
 
 
 
 

    
 
 
 

 

 

บริษัทหลักทรัพยจ์ัดการกองทนุ พรนิซิเพิล จ ากัด   44 อาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย  ช้ัน 16 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330  

โทรศัพท ์0 2686 9500 โทรสาร 0 2657 3167  www.principal.th                                                                                              page 1 
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FED Cuts Interest Rates For First Time Since 2008  

โดย วิน พรหมแพทย์, CFA 

ประธานเจ้าหน้าที่การลงทนุ บริษัทหลักทรัพย์จดัการกองทุนพรินซิเพิล จ ากดั (“บลจ.พรนิซิเพิล”) 

 

สรุปการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (FOMC) ธนาคารกลางสหรัฐฯเดือน กรกฎาคม 2019 

 

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2019 ที่ผ่านมา ธนาคารกลางสหรัฐฯ 

หรือ FED ได้ประกาศเปลีย่นแปลงนโยบายทางการเงินโดยมี

สาระส าคัญหลักๆอยู่ 2 ประการ ดังนี ้ 

  

1. FED ประกาศปรับลดอัตราดอกเบ้ียนโยบาย 0.25% จาก

ระดับ 2.25 -2.50% สู่ระดับ 2.0-2.25% ซ่ึงเป็นการปรับลด

คร้ังแรกในรอบ 11 ปี 

2. FED ยังได้ประกาศยุติการปรับลดงบดุล โดยจะเร่ิมมีผลบังคบัใช้ในวันที่ 1 สิงหาคม 2019 ซ่ึงถือว่าเร็วกว่า

ก าหนดเดมิช่วงปลายเดอืนกันยายน 2019 ประมาณ 2 เดือน 

 

 ทั้งนี้ แม้การเปลี่ยนแปลงนโยบายทางการเงินในข้อ 2. นั้นจะเป็นปัจจัยที่สนบัสนุนการลงทุนในสินทรพัย์ทาง

การเงิน เนื่องจากเป็นการท าให้สภาพคล่องยังคงอยู่ในระดับสูง แตส่ าหรับการเปลี่ยนแปลงนโยบายการเงินในข้อ 

1. นั้น กลับไม่ได้สร้างผลกระทบในเชิงบวกต่อนักลงทุนมากนัก เนื่องจากเป็นส่ิงที่ถูกคาดการณ์ไว้ตัง้แตต่้น ที่

น่าสนใจคือการให้เหตุผลของ Jerome Powell ประธาน FED ในคร้ังนี้ เกีย่วกับประกาศลดอัตราดอกเบ้ียว่าเป็น

การ "ปรับลดเพ่ือป้องกันความเส่ียง สนับสนุนเศรษฐกิจในช่วงขาลง และกระตุ้นเงินเฟอ้" รวมทั้งสง่สัญญาณ

ต่อแนวโน้มอตัราดอกเบ้ียในอนาคตในลักษณะ ‘cut and 

pause‘ หรือ การลดดอกเบ้ียแล้วรอดูตัวเลขเศรษฐกิจต่อไปก่อน 

จึงค่อยตัดสินใจว่าจะมีการปรับลดดอกเบ้ียเพ่ิมเตมิในอนาคตอีก

หรือไม่? ประเด็นดังกล่าวนี้ สร้างความผิดหวังให้แก่นักลงทุนใน

ตลาดการเงินอยู่บ้าง ส่งผลให้ตลาดหุ้นในฝ่ังอเมริกา และยุโรปมี

การปรับฐานในช่วงเมื่อคนืที่ผ่านมา โดยดัชนี S&P500 ปรับลง 

1.1% ราคาทองค าปรับลง 1.2% มาอยู่ที่ $1,407 (พร้อม กับค่าเงิน

ดอลลาร์ทีแ่ข็งข้ึนประมาณ 1%)      Source: Biznews,  as of 1 August 2019  

 

 

ในขณะที่เมื่อคืนนี้ 1 สิงหาคม 2019 DowJones ปรับลดลง 280.85 จุด ปิดที่ 26,583.42 จุด ภายหลังที่ 

Donald Trump ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ไดท้วีตว่าจะสหรัฐฯ จะมีแผนเรียกเก็บภาษี 10% ของสินค้าและผลิตภณัฑ์

