


อุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ในประเทศไทยยังคงเติบโตท่ามกลางวิกฤติ 
Covid-19 โดยมีอตุสาหกรรมเกมเป็นตวัขับเคลื่อนหลัก
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มูลคา่รวมอตุสาหกรรมดจิทิลัคอนเทนต์
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อุตสาหกรรมเกมขยายตวัตอ่เนือ่ง
จากปริมาณผู ้เล ่นเกมที ่เพิ ่มขึ ้น 
เทคโนโลยีที่ท าให้ประสบการณ์การ
เล่นเกมดีขึน้ และการเขา้ถึงเกมที่ท า
ได้ง่ายขึ้นผ่านสมาร์ทโฟน
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อุตสาหกรรมแอนเิมชนัตอ้งรอฟืน้
ตัวตอ่ไป
หลังจากได้รับผลกระทบอย่างหนัก
จากมาตรการควบค ุมการแพร่
ระบาดและพฤติกรรมของผู้รับชมที่
เปลี่ยนแปลงไป

อุตสาหกรรมคาแรคเตอรต์อ้ง
ปรบัตวัรบัวกิฤติ
จากก าลังซื ้อสินค้าประเภทของ
สะสมที่ปรับตัวลดลง แต่แนวโน้ม
เศรษฐกิจที่ปรับตัวดีขึ ้นจะช่วยให้
อุตสาหกรรมกลับมาเติบโตได้อีก
ครั้ง



อุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ไทยมี
ศักยภาพท่ีจะขยายตัวต่อเน่ือง 
อุตสาหกรรมเกมยังสามารถเติบโตได้ในระดับสูงจากระบบนิเวศที่แข็งแกร่งขึ้น ในขณะที่
อุตสาหกรรมแอนิเมชันและคาแรคเตอร์เริ่มเห็นสัญญาณการฟื้นตัวที่ชัดเจนขึ้น

หน่วย: ล้านบาท การเติบโต (%)
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แรงหนุน

ระบบนเิวศของอตุสาหกรรมเกม ทั้ง
องค์ประกอบดา้นเทคโนโลยี ต้นทุนการ
พัฒนา รูปแบบธรุกิจ และฐานผู้เลน่

ความนิยมในภาพยนตรแ์อนเิมชัน 
แพลตฟอรม์ดจิิทัลที่เพิม่ช่องทางรบัชม และ
ศักยภาพของผู้ผลิตแอนิเมชันของไทย

ก าลังซื้อภายในประเทศทีค่่อย ๆ ฟื้นตัวจาก
วิกฤติและความนิยมของสินค้าดิจิทัล
ประเภท Non-Fungible Token (NFT)

แรงต้าน

ไทยยังคงยงัขาดการส่งเสรมิและการ
ผลักดันนักพัฒนาดิจิทลัคอนเทนต ์ไม่
สามารถสรา้งมูลคา่เพิ่มนอกเหนอืจาก
จากน าเข้าและรบัจ้างผลติได้

เม็ดเงินลงทนุและการเขา้ถึงแหลง่ทุนของ
ผู้ประกอบการดจิิทัลคอนเทนต์



Disruption และโอกาสของอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ไทย
จากเทคโนโลยีและ use case ใหม่ ๆ ที่ก าลังเกิดขึ้น

Augmented Reality (AR) คือ 
เทคโนโลยีที่ผสานโลกเสมือนเข้า
กับโลกความเป็นจริง

Virtual Reality (VR) คือการ
จ าลองสภาพแวดล้อมจริงในโลก
เสมือนจริง

Extended Reality (XR) เป็นการ
เอาความจริงมาต่อยอดผ่านการ
ผสานความสามารถทั้งของ AR 
และ VR เข้าด้วยกัน

