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ขอ้มลูเบือ้งตน้เกีย่วกบัศนูยข์อ้มลูและโครงสรา้ง

พืน้ฐานดจิทิัล 
 

ศนูยข์อ้มลู (Data Centers) และเสาสญัญาณ (Cellular Towers): 
กระดกูสนัหลงัแหง่โลกดจิทิลัของเรา 

 
คาดการณ์กันวา่การผสานรวมกันของเทคโนโลยดีจิทิัลหลากหลายจะเป็นตัวก าหนดทศวรรษนี้  

อปุกรณ์ทีเ่ชือ่มตอ่กับอนิเทอรเ์น็ตหลายพันลา้นเครือ่งจะสง่ขอ้มลูมหาศาลผ่านเครอืขา่ย 5G ทีร่วดเร็วว่องไว 

ซึง่จะถกูจัดเก็บหรอืวเิคราะหใ์นระบบคลาวดโ์ดยอัลกอรทิมึของปัญญาประดษิฐ ์

 

การทีเ่ทคโนโลยเีหลา่นีด้เูหมอืนจะเกดิขึน้ไดง้่าย ๆ และจู่ ๆ ก็เกดิ 

ซึง่ทีจ่รงิแลว้จ าเป็นตอ้งอาศัยเครอืขา่ยโครงสรา้งพืน้ฐานทางกายภาพและฮารด์แวรท์ีก่วา้งไกลครอบคลมุ 

เสาสัญญาณเซลลลูารส์ง่และรับสัญญาณวทิยไุปมาจากอปุกรณ์ไรส้าย 

ในขณะทีศ่นูยข์อ้มลูท าหนา้ทีเ่ป็นโฮสตข์องเซริฟ์เวอรค์อยจัดเก็บและประมวลผลขอ้มลู 

ทัง้สองท างานประสานกันเสมอืนเป็นกระดกูสันหลังของเทคโนโลยดีจิทิัลและไรส้ายทีเ่ราใชใ้นชวีติประจ าวัน 

 

ส าหรับนักลงทนุ 

ศนูยข์อ้มลูและเสาสัญญาณเซลลูลารเ์ป็นองคป์ระกอบของการลงทนุดา้นเทคโนโลยทีีมุ่ง่เนน้การเตบิโตกับอสังหารมิทรัพ

ยท์ีมุ่ง่เนน้รายได ้เนือ่งจากเทคโนโลยทีีก่อ่ใหเ้กดิการหยดุชะงัก อยา่งเชน่ Internet of Things ปัญญาประดษิฐ ์

ตลอดจนวดิโีอเกมและ Esports ตอ้งการพืน้ทีจั่ดเก็บและประมวลผลขอ้มลูจ านวนมาก 

ความตอ้งการศนูยข์อ้มลูและเสาสัญญาณโทรศัพทอ์าจเพิม่ขึน้อยา่งตอ่เนือ่งไปพรอ้มกับฮารด์แวรท์ีใ่ชข้ับเคลือ่นโครงสรา้

งเหลา่นี ้บรษัิทเหล่านีห้ลายแหง่จงึด าเนนิการในฐานะทรัสตเ์พือ่การลงทนุในอสังหารมิทรัพย ์(REIT) 

โดยกระจายรายไดท้ีต่อ้งเสยีภาษีอยา่งนอ้ย 90% ใหก้ับผูถ้อืหุน้เป็นเงนิปันผล 

ดว้ยอัตราดอกเบีย้ทีต่ ่าเป็นประวัตกิารณ์และการชะลอการเตบิโตของเศรษฐกจิโลก 

ศนูยข์อ้มลูและเสาสัญญาณโทรศัพทม์อืถอืจงึเป็นอกีทางเลอืกการลงทนุทีเ่ตบิโตและลักษณะการหารายไดท้ีน่่าสนใจซึง่ไ

ดน้ าเสนอใหก้ับพอรต์การลงทนุของนักลงทนุ 

 

 
รายไดจ้ากอตุสาหกรรม 

(ยอ้นหลัง 12 เดอืน) 

อตัราก าไร EBITDA 

(ยอ้นหลัง 12 เดอืน) 
เงนิปันผลตอบแทน 

การเตบิโตของรายไดโ้

ดยประมาณ (12 เดอืน) 

Data Center REIT 25.4 พันลา้นดอลลาร ์ 49% 2.7% 9.6% 

Cellular Tower REIT 38.6 พันลา้นดอลลาร ์ 72% 1.7% 2.4% 

REIT ท ัง้หมด* - 56% 3.5% 1.4% 

ทีม่า: Global X ETFs 

หมายเหต:ุ ณ วนัที ่19 ตลุาคม 2020 ขอ้มลูมาจาก FactSet, Bloomberg, NAREIT ตัวเลขรายไดข้ึน้อยูก่บั RBICS ของ 
FactSet และไมร่วมบรษัิทเอกชน ประมาณการณ์การเตบิโตของยอดขายเป็นตัวเลขซึง่นักวเิคราะหเ์ห็นตรงกนัส าหรับ 12 
เดอืนขา้งหนา้ *อา้งองิจากดัชน ีFTSE EPRA NAREIT Global REITs 