น าเข้าจากจีนทีเ่หลืออีก 300,000 ล้านดอลลาร์ และไม่รวมสินค้าวงเงิน 250,000 ล้านดอลลาร์ซ่ึงถูกเรียกเก็บ

ภาษี 25% ก่อนหน้านี ้รวมมูลค่ากว่า 500,000 ลา้นดอลลาร ์

Performance: 30 July- 1 August 2019 

Index Change %Change 

Dow Jones Industrial 

Average 

-614.6 -2.26% 

NASDAQ -162.49 -1.96% 

SP500 -59.62 -1.98% 

FTSE100 Index -61.9 -0.81% 
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ความเคลื่อนไหวคร้ังนีเ้กดิข้ึนภายหลังการหารือในการเจรจาทางการค้ารอบที่ 12 ที่เซ่ียงไฮ้ ประเทศจีน เมื่อวันพุธ

ที่ 31 กรกฎาคม 2019 ซ่ึงเป็นการประชุมคร้ังแรกนับตั้งแต่ผู้น าสองประเทศตกลงท าสัญญาสงบศึกทางการค้า

เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา และคณะผู้แทนเจรจาทั้งสองชาติมีก าหนดกลบัมาหารือกันรอบที่ 13 ในกรุงวอชิงตัน

ในช่วงต้นเดือนกันยายน 2019  

 

มุมมองด้านการลงทนุ 

ส าหรับ บลจ. พรินซิเพิล เราเคยได้ประเมินไว้ในช่วงก่อนหน้าว่า ไม่ว่า FED จะตัดสินใจอย่างไร ก็มีความเป็นไปได้

ว่าราคาสินทรัพย์ทางการเงินทั่วโลกอาจมีการปรับฐาน  เนื่องจากราคาสินทรัพย์เหล่านี้ปรับตัวเพ่ิมค่อนข้างมาก

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา รวมถึงนับแต่ต้นปี 2019 ที่โมเมนตัมของราคาปรับตัวเพ่ิมข้ึนค่อนข้างแรง จึงท าให้ 

นักลงทุนจ านวนหนึ่งมีโอกาสขายท าก าไรสินทรัพย์ทางการเงินบางส่วนเพ่ือลดความเส่ียง ทั้งนี้ บลจ. พรินซิเพิล 

แนะน าให้นักลงทุนกลับมามองที่พ้ืนฐานและวัตถุประสงค์ในการลงทุน รวมถึงการเน้นการมองภาพการลงทุนใน

ระยะยาวมากข้ึน  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กองทุนแนะน า 

1) กองทุนกลุ่ม Property Funds และ REITs 

ช่วงคร่ึงปีแรกปรับข้ึนมากกว่า 20% ทั้งตลาด Global REITs, Singapore REITs และ Thai REITs จากความ

คาดหวังของนักลงทุนว่า FED จะลดดอกเบ้ีย ท าให้มีการย้ายเงินลงทุนออกจากตราสารหนี้มา REITs ซ่ึงมี 

Yield สูงกว่า โดยก่อนหน้านี้ บลจ. พรินซเิพิล มคีวามกังวลว่า นักลงทุนฝากความหวังไว้กับ FED มากเกินไป 

และราคา REITs หลายตวัแพงเกนิไป เราจึงได้ถอืเงินสดเพ่ิมในกองทุนกลุม่ Property Funds และ REITs  

ซ่ึงนับเป็นผลดีต่อกองทนุ และเพ่ิมโอกาสในการทยอยน าเงินสดที่ถือไว้มาลงทุนใน REITs คุณภาพดทีี่ราคาถูกลง

หลัง FED มีการส่งสัญญาณต่อแนวโน้มอตัราดอกเบ้ียในลักษณะ ‘cut and pause‘ ก็ท าให้ตลาด REITs ปรับ

ลงไป 1%  

ค าแนะน าจาก CIO: นักลงทุนไม่ควรตกใจหรือกังวลมากเกินไป 
เนื่องจากราคาสินทรัพย์ต่างๆ ทั่วโลก ทั้งตราสารหนี้ หุ้น ทองค า และ REITs ได้ปรับ

