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การฟนตวัของเศรษฐกจิ
โลกที่มาพรอมกับ
การเรงตวัของเงนิเฟอ

และอัตราดอกเบี้ยในป 2022
ทาทายสินทรัพยที่เคยเติบโต
ไดดี

ปกธงลงทุนพลังงานสะอาด+EV 
ธีมเดนแหงป
ที่ตองควาเขาพอรต

“คริปโตเคอเรนซี่”  
สินทรัพย “สุดปง”

แหงป 2022 
ลงทุน
E-Commerce
รับกระแส
ชอปปงออนไลนโต
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กระแส Digitalization 
และ Decarbonization  
เมกะเทรนดหลกัใหญของโลก
ที่จะมีผลตอกระจายเม็ดเงิน
ลงทุนทั่วโลก

20 Thematic 
Investment of 

2022” รวบรวมการลงทุน
จากธมีเดนๆ ทัว่โลกเอาไว ผาน
มุมมองของภาคเอกชนและ

ฟนดแมเนเจอรชัน้นาํของไทย 
เพือ่ชวยในการตดัสนิใจในการ
สรางมัง่คัง่ มัน่คงและยัง่ยนืให
กับพอรตลงทุนของทุกทาน

O

Green energy+EVe commerce Cloud Computingesg
opportunityเปนคนดี

ตองตีตรา ESG
โลกสวยได
พอรตปลอดภัย

ลงทุน
สูโลกอนาคต
ธีมหามพลาด

ตองตีตรา ESG

พอรตปลอดภัย
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ฐิตารีย  ลิขิตธนธรรม

ผูผ้ลิตพลงังานสะอาดมากที�สดุของโลก  
ครองตลาดเกินกวา่ 50%  ไปแลว้

จีนยงัเป็นผูน้าํในการผลิตรถ EV   
มากที�สดุในโลกอีกดว้ย มารเ์ก็ตแชรข์องจีน
สงูถงึ 47% จากยอดขายทั�วโลกประมาณ 
11 ลา้นคนั  แถมยงัตดิตั�งแทน่ Charging 
Station ในประเทศกวา่ลา้นจดุครอบคลมุ  
176 เมือง แซงหนา้สหรฐัไปแลว้

จิ�กซอวต์วัสาํคญัที�ทาํใหจี้นขึ �นเป็น
ผูน้าํในตลาด EV ไดไ้มย่าก คือการที�จีน
เปิดใหเ้ทสล่า(Tesla) บริษัทยานยนต์
ระดบัโลกเขา้ไปตั�งโรงงานที�เซี�ยงไฮ ้
ใชเ้วลาสรา้งเพียง 6 เดือน  แลกกบัการ
ถ่ายโอนเทคโนโลยีจากเทสลลา่ ในเวลา
ไม่นานเราไดเ้ห็นผูผ้ลิตรถยนตจ์ากคา่ย 
“นีโอ” (Nio) และ“เสี�ยวเผิง มอเตอรส์” (Xpeng 
Motors) สามารถผลติรถยนตไ์ดเ้หมือนเทสลา่ 
ทั�งหนา้ตาและสมรรถนะ ทาํใหร้ถไฟฟา้ในจีน
ที�ใชเ้วลาพฒันาดว้ยตวัเองมากกวา่ 10 ปี 
พลกิขึ �นมาแซงหนา้คูแ่ขง่อยา่งยโุรปไปแลว้ 

มีการเทสรถที�พบวา่ ดว้ยมอเตอร ์
และแบตเตอรี�พลงังานสงูทาํใหร้ถยนต์
ไฟฟา้จากเทสลา่ชนะแลมโปกินี�ไดอ้ยา่ง
ไมน่า่เชื�อ 

จิ�กซอวต์วัสดุทา้ยของเรื�องนี � จีน
ไดเ้ขา้ไปสรา้งสมัพนัธก์บัประเทศแถบ
แอฟรกิาตะวนัตก เชน่เอทิโอเปีย ไนจีเรยี 
หรอื อฟักานิสถาน  เพื�อเขา้ไปควบคมุแร ่
Rare Earth ที�ใชใ้นการผลิตแบตเตอรี�
ลิเทียมที�ใชก้บัรถ EV ทาํใหเ้กิดความ
สมบรูณข์องวงจรการผลติ การมองภาพ
การผลิต EV ตั�งแต่ตน้นํ�าถึงปลายนํ�า 
จึงไม่แปลกที�จะเห็นจีน แซงหนา้สหรฐั
และยโุรป ในธรุกิจยานยนตไ์ฟฟา้ 

มีการคาดการณว์า่ยอดขายรถ EV ใน
ปี 2021 นี � จะเตบิโต 100%  จากปี 2020 
แตใ่นปีถดัๆ จะเริ�มลดลงมาอยูที่� 40%  ตอ่
ปี ถงึกระนั�นก็ยงัถือวา่เป็นตวัเลขที�สงูอยู ่
จากความตอ้งการยานยนตไ์ฟฟา้ยงัมีสงูมาก 
โดยเฉพาะอตัราการเขา้ถงึ(Penetration) 
ยงัอยู่ในระดบัตํ�า อย่างประเทศไทยมี
เพียง 0.001% เทา่นั�น จงึเป็นธรุกิจที�ยงั
เติบโตไดอี้กมาก แมใ้นระยะสั�นอาจจะ
ไดร้บัผลกระทบจากการหยดุชะงกัของ
ห่วงโซ่อุปทานและการขาดแคลนชิป
ทั�วโลก(Chip Shortage) ไดบ้า้ง

ความชดัเจนทางดา้นนโยบายของ
รฐับาลจีน รวมถงึองคค์วามรูแ้ละการสรา้ง
หว่งโซอ่ปุทานตั�งแตต่น้นํ�ายนัปลายนํ�า ทาํให้
จีนจะเป็นผูน้าํในตลาดพลงังานสะอาด

“พลังงานสะอาด+EV”

ธมีแหงป
ปกธงลงทนุ พอรตสวย-ชวยโลก 
ธีมแหงปธีมแรก
ที่เราคัดเนนๆ มาแลววา
ป 2022 และปถัดๆ ไป
ตองมีติดพอรตลงทุนไว 
ระยะสั้นก็ดี ระยะยาวก็ ได
นั่นก็คือการลงทุนใน
ธุรกิจพลังงานสะอาด
(Green Energy) และ
ยานยนตไฟฟา(EV) ซึ่ง
เหมารวมไปถึงหวงโซ
อุปทานที่เกี่ยวเน� องทั้งระบบ
ฟนดแมเนเจอรตางเชียร 
ยกใหธีมพลังงานสะอาด 
และ EV เปน Secular 
growth มีความโดดเดน
และจะเห็นเม็ดเงินลงทุน
หลั่งไหลเขาไปอยางชัดเจน
ไมใชแคปหนาแตจะเปน
อีกหลาย ๆ ป
เลยทีเดียว

เปาหมายของ
แตละประเทศ
ในการลดคารบอน
ใหเหลือ 0%
(net zero emissions)

  2050 
• สหรัฐ
• สหภาพยุโรป
• ญี่ปุน
• เกาหลีใต
• สหรัฐอาหรับเอมิเรตส 

  2060 
• จีน
• รัสเซีย
• ซาอุดีอาระเบีย

  2065
• ไทย

ผลตอบแทนธีม
พลังงานสะอาด+EV
ตั้งแตตนป

10.44%
ตอป 
1 ป ลาสุดอยูที่

33% 
3 ป ลาสุดอยูที่

197.8%

ฟันดแ์มเนเจอรม์องว่า ธีมการ
ลงทนุที�ดีคือการลงทนุที�ลอ้ไป
กบันโยบายของรฐั และในเวลานี�

รฐับาลทั�วโลกต่างตื�นตัวกับกระแส 
De-Carbonization   คณะกรรมาธิการ
ยโุรป ตั�งเปา้ลดการปลอ่ยคารบ์อนเป็น 0 ได ้
เป็นทวีปแรกของโลกภายในปี 2050 เป็น
การปิดประตใูหก้บัรถสนัดาปในภมิูภาค
และมุ่งสูย่านยนตไ์ฟฟ้า ประธานาธิบดี
โจ ไบเดน ของสหรฐั ไดล้งนามในกฎหมาย
ลงทนุโครงสรา้งพื �นฐานขนาดยกัษม์ลูคา่ 
1.2 ลา้นลา้นดอลลาร ์ ครอบคลมุการลงทนุ
ในเครอืขา่ยสถานีชารจ์รถยนตไ์ฟฟา้ และ
โครงสรา้งพื �นฐานดา้นพลงังานสะอาด
รวมถงึ EV รฐับาลจีนเองก็เอาจรงิเอาจงั
ในเรื�องนี � เหน็ไดจ้ากแผนพฒันาเศรษฐกิจ
และสงัคมแหง่ชาตฉิบบั 14 ที�รฐับาลจีน
กาํหนดให ้Green Energy เป็นวาระสาํคญั  
มีตวัเลขชี �วดัที�ชดัเจนว่าจะเป็นประเทศ
ปลอดคารบ์อนในปี 2060  

ในเดือนพ.ย.ที�ผา่นมาเราไดเ้หน็การ
ประชมุรฐัภาคีกรอบอนสุญัญาสหประชาชาติ
วา่ดว้ยเปลี�ยนแปลงของสภาพภมิูอากาศ 
สมยัที� 26 หรอื COP26  มีผูน้าํกวา่ 197 
ประเทศทั�วโลกเขา้หารอืแนวทางการลด
ผลกระทบจากการปลอ่ยก๊าซเรอืนกระจก
ที�ยอมรบักนัแลว้ว่าเกิดจากฝีมือมนษุย ์ 
ความพรอ้มใจกนัของผูน้าํประเทศทั�วโลก
สะทอ้นถงึความตื�นตวัถงึผลกระทบที�จะ
เกิดขึ �นกบัโลกในระยะยาว   

ตวัเร่งใหแ้ต่ละประเทศหนัหลงั
ใหก้บัพลงังานถ่านหินหรือฟอสซิล คือ
การเผชิญวิกฤติจากสภาพภมิูอากาศที�
เปลี�ยนแปลงไป (Climate Change) ทั�ง
นํ�าทว่ม ภยัพิบตัติา่ง ๆ  ที�เกิดถี�ขึ �นเรื�อยๆ 
หลงัจากนี�เราจะเห็นรฐับาลและธนาคาร
กลางใหค้วามสาํคญักบัปัญหาโลกรอ้น
อยา่งมีนยัสาํคญั รวมถงึการสง่เสรมิการ
ลงทนุดา้นพลงังานสะอาดและยานยนต์
ไฟฟ้าที�จะช่วยแกปั้ญหาเรื�องการปลอ่ย
ก๊าซคารบ์อน

ประเทศที�รวมความกา้วหนา้ของ
เทคโนโลยีพลงังานสะอาดและยานยนต์
ไวด้ว้ยกนัในเวลานี�คงตอ้งยกใหป้ระเทศจีน

แมว้า่จีนจะเคยเป็นโรงงานของโลก 
ผลติสนิคา้ตลอดชว่งเวลา 10 ปีที�ผา่นมา
สรา้งมลภาวะใหก้บัโลกไมน่อ้ย ผา่นมา
ถงึวนันี �ที�จีนจนสามารถยกระดบัประเทศ 
สรา้งมลูคา่เพิ�มทางเศรษฐกิจขึ �นมาได ้ ถงึ
เวลาที�จีนจะหนัมาเพิ�มบทบาทของการใสใ่จ
คณุภาพชีวติ และสขุภาพประชาชน รวมถงึ
การตระหนกัถงึสิ�งแวดลอ้มและมากขึ �น 

ในชว่งเวลาเดียวกนันั�นเอง  จีนได้
พฒันาการผลิตพลงังานสะอาดอย่าง
ตอ่เนื�องทั�งพลงังานแสงอาทิตยแ์ละพลงังาน
ลม เราไดเ้หน็แลว้วา่  เทียบกบัเมื�อ 10 ปีที�แลว้
วนันี �ตน้ทนุในการตดิตั�งโซลารเ์ซลลล์ดลง
ไปไดถ้ึง 90% ครวัเรอืนสามารถเขา้ถึง
พลงังานสะอาดไดอ้ยา่งแพรห่ลายมากขึ �น
มีการคาดการณว์า่ตน้ทนุการผลติแสงอาทิตย์
และกงัหนัในอีก 2 ปีจะถกูกวา่ถ่านหินเสยีดว้ย 
จงึไมน่า่แปลกใจที�ปัจจบุนั ประเทศจีนเป็น

มูลคาการระดมทุนผานตราสารหนี้สีเขียวรายป 2016-2023
ตราสารหนี้สีเขียว
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แอฟรกิาตะวนัตก เชน่เอทิโอเปีย ไนจีเรยี แอฟรกิาตะวนัตก เชน่เอทิโอเปีย ไนจีเรยี 
หรอื อฟักานิสถาน  เพื�อเขา้ไปควบคมุแร ่หรอื อฟักานิสถาน  เพื�อเขา้ไปควบคมุแร ่
Rare Earth ที�ใชใ้นการผลิตแบตเตอรี�Rare Earth ที�ใชใ้นการผลิตแบตเตอรี�
หรอื อฟักานิสถาน  เพื�อเขา้ไปควบคมุแร ่
Rare Earth ที�ใชใ้นการผลิตแบตเตอรี�
หรอื อฟักานิสถาน  เพื�อเขา้ไปควบคมุแร ่

ลิเทียมที�ใชก้บัรถ EV ทาํใหเ้กิดความลิเทียมที�ใชก้บัรถ EV ทาํใหเ้กิดความ
สมบรูณข์องวงจรการผลติ การมองภาพสมบรูณข์องวงจรการผลติ การมองภาพ
การผลิต EV ตั�งแต่ตน้นํ�าถึงปลายนํ�า การผลิต EV ตั�งแต่ตน้นํ�าถึงปลายนํ�า 
สมบรูณข์องวงจรการผลติ การมองภาพ
การผลิต EV ตั�งแต่ตน้นํ�าถึงปลายนํ�า 
สมบรูณข์องวงจรการผลติ การมองภาพ

จึงไม่แปลกที�จะเห็นจีน แซงหนา้สหรฐัจึงไม่แปลกที�จะเห็นจีน แซงหนา้สหรฐั
และยโุรป ในธรุกิจยานยนตไ์ฟฟา้ 

ปี 2021 นี � จะเตบิโต 100%  จากปี 2020 ปี 2021 นี � จะเตบิโต 100%  จากปี 2020 
แตใ่นปีถดัๆ จะเริ�มลดลงมาอยูที่� 40%  ตอ่แตใ่นปีถดัๆ จะเริ�มลดลงมาอยูที่� 40%  ตอ่
ปี ถงึกระนั�นก็ยงัถือวา่เป็นตวัเลขที�สงูอยู ่ปี ถงึกระนั�นก็ยงัถือวา่เป็นตวัเลขที�สงูอยู ่
แตใ่นปีถดัๆ จะเริ�มลดลงมาอยูที่� 40%  ตอ่
ปี ถงึกระนั�นก็ยงัถือวา่เป็นตวัเลขที�สงูอยู ่
แตใ่นปีถดัๆ จะเริ�มลดลงมาอยูที่� 40%  ตอ่

จากความตอ้งการยานยนตไ์ฟฟา้ยงัมีสงูมาก จากความตอ้งการยานยนตไ์ฟฟา้ยงัมีสงูมาก 
โดยเฉพาะอตัราการเขา้ถงึ(Penetration) โดยเฉพาะอตัราการเขา้ถงึ(Penetration) 
ยงัอยู่ในระดบัตํ�า อย่างประเทศไทยมียงัอยู่ในระดบัตํ�า อย่างประเทศไทยมี
เพียง 0.001% เทา่นั�น จงึเป็นธรุกิจที�ยงัเพียง 0.001% เทา่นั�น จงึเป็นธรุกิจที�ยงั
ยงัอยู่ในระดบัตํ�า อย่างประเทศไทยมี
เพียง 0.001% เทา่นั�น จงึเป็นธรุกิจที�ยงั
ยงัอยู่ในระดบัตํ�า อย่างประเทศไทยมี

เติบโตไดอี้กมาก แมใ้นระยะสั�นอาจจะเติบโตไดอี้กมาก แมใ้นระยะสั�นอาจจะ
เพียง 0.001% เทา่นั�น จงึเป็นธรุกิจที�ยงั
เติบโตไดอี้กมาก แมใ้นระยะสั�นอาจจะ
เพียง 0.001% เทา่นั�น จงึเป็นธรุกิจที�ยงั

ไดร้บัผลกระทบจากการหยดุชะงกัของไดร้บัผลกระทบจากการหยดุชะงกัของ
ห่วงโซ่อุปทานและการขาดแคลนชิปห่วงโซ่อุปทานและการขาดแคลนชิป
ทั�วโลก(Chip Shortage) ไดบ้า้ง
ห่วงโซ่อุปทานและการขาดแคลนชิป
ทั�วโลก(Chip Shortage) ไดบ้า้ง
ห่วงโซ่อุปทานและการขาดแคลนชิป

รฐับาลจีน รวมถงึองคค์วามรูแ้ละการสรา้งรฐับาลจีน รวมถงึองคค์วามรูแ้ละการสรา้ง
หว่งโซอ่ปุทานตั�งแตต่น้นํ�ายนัปลายนํ�า ทาํให้หว่งโซอ่ปุทานตั�งแตต่น้นํ�ายนัปลายนํ�า ทาํให้
รฐับาลจีน รวมถงึองคค์วามรูแ้ละการสรา้ง
หว่งโซอ่ปุทานตั�งแตต่น้นํ�ายนัปลายนํ�า ทาํให้
รฐับาลจีน รวมถงึองคค์วามรูแ้ละการสรา้ง

จีนจะเป็นผูน้าํในตลาดพลงังานสะอาดจีนจะเป็นผูน้าํในตลาดพลงังานสะอาด

และ EV ในระยะยาว
และนโยบายที�ภาครฐัใหก้ารสนบัสนนุ

นี �เอง ในฐานะนกัลงทนุ จะถือเป็นแรงจงูใจ
สาํคญัในการเลอืกลงทนุในหุน้กลุม่พลงังาน
สะอาดและ EV  เพื�อรบัโอกาสการทาํกาํไร
ที�สงูกวา่ธรุกิจทั�วไป  เพราะการสนบัสนนุ
จากภาครฐัในรูปแบบตา่งๆ เชน่มาตรการ
ดอกเบี �ย และมาตรการภาษี รวมถึง
การใหเ้งินอดุหนนุตา่งๆ มาตรการเหลา่นี �
จะสรา้งความไดเ้ปรยีบของอตุสาหกรรมนี� 
เมื�อเทียบกบัอตุสาหกรรมอื�น  เนื�องจาก
การอดุหนนุจากภาครฐัจะทาํใหต้น้ทนุของ
ธรุกิจนี �ลดตํ�าลงไปดว้ย และหากเทียบกบั
การลงทนุในพลงังานยคุเก่า(fuel oil) เชน่
นํ�ามนัหรอืถ่านหิน ที�นอกจากจะสรา้งปัญหา
สิ�งแวดลอ้มแลว้ ในแงก่ารลงทนุนกัลงทนุ
ยงัตอ้งเผชิญกบัความผนัผวนดา้นราคา
ที�ยากจะควบคมุอีกดว้ย

สาํหรบัอตัราผลตอบแทนกลุม่ Green 
Energyในประเทศจีนตั�งแตต่น้ปีเติบโต  
10.44% ตอ่ปี แตห่ากยอ้นไป 3 ปีลา่สดุ
จะพบผลตอบแทนสงูถงึ 197.8% ทีเดียว 
ฟันดแ์มเนเจอรค์าดวา่จะเหน็รายไดเ้ฉลี�ย
ของกลุม่นี �เตบิโต 65% ตอ่ปีทีเดียว แมอี้ก 
5-10 ปีจะเห็นการเติบโตลดลงเหลือ 
20-40% คอ่ย ๆ  ลดลง แตด่ว้ยตน้ทนุที�ต ํ�า
ชว่ยใหเ้ขา้สูต่ลาดไดก้วา้งขึ �นจะสนบัสนนุ
กาํลงัซื �อของผูบ้รโิภคไดอี้กมาก  

แมจ้ะนา่คดิวา่ ผลตอบแทนที�เหน็วา่
สงูอยูใ่นขณะนี� สว่นหนึ�งมาจากการที�รฐับาล
เกือบทกุประเทศใหก้ารอดุหนนุ(Subsidize)
มากกว่าผลตอบแทนที�แทจ้ริง แต่เมื�อ
โลกเราอยูใ่นยคุที�เป็นจดุเปลี�ยน หากเราไมท่าํ
อะไรสกัอย่างอาจจะเป็นการปล่อยให้
ปัญหาโลกรอ้นทวีความรุนแรงขึ �นก็เป็นได ้ 
การลงทนุในจงัหวะที�โลกกาํลงัตอ้งการ อาจจะ
ชดเชยผลตอบแทนนั�นไดด้ว้ยความรูส้กึวา่
เราไดท้าํอะไรใหโ้ลกใบนี�บา้ง ดว้ยเงินลงทนุ
ของเราเอง O

หนงัสอืพมิพ�กรงุเทพธรุกจิ : ก�อตัง้เมือ่วนัที ่6 ตลุาคม 2530 เป�นสมาชกิสภาการหนงัสอืพมิพ�แห�งชาต ิ โทรศัพท� 0 2338 3333 โทรสาร 0 2338 3947-8
เจ�าของ : บริษัท กรุงเทพธุรกิจ มีเดีย จํากัด 1858/126 ชั้น 30 ถ.เทพรัตน แขวงบางนาใต� เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
• สมัครสมาชิก/ต�ออายุ โทร 02-338-3000 กด 1 • สํานักงานเนชั่นภาคเหนือ โทร. 0 5327 1831, 0 5327 4467 โทรสาร 0 5328 1110
• สํานักงานเนชั่นภาคอีสาน โทร.0 4332 4241-2, โทรสาร 0 4332 4186 • สํานักงานเนชั่นภาคใต� โทร.0 7421 0975-9  โทรสาร 0 7421 0039
พมิพ�ที ่: โรงพมิพ�ตะวนัออก

• ที่ปรึกษา : ฉาย บุนนาค  สมชาย มีเสน  บากบั่น บุญเลิศ
• บรรณาธิการบริหาร : วีระศักดิ์ พงศ�อักษร weerasak@nationgroup.com 
• ผู�ช�วยบรรณาธิการบริหาร : สุทธิพันธ� ภู�ระหงษ� sutthipun_poo@nationgroup.com
• บรรณาธิการข�าว : ยุทธนา นวลจรัส yuttana_nua@nationgroup.com
• บรรณาธิการเล�ม : ฐิตารีย�  ลิขิตธนธรรม  กาญจนา หงษ�ทอง

คณะบรรณาธกิาร: •ต�างประเทศ กนกนภา เพิม่บญุพา ktfor@nationgroup.com ต�อ 3430 •บทความ-ทศันะ ลกัษ�โตเย�น วฒุศิกัดิ ์ laktogen@nationgroup.com ต�อ 3424 • การเมอืง นภิาวรรณ แก�วรากมกุข� 
ktplt@nationgroup.com ต�อ 3405 •เศรษฐกจิ ทนิกร เชาวน�ชืน่ kteco@nationgroup.com ต�อ 3391•ไอท-ีสือ่สาร เอกรตัน� สาธธุรรม ktit@nationgroup.com ต�อ 3398 • จดุประกาย judprakai@gmail.com 
ต�อ 3418 •กรงุเทพวนัอาทติย� วลญัช� สภุากร walan@nationgroup.com ต�อ 3419 •@Taste เอือ้พนัธุ� ศรสีนุทร aupan@nationgroup.com ต�อ 2565 •คอร�ปอเรท-การตลาด สรญัญา จนัทร�สว�าง ktmkt@nationgroup.com ต�อ 3438
•Health &  Wellness หทยัรตัน� ดปีระเสรฐิ hathairat_d@nationgroup.com ต�อ 3335 •การเงนิ ktfin@nationgroup.com ต�อ 3401 •บรรณาธกิารผู�พมิพ�ผู�โฆษณา: สทุธพินัธ� ภู�ระหงษ� sutthipun_poo@nationgroup.com 
•บรรณาธิการศิลปกรรม: จักรพงษ�  ศรีสุนทร jsunthon2015@gmail.com •ฝ�ายขายโฆษณา: อัลเลียซ สะอิ E-Mail: allias_sae@nationgroup.com ต�อ 3561
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โดยเฉพาะช่วงการล็อกดาวน ์ เราตอ้ง
ทาํงานที�บา้น การชอปปิงจงึ ลามไปถงึ 
โต๊ะตูเ้ตียง ของแตง่บา้นยามวา่งจากการ 

WFH แมก้ระทั�งของชิ �นเลก็มลูคา่โตอยา่งเพชร 
เราก็ไดเ้หน็ขา่ว ยบูลิลี� ไดมอนด ์เปิดตวั Jubilee 
Online Store  ชอ้ปเพชรออนไลนไ์ดเ้พียงนิ �วจิ �ม 
แถมยอดขายยงัเตบิโตไดดี้อยา่งไมน่า่เชื�อ 

ปัจจบุนัการซื �อขายสนิคา้อปุโภคบรโิภค
ผา่นชอ่งทางออนไลน ์(E-commerce) เตบิโต
อยา่งรวดเรว็ มลูคา่ตลาดอีคอมเมิรซ์ในเอเชีย
มีมลูคา่กวา่ 45 ลา้นลา้นบาทไปแลว้   ใหญ่กวา่
ขนาดเศรษฐกิจไทยถึง 3 เท่าตวั และหาก
เจาะลงมาในเอเชียตะวนัออกเฉียงใตเ้ราจะ
เห็นการเติบโตของอีคอมเมิรซ์ที�สงูถงึ 44% 
ในปี 2020 จากแรงหนนุของการแพรร่ะบาด
โควดิ19 สว่นปีนี �มีการคาดการณว์า่จะเตบิโต
ลดลงเลก็นอ้ยมาอยูที่�ระดบั 20%  ซึ�งก็เป็น
ระดบัที�สงูอยูดี่

มทนิา วัชรวราทร CFA®, Head of 
Investment Strategy กองทนุบวัหลวง มองวา่ 
หลงัการแพรร่ะบาดที�เป็นแรงขบัเคลื�อนสาํคญั
ใหค้นซื �อสนิคา้ออนไลนก์นัมากขึ �น  E-Commerce  
จึงเป็นอีกหนึ�งกลุม่ที�น่าจบัตา โดยคาดว่า
ตลาด E-Commerce ทั�วโลกจะมีมลูคา่ราว 
16 ลา้นลา้นดอลลาร ์ ในปี 2027 เติบโต 
22.9% ตอ่ปี  โดยเฉพาะ E-Commerce ในจีน 
ที�ยงัไดร้บัแรงหนนุจากนโยบาย China Vision ปี 
2035 ที�รฐับาลจีนตอ้งการจะเพิ�มชนชั�นกลางจาก 
400 ลา้นคน มาเป็น 800 ลา้นคน กาํลงัซื �อ
ของกลุม่ชนชั�นกลางที�จะเพิ�มขึ �นอีกเท่าตวั 
จะชว่ยผลกัดนัการเตบิโตของ E-Commerce 
ในอนาคต

นอกจากนี� หากเทียบกบัสหรฐัฯ แลว้
สดัสว่นการบรโิภคตอ่ GDP ของจีนในปัจจบุนั
ยงัอยู่ในระดบัตํ�า จงึมีโอกาสที�สดัสว่นการ
บรโิภคของจีนจะเพิ�มขึ �น เมื�อขนาดเศรษฐกิจ
ใหญ่ขึ �นสง่ผลดีตอ่ธรุกิจนี � 

แมใ้นระยะสั�นหรอืราว 2-3 ไตรมาส 
เราจะเห็นรายไดข้องธุรกิจ E-Commerce 
อาจจะชะลอลงไปบา้งชั�วคราว หลงัจากการ
ที�ผูค้นกลบัมาใชชี้วิตปกต ิแตร่ายไดที้�เตบิโต
สงูมากในชว่งก่อนหนา้ ประกอบกบัพฤตกิรรม
ที�เปลี�ยนแปลงในระยะยาว ขณะที� E-Commerce 
มีการรเิริ�มบรกิารใหม่ๆ  อยูต่ลอดเวลา มมุมอง
ในระยะยาวต่ออตุสาหกรรมนี� จึงยงัคงมี
ความนา่สนใจ

ในปัจจบุนับรษัิท Social Media เริ�มเขา้มา
บกุตลาด E-commerce มากขึ �น โดยใชก้ลยทุธ์
ที�แตกตา่งกนั อาทิ บรษัิท Pinterest มีการรว่มเป็น 
partner กบับรษัิท  Shoptify โดยหลงัจาก
ผูใ้ชบ้รกิารมีการปักหมดุในสิ�งที�เราสนใจไว ้

 ที่มา : https://www.statista.com

ยอดคาปลีก
ผานชองทาง
อีคอมเมิรซทั่วโลก
จาก ป 2014-2024

การชอปปงออนไลนกลายเปนเรื่องที่คุนชินกับวิถีคนทั่วโลก
รวมถึงคนไทย ไมใชแคเสื้อผา รองเทา ของใชในบานอยางสบู 
ยาสระผมก็ตองมา

 ฐิตารีย  ลิขิตธนธรรม

บรษัิท Shoptify จะมีการสง่แคตตาลอ็กสนิคา้
ในกลุม่ดงักลา่วไปยงัลกูคา้กลุม่เปา้หมาย

Facebook เองประกาศเปลี�ยนชื�อมา
เป็น Meta จดุกระแสเทคโนโลยี Metaverse 
หรือโลกเสมือนที�จะอาศยัเทคโนโลยี AR 
(Augmented Reality) และ VR (Virtual Reality) 
เขา้มาชว่ยเชื�อมโยงรอยตอ่ของโลกความเป็นจรงิ
ที�เราอยู่เขา้กบัโลกเสมือนจรงิจนกลายเป็น
หนึ�งเดียวกนั 

จงึเป็นที�นา่จบัตาวา่โลกเสมือนนี�จะชว่ย
ทาํลายขอ้จาํกดัการชอปปิงออนไลน ์ และ
สามารถกระตุน้การตดัสนิใจของนกัชอ้ปได้
มากขึ �น หากสามารถมองเหน็สนิคา้เสมือนจรงิ
เพิ�มความน่าตื�นเตน้ของธุรกิจอีคอมเมิรซ์
ในอนาคตแน่ๆ  

ธรุกิจอีคอมเมิรซ์ ยงัมีลกูเลน่ที�หลากหลาย
เขา้มาช่วยสนบัสนนุการเติบโต ดว้ยการ
รว่มมือกบักลุม่เทคฯ อื�นๆ เพื�อดงึผูบ้รโิภค
ใหอ้ยู่ในแพลตฟอรม์ตวัเองและไม่ตอ้ง
ออกเดนิทางไปซื �อของนอกบา้น อยา่งธรุกิจ
เกมสอ์อนไลน ์ food delivery หรอืแมแ้ตก่ารดงึ
ฟินเทคเขา้มาเสรมิทพั 

ความรว่มมือกบัฟินเทคนี�เองที�ชว่ยเรง่
การเตบิโตของตลาดอีคอมเมิรซ์ใหก้า้วกระโดด 
ไมใ่ชแ่คต่อบโจทยก์ารชาํระเงิน(Payment) ให้
เกิดความสะดวกรวดเรว็เทา่นั�น เรายงัเหน็อาลี
บาบาปลอ่ยกูใ้หร้า้นคา้ในแพลตฟอรม์ตวัเอง 
ชว่ยเสรมิสภาพคลอ่งและสนบัสนนุการเตบิโต
ของรา้นคา้อีกดว้ย  ในอนาคตฟินเทคยงัเขา้มา
เสรมิตลาดอีคอมเมิรซ์ไดอี้กมาก

จะดีแคไ่หนหากเราซื �อสินคา้โดยที�ยงั
ไมต่อ้งจา่ยเงินก่อน (Buy Now Pay Later) 
ที�เสนอดอกเบี �ย 0% แถมผ่อนไดน้าน ถึง 
10 เดือน ความรว่มมือกบัฟินเทคที�จะเกิดขึ �นนี � 
เชื�อว่าจะดงึดดูใจขาชอ้ปไดไ้ม่นอ้ยทีเดียว
ไมน่า่แปลกใจที�เราไดเ้หน็ยอดขาย IPhone13 
ที�แพงแสนแพงแต่กลบัขายดิบขายดีอย่าง
ไมน่า่เชื�อ

PIN DUO DUO (PDD) เป็นหนึ�งใน 
E-Commerce นอ้งใหม่ของจีนที�น่าจบัตา 
เพราะใชห้ลกัของการ Group Buying  ชว่ยให้
ผูบ้รโิภคอยา่งเราๆ สามารถซื �อของในราคาสง่ 
ไดเ้พียงชวนแก๊งเพื�อนมาซื �อพรอ้มกนั   ปัจจบุนั 
PDD มีลกูคา้เขา้ไปใชง้านกวา่ 800 ลา้นคน
แซงหนา้อาลีบาบาไปแลว้!  

