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บทเรียนจากวิกฤติ COVID-19 โดย คณุ วิน พรหมแพทย์
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สรปุสถานการณ์เศรษฐกิจ และการลงทุน

Bloomberg, as of June 2020

• แมปั้จจยัเรือ่งการระบาดของโรค COVID-19 และการระบาดในระรอก 2 
ปัจจยัหลกัทีน่กัลงทุนทัว่โลกต่างจบัตา แต่รฐับาลหลายประเทศทัว่โลกก็
เลอืกทีจ่ะผอ่นคลายการ Lock-down เพือ่ใหธุ้รกจิต่างๆ ไดก้ลบัมาด าเนิน
กจิกรรมทางเศรษฐกจิไดม้ากขึน้

• ตวัชีว้ดัการขยายตวัทางเศรษฐกจิ (Purchasing Manager Index, PMI) 
ภาคการผลติในหลายประเทศมสีญัญาณทีด่ขี ึน้ และ PMI ประเทศจนี
กลบัมาอยูใ่นเกณฑท์ีข่ยายตวัแลว้

• รฐับาล และ ธนาคารกลางทัว่โลก ยงัคงมาตรการกระตุน้เศรษฐกจิดว้ย
นโยบายการเงนิและการคลงัแบบผอ่นคลายทัว่โลก ผา่นตลาดตราสารทุน
ตราสารหนี้ภาครฐัฯ รวมถงึตราสารหนี้เอกชนดว้ย

• ในการประชุม กนง  ในวนัที ่24 ม.ิย. 2563 คณะกรรมการฯ มมีตเิป็นเอก
ฉนัทใ์หค้งอตัราดอกเบีย้นโยบายไวท้ีร่อ้ยละ 0.50 ต่อปี

Bloomberg, as of June 2020
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The Economists, as of July 2020

• จากผลส ารวจคะแนนนิยมต่อผูส้มคัรรบัเลอืกตัง้ประธานาธบิดสีหรฐัฯ 
พบวา่ โจ ไบเดน (ตวัแทนพรรคเดโมแครต) ไดร้บัคะแนนความนิยม
เพิม่ขึน้อยา่งต่อเนื่องนบัจากเดอืน ม.ีค. 2020 ทีผ่า่นมา และมสีทิธิท์ ีจ่ะ
ชนะการเลอืกตัง้ในครัง้นี้ (พ.ย. 2020)

• โดยในช่วงตน้เดอืน ก.ค. 2020 โจ ไบเดน ไดป้ระกาศหาเสยีงดว้ย
นโยบายทีจ่ะใชแ้ผนฟ้ืนฟูเศรษฐกจิสหรฐัฯ ภายใตช้ือ่ “Buy American” 
หรอื “การซือ้ของทีผ่ลติในสหรฐัฯ” บนงบประมาณกวา่ 7 แสนลา้น
ดอลลารส์หรฐัฯ

• นโยบายดงักล่าว นกัลงทุนกลบัมาใหค้วามสนใจกบัประเดน็
สถานการณ์การคา้ระหวา่งประเทศในสหรฐัฯ และประเทศอื่นๆ มากขึน้

สรปุสถานการณ์เศรษฐกิจ และการลงทุน
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สรปุสถานการณ์เศรษฐกิจ และการลงทุน
• โดยรวมแลว้เชือ่วา่ ณ ปัจจบุนั ตลาดการเงนิและการลงทุนมทีัง้ปัจจยัสนบัสนุน และปัจจยัทีต่อ้งจบัตา 

• แนะน านกัลงทุนลงทุนต่อเน่ืองในลกัษณะ Stay Invested, Stay Diversified ใชจ้งัหวะทีต่ลาดมคีวามผนัผวนเพือ่เป็น
โอกาสทยอยซือ้ส าหรบัการลงทุนระยะยาว 

• เน้นการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรม หรอืธุรกจิทีม่โีอกาสไดร้บัประโยชน์ หรอืเป็นผูช้นะทา่มกลางสถานการณ์ COVID-19 
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จดุเด่นและกลยทุธใ์นการลงทนุ 
• กองทุนประเภท Asset Allocation, all in one investment เน้นลงทุนในสนิทรพัย์

หลากหลายประเภทตราสารหน้ี กองทุนอสงัหาฯ ทัง้หุน้ไทย หุน้ต่างประเทศ และ
ทองค า

• เป็นการลงทุนทีเ่น้นบรหิารจดัการความเสีย่งโดยรวมใหอ้ยูใ่นระดบัทีเ่หมาะสม รวมถงึ
มกีารปรบัสดัสว่นรายกลุม่สนิทรพัยด์ว้ยผูเ้ชีย่วชาญทางการลงทุนที่มปีระสบการณ์
เพือ่ใหเ้หมาะกบัสถานการณ์การลงทุนในแต่ละชว่งเวลา

• ในจงัหวะทีน่กัลงทุนเกดิความกงัวลต่อสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19
ราคาหน่วยลงทุนของกองทุนปรบัตวัลดลงต ่ากวา่การลงทุนในสนิทรพัยป์ระเภทหุน้ 
และ REITs เป็นอยา่งมาก

Principal Balanced Income Fund (PRINCIPAL iBALANCED)

การปรบัตวัในช่วง COVID-19
• ในชว่งแรกของการระบาดของโรค COVID-19 ทีส่รา้งบรรยากาศทีไ่มพ่งึประสงคต์่อ

