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ค ำถำม ค ำตอบ

1. เหตุการณ์โควดิสง่ผลกระทบต่อแนวโน้มของภาพรวม
อุตสาหกรรมเกมอยา่งไร และบรษิทัฯมวีางแผนรบัมอื
กบัการเปลีย่นแปลงอยา่งไร รวมถงึจะสามารถรกัษา 
momentum การเตบิโตจากครึง่ปีแรกไดห้รอืไม่?

สถานการณ์โควดิส่งผลกระทบในทางบวกเป็นอย่างมากต่อภาพรวม
อุตสาหกรรมเกมทัว่โลก  โดยเหน็ไดจ้ากขา่วผลประกอบการของ
บรษิทัฯ เกมชัน้น าทัว่โลกทีเ่ตบิโตสงูขึน้ภายหลงัการแพรร่ะบาดของ
โควดิอยา่งมนียัส าคญั หลาย ๆ บรษิทัฯหรอืหลาย ๆ เกม สามารถ
สรา้งรายไดส้งูสุดใหมแ่บบ All time high ไดต้ดิต่อกนัหลายเดอืน 
สบืเนื่องจากมจี านวนผูเ้ล่นเกมหน้าใหมเ่พิม่มากขึน้เป็นจ านวนมาก 
หรอืผูเ้ล่นเก่าทีเ่คยเลกิเล่นไปแลว้ กลบัมาเล่นเกมทีเ่คยเล่นอกีครัง้ ผู้
เล่นใชเ้วลาในเกมมากขึน้ในช่วงทีป่ระเทศมกีาร Lock down ซึง่
ส่งผลต่อการใชจ้า่ยในเกมเพิม่สงูขึน้ ซึง่ถงึแมว้่าในขณะน้ี หลาย ๆ 
ประเทศไดม้มีาตรการผ่อนคลาย หรอืไมม่ผีูต้ดิเชือ้ในประเทศเช่น
ประเทศไทย แต่พฤตกิรรม New normal ไดป้รบัเปลีย่นวถิชีวีติผูค้น
ไปแลว้ โดยผูค้นจะเคยชนิกบัการใชเ้วลาอยูบ่า้นมากขึน้ และเขา้ถงึ
บรกิารดา้นออนไลน์ต่าง ๆ ทดแทนแบบออฟไลน์เดมิ ซึง่การเล่นเกม
เป็นความบนัเทงิทีน่บัว่าถูกทีสุ่ดเมือ่เทยีบกบัความบนัเทงิในรปูแบบ
อื่น ๆ และเมือ่คุน้ชนิกบัการเล่นเกมใดเกมหนึ่งแลว้ ยอ่มมแีนวโน้มที่
จะเล่นเกมอื่น ๆ ต่อไปอกี ดงันัน้
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ค ำถำม ค ำตอบ

1. เหตุการณ์โควดิสง่ผลกระทบต่อแนวโน้มของภาพรวม
อุตสาหกรรมเกมอยา่งไร และบรษิทัฯมวีางแผนรบัมอื
กบัการเปลีย่นแปลงอยา่งไร รวมถงึจะสามารถรกัษา 
momentum การเตบิโตจากครึง่ปีแรกไดห้รอืไม่? (ต่อ)

