
คาดวา่ในปี 2563 เม็ดเงนิโฆษณาผา่นสือ่ดจิทิลัจะพุง่ข ึน้สงูถงึ 22,000 ลา้น ! 

สมาคมโฆษณาดจิทิัล (ประเทศไทย) หรอื The Digital Advertising Association of Thailand (DAAT) ร่วมกับ คันทาร ์(ประเทศ

ไทย) จ ากัด บรษัิทวจัิยชัน้น า ส ารวจมูลค่าเม็ดเงนิลงทนุผ่านสือ่ดจิทิัลเป็นประจ าทกุปี ซึง่ในรายงานการวจัิยล่าสดุไดเ้ก็บขอ้มลูเม็ด

เงนิโฆษณาผา่นสือ่ดจิทิัลของปี 2562 และการคาดการณ์เม็ดเงนิในปี 2563 จาก 38 เอเจนซี ่โดยแบง่เป็น 57 ประเภทอตุสาหกรรม 

และ 14 ประเภทสือ่ดจิทิัล 

การใชจ้่ายผ่านสือ่ดจิทิัลคาดว่าจะมมีูลค่าสงูถงึ 22,000 ลา้นบาทในปี 2563 คดิเป็นอัตราเพิม่ขึน้ 13% โดยมกีารคาดการณ์ว่ากลุม่

อุตสาหกรรมยานยนต ์(3,031 ลา้นบาท) กลุ่มสกนิแคร ์(2,028 ลา้นบาท) กลุ่มการสือ่สาร (1,969 ลา้นบาท) กลุ่มธุรกจิธนาคาร 

(1,398 ลา้นบาท) และกลุม่เครือ่งดืม่ปราศจากแอลกอฮล ์(1,335 ลา้นบาท) จะเป็น 5 กลุม่อตุสาหกรรมหลักทีล่งเงนิในการโฆษณา

ดจิทิัลมากทีส่ดุในปี 2563 

เมือ่เทยีบเม็ดเงนิการลงทนุผ่านสือ่ดจิทิัลจากปี 2562 กลุ่มอุตสาหกรรมการสือ่สารจัดว่าเป็นอตุสาหกรรมทีม่กีารใชเ้ม็ดเงนิโฆษณา

ดจิทิัลสงูเป็นอันดับที ่3 ถกูคาดการณ์วา่จะมกีารเพิม่เม็ดเงนิถงึ 32% ในปี 2563 ซึง่ถอืวา่เป็นอัตราการเตบิโตทีส่งูทีส่ดุเมือ่เทยีบกับ

ทกุกลุม่อตุสาหกรรม และกลุม่อสังหารมิทรัพยก์ม้กีารคาดการว์า่เม็ดเงนิจะโตขึน้ถงึ 20%  

แพลตฟอรม์ระดับโลกอย่างเฟซบุ๊ค (Facebook) และ ยูทูป (YouTube) ยังคงเป็นแพลตฟอรม์หลักทีแ่บรนดต์่างๆ เลอืกใชใ้นการ

สื่อสารกับผูบ้รโิภคตามจุดสัมผัส (Touch points) ต่างๆบนช่วงวถิีของผูบ้รโิภค (Customer Journey) แต่สิง่ที่น่าสนใจคือทาง

สมาคมโฆษณาดจิทิัล และ คันทารร์ว่มกันคาดการณ์ว่าแพลตฟอรม์ตอ่ไปนี้จะมกีารเตบิโตคอ่นขา้งมากในปี 2563 ไดแ้ก ่อนิสตาแก

รม (Instagram) 24% ทวเิตอร ์(Twitter) 28% และระบบสง่ขอ้ความทันท ี(Instant Messaging) 71% 

เฟซบุ๊ค (Facebook) ยูทูป (YouTube) ครเีอทฟี (creative) และ ดสิเพลย ์(display) คดิเป็นสัดส่วนเงนิลงทุนรอ้ยละ 61 ของเงนิ

ลงทนุในโฆษณาทัง้หมดในปี 2562 

คณุศวัิตร เชาวรยีวงษ์ นายกสมาคมโฆษณาดจิทิัล (ประเทศไทย) ไดใ้หค้วามเห็นวา่ “สถาการณ์โควดิ-19 มผีลอยา่งมากตอ่เม็ดเงนิ

โฆษณาผ่านสือ่ดจิทิัลในปีนี้ จากสถานการณ์โควดิ-19 ไดส้่งผลกระทบแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรมแตกต่างออกไป เช่น กลุ่มอุปโภค

บรโิภคคาดว่าจะไดรั้บผลกระทบไม่มากนัก ในขณะทีก่ลุ่มของรถยนต ์อสังหารทิรัพย ์และการบรกิารต่างๆ จะไดรั้บผลกระทบอย่าง

มากจากเหตุการณ์นี้ แต่อย่างไรก็ตาม สถานการณ์นี้ก็อาจส่งผลใหม้ีเม็ดเงินไหลไปที่โลกออนไลน์มากขึ้น เช่น มีลงทุนใน

แพลตฟอรม์อคีอมเมริซ์มากขึน้ นอกจากนัน้ในปี 2563 นี ้คาดวา่จะมกีารลงทนุใน performance marketing มากขึน้เชน่กัน” 

ดร.อาภาภัทร บุญรอด ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร คันทาร ์(ประเทศไทย) จ ากัด ใหค้วามเห็นว่า “คาดการณ์ว่าเม็ดเงนิโฆษณาสือ่

