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• ARK Innovation ETF  

• First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF 

• VanEck Vectors Video Gaming and  
    eSports ETF 

• ARK Genomic Revolution ETF 

• KraneShares CSI China Internet ETF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 ประเด็นการลงทนุ 

9.45% 

จากการทีก่องทุน PWIN ลงทุนในหุน้วตักรรมทัว่โลกท าใหก้องทุนของเราแตกต่างจากกองทุนเทคโนโลยอีืน่ โดยเราสามารถลงทุนในขอบเขตทีก่วา้งกว่าหุน้เทคโนโลยี

ทัว่ไป และเนื่องจากกองทุนมลีกัษณะการลงทุนแบบ Fund of Funds ทีม่กีารบรหิารพอรต์แบบ active ท าใหเ้ราสามารถเพิม่/ลดสดัส่วนการลงทุนไดอ้ย่างคล่องตวั

และสามารถเลอืกธมีการลงทุนไดห้ลากหลาย โดยเฉพาะอย่างยิง่ในธมีทีม่โีอกาสการเตบิโตสงูในอนาคต เช่น การอ่านรหสัพนัธุกรรม โดยล่าสุดกองทุน PWIN ไดม้กีาร

ลงทุนในบรษิทั Crispr Therapeutics, Editas และ Intellia ซึง่เป็นบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกบันวตักรรมการวเิคราะหพ์นัธุกรรม การคดิคน้วธิกีารรกัษาโรคต่างๆ เป็น

ตน้  ทีผ่่านมาราคาหุน้ของบรษิทัเหลา่นี้ไดป้รบัเพิม่ขึน้อย่างมาก เนื่องจากบรษิทัไดร้บัประโยชน์จากการพฒันาของเทคโนโลยกีารตดัต่อยนี และ การผลติวคัซนีทีก่ าลงัเป็น

ทีต่อ้งการจากทัว่โลก อกีประเดน็หนึ่งทีเ่ป็นทีน่่าสนใจคอืสถติผิูใ้ชบ้รกิารออนไลน์ในปัจจุบนั โดยขอ้มลูจากการวจิยัของ Google และ Bain พบวา่ 1 ใน 3 ของจ านวน

ผูใ้ชบ้รกิารออนไลน์ในภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใตไ้ดเ้ริม่ใชบ้รกิารออนไลน์เป็นครัง้แรกเนื่องจากสถานการณ์โควดิ และกว่า 90% ของกลุ่มผูใ้ชบ้รกิารใหมเ่หล่านี้มี

แนวโน้มทีจ่ะใชแ้พลตฟอรม์ออนไลน์ต่อไปในอนาคต แสดงใหเ้หน็ถงึการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคอย่างถาวรทีจ่ะส่งผลต่อ new economy ในอนาคต 

นอกจากการใชบ้รกิารผ่านสือ่ออนไลน์แลว้ นวตักรรมอื่นๆกจ็ะยงัคงมบีทบาทในชวีติประจ าวนัต่อไปในระยะยาวเช่นกนั เราเชือ่ว่าการพฒันาต่างๆของนวตักรรมจะเป็นแรง

ขบัเคลือ่นส าคญัส าหรบัเศรษฐกจิโลกในอนาคต โดยในปี 2564 ทีจ่ะถงึนี้ เราจะยงัคงตดิตามสถานการณ์การลงทุนในดา้นสงัคม เศรษฐกจิ และนโยบายต่างๆของรฐับาล

อย่างต่อเนื่อง สุดทา้ยนี้เราขอขอบพระคุณทุกท่านทีใ่หก้ารสนบัสนุนอย่างดเีสมอมาและขออนุญาตใชโ้อกาสนี้สวสัดปีีใหมทุ่กท่านครบั 

 

7.28% 

9.94% 

42.76% 

5.69% 

PWIN + 77.27% 

Morningstar Global Market Index NR 14.22% 

 

