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25 เมษายน 2561
ความหมายที่แท้จริงของชีวิตคืออะไร?
ค�าถามนี้คงเปนค�าถามที่ทุกคนเคยสงสัย
และทุกคนก็คงมีค�าตอบที่อยูในใจของตนเอง
แตส�าหรับลงทุนแมนแลว...
ความรู คือสิ่งที่จะท�าใหมนุษยสามารถคนหาความหมายที่แทจริงของชีวิต
ชีวิตที่เกิดมาที่มีแคชีวิตเดียว
ความรูจะเปนแสงสวางใหกับทุกเรื่องราว
โลกนี้ยังมีอะไรที่เรายังไมรูอีกมาก
เมื่อไหรก็ตามที่มนุษยไดรู ในสิ่งที่ตนเองไมเคยรู และไดจับมาเชื่อมโยง
ความสัมพันธกัน
ในที่สุดแลว ก็น่าจะชวยเติมเต็มท�าใหมนุษยมีความเปนมนุษยมากขึ้น…
ตอนทีเ่ ขียนค�าน�านี้ ผลตอบรับของหนังสือ ลงทุนแมน 1.0 และ ลงทุนแมน 2.0
ดีเกินกวาที่คาดไวมาก จนตองมีการตีพิมพ ใหมหลายครั้ง
ลงทุนแมน 3.0 3

ซึ่งก็ตองขอขอบคุณผูอานทุกทานที่สนับสนุน และติดตามกันมา
ตอนนี้ เพจ Facebook “ลงทุนแมน” มีผูติดตาม 570,000 คนแลว
หนังสือ ลงทุนแมน 3.0 เปนเรื่องที่ “ลงทุนแมน” เขียนในชวงเดือนกันยายน
ถึงเดือนตุลาคม 2560
อยากใหผอู า นไดลองอานทุกบทความ เพราะเนือ้ หาแตละบทความจะเปนเรื่อง
ที่หลากหลาย
เริ่มตั้งแตสินคาบางอยางใกลตัวเราที่หายไป แตยังอยูในความทรงจ�าเรา
ไปจนถึงเรื่องเทคโนโลยีส�าคัญที่ก�าลังจะเกิดขึ้นในอนาคต
ในบางบทความอาจจะมีเรื่องราวเชิงปรัชญาแทรกเขามาใหเราไดคิดตามดวย
ลงทุนแมนหวังเปนอยางยิง่ วา ผูอ า นจะไดความรูม ากขึน้ จากหนังสือ ลงทุนแมน 3.0
เลมนี้
ซึ่งการไดอานหนังสือเลมนี้ก็น่าจะถือวาเปนการลงทุนอยางหนึ่ง
เพราะสุดท้ายการลงทุนที่ดีที่สุดก็คือ การลงทุนในความรู้
และความรู้ก็อาจท�าให้เราได้ค้นพบวา
ความหมายที่แท้จริงของชีวิตเรา คืออะไร…
ลงทุนแมน
Facebook : ลงทุนแมน
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REFINN สตำร์ต-อัพไทย
ลดหนี้คนไทย