แม้โอกาสการเติบโตในธุรกิจ  
E-Commerce ยงัมีอยูม่ากในอีกมมุหนึ�งของ
ความเสี�ยง ที�รฐับาลจีนยงัไมย่ตุกิารจดัระเบียบ
ธรุกิจเทคโนโลยี ลา่สดุเมื�อวนัที� 20 พ.ย. 2021 
จีนไดส้ั�งปรบั Alibaba, Baidu และ JD.com 
รายละ 500,000 หยวน หรอืราว 78,000 ดอลลาร ์
จากการละเมิดกฎหมายปอ้งกนัการผกูขาด
ตลาดอีกครั�ง  

มณฑล จุนชยะ ประธานเจา้หน้าที�
บริหารการลงทนุ บลจ.วรรณ  มองวา่ ในแง่
การลงทนุ   Regulatory Risk ในประเทศจีน
ที�เกิดจากรฐับาลจีน ถือเป็นความเสี�ยงที�

ไมส่ามารถคาดการณไ์ด ้สรา้งความกงัวล 
และกดดนับรรยากาศการลงทนุ ทาํใหเ้รา
มองวา่หุน้กลุม่  E-Commerce ในจีน ถือเป็น 
1 ใน 3 กลุม่ที�ตอ้งใชค้วามระมดัระวงัใน
ปี 2022  เชน่เดียวกบัธรุกิจ เกมสอ์อนไลน ์
และ E-Sport  

การลงทนุมีทั�งโอกาสและความเสี�ยง
ที�ตอ้งตดิตาม   หากทกุวนันี �เรายงัซื �อสนิคา้
แบบออฟไลนเ์ป็นหลกั แตก่ารเขา้มาของ
เทคโนโลยีหลากหลายรูปแบบ จะชว่ยให้
ชอ่งทางการขายสนิคา้ทั�วโลกมุง่ไปสูช่อ่ง
ทางออนไลนม์ากขึ �น การเตบิโตของตลาด
อีคอมเมิรซ์คงมีไมน่อ้ยแน่ๆ  บนความเสี�ยง
ที�เรามองเห็นอยู่ในเวลานี�ก็ยงัถือว่า
นา่สนใจลงทนุไมน่อ้ย

เพราะเมื�อพฤติกรรมผูบ้ริโภค
อย่างเราๆ กาํลงัเปลี�ยนไป ตื�นเชา้มา
เปิดมือถือกดสั�งกาแฟ อาหารเชา้มาสง่ 
ตามดว้ย เสื �อผา้เครื�องสาํอาง ซื �อแพค็เกจ
บนัเทิงตา่ง ๆ ในชีวิตอยูแ่ลว้ทาํไมเราไม่
ลองมองหาโอกาสจากการลงทนุในธรุกิจที�
เราใชบ้รกิารอยูท่กุวนัดบูา้งละ่ ลงทนุตอนนี�
ก็ยงัไมส่ายเกินไปนะ O

รับกระแสชอปปงออนไลนโต

ลงทุน

1,336

1,548

1,845

2,382

2,982

3,354

4,280

4,891

5,424

5,908

6,388

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021*

2022*

2023*

2024* * คาดการณ

หนวย : พันลานดอลลาร



วันจันทรที่ 13 ธันวาคม พ.ศ.2564 www.bangkokbiznews.com กรุงเทพธุรกิจ INVESTMENT 5

แมคนไทยจะคุนชินกับ
การจายเงินผานโมบายแบงกกิ้ง 
ดวยภาครัฐที่ผลักดัน
ผานระบบพรอมเพย
มากวาครึ่งทศวรรษ 
แถมทุกวันนี้มองไปทางไหน
ก็เห็นแตคนจายเงินดวย
แอพ “คนละครึ่ง” 
เรียกวาคนไทยเปดให
ธุรกิจเทคโนโลยีการเงิน 
(FINTECH) 
เขามาเปนสวนหนึ่งของชีวิต
ไปแบบไมรูตัว

ฐิตารีย ลิขิตธนธรรม

ก ารซื �อขายออนไลนส์ง่ผลดีตอ่ฟินเทค
ในกลุ่มชาํระเงินหรือ Online
Payment มากขึ �น ทาํใหปั้จจบุนัออนไลน์

เพยเ์มนตค์ิดเป็น 80% ของรายไดฟิ้นเทค
ทั�งโลก แต่วิวฒันาการของ Fintech ยงั
กวา้งไกลกวา่การชาํระเงินอีกมากนกั

หนึ�งในเทรนดใ์หม่ของฟินเทคอย่าง 
Buy Now Pay Later (BNPL) ซื �อก่อนจา่ย
ทีหลงั เหมือนที�เราคุน้เคยกนัอยา่ง ผอ่น 0%
10 เดือน แตส่ามารถทาํไดผ้า่นแอพพลเิคชั�น
โดยไมต่อ้งมีบตัรเครดติ อาทิ Affirm, Afterpay, 
Zip, PayPal แถมคา่ธรรมเนียมเพียง 4-5%
ถกูกวา่บตัรเครดติ 18% จงึเป็นหนึ�งในฟินเทค
ที�จะมีการเติบโตสงูมาก 

การนาํเทคโนโลยี AI มาชว่ยในการปลอ่ยกู้
อย่างเช่น Alibaba ที�สามารถปล่อยกูใ้หก้บั
รา้นคา้ที�อยู่ใชบนแพลตฟอรม์ตวัเอง เพราะ
รูย้อดขายอยู่แลว้ หรือฝั� งสหรฐัก็มีฟินเทคที�
โดดเดน่อยา่ง UpStart ที�นาํ AI มาคดิวเิคราะห์
แลว้ก็ปลอ่ยสนิเชื�อขยายจากสนิเชื�อเพื�อผูบ้รโิภค
ไปสูส่นิเชื�อรถยนตแ์ลว้ แถมยงัเคลมวา่ใชเ้วลา
พิจารณาสินเชื�อนอ้ยกว่า และมีเอ็นพีแอล

รับโอกาสเติบโตโลกการเงิน

ควาฟนเทค ตํ�ากวา่แบงกอี์กดว้ย 
เทคโนโลยีการเงินกาํลงัทาํลายลา้งโลก

การเงินยคุเก่า มีสถิติที�น่าสนใจพบว่า 90%
ของเดก็ Gen Y และ Gen Z มีแนวโนม้จะเลกิ
ใชธ้นาคารออนไลน ์และ 72% สนใจใชบ้รกิาร
ฟินเทค สตารท์อพั เพราะรูส้กึเชื�อใจในเทคโนโลยี
มากกวา่การอนมุตัโิดยมนษุย์

อีกหนึ�งในเทรนดใ์หมข่องฟินเทคที�กาํลงั
เขา้มา และนา่จบัตามองคือกลุม่บรหิารความ
มั�งคั�งหรอื Wealth Management ที�จะเหน็วา่
ทกุวนันี �เราเริ�มเคยชินและเชื�อมั�นกบัการใหหุ้น่
ยนตห์รอือลักอรทิมึทาํหนา้ที�บรหิารเงินลงทนุ
แทนคนแลว้

ตราวุทธิ� เหลืองสมบูรณ ์ ประธาน
เจา้หนา้ที�บริหาร บลจ. จิตตะเวลธ ์ จาํกัด
หนึ�งใน Wealth Tech มองว่า การพฒันา
อลักอรทิมึ และปัญญาประดษิฐ์ (AI) มาชว่ย
ประเมินการลงทนุ นอกจากจะชว่ยเพิ�มความ
สะดวกและเพิ�มประสิทธิภาพในการบริหาร
พอรต์ลงทุนแลว้ยังทาํใหต้น้ทุนถูกลงดว้ย
นั�นเป็นเหตผุลที�จิตตะเวลทค์ิดค่าธรรมเนียม
ที� 0.5% ได ้ขณะที�กองทนุทั�วไปคดิ 2% ชว่ย

อัตราผลตอบแทนการลงทุนในกลุม Fintech

เม็ดเงินลงทุนในป 2021
อยูที่ 5 หม�นลานดอลลาร

คาดวาจะมีการเติบโตเฉลี่ยตอป
CAGR of 26.87%

YTD
10.06%

1 ปยอนหลัง

41.47%

ที่มา: Jitta Wealth

มูลคาตลาด Fintech
โดยรวม ในป 2020

Global FinTech Market
มีมูลคา USD 7301.78 billion

เติบโต
30.6%

ตอป
31.60%

เม็ดเงินลงทุนในป 2021
อยูที่ 5 หม�นลานดอลลาร

เม็ดเงินลงทุน
5 หม�นลานดอลลาร

เม็ดเงินลงทุน

YTD
10.06%

1 ปยอนหลัง

41.47%

เติบโต
30.6%

ตอป
31.60%31.60%

3 ปยอนหลัง

104.87%
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ลดตน้ทนุใหน้กัลงทนุไดถ้ึง 1.5% ของ
เงินลงทนุ

แม้จะมองว่าธีมการลงทุนใน
ฟินเทคน่าสนใจ และมีโอกาสเติบโต
ได้ราว 12% ใน 3-4 ปีข้างหน้า
โดยเฉพาะกลุ่มที�เขา้มาช่วยใหต้น้ทุน
การทาํธรุกรรมการเงินลดลง แต ่คมสัน
ผลานุสนธิ กรรมการบริหาร ประธาน
เจา้หนา้ที�สายงานการตลาดและผลติภณัฑ ์
บลจ. แอสเซท พลสั จาํกัด ยงัมองว่า
ความเสี�ยงของฟินเทค คือโอกาสรอด
ที�น้อย เพราะพี�ใหญ่อย่างแบงก์ยังมี
อาํนาจอยู่มากทั�งการครอบงาํกิจการ 
หรือใชอ้าํนาจกฎระเบียบมาบล็อกผ่าน
ผูก้าํกบัดแูล 

แตห่ากมองวา่ “เงิน” คือเรื�องสาํคญั
ในชีวิต ธีมฟินเทคคือธีมที�ตอบโจทย์
เพราะเป็นการรวมตวักันของสิ�งสาํคญั
ในชีวิตมนุษยห์ลายอย่างเช่นการเงิน
และเทคโนโลยีที�เราหลีกหนีไม่ไดแ้ลว้
ทาํได้แค่เติบโตไปกับเมกะเทรนด์นี �
ยาวๆ O

เทคโนโลยีการเงินกําลัง
ทําลายลางโลกการเงิน
ยุคเกา มีสถิติที่นาสนใจ

สนใจ
ใชบริการ
ฟนเทค 
สตารทอัพ 72%

เด็ก Gen Y 
และ Gen Z
มีแนวโนม
จะเลิกใช
ธนาคาร
ออนไลน 90%

เ ข า



วันจันทรที่ 13 ธันวาคม พ.ศ.2564www.bangkokbiznews.comกรุงเทพธุรกิจ INVESTMENT6

หรือไมวาเบื้องหลังของซอฟตแวร
เหลานั้นทํางานอยูบน “Cloud 
Computing” เปรยีบไดกบัถงัขนาด
ใหญยกัษทีบ่รรจไุฟลขนาดมหาศาล
บนโลกออนไลน ชวยใหเราสามารถ

เรียกใชงานซอฟตแวรหรือไฟลตางๆ ที่
ยายขึน้ไปไวบน Cloud จากทีใ่ดกไ็ดบนโลก
ในนี ้ทาํใหเกดิความคลองตวัในการทาํงาน
อยางยิง่ ณ เวลานี ้Cloud แทบจะกลายเปน
backbone หรือโครงสรางหลักของ
อุตสาหกรรมเทคโนโลยีไปแลว

Cloud Computing เปนหนึ่งใน
เมกะเทรนดที่ยังอยูใน Growth Stage 
และยังเติบโตไดอีกมาก จากพฤติกรรม
ผูบริโภคที่เปลี่ยนไป และหากกระแส 
Metaverse หรือโลกเสมือน เขามาดวย
แลวจะสงผลตอความตองการใชบริการ 
Cloud Computing มากยิ่งขึ้น 

ในแงธุรกิจเอง Cloud Computing 
เขามาชวยลดตนทุนการดําเนินงานได
มหาศาล Amazon Web Services (AWS) 
ทีอ่อกมาเคลมวาลกูคา 11 บรษิทัทีใ่ชบรกิาร
ของ AWS สามารถประหยัดคาใชจายไป
ไดประมาณ 70% จึงเห็นความเปนไปได
วาจะเห็นกลุมอุตสาหกรรมยุคเกาจะเริ่ม
หนัมาใชบรกิารระบบ Cloud Computing 
มากขึ้น ไมวาจะเปนโรงพยาบาล หรือ
รานอาหาร ที่เคยใช บริการซอฟตแวร
แบบเดมิกจ็ะหนัมาสู Cloud Computing
มากขึ้นเพื่อลดคาใชจายลงได 

ตราวทุธิ ์เหลอืงสมบรูณ ประธาน
เจาหนาที่บริหาร บลจ.จิตตะเวลธ 
จํากัด (Jitta Wealth) คาดวาในป 2023 
อุตสาหกรรม Cloud Computing ทั่วโลก
จะมีมูลคารวมประมาณ 6.23 แสนลาน
ดอลลาร โดยหลักมาจาก Software as 
a Service(SaaS) หรือการใหบริการที่
ชวยใหเราสามารถเขาถึงโปรแกรมตางๆ 

แรงหนนุจากโควดิ-19 ชวง 2 ป
ที่ผานมาทําใหโลกออนไลน
เขามาอยูในชีวิตประจําวันของ
คนทัว่โลก สรางเมกะเทรนดใหมๆ
มากมาย เม� อเราตอง WFH 
เราประชมุกนัผานแอพ ZOOM 
หรือ Google Meet ทํางาน
เอกสารและแชรไฟลกันไปผาน 
Microsoft365 วางจากงาน
เรามานัง่ฟงเพลงผาน Spotify 
หรือเปด Netflix ดูซีรีสเกาหลี
จนดึกด� นเที่ยงคืน

 ฐิตารีย  ลิขิตธนธรรม

ไดทุกที่ทุกเวลาผานอินเทอรเน็ต ไมตอง
ลาํบากดาวนโหลดโปรแกรมมาตดิเครือ่งไว 
เรยีกวาบรกิารในดานซอฟตแวรทีใ่ชระบบ 
Cloud นัน่เอง โดยปจจบุนั SaaS มมีลูคา
ประมาณ 123 แสนลานดอลลาร ตามมา
ดวย Infrastructure as a service (IaaS) 
และPlatform as a Service (PaaS) ซึง่ใน
แงของรายไดเฉลีย่จากอตุสาหกรรม Cloud 
Computing ปจจุบันเติบโตอยูประมาณ 
26% ตอปเขามองวาจะเติบโตประมาณ 
20% ตอปไปไดอีกหลายป 

“หากเขาไปดูที่มาของรายไดเราจะ
พบวา 80% ของรายไดในอุตสาหกรรมนี้
ยังมาจากสหรัฐฯ เปนหลัก อีก 20% เปน
รายไดนอกอเมริกาเพราะฉะนั้น โควิดได
เรงทกุอยางเขามาแลว ทกุคนทัว่โลกตอนนี้
เริ่มชินกับการประชุมออนไลน การใช
ซอฟตแวรคลาวด ดงันัน้ยงัเหน็การเตบิโต
ไดอีกมากๆ แนนอน” 

อยางไรกต็าม การปรบัรปูแบบชวีติ
ไปสูโลกดิจิทัลมากขึ้นก็ยังมีความเสี่ยง
ที่ตองระวังเชนกัน บดินทร พุทธอินทร
ผูอํานวยการสวนกลยุทธการลงทุน 
บลจ.ทหารไทย อีสสปริง มองวา เมื่อ
ทกุอยางเขาสูโลกออนไลน ความตองการ
ใชอินเทอรเน็ต 5G ทําใหธีมการลงทุนใน
Cloud Computing จะนาสนใจมากขึ้น 
ที่สําคัญเมื่อขอมูลทุกอยางถูกเก็บไวใน
ระบบคลาวดแลวสิ่งที่จะเกิดตามมาคือ 
Data Center และ Data Security จะมี
บทบาทมากขึน้ โดยเฉพาะในยคุทีท่ัว่โลกให
ความสาํคญักบัการจดัการความปลอดภยั
ขอมูลไซเบอรที่ยังนาสนใจไปอีก3-5 ป

PwC ประเทศไทยเป๛ดเผยวานับ
ตั้งแตเกิดการแพรระบาดของเชื้อไวรัส
โควดิ-19 แนวโนมภยัคกุคามทางไซเบอร 
(Cyber attack) ทั่วโลกขยายตัวเพิ่มขึ้น
กวา 1 เทาตัว สวนหนึ่งเปนผลมาจาก
การทํางานระยะไกล (Remote working)
รวมถงึหลายองคกรมกีารปรบัเปลีย่นรปูแบบ
การดาํเนนิธรุกจิไปสูดจิทิลัมากขึน้ โดยการ
โจมตีผานชองทางการใหบริการคลาวด 
(Cloud) ดวยการใชมลัแวร (Malware) หรอื
แรนซมัแวร ทีม่แีนวโนมจะขยายตวัอยาง
ตอเนื่องในระยะขางหนา 

สอดคลองกบั ณฐักฤต ิเหลาทวทีรพัย
ผูอาํนวยการอาวโุสทีป่รกึษาการลงทนุ
ทสิโกเวลธ ธนาคารทสิโก จาํกดั (มหาชน) 
ที่ระบุวา คาใชจายของบริษัททั่วโลกดาน 
Cloud Computing มกีารคาดการณวาจะ
เพิ่มขึ้นจาก 17% ของคาใชจายดาน IT 
ทั้งหมดในปจจุบันเปน 45% ในป 2026 
จากการเปลี่ยนระบบการทํางานแบบ
ดั้งเดิมมาเปนระบบ Digital มากขึ้น แต
ปริมาณขอมูลจํานวนมากถูกถายโอน
เขามาทําใหผูไมประสงคดี ตองการเขา
ถึงขอมูลดังกลาวโดยไมไดรับอนุญาต 
ประเด็นเรื่อง Cybersecurity จึงถูกบรรจุ
เปน 1 ในนโยบายที่สําคัญที่สุดในหลาย
ประเทศทัว่โลก ทาํใหการลงทนุในธมี Cloud 
Computing และ Cybersecurity เปน
กลุมธรุกจิทีม่คีวามโดดเดนและนาสนใจลงทนุ 

สาํหรบัวธิกีารเลอืกลงทนุนัน้ นกัลงทนุ
ควรพิจารณาถึงแนวโนมการเติบโตของ
รายไดระดับสูงเปนหลัก เพราะจะมีผล
โดยตรงตอราคาหุน โดยควรเลือกลงทุน
ในธุรกิจที่เปนแบบ “Future trend of 
Technology” ที่สรางนวัตกรรมใหม และ
ขยายกลุมลกูคาทีเ่ขามาใชงานผานผลติภณัฑ 

หรือแพลตฟอรมของธุรกิจนั้นๆ อีกทั้งถา
พจิารณาคณุภาพของกระแสเงนิสดและกาํไร
ของกิจการดวย ผนวกกับความไดเปรียบ
ดาน Technology และฐานลกูคาทีม่เีพือ่หา
New S-curve ใหกับบริษัทเพื่อสรางการ
เตบิโตในระดบัสงูในอนาคต เพือ่รบัโอกาส
สรางผลตอบแทนทีโ่ดดเดนและสมํา่เสมอ 
ตลอดจนมีความเสี่ยงที่ไมสูงเทาใดนัก 

แมการลงทนุใน Cloud Computing 
จะเปน Secular trend คือเห็นชัดวามา
แนๆ แตก็ตองมองใหรอบดาน เพื่อ
ไมพลาดทีโ่อกาสและความเสีย่งกบัพอรต
ลงทุนของเรา O
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บริษัท Zscaler ผูนํา
ดาน Cybersecurity พบวา
Cyber Attack มีจํานวนเพิ่มขึ้น
อยางมากเมื่อเทียบกับ
ชวงเดียวกันของปกอน

การโจมตีแบบ Encrypted Attack Case 
เพิ่มขึ้นราว

การโจมตีบริษัท Technology 
เพิ่มขึ้นมากถึง

การโจมตีบริษัท Retail & Whole Sale 
เพิ่มขึ้นมากถึง

314%
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800%

ผลตอบแทน
การลงทุนในธีม
CLOUD
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50%

North America

$88.2Bn

$42.6Bn

2021 Global Games Market
Per Segment

2021 Global Games Market
Per Region

$7.2Bn
24%

28%

4%

1%

7%

18%

19%

4%

$175.8Bn
2021 Total

-11%
YoY

$175.8Bn
2021 Total

-11%
YoY

-7.2% YoY

Smartphone Games

$79.0Bn

45%
+4.7% YoY

Asia - Pacific

+3.0% YoY

+5.1% YoY

Latin America

$11.6Bn
+2.0% YoY

Tablet Games

$49.2Bn
-8.9% YoY

console Games

$2.6Bn
-18.0% YoY

Browser PC Games

$33.3Bn
-1.4% YoY

Downloaded/Boxed Pc Games

$31.5Bn
-5.6% YoY

Europe

$6.3Bn
+4.8% YoY

Middle East & Africa
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กระแสที่มาแรงสุดๆ ในปนี้
และมีแนวโนมตอเน� อง
ไปอีกหลายปคือ
ธีมของการลงทุนในเกม 
และ E-SPORTS หลายทาน
อาจจะนึกสวนขึ้นมาทันทีวา
จีนใชนโยบายคุมเขม
ในกลุมนี้อยูจะเติบโต
ไดอยางไร

ฐิตารีย ลิขิตธนธรรม

จ ริงอยู่ว่าตลาดจีนถือเป็นตลาด
ใหญ่สดุของอตุสาหกรรมเกมและ 
E-Sports การใชน้โยบาย Common 

Prosperity ความเจริญรุง่เรืองรว่มกนั
เขา้มาจดัระเบียบดว้ยการจาํกดัเวลา
เลน่เกมออนไลนข์องเดก็อายตุ ํ�ากวา่ 18 ปี
ยอ่มกระทบอตุสาหกรรมแน ่ๆ  เหน็ไดจ้าก
ราคาหุน้กลุม่นี �ที�ปรบัตวัลดลงไป 20-30%
แต่นักวิเคราะหแ์ละผูจ้ดัการกองทุน
ต่างเห็นตรงกนัว่า จีนน่าจะดาํเนินการ
ไปเกือบครบแลว้ และโอกาสที�จะมี
เซอรไ์พรส้แรงๆ ไมน่า่จะมีมากแลว้

เกมเป็นสิ�งที�ขาดไม่ไดใ้นยคุนี �แลว้ 
เทคโนโลยีใหม่ๆ จะตอ้งมีเกมอยู่ในนั�น 
แมก้ระทั�ง Netflix ยงัไม่พลาดที�จะกา้ว
เขา้สูส่นามเกมมือถือ ขณะที� Facebook 
ที�ประกาศบกุโลกเสมือนหรอื Metaverse 
นั�นก็ตอ้งมีเกมเขา้มาใชใ้นเมตาเวิรส์
เชน่กนั 

ความนา่สนใจของอตุสาหกรรมเกม
คือการลอ้ไปกับเทคโนโลยีบล็อกเชนที�
เขา้มา “อพัเวล” ของการเลน่เกมใหก้า้วขึ �นไป
อีกสเตป็ เพราะทาํใหก้ารเลน่เกมมี “มลูคา่” 
ในรูปของผลตอบแทนกลบัมา ไมแ่ปลกที�จะ
เหน็ประชากรชาวเกมเมอรเ์พิ�มขึ �นมหาศาล
จากการพฒันาเกมบนบลอ็กเชน

ธนัช จุววัิฒน ์ประธานกรรมการบริหาร
อิ�กดราซลิ กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) หรือ YGG
มองวา่กระแส Play to Earn หรอื GameFi
ที�เป็นการเล่นเกมบนระบบบล็อกเชน 
กาํลงัเป็นที�สนใจของตลาดครปิโตฯ โดยเฉพาะ
ตลาดเกม NFT(non-fungible tokens) 
เนื�องจากผูเ้ลน่จะไดร้บัรางวลัเป็นสนิทรพัย์

Newzoo
ไดคาดการณวา

ตลาดเกมจะเติบโตไปอยูที่ 

204,600
ลานดอลลาร

ในชวงสิ้นป 2023
หรือเติบโต

7.2%
ตอป

ซึ่งกลุมเกมบนมือถือ
จะเปนกลุมที่เติบโตเร็วที่สุด

ในบรรดาเกมทุกกลุม

รายไดจากเกม-กําไรจากเงินลงทุน
รับ2 เดง

จับกระแส ดจิิทลัในเกม ไมว่า่จะเป็นรูปแบบเหรยีญ
ครปิโตหรอืโทเคน ทาํใหเ้ชื�อวา่คนยงัตอ้งการ
เสพเกมมากขึ �น เพราะวนันี �เกมทาํใหเ้กิด
อาชีพใหม่เป็นช่องทางสรา้งรายไดใ้หม ่
และสรา้งระบบนิเวศใหม่ทั�งบล็อกเชน
และเกมที�ตอ้งพฒันาตอ่

เขามองวา่ ปี 2022 ธรุกิจเกมและ
E-Sports ยงับมูมาก และเม็ดเงินลงทนุ
ทั�วโลกเพิ�มขึ �น เพราะยงัมีความนา่สนใจ 
แมอ้าจมีผลกระทบจากนโยบายจีน แต่
ตลาดโลกก็ยงัมีขนาดใหญ่มาก ทั�งโซน
เอเชียและอเมริกา ที�สาํคญัผูบ้ริโภคยงั
ตอ้งการคอนเทนทแ์บบนี� จะเหน็วา่บรษัิท
ของจีนแยง่ตวัคนทาํเกมมากขึ �นดว้ย และ
ยังคงเดินหนา้ผลิตเกมต่อเนื�องเพราะ
การพฒันาเกมตอ้งใชเ้วลา 2-4 ปี 

ไมใ่ชแ่คผู่ผ้ลติเกมที�ยืนยนัในความ
นา่สนใจของอตุสาหกรรมเกมและ E-Sports 
ฟันดแ์มเนเจอรเ์คยคาดการณไ์วว้า่จากนี�
ไปถึงปี 2023 อตุสาหกรรมนี�จะเติบโต
ของเฉลี�ย 15% และอาจเห็นรายไดก้วา่ 
1.5 พนัลา้นดอลลารส์หรฐั 

