เอเชียซอฟท์ แจงผลประกอบการครึ่งปี แรก ดีขนึ ้ กว่ าปี ก่ อน
เกมใหม่ จ่อเปิ ดตัวเพียบ หวังฟื ้ นกาไรครึ่งปี หลัง
15 สิงหาคม 2560 : นายปราโมทย์ สุดจิตพร ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร บริ ษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ ปอเรชัน่
จากัด (มหาชน) กล่าวถึงผลประกอบการในครึ่งปี แรกว่า บริ ษัทมีรายได้ ลดลงเล็กน้ อยเมื่อเปรี ยบเทียบกับ
ครึ่งปี แรกของปี ที่ผ่านมา โดยรายได้ ทงหมด
ั้
ยังคงมาจากเกมที่เปิ ดให้ บริการอยู่ เนื่องจากบริษัทฯ ยังไม่ได้ มี
การเปิ ดตัวเกมใหม่ ซึง่ จะเริ่มทยอยเปิ ดตังแต่
้ ไตรมาส 3 แต่ในภาพรวมบริษัทมีผลประกอบการที่ดีขึ ้น กว่า
ปี ที่ผา่ นมา 88.3% กล่าวคือผลขาดทุนลดลงจาก 90 ล้ านเป็ น 10.5 ล้ านบาท
หน่ วย : ล้ านบาท
งบการเงินรวม
รายได้จาการขายและบริ การ
ต้นทุนขายและบริ การ
กาไร(ขาดทุน)ขั้นต้น
ค่าใช้จา่ ยในการขายและบริ หาร
กาไร(ขาดทุน)จากการดาเนิ นงาน *
รายการพิเศษทางบัญชี
กาไร(ขาดทุน)สุทธิ **

สาหรับงวด 6 เดือนสิ้นสุ ด 30 มิถุนายน 2560 เทียบกับ 30 มิถุนายน 2559
ม.ค. - มิ.ย. 60
ร้ อยละ
ม.ค. - มิ.ย. 59
ร้ อยละ เพิม่ ขึน้ (ลดลง)
428.3 100.0
434.8
100.0 6.5
265.7
62.0
298.8
68.7 33.1
162.6
38.0
136.0
31.3
26.6
160.4
37.5
211.8
48.7 51.4
9.4
2.2 67.3 - 15.5
76.7
15.3
3.6 14.9 3.4
30.2
-10.5
-2.5 90.0 - 20.7
79.5

-

ร้ อยละ
1.5
11.1
19.6
24.3
114.0
202.7
88.3

ในครึ่งปี หลังนี ้ บริษัทฯ มีแผนที่จะเปิ ดให้ บริการเกมใหม่ โดยเป็ นเกมพีซี 7เกม และเกมมือถือ 7 เกม
ซึ่งส่วนใหญ่จะเน้ นการเปิ ดให้ บริ การในลักษณะ Co- Publishing ส่งผลให้ ต้นทุนในการเปิ ดตัวเกมใหม่ไม่
สูงอย่างที่ผ่านมา รวมทังลดความเสี
้
่ยงในการลงทุน ทาให้ เชื่อมัน่ ว่า บริษัทฯ จะมีรายได้ เติบโตมากกว่าครึ่ง
ปี แรก และมากกว่าปี ที่ผา่ นมาอย่างแน่นอน นายปราโมทย์กล่าวเสริม
###
เกี่ยวกับบริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ ปอเรชั่น จากัด (มหาชน)
บริ ษั ท เอเชี ย ซอฟท์ คอร์ ป อเรชั่น จากัด (มหาชน) เป็ น ผู้ให้ บ ริ ก ารด้ านความบัน เทิ งออนไลน์ ชัน้ น าในภูมิ ภาคเอเชี ย
ตะวัน ออกเฉี ย งใต้ (Regional Online Entertainment Service Provider) โดยครอบคลุม การให้ บ ริ ก าร 6 ประเทศ ใน

ประเทศไทย สิงคโปร์ มาเลเซีย เวียดนาม อินโดนีเซีย และฟิ ลิปปิ นส์ ก่อตังขึ
้ ้นเมื่อ พ.ศ. 2544 และจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในปี พ.ศ. 2551 ทังนี
้ ้ เอเชียซอฟท์ ดาเนินธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง ได้ แก่ การพัฒนาเกมออนไลน์
การให้ บ ริ ก ารโฆษณาออนไลน์ การให้ บ ริ ก ารเว็ บ ท่ า เกม(Game Portal) www.playpark.com การให้ บ ริ ก ารเติ ม เงิ น
ออนไลน์ผา่ นระบบเอแคช (@ Cash)และธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวกับข้ องกับไอที โดย ณ สิ ้นไตรมาส 2 ปี 2560 ได้ เปิ ดให้ บริ การ
เกมออนไลน์ทงในประเทศและต่
ั้
างประเทศทังสิ
้ ้นรวม 38 เกม

