผกูพนั
   ผลประโยชน์พนกังาน - - - -
รายการทีจ่ะจัดประเภทรายการใหม่ไปยงั
   กําไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่า
    งบการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 9,862 4,971 - -

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 146,000 124,921 107,006 52,049

การแบ่งปันกําไรสุทธิ
ส่วนท่ีเป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบริษทัใหญ่ 128,673 103,322 107,006 52,049
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 7,465 16,628 - -

136,138 119,950 107,006 52,049

การแบ่งปันกําไรเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบริษทัใหญ่ 137,706 107,045 107,006 52,049
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 8,294 17,876 - -

146,000 124,921 107,006 52,049

กําไรต่อหุ้น บาท บาท บาท บาท

กาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน 18 0.30 0.25 0.25 0.13
กาํไรต่อหุน้ปรับลด 18 0.26 0.25 0.22 0.13

5
หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่เป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี

บริษทั เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กันยายน พ.ศ. 2564

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ



ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ
30 กันยายน 30 กันยายน 30 กันยายน 30 กันยายน
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ 4 1,359,905 1,006,315 355,511 410,835
ตน้ทุนขายและการใหบ้ริการ (607,609) (431,522) (149,863) (167,827)

กําไรขั้นต้น 752,296 574,793 205,648 243,008
รายไดอ่ื้น 35,960 12,134 146,476 27,179
ค่าใชจ่้ายในการขาย (146,938) (137,083) (22,664) (52,319)
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (198,691) (153,340) (104,700) (85,766)
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - (9,582) - (9,582)
กลบัรายการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - - 124,075 -
ตน้ทุนทางการเงิน (645) (968) (503) (801)
ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (751) 1,680 - -
กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงินได้ 441,231 287,634 348,332 121,719
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 17 (64,901) (12,908) - -
กําไรสุทธิสําหรับงวด 376,330 274,726 348,332 121,719

กําไรเบ็ดเสร็จอ่ืน:
รายการทีจ่ะไม่จัดประเภทรายการใหม่ไปยงั
   กําไรหรือขาดทุนในภายหลัง
กาํไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่าใหม่ของภาระผกูพนั
   ผลประโยชน์พนกังาน (1,995) - (1,995) -
รายการทีจ่ะจัดประเภทรายการใหม่ไปยงั
   กําไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่า
    งบการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 19,817 1,703 - -

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 394,152 276,429 346,337 121,719

การแบ่งปันกําไรสุทธิ
ส่วนท่ีเป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบริษทัใหญ่ 343,565 241,617 348,332 121,719
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 32,765 33,109 - -

376,330 274,726 348,332 121,719

การแบ่งปันกําไรเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบริษทัใหญ่ 358,470 243,239 346,337 121,719
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 35,682 33,190 - -

394,152 276,429 346,337 121,719

กําไรต่อหุ้น บาท บาท บาท บาท

กาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน 18 0.82 0.59 0.83 0.30
กาํไรต่อหุน้ปรับลด 18 0.73 0.59 0.74 0.30

6
หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่เป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี

บริษทั เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)
สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กันยายน พ.ศ. 2564

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ



กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น การเปลี่ยนแปลง
สํารองส่วนทุนจาก จัดสรรแล้ว - ผลต่างจากการแปลงค่า ส่วนได้เสียของ รวมองค์ประกอบอื่น รวมส่วนของ

ทุนที่ออกและ ส่วนเกิน การจ่ายโดยใช้ ทุนสํารอง งบการเงินที่เป็น บริษัทใหญ่ ของส่วนของ ผู้เป็นเจ้าของ ส่วนได้เสียที่ไม่มี รวมส่วนของ
ชําระแล้ว มูลค่าหุ้น หุ้นเป็นเกณฑ์ ตามกฎหมาย ยังไม่ได้จัดสรร เงินตราต่างประเทศ ในบริษัทย่อย ผู้ถือหุ้น ของบริษัทใหญ่ อํานาจควบคุม ผู้ถือหุ้น

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

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

การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นสําหรับงวด
การลดทุนจดทะเบียนโดยการลดมูลค่าหุน้ (204,939) - - - 204,939 - - - - - -
ออกหุน้สามญัจากการใชส้ิทธิใบสาํคญัแสดงสิทธิ 2,304 1,659 - - - - - - 3,963 - 3,963
การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ - - 1,803 - - - - - 1,803 - 1,803
กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด - - - - 241,617 1,622 - 1,622 243,239 33,190 276,429

ยอดคงเหลือวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563 207,242 1,659 1,803 - 190,036 (13,385) (11,589) (24,974) 375,766 48,160 423,926

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 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

การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นสําหรับงวด
ออกหุน้สามญัจากการใชส้ิทธิใบสาํคญัแสดงสิทธิ 15 5,152 11,991 - - - - - - 17,143 - 17,143
การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 15, 16 - - 10,474 - - - - - 10,474 - 10,474
เงินปันผลจ่าย 19 - - - - (294,238) - - - (294,238) (23,553) (317,791)
การชาํระบญัชีของบริษทัยอ่ย - - - - - 8,842 - 8,842 8,842 - 8,842
กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด - - - - 341,570 16,900 - 16,900 358,470 35,682 394,152

ยอดคงเหลือวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564 212,395 13,650 15,807 6,182 296,111 11,533 (11,589) (56) 544,089 61,472 605,561

7

บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลแบบยอ่เป็นส่วนหนึ่งของขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลนี้

ข้อมูลทางการเงินรวม (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
ส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่

กําไร (ขาดทุน) สะสม
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น



สํารองส่วนทุนจาก
ทุนทีอ่อกและ ส่วนเกิน การจ่ายโดยใช้ จัดสรรแล้ว - รวมส่วนของ

ชําระแล้ว มูลค่าหุ้น หุ้นเป็นเกณฑ์ ทุนสํารองตามกฎหมาย ยังไม่ได้จัดสรร ผู้ถือหุ้น
หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

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

การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นสําหรับงวด
การลดทุนจดทะเบียนโดยการลดมูลค่าหุน้ (204,939) - - - 204,939 -
ออกหุน้สามญัจากการใชส้ิทธิใบสาํคญัแสดงสิทธิ 2,304 1,659 - - - 3,963
การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ - - 1,803 - - 1,803
กาํไรเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด - - - - 121,719 121,719

ยอดคงเหลือวันที ่30 กันยายน พ.ศ. 2563 207,242 1,659 1,803 - 53,833 264,537

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

การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นสําหรับงวด
ออกหุน้สามญัจากการใชส้ิทธิใบสาํคญัแสดงสิทธิ 15 5,152 11,991 - - - 17,143
การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 15, 16 - - 10,474 - - 10,474
เงินปันผลจ่าย 19 - - - - (294,238) (294,238)
กาํไรเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด - - - - 346,337 346,337

ยอดคงเหลือวันที ่30 กันยายน พ.ศ. 2564 212,395 13,650 15,807 6,182 187,111 435,145

8

บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)

ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่เป็นส่วนหนึ่งของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลนี้

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ต่อ)
สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที ่30 กันยายน พ.ศ. 2564

กําไร (ขาดทุน) สะสม



บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2564

ยังไม่ได้ตรวจสอบ ยังไม่ได้ตรวจสอบ ยังไม่ได้ตรวจสอบ ยังไม่ได้ตรวจสอบ
30 กันยายน 30 กันยายน 30 กันยายน 30 กันยายน
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน 
กาํไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 441,231 287,634 348,332 121,719
รายการปรับปรุง
   ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 11 38,779 41,818 23,461 28,089
   ค่าเผื่อขาดทุนท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน 67 20,689 - -
   กลบัรายการการดอ้ยค่าเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ย - - - (500)
   (กาํไร) ขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่า
       สินทรัพยท์างการเงินท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง 7 596 546 (1,986) 546
   (กาํไร) ขาดทุนจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ (528) 223 (528) (172)
   (กาํไร) ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง (4,498) 500 (4,533) 500
   ขาดทุนจากการดอ้ยค่าสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - 9,582 - 9,582
   ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 11 2,992 - - -
   กาํไรจากการตดัจาํหน่ายเจา้หน้ีการคา้ - (4,787) - (4,787)
   เงินปันผลรับ - - (86,021) -
   ขาดทุนจากการชาํระบญัชีของบริษทัยอ่ย - - (329) -
   กลบัรายการค่าเผื่อการดอ้ยค่าเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 10 (ก) - - (124,075) -
   ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน 1,351 1,486 1,146 1,022
   ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดจากการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 16 (ก) 10,474 1,803 10,474 1,803
   ส่วนแบ่ง (กาํไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 10 (ข) 751 (1,337) - -
   ตน้ทุนทางการเงิน 645 968 503 801
กระแสเงินสดก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์
   และหน้ีสินดาํเนินงาน 491,860 359,125 166,444 158,603
การเปล่ียนแปลงในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินดาํเนินงาน
   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (107,761) 6,882 (531) 21,448
   ค่าสิทธิจ่ายล่วงหนา้ (185) 342 (509) (1,427)
   สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน (4,408) (11,681) (1,001) (4,438)
   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 582 (15) 615 258
   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 50,079 44,449 (8,419) 20,968
   รายไดรั้บล่วงหนา้ 19,447 26,396 949 4,421
   หน้ีสินจากคดีความฟ้องร้อง (5,514) (15,645) (5,514) (15,645)
   หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 13,706 7,992 17,616 5,825

เงินสดไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน 457,806 417,845 169,650 190,013
   ดอกเบ้ียรับ 1,246 665 207 518
   ดอกเบ้ียจ่าย (123) (898) (346) (726)
   จ่ายภาษีเงินได้ (19,100) (11,212) (832) (922)

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน 439,829 406,400 168,679 188,883

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่เป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี
9

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ



บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ต่อ)
สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2564

