
 
 
 

วนัท่ี  13 พฤษภาคม 2562  
 

เร่ือง ค าอธิบายและการวเิคราะห์ของฝ่ายจดัการส าหรับไตรมาส 1 ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2562 
 
เรียน  กรรมการและผูจ้ดัการ 
          ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  
 

ตามท่ีบริษทั เอเชียซอฟท ์คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) ไดน้ าส่งงบการเงินรวมของบริษทัและบริษทัยอ่ย ประจ า
ไตรมาส 1 ปี 2562 ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2562  ซ่ึงไดรั้บการอนุมติัจากท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 13  พฤษภาคม 
2562 บริษทัฯ ขอเรียนใหท้ราบเก่ียวกบัผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ดงัน้ี  

 
หน่วย: ลา้นบาท 

 
 
 
1. รายได้จากการขาย 

บริษทัฯ มีรายไดจ้ากการขายและบริการในไตรมาส 1/ 2562 จ านวน 127.4 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 18.7 จากไตรมาส 4/2561:
ซึงส่วนใหญ่เป็นการเติบโตจากตลาดในประเทศไทยและมาเลเซีย   และลดลงร้อยละ 18.2 จากไตรมาส 1/2561 เน่ืองจากความล่าชา้ใน
การเปิดเกมใหม่  ทั้งน้ีเกมใหม่ท่ีจะเปิดใหบ้ริการในปลายไตรมาส 2/2562  และคร่ึงปีหลงันั้นเป็นเกมฟอร์มใหญ่ซ่ึงเป็นท่ีรอคอยของผู ้
เล่นทั้งในและต่างประเทศ 

ตลาดในประเทศมีรายไดใ้นไตรมาส  1/2562  ท่ี  39  ลา้นบาทคิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 31 ของรายไดจ้ากการขายและบริการ 
127  ลา้นบาทลดลงจากไตรมาส 1/2561 ซ่ึงมีสดัส่วนร้อยละ 58 สาเหตุหลกัเกิดจากความล่าชา้ในการเปิดเกมใหม่  อยา่งไรก็ตามในไตร
มาส 1/2562 น้ีตลาดในประเทศมีรายไดคิ้ดเป็นสดัส่วนร้อยละ 31 ของรายได ้127.4 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากไตรมาส 4/2561  ซ่ึงมีสดัส่วน
ร้อยละ 15 ของรายได ้107.3 ลา้นบาท 

ตลาดในต่างประเทศมีรายไดใ้นไตรมาส 2/2562 ท่ี 89 ลา้นบาทคิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 69 ของรายไดจ้ากการขายและบริการ 
127  ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากไตรมาส 1/2561 ซ่ึงมีสดัส่วนร้อยละ  42  เน่ืองจากการเปิดตวัเกมใหม่ในบางประเทศ 

 
 

2. ต้นทุนขายและบริการ  
ตน้ทุนขายและบริการในไตรมาส 1/2562  จ านวน 80.2 ลา้นบาท ลดลง 27.3 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 25.4 เม่ือเทียบกบั

ไตรมาส 1/2561  เน่ืองจากการลดลงของรายได ้ ทั้งน้ีตน้ทุนหลกัยงัคงเป็นเร่ืองของค่าลิขสิทธ์ิ (Royalty Fee) 

หนว่ย : ลา้นบาท

งบการเงนิรวม ไตรมาส 1/2562 รอ้ยละ ไตรมาส 1/2561 รอ้ยละ ผลตา่ง รอ้ยละ ไตรมาส 4/2561 รอ้ยละ ผลตา่ง รอ้ยละ

รายไดจ้าการขายและบรกิาร 127.4                100.0  155.8                100.0    (28.4)            (18.2)     107.3                 100.0    20.1      18.7      

ตน้ทนุขายและบรกิาร (80.2)                (63.0)  (107.5)              (69.0)    27.3             (25.4)     (55.6)                  (51.8)    (24.6)    44.2      

ก าไร(ขาดทนุ)ขัน้ตน้ 47.2                  37.0    48.3                  31.0      (1.1)              (2.3)       51.7                   48.2      (4.5)      (8.7)      

คา่ใชจ้า่ยในการขายและบรหิาร (60.3)                (47.3)  (70.2)                (45.1)    9.9               (14.1)     (57.6)                  (53.7)    (2.7)      4.7        

ก าไร(ขาดทนุ)จากการด าเนนิงาน * (11.3)                (8.9)    (19.3)                (12.4)    8.0               (41.5)     -                     -       (11.3)    -

รายการพเิศษทางบญัชี (48.7)                (38.2)  13.4                  8.6        (62.1)            (463.4)   26.2                   24.4      (74.9)    (285.9)  

ก าไร(ขาดทนุ)สทุธ ิ** (67.2)                (52.7)  (3.8)                  (2.4)      (63.4)            1,668.4 34.1                   31.8      (101.3)  (297.1)  

ส าหรบังวด 3 เดอืนสิน้สดุ 31 มนีาคม 2562  เทยีบกบั  31 มนีาคม 2561 และไตรมาส 4 ของปี 2561



 
 
3. ก าไรขั้นต้น 

บริษทัฯ มีก าไรขนัตน้ ไตรมาส 1/2562  จ านวน 47.2 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 37  ของรายไดจ้ากการขายและบริการ ใกลเ้คียง
กบัไตรมาส 1/2561  ซ่ึงมีก าไรขั้นตน้ 48.3 ลา้น บาท 
  
4. ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร   

ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารในไตรมาส  1/2562  จ านวน 60.3 ลา้นบาท  บริษทัสามารถลดค่าใชจ่้ายได ้9.9 ลา้นบาทจาก
ไตรมาส 1/2561 คิดเป็นร้อยละ 14.1  จากการควบคุมและบริหารค่าใชจ่้าย และถึงแมว้า่ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัพนกังานจะเป็นค่าใชจ่้ายหลกั
ของค่าใชจ่้ายบริหาร บริษทัฯ ยงัคงสามารถควบคุมดูแลใหค้่าใชจ่้ายเป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้

 
5. ก าไร(ขาดทุน) ก่อนรายการพเิศษ 

ในไตรมาส 1/2562 บริษทัฯ มีผลขาดทุนก่อนรายการพิเศษ จ านวน  11.3 ลา้นบาท เปรียบเทียบกบัไตรมาส 1/2561 ซ่ึงมีผล
ขาดทุน 19.3 ลา้นบาท   ปรับตวัดีข้ึนร้อยละ 41.5  เน่ืองจากการควบคุมบริหารค่าใชจ่้าย 
 
6. ก าไร(ขาดทุน)หลงัรายการพเิศษ 
              ในไตรมาส 1/2562 บริษทัมีรายจ่ายจากรายการพิเศษจ านวน  48.7 ลา้นบาทประกอบดว้ยค่าใชจ่้ายท่ีเกิดจากค าสัง่ของ
อนุญาโตตุลาการในสิงคโปร์ 47.5 ลา้นบาทและค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัค่าลิขสิทธ์ิท่ีไม่สามารถเรียกคืนจ านวน 1.2 ลา้นบาทส่งผลให ้บริษทัฯ 
มีผลขาดทุน 67.2 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากผลขาดทุนหลงัรายการพิเศษ   3.8 ลา้นบาทของไตรมาส 1/2561  
 
 
 จึงเรียนมาเพื่อทราบ  
 
                          ขอแสดงความนบัถือ 
 
  
 
                                              (นายปราโมทย ์ สุดจิตพร) 

ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 


