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"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�
ใชง้านอินเทอร์เน็ต 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°
¦ ª ¤Å��¹�Â° ¡ ¡ ¨ ·Á��́É��nµ�Ç�̧É�́�Á�̈ºÉ°�Ã�¥¦ ³ ���µ¦ �¦ ³ ¤ ª ¨ �̈ และ คลาวด"์ น.ส.วไิลพร กล่าว

คนเข้าถึงเน็ตหนุนอตุ²  ºÉ° -�́�Á�·�Å�¥ª ·É�Â¦ �

โชวผ์ลสาํรวจยอดใชจ่้ายอุต² � ºÉ° �́�Á�·��¤°�° �̧���̧�oµ�®�oµÅ�¥¤ ¤̧ ¼̈�nµÂ�³�4.3 แสนลา้นบาท ไดแ้รงหนุนจากอินเทอร์เน็ต 
Â̈ ³ �»¦ �·�Á�Á�·̈ �̧ª �̧�̧Êª ·É�Â¦ �Â�� ®¦ �́Â̈ ³ ¥»Ã¦ �

 น.ส.วไิลพร ทวลีาภพนัทอง ®»o� nª � µ¥�µ��̧É�¦ ¹�¬µ  บริษทั PwC Consulting (ประเทศไทย) เปิดเผยผลสาํรวจทิศทาง
° »� 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% หรือ มีมูลค่าประมาณ 1.33 ®¤ºÉ�̈ oµ��° ¨ ¨ µ¦ r ®¦ �́ หรือราว 4.3 แสนลา้นบาท ภายใน
ปี 2561 Á�ºÉ°��µ��¦ ³ �µ��Á�oµ�¹�° ·�Á�° ¦ rÁ�È�Á¡ ·É¤�¹Ê� ส่งผลใหธุ้รกิจโฆษณาออนไลน์ขยายตวั ¦ ª ¤�́Ê��µ¦ Á�·�Ã�° ¥nµ��oµª
กระโดดของธุรกิจเคเบิลทีวใีนประเทศ

��³ �̧É° »� µ®�¦ ¦ ¤  ºÉ° Â̈ ³ �́�Á�·��°��¦ ³ Á�«Å�¥Ä��nª �5 �̧�n°�µ��̧Ê�µ�ª nµ�³ ¤ °̧ �́¦ µ�µ¦ Á�·�Ã�Á�̈Ȩ́¥�n° �̧° ¥¼n�̧É7.3%�¹É��º°
Á�È�° �́¦ µ�µ¦ Á�·�Ã�Á�̈Ȩ́¥�n° �̧ ¼� »�Á�È�° �́�́��̧É °�Ä�£¼¤·£µ�Á°Á�̧¥�³ ª �́° °�Á�̧¥�Ä�o รองจากอินโดนีเซีย 10.3% และแซง
หนา้มาเลเซีย 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¦ ��̧É2.7%

�°��µ��̧ÊPwC ยงัคาดการณ์วา่ตลาดโฆษณาออนไลน์ในไทยจะมีมูลค่าสูงถึง 68 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2561 หรือราว 
2,200 ลา้นบาท Á¡ ·É¤�¹Ê��µ�25 ลา้นดอลลาร์ Ä��̧�̧É�nµ�¤µ�°��µ��̧Ê° �́¦ µ�µ¦ เขา้ถึงบรอดแบนด�์°�Å�¥�³ Á¡ ·É¤�¹Ê�Á�È�31%

จาก 24% ภายในช่วงเวลาเดียวกนั

น.ส.วไิลพร กล่าววา่ �¦ ³ Á�È� Îµ�́��̧É�o°��·��µ¤Ä�¦ ³ ¥³ �n° Å� คือ �µ¦ Á�̈Ȩ́¥��nµ��µ¦ Ä®o�¦ ·�µ¦  �́�µ�3จี หรือ 4 จี เพราะเป็น
�́��́¥�̧É�³ �̈�́�́�Ä®o° »� µ®�¦ ¦ ¤  ºÉ° Â̈ ³ �́�Á�·��°�Å�¥Á�·�Ã�° ¥nµ�¤�̧́¥ Îµ�́�Ä�°�µ���́��»�́��¼oÄ®o�¦ ·�µ¦ Á�¦ º°�nµ¥
โทรศพัทมื์อถือในไทยมีการใหบ้ริการสญัญาณ 3 จี กนัอยา่งแพร่หลาย Ã�¥¤�̧¼oÄ�o�µ��́Ê� ·Ê��ª nµ 20 ลา้นเลขหมาย ณ  ·Ê� »�Á�º°�
�́�¥µ¥��̧�̧É�nµ�¤µ
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