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20 สิงหาคม 2018

สิ่งที่แน่นอนของโลกนี้ คือความไมแน่นอน

ทุกคนสวนใหญจะแสวงหาความสมบูรณ ความมั่นคง และความแน่นอน

แตจริงๆ แลว ความแน่นอนของบนโลกนี้คือ เราตองเจอการเปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา

ดังนั้น เราควรท�าตัวใหคุนเคยกับการเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ

ในโลกธุรกิจ ลวนมีพื้นฐานจากการเปลี่ยนแปลงของสังคม

และสังคมเปลี่ยนไปตลอด ตามพฤติกรรมของมนุษย และเทคโนโลยีใน
สมัยนั้น

ถาใหถามวา เมื่อ 1,000 ปีที่แลว มนุษยเชี่ยวชาญในการท�าอะไร

ค�าตอบคือ สวนใหญจะปลูกขาวได ท�าการเกษตรได ยิงธนูได จับดาบได

แตถาถามตอนนี้วามนุษยสามารถท�าสิ่งเหลานั้นไดหรือไม

ค�าตอบที่ไดอาจจะไมเหมือนเดิม

และในอนาคต สภาพสงัคมจะเปลีย่นแปลงไปอกี จากพฤตกิรรมของมนษุย
ที่เปลี่ยนแปลงไป

ค�ำน�ำ
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จากที่สมัยกอน เราตองเรียนการเกษตร การสูรบ เปนวิชาหลัก

มนษุยในทกุวนันี ้เคยชนิกับการเรยีนภาษา การเขยีน คณติศาสตร วทิยาศาสตร

และแน่นอนวาโลกในอนาคตก็จะตองเรียนรู ในสิ่งที่แตกตางจากปัจจุบัน

เราสามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงได โดยการศึกษาจากอดีต เรียนรู
จากปัจจุบัน

และมองไปในอนาคตวา เรื่องอะไรก�าลังจะเกิดขึ้น

“ลงทุนแมน” ขอเปนตวัชวยท่ีจะท�าใหผูอานไดเรียนรูสิง่ทีเ่กดิข้ึน เพื่อรบัมอื
กับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต

ไมวาการเปลี่ยนแปลงจะเปนอยางไร

อยางนอย ถาเราเรียนรูที่จะอยูไปกับการเปลี่ยนแปลง

ก็น่าจะท�าใหเราใชชีวิตในโลกที่ไมสมบูรณนี้ ไดสมบูรณขึ้นในอนาคต...

ลงทุนแมน
Facebook : ลงทุนแมน
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สรุป Google และ Facebook  
มีรำยได้จำกไหนบ้ำง

เรื่องนี้นาสนใจ สมกับเป็นบทความแรกของ “ลงทุนแมน” ในปี 2018

รู้ไหมว่า 2 บริษัทนี้ ใหญ่เป็นอันดับ 2 และอันดับ 5 ของโลก

ตอนนี้ ถาใหประเทศไทยไมมี Google, YouTube, Facebook, Instagram 
คนไทยที่อายุ 30 ปีลงไป อาจจะรูสึกแยยิ่งกวาไมมีน�้า หรือไมมีไฟฟ้าใช

เพราะจริงๆ แลว สองบริษัทนี้ ไดแทรกซึมเขาไปอยูในชีวิตประจ�าวันของเรา
เกือบทั้งวันไปเรียบรอยแลว

“ลงทุนแมน” จะเล่าให้ฟังว่า บริษัทพวกนี้ท�าอะไรบ้าง

Alphabet เปนบริษัทแมของ Google ปัจจุบันมีมูลคาตลาด 23 ลานลานบาท 
สูงเปนอันดับ 2 ของโลก

ในปี 2559 Alphabet มีรายได 3 ลานลานบาท ก�าไร 600,000 ลานบาท  
โดยโครงสรางรายได มีที่มาดังนี้

•	 88% มาจาก คาโฆษณา (Google AdWords, AdSense, YouTube)

•	 11% มาจาก Android, Google Play และโทรศัพทมือถือ Pixel

•	 1% มาจาก ธุรกิจอื่นๆ 



10 ลงทุนแมน 6.0

บรกิารหลกัของ Google แน่นอนวาคอื เวบ็ไซต Google ทีเ่ราคุนเคยกนัด ีเปน 
Search Engine ที่มีคนคนหาขอมูลถึง 3,500 ลานครั้งตอวัน จึงไมน่าแปลกใจ
ที่รายไดจากคาโฆษณาจะสูงมาก

แตนอกจากการคนขอมูลแลว สินคาและบริการอื่นๆ ของ Google ยังเขา 
ไปอยูในการท�ากิจกรรมตางๆ ในชีวิตประจ�าวันของมนุษยโลกอีกมากมาย  
ยกตัวอยางเชน...

