อุตสาหกรรมดิจท
ิ ล
ั คอนเทนต์ในประเทศไทยยังคงเติบโตท่ามกลางวิกฤติ
Covid-19 โดยมีอตุ สาหกรรมเกมเป็นตัวขับเคลื่อนหลัก
34,316

2563

ล้านบาท

+27%

ล้านบาท

+12%

2562

2563

มูลค่ารวมอุตสาหกรรมดิจท
ิ ล
ั คอนเทนต์
ประเทศไทย (2561 – 2563)

21,938
[+14%]

2563

3,056

2562

3,494

2561

2561

[+16%]

2561

ล้านบาท

27,873

25,440

2562

39,332
31,080

[+35%]

[-13%]
[-6.53%]

3,738
[-2%]

2563

1,960

2562

2,146

2561

[-9%]
[-2%]

2,197
[+12%]

อุตสาหกรรมเกมขยายตัวต่อเนือ
่ ง
จากปริ ม าณผู ้ เ ล่ น เกมที ่ เ พิ ่ ม ขึ ้ น
เทคโนโลยีที่ทาให้ประสบการณ์การ
เล่นเกมดีขน
ึ้ และการเข้าถึงเกมที่ทา
ได้ง่ายขึ้นผ่านสมาร์ทโฟน

อุตสาหกรรมแอนิเมชันต้องรอฟืน
้
ตัวต่อไป
หลังจากได้รับผลกระทบอย่างหนัก
จากมาตรการควบคุ ม การแพร่
ระบาดและพฤติกรรมของผู้รับชมที่
เปลี่ยนแปลงไป

อุตสาหกรรมคาแรคเตอร์ตอ
้ ง
ปรับตัวรับวิกฤติ
จากก าลั ง ซื ้ อ สิ น ค้ า ประเภทของ
สะสมที ่ ปรั บ ตั ว ลดลง แต่แนวโน้ ม
เศรษฐกิจ ที่ ปรั บตัว ดีข ึ ้น จะช่ว ยให้
อุ ตสาหกรรมกลับ มาเติบ โตได้อ ี ก
ครั้ง

อุตสาหกรรมดิจท
ิ ล
ั คอนเทนต์ไทยมี
ศักยภาพทีจ
่ ะขยายตัวต่อเนื่อง

แรงหนุน

อุตสาหกรรมเกมยังสามารถเติบโตได้ในระดับสูงจากระบบนิเวศที่แข็งแกร่งขึ้น ในขณะที่
อุตสาหกรรมแอนิเมชันและคาแรคเตอร์เริ่มเห็นสัญญาณการฟื้นตัวที่ชัดเจนขึ้น
หน่วย: ล้านบาท

ระบบนิเวศของอุตสาหกรรมเกม ทั้ง
องค์ประกอบด้านเทคโนโลยี ต้นทุนการ
พัฒนา รูปแบบธุรกิจ และฐานผู้เล่น

การเติบโต (%)

100,000

30%
27%

ความนิยมในภาพยนตร์แอนิเมชัน
แพลตฟอร์มดิจิทัลที่เพิม
่ ช่องทางรับชม และ
ศักยภาพของผู้ผลิตแอนิเมชันของไทย

26%
23%

80,000
19%

กาลังซื้อภายในประเทศทีค
่ ่อย ๆ ฟื้นตัวจาก
วิกฤติและความนิยมของสินค้าดิจิทัล
ประเภท Non-Fungible Token (NFT)

20%

60,000

แรงต้าน

14%
12%

40,000

72,703

20,000
27,873

31,081

39,332

2561

2562

2563

49,649

2564F

59,136

2565F

2566F

10%

0%

ไทยยังคงยังขาดการส่งเสริมและการ
ผลักดันนักพัฒนาดิจิทล
ั คอนเทนต์ ไม่
สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มนอกเหนือจาก
จากนาเข้าและรับจ้างผลิตได้
เม็ดเงินลงทุนและการเข้าถึงแหล่งทุนของ
ผู้ประกอบการดิจิทัลคอนเทนต์

Disruption และโอกาสของอุตสาหกรรมดิจท
ิ ัลคอนเทนต์ไทย
จากเทคโนโลยีและ use case ใหม่ ๆ ที่กาลังเกิดขึ้น

