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• การแพร่ระบาดของ COVID-19 นับเป็นตัวเร่งส าคัญที่ส่งผลให้ภาคธุรกิจน าเอาเทคโนโลยี 
มาใช้มากขึ้น ซึ่งธุรกิจ data center เป็นหนึ่งในธุรกิจที่ ได้ประโยชน์ โดยมีปัจจัยสนับสนุน 
มาจาก 1. การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้บริโภคมาสู่วิถี ใหม่ (new normal) ส่งผลให้
ผู้บริโภคในปัจจุบันหันมาใช้งานแพลตฟอร์มออนไลน์ ในการด าเนินชีวิตประจ าวันมากข้ึน  
ท าให้มีความต้องการใช้ข้อมูลเพิ่มขึ้น 2. Digital transformation หรือการน าเทคโนโลยี 
เข้ามาช่วยในการด าเนินธุรกิจในระดับองค์กร ซึ่งมีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว 3. หน่วยงาน
ภาครัฐมีแนวโน้มผลักดันให้เกิดโครงการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์กลาง 
ของภาครัฐ รวมถึงการสนับสนุนให้ไทยเป็นศูนย์กลางด้านดิจิทัลแห่งอาเซียน  

• EIC ประเมินว่ามูลค่าตลาด data center ของไทยมีแนวโน้มเติบโต 20%CAGR ในช่วงปี 
2020-2022 มาอยู่ท่ีราว 3.2 หมื่นล้านบาท โดยจะมาจากการเติบโตของ public cloud  
เป็นหลัก ท้ังน้ีคาดว่าในปี 2020-2022 จะขยายตัวสูงท่ี 24%CAGR มาอยู่ท่ี 2.6 หม่ืนล้านบาท 
เนื่องจากผู้ ใช้บริการสามารถประหยัดงบลงทุนในส่วนของอุปกรณ์ไอทีและยังมีความ
ยืดหยุ่นในการขยายหรือลดการใช้งานได้มากกว่าแบบ colocation หรือ private cloud  
ซ่ึงคาดว่าจะเติบโตท่ี 6%CAGR มาอยู่ท่ี 6 พันล้านบาท ในช่วงเวลาเดียวกัน  

• อย่างไรก็ดี เงินลงทุนเริ่มต้นที่ค่อนข้างสูง และการแข่งขันจากผู้เล่นต่างประเทศ ถือเป็น
ความท้าทายส าคัญของผู ้ประกอบการไทย ดังนั ้น ผู ้ประกอบการควรมีการปรับตัว 
เพื่อรักษาอัตราการเติบโตและเพิ่มอัตราการท าก าไรให้ดีขึ ้นในอนาคต เช่น 1.) การน า 
modular data center เข้ามาประยุกต์ ใช้ 2.) เน้นการให้บริการ public cloud  
และ 3.) ความร่วมมือทางธุรกิจกับธุรกิจที่เกี ่ยวเนื่องเพื่อก่อให้เกิดการประสานก าลัง 
(synergy) ของการให้บริการ  
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ศูนย์ข้อมูล (data center) ที ่เติบโตอย่างต่อเนื ่องมีแนวโน้มถูกออกแบบและพัฒนาไปสู่รูปแบบ 

ของ modular data center มากข้ึน เนื่องจากเป็นรูปแบบที่สามารถประหยัดต้นทุน เวลา และมีความ

ยืดหยุ่นในการขยาย ทั้งนี้ data center ซึ่งท ำหน้ำที่ในกำรรับ จัดเก็บ ประมวลผล และส่งออกข้อมูล มีองค์ประกอบ

ส ำคัญ 3 ส่วน คือ 1) โครงสร้างอาคาร data center (Site infrastructure capital) ซึ่งเป็นอำคำรสถำนที่ติดตั้งอุปกรณ์

ระบบต่ำง ๆ เช่น ระบบไฟฟ้ำ ระบบปรับอำกำศ ซึ่งในปัจจุบันกำรลงทุนก่อสร้ำงโครงสร้ำงอำคำรของ data center  

มีแนวโน้มปรับเปลี่ยนจำกอำคำรรูปแบบทั่วไปที่ก่อสร้ำงและวำงระบบพื้นฐำนให้เสร็จก่อน  แล้วจึงเริ่มเปิดให้มีกำรน ำ

เครื่องเซิร์ฟเวอร์และอุปกรณ์เข้ำมำจัดวำงในพื้นที่เช่ำ มำเป็นรูปแบบ modular data center (MDC) ซึ่งเปรียบเสมือน

หน่วยย่อยของ data center ส ำเร็จรูปซึ่งท ำงำนได้ในตัว โดยเมื่อมีควำมต้องกำรใช้งำนมำกขึ้นจึงค่อยขยำยไปยัง 

module ถัดไป โดยโซลูชันดังกล่ำวจะช่วยลดควำมเสี่ยงด้ำนควำมล่ำช้ำของกำรก่อสร้ำงและเงินลงทุนเริ่มต้นที่มำก

