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Invitae (NVTA), CRISPR Therapeutics (CRSP), Twist 
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มุมมองการลงทุน
ในมุมมองของ ARK บริษัทซึ่งยอมละทิ้งความสามารถของการท าก าไรในระยะสั้น เพื่อลงทุนเป็น

จ านวนมากในเทคโนโลยีท่ีสร้างนวัตกรรม จะได้รับประโยชน์จากการเติบโตแบบทบต้น และมีโอกาส

ของการเติบโตระดับสูงส าหรับการลงทุนในระยะยาว

มีนาคม 2566

ผู้ลงทุนควรท าความเขา้ใจลกัษณะสินค้า เง่ือนไขผลตอบแทนและความเสีย่ง ก่อนตัดสินใจลงทุน 

ท้ังนี้ ผลการด าเนินงานในอดตีของกองทุนรวมมิได้เปน็สิง่ยืนยนัถงึผลการด าเนินงานในอนาคต



ดัชนีตลาดหุ้นโลกโดยรวมปรับตัวเพ่ิมขึ้นในเดือนมีนาคม ท่ามกลางความปั่นป่วนของภาคธนาคาร

ในสหรัฐฯ โดยการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ในระดับสูงที่สุดตามสถิติถึง 

20 เท่าในเวลาน้อยกว่าหนึ่งป ีเป็นแรงกดดันให้เกดิการล้มละลายของธนาคาร Silicon Valley Bank

และความไม่มีเสถียรภาพและความล้มเหลวของธนาคารระดับภูมิภาคแห่งอื่น ทั้งนี้ จากปัญหาการไถ่

ถอนเงินฝากในสหรัฐฯ ส่งผลให้ Fed ต้องปรับเพิ ่มงบดุลกว่า 3.5 แสนล้านดอลลาร์ และกลับ        

ทิศทางการปรับลดงบดุล (QT) ที่ด าเนินมาเป็นเวลา 5 เดือนภายในระยะเวลาไม่กี่วัน

หมวดเทคโนโลยี หมวดบริการสื่อสาร และหมวดสาธารณูปโภค ปรับตัวเข้มแข็งกว่าดัชนี MSCI 

World ในขณะที่หมวดการเงิน หมวดอสังหาริมทรัพย์ และหมวดพลังงานปรับตัวอ่อนแอกว่า

หลักทรัพย์ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็นปัจจัยบวกมากที่สุดต่อผลการด าเนินงานของกองทุน ได้แก่ 

UiPath (PATH), Roblox (RBLX), Shopify (SHOP), Pacific Biosciences of California (PACB) 

และ Exact Sciences (EXAS)

UiPath เป็นผู้ให้บริการกระบวนการระบบอตัโนมัติโดยหุน่ยนต์ ซึ่งสนับสนุนกระบวนการระบบอัตโนมัติ

ที่มีความซับซ้อน ราคาหุ้นของ UiPath ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากการรายงานผลประกอบการไตรมาส

4/65 อย่างแข็งแกร่ง รายได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.5 y-y ในขณะที่อัตราการต่ออายุรายปีปรับตัว

เพิ ่มขึ ้นร้อยละ 30 y-y นอกจากนี ้ UiPath น าเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่จ านวนมากที ่มีการใช้งาน 

generative AI เพื่อใหผู้้ใช้งานสามารถสร้างและปรับเปล่ียนระบบอัตโนมัติได้อย่างง่ายดาย

ราคาหุ้นของ Roblox ปรับตัวเพิ่มขึ้นตามการปรับมุมมองเชิงบวกของนักวิเคราะห์ ที่ระบุถึงการ

เติบโตของรายได้และยอดจองสุทธิ รวมไปถึงจ านวนผู้ใช้งานอย่างแข็งแกร่ง ผู้ใช้งานรายวันแบบ   

แอคทีฟปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 22 y-y สู่ระดับ 67.3 ล้านบัญชี จ านวนชั่วโมงการใช้งานในรอบเดือน 

อยู่ที่ระดับ 4.6 พันล้านชั่วโมง หรือคิดเป็นการปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 24 y-y

ราคาหุ้นของ Shopify ปรับตัวเพิ่มขึ้นหลังจากบริษัทประกาศการรวมแพลตฟอร์มกลับ Google 

Cloud’s Discovery ส าหรับการบริการด้าน AI ซึ่งจะเป็นปัจจัยสนับสนุนส าหรับบริการค้นหาที่มีแรง

ขับเคลื่อนโดย AI, การน าเสนอสินค้าแบบเฉพาะเจาะจงเป็นรายบุคคลและการให้ค าแนะน าสินค้า 

นอกจากนี้ ในช่วงต้นเดือน Shopify ประกาศแผนในการควบรวมกิจการกับ Deliverr ผู้ให้บริการ