ยังไม่ได้ตรวจสอบ ยังไม่ได้ตรวจสอบ ยังไม่ได้ตรวจสอบ ยังไม่ได้ตรวจสอบ
30 กันยายน 30 กันยายน 30 กันยายน 30 กันยายน
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระคํ้าประกนัลดลง - 158 - 158
เงินสดรับคืนจากเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ย - - - 500
เงินสดจ่ายสินทรัพยท์างการเงินหมุนเวยีนอ่ืน 7 (187,982) (125,044) (39,822) (90,000)
เงินสดรับจากสินทรัพยท์างการเงินหมุนเวยีนอ่ืน 7 68,055 - 20,000 -
เงินสดรับจากการลดเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - - 44,745 -
เงินสดรับจากการชาํระบญัชีของบริษทัยอ่ย 10 (ง) - - 4,941 -
เงินสดจ่ายซ้ืออุปกรณ์ (4,186) (7,486) (1,516) (4,145)
เงินสดจ่ายซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (59,448) (34,372) (20,147) (28,403)
เงินสดรับจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 530 357 530 306
เงินปันผลรับจากบริษทัร่วมและบริษทัยอ่ย 200 - 86,021 -

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (182,831) (166,387) 94,752 (121,584)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินลดลงสุทธิ - (14,626) - (14,626)
เงินสดรับค่าหุน้จากการใชสิ้ทธิใบสาํคญัแสดงสิทธิ 15 17,143 3,963 17,143 3,963
เงินปันผลจ่าย (317,791) - (294,238) -
เงินสดจ่ายชาํระหน้ีสินตามสญัญาเช่า (7,893) (5,629) (3,950) (3,388)

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (308,541) (16,292) (281,045) (14,051)

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 15,484 (170)                      - -

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธิ (36,059) 223,551 (17,614) 53,248
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด 324,773 145,368 148,788 116,384
ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง
   ของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 4,366 69 4,366 69

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด 293,080 368,988 135,540 169,701

รายการท่ีไม่ใช่เงินสด
ซ้ือสินทรัพยสิ์ทธิการใชภ้ายใตส้ญัญาเช่า 8,841 - 6,606 -
ซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนโดยยงัไม่ไดช้าํระเงิน 4,500 5,005 4,500 3,216

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่เป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี
10

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
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1 ข้อมูลท่ัวไป 

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

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

บริษทัเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เพ่ือวตัถุประสงคใ์นกำรรำยงำนขอ้มูล จึงรวมเรียกบริษทัและ
บริษทัยอ่ยวำ่ “กลุ่มกิจกำร” 

กลุ่มกิจกำรประกอบธุรกิจหลกัในกำรจดัจ ำหน่ำยและใหบ้ริกำรเกมออนไลน์ 

ข้อมูลทำงกำรเงินรวมและข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำรระหว่ำงกำลได้รับอนุมัติจำกคณะกรรมกำรบริษัท เม่ือวนัท่ี                  
12 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2564 

ขอ้มูลทำงกำรเงินรวมและขอ้มูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำรระหว่ำงกำลท่ีน ำเสนอน้ีไดมี้กำรสอบทำนแต่ยงัไม่ไดต้รวจสอบ 

2 นโยบำยกำรบัญชี 
 

เกณฑ์ในกำรจัดท ำงบกำรเงิน 

ขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำลไดจ้ดัท ำข้ึนตำมมำตรฐำนกำรบญัชีไทย ฉบบัท่ี 34 เร่ืองกำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงกำล ขอ้มูล
ทำงกำรเงินหลกั (คือ งบแสดงฐำนะกำรเงิน งบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จ งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นและงบกระแส
เงินสด) ไดน้ ำเสนอในรูปแบบท่ีสอดคลอ้งกบัรูปแบบของงบกำรเงินประจ ำปีซ่ึงเป็นไปตำมมำตรฐำนกำรบญัชีไทย ฉบบัท่ี 1 
เร่ือง กำรน ำเสนองบกำรเงิน  ส่วนหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินจัดท ำเป็นแบบย่อ บริษัทได้เปิดเผยหมำยเหตุประกอบ  
งบกำรเงินเพ่ิมเติมตำมขอ้ก ำหนดในประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพยท่ี์ออกภำยใตพ้ระรำชบญัญติั
หลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์  

ขอ้มูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลน้ีควรอ่ำนควบคู่กบังบกำรเงินของรอบปีบญัชีวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 

ขอ้มูลทำงกำรเงินรวมและขอ้มูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำรระหว่ำงกำลฉบบัภำษำองักฤษจดัท ำข้ึนจำกขอ้มูลทำงกำรเงินระหว่ำง
กำลภำษำไทยท่ีจดัท ำตำมกฎหมำย ในกรณีท่ีมีเน้ือควำมขดัแยง้กนัหรือมีกำรตีควำมแตกต่ำงกนัให้ใชข้อ้มูลทำงกำรเงินระหว่ำง
กำลฉบบัภำษำไทยเป็นหลกั 

ขอ้มูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลน้ีจดัท ำข้ึนโดยใชน้โยบำยกำรบญัชีและวิธีกำรค ำนวณเช่นเดียวกบัท่ีใชใ้นงบกำรเงินส ำหรับปี
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 

กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรับปรุงมำถือปฏิบติั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชว้นัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2564 ไม่มี
ผลกระทบท่ีมีนยัส ำคญัต่อกลุ่มกิจกำร 

รำยจ่ำยท่ีเกิดข้ึนเป็นคร้ังครำวในระหว่ำงงวดปีบญัชีจะแสดงเป็นค่ำใชจ่้ำยหรือค่ำใชจ่้ำยรอกำรตดับญัชีโดยใชเ้กณฑเ์ดียวกบักำร
แสดงรำยจ่ำยเป็นค่ำใชจ่้ำยหรือค่ำใชจ่้ำยรอกำรตดับญัชี ณ วนัส้ินงวดปีบญัชี 

ภำษีเงินไดร้ะหวำ่งกำลตั้งคำ้งจ่ำยไวโ้ดยใชอ้ตัรำภำษีเดียวกบัท่ีใชก้บัผลก ำไรรวมทั้งปีท่ีคำดวำ่จะได ้
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3 กำรประมำณกำร 

ในกำรจดัท ำขอ้มูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำล ผูบ้ริหำรตอ้งใชดุ้ลยพินิจ กำรประมำณกำรและขอ้สมมติท่ีมีผลกระทบต่อกำรน ำ
นโยบำยกำรบญัชีมำใช ้และจ ำนวนเงินของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน รำยไดแ้ละค่ำใชจ่้ำย ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอำจจะแตกต่ำงจำกกำร
ประมำณกำร 

ในกำรจดัท ำขอ้มูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำล ผูบ้ริหำรจะใชดุ้ลยพินิจท่ีมีนัยส ำคญัในกำรน ำนโยบำยกำรบญัชีของกลุ่มกิจกำร
และแหล่งท่ีมำของข้อมูลท่ีส ำคัญของควำมไม่แน่นอนในกำรประมำณกำรท่ีมีอยู่มำใช้เช่นเดียวกับงบกำรเงินรวมและ             
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำรส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 

 
4 ข้อมูลจ ำแนกตำมส่วนงำน 

คณะกรรมกำรบริษทั คือ ผูมี้อ  ำนำจตดัสินใจสูงสุดดำ้นกำรด ำเนินงำนของกลุ่มกิจกำร ผูบ้ริหำรก ำหนดส่วนงำนด ำเนินงำนจำก
ขอ้มูลท่ีถูกสอบทำนโดยคณะกรรมกำรบริษทั และมีวตัถุประสงคเ์พื่อจดัสรรทรัพยำกรและประเมินผลกำรปฏิบติังำน 

คณะกรรมกำรบริษทัพิจำรณำธุรกิจจำกเขตภูมิศำสตร์และประเภทผลิตภณัฑ์และบริกำร ส ำหรับเขตภูมิศำสตร์ ผูบ้ริหำร
พิจำรณำจำกผลกำรปฏิบติังำนในเขตประเทศไทย ประเทศสิงคโปร์ ประเทศมำเลเซีย  ประเทศฟิลิปปินส์และประเทศอ่ืนๆ 
ส ำหรับประเภทกำรให้บริกำร ผูบ้ริหำรพิจำรณำกิจกรรมจำกกำรให้บริกำรเกมออนไลน์ และจำกกำรเป็นตวัแทนจ ำหน่ำยใน
เขตภูมิศำสตร์เหล่ำน้ี รำยไดห้ลกัของกิจกำรเกิดจำกกำรใหบ้ริกำรเกมออนไลน์  

คณะกรรมกำรบริษทัไดป้ระเมินผลกำรปฏิบติักำรของส่วนงำนด ำเนินงำนโดยวดัมูลค่ำของก ำไรก่อนดอกเบ้ียก่อนค่ำใชจ่้ำย
ทำงภำษีท่ีไดป้รับปรุงแลว้ เกณฑ์ในกำรวดัมูลค่ำนั้นไม่รวมหน่วยงำนด ำเนินงำนท่ียกเลิกและผลกระทบของค่ำใช้จ่ำยท่ีไม่ควร
เกิดข้ึนอีกจำกส่วนงำนด ำเนินงำน เช่น ตน้ทุนปรับโครงสร้ำง ค่ำใชจ่้ำยเก่ียวกบักฎหมำย และกำรดอ้ยค่ำของค่ำควำมนิยม เม่ือกำร
ดอ้ยค่ำนั้นเกิดจำกเหตุกำรณ์ท่ีเกิดไม่บ่อย กำรวดัมูลค่ำนั้นจะไม่รวมผลกระทบของกำรจ่ำยโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑท่ี์ช ำระดว้ยตรำ
สำรทุน และก ำไรขำดทุนท่ียงัไม่รับรู้ของสินทรัพยท์ำงกำรเงิน นอกจำกน้ีรำยไดท้ำงกำรเงินและตน้ทุนทำงกำรเงินจะไม่ถูก
จดัสรรไปยงัส่วนงำนด ำเนินงำน เพรำะฝ่ำยบริหำรกำรเงินส่วนกลำงท ำหนำ้ท่ีบริหำรจดักำรเก่ียวกบักำรเงินของกลุ่มกิจกำร 

รำยไดร้ะหว่ำงส่วนงำนนั้นมีกำรต่อรองรำคำกนัเป็นอิสระในลกัษณะของผูท่ี้ไม่มีควำมเก่ียวขอ้งกนั รำยไดจ้ำกลูกคำ้ภำยนอกท่ี
รำยงำนแก่คณะกรรมกำรบริษทันั้นวดัมูลค่ำลกัษณะเดียวกนักบัมูลค่ำในก ำไรหรือขำดทุน 