รีไฟแนนซ ชื่อนี้อาจฟังดูเขาใจยาก
แตถาบอกวา มันคือการลดหนี้ หลายคนคงสนใจ
การรีไฟแนนซ อธิบายงายๆ คือ การจายคืนหนี้กอนเดิม
ดวยการขอสินเชื่อใหมที่มีขอเสนอหรือโปรโมชั่นดอกเบี้ยที่ดีกวา
สรุปแลว หนี้ที่มีอยูก็เหมือนจะลดลง
ตลาดสินเชื่อบ้าน ใหญขนาดไหน
ตลาดสินเชื่อบานตอนนี้มีมูลคา 3.4 ลานลานบาท คิดเปน 1 ใน 4 ของ GDP
ประเทศไทย
แตตอนนี้จ�านวนคนที่ท�าการรีไฟแนนซ ในบานเรานั้น ยังนอยมากๆ
และนี่คือโอกาสที่ Refinn มองเห็น...
Refinn เปนบริษทั สตารต-อัพมาแรงในกลุม Fintech หรือเทคโนโลยีทเี่ กีย่ วกับ
การเงิน ที่กอตั้งขึ้นเมื่อปีที่แลว และมี คุณกรณ จาติกวณิช มานั่งเปนประธาน
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บริษทั รวมถึงมีทปี่ รึกษาชื่อดังอีกหลายคน ใหบริการเกีย่ วกับการรีไฟแนนซบา น
ผานทางออนไลน และปีนี้ ได คุณพรพิมล ปฐมศักดิ์ ผูเชี่ยวชาญเรื่องตลาดสิน
เชื่อบานมาเปน CEO
บริษัทนี้มีจุดเริ่มตนจากการท�า Web Application ชื่อ Wealth Adviser ที่ใหค�า
ปรึกษาทางการเงินส�าหรับคนรายไดนอย โดยมีเป้าหมายที่ตั้งไววา ตองการ
ท�าใหคนไทยมีความมัง่ คัง่ ขึน้ ซึง่ เดิมเคยมองวา ความมัง่ คัง่ และร�า่ รวยนัน้ ตอง
มาจากการลงทุนเพียงอยางเดียว
แตหลังจากไดรวู า มีเพียง 5-7% ของคนไทยในปัจจุบนั ทีล่ งทุน เทียบกับ 90%
ที่มีหนี้สินติดตัว จึงไดมุมมองใหมวา แทนที่จะท�าใหคนรวยขึ้นจากการลงทุน
แตเปลี่ยนมาชวยคนปลดหนี้ น่าจะเปนหนทางที่ชวยคนไทยใหมีความมั่งคั่ง
ไดดีกวาในเวลานี้
หนาที่หลักของ Refinn คือ ชวยใหการบริหารจัดการสินเชื่อบานเปนเรื่องที่ไม
ยุงยาก และตองการใหคนทั่วไปเขาถึงการรีไฟแนนซบานไดงายขึ้น
โดยทาง Refinn ไมไดเปนผูปลอยสินเชื่อเอง แตเปรียบเสมือนเครื่องมือที่
จะชวยหาขอมูลสินเชื่อจากธนาคารตางๆ เชน โปรโมชั่นอัตราดอกเบี้ย น�ามา
เปรียบเทียบกัน และน�าเสนอตามความตองการของลูกคา เชน ตองการผอน
ตอเดือนนอยลง หรือผอนเทาเดิม แตจ�านวนเดือนที่ตองผอนนอยลง
จากรายงานของ Refinn ในชวง 8 เดือนที่ผานมา มีคนเขาชมเว็บไซตกวา 4
แสนคน ยื่นขอรีไฟแนนซบานกับ Refinn เปนมูลคารวม 32,000 ลานบาท โดย
มีลูกคา 600 ครัวเรือนที่รับวงเงินสินเชื่อมากถึง 1,300 ลานบาท
นี่เป็นตัวอยางหนึ่งของการคิดนอกกรอบ
ทามกลางสตารต-อัพมากมายที่คิดโปรแกรมที่จะชวยน�าเงินคนไปลงทุนใน
ทรัพยสินตางๆ ท�าใหทรัพยสินงอกเงย
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แตบริษัทนี้กลับคิดยอนกลับวา ถาชวยลดหนี้ของคนไทยได ก็เหมือนเปนการ
ท�าใหเงินในกระเป๋าของคนไทยมีมากขึ้น
และถ้าเทียบกันแล้ว ปัญหาเรื่องหนี้ ก็เป็นปัญหาทีส่ า� คัญของคนไทยสวนใหญ
ในตอนนี้จริงๆ...

