
 

 

        
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ผู้ ให้บริการกลุ่ม Over-the-Top (OTT)1 โดยเฉพาะอย่างย่ิง ผู้ ให้บริการแพร่ภาพและเสียงผ่านโครงข่าย
อินเทอร์เน็ต เข้ามาแข่งขนัให้บริการแพร่ภาพรายการทีวีผ่านช่องทางออนไลน์มากขึน้ ส่งผลให้ทางเลือกของผู้ชม
ในการชมรายการทีวีผ่านช่องทางออนไลน์มีความหลากหลายมากขึน้ รวมถงึพฤติกรรมของผู้ชมเปลี่ยนแปลงไป 

การแพร่ภาพรายการทีวผ่ีานช่องทางออนไลน์คกึคัก 
ผู้ให้บริการ OTT แข่งขันให้บริการแพร่ภาพรายการทวีีผ่านช่องทางออนไลน์มากขึน้ 
 ตลาดการแพร่ภาพรายการทีวีผ่านช่องทางออนไลน์คึกคัก ตอบโจทย์การชมรายการทีวีได้

ตามความสนใจ รวมถงึชมรายการทีวีได้ทุกที่ทุกเวลา 

ปฏิเสธไม่ได้ว่า การใช้ชีวิตประจ าวนัของคนไทยมีแนวโน้มเช่ือมโยงกับโลกออนไลน์มากขึน้ โดยปริมาณ
การใช้บริการข้อมลูผ่านโครงข่าย 3G/4G ของคนไทยโดยเฉลี่ยในปี 2560 ท่ีคาดวา่น่าจะมีแนวโน้มเพ่ิมขึน้ไปสู ่2.9 
GB ต่อคนต่อเดือน จากในปี 2556 ซึง่อยู่ท่ี 0.4 GB ต่อคนต่อเดือน สะท้อนว่า คนไทยมีแนวโน้มรับข้อมลูต่างๆ 

                                                                                 
1 ผู้ให้บริการแพร่ภาพและเสียงผ่านโครงข่ายอื่น ที่นอกเหนือจากโครงข่ายวิทยุ-โทรทศัน์แบบเดิม 

 
 

 ผู้ ให้บริการกลุ่ม OTT เข้ามาแข่งขนัให้บริการแพร่ภาพรายการทีวีผ่านช่องทางออนไลน์มากขึน้ โดยมีรูปแบบ
การประกอบธุรกิจท่ีแตกต่างกัน โดยกลุ่มท่ีให้บริการชมรายการทีวีผ่านช่องทางออนไลน์เป็นบริการหลัก 
สามารถสร้างรายได้ในรูปแบบตา่งๆ เช่น คา่สมคัรสมาชิก ค่าใช้บริการจากการชมตามจริง ค่าโฆษณา เป็นต้น 
ในขณะท่ี กลุม่ท่ีให้บริการชมรายการทีวีผ่านช่องทางออนไลน์เป็นบริการเสริมจากธุรกิจดัง้เดิม สามารถอาศยั
การให้บริการชมรายการทีวีผ่านช่องทางออนไลน์สร้างมลูคา่เพ่ิมให้กบัธุรกิจได้ 

 การชมรายการทีวีผ่านช่องทางออนไลน์ของคนไทยส่วนใหญ่ยงัเป็นการชมแบบไม่เสียเงิน โดยเป็นการชมบน
แพลตฟอร์มของผู้ ให้บริการกลุ่ม OTT ในกลุ่มผู้ ให้บริการโซเชียลเน็ตเวิร์ค และกลุ่มผู้ประกอบการทีวีดิจิตอล 
ซึง่ผู้ ให้บริการกลุม่ดงักลา่วมีรายได้จากคา่โฆษณา โดย ศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดว่า รายได้ค่าโฆษณาของผู้
ให้บริการกลุ่ม OTT ในปี 2560 น่าจะอยู่ที่ 6,000-6,200 ล้านบาท เตบิโตร้อยละ 20-24 จากในปี 2559 

 แม้ผู้ ชมมีทางเลือกในการชมรายการทีวีผ่านช่องทางออนไลน์ แต่ยังมีข้อจ ากัดบางประการ เช่น ค่าใช้จ่ายใน
การสมคัรสมาชิกหรือการชมรายการบางประเภท การจ ากดัความเร็วในการใช้งานแพ็คเกจอินเทอร์เน็ต คอน
เทนต์รายการทีวีบางประเภทที่ยงัตอบโจทย์ผู้ชมเฉพาะกลุม่ เป็นต้น สง่ผลให้ผู้ชมสว่นใหญ่น่าจะยงัชมรายการ
ทีวีผ่านโทรทศัน์เป็นช่องทางหลกั 