เกินไป ซ ึ ่งจะท ำให ้สำมำรถขยำยได้รวดเร ็ว  2) ระบบและอุปกรณ์ไอที  (IT capital) ซึ ่งเป็นส่วนประมวลผล 

และจัดเก็บข้อมูล เช่น อุปกรณ์ส ำหรับจัดเก็บข้อมูล, เครื่องประมวลผลขนำดใหญ่, ระบบปฏิบัติกำร, ตู้ rack, อุปกรณ์

เชื่อมต่อสัญญำณอินเทอร์เน็ต เป็นต้น และ 3) บุคลากร (Human capital) ซึ่งท ำหน้ำที่ควมคุมและดูแลระบบต่ำง ๆ  

ทั้งในส่วนของกำรออกแบบและด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมมำตรฐำนสำกลซึ่งก ำหนดขึ้นโดยสถำบันกลำง เช่น Uptime 

Institute, Telecommunications Industry Association (TIA), Building Industry Consulting Services International 

(BICSI) และ International Organization for Standardization (ISO) รวมถึงบุคลำกรที่ท ำหน้ำที่ประสำนงำนกับลูกค้ำ

และผู้ที่เกี่ยวข้องอีกด้วย  

นอกจากการสร้าง data center เพ่ือใช้งานเองแล้ว การเช่าใช้บริการได้สร้างโมเดลธุรกิจท่ีหลากหลาย

ให้กับผู้ให้บริการ data center เพื ่อเป็นทางเลือกให้กับผู้ประกอบการท่ีต้องการใช้บริการ data 

center โดยกำรเช่ำใช้บริกำรแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ คือ 1) การเช่าใช้บริการแบบ private cloud หรือ colocation 

และ 2) การเช่าใช้บริการแบบ public cloud กำรให้บริกำร private cloud (colocation) และ public cloud มีควำม

แตกต่ำงกันในด้ำนขอบเขตกำรให้บริกำรของผู ้ให ้บริกำร data center โดยในกรณี private cloud (colocation)  

ผู้ให้บริกำรจะเป็นผู้จัดหำพื้นที่ที่ใช้ในกำรจัดวำงอุปกรณ์พื้นฐำน เช่น rack และสำยเชื่อมต่อสัญญำณ ขณะที่ผู้ใช้บริกำร 

จะเป็นฝ่ำยลงทุนในสินทรัพย์ไอทีต่ำง ๆ เอง เช่น เครื่องเซิร์ฟเวอร์ ระบบปฏิบัติกำร โดยผู้ใช้บริกำรจ่ำยค่ำเช่ำวำงอุปกรณ์

เป็นรำยเดือนให้กับผู้ให้บริกำรตำมพื้นที่กำรใช้งำน ส่วนในกรณี public cloud ผู้ให้บริกำรจะเป็นฝ่ำยจัดเตรียมพื้นที่ 

และอุปกรณ์ทั้งหมด รวมถึงสินทรัพย์ด้ำนไอที โดยผู้ใช้บริกำรจ่ำยค่ำบริกำรในลักษณะกำรสมัครใช้บริกำรตำมระยะเวลำ 

ที่ก ำหนด (subscription) หรือจ่ำยค่ำบริกำรตำมกำรใช้งำนจริง (pay per use) ท ำให้ผู้ใช้บริกำรมีควำมยืดหยุ่นในกำร

ขยำยหรือลดขนำดกำรใช้งำนได้ตำมควำมต้องกำร 

ทั้งนี้กำรให้บริกำร public cloud สำมำรถแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภทย่อยตำมระดับกำรให้บริกำร ได้แก่  

1. Infrastructure as a Service (IaaS) หมำยถึง กำรให ้บร ิกำรโครงสร้ำงพื ้นฐำนด้ำนไอทีเพ ื ่อรองรับ 

กำรให้บริกำร พื ้นที่เก็บข้อมูล (storage) และเครือข่ำยคอมพิวเตอร์บน cloud โดยค่ำบริกำรจะค ำนวณ 

ตำมกำรใช้งำนจริง (pay per use) ตัวอย่ำงผ ู ้ให ้บร ิกำร เช่น Azure IaaS services, AWS EC2, Google 

Compute Engine, Rackspace และ INET เป็นต้น 

2. Platform as a Service (PaaS) หมำยถึง กำรให้บริกำรแพลตฟอร์มส ำหรับพัฒนำแอปพลิเคชันหรือ 

ซอฟต์แวร์ที่ท ำงำนบนคลำวด์ โดยผู้ให้บริกำรจัดเตรียมสิ่งที ่จ ำเป็นต้องใช้ในกำรพัฒนำแอปพลิเคชัน หรือ

ซอฟต์แวรเ์อำไว้ให้ เช่น Web Server, Database, development runtime โดยค่ำบริกำรจะคิดตำมกำรใช้งำน
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จร ิง (pay per use) ตัวอย ่ำงผ ู ้ ให ้บร ิกำร เช ่น AWS Elastic Beanstalk, Windows Azure, Google App 

