CD Projekt ต้ นแบบผู้ประกอบการธุรกิจสร้ างสรรค์ ของโปแลนด์
บริ ษทั CD Projekt Red ผูพ้ ฒั นาเกมและ Digital Content ของโปแลนด์ได้เปิ ดเผยว่า ปั จจุบนั บริ ษทั ถือเป็ น
บริ ษั ท ผู ้ พ ั ฒ นาเกมที่ มี มู ล ค่ า สู งที่ สุ ดในสหภาพยุ โ รป โดยมี มู ล ค่ า หลั ก ทรั พ ย์ ข อง CD Projekt Group
ใน Warsaw Stock Exchange อยู่ที่ ประมาณ 36,500 ล้านบาท ซึ่ งเป็ นผลมาจากการเปิ ดตัวเกม The Witcher 3
ซึ่ งสามารถขายได้มากกว่า 10 ล้านแผ่นทัว่ โลก ทั้งนี้ นักวิเคราะห์ หลักทรั พย์คาดว่ามู ลค่ าหลักทรั พย์ของ CD
Projekt Group จะขยับเพิ่ มขึ้ นอี ก หลัง การเปิ ดตัวเกมใหม่ “Cyberpunk 2077” ในเดื อนธันวาคม 2563 นี้ โดย
คาดว่าจะมียอดขายประมาณ 20 ล้านแผ่นทัว่ โลกภายในระยะเวลา 6 เดือน ปัจจุบนั CD Projekt มีพนักงานในบริ ษทั
กว่า 900 ราย และมีบริ ษทั สาขาใน 8 ประเทศทัว่ โลก ซึ่ ง Polish Agency for Enterprise Development ได้ยกย่องให้
เป็ นหนึ่งในต้นแบบผูป้ ระกอบการธุ รกิจสร้างสรรค์ของโปแลนด์

โปแลนด์มี ผูป้ ระกอบการในอุ ตสาหกรรมเกมประมาณ 440 ราย มี การจ้างงานประมาณ 10,000 งาน
และมีผปู ้ ระกอบการที่จดเบียนในตลาดหลักทรัพย์จานวน 43 ราย ซึ่ งถือว่ามีจานวนมากเป็ นดับต้นๆ ของโลก โดยมี
ผูน้ าตลาดได้แก่ CD Projekt, Ten Square Games, PlayWay, 11 bit Studios, Creepy Jar และ All in! Games ตามลาดับ
ข้ อมูลเพิม่ เติม/ข้ อคิดเห็นของสคต.
1. อุตสาหกรรมเกมของโปแลนด์ มี การขยายตัวอย่างต่ อเนื่ องในช่ วง 1-2 ปี ที่ ผ่านมา โดยมี อตั ราการ
ขยายตัวในปี 2562 อยู่ที่ร้อยละ 28 โดยเกมที่ผลิตในโปแลนด์ส่วนใหญ่ส่งออกไปยังตลาดในต่างประเทศ เช่ น
สหรัฐอเมริ กา เยอรมนี สหราชอาณาจักร และฝรั่งเศส ทั้งนี้ รัฐบาลโปแลนด์ได้มีการสนับสนุ นอุตสาหกรรมเกม
โดยจัดตั้งกองทุน GameINN funding เมื่อปี 2561 เพื่อให้การสนับสนุนด้านการเงินแก่ผปู ้ ระกอบการภายในประเทศ
2. โปแลนด์มีหลักสู ตรการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเกมกว่า 60 หลักสู ตรจากสถานศึกษาทั้งภาครัฐ
และเอกชน มีผสู ้ าเร็ จการศึกษาประมาณ 1,000 คนต่อปี การเรี ยนการสอนส่ วนใหญ่เกี่ยวกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
การเขียนโปรแกรมเกมคอมพิวเตอร์ การผลิตสื่ อ Digital Art การออกแบบกราฟฟิ ค และการทาเพลงประกอบ เป็ นต้น
3. ในปี 2563 บริ ษทั 7N ผูใ้ ห้บริ การด้าน IT ที่มีเครื อข่ายกว่า 50 ประเทศทัว่ โลก ได้จดั อันดับให้โปแลนด์
เป็ นประเทศที่มีศกั ยภาพในการให้บริ การ IT Outsource Service เป็ นอันดับที่ 10 จาก 52 ประเทศ โดย 3 อันดับแรก
ได้แก่ ฟิ ลิ ปปิ นส์ อินเดีย และไอร์ แลนด์ ตามลาดับ ทั้งนี้ แสดงให้เห็ นถึ งผลของการมุ่งพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์
ในด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศจากทุกภาคส่ วนได้เป็ นอย่างดี
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