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�µ� ºÉ° และบันเทงิของไทยทะลุ 4.3 แสนล้านบาทในปี 2561

บริษัท PwC Consulting (ประเทศไทย) �µ��µ¦ Ä�o�nµ¥�nµ� ºÉ° Â̈ ³ �́�Á�·��°�Å�¥Ä��̧2561 จะมสูีงกว่า 4.3 แสน
ล้านบาท ��³ �̧É° »� µ®�¦ ¦ ¤  ºÉ° Â̈ ³ �́�Á�·�5 �̧�oµ�®�oµÁ�·�Ã�Á�̈Ȩ́¥ 7.3% ต่อปี แซงหน้าตลาดสหรัฐ-ยุโรปและอตัราการ
Á�·�Ã�Á�̈Ȩ́¥�́Éª Ã̈ � ผลมาจากการขยายตวัของธุรกจิโฆษณาออนไลน์ �µ¦ Ä�o�µ�Á�Á�·Ê̈�̧ª ¸ Â̈ ³ �µ¦ Á�oµ�¹�° ·�Á�° ¦ rÁ�È��̧ÉÁ¡ ·É¤
 ¼��¹Ê�

วไิลพร ทวลีาภพนัทอง ®»o� nª � µ¥�µ��̧É�¦ ¹�¬µ บริษทั PwC Consulting (ประเทศไทย) เปิดเผยถึงผลสาํรวจทิศทาง
° »� µ®�¦ ¦ ¤  ºÉ° Â̈ ³ �́�Á�·��́Éª Ã̈ �¦ ³ ®ª nµ��̧2557-2561 วา่ ¤ ¼̈�nµ�µ¦ Ä�o�nµ¥�oµ� ºÉ° Â̈ ³ �́�Á�·��°��¦ ³ Á�«Å�¥Ä��nª�5 ปี
ขา้งหนา้ มีแนวโนม้ขยายตวัถึง 33% หรือมีมูลค่าประมาณ 1.33®¤ºÉ�̈ oµ��° ¨ ¨ µ¦ r ®¦ �́ หรือราว 4.3 แสนลา้นบาทภายในปี 
2561 Á�ºÉ°��µ��¦ ³ �µ��Á�oµ�¹�° ·�Á�° ¦ rÁ�È� (Internet access) Á¡ ·É¤�¹Ê� ส่งผลใหธุ้รกิจโฆษณาออนไลน์ (Online

advertising) ขยายตวั ¦ ª ¤�́Ê��µ¦ Á�·�Ã�° ¥nµ��oµª �¦ ³ Ã���°��»¦ �·�Á�Á�·Ê̈�̧ª Ä̧��¦ ³ Á�«

http://www.positioningmag.com/content/�Ҵ-������кѹ�ԧ�ͧ�·���-43-�ʹ��ҹ�ҷ㹻�-2561


 ºÉ° Â̈ ³ �́�Á�·�Å�¥Ã�Á�È�°�́�́��2

��³ �̧É° »� µ®�¦ ¦ ¤  ºÉ° Â̈ ³ �́�Á�·��°��¦ ³ Á�«Å�¥Ä��nª �5 �̧�n°�µ��̧Ê�µ��³ ¤ °̧ �́¦ µ�µ¦ Á�·�Ã�Á�̈Ȩ́¥�n° �̧ (Compound

Annual Growth Rate: CAGR 2557-61) ° ¥¼n�̧É7.3% �¹É��º° Á�È�° �́¦ µ�µ¦ Á�·�Ã�Á�̈Ȩ́¥�n° �̧ ¼� »�Á�È�° �́�́��̧É °�Ä�
ภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ รองจาก ° ·�Ã��̧Á�̧¥�̧ÉÁ�·�Ã�10.3% และแซงหนา้มาเลเซีย 6.1% �°��µ��̧Ê อตัราการเติบโต
Á�̈Ȩ́¥�n° �̧�°�Å�¥¥�́ ¼��ª nµ�̈µ��̧É¡ �́�µÂ̈ oª ° ¥nµ� ®¦ �́² �¹É��µ�ª nµ�³ ¤�̧µ¦ Á�·�Ã�Á�̈Ȩ́¥Á¡ ¥̧�4.8% Â̈ ³ ¥»Ã¦ ��̧É2.7%