Engine, Oracle Cloud, IBM Cloud และ Alibaba Cloud เป็นต้น 

3. Software as a Service (SaaS) หมำยถึง กำรให้บริกำรซอฟต์แวร์พร้อมใช้งำนบนระบบคลำวด์ โดยกำรคิด

ค่ำบริกำรมักอยู ่ในรูปแบบกำรสมัครใช้บริกำรเป็นรำยเดือนหรือรำยปี (subscription model) ตัวอย่ำง 

ผู้ให้บริกำร เช่น Office365, Google Doc, Salesforce, Docusign และ Zoom apllication เป็นต้น 

อย่ำงไรก็ด ีในกำรใช้งำน public cloud ผู้ใช้บริกำรอำจเกิดข้อกังวลด้ำนควำมปลอดภัยของข้อมูลเนื่องจำกอุปกรณ์จัดเก็บ

มีกำรใช้ร่วมกันกับองค์กรอื่น ส่งผลให้หลำยองค์กรเริ่มหันมำใช้บริกำรในรูปแบบ hybrid cloud ซึ่งเป็นกำรผสมผสำน

ระหว่ำง private และ public cloud กันมำกขึ้น โดย hybrid cloud มีข้อได้เปรียบในด้ำนกำรลงทุนเริ่มต้น ที่น้อยกว่ำ 

หำกเทียบกับ private cloud และสำมำรถลดข้อกังวลด้ำนควำมปลอดภัยของข้อมูลลงได้  โดยผู้ใช้บริกำรสำมำรถ 

เลือกเก็บข้อมูลที่มีควำมอ่อนไหวด้ำนข้อมูลไว้บน private cloud และเลือกเก็บข้อมูลทั่วไปไว้บน public cloud  

มูลค่าตลาดการให้บริการ data center รวมของโลกคาดว่าจะเติบโตต่อเนื่องราว 23%CAGR ในช่วงปี 

2020-2022 โดยมีปัจจัยหนุนจากตลาด public cloud ที่เติบโตโดดเด่น เนื่องจากสามารถตอบโจทย์ 

การใช้งานในระดับองค์กรภายใต้วิถีใหม่ (new normal) ได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้มูลค่ำตลำด data center รวม

ในป ี2022 คำดว่ำจะอยูใ่นระดับ 3.9 แสนล้ำนดอลลำร์สหรัฐ (ประมำณ 12 ล้ำนล้ำนบำท) โดยในอดีตตลำดกำรให้บริกำร 

data center มีอัตรำกำรเติบโตเฉลี ่ยในช่วงปี 2018-2020 อยู่ที ่ 22%CAGR หนุนโดยปริมำณกำรใช้ข้อมูลที ่เพิ ่มขึ้น 

อย่ำงต่อเนื่องตำมกำรพัฒนำของเทคโนโลยีดิจิทัล และอัตรำกำรเข้ำถึงสมำร์ตโฟนและอินเทอร์เน็ตควำมเร็วสูง 

ของผู้บริโภคที่เพิ่มมำกขึ้น อัตรำกำรเติบโตดังกล่ำวมีแนวโน้มเร่งตัวขึ้น จำกกำรแพร่ระบำดของ COVID-19 ซึ่งเป็นปัจจัย

เร่งส ำคัญให้องค์กรน ำเทคโนโลยีคลำวด์เข้ำมำช่วยในกำรด ำเนินธุรกิจมำกขึ้น และคำดว่ำเทรนด์ดังกล่ำวจะยังด ำเนิน

ต่อเนื่องไปในอนำคต เนื่องจำกเทคโนโลยีคลำวด์สำมำรถช่วยลดต้นทุนในด้ำนไอทีให้กับองค์กรและยังช่วยอ ำนวย 

ควำมสะดวกให้พนักงำนในองค์กรสำมำรถท ำงำนได้ทุกที่ทุกเวลำผ่ำนซอฟต์แวร์ต่ำง ๆ เช่น ซอฟต์แวร์กำรจัดกำรลูกค้ำ 

(customer relationship service, CRM) ซอฟต์แวรก์ำรประชุมระยะไกล (teleconference), ซอฟต์แวร์กำรจัดท ำเอกสำร

ออนไลน์และ e-signature เป็นต้น จำกกำรรวบรวมข้อมูลงำนศึกษำแนวโน้มธุรกิจ data center ของสถำบันวิจัยชั้นน ำ 

ในต่ำงประเทศ EIC ประเมินว่ำมูลค่ำตลำด colocation จะเติบโตได้ในอัตรำที่ช้ำกว่ำตลำด data center โดยรวม โดยคำดว่ำ

จะเต ิบโตได ้รำว 8%CAGR มำอยู ่ท ี ่  5.2 หมื ่นล ้ำนดอลลำร ์สหร ัฐในช่วงป ี 2020-2022 เน ื ่องจำกมีแรงกดดัน 

