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ท่ี SET007/2565 

วนัท่ี 17 พฤษภาคม 2565 

 

เร่ือง   ค าอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจดัการส าหรับผลการด าเนินงานประจ าไตรมาส 1 ปี 2564 

เรียน  กรรมการและผูจ้ดัการ ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

บริษทั อ๊ิกดราซิล กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) ขอเรียนช้ีแจงผลการด าเนินงาน โดย
พิจารณาจากงบการเงินของบริษทั ส าหรับงวดสามเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 โดยมีรายละเอียด
เพิ่มเติม ดงัต่อไปน้ี 

 
ในงวด 3 เดือนแรกของปี 2565 บริษทัฯ มีรายไดร้วม 86.76 ลา้นบาท เพิ่มขึ้น 25.6 ลา้นบาท 

หรือคิดเป็นการเพิ่มขึ้น 41.79%  เม่ือเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน โดยท่ีก าไรส าหรับงวดมีการเพิ่มขึ้น 
94% เน่ืองจากมีรายไดท่ี้เพิ่มมากขึ้น โดยมีรายละเอียดหลกัของรายไดใ้นแต่ละส่วนงานดงัน้ี 

(หน่วย : พนับาท)

2565 2564 การเปลีย่นแปลง % การเปลีย่นแปลง
รายได้แยกตามส่วนงาน

 - คอมพิวเตอร์กราฟฟิก 51,082 28,205 22,877 81.11%
 - เกมส์ 10,420 9,942 478 4.81%
 - ภาพยนตร์แอนิเมชัน่ 25,055 22,653 2,402 10.60%
 - รายไดอ่ื้นๆ 207 390 -183 -46.92%
รวมรายได้ 86,764 61,190 25,574 41.79%

ตน้ทุนการใหบ้ริการ -47,449 -37,306 -10,143 27.19%
ค่าใชจ่้ายในการขาย -663 -77 -586 761.04%
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร -7,551 -8,661 1,110 -12.82%
รวมค่าใช้จ่าย -55,663 -46,044 -9,619 20.89%

ก าไรก่อนต้นทุนทางการเงนิและภาษเีงนิได้ 31,101 15,146 15,955 105.34%

ตน้ทุนทางการเงิน -91 -48 -43 89.58%
ก าไรก่อนภาษเีงนิได้ 31,010 15,098 15,912 105.39%

ภาษีเงินได้ -617 595 -1,212 -203.70%
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวด 30,393 15,693 14,700 93.67%

สรุปผลการด าเนินงาน

ส าหรับงวดสามเดือน (ม.ค. - ม.ีค.)
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- ส่วนงานคอมพิวเตอร์กราฟฟิก มีรายไดเ้พิ่มขึ้น 22.9 ลา้นบาท เพิ่มขึ้น 81.11%  เม่ือเทียบกบังวด
เดียวกนัของปีก่อน เน่ืองจากงานโดยเฉล่ียมีมูลค่าต่องานสูงกวา่ในอดีตในไตรมาสท่ีผ่านมา 

- ส่วนงานเกมส์ มีรายไดเ้พิ่มขึ้นจากปีก่อน 0.48 ลา้นบาท เพิ่มขึ้น 4.81% เม่ือเทียบกบังวดเดียวกนัของ
ปีก่อน ไม่มีการเปล่ียนแปลงอยา่งมีนยัยะส าคญัเน่ืองจากทางบริษทัยงัไม่มีการขายเกมส์ใหม่ในไตร
มาสน้ี 

- ส่วนงานภาพยนตร์แอนิเมชัน่ มีรายไดเ้พิ่มขึ้น 2.4 ลา้นบาท เพิ่มขึ้น 10.60% เม่ือเทียบกบังวด
เดียวกนัของปีก่อน โดยท่ีไม่มีการเปล่ียนแปลงอยา่งมีนยัยะส าคญั 

ในส่วนของตน้ทุนรวม 55.66 ลา้นบาท เพิ่มขึ้น 9.62 ลา้นบาท หรือคิดเป็น 20.89% เม่ือ
เทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน ส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มขึ้นในส่วนของการค่าใชจ่้ายในการ Outsource งาน
ของ VFX ท่ีเพิ่มขึ้นมาอยา่งมีนยัยะส าคญั เพื่อใหง้านเสร็จไดต้รงตามก าหนดเวลาและไดช้ิ้นงานท่ีมีคุณภาพ
มากยิง่ขึ้น 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 บริษทัฯ มีสินทรัพยเ์พิ่มขึ้น จากส้ินปี 205.90 ลา้นบาท หรือ 
45.31%  การเพิ่มขึ้นน้ี โดยส่วนใหญ่มาจากเงินท่ีบริษทัฯไดรั้บจากการออกหุน้เพิ่มทุนในไตรมาสท่ีผา่นมา  

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 
 

         ขอแสดงความนบัถือ 
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