ศนูยข์อ้มลู: ระบบคลาวดท์ ีน่ ามาใชจ้รงิ 
 
โดยทั่วไปแลว้ศนูยข์อ้มลูจะมขีนาดใหญ่ รปูทรงเหมอืนอาคารคลังสนิคา้และไมม่หีนา้ตา่ง 

ซึง่เป็นโฮสตข์องเซริฟ์เวอรค์อมพวิเตอรใ์นเครอืขา่ยของผูเ้ชา่ โดยทั่วไปศนูยข์อ้มลูจะมหีนา้ทีจั่ดหาพืน้ทีท่างกายภาพ 

ระบบระบายความรอ้น การจัดการพลังงาน 

และการรักษาความปลอดภัยใหก้ับผูเ้ชา่โดยรับคา่เชา่ประจ าหรอืคา่ธรรมเนยีมเป็นคา่ตอบแทน 

แตแ่ทบจะไมไ่ดเ้ป็นเจา้ของหรอืด าเนนิการเซริฟ์เวอรข์องตนเอง 

แตท่ีแ่ตกตา่งจากกองทนุ REIT อืน่ ๆ การเชา่ศนูยข์อ้มลูจะขึน้อยูก่ับการใชก้ าลังการผลติไฟฟ้า ($/kW) 

เป็นหลักไมใ่ชพ่ืน้ที ่รปูแบบธุรกจินีช้ว่ยใหผู้เ้ชา่มคีวามยดืหยุน่อยา่งมาก 

ในดา้นการปรับขนาดโครงสรา้งพืน้ฐานและความตอ้งการดา้นคอมพวิเตอร ์

 

https://www.globalxetfs.com/
https://www.globalxetfs.com/research/
https://www.globalxetfs.com/about/
https://www.globalxetfs.com/contact/
https://www.globalxetfs.com/news/
https://www.globalxetfs.com/privacy/
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เนือ่งจากระบบดจิทิัลทีแ่พรห่ลายไปทกุซอกมมุของระบบเศรษฐกจิ 

ผูเ้ชา่ของศนูยข์อ้มลูจงึมตัีง้แตบ่รษัิทเทคโนโลยขีนาดใหญไ่ปจนถงึหน่วยงานของรัฐ บรษัิททีใ่หบ้รกิารทางการเงนิ 

หรอืผูใ้หบ้รกิารดา้นการดูแลสขุภาพ สว่นแบง่รายไดจ้ากศนูยข์อ้มลูจ านวนมากมาจากการใหเ้ชา่ไปจนถงึระดับ 

Hyperscaler อยา่งเชน่ Google, Amazon, Facebook, IBM, Alibaba, Oracle และ Microsoft 

แมว้า่บรษัิทเหล่านีม้ักจะเป็นเจา้ของและด าเนนิการศนูยข์อ้มลูของตนเองโดยตรง 

แตก็่ยังเชา่สิง่อ านวยความสะดวกจากผูใ้หบ้รกิารศนูยข์อ้มลูอยูบ่า้ง อยา่งเชน่ Equinix, Digital Realty, CyrusOne, 

CoreSite Realty, QTS Realty, Switch, GDS Holdings, NextDC, KeppelDC, 21Vianet Group และ SUNeVision 

Holdings 
 

 

 
เชน่เดยีวกับโลกแหง่อสังหารมิทรัพย ์ต าแหน่งทีตั่ง้ของศนูยข์อ้มลูมคีวามส าคัญในการควบคมุคา่เชา่สถานที ่ประการแรก 

คา่ใชจ้่ายของศนูยข์อ้มลูประมาณ 20% มาจากการใชพ้ลังงานซึง่เป็นคา่ใชจ้่ายทีม่ักจะผลักภาระไปใหผู้เ้ชา่ 

ดังนัน้การตัง้ศนูยข์อ้มลูในพืน้ทีท่ีม่ตีน้ทนุดา้นพลังงานต ่าจงึเป็นสิง่ทีน่่าดงึดใูจส าหรับลกูคา้ ประการทีส่อง 

ความใกลช้ดิของศนูยข์อ้มลูกับพืน้ทีท่ีม่ปีระชากรมาก 

สามารถลดเวลาแฝงไดอ้ยา่งมากหรอืเวลาทีใ่ชใ้นการเดนิทางไปและกลับจากศนูยข์อ้มลู 

ซึง่เป็นคณุลักษณะทีม่คีวามส าคัญอยา่งยิง่ส าหรับเทคโนโลย ีDisruption อยา่งเชน่ เกมออนไลน ์