ผูใ้หบ้ริการ OTT แข่งขนัแพร่ภาพรายการผ่านช่องทางออนไลน์

มากข้ึน รบักระแสทีวีออนไลนเ์ป็นทางเลือกส าหรบัผูช้ม 

ฉบบัสง่สือ่มวลชน 

CURRENT ISSUE 
ปีที่ 23 ฉบบัท่ี 2849 

วนัท่ี 12 มิถนุายน 2560 

             ประเดน็ส าคัญ 



  

 

2 CURRENT ISSUE 

ผ่านช่องทางออนไลน์ได้ทกุท่ีและทกุเวลามากขึน้ โดยการชมรายการทีวีผ่านช่องทางออนไลน์เป็นหนึ่งในกิจกรรม
ท่ีได้รับความนิยม สอดคล้องกบัข้อมลูที่คนไทยใช้เวลาชมคอนเทนต์บน YouTube ซึง่เป็นแพลตฟอร์มทีวีออนไลน์

ท่ีได้รับความนิยมอย่างสงู โดยเฉลี่ยถงึ 1.9 ชัว่โมงต่อวนั2 และส่งผลให้เม็ดเงินโฆษณาผ่าน YouTube ในปี 2559 

อยู่ท่ี 1,526 ล้านบาท3 โดยขยายตวัได้เกือบสองเท่าในระยะเวลาสองปี 

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า การชมรายการทีวีผ่านช่องทางออนไลน์สามารถตอบโจทย์ผู้ชม ทัง้
การเลือกชมรายการทวีีได้ตรงตามความสนใจ รวมถงึสามารถชมรายการทีวีได้ทุกที่และทุกเวลา โดยใน
ระยะที่ผ่านมา ตลาดการแพร่ภาพรายการทวีีผ่านช่องทางออนไลน์มีความคึกคักมากขึน้ ทัง้จากการเข้า
สู่ตลาดของผู้ให้บริการกลุ่ม OTT รายใหม่ รวมถึงการแข่งขันจัดแพ็คเกจกระตุ้นการสมัครสมาชิกและ
การชมรายการทวีีออนไลน์บางประเภท 

นอกจากนี ้ผู้ประกอบการทวีีดจิติอลส่วนใหญ่ยงัรุกขยายช่องทางการชมรายการทีวี ผ่านช่องทาง
ออนไลน์ ทัง้เว็บไซต์ และแอพพลิเคชั่ นของตนเอง รวมถึงโซเชียลเน็ตเวิร์ค โดยมุ่งกระตุ้นให้เกิด
ปฏสัิมพันธ์จากผู้ชมที่ชมรายการทวีีผ่านช่องทางออนไลน์ เช่น การติดตาม การแชร์รายการทีวี เป็นต้น 
ซึ่งช่วยกระจายการชมรายการทีวีไปสู่ผู้ชมในโลกออนไลน์ในวงกว้างได้มากขึน้ ที่จะน ามาซึ่งเม็ดเงิน
โฆษณาจากช่องทางออนไลน์ สอดคล้องกับภาพที่ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ประกาศเพิ่มสัดส่วนรายได้ค่า
โฆษณาจากช่องทางออนไลน์ในปี 2560 

 ผู้ให้บริการกลุ่ม OTT แข่งขันให้บริการแพร่ภาพรายการทีวีผ่านช่องทางออนไลน์มากขึน้ 
โดยมีรูปแบบการประกอบธุรกิจท่ีแตกต่างกัน 

ตลาดการแพร่ภาพรายการทีวีผ่านช่องทางออนไลน์มีความคกึคกัมากขึน้  ส่งผลให้ผู้ ให้บริการกลุ่ม OTT 
เข้ามาแข่งขนัให้บริการแพร่ภาพรายการทีวีผ่านช่องทางออนไลน์มากขึน้ ผู้ ให้บริการกลุม่ OTT ในประเทศไทยจึงมี
ความหลากหลาย และมุง่น าเสนอรายการทีวีออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์มตา่งๆ เช่น เว็บไซต์ และแอพพลิเคชัน่ของผู้
ให้บริการเอง, YouTube, Facebook, Line TV เป็นต้น โดยมีรูปแบบการประกอบธุรกิจที่แตกตา่งกนั ดงันี ้