มทนิา วัชรวราทร CFA®, Head of 
Investment Strategy กองทนุบวัหลวง 
มองว่า เกมที�เล่นดว้ยเครื�องเล่นเกมจะ
เป็นเทรนดที์�น่าจบัตาในปี 2022 เพราะ
ปัญหาชิปขาดแคลนกระทบการผลติทาํให้
ผูค้นตอ้งอดทนรอคอยเครื�องเลน่เกมใหม่
ที�หาซื �อยาก สินคา้ออกสู่ตลาดล่าชา้
ขณะเดียวกนัการที� Microsoft จะสรา้ง Xbox 
ใหเ้ป็นแพลตฟอรม์ของสาํหรบัเกม ก็ยิ�งสรา้ง
การเติบโตของอตุสาหกรรมเกม หรอืว่า
การที� Roblox แพลตฟอรม์เกมออนไลน ์
มุง่หนา้สรา้งเกมแบบ Metaverse ขณะที�
ความเสี�ยงของอตุสาหกรรมเกมจะเป็นเรื�อง 
กฎเกณฑที์�จีนพยายามออกมาควบคมุการ
เลน่เกมแตเ่รามองวา่ปัจจยัเหลา่นี �ไดร้บัรู ้
ในราคาไปแลว้

หากโลกของเกมไมไ่ดเ้ป็นแคเ่ครื�องมือ
เพื�อความสนกุเท่านั�นแลว้ แตก่ลายเป็น
โลกที�ทกุคนสามารถเขา้ไปมีอาชีพหรือ
เป็นเครื�องมือในการหาเงิน ลองจินตนาการ
ใหเ้รากลายเป็นเกมเมอรน์ั�งเลน่เกมแลว้
ไดเ้งิน แถมเอาเงินนั�นไปลงทนุในธีมเกม
และ E-Sports ดว้ยแลว้เทา่กบัเราไดเ้งิน 
2 เดง้เชียวนะ แบบนี�แลว้เราจะปลอ่ยให้
รถไฟขบวนนี�ผา่นไปไดอ้ยา่งไรเลา่ 

               O
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ด้ วยผลกระทบจากสิ�งแวดลอ้ม
ที�เกิดขึ �นทั�วโลก ทั�งภยัธรรมชาต ิ
ปัญหาขาดแคลนพลงังาน เป็นตวั

จุดประกายใหม้นุษยต์ระหนักถึง
ความยั�งยืนไดช้ดัเจนที�สดุก็วา่ได ้ มีการ
คาดการณว์่าทั�วโลกจะมีการระดมทนุ
ผ่านการออกตราสารหนี�สีเขียว (Green 
Bond) กวา่ 1 ลา้นลา้นดอลลารภ์ายใน
ปี 2030 เพื�อแกปั้ญหาโลกรอ้น 

แมปั้ญหาการละเมิดสิทธิ�หรือ
ทจุรติ ที�สะทอ้นถงึการขาดองคป์ระกอบ
ดา้นสงัคมและธรรมาภิบาลอาจจะ
ไมเ่ห็นเป็นรูปธรรมเทา่องคป์ระกอบดา้น
สิ�งแวดลอ้ม แตน่กัลงทนุยงัเลอืกที�จะลงทนุ
ในกองทนุยั�งยืน เพราะเหน็ผลกระทบแลว้
วา่มีขา่วเสยีหายขึ �นมาทีไรก็สง่ผลกระทบ
กบัราคาหุน้ทกุที เมด็เงินลงทนุในกองทนุ
ยั�งยืนในช่วงที�ผ่านมาจึงเติบโตอย่าง
กา้วกระโดด 

ในช่วง 15 ปีการลงทนุเพื�อความ
ยั�งยืน เพิ�มขึ �นอย่างชดัเจน ทั�งในแง่
จาํนวนองคก์รและเม็ดเงินจากทั�วโลก
ดว้ยขนาดสินทรพัยก์ว่า 121 ลา้นลา้น
ดอลลารจ์าก 3,826 องคก์รในปีที�ผา่นมา 
เทียบกบัปี 2006 ที�มีเพียง 6.5 ลา้นลา้น
ดอลลาร ์จาก 63 องคก์ร 

ขอ้มูลจากมอรนิ์�งสตาร ์ รีเสิรช์ 
ประเทศไทย พบวา่เพียงแค ่ 3 ไตรมาส
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ESG ไดรับความสนใจจากนักลงทุนเพิ่มขึ้น

ลงทนุแบบอนรุกัษนิ์ยมออกไป จะเหน็ไดว้า่
ประชากรโลกยคุใหม่อย่าง กลุ่ม Gen 
Z และ Millennials เป็นกลุม่ที�ใหค้วาม
สนใจกบัการสรา้งความยั�งยืนใหก้บัโลก
ใบนี�และกาํลงัมุง่หนา้เขา้มาเป็นนกัลงทนุ
กลุม่ใหญ่ของโลกอีดว้ย

การลงทนุยัง่ยนื ไมใชแคโลกสวย แตตอง
ดีกับนักลงทุนดวย

แน่นอนว่าเป้าหมายการลงทุน
นกัลงทนุย่อมมุ่งหวงัผลตอบแทน ขณะ
ที�การลงทนุที�ถกูครอบดว้ยประเด็นทาง
ดา้นสิ�งแวดลอ้ม สงัคม และธรรมาภิบาล
อยู่ตลอดเวลาจะสรา้งผลตอบแทนได้
ดีจรงิหรอื 

มณฑล จุนชยะ ประธานเจา้หนา้ที�
บริหารการลงทนุ บลจ.วรรณ มองว่า
การไดม้าซึ�งผลกาํไรตอ้งอยู่ภายใต้
สภาพแวดลอ้มที�ดีและแน่นอนว่าตอ้ง
เป็นคนดี นาํรายไดไ้ปใชใ้นสิ�งดี ๆ เช่น 
ไม่ทาํลายสิ�งแวดลอ้ม ไม่สรา้งสงัคมที�
เอารดัเอาเปรยีบ และบรหิารจดัการอยา่ง
เทา่เทียมกบัทกุผูมี้สว่นไดเ้สีย 

แต!่!! หากเชื�อใน ESG ความเสี�ยง
ยอ่มตํ�า ความหมายกค็อืเราตอ้งยอมรบั
ผลตอบแทนที�ตํ�าลงไปดว้ย?

โดยสว่นตวัมณฑลยงัเชื�อใน ESG 
ว่าเป็นธีมที�ดี รายไดด้ีไม่แกว่ง ความ
ผนัผวนตํ�า สรา้งผลตอบแทนในระดบัที�รบั
ไดส้มํ�าเสมอ และเป็นมติรกบัสิ�งแวดลอ้ม 

พรอ้มกบัแนะนาํวา่ นกัลงทนุควร
กาํหนดสดัสว่นการลงทนุในหุน้หรอืกองทนุ
ที�เขา้ข่าย ESG ในสดัสว่นเทา่ไรของพอรต์
เพื�อสรา้งเสถยีรภาพการลงทนุ แต่หาก
ตอ้งการการเตบิโตในระดบัสูงกส็ามารถ
มองหาการลงทนุรูปแบบอื�นเพิ�มเตมิได้

ขณะที�งานวิจยัของ MSCI พบวา่ 
ESG มีผลกระทบตอ่การประเมินมลูคา่
และประสิทธิภาพของหลายบรษัิท โดย
บรษัิทที�ไดร้บัคะแนน ESG สงูจะมีความ
สามารถในการแขง่ขนัและสรา้งผลตอบแทน
ที�สงูกวา่บรษัิทที�ไดร้บัคะแนน ESG ตํ�า
ทั�งความสามารถในการสรา้งกาํไรและ
การจา่ยเงินปันผล แถมยงัมีความเสี�ยงตํ�า
ที�จะประสบผลขาดทนุครั�งใหญ่ๆ และ
ความผนัผวนของรายไดอ้ยูใ่นระดบัตํ�ากวา่
อีกดว้ย

เหน็ไดจ้ากความเคลื�อนไหวของดชันี 
MSCI KLD 400 Social Index หนึ�งใน
ดชันีเก่าแก่ของสหรฐัฯ ที�รวบรวมบรษัิท
ในสหรฐัฯ กวา่400แหง่ ที�มีคณุสมบตัดิา้น
สิ�งแวดลอ้ม สงัคม และธรรมาภิบาล เชน่ 

เทรนดการลงทุนหนึ่ง
ที่มาแรงแซงทางโคงมากๆ
คือการลงทุนที่เกี่ยวของ
กับการสรางความยั่งยืน

(Sustainability Theme)
หรือที่คุนหูวา ESG
( Environmental,

Social and Governance)
ในการพิจารณาลงทุน
เรียกวาตองเปนคนดี

ไมทําลายสภาวะแวดลอม
คํานึงถึงสังคม

สงเสริมคุณภาพชีวิต
ไมเอาเปรียบแรงงาน

หรือคามนุษย 
และตองมีธรรมาภิบาล 
โปรงใส ตรวจสอบได

ฐิตารีย  ลิขิตธนธรรม

โลกสวยได-พอรตปลอดภัย

ไมโครซอฟท ์ เทสลา่ วีซา่ สามารถสรา้ง
ผลงานที�ลอ้ไปกบัดชันีหลกัอยา่ง MSCI USA
IMI ซึ�งเป็นดชันีที�ประกอบดว้ยบริษัท
ขนาดเลก็กลางใหญ่เกือบ 2,500 บรษัิท 

ในอีกมมุหนึ�ง สานุพงศ ์ สุทศันธ์รรมกุล
ผูอ้าํนวยการอาวโุส ฝ่ายที�ปรกึษาบรหิาร
เงินลงทุน บริษัทหลกัทรพัย ์ ฟิลลิป 
(ประเทศไทย) จาํกดักลบัมองวา่กระแส 
ESG เป็นเพียง gimmick หรือลกูเล่น
ทางการตลาดมากกวา่ เพราะกองทนุระดบั
โลกลว้นใสเ่งื�อนไขของ ESG ในกองทนุ
เอาไวอ้ยูแ่ลว้ ซ ํ�ารา้ยหากนกัลงทนุตั�งเปา้
ที�จะลงทนุในกองทนุ ESG เทา่นั�น อาจจะ
เป็นการตีกรอบการลงทนุหรอืสรา้งเงื�อนไข
มาปิดโอกาสการลงทนุใหแ้คบเกินไปจน
อาจพลาดโอกาสคดัเลือกหุน้เดน่บางตวั
ที�มีการเติบโตสงูแต่ไม่เขา้ข่าย ESG
นั�นเอง 

เขายงัมองว่าการลงทนุยั�งยืนอาจ
จะสามารถไม่ตอบโจทยก์ารลงทนุระยะ
สั�นมากนกั ในทางกลบักนัหากนกัลงทนุ
ตอ้งการมองใหเ้ป็นการลงทนุระยะยาว
หรอืเพื�อการเกษียณแลว้ละก็ การทะยอย
ซื �อสะสมกองทนุยั�งยืนไวก็้เป็นทางเลือก
ที�นา่สนใจ 

ธีม ESG จะชว่ยสรา้งความเตบิโต
อยา่งยั�งยนืในระยะยาวใหก้บัพอรต์ลงทนุ
ไดแ้นน่อน เพราะการลงทนุในบรษัิทที�ใสใ่จ
สิ�งแวดลอ้ม สงัคม และการบรหิารงาน
อยา่งโปรง่ใส มีธรรมาภิบาล อยา่งนอ้ยก็
จะลดความเสี�ยงที�จะเกิดขา่วเชิงลบที�จะ
มีผลตอ่ราคาหุน้ หรอืโอกาสในการผิดนดั
ก็จะลดลง ดงันั�นแมว้่าผลตอบแทนจะ
ไมต่า่งกนัมากแตส่ามารถสรา้งผลตอบแทน
ภายใตร้ะดบัความเสี�ยงที�เหมาะสม
(Risk-Adjusted Return) ใหอ้ยูใ่นรูปแบบ
ความเสี�ยงที�ลดลงมากกวา่ผลตอบแทน
หวือหวา ถงึกระนั�นก็ตาม อยา่ลมืวา่กระแส
การลงทนุในพลงังานสะอาด เทคโนโลยี
สีเขียว หรอืยานยนตไ์ฟฟา้ก็เป็นหนึ�งใน
ธีม ESG เหมือนกนั เมด็เงินที�จะไหลเขา้ไป
ในปี 2022 นี �ยอ่มสง่อานิสงสม์าถึงกอง 
ESG แน่นอน ดงันั�นอยา่พลาดโอกาสที�
จะเติบโตไปกบัอนาคต รบีกระโดดเกาะ
รถไฟขบวนรถนี�ใหท้นั เพื�อโอกาสในการ
สรา้งผลตอบแทนทั�งระยะสั�นและ
ระยะยาว ที�แน่ๆ แคล่งทนุเราก็ไดฟี้ลลิ�ง
ของการเป็นคนดีวา่เรานี �ก็มีสว่นชว่ยโลก
ดว้ยนะเออ

O

มันเปนสิ่งที่ถูกตอง
ที่ควรจะทํา

ผลงานที่ปรับคา
ความเสี่ยงไดดีขึ้น

การบริหาร
ความเสี่ยงการลงทุน

การเปนพลเมืองดี

เพื่อลดความเสี่ยง
ในการลงทุน 

เงื่อนไขดาน
กฏระเบียบ

คําสั่งจากคณะกรรมการ
หรือผูบริหาร

เพื่อหลีกเลี่ยงความ
เสี่ยงดานชื่อเสียง

ความตองการ
ของลูกคา

แรงกดดัน
จากพนักงาน

BlackRock เผยผลการสํารวจการลงทุนอยางยั่งยืนของลูกคาระดับโลก ก.ค. - ก.ย.2020
พบวา แรงผลักดัน 3 อันดับแรกของนักลงทุนที่ลงทุนใน ESG

50%
46%

41%
35% 34%

30%
26%

4%

เปนคนดตีองมตีรา

มากนกั เทียบกบัการลงทนุในหุน้ที�ไดอ้านิสงส์
จากเม็ดเงินที�ไหลเขา้ไปตามเทรนดข์อง
ESG ที�กาํลงัมาแรงจนสง่ผลให ้Valuation 
รวมถงึ P/E Ratio ปรบัตวัดีขึ �น

เชือ่วาหลายคนยงัมคีาํถามเกีย่วกบัลงทนุ
แบบ “คนดี” 

หากใครยงัยดึตดิภาพการลงทนุแบบ
คนดีตามแนวทาง ESG วา่จะตอ้งลงทนุแบบ
อนรุกัษนิ์ยม ลงทนุใน Old economy หรอื 
Traditional Asset เทา่นั�น ผลตอบแทนก็
คงจะต๊ะตอนยอน ในเวลานี�ขอใหค้ดิใหม ่
ลงทนุใหมไ่ดเ้ลย เพราะเม็ดเงินที�ไหลเขา้
ธีม ESG ยามนี� ยั�วใหผู้บ้รหิารกองทนุ
หรอืผูบ้รหิารธรุกิจตา่งอยากไดใ้บการนัตี
ความเป็นหุน้หรอืกองทนุ ESG แทบทั�งนั�น
บรษัิทเทคโนโลยีระดบัโลกหลายรายที�
ตดิโผ ESG ไมน่อ้ย ไมว่า่จะเป็น Google, 
Apple หรอื Amazon ฯลฯ 

ทั�วโลกรวมถงึประเทศไทยไดก้าํหนด
กฏเกณฑม์าตรฐานในการใหต้ราประทบั 
ESG มากมายหลายสาํนัก เช่นใน
ประเทศไทย บรษัิทจดทะเบียนจะตอ้งมี
การเปิดเผยขอ้มลูดา้นความยั�งยืน หรอืหาก
เป็นกองทนุรวมตา่ง ๆ ก็จะตอ้งนาํ ESG 
scoring หรอืกาํหนดนโยบายการลงทนุ
ใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐานดา้น ESG มาใช้
ในการเลือกลงทนุ 

ไมใ่ชแ่คส่นิทรพัยล์งทนุ กระแสการ
ลงทนุแบบคนดีตามแนวทาง ESG ยงัขยาย
ขอบเขตไปจากกลุม่นกัลงทนุวยัเก๋าและ

ของปี 2021 เงินลงทนุทั�วโลกหลั�งไหลเขา้
กองทนุยั�งยืนแลว้กวา่ 2 ลา้นลา้นดอลลาร์
เตบิโตเกินเทา่ตวัหรอื 100% ไปแลว้จาก
สิ �นปี 2020 โดยสหภาพยโุรปเป็นภมิูภาคที�มี
ความตื�นตวัในกระแสการลงทนุยั�งยืนสงูที�สดุ

ดร. สมชัย อมรธรรม ผูช้ว่ยกรรมการ
ผูจ้ดัการ ฝ่ายกลยทุธก์ารลงทนุ และลกูคา้
สมัพนัธ ์บรษัิทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ 
กรุงไทย จาํกดั หรอื KTAM ยืนยนัวา่ ESG 
เป็นกระแสที�มาแรงมาก โดยเฉพาะ
นกัลงทนุสถาบนัในยโุรป ที�เมด็เงินลงทนุ
ใน Fixed Income ไหลออกจาก Non ESG
ไปสู ่ ESG ชดัเจน แตห่ากมองในแงข่อง
ผลตอบแทนที�ผูล้งทุนต่างมุ่งหวงันั�น
หุน้กู ้ ESG อาจจะยงัใหภ้าพที�ไมช่ดัเจน

ในปที่ผานมา 
การลงทุนเพื่อความยั่งยืน
เพิ่มขึ้นอยางชัดเจน
ดวยขนาดสินทรัพยกวา

121
ลานลานดอลลาร
จาก

3,826
องคกร
เทียบกับป 2006 ที่มีเพียง

6.5
ลานลานดอลลาร

63
องคกร
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โลกที่กําลังมุงไปสู 
DIGITALIZATION ทําให
ธีมการลงทุนใน TECHNOLOGY 
โดดเดนกวาอุตสาหกรรมอ� น ๆ  
ยิ่งการแพรระบาดของโควิด-19 
ในชวง 2 ปที่ผานมาทําให
เมกะเทรนดนี้เดนชัดขึ้นมา

ฐิตารีย ลิขิตธนธรรม

เ ทคโนโลยีแฝงอยูใ่นทกุๆ ไลฟ์ไตลข์อง
มนษุยแ์ละวถีิความเป็นไปของโลกใบนี�
ไปเสียแลว้ ทั�งการกินอยู่ สขุภาพ

การศกึษา การเงิน คา้ขาย สิ�งแวดลอ้ม
ลว้นตอ้งมีเทคโนโลยีเขา้มาเกี�ยวขอ้ง 
โอกาสการเติบโตของกลุม่เทคจากนี�ไป
ย่อมเด่นชดัไม่ว่าเศรษฐกิจโลกจะอยู่
ในชว่งขาขึ �นหรอืลงก็ตาม 

ถงึกระนั�นก็ตามในปีนี �นกัลงทนุอาจจะ
มีอาการเข็ดขยาดหุน้กลุ่มเทคโนโลยี 
จาก “บทโหด” ที�รฐับาลจีนไดเ้ขา้มา
จัดระเบียบบริษัทเทคโนโลยีครั�งใหญ่
ซึ�งจีนถือเป็นเจา้ตลาดในกลุม่เทคโนโลยี
สาํคญัๆ ของโลก

ตั�งแต่ต้นปีมูลค่าหุ้นของบริษัท
เทคโนโลยีจีนหายไป 30-40% แต่
น่าแปลกวา่ แมร้าคาหุน้จีนลดลงกลบัมี
เงินไหลเขา้ ETF กลุม่เทคฯ จีนประมาณ 
1.4 หมื�นลา้นดอลลารจ์ากตน้ปี

คงไม่แปลกมากนกั หากราคาหุน้
ที�ลงมาแรงจะดงึกาํลงัซื �อใหก้ลบัเขา้มา 
เพราะอย่างไรเสียหุ้นกลุ่มนี �ยังเป็น
หุน้อนาคตและจีนคือหนึ�งในเศรษฐกิจหลกั
ของโลกที�ยงัมีแนวโนม้เตบิโตไดดี้

คมสัน ผลานุสนธิ กรรมการบรหิาร 
ประธานเจา้หนา้ที�สายงานการตลาดและ 
ผลิตภณัฑ ์ บลจ. แอสเซท พลสั จาํกดั
มองวา่ ในชว่ง 2 ปีจากนี�หุน้กลุม่นี �อาจจะ
ยงัไม่กลบัมาอู่ฟู่  แต่หากตอ้งการลงทนุ
ระยะยาว ไมว่า่จะเป็น Tencent , Alibaba 
Xiaomi, Meituan จงัหวะนี�คือช่วงเขา้
สะสมหุน้ไดเ้พราะดาวนไ์ซดเ์ริ�มจาํกดัแลว้
และอาจถูกสุดในรอบ 5 ปีข้างหน้า
ก็เป็นได ้ และเชื�อว่า Regulatory Risk
ที�เกิดขึ �น แมอ้าจจะมีออกมาอีก แตก็่นา่จะ
ไมม่ากแลว้ 

เก็บหุนดีเขาพอรตลงทุนยาว
ฉวยจังหวะจีนเขยาหุนเทค
ขณะที� สานุพงศ ์สุทศันธ์รรมกุล

ผูอ้าํนวยการอาวโุส ฝ่ายที�ปรกึษาบรหิาร
เงินลงทนุ บล. ฟิลลปิ (ประเทศไทย) จาํกดั 
มองวา่ปี 2022 อาจจะไมใ่ชจ่งัหวะที�ดีของ
การลงทนุในหุน้กลุม่เทคโนโลยี เพราะแมว้า่
ในแงร่ายไดอ้าจจะเตบิโตไดดี้แต ่Bottom line
ยงัไมมี่ความแข็งแรง โดยเฉพาะหุน้เทคฯ 
ตวัเลก็ ๆ  ที�อาจโดนเทขายไดก่้อนในภาวะที�
ตลาดมีความผนัผวนแรงแต่หากมองว่า
เป็นการลงทนุระยะยาวแลว้ละ่ก็ กลุม่นี �
ยงันา่สนใจที�จะตอ้งมีตดิพอรต์ไว ้นกัลงทนุ
ควรรอใหร้าคายอ่ตวัลงเลก็นอ้ยก่อนจงึจะ
ปลอดภยั และจะดียิ�งกวา่หากกระจายการ
ลงทนุใหห้ลากหลายมากกวา่การเนน้ไปที�
กลุม่ใดกลุม่หนึ�ง 

Regulatory Risk อาจจะเป็นความเสี�ยง
เฉพาะหุน้เทคฯ จีน กลุม่เทคทั�วโลกยงัมีอีก
หลายภาคส่วนที�น่าสนใจและมีโอกาส
เตบิโต แตห่นึ�งในความเสี�ยงรว่มที�ตอ้งจบัตา
ไดแ้ก่การเรง่ตวัของเงินเฟอ้ แรงกดดนัจาก
อตัราดอกเบี �ยที�อยูใ่นชว่งขาขึ �น ทาํให ้growth
stock อยา่งหุน้เทคฯ ลดความนา่สนใจลง 

กลุม่เทคฯ ยงัมีประเดน็ที�นา่จบัตาเชน่ 
มีการเขา้มาของเทคโนโลยีเปลี�ยนโลก
อยา่ง Quantum Computing ที�วา่กนัวา่
จะมาดิสรปัเทคโนโลยียคุ Digital ที�เรา
กาํลงัใชง้านกันอยู่ทุกวนันี �ใหพ้ลิกโฉม
ไปไดใ้นพริบตา ขณะเดียวกนัวิกฤติชิป
ขาดแคลน(Chip Shortage) ยังเพิ�ม
แรงกดดนัใหหุ้น้กลุม่เทคฯในวงกวา้ง เพราะ
เป็นสิ�งที�อปุกรณเ์ทคโนโลยีลว้นตอ้งใช้
ตั�งแตอ่ปุกรณมื์อถือไปถงึยานยนตที์เดียว 

แมก้ารจดัระเบียบหุน้กลุม่เทคของ
รฐับาลจีน อาจจะทาํใหร้าคาหุน้ปรบัลด
ไปแรง แตก็่อาจเป็นการเปิดโอกาสใหเ้รา
เขา้ทะยอยสะสมหุน้กลุม่นี �ก็เป็นได ้O

Global X Asset Management 
ไดประมาณการการเตบิโตรายได
ของกลมุอตุสาหกรรมเทคในชวง
12 เดอืนขางหนา ธรุกจิเหลานีจ้ะมี
อัตราการเติบโตของรายไดที่
โดดเดนอยางมากเทยีบกบัรายได
ของบรษิทัทีอ่ยูใน ดชัน ีS&P 500
จะเติบโตเพียง 8% เทานั้น

คาดการณการเติบโตรายได
ของกลุมอุตสาหกรรมเทค
ในชวง 12 เดือนขางหนา

ที่มา : SCB CIO
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ประสิทธิภาพการทาํงานไม่ไดล้ดลง จงึ
ตดัสินใจลดการเช่าพื �นที�สาํนกังานลง
เพื�อประหยดัตน้ทนุ ทางดา้นตลาดที�พกัอาศยั
ก็เห็นความตอ้งการมุ่งมาสู่โครงการ
แนวราบมากขึ �น เพราะโควิดทาํใหต้ลาด
บา้นเดียวกลบัมาไดร้บัความนิยมอีกครั�ง

ภทัรชัย ทววีงศ ์ผูอ้าํนวยการฝ่ายวจิยั
และการสื�อสาร บรษัิท คอลลเิออรส์ อินเตอร์
เนชั�นแนล ประเทศไทย มองวา่ ในปี 2022 
ตลาดออฟฟิศใหเ้ช่ายงัมีซพัพลายใหม่
เขา้มา แตห่ลายบรษัิทไดช้ะลอแผนการ
ขยายพื�นที�เพื�อลดตน้ทนุ หรือ เปลี�ยน
สถานที�ไปที�อื�นที�มีคา่เชา่ที�ถกูกวา่ แตธ่รุกิจ
คลงัสินคา้และโรงงานใหเ้ช่ายังเห็น
ความตอ้งการและโอกาสคงเติบโตจาก
หลากหลายอตุสาหกรรมในประเทศไทย  
ทั�งภาคการสง่ออกหรอืชอ้ปปิ�งออนไลน ์ 

ดา้นตลาดโรงแรมและการทอ่งเที�ยว
จะเริ�มมีสญัญาณที�ดีขึ �นหลงัเปิดประเทศ 
อตัราการเขา้พกัคอ่ยๆ ฟื�นตวัคงคอ่ยเป็น
ค่อยไป จากปัจจบุนัเฉลี�ยไม่ถึง 20% 

ยุคสมัยที่เปลี่ยนไป
โลกเรามีสินทรัพยใหม ๆ
เกิดขึ้นมาเปนทางเลือก
ในการลงทุนมากมาย
ทาทาย “ทองคํา” 
แชมปเปยนดานสินทรัพย
ปลอดภัยทุกยุคทุกสมัย
ไมนอย

ตลาดอสังหาริมทรัพยไทยที่อยูในภาวะซบเซา
หดตัวตอเน� องมากวา 3 ป (2019-2021) 

กลับดีดตัวแรงขึ้นทันที หลังธนาคารแหงประเทศไทย (ธปท.)
จัดยาแรงประกาศผอนคลาย มาตรการควบคุม
สินเช� อที่อยูอาศัย (Loan to Value : LTV)

ชั่วคราวไปถึงสิ้นป 2022

ทองคําป 22

ที่มา : ผูอํานวยการศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพย

สว่นตลาดที�พกัอาศยัในปีหนา้ อสงัหา
แนวราบยงัคงเป็นดาวเดน่ตอ่เนื�อง แตจ่ะเหน็
ยอดขายคอนโดมิเนียมเริ�มฟื�นตัว 
รบัอานิสงสก์ารปลดลอ็ก LTV โดยเฉพาะ
ในกลุ่มระดับราคา 3-5 ลา้นบาท 
โดยประเมินวา่ จะมีโครงการที�อยูอ่าศยั
เปิดขายใหม่ในกทม.และปริมณฑล
เพิ�มขึ �น 10-15% แบง่เป็นโครงการแนวราบ 
4-5 หมื�นยนิูต และแนวสงู 2-2.5 หมื�นยนิูต 

“ผู้ที�สนใจลงทุนเก็งกาํไรใน
อสงัหาริมทรพัย ์ ปีหนา้ตลาดคอนโดฯ 
เริ�มมีเสนห่ม์ากขึ �น โดยเฉพาะระดบัราคา 
1.5 -3 ลา้นบาท ที�เป็นตลาดใหญ่ที�สดุ 
ในทาํเลดาวเด่นอย่างพระราม 4  
รามคาํแหง  บางนา รวมทั�งพื �นที�อีอีซี 
ส่วนแนวราบยังน่าสนใจ อัตราการ
ดูดซบัยังดีอยู่ โดยเฉพาะตลาดบน 
ระดบัราคาเกิน 10 ลา้นบาทขึ �นไป เนื�องจาก
ลกูคา้กลุ่มนี �กาํลงัซื �อสงู แทบไม่ไดร้บั
ผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ ตามดว้ย
บา้นเดี�ยว และทาวนเ์ฮา้ส ์3-5 ลา้นบาท”

แมต้ลาดออฟฟิศใหเ้ช่าอาจจะยงั
ลกูผีลกูคน แต่ภาพรวมตลาดอสงัหาฯ
ของไทยในปี 2021 ยงัไดแ้รงหนนุจากการ
ผอ่นคลายมาตรการ LTV อยูบ่า้ง รวมถงึ
กลุม่คลงัสนิคา้ที�ยงัมีโอกาสเตบิโตดว้ยแลว้ 
การลงทุนในอสังหาฯของไทยยังมี
ความนา่สนใจไมน่อ้ยนะเออ  

และที�แน่ๆ  โอกาสที�ตลาดอสงัหาฯ
ของไทยจะรอ้นแรงไปถงึขั�นวกิฤตอิสงัหาฯ 
เหมือนกรณีไชนา่ เอเวอรแ์กรนด ์ผูพ้ฒันา
อสงัหาริมทรพัยร์ายใหญ่ที�สดุของจีน
ผิดนดัชาํระหนี�นั�น  เรียกว่ายงัห่างไกล 
สบายใจได ้O

ราคาลง-ซื้อเก็บ 
ชวยเฮดจพอรต-สเูงนิเฟอ

LTV-คลงัสนิคาใหเชา
ฟนชพีตลาดอสงัหาฯ ไทยป22

ใ นยามนี�ตลาดการเงินของโลกกาํลงั
มุง่สูถ่นนสายดจิิทลั แมแ้ตธ่นาคาร
กลางทั�วโลกตา่งก็พยายามออกแบบ

เงินสกลุดิจิทลัของตวัเอง หรอื Central 
Bank Digital Currency (CBDC) ขึ �นมา 
ดงัเชน่ โครงการอินทนนทข์องธนาคารแหง่
ประเทศไทย (ธปท.) แตเ่มื�อไมน่านมานี�
เรากลบัไดเ้ห็นสญัญาณการเขา้เก็บทอง
คาํของธปท. เพื�อเป็นทนุสาํรองระหวา่ง
ประเทศ ครั�งแรกในรอบ 4 ปี!!!