เทคโนโลยีกลุ่มนี้สามารถน าไปใช้
ก ับ เกม แอน ิมช ัน  และด ิจ ิท ัล
คาแรคเตอร์ได ้ ซ ึ ่งล้วนแล้วแค่
ต้องการคอนเทนต์เฉพาะทั้งนั้น 
ซึ่งเปน็โอกาสของผู้พัฒนาไทยที่มี
ทักษะการพัฒนาคอนเทนต์ 3 มิติ

Metaverse คือการสร้างพื้นที่
ด ิจิทัลที ่เหมือนจริงมากยิ ่งขึ ้น  
เป็นการสร้างสภาพแวดล้อมของ
โลกเสมือนจริงที่ผู้ใช้งานสามารถ
เข้าถึงผ่านอินเทอร์เน็ต เป็นการ
ต่อยอดของการใช้งานเทคโนโลยี 
AR/VR ผสมผสานกับเทคโนโลยี
บล็อกเชน ให้ผู ้ ใช ้งานสามารถ
ครอบครองที่ดินเสมือนจริงและ
สินทรัพยด์ิจิทลัได ้หรืออาจใช้สกลุ
เงินดิจิทัลแทน

โดยผู้พัฒนาหลายรายเริ่มหันมา
พัฒนาเกมหรือแอนิเมชันประเภท
เมตาเวิร์สมากขึ้น เพื่อให้ผู้ชมหรือ
ผู ้ เล ่นสามารถด าด ิ ่งไปกับโลก
ดิจิทัลได้มากกว่าเพียงแค่การนั่ง
ดูหรือนั่งเล่น 

Blockchain คือเทคโนโลยีระบบ
การเก็บข้อมูลที่ไม่มีตัวกลาง โดย
บล็อกเชนมีศักยภาพมากพอที่จะ
เปลี่ยนแปลงโลกได้ในหลายมิติและ
สามารถน  า ไป ใช ้ ได ้ก ับหลาย
อุตสาหกรรมดิจิท ัลคอนเทนต์
เช่นเดียวกัน

ตัวอย่างกรณีการใช้งานที่เพิ ่ม
มากขึ้นคือเกมที่น า crypto และ 
non-fungible token (NFT) เข้า
มาเพื่อเพิ่มลูกเล่น และสร้างเป็น
โมเดลธุรก ิจใหม่ให้ผู ้ เล ่นสร ้าง
รายได้จากการเล่นได้

และ NFT เองยังสามารถเป็นแหล่ง
รายได้ใหม่ ให้กับผู้ประกอบการใน
อุตสาหกรรมแอนิเมชัน 
และ คาแรคเตอร์เช่นเดียวกัน



depa มีบทบาทในการผลักดันอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ไทย
เพื่อสร้างการเติบโตไดอ้ยา่งเปน็ยัง่ยนื

และประสบการณ์แก่บุคลากรใอุตสาหกรรม
ให้มีประสิทธภิาพและความเชี่ยวชาญมาก
ยิ่งขึ้น เพื่อเพิม่ขดีความสามารถ ให้
ทัดเทียมกับระดบัโลก

ในการเข้าถึงแหล่งเงนิทุนและตลาดในระดบั
สากล โดยเปิดโอกาสในการเข้าถึงกลุ่มนัก
ลงทุนของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม
ดิจิทัลคอนเทนต์ ผ่านรูปแบบของ การ
เจรจาจบัคู่ธรุกจิ (Business Matching)

แพลตฟอร์มวดิโีอสั้น สนับสนุนการผลติ
คอนเทนตท์ีม่คีณุภาพสูส่งัคมไทย และช่วยใน
การพัฒนาทักษะการประยกุต์ใช้แพลตฟอรม์
ดิจิทัล ในการต่อยอดและขยายตลาดทาง
ธุรกิจให้กับผูป้ระกอบการธรุกจิทุกขนาดใน
ประเทศไทย

ความเป็นมอือาชีพแก่บุคลากรใน
ภาคอุตสาหกรรม ผ่านหลักสูตรการ
ฝึกอบรมที่มคีุณภาพ มาตรฐาน ให้ผูผ้ลติ
และผู้พัฒนามศีกัยภาพและมาตรฐาน
เทียบเคยีงกบัผู้ประกอบการระดบัโลก