เชื่อว่าแมอุ้ตสาหกรรมเกมจะไมเ่ตบิโตแบบกา้วกระโดดเหมอืนช่วง
วกิฤต ิLock down ในครึง่ปีแรก แต่ดว้ยฐานลกูคา้ทีเ่พิม่สงูขึน้ ยอ่ม
ส่งผล Momentum ใหต้ลาดยงัคงเตบิโตไดอ้ยา่งต่อเนื่อง ดงันัน้ สิง่ที่
เอเชยีซอฟทฯ์ ไดเ้ตรยีมการคอื การจดัเตรยีมกจิกรรมต่าง ๆ และ
วางแผนการรว่มกบัผูพ้ฒันาในการอพัเดต Content ใหม ่ๆ ในเกม
ต่าง ๆ อยา่งรวดเรว็  เพื่อรกัษาฐานลกูคา้ใหอ้ยูก่บัเกมให้นานทีสุ่ด 
รวมถงึเตรยีมแผนเปิดตวัสนิคา้ใหม ่ๆ อยา่งต่อเนื่อง และใชก้ลยทุธ์
ในการถ่ายโอนฐานลกูคา้จากเกมเก่าทีค่วามนิยมลดลง ไปสู่เกมใหม่
ทีจ่ะเปิดใหบ้รกิาร ซึง่ในขณะน้ี บรษิทัฯ ไดเ้ตรยีมการเปิดเกมใหม่
ในช่วงครึง่ปีหลงัจ านวน 5-6 เกม บางส่วนไดเ้ริม่เปิดใหบ้รกิารแลว้ 
และบางส่วนก าลงัเตรยีมเปิดในเรว็ ๆ นี้
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2. โครงสรา้งรายไดข้องกลุม่บรษิทัฯเป็นอยา่งไรและการ
เตบิโตของตลาดต่างประเทศจะเป็นเชน่ไร ?

ในไตรมาส 2 ปี 2563 บรษิทัฯมสีดัสว่นรายไดร้ะหวา่งใน
ประเทศและต่างประเทศ อยูท่ี ่รอ้ยละ 39 และ รอ้ยละ 61
ตามล าดบั หากพจิารณาในครึง่ปีแรกของปี 2563 มสีดัสว่น
อยูท่ี ่รอ้ยละ 43 และ รอ้ยละ 57 ตามล าดบั ซึง่แสดงใหเ้หน็
วา่รายไดจ้ากต่างประเทศมกีารเตบิโตมากกวา่ตลาดใน
ประเทศไทย ซึง่สอดคลอ้งกบัศกัยภาพของตลาดต่างประเทศ
ใน SEA รวมกนัมขีนาดของประชากรและมลูคา่ตลาดรวมที่
ใหญ่กวา่ประเทศไทย และเราไดเ้หน็สญัญาณบวกหลายตวัใน
ต่างประเทศ อาท ิจ านวนผูเ้ลน่ทีจ่า่ยเงนิ (Pay rate) และ
มลูคา่การจา่ยต่อหวั (ARPU) ทีเ่พิม่สงูขึน้อยา่งมนียัในบาง
ประเทศของภมูภิาคน้ีทีเ่คยมองวา่ต ่ากวา่ประเทศไทย
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3. ความผนัผวนของคา่เงนิบาทสง่ผลต่อบรษิทัฯอยา่งไร 
และบรษิทัฯมแีนวทางป้องกนัความเสีย่งอยา่งไร?

ความผนัผวนของคา่เงนิบาทไมส่ง่ผลกระทบอยา่งมี
สาระส าคญัต่อบรษิทัฯ เน่ืองจากสญัญาทีท่ าไวก้บัผูพ้ฒันา
เกมสว่นใหญ่จะมกีารจา่ยคา่ Royalty fee โดยค านวณจาก
รายไดเ้ป็นสกุลเงนิทอ้งถิน่ แลว้จงึเปลีย่นเป็นสกุล USD ณ 
วนัทีท่ าการโอน ท าใหบ้รษิทัฯ มคีวามเสีย่งทีต่ ่า อกีทัง้รายได้
ทีเ่กดิจากการใหบ้รกิารเกมมอืถอื ซึง่ผา่น Official stores 
เชน่ App Store หรอื Play Store บรษิทัฯ จะไดร้บัช าระเป็น
สกุล USD และบรษิทัฯ ไดเ้ปิดบญัชรีองรบัการช าระเป็นสกุล
ต่างประเทศ เชน่ USD จงึสามารถใชส้กุล USD ในการจา่ย
คา่ Royalty fee โดยทีไ่มม่คีวามเสีย่งดา้นอตัราแลกเปลีย่น 
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4. เกณฑก์ารรบัรูร้ายไดข้องตลาดประเทศไทย           
และตลาดต่างประเทศแตกต่างกนัหรอืไมอ่ยา่งไร?

