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

PwC �µ��µ¦ Ä�o�nµ¥�nµ� ºÉ° Â̈ ³ �́�Á�·��°�Å�¥Ä��̧2561 สูงกวา่ 4.3 แสนลา้นบาท ��³ �̧É° »� µ®�¦ ¦ ¤  ºÉ° Â̈ ³ �́�Á�·� 5 ปี
�oµ�®�oµÁ�·�Ã�Á�̈Ȩ́¥ 7.3% ต่อปี แซงหนา้ตลาดสหรัฐ-¥»Ã¦ �Â̈ ³ ° �́¦ µ�µ¦ Á�·�Ã�Á�̈Ȩ́¥�́Éª Ã̈ � หลงัไดรั้บอานิสงส์จากการ
ขยายตวัของธุรกิจโฆษณาออนไลน์ �µ¦ Ä�o�µ�Á�Á�·Ê̈�̧ª ¸Â̈ ³ �µ¦ Á�oµ�¹�° ·�Á�° ¦ rÁ�È��̧ÉÁ¡ ·É¤  ¼��¹Ê� มองเทคโนโลย ี 4G เป็นปัจจยั
 Îµ�́��nª ¥�¦ ³ �»o��µ¦ Ä�o ºÉ° ° °�Å̈ �r¤ É́�Ä�®�nª ¥�µ��°�¦ �́Á¦ n�Á�·��¦ ³ ¤ ¼̈Á¦ Èª �̧É »�หลงัเคลียร์ความโปร่งใส พร้อมมองอนาคต
จีน �³ �̈µ¥Á�È��̈µ��̧ÉÄ®�nÁ�È�° �́�́� °��°�Ã̈ ��̧É¤ °̧ �́¦ µ�µ¦ Á�·�Ã��oµ� ºÉ° -�́�Á�·�¤µ��̧É »�

นางสาววไิลพร 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 (Global Entertainment and Media Outlook 2014-

2018) วา่ ¤ ¼̈�nµ�µ¦ Ä�o�nµ¥�oµ� ºÉ° Â̈ ³ �́�Á�·��°��¦ ³ Á�«Å�¥Ä��nª �5 ปีขา้งหนา้ มีแนวโนม้ขยายตวัถึง 33% หรือมีมูลค่า
ประมาณ 1.33 ®¤ºÉ�̈ oµ��° ¨ ¨ µ¦ r ®¦ �́®¦ º° ¦ µª 4.3 แสนลา้นบาทภายในปี 2561 Á�ºÉ°��µ��¦ ³ �µ��Á�oµ�¹�° ·�Á�° ¦ rÁ�È�
(Internet access) Á¡ ·É¤�¹Ê�ส่งผลใหธุ้รกิจโฆษณาออนไลน์ (Online advertising)

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



��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�̧É�7.3% �¹É��º° Á�È�° �́¦ µ�µ¦ Á�·�Ã�Á�̈Ȩ́¥�n° �̧ ¼� »�Á�È�° �́�́��̧É °�Ä�
ภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้รองจาก อินโดนีเซีย 10.3% และแซงหนา้มาเลเซีย 6.1% �°��µ��̧Ê�° �́¦ µ�µ¦ Á�·�Ã�Á�̈Ȩ́¥�n° �̧�°�
Å�¥¥�́ ¼��ª nµ�̈µ��̧É¡ �́�µÂ̈ oª ° ¥nµ� ®¦ �́��¹É��µ�ª nµ�³ ¤�̧µ¦ Á�·�Ã�Á�̈Ȩ́¥Á¡ ¥̧��4.8% Â̈ ³ ¥»Ã¦ ��̧É�2.7%

"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¤Á��Ã�Ã̈ ¥�̧�¤º°�º°�
(Mobile Technology) รวมไปถึงแอพลิÁ��́É��nµ��Ç��̧É�́�Á�̈ºÉ°�Ã�¥¦ ³ ���µ¦ �¦ ³ ¤ ª ¨ �̈�Â̈ ³ คลาวด"์ 
นางสาววไิลพรกล่าว

PwC ยงัคาดการณ์วา่ ตลาดโฆษณาออนไลน์ในไทยจะมีมูลค่าสูงถึง 68 ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ ในปี 2561 หรือ 2.2 พนัลา้นบาท 
Á¡ ·É¤�µ��25 ¨ oµ��° ¨ ¨ µ¦ r² �Ä��̧�̧É�nµ�¤µ��°��µ��̧Ê�° �́¦ µ�µ¦ เขา้ถึงบรอดแบนด�์°�Å�¥�³ Á¡ ·É¤Á�È��31% จาก 24% ภายใน
ช่วงเวลาเดียวกนั

