
รายงาน Adjust ชี�ธรุกจิแอปมอืถอืเตบิโตท ั�วโลก แตแ่ตก
ตา่งตามภาคพื�นที�

รายงานเกณฑสํ์าหรับพารท์เนอรแ์บบอนิเทอรแ์อคทฟีมขีอ้มลูเชงิลกึเกี�ยวกบัเครอืขา่ย ตลาด และ
ประสทิธภิาพของแอปแบง่ตามประเภทสําหรับนักการตลาดมอืถอืที�ขบัเคลื�อนดว้ยขอ้มลู

ประเทศไทย 30 กนัยายน 2021 — แพลตฟอรม์การวเิคราะหต์ลาดสําหรับแอปมอืถอื Adjust เปิดตวัผล
การรายงานเกณฑสํ์าหรับพารท์เนอรแ์บบอนิเทอรแ์อคทฟีระดบัโลกซึ�งเผยวา่ธรุกจิดา้นแอปกําลงัขยายตวัทั�ว
โลก แมว้า่ปัจจัยของการเตบิโตจะแตกตา่งกนัออกไปตามภมูศิาสตร์ การศกึษาระดบัโลกครั�งนี�ไดว้เิคราะห์
เครอืขา่ยโฆษณากวา่ 270 แหง่ ซึ�งมกีารตดิตั �งแอปแบบชาํระเงนิในเกอืบ 250 ประเทศจากแอปมอืถอืทั �ง
12 ประเภท

“เราไดเ้ห็นวา่ธรุกจิแอปนั�นยงัโตอยา่งตอ่เนื�องทั�วโลก โดยเฉพาะภาคมอืถอืที�คดิเป็น 75% ของโฆษณา
ดจิทิลัทั �งหมดที�จา่ยไปในปีนี� เพื�อใหก้ารเตบิโตมปีระสทิธภิาพที�สดุเทา่ที�ทําได ้ ผูจั้ดการฝ่าย User
Acquisition (UA) จงึจําเป็นตอ้งมแีนวปฏบิตัทิี�เป็นเลศิและชอ่งทางทั�วไปของเฉพาะภมูภิาคและตลาดแนว
ดิ�ง” Andrey Kazakov หวัหนา้ฝ่ายปฏบิตักิารของ Adjust กลา่ว “เกณฑเ์ปรยีบเทยีบสําหรับพารท์เนอรข์อง
Adjust จะอธบิายสิ�งที�เกดิขึ�นหลงับา้น มมุมองทั�วโลกเกี�ยวกบัอตุสาหกรรมการโฆษณาบนมอืถอื เครอืขา่ยที�
มคีนใชม้ากสดุ วธิหีลายชอ่งทางที�สมบรูณแ์บบ และแหลง่ที�จะหาผูใ้ชค้ณุภาพสงู โดยองิจากสิ�งที�บรษัิทอื�น
ในภมูภิาคและตลาดแนวดิ�งนั�นๆ คดิวา่มปีระสทิธภิาพที�สดุ”
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ประเด็นหลกัที�รายงานเกณฑสํ์าหรับพารท์เนอรข์อง Adjust ไดแ้ก่

● ธรุกจิแอปท ั�วโลกเตบิโตกวา่ที�เคย แตป่จัจยัที�ทาํใหเ้ตบิโตน ั�นแตกตา่งกนัออกไปตาม
ภมูภิาค เชน่ การเตบิโตในเอเชยีแปซฟิิกมาจากแอปเกมมอืถอื ในขณะที�ในตรุกสีว่นใหญนั่�นไมไ่ด ้
โตจากตลาดเกม แตเ่ป็นแอปเชน่ แอปสขุภาพและฟิตเนส แอปการศกึษา Facebook, Google,
AppLovin และ Unity เป็นเจา้ใหญค่รองตลาดแอปประเภทนี�ในตรุกี ขณะที�ในเอเชยีแปซฟิิก
Facebook และ Google Ads เป็นเจา้ตลาดในดา้นการโฆษณาที�มกีารใชจ้า่ยในทกุกลุม่ธรุกจิ แต่
เครอืขา่ยในระดบัภมูภิาคกกํ็าลงัไดรั้บความสนในมากขึ�น
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● เกมยงัคงเป็นกลุม่ที�ขบัเคลื�อนโดยผูใ้ชใ้หมท่ี�ใหญท่ี�สดุ นําโดยเอเชยีแปซฟิิก เกมคดิเป็น
50% ของจํานวนคา่ใชจ้า่ยโฆษณาทั �งหมดของ UA จากแอปทกุประเภท จากขอ้มลูทั�วโลกของ
Adjust บรษัิทในเอเชยีแปซฟิิกหมดเงนิสว่นใหญไ่ปกบั UA ของเกม สงูสดุถงึ 64% ตามมาดว้ย
อเมรกิาเหนอื (57%) และกลุม่ประเทศยโุรปตะวนัออกกลางและแอฟรกิา(39%) AppLovin และ
IronSource ทําไดเ้หนอืกวา่ในตลาดแนวดิ�งนี� โดยที� Facebook, Google Ads, TikTok, Unity
และ Mintegral ยงัไดส้ว่นแบง่ใหญอ่ยู่
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● เอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ (SEA) เป็นผูนํ้าดา้นการเตบิโตคร ั�งใหญใ่นตลาดเอ็มคอมเมริซ์
(m-commerce) ขอ้มลูของ Adjust แสดงใหเ้ห็นวา่ธรุกจิอคีอมเมริซ์ที�เปิดตวัในเอเชยีตะวนัออก
เฉียงใตเ้ตบิโตถงึ 18% ในครึ�งแรกของปี 2021 โดยปัจจบุนัรา้นคา้แนวดจิทิลัมสีว่นแบง่มากกวา่จนี
และอนิเดยี ในขณะที� Google และ Facebook ยงัคงครองชอ่งทางในตลาดนี� เครอืขา่ยเชน่
TikTok, Affle, Naver, InMobi และ Appier กําลงัไดรั้บความสนใจ และอาจเป็นตวัเลอืกที�น่าสนใจ
สําหรับกลยทุธก์ารซื�อโฆษณา
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● แอปส ั�งอาหารออนไลนย์งัคงเตบิโตหลงัจากขยายธรุกจิขึ�นไปอกีข ั�นเมื�อถกูดนัใหโ้ตโดย
การระบาดใหญ่ ขอ้มลูของ Adjust ระบวุา่การเตบิโตของธรุกจิอาหารและเครื�องดื�มยงัคงเกดิขึ�นตอ่
ไปอยา่งคงที� แมว้า่ในประเทศนั�นๆ จะไมม่กีารล็อกดาวนแ์ลว้กต็าม รา้นตา่งๆ ทั�วโลกในปี 2020
เตบิโตขึ�น 19% เมื�อเทยีบแบบปีตอ่ปี และในปี 2021 รา้นเหลา่นี�กย็งัเตบิโตขึ�นอกี 20% ในสว่นของ
การเตบิโตของการล็อกอนิเขา้ใชง้านหรอืเซสชั�นกย็ิ�งน่าทึ�ง เพราะในปี 2021 ไดโ้ตขึ�นแลว้ถงึ 34%
เมื�อเทยีบกบั 71% ในปี 2020 Google Ads, Facebook และ Apple Search Ads ยงัคงเป็นเครอื
ขา่ยอนัดบัตน้ๆ ที�ขบัเคลื�อนการเตบิโต แมว้า่ Snap และ TikTok จะตดิ 5 อนัดบัสงูสดุ ตามมาดว้ย
AppLovin, Headway และ Digital Turbine