“แอนดรูว ์เนยเ์ลอร”์  ผูบ้รหิารประจาํ
ภูมิภาค และนโยบายสาธารณะสภา
ทองคาํโลก (World Gold Council) คาดวา่ 
ในไตรมาส 4 ปี 2021 มีโอกาสเหน็ธนาคาร
กลางทั�วโลกซื �อสทุธิทองคาํตอ่เนื�องจาก
ไตรมาส 3 ซึ�งการเขา้มาถือครองทองคาํ
เพิ�มขึ �นของธนาคารกลางทั�วโลก ก็เพื�อเป็น
เครื�องมือปอ้งกนัความเสี�ยงจากความไม่
แนน่อนของการฟื�นตวัของเศรษฐกิจหลงั
โควิด-19 และภาวะเงินเฟ้อที�มีแนวโนม้
ปรบัตวัขึ �นสงู  

เศรษฐกิจที�เริ�มฟื�นตวั อตัราดอกเบี �ย
ที�เริ�มเขา้สูข่าขึ �น รวมถงึการลดขนาดวงเงิน 
QE (QE Tapering) ของธนาคารกลางสหรฐั
หรอื เฟด ลว้นทาํใหค้วามเยา้ยวนใจใน
ทองคาํลดนอ้ยถอยลง โอกาสที�จะเห็น
ราคาทองขึ �นแรงๆ คงเป็นไปไดย้ากแลว้
สาํหรบัปีหนา้ 

“ณฐัพงศ ์หิรณัยศริ”ิ  ประธานบรหิาร
กลุ่มบริษัทในเครือ เอ็มทีเอส โกลด ์
แม่ทองสุก มองภาพว่า ในปี 2022 

ม าตรการดงักลา่วถือเป็นการปลกุ
ชีพตลาดอสงัหาฯ ของไทยให้
กลบัมาคกึคกัมีชีวิตชีวาขึ �นอีก

ครั�ง หุน้กลุม่อสงัหาฯ ในตลาดหลกัทรพัย์
แหง่ประเทศไทยพุง่รบัขา่วดีกนัถว้นหนา้ 
ผูป้ระกอบการนอ้ยใหญ่  พรอ้มใจจดัแคมเปญ
ชดุใหญ่ หวงักระตุน้ยอดขาย 

จดุตํ�าสดุของภาคอสงัหากาํลงัผา่นพน้ 
แสงสว่างเริ�มส่องประกายขึ �นอีกครั�ง 
หนึ�งในกรููอสงัหาฯ เมืองไทย วชัิย วรัิตกพนัธ ์
ผูต้รวจการธนาคารอาคารสงเคราะห ์
และรกัษาการผูอ้าํนวยการศนูยข์อ้มลู
อสงัหารมิทรพัย ์(REIC) กลา่ววา่ ตลาด
อสงัหาฯ ไดผ้า่นจดุตํ�าสดุไปแลว้ และปี
หนา้จะยิ�งคกึคกัขึ �นตามการฟื�นตวัของ
เศรษฐกิจ และแรงหนนุจากการคลาย
มาตรการ LTV  โดยเบื �องตน้คาดการณ์
วา่ยอดโอนกรรมสทิธิ�ปี 2021 จะพลกิกลบั
มาเตบิโตไมต่ ํ�ากวา่ 10%

สถานการณโ์ควดิทาํใหต้ลาดอสงัหา
ทั�วโลกพลกิผนัไปมาก โดยเฉพาะตลาด
อาคารสาํนกังาน หนึ�งตวัอยา่งที�ชดัคือกรณี
ของเทสลา่ไดป้ระกาศยา้ยสาํนกังานใหญ่
จากแคลฟิอรเ์นียไปรฐัเท็กซสั ที�มีตน้ทนุ
ถกูกวา่ ในประเทศไทยก็เริ�มเห็นชดัเจน
จากที�ตอ้ง work from home ที�อาจจะ
ดทูา้ทายหลายบรษัิทในชว่งแรก แตผ่า่น
มาถึงเวลานี�หลายบริษัทพิสจูนแ์ลว้ว่า

การลงทนุทองคาํยงัตอ้งรอความชดัเจน
จากการลดควิอีของเฟด แตร่าคาทองคาํ
ในประเทศในระยะสั�นถงึกลางยงัเป็นขาลง 
กอปรกบัเงินบาทเริ�มแขง็คา่ เราอาจไดเ้หน็
ราคาทองลงมาเท่าก่อนโควิด-19 ที� 
23,000 บาทได ้ เป็นโอกาสเขา้ทยอยซื �อ
เก็บได ้ เพราะการลงทนุในทองคาํ ถือวา่
ยงัใหผ้ลตอบแทนที�ดีชนะเงินเฟ้อ ยิ�ง
ในช่วงเริ�มตน้ของเงินเฟ้อเช่นนี �จึงควร
ทยอยเก็บสะสมเพื�อรบัโอกาสที�ราคาจะ
ปรบัขึ �นไป 20-30% ไดใ้นระยะยาว

สอดรบักบัทาง “ฐิภา นววฒันทรพัย”์  
ประธานเจา้หนา้ที�บรหิาร บรษัิท วายแอลจี 
บลูเลี�ยน แอนด ์ฟิว เจอรส์ จาํกดั หรอื YLG 
มองวา่ ราคาทองคาํที�มีแนวโนม้ปรบัตวั
ลดลงจากนโยบายการเงินสหรฐั ดงันั�น
การลงทนุทองคาํในปี 2022 นกัลงทนุตอ้ง
เตรียมพรอ้ม  วางแผนการลงทนุอย่าง
รอบคอบ  และตดิตามขา่วสารอยา่งใกลชิ้ด  
พรอ้มปรบักรอบการลงทนุ  เนน้เลน่สั�นมากขึ �น
ตามกรอบการเคลื�อนไหวของราคา

พรอ้มใหค้าํแนะนาํในการลงทนุทองคาํ 
4 สไตลใ์นปีหนา้  คือ 1. ผูที้�มีทองคาํในมือ
เป็นจาํนวนมาก แนะขายทาํกาํไรระยะสั�น  
2. ผูที้�มีทองคาํในมือไมม่ากนกั รอราคา
ปรบัตวัลง  แลว้หาจงัหวะซื �อ  3. ผูที้�ไมมี่
ทองคาํอยูใ่นมือ  การปรบัตวัขาลงของราคา
ทองคาํยงัเป็นโอกาสทยอยซื �อ ดว้ยการ
แบง่ไมเ้ขา้ซื �อ และเนน้ทาํกาํไรระยะสั�น
เป็นหลกั  และสดุทา้ยคือกระจายความเสี�ยง
พอรต์ลงทนุดว้ยทองคาํ ในสดัสว่น 5-10% 
ของพอรต์ลงทนุ  เพื�อเพิ�มโอกาสของผล
ตอบแทนและลดความเสี�ยงในยามที�ตลาด
เผชิญกบัความไมแ่นน่อนอีกดว้ย

หากยงัเชื�อมั�นว่า “ทองคาํ” เป็น
สินทรพัยป์ลอดภยัที�สามารถป้องกัน
ความเสี�ยงจากภาวะเงินเฟอ้ได ้ ปี 2022 
อาจเป็นโอกาสที�ดีในการทยอยซื �อเก็บใน
จงัหวะที�ราคาปรบัตวัลง 

แมจ้ะเป็น Traditional Asset  
แต่เชื�อสิว่า มีทองคาํติดปลายนวมไว้
เฮดจพ์อรต์สูเ้งินเฟอ้บา้งก็อุน่ใจดีนะ O

การวเิคราะห World Gold Council ในชวง 31 ธ.ค.ป 1972 ถงึ 23 ม.ิย. ป 2020 พบวา ในสภาวะทีเ่ศรษฐกจิชะลอตวัลง 
และเงินเฟออยู ในระดับสูง หรือสภาวะ Stagflation ทองคํามีแนวโนมจะใหผลตอบแทนเปนบวก
เนื่องจากตนทุนคาเสียโอกาสสําหรับสินทรัพยที่ ไมใหผลตอบแทนในรูปแบบของดอกเบี้ยปรับตัวลดลง ขณะที่ ตลาดหุน
จะปรับตัวลดลง ทําใหทองคํามีแนวโนมจะใหผลตอบแทนเปนบวกในชวงเวลาดังกลาว

ทองใหผลตอบแทนไดดีในภาวะ Stagflation 

วายแอลจี
แนวตานแรก
1,916 - 1,960 ดอลลารตอออนซ
30,750 - 31,450 บาทตอบาททองคํา

ธปท.

5

ศูนยวิจัยธนาคารกรุงไทย

4.5

ศูนยวิจัยกสิกรไทย

1.8-3

คาดการณเมด็เงนิปลอยกู
ซื้ออสังหาฯ ในป 2022 
หลังการปลดล็อก LTV

คาดการณ “ราคาทอง” 
ป 2022 ขาขึ้น

แมทองสุก
แนวตานแรก
1,950 -2,000 ดอลลารตอออนซ
29,000 -29,500 บาทตอบาททองคํา

หนวย: หมื่นลานบาท

-15%

-10%

พันธมิตรรัฐบาลสหรัฐ

-5%

0%

5%
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25%

ตราสารหนี้เอกชน หุนสหรัฐ ทองคำ

เติบโตดี รอนแรง เศรษฐกิจชะลอ - เงินเฟอสูง ถดทอย

บานจัดสรร
37,792
หนวย
มูลคา
202,726
ลานบาท

อาคารชุด
42,325
หนวย
มูลคา
171,642
ลานบาท

 ศรีสุภา พุมมะริน

 อาชวินท สุกสี
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พรชัย ปัทมนิทร”  นายก
สมาคมการคา้อตุสาหกรรม
กญัชงไทย คาดวา่ในอีก 
5 ปีขา้งหนา้เราจะเห็น

ตวัเลขเงินลงทนุและรายไดจ้ากธุรกิจนี �
เตบิโตตอ่เนื�องในระดบัสงูกวา่ 30% ตอ่ปี  
โดยปี 2022 จะเห็นเม็ดเงินลงทนุใหม่
ไหลเขา้มากกวา่ 3 หมื�นลา้นบาท จากทั�ง
บรษัิทจดทะเบียน เอสเอม็อีไปจนถงึวสิาหกิจ
ชมุชน เป็นโอกาสสาํหรบัผูป้ระกอบการและ
นกัลงทนุที�ตอ้งการเขา้มาเป็นสว่นหนึ�งใน
การเตบิโตของอตุสาหกรรมนี� 

การลงทนุผา่น “กองทนุกัญชา” ทั�วโลก
ในช่วงปี 2017-2019  กเ็พิ�มขึ�นเช่นกัน
“มอรนิ์�งสตาร”์ คาดวา่ “ตลาดกญัชา” ในสหรฐั
จะเติบโตเพิ�มขึ �นเป็น 2.5 ลา้นลา้นบาท
ใน 10 ปีขา้งหนา้ หรอืโตกวา่ 8 เทา่จาก
ปี 2020 ที�มีมลูคา่กวา่ 3 แสนลา้นบาท 

การลงทนุหุน้ธุรกจิกัญชาปี 2021 
มีความผันผวนค่อนข้างสูง กองทนุ 
ETF ขนาดใหญ่สดุของโลกที�ลงทนุใน
ธุรกิจที�เกี�ยวกบักญัชา อย่าง ETFMG 
Alternative Harvest ETF หรอื MJ ปรบั
ตวัเพิ�มขึ �น 73%ในชว่งเดือนม.ค.-ก.พ.ปีนี � 
สว่น The Global X Cannabis ETF หรอื 
POTX  ปรบัเพิ�มขึ �น 97% แตห่ลงัจากนั�น
คอ่ย ๆ ปรบัตวัลงตอ่เนื�องจนปัจจบุนัมีระดบั
ราคาตํ�ากวา่ราคาปิด ณ สิ �นปี 2020 จงึมี
ความเป็นไปไดส้งูวา่ “หุน้กัญชาจะให้
ผลตอบแทนตดิลบในปี 2021 นี�”      

“สุรเชษฐ ์ศรีวัฒนกุลวงศ”์   ประธาน
เจา้หน้าที�บริหารการลงทนุ  บลจ.ว ี มองวา่
กองทนุ “หุน้กัญชา” ในปี 2022  ยงันา่สนใจ 
ดว้ยราคาหุน้กญัชาที�ปรบัตวัลดลงแรง  
ทาํให ้Valuation ของหุน้ มีความนา่สนใจ
มากขึ �น ประกอบกบัการแขง่ขนัในตลาด 
และการควบรวมกจิการที�จะมมีากขึ�นใน
อนาคต และจะส่งผลดตีอ่อุตสาหกรรม 
“กองทนุกัญชา-กัญชง”  จงึเป็นการลงทนุ
ทางเลือกที�ควรมตีดิพอรต์ไว้ราว 5%
ของพอรต์ลงทุนรวม โดยคาดวา่ธุรกิจ
กญัชาจะเติบโตเฉลี�ยสงูกวา่ 15% ตอ่ปี
ไปถงึปี 2026   

ทางดา้น “ชาญวุฒ ิรุ่งแสงมนูญ”
ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการ บลจ. เอม็เอฟซี 
มองวา่ ความผนัผวนของหุน้กญัชาถือเป็น

หนวย: พันลานดอลลาร

30.6
37.7

44.7
51.3

56.7
62.1

2021 2022 2023 2024 2025 2026
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การที่หลายประเทศยอมรับและปรับกฎเกณฑเพื่อนํา“กัญชา”
มาใชประโยชนไดตามกฎหมาย ไทยเองก็ถอดกัญชาออกจาก
บญัชยีาเสพตดิ “ธรุกจิทีเ่กีย่วกบักญัชา”จงึเริม่ไดรบัความสนใจ
และตลาดเริ่มคึกคักมากขึ้น ทั้งผลิตภัณฑที่เขาสูตลาด ขณะที่
บริษัทจดทะเบียนหลายรายก็ประกาศเขาสูธุรกิจกัญชา

 ศรีสุภา พุมมะริน ผลตอบแทนมีโอกาสกลบัมามากกวา่ 50% 
จากชว่งตน้ปีนี �   

ปัจจยัหนนุการลงทนุหุน้กญัชาใน
ปีหนา้ มาจากตลาดกญัชาเพื�อการแพทย ์
เป็นที�ยอมรบัและเติบโตตอ่เนื�อง อีกทั�ง
ในสหรฐัมีสญัญาณเชิงบวกจากการปลดลอ็ก
กฎหมายเกี�ยวขอ้งกบักญัชา เชน่ กฎหมาย
การเปิดเสรกีญัชาระดบัประเทศที�จะทาํให้
ตลาดกญัชาเป็นที�ยอมรบัมากขึ �น รวมทั�ง
กฎหมาย SAFE Banking Act  ที�อนญุาต
ใหส้ถาบนัการเงินสามารถปลอ่ยกูธุ้รกิจ
กญัชาได ้ นบัเป็นประตทีู�สาํคญัสูก่ารเขา้ถงึ
แหลง่เงินทนุของผูป้ระกอบ การ  

“การลงทนุธีมหุน้กญัชา ควรมองเป็น
การลงทนุระยะยาว 5 ปีขึ�นไป เหมาะสม
กบันกัลงทนุระยะยาวที�สามารถรบัความ
ผนัผวนได ้ หากผลตอบแทนเฉลี�ยมากกวา่ 
20% ตอ่ปี ในปีสดุทา้ยตอ้งไดผ้ลตอบแทน
มากกวา่ 100% สาํหรบัสดัสว่นการลงทนุ
นั�นผูล้งทนุควรมีหุน้กญัชาติดพอรต์ราว 
5-10% ของพอรต์ลงทนุในหุน้ที�มีอยู”่  

ในฝั� งไทย ฟันดเ์มเนเจอรม์องว่า 
ตลาดกญัชากญัชงในประเทศยงัมีความ
เสี�ยงอยู่มาก จากตลาดเพิ�งเริ�มตน้และ
มีขอ้จาํกดัในหลายประเดน็ ดงันั�นการลงทนุ
ของบรษัิทจดทะเบียนอาจตอ้งรอเวลาให้
ตลาดนิ�งอีกระยะหนึ�ง  

“ชญานี  จงึมานนท”์  นักวเิคราะห์
อาวุโส บริษัท มอรนิ์�งสตาร์ รีเสิรช์ 
(ประเทศไทย)  แนะนาํวา่ การลงทนุธีมนี �
ถือเป็นเรื�องใหม่ที�ผูล้งทนุควรศกึษาให้
เขา้ใจในรายละเอียด เช่นกองทนุมีการ
ลงทนุในธุรกิจใดในห่วงโซ่อปุทานของ
พืชชนิดนี� ซึ�งอาจจะนาํมาซึ�งมลูคา่ที�ตา่งกนั 
ตลอดจนการปรบัแกก้ฎหมายที�จะมีผล
กระทบโดยตรงกบัการผลติและจาํหน่าย
กญัชา ขณะเดียวกนัในกองทนุประเภทนี�
ยงัมีความเสี�ยงดา้นความกระจกุตวัใน
อตุสาหกรรมเดียว จงึอาจทาํใหมี้ความเสี�ยง
มากกวา่กองทนุหุน้ที�มีการกระจายการลงทนุ
ในหลายธรุกิจไดใ้นบางชว่งเวลา

หากคา่ความผนัผวนของตลาดใหมนี่ �
ทาํใหน้กัลงทนุยงัละลา้ละลงัอยูล่ะก็  ลอง
เปิดพื �นที�เลก็ๆ ใหก้ารลงทนุในธรุกิจกญัชา
สกันิด เผลอๆ การเตบิโตที�โดดเดน่ในอนาคต 
อาจจะทาํใหเ้คลบิเคลิ �ม เสพกญัชาเขา้พอรต์
ลงทนุเพิ�มแบบไมรู่ต้วั                          

O

คาดการณการเติบโตของตลาดกัญชาถูกกฎหมายทั่วโลก

เรื�องปกต ิ  ดว้ยขนาดมารเ์ก็ตแคปที�ยงัเลก็
และใหมม่ากเมื�อเทียบกบัการลงทนุอื�นๆ 
ของโลก คือเริ�มมาไดเ้พียง 5 ปีเทา่นั�น  ยงั
ตอ้งใหเ้วลาธรุกิจนี �ในการหา Winner ใน
ระยะยาว แตเ่ขายงัมีมมุเชิงบวกตอ่ธีมการ
ลงทนุหุน้กญัชาในระยะ 12 เดือนขา้งหนา้
หรอืในปี 2022 ตลาดยงัมีอพัไซดไ์ดอี้ก 

ที่ม
า: 

BD
SA
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มารเก็ตแคปตลาดคริปโตเคอเรนซี่ทั่วโลก ณ วันที่ 26 พ.ย.2021 อยูที่ 

2.43
ลานลานดอลลาร

มีติดพอรตป 2022 ไว
ไมเสียหาย 

opportunity

HEALTHCAREหุนสหรัฐ หุนยุโรป-อินเดีย หุนไทยหุนสหรัฐ
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+90.1%
+35.5%

+58.1%

+82.3%

+45.5%
(ytd)

ลุนหุนไทยป 2022
เดินหนาปรับตัวขึ้นตอ

ธีมยังไมเอาท“หุนยุโรป” เสี่ยงโควิด
ระลอกใหม แตยังไปตอได 

“หุนอินเดีย” มองขามไมได
ยังมีโอกาสสรางกําไร

คริปโตฯ ไดส้รา้งประวตัิศาสตร์
หนา้ใหม่ใหน้ักลงทุนไดจ้ดจาํ
ครั�งแลว้ครั�งเลา่ 

หากมองแคพ่ระเอกของโลกครปิโตฯ 
อยา่งบติคอยน(์BTC) เปิดตน้ปี 2021 มาดว้ย
ราคา 32,149.9 ดอลลารต์อ่1 BTC เทียบกบั
ช่วงก่อนโควิดราคา BTC อยู่ที� 7,300 
ดอลลารต์อ่BTC ณ ปลายปี 2019 และ
เมื�อไมน่านมานี� BTC ปรบัขึ �นไปเกือบแตะ
ระดบั 70,000 ดอลลารต์อ่ 1 BTC  ราคา
ไดป้รบัตวัขึ �นมาแลว้กวา่ 100%  ก่อนจะ
ปรบัลดลงมาหลดุระดบั 60,000 ดอลลาร์
ตอ่ 1 BTCไปแลว้  

ถึงจะผนัผวนอย่างไร แต่มิวาย
นกัลงทนุหนา้ใหม่ยงัคงตบเทา้เดินเขา้
สนามเทรดครปิโตฯ ตอ่เนื�องกวา่ 300 ลา้นคน
จากทั�วโลก คดิเป็นอตัราการเติบโต  4% 
เมื�อเทียบกบัปีที�แลว้  

สินทรพัยด์ิจิทลั (Digital Assets)
มีความหลากหลายใหเ้ลอืกลงทนุมากขึ �น
ทั�งในเวลานี�และโลกอนาคต  ระบบนิเวศ
ของสกลุเงินครปิโตฯ กาํลงัเตบิโตขึ �นอยา่ง
เหลือเชื�อ กระแส Tokenization ทาํใหเ้รา
ไดเ้หน็ NFT หรอื Non-Fungible Token   
เหรยีญโทเคนหรอืครปิโตฯประเภทหนึ�ง
ซึ�งแปลงมาจากชิ �นงานศิลปะ งานสะสม 
เชน่ภาพวาด เสียงเพลง  หรอืสื�ออื�นๆ ใน
รูปแบบสนิทรพัย์

“ความกา้วหนา้เทคโนโลยี” ยงัทาํให้
โลกการเงินไม่ตอ้งมีตวักลางอีกต่อไป 
DeFi หรือ Decentralized Finance 
ที�เป็นระบบการเงินแบบไรต้วักลางอยู่
บนสญัญาอจัฉริยะ (Smart contact) 
ซึ�งพฒันาไปยงั dApps (decentralized 
applications) และตอ่ยอด

ณ วันที่ 26 พ.ย.2021
  ราคา หนวย : ดอลลาร   มูลคาตลาด หนวย : ลานดอลลาร

Top 5
CryptocUrrency

bitcoin   btc

 54,201.64
 1,025,7911

ethereum   eth

 4,037.07
 480,263

binance coin   bnb

 586.78
 97,642

tether  usdt

 1.00
 72,553

solana  sol

191.02
 58,213

ในชวงเวลาของการ “การรีบาลานซ” รองรับการมาของเงินเฟอที่ปรับตัวสูงขึ้นในป 2022 “คริปโตเคอเรนซี่” จะเปน
ทางเลือกในการโยกยายสินทรัพยอ� นๆ มารับผลตอบแทนที่ชนะเงินเฟอ เบียดสินทรัพยยุคเกาอยาง “ทองคํา” ไดสบายๆ
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ไปเป็น Decentralized Autonomous 
Organizations (DAOs) รวมถงึเมทาเวริส์ 
(Metaverse) หรอืเทคโนโลยีโลกเสมือน
จรงิที�กาํลงัมีบทบาทในโลกดจิิทลัมากขึ �น  
จะหลอมหลวมทกุอย่างเขา้ดว้ยกนับน
เทคโนโลยีบลอ็กเชน และคืบคลานเขา้มา
เป็นสว่นหนึ�งในชีวิตมนษุยม์ากขึ �น

ปัจจบุนัตลาดครปิโตฯ มีมลูคา่ราว 
2.6 พนัลา้นดอลลารเ์ขา้ไปแลว้ ถงึเวลา
หรอืยงัที�จะยอมรบัวา่ มนัใหญ่จนเกินกวา่
ที�จะหายไปจากโลกนี�ไดแ้ลว้  

แมแ้ตธ่นาคารกลางหลายๆ ประเทศ
ยงัตอ้งมุง่สูก่ารมี Central Bank Digital 
Currency (CBDC ) หรอืเงินสกลุดิจิทลั
ของตัวเอง เพื�อนาํมาชาํระหนี�ได้
ตามกฎหมาย เชน่เดียวกบัสกลุเงิน Fiat 
หรอืเงินกระดาษที�เราคุน้เคย

หนึ�งในกรููวงการครปิโตฯ  “ปรมนิทร ์
อินโสม” ผูก่้อตั�งและกรรมการ บรษัิท
สตางค ์ คอรป์อเรชั�น ระบวุา่ ขนาดของ
ตลาดที�ใหญ่ขึ �นเรื�อยๆ จะส่งผลดีต่อ
ความผนัผวนดา้นราคาใหป้รบัลดลงได้
ในอนาคต รวมถงึพื �นฐานของตลาดครปิโตฯ 
ที�ปรบัตวัดีขึ �น  มีความหลากหลายมากขึ �น 
และจะกลายเป็นเรื�องใกลต้วัที�ทกุคน
เขา้ถึงไดม้ากขึ �น เศรษฐกิจที�ขบัเคลื�อน
ดว้ยครปิโตฯ จะเป็นประเด็นของโลกใน
อนาคต  หลายประเทศที�เปิดรบัครปิโตฯ 
อย่างเป็นทางการไปแลว้จึงเป็นตลาด
ที�ไมค่วรมองขา้ม 

 เสนห่ข์องครปิโตฯทาํใหธ้รุกิจการเงิน
ดั�งเดมิ (Traditional Finance) อยูเ่ฉยไมไ่ด ้
ในประเทศไทยเราไดเ้หน็ดีลใหญ่ของวงการ
สนิทรพัยด์จิิทลัไทย จากการขยบัยานแม่
ของไทยพาณิชยที์�ส่งบล.ไทยพาณิชย ์
เขา้ไปถือหุน้ใน บทิคบั  51% 

“ศุภกฤษฎ ์ บุญสาตร”์ ผูก่้อตั�ง 
บรษัิท ไทย บิทแคสต ์ จาํกดั ในฐานะ
นายกสมาคมสนิทรพัยด์จิิทลัไทย เชื�อวา่
หลงัจากนี� จะเหน็อีกหลายดีลตามมา  เพราะ
ประเทศไทยยงัมีฟินเทคดา้นสนิทรพัยด์จิิทลั
คณุภาพดีๆ อีกหลายแหง่ที�มีโอกาสเตบิโต
ผา่นความรว่มมือทางธรุกิจ การระดมทนุ
หรอืการควบรวมกิจการ (M&A) กบับรษัิท
ทั�งในประเทศและตา่งประเทศ   

สาํหรบันกัลงทนุหนา้ใหม่ที�กาํลงั
ตื�นตวัที�จะเดินเขา้สนามเทรดคริปโตฯ 
              ศภุกฤษฎแ์นะนาํวา่ตอ้งเขา้ใจ 
          “พื �นฐานการลงทนุครปิโตฯ”   
           นั�นคือ“ตอ้งมีการลงทนุในความรู”้  

เพราะตลาดครปิโตฯ ที�มีคาเรคเตอรแ์ตกตา่ง
จากสนิทรพัยป์ระเภทอื�นและมีความผนัผวน
สงูมาก ขณะเดียวกนั “ตอ้งเริ�มเก็บใหเ้ป็น” 
ผูล้งทนุตอ้งรูจ้กับรหิารจดัการ การเก็บรกัษา
ครปิโตฯ ดว้ยตวัเอง เพราะเงินลงทนุอาจจะ
หายไดใ้นพรบิตา โดยมองวา่หากผูล้งทนุ
มีความพรอ้มสามารถจดัสรรพอรต์ลงทนุ
ใหอ้ยู่ในครปิโตฯ ราว 10% ของพอรต์  
และสามารถเพิ�มสดัสว่นการลงทนุตาม
ความมั�นใจและความเชี�ยวชาญ และรูจ้กั
กระจายความเสี�ยงนั�นเอง

ขณะที� “จริายุส ทรัพยศ์รีโสภา”  
Group CEO ผูร้ว่มก่อตั�งและประธาน
เจา้หนา้ที�บรหิาร บรษัิท บทิคบั แคปปิตอล กรุป๊ 
โฮลดิ �งส ์จาํกดั ผูที้�เพิ�งปิดดีลใหญ่ ขายหุน้ 
51% ในบิทคบัใหก้บักลุ่มไทยพาณิชย ์
ไดใ้หค้าํแนะนาํถึงการลงทนุครปิโตฯใน
ปี 2022  วา่ หากเลือกที�จะลงทนุครปิโตฯ 
ควรถือไวเ้พียงตวัที�มั�นใจว่าจะสามารถ
ทาํกาํไรไดเ้ทา่นั�น 