ของลูกค้ำบำงส่วนที่อำจเปลี่ยนไปใช้บริกำร public cloud แทน ส่วนหนึ่งเป็นผลจำกกำรปรับตัวขององค์กรเพื่อลดต้นทุน

ในกำรด ำเนินงำน ขณะที่ตลำด public cloud มีแนวโน้มเติบโตสูงถึง 25%CAGR มำอยู่ที่ 3.4 แสนล้ำนดอลลำร์สหรัฐในปี 

2022  

มูลค่าตลาดให้บริการ data center ของไทย มีแนวโน้มเติบโตในอัตราที่ช้ากว่าตลาดโลก โดยคาดว่า

ในช่วงปี 2020-2022 ตลาดจะปรับตัวขึ้น 20%CAGR มาอยู่ท่ีราว 3.2 หมื่นล้านบาท ถือเป็นกำรเร่งตัวขึ้น
จำกอัตรำกำรเติบโตเฉลี่ยในช่วงปี 2018-2020 ซึ่งเติบโตประมำณ 19%CAGR โดยตลำด colocation คำดว่ำจะเติบโตรำว 

6%CAGR มำอยู่ที่ 6.3 พันล้ำนบำท ในปี 2022 ซึ่งเป็นอัตรำกำรเติบโตที่ต ่ำกว่ำตลำดโลก (8%CAGR) เป็นผลมำจำกภำวะ

เศรษฐกิจของไทยในช่วงปี 2021-2022 ที่คำดว่ำจะฟื ้นตัวช้ำกว่ำเศรษฐกิจโลกจำกผลกระทบของกำรแพร่ระบำด 

ของ COVID-19 ระลอกใหม่ ท ำให้ผู้ประกอบกำรในบำงธุรกิจตัดสินใจชะลอกำรลงทุนด้ำนสินทรัพย์ไอทีลง หรือบำงส่วน 

มีกำรเปลี่ยนไปใช้งำน public cloud มำกขึ้น เนื่องจำกใช้เงินลงทุนเริ่มต้นน้อยกว่ำ ขณะที่ตลำด Public cloud ของไทย 

มีแนวโน้มเติบโตได้ใกล้เคียงกับตลำดโลก (25%CAGR) โดยคำดว่ำจะขยำยตัวถึงรำว 24%CAGR มำอยู่ที่ 2.6 หมื่นล้ำนบำท

ในปี 2022 จำกกำรใช้งำนเทคโนโลยคีลำวดภ์ำยในองค์กรที่เพิ่มขึ้น
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รูปท่ี 1 : มูลค่าตลาด colocation                      
และ public cloud ของโลก 

รูปที ่ 2 : มูลค่าตลาด colocationและ public 
cloud ของไทย

 หน่วย : พันล้านดอลลาร์สหรัฐ                                  หน่วย : พันล้านบาท                                  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มำ : กำรวิเครำะห์โดย EIC จำกข้อมูลของ Gartner, Grandview 
research และ JPMorgan                                                     

 

ที่มำ : กำรวิเครำะห์โดย EIC จำกข้อมูลของ IDC APeJ Public Cloud 
Services Tracker, Gartner และข้อมูลจำกผู้ประกอบกำร

นอกจำกนี้ หำกพิจำรณำสัดส่วนมูลค่ำตลำด data center ในปี 2019 พบว่ำมูลค่ำตลำดของ public cloud อยู่ที่ 72%  
ซึ่งยังอยู่ในระดับต ่ำกว่ำสัดส่วนของตลำดโลกซึ่งมีสัดส่วนของ public cloud ที่รำว 80% แสดงให้เห็นถึงโอกำสในกำร
ขยำยตัวของตลำด public cloud ของไทยที่ยังมีอยู่มำกในอนำคต สอดคล้องกับทิศทำงตลำดที่คำดว่ำอัตรำกำรเติบโต 
ของ public cloud จะสูงกว่ำ colocation ทั ้งนี ้สัดส่วนของรูปแบบกำรให้บริกำรของ public cloud พบว่ำกว่ำ 93%  
เป็นแบบ IaaS และ SaaS ขณะที่มูลค่ำตลำดของ PaaS มีสัดส่วนเพียง 7% โดย EIC คำดว่ำผู้ให้บริกำรของไทย 2 กลุ่ม
หลักอย่ำงผู้ให้บริกำรในกลุ่ม IaaS ซึ่งส่วนใหญ่เป็นรำยเดียวกับผู้ให้บริกำร Colocation และผู้ให้บริกำร SaaS ส่วนใหญ่
เป็นบริษัทสตำร์ตอัปผู้พัฒนำซอฟต์แวร์บนระบบคลำวด์ จะเป็นฟันเฟืองที่ส ำคัญของธุรกิจ data center และคลำวด์ 
ของไทยในอนำคต ขณะที่ตลำด PaaS แม้ว่ำจะมีแนวโน้มเติบโตตำมตลำด public cloud รวม แต่ผู้ให้บริกำรส่วนใหญ่ 
ในไทยยังเป็นบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่จำกต่ำงประเทศ เช่น Amazon, Google, Microsoft และ Alibaba เป็นตน้