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 ��
®¨ �́�µ¦ Ä�o�µ�° ·�Á�° ¦ rÁ�È��Â̈ ³�Îµ�ª ��¼oÄ�o�µ��̧É®¨ �Ä®¨ Ä�Á��Ã�Ã̈ ¥Ä̧®¤nÇ�Á¡ ·É¤¤µ��¹Ê��Ã�¥Á�¡ µ³ ° ¥nµ�¥·É��̈»n¤
เทคโนโลยบีนมือถือ (Mobile Technology) รวมไปถึงแอพลิÁ��́É��nµ�Ç��̧É�́�Á�̈ºÉ°�Ã�¥¦ ³ ���µ¦ �¦ ³ ¤ ª ¨ �̈�Â̈ ³ �
คลาวด”์ วไิลพร กล่าว

“�́��»�́�Å�¥�º° Á�È�®�¹É�Ä��¦ ³ Á�«�̧É¤�̧¼oÄ�o�µ�เฟซบุ๊ค (Facebook) ¤µ��̧É »�Ä�Á°Á�̧¥�Ã�¥¤�̧¼oÄ�o�µ��́Éª �¦ ³ Á�«�¹��18

¨ oµ�¦ µ¥�Á¡ ·É¤�¹Ê��µ��µ��̧É�ÎÉµÁ¡ ¥̧��8 ลา้นรายในปี 2552 และ มีผูใ้ชง้านในกรุงเทพมหานครสูงถึง 8.5 ลา้นราย จึงนบัไดว้า่
เฟซบุ๊คÁ�È��́ª Á¦ n� Îµ�́��̧É�nª ¥�¦ ³ �»o�Ä®o¦ µ¥Å�o�̈µ�Ã�¬�µ° °�Å̈ �rÁ�·�Ã�Ä�¦ ³ ¥³ �oµ�®�oµ”

อกี 4 ปีโฆษณาออนไลน์ทะลุ 2.2 พนัล้าน

PwC ยงัคาดการณ์วา่ ตลาดโฆษณาออนไลน์ในไทยจะมีมูลค่าสูงถึง 68 ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ ในปี 2561 หรือราว 2.2

พนัลา้นบาท Á¡ ·É¤�¹Ê��µ� 25 ลา้นดอลลาร์ฯ Ä��̧�̧É�nµ�¤µ �°��µ��̧Ê อตัราการเขา้ถึงบรอดแบนด ์ (Broadband

penetration) �°�Å�¥�³ Á¡ ·É¤�¹Ê�Á�È�31% จาก 24%ภายในช่วงเวลาเดียวกนั



�̧���¦ °��̈µ� ºÉ° Â̈ ³ �́�Á�·�Ä®�nÁ�È�°�́�́� °��°�Ã̈�

Á¤ºÉ°�¼£µ¡ ¦ ª ¤Ä�¦ ³ �́�Ã̈ ��° �́¦ µ�µ¦ Á�·�Ã�Á�̈Ȩ́¥�n° �̧�°�อุต²  ºÉ° -บนัเทิง (Global average CAGR) �µ��³ ° ¥¼n�̧É�5% ในอีก 
5 ปีขา้งหนา้ โดยมีมูลค่ารวมกวา่ 2.27 ลา้นลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ ในปี 2561 Ã�¥ ®¦ �́° Á¤ ¦ ·�µ��³ ¥�́�¦ °�Â�¤�r�¦ ³ Á�«�̧É¤¸
�̈µ� ºÉ° -�́�Á�·��̧ÉÄ®�n�̧É »�Ä�Ã̈ ��Ã�¥¤ ¤̧ ¼̈�nµ�¹��7.23 แสนลา้นดอลลาร์ฯในปี 2561 �¦ �́�́ª Á¡ ·É¤�¹Ê��µ��5.73 แสนลา้น
�° ¨ ¨ µ¦ r² Ä��̧�̧É�nµ�¤µ

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

�́Ê��̧Ê��̧���³�oµª �¹Ê��¦ °��̈µ� ºÉ° Â̈ ³ �́�Á�·��̧ÉÄ®�n�̧É »�Á�È�° �́�́� °��°�Ã̈ ��Â��หนา้ญีปุ่น แต่ตามหลงัยกัษใ์หญ่อยา่ง
 ®¦ �́² �Ã�¥° »� µ®�¦ ¦ ¤�́�Á�·�Â̈ ³  ºÉ° Ä��̧�¤Â̧�ª Ã�o¤Á�·�Ã��µ��̧�n°��̧É�1.27 แสนลา้นเหรียญสหรัฐ เป็น 2.13 แสนลา้น
เหรียญฯภายในปี 61 Á�̈Ȩ́¥Â̈ oª �³ ¤ °̧ �́¦ µ�µ¦ Á�·�Ã�Á�̈Ȩ́¥�n° �̧° ¥¼n�̧É�10.9%�µ��µ¦ �¦ ·Ã£��̧ÉÁ¡ ·É¤�¹Ê�° ¥nµ��n° Á�ºÉ°�Ä� ·��oµÁ¡ ºÉ°
�ª µ¤�́�Á�·�Â̈ ³  ºÉ°�»�¦ ¼�Â���Ä���³ �̧É�µ¦ Á�·�Ã�Ã�¥Á�̈Ȩ́¥�°��́Éª Ã̈ �° ¥¼n�̧É5% วไิลพร กล่าว

