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ท่ี SET009/2565 

วนัท่ี 15 สิงหาคม 2565 

 

เร่ือง   ค าอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจดัการส าหรับผลการด าเนินงานประจ าไตรมาส 2 ปี 2565 

เรียน  กรรมการและผูจ้ดัการ ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

บริษทั อ๊ิกดราซิล กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) ขอเรียนช้ีแจงผลการด าเนินงาน โดย
พิจารณาจากงบการเงินของบริษทั ส าหรับงวดสามเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 โดยมีรายละเอียด
เพิ่มเติม ดงัต่อไปน้ี 

 
ในไตรมาส 2 ของปี 2565 บริษทัฯ มีรายไดร้วม 88.49 ลา้นบาท เพิ่มขึ้น 3.93 ลา้นบาท หรือ

คิดเป็นการเพิ่มขึ้น 4.64%  เม่ือเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน โดยท่ีก าไรส าหรับงวดมีการเพิ่มขึ้น 15.86% 
เน่ืองจากมีรายไดท่ี้เพิ่มมากขึ้น และสามารถควบคุมตน้ทุนได ้ โดยมีรายละเอียดหลกัของรายไดใ้นแต่ละ
ส่วนงานดงัน้ี 

(หน่วย : พนับาท)

2565 2564 การเปลีย่นแปลง % การเปลีย่นแปลง
รายได้แยกตามส่วนงาน

 - คอมพิวเตอร์กราฟฟิก 33,880 26,364 7,516 28.51%
 - เกมส์ 22,558 33,057 -10,499 -31.76%
 - ภาพยนตร์แอนิเมชัน่ 31,406 24,846 6,560 26.40%
 - รายไดอ่ื้นๆ 646 297 349 117.51%
รวมรายได้ 88,490 84,564 3,926 4.64%

ตน้ทุนการใหบ้ริการ -45,783 -47,710 1,927 -4.04%
ค่าใชจ่้ายในการขาย -420 -121 -299 247.11%
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร -5,878 -5,658 -220 3.89%
รวมค่าใช้จ่าย -52,081 -53,489 1,408 -2.63%

ก าไรก่อนต้นทุนทางการเงนิและภาษเีงนิได้ 36,368 31,188 5,180 16.61%

ตน้ทุนทางการเงิน -84 -114 30 -26.32%
ก าไรก่อนภาษเีงนิได้ 36,284 44,574 -8,290 -18.60%

ภาษีเงินได้ -321 -33 -288 872.73%
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวด 35,963 31,041 4,922 15.86%

สรุปผลการด าเนินงาน

ส าหรับงวดสามเดือน (เม.ย. - ม.ิย.)
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- ส่วนงานคอมพิวเตอร์กราฟฟิก มีรายไดเ้พิ่มขึ้น 7.52 ลา้นบาท เพิ่มขึ้น 28.51%  เม่ือเทียบกบังวด
เดียวกนัของปีก่อน เน่ืองจากงานโดยเฉล่ียมีมูลค่าต่องานสูงกวา่ในอดีตในไตรมาสท่ีผ่านมา 

- ส่วนงานเกมส์ มีรายไดล้ดลงจากปีก่อน 10.49 ลา้นบาท ลดลง 31.76% เม่ือเทียบกบังวดเดียวกนัของ
ปีก่อน เน่ืองจากในตน้ปี 2564 นั้นบริษทัมีรายไดจ้ากการขายเกมส์นอกเหนือจากการขายสินคา้
ภายในเกมส์ ซ่ึงหากมีการออกเกมใหม่ คาดวา่รายไดจ้ะกลบัมาเติบโตไดอี้ก 

- ส่วนงานภาพยนตร์แอนิเมชัน่ มีรายไดเ้พิ่มขึ้น 6.6 ลา้นบาท เพิ่มขึ้น 26.40% เม่ือเทียบกบังวด
เดียวกนัของปีก่อน เน่ืองจากมีโปรเจคใหม่เขา้มาเพิ่มเติม 

ในส่วนของตน้ทุนรวม 52.1 ลา้นบาท ลดลง 1.41 ลา้นบาท หรือคิดเป็น -2.63% เม่ือเทียบ
กบังวดเดียวกนัของปีก่อน เน่ืองจากมีการควบคุมตน้ทุนในการใหบ้ริการไดดี้ขึ้น  

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 บริษทัฯ มีสินทรัพยเ์พิ่มขึ้น จากส้ินปี 176.33 ลา้นบาท หรือ 
38.81%  การเพิ่มขึ้นน้ี โดยส่วนใหญ่มาจากเงินท่ีบริษทัฯไดรั้บจากการออกหุน้เพิ่มทุนในไตรมาสท่ี 1 และ
จากกระแสเงินสดจากการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
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