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ค ำถำม ค ำตอบ 

1. แนวโน้มรายไดแ้ละผลประกอบการในไตรมาส 4  จะเป็น
อยา่งไร และ จากรายชื่อเกมทีเ่ปิดน้อยกวา่ในไตรมาสทีผ่า่น
มาจะกระทบกบัรายไดอ้ยา่งมสีาระส าคญัหรอืไม ่อยา่งไร? 

ลกัษณะการด าเนินธุรกจิของบรษิทัจะมกีารขึน้ลงตามเทศกาลและช่วง
ทีม่กีารเปิดเกมใหม่ จงึอยากใหน้ักลงทุนพจิารณาภาพรวมเป็นรายปี
มากกว่ามองระยะสัน้เพยีงไตรมาส บรษิทัคาดหวงัว่ารายได้ในครึง่ปี
หลงั จะสามารถรกัษาระดบัใกล้เคยีงกบัรายได้ของช่วงครึ่งปีแรกที่
ผ่านมา ถึงแม้จะมกีารเปิดตวัเกมเพียงแค่ 1 เกมใหม่ในไตรมาส 4  
แต่อย่างไรกต็าม เกมพซีทีีเ่ป็นเรอืธงของบรษิทัทีเ่ปิดให้บรกิารอยู่ใน 
3 ประเทศหลกั อาท ิYulgang ในประเทศไทยมแีผนจะเปิดเซริฟ์เวอร์
ใหม่และปล่อยตัวละครใหม่, MapleStorySEA ในสิงคโปร์ และ 
CABAL ในฟิลปิปินส ์มแีผนอปัเดตแพทชใ์หญ่ ซึง่จะช่วยรกัษาระดบั
รายไดข้องไตรมาส 4 ใหเ้ป็นไปตามเป้าหมาย นอกจากนี้ บรษิทัยงัไม่
เห็นสญัญาณใดในการถูกตัง้ส ารองด้อยค่าทรพัย์สิน (impairment) 
ในช่วงที่เหลือของปี ในส่วนที่จะมีผลกระทบต่อผลก าไรสุทธิของ
บรษิทัดงัทีม่กีารตัง้ส ารองไปแลว้ในไตรมาสที ่2 
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2. ความเป็นไปไดใ้นการจา่ยเงนิปันผล  ในการประชุมคณะกรรมการบรษิทั เมื่อวนัที ่13 พฤศจกิายน 2563 
บรษิทัไดม้กีารปรบันโยบายจ่ายเงนิปันผลของกลุ่มบรษิทั จากเดมิไม่
ต ่ากว่า รอ้ยละ 30 ของก าไรของแต่ละบรษิทั เปลีย่นเป็น ไม่ต ่ากว่า 
รอ้ยละ 50 ของก าไรของแต่ละบรษิทั ปัจจุบนัผลการด าเนินงานของ
กลุ่มบรษิัทพลกิกลบัมาเป็นบวกตัง้แต่ปี 2561-2563 มาโดยตลอด 
อกีทัง้การปรบัโครงสรา้งทางการเงนิในปี 2563 ส่งผลให้บรษิทัพลกิ
กลบัมามกี าไรสะสมในปี 2563 แต่อย่างไรก็ตามบรษิทัเตรยีมความ
พรอ้มในการปรบัโครงสรา้งทางการเงนิของบรษิทัย่อยในต่างประเทศ 
ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2563 โดยหากผลประกอบการเป็นไป
ตามที่บรษิัทคาดหวงัและการปรบัโครงสร้างทางการเงนิเรยีบร้อย 
บรษิทัมแีนวโน้มทีจ่ะกลบัมาจ่ายเงนิปันผลในครึง่ปีหลงัของปี 2564 
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3. ทศิทางในการด าเนินงานของบรษิทัในปี 2564 จะเป็นอยา่งไร 
และอะไรทีเ่ป็นปัจจยัส าคญัในการเตบิโต โดยการมาของวคัซนี
ป้องกนัโรคโควดิ-19 จะสง่ผลกระทบต่อกลุม่บรษิทัหรอืไม่? 