กองทนุอีทีเอฟ ARKG ไดม้ีการลงทนุในบรษัิท Arcturus ประมาณ 6-7% 
โดยบรษัิทดงักลา่วเป็นผูน้  าในอตุสาหกรรมการพฒันาวคัซีนและยา 
นอกจากนีบ้รษัิทยงัมีการรว่มมือกบัโรงเรยีนแพทยใ์นสงิคโปร ์รวมถึงบรษัิท
พฒันาวคัซีนและบรษัิทยาชัน้น าทั่วโลกอื่นๆ โดยบรษัิท Arcturus มีการ
พฒันาวคัซีนส าหรบัโรคตา่งๆ เชน่ Covid-19 ไขห้วดัใหญ่ โรคหวัใจและ
หลอดเลอืด ลา่สดุบรษัิทไดร้บัการสั่งซือ้วคัซีนลว่งหนา้จากรฐับาลสงิคโปร์
เป็นมลูคา่มากกวา่ 100 ลา้นเหรยีญสหรฐัฯ แสดงใหเ้ห็นถงึความตอ้งการ
จากตลาดและแนวโนม้การรบัรูร้ายไดใ้นอนาคตของบรษัิท โดยวคัซีน
ส าหรบัโรค Covid-19 ของบรษัิท Arcturus (ARCT-021) มีขอ้ดีหลาย
ประการ เช่น การฉีดในปรมิาณต ่า (ประมาณ 1-10 ไมโครกรมั), 
ผลขา้งเคยีงต ่า และความสะดวกของอณุหภมูิการจดัเก็บ 

 

ในช่วงที่มกีาร lockdown กลุม่ผูบ้รโิภคในภมูิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้

จ านวนประมาณ 1 ใน 3 ไดเ้ริม่ใชบ้รกิารออนไลนเ์ป็นครัง้แรก และ 94% 

ของผูบ้รโิภคกลุม่นีค้ิดวา่จะใชบ้รกิารออนไลนต์อ่ไปในอนาคต เนื่องจาก

แพลตฟอรม์ออนไลนน์ีม้ีประโยชนแ์ละสะดวกสบาย ดงันัน้จงึเหน็ไดช้ดัวา่

พฤติกรรมของผูบ้รโิภคเปลีย่นไปใชแ้พลตฟอรม์ออนไลนอ์ยา่งตอ่เนื่องและ

ถาวร 

 

 

 

• แนวโน้มการพัฒนาวัคซนี Covid-19 ของบริษัท Arcturus 

 .company. 

 

 

• การเปลี่ยนแปลงพฤตกิรรมของผู้บริโภคอยา่งถาวร 

 

 

 

มมุมองของผูจ้ดัการกองทุน 

 

สดัสว่นการลงทนุ ณ 30 พฤศจกิายน 2563 

 

http://www.phillipasset.co.th/
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Source: http://www.morningstarthailand.com/th/  

 
 

 

 Phillip World Innovation Fund ประเดน็การลงทนุ  

ปัจจุบนัอตุสาหกรรมเกมไดเ้ปลี่ยนจากเกมออฟไลนม์าเป็นเกมออนไลน์
ซึ่งเกมออนไลนเ์ป็นที่นิยมอย่างมากและสรา้งก าไรไดม้ากที่สดุส าหรบั
อตุสาหกรรมเกม รายไดข้องเกมออนไลนส์ว่นใหญ่มาจากภมูิภาคเอเชีย
แปซิฟิก ซึง่น าโดยประเทศจีน โดยปีที่แลว้ รายไดจ้ากเกมออนไลนส์งูกวา่ 
อตุสาหกรรมภาพยนตป์ระมาณ 4 เท่า ขอ้มลูเหลา่นีแ้สดงใหเ้ห็นถึงการ
เติบโตที่มีศกัยภาพสงูของอตุสาหกรรมเกมในอนาคต โดยอปุกรณห์ลกั
ในการเลน่เกมออนไลนค์ือโทรศพัทม์ือถือ ที่สดัสว่นประมาณ 50% สว่นท่ี
เหลอืเป็นการเลน่ผา่นคอมพิวเตอรแ์ละเครือ่งเลน่เกมคอนโซล 