ให้กับบริษัท Start Up หรือ ผู้ประกอบการ
รายย่อย เพื่อให้มคีวามเขา้ใจในการประกอบ
ธุรกจิ หาผู้ลงทุน หรือผู้ซื้อที่มคีวาม
ต้องการตรงกันได้

ด้านเทคโนโลยดีจิิทัลเพื่อสรา้งโอกาสให้
เยาวชนรุน่ใหมท่ีม่คีวามสนใจในอาชพี
อินฟลเูอนเซอร์ สามารถสรา้งสรรค์และ
เสริมสร้างทกัษะความรูด้า้นการสื่อสารอย่าง
สร้างสรรค์พรอ้มขบัเคลื่อนสังคมออนไลน์ให้
มีคุณภาพผา่นโซเชียลแพลตฟอรม์





34,316
ล้านบาท

อุตสาหกรรมเกมรอดพ้นจาก Coronavirus มาอย่างสวยงาม
เกมเป็นอุตสาหกรรมที่ก าลังขยายตัวทั่วโลกรวมทั้งในประเทศไทย และยังคงมีแนวโน้มจะเติบโตต่อเนื่อง จาก
การมีโมเดลธรุกจิใหม ่ๆ ตามการพฒันาของเทคโนโลยีที่เพิม่ประสบการณ์และดงึดดูผูเ้ล่นมากขึ้น การขยายตวั
ของ E-Sport ความนิยมของการใช้เกมเป็นพื้นที่สังสรรค์ออนไลน์ และการระบาดของโควิด-19 ที่ท าให้การเล่น
เกมเป็นอีกหน่ึงกิจกรรมเมื่อต้องอยู่ที่บ้าน

มูลค่าการบรโิภค

33,908 ล้านบาท

มูลค่าการผลติ

837 ล้านบาท



โมเดลธุรกิจของเกมก าลังวิวัฒนาการ
โมเดลทางธุรกิจของเกมในปัจจุบันไม่ได้เน้นการขายตัวเกมเป็น
หลัก แต่เน้นการสร้างเครือข่าย (network) ที่ให้ผู้เล่นชักชวนเพื่อน
มาเล่นเกมเพื่อขยายฐานลูกค้า และท าให้ผู้เล่นอยู่ในระบบนิเวศของ
เกมนานขึ้น อีกทั้งยังมีโมเดลธุรกิจที่น่าจับตามองคือ play-to-
earn

ความนิยมของเกมบนสมาร์ทโฟนกระตุ้นความ
นิยมของเกมแพลตฟอร์มอ่ืน ๆ เช่นกัน
การเล่นเกมบนสมาร์ทโฟนที่สามารถเล่นได้ทุกที่ทุกเวลา และโมเดลธุรกิจแบบ free-
to-play สามารถดึงดูดผู้เล่นเกมรายใหม่ได้มาก และเกิดความนิยมต่อเน่ืองไปยังเกม
บนแพลตฟอร์มอื่นทั้ง PC และ Console เช่นกัน
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Android iOS PC Console Arcade
หน่วย: ล้านบาท



ธุรกิจการผลิตงานเกมโดยมีทรัพย์สนิทางปัญญา
ของตนเอง (IP Owner) 

มูลค่าที่เพิ่มขึน้มาจาก แพลตฟอร์ม PC โดยเป็นรายได้
จากการดาวน์โหลด การใช้จ่ายภายในเกม และการขาย/
ให้เช่าลิขสิทธิเ์กม

ธุรกิจการรับจ้างผลิตงาน (Outsource)

ผู้ประกอบการสว่นใหญอ่ยูใ่นช่วงของการ พัฒนา IP 
ของตนเอง ท าให้การรบังานรบัจ้างผลติลดลง

ธุรกิจการจัดจ าหน่าย น าเข้า และดูแลลขิสทิธิ์ 
(Distribution)