บรษิทัอยูใ่นอุตสาหกรรมทีม่กีารเตบิโตเป็นบวกทุกปีตลอดช่วง 20 ปีทีผ่่าน
มา ไมว่่าจะเกดิวกิฤตกิารณ์ทางเศรษฐกจิใด ๆ กต็าม จากการประมาณการ
ของบรษิทัวจิยัพบว่า ก่อนเกดิการแพร่ระบาดโรคโควดิ-19 อตัราเฉลีย่การ
เติบโตของอุตสาหกรรมเกมทัว่โลกระหว่างปี 2561-2566 มอีตัราเติบโต 
รอ้ยละ 7.7 ต่อปี แต่หลงัเหตุการณ์แพร่ระบาดขอโรคโควดิ-19 มกีารปรบั
ประมาณการการเตบิโตเพิม่ขึน้เป็น รอ้ยละ 9.4 ต่อปี โดยตลาดในภูมภิาค
เอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้ อุตสาหกรรมเกมมอีตัราการเตบิโตสูงถงึประมาณ 
รอ้ยละ 16 ซึง่สงูกว่าภาพรวมตลาดโลก ดงันัน้ในภาพรวมของอุตสาหกรรม
แมจ้ะไม่เกดิโรคโควดิ-19 ตลาดก็มกีารเตบิโตด้วยตวัของมนัเอง สบืเนื่อง
จากจ านวนประชากรทีเ่ขา้ถงึอนิเตอรเ์น็ตเทยีบกบัจ านวนประชากรทัง้หมด
ของภูมภิาคยงัคงมชี่องว่างให้เตบิโตได้อกีมาก อุปกรณ์ที่ใช้ในการเข้าถึง
อนิเตอร์เน็ตและเกม เช่น โทรศพัท์มอืถอื มปีระสทิธภิาพสูงขึ้นในราคาที่
ต ่าลง เครอืข่าย 4G ที่ครอบคลุม และเตรยีมขยบัไปสู่ยุค 5G ในเรว็ ๆ นี้ 
ดงันัน้ โรคโควดิ-19 จงึเสมอืนเป็นเพยีงตวัเร่งปฏกิริยิาให้เกดิการเตบิโต
มากขึน้และเรว็ขึน้ แมส้ถานการณ์แพร่ระบาดจะเริม่คลีค่ลายไปมากแลว้ 



FAQ FROM OPPORTUNITY DAY Q3 
ค ำถำม ค ำตอบ 

3. ทศิทางในการด าเนินงานของบรษิทัในปี 2564 จะเป็นอยา่งไร 
และอะไรทีเ่ป็นปัจจยัส าคญัในการเตบิโต โดยการมาของวคัซนี
ป้องกนัโรคโควดิ-19 จะสง่ผลกระทบต่อกลุม่บรษิทัหรอืไม่? (ต่อ) 

บริษัทเชื่อว่าตลาดยังคงมีโมเมนตัมการเติบโตต่อจากนี้  แม้จะไม่ก้าว
กระโดดเหมอืนช่วง 2 ไตรมาสที่ผ่านมา แต่พฤตกิรรมการบรโิภคเกมก็ได้
ขยายไปสู่ตลาดทีก่วา้งขึน้จนกลายเป็น new normal หรอืส่วนหนึ่งของชวีติ
คนในยุคปัจจุบนั อย่างไรก็ตามปัจจยัที่ส าคญัในการเตบิโตของบรษิทั มา
จาก 2 แกนหลกั กล่าวคอื แกนแนวตัง้ คอื การเปิดตวัเกมใหม่ออกสู่ตลาด
เพื่อเพิม่รายไดแ้ละทดแทนเกมเก่าทีม่รีายไดล้ดลงตามธรรมชาต ิซึง่บรษิทั
ไดเ้ตรยีมการทีจ่ะเปิดตวัเกมใหม ่ๆ อยูแ่ลว้ทุกปี โดยปี 2564 มแีผนเปิดตวั
ประมาณ 8-10 เกม โดยจะเน้นไปที่เกมมอืถอืเป็นหลกั ซึ่งบรษิทัได้มกีาร
เซ็นสญัญาเกมที่มศีกัยภาพระดบั AAA เพื่อเตรยีมเปิดแล้วจ านวนหนึ่ง 
ส่วนการเตบิโตในแกนแนวนอน คอื การขยายสู่ตลาดใหม่ทีม่ศีกัยภาพ ซึ่ง
บรษิทัยงัไม่มรีายได้หรอืมรีายได้ส่วนน้อย อาท ิอนิโดนีเซยีและเวยีดนาม 
โดยบรษิทัมแีผนจะรกุตลาดอนิโดนีเซยีอย่างจรงิจงัในปี 2564 หลงัจากทีใ่น
ปีนี้ ต้องขยบัแผนออกไปเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควดิ-19 
ทีเ่ป็นอุปสรรค ท าใหบ้รษิทัไม่สามารถส่งเจา้หน้าที่เดนิทางไปด าเนินธุรกจิ
ไดต้ามแผนทีว่างไว ้



FAQ FROM OPPORTUNITY DAY Q3 
ค ำถำม ค ำตอบ 

4. การทีป่ระธานบรษิทัและผูก้่อตัง้อยา่ง คุณ เตยีว ลมิ ตนั 
ประกาศลาออกจากต าแหน่ง เมื่อ 31 ตุลาคม 2563 ทีผ่า่นมา 
สง่ผลกระทบต่อบรษิทัหรอืไมอ่ยา่งไร? 

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา คุณเตียว ลิม ตัน ด ารงต าแหน่งประธาน
กรรมการบรษิัท ซึ่งมไิด้เป็นหน่ึงในคณะผู้บรหิารงานโดยตรง และ
ดว้ยโครงสรา้งการบรหิารงานที่เป็นระบบผ่านคณะผู้บรหิารระดบัสูง
และผู้จดัการประจ าแต่ละประเทศ การลาออกของคุณเตียว ลมิ ตนั 
จงึไมม่ผีลกระทบต่อการบรหิารของกลุ่มบรษิทัแต่อย่างใด 



THANK YOU 


