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Cloud Computing เป็นการใหบ้รกิารทางเทคโนโลยทีีไ่ม่ใช่เพยีงการ

ฝากจดัเกบ็ขอ้มูลหรอืไฟล์ต่างๆ บนอนิเตอร์เน็ต แต่รวมถึงการประมวลผลขอ้มูล 

การติดตัง้ และดูแลระบบและเครือข่ายผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ซึ่งผู้ใช้บรกิารเอง

สามารถเลอืกและกาํหนดกาํลงัและปรมิาณไดต้ามตอ้งการ และสามารถเขา้ถงึขอ้มูล

จากทีไ่หนกไ็ด ้ซึง่เป็นเทคโนโลยทีีม่ใีหบ้รกิารมาระยะหน่ึงแล้วแต่เพิง่มกีระแสและ

ความตอ้งการเพิม่มากขึน้อย่างกา้วกระโดดในช่วงทีม่กีารระบาดของไวรสัโควดิ-19 

ที่หลายประเทศและบรษิัทต่างๆ ต้องมีการใช้นโยบายจํากดัการเดินทางและการ

ติดต่อแบบใกล้ชดิให้น้อยที่สุดเพื่อลดการแพร่ระบาด ดงันัน้การนําโปรแกรมและ

ระบบต่างๆ ขึน้ระบบ Cloud Computing จงึเป็นทีต่อ้งการอย่างมาก

Special Report: Cloud Report

โดย คุณศุภกร ตุลยธญั, CFA – ประธานเจา้หน้าทีก่ารลงทุน

และ คุณวริยิา โภไคศวรรย์ - ผูจ้ดัการกองทุน ฝ่ายการลงทุนต่างประเทศ

Source: WishdomTree

Source:https://www.smarttech.co.th/solutions/cloud-computing-solution/

สง่ผลใหม้ลูค่าทางตลาดของบรษิทัจดทะเบยีนทีท่าํธุรกจิเกีย่วเน่ืองกบั Cloud มมีลูค่ารวมกนัถงึ $2.3 ลา้นลา้นดอลลาร ์สรอ.ในเดอืน 

กรกฎาคม 2021 เตบิโตขึน้ถงึ 130%ภายในระยะเวลาเพยีง 11 เดอืน (Robinson, 2021)

จากภาพจะเห็นได้ว่าบริษัทผู้ใช้บริการไม่จําเป็นต้องลงทุนด้าน 

Hardwareหรือ  Software ทั ้ง ร ะบบ  ยกตัวอย่ า ง เช่ น  Server และ

Hard Drive หลกัสว่นใหญ่จะถูกโอนไปใชอ้ยู่ในส่วนของผูใ้หบ้รกิารระบบ 

Cloud Computing และจะช่วยลดภาระการดูแลและ upgrade เครื่องมอื

และระบบต่างๆ ในสว่นของผูใ้ชบ้รกิาร

ประเภทการใหบ้รกิาร Cloud Computing สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น

3 แบบดว้ยกนั

1) Software as a Service (SaaS) เป็นผูใ้หบ้รกิารหรอืใหเ้ชา่ Software 

หรอื Application ผ่านอนิเตอรเ์น็ต โดยระบบทุกอย่างจะอยู่บน Cloud 

System โดยผูใ้ชบ้รกิารไม่ตอ้งตดิตัง้ระบบหรอืโปรแกรม และสามารถใช้

บรกิารจากทีไ่หนกไ็ดต้วัอย่างทีช่ดัเจนทีส่ดุ คอื Gmail หรอื Google Docs

ทีผู่ใ้ชบ้รกิารสามารถเขา้ใชผ้่านคอมพวิเตอร ์หรอื Smartphone ไดทุ้กที่
Source: WishdomTree

2) Platform as a Services (PaaS) ผูใ้หบ้รกิารระบบสาํหรบันกัพฒันา Application (Application Developer) ทีจ่ะมรีะบบ

ประมวลผล เครอืขา่ย และสภาพแวดลอ้มต่างๆไวส้าํหรบัทดสอบ Software ของนกัพฒันา Application ตวัอย่างคอื Amazon Web

Services (AWS) ทีใ่หบ้รกิารแก่ Boom Supersonic ซึง่เป็นผูผ้ลติเครือ่งบนิ Super Sonic ทีส่ามารถสง่มอบเครื่องบนิโดยใชร้ะยะเวลาที่

ส ัน้กว่าของ Concorde เกอืบครึง่ เน่ืองจากใชเ้วลาในการทดลองระบบบน AWS สัน้ลง เน่ืองจาก AWS สามารถเพิม่กาํลงัการทดสอบ

จากปกติ 53 ลา้น computer hours เป็น 100 ลา้น computer hours อย่างง่ายดาย (WisdomTree Cloud Computing Research Team,

2021)

3) Infrastructure as a Service (IaaS) เป็นผูใ้หบ้รกิารโครงสรา้งพืน้ฐาน Hardware หน่วยประมวลผล ระบบจดัเกบ็ขอ้มลู