ดจิทิัลในปี 2563 ยังมแีนวโนม้ของอัตราการเตบิโตทีด่ ีแตอ่ยา่งไรก็ตาม โควดิ-19 มผีลกับอัตราการเตบิโตนัน้ ผลกระทบของโควดิ-

19 ส่งผลในวงกวา้งและยาวนานกว่าทีค่ดิไว ้ซึง่ท าใหพ้ฤตกิรรมผูบ้รโิภคมกีารเปลีย่นแปลงทัง้ทัศนคตแิละพฤตกิรรมการซือ้สนิคา้ 

ผูบ้รโิภคใชเ้วลาบนออนไลน์มากขึน้ขณะทีใ่ชช้วีตินอกบา้นนอ้ยลง นักการตลาดตอ้งพยายามเขา้ใจการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรม

เหลา่นี ้ภายใตส้ถานการณ์ปัจจุบันการมกีลยทุธก์ารตลาดดจิติัลทีย่ดืหยุน่และปรับเปลีย่นตามสถานการณ์ทีเ่ปลีย่นแปลงอย่างรวดเร็ว

จงึเป็นสิง่ส าคัญมาก” 

คารล์อส โดมนิเกส ผูอ้ านวยการฝ่ายสือ่ คันทาร ์(ประนัทศไทย) จ ากัด กลา่ววา่ “ปี 2563 เป็นปีทีท่า้ทายมากส าหรับทกุคน เพราะมี

ความไม่มั่นคงในแง่มุมต่างๆ นักการตลาดตอ้งเขา้ใจถงึวธิกีารใชส้ือ่ดจิทิัลต่างๆของผูบ้รโิภค เพือ่ผลติขอ้ความทีม่คีวามสรา้งสรรค์

และเกีย่วขอ้งกับผูบ้รโิภค รวมถงึตอ้งวัดและประเมนิผลส าเร็จของแคมเปญต่างๆ เพือ่ทีจ่ะพชิติใจผูบ้รโิภคดว้ยวธิทีีม่ปีระสทิธภิาพ

และคุม้คา่ทีส่ดุ” 

ผู ส้นใจรายงานฉบับเต็มพรอ้มดว้ยขอ้มูลดิบสามารถดูขอ้มูลเพิ่ม เติมไดต้ั ้งแต่ วัน ที่ 25 มีนาคม  2563 เ ป็นตน้ไป ที่ 

www.tnsglobal.com/thailand-digital-ad-spend-report  
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เกีย่วกบัสมาคมฯ  

สมาคมโฆษณาดจิทิัล (ประเทศไทย) หรือ Digital Advertising Association (Thailand) (DAAT) ก่อตัง้ขึน้อย่างเป็นทางการใน

เดอืนตุลาคม 2555 โดยมวัีตถุประสงคห์ลักของสมาคมคอื เพือ่เผยแพร่คุณค่าของงานโฆษณาดจิทิัล, เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพและ

ขยายความตอ้งการของงานโฆษณาดจิทิัล, และสรา้งความเขา้ใจอันดีซ ึง่กันและกันระหว่างสมาชกิ รวมทัง้เพิม่พูนมาตราฐาน 

ขอ้ก าหนดตา่งๆ ในวชิาชพีของการโฆษณาดจิทิัล ปัจจุบันมสีมาชกิของสมาคมฯ รวม 71บรษัิท ส านักงานใหญข่องสมาคมตัง้อยู ่ณ 

เลขที ่2 อาคารเพลนิจติเซ็นเตอร ์ชัน้ G ถ.สขุมุวทิ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรงุเทพมหานคร 10110 และเว็บไซตข์องสมาคม 

www.daat.in.th 

เกีย่วกบัคนัทาร ์(ประเทศไทย) จ ากดั 

คันทาร ์(ประเทศไทย) จ ากัด เป็นหนึง่ในบรษัิทวจัิยชัน้น าระดับโลก เป็นส่วนหนึง่ของกลุ่มบรษัิทคันทาร ์(ประเทศไทย) จ ากัด ซึง่

เป็นกลุ่มใหค้ าปรกึษา ขอ้มูล และการวเิคราะหเ์จาะลกึในเครอื WPP ดว้ยเครอืข่ายส านักงานในกว่า 80 ประเทศทีม่คีวามเชีย่วชาญ

ในงานวจัิยทางการตลาดเพือ่ใหค้ าปรกึษาเรือ่งกลยุทธก์ารเตบิโตทางธุรกจิในหลากหลายดา้น อาท ิการขยายธุรกจิเขา้สูต่ลาดใหม ่

การพัฒนานวัตกรรมสนิคา้ แบรนด์และการสื่อสารการตลาด การพัฒนาความสัมพันธ์ลูกคา้และพนักงานในองค์กร ดว้ยความ

เชีย่วชาญของทมีวจัิยและโซลูชั่นดา้นการวจัิยทีไ่ดรั้บการยอมรับทัง้ในเชงิปรมิาณและคุณภาพ เพือ่ชว่ยใหลู้กคา้ไดรั้บขอ้มูลอย่าง

ครบถว้นประกอบการตัดสนิใจทางธุรกจิ อา่นรายละเอยีดเพิม่เตมิเกีย่วกับ Kantar ไดท้ื ่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 cost-

effective 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  
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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. 
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