COVID19 ท าให้ ผู้เล่นมีเวลาเล่นเพิ่มมากขึ้น ส่งผล
ต่อเนื่องใหใ้ช้จ่ายภายในเกมมากมากขึน้ตามไปด้วย

เกมจากผู้พัฒนาจาก
ต่างประเทศ
ยังคงได้รับความนิยมในหมูเ่กมเมอร์ชาวไทย แต่ศักยภาพ
ของผู้พัฒนาเกมของไทยที่เพิม่ขึ้นก็เป็นโอกาสเพิ่มรายได้
ให้แก่เศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศไทย 

OutsourceIP Owner

Distribution

98
%

1.2
%

0.4
%

98
%



ตัวอย่างเกมท่ีได้รับความนิยมบนแพลตฟอร์มสมาร์ทโฟน
ในประเทศไทยในปี 2563 

Garena Free Fire
Garena International 

Garena ROV
Garena International 

PUBG MOBILE
Tencent Mobile 

International

Coin Master
Moon Active

eFootball PES 2021
Konami Digital 
Entertainment

Poker Dummy Slot
GAMEINDY

Pakapow
Varisoft

Casino Thai - Comedy
GAMEINDY

Dummy Hero
SLAPCOM

Alpaca World HD+
Ammonite Studio



KINGDOMS REBORN
Earthshine

TIMELIE
Urnique Studio

FANTASY EXPEDITION
LW.C

DUAL GEAR
Orbital Speed Studio

ตัวอย่างเกมท่ีได้รับความนิยมบนแพลตฟอร์ม PC
ในประเทศไทยในปี 2563 



ตัวเลือกการช าระเงิน
ในปัจจุบันมีเพิ่มมาขึ้นจากก่อนหน้านี้ที่ใช้บัตรเครดิตและ
บัตรเติมเงินเป็นหลัก ซึ่งสร้างความสะดวกให้กับผู้เล่นใน
การการขายสินค้าดิจิทัลในเกม 
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รายได้จากสินค้าดิจิทัล
เป็นแหล่งรายได้หลักของผู้พัฒนาเกม จากความ
นิยมของการเล่นเกมแบบ free-to-play การช าระเงิน
ที่สะดวกขึ้น ผู้เล่นกลุ่มใหม่ที่มีก าลังซื้อมากขึ้น และ
เวลาที่ผู้เล่นอยู่ในระบบนิเวศของเกมที่ยาวนานขึ้น

In-app
Purchase

Retail Advertise
ment

Othersหน่วย: ล้านบาท
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แนวโน้มการขยายตัวยังสดใส
การเติบโตของอุตสาหกรรมเกม ไม่เพยีงแต่ท าให้เกิดการแข่งขันกนัผลิตเกมคุณภาพ
ดีและสร้างฐานผู้เล่นที่เหนียวแน่นเท่าน้ัน แต่ยังคงดึงดูดผู้เล่นและผู้ประกอบการจาก
แพลตฟอร์มอื่นเข้ามาอีกด้วย

หน่วย: ล้านบาท การเติบโต (%)

แรงหนุน

เทคโนโลยีใหม่และฮารด์แวรท์ี่ช่วยให้
ประสบการณ์ในการเลน่เกมดีขึน้

ต้นทุนการพัฒนาเกมทีล่ดลง

การเปลี่ยนแปลงโครงสรา้งของกลุ่มผู้
เล่นและคา่นิยมของการเล่นเกม

อาชีพที่เกี่ยวข้องกับเกมเพิ่มมากขึน้และ
เม็ดเงินโฆษณาจากการ “tie-in” ของ
แบรนด์ต่าง ๆ 

การสนับสนนุจากภาครฐัทีเ่ป็นรปูธรรม
ต่อเนื่อง

แรงต้าน

ปัญหาการขาดแคลนฮารด์แวรใ์นระยะสั้น

ไทยยังคงยงัขาดการส่งเสรมิและการ
ผลักดันนักพัฒนาเกม ไม่สามารถสรา้ง
มูลค่าเพิ่มนอกเหนอืจากจากน าเขา้ได้