อุปกรณ์ต่างๆ ตวัอย่างผูใ้หบ้รกิาร คอื Amazon Web Services และ Microsoft Azure
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จะเหน็ไดว้่าบรกิาร Cloud Computing ไม่ไดม้ไีวใ้หเ้ฉพาะบรษิทัขนาดใหญ่ทีจ่ะยา้ยเขา้สู่ระบบ Cloud ในการประหยดัเวลา

และต้นทุนในการบริหารจัดการ รักษาระบบ ITแต่บริษัทขนาดเล็ก หรือบริษัทที่เพิ่งจัดตัง้ใหม่ก็สามารถเข้ามาใช้ระบบ

Cloud Computing ไดเ้ช่นกนัจากการคดิค่าบรกิารแบบทีล่กูคา้สามารถออกแบบและจาํกดัปรมิาณการใชแ้ละค่าใชจ้่ายได ้และจะช่วย

บรษิทัทีเ่พิง่จดัตัง้ใหม่ลดระยะเวลาในการวางระบบ และในอนาคตหากระบบอนิเตอรเ์น็ต มกีารพฒันาประสทิธภิาพและความเรว็ใหส้งู

ยิง่ขึน้และครอบคลุมพืน้ทีก่วา้งมากขึน้ จะยิง่ทาํใหร้ะบบ Cloud Computing มปีระสทิธภิาพและขยายบรกิารใหค้รอบคลุมไดม้ากขึน้

Bessemer Venture Partners(BVP) บรษิทั Venture Capital ทีม่คีวามชาํนาญดา้นการลงทุนในอุตสาหกรรม Cloud Computing

มมีุมมองถงึการเตบิโตโดยเฉพาะการยา้ยจากโครงสรา้งการทาํงานแบบเดมิ (On-Premise) ขึน้สูโ่ครงสรา้งแบบ Cloud Computing ที่

ยงัสามารถเตบิโตอย่างต่อเน่ืองไดอ้กีหลายปี โดยเหน็ไดจ้ากการเตบิโตของกลุ่ม cloud startups ทีเ่พิม่มากขึน้ในหลายประเทศทัว่โลก 

โดยถ้าดูจาก the Cloud 100 list จะเหน็ว่ามกีลุ่มบรษิทัทีไ่ม่ใช่สญัชาตอิเมรกินัอยู่ถงึ 30% ในปีน้ี (Robinson, 2021) และยิง่หลาย

บรษิทัยา้ยขึน้สู่ระบบ Cloud Computing มากขึน้จะยิง่ผลกัดนัใหบ้รษิทัทีเ่หลอืยา้ยตามมา และล่าสุด Nasdaq เองกไ็ดป้ระกาศทีจ่ะ

เริม่ยา้ยตลาดหลกัทรพัย์ของ Nasdaq ในเขตอเมรกิาเหนือขึน้สู่ระบบ Cloud Computing ในปี 2022 และวางแผนที่จะเอาตลาด

หลกัทรพัยอ์กีกว่า 25 แห่งทัว่โลกขึน้สูร่ะบบ Cloud Computing ภายในระยะเวลา 10 ปี

โดยในไม่ชา้ Cloud Computing จะเป็นระบบหลกัทีใ่ชแ้ละเตบิโตไปพรอ้มกบัหลายอุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรม AI Software 

ทีค่าดว่าจะเตบิโตเพิม่ขึน้ 21.3% ในปี 2022 และมขีนาดของอุตสาหกรรมอยู่ที ่$62.5 พนัลา้นดอลลาร ์สรอ. นอกจากนัน้ยงัม ีHealth 

Care, Automotive, Gaming และอกีหลายอุตสาหกรรม (WisdomTree Cloud Computing Research Team, 2021) โดยสรุป

อุตสาหกรรมธุรกจิ Cloud Computing ยงัมคีวามสามารถทีจ่ะเตบิโตไดอ้กีในระยะยาว แต่ดว้ยสถานการณ์แนวโน้มนโยบายการเงนิ

ของธนาคารกลางหลกัในปัจจุบนัโดยเฉพาะ FED ทีเ่ริม่เขม้งวดมากขึน้ตามอตัราเงนิเฟ้อทีเ่ร่งตวัสงูขึน้จะเขา้มาสรา้งความผนัผวนใน

ตลาดการเงนิไดเ้ป็นระยะตามกระแสขา่ว หรอืขอ้มลูเศรษฐกจิทีส่งูกว่าความคาดหมายทีส่ะทอ้นถงึการปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้ทีเ่รว็กว่า

ความคาดการณ์ของตลาด ซึง่จะเป็นเพยีงความผนัผวนระยะสัน้โดยนักลงทุนผูส้นใจการลงทุนในธมี Cloud Computing โดยเฉพาะ

กลุ่ม SaaS สามารถลงทุนผ่าน “กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล คลาวด์ คอมพิวต้ิง (PRINCIPAL GCLOUD)” (กองทุนน้ีลงทุน

กระจุกตัวในกลุ่ม อุตสาหกรรมเทคโนโลยี ผู้ลงทุนอาจสุญเสีย เงินลงทุนจํ านวนมาก) ซึ่ ง เ ป็นกองทุนที่ลงทุนผ่ าน