ขอ้มูลส่วนงำนด ำเนินงำนท่ีน ำเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรำยงำนภำยในของบริษทัท่ีผูมี้อ  ำนำจตดัสินใจสูงสุดดำ้นกำรด ำเนินงำน
ไดรั้บและสอบทำนอยำ่งสม ่ำเสมอเพ่ือใชใ้นกำรตดัสินใจในกำรจดัสรรทรัพยำกรให้กบัส่วนงำนและประเมินผลกำรด ำเนินงำน
ของส่วนงำน ทั้งน้ีผูมี้อ  ำนำจตดัสินใจสูงสุดดำ้นกำรด ำเนินงำนของบริษทั คือคณะกรรมกำรบริษทั 
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4 ข้อมูลจ ำแนกตำมส่วนงำน (ต่อ) 

เพ่ือวตัถุประสงคใ์นกำรบริหำรงำน บริษทัและบริษทัยอ่ยจดัโครงสร้ำงองคก์รเป็นหน่วยธุรกิจตำมประเภทของผลิตภณัฑแ์ละ
บริกำร บริษทัและบริษทัยอ่ยมีส่วนงำนท่ีรำยงำนทั้งส้ิน 2 ส่วนงำน ดงัน้ี  

- ส่วนงำนท่ีให้บริกำรเกมท่ีด ำเนินงำนผ่ำนระบบอินเตอร์เน็ต ซ่ึงเป็นกำรปฏิบติัตำมสัญญำลิขสิทธ์ิกำรเผยแพร่เกมกับ
ผูพ้ฒันำเกม และ 

- ส่วนงำนจำกกำรเป็นตวัแทนจ ำหน่ำย เป็นส่วนงำนกำรใหบ้ริกำรช่องทำงกำรช ำระเงิน 
 

ผูมี้อ  ำนำจตดัสินใจสูงสุดสอบทำนผลกำรด ำเนินงำนของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจำกกนัเพ่ือวตัถุประสงคใ์นกำรตดัสินใจเก่ียวกบั
กำรจดัสรรทรัพยำกรและกำรประเมินผลกำรปฏิบติังำน บริษทัประเมินผลกำรปฏิบติังำนของส่วนงำนโดยพิจำรณำจำกก ำไรหรือ
ขำดทุนจำกกำรด ำเนินงำนซ่ึงวดัมูลค่ำโดยใชเ้กณฑเ์ดียวกบัท่ีใชใ้นกำรวดัก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรด ำเนินงำนในงบกำรเงิน  

กำรบนัทึกบญัชีส ำหรับรำยกำรระหว่ำงส่วนงำนท่ีรำยงำนเป็นไปในลกัษณะเดียวกบักำรบนัทึกบญัชีส ำหรับรำยกำรธุรกิจกบั
บุคคลภำยนอก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2564  
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4 ข้อมูลจ ำแนกตำมส่วนงำน (ต่อ) 
 

ขอ้มูลรำยไดแ้ละก ำไรของส่วนงำนของบริษทัและบริษทัยอ่ยส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 มีดงัต่อไปน้ี  
 

 ส่วนงำนเกมออนไลน์ 1) ส่วนงำนตัวแทนจ ำหน่ำย 2) อ่ืน ๆ งบกำรเงินรวม 

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยำยน พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 

         

รำยไดจ้ำกกำรขำยและบริกำรใหก้บัลูกคำ้ภำยนอก 501,191 360,576 1,385 5,457 403 257 502,979 366,290 

         
 ก ำไรของส่วนงำน 287,502 209,253 632 2,930 403 245 288,537 212,428 
รำยได ้(ค่ำใชจ่้ำย) ท่ีไม่ไดปั้นส่วน:         
ดอกเบ้ียรับ       287 132 
รำยไดอ้ื่น       6,006 7,557 
ค่ำใชจ่้ำยอ่ืน       (136,378) (93,990) 
ตน้ทุนทำงกำรเงิน       (183) (276) 
ส่วนแบ่งก ำไรจำกเงินลงทุนในบริษทัร่วม       1,062 1,467 
ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินได ้       (23,193) (7,368) 

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุม       (7,465) (16,628) 

ก ำไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัใหญ่ส ำหรับงวด       128,673 103,322 
 



บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2564  
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4 ข้อมูลจ ำแนกตำมส่วนงำน (ต่อ) 
 

ขอ้มูลรำยไดแ้ละก ำไรของส่วนงำนของบริษทัและบริษทัยอ่ยส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 มีดงัต่อไปน้ี  
 

 ส่วนงำนเกมออนไลน์ 1) ส่วนงำนตัวแทนจ ำหน่ำย 2) อ่ืน ๆ งบกำรเงินรวม 

ส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยำยน พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 

         

รำยไดจ้ำกกำรขำยและบริกำรใหก้บัลูกคำ้ภำยนอก 1,351,259 986,732 7,332 18,793 1,314 790 1,359,905 1,006,315 

         
 ก ำไรของส่วนงำน 744,831 562,357 6,151 11,688 1,314 748 752,296 574,793 
 ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - (9,582) - - - - - (9,582) 
รำยได ้(ค่ำใชจ่้ำย) ท่ีไม่ไดปั้นส่วน:         
ดอกเบ้ียรับ       1,246 665 
รำยไดอ้ื่น       34,714 11,469 
ค่ำใชจ่้ำยอ่ืน       (345,629) (290,423) 
ตน้ทุนทำงกำรเงิน       (645) (968) 
ส่วนแบ่งก ำไร (ขำดทุน) จำกเงินลงทุนในบริษทัร่วม       (751) 1,680 
ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินได ้       (64,901) (12,908) 

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุม       (32,765) (33,109) 

ก ำไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัใหญ่ส ำหรับงวด       343,565 241,617 

1) เป็นส่วนงำนท่ีใหบ้ริกำรเกมท่ีด ำเนินงำนผำ่นระบบอินเตอร์เน็ต ซ่ึงเป็นกำรปฏิบติัตำมสัญญำลิขสิทธ์ิกำรเผยแพร่เกมกบัผูพ้ฒันำเกม 
2) ส่วนงำนจำกกำรเป็นตวัแทนจ ำหน่ำย เป็นส่วนงำนกำรใหบ้ริกำรช่องทำงกำรช ำระเงิน 

 



บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2564  
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4 ข้อมูลจ ำแนกตำมส่วนงำน (ต่อ) 

ข้อมูลเกีย่วกบัเขตภูมิศำสตร์  

รำยไดจ้ำกลูกคำ้ภำยนอกส ำหรับงวดสำมเดือนและงวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 ก ำหนด
ข้ึนตำมสถำนท่ีตั้งของบริษทัและบริษทัยอ่ย ดงัน้ี 

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยำยน พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 พนับำท พนับำท 
   

ไทย 119,836 133,982 
สิงคโปร์ 298,657 125,791 
มำเลเซีย 84,419 40,147 
ฟิลิปปินส์ - 65,305 
ประเทศอื่นๆ 67 1,065 

รวม 502,979 366,290 

 
ส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยำยน พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 พนับำท พนับำท 
   

ไทย 355,548 410,849 
สิงคโปร์ 663,676 292,584 
มำเลเซีย 337,579 123,068 
ฟิลิปปินส์ 444 172,937 
ประเทศอื่นๆ 2,658 6,877 

รวม 1,359,905 1,006,315 

 
  



บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2564  
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5 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 ดงัน้ี 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว 
 30 กนัยำยน 31 ธันวำคม 30 กนัยำยน 31 ธันวำคม 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

เงินสดในมือ 114 154 30 28 

เงินฝำกธนำคำรประเภท     

   จ่ำยคืนเม่ือทวงถำม 292,966 324,619 135,510 148,760 

รวมเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 293,080 324,773 135,540 148,788 
 

ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2564 เงินฝำกธนำคำรประเภทจ่ำยคืนเม่ือทวงถำมมีอตัรำดอกเบ้ียระหว่ำงร้อยละ 0.05 ถึง 0.50 ต่อปี       
(31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563: ร้อยละ 0.05 ถึง 0.50 ต่อปี) 

วงเงินกู้ยืม 
ณ วนัท่ี 30 กันยำยน พ.ศ. 2564 กลุ่มกิจกำรมีวงเงินกู้ยืมท่ียงัไม่ได้เบิกออกมำใช้ 75 ล้ำนบำท (31 ธันวำคม พ.ศ. 2563:  
25 ลำ้นบำท) 
 
 



บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2564  
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6 ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ่ื้น 

ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 มีรำยละเอียดดงัน้ี 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว 
 30 กนัยำยน 31 ธันวำคม 30 กนัยำยน 31 ธันวำคม 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

ลูกหน้ีกำรคำ้ – บุคคลภำยนอก 63,378 40,910 32,099 16,017 

หกั ค่ำเผื่อขำดทุนท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึน (19,506) (97) (19,400) - 

 43,872 40,813 12,699 16,017 

     
ลูกหน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมำยเหตุ 21 (ค)) - 19,401 33 19,429 

หกั ค่ำเผื่อขำดทุนท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึน (หมำยเหตุ 21 (ค)) - (19,400) - (19,400) 

 - 1 33 29 
     

ลูกหน้ีกำรคำ้ – สุทธิ 43,872 40,814 12,732 16,046 
ลูกหน้ีกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมำยเหตุ 21 (ค)) - 189 13,083 54,754 
รำยไดค้ำ้งรับจำกบุคลภำยนอก 77,769 - - - 
ลูกหน้ีอ่ืนจำกบุคคลภำยนอก 29,341 3,472 563 - 

หกั ค่ำเผื่อขำดทุนท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึน – บุคคลภำยนอก (942) (884) - - 

ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน – สุทธิ 150,040 43,591 26,378 70,800 

     
 

   



บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2564  
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6 ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ่ื้น (ต่อ) 

ลูกหน้ีกำรคำ้ สำมำรถวิเครำะห์ตำมอำยหุน้ีท่ีคำ้งช ำระไดด้งัน้ี 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว 

 30 กนัยำยน 31 ธันวำคม 30 กนัยำยน 31 ธันวำคม 

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

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

บุคคลภำยนอก     
ลูกหน้ีกำรคำ้     
   ยงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ 29,117 31,589 10,404 10,870 
   ไม่เกิน 3 เดือน 14,572 9,004 2,295 5,115 
   3 - 6 เดือน 116 207 - 32 
   6 - 12 เดือน 96 32 - - 

   เกินกวำ่ 12 เดือน 19,477 78 19,400 - 

รวม 63,378 40,910 32,099 16,017 

หกั  ค่ำเผื่อขำดทุนท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึน (19,506) (97) (19,400) - 