และการผา่ตัดจากระยะไกล ประการทีส่าม การเขา้ถงึผูใ้หบ้รกิารอนิเทอรเ์น็ต (ISP) หลายราย 

และการเชือ่มตอ่ระหวา่งกันของผูเ้ชา่หลายรายเอง ก็มบีทบาทส าคัญเชน่กันโดยสรา้ง "network effect" 

(ผลกระทบจากการบอกตอ่ภายในเครอืขา่ย) ภายในศนูยข์อ้มลูเอง เนือ่งจากอาจใชเ้วลาหลายปีในการขออนุญาต สรา้ง 

และเชา่ศนูยข์อ้มลูใหม่ อสังหารมิทรัพยท์ีม่แีลว้ในท าเลทีน่่าสนใจจงึสามารถใหค้า่เชา่ทีส่งู 

ในขณะทีม่กีารแขง่ขันคอ่นขา้งนอ้ย นอกจากนีค้า่ใชจ้่ายในการเปลีย่นสถานทีท่ีค่อ่นขา้งสงู ซึง่เกีย่วขอ้งกับการยา้ย 

การตดิตัง้ใหม ่และการทดสอบเซริฟ์เวอรใ์นสถานทีตั่ง้ใหมย่อ่มหมายถงึอัตราการตอ่อายสุัญญาเชา่คอ่นขา้งจะสงู 

 

ศนูยข์อ้มลูการแบบเหมารวมเทยีบกบัรายยอ่ย 

 
ผูใ้หบ้รกิารศนูยข์อ้มลูเนน้การน าเสนอการในลักษณะเหมารวมหรอืแบบรายยอ่ยเป็นหลัก 

 
แบบเหมารวม: ผูใ้หบ้รกิารศนูยข์อ้มลูแบบเหมารวมเสนอบรกิารที ่จ ากัด ซึง่ไดแ้ก ่พืน้ที ่ระบบระบายความรอ้น 

การรักษาความปลอดภัย และระบบพลังงาน ใหแ้กผู่เ้ชา่ทีม่รีะบบปฏบัิตกิารซบัซอ้น ซึง่จัดการอปุกรณ์เครอืขา่ยของตนเอง 

ไมว่า่จะเพือ่การใชง้านของตนเองหรอืใหเ้ชา่พว่งตอ่แกล่กูคา้ของตนเอง 

สัญญาเชา่แบบเหมารวมมักจะมรีะยะเวลายาวนานกว่า (สว่นใหญ่ 5 ถงึ 15 ปี) 

และรวมถงึขอ้ก าหนดปรับอัตราคา่ธรรมเนยีมและการตอ่อายใุนตัวสัญญา1 
 

 

HYPERSCALER ยังคงเตบิโตเป็น % ตามจ านวนการใชจ้า่ยศนูยข์อ้มลูทัง้หมด 
ทีม่า: Synergy Research Group 2019 
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• มุง่เนน้ไปทีผู่ใ้ชง้านขนาดเล็กถงึขนาดกลางหลาย ๆ ราย 
• สัญญาระยะสัน้กวา่ โดยทั่วไปมักจะอยูท่ี ่3 ถงึ 5 ปี 
• การออกแบบและสภาพแวดลอ้มทีส่อดคลอ้งกันมากขึน้ 

• ใชป้ระโยชนจ์ากการสนับสนุนลกูคา้ทีม่ทีักษะในสถานที ่

 
บรกิาร Colocation  
(รบัฝาก Server) 
ส าหรบัรายยอ่ย 

 
• ทางเลอืกในการปรับเปลีย่นขนาดไปสูก่ารปรับใชก้ารประมวลผล

ขนาดใหญม่ากขึน้ 
• สัญญาระยะยาวมากกวา่ 5 ถงึ 15 ปี 
• โซลชูนัและสภาพแวดลอ้มของศนูยข์อ้มลูซึง่สามารถก าหนดได ้

ตามตอ้งการ 

• ลกูคา้มักจะมพีนักงานประจ าสถานปฏบัิตงิานอยูแ่ลว้ 

 

 
แบบเหมาร

วม 

บรกิาร Colocation (รบัฝาก Server) ส าหรบัรายยอ่ย: 

ผูใ้หบ้รกิารศนูยข์อ้มลูส าหรับรายย่อยมุง่เนน้ไปทีก่ารใหเ้ชา่แกล่กูคา้รายยอ่ยจ านวนมากซึง่มกีารด าเนนิงานทีซ่บัซอ้นนอ้ย

กวา่ ผูใ้หบ้รกิารเหลา่นีน้ าเสนอโซลชูนัภายนอกเพิม่เตมิ รวมถงึ ชัน้วาง กรง และสายเคเบลิ 