YouTube เวบ็ไซตวดิโีอออนไลนที ่Google ซือ้มาตัง้แตปี 2549 ดวยเงนิ 53,000 
ลานบาท ปัจจบุนัมผีู ใชบรกิารมากกวา 1,000 ลานราย และมกีารกดดวูดิโีอราว 
5,000 ลานชั่วโมงตอวัน

Google Chrome เวบ็เบราเซอรทองโลกอนิเทอรเนต็ ปัจจุบันมีผูใชงานมากกวา 
2,000 ลานราย โดย Chrome มีสวนแบงตลาดสูงที่สุดในโลกที่ 54%

Google Map บรกิารแผนทีแ่ละเสนทางการเดนิทาง ปัจจบุนัมีผู ใชงานมากกวา 
1,000 ลานราย จากผลส�ารวจเกี่ยวกับแอปแผนที่บนมือถือ ปรากฏวา คนนิยม
ใช Google Map ถึง 70%

Gmail บริการเกี่ยวกับอีเมล ปัจจุบันมีผู ใชงาน 1,200 ลานบัญชี โดยโลกเรา
ทุกวันนี้ มีการสงอีเมล เฉลี่ย 270,000 ลานเมลตอวัน ซึ่ง Gmail มีสวนแบง
ตลาดอยูที่ 20%

Android ระบบปฏิบัติการบนอุปกรณอิเล็กทรอนิกสตางๆ ที่ Google ซื้อมา
ตั้งแตปี 2548 ดวยเงินเพียง 1,600 ลานบาท ปัจจุบันมีผู ใชงานอุปกรณที่ 
ติดตั้ง Android มากกวา 2,000 ลานราย โดยในตลาดมือถือ Android  
มีสวนแบงสูงที่สุด ราว 85% (iOS ของแอปเปิลมีสวนแบงแค 11%)

Google Play รานขายแอปพลิเคชันบนระบบ Android ปัจจุบันมีผู ใชงาน
มากกวา 1,000 ลานราย โดยในปี 2559 มีแอปพลิเคชันถูกดาวนโหลด 82,000 
ลานครั้ง
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Google Drive บริการพื้นที่จัดเก็บขอมูลออนไลน ปัจจุบันมีผู ใชงาน 800 ลาน
บัญชี และมีขอมูลที่ถูกจัดเก็บในระบบอยูราว 2 ลานลานไฟล

ไม่ว่าเราขยับตัวไปทางไหน จะมีชื่อของ Google เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเสมอ

ตอนท�างาน เราอาจเปิด Chrome เขา Google เพื่อคนหาขอมูล เสร็จแลว 
จัดเก็บไฟลลง Google Drive หรือสงทาง Gmail

ตอนพักผอน เราอาจใชมือถือที่เปน Android หาแอปโหลดทาง Play Store 
หรือหาคลิปดูผาน YouTube

ชื่อ Alphabet อาจจะมาจากธุรกิจหลัก ที่ท�าหนาที่เก็บรวบรวมตัวหนังสือจาก
ทุกมุมของโลก แตดูแลว เหมือนบริษัทก�าลังรวบรวมความเปนไปของวิถีชีวิต
มนุษยเสียมากกวา

แตถาพูดถึงการรวบรวมวิถีชีวิตมนุษย ดูเหมือนวาจะมีอีกบริษัทหนึ่งที่ท�าไดดี
กวา Alphabet

บริษัทนั้นชื่อ Facebook

Facebook เปนผู ใหบริการ Social Network ที่มีคนใชงานมากที่สุดในโลก 
ปัจจุบันมีมูลคาตลาด 17 ลานลานบาท สูงเปนอันดับ 5 ของโลก

ปี 2559 มีรายได 900,000 ลานบาท ก�าไร 300,000 ลานบาท โดยโครงสราง
รายได มีที่มาดังนี้

•	 97% มาจาก คาโฆษณา (Facebook Ads)