ลูกหน้ีกำรคำ้บุคคลภำยนอก - สุทธิ 43,872 40,813 12,699 16,017 

     
กจิกำรที่เกีย่วข้องกนั (หมำยเหตุ 21 (ค))     
ลูกหน้ีกำรคำ้     
   ยงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ - 1 33 29 
   ไม่เกิน 3 เดือน - - - - 
   3 - 6 เดือน - - - - 
   6 - 12 เดือน - - - - 

   เกินกวำ่ 12 เดือน - 19,400 - 19,400 

รวม - 19,401 33 19,429 

หกั  ค่ำเผื่อขำดทุนท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึน - (19,400) - (19,400) 

ลูกหน้ีกำรคำ้กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ - 1 33 29 

 
  



บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2564  
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7 สินทรัพย์ทำงกำรเงินหมุนเวยีนอ่ืน 

สินทรัพยท์ำงกำรเงินหมุนเวียนอ่ืน ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 มีรำยละเอียดดงัน้ี 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว 
 30 กนัยำยน 31 ธันวำคม 30 กนัยำยน 31 ธันวำคม 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

สินทรัพย์ทำงกำรเงินที่วดัมูลค่ำ                 
   ด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรหรือขำดทุน  

 
 

 

ยอดคงเหลือตน้งวด 278,731 - 163,543 - 
กำรลงทุนเพิ่มข้ึน 187,982 323,323 39,822 210,014 
กำรขำยเงินลงทุน (68,055) (50,000) (20,000) (50,000) 
กำรเปล่ียนแปลงในมูลค่ำเงินลงทุน (596) 5,408 1,986 3,529 

ผลต่ำงอตัรำแลกเปล่ียน 11,527 - - - 

รวมสินทรัพยท์ำงกำรเงินหมุนเวียนอ่ืน 409,589 278,731 185,351 163,543 

ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2564 บริษทัมีกองทุนรวมจ ำนวน 20 ลำ้นบำท น ำไปเป็นทรัพยสิ์นเพ่ือค ้ำประกนัวงเงินสินเช่ือกบั
สถำบนักำรเงินแห่งหน่ึง (31 ธนัวำคม 2563: ไม่มี)  

8 สินทรัพย์หมุนเวยีนอ่ืน 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว 
 30 กนัยำยน 31 ธันวำคม 30 กนัยำยน 31 ธันวำคม 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

ลูกหน้ีกรมสรรพำกร 1,786 2,880 - - 
ภำษีถกูหกั ณ ท่ีจ่ำยรอเรียกคืน 8,945 7,036 7,966 7,292 
ค่ำใชจ่้ำยจ่ำยล่วงหนำ้ 16,571 15,847 9,742 10,547 
ภำษีซ้ือยงัไม่ถึงก ำหนด 5,877 4,453 177 262 

อื่นๆ 6,707 5,036 2,526 476 

รวมสินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 39,886 35,252 20,411 18,577 

 
 
 
 



บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2564  

 

21 

9 เงินฝำกธนำคำรที่ติดภำระค ำ้ประกนั 

ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2564 และ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจกำรไดน้ ำเงินฝำกประจ ำไปค ้ำประกนัวงเงินสินเช่ือ 
จ ำนวน 5.37 ลำ้นบำท 

10 เงินลงทุนในบริษัทย่อย และบริษัทร่วม 
 

รำยละเอียดของเงินลงทุนของบริษทั และบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ีในงบแสดงฐำนะกำรเงินระหวำ่งกำล มีดงัน้ี 
 

10 (ก) เงินลงทุนในบริษัทย่อย 
 

กำรเปล่ียนแปลงของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยสำมำรถวิเครำะห์ไดด้งัต่อไปน้ี 
 ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 พนับำท 
  

ส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยำยน พ.ศ. 2564  
รำคำตำมบญัชีตน้งวด - สุทธิ 18,008 

ตดัจ ำหน่ำยเงินลงทุน (16,614) 

ตดัจ ำหน่ำยค่ำเผือ่ดอ้ยค่ำเงินลงทุน 12,002 

กลบัรำยกำรดอ้ยค่ำ 124,075 

รำคำตำมบญัชีปลำยงวด - สุทธิ 137,471 
  
ณ วนัที่ 30 กนัยำยน พ.ศ. 2564  
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - รำคำทุน 652,120 
หกั  ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ (514,649) 

รำคำตำมบญัชี - สุทธิ 137,471 

10 (ข) เงินลงทุนในบริษัทร่วม 

กำรเปล่ียนแปลงของเงินลงทุนในบริษทัร่วมสำมำรถวิเครำะห์ไดด้งัต่อไปน้ี 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 

 พนับำท 
  

ส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยำยน พ.ศ. 2564  
รำคำตำมบญัชีตน้งวด - สุทธิ 11,755 
เงินปันผล (200) 

ส่วนแบ่งขำดทุน (751) 

รำคำตำมบญัชีปลำยงวด - สุทธิ 10,804 



บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2564  
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10 เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม (ต่อ) 
 

10 (ค) รำยละเอยีดของเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม มีดังนี้ 
 

   อตัรำร้อยละของกำรถือหุ้น 

  จัดตั้งขึน้ใน 30 กนัยำยน 31 ธันวำคม 

 ประเภทธุรกจิ ประเทศ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
     

บริษัทย่อย     
     

ถือหุ้นโดยบริษัท     
บริษทั เอ แคปปิตอล จ ำกดั ธุรกิจลงทุน ไทย 100.00 100.00 
บริษทั เอเชียซอฟท ์อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั ธุรกิจลงทุน ไทย 100.00 100.00 
บริษทั เพลยไ์ซเบอร์เกมส์ จ ำกดั บริกำรเกมออนไลน ์ ไทย - 99.99 
CIB Development Sdn. Bhd. บริกำรเกมออนไลน ์ มำเลเซีย 61.68 61.68 
บริษทั เพลยพ์ำร์ค จ ำกดั  บริกำรเกมออนไลน ์ ไทย 99.99 99.99 
   (เดิมช่ือ “บริษทั ฟันบอ็กซ์ จ ำกดั”)     
Playpark Pte Ltd. 
   (เดิมช่ือ “Asiasoft Online Pte. Ltd.”) 

บริกำรเกมออนไลน ์ สิงคโปร์ 100.00 100.00 

AS Online Sdn. Bhd. บริกำรเกมออนไลน ์ มำเลเซีย - 100.00 
PT. Asiasoft บริกำรเกมออนไลน ์ อินโดนีเซีย 99.99 99.99 
Playpark Inc. บริกำรเกมออนไลน ์ ฟิลิปปินส์ 40.00 40.00 
     

ถือหุ้นโดยบริษทั เอ แคปปิตอล จ ำกดั     
บริษทั สกำยเนต็ ซิสเตม็ส์ จ ำกดั พฒันำแอปพลิเคชัน่บนโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี ไทย 57.04 57.04 
     

ถือหุ้นโดย CIB Development Sdn. Bhd.     
Playpark Malaysia Sdn. Bhd. 
(เดิมช่ือ “CIB Net Station Sdn. Bhd.”) 

บริกำรเกมออนไลน ์ มำเลเซีย 100.00 100.00 

     

บริษัทร่วม     
บริษทั ไทยแวร์ คอมมิวนิเคชัน่ จ ำกดั    บริกำรผำ่นเวบ็ไซต ์ ไทย 40.00 40.00 
   (ถือหุน้โดยบริษทั เอ แคปปิตอล จ ำกดั)   

  

10 (ง)  กำรช ำระบัญชีของบริษัทย่อย 

บริษัท เอเชียซอฟท์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ำกัด ได้จดทะเบียนเลิกกิจกำรกับกระทรวงพำณิชย์และอยู่ระหว่ำง
กระบวนกำรช ำระบญัชีตั้งแต่วนัท่ี 14 กนัยำยน พ.ศ. 2561 ผูบ้ริหำรของกลุ่มกิจกำรเช่ือว่ำกำรเลิกกิจกำรดงักล่ำวไม่มี
ผลกระทบอยำ่งมีสำระส ำคญัต่อกลุ่มกิจกำร 

เม่ือวนัท่ี 2 มีนำคม พ.ศ. 2564 บริษทั เพลยไ์ซเบอร์เกมส์ จ ำกดั ไดเ้สร็จส้ินกำรจดทะเบียนเลิกบริษทัและกำรช ำระ
บญัชี บริษทัไดรั้บเงินคืนทุนจดทะเบียนเป็นจ ำนวน 1.05 ลำ้นบำท 

เม่ือวนัท่ี 7 พฤษภำคม พ.ศ. 2564 บริษทั AS Online Sdn. Bhd ไดเ้สร็จส้ินกำรจดทะเบียนเลิกบริษทัและกำรช ำระบญัชี 
บริษทัไดรั้บเงินคืนทุนจดทะเบียนเป็นจ ำนวน 3.94 ลำ้นบำท 

 
 



บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2564  
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10 เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม (ต่อ) 

10 (จ)  กำรลดเงินลงทุนในบริษัทย่อย 

บริษทัไดด้ ำเนินกำรลดทุนจดทะเบียน Playpark Pte. Ltd. ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยในประเทศสิงคโปร์ จ ำนวน 2 ลำ้นดอลลำร์
สิงคโปร์ จำกทุนจดทะเบียน 5 ลำ้นดอลลำร์สิงคโปร์ เป็น 3 ลำ้นดอลลำร์สิงคโปร์ โดยลดทุนทะเบียนเสร็จส้ินเม่ือวนัท่ี 
16 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 และไดรั้บคืนเงินลดทุนดงักล่ำวเม่ือเดือนกมุภำพนัธ์ พ.ศ. 2564 

10 (ฉ) กำรกลบัรำยกำรค่ำเผ่ือด้อยค่ำเงินลงทุนในบริษัทย่อย 

ในระหว่ำงงวดผูบ้ริหำรไดพิ้จำรณำกลบัรำยกำรค่ำเผื่อดอ้ยค่ำเงินลงทุนในบริษทัย่อย 2 แห่ง คือ Playpark Pte. Ltd. 
และ CIB Development Sdn. Bhd. จ ำนวน 72 ลำ้นบำท และ 52 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั เน่ืองจำกทั้งสองบริษทั มีผลกำร
ด ำเนินงำนท่ีปรับตวัดีข้ึน และสำมำรถสร้ำงผลก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนอยำ่งต่อเน่ืองตั้งแต่ปี พ.ศ. 2563 กำรพิจำรณำ
กลบัรำยกำรค่ำเผื่อดอ้ยค่ำเงินลงทุนไดถู้กพิจำรณำถึงส่วนไดเ้สียของบริษทัใหญ่ในบริษทัยอ่ยในปัจจุบนัและต่อเน่ือง
ไปในอนำคตเพ่ือให้มัน่ใจว่ำกำรกลบัรำยกำรดอ้ยค่ำดงักล่ำว จะไม่ส่งผลกระทบให้บริษทัตอ้งบนัทึกดอ้ยค่ำเงินลงทุน
ในสองบริษทัดงักล่ำวในอนำคต 

