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Á�·�° ³ Å¦ �¹Ê��́� ºÉ° -�́�Á�·�Â̈ ³  ºÉ°Ã�¬�µ° �̧�5 ปี

1.¤ ¼̈�nµ° »� µ®�¦ ¦ ¤  ºÉ° -บนัเทิง ในปี 2561 ° ¥¼n�̧É2.27 ลา้นลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ หรือประมาณ73.39 ¨ oµ�̈ oµ��µ�Á�·�Ã�Á�̈Ȩ́¥
ปีละ 5% Ã�¥ ®¦ �́° Á¤ ¦ ·�µ¥�́���¦ °�Â�¤�r�¦ ³ Á�«�̧É¤�̧̈µ� ºÉ° -�́�Á�·��̧ÉÄ®�n�̧É »�Ä�Ã̈ � โดยมีมูลค่าถึง 7.23 แสนลา้น
ดอลลาร์ฯในปี 2561 หรือประมาณ 23.37 ลา้นบาท �¦ �́�́ª Á¡ ·É¤�¹Ê��µ�5.73 Â �̈ oµ��° ¨ ¨ µ¦ r² Ä��̧�̧É�nµ�¤µ

2.�̈»n¤�¦ ³ Á�«�̧É¤ °̧ �́¦ µ�µ¦ Á�·�Ã��°�° »� µ®�¦ ¦ ¤  ºÉ° -บนัเทิงสูง 9 ประเทศ ไดแ้ก่ จีน บราซิล รัสเซีย อินเดีย เมก็ซิโก 
แอฟริกาใต ้ตรุกี อาร์เจนตินา และอินโดนีเซีย มีสดัส่วนเป็น 21.7%�°�¦ µ¥Å�o ºÉ° Â̈ ³ �́�Á�·��́Éª Ã̈ �Ä��̧2561 �¦ �́�́ª  ¼��¹Ê�
จาก 12.4% ในปี 2552

3.�µ��µ¦ �¦ ·Ã£��̧ÉÁ¡ ·É¤�¹Ê�° ¥nµ��n° Á�ºÉ°�Ä� ·��oµÁ¡ ºÉ°�ª µ¤�́�Á�·�Â̈ ³  ºÉ°�»�¦ ¼�Â���ÎµÄ®o° »� µ®�¦ ¦ ¤  ºÉ° -บนัเทิงในประเทศจีน
�oµª �¹Ê�Á�È��̈µ� ºÉ° Â̈ ³ �́�Á�·��̧ÉÄ®�n�̧É »�Á�È�° �́�́� °��°�Ã̈ ��³ Â��®�oµ�̧É�»n� ตามหลงัสหรัฐฯ โดยอุตสาหกรรมบนัเทิง
Â̈ ³  ºÉ° Ä��̧�¤Â̧�ª Ã�o¤Á�·�Ã��µ��̧�n°��̧É1.27 แสนลา้นเหรียญสหรัฐ หรือ 4.1 ลา้นลา้นบาท เป็น 2.13 แสนลา้นเหรียญ
สหรัฐหรือประมาณ6.88 ลา้นลา้นบาท ภายในปี 2561 Á�·�Ã�Á�̈Ȩ́¥�n° �̧10.9%  nª ��µ¦ Á�·�Ã�Ã�¥Á�̈Ȩ́¥�°��́Éª Ã̈ �° ¥¼n�̧É5%

4.° »� µ®�¦ ¦ ¤  ºÉ° Â̈ ³ �́�Á�·��°��¦ ³ Á�«Å�¥Ä�° �̧5 �̧�oµ�®�oµ¤ °̧ �́¦ µ�µ¦ Á�·�Ã�Á�̈Ȩ́¥�n° �̧ ประมาณ 7.3% เป็นอตัราการ
Á�·�Ã�Á�̈Ȩ́¥�n° �̧ ¼� »�Á�È�° �́�́��̧É °�Ä�£¼¤·£µ�Á°Á�̧¥�³ ª �́° °�Á�̧¥�Ä�o รองจาก อินโดนีเซีย 10.3% แซงหนา้มาเลเซีย 6.1%

และเติบโตแซงหนา้สหรัฐฯ และยโุรป �̧É¤�̧µ¦ Á�·�Ã�Á�̈Ȩ́¥Á¡ ¥̧�4.8% และ 2.7% ตามลาํดบั

5.�µ¦ Ä�o�nµ¥�nµ� ºÉ° Â̈ ³ �́�Á�·��°�Å�¥Ä��̧2561 เติบโต 33% ดว้ยมูลค่า 1.33 ®¤ºÉ�̈ oµ��° ¨ ¨ µ¦ r ®¦ �́ หรือประมาณ 4.3