เขียน ณ วันที่ 7/09/2560
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ตอนนี้ ลงทุนอะไรดีที่สุด

ในชีวิตคนเรา
จะใชเวลาสวนใหญ
หมดไปกับการคนหาค�าตอบ ของค�าถามที่เราตอบไมได...
หวย งวดนี้จะออกอะไร?
ดวง ชีวิตเราปีนี้จะดีไหม เนื้อคูจะเจอเมื่อไร?
หุ้น วันนี้จะขึ้นหรือจะลง?
น่าแปลกใจที่วา ถึงคนถามจะรูวาตอบไดยาก แตก็ยังชอบถามกันอยู
ถึงจะไปศึกษาขอมูลมาอยางดี เตรียมค�าตอบมาไวเปนสิบกรณีทอี่ าจจะเกิดขึน้
สุดทายผลลัพธก็อาจตางจากที่เราคิดก็ได
เรียกไดวา เสียเวลาตั้งแตตั้งค�าถาม...
ท�านองเดียวกัน ค�าถามยอดฮิตของเรื่องลงทุนก็คงหนีไมพ้น ตอนนี้ลงทุน
อะไรดีที่สุด?
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ค�าถามนี้เปนค�าถามที่ตอบยากอีกค�าถามหนึ่ง
เพราะการลงทุนมันเกี่ยวกับวงความรูของแตละคนดวย
ถามีคนมาโฆษณาวามีธุรกิจที่ใหผลตอบแทนดีมาก แตถาเราไมรูเรื่องนั้น
ธุรกิจซับซอนซอนเงื่อน แมแตสินคาอะไรเรายัง งง ไมรูวา อนาคตจะเดินไป
ทางไหน เราก็คงไมสบายใจที่จะใสเงินเขาไปลงทุน
ตางกับการลงทุนที่ใหผลตอบแทนนอยลงมาหน่อย แตถา เรารูเ รื่องนัน้ เปนอยาง
ดี ตอบไดเปนเรื่องเปนราววาบริษัทนั้นท�าธุรกิจอะไร อนาคตน่าจะเปนอยางไร
เราก็คงสบายใจที่จะมีสวนรวมกับการลงทุนนั้นตอไป
วงความรู้ของแตละคนไมเหมือนกัน...
คนหนึ่งรูเรื่องอยางหนึ่ง สบายใจที่จะลงทุนในธุรกิจหนึ่ง แตอีกคนหนึ่งอาจจะ
ไมสบายใจในธุรกิจนั้น เพราะไมมีความรูเรื่องนั้น
สรุปแลว ถาจะใหตอบค�าถามนี้ ก็คงตองตอบวา การลงทุนที่ดีที่สุดคือ การ
ลงทุนในสิ่งที่เราเขาใจ
ถาเราไมเขาใจ ไมสบายใจ ก็อยาไปลงทุน... เพราะโลกนี้ยังมีทรัพยสินอีกตั้ง
หลายอยางที่เขาใจไดงายๆ รอใหเราใสเงินเขาไปลงทุน
ไมตอ งกลัวพลาดวาจะตกรถไฟขบวนสุดทาย รถไฟในโลกนีม้ หี ลายขบวน และ
มีมาเรื่อยๆ
ขึ้นรถไฟขบวนตอไป ยังดีกวาขึ้นรถไฟที่จะพาเราตกเหว...
แตถ้าเราไมเข้าใจอะไรเลยละ?
ก็คงตองตอบวา เรายังไมควรเริ่มลงทุนถาเรายังไมเขาใจอะไรเลย เพราะมี
โอกาสสูงมากที่เราจะขาดทุน
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การลงทุนมีไดและเสีย เราควรคิดกอนวา เราจะสามารถขาดทุนไดมากแคไหน
ไมใชไดก�าไรมากแคไหน
ถาเรายังไมเขาใจอะไรเลย ก็ไมเปนไร
สิง่ ทีจ่ ะชวยเพิม่ ความเขาใจของเราไดกค็ อื การเพิม่ วงความรูข องเราใหกวางขึน้
สิ่งไหนที่เรายังไมรู และอยากรู ก็เริ่มศึกษา ถาเรื่องราวไมไดซับซอนเกินไป ก็
คงไมยากที่จะเริ่มตนท�าความเขาใจ
มีแฟนเพจลงทุนแมนหลายทานบอกวา เมื่อกอนไมรเู รื่องนัน้ เรื่องนี้ แตพออาน
บทความแลวก็ไดรูมากขึ้น เขาใจมากขึ้น
เมื่อเราท�าแบบนี้บอยขึ้น ความรูก็จะเริ่มสะสมมากขึ้นเรื่อยๆ
และถามีความรูที่มากพอ ประสบการณที่มากขึ้น เราก็จะมั่นใจในการตัดสินใจ
วาจะลงทุนอะไร
สุดท้าย เรื่องนีค้ งต้องสรุปวา การลงทุนทีด่ สี ดุ ไมได้เป็นการลงทุนในทรัพยสนิ
ใด แตการลงทุนที่ดีสุดคือ การลงทุนในความรู้ ให้ตัวเราเอง...