ผู้ให้บริการกลุ่ม OTT ที่ให้บริการชมรายการทวีีผ่านช่องทางออนไลน์เป็นบริการหลัก 
ผู้ให้บริการ รูปแบบการประกอบธุรกิจ รายได้ 

ผู้ ใ ห้ บ ริ ก า ร อิ ส ร ะ 
สั ญ ช า ติ ไ ท ย  แ ล ะ
ต่างประเทศ 

 น าเสนอรายการทีวีท่ีไม่ได้แพร่ภาพผ่านฟรีทีวี 
เช่น ภาพยนตร์ / ซีร่ีส์ต่างประเทศ รายการวา
ไรตีต้่างประเทศ สารคดี กีฬา เป็นต้น 

 ค่าสมัครสมาชิก (รายวันเร่ิมต้นท่ี 9 บาท / ราย
สัปดาห์เร่ิมต้นท่ี 45 บาท / รายเดือนเร่ิมต้นท่ี 100 
บาท) และค่าใช้บริการจากการชมตามจริง 

 ค่าโฆษณาบนแพลตฟอร์มของตนเอง 
โ ซ เ ชี ยล เ น็ ต เ วิ ร์ ค ที่
ให้บริการแพร่รายการ
ทีวี โดยเฉพาะ ( เ ช่น 
YouTube) 

 ให้บริการแพร่ภาพรายการทีวีเป็นหลัก โดย
อนุญาตให้บุคคลทัว่ไป หรือผู้ผลิตรายการทีวี 
ผลิตและออกอากาศคอนเทนต์บนโครงข่ายได้ 

 ค่าโฆษณาบนแพลตฟอร์มของตนเอง 

ผู้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร ที วี
ดิจติอล 

 น ารายการทีวีท่ีแพร่ภาพทางทีวีดิจิตอลอยู่แล้ว 
มาแพร่ภาพผ่านช่องทางออนไลน์ควบคู่กนัไป 

 ค่าโฆษณาบนแพลตฟอร์มของตนเอง 
 ส่วนแบ่งรายได้ค่าโฆษณาร้อยละ 5-10 จากผู้
ให้บริการโซเชียลเน็ตเวิร์ค 

                                                                                 
2 Google ประเทศไทย และ TNS 
3
 สมาคมโฆษณาดิจิทลั (ประเทศไทย) โดยครอบคลมุทัง้ เม็ดเงินโฆษณา ทัง้การเป็นสปอนเซอร์ ภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหว 
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ผู้ให้บริการกลุ่ม OTT ที่ให้บริการชมรายการทวีีผ่านช่องทางออนไลน์เป็นบริการเสริมจากธุรกจิดัง้เดมิ 
ผู้ให้บริการ รูปแบบการประกอบธุรกิจ รายได้ 

ผู้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร
เครือข่ายโทรคมนาคม 

 ให้บริการด้านเครือข่ายโทรคมนาคมเป็นหลกั 
 ขยายการให้บริการแพร่ภาพรายการทีวีผ่าน
ช่องทางออนไลน์ ด้วยการสรรหารายการทีวี 
และเป็นพันธมิตรร่วมกับผู้ ให้บริการอิสระ
สญัชาติไทย และต่างประเทศ 

 ค่าใช้บริการอินเทอร์เน็ต หรือการสมคัรแพ็คเกจการ
ให้บริการใหม่ๆ ของลูกค้าท่ีใช้บริการเครือข่าย
โทรคมนาคมอยู่แล้ว 

 การขยายฐานลูกค้ารายใหม่ ท่ีสนใจใช้บริการ
อินเทอร์เน็ต หรือสมคัรแพ็คเกจการให้บริการ 

โซเชียลเน็ตเวิร์คทั่วไป 
(เช่น Facebook, Line) 

 ให้บริการหลากหลาย เช่น การแชร์เนือ้หา
ต่างๆ โปรแกรมแชท เป็นต้น 

 ขยายการให้บริการแพร่ภาพรายการทีวี โดย
อนุญาตให้บุคคลทัว่ไป หรือผู้ผลิตรายการทีวี 
ผลิตและออกอากาศคอนเทนต์บนโครงข่ายได้ 