และโดยทั่วไปจะเสนอสัญญาระยะสัน้ในชว่ง 3 ถงึ 5 ปี2 

ผูป้ระกอบการคา้ปลกีรายเดยีวอาจมลีกูคา้หลายสบิรายในศนูยข์อ้มลูแหง่เดยีว 

 

 
เสาสญัญาณเซลลลูาร:์ ไฮเวยไ์รส้าย 

 
เชน่เดยีวกับศนูยข์อ้มลู 

เสาสัญญาณเซลลลูารเ์ป็นเจา้ของและด าเนนิการโครงสรา้งพืน้ฐานทางกายภาพทีส่ าคัญส าหรับโลกดจิทิัล 

รวมถงึเสาสือ่สารไรส้ายและการแพรส่ัญญาณ ในสหรัฐอเมรกิา 

เสาสัญญาณโทรศัพทม์อืถอืใหเ้ชา่พืน้ทีแ่นวตัง้เสาและทีด่นิดา้นลา่งเป็นหลัก 

ใหก้ับลกูคา้ผูใ้หบ้รกิารโทรคมนาคมรายใหญ่ อย่างเชน่ AT&T, Verizon หรอืกจิการควบรวม T-Mobile/Sprint และ Dish 

Network เมือ่เร็ว ๆ นี3้ 

 

แมว้า่จ านวนของผูม้โีอกาสจะเป็นลกูคา้จะมจี านวนจ ากัดเพยีงไมก่ีร่าย 

แตค่วามตอ้งการเสาสัญญาณกลับมเีพิม่มากขึน้จากความแพรห่ลายในการใชส้มารท์โฟนและเทคโนโลย ีInternet of 

Things ทีเ่พิม่ขึน้อยา่งรวดเร็ว ปัจจุบันมเีสาสัญญาณโทรศัพทม์อืถอืขนาดใหญ่ (Macro) ประมาณ 128,000 

แหง่ในสหรัฐอเมรกิา แตเ่สาแต่ละแหง่มพีกิัดและขดีความสามารถมากขึน้ 

โทรศัพทม์อืถอืทั่วไปมพีลังงานเพยีงพอทีจ่ะเขา้ถงึเสาทีอ่ยูห่า่งออกไป 5-7 ไมล ์และเซลล ์LTE 

เดีย่วสามารถจัดการการเชือ่มตอ่ไดป้ระมาณ 200 การเชือ่มตอ่ ตอ่คลืน่ความถี ่5MHz กอ่นทีค่วามเร็วจะเริม่นิง่45 

ดว้ยจ านวนผูใ้ชส้มารท์โฟนซึง่มกีารใชง้านอยู ่3.2 พันลา้นคนทั่วโลกและนับวันมแีตจ่ะเพิม่มากขึน้ 

คาดวา่ความตอ้งการเสาจะยังคงแข็งแกรง่6 

ในขณะทีก่ารกอ่สรา้งและการขอใบอนุญาตมักเป็นอปุสรรคในการจ ากัดการขยายตัวท าใหอ้าคารทีม่อียู่แลว้มคีา่มากขึน้ 

ตัวอยา่งเชน่ ซพัพลายเออรข์องเสาสัญญาณโทรศัพทม์อืถอืขนาดใหญใ่นสหรัฐฯ เพิม่ก าลังการผลติเสาประมาณ 8% 

จากปี 2019 ถงึ 20207 แตก็่ยังล่าชา้กวา่การเตบิโตของขอ้มลูมอืถอื 29% ตอ่สมารท์โฟนในอเมรกิาเหนอื8 
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เนือ่งจากเสาสัญญาณไรส้ายตอ้งเผชญิกับขอ้จ ากัด ดา้นขอ้มลูและขดีความสามารถ 

ผูใ้หบ้รกิารเสาสัญญาณจงึก าลังพัฒนาเครอืขา่ยเซลลข์นาดเล็กหรอืเสาอากาศขนาดเล็ก (โหนด) 

ทีใ่ชพ้ลังงานต ่ามากขึน้เพือ่บรรเทาความแออัด 

เซลลข์นาดเล็กมักจะตดิอยูก่ับเสาไฟฟ้าหรอืไฟถนนและเชือ่มตอ่กับสายเคเบลิใยแกว้น าแสง 

เพือ่เพิม่การเชือ่มตอ่ในพืน้ทีท่ีม่ปีระชากรหนาแน่น9 มกีารคาดการณ์คาดวา่เซลลข์นาดเล็กในสหรัฐฯ 

จะเตบิโตขึน้แปดเทา่จากประมาณ 100,000 ในปี 

 

2020 เป็น 800,000 แหง่ภายในปี 2026 เนือ่งจากเทคโนโลยใีหม ่ๆ เชน่ 5G 

และยานยนตข์ับเคลือ่นอัตโนมัตมิคีวามตอ้งการขอ้มลูเพิม่สงูอยา่งมาก1011 

 