กำรกลบัรำยกำรด้อยค่ำเงินลงทุนดังกล่ำวส่งผลท ำให้ก ำไรสุทธิของข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำรส ำหรับงวด         
เกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2564 เพ่ิมข้ึนจ ำนวน 124 ลำ้นบำท 

10 (ช) กำรลงทุนในบริษัทต่ำงประเทศ 

เม่ือวนัท่ี 14 พฤษภำคม พ.ศ. 2564 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทั คร้ังท่ี 2/2564 ไดมี้มติอนุมติักำรลงทุนในบริษทั 
CONG TY TNHH CHAU A MEM (“CAM”) ประเทศเวียดนำม ในสดัส่วนร้อยละ 49 คิดเป็นเงินลงทุนจ ำนวน 
27,000 ลำ้นดอง โดยจะถือเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั โดยในขณะน้ีอยูใ่นขั้นตอนกำรด ำเนินกำรจดทะเบียนเงินลงทุน 

11 อุปกรณ์, สินทรัพย์สิทธิกำรใช้และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 

 อุปกรณ์ สินทรัพย์สิทธิกำรใช้ สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 พนับำท พนับำท พนับำท 

ส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยำยน พ.ศ. 2564    
รำคำตำมบญัชีตน้งวด  13,509 17,599 69,324 
ซ้ือสินทรัพย ์ 4,186 - 61,549 
จ ำหน่ำย / ตดัจ ำหน่ำยสินทรัพย ์- สุทธิ (1) - (2,992) 
ค่ำเส่ือมรำคำ / ค่ำตดัจ ำหน่ำย (4,191) (7,422) (27,166) 

ผลต่ำงอตัรำแลกเปล่ียน 662 568 1,520 

รำคำตำมบญัชีปลำยงวด 14,165 10,745 102,235 

 



บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2564  
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11 อุปกรณ์, สินทรัพย์สิทธิกำรใช้และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (ต่อ) 

 ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 อุปกรณ์ สินทรัพย์สิทธิกำรใช้ สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 พนับำท พนับำท พนับำท 

ส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยำยน พ.ศ. 2564    
รำคำตำมบญัชีตน้งวด  6,432 11,701 42,406 
ซ้ือสินทรัพย ์ 1,474 - 22,248 
จ ำหน่ำยสินทรัพย ์– สุทธิ (2) - - 

ค่ำเส่ือมรำคำ / ค่ำตดัจ ำหน่ำย (1,850) (4,176) (17,435) 

รำคำตำมบญัชีปลำยงวด 6,054 7,525 47,219 

 
12 เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ่ื้น 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว 
 30 กนัยำยน 31 ธันวำคม 30 กนัยำยน 31 ธันวำคม 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

เจำ้หน้ีกำรคำ้ - บุคคลอื่น 42,302 14,752 1,619 3,206 
เจำ้หน้ีกำรคำ้ – กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั  
     (หมำยเหตุ 21 (ค)) - - 2,235 1,588 
เจำ้หน้ีอ่ืน - บุคคลอื่น 7,656 9,117 1,390 2,409 
ค่ำสิทธิคำ้งจ่ำย 65,622 48,100 18,688 19,558 
เจำ้หน้ีค่ำซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 4,500 2,399 4,500 2,399 

ค่ำใชจ่้ำยคำ้งจ่ำย 78,214 71,660 25,136 30,716 

รวมเจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน 198,294 146,028 53,568 59,876 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2564  
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13 รำยได้รับล่วงหน้ำ 
 

 จ ำนวนรำยไดท่ี้รับรู้ในงวดท่ีเคยรวมอยูใ่นหน้ีสินท่ีเกิดจำกสญัญำยกมำตน้งวดมีดงัต่อไปน้ี 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว 
 30 กนัยำยน 31 ธันวำคม 30 กนัยำยน 31 ธันวำคม 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

ยอดคงเหลือตำมบญัชีตน้งวด 107,012 83,080 42,302 37,860 
เพ่ิมข้ึน 1,409,748 1,404,842 357,332 530,746 

รับรู้เป็นรำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำรเกมออนไลน์ (1,390,301) (1,380,910) (356,383) (526,304) 

ยอดคงเหลือตำมบญัชีปลำยงวด 126,459 107,012 43,251 42,302 

 
14 หนีสิ้นจำกคดีควำมฟ้องร้อง 

เม่ือวนัท่ี 9 เมษำยน พ.ศ. 2562 อนุญำโตตุลำกำรได้ตัดสินช้ีขำดให้บริษัทชดใช้ค่ำเสียหำยให้แก่เจ้ำของลิขสิทธ์ิเกมและ
ผูพ้ฒันำ บริษทัไดช้ ำระเงินงวดแรกเม่ือเดือนพฤษภำคม พ.ศ. 2562 และงวดสุดทำ้ยในเดือนกมุภำพนัธ์ พ.ศ. 2564 

15 ทุนเรือนหุ้น 

ในกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปี 2563 เม่ือวนัท่ี 23 เมษำยน พ.ศ. 2563 ท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นของบริษทัไดมี้มติอนุมติั
กำรลดทุนจดทะเบียนของบริษทัจำกจ ำนวน 532,840,120 บำท เป็นจ ำนวน 512,346,270 บำท โดยกำรลดหุ้นสำมญัจ ำนวน 
20,493,850 หุ้น มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 1 บำท เน่ืองจำกใบส ำคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสำมญั (AS-WB) หมดอำย ุรวมทั้งกำรแกไ้ข
หนังสือบริคณห์สนธิให้สอดคลอ้งกบักำรลดทุนจดทะเบียนดงักล่ำว ทั้งน้ีบริษทัไดจ้ดทะเบียนลดทุนกบักระทรวงพำณิชย์
แลว้เม่ือวนัท่ี 28 เมษำยน พ.ศ. 2563 

ณ วนัท่ี 28 พฤษภำคม พ.ศ. 2563 ผูถื้อหุ้นมีกำรใช้สิทธิซ้ือหุ้นสำมัญตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสำมัญ (AS-W1) เป็น
จ ำนวน 177 หุ้น ในรำคำหุ้นละ 2 บำท คิดเป็นจ ำนวนเงินทั้งหมด 354 บำท ซ่ึงประกอบดว้ยทุนท่ีออกและช ำระแลว้ 177 บำท
และส่วนเกินมูลค่ำหุน้สำมญั 177 บำท 

เม่ือวนัท่ี 1 กรกฎำคม พ.ศ. 2563  บริษทัจดทะเบียนลดทุนกบักระทรวงพำณิชยเ์สร็จส้ิน โดยลดทุนจดทะเบียนของบริษทัจำก
จ ำนวน 512,346,270.00 บำท ทุนช ำระแลว้จ ำนวน 409,877,193.00 บำท เป็นทุนจดทะเบียนจ ำนวน 256,173,135.00 บำท และ
ทุนช ำระแลว้จ ำนวน 204,938,596.50 บำทโดยกำรลดมูลค่ำท่ีตรำไวข้องหุ้นสำมญัจำกมูลค่ำหุ้นละ 1.00 บำท เป็นมูลค่ำหุ้นละ 
0.50 บำท รวมทั้งกำรแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิให้สอดคลอ้งกบักำรลดทุนจดทะเบียนและทุนช ำระแลว้ดงักล่ำว ซ่ึงเป็นไป
ตำมมติท่ีประชุมสำมัญผูถื้อหุ้นประจ ำปี 2563 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 23 เมษำยน พ.ศ. 2563  เพื่อชดเชยผลขำดทุนสะสม
บำงส่วนของบริษทั 



บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2564  
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15 ทุนเรือนหุ้น (ต่อ) 

เม่ือวนัท่ี 2 กรกฎำคม พ.ศ. 2563  บริษทัไดจ้ดทะเบียนเพ่ิมทุนกบักระทรวงพำณิชยเ์สร็จส้ิน รวมทั้งกำรแกไ้ขหนงัสือบริคณห์
สนธิใหส้อดคลอ้งกบักำรเพ่ิมทุนจดทะเบียนและทุนช ำระแลว้ ซ่ึงเป็นไปตำมมติท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2563 ดงัน้ี 

- เพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัและจดัสรรใบส ำคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสำมัญ (AS-WB) ไม่เกิน 20,493,850 หุ้น มูลค่ำ        
ท่ีตรำไวหุ้น้ละ 0.50 บำท เพื่อรองรับใบส ำคญัแสดงสิทธิ 

- เพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัแบบก ำหนดวตัถุประสงคก์ำรใชเ้งินทุนมอบอ ำนำจทัว่ไป (General Mandate) โดยกำรออก
หุน้สำมญัเพ่ิมทุนจ ำนวน 40,000,000 หุน้ มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้น้ละ 0.50 บำท รวมเป็น 20,000,000 บำท 

ในระหว่ำงเดือนกนัยำยน พ.ศ. 2563 บริษทัไดอ้อกหุ้นสำมญัจำกกำรใช้สิทธิใบส ำคญัแสดงสิทธิ (AS-WB) 4,608,211 หุ้น     
ซ่ึงประกอบดว้ยทุนท่ีออกและช ำระแลว้ 2,304,105.50 บำท และส่วนเกินมูลค่ำหุน้สำมญั 1,658,956 บำท 

ในกำรประชุมวิสำมญัผูถื้อหุน้ เม่ือวนัท่ี 8 มกรำคม พ.ศ. 2564 ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัไดมี้มติอนุมติัวำระกำรประชุมของ
บริษทั ดงัน้ี 