รูปท่ี 3 : สัดส่วนมูลค่าตลาดประเภทของ public cloud ของโลกและของไทย  

 

 

 

 

ท่ีมำ : กำรวิเครำะห์โดย EIC จำกข้อมลูของ International Data Corporation (IDC), Gartner และ JPMorgan  

การเติบโตของทั ้ง colocation และ public cloud มาจาก 3 ปัจจัยสนับสนุนจากความต้องการใช้ข้อมูลทั้งจาก

ผู้บริโภค ภาคธุรกิจ ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐ ดังนี้  

1) ภาคผู้บริโภค คำดว่ำกำรใช้งำนข้อมูลจะมีกำรเติบโตอย่ำงต่อเนื่องตำมกำรขยำยตัวของธุรกิจ Cloud Gaming, Over-

the-top platform (OTT), Social media รวมถึง E-commerce เป็นต้น ซึ ่งกำรเติบโตนี้เป็นไปตำมกำรเปลี่ยนแปลง 

ของพฤติกรรมผู้บริโภคในปัจจุบันที่หันมำใช้งำนแพลตฟอร์มออนไลน์ในกำรด ำเนินชีวิตประจ ำวันมำกขึ้น สะท้อนได้จำก
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ปริมำณกำรใช้งำนข้อมูลบนโทรศัพท์เคลื่อนที่เฉลี่ยของไทย1 ที่มีกำรเติบโตเฉลี่ยสูงถึง 38%CAGR (1H2019-1H2021)  

มำอยู่ที่ 20.3 GB/เลขหมำย/เดือน ของไทยในช่วงครึ่งแรกของปี 2021 เช่นเดียวกับจ ำนวนผู้ใช้งำนอินเทอร์เน็ตควำมเร็ว

สูงประจ ำที่ (Fixed Broadband Internet) ในไทยที่มีกำรเติบโตรำว 14%YOY มำอยู่ที่ 11 ล้ำนรำยในปี 2020 

2) ภาคองค์กรธุรกิจ กำรแพร่ระบำด COVID-19 เป็นปัจจัยเร่งให้องค์กรธุรกิจน ำเทคโนโลยีเข้ำมำช่วยในกำรด ำเนินธุรกิจ

มำกขึ้น (digital transformation) ไม่ว่ำจะเป็นเทคโนโลยี Artificial Intelligence (AI), Big Data analytics, Automation 

system รวมถึง Cloud computing ซึ ่งจะส่งผลให้ปริมำณกำรใช้ข้อมูลขององค์กรธุรกิจเพิ ่มขึ ้นอย่ำงมีนัยส ำคัญ  

ทั้งนี้ส ำนักงำนส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) ได้ประเมินว่ำมูลค่ำตลำด big data analytics ของไทยมีแนวโน้มเติบโต 

12%CAGR (2020-2022) มำอยู่ที่รำว 1.9 หมื่นล้ำนบำทในปี 2022 นอกจำกนี้ คำดกำรณ์ของส ำนักวิจัยต่ำงประเทศ2  

ระบุว่ำมูลค่ำตลำดโลกของ SaaS Customer Relationship Management (CRM) และ Enterprise Resource Planning 

(ERP) ซึ่งท ำงำนบนคลำวดม์ีแนวโน้มเติบโตเฉลี่ย 14%CAGR และ 17%CAGR ตำมล ำดับในช่วงปี 2021-2025  

3) หน่วยงานภาครัฐ ภำครัฐมีโครงกำรในกำรพัฒนำระบบโครงสร้ำงพื้นฐำนคลำวด์กลำงของภำครัฐ (Government Data 

Center and Cloud Service: GDCC) เพื่อรองรับกำรจัดเก็บข้อมูลภำครัฐให้อยู่ในระบบดิจิทัลทั้งหมด รวมถึงกำรสนับสนุน

ให้ไทยก้ำวสู่กำรเป็นศูนย์กลำงด้ำนดิจิทัลแห่งอำเซียนโดยกำรให้สิทธิพิเศษทำงภำษี (BOI) กับผู้ให้บริกำร data center 

อีกด้วย 

แม้ว่าธุรกิจ data center จะมีแนวโน้มเติบโตดี แต่ยังมีความท้าทายส าคัญท่ีต้องจับตามอง ท้ังประเด็น

ด้านเงินลงทุนเร่ิมต้นท่ีค่อนข้างสูงและการแข่งขันจากผู้เล่นต่างประเทศ โดยลักษณะของธุรกิจซึ่งจ ำเป็นต้อง

ลงทุนโครงสร้ำงพื้นฐำนส ำหรับรองรับกำรท ำงำนของเซิร์ฟเวอร์และอุปกรณ์ ส่งผลให้มีเงินลงทุนเริ่มต้นในช่วงแรก 