WisdomTree Cloud Computing UCITs ETF ทีม่จีุดเด่นในการลงทุนอยู่ทีก่ารคดักรองหุน้ตามดชันี BVP Nasdaq Emerging Cloud 

ทีเ่ป็นการคดักรองบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหุน้สหรฐัฯ และดําเนินธุรกจิในกลุ่ม SaaS ทีต่้องมกีารเตบิโตของรายไดใ้นช่วงทีผ่่านมา

ไม่ตํ่ากว่า 7% และมกีารจดัน้ําหนักการลงทุนแบบ Equal Weight นอกจากนัน้ยงัมกีระบวนการคดักรองตามระบบ ESG เพื่อใหไ้ด้

ตามเกณฑข์อง United Nation Global Compact และไม่มรีายไดห้ลกัมาจากธุรกจิการคา้อาวุธสงคราม ยาสูบ และถ่านหนิ เพื่อ

สนบัสนุนความยัง่ยนืของบรษิทั 
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กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล คลาวด์ คอมพิวต้ิง

Principal Global Cloud Computing Fund (PRINCIPAL GCLOUD)
(กองทุนนี้ลงทุนกระจุกตวัในกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลย ีผูล้งทุนอาจสุญเสยีเงนิลงทุนจาํนวนมาก)
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• ลงทุนในกองหลกั (Master Fund) ชื่อ WisdomTree Cloud Computing UCITs ETF Share Class USD Acc

• ลงทุนแบบ Passive Fund อา้งองิตามดชันี BVP NASDAQ Emerging Cloud Index ทีเ่ป็นดชันีสาํหรบับรษิทัเกดิใหม่ใน

ตลาดทีส่รา้งรายไดห้ลกัจากการใหบ้รกิารระบบ Cloud และ Software

• ธุรกจิในอุตสาหกรรม Cloud และ Software มลีกัษณะเฉพาะตวัคอื บรษิทัทีส่ามารถใหบ้รกิารตอบโจทยล์ูกคา้ไดต้รงจุด จะ

สามารถขยายตวัไดอ้ย่างรวดเรว็มากเน่ืองจากธุรกจิทาํอยู่บนโลก Digital ทัง้หมด

• บรษิทัทีก่องทุนเขา้ลงทุนสว่นใหญ่เป็นบรษิทัทีม่กีารเตบิโตสงูเเละมชี่องว่างในตลาดใหเ้ตบิโตอกีมาก ซึง่ส่วนใหญ่เป็นธุรกจิ

แบบ SaaS (Software as a Service) ทาํรายไดจ้ากการเกบ็ Subscription ทาํใหม้รีายไดท้ีม่ ัน่คงมาก

ศกึษาขอ้มลูเพิม่เตมิ: https://www.principal.th/th/principal/GCLOUD-Aทีม่า
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คาํเตือน: ผูล้งทุนควรทาํความเขา้ใจลกัษณะสนิคา้ (กองทุน) เงือ่นไข ผลตอบแทน และ ความเสีย่งก่อนตดัสนิใจลงทุน/ กองทุน PRINCIPAL GCLOUD กองทุน

รวมนี้ลงทุนกระจุกตวัในประเทศสหรฐัอเมรกิา ผูล้งทุนจงึควรพจิารณาการกระจายความเสีย่งของพอรต์การลงทุนโดยรวมของตนเองดว้ย/กองทุนหลกัมกีาร

ลงทุนกระจุกตวัในหมวดอุตสาหกรรมเทคโนโลย ี(Technology Sector) ซึง่มคีวามเสีย่งจากการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมของผูบ้รโิภค และความลา้สมยัของสนิคา้ 

ดงันัน้ หากมปัีจจยัลบทีส่่งผลกระทบต่อการลงทุนดงักล่าวผูล้งทุนอาจสญูเสยีเงนิลงทุนจาํนวนมาก และอาจมคีวามเสีย่งและความผนัผวนของราคาสงูกวา่กองทนุ

รวมทัว่ไปทีม่กีารกระจายหลายอุตสาหกรรม/ กองทุนมนีโยบายลงทุนในต่างประเทศ ผูล้งทุนอาจจะขาดทุนหรอืไดร้บักาํไรจากอตัราแลกเปลีย่น/หรอืไดร้บัเงนิคนื

ตํ่ากว่าเงนิทุนเริม่แรกได/้ บรษิทัจดัการใชส้ญัญาซื้อขายล่วงหน้าเพือ่เป็นเครื่องมอืในการป้องกนัความเสีย่งดา้นอตัราแลกเปลีย่นของกองทุน (Hedging) ขึน้อยู่

กบัดุลยพนิิจของผูจ้ดัการกองทุน/ ผลการดาํเนินงานในอดตีมไิดเ้ป็นสิง่ยนืยนัถงึผลการดาํเนินงานในอนาคต

https://www.it24hrs.com/2015/cloud-computing-and-cloud-definition/
https://www.bvp.com/cloud100/where-the-cloud-is-headed-2021?from=feature

	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Slide Number 3