● โซเชยีลมเีดยีมปีจัจยัใหมม่ากระตุน้การเตบิโต น ั�นคอืวดิโีอแบบส ั�น ในขณะที�ระยะเวลาดวูดิโีอ
แบบสั �นโดยรวมยงัมากขึ�นอยา่งตอ่เนื�อง วดิโีอแบบนี�กม็ปีระสทิธภิาพมากขึ�นเชน่กนั ซึ�งไดพั้ฒนา
กลายเป็นธรุกจิพาณชิยท์างโซเชยีลที�มขีนาดใหญ่ ไมน่่าแปลกใจที� Google Ads, TikTok, Snap,
Apple Search Ads และ Facebook ยงัคงครองอนัดบัในทกุตลาดแนวดิ�ง รวมถงึทั �ง iOS และ
Android ในตลาดโซเชยีลมเีดยีเชน่กนั

ดผูลการคน้พบอยา่งละเอยีดไดใ้นรายงานการเปรยีบเทยีบสําหรับพารท์เนอรท์ี�นี�

###
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วธิกีาร
รายงานการเปรยีบเทยีบสําหรับพารท์เนอรข์อง Adjust สร ้างจากข ้อมลูจากครึ�งปีแรกในปี 2021 โดยแสดง 
ข ้อมลูวเิคราะหข์องบรษัิทเกี�ยวกบั 272 เครอืขา่ยที�มโีฆษณาแบบชาํระเงนิกวา่ 6,000 ล ้านรายการ และ 
จํานวนการเปิดแอป 160,000 ล ้านครั �งจาก 5,460 แอป ที�มกีารตรวจสอบกบัลกูค ้าของ Adjust ทั �งหมดซึ�ง 
ทําธรุกจิใน 246 ประเทศ โดยสว่นใหญอ่ยูใ่นอเมรกิาเหนอื กลุม่ประเทศ EMEA และเอเชยีแปซฟิิก ข ้อมลู 
สําคญัเนน้ให ้เห็นเทรนดท์ี�กนิวงกว ้างทั�วทั �งอตุสาหกรรม ทําให ้เกดิการเทยีบกบัรายงานของอตุสาหกรรมและ 
ของ Adjust ด ้วย รายงานเทรนดแ์อปมอืถอืปี 2021

เกี�ยวกบั Adjust

Adjust คอืแพลตฟอรม์วเิคราะหก์ารตลาดสําหรับแอปบนมอืถอื ที�ไดรั้บความไวว้างใจนักการตลาดทั�วโลก
ดว้ยเครื�องมอืการวเิคราะห์ โซลชูั�นสําหรับการวดัผล เพิ�มประสทิธภิาพแคมเปญโฆษณา และปกป้องขอ้มลู
ของผูใ้ชง้าน Adjust ขบัเคลื�อนแอปนับพันดว้ยระบบอจัฉรยิะและระบบอตัโนมตัใินตวั พรอ้มดว้ยระบบ
สนับสนุนที�ฉับไวจากทมีชว่ยเหลอืลกูคา้ทั�วโลก

ในปี 2021 Adjust ถกูซื�อกจิการโดย AppLovin (Nasdaq: APP) แพลตฟอรม์การตลาดชั �นนํา ซึ�งใหบ้รกิาร
นักพัฒนา ดว้ยชดุโซลชูั�นบรูณาการชนดิเปี�ยมพลงัเพื�อสนับสนุนการเตบิโตของธรุกจิแอปบนมอืถอื ดขูอ้มลู
เพิ�มเตมิเกี�ยวกบั Adjust ไดท้ี� www.adjust.com/th.

ชอ่งทางการตดิตอ่
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