“กลยทุธที์�แทจ้รงิของการลงทนุใน
ตลาดการเงินคือ การมีอตัราชนะมากกวา่
แพ ้ดงันั�นจงึควรพิจารณาความเสี�ยง ดว้ย
การลงทนุกบัสนิทรพัยที์�คณุสามารถแพไ้ด้
โดยไม่ไดร้บัผลกระทบ และเลือกตวัที�มี
ผูใ้ชง้านสงูอยา่ง BTC และ ETH และแมว้า่
จะมั�นใจมากแค่ไหน หลกัการกระจาย
ความเสี�ยงย่อมดีกว่าลงเงินทั�งหมดกบั
สนิทรพัยเ์พียงอยา่งเดียว  แบบนี�จะชว่ย
ใหผู้เ้ลน่มีความยืดหยุน่ และสามารถทาํ
กาํไรไดท้ั�งตลาดขาขึ �นและขาลง”

บลอ็กเชนเขา้มาชว่ยเพิ�มอิสระทางการ
เงิน และการลงทนุ เปิดกวา้งและเพิ�มโอกาส
ใหท้กุคนสามารถ เขา้ถงึไดอ้ยา่งเป็นธรรม 
สรา้งความเทา่เทียมทางเศรษฐกิจไปยงัทั�วโลก 
สิ�งเหลา่นี �สรา้งความโดดเดน่ใหก้บัสกลุเงิน
ครปิโตฯ และสง่ผลใหบ้รษัิทหลายแห่ง
ทั�วทุกมุมโลกหันมาสนใจคริปโตฯ
และนาํมาปรบัใชก้บัอตุสาหกรรมต่างๆ 
มากขึ �น

 อนาคต 5-10 ปี สิ�งที�พวกเราทกุคน
ตอ้งเจอ คือ  “โลกดจิิทลั” ยคุไฟแนนซ ์3.0 
ที�เป็นสะพานเชื�อมคนในยุคนี �ไปสู่
โลกยคุใหม ่  คนเราจะมีสองชีวิต คือ ใน 
“โลกความเป็นจรงิ” และ “โลกเสมือน”
สิ�งที�กลา่วมานั�นจะเกิดขึ �นทั�งหมด “ ไมใ่ช่
จินตนาการ” ตอนนี�เริ�มเกิดขึ �นแลว้และ
การเกิดจะเรว็ขึ �นไปอีก แลว้เราจะพลาด
โอกาสที�จะพาตวัเองเขา้ไปอยูใ่นอีโคซสิเตม็นี �
ไดอ้ยา่งไร O
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1.39
ประชากร

ดอลลารสหรัฐ

รายไดตอหัว

7.1%
อัตราการวางงาน

53%
ฉีดวัคซีนแลว

จีดีพีที่แทจริง
หนวยเปอรเซ็นต  
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าก่อน อยา่เพิ�งรบีแยง้ในใจ  การเขา้สู่
สงัคมสงูวยัอาจจะทาํใหค้วามตอ้งการ
ทางการแพทยท์ั�งการบาํบดัหรอืรกัษา

เพิ�มขึ �นไดจ้รงิ แตห่ากเราสามารถตดัตอนความ
เจ็บป่วยซึ�งเป็นตน้เหตทีุ�เราจะตอ้งเขา้รบัการ
รกัษาไดล้ะ่ ธรุกิจการรกัษาพยาบาลอาจจะลด
ความจาํเป็นลงก็ไดน้ะเออ 

แลว้อะไรที�จะมาช่วยใหเ้ราไม่ตอ้ง
เจ็บป่วยไดน้ะ่หรอื  ในสหรฐัเคา้มีการคน้พบแลว้วา่ 
หลายโรคที�มนษุยเ์ป็นกนัอยูม่าจากเรื�องของ
พนัธกุรรมที�ตอ่ใหใ้ชว้ธีิการรกัษาแบบเดียวกนั 

ก็ไมส่ามารถหายไดเ้หมือนกนั  เทคโนโลยี
เกี�ยวกบัศาสตรพ์นัธกุรรม หรอืที�เรยีกวา่ 

Genomics จงึเป็นเทรนดใ์หมที่�กาํลงัมา
ในขณะนี� เพราะหากรกัษาที�ความ
ผิดปกตขิองพนัธกุรรมของแตล่ะคน 

หรอื DNA sequencing ได ้ ก็จะ
สามารถเป็นการปอ้งกนัความ

เจ็บป่วยจากพนัธกุรรมที�ผิดปกตนิั�นได ้ หรอื
เทคโนโลยี Gene Editing  ที�จะเขา้ไปตดัตอ่
พนัธกุรรมที�ผิดปกตแิลว้ใสต่วัที�ถกูตอ้งเขา้ไป
ไดแ้ทน 

ไมใ่ชแ่คโ่รครา้ยอยา่งมะเรง็หรอืเบาหวาน 
ปัจจบุนัมีโรคที�สามารถรกัษาทางพนัธกุรรม
ไดแ้ลว้กวา่ 50,000 โรค เชน่ทารสัซีเมียหรอื
ตาบอดสทีี�ใมส่ามารถรกัษาไดด้ว้ยวิธีปกต ิ  

การรกัษาดว้ยแนวทางนี �กาํลงัจะ
กวา้งขวางมากขึ �น หลงัจากในปี 2020 ที�ผา่นมา

ตลาดหลกัอยา่งสหรฐั มี
การยื�นขอองคก์ารคณะ
กรรมการอาหารและ
ยาสหรฐัหรอื FDA การ
รกัษาโรคทางพนัธุกรรม
ประมาณ 700 กวา่เคส 
ที�กาํลงัจะเขา้สูก่ารทดสอบ
ทดลองในคน และในอีก 
3-5 ปีขา้งหนา้จะคอ่ยๆ
ออกมาในเชิงพาณิชย์
มากขึ �น ซึ�งธรุกิจสขุภาพ
เป็นธรุกิจที�ลกูคา้ยินดีที�จะ
จา่ยเงินอยูแ่ลว้  เรยีกวา่
มลูคา่มหาศาลทีเดียว

ตราวุทธิ� เหลือง
สมบูรณ์ ประธาน
เจา้หน้าที�บริหาร บลจ.
จติตะเวลธ ์จาํกัด  มองวา่
แทจ้รงิแลว้จีโนมิกสถื์อเป็น
หนึ�งในกลุม่ Health Care 
แตด่ว้ยกลุม่ Health Care 

    นวโนม้ผูค้นมีอายมุากขึ �น ประกอบ
       กบัสถานการณโ์ควิด-19 ทาํให้
       ทั�วโลกหนัมาใหค้วามสาํคญักบั
การลงทนุเพื�อสขุภาพ และลงทนุในธรุกิจ
ดา้นสขุภาพเพิ�มมากขึ �น 

ทั�งหมดนี�เป็นเหตผุลให”้ธีมเฮลท์
แคร”์ยงัคงเป็นเทรนดก์ารลงทนุที�ยงัฮ็อต
ฮิตตดิโผกนัตอ่ไป ขึ �น

ฟันดแ์มเนเจอรย์งัฟันธงวา่ หากจะ
กระจายการลงทนุไปในกองทนุหุน้ใน
ธีมเฮลทแ์คร ์ ก็ยงัคงเหมาะสาํหรบัการลงทนุ
ระยะกลางถึงยาวมากกว่าการคาดหวงั
กาํไรในชว่งสั�น   และเมื�อเดนิเขา้สูถ่นนสาย
เฮลธแ์ครก็์ตอ้งใชค้วามระมดัระวงัมาก
เป็นพิเศษ เพราะระดบัความผนัผวน
ก็ไม่ธรรมดาเช่นกนั เนื�องจากนกัลงทนุ
มีความคาดหวงัต่อการเติบโตของกลุม่
ธรุกิจนี �สงูมาก ทาํใหร้าคาหลกัทรพัย ์หรอื
ราคากองทนุในกลุม่นี �ปรบัเพิ�มขึ �นสงูไปดว้ย

อยา่งไรก็ตาม ทกุวนันี �เทรนดธ์รุกิจ
ที�เกี�ยวกบัสขุภาพคอ่นขา้งเป็นที�นิยม จงึมี
บรษัิทเกิดใหมที่�ใหท้าํธุรกิจเกี�ยวขอ้งกบั
แขนงนี�เป็นจาํนวนมากขึ �น ซึ�งอาจเป็น
ผลมาจากการเกิดโรคอบุตัใิหมต่า่งๆ และ
วิวฒันาการดา้นเทคโนโลยี 

ฉะนั�น ในการเลือกเขา้ลงทนุใน
กองทนุที�เกี�ยวขอ้งกบัธีมนี � ควรรูจ้กับรษัิท
นั�นๆ ว่าทาํธุรกิจอะไร ผลประกอบการ
เป็นอยา่งไร ซึ�งถา้ตอ้งการลดความเสี�ยง
ก็ควรเลอืกลงทนุในบรษัิทที�ดาํเนินธรุกิจมา
อยา่งนอ้ย 3-5 ปี เพื�อใหส้ามารถมองเหน็
การเตบิโตในอนาคตได ้

เอาเป็นวา่ ก่อนจะตดัสินใจลงทนุ 
ทาํการบา้นเยอะๆ ก่อน ดวู่า เป็นธีม
เฮลทแ์ครแ์ขนงไหน เชน่ถา้เป็นพวกกลุม่
เนน้ในเรื�องของเทคโนโลยีสขุภาพและ
การรกัษาที�เนน้นวตักรรม เชน่ใชหุ้น่ยนต์
ช่วยในการผ่าตดั การวินิจฉยัดว้ยเอไอ  
หรอืใชเ้ครื�องมือทางการแพทยล์ ํ�ายคุ ก็จะ
เหน็ไดว้า่กองทนุกลุม่นี � มีพวกเทคโนโลยี
มาเกี�ยวขอ้งเยอะมากๆ ซึ�งอาจเป็นกลุม่
เฮลทแ์ครที์�ผนัผวนกวา่กองทนุเฮลทแ์คร์
ทั�วไป และผลตอบแทนในช่วงแรกอาจ
ไมแ่นน่อนเพราะตอ้งพึ�งพารายไดใ้นอนาคต
จากการคิดคน้สิ�งใหม ่ๆ 

เมื�อเราพดูถงึการลงทนุในธีมเฮลทแ์คร ์ 
พื �นที�ของธีมนี �จงึดเูหมือนคอ่ยๆ ขยบัขยาย
มากขึ �นเรื�อยๆ  และแนน่อนวา่ระดบัความเสี�ยง
ของการลงทนุในธีมนี�ก็เปลี�ยนไป  

อย่างไรก็ตาม หากมีธีมเฮลทแ์คร์
ตดิพอรต์ไวบ้า้ง  ในระยะยาวเชื�อแนเ่หลอื
เกินวา่พอรต์คณุจะสวยแนน่อน  ปี 2022 
ใครยงัไมเ่คยลงทนุในธีมนี�  ลองกระจาย
ความเสี�ยงมาดบูา้ง จะไดไ้ม่ตกเทรนด์
และไมต่กขบวน  O

มูลคาตลาด
(Market Cap)
หนวย : พันลานดอลลาร 

ขอมูล ณ วันที่ 24 พ.ย.2021 
Johnson & Johnson

421.85
Pfizer Inc.

285.84
Merck & Co., Inc.

207.83
Novartis AG

181.84
Moderna, Inc.

110.85
UnitedHealth

Group Incorporated

423.98
Thermo Fisher Scientific Inc.

249.43
Abbott Laboratories

221.16
AbbVie Inc.

209.78
Eli Lilly and Company

250.63

    นวโนม้ผูค้นมีอายมุากขึ �น ประกอบ
       กบัสถานการณโ์ควิด-19 ทาํให้
       ทั�วโลกหนัมาใหค้วามสาํคญักบั
การลงทนุเพื�อสขุภาพ และลงทนุในธรุกิจ
       ทั�วโลกหนัมาใหค้วามสาํคญักบั
การลงทนุเพื�อสขุภาพ และลงทนุในธรุกิจ
       ทั�วโลกหนัมาใหค้วามสาํคญักบั

”ธีมเฮลท์
ยงัคงเป็นเทรนดก์ารลงทนุที�ยงัฮ็อต

ฟันดแ์มเนเจอรย์งัฟันธงวา่ หากจะ
กระจายการลงทนุไปในกองทนุหุน้ใน
ธีมเฮลทแ์คร ์ ก็ยงัคงเหมาะสาํหรบัการลงทนุ
ระยะกลางถึงยาวมากกว่าการคาดหวงั
กาํไรในชว่งสั�น   และเมื�อเดนิเขา้สูถ่นนสาย
เฮลธแ์ครก็์ตอ้งใชค้วามระมดัระวงัมาก
เป็นพิเศษ เพราะระดบัความผนัผวน
ก็ไม่ธรรมดาเช่นกนั เนื�องจากนกัลงทนุ
มีความคาดหวงัต่อการเติบโตของกลุม่
ธรุกิจนี �สงูมาก ทาํใหร้าคาหลกัทรพัย ์หรอื
มีความคาดหวงัต่อการเติบโตของกลุม่
ธรุกิจนี �สงูมาก ทาํใหร้าคาหลกัทรพัย ์หรอื
มีความคาดหวงัต่อการเติบโตของกลุม่

ราคากองทนุในกลุม่นี �ปรบัเพิ�มขึ �นสงูไปดว้ย
ธรุกิจนี �สงูมาก ทาํใหร้าคาหลกัทรพัย ์หรอื
ราคากองทนุในกลุม่นี �ปรบัเพิ�มขึ �นสงูไปดว้ย
ธรุกิจนี �สงูมาก ทาํใหร้าคาหลกัทรพัย ์หรอื

อยา่งไรก็ตาม ทกุวนันี �เทรนดธ์รุกิจ
ราคากองทนุในกลุม่นี �ปรบัเพิ�มขึ �นสงูไปดว้ย

อยา่งไรก็ตาม ทกุวนันี �เทรนดธ์รุกิจ
ราคากองทนุในกลุม่นี �ปรบัเพิ�มขึ �นสงูไปดว้ย

ที�เกี�ยวกบัสขุภาพคอ่นขา้งเป็นที�นิยม จงึมี
อยา่งไรก็ตาม ทกุวนันี �เทรนดธ์รุกิจ

ที�เกี�ยวกบัสขุภาพคอ่นขา้งเป็นที�นิยม จงึมี
อยา่งไรก็ตาม ทกุวนันี �เทรนดธ์รุกิจ

บรษัิทเกิดใหมที่�ใหท้าํธุรกิจเกี�ยวขอ้งกบั
ที�เกี�ยวกบัสขุภาพคอ่นขา้งเป็นที�นิยม จงึมี
บรษัิทเกิดใหมที่�ใหท้าํธุรกิจเกี�ยวขอ้งกบั
ที�เกี�ยวกบัสขุภาพคอ่นขา้งเป็นที�นิยม จงึมี

แขนงนี�เป็นจาํนวนมากขึ �น ซึ�งอาจเป็น
บรษัิทเกิดใหมที่�ใหท้าํธุรกิจเกี�ยวขอ้งกบั
แขนงนี�เป็นจาํนวนมากขึ �น ซึ�งอาจเป็น
บรษัิทเกิดใหมที่�ใหท้าํธุรกิจเกี�ยวขอ้งกบั

ผลมาจากการเกิดโรคอบุตัใิหมต่า่งๆ และ

ฉะนั�น ในการเลือกเขา้ลงทนุใน
กองทนุที�เกี�ยวขอ้งกบัธีมนี � ควรรูจ้กับรษัิท

ฉะนั�น ในการเลือกเขา้ลงทนุใน
กองทนุที�เกี�ยวขอ้งกบัธีมนี � ควรรูจ้กับรษัิท

ฉะนั�น ในการเลือกเขา้ลงทนุใน

นั�นๆ ว่าทาํธุรกิจอะไร ผลประกอบการ
กองทนุที�เกี�ยวขอ้งกบัธีมนี � ควรรูจ้กับรษัิท
นั�นๆ ว่าทาํธุรกิจอะไร ผลประกอบการ
กองทนุที�เกี�ยวขอ้งกบัธีมนี � ควรรูจ้กับรษัิท

เป็นอยา่งไร ซึ�งถา้ตอ้งการลดความเสี�ยง
นั�นๆ ว่าทาํธุรกิจอะไร ผลประกอบการ
เป็นอยา่งไร ซึ�งถา้ตอ้งการลดความเสี�ยง
นั�นๆ ว่าทาํธุรกิจอะไร ผลประกอบการ

ก็ควรเลอืกลงทนุในบรษัิทที�ดาํเนินธรุกิจมา
อยา่งนอ้ย 3-5 ปี เพื�อใหส้ามารถมองเหน็
ก็ควรเลอืกลงทนุในบรษัิทที�ดาํเนินธรุกิจมา
อยา่งนอ้ย 3-5 ปี เพื�อใหส้ามารถมองเหน็
ก็ควรเลอืกลงทนุในบรษัิทที�ดาํเนินธรุกิจมา

เอาเป็นวา่ ก่อนจะตดัสินใจลงทนุ 
ทาํการบา้นเยอะๆ ก่อน ดวู่า เป็นธีม
เฮลทแ์ครแ์ขนงไหน เชน่ถา้เป็นพวกกลุม่
เนน้ในเรื�องของเทคโนโลยีสขุภาพและ
เฮลทแ์ครแ์ขนงไหน เชน่ถา้เป็นพวกกลุม่
เนน้ในเรื�องของเทคโนโลยีสขุภาพและ
เฮลทแ์ครแ์ขนงไหน เชน่ถา้เป็นพวกกลุม่

การรกัษาที�เนน้นวตักรรม เชน่ใชหุ้น่ยนต์
เนน้ในเรื�องของเทคโนโลยีสขุภาพและ
การรกัษาที�เนน้นวตักรรม เชน่ใชหุ้น่ยนต์
เนน้ในเรื�องของเทคโนโลยีสขุภาพและ

ช่วยในการผ่าตดั การวินิจฉยัดว้ยเอไอ  
หรอืใชเ้ครื�องมือทางการแพทยล์ ํ�ายคุ ก็จะ
เหน็ไดว้า่กองทนุกลุม่นี � มีพวกเทคโนโลยี
หรอืใชเ้ครื�องมือทางการแพทยล์ ํ�ายคุ ก็จะ
เหน็ไดว้า่กองทนุกลุม่นี � มีพวกเทคโนโลยี
หรอืใชเ้ครื�องมือทางการแพทยล์ ํ�ายคุ ก็จะ

มาเกี�ยวขอ้งเยอะมากๆ ซึ�งอาจเป็นกลุม่
เหน็ไดว้า่กองทนุกลุม่นี � มีพวกเทคโนโลยี
มาเกี�ยวขอ้งเยอะมากๆ ซึ�งอาจเป็นกลุม่
เหน็ไดว้า่กองทนุกลุม่นี � มีพวกเทคโนโลยี

เฮลทแ์ครที์�ผนัผวนกวา่กองทนุเฮลทแ์คร์
มาเกี�ยวขอ้งเยอะมากๆ ซึ�งอาจเป็นกลุม่
เฮลทแ์ครที์�ผนัผวนกวา่กองทนุเฮลทแ์คร์
มาเกี�ยวขอ้งเยอะมากๆ ซึ�งอาจเป็นกลุม่

ทั�วไป และผลตอบแทนในช่วงแรกอาจ
เฮลทแ์ครที์�ผนัผวนกวา่กองทนุเฮลทแ์คร์
ทั�วไป และผลตอบแทนในช่วงแรกอาจ
เฮลทแ์ครที์�ผนัผวนกวา่กองทนุเฮลทแ์คร์

ไมแ่นน่อนเพราะตอ้งพึ�งพารายไดใ้นอนาคต

เมื�อเราพดูถงึการลงทนุในธีมเฮลทแ์คร ์ 
พื �นที�ของธีมนี �จงึดเูหมือนคอ่ยๆ ขยบัขยาย

เมื�อเราพดูถงึการลงทนุในธีมเฮลทแ์คร ์ 
พื �นที�ของธีมนี �จงึดเูหมือนคอ่ยๆ ขยบัขยาย

เมื�อเราพดูถงึการลงทนุในธีมเฮลทแ์คร ์ 

มากขึ �นเรื�อยๆ  และแนน่อนวา่ระดบัความเสี�ยง
พื �นที�ของธีมนี �จงึดเูหมือนคอ่ยๆ ขยบัขยาย
มากขึ �นเรื�อยๆ  และแนน่อนวา่ระดบัความเสี�ยง
พื �นที�ของธีมนี �จงึดเูหมือนคอ่ยๆ ขยบัขยาย

อย่างไรก็ตาม หากมีธีมเฮลทแ์คร์
ตดิพอรต์ไวบ้า้ง  ในระยะยาวเชื�อแนเ่หลอื
เกินวา่พอรต์คณุจะสวยแนน่อน  ปี 2022 
ใครยงัไมเ่คยลงทนุในธีมนี�  ลองกระจาย
เกินวา่พอรต์คณุจะสวยแนน่อน  ปี 2022 
ใครยงัไมเ่คยลงทนุในธีมนี�  ลองกระจาย
เกินวา่พอรต์คณุจะสวยแนน่อน  ปี 2022 

ความเสี�ยงมาดบูา้ง จะไดไ้ม่ตกเทรนด์
ใครยงัไมเ่คยลงทนุในธีมนี�  ลองกระจาย
ความเสี�ยงมาดบูา้ง จะไดไ้ม่ตกเทรนด์
ใครยงัไมเ่คยลงทนุในธีมนี�  ลองกระจาย

Thermo Fisher Scientific Inc.

ธีม
ยังไม
เอาท

มีหุน้บรษัิทยกัษใ์หญ่อยูม่ากทาํใหก้ารเตบิโต
ชา้แลว้ ขณะที� จีโนมิกสเ์ป็นเมกะเทรนดใ์นชว่ง 
Early stage ที�จะเขา้ไปสู ่ Growth  stage  ได้
คือกลุม่ที�จะเตบิโตอยา่งเดน่ชดั 

มลูคา่ตลาดกลุม่ จีโนมิกส ์ในปี 2020  
อยูที่�ราว 2 หมื�นลา้นดอลลาร ์คาดวา่จะเตบิโต
ประมาณ 19% ตอ่ปีไปอยูที่� 5.4 หมื�นลา้นใน
ปี 2025 ถือเป็นตลาดใหญ่และกาํลงัเตบิโตสงูมาก 
ขณะที�มารเ์ก็ตแคปของหุน้กลุม่นี �เตบิโตเฉลี�ย
อยูที่�ประมาณปีละ30% และยงั Under Value 
อยู่ในระดบันงึเพราะยงัติดในเรื�องเรื�องของ
การอนมุตัขิอง FDA หรอืเรื�องความเสี�ยงการ
แพทยว์่า หากนาํมาแพรห่ลายแลว้จะเป็น
อยา่งไร  

“ใน3-5 ปีขา้งหนา้จะเห็นการรกัษาดว้ย
จีโนมิกสม์ากขึ �นเรื�อยๆ และจะมีบทบาทสาํคญั
ที�เปลี�ยนชีวิตคนได ้ เพราะจีโนมิกสจ์ะเป็นการ
รกัษาตั�งแต่ตน้ตอของสาเหต ุ  และป้องกนั
ก่อนเป็นโรค ทาํใหค้นมีอายยืุนขึ �น คนป่วย
หายป่วย ทาํใหค้นที�กาํลังจะเสียชีวิต
ฟื�นกลบัขึ �นมาได ้หากออกมารกัษาไดจ้รงิก็จะเป็น
ปรากฏการณห์นึ�งที�เป็นตวัเร่งใหน้กัลงทนุ
ทั�วโลกหนัมาสนใจหุน้กลุม่นี �ดว้ย”

การจบัจงัหวะในการลงทนุเป็นเรื�องสาํคญั 
ดงันั�นหากเราเขา้ไปลงทนุไดต้ั�งแตย่คุแรกเริ�ม
ในธรุกิจที�พรอ้มเขา้สูข่าขึ �น เรายอ่มมีโอกาส
รบัการเตบิโตมากกวา่ใคร จรงิไหมละ่  O

ผลตอบแทนจากการลงทนุ
ในธีม Genomics 

YTD

8.28%
 1-Year

31.24% 
Rev Growth

 62.15% 
Market Cap Growth

32.73%

จีโนมิกส
อีกธีมที่ตองรีบควา
เทรนดใหมดิสรัป Health Care
หาก ธุรกิจสุขภาพไมวาจะเปน Health Care หรือ Health Tech  คือโอกาส
ในการเติบโตแลวละก็ ลองมองธุรกิจที่กําลังมา Disrupt ธุรกิจสุขภาพ
หนอยเปนไร

ดูเหมือนวา
ธีมการลงทุนประเภท

Global Health Care
เปน Megatrend

ที่ ไมตกเทรนดไปงายๆ
และถึงแมวาจะบูมมาแลว

ไมต่ํากวา 5 ป
ก็ยังมีแนวโนมวา จะบูมตอไป 

เพราะประชากรทั่วโลก
ในหลายประเทศ

กําลังกาวเขาสูสังคมผูสูงวัย 
ทําใหความตองการ
ทางการแพทยสูงขึ้น  

ที่มา : Jitta Wealth

กาญจนา หงษทองแ
ฐิตารีย ลิขิตธนธรรม

ช้
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2 ปที่ผานมาเช� อวาความอัดอั้นของนักเดินทางคงจะมีไมนอย 
ก็ใครจะคิดวาวันนึงจะมีโรคระบาดรุนแรงจนเราไมสามารถเดินทาง

ไปมาหาสูกันไดในยุค GLOBALIZATION เชนนี้ 
แตเม� อการกระจายวัคซีนเริ่มเปนวงกวาง 

มียาตัวใหมที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นก็เริ่มเห็น 
หลายประเทศเริ่มกลับมาเปดรับการทองเที่ยวอีกครั้ง

รวมถึงประเทศไทย 

 ฐิตารีย ลิขิตธนธรรม

ปี 2022 สญัญาณการฟื�นตวัของภาค
การทอ่งเที�ยวแตล่ะประเทศอาจจะ
ไมเ่ทา่กนั แตส่าํหรบั Travel Tech 

ตอ้งบอกวา่ “ฟื�นก่อนไมร่อแลว้นะ” 
ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจการจองที�พักและ

ตั�วเครื�องบนิ เรอื อยา่ง Airbnb Expedia หรอื 
Booking ที�สามารถใหบ้รกิารจองที�พกั หรือ
ตั� วเครื�องบินภายในประเทศไดท้ันที เมื�อ
รฐับาลคลายลอ็กดาวน ์และยิ�งหลายประเทศ
ทยอยเปิดประเทศก็เริ�มเหน็ยอดจองที�พกั และ
ตั�วเครื�องบนิในตา่งประเทศกลบัมาเพิ�มมากขึ �น 

ไดเวลาลงทุน
เปดโลกเปดประเทศ

Travel
Tech

ขณะที�ช่วงของการ WFH ยงัทาํใหเ้ห็น
เทรนดก์ารจองที�พกัระยะยาว เพราะคนเปลี�ยน
ที�ทาํงานจากที�บา้นไปอยู่ใกลแ้หลง่ท่องเที�ยว
มากขึ �นอีกดว้ย 

นอกจากธุรกิจดา้นการจองที�พักและ
ตั�วเครื�องบินแลว้ Travel Tech ในกลุ่มการ
เดินทางระยะสั�นเช่น การเรียกรถ Uber 
หรอื Grab เริ�มกลบัมาเลก็นอ้ย หรอืเรยีกวา่
กระทบนอ้ยก็พอได ้ เพราะยังมีรายไดจ้าก
การส่งอาหารยังเขา้มาชดเชยรายไดจ้าก
การเดินทางที�ลดลง ดังนั�น โดยภาพรวม
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งบการเงินและคาดการณของธุรกิจ Travel Tech ป 2019-2023
หนวย: ลานดอลลารสหรัฐ ( เปลี่ยนแปลง % )

2019 2020 2021  2022  2023รายได ป

(+31.6%) (-29.7%) (+75.51%) (+23.73%) (+22.66%)

4,805.2 3,378.2 5,929.04 7,335.77 8,997.94

(+7.5%)

(-56.9%)-
(+65.83%)

(+35.74%) (+31.6%)
12,067

5,199
4,805.2

4,805.2 4,805.2

(+3.7%)

(-54.9%)-
(+59.78%)

(+44.47%) (+18.65%)

15,066

6,796
4,805.2

4,805.2 4,805.2

(+24.6%)
(-14.3%)-

(+52.35%)

(+45.95%)

(+22.14%)

13,000
11,139

16,970.43

24,768.29

31,213.63

(+67.7%) (-34.6%) (+34.49%) (+39.66%) (+22.14%)

3,616 2,364.7 3,180.27 4,441.55 5,424.96

(+15.2%)
(-48.6%) (+10.84%) (+51.13%) (+28.43%)

5,579.7
2,865.4 3,176.12 4,800.02 6,164.76

(-3.4%) (-61.3%) (+51.29%) (+50.90%) (+16.05%)
1,560 604 913.80 1,378.88 1,600.22

(+15.2%)
(-48.6%) (+10.84%) (+51.13%) (+28.43%)

5,579.7
2,865.4 3,176.12 4,800.02 6,164.76

(-3.4%) (-61.3%) (+51.29%) (+50.90%) (+16.05%)
1,560 604 913.80 1,378.88 1,600.22

( 29.7%)4,805.2 3,378.2 5,929.04 7,335.77

(+7.5%)

(-56.9%)(-56.9%)-(-56.9%)
(+65.83%)

(+35.74%) (+31.6%)
12,067

5,199
4,805.2

4,805.2 4,805.2

(+3.7%)

(-54.9%)(-54.9%)-(-54.9%)
(+59.78%)

(+44.47%) (+18.65%)

15,066

6,796
4,805.2

4,805.2 4,805.2

(+24.6%)
(-14.3%)(-14.3%)-(-14.3%)

(+52.35%)

(+45.95%)

(+22.14%)

13,000
11,139

16,970.43

24,768.29

31,213.63

(+67.7%) (-34.6%) (+34.49%) (+39.66%) (+22.14%)

3,616 2,364.7 3,180.27 4,441.55 5,424.96

 ผูใหบริการเรียกรถออนไลน (Ride Sharing and Hailing) เหมือนกับ Uber
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หลงัเปิดประเทศรายไดข้องกลุม่นี �ก็จะกลบั
มาเตบิโตไดช้ดัเจนมากขึ �น 

อีกหนึ�งเทรนดข์องลงทุนในกลุ่ม
ทอ่งเที�ยวที�นา่ตื�นตาตื�นใจ และตอ้งจบัตา
คือเทคโนโลยีที�จะพาเราออกไปสาํรวจ
อวกาศ!