และต้นทุนคงที่ (fixed cost) สูง เนื่องจำกต้องมีกำรลงทุนในส่วนของกำรก่อสร้ำงอำคำร, งำนระบบ, ตู้ rack, พนักงำน

ดูแล รวมถึงเครื่องเซิร์ฟเวอร์ส ำหรับให้บริกำรลูกค้ำ ซึ่งตำมระบบบัญชีจะต้องใช้เวลำในกำรทยอยตัดค่ำใช้จ่ำยได้ทั้งหมด

จึงส่งผลกระทบต่ออัตรำกำรท ำก ำไรของผู้ให้บริกำรในช่วงต้นของกำรด ำเนินธุรกิจยังไม่ดีนัก เนื่องจำกอัตรำครอบครอง

พื้นที่ให้บริกำรยังไม่สูงนัก ขณะที่กำรแข่งขันที่เพิ่มมำกขึ้นจำกกำรเข้ำมำของผู้ให้บริกำรจำกต่ำงประเทศถือเป็นอีกปัจจัย 

ที่ต้องจับตำมองและอำจก่อให้เกิดกำรแย่งชิงตลำดโดยใช้กลยุทธ์ทั้งด้ำนกำรบริกำรที่มีควำมหลำกหลำยสำมำรถตอบโจทย์

ควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำรที่แตกต่ำงกันได้ ด้ำนควำมเชื่อมั ่นต่อผู้ใช้บริกำรในประสบกำรณ์และควำมเชี่ยวชำญ  

เป็นที่ยอมรับ รวมถึงกำรแข่งขันด้ำนรำคำเนื่องจำกเป็นบริษัทขนำดใหญ่มีงบประมำณกำรลงทุนสูง โดยผู้ให้บริกำร  

จำกต่ำงประเทศที่มีแผนขยำยตลำดในไทย ได้แก่ STT-GDC ที่จับมือกับกลุ่ม Fraser, Huawei, NTT, Supernap, Tencent 

cloud และ KT Corporation เป็นต้น 

ส าหรับผลการด าเนินงานของผู้ให้บริการ data center ของไทยในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา (2017-2019)  

มีการเติบโตอย่างต่อเนื ่อง อย่างไรก็ดี หากเทียบกับผู ้ ให้บริการในระดับโลกอัตราท าก าไร 

ของผู้ให้บริการไทยยังอยู่ในระดับต ่ากว่า จำกกำรศึกษำกลุ่มตัวอย่ำงของผู้ให้บริกำร data center ในประเทศ  

(ทั้งสัญชำติไทยและต่ำงชำติ) และผู้ให้บริกำรในต่ำงประเทศจ ำนวนทั้งหมด 20 รำย พบว่ำในช่วงปี 2017-2019 รำยได้

เฉลี่ยของกลุ่มมีกำรเติบโตถึง 25%CAGR ถือว่ำเป็นธุรกิจที่มีอัตรำกำรขยำยตัวที่แข็งแกร่ง โดยผู้ให้บริกำร colocation 

ของไทยมีรำยได้เติบโตเฉลี ่ยที่ 16%CAGR ใกล้เคียงกับผู ้ให้บริกำรในต่ำงประเทศที ่รำว 14%CAGR ขณะที ่รำยได้ 

ของผู้ให้บริกำร public cloud ของไทยมีอัตรำเติบโตเฉลี่ยรำว 38%CAGR ขยำยตัวได้ดีกว่ำผู้ให้บริกำร SaaS และ multi-

 
1 ค่ำเฉลี่ยจำกข้อมูลของ AIS และ DTAC 
2 มูลค่ำตลำด SaaS CRM คำดกำรณ์โดย Technavio และมูลค่ำตลำด SaaS ERP คำดกำรณ์โดย MarketsandMarkets 
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cloud (ให้บริกำรครอบคลุมทั ้ง  IaaS, PaaS และ SaaS)  ของต่ำงประเทศซึ ่งอยู่ท ี ่รำว 29%CAGR และ 30%CAGR 

ตำมล ำดับ เป็นผลจำกฐำนรำยได้ที่เล็กกว่ำของตลำดคลำวด์ของประเทศไทย อีกทั้งในช่วง 3-4 ปีที่ผ่ำนมำเทคโนโลยี

ดิจิทัลเข้ำมำมีบทบำทในไทยมำกขึ้น นอกจำกนี้ รำยได้ของผู้ให้บริกำร public cloud ของทั้งไทยและต่ำงประเทศเติบโตได้

ดีกว่ำ colocation ซึ่งสอดคล้องกับภำวะตลำดโดยรวม อย่ำงไรก็ด ีหำกพิจำรณำในแง่อัตรำท ำก ำไร (EBIT margin) พบว่ำ

โดยเฉลี่ยผู้ให้บริกำรของไทยมีอัตรำท ำก ำไรต ่ำกว่ำผู้ให้บริกำรของต่ำงประเทศ โดยผู้ให้บริกำร colocation ของไทย 