เขียน ณ วันที่ 7/9/2560
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H&M
UNIQLO
ZARA

ถาถามวารานเสื้อผาไหนน่าจะขายดีสุด
ค�าตอบของทุกคนคงหนีไมพน 3 แบรนด อยาง H&M, UNIQLO และ ZARA
แลวทุกคนเคยสงสัยไหมวา 3 แบรนดนี้ ใครมีรายไดเยอะกวากัน?
H&M
มีแบรนด ในเครือ 6 แบรนด ไดแก H&M, & Other Stories, COS, MONKL,
WEEKDAY และ CHEAP MONDAY
ZARA (Inditex)
มีแบรนด ในเครือ 8 แบรนด ไดแก ZARA, Pull&Bear, Mussimo Dutti, Bershka,
Stardivarius, OYSHO, ZARA Home และ UterqÜe
UNIQLO
มีแบรนด ในเครือ 2 แบรนด ไดแก Uniqlo และ GU
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จ�านวนสาขาทั่วโลก
H&M มี 4,351 สาขา
ZARA มี 7,292 สาขา
UNIQLO มี 3,160 สาขา
จ�านวนสาขา ZARA ชนะ
รายได และก�าไร
H&M มีรายได 800,000 ลานบาท ก�าไร 78,000 ลานบาท
ZARA มีรายไดอยูที่ 920,000 ลานบาท ก�าไร 125,000 ลานบาท
UNIQLO มีรายไดอยูที่ 575,000 ลานบาท ก�าไร 16,000 ลานบาท
รายได้ และก�าไร ZARA ชนะ
รายไดตอสาขา
H&M รายไดตอสาขา 184 ลานบาท และมีก�าไรตอสาขา 18 ลานบาท
ZARA รายไดตอสาขา 126 ลานบาท และมีก�าไรตอสาขา 17 ลานบาท
UNIQLO รายไดตอสาขา 182 ลานบาท และมีก�าไรตอสาขา 5 ลานบาท
รายได้ตอสาขา H&M ชนะ
จะเห็นไดวาแม H&M จะเปนอันดับ 1 ในแงของรายไดและก�าไรตอสาขา แต
ถาดูรายได โดยรวม H&M ยังตามหลัง ZARA อยูพอสมควร เหตุผลหลักๆ คง
เปนเพราะ ZARA มีจ�านวนสาขามากกวา
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ดังนั้น เราคงตองยอมรับวาส�าหรับ ณ ตอนนี้ ZARA นั้นยังคงเปนอันดับ 1 ใน
วงการนี้ ตามมาดวย H&M รั้งทายดวย UNIQLO
ที่น่าสนใจคือ ทั้งสามผูน�านี้ กลับมีกลยุทธที่แตกตางกันอยางสิ้นเชิง
ZARA เนนน�าเทรนดแฟชัน่ ดังมาผลิตในแบบตัวเอง และออกขายอยางรวดเร็ว
เพราะมีทีมออกแบบและโรงงานผลิตเปนของตัวเอง ซึ่งเรียกความสนใจจาก
ลูกคาไดอยูตลอด
H&M ใชกลยุทธเนนการขายสินคาหลากหลายประเภท ครอบคลุมทุกเพศทุก
วัย ในราคาที่ต�่ากวาคูแขง เพราะ H&M ไมไดมีโรงงานผลิตเปนของตัวเอง แต
เปนการจางโรงงานแถบๆ อาเซียนในการผลิต จึงมีตนทุนที่ถูกกวา อีกทั้งใช
กลยุทธรวมมือกับดีไซเนอรชื่อดังในการออกแบบคอลเล็กชั่นพิเศษ
UNIQLO จะไมผลิตเสื้อผาแฟชั่นที่เกาะกระแสตามเทรนด แตเนนเสื้อผาที่มี
ความเรียบงาย และใหเปนสวนหนึ่งของชีวิตประจ�าวัน ที่ส�าคัญคือ เนนเรื่อง
มาตรฐานการผลิตแบบญีป่ นุ่ ไมวา จะเปนคุณภาพของวัตถุดบิ ในการผลิต หรือ
เทคโนโลยี เนนราคาที่สมเหตุสมผล คุมคาแกลูกคา
สรุป ทั้งสามแบรนดนี้ตางก็เปนแบรนดที่ประสบความส�าเร็จระดับโลกทั้งนั้น
แมจะมีกลยุทธที่แตกตางกัน
เรื่องนีส้ อนให้เรารูว้ า การทีเ่ ราจะไปถึงเส้นชัยนัน้ ไมจา� เป็นต้องไปทางเดียวกัน
ก็ได้...
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ไวตำมิลค์ หรือ แลคตำซอย
ขำยดีกว่ำ

