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ตลาดโฆษณาออนไลน์โตแรง 4G

PwC �µ��µ¦ Ä�o�nµ¥�nµ� ºÉ° Â̈ ³ �́�Á�·��°�Å�¥Ä��̧2561 สูงกวา่ 4.3 แสนลา้นบาท Á�·�Ã�Á�̈Ȩ́¥ 7.3% ต่อปี แซง
หนา้ตลาดสหรัฐฯ-¥»Ã¦ �Â̈ ³ ° �́¦ µ�µ¦ Á�·�Ã�Á�̈Ȩ́¥�́Éª Ã̈ � หลงัไดรั้บอานิสงส์จากการขยายตวัของธุรกิจโฆษณาออนไลน์
การใชง้านเคเบิลทีว ีÂ̈ ³ �µ¦ Á�oµ�¹�° ·�Á�° ¦ rÁ�È��̧ÉÁ¡ ·É¤  ¼��¹Ê� มองเทคโนโลย ี4G เป็นปัจจยัสาํคญัช่วยกระตุน้การ
Ä�o ºÉ° ° °�Å̈ �r

�µ� µª ª ·Å̈ ¡ ¦ ��ª ¸̈ µ£¡ �́�°��®»o� nª � µ¥�µ��̧É�¦ ¹�¬µ��¦ ·¬�́¡ �̧́��̈·ª �̧��°��̈́�·Ê�ฯ หรือ PwC เปิดเผยวา่ ผลสาํรวจ
�·«�µ�° »� µ®�¦ ¦ ¤  ºÉ° Â̈ ³ �́�Á�·��́Éª Ã̈ �¦ ³ ®ª nµ��̧�2557-2561 �́Ê�¡ �ª nµ¤¼̈�nµ�µ¦ Ä�o�nµ¥�oµ� ºÉ° Â̈ ³ �́�Á�·��°��¦ ³ Á�«
ไทยในช่วง 5 ปีขา้งหนา้ มีแนวโนม้ขยายตวัถึง 33% หรือมีมูลค่าประมาณ 1.33 ®¤ºÉ�̈ oµ��° ¨ ¨ µ¦ r ®¦ �́² �®¦ º° ¦ µª �4.3

แสนลา้นบาทภายในปี 2561 Á�ºÉ°��µ��¦ ³ �µ��Á�oµ�¹�° ·�Á�° ¦ rÁ�È�Á¡ ·É¤�¹Ê�� n��̈Ä®o�»¦ �·�Ã�¬�µ° °�Å̈ �r�¥µ¥�́ª �¦ ª ¤�́Ê�
การเติบโตอยา่งกา้วกระโดดของธุรกิจเคเบิลทีวใีนประเทศ

��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° �̧° ¥¼n�̧É�7.3%�¹É��º°
Á�È�° �́¦ µ�µ¦ Á�·�Ã�Á�̈Ȩ́¥�n° �̧ ¼� »�Á�È�° �́�́��̧É�2 ในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้รองจาก อินโดนีเซีย 10.3% และแซง
หนา้มาเลเซีย 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% 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¤
เทคโนโลยบีนมือถือ (Mobile Technology) รวมไปถึงแอพพลิเค�́��nµ�Ç��̧É�́�Á�̈ºÉ°�Ã�¥¦ ³ ���µ¦ �¦ ³ ¤ ª ¨ �̈�Â̈ ³ �
คลาวด”์

�°��µ��̧Ê�́��»�́�Å�¥�º°Á�È�®�¹É�Ä��¦ ³ Á�«�̧É¤�̧¼oÄ�o�µ�เฟซบุก๊¤µ��̧É »�Ä�Á°Á�̧¥�Ã�¥¤�̧¼oÄ�o�µ��́Éª �¦ ³ Á�«�¹�18 ลา้นราย 
Á¡ ·É¤�¹Ê��µ��µ��̧É�ÎÉµÁ¡ ¥̧��8 ลา้นรายในปี 2551 และ มีผูใ้ชง้านในกรุงเทพมหานครสูงถึง 8.5 ลา้นราย จึงนบัไดว้า่เฟซบุ๊ก
Á�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"

PwC ยงัคาดการณ์วา่ ตลาดโฆษณาออนไลน์ในไทยจะมีมูลค่าสูงถึง 68 ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ ในปี 2561 หรือราว 2.2

¡ �̈́ oµ��µ��Á¡ ·É¤�¹Ê��µ�25 ¨ oµ��° ¨ ¨ µ¦ r ®¦ �́² �Ä��̧�̧É�nµ�¤µ��°��µ��̧Ê�° �́¦ µ�µ¦ เขา้ถึงบรอดแบนด�์°�Å�¥�³ Á¡ ·É¤�¹Ê�
เป็น 31% จาก 24% ภายในช่วงเวลาเดียวกนั

�µ� µª ª ·Å̈ ¡ ¦ ��̈nµª ª nµ��¦ ³ Á�È� Îµ�́��̧É�o°��·��µ¤Ä�¦ ³ ¥³ �n° Å���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 �́�Á�·��°�Å�¥Á�·�Ã�° ¥nµ�¤�̧́¥ Îµ�́�Ä�°�µ����́��»�́��¼oÄ®o�¦ ·�µ¦
เครือข่ายโทรศพัทมื์อถือในไทยมีการใหบ้ริการสญัญาณ 3G �́�° ¥nµ�Â¡ ¦ n®¨ µ¥�Ã�¥¤�̧¼oÄ�o�µ��́Ê� ·Ê��ª nµ20 ลา้นเลขหมาย 
�� ·Ê� »�Á�º°��́�¥µ¥��̧�̧É�nµ�¤µ�Ã�¥�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�»¦ �·�Ã�¬�µ° °�Å̈ �rÁ�·�Ã��µ¤Å��oª ¥�
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