มีอัตรำท ำก ำไรรำว 10% ต ่ำกว่ำผู้ให้บริกำรต่ำงประเทศซึ่งมีอัตรำท ำก ำไรที่ 22% เช่นเดียวกับผู้ให้บริกำร public cloud 

ของไทยซึ่งมีอัตรำท ำก ำไรที่ 8% ต ่ำกว่ำผู ้ให้บริกำร SaaS และ multi-cloud ต่ำงประเทศ ซึ่งอยู่ที ่ 17% และ 23% 

ตำมล ำดับ โดยเป็นผลมำจำกควำมประหยัดเชิงขนำด ซึ่งผู้เล่นในระดับโลกมีข้อได้เปรียบในฐำนรำยได้ที่สูงกว่ำผู้ให้บริกำร

ในไทยส่งผลให้สำมำรถบริหำรจัดกำรต้นทุนได้ดีกว่ำภำยใต้โครงสร้ำงต้นทุนที่มีสัดส่วนของต้นทุนคงที่ที่สูง  

ในระยะข้างหน้า EIC คาดว่ารายได้และอัตราท าก าไรของผู้ให้บริการของไทยจะมีแนวโน้มค่อย ๆ ปรับตัว

ดีขึ้นตามการขยายตัวของตลาดและการประหยัดเชิงขนาดที่ดีขึ ้นจากฐานรายได้ที่ใหญ่ขึ้นในอนาคต 
โดยเฉพำะผู้ให้บริกำร public cloud ซึ่งตลำดมีกำรเติบโตสูง ขณะที่ผู้ให้บริกำร colocation อำจถูกกดดันจำกผู้ใช้บริกำร

บำงส่วนที่เปลี่ยนไปใช้ public cloud มำกขึ้น ส่งผลให้เติบโตในอัตรำที่ต ่ำกว่ำ โดยมีกำรแข่งขันที่เพิ่มมำกขึ้นจำกกำร 

เข้ำมำของผู้ให้บริกำรจำกต่ำงประเทศเป็นปัจจัยส ำคัญที่ต้องจับตำมองในระยะกลำงต่อไป  

รูปที่ 4 : การเติบโตของรายได้เฉลี่ย (%CAGR) และอัตราท าก าไร (EBIT margin) ของผู้ให้บริการ

ในช่วงปี 2017-2019    

 

 

 

 

 

หมำยเหตุ : 1. ขนำดวงกลมแสดงถึงยอดขำยเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่ำงในปี 2019 | 2. อัตรำท ำก ำไรของแต่ละกลุ่มค ำนวณจำกค่ำเฉลี่ยถ่วงน ้ำหนัก 
ท่ีมำ : กำรวิเครำะห์โดย EIC จำกข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนท่ีเกี่ยวข้อง 
 

EIC น าเสนอ 3 แนวทางในการปรับตัวส าหรับผู้ประกอบการเพื่อเตรียมพร้อมส าหรับการแข่งขัน 

ที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในอนาคต ได้แก่ 1. การน า modular data center เข้ามาประยุกต์ใช้ จะช่วยลดเงินลงทุน 

ในระยะเริ่มต้นได้ รวมถึงกำรบริหำรจัดกำรต้นทุนที่มีประสิทธิภำพมำกขึ้น เนื่องจำกควำมยืดหยุ่นในกำรขยำยพื้นที่

ให้บริกำร 2. เน้นการให้บริการ public cloud มากขึ้น เพื่อรองรับกับตลำด public cloud ที่มีแนวโน้มขยำยตัวได้ดี 

ในอนำคต นอกจำกนี้ กำรให้บริกำร public cloud ยังมีอัตรำท ำก ำไรต่อกำรให้บริกำร 1 rack ที่ดีกว่ำ colocation อีกด้วย  

และ 3. การร่วมมือทางธุรกิจ เพื่อเพิ่มทำงเลือกและก่อให้เกิด synergy ของกำรให้บริกำร เช่น กำรจับมือกับกลุ่ม 

System Integrator (SI) ซึ่งมีกำรน ำเสนอโซลูชันด้ำน cyber security ซึ่งจะช่วยเพิ่มควำมมั่นใจของลูกค้ำในกำรใช้

บริกำร public cloud รวมถึงกำรจับมือกับผู้ให้บริกำรต่ำงประเทศในกำรน ำเสนอบริกำร platform as a service (PaaS) 

ซึ่งในปัจจุบันยังมีผู้ประกอบกำรไทยน้อยรำยที่ให้บริกำร เป็นต้น  

 



7 

 
 

การเติบโตของธุรกิจ data center ส่งผลให้มีธุรกิจอื่นในห่วงโซ่อุปทานได้รับประโยชน์เช่นเดียวกัน 

โดย EIC มองว่า 1) กลุ่มผู้ผลิตจัดหาอุปกรณ์ไอที 2) กลุ่มผู้รับเหมาก่อสร้าง และ 3) กลุ่มผู้ให้บริการ