แสนลา้นบาท Á�ºÉ°��µ��µ¦ Á�·�Ã�° ¥nµ��oµª �¦ ³ Ã���°��»¦ �·�Á�Á�·Ê̈�̧ª Ä̧��¦ ³ Á�« �µ¦ Á�oµ�¹�° ·�Á�° ¦ rÁ�È��̧ÉÁ¡ ·É¤  ¼��¹Ê� โดย4G

Á�È��́��́¥®�¹É��̧É Îµ�́��̧É�nª ¥�¦ ³ �»o��µ¦ Ä�o ºÉ° ° °�Å̈ �r

6.Ã�¬�µ° °�Å̈ �r�º° Á�È��»¦ �·�®¨ �́�̧É�³�¦ ³ �»o�Ä®o�µ¦ Ä�o�nµ¥�nµ� ºÉ° Â̈ ³ �́�Á�·�Á�·�Ã�Ä�¦ ³ ¥³ ¥µª �́Ê�Ä�Å�¥Â̈ ³ �́Éª Ã̈ � หลงั
การใชง้านอินเตอร์เน็ต Â̈ ³ �Îµ�ª ��¼o�¦ ·Ã£��̧É®¨ �Ä®¨ Ä�Á��Ã�Ã̈ ¥Ä̧®¤nÇ Á¡ ·É¤¤µ��¹Ê�Ã�¥Á�¡ µ³ ° ¥nµ�¥·É��̈»n¤Á��Ã�Ã̈ ¥�̧�¤º°
ถือ ¦ ª ¤Å��¹�Â° ¡ ¡ ¨ ·Á��́É��nµ�Ç�̧É�́�Á�̈ºÉ°�Ã�¥¦ ³ ���µ¦ �¦ ³ ¤ ª ¨ �̈ และเทคโนโลยคีลาวด์

7.เฟซบุ๊กเป็นโซเชียลมีเดีย�̧É�nª ¥�¦ ³ �»o�¦ µ¥Å�o�̈µ�Ã�¬�µ° °�Å̈ �rÁ�·�Ã�Ä�¦ ³ ¥³ �oµ�®�oµ Ã�¥�¦ ³ Á�«Å�¥Á�È�®�¹É�Ä�
�¦ ³ Á�«�̧É¤�̧¼oÄ�o�µ�เฟซบุก๊ ¤µ��̧É »�Ä�Á°Á�̧¥

8.ในปี 2561 ตลาดโฆษณาออนไลน์ในไทยมีมูลค่าสูงถึง 68 ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ หรือประมาณ 2.2 พนัลา้นบาท
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9.�»¦ �·�Á�Á�·Ê̈�̧ª Ä̧®o�¦ ·�µ¦ Ã�¦ �́«�r�̧É¤�̧µ¦ Á¦ ¥̧�Á�È��nµ ¤µ�·�Â̈ ³ �nµ̈ ·� ·��·Í (TV subscriptions and licence fees)

Á�È��́��́¥ Îµ�́��̧É�¦ ³ �»o�Ä®o° »� µ®�¦ ¦ ¤  ºÉ° Â̈ ³ �́�Á�·��°�Å�¥�¦ �́�́ª �̧�¹Ê�Ä�°�µ��Ã�¥�µ�ª nµ�µ¦ �Îµ�ª � ¤µ�·�Á�Á�·Ê̈�³  ¼�
ถึง 4.8 ¨ oµ�¦ µ¥£µ¥Ä� ·Ê��̧2561 Á¡ ·É¤�¹Ê��µ�Á¡ ¥̧�2.2 ลา้นรายในปี 2556 �¹�Â¤ oª nµ�̧É�nµ�¤µ อุตสาหกรรมจะเผชิญกบัอตัรา
�µ¦ ¨ ³ Á¤ ·�̈·� ·��·Í�̧É�n°��oµ� ¼�Â̈ ³ �µ¦ Â�n��́��̧É¦ »�Â¦ ��µ��¼oÄ®o�¦ ·�µ¦ ¢ ¦ �̧̧ª �̧nµ� �́�µ��µª Á�̧¥¤

10. �µ¦ Á�·�Ã��°�Á�Á�·Ê̈�̧ª �̧³ �º° Á�È��́��́¥Á¦ n�Ä®o�̈µ�Ã�¦ �́«�rÂ��Á ¥̧�nµ�¦ ·�µ¦  หรือ Pay-TV Á�·�Ã��¹Ê�โดยคาดวา่ภายใน
 ·Ê��̧2561 �³ ¤�̧¼oÄ�o�¦ ·�µ¦ �̧ÉÁ�È�Pay-TV สูงถึง 6.8 ลา้นรายในประเทศไทย หรือคิดเป็น 38.7% ของการรับชมทีวขีองภาค
�¦ ª́ Á¦ º°��́Ê�®¤�และสร้างรายไดเ้กือบ 1.3 พนัลา้นดอลลาร์ หรือกวา่ 4.2 ®¤ºÉ�̈ oµ��µ�
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