่ ดิจท
้ สูงถึง 22,000 ล้าน !
คาดว่าในปี 2563 เม็ดเงินโฆษณาผ่านสือ
ิ ัลจะพุง
่ ขึน
สมาคมโฆษณาดิจท
ิ ัล (ประเทศไทย) หรือ The Digital Advertising Association of Thailand (DAAT) ร่วมกับ คันทาร์ (ประเทศ
้ นา สารวจมูลค่าเม็ดเงินลงทุนผ่านสือ
่ ดิจท
ไทย) จากัด บริษัทวิจัยชัน
ิ ัลเป็ นประจาทุกปี ซึง่ ในรายงานการวิจัยล่าสุดได ้เก็บข ้อมูลเม็ด
่ ดิจท
เงินโฆษณาผ่านสือ
ิ ัลของปี 2562 และการคาดการณ์เม็ดเงินในปี 2563 จาก 38 เอเจนซี่ โดยแบ่งเป็ น 57 ประเภทอุตสาหกรรม
่ ดิจท
และ 14 ประเภทสือ
ิ ัล
่ ดิจท
การใช ้จ่ายผ่านสือ
ิ ัลคาดว่าจะมีมูลค่าสูงถึง 22,000 ล ้านบาทในปี 2563 คิดเป็ นอัตราเพิม
่ ขึน
้ 13% โดยมีการคาดการณ์ว่ากลุม
่
่ สาร (1,969 ล ้านบาท) กลุ่มธุรกิจธนาคาร
อุตสาหกรรมยานยนต์ (3,031 ล ้านบาท) กลุ่มสกินแคร์ (2,028 ล ้านบาท) กลุ่มการสือ
(1,398 ล ้านบาท) และกลุม
่ เครือ
่ งดืม
่ ปราศจากแอลกอฮล์ (1,335 ล ้านบาท) จะเป็ น 5 กลุม
่ อุตสาหกรรมหลักทีล
่ งเงินในการโฆษณา
ดิจท
ิ ัลมากทีส
่ ด
ุ ในปี 2563
่ ดิจท
่ สารจัดว่าเป็ นอุตสาหกรรมทีม
เมือ
่ เทียบเม็ดเงินการลงทุนผ่านสือ
ิ ัลจากปี 2562 กลุ่มอุตสาหกรรมการสือ
่ ก
ี ารใช ้เม็ดเงินโฆษณา
ดิจท
ิ ัลสูงเป็ นอันดับที่ 3 ถูกคาดการณ์วา่ จะมีการเพิม
่ เม็ดเงินถึง 32% ในปี 2563 ซึง่ ถือว่าเป็ นอัตราการเติบโตทีส
่ งู ทีส
่ ด
ุ เมือ
่ เทียบกับ
ทุกกลุม
่ อุตสาหกรรม และกลุม
่ อสังหาริมทรัพย์ก ้มีการคาดการ์วา่ เม็ดเงินจะโตขึน
้ ถึง 20%
แพลตฟอร์มระดับโลกอย่างเฟซบุ๊ ค (Facebook) และ ยูทูป (YouTube) ยังคงเป็ นแพลตฟอร์มหลักทีแ
่ บรนด์ต่างๆ เลือกใช ้ในการ
สื่อ สารกั บ ผู ้บริโ ภคตามจุ ด สั ม ผั ส (Touch points) ต่า งๆบนช่ว งวิถ ีข องผู ้บริโ ภค (Customer Journey) แต่ส งิ่ ที่น่ า สนใจคือ ทาง
สมาคมโฆษณาดิจท
ิ ัล และ คันทาร์รว่ มกันคาดการณ์ว่าแพลตฟอร์มต่อไปนี้จะมีการเติบโตค่อนข ้างมากในปี 2563 ได ้แก่ อินสตาแก
รม (Instagram) 24% ทวิเตอร์ (Twitter) 28% และระบบส่งข ้อความทันที (Instant Messaging) 71%