หากยงัจาํขา่วที� Elon Musk ผูก่้อตั�ง
Tesla และ SpaceX ออกไปทอ่งอวกาศ
เมื�อไม่กี�เดือนมานี� ก็จะมองภาพไดว้่า
อีกไม่นานจะเห็นมหาเศรษฐีระดบัโลก
ออกไปตามรอยบา้งเป็นแน่

อีกทั�งการประกาศตวัทาํธุรกิจการ
ทวัรอ์วกาศของบรษัิท Virgin Galactic 
Holdings บรษัิทดา้นการทอ่งเที�ยวอวกาศ
แห่งแรกของโลกที�เขา้มาจดทะเบียนใน
ตลาดหุน้ ทาํใหก้ารลงทนุในธีม Aerospace 
& Space Exploration จงึนา่สนใจไมน่อ้ย

SCB CIO มองว่า ด้วยต้นทุน
เทคโนโลยีดา้นอวกาศ และการสรา้ง
ยานอวกาศลดลง ทาํใหธุ้รกิจนี �น่าสนใจ 
และมีโอกาสที�ธุรกิจการบินอวกาศและ
ธุรกิจเกี�ยวเนื�องยงัเติบโตไดอี้กมหาศาล
จากฐานที�ต ํ�าในปัจจบุนั สามารถทาํการ
ต่อยอดพัฒนาสินคา้และบริการต่างๆ 
มากกว่าขอบเขตของธุรกิจอวกาศ และ
การสาํรวจอวกาศ ขณะที�บรษัิทที�ไดป้ระโยชน์
จากธรุกิจการบนิและอวกาศ รวมถงึการสาํรวจ
อวกาศมีแนวโนม้เพิ�มขึ �นในอนาคต 

อย่างไรก็ดี ยงัตอ้งใชเ้วลาอีกมาก
ก่อนที� ธีม Aerospace & Space
Exploration จะสามารถเขา้ถึงผูบ้รโิภค
ส่วนใหญ่ในวงกวา้งและสามารถสรา้ง
กาํไรได ้ทาํใหใ้นระยะสั�นราคาหุน้ในกลุม่นี �
อาจมีแนวโนม้เผชิญความผนัผวนไดส้งู 
โดยเฉพาะการกลบัมาแพร่ระบาดของ
โควิด-19 ที�ยงัคงเกิดขึ �นไดเ้ป็นระยะๆ

 แม ้Travel Tech จะมีความเสี�ยง
ที�ตอ้งจบัตา แต่ก็เป็นธุรกิจที�เติบโตลอ้
ไปกับอุตสาหกรรมการท่องเที�ยวที�
เตบิโตเฉลี�ย ประมาณ 4% ตอ่ปีในภาวะ
ปกติ และมีส่วนสาํคัญการขับเคลื�อน
เศรษฐกิจโลก เพราะไมว่า่อยา่งไร มนษุย์
ก็ยงันิยมการออกไปทอ่งเที�ยวพกัผอ่นใน
รูปแบบต่างๆ ในระยะยาวธีมการลงทนุ
ใน Travel Tech ในระยะยาวยงัมีความ
นา่สนใจ

ที�แน่ๆ  เวลานี �คือเริ�มจากการลงทนุ
เก็บเงินไวแ้ลว้ไปเที�ยวนอกโลกกนั O
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นั่ นหมายถงึวา มโีอกาสในการลงทนุ
ระยะสั้นในอุตสาหกรรมหลาย
ประเภททีจ่ะไดรบัประโยชนจาก

การบรรเทาผลกระทบของการระบาดใหญ
โควิด-19 อีกทั้งการลงทุนระยะยาวในอีก
หลายอุตสาหกรรมที่จะเรงตัวขึ้น

แตยังมีปจจัยเสี่ยงที่อาจกดดัน
ตลาดได นั่นคือความสัมพันธสหรัฐ–จีน
ที่อาจเลวรายลง เนื่องจากการแขงขัน
ทางการคาที่สําคัญระหวางสองประเทศ
ทีอ่าจมนียัยะและสงผลกระทบ รวมถงึการ
โจมตทีางไซเบอรบนโครงสรางพืน้ฐานของ
โลกยงัคงเปนความเสีย่งอยางตอเนือ่ง แมวา
จะมีการลงทุนที่เพิ่มขึ้นนั้นเพื่อลดความ
เสีย่งในโลกไซเบอรกต็าม ดงันัน้นกัลงทนุ
ควรจบัตาประเดน็สาํคญัของสถานการณ
โลกที่เกิดขึ้นอยางตอเนื่อง เพื่อรักษา
ผลประโยชนพอรตลงทุนในระยะยาว

นอกจากนีอ้กีประเดน็สาํคญัทีจ่ะตอง
จบัตาใหดคีอื การปรับขึ้นภาษีสวนกลาง
ครั้งใหญครั้งแรกในรอบเกือบ 30 ป
นับจากป 1993 โดยเฉพาะการปรับขึ้น
ภาษีเงินไดนิติบุคคล (corporate tax rate) 
จากระดบั 21% สูระดบั 26.5% หากสหรฐั
มกีารปรบัขึน้ภาษจีรงิ ยอมตองสงผลกระทบ
ตอผลประกอบการของบรษิทัจดทะเบยีน
ในป 2022 อยางหลีกเลี่ยงไมได 

นักวิเคราะหจากโกลดแมน แซคส
คาดการณวา หากสภาคองเกรสของสหรฐั
ใหความเหน็ชอบขอเสนอการปรบัขึน้ภาษี
เงินไดนิติบุคคลดังกลาว จะทําใหรายได
ของบริษัทที่จดทะเบียนในดัชนี S&P500 
ลดลง 5% ในปหนา

ซึ่งขาวที่ตองลุนกันคือคือขอเสนอ
ดังกลาวมีแนวโนมบังคับใชลาชากวาที่
กาํหนด โดยอาจจะไปบงัคบัใชในป 2023 
หากเปนเชนนั้นก็อาจจะสงผลกระทบตอ
หุนสหรัฐในปหนาจํากัด

อยางไรก็ตาม ป 2022 ตลาดหุน

นักวิเคราะหสวนใหญมองไปใน
ทิศทางเดียวกันวาในป 2022
ภาพรวมเศรษฐกิจของสหรัฐ
สงสัญญาณเชิงบวกมากขึ้น 
อาจเปนเพราะมาตรการกระตุน
เศรษฐกจิของรฐับาลสหรฐั รวมทัง้
ปจจัยพื้นฐานของบริษัทที่
แข็งแกรง ยังมีเร� องของอัตรา
การวางงานทีล่ดลง ความเช� อมัน่
ของผบูรโิภคทัง้คาใชจายในการ
ซื้อสินคาและบริการที่เพิ่มขึ้น 

 กาญจนา หงษทอง

สหรฐัยงัคงถกูมองวานาจะคงเหน็เมด็เงนิ
ไหลเขาไปลงทุนเพราะถือวาเปนกลุม
ประเทศพฒันาแลว (Developed Markets) 
เนื่องจากมีอัตราการฉีดวัคซีนปองกัน
โควิด-19 ในระดับที่สูง ทําใหเศรษฐกิจ
ดําเนินกิจกรรมตามปกติได 

โดยเฉพาะการลงทุนในตลาดหุน
สหรฐั ซึง่มคีวามนาสนใจ เนือ่งจากนโยบาย
การเงนิและการคลงัยงัเอือ้อาํนวย สาํหรบั
นโยบายการเงิน มีการสงสัญญาณวา
นโยบายการเงินยังคงเกื้อหนุนตลาดหุน
ตอไปทําใหเงินลงทุนวิ่งเขาหาสินทรัพย
เสี่ยงอยางหุน ที่ใหผลตอบแทนที่ดีกวา
สินทรัพยประเภทอื่น 

โดยการประชุมของคณะกรรมการ
กําหนดนโยบายการเงิน (FOMC) ของ
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ครึ่งแรกของป 2021 นักลงทุนไทยออกไปลงทุนในหลักทรัพย              ตางประเทศมากกวา 6,000 ลานดอลลาร สวนใหญเปนการลงทุนในสหรัฐ
ลาน
ดอลลาร

มีติดพอรต
ป 2022 ไว
ไมเสียหาย

ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ในเดือน พ.ย.
ที่ผานมา ระบุวาเฟดจะเริ่มปรับลดวงเงิน
ซื้อพันธบัตรภายใตมาตรการผอนคลาย
เชิงปริมาณ (คิวอี) ในปลายเดือนพ.ย. 
เพิ่มเปนเดือนละ 1.5 หมื่นลานดอลลาร 
พรอมระบวุายงัไมถงึเวลาปรบัขึน้ดอกเบีย้ 

นักวิเคราะหคาดวา เฟดตองการ
เวนชวงหลังประกาศการลดคิวอีไป แต
ในการประชุมครั้งสุดทายของปนี้คือ
วันที่ 14-15 ธ.ค.นี้ เชื่อวาเฟดจะมีการ
หารือเรื่องดอกเบี้ยอีกครั้ง

ขณะเดยีวกนั ประธานาธบิดไีบเดน
เดินหนาโครงการใหญลงทุนโครงสราง
พื้นฐานสําคัญๆ เชน โครงการลงทุน
นวัตกรรมและการเพิ่มความสามารถ
ในการแขงขัน 2.5 แสนลานดอลลาร 

ที่ม
า: 

สม
าค

มบ
ริษ

ัทห
ลัก

ทร
ัพย

ไทย

ที่มา: Federal Reserve, Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

โอกาส
•มาตรการกระตุนเศรษฐกิจ
ทั้งการใชนโยบายการเงิน
และการคลัง
•ปจจัยพื้นฐานของบริษัท
ที่แข็งแกรง
•อัตราการวางงานที่ลดลง
•ความเชื่อมั่นของผูบริโภค
ในการซื้อสินคาและบริการ
ที่เพิ่มขึ้น

ความเสี่ยง
•ความสัมพันธสหรัฐ-จีน
ที่นําไปสูการแขงขัน
ทางการคา
•การโจมตีทางไซเบอร
•การปรับขึ้นภาษีครั้งใหญ

โครงการลงทุนโครงสรางพื้นฐานและ
การสรางงาน 5.5 แสนลานดอลลารและ
งบประมาณชวยเหลอืสงัคม 3.5 ลานลาน
ดอลลาร  ซึง่จะมสีวนสาํคญัตอการเตบิโต
ของเศรษฐกิจสหรัฐในระยะถัดไป 

งบประมาณสําหรับโครงการใหญ
ลงทุนขนาดใหญเหลานี้ สรางความ
คาดหวงัใหกบับรรดานกัวเิคราะหวา หาก
สภา คองเกรสของสหรัฐสามารถผลักดัน
งบประมาณดงักลาวออกมาไดเตม็เพดาน
กน็าจะเขามาชวยชดเชยผลกระทบจากการ
ปรบัขึน้ภาษใีหกบับรษิทัจดทะเบยีนไดบาง 

หากมองกันยาวๆ ก็ตองบอกวา 
ตลาดหุนสหรฐัเตบิโตตามขนาดเศรษฐกจิ
ที่ใหญขึ้น จากสถิติยอนหลัง 94 ป ตลาด
หุนสหรฐัใหผลตอบแทนเปนบวกถงึ 69 ป

และใหผลตอบแทนเปนลบเพียง 25 ป 
จรงิอยูตลาดหุนสหรฐัปรบัตวัขึน้มา

มากแลว หลายคนจงึตัง้คาํถามวาหุนสหรฐั
แพงเกนิไปหรอืยงั แตผูจดัการกองทนุกย็งั
เชือ่วายงัสามารถลงทนุในสหรฐัได เพราะ
ถึงที่สุดแลว หุนสหรัฐยังมีความนาสนใจ
สําหรับนักลงทุน แตเหมาะกับการลงทุน
ระยะยาวมากกวาเขาไปในเก็งกําไรใน
ชวงระยะเวลาสั้น ๆ

ดวยการดาํเนนินโยบายของทางการ
สหรัฐในยามที่ตองเผชิญกับวิกฤตการณ
ใดๆ การรับมือของ Policy maker ไมวา
จะเปนรัฐบาลหรือธนาคารกลางสหรัฐ
หรือเฟดเองมีการดําเนินการไดอยาง
คอนขางมีประสิทธิภาพ 

ยอนกลับไปในจังหวะที่มีความ
ไมแนนอนเกดิขึน้ จะพบวาตลาดหุนสหรฐั 
เวลาลงจะลงไมลกึ และใชเวลาฟนไมนาน 
ทําใหนักลงทุนมั่นใจไดในการเลือกที่จะ
ลงทนุในหุนสหรฐั และทาํใหหุนสหรฐัยงัคง
โดดเดนขึ้นมาเสมอเมื่อนึกถึงการลงทุน
ในกลุมหุนตางประเทศ ดังนั้น ถาลงทุน
แบบมีวินัยในระยะยาว ตลาดหุนสหรัฐ
สามารถใหผลตอบแทนที่ดีได 

ขณะทีต่ลาดหุนสหรฐัมสีภาพคลองสงู
มีบริษัทจดทะเบียนที่มีคุณภาพดีมาก
ที่สุดในโลก นั่นเปนเหตุผลที่นักลงทุน
จงึควรมไีวในพอรตลงทนุเสมอ ในป 2022 
ก็เชนกัน O

ประธานาธิบดีโจ ไบเดน
เดินหนาโครงการใหญ

เชน โครงการลงทุนนวัตกรรม
และการเพิ่มความสามารถในการแขงขัน

2.5
แสนลานดอลลาร

โครงการลงทุนโครงสรางพื้นฐาน
และการสรางงาน

5.5
แสนลานดอลลาร

และงบประมาณชวยเหลือสังคม

3.5
ลานลานดอลลาร

ซึ่งจะมีสวนสําคัญตอการเติบโต
ของเศรษฐกิจสหรัฐในระยะถัดไป
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“ตลาดหุ้นจีน”
ยืนแกร่งต้านโควิด

พราะนกัลงทนุยงัเช่ือกนัวา่เศรษฐกิจ
จีนยงัคงมีแนวโนม้เติบโตอย่าง
แข็งแกรง่ต่อไปไดอี้ก ทัง้นีท้ัง้นัน้

อาจจะเป็นเพราะตวัเลขหลายอย่าง
ของจีนแสดงผลออกมาในทางท่ีเป็น
บวกมากขึน้ ไม่ว่าจะเป็นการประเมิน
ภาพรวมทางเศรษฐกิจจากไอเอ็มเอฟ  
ตวัเลขการสง่ออก  ไปจนถึงภาพการ
บริโภคภายในประเทศท่ีปรบัตวัดีขึน้ 
รวมถึงการน�าเขา้วตัถุดิบเพ่ือน�าไป
ผลิตสินคา้เพ่ือการส่งออกในอนาคต 
สอดคลอ้งกบัดชันีภาคการผลิตท่ียงัคง 
บ่งชีถ้ึงการเติบโตต่อเน่ือง 

แน่นอนวา่ เม่ือตวัเลขตา่งๆ สะทอ้น 
ภาพเศรษฐกิจจีนในอนาคตมีแนวโน้มเติบโต 
สงู  จึงเป็นผลดีต่อผลประกอบการของ 
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหุ้นจีนตามไปด้วย   
            แตห่ากนกัลงทนุอยากจะจดัสรร
เงินลงทนุบางส่วนมากระจายลงทนุ
ในตลาดหุน้จีน อาจจ�าเป็นตอ้งเลือก
ลงทนุในกองทนุหุน้ท่ีมีการคดัเลือก
หุน้ท่ีจะไดป้ระโยชนจ์ากนโยบายของ
รฐับาล เน่ืองจากรฐับาลจีนสามารถ
ก�าหนดทิศทางไดว้่าตอ้งการส่งเสริม
ใหภ้าคเศรษฐกิจดา้นไหนขยายตวั

ทั้งๆ ที่จีนเองก็บอบช้ำาจากสถานการณ์โควิด-19 อยู่ไม่ ใช่น้อย แต่ตลาดหุ้นจีนก็ยังคงประคับ 
ประคองตัวและยืนหยัดเป็นอีกธีมหนึ่งที่เป็นทางเลือกการลงทุนในปี 2022 ได้อย่างไม่ยาก 

ดัชนีหุ้นจีนในปี 2021 ยังคงติดลบ(ณ 31ต.ค.)
YTD 
S&P/BNY Mellon China Select ADR

-31.98%
Morningstar China

-13.88%
Hang Seng China Enterprise

-17.98%
CSI 300

-5.81%

ซ่ึงถา้ติดตามนโยบายของรฐับาลจีน  
ก็จะเห็นว่าเนน้ส่งเสริมการเติบโตดา้น
เทคโนโลยีในทกุๆ ดา้น ไม่ว่าจะเป็นพวก
รถไฟฟ้า สินคา้อิเล็กทรอนิกส ์ซอฟตแ์วร ์
การสื่อสาร และหุ่นยนต ์เป็นตน้

นอกจากการสง่เสรมิดา้นเทคโนโลยี
แลว้ รฐับาลจีนยงัใหก้ารส่งเสริมดา้น 
สิ่งแวดลอ้ม ซึ่งก็อาศยัเทคโนโลยีมาช่วย
ดว้ย เป็นตน้ว่าการใชเ้ทคโนโลยีพลงังาน
ทดแทนเพ่ือลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

แต่นักวิเคราะหอี์กหลายคนก็มองว่า  

อย่างไรก็ตาม  หากมองในแง่ปัจจยั
เสี่ยง ก็จะพบว่าระหว่างทางตลาดหุน้จีน
อาจไดร้บัความผนัผวนจากปัจจยัท่ีเขา้มาก
ระทบในหลายดา้น  ไมว่า่จะเป็นเรือ่งของ
นโยบายการเงินท่ีทางธนาคารกลางจีนเริม่
ลดสภาพคลอ่งในการอดัฉีดเขา้สูร่ะบบ ยงัมี 
ปัจจยัทางดา้นตา่งประเทศประเดน็ Tech 
War ท่ีทางสหรฐัพยายามเบรกจีนดว้ย
การเพ่ิมรายช่ือการแบนบรษัิทเทคโนโลยี
จากจีน รวมถงึการควบคมุและการออก
กฎระเบียบจากทางการจีน (Regulatory 
Risk) ท่ีท�าใหห้ลายบรษัิทไดร้บัผลกระทบ 

เอาเป็นวา่ ถา้มองจากปัจจยัพืน้ฐาน
และแนวโนม้ในอนาคตแลว้ การลงทนุใน
ตลาดหุน้จีนยงัมีแนวโนม้ท่ีสดใสและมี
โอกาสสรา้งผลตอบแทนท่ีดีแนน่อน แมจ้ะมี 
ปัจจยัเสี่ยงแทรกเขา้มากระทบบา้งในบาง
จงัหวะ  แตห่ากรบัความเสีย่งได ้ในระยะยาว 
ยงัคงท�าใหน้กัลงทนุยิม้ไดเ้สมอ

O

พวกหุน้กลุ่มท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริโภค  
ก็ถือว่าเป็นอีกกลุ่มหนึ่งในตลาดหุน้จีน
ท่ีน่าจะมีติดพอรต์ไวบ้า้ง จริงอยู่ท่ีแม้
ไม่ใช่ส่วนท่ีรฐับาลสนบัสนนุ  แต่ความ
ท่ีจีนเป็นประเทศท่ี มีจ�านวน
ประชากรมากท่ีสดุใน โลก จึง
มีก�าลงัซือ้มหาศาล และ การ
เติบโตของเศรษฐกิจ จี น
ย่อมส่งผลดีต่อ การ
บริโภคภายใน
ประเทศ

ท่ีมา : Morningstar 
         Thailand

 กาญจนา หงษ์ทองเ

	 ส �ำหรบัมนษุยเ์งินเดือนนัน้	“กองทนุส�ำรอง
เลีย้งชีพ”	ถือเป็นเครือ่งมือกำรลงทนุท่ีมีส �ำคญั
มำก	โดยวตัถปุระสงคข์องกองทนุส�ำรองเลีย้งชีพ	 
ก็สอดคลอ้งกบัช่ือเลย	 คือไวส้ �ำหรบัเลีย้งชีพ 

ในยำมเกษียณนั่นเอง	 โดยระหว่ำงท่ีเรำยงั
ท�ำงำนอยูน่ัน้	เรำจะสะสมเงินเขำ้ไปในกองทนุ
ส�ำรองเลีย้งชีพในอตัรำสว่นท่ีเรำสำมำรถเลอืกได ้

ระหวำ่ง	 2-15%	ของคำ่จำ้ง	 อีกทัง้เรำจะได้
รบัประโยชนจ์ำกเงินสมทบจำกนำยจำ้ง	โดย
เงินสมทบนีถื้อไดว้่ำเป็นเงินท่ีนำยจำ้งช่วย
ออมใหเ้รำไวใ้ชย้ำมเกษียณอีกทำงหนึ่งดว้ย	
นอกจำกนีก้ำรลงทนุผำ่นกองทนุส�ำรองเลีย้งชีพ 

ยงัมีโอกำสไดร้บัผลตอบแทนจำกกำรลงทนุ	
ซึง่จะชว่ยท�ำใหเ้งินท่ีเรำเตรยีมไวส้ �ำหรบัยำม
เกษียณงอกเงยเพ่ิมขึน้อีกดว้ย
	 โดยกองทนุส�ำรองเลีย้งชีพนีจ้ะมีควำม
ผูกพันกับชีวิตของเรำมำก	 เหตุผลเพรำะ 

คนสว่นใหญ่จะเริม่ท�ำงำนตอนอำย	ุ22-25	ปี	 
แลว้จะเริม่เกษียณอำยเุม่ืออำยไุด	้ 55-60	 ปี	
ดังนั้นเท่ำกับว่ำมนุษยเ์งินเดือนโดยทั่วไป	
จะลงทนุในกองทนุส�ำรองเลีย้งชีพประมำณ	
30	-	40	ปี	เลยทีเดียว
	 เรือ่งส �ำคญัส�ำหรบัผูท่ี้ลงทนุอยูใ่นกองทนุ
ส�ำรองเลีย้งชีพซึ่งบำงคนอำจจะยงัไม่ทรำบ
หรืออำจจะยงัไม่ไดใ้หค้วำมส�ำคญัมำกนกั	
นั่นคือกำรเลือกวำงกลยุทธแ์ละปรบัพอรต์
กองทนุส�ำรองเลีย้งชีพ	ยกตวัอยำ่งเชน่	เม่ือเรำ 

เริ่มท�ำงำนใหม่	 (first	 jobber)	 อำยขุณะนัน้ 

ยงันอ้ย	รำยไดย้งัไมม่ำก	นำ่จะมีควำมสำมำรถ
รบัควำมเสี่ยงไดส้งู	 เน่ืองจำกยงัมีระยะเวลำ 

ในกำรลงทนุจนถึงอำยเุกษียณอีกยำวนำน	 
ซึง่กลุม่	first	jobber	นัน้ก็สำมำรถเลอืกกลยทุธ์
กำรลงทนุในกองทนุส�ำรองเลีย้งชีพท่ีมีควำมเสีย่ง 

สงูได	้เชน่	หุน้	กองทนุตำ่งประเทศ	เพ่ือโอกำส
ในกำรรบัผลตอบแทนท่ีสูงขึน้ตำมไปดว้ย	 
โดยอำจจะออกแบบพอรต์เป็นแบบ	Growth	
ซึ่งมีสดัส่วนกำรลงทนุในตรำสำรหนี	้ 50%,	 
หุน้ไทย	25%,	หุน้ตำ่งประเทศ	15%	และกองทนุ
อสงัหำรมิทรพัย	์10%	
	 แต่เม่ือเรำอำยุเพ่ิมขึน้	 อำยุท่ีเรำจะ
เกษียณก็ใกลเ้ขำ้มำเรือ่ย	ๆ 	กำรท่ีเรำจะด�ำเนิน 

กลยุทธ์พอรต์กองทุนส�ำรองเลีย้งชีพแบบ 

ควำมเสี่ยงสงูก็ดไูมค่อ่ยเหมำะสมนกั	เน่ืองจำก
ขนำดของเงินในกองทุนส�ำรองเลีย้งชีพ 

เรำมีมลูคำ่สงูขึน้กวำ่แตก่่อน	อีกทัง้ชีวิตในวยั
เกษียณของเรำขึน้อยูก่บัเงินกอ้นนี	้ดงันัน้วนันี ้
เรำจะมำแนะน�ำกำรวำงกลยทุธส์ �ำหรบัพอรต์
ใกลเ้กษียณกนั	

เมือ่วยัเกษยีณใกล้เข้ามา ควรวางกลยทุธ์กองทนุส�ารองเลีย้งชพีอย่างไรด?ี
ใกล้เกษยีณแล้ว ควรสะสมเงนิสะสมเข้ากองทนุ 
ส�ารองเลีย้งชพีเท่าไหร่ด?ี
	 โดยปกตแิลว้คนในวยัใกลเ้กษียณควรจะ
มีอตัรำกำรสะสมเงินเพ่ือสะสมเงินเขำ้กองทนุ
ส�ำรองเลีย้งชีพมำกกว่ำคนในวยัเริ่มท�ำงำน	
เน่ืองจำกคนในวยันีจ้ะมีรำยไดม้ำกกวำ่รำยจำ่ย	 
ท�ำใหมี้ควำมสำมำรถในกำรออมและลงทนุ
มำกกวำ่คนวยัเริม่ท�ำงำน	อีกทัง้คนในวยัเกษียณ 

มีฐำนภำษีท่ีสงูกวำ่วยัเริม่ท�ำงำน	ดงันัน้กำรสะสม 

เงินเพ่ือสะสมเขำ้กองทนุส�ำรองเลีย้งชีพย่ิงเยอะ
เทำ่ไหร	่ ก็ย่ิงเป็นประโยชนก์บัสมำชิกเองมำก
เทำ่นัน้	เพรำะจะชว่ยใหเ้รำน�ำเงินสะสมท่ีเรำจำ่ย 

เขำ้กองทนุในแตล่ะปีไปลดหยอ่นภำษี	ท�ำใหเ้รำ 

เสียภำษีในแต่ละปีนอ้ยลง	 และเพ่ิมโอกำสท่ี
เรำจะเกษียณอำยไุดอ้ยำ่งมีคณุภำพมำกขึน้	

วัยใกล้เกษียณ ควรปรับพอร์ตกองทุน
ส�ารองเลีย้งชพีอย่างไรด?ี
	 ตำมหลกักำรแลว้	เม่ือเรำอำยมุำกขึน้	เรำควร 
ปรบัพอรต์กองทนุส�ำรองเลีย้งชีพของเรำใหมี้
ควำมเสี่ยงนอ้ยลง	เพ่ือใหเ้หน็ภำพมำกขึน้	ลอง
จินตนำกำรดวูำ่หำกอีก	5	 ปีขำ้งหนำ้	 เรำตอ้ง 
ใชเ้งินกอ้นนีส้ �ำหรบัชีวติเกษียณทัง้ชีวติท่ีเหลอือยู	่ 
แตพ่อรต์กองทนุส�ำรองเลีย้งชีพของเรำกลบัมี
กองทนุหุน้อยูเ่ตม็พอรต์	แลว้เกิดวกิฤตเศรษฐกิจ
เกิดขึน้	มลูคำ่ของตลำดหุน้ทั่วโลกปรบัตวัลดลง 
อยำ่งรุนแรง	ซึง่เหตกุำรณนี์ย้อ่มกระทบกบัมลูคำ่ 

ของพอรต์กองทนุส�ำรองเลีย้งชีพของเรำ	สดุทำ้ย
อำจจะสง่ผลท�ำใหค้ณุภำพชีวติหลงัเกษียณของ
เรำไม่เป็นไปตำมท่ีเรำคำดหวงัไว	้ ดงันัน้เพ่ือ
เป็นกำรป้องกนัเหตกุำรณด์งักล่ำว	 กำรปรบั
ลดควำมเสี่ยงใหต้ �่ำลงเม่ืออำยมุำกขึน้จงึเป็น
แนวทำงท่ีเหมำะสม
	 ในทำงปฏิบตัไิมมี่สตูรตำยตวัวำ่อำยเุทำ่นี	้
ควรปรบัพอรต์กองทนุส�ำรองเลีย้งชีพใหมี้สดัสว่น
เท่ำไรดี	 แต่ขอยกตวัอย่ำงเพ่ือเป็นแนวทำง	 
โดยหำกอีก	5	ปีขำ้งหนำ้	เรำมีแผนจะเกษียณ	
และเงินในกองทนุส�ำรองเลีย้งชีพคือแหลง่รำยได ้

หลกัของเรำในยำมเกษียณ	แสดงวำ่เงินในกองทนุ 

ส�ำรองเลีย้งชีพมีควำมส�ำคญัมำก	ควรจะปรบัพอรต์ 

ใหมี้สดัสว่นตรำสำรหนีเ้พ่ิมขึน้	โดยควรมีสดัสว่น
ของตรำสำรหนีป้ระมำณ	80-90%	 ในขณะท่ี
สินทรพัยอ่ื์น	ๆ	 เช่น	หุน้และอสงัหำรมิทรพัย์
รวมกนัอยูท่ี่	10-20%	(เหตผุลท่ีควรมีน�ำ้หนกั 

