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ขา่วประชาสมัพนัธ ์ 
 

 
TTA สนบัสนนุ V Ventures เขา้ซือ้หุน้ Cloudsec Asia 10% 

รบัเมกะเทรนดด์า้นไซเบอรซ์เีคยีวรติ ี ้ 
 

 

กรุงเทพฯ ประเทศไทย 25 มกราคม 2565 – บรษัิท โทรเีซนไทย เอเยนตซ์สี ์จ ำกัด (มหำชน) หรอื TTA ซึง่เป็น

บรษัิทชัน้น ำดำ้นกำรลงทนุเชงิกลยุทธ ์วำงแผนขยำยพอรต์กำรลงทนุไปในธุรกจิไซเบอรซ์เีคยีวรติีอ้ย่ำงจรงิจัง ลำ่สดุ 

สนับสนุนใหบ้ริษัท ว ีเวนเจอร์ส เทคโนโลจีส ์จ ำกัด (VVT) ซึง่ TTA เป็นผูถ้ือหุน้ใหญ่ ท ำสัญญำซือ้หุน้ในบริษัท 

คลำวดเ์ซค เอเซยี จ ำกัด (Cloudsec Asia) ผูใ้หบ้รกิำรดำ้นควำมมั่นคงปลอดภัยทำงไซเบอร์ (Cyber Security) ใน

สดัสว่นรอ้ยละ 10   

สถำบนัวจิัยเพือ่กำรพัฒนำประเทศไทย (TDRI) ระบวุำ่ บรกิำรควำมปลอดภัยทำงไซเบอรเ์ป็นหนึง่ในเมกะเทรนดส์ ำคัญ

ทีจ่ะสรำ้งกำรเปลีย่นแปลงทำงสังคมและดจิทิัลครัง้ใหญ่ในอุตสำหกรรมต่ำงๆ จำกขอ้มูลของ TDRI แนวโนม้กระแส 

เทรนด์ดังกล่ำวนี้จะเริ่มเห็นหลังกำรระบำดของโควิด-19 และจะส่งผลกระทบต่อธุรกิจและกำรลงทุนในหลำย

อตุสำหกรรม ซึง่คำดวำ่ประเทศไทยจะเป็นลกูคำ้รำยใหญท่ีต่อ้งกำรใชบ้รกิำรควำมปลอดภัยทำงไซเบอร ์

จำกขอ้มูลของ Stastica มูลค่ำตลำดบริกำรดำ้นควำมปลอดภัยทำงไซเบอร์ทั่วโลกคำดว่ำจะอยู่ที่ 239 ,000 ลำ้น

ดอลลำร์ในปี 2565 และคำดว่ำจะเตบิโตอย่ำงต่อเนื่องเป็น 345,000 ลำ้นดอลลำร์ในอกีไม่กีปี่ขำ้งหนำ้ กำรลงทุน

ภำยในประเทศของไทยจะเป็นแรงผลักดันกำรพัฒนำโครงสรำ้งพืน้ฐำนดำ้นควำมปลอดภัยในโลกไซเบอรใ์นประเทศ

ไทย ซึง่จะสนับสนุนกำรเตบิโตของสนิทรัพยด์จิทิลัและเทคโนโลยบีล็อกเชนของประเทศดว้ย 
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Cloudsec Asia เป็นผูใ้หบ้รกิำรชัน้น ำดำ้นไซเบอร์ซเีคยีวรติีแ้บบครบวงจร ทีมุ่่งมั่นจะท ำใหค้วำมมั่นคงปลอดภัยของ

ขอ้มูลทำงไซเบอรก์ลำยเป็นสิง่จ ำเป็นขัน้พืน้ฐำนขององคก์รและประชำชน และเป็นบรษัิทคลำวดซ์เีคยีวรติีท้ ีใ่หบ้รกิำร

ดำ้นไซเบอรซ์เีคยีวรติีค้ลอบคลมุทัง้หมด ไม่วำ่จะเป็นกำรใช ้Public Cloud หรอื Private Cloud โดยมบีรกิำรแบบครบ

วงจรแบง่ออกเป็น 3 สว่นหลกั ไดแ้ก ่Cloud Security Solution, MDR Manage Detection and Respond (SOC) และ 

Cyber Security Services   

นายเฉลมิชยั มหากจิศริ ิประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร บรษิทั ว ีเวนเจอรส์ เทคโนโลจสี ์จ ากดั กล่ำวว่ำ “บรษัิทฯ  

มั่นใจวำ่ควำมปลอดภัยของขอ้มูลในโลกไซเบอรเ์ป็นสิง่ส ำคัญอันดับตน้ๆ และทกุองคก์รจะตอ้งจัดสรรงบประมำณเพือ่