คา่เชา่เสาสัญญาณจะแตกตา่งกันไปตามสถานทีตั่ง้ พืน้ทีส่ ีเ่หลีย่มจัตรัุสแนวตัง้บนเสา และน ้าหนักบนเสา 

การเชา่เสาสัญญาโทรศัพทม์อืถอืโดยทั่วไปจะอยูใ่นชว่ง 5-10 ปี12 ทีส่ าคัญคอืสัญญาสว่นใหญ่ไมส่ามารถยกเลกิได ้

และมขีอ้ก าหนดปรับอัตราค่าธรรมเนยีมขึน้ประมาณ 3% ตอ่ปี13 

คา่ใชจ้่ายในการด าเนนิงานคงทีส่ว่นใหญร่องรับสัญญาระยะยาวเหลา่นี ้

คา่ใชจ้่ายสว่นใหญม่าจากการตรวจตราเสาสัญญาณ ประกันภัย ภาษี สาธารณูปโภค การบ ารงุรักษา ในบางกรณ ี

คา่เชา่ทีด่นิเป็นคา่ใชจ้่ายขึน้ ซึง่ขึน้อยูก่ับวา่ผูใ้หบ้รกิารเสาสัญญาณเป็นเจา้ของหรอืเชา่ทีด่นิใตเ้สาฯ 

แตค่า่ใชจ้่ายเหลา่นีม้ักจะเป็นคา่ใชจ้่ายคงที ่ไมว่่าเสาสัญญาณหนึง่ตน้จะมผีูเ้ชา่หนึง่รายหรอืหา้รายก็ตาม 

ดังนัน้เมือ่จ านวนผูเ้ชา่เพิม่ขึน้รายไดก็้เพิม่ขึน้ แตค่า่ใชจ้่ายยังคงคอ่นขา้งคงที ่

เสาสัญญาณโทรศัพทม์อืถอืแบบเดีย่วมักมผีูเ้ชา่ระบบโทรคมนาคมสีห่รอืหา้ราย 

ดังนัน้โครงสรา้งผูเ้ชา่หลายรายจงึชว่ยกระจายแหลง่รายไดร้ะยะยาวและเพิม่ผลก าไรใหม้ากขึน้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การเตบิโตของปรมิาณการใชง้านขอ้มูลบนมอืถอืยงัคงแซงหนา้การเตบิโตของเสาขนาดใหญ ่
ทีม่า: Global X ETFs, Ericsson, Wireless Estimator 2020 ผลรวมไมร่วมระบบเสาอากาศแบบกระจาย (DAS) และเซลลข์นาดเล็ก 
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ฮารด์แวรโ์ครงสรา้งพืน้ฐานดจิทิลั: ฮารด์แวรโ์ครงสรา้งพืน้ฐานดจิทิลั 
 

การพึง่พาการเชือ่มตอ่และการประมวลผลแบบคลาวดซ์ ึง่เพิม่มากขึน้ของโลก 

ท าใหโ้ครงสรา้งพืน้ฐานดจิทิัลมคีวามส าคัญมากขึน้กวา่เดมิ 

หน่วยความจ าและพลังในการประมวลผลเป็นเสาหลักของระบบนเิวศนี้ ดังนัน้เมือ่ความตอ้งการศนูยข์อ้มลูเพิม่ขึน้ 

ดังนัน้จงึควรตอ้งการฮารด์แวรท์ีอ่ยู่ภายในดว้ยเชน่กัน 

ในความเป็นจรงิรายไดเ้ซมคิอนดักเตอรภ์ายในกลุม่ธุรกจิเซริฟ์เวอรเ์พิม่ขึน้ประมาณ 12% ตอ่ปีตัง้แตปี่ 201814 

 

เนือ่งจากมคีา่ใชจ้า่ยคงทีส่งูดงัน ัน้การเพิม่ผูเ้ชา่จงึมสีว่นเพิม่ผลก าไรอยา่งมาก 
ทีม่า: Amrican Tower, 2020 เพือ่วัตถปุระสงคใ์นการอธบิายเทา่นัน้ ไมส่ะทอ้นขอ้มลูใด ๆ ของ American Tower 

เสาขนาดใหญ่ทีเ่กดิขึน้ใหม่ทัว่โลกชว่ยสรา้งเศรษฐกจิ: ผลตอบแทนการลงทุน (ROI) 

35% 

35% 

25% 

20% 

15% 

10% 

5% 

0% 

32% 32% 

17% 

21% 
23% 24% 25% 

13% 
9% 

11% 
13% 

3% 

ผูเ้ชา่หน่ึงราย ผูเ้ชา่สองราย ผูเ้ชา่สามราย 

สหรฐัฯ อเมรกิาใต ้ แอฟรกิา เอเชยี 

ความตอ้งการดา้นประมวลผลและการจดัเก็บก าลงัสง่ผลใหร้ายรบัเซมคิอนดกัเตอรเ์พิม่เตมิ
ในภาคบรกิาร 
ทีม่า: Global X ETFs Bloomberg รายไดเ้ซมคิอนดกัเตอรแ์ยกตามตลาดปลายทาง ตลุาคม 2020 