ในสนิทรพัยเ์สีย่งอยูบ่ำ้ง	คือเพ่ือสรำ้งผลตอบแทน
ของพอรต์ใหส้งูขึน้	เพ่ือใหช้นะเงินเฟอ้)
	 ส �ำหรบัผูล้งทนุท่ีไมมี่ควำมเช่ียวชำญหรอื
ไมมี่เวลำเพ่ือติดตำมและปรบักลยทุธก์องทนุ

ส�ำรองเลีย้งชีพนัน้	บลจ.พรนิซเิพิล	 มีตวัชว่ย
คือ	“กองทนุส�ำรองเลีย้งชีพ	พรนิซเิพิลสมดลุ
ตำมอำย	ุ(Principal	Target	Date	Retirement	
Fund)”	ซึง่มีแนวคดิคือผูจ้ดักำรกองทนุจะมีกำร 
ปรบัเปลี่ยนสดัส่วนกำรลงทุนอัตโนมัติให้
อยำ่งตอ่เน่ือง	ตำมอำยท่ีุมำกขึน้	โดยย่ิงใกล้
วยัเกษียณ	ผูจ้ดักำรกองทนุจะลดสดัสว่นของ 
สินทรพัยท่ี์มีควำมเสี่ยงสงูนอ้ยลง	 และเพ่ิม
สดัสว่นของสนิทรพัยป์ลอดภยัใหม้ำกขึน้	ท�ำใหเ้รำ 

ไมต่อ้งมำคอยปรบัสดัสว่นกำรลงทนุของเรำเอง 
อยูต่ลอดเวลำ	หรอืหำกมีควำมเช่ียวชำญทำงดำ้น
กำรลงทนุอยุแ่ลว้	ทำงบลจ.	พรนิซเิพิล	ก็มีแผน 

กองทนุส�ำรองเลีย้งชีพในรูปแบบสมดลุตำม
ควำมเสี่ยง	(Target	Risk)	ซึง่ทำงสมำขิกกองทนุ
ส�ำรองเลีย้งชีพสำมำรถก�ำหนดสดัสว่นเองได้

จะแน่ใจได้อย่างไรว่ากองทนุส�ารองเลีย้งชพี
ทีเ่ราลงทนุอยู ่จะเพยีงพอต่อวยัเกษยีณ
ทีก่�าลงัจะมาถงึ?
	 ส �ำหรบัมนษุยเ์งินเดือนท่ีตอ้งกำรจะวำงแผน 

เกษียณ	เพ่ือใหม้ั่นใจวำ่เรำจะมีชีวติในวยัเกษียณ 

อยำ่งเกษม	บลจ.พรนิซเิพิล	มีเครือ่งมือเพ่ือใหเ้รำ 

สำมำรถค�ำนวณและวำงแผนกองทนุส�ำรอง
เลีย้งชีพของเรำได	้โดยเรำแคโ่หลด	Principal	
Provident	Fund	Application	โดยท่ีหำกเรำ
เป็นสมำชิกของ	บลจ.พรนิซเิพิล	อยูแ่ลว้	เรำก็ใส	่ 
username	&	password	และ	 login	ไดเ้ลย	 
แตห่ำกเรำเป็นบคุคลทั่วไป	เรำก็สำมำรถใชง้ำน 

ไดใ้นโหมดส�ำหรบับคุคลทั่วไป	
	 ในโหมดส�ำหรบับคุคลทั่วไปนัน้	เรำสำมำรถ 

วำงแผนทำงกำรเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบักองทนุส�ำรอง
เลีย้งชีพไดถ้งึสองแผน	ไดแ้ก่	วำงแผนเกษียณ 

และแผนค�ำนวณภำษีส�ำหรบักองทนุส�ำรอง 
เลีย้งชีพ	(ในกรณีลำออกจำกงำนหรอืลำออกจำก 

กำรเป็นสมำชิกกองทนุส�ำรองเลีย้งชีพ)	ซึง่ใน
บริบทนีจ้ะขอพดูถึง	 “กำรวำงแผนเกษียณ”	
Plan	WISE	Retire	WELL	ซึง่เมนกูำรวำงแผน
เกษียณนัน้เรำเพียงแค่กรอกขอ้มลูส่วนตวั,	
ขอ้มลูกองทนุส�ำรองเลีย้งชีพและขอ้มลูกำร
ลงทนุ	เพียงแคนี่โ้ปรแกรมก็จะค�ำนวณมำให้
เรำทรำบแลว้วำ่สขุภำพทำงกำรเงินหลงัเกษียณ
ของเรำจะเป็นเชน่ไร	เรำจะมีเงินใชเ้ทำ่ไรหลงั
เกษียณ	เงินเก็บเพียงพอใชต้อ่วยัเกษียณไหม	
เพ่ือท่ีเรำจะไดว้ำงแผนกำรออมและกำรลงทนุ
ตอ่เพ่ือใหเ้พียงพอตอ่กำรใชชี้วิตวยัเกษียณ
 รู้จักกับกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ 

เพิม่เตมิได้ที ่ https://www.principal.th/th/
provident-fund

ค�ำเตือน	 :	 ผูล้งทนุควรท�ำควำมเขำ้ใจลกัษณะสนิคำ้	(กองทนุ)	เงือ่นไขผลตอบแทนและควำมเสีย่งก่อนตดัสนิใจลงทนุ/ผลกำรด�ำเนนิงำนในอดตีมไิดเ้ป็นสิ่งยนืยนัถงึผลกำรด�ำเนนิงำน 

	 	 ในอนำคต/	 เครือ่งมอืหรอืโปรแกรมค�ำนวณ	 Plan	 Wise	 Retire	 Well	 เป็นเพยีงตวัเลขจ�ำลองกำรลงทนุเพือ่ศกึษำควำมเป็นไปไดใ้นกำรก�ำหนดเปำ้หมำยเทำ่นัน้	 
	 	 ไมใ่ชก่ำรรบัประกนัผลตอบแทนในอนำคต

สร้างความมั่งคั่ง อย่างมั่นคง 
ด้วย AIA Unit Linked
“เงนิเฟ้อ” ปัจจยักดดนัเศรษฐกจิโลกหลงัโควดิ-19 
	 ในชว่งท่ีผา่นมาถือวา่เป็นอีกหนึง่ชว่งเวลาท่ีตลาดการลงทนุ 

มีความผันผวนสูงขึน้	 ซึ่งเป็นผลกระทบของการฟ้ืนตัวจาก 

โควดิ-19	โดยมีปัจจยัท่ีก�าลงัถกูพดูถงึอยา่งมาก	ไดแ้ก่	“เงนิเฟ้อ” 
ท่ีก�าลงัดีดตวัสงูขึน้	 ถา้หากดตูวัเลขเงินเฟ้อของสหรฐัอเมรกิา	
ณ	 เวลานีถื้อว่าอยู่ในจุดท่ีสงูท่ีสดุในรอบ	 30	 ปี	 เม่ือเงินเฟ้อ 

เพ่ิมสงูขึน้	 ย่อมท�าใหค้่าใชจ้่ายโดยรวมเพ่ิมสงูขึน้ตามไปดว้ย	 
ทัง้คา่อาหาร	คา่เดินทาง	 รวมไปจนถงึคา่รกัษาพยาบาล	ท�าให ้

หลายคนเริ่มมองหารูปแบบการวางแผนการเงินท่ีตอบโจทย ์

ทัง้ดา้น	Health	&	Wealth	ไปไดพ้รอ้มๆ	กนัมากขึน้

วางแผนเพือ่ความมัง่คัง่ในระยะยาว ฝ่าวกิฤติได้อย่างมัน่ใจ
	 ไมเ่พียงปรากฏการณเ์งินเฟอ้ท่ีก�าลงัเกิดขึน้นี	้แตจ่ากหลาย
วิกฤตการณท่ี์ผา่นมาในอดีต	อาทิ	วิกฤตติม้ย�ากุง้ในชว่งปี	2540	
และวิกฤติสนิเช่ือซบัไพรม	์ (Subprime)	 ในชว่งปี	 2550	 พิสจูน ์

ใหเ้หน็แลว้วา่	การสรา้งความมั่งคั่ง	(Wealth)	ในระยะยาวจ�าเป็น
ตอ้งมีการวางแผนท่ีดี	 การวางแผนเรื่องการจดัสรรสินทรพัย ์

การลงทนุ	(Asset	Allocation)	ควรมีการกระจายความเสีย่งการลงทนุ	 
(Diversification)	 อย่างเหมาะสม	 อีกทัง้ควรมีวินัยในการ 
ปรบัพอรต์การลงทนุตามกรอบความเสี่ยงท่ีรบัไดเ้ป็นระยะ	จากงาน 

วิจยัของ	Brinson,	Beebower	and	Singer	(ตีพิมพ	์Financial	
Analysts	 Journal,	 47(3),	 1991)	พบวา่	 91%	ของการลงทนุ
ระยะยาวท่ีประสบความส�าเรจ็	เกิดจากการจดัพอรต์การลงทนุท่ีดี	
 AIA Unit Linked	 ถือวา่เป็นประกนัชีวิตควบการลงทนุท่ี
ถกูออกแบบเพ่ือการลงทนุระยะยาว	 เนน้การวางแผนทางดา้น
การเงินท่ีมีการกระจายความเสี่ยงในสินทรพัยอ์ย่างเหมาะสม	
เพ่ือหวงัผลตอบแทนสม�่าเสมอตลอดอายกุารถือครองกรมธรรม	์
พรอ้มช่วยสรา้งความคุม้ครองชีวิตและสขุภาพเพ่ือความมั่นคง
ในระยะยาว
	 โดยเบีย้ประกนัท่ีจ่ายไปจะถกูแบ่งออกเป็น	2	 ส่วนหลกั	
ไดแ้ก่	 ส่วนแรกเพ่ือ “ความคุ้มครองและค่าใช้จ่าย”	 ต่าง	 ๆ	
ของกรมธรรม	์ และสว่นท่ีสองก็คือสว่น	 “เงนิลงทุน”	 ซึ่งจะถกู 

น�าไปลงทนุใน	“กองทนุรวม”	ตามระดบัความเสี่ยงท่ีเลอืกไดต้าม
ความตอ้งการ	ซึง่ปัจจบุนั	AIA	Unit	Linked	มีใหเ้ลอืกลงทนุมาก
ถงึ	11	กองทนุ	มีประเภทสนิทรพัยใ์หเ้ลือกลงทนุไดห้ลากหลาย	 
ทั้งกองทุนตลาดเงิน	 กองทุนตราสารหนี	้ และกองทุนหุ้น 

ทั้งในประเทศและต่างประเทศ	 เพ่ือใหลู้กคา้ลงทุนไดต้าม 

ความตอ้งการ	ตามระดบัความเสี่ยงท่ีเหมาะสม	จากการคดัสรร 
ของ	บลจ.	 เอไอเอ	ประเทศไทย	 (“AIAIMT”)	บรษัิทหลกัทรพัย์
จดัการกองทนุเฉพาะของ	AIA	เทา่นัน้	 เพ่ือใหล้กูคา้มั่นใจไดว้า่ 

จะไดร้บัการดแูลพอรต์การลงทนุท่ีมีประสทิธิภาพมากท่ีสดุ	

	 นอกจากนีก้ารทยอยจ่ายเบีย้ทกุ	 ๆ	 งวดแบบประกนัชีวิต 

ยงัเปรยีบเทียบไดก้บัการลงทนุแบบ ‘DCA (Dollar Cost Average)’  
ท่ีช่วยท�าใหท้ยอยลงทนุไดใ้นทกุๆ	สภาวะตลาดอย่างต่อเน่ือง	
เปลี่ยนความผนัผวนท่ีเกิดขึน้ใหเ้ป็นโอกาสการลงทนุอีกดว้ย	

มอบความคุม้ครองอย่างต่อเนือ่งตลอดชวีติ
	 นอกจากจดุเดน่เรือ่งการสรา้ง	Wealth	หรอืความมั่งคั่งแลว้	
AIA	Unit	Linked	ยงัเป็นแบบประกนัท่ีโดดเดน่ทางดา้น	Health	
หรอืสขุภาพ	ดว้ย “ความยดืหยุ่น”	ใหส้ามารถปรบัเปลี่ยนวงเงิน
คุม้ครองประกนัชีวติไดต้ามความเหมาะสมในแตล่ะชว่งชีวติ	และ
ยงัสามารถเลอืกแนบความคุม้ครองดา้นสขุภาพเพ่ิมเตมิ	(Rider)	
ไดอี้กดว้ย	เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของแตล่ะบคุคล	จะเลอืก
แบบเหมาจ่ายใหห้มดกงัวลเรื่องคา่รกัษาพยาบาลท่ีมีแนวโนม้ 

สงูขึน้เรื่อยๆ	 ทุกปี	 หรือเลือกความคุม้ครองเพ่ิมเติมจากโรค
รา้ยแรงใหส้ามารถช่วยบรรเทาค่าใชจ้่ายไดต้ัง้แต่ระยะเริ่มตน้	 
ก็สามารถท�าไดต้ามใจ
	 ดว้ยเหตนีุ	้AIA	Unit	Linked	จงึเป็นผลติภณัฑป์ระกนัชีวิต 

ท่ีมุ่งตอบโจทยด์า้นความมั่งคั่ง	 และช่วยใหไ้ปถึงเป้าหมาย
ทางการเงินในระยะยาว	โดยมอบทัง้ความคุม้ครองชีวติ	รวมไปถงึ 
ความคุม้ครองดา้นสขุภาพ	 เพ่ือเป็นทางเลือกในการวางแผน 

การเงินท่ีครอบคลมุทัง้	Health	&	Wealth	ไดต้ามความตอ้งการ	
ใหพ้รอ้มกา้วสูอ่นาคตไดอ้ยา่งมั่งคั่งและมั่นคง
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ของสถาบันและนักลงทุนรายยอย และ
ถาดูขนาดของบริษัทจัดการกองทุนใน
อนิเดยีจะเหน็ไดวาเตบิโตขึน้กวาในอดตีมาก 

อกีเหตผุลหนึง่ทีท่าํใหตลาดหุนอนิเดยี
มีแนวโนมเนื้อหอมขึ้นในป 2022  เพราะ
หลังทางการจีนออกกฎเกณฑควบคุม
ภาคธุรกิจเอกชน ทําใหตลาดหุนอินเดีย
ดูจะไดรับความนาสนใจมากขึ้นจาก
นักลงทุนตางชาติ  

ยิ่งเมื่อมีขอมูลจาก IMF คาดการณ
วาอินเดียจะกลายเปนประเทศผูนําดาน
เศรษฐกิจของโลก โดยเศรษฐกิจของ
ประเทศอนิเดยีไดเตบิโตอยางรวดเรว็จนมี
ขนาดใหญเปนอนัดบั 3 ของโลกภายในป 
2030 จากการเตบิโตของชนชัน้กลาง และ
ประชากรทีก่าํลงัอยูในวยัแรงงานทาํงานที่
คาดวาจะสงูถงึ 1,000 ลานคนในป 2050 
นีเ่ปนเหตผุลทีท่าํใหอนิเดยีกลายเปนหนึง่
ในฐานการผลิตใหมของโลก 

ทั้งหมดนี้คือเหตุผลที่ทําใหป 2022 
ตลาดหุนอนิเดยีเปนธมีทีม่องขามไมไดเลย

O

หลังผานจุดตกต่ําแบบสุดขีดและผานความทาทายทุกอยางมาได 
ตลาดหุนยุโรปเริ่มกลับมาฟนตัวและฉายแววสดใสในป 2021

ป 2021 ถือวาอินเดียผานวิกฤติที่หนักหนวงที่สุด โดยเฉพาะชวงไตรมาส 2 ของปที่จํานวนผูติดเชื้อรายใหม
พุงสูงทะลุ 4 แสนรายตอวัน และเสียชีวิตวันละประมาณ 4,000 คน จนมีผูติดเชื้อสะสมเปนอันดับ 2 ของโลก
รองจากสหรัฐอเมริกา 

 กาญจนา หงษทอง

 กาญจนา หงษทอง

ที่ม
า :

 IM
F

“หุนอินเดีย”
ทังหลายทัง้ปวงเพราะเศรษฐกจิยโุรปคอยๆ ฟนตวัจาก

วกิฤตโควดิ-19  และสถานการณสาธารณสขุทีเ่ริม่ดขีึน้ 
การกระจายวคัซนีอยางตอเนือ่ง  ประชากรกวา 70% 

หรือประมาณ 250 ลานคนไดรับวัคซีนครบโดสแลว  
ทําใหรัฐบาลของหลายประเทศสามารถเริ่มผอนคลาย
มาตรการควบคุมโรคระบาดและลดขอจํากัดสําคัญ ๆ ที่
มีผลกระทบตอกิจกรรมทางเศรษฐกิจได   ขณะเดยีวกนัการเพิม่งบประมาณจากเงนิกองทนุฟนฟู

สหภาพยุโรป เปนอีกกลไกหนึ่งที่ชวยสนับสนุนดาน
มูลคาและผลการดําเนินงานในประเทศสมาชิกที่ได

รับผลกระทบจากการแพรระบาดอีกทางหนึ่งดวย 
อีกตัวแปรหนึ่งคือ เมื่อ Fed สงสัญญาณเดินหนา

นโยบายการเงินที่เขมขน ยอมสงผลใหเงินลงทุนจะไหล
เขาไปหาตลาดหุนทีม่โีอกาสสรางผลตอบแทนทีโ่ดดเดน 
ซึ่งตลาดหุนยุโรปนาจะไดรับอานิสงสนี้ 

แมวากองทุนการเงินระหวางประเทศ (IMF) จะ
ประมาณการเศรษฐกิจยุโรป ในป 2022 วาอาจจะเติบโต
ราว 4.3% ขณะที่คณะกรรมาธิการยุโรปมองสอดรับกับ 
S&P Global ประมาณการวาเศรษฐกิจยุโรปจะเติบโต 
4.5% แตโดยรวมๆ หุนยโุรปยงัมแีนวโนมเดนิหนาและเปน
อีกหนึ่งโอกาสทางการลงทุนในป 2022 ไดอยางแนนอน

และถาลองดูดัชนี MSCI EMU Index ซึ่งเปนดัชนี
สะทอนตลาดหุนยุโรปทั้งหมด ชี้ใหเห็นถึงเศรษฐกิจและ
นโยบายการเงนิในกลุมยโุรป มโีอกาสทีจ่ะทาํผลงานไดดี 
โดยเฉพาะหุนในกลุมการเงนิ กลุมทีม่คีวามเกีย่วโยงกบัวฎั
จกัรการฟนตวัของเศรษฐกจิ ไมวาจะเปนภาคอตุสาหกรรม 
วัตถุดิบและพลังงาน รวมถึงกลุมเทคโนโลยี จะสามารถ
ทําผลงานที่โดดเดนได หลังจากการกระจายวัคซีนนํามา
ซึ่งการฟนตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 

สวนใหญในป 2022 ถาเปนหุนยโุรปนกัวเิคราะหและ
ฟนดแมเนเจอร แนะนําใหทยอยเพิ่มนํ้าหนักหุนในกลุม 
“New Economy” เชน ธรุกจิทีเ่กีย่วของกบัพลงังานสะอาด และ
ธรุกจิทีเ่กีย่วของกบัสงัคมดจิทิลั  เพราะสหภาพยโุรปไดผาน
รางงบประมาณกระตุนเศรษฐกจิ   ซึง่เงนิจาํนวนนีเ้นนใชเงนิ
ไปกบัการรบัมอืกบัปญหาการเปลีย่นแปลงดานสภาพอากาศ 
กวา 30% และอกี 20% ใชสาํหรบัเปลีย่นแปลงยโุรปเขาสู
สังคมดิจิทัล ที่จะเปลี่ยนใหยุโรปเติบโตไปกับ New 
Economy และผลักดันใหเกิดการสรางอุตสาหกรรมใหม 

  ฟงดแูนวโนมด ี แตกใ็ชวาตลาดหุนยโุรปจะไรความเสีย่ง   
เพราะหากการระบาดของโควดิ-19 ยงัไมสิน้สดุ โดยหากมี
การกลายพนัธุของไวรสัเกดิขึน้อกีในป 2022  กอ็าจสงผล
ใหวคัซนีทีม่อียูมปีระสทิธภิาพนอยลง ซึง่หากโควดิ-19 กลบั
มาระบาดรนุแรงในยโุรป กอ็าจนาํไปสูการลอ็คดาวนครัง้ใหม 
และอาจสงผลใหมมุมองทางเศรษฐกจิและการลงทนุแยลง
ถาคดิวายอมรบัความไมแนนอนทีอ่าจเกดิขึน้ได การลงทนุ
ในธมีตลาดหุนยโุรปถอืเปนทางเลอืกทีน่าสนใจอยางมาก
ในป 2022 O 

แ ตหลงัจากนัน้สถานการณโดยรวม
เริม่ทยอยดขีึน้ตอเนือ่ง และทาํให
ตลาดหุนอินเดียกลับมาคึกคัก

รอนแรงอีกครั้ง และป 2022 ชื่อของ
ตลาดหุนอินเดียถูกคัดตัววาเปนธีมที่
นาสนใจธีมหนึ่งก็วาได 

ดวยเหตผุลหลายประการไมวาจะเปน 
บรรดากองทนุทีเ่ชือ่กนัวาตลาดหุนอนิเดยี
ยงัมโีอกาสทาํกาํไรไดอกีมาก เพราะทีผ่าน
มาใหผลตอบแทนทีย่งัไมเตม็เมด็เตม็หนวย
นกั แตเมือ่เริม่ฟนตวัจากผลกระทบของโค
วิด19  ก็จะมีโอกาสไปไดอีกไกลแนนอน  

ขอสาํคญัยงัมเีฮดจฟนดและกองทนุอกี
เยอะ ทีก่าํลงัสนใจตลาดหุนอนิเดยี  เพราะ
พวกเขามองหาตลาดหุนทีย่งัขึน้มาไมมาก
และยังไปไมไกล เพื่อจะเขาไปหาจังหวะ
ลงทนุ จนตอนนีจ้ดุกระแสทีว่าอนิเดยีกาํลงั
จะเปนจุดหมายใหมของนักลงทุน

ระหวางทีอ่นิเดยีคอยๆฟนตวัจากโควดิ  
จะสงัเกตไดวาบรรยากาศการลงทนุแทบ
ไมใยดกีบัตวัเลขผูตดิเชือ้รายใหมจาํนวน
สูงลิ่วในอินเดียเลยดวยซํ้า   เพราะเชื่อวา
รฐับาลและธนาคารจะยงัดาํเนนิมาตรการ
กระตุนเศรษฐกิจ และผลักดันใหเกิดการ
แกปญหาอยางเรงดวน

ขณะเดยีวกนั การกอสรางโครงสราง
พืน้ฐาน เปนการกระตุนเศรษฐกจิอนิเดยีทีด่ี
มากๆ และมนักเ็ปนจงัหวะทีด่ ีทีร่ฐับาลจะ
กระตุนเศรษฐกจิ  และเมือ่ผูคนมกีาํลงัซือ้
กจ็ะหนักลบัมาใชจายกนัมากขึน้ เมือ่เศรษฐกจิ
หมนุเวยีน บรษิทัจดทะเบยีนกจ็ะรายไดดี
สงผลบวกตอตลาดหุนอีกดวย

อกีตวัแปรหนึง่ทีก่ระตุนใหการลงทนุ
ในตลาดหุนอินเดียคึกคักขึ้น  เพราะมี
นกัลงทนุหนาใหมเขามาปลกุบรรยากาศให
ดขีึน้  จากกอนหนานีพ้ฤตกิรรมคนอนิเดยี
มักจะเก็บเงนิดวยการซื้อทองคําเปนสวน
ใหญ แตทุกวันนี้หันมาลงทุนในตลาดหุน
มากขึน้  โดยจะเหน็ไดวาการลงทนุหุนสวน
ใหญเปนเมด็เงนิภายในประเทศทัง้ในสวน

“หุนยุโรป”

อัตราเงินเฟอ

ปจจัยที่มีผลตอตลาดหุนยุโรป 

เสี่ยงโคว ิดระลอกใหม
แตยังไปตอได 

ประชากรกวา
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วาอาจจะเติบโตราว

4.3%
S&P Global

ประมาณการวาจะเติบโต

4.5%
โดยรวมหุนยุโรปยังมีแนวโนม

เดินหนาและเปนอีกหนึ่งโอกาสทางการ
ลงทุนในป

2022 
ไดอยางแนนอน

พัน
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1.39
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ประชากร

ดอลลาร
2,116
รายไดตอหัว

7.1%
อัตราการวางงาน

53%
ฉีดวัคซีนแลว
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ปจจัยบวก
• ความเขมงวดในการผอนคลาย
นโยบายทางการเงินที่ลาชา
• มาตรการกระตุนเศรษฐกิจ
ขนาดใหญและกรอบงบประมาณ
ระยะเวลา 7 ป มีมูลคารวมกวา
1.8 ลานลานยูโร
• ระดับมูลคาหุนที่นาสนใจ 
(Valuation)
• อัตราสวนการทํากําไรของบริษัท
ในยุโรปดีขึ้นแมมีปญหาเงินเฟอ 

ปจจัยกดดัน
• เงินเฟอที่ปรับตัวสูงขึ้น
• การแพรระบาดระลอกใหมๆ
• การขาดแคลนอุปทาน 

้



วันจันทรที่ 13 ธันวาคม พ.ศ.2564 www.bangkokbiznews.com กรุงเทพธุรกิจ OPPORTUNITY 19

การปรบัตวัลงมา ก็นบัเป็นโอกาสใหท้ยอย
เก็บหุน้เวียดนาม 

ก็ไมน่า่แปลกใจที�ชว่ง  2-3 ปีที�ผา่นมา
ทั�งโบรกเกอรไ์ทยและกองทนุรวมของไทย
บกุเขา้ไปลงทนุในตลาดหุน้เวียดนามใครที�
โหนรถเมลเ์ที�ยวแรกๆ เขา้ไปลงทนุตลาดหุน้
เวียดนามวนันี �รบัรองว่ายิ �มไดแ้น่นอน  
เพราะรฐับาลเวียดนามยงัมีนโยบาย
พฒันาโครงสรา้งพื �นฐานในประเทศอยา่ง
ตอ่เนื�อง ขณะที�หากมองดา้นการบรโิภค
ภายในประเทศมีแนวโนม้เตบิโตเกือบ 3 เทา่
เนื�องจากในอีก 10 ปีขา้งหนา้ จาํนวนประชากร
ชนชั�นกลางอาจขยายตวัประมาณ 2 เทา่

นั�นทาํให ้ธีมตลาดหุน้เวียดนาม ยงัคง
เป็นดาวรุง่แห่งเอเชียที�ยงัไปต่อไดไ้ม่ใช่
แคปี่ 2022 แตน่่าจะเป็นธีมการลงทนุที�
ยงัโลดแลน่ตอ่ไปบนถนนสายการลงทนุ
ไดอี้กอยา่งแนน่อน O

ตลาดหุนไทยที่ย่ําอยูกับที่มานาน
ทําใหในป 2022
นักลงทุนชาวไทยหันไป
ลงทุนตางประเทศหรือ
DIGITAL ASSET มากขึ้น
เพราะเห็นการเติบโต
ที่ชัดเจนกวา

หนึง่ในประเทศทีจ่ดัวารอนแรงและ
นาลงทนุ ตองมชี� อของเวยีดนาม
ติดโผอยูดวยแนนอน บรรดา
นกัวเิคราะหคะเนกนัวา ในอกี 2-3 ป
ขางหนา ตลาดหนุเวยีดนามมโีอกาส
จะขยบัจาก Frontier Market ไปสู
Emerging Market ซึง่จะชวย
ดึงเม็ดเงินลงทุนไดอีกมาก

 อาชวินท สุกสี 
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“ตลาดหุนเวียดนาม”
ดาวรุงในเอเชียที่เสนหยังไมเจือจาง

ขณะที�นกัลงทนุต่างชาติแทบจะ
หายจากตลาดหุน้ไทยไปเลยใน
ช่วงครึ�งแรกของปี เหลือเพียง

นักลงทุนหนา้ใหม่ชาวไทยที�ตบเทา้
เขา้มาตามหาความคาดหวงัในหุน้เฟื� อง
อยา่ง บรษัิท ปตท. นํ�ามนัและการคา้ปลกี
จาํกดั (มหาชน). หรือOR หรือ บรษัิท
เงินตดิลอ้ จาํกดั (มหาชน) หรอื TIDLOR 

โคง้สดุทา้ยปลายปีตลาดหุน้ไทย
ยงัพยายามพิสจูนต์วัเองอยูว่า่จะ “ไปตอ่
หรอืพอก่อน” ดชันีตลาดหุน้ไทย SET Index 
คอ่ยๆ ฟื�นตวัตอ่เนื�องจากจดุตํ�าสดุในรอบ
9 ปี นกัลงทนุตา่งชาตเิริ�มกลบัมา หลงัผา่นพน้
จดุเลวรา้ยสดุของการแพรร่ะบาดของ
โควิด-19 ไปแลว้ และเริ�มเห็นแสงสวา่ง
ที�ปลายอโุมงคจ์ากขา่วดีการเปิดประเทศ 
แตใ่นปี 2022 ยงัมีอีกหลายปัจจยัที�ตอ้ง
ตดิตาม และอาจสรา้งความผนัผวนใหก้บั
ตลาดไดเ้ชน่กนั