ระบบคลังสินค้าและการจัดส่งส าหรับธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อสร้างเครือข่ายการกระจาย

สินค้าที่มีประสิทธิภาพด้านต้นทุนมากขึ้น และมีความยืดหยุ่นในด้านคลังสินค้าเพื่อปรับลดต้นทุนคงที่

ผู้ลงทุนควรท าความเขา้ใจลกัษณะสินค้า เง่ือนไขผลตอบแทนและความเสีย่ง ก่อนตัดสินใจลงทุน 

ท้ังนี้ ผลการด าเนินงานในอดตีของกองทุนรวมมิได้เปน็สิง่ยืนยนัถงึผลการด าเนินงานในอนาคต



ราคาหุ้นของ Pacific Biosciences ปรับตัวเพิ่มขึ้นหลังจากนักวิเคราะห์ปรับเพิ่มการคาดการณ์ของ

บริษัทเป็น “เข้มแข็งกว่าตลาด” และระบุถึงการคาดการณ์อุปสงค์ที ่เข้มแข็งส าหรับ Revio และ

พัฒนาการในอีกหลายปีข้างหน้า

ราคาหุ้นของ Exact Sciences ปรับตัวเพิ่มขึ้นหลังจากนักวิเคราะห์ปรับมุมมองจากเป็นกลางเป็นซื้อ

ลงทุน โดยระบุถ ึงความสามารถในการท าก  าไรในไตรมาส 4/65 และมีม ุมมองเช ิงบวกต่อ

ความสามารถในการท าก าไรในปีงบประมาณ 2566

หลักทรัพย์ท ี ่ปร ับตัวเป็นปัจจัยลบมากที ่ส ุดได้แก่ Block (SQ), Invitae (NVTA), CRISPR 

Therapeutics (CRSP), Twist Bioscience Corp (TWST), และ 2U Inc (TWOU)

ราคาหุ้นของ Block ปรับตัวลดลงหลังจากมีรายงานกล่าวหาบริษัทเกี่ยวกับกิจกรรมผิดกฎหมาย 

อย่างไรก็ตาม จากการพิจารณารายละเอียดของรายงานและพูดคุยกับอดีตพนักงานของบริษัท      

รวมไปถึงนักวิเคราะห์และนักลงทุนอื่น ARK เชื่อว่าการกล่าวหาส่วนใหญ่ในรายงานไม่เป็นความจริง 

และไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อความเชื่อมั่นใน Block

ราคาหุ ้นของ Invitae ปรับตัวลดลงหลังจากบริษัทประกาศผลประกอบการไตรมาส 4/65 และ       

ผลก าไรสุทธิเต็มปี รวมไปถึงการน าเสนอหุ้นกู้แปลงสภาพในการตอบสนองต่อการปรับโครงสร้าง

อย่างมีนัยส าคัญ และการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ของบริษัทในรอบ 18 เดือนที่ผ่านมา ฝ่ายบริหารของ

Invitae ยังคงมีการปรับปรุงอัตราก าไรจากการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง การเติบโตของรายได้และ

ปรับลดการใช้กระแสเงินสดเป็นแนวโน้มที่ ARK คาดว่าจะด าเนินไปตลอดทั้งปี 2566

ราคาหุ ้นของ CRISP Therapeutics และ Twist Biosciences ปรับตัวลดลงแม้ว่ามีข ่าวสารที่

เกี ่ยวข้องกับบริษัทเพียงเล็กน้อย ท่ามกลางแรงเทขายที ่เกิดขึ ้นในกลุ ่มบริษัทที่เกี ่ยวข้องกับ             

การดัดแปลงยีน ทั ้งนี ้ ARK เชื ่อว่า CRISP Therapeutics จะยังคงเป็นผู ้น าการพัฒนายาที ่มี

ประสิทธิภาพสูง และสร้างการรักษาโรคที่รักษาได้ยากในปัจจุบัน ในขณะที่ยังคงได้รับแรงสนับสนุน

ด้านการเงินและการวิจัยจากบริษัทยาขนาดใหญ่ ในขณะเดียวกัน ARK เชื ่อว่า Twist จะเป็นผู้

ให้บริการชั้นน าด้านเครื่องมือชีววิทยาสังเคราะห์โดยเฉพาะในด้าน oligonucleotides 

ราคาหุ้นของ 2U ปรับตัวลดลงจากความกังวลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงด้านกฎระเบียบ ซึ่งอาจ

ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างการด าเนินธุรกิจของบริษัท ทั้งนี้ 2U ให้การสนับสนุนให้มหาวิทยาลัย     

ชั ้นน าขยายระบบการศึกษาไปนอกห้องเรียน โดยให้บริการโครงสร้างพื้นฐานระบบคลาวด์ และ