 ค่าโฆษณาบนแพลตฟอร์มของตนเอง จากการ
กระตุ้นให้ผู้ ใช้โซเชียลเน็ตเวิร์คมีการใช้เวลา หรือมี
ปฏิสมัพนัธ์บนโซเชียลเน็ตเวิร์คมากขึน้ 

ที่มา : รวบรวมและวิเคราะห์โดย ศนูย์วิจยักสิกรไทย 
 

จะเห็นได้ว่า ผู้ ให้บริการกลุ่ม OTT ท่ีให้บริการชมรายการทีวีผ่านช่องทางออนไลน์เป็นบริการหลกั ทัง้ผู้
ให้บริการอิสระ ผู้ ให้บริการโซเชียลเน็ตเวิร์ค ท่ีให้บริการแพร่รายการทีวีโดยเฉพาะ อย่าง YouTube และ
ผู้ประกอบการทีวีดิจิตอล สามารถสร้างรายได้จากการแพร่ภาพรายการทีวีผ่านช่องทางออนไลน์ในรูปแบบต่างๆ 
เช่น คา่สมคัรสมาชิก คา่ใช้บริการจากการชมตามจริง คา่โฆษณา เป็นต้น 

ในขณะท่ี ผู้ ให้บริการกลุ่ม OTT ท่ีให้บริการชมรายการทีวีผ่านช่องทางออนไลน์เป็นบริการเสริมจากธุรกิจ
ดัง้เดิม สามารถอาศัยการให้บริการชมรายการทีวีผ่านช่องทางออนไลน์สร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับธุรกิจได้ ทัง้
ผู้ประกอบการเครือข่ายโทรคมนาคม ซึง่มีฐานลกูค้าอยู่แล้ว ท่ีสามารถกระตุ้นให้ลกูค้าใช้บริการชมรายการทีวีผ่าน
ช่องทางออนไลน์เพ่ิมเติม ท่ีน ามาซึง่รายได้จากคา่ใช้บริการอินเทอร์เน็ต หรือการสมคัรแพ็คเกจการให้บริการใหม่ๆ 
รวมถงึผู้ ให้บริการโซเชียลเน็ตเวิร์คทัว่ไป อย่าง Facebook และ Line ซึง่มีฐานบญัชีผู้ ใช้งานจ านวนมากอยู่แล้ว ท่ี
สามารถกระตุ้นให้ผู้ ใช้งานมีการใช้เวลาหรือมีปฏิสมัพนัธ์บนโซเชียลเน็ตเวิร์คมากขึน้ ท่ีน ามาซึง่ความสามารถใน
การขึน้คา่โฆษณาบนแพลตฟอร์มของตนเองได้ 

ทัง้นี ้ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า การชมรายการทีวีผ่านช่องทางออนไลน์ของคนไทยส่วนใหญ่ยัง
เป็นการชมแบบไม่เสียเงนิ โดยเป็นการชมรายการทีวีบนแพลตฟอร์มของผู้ให้บริการกลุ่ม OTT ในกลุ่ม
ผู้ให้บริการโซเชียลเน็ตเวิร์ค และกลุ่มผู้ประกอบการทวีีดจิติอลที่น ารายการทีวีมาแพร่ภาพผ่านช่องทาง
ออนไลน์เป็นหลัก ซึ่งผู้ให้บริการกลุ่มดังกล่าวมีรายได้จากค่าโฆษณา โดย ศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดว่า 
รายได้ค่าโฆษณาของผู้ให้บริการกลุ่ม OTT ในปี 2560 น่าจะอยู่ที่  6,000-6,200 ล้านบาท เติบโตร้อยละ 
20-24 จากในปี 2559 ซึ่งอยู่ที่ 5,000 ล้านบาท4 

 

 

 

                                                                                 
4 ประเมินโดยคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) 



  

 

4 CURRENT ISSUE 

ผู้ชมเปล่ียนพฤตกิรรมจากการดูรายการทีวีผ่านโทรทัศน์ มาสู่การดูผ่านช่องทางออนไลน์ 
เฉพาะในช่วงที่ไม่มีเวลา ไม่สะดวกชมรายการทางโทรทัศน์ หรือชมเฉพาะรายการที่สนใจ 