Augmented Reality (AR) คือ
เทคโนโลยีท ี่ผ สานโลกเสมือ นเข้า
กับโลกความเป็นจริง
Virtual Reality (VR) คือการ
จ าลองสภาพแวดล้อมจริงในโลก
เสมือนจริง
Extended Reality (XR) เป็นการ
เอาความจริงมาต่อยอดผ่านการ
ผสานความสามารถทั้ ง ของ AR
และ VR เข้าด้วยกัน

เทคโนโลยีกลุ่มนี้ส ามารถน าไปใช้
ก ั บ เ ก ม แ อ น ิ ม ชั น แ ล ะ ด ิ จ ิ ท ั ล
คาแรคเตอร์ ไ ด้ ซึ ่ ง ล้ ว นแล้ ว แค่
ต้อ งการคอนเทนต์เ ฉพาะทั้ง นั้ น
ซึ่งเป็นโอกาสของผู้พัฒนาไทยที่มี
ทักษะการพัฒนาคอนเทนต์ 3 มิติ

Blockchain คือเทคโนโลยีระบบ
การเก็บข้อมูลที่ไม่มีตัวกลาง โดย
บล็อกเชนมีศักยภาพมากพอที่จะ
เปลี่ยนแปลงโลกได้ในหลายมิติและ
สามารถน าไปใช้ได้กับหลาย
อุ ต สาหกรรมดิ จ ิ ท ั ล คอนเทนต์
เช่นเดียวกัน
ตั ว อย่ า งกรณี ก ารใช้ ง านที ่ เ พิ ่ ม
มากขึ้นคือเกมที่น า crypto และ
non-fungible token (NFT) เข้า
มาเพื่อ เพิ่ ม ลูก เล่น และสร้า งเป็ น
โมเดลธุ ร กิ จ ใหม่ ใ ห้ ผ ู ้ เ ล่ น สร้ า ง
รายได้จากการเล่นได้
และ NFT เองยังสามารถเป็นแหล่ง
รายได้ใหม่ ให้กับผู้ประกอบการใน
อุตสาหกรรมแอนิเมชัน
และ คาแรคเตอร์เช่นเดียวกัน

Metaverse คือ การสร้า งพื้น ที่
ดิ จ ิ ท ั ล ที ่ เ หมื อ นจริ ง มากยิ ่ ง ขึ ้ น
เป็นการสร้างสภาพแวดล้อมของ
โลกเสมือนจริงที่ผู้ใช้งานสามารถ
เข้า ถึงผ่านอินเทอร์เ น็ต เป็นการ
ต่อยอดของการใช้งานเทคโนโลยี
AR/VR ผสมผสานกับเทคโนโลยี
บล็ อ กเชน ให้ ผ ู ้ ใ ช้ ง านสามารถ
ครอบครองที ่ด ิน เสมือ นจริง และ
สินทรัพย์ดิจิทล
ั ได้ หรืออาจใช้สกุล
เงินดิจิทัลแทน
โดยผู้พัฒ นาหลายรายเริ่ม หันมา
พัฒนาเกมหรือแอนิเมชันประเภท
เมตาเวิร์สมากขึ้น เพื่อให้ผู้ชมหรือ
ผู ้ เ ล่ น สามารถด าดิ ่ ง ไปกั บ โลก
ดิจ ิทัลได้มากกว่าเพียงแค่การนั่ง
ดูหรือนั่งเล่น

depa มีบทบาทในการผลักดันอุตสาหกรรมดิจท
ิ ัลคอนเทนต์ไทย
เพื่อสร้างการเติบโตได้อย่างเป็นยัง
่ ยืน

และประสบการณ์แก่บุคลากรใอุตสาหกรรม
ให้มีประสิทธิภาพและความเชี่ยวชาญมาก
ยิ่งขึ้น เพื่อเพิม
่ ขีดความสามารถ ให้
ทัดเทียมกับระดับโลก

ให้กับบริษัท Start Up หรือ ผู้ประกอบการ
รายย่อย เพื่อให้มค
ี วามเข้าใจในการประกอบ
ธุรกิจ หาผู้ลงทุน หรือผู้ซื้อที่มค
ี วาม
ต้องการตรงกันได้

ในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนและตลาดในระดับ
สากล โดยเปิดโอกาสในการเข้าถึงกลุ่มนัก
ลงทุนของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม
ดิจิทัลคอนเทนต์ ผ่านรูปแบบของ การ
เจรจาจับคู่ธรุ กิจ (Business Matching)