ค าแนะน าเชิงกลยุทธ์ในการดึงดูดและการลงทะเบียนของนักเรียนผ่านโครงการศึกษาทางออนไลน์

ผู้ลงทุนควรท าความเขา้ใจลกัษณะสินค้า เง่ือนไขผลตอบแทนและความเสีย่ง ก่อนตัดสินใจลงทุน 

ท้ังนี้ ผลการด าเนินงานในอดตีของกองทุนรวมมิได้เปน็สิง่ยืนยนัถงึผลการด าเนินงานในอนาคต

นับจากเดือนมีนาคม 2564 เส้นโค้งอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับตัวแบนราบ โดยส่วนต่าง

อัตราดอกเบี้ยระยะยาวกับดอกเบี้ยระยะสั้นปรับตัวจากระดับร้อยละ 1.59 สู่ระดับร้อยละ -0.51 แสดง        

ให้เห็นว่าหากธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ไม่ชะลอการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย จะส่งผลต่อการเติบโตที่

แท้จริงและ/หรือ อัตราเงินเฟ้อจะปรับตัวลดลงมากกว่าที่คาดไว้



ผู้ลงทุนควรท าความเขา้ใจลกัษณะสินค้า เง่ือนไขผลตอบแทนและความเสีย่ง ก่อนตัดสินใจลงทุน 

ท้ังนี้ ผลการด าเนินงานในอดตีของกองทุนรวมมิได้เปน็สิง่ยืนยนัถงึผลการด าเนินงานในอนาคต

ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในสหรัฐฯคงอยู่ในระดับต ่ากว่าที่เกิดขึ้นในระหว่างการแพร่ระบาดของไวรัส     

โคโรนา, ช่วงวิกฤตการเงินโลก (Global Financial Crisis) ในช่วงปี 2551–2552 และในช่วงต้นทศวรรษ 

1980s (ค.ศ.) ที่อัตราเงินเฟ้อและอัตราดอกเบี้ยปรับตัวเพิ่มขึ้นในระดับตัวเลข 2 หลัก ในขณะที่อัตราการ

ออมของผู้บริโภคปรับตัวลดลงสู่ระดับร้อยละ 4.6 นับเป็นระดับต ่าที่สุดจากช่วงเกิดวิกฤตการเงินโลก 

แสดงให้เห็นว่าจะไม่มีการเติบโตของการบริโภคอย่างมีนัยส าคัญ

ในมุมมองของผู้จัดการกองทุน แรงกดดันทางภูมิรัฐศาสตร์และการสะสมสินค้าคงคลัง ส่งผลให้ดัชนี

ราคาผู้บริโภค (CPI) ของสหรัฐฯ ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.0 y-y ซึ่งผู้จัดการกองทุนมีมุมมองว่าเป็น

อัตราที่อาจส่งผลให้เกิดแรงขับเคลื่อนภาวะเงินฝืด 3 รูปแบบ – แบบดี แบบไม่ดี และแบบตามรอบวัฏจักร 

(good, bad, and cyclical)

นวัตกรรมเป็นแหล่งของการสร้างอัตราเงนิฝืดในรูปแบบดี เนื่องจากเปน็พัฒนาการที่ช่วยปรับลดต้นทุน

และปรับเพิ่มความสามารถในการผลิต อย่างไรก็ตาม ผู้จัดการกองทุนเชื่อว่ามีบริษัทจ านวนมากเน้นไปที่

มุมมองการลงทุนในระยะสั้นเพื่อตอบสนองต่อผู้ถือหุ้นที่ต้องการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงหรือต้องการ    

ผลก าไร/เงินปันผลในทันที ส่งผลให้บริษัทจ านวนมากเพิ่มสัดส่วนหนี้สินในงบดุลเพื่อซื้อหุ้นคืน กระตุ้น

ผลก าไรสุทธิ และปรับเพิ่มอัตราการจ่ายเงินปันผล การตัดสินใจนี้ส่งผลให้มีการปรับลดสัดส่วนการ

ลงทุนในนวัตกรรม ซึ่งอาจส่งผลให้บริษัทเหล่านี้เผชิญกับการเปล่ียนแปลงแบบที่ท าให้ธุรกิจของตนเอง

เกิดการหยุดชะงัก และการปรับลดตัวกลางในการด าเนินธุรกิจ ด้วยการมีผลิตภัณฑ์และการบริการที่ไม่

ทันสมัย บริษัทเหล่านี้อาจถูกบังคับให้ปรับลดราคาเพื่อขายสินค้าคงคลังในการน าไปจ่ายหนี้ที่อยู่ใน