�¦ ³ Á�È��̧É�o°��·��µ¤��º°��µ¦ Á�̈Ȩ́¥��nµ��µ¦ Ä®o�¦ ·�µ¦  �́�µ��3G เป็น 4G Á¡ ¦ µ³ Á�È��́��́¥�̧É�³ �̈�́�́�Ä®o° »� µ®�¦ ¦ ¤  ºÉ° Â̈ ³
บนัเทิงของไทยเติบโต ปัจจุบนัผูใ้หบ้ริการเครือขา่ยโทรศพัทมื์อถือในไทยใหบ้ริการสญัญาณ 3G กนัอยา่งแพร่หลายมีผูใ้ชง้านกวา่ 
20 ¨ oµ�Á̈�®¤µ¥��µ¦ Ä�o�µ�Ã�¦ «¡́ �r¤º°�º° �̧ÉÁ¡ ·É¤  ¼��¹Ê���ÎµÄ®o�¼o�¦ ·Ã£�Á�oµ�¹�° ·�Á�° ¦ rÁ�È�¤µ�¥·É��¹Ê�� n��̈Ä®o�»¦ �·�Ã�¬�µ° °�Å̈ �r
เติบโตตามไปดว้ย

�́Ê��̧Ê��µ�ª nµ¦ µ¥Å�o�µ��µ¦ Á�oµ�¹�Á�¦ º°�nµ¥° ·�Á�° ¦ rÁ�È���Ã�¦ «¡́ �r¤º°�º°�Ä�Å�¥�³ Á¡ ·É¤Á�nµ�́ª �µ��466 ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ เป็น 
1.5 พนัลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ ภายในปี 2561 ��³ �̧É�µ¦ Á�·�Ä®o�¦ ·�µ¦ Á�¦ º°�nµ¥�3G และ 4G จะส่งผลใหอ้ตัราค่าบริการต่อเลข
หมายต่อเดือนของผูป้ระกอบการลดลงจาก 6 ดอลลาร์ เป็น 4.12 �° ¨ ¨ µ¦ r�́Ê��̧Ê��¼oÄ�oÃ�¦ «¡́ �r¤º°�º°�°�Å�¥Ä�ไตรมาสÂ¦ ��°��̧�̧Ê
¤�̧́Ê� ·Ê��96.4 ¨ oµ�¦ µ¥�Á¡ ·É¤�¹Ê��µ��87.3 ลา้นรายในช่วงเดียวกนัของปีก่อน

£µ¡ ¦ ª ¤�̈µ��µ¦ Ä®o�¦ ·�µ¦ ° ·�Á�° ¦ rÁ�È��µ¤ µ¥�°�Å�¥�³ ¥�́�¥µ¥�́ª ° ¥nµ��n° Á�ºÉ°�Ä�° �̧�5 �̧Ã�¥�µ�ª nµ�³ Á¡ ·É¤�µ��4 ลา้นราย เป็น 
5.4 ลา้นราย ภายในปี 2561 ส่งผลใหร้ายไดร้วมจากการใชบ้รอดแบนดÁ์¡ ·É¤Á�È�1.5 พนัลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ จาก 1.1 พนัลา้น
ดอลลาร์

�»¦ �·�Á�Á�·Ê̈�̧ª Á̧�È�° �̧®�¹É��́��́¥�̧É�¦ ³ �»o�Ä®o° »� µ®�¦ ¦ ¤  ºÉ° Â̈ ³ �́�Á�·��¦ �́�́ª �̧�¹Ê�Ã�¥�µ�ª nµ ¤µ�·�Á�Á�·Ê̈�³  ¼��¹��4.8 ลา้นราย
£µ¥Ä� ·Ê��̧�2561 Á¡ ·É¤�µ�2.2 ¨ oµ�¦ µ¥Á¤ºÉ°  ·Ê��̧2556 ° �̧�́Ê�¥�́Á�È��́��́¥Á¦ n�Ä®o�̈µ�Ã�¦ �́«�rÂ��Á ¥̧�nµ�¦ ·�µ¦ ®¦ º°�Pay-TV

Á�·�Ã��¹Ê�Ã�¥�µ�ª nµ ·Ê��̧61 จะมีผูใ้ชบ้ริการ 6.8 ลา้นรายในประเทศไทย หรือคิดเป็น 38.7% ของการรับชมทีวขีองภาคครัวเรือน
�́Ê�®¤��Â̈ ³  ¦ oµ�¦ µ¥Å�o�1.3 พนัลา้นดอลลาร์ หรือ 4.2 ®¤ºÉ�̈ oµ��µ�

Copyright © 2014 Naewna.com All right reserved


	Slide Number  1
	Slide Number  2

