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ในปัจจุบนัเชื่อว่านกัลงทุนหลายท่านอาจจะคุน้หกูบัคาํว่า “Thematic Investment” กนัอยู่บา้งไมม่ากกน้็อย วนัน้ีเราจะมาเล่า

ใหฟั้งถงึความหมาย และอพัเดทธมีการลงทุนทีน่่าสนใจ โดยในช่วง 5-6 ปีผ่านมา Thematic Investment ถอืว่าเป็นการลงทุนทีไ่ดร้บั

ความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆ เน่ืองจากเป็นการลงทุนที่มุ่งเน้นในการจบักระแสการเปลี่ยนแปลงหลกัที่สําคญัของโลกในระยะยาวเช่น

ทางด้าน เศรษฐกจิ สงัคม สิง่แวดลอ้ม และโครงสร้างประชากร หรอืทีเ่ราเรยีกกนัสัน้ๆ ว่า “Megatrend” ซึง่ทุกๆ การเปลีย่นแปลง

ของ Megatrend ย่อมทาํใหเ้กดิการแขง่ขนัทางธุรกจิในอุตสาหกรรมต่างๆทีเ่ปลีย่นไป ดงันัน้ความสามารถในการปรบัตวัของบรษิทัให้

สอดคล้องกบัการเปลี่ยนแปลงและนวตักรรมในอนาคตจึงเป็นสิง่สําคัญที่นักลงทุนไม่ควรมองข้าม ยกตัวอย่างเช่น การมาของ

Smartphone ในช่วงปี 2010 ทีส่ามารถรองรบัการเชื่อมต่ออนิเตอรเ์น็ตความเรว็สงูได ้ทําใหบ้รษิทัผลติโทรศพัทเ์คลื่อนทีห่ลายแห่งที่

ไม่สามารถปรบัตวัไดท้นัตอ้งเสยีสว่นแบ่งการตลาดไปเกอืบหมด

อย่างไรกต็ามการยอมรบันวตักรรมใหม่ๆ ในสงัคมทีเ่กดิจากการเปลีย่นแปลง

ของ Megatrend สามารถอธบิายไดด้ว้ยทฤษฎ ีThe Diffusion of Innovations ของ 

Everett Rogerโดยแนวคดิน้ีไดแ้บ่งกลุ่มคนในสงัคมทีจ่ะยอมรบัการแพร่กระจายของ

นวตักรรมใหม่ๆไวด้งัน้ี

CIO’s View: December 2021
เกาะกระแสการลงทนุแห่งอนาคตไปกบั Thematic Investment

โดย คุณศุภกร ตุลยธญั, CFA – ประธานเจา้หน้าทีก่ารลงทุน

และ คุณวรณุ ทรพัยท์วกุีล - ผูจ้ดัการกองทุน ฝ่ายการลงทุนต่างประเทศ 8 ธนัวาคม 2564

Source: wikiperdia.org

1) Innovators คอืผูค้นกลุ่มแรกในสงัคมทีช่ืน่ชอบเทคโนโลย ีหรอืผูใ้ชง้านทีม่คีวามรูด้า้นเทคโนโลย ีหรอืนกัประดษิฐ ์ทีส่รา้ง

กระบวนการยอมรบัและถ่ายถอดใหค้นกลุ่มต่อไป

2) Early Adopters เป็นกลุ่มผูค้นทีช่อบลองอะไรใหม่ๆ และมคีวามสนใจขา่วสารใหมอ่ยู่เสมอ เป็นตวัเร่งใหเ้กดิการยอมรบัต่อนวตักรรม

ใหม่ๆต่อสงัคมโดยบอกเล่าต่อดว้ยประสบการณ์ตรง ซึง่คนกลุ่มน้ีจดัว่ามคีวามสาํคญัต่อการยอมรบันวตักรรมใหม่ๆ ของสงัคมมากทีส่ดุ

3) Early Majority เป็นคนกลุ่มใหญ่ของสงัคมทีต่อ้งการใชเ้วลาในการตดัสนิใจ โดยทีค่าํนึงถงึประโยชน์ทีจ่ะไดร้บัและความง่ายในการใช้