ข้ึนสูงมากในช่วงคร่ึงปีแรก จึงเป็นธรรมชาติที่ตลาดจะต้องปรับฐานบ้าง การปรับ

ฐานในคร้ังนี้จึงอาจจะเป็นโอกาสดีในการทยอยน าเงินสดที่ถือไว้มาลงทนุในสินทรัพย์

คุณภาพดีที่ราคาถูกลง อย่างไรก็ดี ขอแนะน าให้นกัลงทุนเพ่ิมความระมดัระวัง 

เนื่องจากภาพเศรษฐกิจทียั่งไม่ค่อยดีนัก โดยเฉพาะอย่างย่ิง สงครามการค้าที่ยัง

ไม่ได้ข้อยุติ ท าให้การค้าโลกและการส่งออกของไทยชะลอตัวลง ตลาดจึงอาจผันผวน

ได้มาก จึงขอแนะน าให้จัดพอร์ตโดย overweight ตราสารหนี้ระยะส้ัน เช่น กองทุน 

PRINCIPAL DPLUS และ underweight สินทรัพย์เส่ียงอื่นๆ โดยเราจะเพ่ิมน ้าหนัก

สินทรัพย์เส่ียงก็ต่อเมื่อตลาดปรับฐานรุนแรงซ่ึงจะเป็นจังหวะดีของการเข้าลงทุนใน 

“ของดีราคาถูก” แลว้ถือลงทุนในระยะยาว 
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กองทุนเปิดพรินซเิพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม (Principal Property Income Fund, PRINCIPAL iPROP) 

(กองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในกลุม่อุตสาหกรรมอสังหารมิทรพัย์ (Property Sector Fund) ดังนั้นหากมีปัจจัยลบที่ส่งผล

กระทบต่อการลงทุนดงักลา่วผู้ลงทนุอาจสูญเสียเงนิลงทุนจ านวนมาก) 
 

กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม เป็นกองทุนที่เน้นลงทุนในสินทรัพย์กลุ่ม Property Funds และ 

REITs โดยมีกลยุทธ์ที่เน้นลงทุนใน Property Funds และ REITs ในประเทศไทยและสิงคโปร์เป็นหลัก บนวิธีการ

วิเคราะห์หลักทรัพย์และเลือกลงทุนหลักทรัพย์รายตัวที่มีคุณภาพดี ราคาเหมาะสม ในลักษณะ Bottom-up 

analysis โดยไม่ยึดติดกับดัชนีอ้างอิง และใช้หลักการบริหารกองทุนเพ่ือสร้างสมดุลระหว่างผลตอบแทนและ

ความเส่ียง โดยมีวัตถุประสงค์ในการลดความผันผวนของเงินลงทุน และสร้างผลตอบแทนระยะยาวให้แก่ 

นักลงทุนให้อยู่ในเกณฑ์ดี โดยนับแต่จัดตั้งกองทุนในปี 2012 กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม

นับเป็นอีกกองทุนที่ให้ผลตอบแทนเฉลี่ยนับแต่จัดตั้งกองทุนกว่า 11%(ตามรายละเอียดในตารางด้านล่าง) ในขณะ

ที่สามารถจัดการความผันผวนได้เป็นอย่างดี มีประวัติผลการด าเนินงานย้อนหลังรายปีที่เป็นบวกติดต่อกัน 5 ปี 

(2014-2018) และยังได้รับการจัดอันดับ 5 ดาวจาก Morningstar Thailand อีกด้วย (As of June 2019) 

 

 Fund Performance 

  3M 6M 1Y 3Y 5Y Since Inception Inception Date 

PRINCIPAL iProp-A 7.59% 17.56% 21.20% 10.80% 11.16% 11.82% 26/06/2012 

PRINCIPAL iProp-C 7.55% 17.54% 21.28% 10.98% 11.24% 11.27% 03/07/2014 

PRINCIPAL iProp-D 7.46% 17.40% 21.13% 10.91% 11.18% 11.41% 17/02/2012 

PRINCIPAL iProp-R 7.51% 17.49% 21.16% 10.91% 11.20% 11.28% 17/02/2012 

Benchmark (%) 8.02% 19.36% 24.12% 12.43% 11.26%   
% ต่อปี (Annualized Return) หากกองทุนจัดต้ังมาแล้ว 1 ปีขึ้นไป 

 