- กำรลดทุนจดทะเบียนของบริษทั จ ำนวน 51,234,538.50 บำท จำกทุนจดทะเบียนเดิม 286,420,060 บำท ทุนจดทะเบียน
ช ำระแล้ว 207,242,702 บำท เป็นทุนจดทะเบียน 235,185,521.50 บำท ทุนจดทะเบียนช ำระแล้ว 207,242,702 บำท  
โดยกำรตดัหุน้จดทะเบียนท่ียงัไม่ไดจ้  ำหน่ำยของบริษทัท่ีเกิดจำกกำรเพ่ิมทุนรองรับใบส ำคญัแสดงสิทธิ (AS-W1) และ 

- กำรลดทุนจดทะเบียนของบริษทั จ ำนวน 20,000,000 บำท จำกทุนจดทะเบียนเดิม 235,185,521.50 บำท ทุนจดทะเบียน
ช ำระแล้ว 207,242,702 บำท เป็นทุนจดทะเบียน 215,185,521.50 บำท ทุนจดทะเบียนช ำระแล้ว 207,242,702 บำท  
โดยกำรตัดหุ้นจดทะเบียนท่ียงัไม่ได้จ  ำหน่ำยของบริษัทท่ีเกิดจำกกำรเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบก ำหนด
วตัถุประสงคก์ำรใชเ้งินทุนมอบอ ำนำจทัว่ไป (General Mandate) รวมถึงอนุมติักำรแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิขอ้ 
4 ของบริษทัเพ่ือให้สอดคลอ้งกบักำรลดทุนจดทะเบียน ทั้งน้ีบริษทัไดจ้ดทะเบียนลดทุนกบักระทรวงพำณิชยแ์ลว้เม่ือ
วนัท่ี 18 มกรำคม พ.ศ. 2564 

- กำรออกและจัดสรรใบส ำคัญแสดงสิทธิในกำรซ้ือหุ้นสำมัญเพ่ิมทุนของบริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จ ำกัด 
(มหำชน) คร้ังท่ี 2 (AS-W2) แก่ผูถื้อหุน้เดิมตำมสดัส่วนกำรถือหุน้ 

- กำรเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทั จ ำนวน 41,448,540 บำท เพื่อรองรับกำรออกและจดัสรรใบส ำคญัแสดงสิทธิ (AS-W2) 
ในกำรซ้ือหุ้นแก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น จ ำนวน 82,897,080 หุ้น มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 0.50 บำท 
จำกทุนจดทะเบียนเดิม 215,185,521.50 บำท ทุนจดทะเบียนช ำระแล้ว 207,242,702 บำท เป็นทุนจดทะเบียน 
256,634,061.50 บำท ทุนจดทะเบียนช ำระแลว้ 207,242,702 บำท และอนุมติักำรแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิขอ้ 4 
ของบริษทัเพ่ือให้สอดคลอ้งกบักำรเพ่ิมทุนจดทะเบียน ทั้งน้ีบริษทัไดจ้ดทะเบียนเพ่ิมทุนกบักระทรวงพำณิชยแ์ลว้เม่ือ
วนัท่ี 18 มกรำคม พ.ศ. 2564 

ในระหว่ำงเดือนมีนำคม พ.ศ. 2564 บริษทัไดอ้อกหุ้นสำมญัจำกกำรใช้สิทธิใบส ำคญัแสดงสิทธิ  (AS-WB) 7,129,820 หุ้น  
ซ่ึงประกอบดว้ยทุนท่ีออกและช ำระแลว้ 3,564,910 บำทและส่วนเกินมูลค่ำหุน้สำมญั 2,566,735 บำท 

 



บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2564  
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15 ทุนเรือนหุ้น (ต่อ) 

ในกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปี 2564 เม่ือวนัท่ี 23 เมษำยน พ.ศ. 2564 มีมติอนุมติัให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษทั 
จ ำนวน 130,325 บำท จำกทุนจดทะเบียนเดิม 256,634,061.50 บำท ทุนจดทะเบียนช ำระแลว้ 207,242,702 บำท เป็นทุนจด
ทะเบียน 256,503,736.50 บำท ทุนจดทะเบียนช ำระแลว้ 207,242,702 บำท โดยกำรตดัหุ้นจดทะเบียนท่ียงัไม่ไดจ้  ำหน่ำยของ
บริษทั จ ำนวน 260,650 หุ้น มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 0.50 บำท และอนุมติักำรแกไ้ขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิขอ้ 4 ของ
บริษทัเพ่ือให้สอดคลอ้งกบักำรลดทุนจดทะเบียน ทั้งน้ีบริษทัไดจ้ดทะเบียนลดทุนกบักระทรวงพำณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 30 
เมษำยน พ.ศ. 2564 

เม่ือวนัท่ี 25 มิถุนำยน พ.ศ. 2564 บริษทัไดอ้อกหุ้นสำมญัจำกกำรใชสิ้ทธิใบส ำคญัแสดงสิทธิ (AS-W2) 3,137,000 หุ้น ใน
รำคำหุ้นละ 3.50 บำท รวมเป็นมูลค่ำ 10,979,500 บำท ซ่ึงประกอบดว้ยทุนท่ีออกและช ำระแลว้ 1,568,500 บำท และส่วนเกิน
มูลค่ำหุน้สำมญั 9,411,000 บำท 

ในระหว่ำงเดือนกันยำยน พ.ศ. 2564 บริษัทได้ออกหุ้นสำมัญจำกกำรใช้สิทธิใบส ำคญัแสดงสิทธิ  (AS-WB) 36,882 หุ้น  
ซ่ึงประกอบดว้ยทุนท่ีออกและช ำระ 18,441 บำท และส่วนเกินมูลค่ำหุน้สำมญั 13,278 บำท 

รำยกำรกระทบยอดจ ำนวนทุนจดทะเบียนและทุนท่ีออกและช ำระแล้วส ำหรับงวดส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยำยน พ.ศ. 2564  
เป็นดงัน้ี 

 

ทุน 
จดทะเบียน 

ทุนท่ีออกและ 
ช ำระแลว้ 

จ ำนวนหุน้สำมญั ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2564 (หุน้) 572,840,120 414,485,404 
ลดทุนจดทะเบียนโดยกำรตดัหุน้จดทะเบียนท่ียงัไม่ไดจ้  ำหน่ำยของบริษทั   
- ท่ีเกิดจำกกำรเพ่ิมทุนรองรับใบส ำคญัแสดงสิทธิ (AS-W1) (หุน้) (102,469,077) - 
- ท่ีเกิดจำกกำรเพ่ิมทุนเพ่ือรองรับกำรใชเ้งินทุน (40,000,000) - 

    มอบอ ำนำจทัว่ไป (General Mandate) (หุน้)   
เพ่ิมทุนจดทะเบียนรองรับกำรกำรออกและจดัสรร 
      ใบส ำคญัแสดงสิทธิ (AS-W2) (หุน้) 82,897,080 - 
ออกหุน้สำมญัจำกกำรใชสิ้ทธิใบส ำคญัแสดงสิทธิ (AS-WB) (หุน้) - 7,129,820 
ลดทุนจดทะเบียนโดยกำรตดัหุน้จดทะเบียนท่ียงัไม่ไดจ้  ำหน่ำยของบริษทั (260,650) - 
ออกหุน้สำมญัจำกกำรใชสิ้ทธิใบส ำคญัแสดงสิทธิ (AS-W2) (หุ้น) - 3,137,000 
ออกหุน้สำมญัจำกกำรใชสิ้ทธิใบส ำคญัแสดงสิทธิ (AS-WB) (หุน้) - 36,882 

จ ำนวนหุน้สำมญั ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2564 (หุน้) 513,007,473 424,789,106 

มูลค่ำหุน้ (บำทต่อหุน้) 0.50 0.50 

ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2564 (บำท) 256,503,737 212,394,553 

 



บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2564  
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16 ใบส ำคัญแสดงสิทธิ 

 16 (ก)   ใบส ำคัญแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสำมัญท่ีจัดสรรให้แก่กรรมกำรและพนักงำนของบริษัท (AS-WB) 

บริษทัไดอ้อกใบส ำคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสำมญัท่ีจดัสรรให้แก่กรรมกำรและพนักงำนของบริษทั และบริษทัย่อย  
(AS-WB) โดยเป็นใบส ำคญัแสดงสิทธิจดทะเบียนและไม่สำมำรถโอนให้บุคคลอ่ืนได ้ไม่มีรำคำเสนอขำยและมีอำยุ
ไม่เกิน 3 ปี นบัตั้งแต่วนัท่ี 14 สิงหำคม พ.ศ. 2563 ในจ ำนวนไม่เกิน 20,493,850 หน่วย ใบส ำคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย 
สำมำรถใช้สิทธิซ้ือหุ้นสำมัญได้ 1 หุ้น ในรำคำหุ้นละ 0.86 บำท โดยเร่ิมใช้สิทธิคร้ังแรกระหว่ำงวนัท่ี 16 - 20 
กนัยำยน พ.ศ. 2564 และสำมำรถใชสิ้ทธิไดทุ้กๆ 6 เดือนคือทุกวนัท่ี 16 - 20 มีนำคม และ 16 - 20 กนัยำยน ตลอดอำยุ
ของใบส ำคญัแสดงสิทธิ 

รำยกำรเคล่ือนไหวของจ ำนวนสิทธิซ้ือหุน้ท่ีคงเหลือ และรำคำใชสิ้ทธิถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกัท่ีเก่ียวขอ้งกนัดงัน้ี 

  

ข้อมูลทำงกำรเงินรวมและ 
ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

   รำคำใช้สิทธิ  
   ถัวเฉลี่ยถ่วงน ้ำหนัก  

   บำทต่อหุ้น จ ำนวนสิทธิ 

วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2564   0.86 15,885,639 
สิทธิเลือกท่ีมีกำรใชสิ้ทธิ   0.86 (7,166,702) 

สิทธิเลือกท่ีหมดอำย ุ   - - 

วนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2564   0.86 8,718,937 

ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2564 บริษทัมีสิทธิซ้ือหุน้คงเหลือจ ำนวน 8,718,937 สิทธิ 

ในระหว่ำงงวดกลุ่มกิจกำรและบริษัทได้รับรู้ค่ำใช้จ่ำยท่ีเก่ียวข้องกับใบส ำคัญแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสำมัญตลอด
ระยะเวลำท่ีไดรั้บสิทธิ ค่ำใชจ่้ำยเก่ียวกบัใบส ำคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสำมญัไดบ้นัทึกเป็นค่ำใชจ่้ำยในงบก ำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็จรวมและงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จเฉพำะบริษทัและส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและส่วนของผูถื้อหุ้นเฉพำะบริษทั 
เป็นจ ำนวน 10,474,323 บำท 