จากทางเลือกของผู้ชมในการชมรายการทีวีผ่านช่องทางออนไลน์ท่ีหลากหลายมากขึน้ ส่งผลให้พฤติกรรม
ของผู้ ชมเปลี่ยนแปลงไป ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จึงด าเนินการส ารวจพฤติกรรมการชมรายการทีวีผ่านช่องทาง
ออนไลน์ ระหวา่งวนัท่ี 1-22 พฤษภาคม 2560 

ผลส ารวจที่ส าคญั พบวา่ กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ร้อยละ 64 ชมรายการทีวีผ่านช่องทางออนไลน์ ในขณะท่ี 
กลุ่มตัวอย่างอีกร้อยละ 36 ไม่ได้ชมรายการทีวีผ่านช่องทางออนไลน์ โดยกลุ่มตัวอย่างท่ีชมรายการทีวีผ่าน
ช่องทางออนไลน์ส่วนใหญ่ร้อยละ 49 ระบุว่า การถ่ายทอดสดรายการทีวีผ่านช่องทางออนไลน์ (Live) มีผลให้
เปลี่ยนพฤติกรรมการดรูายการทีวี จากการดผู่านโทรทศัน์เป็นหลกั มาสูก่ารดผู่านช่องทางออนไลน์ บ้างในบางครัง้ 
เฉพาะในช่วงท่ีไมม่ีเวลา หรือไมส่ะดวกชมรายการทางโทรทศัน์ 

รวมถงึกลุม่ตวัอย่างท่ีชมรายการทีวีผ่านช่องทางออนไลน์สว่นใหญ่ร้อยละ 55 ระบุว่า การแพร่ภาพรายการ
ทีวีผ่านช่องทางออนไลน์เพียงช่องทางเดียว โดยไม่แพร่ภาพผ่านโทรทศัน์ มีผลให้เปลี่ยนพฤติกรรมการดรูายการ
ทีวี จากการดผู่านโทรทศัน์เป็นหลกั มาสูก่ารดผู่านช่องทางออนไลน์ บ้างในบางครัง้ เฉพาะรายการท่ีสนใจ 

 
  ที่มา : โพลล์ศนูย์วิจยักสิกรไทย 

ทัง้นี ้กลุ่มตวัอย่างท่ีเปลี่ยนพฤติกรรมการดูรายการทีวี จากการดูผ่านโทรทัศน์เป็นหลกั มาสู่การดูผ่าน
ช่องทางออนไลน์ เป็นอย่างมาก ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มตวัอย่างท่ีอายุต ่ากว่า 25 ปี รองลงมา เป็นกลุ่มตวัอย่างท่ีอาย ุ
25-34 ปี และ 35-44 ปี ตามล าดบั ซึง่สะท้อนวา่ กลุม่คนรุ่นใหมน่่าจะมีแนวโน้มเปลี่ยนพฤติกรรมการดรูายการทีวี 
จากการดผู่านโทรทศัน์เป็นหลกั มาสูก่ารดผู่านช่องทางออนไลน์ มากกวา่ช่วงอายอุื่นๆ 

จากผลส ารวจ ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า ผู้ชมเร่ิมมีแนวโน้มเปล่ียนพฤติกรรม มาสู่การชมผ่าน
ช่องทางออนไลน์ บ้างในบางครัง้ เฉพาะในช่วงที่ไม่มีเวลา ไม่สะดวกชมรายการทางโทรทัศน์ หรือชม
เฉพาะรายการที่สนใจ ซึ่งสะท้อนว่า ผู้ชมมีทางเลือกในการชมรายการทีวีผ่านช่องทางออนไลน์มากขึน้ 

1

0% 20% 40% 60% 80% 100%มีผลบ้าง
   มีผลมาก

   
ไม่มีผล
   

มีผลบ้าง
   มีผลมาก

   

ไม่มีผล
   

การถ่ายทอดสดรายการผ่านทางออนไลน์  Live)
มีผลให้เปล่ียนมาดูรายการผ่านทางออนไลน์หรือไม่

การแพร่ภาพรายการผ่านทางออนไลน์เพียงช่องทางเดียว
มีผลให้เปล่ียนมาดูรายการผ่านทางออนไลน์หรือไม่

10%
20%

40%
60%

80%
100%

10%
20%

40%
60%

80%
100%

31%

30%

27%
12%

37%

27%

26%
10%

ต ่ากว่า    ปี

  -   ปี

  -   ปี
   ปีขึ  นไป

         

