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 สืบเน่ืองจาก Fund Talk คร้ังท่ีแลว ทาง LHFUND ไดเล็งเห็นวาเศรษฐกิจดิจิตอลน้ันเปนอีกแนวคิดหน่ึงท่ีนาสนใจเขาลงทุน เราจึงตัดสิน

ใจออกกอง LHDIGITAL ซ่ึงเปนกอง Feeder Fund ท่ีเขาไปลงทุนในกองทุน AXA WF Framlington Digital Economy Fund โดยปจจุบันกองทุน

จะเนนลงทุนในบริษัทท่ีเก่ียวของกับ Value Chain ของเศรษฐกิจดิจิตอล โดยตัวอยางท่ีชัดเจนท่ีสุด คือ ธุรกิจ E-Commerce หรือ การซ้ือขายสินคา

และบริการผานชองทางออนไลนนั่นเอง 

อางอิงขอมูลจาก AXA แสดงใหเห็นวา ยอดขายสินคาและบริการผาน E-Commerce ทั่วโลกนั้นกำลังมีสวนแบงตลาดเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องเมื่อ

เทียบกับยอดคาปลีกท่ัวโลก โดยในป 2016 สัดสวนยอดขาย E-Commerce ท่ัวโลกน้ันอยูท่ี 8.4% และคาดวาจะปรับตัวเพ่ิมข้ึนเปน ประมาณ 12% 

ในป 2021 หรือคิดเปนอัตราการเติบโตเฉล่ียถึง 14% ตอป ดังน้ัน เราเช่ือวาผูท่ีจะไดรับผลประโยชนจากการเติบโตดังกลาวน้ัน จะไมจำกัดอยูเพียง

แคธุรกิจ E-Commerce แตจะรวมไปถึงธุรกิจอ่ืนๆท่ีเก่ียวของดวยท้ังน้ี AXA มองวา Value Chain ของเศรษฐกิจดิจิตอลน้ันสามารถแบงออกไดเปน 

4 สวนดวยกัน คือ Discovery Decision Delivery และ Data & Enablers 

Value Chain ของเศรษฐกิจดิจิตอล?  

Value Chain ของเศรษฐกิจดิจิตอล

Discovery (การคนหาสินคาและบริการ) 

เร่ิมตนกันท่ี Discovery ซ่ึงเปนสวนท่ีเก่ียวของกับการทำการตลาดและโฆษณาเพ่ือใหผูบริโภค

สามารถเขาถึงสินคาและบริการไดสะดวกข้ึน โดยในปจจุบันการทำการตลาดและโฆษณาน้ันได

เปลี่ยนจากการตลาดแบบรวม (Mass) มาเปนการตลาดแบบเฉพาะกลุม (Personalization) 

กันมากขึ้น การทำเนื้อหาการตลาดใหตรงใจกลุมลูกคาหลัก และเขาถึงลูกคากลุมนั้นโดยตรง 

เชน การท่ี facebook มีการยิงโฆษณาไปยังกลุมลูกคาท่ีมีความสนใจในสินคาประเภทน้ันอยูแลว 

จะชวยเพ่ิมโอกาสในการเพ่ิมยอดขายของรานคาใหสูงข้ึน ตัวอยางบริษัทท่ีมีความเก่ียวของกับ

การทำการตลาดและโฆษณาในยุคดิจิตอลน้ี ไดแก Google, Facebook, Tencent (ผู ใหบริการ

ดานอินเตอรเน็ตรายใหญของจีน เชน wechat หรือ Line app ในประเทศจีน)  เปนตน 
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คำเตือน
เอกสารนี้จัดทำเพื่อเผยแพรทั่วไป โดยการรวบรวมขอมูลจากแหลงขอมูลตางๆ ที่นาเชื่อถือ ทั้งนี้บริษัทฯ มิอาจรับรองความถูกตอง ครบถวนหรือ
ความสมบูรณของขอมูลดังกลาวได และบริษัทฯ อาจเปลี่ยนแปลงขอมูลไดโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา ผู ใชขอมูลตองใชความระมัดระวังและ
วิจารณญาณในการใชขอมูลตางๆ ดวยตนเอง ผูลงทุนตองศึกษาและทำความเขาใจลักษณะสินคา เง่ือนไขผลตอบแทน ความเส่ียง และขอคำแนะนำ
เพ่ิมเติมจากผูแนะนำการลงทุน กอนตัดสินใจลงทุน หรือติดตอขอรับหนังสือช้ีชวนของกองทุนไดท่ี บลจ. แลนด แอนด เฮาส จำกัด โทร 02-286-3484

ตอ 211-215 หรือ ตัวแทนขาย ลาดทุน มิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