•	 3% มาจากธุรกิจอื่นๆ

บรกิารหลกัของ Facebook ท่ีเราใชกนัอยูทุกวันคือ แพลตฟอรมทีช่ื่อ Facebook 
ซึง่เปน Social Network ทีม่ผีู ใชบรกิาร 2,000 ลานบญัชี นบัวาเปนแพลตฟอรม
ที่มีสมาชิกมากที่สุดในโลก
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แตนอกจากการเปนสังคมออนไลนแลว Facebook ไดกาวขึ้นมาเปนเจาแหง
การสื่อสารทุกรูปแบบ ไมวาจะเปนขอความ รูปภาพ หรือวิดีโอ ไดแก

Messenger และ WhatsApp (ซื้อกิจการมาเมื่อปี 2557 ดวยเงิน 600,000 
ลานบาท) เปนสองโปรแกรมแชตทีม่ฐีานลกูคาที่ใหญทีส่ดุในโลก ซึง่ Facebook 
เปนเจาของทั้งคู ปัจจุบัน Messenger มีผู ใชงาน 1,300 ลานบัญชี สวน  
WhatsApp มีผู ใชงานมากกวา 1,000 ลานบัญชี โดยการสงขอความผานทั้ง
สองโปรแกรมนี้ รวมแลวมีราว 60,000 ลานขอความตอวัน

Instagram แอปพลิเคชันแชรรูปภาพและคลิปวิดีโอ ที่ถูกซื้อกิจการมาตั้งแต
ปี 2555 ดวยเงิน 33,000 ลานบาท ปัจจุบันมีผู ใชงานราว 800 ลานบัญชี มีรูป
ที่แชรทั้งหมด 40,000 ลานรูป และมีการแชรเพิ่ม 90 ลานรูปตอวัน ขณะที่ตัว 
Facebook เอง มีการแชรรูปทั้งหมด 250,000 ลานรูป และมีการแชรเพิ่ม 350 
ลานรูปตอวัน

สวน Facebook Video ทุกวันนี้ มีคนดู 500 ลานคนตอวัน และมีการกดดู
วิดีโอราว 8,000 ลานครั้งตอวัน ซึ่ง 1 ใน 5 ของ Video เปน Live Stream

หากเราจะท�าอะไรที่เกี่ยวกับการติดตอสื่อสาร การรับรูขาวสารทางออนไลน  
ก็จะตองมี Facebook มาเกี่ยวของดวยเสมอ

เราใช Facebook เพื่อเลาเรื่องของตนเอง และติดตามเรื่องราวของคนรูจัก 
หากอยากอปัโหลดรปู กล็งไดทัง้ Facebook และ Instagram แตขณะเดยีวกนั 
เรากใ็ชมันเพ่ือติดตามขอมลูขาวสารจากเพจทีเ่ราสนใจ ไมวาจะรปูแบบขอความ
หรือวิดีโอ

หากเราอยากคุยกับเพื่อน เราก็อาจจะใช Messenger หรือ WhatsApp (ฝรั่ง
ไมไดใช Line)
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แล้วอนาคต ทั้ง 2 บริษัทจะเดินไปทางไหน?

น่าแปลกใจที่ทั้ง 2 บริษัทคิดคลายกันในเรื่องของอนาคต

อนาคตของทั้ง Google และ Facebook จะเดินไปทาง Artificial Intelligence 
มากข้ึน ทีท่�าใหระบบปัญญาประดษิฐมคีวามฉลาดมากพอทีจ่ะชวยอ�านวยความ
สะดวกใหกับมนุษย

การอ�านวยความสะดวกนี้ หลีกเลี่ยงไมไดที่จะตองเชื่อมตอโลกจริงกับโลก
เสมือนเขาดวยกัน

Augmented Reality (AR) คือการใชเทคโนโลยีเขาไปเสริมกับชีวิตจริง เชน 
ใสแวนตาในการวินิจฉัยโรคเบ้ืองตน หรือบอกวาคนที่คุยกับเราอยูมีขอมูล 
Profile อยางไร

Virtual Reality (VR) คอืการน�าตวัเราเองเขาไปอยูในโลกเสมอืน ซึง่ประสบการณ
ในโลกเสมือนในยุคอนาคต เราอาจจะแยกออกไดยากวา เราก�าลังอยูในโลก
จริง หรือโลกเสมือน

ถ้าจะให้ถามว่า บริษัทไหนที่จะเติบโตได้อีกในอนาคตในปีนี้ ก็คงหนีไม่พ้น 2 
บริษัทนี้

ที่ผ่านมา เราอาจเคยได้ยินว่า ธุรกิจที่ดีจะต้องมีสินค้าที่ผู้บริโภคใช้เป็นประจ�า
ทุกวัน อย่างน้อยก็วันละครั้งสองครั้ง

และ ณ ตอนนี ้อาจจะพดูได้ว่า ไม่ใช่แค่คนไทย แต่เป็นมนษุยโลกทีข่าดท้ังสอง
บริษัทนี้ไม่ได้เสียแล้ว...