เม็ดเงินลงทนุและการเขา้ถึงแหลง่ทุนของ
ผู้ประกอบการ

ในสังคมวงกว้างเกมยงัคงถกูมองเป็น
เพียงสิ่งทีใ่ห้ความบันเทิง



3,056
ล้านบาท

อุตสาหกรรมแอนิเมชันหดตัวลงเป็นปีท่ี 6 ติดต่อกัน
การแพร่ระบาดของ Coronavirus ท าให้ประเทศประเทศไทยมีมาตรการ lock down ในหลายพื้นที่ 
ซึ่งส่งผลกระทบกับการเปิดท าการของโรงภาพยนตร์และรายได้จากภาพยนต์แอนิเมชัน ยิ่งไปกว่า
นั้นยังเป็นแรงกระตุ้นให้ผู้บริโภคเปลี่ยนพฤติกรรมและช่องทางการรับชมแอนิเมชัน ผ่านแฟลต
ฟอร์ม OTT จากต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น

มูลค่าการบรโิภค

1,413 ล้านบาท

มูลค่าการผลติ

2,873 ล้านบาท



ศักยภาพของผู้งานรับจ้างผลิตของไทยช่วย
พยุงมูลค่าอุตสาหกรรม
ศักยภาพและความพร ้อมในการท  างานจากท ี ่บ ้านของ
ผู้ประกอบการในกลุ่มผู้รับจ้างผลิตของประเทศไทยสามารถ
ดึงดูดเม็ดเงินลงทุนว่าจ้างผลิตแอนิเมชันให้ไหลจากประเทศ
เพื่อนบ้านเข้าสู่ประเทศไทยได้ 

ปริมาณคอนเทนต์ท่ีลดลงและพฤติกรรมการรับชมท่ีเปล่ียนไป
ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการน าเข้าคอนเทนต์แอนิเมชันจากต่างประเทศ และการผลิตเพื่อเข้า
ฉายในโรงภาพยนต์ ในขณะที่พฤติกรรมการรับชมคอนเทนต์ที่เปลี่ยนจากผ่านช่องโทรทัศน์ 
ไปรับชมผ่านแพลตฟอร์มอื่น ในระยะสั้นยังคงส่งผลลบอุตสาหกรรมแอนิเมชันไทย
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ภาพยนตร์แอนิเมชันท่ีเข้าฉาย
ในประเทศไทยในปี 2563

Spies in Disguise
มกราคม 2563 

Onward
มีนาคม 2563 

Scoob! 
เมษายน 2563 

Demon Slayer
ธันวาคม 2563 

Trolls World Tour
มิถุนายน 2563 

Soul
ธันวาคม 2563 



ธุรกิจการผลิตงานเกมโดยมีทรัพย์สนิทางปัญญา
ของตนเอง (IP Owner) 

โครงการต่าง ๆ ก าลังอยูใ่นช่วงของการผลติ เพื่อรอ
ฉายในช่วงเวลาทีป่ระเทศไทยสามารถลดมาตรการ lock 
down และเศรษฐกิจของประเทศฟื้นตวั

ธุรกิจการรับจ้างผลิตงาน (Outsource)

งานรับจ้างผลติจากต่างประเทศเพิ่มมากขึน้ จาก
ศักยภาพและความพร้อมในการ WFH ของผู้ปรกอบ
การในไทย

ธุรกิจการจัดจ าหน่าย น าเข้า และดูแลลขิสทิธิ์ 
(Distribution)

มาตรการความคมุการแพรร่ะบาดมีผลให ้
โรงภาพยนต์ต้องงดใหบ้ริการ จึงส่งผลใหร้ายไดจ้าก
อุตสาหกรรมในสว่นนี้หายไป