 

 

 

 

 



บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2564  
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16 ใบส ำคัญแสดงสิทธิ (ต่อ) 

16 (ข)   ใบส ำคัญแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสำมัญ คร้ังที่ 2 (AS-W2) 

บริษทัไดอ้อกใบส ำคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสำมญัของบริษทัฯ คร้ังท่ี 2 ซ่ึงจดัสรรให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมตำมสัดส่วนกำรถือ
หุ้น (AS-W2) โดยเป็นใบส ำคัญแสดงสิทธิจดทะเบียนและสำมำรถโอนให้บุคคลอ่ืนได้ ในจ ำนวนไม่เกิน 
82,636,430 หน่วย ใบส ำคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย สำมำรถใช้สิทธิซ้ือหุ้นสำมญัได ้1 หุ้น ในรำคำหุ้นละ 3.50 บำท 
โดยมีอำยุ 3 ปี นับตั้งแต่วนัท่ี 25 มกรำคม พ.ศ. 2564 โดยเร่ิมใชสิ้ทธิคร้ังแรกในวนัท่ี 25 มิถุนำยน พ.ศ. 2564 และ
สำมำรถใชสิ้ทธิไดทุ้กๆ 6 เดือนคือทุกวนัท่ี 25 มิถุนำยน และ 25 ธนัวำคม ตลอดอำยขุองใบส ำคญัแสดงสิทธิ  

ในกำรใชสิ้ทธิคร้ังแรกเมื่อวนัท่ี 25 มิถุนำยน พ.ศ. 2564 มีผูถื้อหุ้นมำใชสิ้ทธิจ ำนวน 3,137,000 สิทธิ และ ณ วนัท่ี 
30 กนัยำยน พ.ศ. 2564 บริษทัมีสิทธิซ้ือหุน้คงเหลือจ ำนวน 79,499,430 สิทธิ 

17 ภำษีเงินได้ 

ภำษีเงินไดร้ะหว่ำงกำลไดต้ั้งคำ้งจ่ำยโดยใชวิ้ธีกำรประมำณกำรจำกฝ่ำยบริหำรโดยใชอ้ตัรำภำษีเดียวกบัท่ีใชก้บัก ำไรรวมทั้งปีท่ี
คำดวำ่จะเกิดข้ึน  

18 ก ำไรต่อหุ้น 

ก ำไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐำนส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ค ำนวณโดยกำรหำรก ำไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ดว้ยจ ำนวนหุ้น
สำมญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกัท่ีออกจ ำหน่ำยอยูใ่นระหวำ่งงวด 

ส ำหรับก ำไรต่อหุ้นปรับลดส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ค ำนวณจำกจ ำนวนหุ้นสำมญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนกัท่ีรวมสมมติฐำนว่ำ
หุน้สำมญัเทียบเท่ำปรับลดไดถู้กแปลงเป็นหุน้สำมญัทั้งหมด 

ใบส ำคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสำมญัคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2564 ประกอบดว้ยใบส ำคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสำมญัท่ี
จดัสรรให้แก่กรรมกำรและพนักงำนของบริษทั และบริษทัย่อย (AS-WB) และใบส ำคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสำมญัท่ีจดัสรร
ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น (AS-W2) ซ่ึงมีผลต่อกำรค ำนวณก ำไรต่อหุ้นปรับลดเน่ืองจำกรำคำตำมสิทธิของ
ใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีเหลืออยู่ต  ่ำกว่ำรำคำตลำดเฉล่ียของหุ้นสำมญัของบริษทัในระหว่ำงงวดสำมเดือนและงวดเกำ้เดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2564 

 

 

 

 

 

 
 



บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2564  
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18 ก ำไรต่อหุ้น (ต่อ) 

ก ำไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐำนแสดงดงัน้ี 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยำยน พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
     

ก ำไรท่ีเป็นของผูถื้อหุน้สำมญั (พนับำท) 128,673 103,322 107,006 52,049 

จ ำนวนหุน้สำมญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกั (พนัหุน้) 424,756 410,328 424,756 410,238 

ก ำไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐำน (บำท) 0.30 0.25 0.25 0.13 

 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 

ส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยำยน พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
     

ก ำไรท่ีเป็นของผูถื้อหุน้สำมญั (พนับำท) 343,565 241,617 348,332 121,719 

จ ำนวนหุน้สำมญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกั (พนัหุน้) 420,653 410,028 420,653 410,028 

ก ำไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐำน (บำท) 0.82 0.59 0.83 0.30 

ก ำไรต่อหุ้นปรับลดแสดงดงัน้ี 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยำยน พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
     

ก ำไรท่ีเป็นของผูถื้อหุน้สำมญั (พนับำท) 128,673 103,322 107,006 52,049 

จ ำนวนหุน้สำมญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกั (พนัหุน้) 488,165 416,378 488,165 416,378 

ก ำไรต่อหุน้ปรับลด (บำท) 0.26 0.25 0.22 0.13 

 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 

ส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยำยน พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
     

ก ำไรท่ีเป็นของผูถื้อหุน้สำมญั (พนับำท) 343,565 241,617 348,332 121,719 

จ ำนวนหุน้สำมญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกั (พนัหุน้) 469,166 411,557 469,166 411,557 

ก ำไรต่อหุน้ปรับลด (บำท) 0.73 0.59 0.74 0.30 

 



บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2564  
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19 เงินปันผล 

ในกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปี 2564 เม่ือวนัท่ี 23 เมษำยน พ.ศ. 2564 มีมติให้จ่ำยเงินปันผลส ำหรับผลด ำเนินงำนรอบ
ระยะเวลำบญัชี ปี 2563 จำกก ำไรสะสมเป็นเงินสดในอตัรำ 0.30 บำทต่อหุ้น เป็นจ ำนวนเงิน 124.34 ลำ้นบำท โดยจ่ำยให้กบัผู ้
ถือหุ้นทั้ งหมดท่ีมีช่ืออยู่ในทะเบียนในวนัท่ี 12 มีนำคม พ.ศ. 2564 และบริษัทได้จ่ำยเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นเม่ือวนัท่ี  
7 พฤษภำคม พ.ศ. 2564 

เม่ือวนัท่ี 13 สิงหำคม พ.ศ. 2564 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทั คร้ังท่ี 3/2564 ไดมี้มติอนุมติักำรจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำล
จำกกำรด ำเนินงำนของงวดเดือนมกรำคมถึงเดือนมิถุนำยน พ.ศ. 2564 เป็นเงินสดในอตัรำ 0.40 บำทต่อหุ้น เป็นจ ำนวนเงิน 
169.90 ลำ้นบำท โดยจ่ำยให้กบัผูถื้อหุ้นทั้งหมดท่ีมีช่ืออยูใ่นทะเบียนในวนัท่ี 27 สิงหำคม พ.ศ. 2564 และบริษทัไดจ่้ำยเงินปัน
ผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เม่ือวนัท่ี 10 กนัยำยน พ.ศ. 2564 

20 ภำระผูกพนั 

สัญญำกำรใช้สิทธิ  

กลุ่มกิจกำรมีสัญญำกำรใชสิ้ทธิซอฟตแ์วร์ สิทธิในกำรให้บริกำรเกมออนไลน์ และสิทธิในกำรเป็นตวัแทนจ ำหน่ำยกบับริษทั
ในประเทศและต่ำงประเทศหลำยแห่ง ภำยใตส้ัญญำดังกล่ำว บริษทัและบริษทัย่อยมีภำระท่ีจะตอ้งช ำระค่ำสิทธิเร่ิมแรก  
ค่ำสิทธิขั้นต ่ำคิดตำมสัญญำ และค่ำสิทธิคิดตำมรำยไดต้ำมท่ีก ำหนดไวใ้นสัญญำ ก ำหนดระยะเวลำช ำระค่ำสิทธิขั้นต ่ำข้ึนอยู่
กบัขอ้ตกลงของกำรจ่ำยเงินในสญัญำ 

วนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2564 และวนัท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจกำรมีภำระท่ีจะตอ้งช ำระค่ำสิทธิเร่ิมแรกและค่ำสิทธิ      
ขั้นต ่ำ ดงัน้ี 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว 
 30 กนัยำยน 31 ธันวำคม 30 กนัยำยน 31 ธันวำคม 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

ค่ำสิทธิเร่ิมแรก 31,201 12,143 8,114 9,273 
ค่ำสิทธิขั้นต ่ำ 35,795 40,719 11,080 19,272 
 



บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2564  
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21 รำยกำรกบับุคคลหรือกจิกำรท่ีเกี่ยวข้องกนั 
 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย และบริษทัร่วมท่ีส ำคญั เปิดเผยในหมำยเหตุ 10 
 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืนเป็นบริษทัของกรรมกำรและครอบครัวของกรรมกำร ดงันั้นจึงถือเป็นกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
 

รำยกำรคำ้ท่ีส ำคญักบักิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั สำมำรถสรุปไดด้งัน้ี 
 

21 (ก)  รำยได้จำกกำรขำยและบริกำร และอ่ืน ๆ  

 
ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุด  ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 

    วนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 
พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 

     

รำยได้ค่ำลขิสิทธ์ิและบริกำร     

บริษทัยอ่ย - - - 10,146 

 
- - - 10,146 

รำยได้จำกกำรขำยบัตร     
บริษทัยอ่ย - - 158 108 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - - - 

 - - 158 108 
     

รำยได้เงินปันผล     

บริษทัยอ่ย - - 62,517 - 

 - - 62,517 - 
     

รำยได้อ่ืน     
บริษทัยอ่ย - - 13,579 - 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 676 - 676 

 - 676 13,579 676 
     

 



บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2564  
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21 รำยกำรกบับุคคลหรือกจิกำรท่ีเกี่ยวข้องกนั (ต่อ) 

รำยกำรคำ้ท่ีส ำคญักบักิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั สำมำรถสรุปไดด้งัน้ี (ต่อ) 

21 (ก) รำยได้จำกกำรขำยและบริกำร และอ่ืน ๆ  (ต่อ) 

 
ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุด  ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 

    วนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 
พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 

     

รำยได้ค่ำลขิสิทธ์ิและบริกำร     

บริษทัยอ่ย - - - 17,266 

 - - - 17,266 

รำยได้จำกกำรขำยบัตร     
บริษทัยอ่ย - - 321 603 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 428 - 428 