4G �́� ºÉ° Â̈ ³ �́�Á�·�Å�¥โต

บริษทั PwC Consulting (ประเทศไทย) ¥�́Å�o�·��µ¤��µ¦ Á�̈Ȩ́¥��nµ��µ¦ Ä®o�¦ ·�µ¦  �́�µ��3G เป็น 4G เพราะเป็นปัจจยั
�̧É�³ �̈�́�́�Ä®o° »� µ®�¦ ¦ ¤  ºÉ° Â̈ ³ �́�Á�·��°�Å�¥Á�·�Ã�° ¥nµ�¤�̧́¥ Îµ�́�Ä�°�µ����́��»�́��¼oÄ®o�¦ ·�µ¦ Á�¦ º°�nµ¥
โทรศพัทมื์อถือในไทยมีการใหบ้ริการสญัญาณ 3G �́�° ¥nµ�Â¡ ¦ n®¨ µ¥�Ã�¥¤�̧¼oÄ�o�µ��́Ê� ·Ê��ª nµ�20 ¨ oµ�Á̈�®¤µ¥��� ·Ê� »�
Á�º°��́�¥µ¥��̧�̧É�nµ�¤µ

�µ¦ Ä�o�µ�Ã�¦ «¡́ �r¤º°�º° �̧ÉÁ¡ ·É¤  ¼��¹Ê���³ Á�È��́ª �¦ ³ �»o�Ä®o�¼o�¦ ·Ã£�Á�oµ�¹��µ¦ Ä�o�µ�° ·�Á�° ¦ rÁ�È�¤µ�¥·É��¹Ê�� n��̈Ä®o�»¦ �·�
โฆษณาออนไลน์เติบโตตามไปดว้ย

�́Ê��̧Ê��µ�ª nµ¦ µ¥Å�o�µ��µ¦ Á�oµ�¹�Á�¦ º°�nµ¥° ·�Á�° ¦ rÁ�È���Ã�¦ «¡́ �r¤º°�º°�(Mobile Internet access) Ä�Å�¥�³ Á¡ ·É¤�¹Ê�Á�È�
เท่าตวัจาก 466 ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ เป็น 1.5 พนัลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ ภายในปี 2561��³ �̧É�µ¦ Á�·�Ä®o�¦ ·�µ¦ Á�¦ º°�nµ¥�3G

และ 4G อยา่งแพร่หลาย จะส่งผลใหอ้ตัราค่าบริการต่อเลขหมายต่อเดือน (ARPU) ของผูป้ระกอบการ ปรับตวัลดลงจาก 6
ดอลลาร์ เป็น 4.12 ดอลลาร์

�́Ê��̧Ê��¼oÄ�oÃ�¦ «¡́ �r¤º°�º°�°�Å�¥Ä�ไตรมาสÂ¦ ��°��̧�̧Ê¤�̧Îµ�ª ��́Ê� ·Ê��96.4 ¨ oµ�¦ µ¥�Á¡ ·É¤�¹Ê��µ��87.3 ลา้นรายในช่วง
เดียวกนัของปีก่อน

วไิลพรกล่าวเสริมวา่ แมว้า่ล่าสุด คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) 
ไดแ้ถลงชะลอโครงการจดัประมูล 4G ���̈ºÉ��ª µ¤�̧É�1800 เมกะเฮิรตซ์ (MHz) ° °�Å��n°���µ��Îµ®���µ¦ Á�·¤�̧É�³ ¤�̧µ¦
�¦ ³ ¤ ¼̈Ä�°�»�µ�Ä�Á�º°� ·�®µ�¤�̧Ê�Â�nÁ�ºÉ° ª nµ�³ Å¤n n��̈�¦ ³ ���n°�µ¦ Á�·�Ã��°�° »� µ®�¦ ¦ ¤  ºÉ° Â̈ ³ �́�Á�·��¦ ª ¤�́Ê�
° »� µ®�¦ ¦ ¤Ã�¦ �¤�µ�¤�°�Å�¥Ä�¦ ³ ¥³ ¥µª �Ã�¥�µ�ª nµ�µ¦ �¦ ³ ¤ ¼̈�³ Á�·��¹Ê�Å�oÄ�Á¦ Èª ª �́�Á¡ ¦ µ³ Á�È�¡ ºÊ��µ� Îµ�́�Ä��µ¦ ª µ�
Ã�¦ � ¦ oµ�¡ ºÊ��µ��°��¦ ³ Á�«�Â̈ ³ ¦ �́�́�Á° ° �̧̧��̧É�³ ¤�̧¹Ê�Ä��̧®�oµ