เจ้าของ IP และผู้จัดจ าหน่ายยังคง
รอเศรษฐกิจฟ้ืนตัว
โดยผู้ประกอบการหลายรายยังคงอยู่ในช่วงเตรียมความ
พร้อมเพื่อกลับมาเติบโตอีกครั้งหลังวิกฤติคลี่คลายลง

Outsource

IP Owner

Distribution

80
%

19
%

1%
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Disruption ในระยะสั้นของแพลตฟอร์ม OTT
ในปัจจุบันแพลตฟอร์ม OTT ได้ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างกับรายได้ของ
ผู้ประกอบการจากแพลตฟอร์มเดิมอย่าง Free TV และ Pay TV อย่าง
รวดเรว็ และกระตุ้นให้ผูร้บัชมเปลี่ยนพฤติกรรมและความต้องการรับชม ทั้ง
ในรูปแบบของเวลา สถานที่ และจ านวนคอนเทนต์ที่มีให้เลือกรับชม

257

200

82

ระบบนิเวศท่ีเปล่ียนแปลงส่งผลต่อ
โครงสร้างรายได้
การปิดการให้บริการโรงภาพยนต์ชั่วคราวและการรับ
ชอมผ่านโทรทัศน์ที่ลดลง ส่งกระทบเป็นลูกโซ่ต่อทั้ง
ระบบนิเวศของภาพยนตร์แอนิเมชัน และเป็นแรง
กระตุ้นให้ผู้ประกอบการต้องปรับตัว

หน่วย: ล้านบาท
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แอนิเมชันยังรอเวลาท่ีจะฟ้ืนตัว
โดยสัญญาณของการฟื ้นตัวเร ิ ่มม ีในเห็นในปี 2564 และคาดว่าม ูลค่า
อุตสาหกรรมจะค่อย ๆ ฟ้ืนตัวไปอยู่ใกล้เคียงกับช่วงก่อนวิกฤติภายในปี 2566

หน่วย: ล้านบาท การเติบโต (%)

แรงหนุน

แพลตฟอรม์ดจิิทัลที่เพิม่ขึน้น ามาซึง่
ช่องทางรบัชมใหมแ่ละเพิ่มฐานผูร้บัชม

เม็ดเงินลงทนุในอุตสาหกรรมสื่อที่ก าลงั
ฟื้นตัว

ศักยภาพของผู้ประกอบการท าใหไ้ทยเป็น
ฐานการผลิตคอนเทนต์ส าคญัในภมูภิาค

ความนิยมในภาพยนตแ์อนเิมชันที่ปรบัตวั
สูงขึ้นในช่วงปีหลงั

แรงต้าน

การเติบโตของแพลตฟอรม์ดิจิทัลท าให้การ
แข่งขนัไรพ้รมแดนยิง่ขึน้

ความไม่แนน่อนในการควบคุมการแพร่
ระบาดระลอกใหม่ ๆ 

ไทยยังขาดระบบนเิวศทีส่่งเสรมิการเตบิโต
ของผู้ประกอบการ การสร้าง soft power 
และการเข้าถึงแหลง่เงนิทุน

อุตสาหกรรมยงัคงพึ่งพาการรบัจ้างผลิต 
จึงไม่สามารถสรา้งมลูคา่เพิ่มได้มากนกั

ทักษะการพฒันาคอนเทนตส์ าหรบั AR/VR 
และ Metaverse ที่ยังไม่สูงมาก



1,960
ล้านบาท

อุตสาหกรรมคาแรคเตอร์หดตัวตามก าลังซ้ือท่ีลดลง
ความไม่แน่นอนและการปรับตัวลดลงของเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจในประเทศไทย ส่งผลให้สภาพ
คล่องทางการเงินของผู้บริโภคหลายกลุ่มลดลง และส่งผลต่อเน่ืองถึงก าลังซื้อสินค้ากลุ่มคาแรคเตอร์
ที่ส่วนใหญ่เป็นสินค้าเพื่อการสะสม

