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PwC �µ��µ¦ Ä�o�nµ¥�nµ� ºÉ° Â̈ ³ �́�Á�·��°�Å�¥Ä��̧�2561 สูงกว่า 4.3 แสนล้านบาท

PwC ประเทศไทย (ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส) ®�¹É�Ä�Á�¦ º°�nµ¥�¦ ·¬�́�¼oÄ®o�¦ ·�µ¦ �oµ��µ¦ ตรวจสอบ บญัชีบริการให้
คาํปรึกษาดา้นภาษีและบริการใหค้าํปรึกษาทางธุรกิจรายใหญ่ของโลก เผยรายงานล่าสุด Global Entertainment and

Media Outlook 2014-2018

PwC �µ��µ¦ Ä�o�nµ¥�nµ� ºÉ° Â̈ ³ �́�Á�·��°�Å�¥Ä��̧�2561 จะสูงกวา่ 4.3 Â �̈ oµ��µ����³ �̧É° »� µ®�¦ ¦ ¤  ºÉ° Â̈ ³ �́�Á�·��5
�̧�oµ�®�oµÁ�·�Ã�Á�̈Ȩ́¥�7.3% ต่อปี แซงหนา้ตลาดสหรัฐ-¥»Ã¦ �Â̈ ³ ° �́¦ µ�µ¦ Á�·�Ã�Á�̈Ȩ́¥�́Éª Ã̈ �®¨ �́Å�o¦ �́° µ�· � r�µ��µ¦
�¥µ¥�́ª �°��»¦ �·�Ã�¬�µ° °�Å̈ �r��µ¦ Ä�o�µ�Á�Á�·Ê̈�̧ª �̧Â̈ ³ �µ¦ Á�oµ�¹�° ·�Á�° ¦ rÁ�È��̧ÉÁ¡ ·É¤  ¼��¹Ê�

หากมองเทคโนโลย ี4G เป็น�́��́¥ Îµ�́��nª ¥�¦ ³ �»o��µ¦ Ä�o ºÉ° ° °�Å̈ �r�¤ É́�Ä�®�nª ¥�µ��°�¦ �́Á¦ n�Á�·��¦ ³ ¤ ¼̈Á¦ Èª �̧É »�®¨ �́
Á�̈¥̧¦ r�ª µ¤Ã�¦ n�Ä �¡ ¦ o° ¤¤ °�°�µ���̧���³ �̈µ¥Á�È��̈µ��̧ÉÄ®�nÁ�È�° �́�́� °��°�Ã̈ ��̧É¤ °̧ �́¦ µ�µ¦ Á�·�Ã��oµ� ºÉ° -บนัเทิง
มาก�̧É »�

�̈�µ���ª ·Á�¦ µ³ ®r�̧É�nµ �Ä��Å�oÂ�n�Â�ª Ã�o¤° »� µ®�¦ ¦ ¤  ºÉ° Â̈ ³ �́�Á�·��́Éª Ã̈ �¦ ³ ®ª nµ��̧�2557-2561 (Global

Entertainment and Media Outlook 2014-2018) ª nµ�¤¼̈�nµ�µ¦ Ä�o�nµ¥�oµ� ºÉ° Â̈ ³ �́�Á�·��°��¦ ³ Á�«Å�¥Ä��nª ��5
ปีขา้งหนา้ มีแนวโนม้ขยายตวัถึง 33% หรือมีมูลค่าประมาณ 1.33®¤ºÉ�ลา้นดอลลาร์สหรัฐ หรือราว 4.3แสนลา้นบาทภายในปี 
2561 Á�ºÉ°��µ��¦ ³ �µ��Á�oµ�¹�° ·�Á�° ¦ rÁ�È��(Internet access) Á¡ ·É¤�¹Ê� n��̈Ä®o�»¦ �·�Ã�¬�µ° °�Å̈ �r�(Online

advertising) �¥µ¥�́ª �¦ ª ¤�́Ê��µ¦ Á�·�Ã�° ¥nµ��oµª �¦ ³ Ã���°��»¦ �·�Á�Á�·Ê̈�̧ª Ä̧��¦ ³ Á�«�° �́¦ µ�µ¦ Á�·�Ã�Á�̈Ȩ́¥�n° �̧�̧É�7.3%