แลคตาซอย 5 บาท 125 มิลลิลิตร...
ไวตามิลค ให้ โปรตีน อิ่มสบายท้อง...

ทุกคนคงเคยไดยินสโลแกนนี้ กรอกหูมาหลายปี
แตหลายคนเคยสงสัยไหมวา จริงๆ แลว
ไวตามิลค หรือ แลคตาซอย ขายดีกวา
วันนี้ลงทุนแมนจะมาเลาใหฟัง
ไมรูวาเปนเรื่องบังเอิญหรืออยางไร แตทั้ง 2 บริษัทมีจุดเริ่มตนที่คลายกัน คือ
ไมไดเริ่มตนจากนมถั่วเหลือง แตกลับเปน น�้าสม...
ไวตามิลค์ เปนผลิตภัณฑของ บริษัท กรีนสปอต จ�ากัด ซึ่งเมื่อกอนเราคงจะ
เคยดื่มกันบาง
แลคตาซอย ก็มีการเริ่มตนธุรกิจจากการผลิตน�้าอัดลม รสสม และกลิ่นสละ
ตราแฮปปี้ ตอมาไดสทิ ธิเ์ ปนผูผ ลิตน�า้ อัดลมตางประเทศ เชน ตราคิกคาปู้ กอน
จะผันตัวมาผลิตนมถั่วเหลืองยูเอชทีในภายหลัง
18 ลงทุนแมน 3.0