�°��µ��̧Ê�£µ¡ ¦ ª ¤�̈µ��µ¦ Ä®o�¦ ·�µ¦ ° ·�Á�° ¦ rÁ�È��µ¤ µ¥�(Fixed broadband) �°�Å�¥�³ ¥�́�¥µ¥�́ª ° ¥nµ��n° Á�ºÉ°�Ä�
อีก 5 �̧�oµ�®�oµ�Ã�¥�µ�ª nµ�³ ¤�̧¼oÄ�o�µ�Á¡ ·É¤�¹Ê��µ��4 ลา้นราย เป็น 5.4 ลา้นราย ภายในปี 2561 ส่งผลใหร้ายไดร้วมจาก
อตัราการใชบ้รอดแบนดÁ์¡ ·É¤Á�È��1.5 พนัลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ จาก 1.1 พนัลา้นดอลลาร์

�»¦ �·�Á�Á�·Ê̈�̧ª �̧®¦ º°�µ¦ Ä®o�¦ ·�µ¦ Ã�¦ �́«�r�̧É¤�̧µ¦ Á¦ ¥̧�Á�È��nµ ¤µ�·��Â̈ ³ �nµ̈ ·� ·��·Í�(TV subscriptions and licence

fees) �º° Á�È�° �̧®�¹É��́��́¥�̧É Îµ�́���̧É�¦ ³ �»o�Ä®o° »� µ®�¦ ¦ ¤  ºÉ° Â̈ ³ �́�Á�·��°�Å�¥�¦ �́�́ª �̧�¹Ê�Ä�¦ ³ ¥³ �oµ�®�oµ�Â¤ oª nµ
Ä��nª ��̧É�nµ�¤µ�° »� µ®�¦ ¦ ¤�³ Á��·��́�° �́¦ µ�µ¦ ¨ ³ Á¤ ·�̈·� ·��·Í�̧É�n°��oµ� ¼��Â̈ ³�µ¦ Â�n��́��̧É¦ »�Â¦ ��µ��¼oÄ®o�¦ ·�µ¦ ¢ ¦ ¸
ทีวผีา่นสญัญาณดาวเทียม

Â�ª Ã�o¤�µ¦ Ä�o�¦ ·�µ¦ ¦ ³ ��Ã�¦ �́«�r�nµ� �́�µ�Á�Á�·Ê̈�³ Á�·�Ã�¤µ��¹Ê�Á¦ ºÉ° ¥Ç�®¨ �́�¦ ·�µ¦ �̧É¤ ¦̧ µ�µ�¼�̈���¹��¼�Ä®ö¼��oµ
®�́¤µÄ®o�ª µ¤  �Ä��Â̈ ³ Å¤nÄ�oÁ�Á�·Ê̈�̧É�·���®¤µ¥¤µ��¹Ê��Ã�¥�µ�ª nµ�µ¦ �Îµ�ª � ¤µ�·�Á�Á�·Ê̈�³  ¼��¹��4.8 ลา้นรายภายใน
 ·Ê��̧�2561 Á¡ ·É¤�¹Ê��µ�Á¡ ¥̧��2.2 ¨ oµ�¦ µ¥Á¤ºÉ°  ·Ê��̧�̧É�nµ�¤µ วไิลพร กล่าว

�°��µ��̧Ê��µ¦ Á�·�Ã��°�Á�Á�·Ê̈�̧ª �̧³ �º° Á�È��́��́¥Á¦ n�Ä®o�̈µ�Ã�¦ �́«�rÂ��Á ¥̧�nµ�¦ ·�µ¦ �®¦ º°�Pay-TV Á�·�Ã��¹Ê�° �̧�oª ¥�
Ã�¥�µ�ª nµ£µ¥Ä� ·Ê��̧61 �³ ¤�̧¼oÄ�o�¦ ·�µ¦ �̧ÉÁ�È��Pay-TV สูงถึง 6.8 ลา้นรายในประเทศไทย หรือคิดเป็น 38.7% ของการ
¦ �́�¤�̧ª �̧°�£µ��¦ ª́ Á¦ º°��́Ê�®¤��Â̈ ³  ¦ oµ�¦ µ¥Å�oÁ�º°��1.3 พนัลา้นดอลลาร์ หรือกวา่ 4.2 ®¤ºÉ�̈ oµ��µ�
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