งานเป็นหลกั

4) Late Majority เป็นคนกลุ่มใหญ่ทีส่ดุในสงัคมอกีกลุ่มหน่ึง ทีจ่ะมกีารยอมรบันวตักรรมหรอืเทคโนโลยใีหม่ๆ  เมื่อมคีวามจาํเป็นจรงิๆ

5) Laggards คอืกลุ่มสดุทา้ยของสงัคมทีจ่ะยอมรบันวตักรรม คนกลุ่มน้ีจะยอมรบันวตักรรมกโ็ดยการรบัฟังขอ้มลูจากคนรอบขา้ง หรอื

บงัคบัโดยสถานการณ์หรอืโดยหน้าทีท่ีเ่กีย่วขอ้งกบันวตักรรม

เพื่อใหท้่านผูอ่้านเหน็ภาพ Thematic Investment ไดด้ขี ึน้ยิง่ขึน้เราจงึขอยกตวัอย่างธมีการลงทุนทีน่่าสนใจดงัน้ี

• Healthcare Innovation

เน่ืองจากปัจจุบนัผูค้นได้ให้ความสําคญักบัการดูแลรกัษาสุขภาพมากขึน้ ประกอบกบั

การทีป่ระชากรโลกจะมจีํานวนผู้สงูอายุมากขึน้เรื่อยๆ ในอนาคต โดยคาดว่าประชากร

โลกทีม่อีายุมากกว่า 65 ปี จะเพิม่ขึน้ไปมากกว่า 1,500 ลา้นคน ในปี 2050 จากปัจจุบนัที่

ประมาณ 700 ลา้นคน จงึทาํใหแ้นวโน้มในการใชจ้่ายเพื่อดแูลรกัษาสขุภาพมากขึน้ ไม่ว่า

จะเป็นทัง้ดา้นการตรวจหา บาํรุง ป้องกนั หรอืรกัษา โดยจากรายงานของ Deloitte พบว่า

ในช่วงปี 2015-2019 ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพของผู้คนทัว่โลกมีอัตราการเติบโตต่อปี

(CAGR) อยู่ที่ 2.8% จะเพิม่ขึน้ไปอยู่ที่ 3.9% ในช่วงปี 2020-2024 และจะมากกว่าใน

กลุ่มประเทศกําลงัพฒันาทีจ่ะมกีารใช่จ่ายทางด้านสุขภาพเพิม่ขึน้ที่อตัราประมาณ 5% 

CAGR ในช่วงปีขา้งตน้ 

Source:https://www.innovationpolicyplatform.org/www.innov

ationpolicyplatform.org/workshop-digital-health-

innovations/index.html 
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Source:https://www.e-spincorp.com/rising-of-the-age-of-ai-

robot-lawyer-and-computer-judge/

• Robotics

เทคโนโลยเีกี่ยวขอ้งกบัหุ่นยนต์ได้กลายมาเป็นส่วนสําคญัของชวีติผู้คนมากขึ้น

เรื่อยๆ ในปัจจุบนั ไม่ว่าจะเป็นในโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อเพิม่ประสทิธภิาพการ

ผลติ หุ่นยนต์สําหรบัระบบโลจสิติกส์ หุ่นยนต์ทางด้านการแพทย์ หรือหุ่นยนต์ที่

ช่วยอาํนวยความสะดวกในชวีติประจาํวนัต่างๆ ทาํใหอุ้ตสาหกรรมหุ่นยนตเ์ป็นหน่ึง

ในอุตสาหกรรมทีม่กีารเตบิโตเรว็ทีส่ดุ ซึง่คาดว่าจะมอีตัรา CAGR ที่ 17.5% ในชว่ง 

6 ปีขา้งหน้า โดยมปัีจจยัสนบัสนุนหลกัดงัน้ี

1) อตัราสว่นจาํนวนประชากรโลกในวยัทาํงานในอนาคตทีม่แีนวโน้มจะลดลงเรื่อยๆ จากปี 2020 เป็นตน้ไป

2) ราคาหุ่นยนตร์สําหรบัอุตสาหกรรมการผลติมรีาคาลดลงเรื่อยๆ โดยนับตัง้แต่ปี 1990 ถึงปัจจุบนั ราคาหุ่นยนต์ในประเทศสหรฐัฯ 