มูลค่าการบรโิภค

1,923 ล้านบาท

มูลค่าการผลติ

646 ล้านบาท



การปรับตัวและพัฒนา
Character Merchandising
ในช่วงที่ผู้บริโภคมีการจ าจ่ายใช้สอยเกี่ยวกับสินค้าในกลุ่มของ
เล่น และของสะสมลดลง ผู้ประกอบหลายเจ้าได้มีการปรับแผน
และพัฒนาคาแรคเตอร์ที่มีอยู่ให้กลายเป็นสินค้าอุปโภคบริโภค
แทนเพื่อให้เข้าถึงผู้บริโภคในวงกว้างมากขึ้น

Traditional License ได้รับผลกระทบท่ีหนักท่ีสุด
การรัดเข็มขัดของผู้บริโภคท าให้ผู้ผลิตสินค้าประเภทของสะสมหรือสินค้าฟุ่มเฟือย
ปรับลดก าลังการผลิตลง ส่งผลต่อเนื่องถึงรายได้ค่าลิขสิทธิ์ที่ผู ้ประกอบการใน
อุตสาหกรรมคาแรคเตอร์ที่ลดน้อยลงอย่างมาก
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หน่วย: ล้านบาท



Candy Girl 

Circle Dukdik

TuaGom Effect 
Stickers

Brown Effect 
Stickers

Miedie Big WordKanoon Cute Girl

JumbookaBear PleaseTiger Going Down
The Mountain

Mompig & Dadbear
Animated

ตัวอย่างสติกเกอร์ท่ีได้รับความนิยม
ในประเทศไทยในปี 2563 



ธุรกิจการผลิตงานเกมโดยมีทรัพย์สนิทางปัญญา
ของตนเอง (IP Owner) 

มูลค่าที่เพิ่มขึน้เกิดจาก การปรับตัวของผู้ประกอบการ
ในสินค้ากลุม่ Character Merchandising 
จากสินค้าในกลุ่มของเลน่และของสะสม เป็นสินค้า
อุปโภคบรโิภค

ธุรกิจการรับจ้างผลิตงาน (Outsource)

ปริมาณ งานรับจ้างผลิตลดลง จากการที่ตลาด 
Sticker Line เริ่มมีมูลค่าลดลง

ธุรกิจการจัดจ าหน่าย น าเข้า และดูแลลขิสทิธิ์ 
(Distribution)

COVID-19 ท าให้ ผู้บริโภคลดปริมาณการใช้จ่าย
โดยเฉพาะในสินค้ากลุม่ของเล่นและของสะสม

ผู้ประกอบการก าลังปรับตัวรับ
สภาพตลาดท่ีเปลี่ยนไป
ซึ่งผู้ประกอบการเจ้าของ IP เริ่มหันมาผลิตสินค้าอุปโภค
บริโภคโดยใช้คาแรคเตอร์ของตนเองมากขึ้น เพื่อทดแทน
ก าลังซื้อสินค้าของสะสมที่ลดลง

Outsource

IP Owner

Distribution

95
%

3%
2%
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ก าลังซ้ือท่ีกลับมาจะส่งเสริมการเติบโต
อุตสาหกรรมคาแรคเตอร์มีแนวโน้มจะฟื้นตัวช้า ๆ ท่ามกลางก าลังซื้อที่ปรับตัวดีขึ้น แต่
ปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์และต้นทุนการสร้างความนิยมในตัวคาแรคเตอร์ใหม่ ๆ ยังคงอยู่
ในระดับสูง

หน่วย: ล้านบาท การเติบโต (%)
แรงหนุน

ก าลังซื้อภายในประเทศทีค่่อย ๆ ฟื้นตัว
จากวิกฤติ

ความนิยมของการซือ้ขายสนิคา้ดจิิทัล
ประเภท Non-Fungible Token (NFT)

แรงต้าน

ปัญหาการละเมดิลขิสิทธิท์ี่ยงัคงไมไ่ด้
รับการแก้ไข

ต้นทุนในการสรา้ง awareness และ 
story ของคาแรคเตอรใ์หม่ทีสู่ง