SEMIS รายไดจ้ากบรกิาร (เป็นพนัลา้นบาท) 

+12% CAGR 

2018 2018 2018 2018 2019 2019 2019 2019 2020 2020 2020 2020 
Q1 Q1 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

 

$8.4 

$8.0 

$7.6 

$7.2 

$6.8 

$6.4 

$6.0 

หมายเหตุ: CAGR = อตัราการเตบิโตเฉลีย่ต่อปีแบบทบตน้ 

https://www.globalxetfs.com/
https://www.globalxetfs.com/research/
https://www.globalxetfs.com/about/
https://www.globalxetfs.com/contact/
https://www.globalxetfs.com/news/
https://www.globalxetfs.com/privacy/


ETF ของเรา 

การวจัิย 

เกีย่วกบั 

ตดิตอ่เรา 

ขา่วสาร 

นโยบายความเป็นสว่นตวั 6 

 

 

เป็นเวลาหลายทศวรรษทีเ่ซริฟ์เวอรใ์ชพ้ลังงานจากหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) 

ทีค่ านวณสายขอ้มลูเดีย่วไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ แตด่ว้ยศนูยข์อ้มลูทีค่าดวา่จะจัดการกับอัลกอรทิมึ AI ทีซ่บัซอ้น 

หรอืการสบืคน้ทางอนิเทอรเ์น็ตหลายพันลา้นครัง้ตอ่วัน ตัวประมวลผลจงึก าลังพัฒนาขึน้ 

ในชว่งไมก่ีปี่ทีผ่า่นมาหน่วยประมวลผลกราฟิก (GPU) 

กลายเป็นฮารด์แวรท์ีท่ันสมัยเนือ่งจากความสามารถในการประมวลผลการค านวณหลายชดุพรอ้มกัน15 

ในอนาคตการออกแบบทีเ่นน้ขอ้มลูเป็นศนูยก์ลางหรอืทีเ่รยีกว่าหน่วยประมวลผลขอ้มลู (DPU) 

อาจเป็นยคุใหมข่องการสรา้งชปิค านวณ DPU 

เปิดใชง้านโซลชูนัศนูยข์อ้มลูทีห่ลากหลายรวมถงึการจัดเก็บการประมวลผล 

และการรักษาความปลอดภัยของขอ้มลูดว้ยความเร็วสงูสุดในขณะทีล่ดตน้ทนุและเวลาดว้ยการวเิคราะหข์อ้มลูทีข่อบ16 

 

ดังทีค่ณุสามารถบอกไดจ้ากค าอธบิายขา้งตน้ 

ฮารด์แวรข์องศนูยข์อ้มลูจะมอีายอุยา่งรวดเร็วเนือ่งจากความตอ้งการดา้นการประมวลผลมกีารพัฒนาขึน้ ตัวอยา่งเชน่ 

Amazon ประมาณการอายกุารใชง้าน 4 ปีส าหรับเซริฟ์เวอร ์AWS ของตน17 

ศนูยข์อ้มลูระดับไฮเปอรส์เกลมเีซริฟ์เวอรอ์ยา่งนอ้ย 5,000 เซริฟ์เวอร ์

และมักจะสามารถเขา้ถงึเซริฟ์เวอรไ์ดห้ลายแสนเครือ่ง คดิเป็นเงนิหลายสบิลา้นดอลลารใ์นฮารด์แวรไ์อท ี

ดังนัน้ความตอ้งการฮารด์แวรข์องศนูยข์อ้มลูทียั่งคงแข็งแกรง่ จงึเกดิจากทัง้การเพิม่ศนูยข์อ้มลูใหมท่ั่วโลก 

ตลอดจนการบ ารงุรักษาและการอัปเกรดอยา่งตอ่เนือ่งภายในศนูยข์อ้มลูทีม่อียูเ่พือ่รองรับเทคโนโลยลีา่สดุ 

 

โครงสรา้งพืน้ฐานดจิทิลั อสงัหารมิทรพัยท์ ีม่รีายไดแ้ละศกัยภาพในการเตบิโต 
 

จากมมุมองของพอรต์โฟลโิอโครงสรา้งพืน้ฐานดจิทิัลสามารถน าเสนอลักษณะการเตบิโต 

และรายไดท้ีด่งึดดูใจทา่มกลางสภาพแวดลอ้มปัจจุบัน ดว้ยอัตราดอกเบีย้เขา้ใกลศ้นูยใ์นประเทศทีพั่ฒนาทีส่ าคัญ ๆ 