แพลตฟอร์มวิดโี อสั้น สนับสนุนการผลิต
คอนเทนต์ทม
ี่ ค
ี ณ
ุ ภาพสูส
่ ง
ั คมไทย และช่วยใน
การพัฒนาทักษะการประยุกต์ใช้แพลตฟอร์ม
ดิจิทัล ในการต่อยอดและขยายตลาดทาง
ธุรกิจให้กับผูป
้ ระกอบการธุรกิจทุกขนาดใน
ประเทศไทย

ความเป็นมืออาชีพแก่บุคลากรใน
ภาคอุตสาหกรรม ผ่านหลักสูตรการ
ฝึกอบรมที่มค
ี ุณภาพ มาตรฐาน ให้ผผ
ู้ ลิต
และผู้พัฒนามีศก
ั ยภาพและมาตรฐาน
เทียบเคียงกับผูป
้ ระกอบการระดับโลก

ด้านเทคโนโลยีดจ
ิ ิทัลเพื่อสร้างโอกาสให้
เยาวชนรุน
่ ใหม่ทม
ี่ ค
ี วามสนใจในอาชีพ
อินฟลูเอนเซอร์ สามารถสร้างสรรค์และ
เสริมสร้างทักษะความรูด
้ า้ นการสื่อสารอย่าง
สร้างสรรค์พร้อมขับเคลื่อนสังคมออนไลน์ให้
มีคุณภาพผ่านโซเชียลแพลตฟอร์ม

อุตสาหกรรมเกมรอดพ้นจาก Coronavirus มาอย่างสวยงาม

เกมเป็นอุตสาหกรรมที่กาลังขยายตัวทั่วโลกรวมทั้งในประเทศไทย และยังคงมีแนวโน้มจะเติบโตต่อเนื่อง จาก
การมีโมเดลธุรกิจใหม่ ๆ ตามการพัฒนาของเทคโนโลยีที่เพิม
่ ประสบการณ์และดึงดูดผูเ้ ล่นมากขึ้น การขยายตัว
ของ E-Sport ความนิยมของการใช้เกมเป็นพื้นที่สังสรรค์ออนไลน์ และการระบาดของโควิด-19 ที่ทาให้การเล่น
เกมเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมเมื่อต้องอยู่ที่บ้าน

มูลค่าการบริโภค

33,908

ล้านบาท

34,316
ล้านบาท

มูลค่าการผลิต

837

ล้านบาท

ความนิ ย มของเกมบนสมาร์ ทโฟนกระตุ ้ น ความ
นิยมของเกมแพลตฟอร์มอื่น ๆ เช่นกัน

การเล่นเกมบนสมาร์ทโฟนที่สามารถเล่นได้ทุกที่ทุกเวลา และโมเดลธุรกิจแบบ freeto-play สามารถดึงดูดผู้เล่นเกมรายใหม่ได้มาก และเกิดความนิยมต่อเนื่องไปยังเกม
บนแพลตฟอร์มอื่นทั้ง PC และ Console เช่นกัน

หน่วย: ล้านบาท

Android

iOS

PC

Console

Arcade

12,000
11,077

10,000
9,937

8,231

8,000

6,000
4,785

4,000

โมเดลธุรกิจของเกมกาลังวิวัฒนาการ

โมเดลทางธุรกิจของเกมในปั จจุบันไม่ได้เน้นการขายตั วเกมเป็ น
หลัก แต่เน้นการสร้างเครือข่าย (network) ที่ให้ผู้เล่นชักชวนเพื่อน
มาเล่นเกมเพื่อขยายฐานลูกค้า และทาให้ผู้เล่นอยู่ในระบบนิเวศของ
เกมนานขึ้น อีกทั้งยังมีโมเดลธุรกิจที่น่าจับตามองคือ play-toearn

2,000

251

2561

2562

2563

เกมจากผูพ
้ ฒ
ั นาจาก
ต่างประเทศ

ยังคงได้รับความนิยมในหมูเ่ กมเมอร์ชาวไทย แต่ศักยภาพ
ของผู้พัฒนาเกมของไทยที่เพิม
่ ขึ้นก็เป็นโอกาสเพิ่มรายได้
ให้แก่เศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศไทย

ธุรกิจการผลิตงานเกมโดยมีทรัพย์สน
ิ ทางปัญญา
ของตนเอง (IP Owner)
มูลค่าที่เพิ่มขึน
้ มาจาก แพลตฟอร์ม PC โดยเป็นรายได้
จากการดาวน์โหลด การใช้จ่ายภายในเกม และการขาย/
ให้เช่าลิขสิทธิเ์ กม

ธุรกิจการรับจ้างผลิตงาน (Outsource)

IP Owner

Outsource

1.2
%

0.4
%

ผู้ประกอบการส่วนใหญ่อยูใ่ นช่วงของการ พัฒนา IP
ของตนเอง ทาให้การรับงานรับจ้างผลิตลดลง

ธุรกิจการจัดจาหน่าย นาเข้า และดูแ98
ลลิขสิทธิ์
%
(Distribution)
COVID19 ทาให้ ผู้เล่นมีเวลาเล่นเพิ่มมากขึ้น ส่งผล
ต่อเนื่องให้ใช้จ่ายภายในเกมมากมากขึน
้ ตามไปด้วย

98
%
Distribution

ตัวอย่างเกมที่ได้รับความนิยมบนแพลตฟอร์มสมาร์ทโฟน
ในประเทศไทยในปี 2563

Garena Free Fire

Garena International

Garena ROV

Garena International

PUBG MOBILE

Coin Master

eFootball PES 2021

Poker Dummy Slot

Casino Thai - Comedy

Dummy Hero

Alpaca World HD+

Pakapow

GAMEINDY

GAMEINDY

Tencent Mobile
International

SLAPCOM

Moon Active

Ammonite Studio

Konami Digital
Entertainment

Varisoft

ตัวอย่างเกมที่ได้รับความนิยมบนแพลตฟอร์ม PC
ในประเทศไทยในปี 2563

KINGDOMS REBORN

FANTASY EXPEDITION

TIMELIE

DUAL GEAR

Earthshine

Urnique Studio

LW.C

Orbital Speed Studio

ตัวเลือกการชาระเงิน
หน่วย: ล้านบาท
25,000

In-app
Purchase

Retail

Advertise
ment

ในปัจจุบ ันมีเพิ่ ม มาขึ้นจากก่อนหน้านี้ที่ ใ ช้บัตรเครดิตและ
บัตรเติม เงินเป็นหลัก ซึ่งสร้างความสะดวกให้กับผู้เล่นใน
การการขายสินค้าดิจิทัลในเกม

Others

21,938

20,000

15,000

11,484

10,000

รายได้จากสินค้าดิจิทัล

5,000

348

2561

2562

2563

5

เป็ นแหล่ ง รายได้ ห ลั ก ของผู ้ พ ั ฒ นาเกม จากความ
นิยมของการเล่นเกมแบบ free-to-play การชาระเงิน
ที่สะดวกขึ้น ผู้เล่นกลุ่มใหม่ที่มีก าลังซื้อมากขึ้น และ
เวลาที่ผู้เล่นอยู่ในระบบนิเวศของเกมที่ยาวนานขึ้น

แนวโน้มการขยายตัวยังสดใส

แรงหนุน

การเติบโตของอุตสาหกรรมเกม ไม่เพียงแต่ทาให้เกิดการแข่งขันกันผลิตเกมคุณภาพ
ดีและสร้างฐานผู้เล่นที่เหนียวแน่นเท่านั้น แต่ยังคงดึงดูดผู้เล่นและผู้ประกอบการจาก
แพลตฟอร์มอื่นเข้ามาอีกด้วย

หน่วย: ล้านบาท

เทคโนโลยีใหม่และฮาร์ดแวร์ที่ช่วยให้
ประสบการณ์ในการเล่นเกมดีขน
ึ้
ต้นทุนการพัฒนาเกมทีล
่ ดลง

การเติบโต (%)

100,000

การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของกลุ่มผู้
เล่นและค่านิยมของการเล่นเกม

40%
35%

80,000

30%
24%

60,000

40,000

30%

20%

14%

20%

16%

20,000
21,938

25,440

34,316

2561

2562

2563

2564F

53,531

2565F

2566F

แรงต้าน

การสนับสนุนจากภาครัฐทีเ่ ป็นรูปธรรม
ต่อเนื่อง

ปัญหาการขาดแคลนฮาร์ดแวร์ในระยะสั้น

66,500
44,542

อาชีพที่เกี่ยวข้องกับเกมเพิ่มมากขึน
้ และ
เม็ดเงินโฆษณาจากการ “tie-in” ของ
แบรนด์ต่าง ๆ

