
รายงานธุรกิจ mobile AP ของ Samsung จะเติบโตขึ้นในปี 2564 
 

  นักวิเคราะหช์าวเกาหลีใต้มองว่าอุปสงค์ท่ีมีต่อชิพ Exynos หรือ mobile application processor 
(AP) ของบริษัท Samsung Electronics น่าจะเพ่ิมข้ึนในปี 2564 เนื่องจากสินค้าดังกล่าวจะถูกพัฒนา
ประสิทธิภาพขึ้นไปอีกระดับและมีราคาที่สามารถแข่งขันได้ บริษัท Samsung ส่งออกชิพ Exynos ประมาณ 150 
– 200 ล้านหน่วยต่อปี เนื่องจาก บริษัท Samsung ก าลังเป็น user ที่มีความโดดเด่น นอกจากนี้บริษัทด้าน
เทคโนโลยีรายใหญ่ของเกาหลีใต้ยังสามารถพัฒนา mobile AP ได้เองจึงก าลังพยายามไล่ตามบริษัท 
Qualcomm Technologies ที่เป็นผู้น าตลาดและก าลังครองตลาดด้วย Snapdragon processors อยู่ในขณะนี้ 

 

นักวิเคราะห์ท้องถิ่นระบุว่า ประสิทธิภาพของ Exynos เริ่มตามหลัง Snapdragon มาตั้งแต่ปี 2560 
และค่อยๆทิ้งห่างกันมากขึ้น เนื่องจากปัญหาความร้อนของ Exynos 990 ซึ่งเป็นชิพรุ่นล่าสุด อย่างไรก็ตาม
นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าธุรกิจ mobile AP ของ Samsung Electronics จะฟ้ืนตัวในปี 2564 ได้ด้วย Exynos 
chipset รุ่นใหม่ซึ่งถูกพัฒนาขึ้นภายใต้ codename "Olympus" ซึ่งได้รับการพัฒนาประสิทธิภาพและมีราคาที่
สามารถแข่งขันได้ 

Kim Yang-jae นักวิเคราะห์จาก KTB Investment & Securities กล่าวว่า “Exynos รุน่ต่อไปจะเป็น
สินค้าตัวแรกของบริษัท Samsung ที่น า ARM-designed cores มาใช้ การตัดสินใจทิ้งทีมพัฒนา central 
processor unit (CPU) ไปนั้นหมายความว่าจะสามารถลดช่องว่างในด้านประสิทธิภาพการท างานของชิพลงได้
เมื่อเปรียบเทียบกับบริษัท Qualcomm” ทั้งนี้เมื่อปี 2563 บริษัท Samsung Electronics ตัดสินใจยุติการ
พัฒนา Mongoose CPU ที่ใช้ใน Exynos series ลง ในขณะที่บริษัท Qualcomm ใช้ CPU cores ที่ถูกพัฒนา
โดย ARM บริษัทผู้ออกแบบชิพสัญชาติอังกฤษมาโดยตลอด อีกท้ังงบประมาณสมาร์ทโฟน 5G ที่เพ่ิมข้ึนก็จะช่วย
ท าให้ Exynos รุ่นใหม่ ดึงดูดใจผู้ผลิตมือถือได้มากยิ่งขึ้น ในขณะที่บริษัท Qualcomm เพ่ิงจะขึ้นราคา mobile 
AP เมื่อไม่นานมานี้ จึงท าให้ราคาของ Exynos สามารถแข่งขันได้และดูเหมือนบริษัท Samsung Electronics 
จะเปิดตัว Exynos-powered devices เพ่ิมมากข้ึนในปี 2564 



สมาร์ทโฟน รุ่นเรือธง เช่น Galaxy S และ 
Galaxy Note series ที ่Samsung ใช้ Exynos 
และ Snapdragon processors เท่าๆกัน โดยแบ่ง
ใช้ชิพเซ็ตของ Samsung ในทวีปเอเชียเป็นหลัก 
และเลือกใช้ชิพเซ็ตของ Qualcomm ในทวีป
อเมริกาเหนือ และยุโรป แต่ด้วยปัญหาประสิทธิภาพ
และการผลิตชิพเซ็ต Exynos ล่าสุด ท าให้สัดส่วน
การใช้ Snapdragon-powered ในอุปกรณ์ของ Samsung เพ่ิมข้ึนประมาณ 80% ในปี 2563 นอกจากนี้ ผู้
สังเกตการณ์อุตสาหกรรมมองว่า การใช้ชิพประมวลผล Exynos จะช่วยให้ Samsung ลดต้นทุนการผลิตและลด
การพ่ึงพาบริษัท Qualcomm ลง  

Tom Kang ผอ.ด้านการวิจัยในการติดตามอุตสาหกรรมจาก Counterpoint Research กล่าวว่า 
“ยกตัวอย่างเช่น Samsung มีต้นทุนประมาณครึ่งหนึ่ง ของส่วนประกอบทั้งหมดส าหรับคลื่น mmWave 
Qualcomm variant ของ Galaxy Note 20 Ultra 5G แต่ส าหรับ Exynos variant สว่นแบ่งของ Samsung 
กลับเพ่ิมขึ้นถึงเกือบ 70%”  

อย่างไรก็ตาม การที่สหรัฐฯ กีดกันบริษัท Huawei Technologies ซึ่งเป็นบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่
ของประเทศจีน ก็จะช่วยให้ Exynos ได้รับโอกาส เนื่องจากแบรนด์อื่นๆ ในจีน ที่ใช้ชิพเซ็ตของ Samsung จะ
สามารถสร้างยอดขายในประเทศจีนได้เพ่ิมมากขึ้น ผู้ผลิตมือถือในประเทศจีน เช่น Oppo, Vivo และ Xiaomi ใช้
ชิพเซ็ต Exynos ของ Samsung ในสมาร์ทโฟนบางรุ่น ในขณะที่ Huawei ใช้ Kirin AP ทีพั่ฒนาขึ้นเองเมื่อปี 
2562 นอกจากนี้บริษัท Samsung เคยติดอันดับที่ 3 ในตลาด mobile AP โดยมีส่วนแบ่งทางการตลาด 14.1% 
ส่วนบริษัท Qualcomm และ MediaTek ติดอันดับที่ 1 และ 2 โดยมีส่วนแบ่งทางการตลาด 33.4% และ 
24.6% ตามล าดับ  
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