3 ประเด็นหลักส าหรับมุมมองการลงทุนในระยะยาว  

(1) การเติบโตของ อุตสาหกรรมเทคโนโลยีชี วภาพ  นวัตกรรม
เทคโนโลยี ชีวภาพมีบทบาทในการพัฒนาการหาล าดับดี เอ็นเอและ
กระบวนการผลิตวัคซีน โดยเฉพาะส าหรับวัคซีน mRNA อย่างไรก็ตามเรา
ยังคงตอ้งติดตามเรื่องคุณภาพ ผลขา้งเคียง และการอนุมัติวคัซีนต่อไป การ
พัฒนาในการอ่านพันธุกรรมท าใหมี้การพัฒนาวัคซีนเพ่ือรักษาโรคอ่ืนๆท่ีมี
ความซบัซอ้นไดม้ากขึน้ โดยเราเช่ือว่าในอนาคตเทคโนโลยีชีวภาพจะมีความ
ตอ้งการสงูขึน้และเป็นธีมการลงทนุท่ีน่าสนใจ  

(2) การเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภค ในปัจจุบนั พฤติกรรมของ
ผูบ้ริโภคไดเ้ปล่ียนไปพึ่งพาช่องทางออนไลนม์ากขึน้และเป็นการเปล่ียนแปลง
อย่างถาวร ดงันัน้นวตักรรมอินเทอรเ์น็ตจึงเป็นธีมท่ีน่าสนใจต่อการลงทุนใน
ระยะยาว นอกจากนั้นเรายังไดเ้ห็นแนวโน้มการใช้อินเทอรเ์น็ตท่ีเพิ่มขึน้ใน
ประเทศจีน ดงันัน้จงึเป็นโอกาสที่น่าจบัตาส าหรบัการลงทนุในปีหนา้  

(3) มาตรการกระ ตุ้นจากรัฐบาลสหรัฐอเมริกาและจีน  ส  าหรับ
สหรฐัอเมรกิา แมว้า่ Biden จะชนะการเลือกตัง้ประธานาธิบดี แตเ่รายงัคงตอ้ง
ใหค้วามส าคญักบัโครงสรา้งของคณะวฒุิสภา(ล่าสุดมีโอกาสว่า Republican 
จะไดค้รองเสียงขา้งมาก) ในฝ่ังเอเชีย ประเทศจีนมีแผนพฒันาเศรษฐกิจและ
สงัคม 5 ปีฉบบัท่ี 14 ท่ีเนน้การบรโิภคภายในประเทศและการพฒันาเศรษฐกิจ
จีน ทัง้นีน้โยบายกระตุน้เศรษฐกิจและนโยบายการคลงัของทัง้สองประเทศนี้
จะมีความส าคญักับเศรษฐกิจโลกอย่างมาก รวมถึงประเด็นการคา้ระหว่าง
ประเทศ พลงังาน และ โครงสรา้งพืน้ฐานเช่นกนั  

 

 

 

• การเตบิโตของอุตสหกรรมเกม 

 

 

 

 

NAV (ณ 30/11/2563)              17.7271 

ผลตอบแทน 3 เดอืน     8.73% 

ผลตอบแทน 6 เดอืน      39.71% 

ผลตอบแทนตัง้แต่ตน้ปี (จนถงึ 30/11/2563)   75.42% 

ผลตอบแทน 1 ปี         73.50%            

ผลตอบแทน 3 ปี             -- 

ผลตอบแทนตัง้แต่วนัทีจ่ดัตัง้กองทุน (จนถงึ 30/11/2563) 77.27% 

มลูค่าทรพัยส์นิรวม (ลา้นบาท)   465.57 

วนัจดัตัง้กองทุน            08/10/2561 

http://www.phillipasset.co.th/