10%

ไทยยังคงยังขาดการส่งเสริมและการ
ผลักดันนักพัฒนาเกม ไม่สามารถสร้าง
มูลค่าเพิ่มนอกเหนือจากจากนาเข้าได้

0%

เม็ดเงินลงทุนและการเข้าถึงแหล่งทุนของ
ผู้ประกอบการ
ในสังคมวงกว้างเกมยังคงถูกมองเป็น
เพียงสิ่งทีใ่ ห้ความบันเทิง

อุตสาหกรรมแอนิเมชันหดตัวลงเป็นปีที่ 6 ติดต่อกัน

การแพร่ระบาดของ Coronavirus ทาให้ประเทศประเทศไทยมีมาตรการ lock down ในหลายพื้นที่
ซึ่งส่งผลกระทบกับการเปิดทาการของโรงภาพยนตร์และรายได้จากภาพยนต์แอนิเมชัน ยิ่งไปกว่า
นั้นยังเป็นแรงกระตุ้นให้ผู้บริโภคเปลี่ยนพฤติกรรมและช่องทางการรับชมแอนิเมชัน ผ่านแฟลต
ฟอร์ม OTT จากต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น

มูลค่าการบริโภค

1,413

ล้านบาท

3,056
ล้านบาท

มูลค่าการผลิต

2,873

ล้านบาท

ปริมาณคอนเทนต์ที่ลดลงและพฤติกรรมการรับชมที่เปลี่ยนไป

ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการนาเข้าคอนเทนต์แอนิเมชันจากต่างประเทศ และการผลิตเพื่อเข้า
ฉายในโรงภาพยนต์ ในขณะที่พฤติกรรมการรับชมคอนเทนต์ที่เปลี่ยนจากผ่านช่องโทรทัศน์
ไปรับชมผ่านแพลตฟอร์มอื่น ในระยะสั้นยังคงส่งผลลบอุตสาหกรรมแอนิเมชันไทย

CG

1,200

Animated Animated Animated
Animation
TVC
Series Feature Film for Game

Animation
for Education

1,000

Others

973

800
730

600

433

400

369

ศักยภาพของผู้งานรับจ้างผลิตของไทยช่วย
พยุงมูลค่าอุตสาหกรรม
ศั ก ยภาพและความพร้ อ มในการท างานจากที ่ บ ้ า นของ
ผู้ ประกอบการในกลุ่ มผู้ รั บจ้ างผลิต ของประเทศไทยสามารถ
ดึง ดูด เม็ดเงิ นลงทุ นว่ าจ้างผลิตแอนิเมชั นให้ไ หลจากประเทศ
เพื่อนบ้านเข้าสู่ประเทศไทยได้

331

200

206

13

2561

2562

2563

ภาพยนตร์แอนิเมชันที่เข้าฉาย
ในประเทศไทยในปี 2563

Spies in Disguise
มกราคม 2563

Onward

มีนาคม 2563

Scoob!

เมษายน 2563

Trolls World Tour
มิถุนายน 2563

Demon Slayer
ธันวาคม 2563

Soul

ธันวาคม 2563

เจ้าของ IP และผู้จัดจาหน่ายยังคง
รอเศรษฐกิจฟื้นตัว
โดยผู้ประกอบการหลายรายยังคงอยู่ในช่วงเตรียมความ
พร้อมเพื่อกลับมาเติบโตอีกครั้งหลังวิกฤติคลี่คลายลง

ธุรกิจการผลิตงานเกมโดยมีทรัพย์สน
ิ ทางปัญญา
ของตนเอง (IP Owner)
โครงการต่าง ๆ กาลังอยูใ่ นช่วงของการผลิต เพื่อรอ
ฉายในช่วงเวลาทีป
่ ระเทศไทยสามารถลดมาตรการ lock
down และเศรษฐกิจของประเทศฟื้นตัว

IP Owner
Distribution

19
%
ธุรกิจการรับจ้างผลิตงาน (Outsource)

1%

งานรับจ้างผลิตจากต่างประเทศเพิ่มมากขึน
้ จาก
ศักยภาพและความพร้อมในการ WFH ของผู้ปรกอบ
การในไทย