สว่นใหญแ่ละภมูหิลังของเศรษฐกจิมหภาคทีช่ะลอตัว 

นักลงทนุจงึมองหาทางเลอืกอืน่เพือ่ใหม้รีายไดค้งทีซ่ ึง่สรา้งผลตอบแทนทีม่คีวามหมายและโอกาสในการกลับตัว 

 

สว่นตา่งระหวา่งผลตอบแทนของ Fund from Operations (FFO) 

ส าหรับศนูยข์อ้มลูและเสาสัญญาณเซลลลูารเ์ทยีบกับพันธบัตรของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ อาย ุ10 ปี 

โดยทั่วไปเพิม่ขึน้ในชว่งสามปีทีผ่่านมาเป็นประมาณ 300 จุดพืน้ฐาน (basis point) FFO 

เสนอวธิทีีด่กีวา่ในการก าหนดกระแสเงนิสดจากการด าเนนิงานของการลงทนุในอสังหารมิทรัพยม์ากกว่ารายได ้

เนือ่งจากคา่เสือ่มราคาและคา่ตัดจ าหน่าย (คา่ใชจ้่ายทีไ่มใ่ชเ่งนิสด) จะถกูหักออกจากรายไดส้ทุธ ิ

สเปรดทีเ่พิม่ขึน้เมือ่เทยีบกับพันธบัตรของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ 10 

ปีสามารถบง่ชีไ้ดว้า่โครงสรา้งพืน้ฐานดจิทิัลก าลังแสดงการประเมนิมลูคา่ทีด่ขี ึน้ 
 

 
 

ผลตอบแทนของเงนิทนุจากการด าเนนิงาน (FFO) ยงัคงนา่ดงึดดู 
เมือ่เทยีบกบัพนัธบตัรรฐับาลของสหรฐัฯ 
ทีม่า: Global X ETFs แสดงโดยคา่เฉลีย่ของ REIT ของสหรัฐอเมรกิาส าหรบัแตล่ะสว่นแบง่ตลาด ขอ้มลูมาจาก Bloomberg, 31 
สงิหาคม 2020 REIT ทีล่งทนุในศนูยข์อ้มลู รวมถงึ Equinix, Digital Realty, QTS Realty, CoreSite Realty และ CyrusOne REIT 
ทีล่งทนุในเสาสญัญาณเซลลลูาร ์รวมถงึ American Tower, Crown Castle และ SBA Communications 

FFO YIELD SPREAD สมัพนัธก์บัพนัธบตัรอายุ 10 ปี (เป็น 

%) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Cellular Tower REIT Data Center REIT 
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นอกเหนอืจากรายไดแ้ลว้โครงสรา้งพืน้ฐานดจิทิัลยังคงเตบิโตอยา่งแข็งแกรง่ 

เนือ่งจากอยูใ่นสถานะทางเศรษฐกจิทีด่ทีีจ่ะไดร้ับประโยชนจ์ากภมูทิศันท์างเศรษฐกจิทีเ่ปลีย่นแปลงไป 

กลุม่อสังหารมิทรัพยแ์บบดัง้เดมิ เชน่ หา้งสรรพสนิคา้ ส านักงาน 

และอาคารอพารต์เมนตต์อ้งเผชญิกับการหยดุชะงักของโลก 

เนือ่งจากเทคโนโลยทีีเ่กดิขึน้ใหมแ่ละพฤตกิรรมผูบ้รโิภคทีเ่ปลีย่นแปลงไป จากการแพรร่ะบาดของ COVID-19 

ท าใหผู้บ้รโิภคเลอืกซือ้สนิคา้ออนไลน ์ท างานจากทีบ่า้น และเขา้สังคมผา่นแอปวดิโีอและเกมมากขึน้ 

รปูแบบทีเ่ปลีย่นแปลงเหลา่นีก้ าลังเปลีย่นแปลงความตอ้งการดา้นอสังหารมิทรัพยอ์อกไป 

จากพืน้ทีส่าธารณะขนาดใหญเ่ปลีย่นไปเป็นทีอ่ยูอ่าศัยสว่นตัวของเรา 

ทีเ่กดิขึน้ควบคูไ่ปกับการเปลีย่นแปลงนีก็้คอืความตอ้งการโครงสรา้งพืน้ฐานดจิทิัลทีเ่พิม่มากขึน้ทีช่ว่ยขับเคลือ่นการเชื่

อมตอ่ระยะไกลนี ้

 

 

 

โครงสรา้งพืน้ฐานดจิทิัลตัง้อยูใ่นจุดตัดของแนวโนม้การเกดิ Disruption มากมาย ตัง้แตก่ารเพิม่การเชือ่มตอ่ 

ผา่นการเตบิโตของ 5G และเทคโนโลย ีInternet of Things ไปจนถงึการเพิม่ขึน้ของ Big Data และปัญญาประดษิฐ ์

