
 
วนัท่ี  25 กมุภาพนัธ์  2562  
 

เร่ือง ค าอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจดัการส าหรับปี สิน้สดุวนัท่ี  31 ธนัวาคม  2561 
 
เรียน  กรรมการและผู้จดัการ 
          ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  
 

ตามท่ีบริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้น าสง่งบการเงินรวมของบริษัทและ
บริษัทย่อย ประจ าปี 2561 สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ซึง่ได้ผา่นการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีรับอนญุาตจาก
บริษัท มาซาร์ส  จ ากดั และได้รับอนมุตัจิากท่ีประชมุคณะกรรมการของบริษัทฯ เม่ือวนัท่ี 25 กมุภาพนัธ์ 2562 เพ่ือให้
มีความชดัเจนเพียงพอตอ่การตดัสินใจของผู้ลงทนุ บริษัทฯ ขอเรียนให้ทราบเก่ียวกบัฐานะทางการเงินและผลการ
ด าเนินงานของบริษัทฯ ดงันี ้

 
 

  

หนว่ย : ลา้นบาท

งบการเงนิรวม ไตรมาส 4/2561 รอ้ยละ ไตรมาส 4/2560 รอ้ยละ ผลตา่ง รอ้ยละ

รายไดจ้าการขายและบรกิาร 107.3                      100.0   205.9                      100.0      (98.6)                 (47.9)      

ตน้ทุนขายและบรกิาร (55.6)                       (51.8)    (108.9)                    (52.9)       53.3                   (48.9)      

ก าไร(ขาดทุน)ขัน้ตน้ 51.7                        48.2      97.0                        47.1        (45.3)                 (46.7)      

คา่ใชจ้า่ยในการขายและบรหิาร (57.6)                       (53.7)    (80.5)                       (39.1)       22.9                   (28.4)      

ก าไร(ขาดทุน)จากการด าเนนิงาน * 26.2                        24.4      21.3                        10.3        4.9                     23.0        

รายการพเิศษทางบัญชี -                          -        (2.1)                         (1.0)         2.1                     (100.0)    

ก าไร(ขาดทุน)สทุธ ิ** 34.1                        31.8      18.5                        9.0           15.6                   84.3        

หนว่ย : ลา้นบาท

งบการเงนิรวม มค - ธค  61 รอ้ยละ มค - ธค 60 รอ้ยละ ผลตา่ง รอ้ยละ

รายไดจ้าการขายและบรกิาร 601.1                      100.0   835.5                      100.0      (234.4)               (28.1)      

ตน้ทุนขายและบรกิาร (380.3)                    (63.3)    (476.7)                    (57.1)       96.4                   (20.2)      

ก าไร(ขาดทุน)ขัน้ตน้ 220.8                      38.0      358.8                      42.9        (138.0)               (38.5)      

คา่ใชจ้า่ยในการขายและบรหิาร (268.5)                    (44.7)    (316.2)                    (37.8)       47.7                   (15.1)      

ก าไร(ขาดทุน)จากการด าเนนิงาน * (6.5)                         (1.1)      56.6                        6.8           (63.1)                 (111.5)    

รายการพเิศษทางบัญชี 25.0                        4.2        (37.7)                       (4.5)         62.7                   (166.3)    

ก าไร(ขาดทุน)สทุธ ิ** 14.0                        2.3        12.6                        1.5           1.4                     11.1        

หมายเหต:ุ * ก าไร(ขาดทุน)จาก

การด าเนนิงานกอ่นรวมรายการ

พเิศษ

  ** ก าไร(ขาดทุน)สทุธไิดหั้ก

สว่นทีเ่ป็นของผูม้สีว่นไดเ้สยีทีไ่ม่

มอี านาจควบคมุ

ส าหรบังวด 3 เดอืนสิน้สุด 31 ธนัวาคม 2561 เทยีบกบั  31 ธนัวาคม 2560

ส าหรบัปีส ิน้สุด 31 ธนัวาคม 2561 เทยีบกบั 31 ธนัวาคม 2560



 
1. รายได้  

บริษัทมีรายได้จากการขายและให้บริการในไตรมาส 4/2561  จ านวน 107.3 ล้านบาทและประจ าปี 2561 
จ านวน 601.1 ล้านบาท ลดลงจากชว่งเวลาเดียวกนัของปี 2560 คดิเป็นสดัสว่นร้อยละ 47.9 และ 28.1 ตามล าดบั ซึง่
มีสาเหตหุลกัจากความลา่ช้าของการเปิดเกมใหมใ่นปี 2561 และการชะลอตวัด้านรายได้ของเกมท่ีมีอยู ่ 
 
 
2. ก าไรขัน้ต้น 
  ในไตรมาส 4/2561 และ ปี 2561 บริษัทมีก าไรขัน้ต้น 51.7 ล้านบาทและ  220.8 ล้านบาท ลดลงจากปี 2560 
คดิเป็นร้อยละ 46.7 และ 38.5 ตามล าดบั อนัเป็นผลตอ่เน่ืองจากรายได้ท่ีลดลง   
 
 
3. ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร   

บริษัทมีคา่ใช้จา่ยในการขายและบริหารในไตรมาส 4/2561 จ านวน 57.6 ล้านบาท และประจ าปี 2561 
จ านวน 268.5 ล้านบาท ลดลงจากปี 2560 คดิเป็นร้อยละ 28.4 และ 15.1 ตามล าดบั ซึง่มีสาเหตหุลกัจากการบริหาร
จดัการเก่ียวกบัคา่ใช้จา่ย และ การปรับโครงสร้างภายในกลุม่บริษัท 

 
4. ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ 

ในไตรมาส 4/2561 บริษัทมีผลก าไรสุทธิ 34.1 ล้านบาท เพิ่มจาก ไตรมาส 4/2560 ซึง่มีก าไรท่ี 18.5 ล้าน
บาท คดิเป็นร้อยละ 84.3  และผลประกอบการตลอดปี 2561 บริษัทมีก าไรสุทธิ 14 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปี 2560 

ซึง่มีก าไรสทุธิ 12.6 ล้านบาท คดิเป็นร้อยละ 11.1 เน่ืองจากบริษัทมีรายได้จากรายการพิเศษท่ีเรียกคืนจากคา่ใช้จา่ย 
เก่ียวกบัการด้อยคา่คา่ลิขสิทธ์ิเกม และการจ าหนา่ยเงินลงทนุในบริษัทยอ่ย 

 
 จงึเรียนมาเพ่ือทราบ  

 
                                    ขอแสดงความนบัถือ 
 
 
 
                                  (นายปราโมทย์  สดุจิตพร) 
                                                                                                         ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 