ธุรกิจการจัดจาหน่าย นาเข้า และดูแลลิขสิทธิ์
(Distribution)
มาตรการความคุมการแพร่ระบาดมีผลให้
โรงภาพยนต์ต้องงดให้บริการ จึงส่งผลให้รายได้จาก
อุตสาหกรรมในส่วนนี้หายไป

80
%
Outsource

Disruption ในระยะสั้นของแพลตฟอร์ม OTT
หน่วย: ล้านบาท

Free TV

Pay TV

Theatre

ในปัจจุบันแพลตฟอร์ม OTT ได้ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างกับรายได้ของ
ผู ้ ป ระกอบการจากแพลตฟอร์ ม เดิ ม อย่ า ง Free TV และ Pay TV อย่ า ง
รวดเร็ว และกระตุ้นให้ผรู้ บ
ั ชมเปลี่ยนพฤติกรรมและความต้องการรับชม ทั้ง
ในรูปแบบของเวลา สถานที่ และจานวนคอนเทนต์ที่มีให้เลือกรับชม

Others

800
700

600
500
400
300
257

200

200
82

100

73

2561

2562

2563

ระบบนิเวศที่เปลี่ยนแปลงส่งผลต่อ
โครงสร้างรายได้

การปิดการให้บริการโรงภาพยนต์ชั่วคราวและการรับ
ชอมผ่านโทรทัศน์ที่ลดลง ส่งกระทบเป็นลูกโซ่ต่อทั้ง
ระบบนิ เ วศของภาพยนตร์ แ อนิ เ มชั น และเป็ น แรง
กระตุ้นให้ผู้ประกอบการต้องปรับตัว

แอนิเมชันยังรอเวลาทีจ
่ ะฟืน
้ ตัว

แรงหนุน

โดยสั ญ ญาณของการฟื ้ น ตั ว เริ ่ ม มี ใ นเห็ น ในปี 2564 และคาดว่ า มู ล ค่ า
อุตสาหกรรมจะค่อย ๆ ฟื้นตัวไปอยู่ใกล้เคียงกับช่วงก่อนวิกฤติภายในปี 2566

หน่วย: ล้านบาท

เม็ดเงินลงทุนในอุตสาหกรรมสื่อที่กาลัง
ฟื้นตัว

การเติบโต (%)

5,000

ศักยภาพของผู้ประกอบการทาให้ไทยเป็น
ฐานการผลิตคอนเทนต์สาคัญในภูมภ
ิ าค

20%

4,000

8%

10%

10%

2%

3,000
-2%

0%
-7%

2,000

-13%

3,127

3,387

3,738

3,494

3,056

2561

2562

2563

2564F

2565F

2566F

แรงต้าน

ความนิยมในภาพยนต์แอนิเมชันที่ปรับตัว
สูงขึ้นในช่วงปีหลัง

การเติบโตของแพลตฟอร์มดิจิทัลทาให้การ
แข่งขันไร้พรมแดนยิง
่ ขึน
้
ความไม่แน่นอนในการควบคุมการแพร่
ระบาดระลอกใหม่ ๆ

3,715

1,000

-

แพลตฟอร์มดิจิทัลที่เพิม
่ ขึน
้ นามาซึง
่
ช่องทางรับชมใหม่และเพิ่มฐานผูร้ บ
ั ชม

-10%

ไทยยังขาดระบบนิเวศทีส
่ ่งเสริมการเติบโต
ของผู้ประกอบการ การสร้าง soft power
และการเข้าถึงแหล่งเงินทุน

-20%

อุตสาหกรรมยังคงพึ่งพาการรับจ้างผลิต
จึงไม่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้มากนัก
ทักษะการพัฒนาคอนเทนต์สาหรับ AR/VR
และ Metaverse ที่ยังไม่สูงมาก

อุตสาหกรรมคาแรคเตอร์หดตัวตามกาลังซื้อที่ลดลง

ความไม่แน่นอนและการปรับตัวลดลงของเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจในประเทศไทย ส่งผลให้สภาพ
คล่องทางการเงินของผู้บริโภคหลายกลุ่มลดลง และส่งผลต่อเนื่องถึงกาลังซื้อสินค้ากลุ่มคาแรคเตอร์
ที่ส่วนใหญ่เป็นสินค้าเพื่อการสะสม