เฟซบุ๊ค (Facebook) ยูทูป (YouTube) ครีเอทีฟ (creative) และ ดิสเพลย์ (display) คิดเป็ นสัดส่วนเงินลงทุนร ้อยละ 61 ของเงิน
ลงทุนในโฆษณาทัง้ หมดในปี 2562
คุณศิวัตร เชาวรียวงษ์ นายกสมาคมโฆษณาดิจท
ิ ัล (ประเทศไทย) ได ้ให ้ความเห็นว่า “สถาการณ์โควิด-19 มีผลอย่างมากต่อเม็ดเงิน
่ ดิจท
โฆษณาผ่านสือ
ิ ัลในปี นี้ จากสถานการณ์โควิด-19 ได ้ส่งผลกระทบแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรมแตกต่างออกไป เช่น กลุ่มอุปโภค
บริโภคคาดว่าจะได ้รับผลกระทบไม่มากนั ก ในขณะทีก
่ ลุ่มของรถยนต์ อสังหาริทรัพย์ และการบริการต่างๆ จะได ้รับผลกระทบอย่าง
มากจากเหตุ ก ารณ์ นี้ แต่ อ ย่ า งไรก็ ต าม สถานการณ์ นี้ ก็ อ าจส่ ง ผลให ้มีเ ม็ ด เงิน ไหลไปที่โ ลกออนไลน์ ม ากขึ้น เช่น มีล งทุ น ใน
แพลตฟอร์มอีคอมเมิรซ
์ มากขึน
้ นอกจากนัน
้ ในปี 2563 นี้ คาดว่าจะมีการลงทุนใน performance marketing มากขึน
้ เช่นกัน”
่
ดร.อาภาภัทร บุญรอด ประธานเจ ้าหน ้าทีบ
่ ริหาร คันทาร์ (ประเทศไทย) จากัด ให ้ความเห็ นว่า “คาดการณ์ว่าเม็ ดเงินโฆษณาสือ
ดิจท
ิ ัลในปี 2563 ยังมีแนวโน ้มของอัตราการเติบโตทีด
่ ี แต่อย่างไรก็ตาม โควิด-19 มีผลกับอัตราการเติบโตนัน
้ ผลกระทบของโควิด้ สินค ้า
19 ส่งผลในวงกว ้างและยาวนานกว่าทีค
่ ด
ิ ไว ้ ซึง่ ทาให ้พฤติกรรมผู ้บริโภคมีการเปลีย
่ นแปลงทัง้ ทัศนคติและพฤติกรรมการซือ
ผู ้บริโภคใช ้เวลาบนออนไลน์ม ากขึน
้ ขณะทีใ่ ช ้ชีว ต
ิ นอกบ ้านน ้อยลง นั ก การตลาดต ้องพยายามเข ้าใจการเปลีย
่ นแปลงพฤติก รรม
เหล่านี้ ภายใต ้สถานการณ์ปัจจุบันการมีกลยุทธ์การตลาดดิจต
ิ ัลทีย
่ ด
ื หยุน
่ และปรับเปลีย
่ นตามสถานการณ์ทเี่ ปลีย
่ นแปลงอย่างรวดเร็ว
จึงเป็ นสิง่ สาคัญมาก”
่ คันทาร์ (ประนัทศไทย) จากัด กล่าวว่า “ปี 2563 เป็ นปี ทท
คาร์ลอส โดมินเกส ผู ้อานวยการฝ่ ายสือ
ี่ ้าทายมากสาหรับทุกคน เพราะมี
่ ดิจท
ความไม่มั่นคงในแง่มุมต่างๆ นั กการตลาดต ้องเข ้าใจถึงวิธก
ี ารใช ้สือ
ิ ัลต่างๆของผู ้บริโภค เพือ
่ ผลิตข ้อความทีม
่ ค
ี วามสร ้างสรรค์
ิ ใจผู ้บริโภคด ้วยวิธท
และเกีย
่ วข ้องกับผู ้บริโภค รวมถึงต ้องวัดและประเมินผลสาเร็จของแคมเปญต่างๆ เพือ
่ ทีจ