Decision หรือแพลตฟอรมสำหรับการทำธุรกรรมการซ้ือขายผานชองทางออนไลน 

หรือ ธุรกิจ E-Commerce เชน Amazon (เว็บไซตสำหรับซ้ือขายของผานชอง

ทางออนไลน), Priceline (เว็บไซตสำหรับจองโรงแรม เชน Booking.com, Agoda), 

Electronics Art (ผูผลิตและผูพัฒนาเกมสออนไลน), Rightmove (เว็บไซตสำหรับ

รวบรวมประกาศเก่ียวกับการซ้ือขายหรือใหเชาอสังหาริมทรัพยในสหราชอาณาจักร) 

โดยในปจจุบัน แนวโนมท่ีผูบริโภคจะซ้ือสินคาและบริการผานชองทางออนไลนน้ัน

มีแนวโนมสูงข้ึนอยางตอเน่ือง รวมไปถึงการจองต๋ัวและท่ีพักผานชองทางออนไลน

ดวยเชนกัน นอกจากน้ี ความสะดวกและความงายในการทำธุรกรรมผานแอปพลิเคช่ัน

บนมือถือ ทำใหผูบริโภคหันมาใชมือถือในการซื้อของออนไลนมากขึ้นดวย ทั้งนี้ 

เราเช่ือวา เทคโนโลยีในการส่ือสารและจำนวนผู ใชสมารทโฟนท่ีคาดวาจะปรับตัว

เพ่ิมข้ึนจะเปนปจจัยสำคัญหน่ึงในการเติบโตของธุรกิจ E-Commerce ในอนาคต 

Delivery (การชำระเงินและการสงมอบสินคาและบริการ)

ในสวนของ Delivery นั้น เราสามารถแบงไดเปน 2 ประเด็นดวยกัน คือ การชำระเงิน (FinTech) และ การขนสง (Logistics) ทั้งนี้ การชำระเงิน

และสงมอบสินคา นับไดวาเปนอีกปจจัยสำคัญที่ขาดไมได ในยุดดิจิตอลเน่ืองจาก ความตองการของผูบริโภคท่ีอยากใหระยะเวลาในการขนสงสินคา

นั้นสั้นลง ทำใหผู ใหบริการจำเปนตองพัฒนาระบบการทำงานของคลังสินคาและศูนยกระจายสินคาอยางตอเนื่อง นอกจากนี้ความงายและความ

ปลอดภัยดานการชำระเงินก็เปนสิ่งที่ผูบริโภคใหความสำคัญเชนกัน ซึ่งเปนประเด็นที่ผูเชี่ยวชาญยังตองปรับปรุงและพัฒนาระบบใหพรอมรองรับ

ความตองการเหลานี้ของผูบริโภคตอไป ตัวอยางบริษัทที่เกี่ยวกับการชำระเงินที่พวกเราคุนเคยกันดี เชน Paypal, Visa และ ที่เกี่ยวของกับระบบ 

Logistics เชน KION (ผู ใหบริการระบบอัตโนมัตในคลังสินคา)

Source: AXA IM as at 30/11/2017.

Data & Enablers (การเพ่ิมประสิทธิภาพของการใชขอมูล โดยการจัดการและวิเคราหขอมูลอยางมีประสิทธิภาพ)

Data & Enablers หรือ ผูเช่ียวชาญท่ีเขามาชวยผูประกอบการในการรวมรวม, เก็บรักษา, และวิเคราะหขอมูลดานตางๆเพ่ือใช ในการติดตามและควบคุม

กิจกรรมตางๆในธุรกิจ โดยเร่ืองของการจัดการและวิเคราะหขอมูลน้ัน จะแทรกตัวอยูในทุกจุดของการทำธุรกิจและทุกจุดท่ีผูบริโภคเขาไปมีสวนรวมใน

ยุคดิจิตอล ยกตัวอยางเชน กวาท่ีระบบของ facebook จะสามารถประมวลผลได วาผู ใช facebook แตละคน มีความชอบดานใด ไลฟสไตลการใชชีวิต

       เปนแบบไหน บริษัทจะตองมีระบบเพ่ือจัดเก็บขอมูลการใชงานของลูกคาอยางละเอียด 

และมีการจัดการและประมวลผลขอมูลท่ีเก่ียวของ เพ่ือใหไดขอมูลท่ีเปนประโยชน

ในการใชงานไดตอไป หรือ บริษัท New Relic ท่ีเปนผู ใหบริการแพลตฟอรมแบบ 

cloud-based ท่ีชวยองคกรในการจัดการขอมูล และมีสวนชวยทำให Domino Pizza 

สรางยอดขายผานชองทางออนไลนและมือถือไดเพิ่มมากขึ้น  

ทั้งนี้การที่เศรษฐกิจดิจิทัลจะสามารถเติบโตตอไปไดนั้น ผูประกอบการในทุกสวน

ของ Value Chain เปนสวนประกอบสำคัญที่ขาดไมได ไมวาจะเปนในสวนของ 

Discovery, Decision, Delivery, หรือ Data & Enablers เองก็ตาม

Source: *New Relic, AXA IM as at 30/11/2017.

Decision (การตัดสินใจ ซ้ือขาย สินคาและบริการ)