รวมถงึการเปลีย่นไปใชซ้อฟตแ์วรท์ีส่ง่ผา่นระบบคลาวดอ์ย่างราบรืน่ 

เราเชือ่วา่โครงสรา้งพืน้ฐานดังกลา่วมคีวามส าคัญตอ่การเตบิโตในศตวรรษที ่21 

และสามารถมบีทบาทหลายดา้นในพอรต์การลงทนุของนักลงทนุทีส่ามารถใหร้ายไดแ้ละลักษณะการเตบิโต 

รายรบัตอ่เนือ่งเพือ่แสดงใหเ้ห็นถงึชอ่งทางทีเ่หนอืกวา่ในฐานะบรษิทัตา่ง ๆ 
ทีไ่ดร้บัประโยชนจ์ากการเตบิโตของการประมวลผลแบบคลาวดแ์ละเครอืขา่ยไรส้าย 
ทีม่า: Global X ETFs แสดงโดยคา่เฉลีย่ของ REIT ของสหรัฐอเมรกิาส าหรับแตล่ะสว่นแบง่ตลาด ขอ้มลูมาจาก Bloomberg ตลุาคม 
2020 REIT ทีล่งทนุในศนูยข์อ้มลู รวมถงึ Equinix, Digital Realty, QTS Realty, CoreSite Realty และ CyrusOne REIT 
ทีล่งทนุในเสาสญัญาณเซลลลูาร ์รวมถงึ American Tower, Crown Castle และ SBA Communications 
 

รายรบัรวม (หน่วยเป็นพนัลา้น) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Cellular Tower REIT รวม Data Center REIT รวม 

$5 

$4 

$3 

$2 

$1 

https://www.globalxetfs.com/
https://www.globalxetfs.com/research/
https://www.globalxetfs.com/about/
https://www.globalxetfs.com/contact/
https://www.globalxetfs.com/news/
https://www.globalxetfs.com/privacy/


ETF ของเรา 

การวจัิย 

เกีย่วกบั 

ตดิตอ่เรา 

ขา่วสาร 
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1. SiriusEdge, “10 Keys to Choosing a Data Center Colocation Provider,” 13 ม.ีค. 2016 

2. Ibid 

3. American Tower, “Introduction to the Tower Industry and American Tower,” 30 ม.ิย. 2020 

4. SolidSignal, “How far away can your phone be from the tower?,” 15 เม.ย. 2019 

5. ExtremeTech, “ExtremeTech Explains: What is LTE?,” 1 เม.ย. 2015 

6.  Newzoo, “Newzoo’s Global Mobile Market Report: Insights into the World’s 3.2 Billion Smartphone Users, the Devices 

They Use & the Mobile Games They Play,” 17 ก.ย. 2019 

7. Wireless Estimator, “Top 100 Tower Companies in the U.S.,” 11 ก.ย. 2020 

8. Ericsson, “Ericsson Mobility Report,” ม.ิย. 2020 

9. Ibid 

10. Barron’s, “5G Is Coming. Buy These Two Cell Tower REITs to Play the Trend.,” 24 พ.ค. 2020 

11. Light Reading, “Inside the 5G Small Cell Opportunity: Big & Messy,” 13 พ.ค. 2019 

12. American Tower, (n3) 

13. American Tower, (n3) 

14. ขอ้มลูของ Bloomberg Data ณ เดอืนตลุาคม 2020 

15. Nvidia, “Maximizing Data Center Productivity With Application Workload Analysis,” ม.ิย. 2018 

16. Mellanox, “Welcome to the DPU-Enabled Data Revolution Era,” 30 ม.ีค. 2020 

17. ZDNet, “Four Data Center Spending Trends You Need to Know,” 14 ก.พ. 2020 

 

การลงทนุมคีวามเสีย่ง ซึง่รวมถงึโอกาสทีจ่ะสญูเสยีเงนิตน้ ศนูยข์อ้มลู REIT 

และบรษัิทโครงสรา้งพืน้ฐานดา้นดจิทิัลมคีวามเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้งกับตลาดอสังหารมิทรัพย ์การเปลีย่นแปลงความตอ้งการโครงสรา้งพืน้ฐาน และการเชือ่มตอ่ไรส้าย 
ผลติภัณฑล์า้สมัยอยา่งรวดเร็ว กฎระเบยีบของรัฐบาล และความเสีย่งภายนอก รวมถงึภัยธรรมชาต ิและการโจมตทีางอนิเทอรเ์น็ต 
การลงทนุระหวา่งประเทศอาจมคีวามเสีย่งตอ่การสญูเสยีเงนิตน้จากความผันผวนของคา่เงนิ จากความแตกตา่งในหลักการบัญชทีีรั่บรองทั่วไป 
หรอืจากความไมแ่น่นอนทางสังคม เศรษฐกจิ หรอืการเมอืงในประเทศอืน่ ๆ ซึง่เป็นปัจจัยทีไ่มเ่อือ้หนุน 
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