ลงทนุดำ้นนีเ้พิม่ขึน้อกีเพือ่ประกนัควำมเสีย่งในกำรโดนโจรกรรมขอ้มูล โดยเฉพำะอยำ่งยิง่ควำมปลอดภัยของขอ้มูลบน

คลำวด ์เนื่องจำกมีกำรใชอุ้ปกรณ์ทีไ่ม่ใช่พีซมีำท ำงำนร่วมกับกระบวนกำรทำงธุรกจิหลักๆ แลว้มีกำรเก็บขอ้มูลบน

คลำวดด์ว้ย ดังนั้น เทคโนโลยีทีใ่ชส้ ำหรับกำรปกป้องขอ้มูลทีม่ีควำมละเอยีดอ่อนหรือขอ้มูลทีค่วำมส ำคัญมำกใน

องคก์ร (Information Rights Management - IRM) จะมโีอกำสเตบิโตสงู สว่นปัจจัยทีจ่ะผลักดันอปุสงคน์ี้ ไดแ้ก ่กำร

เกดิขึน้ของผลติภัณฑแ์ละบรกิำรดจิทิลัใหม่ๆ กำรใชง้ำนดำ้นสขุภำพและควำมปลอดภัยทีเ่กีย่วขอ้ง ตลอดจนควำมเสีย่ง

จำกบคุคลทีส่ำม เชน่ กำรละเมดิขอ้มูลของลกูคำ้หรอืกำรโจมตซีัพพลำยเชน ฯลฯ ส ำหรับกำรเขำ้ลงทนุใน Cloudsec 

Asia ครัง้นี ้มวีตัถปุระสงคเ์พือ่ขยำยพอรต์ธรุกจิดำ้นควำมปลอดภัยทำงไซเบอร ์ซึง่คำดวำ่จะสรำ้งผลตอบแทนทีด่ใีหแ้ก่

บรษัิทฯ เพรำะเชือ่มั่นในประสทิธภิำพของเทคโนโลยแีละโซลชูัน่ดำ้นไซเบอรซ์เีคยีวรติีแ้บบบรูณำกำรของ Cloudsec 

Asia ทีส่ำมำรถตอบโจทยค์วำมตอ้งกำรของลกูคำ้ทกุกลุม่อตุสำหกรรมได ้ไม่วำ่จะเป็นธุรกจิกำรเงนิกำรธนำคำร ธรุกจิ

ประกัน ธุรกจิอสงัหำรมิทรัพย ์ไปจนถงึธุรกจิคำ้ปลกี วสิำหกจิขนำดกลำงและขนำดย่อม (SME) ในประเทศไทยและใน

อำเซยีน” 

นายกฤษณยศ บูรณะสมัฤทธ ิ ประธานกรรมการบรหิาร บรษิทั คลาวดเ์ซค เอเซยี จ ากดั (Cloudsec Asia) 

กลำ่ววำ่ “Cloudsec Asia ไดน้ ำมติคิวำมปลอดภัยทำงไซเบอรท์ัง้ 3 มติมิำประยุกตร์วมกนั สรำ้งเป็นบรกิำรทีแ่ตกตำ่ง

ครอบคลมุแบบ End-to-end มำกกวำ่ทีจ่ะท ำหนำ้ทีเ่พยีงอยำ่งใดอยำ่งหนึง่ โดยทกุบรกิำรสำมำรถปรับไดต้ำมควำม

ตอ้งกำรของลกูคำ้ ไมว่ำ่จะเป็นกำรตรวจจับเพยีงอย่ำงเดยีว หรอืกำรตรวจจับพรอ้มป้องกนั ก็สำมำรถท ำไดแ้บบ Made 

to order ดว้ยควำมเชีย่วชำญและเทคโนโลยชีัน้สงู เรำจงึสำมำรถออกแบบบรกิำรไดอ้ยำ่งหลำกหลำย เพือ่ใหเ้หมำะสม

กบัหน่วยงำนภำครัฐและเอกชนทกุขนำด ตัง้แตก่จิกำรขนำดเล็กแบบเอสเอ็มอไีปจนถงึบรษัิทมหำชน บรษัิท Cloudsec 

Asia ก ำลงัวำงแผนทีจ่ะขยำยธรุกจิดำ้นไซเบอรซ์เีคยีวรติีใ้หค้รอบคลมุไปยังกลุม่ประเทศ CLMV ดว้ย เนื่องจำกบรกิำร