โดยนายสรพล วีระเมธีกุล
ผู้อาํนวยการอาวุโส ฝ่ายวเิคราะหห์ลักทรัพย์
บริษัทหลักทรัพย ์(บล.) กสกิรไทย ประเมินวา่
ตลาดหุน้ไทยปี 2022 จะเคลื�อนไหว
ในกรอบ 1,550-1,750 จดุ จากโมเมนตมั
เชิงบวกรบัข่าวการเปิดประเทศ แต่อพั
ไซดค์งไมม่ากนกั เนื�องจากนกัทอ่งเที�ยว
จะคอ่ยๆ ทยอยเดนิทางเขา้มา ขณะเดียวกนั
หากจาํนวนผูต้ิดเชื �อในประเทศกลบัมา
พุ่งแรงจะกลายเป็นดาวนไ์ซดก์ลบัมา
กดดนัตลาดอีกครั�ง ซึ�งขา่วการระบาดของ
เชื �อสายพันธุ์ใหม่ก็เป็นอีกประเด็น
ที�ตอ้งจับตาว่าจะกลบัมารุนแรงขึ �น
หรอืไม ่

นอกจากนี�ยงัตอ้งตดิตามการประชมุ
คณะกรรมการนโยบายการเงินสหรฐั 

จรงิอยูที่�เวียดนามไดร้บัผลกระทบ
จากโควดิคอ่นขา้งมาก เนื�องจาก
การฉีดวคัซีนของเวียดนามทาํได้

ชา้เช่นกนั แต่เศรษฐกิจและตลาดหุน้
เวียดนามก็ฟื�นตวัไดเ้ร็วมาก เพราะมี
มาตรการควบคมุการแพรร่ะบาดของเชื �อ
ไวรสัโควิด-19 ไดดี้ และยงัไดร้บัอานิสงส์
จากสงครามการคา้ระหวา่งสหรฐัฯ กบัจีน
ขณะที�การส่งออกขยายตวั โดยรวมๆ 
จึงถือว่าตลาดหุน้เวียดนามยงัถือว่าให้
ผลตอบแทนในระดบัที�นา่พอใจ 

ขณะที� สถาบนัจดัอนัดบัเครดิต
ความนา่เชื�อถือชั�นนาํของโลก ไมว่า่จะเป็น
มดีู �ส ์อินเวสเมนทเ์ซอรว์สิ บรษัิท ฟิทชเ์รตติ �ง 
และบรษัิท สแตนดารด์แอนดพ์วัส ์พรอ้มใจ
กนัปรบัมมุมองระยะยาวเวียดนามเป็นบวก 
และถือเป็นประเทศแรกในโลกที� 3 สถาบนั
จดัอนัดบัเครดติมีมมุมองระยะยาวเป็นบวก
ในเวลาเดียวกนั แมจ้ะมีการปรบัฐานบา้ง 
แตก็่เป็นชว่งสั�นเทา่นั�น เนื�องจากเศรษฐกิจ
เวียดนามยงัมีแนวโนม้เตบิโตดีในระยะยาว 
จากจดุเดน่ในเรื�องของการสง่ออก เพราะที�
ผา่นมาตา่งชาตยิา้ยฐานการผลติเขา้ไปใน
เวียดนามเพิ�มขึ �นมาก ประกอบกบัการเขา้
รว่มขอ้ตกลงทางการคา้ตา่งๆ จาํนวนมาก
ทาํใหเ้วียดนามอยูใ่นตาํแหนง่ที�คอ่นขา้งดี
ตอ่การเตบิโต 

นา่สนใจตรงที�การปรบัฐานของหุน้
เวียดนามยิ�งทาํใหต้ลาดหุน้เวียดนามมี
เสน่หม์ากขึ �น จากเดิมหุน้เวียดนามก็มี 
P/E ตํ�ากวา่ฟิลปิปินส ์อินโดนีเซีย และไทย
อยูก่่อนแลว้  

ตอนนี� นกัวเิคราะหม์องขา้มช็อตไป
มองเปา้ดชันีตลาดหุน้เวียดนามชว่งกลาง
ปี 2022 ว่าน่าจะยงัทรงตวัที�ประมาณ 
1,550-1,600 จดุ ดงันั�นเมื�อไหรก็่ตามที�มี

ลุนหุนไทยป 2022
เดนิหนาปรบัตวัขึน้ตอ

(FOMC) ในเดือน มี.ค.2022 ที�จะมีการ
เปิดเผยคาดการณอ์ตัราดอกเบี �ยนโยบาย
ของเจา้หนา้ที�เฟด (Dot Plot) ซึ�งตลาด
คาดการณว์า่เฟดจะขึ �นดอกเบี �ย 1-2 ครั�ง
ในปี 2022 แตถ่า้ Dot Plot ออกมาว่า
จะขึ �นดอกเบี �ยมากกวา่นั�น จะสง่ผลกระทบ
ตอ่ตลาดสนิทรพัยเ์สี�ยงทั�วโลกทนัที 

“หากเฟดสง่สญัญาณขึ �นดอกเบี �ย
มากกว่า 2 ครั�ง ตลาดหุน้ไทยมีโอกาส
หลดุ 1,600 จุด เงินบาทจะอ่อนค่า
ทะล ุ 34-35 บาทตอ่ดอลลาร ์ และอตัรา
ผลตอบแทนพนัธบตัรรฐับาล (Bond yield) 
จะพุง่ทะล ุ1.8-2%”

ดา้นนายวิจิตร อารยะพิศิษฐ์
ผู้อาํนวยการอาวุโส ฝ่ายวจิยัหลักทรัพย์
บริษัทหลักทรัพย ์(บล.) เมยแ์บงก ์กมิ เอง็
(ประเทศไทย) ใหค้วามเห็นสอดคลอ้ง

เปาหมายหนุไทยป 2022
บล.เมยแบงก กิม เอ็ง (ประเทศไทย)

1,750 จุด 
หุนแนะนํา
คาปลีก

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) 
หรือ CPN

บริษัท ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน)
หรือ CPALL  

ขนสง

บริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) 
หรือ AOT

บริษัท ทางดวนและรถไฟฟา
กรุงเทพ จํากัด (มหาชน) หรือ BEM

บรรจุภัณฑ

 บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จํากัด (มหาชน) 
หรือ SCGP

ธนาคาร

ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
หรือ KBANK

ไฟแนนซ

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอรค เซอรวิสเซ็ส 
จํากัด (มหาชน) หรือ JMT

บล.กสิกรไทย 
1,550-1,750 จุด

หุนแนะนํา
ที่ปรึกษาดานดิจิทัลและเทคโนโลยี

บลูบิค กรุป จํากัด (มหาชน)
หรือ BBIK

บริษัท ไอแอนดไอ กรุป จํากัด (มหาชน) 
หรือ IIG

 

บริษัท เบริล 8 พลัส จํากัด (มหาชน)
หรือ BE8  

กนัวา่ หากเฟดปรบัขึ �นอตัราดอกเบี �ยมากกวา่
2 ครั�ง จะถือเป็นปัจจยัลบกดดนัตลาดหุน้
ทนัที เนื�องจากจะทาํใหต้น้ทนุของบรษัิท
จดทะเบียนปรบัตวัเพิ�มขึ �น แมจ้ะคาดวา่
ธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.) ยงัคง
ดอกเบี �ยในปี 2022 และจะขึ �นไดใ้นช่วง
ตน้ปี 2023

เขามองวา่ในกรณีฐานตลาดหุน้ไทย
ปี 2022 มีโอกาสขึ �นไปทดสอบ 1,750 จดุ 
ที�ระดบั PE 18.6 เท่า และคาดการณ์
กาํไรตอ่หุน้ (EPS) ที� 83.20 บาทตอ่หุน้ 
หรือ คิดเป็นอตัราการเติบโตของกาํไร
ตอ่หุน้ (EPS Growth) 13% ทั�งนี �อยภูายใต้
สมมติฐานว่าจะไม่เกิดการระบาดของ
โควิด-19 รอบใหม ่

สาํหรบัธีมการลงทุนปี 2022 
บล.เมยแ์บงก ์ กิม เอง็ แนะนาํหุน้ที�ไดร้บั

อานิสงสจ์ากการเปิดประเทศและ
เศรษฐกิจที�เริ�มฟื�นตวัอย่างกลุม่คา้ปลีก 
กลุม่ขนสง่ และกลุม่แพ็คเกจจิ �ง รวมทั�ง
แบงกใ์หญ่ที�จะเตบิโตลอ้ไปกบัเศรษฐกิจ
และไดร้บัประโยชนจ์ากดอกเบี �ยขาขึ �น 

ขณะที�บล.กสิกรไทย แนะนาํกลุม่
บรษัิทที�ปรกึษาดา้นดจิิทลัและเทคโนโลยี 
ที�จะไดร้บัอานิสงสจ์ากการทรานสฟ์อรม์
ของ SCBX ที�จดุกระแสความตื�นตวัใน
การปรบัโครงสรา้งองคก์รยกระดบัธุรกิจ
ดว้ยเทคโนโลยีดจิิทลั 

หากยงัเชื�อในเศรษฐกิจไทย การ
ลงทนุในหุน้ไทยก็อาจจะเป็นนํ�าจิ �ม หรอื
เครื�องเคียงเล็กๆ ที�ควรมีติดไวใ้นสาํรบั
การลงทนุปี 2022 ของคณุ เผลอๆ อาจจะ
ทาํใหมื้ �อนั�น ๆ  ของคณุแซบ่เวอรเ์บอรต์อง
ขึ �นมาก็เป็นไดน้า้ O

บริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) 

บลูบิค กรุป จํากัด (มหาชน)

หากเฟดสงสัญญาณขึ้นดอกเบี้ย
มากกวา 2 ครั้ง

ตลาดหุนไทยมีโอกาสหลุด

1,600
จุด

เงินบาทจะออนคาทะลุ

34-35
บาทตอดอลลาร

และอัตราผลตอบแทนพันธบัตร
รัฐบาล (Bond yield) จะพุงทะลุ

1.8-2%

การลงทุนตรงจากตางประเทศ (FDI) ของเวียดนามรายไตรมาสตั้งแตป 2016 – ปจจุบัน 
ยังคง FDI ไหลเขาเวียดนามอยางตอเนื่องแมในการแพรระบาดของโควิด-19

การลงทุนตรงจากตางประเทศ (FDI) ของเวียดนามรายปตั้งแตป 2016 – 2020
โดยเฉลี่ย 5 ปยอนหลังจะพบวาเวียดนามมี FDI ราว US$ 1.7 หมื่นลาน

นักวิเคราะหมองขามช็อต
ไปมองเปาดัชนีตลาดหุนเวียดนาม

ชวงกลางป 2022 วา
นาจะยังทรงตัวที่ประมาณ

1,550-
1,600

จุด
หากมองดานการบริโภคภายในประเทศ

มีแนวโนมเติบโตเกือบ

3
เทา

เนื่องจากในอีก 10 ปขางหนา
จํานวนประชากรชนชั้นกลาง

อาจขยายตัวประมาณ

2
เทา
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VanEck Vietnam ETF
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Premia MSCI vietnam ETF
Asian Growth CUBS ETF
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 กาญจนา หงษทอง
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เมือ่ประเทศไทยกาํลงัเปลีย่นผา่นเขา้สู่
ยคุเศรษฐกจิดจิทิลั (Digital Economy) 
โดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้

ในภาคอุตสาหกรรมต่างๆ สร้างโอกาส
และมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจมากมาย เช่น 
การบรกิารทางการเงนิ (Fin Tech) เทคโนโลยี
ดา้นสขุภาพ (Health Tech ) และนวตักรรม
ที่รวมเอาธุรกิจอสังหาฯ กับเทคโนโลยี
สมยัใหมเ่ขา้ดว้ยกนั (Prop Tech) ซึง่เปน็
โจทย์ที่ผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์
กําลังให้ความสําคัญและเร่งพัฒนาเพื่อ
ต่อยอดธุรกิจในอนาคต

คุณวรเดช รุกขพันธุ ์ ประธาน
เจ้าหน้าที�บริหาร บริษัท วีบียอนด์
ดเีวลอปเม้นท ์จาํกัด เปิดเผยวา่  ชว่งตน้
ปี 2565 บรษัิทจะเปิดตวัดจิิทลัแพลตฟอรม์ 
“Property mall” อย่างเป็นทางการ ซึ�ง
เป็น Property Technology ที�บรษัิทได้
ทาํการคิดคน้พฒันาระบบอจัฉรยิะดา้น
อสงัหารมิทรพัยค์รบวงจร เพื�อเป็นตวักลาง
ระหวา่งผูที้�ตอ้งการซื �อและตอ้งการขาย
อสงัหารมิทรพัยร์วมถงึรบัเหมาก่อสรา้งดว้ย 
โดยใชปั้ญญาประดษิฐ์ หรอื AI (Artificial 
Intelligence) เขา้มาเป็นกลไกในการสรา้ง 
“ระบบค้นหาตวัตนอัจฉริยะ” โดยความ
ฉลาดของระบบนี�จะสามาถคน้หาสนิคา้
และบรกิารที�ตรงตามไลฟ์สไตลข์องผูซื้ �อ 
เปรยีบเทียบโปรโมชั�น คน้หาสนิคา้ที�ใชใ่น
ราคาที�ดีที�สดุโดยใชเ้วลาอนัรวดเรว็ บอก
ถงึเวลาและระยะทางในการเดนิทางจาก
ทรพัยที์�สนใจไปยงัที�ตา่งๆในชีวติประจาํวนั
ของผูซื้ �อไดอี้กดว้ย  ซึ�งจะชว่ยใหผู้ซื้ �อตดัสนิใจ
ไดอ้ยา่งมีประสทิธิภาพมากขึ �น หรอืแมแ้ต่
ผูที้�ตอ้งการหาผูร้บัเหมาก่อสรา้งก็สามารถ
เลือกผูร้บัเหมาและประกวดราคาผ่าน
แพลตฟอรม์  “Property mall”  ไดใ้นทนัที 
ความสะดวกเชน่นี �จะถงึมือผูบ้รโิภคในไมช่า้ 
ใหก้ารซื �อบา้นเป็นเรื�องงา่ยๆ แคป่ลายนิ �ว 
ภายใตค้อนเซป็ต ์“One click pick your 
home”

โดยในปี 2565 ผูบ้ริหารรุน่ใหม่
ไฟแรง ปักธงให ้ “Property mall” เป็น
แพลตฟอรม์ชั�นนาํที�ใหบ้รกิารดา้นอสงัหาฯ 
อยา่งครบวงจร และเป็นศนูยร์วมอสงัหาฯ 
ทกุรูปแบบจากผูพ้ฒันาอสงัหารมิทรพัย์
ทั�วประเทศ มีสนิเชื�อจากธนาคารพาณิชย์

จะนาํหุน้เขา้ซื �อขายในตลาดหลกัทรพัย์
ในหมวดธรุกิจบรกิารอีกดว้ย 

ทั�งนี �จะนาํเงินที�ไดจ้ากการระดมทนุ
ไปลงทุนในธุรกิจที�มีศกัยภาพในการ
เตบิโต โดยเฉพาะการลงทนุดา้นนวตักรรม
เพื�อทรานสฟ์อรม์วีบียอนดไ์ปเป็นบรษัิท
เทคโนโลยีเตม็รูปแบบใหไ้ดภ้ายใน 3 ปี 
ก่อนจะขอยา้ยไปอยูห่มวดเทคโนโลยีใน
ที�สดุ เนื�องจากเชื�อวา่เทคโนโลยีกาํลงัมา 
จงึสนใจที�จะสรา้งเทคโนโลยีที�จะเป็นระบบ
นิเวศ (Eco System) ใหเ้ศรษฐกิจไทย 
ดว้ยการเป็นแพลตฟอรม์ตวักลางเชื�อม
ผูเ้ล่นในอตุสาหกรรมที�น่าสนใจ เพิ�ม
ความสะดวกและสอดคลอ้งกบัพฤตกิรรม
ที�เปลี�ยนแปลงไปของสงัคมไทย รวมถงึชว่ย
ดงึดดูเม็ดเงินใหอ้ยูใ่นประเทศและดงึดดู
เมด็เงินจากตา่งประเทศเขา้มาไทยอีกดว้ย 
โดยในปี 2566 จะมุง่ไปสูเ่ทคโนโลยีทาง
การแพทย ์(Medical Tech) และเทคโนโลยี
เพื�อการทอ่งเที�ยว (Travel Tech) 

“อสงัหาฯ เป็นแคโ่จทยแ์รกที�เราทาํ 
อยา่บอกวา่เราเป็นธรุกิจอสงัหาฯ เราจะสรา้ง
กาํไรจากธรุกิจอสงัหาฯ โดยมีเทคโนโลยี
เป็นตวันาํ หลงัจากนั�นจะทาํทกุอยา่งบน
เทคโนโลยีที�สอดรบักบัพฤติกรรมมนษุย ์ 
เนน้ไปที�ปัจจยัพื �นฐานอยา่งบา้น การแพทย์
และการทอ่งเที�ยว อีกหนอ่ยเราจะเขา้ถงึ
หมอเรว็มากดว้ย Telemedicine หรอืการ
พบแพทยจ์ากทางไกล ซึ�งงานนี�อาจจะ
ใชเ้วลาคอ่นขา้งเยอะเพราะเกี�ยวขอ้งกบั
หลายภาคสว่น และเราตอ้งการพฒันา
ไปใหส้อดรบักบัระบบประกนัสขุภาพได้
ดว้ย หรืออย่างการท่องเที�ยวที�คนไทย
ตอ้งมีแพลตฟอรม์การทอ่งเที�ยวเป็นของ
ตวัเอง ทาํใหเ้รื�องท่องเที�ยวทกุอย่างจบ
ในแพลตฟอรม์ของเรา”

“การลงทนุอยา่งชาญฉลาดคือการ
ลงทนุไปกบัโลกอนาคต เมื�อเห็นชดัเจน
แลว้วา่ Mega trend ของโลกเวลานี�คือ
การนาํเทคโนโลยีเขา้ไปเป็นพื �นฐานของ
การเปลี�ยนผา่นอตุสาหกรรมแบบดั�งเดิม 
ใหก้า้วขา้มไปสูย่คุดจิิทลัอยา่งราบรื�นและ
เตบิโตอยา่งตอ่เนื�อง ธรุกิจนี �จงึเป็นโอกาส
การลงทนุที�มองขา้มไมไ่ด”้ O

“Property Mall”

ตา่งๆ ใหล้กูคา้มาเลือกเงื�อนไขในการซื �อ
สนิคา้คณุภาพ และการบรกิารทางการเงิน
ที�เหมาะกบัผูซื้ �อ ดว้ยระบบคน้หาตวัตน
อจัฉรยิะที�สรา้งไวแ้ละรวมทกุความตอ้งการ 
ไม่ว่าจะมีความสนใจเรื�องไหน มองหา
บา้นทาํเลไหน ระดบัราคาไหน เหมาะกบั
การเลือกดอกเบี �ยและโปรแกรมการผอ่น
ชาํระแบบไหน ทั�งโปรแกรมบา้น 0 บาท 
ดอกเบี �ยพิเศษ อตัราผอ่นพิเศษ ใหเ้หมาะกบั
รายไดแ้ละความตอ้งการของผูซื้ �อ ทาง
แพลตฟอรม์จะเลอืกสรรความคุม้คา่และ
นาํเสนอแบบ Matching ใหท้นัที เสมือน
มีเลขาส่วนตวัซึ�งช่วยทลายอปุสรรคใน
การซื �ออสงัหาฯ ทาํใหค้นเขา้ถงึบา้นและ
มีที�อยูอ่าศยัไดง้า่ยขึ �น 

อีกสว่นหนึ�งที�นา่สนใจของแพลตฟอรม์ 
“Property mall” ที�เป็นตวักลางเชื�อม
โยงระหว่างลกูคา้ผูว้่าจา้งกบัผูร้บัเหมา
ก่อสรา้งหรือผูที้�ตอ้งการสรา้งบา้นหรือ
ตกแต่งต่อเติมบา้นตั�งแต่ขนาดเล็กไป
จนถึงขนาดใหญ่ ดว้ยการเปิดใหผู้ร้บั
เหมาเขา้มาลงทะเบียนในแพลตฟอรม์ 
เพื�อเป็นทางเลอืกใหผู้ที้�ตอ้งการหาชา่งรบั
เหมาเขา้มาเลอืกหา โดยที�ผูว้า่จา้งไมต่อ้ง
เสียค่าธรรมเนียมใหแ้พลตฟอรม์ แต่
“Property mall” จะมีรายไดจ้ากผูร้บัเหมา
ที�ไดง้านจากแพลตฟอรม์ โมเดลเดียวกบั
ไลนแ์มนที�มีรายไดจ้ากรา้นคา้ และผูว้า่
จา้งก็มั�นใจในคณุภาพของผูร้บัเหมาที�อยู่
บนแพลตฟอรม์  “Property mall” ที�ผา่น
การคดัสรร ดา้นคณุภาพและประสบการณ์
การทาํงานมาเป็นอยา่งดี สามารถเลือก
และประกวดราคาได ้ หาผูร้บัเหมาที�ตรง
ตามเงื�อนไขไดอ้ย่างรวดเรว็ ลดการเสีย
เวลาในการหาผูร้บัเหมาและลดความ
กงัวลในดา้นตา่งๆ ไดเ้ป็นอยา่งดี

อีกหนึ�งฟังกช์ั�นของ  “Property 
mall” ที�ตอ้งกลา่วถงึคือการใชร้ะบบของ
การคน้หาตวัตนอจัฉรยิะเขา้ไปชว่ยลกูคา้
หรือกลุ่มนกัลงทนุที�ตอ้งการลงทนุใน
อสงัหาฯ เพื�อรบัผลตอบแทนทั�งในรูปแบบของ
อสงัหาฯ ใหเ้ชา่ หรอืจดัพอรต์การลงทนุ
ในอสงัหาฯ ที�มีการการนัตีผลตอบแทน 
6-10%  เชน่ การลงทนุในอสงัหารมิทรพัย์
เพื�อการเชา่ หรอืโรงแรมในแหลง่ทอ่งเที�ยว 
ทั�งในและตา่งประเทศ

รวมถึงแลกเป็นสินทรพัยด์ิจิทลัอย่าง 
“ครปิโตเคอรเ์รนซี (Cryptocurrency)” ซึ�ง
คณุวรเดชมีความสนใจเป็นการสว่นตวั
และเชื�อวา่สกลุเงินดจิิทลัจะเขา้มามีบทบาท
มากขึ �น และในเฟสนี�เองลกูคา้ที�นาํบา้นเขา้มา
ในระบบจะสามารถประเมินมลูคา่บา้นเอง
ได ้รวมถงึสามารถวิเคราะหส์นิเชื�อได ้ซึ�ง
ในอนาคตจะสรา้งความรว่มมือกบัสถาบนั
การเงินเพื�อใหอ้นมุตัไิดภ้ายใน 15 นาที   

นอกจากนี�ในอนาคตเมื�อแพลตฟอรม์
มีความแข็งแรงและเสถียรมากขึ �น เฟส
ต่อไปหรือราวปี 2566 บรษัิทวีบียอนด์
ตั�งเปา้ที�จะขยายตลาดตา่งชาติ ทั�งการ
เปิดใหต้า่งชาติมาซื �อขายอสงัหาฯ ผ่าน
แพลตฟอรม์ “Property mall” เพื�อดงึเมด็เงิน
จากตา่งชาติเขา้มาใหไ้ด ้ เช่น ตลาดจีน 
ญี�ปุ่ น ขณะเดียวกนัก็มองหาโอกาสการ
ลงทนุในอสงัหาฯ ประเทศเพื�อนบา้นดว้ย  
เชน่ กมัพชูา พมา่ ที�กาํลงัเตบิโต

สาํหรับภาพรวมของตลาด
อสงัหารมิทรพัยไ์ทยในขณะนี�ไดผ้า่นจดุตํ�า
สดุไปแลว้ และกาํลงัจะเขา้สูส่ถานการณ์
ที�ปรบัตวัดีขึ �น โดยไดร้บัอาณิสงสม์า
จากมาตรการภาครฐัที�เขา้มาสนบัสนนุ
ตลาดใหเ้ตบิโตตอ่ไปได ้ไมว่า่จะเป็นการ
ผอ่นคลายมาตการ LTV มาตรการฟรคีา่โอน
และจดจาํนอง รวมถึงการเพิ�มเพดาน
ตา่งชาต ิโดยในชว่ง 3 ไตรมาสที�ผา่นมา
ยอดขายทั�งระบบอยู่ที� 6 แสนลา้นบาท
แลว้ แมจ้ะเผชิญการแพรร่ะบาดของ
โควิด-19 ทาํใหค้าดว่ายอดขายทั�งปี
น่าจะทรงตวัที�ระดบั 8 แสนลา้นบาทได้
ในปีนี � และเตบิโตขึ �นราว 20% ในปี 2565 

ในสว่นของวีบียอนดต์ั�งเปา้ที�จะมี
สว่นแบง่ในตลาดอสงัหาฯ 5% จากมลูคา่
รวมกวา่ลา้นลา้นบาทตอ่ปี โดยเฉพาะการ
ใชเ้ทคโนโลยีแพลตฟอรม์ Property mall 
และ AI เขา้มาชว่ยจะยิ�งสง่ผลใหย้อดขาย
เพิ�มสงูขึ �น 

ยื่นแบบ Filing เร็วๆ นี้ ตอยอดธุรกิจ
ครบวงจร

คุณวรเดช ยงักลา่วถงึแผนการเขา้
ระดมทนุในตลาดหลกัทรพัย ์ (IPO) ว่า 
บรษัิทวีบียอนดจ์ะยื�นแบบ Filing ประมาณ
ไตรมาส 2 ของปี 2565 และวางแผน

จะเหน็ไดว้า่การใช ้digital technology 
เขา้มามีบทบาทเป็น Advisor ใหก้บัลกูคา้
ในครั�งนี � คาํนงึถงึประโยชนข์องผูบ้รโิภค
เป็นอยา่งมาก เป็นการแกไ้ขปัญหาการซื �อ
อสงัหาฯ แบบเดมิๆ  และถือเป็นการปรบั
ตวัที�ทนัตอ่การเปลี�ยนแปลงทางเศรษฐกิจ
ยคุ Digital economy ดว้ยเชน่กนั ซึ�งเชื�อวา่ 
Property mall จะเป็นจดุแข็งทางธุรกิจ
อีกอย่างหนึ�งที�ช่วยในการเติบโตอย่าง
ตอ่เนื�องหลงัจากแปรสภาพ และยงัมีความ
อจัฉรยิะของ  “Property mall” อีกหลายอยา่ง
ที�ตอบโจทยท์ั�งผูซื้ �อ ผูข้าย นกัลงทนุ ทั�ง
ในประเทศและตา่งประเทศ ที�ยงัไมเ่ปิดเผย 
ซึ�งจะเปิดใหท้ราบพรอ้มกนัเมื�อเปิดทดลอง
ใชง้านระบบสูส่าธารณะ 

“ในอดีตบรษัิทวีบียอนดเ์ราเป็นโบรก
เกอรอ์สงัหาฯ แบบเดมิๆ ที�ลกูคา้ตอ้งการ
อะไรเราก็มีนายหนา้หรอืตวัแทนหามาให ้
แตต่อ่ไปเราจะใชร้ะบบเทคโนโลยีเขา้มาชว่ย
คน้หาตวัตนอจัฉรยิะ ดีลกบัดีเวลลอปเปอร์
เพื�อนาํโครงการทั�วประเทศเขา้มาอยู่ใน
แพลตฟอรม์ของเราเพื�อสรา้งความหลาก
หลายใหก้บัลกูคา้ สินคา้ที�เขา้มาอยู่ใน
แพลตฟอรม์ของเราหลกัๆ จะเป็นบา้นและ
คอนโดมือ 1 สว่นมือ 2 ก็จะขยายไปดว้ย
ตามความสนใจของลกูคา้ ตอ่ไปคนจะ
มีบา้นงา่ยขึ �น ซึ�งเป็นความตั�งใจของเรา”  

คุณวรเดช กลา่วตอ่อีกวา่ “การเขา้มา
ทาํ property tech ในช่วงนี � เนื�องจาก
ผูบ้รโิภคมีความคุน้เคยกบัเทคโนโลยีมาก
ขึ �น และเห็นเป็นเรื�องง่าย ประกอบกบั
พฤตกิรรมของคนที�เปลี�ยนไป คนรุน่ใหม่
มีบา้นเป็นของตวัเองตั�งแต่อายยุงันอ้ย 
เพราะคา่ผอ่นถกูกวา่คา่เชา่ ซึ�งกลุม่นี �เอง
ที�มีความคุน้เคยกบัเทคโนโลยี และการ
เขา้มาเป็นเจา้แรกจะสรา้งความไดเ้ปรยีบ
มากกวา่กวา่คูแ่ขง่”

ตอยอดเฟส 2 นํา “คริปโต” แลกบาน 
พรอมเสริมสภาพคลองลุยยอดขาย
ตางประเทศ

ในเฟสแรก ของ “Property mall”
วีบียอนดใ์ชเ้งินลงทนุราว 30-50 ลา้นบาท
เพื�อสรา้งระบบคน้หาตวัตนอจัฉริยะ 
สว่นในเฟสตอ่ไปจะเปิดใหล้กูคา้นาํบา้นเก่า
มาแลกบา้นใหม่หรอืนาํบา้นมาแลกเงิน 

ตั้งเปา
ยอดขายแตะ

10,000
ลานบาท
ภายใน

5
ป

กินสวนแบง
การตลาด

5%
ของอุตสาหกรรม

อสังหาฯ
มูลคา

หนึ่งลาน
ลานบาท

โชวศักยภาพลํ้า
เตรียมเปดตัวแพลตฟอรม

ลุยเพิ่มยอดขายป 65
พรอมยื่น Filing เร็วๆ นี้ เสริมกําไรแกรง
ตอยอดเทคโนโลยีครบวงจร