มูลค่าการบริโภค

1,923

ล้านบาท

1,960
ล้านบาท

มูลค่าการผลิต

646

ล้านบาท

Traditional License ได้รับผลกระทบที่หนักที่สุด

การรัดเข็มขัดของผู้บริโภคทาให้ผู้ผลิตสินค้าประเภทของสะสมหรือสินค้าฟุ่มเฟือย
ปรับลดก าลัง การผลิตลง ส่งผลต่ อเนื่ องถึงรายได้ ค่าลิข สิทธิ์ ที่ผู ้ประกอบการใน
อุตสาหกรรมคาแรคเตอร์ที่ลดน้อยลงอย่างมาก

หน่วย: ล้านบาท
1,600

Traditional
License

Digital License

Character Character Design
Merchandising
Services

1,400

1,200

1,000

969

800

600
510

การปรับตัวและพัฒนา
Character Merchandising

ในช่วงที่ผู้บริโภคมีการจาจ่ายใช้สอยเกี่ยวกับสินค้าในกลุ่มของ
เล่น และของสะสมลดลง ผู้ประกอบหลายเจ้าได้มีการปรับแผน
และพัฒนาคาแรคเตอร์ที่มีอยู่ให้กลายเป็นสินค้าอุปโภคบริโภค
แทนเพื่อให้เข้าถึงผู้บริโภคในวงกว้างมากขึ้น

400

447

200
34

0
2561

2562

2563

ตัวอย่างสติกเกอร์ที่ได้รับความนิยม
ในประเทศไทยในปี 2563

Candy Girl

Mompig & Dadbear
Animated

Kanoon Cute Girl

Tiger Going Down
The Mountain

Miedie Big Word

Brown Effect
Stickers

TuaGom Effect
Stickers

Bear Please

Jumbooka

Circle Dukdik

ผู ้ ป ระกอบการก าลั ง ปรั บ ตั ว รั บ
สภาพตลาดที่เปลี่ยนไป

ซึ่งผู้ประกอบการเจ้าของ IP เริ่มหันมาผลิตสินค้าอุปโภค
บริโภคโดยใช้คาแรคเตอร์ของตนเองมากขึ้น เพื่อทดแทน
กาลังซื้อสินค้าของสะสมที่ลดลง

ธุรกิจการผลิตงานเกมโดยมีทรัพย์สน
ิ ทางปัญญา
ของตนเอง (IP Owner)
มูลค่าที่เพิ่มขึน
้ เกิดจาก การปรับตัวของผู้ประกอบการ
ในสินค้ากลุม
่ Character Merchandising
จากสินค้าในกลุ่มของเล่นและของสะสม เป็นสินค้า
อุปโภคบริโภค

Outsource
IP Owner

3%

2%

ธุรกิจการรับจ้างผลิตงาน (Outsource)
ปริมาณ งานรับจ้างผลิตลดลง จากการที่ตลาด
Sticker Line เริ่มมีมูลค่าลดลง

ธุรกิจการจัดจาหน่าย นาเข้า และดูแลลิขสิทธิ์
(Distribution)
COVID-19 ทาให้ ผู้บริโภคลดปริมาณการใช้จ่าย
โดยเฉพาะในสินค้ากลุม
่ ของเล่นและของสะสม

95
%
Distribution

กาลังซื้อที่กลับมาจะส่งเสริมการเติบโต

อุตสาหกรรมคาแรคเตอร์มีแนวโน้มจะฟื้นตัวช้า ๆ ท่ามกลางกาลังซื้อที่ปรับตัวดีขึ้น แต่
ปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์และต้นทุนการสร้างความนิยมในตัวคาแรคเตอร์ใหม่ ๆ ยังคงอยู่
ในระดับสูง

หน่วย: ล้านบาท

4,000

แรงหนุน

การเติบโต (%)

12%

12%

12%

3,000

15%

กาลังซื้อภายในประเทศทีค
่ ่อย ๆ ฟื้นตัว
จากวิกฤติ

10%

ความนิยมของการซือ
้ ขายสินค้าดิจิทัล
ประเภท Non-Fungible Token (NFT)

5%
1%

2,000

0%

-2%

1,000

2,197

2,147

1,960

1,980

2,218

2,488

-5%

-9%

2561

2562

2563

2564F

2565F

2566F

-10%

แรงต้าน
ปัญหาการละเมิดลิขสิทธิท
์ ี่ยง
ั คงไม่ได้
รับการแก้ไข
ต้นทุนในการสร้าง awareness และ
story ของคาแรคเตอร์ใหม่ทส
ี่ ูง