ดำ้นไซเบอรซ์เีคยีวรติีนั้บวนัจะยิง่ทวคีวำมส ำคญัมำกขึน้เรือ่ยๆ เพรำะโลกดจิทิัลใกลต้วัและเชือ่มโยงผูค้นมำกกวำ่ทีเ่คย

เป็นมำ ปัจจบุนั Cloudsec Asia ประสบควำมส ำเร็จในกำรสรำ้งมลูคำ่ตลำดไดเ้กอืบถงึ 1,000 ลำ้นบำท และอยูใ่น

ขัน้ตอนของกำรด ำเนนิกำรรเิริม่เชงิกลยุทธเ์พิม่เตมิทีค่ำดวำ่จะเพิม่มลูคำ่ตลำดของ Cloudsec Asia ใหเ้กนิ 5,000 ลำ้น

บำท ภำยในปี 2566" 

### 
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เกีย่วกบั คลาวดเ์ซค เอเซยี 

Cloudsec Asia เป็นผูใ้หบ้รกิำรโซลชูัน่และเทคโนโลยดีำ้นควำมปลอดภัยทำงขอ้มูลชัน้น ำ ทีก่อ่ตัง้ขึน้ในประเทศไทย

ในปี 2556 เป็นหนึ่งในผูใ้หบ้รกิำรโซลูชั่นควำมปลอดภัยทำงไซเบอร์ชัน้น ำของประเทศไทย ทีเ่ชีย่วชำญดำ้นระบบ

คลำวดแ์ละโซลชูัน่กำรรักษำควำมปลอดภัยทีเ่ป็นนวัตกรรมเฉพำะทำง รวมถงึกำรใหบ้รกิำรดแูลและปกป้องขอ้มูลทำง

ไซเบอรแ์บบครบวงจร โดยผูเ้ชีย่วชำญทีม่ปีระสบกำรณ์ดำ้นควำมปลอดภัยทำงไซเบอรใ์นภูมภิำคเอเซยีแปซฟิิค มำก

ว่ำ 20 ปี โดย Cloudsec Asia ไดดู้แลควำมปลอดภัยทำงไซเบอร์ใหก้ับลูกคำ้ในอุตสำหกรรมหลักๆ อย่ำงบรกิำรทำง

กำรเงนิ อตุสำหกรรมโทรคมนำคม และภำครัฐ  เป็นตน้ 

 

เกีย่วกบั ว ีเวนเจอรส์ เทคโนโลจสี ์

บรษัิท ว ีเวนเจอร์ส เทคโนโลจสี ์จ ำกัด (VVT)  ซึง่เป็นบรษัิทย่อยของโทรีเซนไทย เอเยนตซ์สี ์จ ำกัด (มหำชน) ที่

จัดตัง้ขึน้เพื่อเนน้ดำ้นกำรร่วมลงทุนในเชงิกลยุทธใ์นกลุ่มธุรกจิทีม่โีอกำสในกำรเตบิโตสงู อำท ิธุรกจิดำ้นกำรแพทย ์ 

ดำ้นควำมปลอดภัยทำงไซเบอร์ และดำ้นอืน่ๆทีเ่กีย่วขอ้งกับนวัตกรรมและเทคโนโลยี ตัง้แต่ระยะเริม่ตน้พัฒนำธุรกจิ

จนถงึธุรกจิเตบิโตแลว้ขยำยไปยังภูมภิำคตำ่งๆ  เมือ่ไม่นำนมำนี้ บรษัิทฯ ไดร้่วมลงทนุใน Skootar แอปพลเิคชนัเรยีก

แมสเซ็นเจอรอ์อนไลนท์ีไ่ดรั้บควำมนยิมของชำวออฟฟิศ และ Zipmex แอปพลเิคชนัเทรดครปิโตนอ้งใหม่ทีเ่พิง่เปิดตัวไป  

 

หากตอ้งการขอ้มูลเพิม่เตมิ กรุณาตดิตอ่: 

บรษิทั โทรเีซนไทย เอเยนตซ์สี ์จ ากดั (มหาชน) 

คณุณธษำ เอือ้เจรญิงำน อเีมล natasa_u@thoresen.com โทร. +662 254 8437 Ext. 332 หรอื +668 3492 2442 

คณุฐำนติร ์ตริะพำณิชย ์ อเีมล thanit.t @thoresen.com โทร. +66 2254 8437 Ext. 393 หรอื +669-3-559-6169 

 

บรษิทั คลาวดเ์ซค เอเซยี จ ากดั 

คณุชญัญำ ครสิเตยีนเซน่ อเีมล chanya.j@cloudsecasia.com โทร. +662 117 9668 หรอื +669 4462 2551 
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