Fund Performance 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 YTD 

PRINCIPAL iProp-A -5.87% 13.43% 4.60% 15.72% 11.32% 3.38% 17.56% 

PRINCIPAL iProp-C n/a 2.96% 4.71% 16.09% 11.48% 3.60% 17.54% 

PRINCIPAL iProp-D -5.82% 13.33% 4.71% 15.69% 11.42% 3.63% 17.40% 

PRINCIPAL iProp-R -5.87% 13.37% 4.60% 15.84% 11.48% 3.51% 17.49% 

Benchmark* 3.41% 9.16% 4.86% 10.99% 17.54% 3.39% 19.36% 
% ต่อปี (Annualized Return) หากกองทุนจัดต้ังมาแล้ว 1 ปีขึ้นไป/ Benchmark: SET PF&REIT TRI Index 50.00% + FSTREI TRI Index (THB) 50.00% 

Source: Principal Asset Management Company Limited, as of June 2019 

ผู้ลงทุนควรท าความเข้าใจลักษณะสินค้า (กองทุน) เง่ือนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน/การวัดผลการด าเนินงาน

ของกองทุนรวมน้ีได้จัดท าข้ึนตามมาตรฐานการวัดผลการด าเนินงานของกองทุนรวของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน/ผู้ลงทุนควรศึกษา

ผลการด าเนินงานของหน่วยลงทุนแต่ละชนิดของกองทุนใน https://www.principal.th/th/mutual-fundth ก่อนตัดสินใจลงทุน 
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ประวัติการจ่ายเงินปันผลและการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติกองทุน Principal Property Income 

กองทุนเปิดพรินซเิพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม (Principal Property Income Fund) 

 

ผลการด าเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการด าเนินงานในอนาคต/ท้ังน้ีโปรดศึกษารายละเอียดเง่ือนไขการจ่ายเงินปันผลเพ่ิมเติมใน       

หนังสือชี้ชวนข้อมูลโครงการ/ผู้ลงทุนควรศึกษาเง่ือนไขการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติและการจ่ายเงินปันผลของหน่วยลงทุน แต่ละชนิดของ

กองทุน Principal Property Income ได้ท่ี www.principal.th 

 

กองทุนเปิดพรินซเิพิล โกลบอล รีทส ์(Principal Global REITs, PRINCIPAL GREIT)  

(กองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรม จึงมคีวามเส่ียงที่ผู้ลงทนุอาจสูญเสียเงินลงทนุจ านวนมาก) 

 

กองทุนเปิดพรินซเิพิล โกลบอล รีทส ์เป็นกองทนุที่เน้นลงทุนในสินทรัพย์กลุ่ม Property Funds และ REITs 

ทั่วโลก ในลักษณะการลงทุนแบบ Fund of funds หรือการเข้าลงทุนในกองทุนต้นทางมากกว่า 1 กองทุน เพ่ือ

แสวงหาผลตอบแทน และบริหารความเส่ียงจากสไตล์ของผู้จัดการกองทนุที่มีความแตกต่างกัน โดย ณ ปัจจุบัน 

กองทุนเปิดพรินซเิพิล โกลบอล รีทส ์มีสัดส่วนเงินลงทุนในกองทนุดังนี ้

กองทุน ค าอธิบาย สัดส่วนการลงทุน 

Principal Global Investors 

Funds- Global Property 

Securities Fund 

กองทุนประเภท Active Fund จาก Principal Global Investors Funds 

บริษัทบริหารจัดการกองทุนท่ีมีความช านาญในการลงทุนสินทรัพย์กลุ่ม 

Property Funds และ REITs เปน็อย่างดี เน้นกลยุทธ์ในการคัดเลือก

สินทรัพย์คุณภาพดี ราคาเหมาะสมแบบ Bottom-up เพ่ิมโอกาสในการ

สร้างผลตอบแทนท่ีดีในระยะยาว 

66.74% 

iShare Global REIT ETF กองทุนประเภท ETF (Passive Fund) ท่ีช่วยเพ่ิมสภาพคล่องทางการ

ลงทุนให้แก่นักลงทุน ซ่ึงทางบริษัทบริหารจัดการกองทุนพรินซิเพิลได้เลือก

ลงทุนกับกองทุน ETF จาก Blackrock บริษัทบริหารจัดการกองทุนท่ีมี

ความช านาญในการลงทุนในรูปแบบ ETF เปน็อย่างสูง  

31.11% 

เงินสด บริหารความเสี่ยงและเพ่ิมสภาพคล่องทางการลงทุน 2.15% 

Source: Principal Asset Management Company Limited, as of 30 June 2019 
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Smart Dividend - เลือกหุ้นปนัผลดี + มี Payout Ratio  