แล้วใครเกิดกอนกัน
ถาเอาตัง้ แตกอ ตัง้ บริษทั แลคตาซอยเกิดกอน โดย หางหุน สวน เกียงฮัว้ จ�ากัด
(บริษัทดั้งเดิมที่ผลิตน�้าอัดลม) กอตั้งขึ้นในปี 2493 หรือ 67 ปีที่แลว
สวนบริษัท กรีนสปอต ของไวตามิลคนั้น กอตั้งขึ้นตามหลังไมนานในปี 2497
หรือ 63 ปีที่แลว
แตถา นับเฉพาะนมถัว่ เหลือง ไวตามิลคเกิดกอน และเปนผูผ ลิตน�า้ นมถัว่ เหลือง
บรรจุขวดเจาแรกของไทย โดยเริม่ ผลิตออกมาจ�าหน่ายในปี 2501 หรือ 59 ปีทแี่ ลว
สวนแลคตาซอย เพิ่งเริ่มเมื่อปี 2524 หรือ 36 ปีกอน และเปนผูผลิต
นมถั่วเหลืองบรรจุกลองเจาแรกของไทย
ในปัจจุบนั ทัง้ 2 บริษทั ก็ไมไดมนี า�้ นมถัว่ เหลืองแบบธรรมดาแคแบบเดียว แตเพิม่
สูตรใหมๆ เขามามากมาย โดยทีจ่ ะมีคลายกันทัง้ 2 แบรนดกค็ อื สูตรช็อกโกแลต
และสูตรผสมงาด�า รวมไปถึงขนาดบรรจุภัณฑที่มีใหเลือกหลายขนาด และ
ไวตามิลคเองก็เพิ่มแบบบรรจุกลองออกจ�าหน่ายดวย
แล้วบริษัทไหนขายดีกวา
ผลประกอบการของทั้ง 2 บริษัท 5 ปีลาสุด
บริษัท กรีนสปอต จ�ากัด เจาของไวตามิลค์
• ปี 2555 มีรายไดรวม 6,558 ลานบาท ก�าไร 335 ลานบาท
• ปี 2556 มีรายไดรวม 6,764 ลานบาท ก�าไร 517 ลานบาท
• ปี 2557 มีรายไดรวม 7,859 ลานบาท ก�าไร 1,062 ลานบาท
• ปี 2558 มีรายไดรวม 7,385 ลานบาท ก�าไร 894 ลานบาท
• ปี 2559 มีรายไดรวม 7,374 ลานบาท ก�าไร 827 ลานบาท
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บริษัท แลคตาซอย จ�ากัด
• ปี 2555 มีรายไดรวม 8,228 ลานบาท ก�าไร 1,235 ลานบาท
• ปี 2556 มีรายไดรวม 8,606 ลานบาท ก�าไร 1,230 ลานบาท
• ปี 2557 มีรายไดรวม 9,257 ลานบาท ก�าไร 852 ลานบาท
• ปี 2558 มีรายไดรวม 10,408 ลานบาท ก�าไร 1,794 ลานบาท
• ปี 2559 มีรายไดรวม 10,214 ลานบาท ก�าไร 2,064 ลานบาท
ถึงแมวา จะเขาตลาดนมถัว่ เหลืองทีหลัง แตแลคตาซอยก็มรี ายไดแซงไวตามิลค
ไปไกล แตตองหมายเหตุวา รายไดของบริษัท กรีนสปอตนั้น ไมไดมาจากแค
ไวตามิลคเพียงอยางเดียว แตยังมีกรีนสปอต และวีซอย รวมอยูดวย
ถึงตรงนีเ้ ราอาจจะมองไดวา แลคตาซอยสามารถท�าผลิตภัณฑนมถัว่ เหลืองและ
ท�าการตลาดไดตรงใจกับผูบริโภคสวนใหญไดมากกวาทางไวตามิลค
ถาใครเคยอานเรื่องเกาๆ ของลงทุนแมน เชน ซีอิ๊วตราเด็กสมบูรณ หรือ
น�้าปลาทิพรส
ตองขอบอกวา บริษทั นมถัว่ เหลืองนี้ใหญจริงๆ ใหญกวาบริษทั ซีอวิ๊ และน�า้ ปลา
มาก คงเปนเพราะซือ้ ซีอวิ๊ หรือน�า้ ปลามาขวดหนึง่ ใชตงั้ นาน แตนมถัว่ เหลืองซือ้
มาแป๊ปเดียวก็ดูดหมดกลองแลว
เรื่องนี้สอนให้รู้วา เวลาจะขายสินค้าอะไร สินค้าที่ใช้แล้วหมดเร็ว ต้องซื้อใหม
บอยๆ จะดีมาก...

เขียน ณ วันที่ 8/9/2560
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ไวตามิลค์ หรือ แลคตาซอย
ขายดีกว่า
Boots หรือ Watsons
ใหญ่กว่ากัน
ยาคูลท์ หรือ บีทาเก้น
ขายดีกว่ากัน?

ตำนาน เมอร์รี่่คิงส์

รู้จัก เครือข่ายร้านอาหาร
ของเซ็นทรัล
BITCOIN กับเงินเฟ้อ
ในเวเนซุเอลา

AOT หุ้น 39 เด้ง ใน 8 ปี

ไทยรัฐ เดลินิวส์
รายได้ลดลงแค่ไหน?

ทิฟฟี่ กับ ซาร่า
เจ้าของเดียวกัน

เฮลซ์บลูบอยกำไรไม่น้อย
มาม่า ยำยำ ไวไว
ใครขายดีสุด
ใครคือเจ้าของโทนาฟ
แจ๊ค หม่า vs โพนี่ หม่า
เกลือปรุงทิพย์รายได้เท่าไร
กรณีศึกษา ฮะจิบัง ราเมน

การเงินการลงทุน - ทั่วไป