 - 428 321 1,031 
     

รำยได้เงินปันผล     

บริษทัยอ่ย - - 86,021 - 

 - - 86,021 - 
     

รำยได้ดอกเบีย้     

บริษทัยอ่ย - - - 24 

 - - - 24 
     

รำยได้อ่ืน     
บริษทัยอ่ย - - 48,125 - 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 2,460 - 2,460 

 - 2,460 48,125 2,460 
     



บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2564  
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21 รำยกำรกบับุคคลหรือกจิกำรท่ีเกี่ยวข้องกนั (ต่อ) 

รำยกำรคำ้ท่ีส ำคญักบักิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั สำมำรถสรุปไดด้งัน้ี (ต่อ) 

21 (ข) กำรซ้ือสินค้ำและบริกำร และอ่ืน ๆ 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุด    ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 
    วนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

ค่ำลขิสิทธ์ิและค่ำบริหำรจัดกำร     

บริษทัยอ่ย - - 6,276 5,324 

 - - 6,276 5,324 
     

ต้นทุนจำกกำรจ ำหน่ำยบัตร     

บริษทัยอ่ย - - 129 33 

 - - 129 33 

 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุด    ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 
    วนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

ค่ำลขิสิทธ์ิและค่ำบริหำรจัดกำร     

บริษทัยอ่ย - - 28,920 18,652 

 - - 28,920 18,652 
     

ต้นทุนจำกกำรจ ำหน่ำยบัตร     

บริษทัยอ่ย - - 395 615 

 - - 395 615 

 



บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2564  
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21 รำยกำรกบับุคคลหรือกจิกำรท่ีเกีย่วข้องกัน (ต่อ) 
 

รำยกำรคำ้ท่ีส ำคญักบักิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั สำมำรถสรุปไดด้งัน้ี (ต่อ) 

 

21 (ค) ยอดคงเหลือที่เกดิจำกกำรซ้ือขำยสินค้ำและบริกำรและอ่ืน ๆ 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว 
 30 กนัยำยน 31 ธันวำคม 30 กนัยำยน 31 ธันวำคม 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

ลูกหนีก้ำรค้ำ (หมำยเหตุ 6)     
บริษทัยอ่ย - - 33 29 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 19,401 - 19,400 

รวม - 19,401 33 19,429 

หกั ค่ำเผื่อขำดทุนท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึน - (19,400) - (19,400) 

 - 1 33 29 
     

ลูกหนีจ้ำกกจิกำรที่เกีย่วข้องกัน     

   (หมำยเหตุ 6)     
บริษทัยอ่ย - ลูกหน้ีอ่ืน - - 13,083 54,754 

กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 189 - - 

รวม - 189 13,083 54,754 

หกั ค่ำเผื่อขำดทุนท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึน - - - - 

 - 189 13,083 54,754 

     
เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ่ื้น     

   (หมำยเหตุ 12)     
บริษทัยอ่ย - - 2,235 1,588 

 - - 2,235 1,588 

 
 



บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2564  
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21 รำยกำรกบับุคคลหรือกจิกำรท่ีเกีย่วข้องกัน (ต่อ) 
 

รำยกำรคำ้ท่ีส ำคญักบักิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั สำมำรถสรุปไดด้งัน้ี (ต่อ) 

 

21 (ง) เงินกู้ยืมระยะส้ันจำกกรรมกำร 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 

 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว 
 30 กนัยำยน 31 ธันวำคม 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 พนับำท พนับำท 

เงินกู้ยืมระยะส้ันจำกกรรมกำร   
ผูบ้ริหำรส ำคญั 478 478 

 478 478 

เงินให้กูย้ืมระยะสั้นจำกกรรมกำรเป็นเงินให้กูย้ืมท่ีไม่มีหลกัทรัพยค์  ้ ำประกนั มีก ำหนดช ำระคืนภำยใน 1 ปี และ      
คิดดอกเบ้ียในอตัรำร้อยละ 0.15 ต่อปี (31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563: ร้อยละ 1.10 ต่อปี) 

  



บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2564  
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21 รำยกำรกบับุคคลหรือกจิกำรท่ีเกีย่วข้องกัน (ต่อ) 
 

รำยกำรคำ้ท่ีส ำคญักบักิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั สำมำรถสรุปไดด้งัน้ี (ต่อ) 

21 (จ) ค่ำตอบแทนผู้บริหำรส ำคญั 

ผูบ้ริหำรส ำคญัรวมถึงกรรมกำร (ไม่ว่ำจะท ำหนำ้ที่ในระดบับริหำรหรือไม่) คณะผูบ้ริหำรระดบัสูง และเลขำนุกำร
บริษทัค่ำตอบแทนที่จ ่ำยหรือคำ้งจ่ำยส ำหรับผูบ้ ริหำรส ำคญัส ำหรับงวดสำมเดือนและเกำ้เดือนสิ้นสุดวนัท่ี  
30 กนัยำยน พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 มีรำยละเอียดดงัน้ี 

 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุด ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 
วนัที่ 30 กนัยำยน พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

เงินเดือนและผลประโยชน์ระยะส้ันอ่ืน 6,486 6,128 4,196 3,681 

ผลประโยชน์เม่ือออกจำกงำน 297 353 186 158 

 6,783 6,481 4,382 3,839 

 

 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

ส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุด ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 
วนัที่ 30 กนัยำยน พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

เงินเดือนและผลประโยชน์ระยะส้ันอ่ืน 18,870 20,223 12,214 10,827 

ผลประโยชน์เม่ือออกจำกงำน 891 1,344 559 473 

 19,761 21,567 12,773 11,300 



บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2564  
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22 กำรวดัมูลค่ำยุติธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

รำยกำรสินทรัพย์ทำงกำรเงินบำงรำยกำรของกลุ่มกิจกำรมีกำรวัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมในงบแสดงฐำนะกำรเงิน  
ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน  

โดยตำรำงต่อไปน้ีแสดงถึงขอ้มูลเก่ียวกบักำรประเมินมูลค่ำยติุธรรมของสินทรัพยท์ำงกำรเงินดงักล่ำว 

 ข้อมูลระดับที่ 1 

 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว 
 30 กนัยำยน 31 ธันวำคม 30 กนัยำยน 31 ธันวำคม 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
สินทรัพย์ทำงกำรเงินที่วดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม    

       ผ่ำนก ำไรหรือขำดทุน 
  

  
หน่วยลงทุนในกองทุนรวม (หมำยเหตุ 7) 409,589 278,731 185,351 163,543 

รวม 409,589 278,731 185,351 163,543 

 
23 สินทรัพย์และหนีสิ้นที่เป็นเงินตรำต่ำงประเทศ 

บริษทัและบริษทัยอ่ยมียอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีส ำคญัท่ีเป็นสกลุเงินตรำต่ำงประเทศดงัน้ี 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 

 สินทรัพย์ทำงกำรเงิน หนีสิ้นทำงกำรเงิน อตัรำแลกเปลีย่นเฉลี่ย 

 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว 
 30 กนัยำยน 31 ธันวำคม 30 กนัยำยน 31 ธันวำคม 30 กนัยำยน 31 ธันวำคม 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

สกุลเงิน หลกัพนั หลกัพนั หลกัพนั หลกัพนั (บำทต่อ 1 หน่วยเงินตรำต่ำงประเทศ) 
       

เหรียญสหรัฐอเมริกำ 4,074 913 655 852 33.9223 30.0371 
ยโูร - - 17 11 39.3641 36.8764 
ริงกิตมำเลเซีย 10,177 10,003 45 88 8.0992 7.4357 
เหรียญสิงคโปร์ 1,965 4,194 30 19 24.9313 22.6632 
เปโซฟิลิปปินส์ - - 32,876 - 0.6667 0.6261 
รูเปียอินโดนีเซีย 1,181,577 2,588,248 - 1,960,268 0.0024 0.0021 



บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2564  
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23 สินทรัพย์และหนีสิ้นที่เป็นเงินตรำต่ำงประเทศ (ต่อ) 

บริษทัและบริษทัยอ่ยมียอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีส ำคญัท่ีเป็นสกลุเงินตรำต่ำงประเทศดงัน้ี (ต่อ) 

 ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 สินทรัพย์ทำงกำรเงิน หนีสิ้นทำงกำรเงิน อตัรำแลกเปลีย่นเฉลี่ย 

 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว 
 30 กนัยำยน 31 ธันวำคม 30 กนัยำยน 31 ธันวำคม 30 กนัยำยน 31 ธันวำคม 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

สกุลเงิน หลกัพนั หลกัพนั หลกัพนั หลกัพนั (บำทต่อ 1 หน่วยเงินตรำต่ำงประเทศ) 
       

เหรียญสหรัฐอเมริกำ 2,624 405 204 475 33.9223 30.0371 
ยโูร - - 11 11 39.3641 36.8764 
ริงกิตมำเลเซีย - - - - 8.0992 7.4357 
เหรียญสิงคโปร์ 15 2,000 87 66 24.9313 22.6632 
เปโซฟิลิปปินส์ - - - - 0.6667 0.6261 
รูเปียอินโดนีเซีย - - - - 0.0024 0.0021 
 

24        เหตุกำรณ์ภำยหลงัวนัท่ีในงบกำรเงิน  

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 4/2564 เม่ือวนัท่ี 18 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ไดพ้ิจำรณำและอนุมติัให้เปล่ียนวิธีกำรลงทุนใน 
CONG TY TNHH CHAU A MEM (“CAM”) ประเทศเวียดนาม โดยกำรลงทุนในกิจกำรร่วมค้ำในบริษัทท่ีจัดตั้ งข้ึนใหม ่
(“บริษทัใหม่”) โดยซ้ือหุ้นร้อยละ 49 รวมมูลค่ำ 10,780 ลำ้นดอง เพ่ือให้เป็นไปตำมกฎหมำยว่ำดว้ยกำรจดัตั้งบริษทัใหม่และ
กำรลงทุนในประเทศเวียดนำม ซ่ึงบริษัทใหม่จะกลำยเป็นบริษัทย่อยของบริษัท  หลังจำกเส ร็จส้ินกำร ร่วมทุน 
บริษทัใหม่จะลงทุนใน CAM โดยกำรซ้ือหุ้นร้อยละ 100 ใน CAM โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือด ำเนินธุรกิจเกมในเวียดนำม โดย
บริษทัใหม่ยงัคงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั 
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