เขียน ณ วันที่ 1/1/2561
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ต�ำนำน YAHOO! บริษัทที่เกือบ 
เป็นเจ้ำของเฟซบุ๊กและกูเกิ้ล

20 ปีที่แล้ว...
ปี 1998 มเีดก็หนุมสองคนยื่นเสนอขายบรษิทัสตารตอพัทีเ่ขาไดสรางมามลูคา 
1 ลานดอลลาร หรือ 33 ลานบาท เพื่อที่เขาจะไดกลับเขาไปเรียนตอปริญญา
เอก ในมหาวิทยาลัย Stanford เพราะวาบริษัทนี้ท�าใหเขาเสียเวลาในการเรียน

บริษัทสตารตอัพนี้ มีเทคโนโลยีใหมที่ชื่อวาระบบ “PageRank”

YAHOO! บรษิทัยกัษใหญผูครองโลกอนิเทอรเนต็เม่ือ 20 ปีทีแ่ลว มองวาระบบ 
PageRank ไมเขากบัตนเอง เพราะระบบนีจ้ะสง Traffic ออกไปนอกแพลตฟอรม
ของตนเอง

YAHOO! อยากใหผู ใชงานยังอยูในแพลตฟอรมของ YAHOO! เองมากกวา

YAHOO! จึงปฏิเสธขอเสนอของบริษัทสตารตอัพนั้นไป

บรษิทัสตารตอพันัน้ ชื่อ “Google” ปัจจบุนับรษิทัมมีลูคา 729,000 ลานดอลลาร 
หรือ 23 ลานลานบาท เปนบรษิทัใหญอนัดบัที ่2 ของโลก (มลูคาตอนนีม้ากกวา
ขอเสนอแรกที่ขายให YAHOO! 729,000 เทา)

ที่น่าสนใจคือตอนนี้ระบบ “PageRank” เปน ระบบหลักของ Google
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บทความนี้เปนบทความตอเน่ืองจากบทที่แลว เรื่อง “สรุป Google และ  
Facebook มีรายได้จากไหนบ้าง” 

ในบทความนี้ “ลงทุนแมน” จะมาเล่าให้ฟังถึงบริษัทที่ทุกคนมองข้าม ช่ือ  
“YAHOO!”

เรื่องนี้สนุก สนุกเหมือนละครน�้าเน่า แตเปนเรื่องจริงในโลกธุรกิจ

ถาพรอมแลว ก็ขอยินดีตอนรับทุกทานเขาสู เรื่อง ต�ำนำน YAHOO!…

4 ปีต่อมำ 

หลังจาก YAHOO! ปฏิเสธขอเสนอของ Google...

ปี 2002 YAHOO! เริม่กลบัมาสนใจทีเ่ขาซือ้บรษิทั Google โดยตอนนี ้YAHOO! 
ยื่นขอเสนอซื้อ Google ไปที่ 3,000 ลานดอลลาร หรือ 100,000 ลานบาท

ถาเราเปน Google เราคงตาลุกวาว เพราะขอเสนอเพิ่มขึ้นจาก 4 ปีที่แลวถึง 
3,000 เทา

แต...

ตอนนี้ Google ไมสนใจขอเสนอนี้แลว เพราะเขารูวา ตนเองมีอะไรดีมากกวา
นั้นเยอะ

หลังจากนั้น YAHOO! จึงไปซื้อบริษัท Inktomi ซึ่งเปนบริษัทอันดับ 2 ในเรื่อง 
Search Engine ในขณะนั้น

แตในโลกของธุรกิจ Search Engine ไมมีที่เหลือไวใหล�าดับที่สอง...

Inktomi เทียบชั้น Google ไมได และ YAHOO! คอยๆ เสื่อมไป
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