ท่ีเหมาะสม เพ่ือน าก าไรไป Reinvest สร้าง Growth ในอนาคต 

 Fund Performance 

  3M 6M 1Y 3Y 5Y Since Inception Inception Date 

PRINCIPAL GREIT 0.22%  13.92%  5.89%  n/a n/a 5.60 % 07/03/2017 

Benchmark (%) -3.06%  8.50%  0.21%  n/a n/a 1.07%  
% ต่อปี (Annualized Return) หากกองทุนจัดต้ังมาแล้ว 1 ปีขึ้นไป/ Benchmark: TRNGLU index 60.00% + RNXG Index 40.00% 

Source: Principal Asset Management Company Limited, as of June 2019 

ผลการด าเนินงานในอดีต มิได้เปน็สิ่งยืนยันถึงผลการด าเนินงานในอนาคต/การวัดผลการด าเนินงานของกองทุนรวมน้ีได้จัดท าข้ึนตาม

มาตรฐานการวัดผลการด าเนินงานของกองทุนรวของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน/ผู้ลงทุนควรศึกษาผลการด าเนินงานของกองทุนใน 

https://www.principal.th/th/mutual-fundth ก่อนตัดสินใจลงทุน 

 

2) กองทุนหุ้นไทยกลุ่มทีเ่น้นลงทุนในหุ้นปันผลสูง 

เนื่องจากมองว่าดัชนี SET Index ยังไม่ทะลุกรอบ 1,750 ซ่ึงเป็นจุดที่มีความส าคัญทางด้านจิตวิทยาทางการ

ลงทุนต่อนักลงทุน ณ ปัจจุบันที่คาดการณ์ไว้ และอาจจะปรับตัวลงตามตลาดหุ้นโลก จึงแนะน าให้รอจังหวะเพ่ิม

น ้าหนักหุ้นไทยเมื่อดัชนีใกล้ 1,600 จุดหรือต ่ากว่า 

โดยกองทุนที่ เราแนะน าลงทุนคือ กองทุนเปิด 

พ ริ น ซิ เพิ ล  ไท ย  ได น ามิ ก  อิ น คั ม  อิ ค วิ ตี้ 

( Principal Thai Dynamic Income Equity 

Fund, PRINCIPAL TDIF) กองทุนหุ้นไทยที่ เน้น

ลงทุ น ในหุ้ นปั นผลดี  ที่ มี ลั กษณ ะที่ เ รียกว่ า  

“Smart Dividend“ ซ่ึ ง เป็ น กลุ่ ม ที่ ถู ก พิ สู จน์ 

แล้วว่าสามารถสร้างผลตอบแทนในระยะยาว 

ได้อย่างโดดเด่น โดย ณ ปัจจุบันกองทุนเปิด 

พรินซิเพิล ไทย ไดนามิก อินคัม อิควิตี้ เน้นลงทุน 

ในหุ้นกลุ่มค้าปลีก โรงพยาบาลและอสังหาริมทรัพย์ 

ซ่ึงได้ รับผลกระทบน้อยจากสงครามการค้าและ 

ภาวะเศรษฐกิจโลก 

 

 Fund Performance 

  3M 6M 1Y 3Y 5Y Since Inception Inception Date 

PRINCIPAL TDIF 4.74% 9.87% 5.09% n/a n/a 4.27% 31/01/2017 

Benchmark (%) 6.61% 12.78% 11.89% n/a n/a 7.10%  
% ต่อปี (Annualized Return) หากกองทุนจัดต้ังมาแล้ว 1 ปีขึ้นไป/ Benchmark: SET TRI Index  

Source: Principal Asset Management Company Limited, as of June 2019 

ผลการด าเนินงานในอดีต มิได้เปน็สิ่งยืนยันถึงผลการด าเนินงานในอนาคต/การวัดผลการด าเนินงานของกองทุนรวมน้ีได้จัดท าข้ึนตาม

มาตรฐานการวัดผลการด าเนินงานของกองทุนรวของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน/ผู้ลงทุนควรศึกษาผลการด าเนินงานของกองทุนใน 

https://www.principal.th/th/mutual-fundth ก่อนตัดสนิใจลงทุน 

Source: Bloomberg, as of June 2019 
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Disclaimer: 

กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม กองทุนน้ีลงทุนกระจุกตัวในกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ (Property Sector Fund) ดังน้ันหาก 

มีปัจจัยลบท่ีส่งผลกระทบต่อการลงทุนดังกล่าวผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจ านวนมาก/กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล รีทส์ กองทุนน้ีลงทุน 

กระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรม จึงมีความเสี่ยงท่ีผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจ านวนมาก/ผู้ลงทุนควรท าความเข้าใจลักษณะสินค้า (กองทุน) เง่ือนไข 

ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน/กองทุนมีนโยบายลงทุนในต่างประเทศกองทุนอาจมีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน ผู้ลงทุนอาจ

ขาดทุนหรือ ได้รับก าไร จากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต ่ากว่าทุนเร่ิมแรกได้ / ผลการด าเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยัน 

ถึงผลการด าเนินงานในอนาคต /การวัดผลการด าเนินงาน จัดท าตามมาตรฐานการวัดผลการด าเนินงานของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน/ผู้ลงทุนควร

ศึกษาผลการด าเนินงานของหน่วยลงทุนแต่ละชนิดของกองทุนก่อนตัดสินใจลงทุน/ผู้ลงทุนควรศึกษาเง่ือนไขการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติและ 

การจ่ายเงินปันผลของหน่วยลงทุนแต่ละชนิดของกองทุน Principal Property Income ได้ท่ี www.principal.th/ท้ังน้ีโปรดศึกษารายละเอียด

เง่ือนไขการจ่ายเงินปันผลเพ่ิมเติมในหนังสือชี้ชวนข้อมูลโครงการ 
 

เอกสารฉบับน้ีจัดท าขึน้เพ่ือวัตถุประสงค์ในการเผยแพร่ข้อมูลเป็นการท่ัวไป โดยไม่มุ่งหมายให้ถือเป็นค าเสนอหรือการเชิญชวนให้บุคคลใดท าการซ้ือ 

และ/หรือขายผลิตภัณฑ์ด้านการลงทุนประเภทต่าง ๆ ตามท่ีปรากฏในเอกสารฉบับน้ี และไม่ถือเป็นการให้ค าปรึกษาหรือค าแนะน าเกี่ยวกับการท าธุรกรรมท่ี

เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ด้านการลงทุนของบริษัทต่าง ๆ ตามท่ีระบุไว้ในเอกสารน้ีแต่อย่างใด / แม้บริษัทจัดการจะได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรเพ่ือให้

ข้อมูลดังกล่าวมีความถูกตอ้ง และตรงกับวัตถุประสงค์ของการจัดท าเอกสารน้ี บริษัทจัดการและพนักงานของบริษัทจัดการไม่มีความรับผิดและจะไม่รับ

ผิดส าหรับความผิดพลาดของข้อมูลใด ๆ ท่ีเกิดขึ้นไม่ว่าด้วยเหตุใดกต็าม รวมท้ังจะไม่รับผิดส าหรับการกระท าใด ๆ ท่ีเกิดขึ้นบนพ้ืนฐานของความเห็น

หรือข้อมูลท่ีปรากฏอยู่ในเอกสารฉบับน้ี บริษัทจัดการไม่ได้ให้ค ารับรองหรือรับประกันไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยายเกี่ยวกับความถูกต้อง แม่นย า 

น่าเชื่อถือ ทันต่อเหตุการณ์หรือความสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าวในกรณีใด ๆ ท้ังสิ้น / บริษัทจดัการขอปฏิเสธความรับผิดท้ังปวงท่ีเกิดหรืออาจเกิดขึ้น

ในทุกกรณี ท้ังน้ีความเห็นบทวิเคราะห์หรือการคาดคะเนต่าง ๆ เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือผลการด าเนินงานในอนาคตท่ีปรากฏในเอกสารน้ี ไม่ถือเป็นเคร่ือง

ยืนยัน และอาจแตกต่างจากเหตุการณ์หรือผลประกอบการท่ีเกิดขึ้นจริงได้ / ส าหรับนักลงทุนท่ีตอ้งการทราบข้อมูลหรือรายละเอียดเพ่ิมเติมหรือรับ

หนังสือชี้ชวน สามารถติดต่อบริษัจัดการหรือผู้ด าเนินการขายท่ีท่านให้บริการ 

 