ต ่ากว่า    ปี

  -   ปี

  -   ปี
   ปีขึ  นไป

         

 มรายการทีวีผ่าน ่องทางออนไลน์
  %

ไม่ได้ มรายการทีวีผ่าน ่องทางออนไลน์
  %

มีผลเ  าะใน ่วงท่ีไม่มเีวลา
หร อไม่สะดวก มรายการทางโทรทัศน์ มีผลเ  าะรายการท่ีสนใจ



  

 

5 CURRENT ISSUE 

ทัง้การชมรายการทีวีจากผู้ประกอบการทีวีดิจิตอล ท่ีถ่ายทอดสดรายการทีวีผ่านช่องทางออนไลน์ (Live) และน า
รายการทีวีมาเผยแพร่ให้ชมย้อนหลงัผ่านช่องทางออนไลน์ รวมถึงการชมรายการทีวีจากผู้ ให้บริการกลุ่ม OTT ท่ี
น ารายการทีวีท่ีไมไ่ด้แพร่ภาพผ่านฟรีทีวี มาแพร่ภาพผ่านช่องทางออนไลน์ 

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า ในปัจจุบัน แม้ผู้ชมมีทางเลือกในการชมรายการทีวีผ่านช่องทาง
ออนไลน์ แต่การชมรายการทีวีผ่านช่องทางออนไลน์ยังมีข้อจ ากัดบางประการ เช่น ค่าใช้จ่ายในการ
สมัครสมาชิกหรือการชมรายการบางประเภท การจ ากัดความเร็วในการใช้งานแพ็คเกจอินเทอร์เน็ต 
คอนเทนต์รายการทีวีบางประเภทที่ยังตอบโจทย์ผู้ชมเฉพาะกลุ่ม เป็นต้น ส่งผลให้ผู้ชมส่วนใหญ่น่าจะ
ยังชมรายการทวีีผ่านโทรทศัน์เป็นช่องทางหลัก 

ส าหรับในระยะต่อไป ยงัต้องจบัตาพฤติกรรมของผู้ชมท่ีน่าจะเปลี่ยนแปลงไปชมรายการทีวีผ่านช่องทาง
ออนไลน์มากขึน้ ซึง่ยงัขึน้อยู่กบัปัจจยัตา่งๆ ทัง้ทางเลือกของผู้ชมในการชมรายการทีวีในหลากหลายแพลตฟอร์ม 
การแข่งขันผลิตหรือสรรหารายการทีวีของผู้ ให้บริการกลุ่ม OTT เพ่ือดึงดูดสายตาผู้ ชม รวมถึงคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ให้ความส าคญักบัการก ากบัดแูล
ผู้ ให้บริการกลุ่ม OTT ท่ีน่าจะส่งผลให้การแข่งขันแพร่ภาพคอนเทนต์ผ่านช่องทางต่างๆ มีความเป็นธรรม 
สนบัสนนุให้ผู้ผลิตคอนเทนต์ชาวไทยผลิตคอนเทนต์ท่ีมีคณุภาพ และบรรเทาปัญหาการละเมิดลิขสิทธ์ิคอนเทนต์
ตา่งๆ ได้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

--------------------------------------- 
Disclaimer 
 รายงานวิจยัฉบบันีจ้ดัท าเพ่ือเผยแพร่ทัว่ไป โดยจดัท าขึน้จากแหลง่ข้อมลูต่างๆ ท่ีน่าเช่ือถือ แต่บริษัทฯ มิอาจรับรองความถกูต้อง ความน่าเช่ือถือ หรือความ
สมบรูณ์เพื่อใช้ในทางการค้าหรือประโยชน์อ่ืนใด บริษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงข้อมลูได้ตลอดเวลาโดยไมต้่องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า ทัง้นีผู้้ ใช้ข้อมลูต้องใช้ความ
ระมดัระวงัในการใช้ข้อมลูต่างๆ ด้วยวิจารณญาณของตนเองและรับผิดชอบในความเสี่ยงเองทัง้สิน้ บริษัทฯ จะไมรั่บผิดตอ่ผู้ ใช้หรือบคุคลใดในความเสียหายใดจากการใช้
ข้อมลูดงักลา่ว ข้อมลูในรายงานฉบบันีจ้ึงไมถื่อวา่เป็นการให้ความเห็นหรือค าแนะน าในการตดัสินใจทางธุรกิจ แต่อยา่งใดทัง้สิน้ 