ปรบัตวัลดลงประมาณ 50% ในขณะทีค่่าแรงงานโดยเฉลีย่ปรบัตวัสงูขึน้กว่า 100%

3) ความขดัแยง้ทางการคา้ระหว่างประเทศสหรฐัฯ และจนี รวมไปถงึการแพร่ระบาดของ COVID-19 กลายเป็นความเสีย่งทีท่ําใหบ้รษิทั

หลายแห่งพจิารณาปรบัเปลีย่นห่วงโซ่การผลติใหส้ัน้ลง หรอืยา้ยกลบัสูป่ระเทศตนเอง

• Millennials
เป็นธมีทีเ่น้นการลงทุนสอดคลอ้งกบั lifestyle และการจบัจ่ายใชส้อยของกลุ่มคนเป้าหมาย

ทีเ่ป็นประชากร Gen Y และ Gen Z ทีเ่กดิในช่วงปี 1980 - 2000 โดย Millennials เป็น

กลุ่มคนทีใ่ชช้วีติอยู่กบัเทคโนโลยตีลอดเวลา สามารถยอมรบัและปรบัตวัเขา้กบันวตักรรม

ใหม่ๆ ไดโ้ดยง่าย และมสีดัสว่นการใชจ้่ายในสนิคา้และบรกิารทีม่รีาคาสงูกว่าเพื่อแลกกบั

ประสบการณ์ที่ดีขึ้น มากกว่าคนกลุ่ม Gen X และ Baby Boomers โดยในปี 2030 

คาดการณ์ว่าคนกลุ่ม Millennials จะกลายเป็นคนกลุ่มหลักที่ 75% ของประชากรวัย

ทาํงานในประเทศสหรฐัฯ

• Electric Vehicle
เชื่อว่ารถยนตรไ์ฟฟ้าหรอื “EV” เป็นคําคุน้หูทีห่ลายๆ คนพูดถึงในโลกยุคปัจจุบนั 

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทําให้ราคาของรถ EVปรบัตัวลงมากเทียบกบัเมื่อ

หลายปีก่อนส่งผลใหผู้้คนทัว่ไปสามารถเขา้ถงึไดม้ากขึน้ โดยในปี 2020 ยอดขาย

รถ EV เพิ่มขึ้นถึง 45% ซึ่งคาดว่าจะเพิ่มขึ้นมากกว่า 70% ในปีน้ี และมีอัตรา

CAGR ที ่29% ในอกี 10 ปีขา้งหน้า มากไปกว่านัน้ปัจจยัสนบัสนุนระยะยาวของธมี

น้ีคอืการทีป่ระเทศกลุ่มผูนํ้าของโลกเช่น สหรฐัฯ สหภาพยุโรป ญีปุ่่ น และจนี

ไดม้นีโยบายทีมุ่่งเน้นไปในการลดปรมิาณการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก (Net Zero Emission) เหมอืนกนัซึง่คาดว่าจะทําใหย้อดขายรถ EV

เพิม่ขึน้ไปที ่38% ของยอดขายรถยนตร์ทัว่โลก ในปี 2040 จากเหตุผลขา้งต้นทําให้กลุ่มอุตสาหกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัการผลติรถ EV มี

ความน่าสนใจมากขึน้ในระยะยาวตัง้แต่กลุ่มบรษิทัทีอ่ยู่ต้นน้ําเช่นบรษิทัทีท่ําเหมอืงลเิทยีม จนไปถงึปลายน้ําเช่นบรษิทัผูจ้ดัจําหน่ายรถ

EV ต่างๆ

Source:https://www.wallbox.in.th/category/ev-car/
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โดยสรุปแลว้ Thematic Investment คอืการลงทุนทีต่อ้งอาศยัทัง้การวเิคราะหแ์บบ Top-down เพื่อทีจ่ะเสาะหา Megatrend ทีม่ี

ความน่าสนใจ และการวิเคราะห์แบบ Bottom-up เพื่อแสวงหาบริษัทที่มีศักยภาพในการคิดค้นนวัตกรรมที่ก้าวหน้า รวมไปถึง

ความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตได้ นักลงทุนผู้สนใจการลงทุนในธีมข้างต้นสามารถลงทุนผ่าน

“กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อินโนเวชัน่” (PRINCIPAL GINNO)

กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อินโนเวชัน่ (PRINCIPAL GINNO)
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คาํเตอืน

• ผูล้งทุนควรทาํความเขา้ใจลกัษณะสนิคา้(กองทุนรวม) เงือ่นไข ผลตอบแทนและความเสีย่งก่อนตดัสนิใจลงทุน

• กองทุน PRINCIPAL GINNO กองทุนทีล่งทุนกระจุกตวัในประเทศสหรฐัอเมรกิาและญีปุ่่ น ผูล้งทุนจงึควรพจิารณาการกระจายความเสีย่งของพอร์ต

การลงทุนโดยรวมของตนเองดว้ย

• กองทุนมนีโยบายลงทุนในต่างประเทศ ผูล้งทุนอาจจะขาดทุนหรอืไดร้บักาํไรจากอตัราแลกเปลีย่น/หรอืไดร้บัเงนิคนืตํ่ากว่าเงนิทุนเริม่แรกได/้ บรษิทั

จดัการใช ้สญัญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเป็นเครื่องมอืในการป้องกนัความเสีย่งดา้นอตัราแลกเปลีย่นของกองทุน (Hedging) ขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของ

ผูจ้ดัการกองทุน

• ผลการดาํเนินงานในอดตี มไิดเ้ป็นสิง่ยนืยนัถงึผลการดาํเนินงานในอนาคต

• Metaverse

หลงัจากทีน่าย Mark Zuckerberg ประกาศเปลีย่นชื่อบรษิทัจาก Facebook เป็น

Meta Platforms และจะมุ่งเน้นความสาํคญักบัการใหป้ระสบการณ์ในโลกเสมอืนจรงิ

หรือ “Metaverse” แก่ผู้ใช้บริการ ทําให้ผู้คนตื่นตัวกบัแนวคดิของโลกเสมอืนจริง

มากขึน้ ซึง่กค็อืการสรา้งสภาพแวดลอ้มทีผ่สานโลกแห่งความจรงิและเทคโนโลยเีขา้

ดว้ยกนั ทีจ่ะทาํใหผู้ค้นสามารถออกไปใชช้วีติและทาํกจิกรรมร่วมกนัไมว่่าจะเป็น การ

ออกกาํลงักาย เล่นเกมส ์ชมงานเทศกาลดนตร ีหรอืการท่องเทีย่ว ทัง้ทีจ่รงิๆแลว้เรา

กําลงัทํากจิกรรมนัน้ๆ อยู่ในบ้านของตนเอง โดยที่จะมเีทคโนโลยี Virtual Reality 

(VR) และ Augmented Reality (AR) เขา้มาช่วยในการเชือ่มโยงผ่านอนิเทอรเ์น็ตเขา้

สูโ่ลกเสมอืนจรงิ

Source:https://zipmex.com/th/learn/facebook-metaverse/

ศกึษาขอ้มลูเพิม่เตมิ: https://www.principal.th/th/principal/GINNO-A

กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ โกลบอล อนิโนเวชัน่ (PRINCIPAL GINNO) 

เป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Fund) เน้นลงทุนในหุน้กลุ่ม

ธุรกจิชัน้นําทีเ่ตบิโตไปพรอ้มกบั Megatrends นวตักรรม

เทคโนโลยเีปลีย่นแปลงสูโ่ลกอนาคต ลงทุนในธุรกจิดา้นเทคโนโลย ี

ธุรกจิในกลุ่ม Millennial และกลุ่มธุรกจิ Healthcare ตอบโจทยน์กั

ลงทุนทีต่อ้งการเพิม่โอกาสในการลงทุนและโอกาสรบัผลตอบแทนที่

เหมาะสม

https://population.un.org/
https://www2.deloitte.com/
http://www.mckinsey.com/
http://www.mordorintelligence.com/
http://www.iea.org/
https://www.principal.th/th/principal/GINNO-A
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