เช่ือมต่อระบบ ถือเป็น 3 กลุ่มท่ีได้รับอานิสงส์อย่างมีนัยส าคัญ 

1. กลุ ่มผู ้ผลิตและจัดหาอุปกรณ์ไอที  (hardware supplier) เป็นกลุ ่มที ่ได้ร ับประโยชน์โดยตรงจำกกำรผลิต 

และจัดจ ำหน่ำยอุปกรณ์ไอที ซึ ่งถือเป็นส่วนประกอบหลักของ data center เช่น hard disk, สวิตช์, เรำท์เตอร์  

และสำยเคเบิล เป็นต้น ทั้งนี้ Gartner ซึ่งเป็นบริษัทวิจัยด้ำนเทคโนโลยีช้ันน ำของโลกได้ประเมินกำรเติบโตของกำรใช้จ่ำย

ด้ำนระบบและอุปกรณ์ data center ของโลกในปี 2021 ที่รำว 8%YOY มำอยู่ที่ 2.37 แสนล้ำนดอลลำร์สหรัฐ  

2. กลุ่มผู้รับเหมาก่อสร้าง (contractor) นอกจำกควำมต้องกำรก่อสร้ำงอำคำร data center ที่เพิ่มขึ้นตำมกำรเติบโต

ของตลำดแล้ว กำรก่อสร้ำงและวำงระบบ mechanical & electrical (M&E) ของอำคำร data center ยังมีควำมซับซ้อน

กว่ำอำคำรทั่วไปและต้องกำรผู้เชี่ยวชำญเฉพำะในกำรออกแบบและก่อสร้ำงเพื่อให้อำคำร data center สำมำรถท ำงำน 

ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพตำมที่มำตรฐำนก ำหนด ส่งผลให้ผู้รับเหมำก่อสร้ำงอำคำร data center มีอัตรำก ำไรที่สูงกว่ำ

ผู ้ร ับเหมำก่อสร้ำงอำคำรทั ่วไป ทั้งนี ้จำกกำรศึกษำพบว่ำผู ้ร ับเหมำก่อสร้ำงอำคำร data center มี EBIT margin  

เฉลี่ยที่รำว 20% ซึ่งสูงกว่ำผู้รับเหมำก่อสร้ำงทั่วไปซึ่งส่วนมำกอยู่ในระดับ 5%-10% 

3. กลุ่มผู้ออกแบบ รวบรวม และติดตั้งระบบ (system integrator, SI) เปรียบเสมือนตัวกลำงผู้เช่ือมโยงระหว่ำงกลุ่ม

ผู้ผลิตอุปกรณ์ไอทีและซอฟต์แวร์กับผู้ใช้งำนผ่ำนหลำยบทบำท ได้แก่ กำรเป็นตัวแทนจ ำหน่ำยอุปกรณ์ไอที, กำรติดตั้ง

อุปกรณ์ซอฟต์แวร์, กำรให้ค ำปรึกษำ และกำรดูแลจัดกำรระบบ เพื่อให้กำรใช้งำน data center และ cloud computing 

สำมำรถตอบโจทย์ควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดย EIC คำดว่ำผู้เชื่อมต่อระบบซึ่งโดยส่วนมำก 

มีควำมร่วมมือทำงธุรกิจกับบริษัทไอทีต่ำงชำติ เช่น CISCO, Oracle, IBM และ Salesforce เป็นต้น จะได้อำนิสงส์จำกกำร

เติบโตของธุรกิจ data center อย่ำงมีนัยส ำคัญ โดยเฉพำะในกลุ่มผู้ ให้บริกำร cloud service solutions และ cyber 

security ซึ่งมีกำรเติบโตในอัตรำที่สูงตำมกำรขยำยตัวของกำรใช้งำน public cloud ในองค์กร  

โดยสรุป ธุรกิจ Data center ถือเป็นอีกหนึ่งธุรกิจแห่งอนาคตที่น่าจับตามองและมีทิศทางเติบโตสูง

ต่อเนื่อง โดยมีแรงส่งจากความต้องการใช้งานข้อมูลที่เพิ่มขึ้นจาก 3 ภาคส่วน ได้แก่ ภาคผู้บริโภค, 

ภาคองค์กรธุรกิจ และภาครัฐ ซ่ึงส่งผลบวกโดยตรงต่อผู้ให้บริการ ทั้งในแง่การเติบโตของรายได้ 

และอัตราท าก าไรที่เพ่ิมข้ึน อย่างไรก็ดี ปัจจัยท้าทายในด้านเงินลงทุนเริ่มต้นที่สูง และการเข้ามาแข่งขัน

ของบริษัทต่างชาติ ส่งผลให้ผู้ประกอบการจ าเป็นต้องมีการปรับตัวเพ่ือรับมือกับปัจจัยดังกล่าวต่อไป  

บทวิเครำะห์โดย... https://www.scbeic.com/th/detail/product/7756 
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