�°�° »� µ®�¦ ¦ ¤  ºÉ° Â̈ ³ �́�Á�·�Å�¥�º° Á�È�° �́¦ µ�µ¦ Á�·�Ã�Á�̈Ȩ́¥

�n° �̧ ¼� »�Á�È�° �́�́��̧É °�Ä�£¼¤·£µ�Á°Á�̧¥�³ ª �́° °�Á�̧¥�Ä�o�¦ °��µ�° ·�Ã��̧Á�̧¥�10.3% และแซงหนา้มาเลเซีย 6.1%

�°��µ��̧Ê° �́¦ µ�µ¦ Á�·�Ã�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%

และ¥»Ã¦ ��̧É�2.7%

ตลาดโฆษณาออนไลน์ในไทยจะมีมูลค่าสูงถึง 68 ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ ในปี 2561หรือราว 2.2 พนัลา้นบาทÁ¡ ·É¤�¹Ê��µ�25

ลา้นดอลลาร์ฯ ใน�̧�̧É�nµ�¤µ��°��µ��̧Ê�° �́¦ µ�µ¦ เขา้ถึงบรอดแบนด์ (Broadband penetration) �°�Å�¥�³ Á¡ ·É¤�¹Ê�Á�È��
31% จาก 24% ภายในช่วงเวลาเดียวกนั



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

ลา้น¦ µ¥�Á¡ ·É¤�¹Ê��µ��µ��̧É�ÎÉµÁ¡ ¥̧��8 ลา้นรายในปี 2552 และ มีผูใ้ชง้านในกรุงเทพมหานครสูงถึง 8.5 ลา้นรายจึงนบัไดว้า่
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

กลุ่ม�¦ ³ Á�«�̧É¤ °̧ �́¦ µ�µ¦ Á�·�Ã�Á�̈Ȩ́¥ ¼� »��9 ประเทศ ไดแ้ก่ จีน บราซิล รัสเซีย อินเดีย เมก็ซิโก แอฟริกาใต ้ตุรกี อาร์เจนตินา 
และอินโดนีเซีย จะเห็นการขยายตวัอยา่งรวดเร็วในช่วงเวลาเดียวกนัโดยมีสดัส่วนคิดเป็น 21.7% �°�¦ µ¥Å�o ºÉ° Â̈ ³ �́�Á�·��́Éª
โลกในปี 2561ปรับตวั ¼��¹Ê��µ�12.4% ใน ปี 2552

ประเด็น Îµ�́��̧É�o°��·��µ¤��º°��µ¦ Á�̈Ȩ́¥��nµ��µ¦ Ä®o�¦ ·�µ¦ สญัญาณ 3G เป็น 4G Á¡ ¦ µ³ Á�È��́��́¥�̧É�³ �̈�́�́�Ä®o
° »� µ®�¦ ¦ ¤  ºÉ° Â̈ ³ �́�Á�·��°�Å�¥Á�·�Ã�° ¥nµ�¤�̧́¥ Îµ�́�Ä�°�µ���µ�ª nµ¦ µ¥Å�o�µ��µ¦ Á�oµ�¹�Á�¦ º°�nµ¥° ·�Á�° ¦ rÁ�È���
โทรศพัทมื์อถือ (Mobile Internet access)Ä�Å�¥�³ Á¡ ·É¤�¹Ê�Á�È�Á�nµ�́ª �µ��466 ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ เป็น 1.5 พนัลา้น
ดอลลาร์สหรัฐฯ ภายในปี 2561

ธุรกิจÁ�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 nµÄ��nª �
�̧É�nµ�¤µ

อุตสาหกรรม�³ Á��·��́�° �́¦ µ�µ¦ ¨ ³ Á¤ ·�̈·� ·��·Í�̧É�n°��oµ� ¼�Â̈ ³ �µ¦ Â�n��́��̧É¦ »�Â¦ ��µ��¼oÄ®o�¦ ·�µ¦ ¢ ¦ �̧̧ª �̧nµ� �́�µ�
�µª Á�̧¥¤�Â�ª Ã�o¤�µ¦ Ä�o�¦ ·�µ¦ ¦ ³ ��Ã�¦ �́«�r�nµ� �́�µ�Á�Á�·Ê̈�³ Á�·�Ã�¤µ��¹Ê�Á¦ ºÉ° ¥Ç

หลงั�¦ ·�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 ¨ oµ�¦ µ¥£µ¥Ä� ·Ê��̧�2561 Á¡ ·É¤�¹Ê��µ�เพียง 2.2 ¨ oµ�¦ µ¥Á¤ºÉ°  ·Ê��̧�̧É�nµ�มา
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