-ระดับสูง ส่งผลให้เกิดอัตราเงินฝืดแบบไม่ดี 

หากว่าการคาดการณ์ของผู้จัดการกองทุนถูกต้อง การเติบโตและอัตราเงินเฟ้อมีแนวโน้มจะปรับตัว

ลดลงอย่างที่มิได้คาดไว้ โอกาสของการเติบโตในระดับตัวเลข 2 หลักที่หาได้ยากจะได้รับความสนใจจาก

นักลงทุน การน าเอาเทคโนโลยีใหม่มาประยุกต์ใช้จะเร่งตัวขึ้นเนื่องจากความกังวลของภาคธุรกิจ และ

ผู้บริโภคเปล่ียนพฤติกรรมอย่างรวดเร็วมากกว่าปกติ ส่งผลให้ผู้น ารายใหม่เกิดขึ้นได้ในตลาดหุ้น 

ในขณะที่การปรับตัวอ่อนแอของตลาดในปี 2565 เป็นอุปสรรคต่อพัฒนาการของการเปลี่ยนแปลงที่ท า

ให้ธุรกิจอื่นหยุดชะงักจ านวนมาก แต่นวัตกรรมยังคงมีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องโดยมีแรงสนับสนุน

มาจากพัฒนาการในธุรกิจปัญญาประดิษฐ์ (AI), การแพทย์แบบจีโนมิกส์ และการส ารวจอวกาศ เป็นต้น

ในมุมมองของ ARK บริษัทซึ่งยอมละทิ้งความสามารถของการท าก าไรในระยะสั้น เพื่อลงทุนเป็นจ านวน

มากในเทคโนโลยีที่สร้างนวัตกรรม จะได้รับประโยชน์จากการเติบโตแบบทบต้น และมีโอกาสของการ

เติบโตระดับสูงส าหรับการลงทุนในระยะยาว



สอบถามข้อมลูเพิ่มเติมหรอืขอรบัหนงัสือชีช้วนได้ท่ี  บริษัทหลักทรพัยจ์ัดการกองทุน กรุงศรี จ ากัด
โทร 0 2657 5757 ธนาคารกรงุศรอียธุยา จ ากัด (มหาชน) /ผู้สนับสนุนการขายและรบัซือ้คืนหน่วยลงทุน

รายละเอียด กองทุนเปิดกรุงศรี Disruptive Innovation (KFINNO)

นโยบายการลงทุน

ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศชื่อ Nikko AM ARK Disruptive Innovation Fund, 

Class A (USD) (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ

กองทุน โดยกองทุนหลักมีนโยบายลงทุนในตราสารทุนของบริษัทต่างๆ ทั ่วโลกที่มีการด าเนินธุรกิจที่

เก่ียวข้องหรือได้ประโยชน์เก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยี หรือการเกิดนวัตกรรมใหม่ๆ 

ระดับความเสี่ยงกองทุน ระดับ 6

นโยบายปอ้งกันความเสี่ยง

อัตราแลกเปลี่ยน

ป้องกันความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลีย่นเตม็จ านวน (ไม่น้อยกว่า 90% ของมูลคา่เงิน
ลงทุนในต่างประเทศ)

ดาวน์โหลด

สรุปสาระส าคญัของกองทนุ

หน่วยลงทุนชนิด

สะสมมูลค่า

หน่วยลงทุนชนิด

ผู้ลงทุนสถาบัน

ดาวน์โหลด

หนังสือช้ีชวน

ค าเตือน : ผู้ลงทุนควรท าความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน 

ทั้งนี้  ผลการด าเนนิงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถงึผลการด าเนินงานในอนาคต  กองทุน

ไทยอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต ่ากว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non - investment Grade) 

หรือตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) โดยมีสัดส่วนการลงทุนในตราสารดังกล่าว

เมื ่อรวมกับสัดส่วนการลงทุนของกองทุนหลักจะไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 

นอกจากนี ้ กองทุนอาจลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที ่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted 

Securities) และตราสารที ่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured note) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่

ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด   กองทุนป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปล่ียนทั้งจ านวน  ซึ่งอาจ

มีต้นทุนส าหรับการท าธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว โดยท าให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลง

เล็กน้อยจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น  เอกสารฉบับนี้เป็นการแปลเป็นภาษาไทยโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน 

กรุงศรี จ ากัด (บริษัท) ซึ่งเป็นการแปลจากต้นฉบับของกองทุนหลัก ณ มี.ค. 66 ในเนื้อหาเพียงบางส่วนเท่านั้น 

ทั้งนี้ กองทุนหลักและบริษัทฯ มิอาจรับรองความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ และความสมบูรณ์ของข้อมูลทั้งหมด 

โดยบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เปล่ียนแปลงข้อมูลทั้งหมดโดยไม่จ าเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 