่ ะพิชต
ี ม
ี่ ป
ี ระสิทธิภาพ
และคุ ้มค่าทีส
่ ด
ุ ”
ผู ส
้ น ใ จ ร า ย ง า น ฉ บั บ เ ต็ ม พ ร อ
้ ม ด ว้ ย ข อ
้ มู ล ดิ บ ส า ม า ร ถ ดู ข อ
้ มู ล เ พิ่ ม เ ติ ม ไ ด ต
้ ั ้ ง แ ต่ วั น ที่ 25 มี น า ค ม 2563 เ ป็ น ต น
้ ไ ป ที่
www.tnsglobal.com/thailand-digital-ad-spend-report

เกีย
่ วก ับสมาคมฯ
สมาคมโฆษณาดิจ ท
ิ ัล (ประเทศไทย) หรือ Digital Advertising Association (Thailand) (DAAT) ก่อ ตัง้ ขึน
้ อย่างเป็ นทางการใน
เดือนตุลาคม 2555 โดยมีวัตถุประสงค์หลักของสมาคมคือ เพือ
่ เผยแพร่คุณค่าของงานโฆษณาดิจท
ิ ัล , เพือ
่ เพิม
่ ประสิทธิภาพและ
ขยายความต ้องการของงานโฆษณาดิจ ท
ิ ั ล , และสร ้างความเข ้าใจอัน ดีซ งึ่ กัน และกั น ระหว่า งสมาชิก รวมทั ง้ เพิม
่ พูน มาตราฐาน
ข ้อกาหนดต่างๆ ในวิชาชีพของการโฆษณาดิจท
ิ ัล ปั จจุบันมีสมาชิกของสมาคมฯ รวม 71บริษัท สานักงานใหญ่ของสมาคมตัง้ อยู่ ณ
้ G ถ.สุขม
เลขที่ 2 อาคารเพลินจิตเซ็นเตอร์ ชัน
ุ วิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 และเว็ บไซต์ของสมาคม
www.daat.in.th
เกีย
่ วก ับค ันทาร์ (ประเทศไทย) จาก ัด
้ นาระดับโลก เป็ นส่วนหนึง่ ของกลุ่มบริษัทคันทาร์ (ประเทศไทย) จากัด ซึง่
คันทาร์ (ประเทศไทย) จากัด เป็ นหนึง่ ในบริษัทวิจัยชัน
่ วชาญ
เป็ นกลุ่มให ้คาปรึกษา ข ้อมูล และการวิเคราะห์เจาะลึกในเครือ WPP ด ้วยเครือข่ายสานั กงานในกว่า 80 ประเทศทีม
่ ค
ี วามเชีย
่ ลาดใหม่
ในงานวิจัยทางการตลาดเพือ
่ ให ้คาปรึกษาเรือ
่ งกลยุทธ์การเติบโตทางธุรกิจในหลากหลายด ้าน อาทิ การขยายธุรกิจเข ้าสูต
การพั ฒ นานวั ต กรรมสิน ค ้า แบรนด์แ ละการสื่อ สารการตลาด การพั ฒ นาความสั ม พั น ธ์ลูก ค ้าและพนั ก งานในองค์ก ร ด ้วยความ
่ วชาญของทีมวิจัยและโซลูชั่นด ้านการวิจัยทีไ่ ด ้รับการยอมรับทัง้ ในเชิงปริมาณและคุณภาพ เพือ
เชีย
่ ช่วยให ้ลูกค ้าได ้รับข ้อมูลอย่าง
ครบถ ้วนประกอบการตัดสินใจทางธุรกิจ อ่านรายละเอียดเพิม
่ เติมเกีย
่ วกับ Kantar ได ้ทื่ www.kantar.com

Thailand Digital Advertising Spend is Forecasted to Reach 22 Billion by 2020 !