เกณฑก์ารรบัรูร้ายไดข้องบรษิทัฯเป็นไปตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงนิเรื่องรายได ้เหมอืนกนัทัง้กลุม่บรษิทัฯ

5. ในครึง่ปีหลงัจากน้ี จะมรีายการคา่ใชจ้า่ยพเิศษ เกดิขึน้
ในงบอกีหรอืไม?่

รายการคา่ใชจ้า่ยพเิศษมโีอกาสเกดิขึน้ไดเ้ป็นปกตวิสิยัของ
ธุรกจิ เน่ืองจากเป็นทีท่ราบกนัวา่ ยอ่มเป็นไปไม่ไดท้ีทุ่กเกม
จะประสบความส าเรจ็ทัง้หมด แต่ดว้ยมาตรการการคดั
เลอืกสรรเกม รวมถงึการเจรจาต่อรองราคาอยา่งเขม้ขน้ เพื่อ
ลดความเสีย่งอนัเกดิจากเกมไมป่ระสบความส าเรจ็ และตอ้ง
ตัง้ส ารอง Impairment อยา่งไรกต็าม ณ ปัจจุบนัยงัไม่พบ
สญัญาณทีจ่ะมคีา่ใชจ้า่ยพเิศษในไตรมาส 3 และ 4 ทีจ่ะ
ก่อใหเ้กดิผลกระทบอยา่งมนียัส าคญัแต่อยา่งใด
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6. บรษิทัฯมแีนวโน้มจะกลบัมาจา่ยปันผลหรอืไม่? จากผลประกอบการครึง่ปี รว่มกบัการปรบัโครงสรา้งทาง
การเงนิดว้ยการลดทุนจดทะเบยีนเพือ่ลา้งขาดทุนสะสมที่
เหลอือยู ่จนท าใหบ้รษิทัฯ ม ีRetain earning อยูท่ี่ 86 ลา้น
บาท หลงัปรบัโครงสรา้งทางการเงนิ และแนวโน้มของธุรกจิที่
ยงัคงม ีMomentum ทีด่ ีบรษิทัฯ เชื่อวา่จะสามารถท าก าไรได้
อยา่งต่อเน่ืองในครึง่ปีหลงัทีเ่หลอื  ซึง่ยอ่มมแีนวโน้มใหบ้รษิทั
ฯ  จะสามารถจา่ยเงนิปันผลไดต้ามนโยบายจา่ยเงนิปันผล
เชน่ในอดตี

7. ในปี 2563 บรษิทัฯมกีารวางงบลงทุนไวเ้ทา่ใด? บรษิทัฯ มกีารวางงบลงทุนไวอ้ยูท่ีป่ระมาณ 50-60 ลา้นบาท
ส าหรบัการลงทุนในการซือ้ลขิสทิธิเ์กมและรวมถงึการจดัหา
และปรบัปรุงอุปกรณ์โครงสรา้งพืน้ฐานทีเ่กีย่วกบัการ
ใหบ้รกิารเกมใหม้ปีระสทิธภิาพสงูขึน้ เพือ่รองรบัการเตบิโต
ของบรษิทัฯ ในอนาคต
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8. ตามแผนงานของบรษิทัฯจะมกีารเปิดเกมเพิม่ขึน้ในครึง่
ปีหลงัทัง้หมดกีเ่กม และเป็นเกมจากประเทศใด?

ในครึง่ปีแรกทางกลุม่บรษิทัฯ มกีารเปิดเกมใหมท่ัง้หมด 5 
เกม และมแีผนจะเปิดเกมใหมอ่กี 5-6 เกมในครึง่ปีหลงั โดย
เป็นเกมจากผูพ้ฒันาในประเทศเกาหลแีละประเทศจนี ซึ่งเกม
ทีจ่ะเปิดใหบ้รกิาร มทีัง้เกมทีเ่ปิดเฉพาะในบางประเทศ และ
เกมทีเ่ปิดใหบ้รกิารทัง้ภมูภิาค



THANK YOU