The Digital Advertising Association of Thailand (DAAT) and Kantar Insights Thailand, the world’s leading market
research and consultancy firm, releases the Thailand Digital Advertising Spend Report bi-annually. The latest study
reports on the actual spend of 38 agencies across 57 industries and 14 disciplines for 2019 and forecast of the 2020
projection.
Digital advertising in Thailand is forecasted to grow by 13% and reach 22 billion by the end of 2020. Motor Vehicles
(THB 3,031 Million), Skin Care Preparations (THB 2,028 Million), Communications (THB 1,969 Million), Banks (THB
1,398 Million), and Non-Alcoholic Beverages (THB 1,335 Million) are the top 5 industries investing the most on digital
advertising for 2020.
Communications, the third largest industry spender on digital advertising, is expected to increase the spend by 32%
from 2019 – showing the highest growth rate in 2020. Real-estate is also predicted to grow by 20%.
While Facebook and YouTube remain the disciplines that advertisers and brands use the most to communicate with
their audiences, the DAAT and Kantar forecast considerable growth in Instagram (+24%), Twitter (+28%), and Instant
Messaging (+71%) by the end of 2020. Facebook, YouTube, Creative, and Display all together account for 61% of the
total digital advertising spending for 2019.
Khun Siwat Chawareewong, President of the Digital Advertising Association of Thailand, commented that “COVID-19
will widely impact the industry’s total digital advertising spend. The effect of COVID-19 will influence every industry
differently. It is predicted that the FMCG category won’t be as much affected, but motor vehicles, real-estate, and
services will suffer quite an impact. While there are challenges, COVID-19 also presents new opportunities such as the
urge for digital transformation and the wide-scale adoption of e-commerce. In addition, performance marketing will be
emphasized more in 2020.”
Khun Arpapat Boonrod, Ph.D, CEO of Kantar Insights Thailand shares that “The year 2020 Digital Ad Spend forecast a
positive rates of growth, however COVID-19 would have great impact on such growth. As the effect of COVID may be
longer and wider than what was anticipated, there are significant changes in consumers’ attitudes as well as buying
behaviors. Online is playing a more significant role as people are spending less time outside. Marketers will need better
understanding as to how these behaviors are adapting to the times in order to spend as confidently as before. Today’s
times exemplifies more than ever the need to have a robust and agile digital advertising strategy.”
“The year 2020 will present very unique challenges not just to Marketing, and Digital Marketing, but to everyone. As
we face uncertainty, it is important to go back to our basics – to understand the way that our consumers use different
platforms, to be more creative and relevant in our messaging, and to constantly measure the success of our campaigns
against KPIs so that we can find new ways to bring our brands close to people’s hearts, in the most impactful and costeffective ways.” – Carlos Dominguez, Head of Media, Kantar Insights, Thailand added.
For the full report, please follow the link www.tnsglobal.com/thailand-digital-ad-spend-report

About DAAT
The Digital Advertising Association of Thailand (DAAT) was founded in 2012 with the objective to benefit the industry,
companies and consumers under the same direction. With collective support, advertisers should elevate the industry
at the highest levels in the future. Its office is located at 2, Ploen Chit Center, G Floor, Sukhuvit Rd., Klong Toey, Klong
Toey, Bangkok 10110, www.daat.in.th.
About KANTAR Thailand
Kantar Insights is one of the world’s largest research and marketing consultancy firms in the world, with over 30,000
brand experts in over 90 countries. With expertise in media strategy, innovation, brand and communication, shopper
activation, and customer experience, Kantar Insights Thailand helps clients identify key opportunities, optimize go-to
market strategies, and activate the moments that matter to drive growth for their business. More about KANTAR:
http://www.kantar.com.