การลงทุน ผูจ้ดัการกองทุนไดม้กีารปรบัสดัสว่นการลงทุนเพือ่เขา้ลงทุนในสนิทรพัย์
กลุม่ทีม่คีวามปลอดภยัสงูขึน้ และสภาพคลอ่งมากขึน้

• อยา่งไรกต็าม ในชว่ง1-2 เดอืน เริม่มกีารปรบัสดัสว่นการลงทุนใหส้อดคลอ้งกบั
สถานการณ์ทีเ่ศรษฐกจิเริม่กลบัมาฟ้ืนตวัแบบชา้ๆ ในลกัษณะ U-shape โดยเน้นการ
ลงทุนในตราสารทุน และสนิทรพัยก์ลุม่ REITs มากขึน้กวา่ในชว่งก่อนหน้า ลดสดัสว่น
การลงทุนในสนิทรพัยก์ลุม่ตราสารหน้ีในภาวะดอกเบีย้ต ่า และมกีารท าก าไรจากการ
ลงทุนทองค าบางสว่น หลงัราคาปรบัตวัขึน้อยา่งมนียัส าคญัในชว่งทีผ่่านมา

ค ำเตือน:ผูล้งทุนควรท ำควำมเขำ้ใจลกัษณะสินคำ้ (กองทุน) เง่ือนไข ผลตอบแทนและควำมเส่ียงก่อนตดัสินใจลงทุน/ กองทุนมีนโยบำยลงทุนในต่ำงประเทศ ผูล้งทุนอำจจะขำดทุนหรือไดรั้บก ำไรจำกอตัรำแลกเปล่ียน/หรือไดรั้บเงินคืนต ่ำกวำ่
เงินทุนเร่ิมแรกได/้บริษทัจดักำรใชส้ญัญำซ้ือขำยล่วงหนำ้เพ่ือเป็นเคร่ืองมือในกำรป้องกนัควำมเส่ียงดำ้นอตัรำแลกเปล่ียนของกองทุน (Hedging) ข้ึนอยูก่บัดุลยพินิจของผูจ้ดักำรกองทุน// ผลกำรด ำเนินงำนในอดีตมิไดเ้ป็นส่ิงยนืยนัถึงผลกำร
ด ำเนินงำนในอนำคต
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ค ำเตือน:ผูล้งทุนควรท ำควำมเขำ้ใจลกัษณะสินคำ้ (กองทุน) เง่ือนไข ผลตอบแทนและควำมเส่ียงก่อนตดัสินใจลงทุน/กองทุนมีนโยบำยลงทุนในต่ำงประเทศ ผูล้งทุนอำจจะขำดทุนหรือไดรั้บก ำไรจำกอตัรำ
แลกเปล่ียน/หรือไดรั้บเงินคืนต ่ำกวำ่เงินทุนเร่ิมแรกได/้บริษทัจดักำรใชส้ัญญำซ้ือขำยล่วงหนำ้เพื่อเป็นเคร่ืองมือในกำรป้องกนัควำมเส่ียงดำ้นอตัรำแลกเปล่ียนของกองทุน (Hedging) ข้ึนอยูก่บัดุลยพินิจของ
ผูจ้ดักำรกองทุน/ผูล้งทุนควรศึกษำผลกำรด ำเนินงำนของหน่วยลงทุนแต่ละชนิดของกองทุน ไดท่ี้ https://www.principal.th/th/mutual-fundth / ผลกำรด ำเนินงำนในอดีตมิไดเ้ป็นส่ิงยนืยนัถึงผลกำรด ำเนินงำนใน
อนำคต

Principal Balanced Income Fund (PRINCIPAL iBALANCED)



8

Classification: Public

Principal Property Income Fund (PRINCIPAL iPROP)
(กองทุนน้ีลงทุนกระจุกตวัในกลุ่มอตุสาหกรรมอสงัหารมิทรพัย ์(Property Sector Fund) ดงันัน้หากมปัีจจยัลบทีส่ง่ผลกระทบต่อการลงทุน ดงักล่าวผูล้งทุนอาจสญูเสยีเงนิลงทุนจ านวนมาก)

สถานการณ์ และมมุมองต่อการลงทนุในสินทรพัยก์ลุ่ม REITs
• การผอ่นปรนมาตรการ Lock-Down ทางเศรษฐกจิ และการกลบัมาเปิดเมอืง (Re-open) สง่ผลใหก้จิกรรมทางเศรษฐกจิกลบัมาด าเนินไดม้ากขึน้ เป็นผลดตี่อภาคกจิกรรมทาง

เศรษฐกจิ และการลงทุนสนิทรพัยก์ลุม่อสงัหาฯ
• มาตราการกระตุน้เศรษฐกจิทางการเงนิ เชน่ การลดดอกเบีย้ และการเสรมิสภาพคลอ่ง สง่ผลดตี่อการลงทุนในสนิทรพัยท์ีม่ปีระวตัจิา่ยปันผลในอตัราที่คอ่นขา้งสงูอยา่ง 

REITs ทัง้น้ีนโยบายและมาตราการเยยีวยาผูเ้ชา่อาจสง่ผลกระทบต่อประมาณเงนิปันผลจา่ย และ/หรอื การปรบัขึน้คา่เชา่ในชว่งไตรมาส 2 และ/หรอื ไตรมาส 3 ของปี 2020
• ในขณะเดยีวกนั การระบาดของโรค COVID-19 กส็ง่ผลต่อ REITs ในแต่ละอุตสาหกรรมในระดบัทีแ่ตกตา่งกนั โดยกลุม่อุตสาหกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัการทอ่งเทีย่วจะไดร้บั

ผลกระทบมากทีสุ่ด และกลุม่อุตสาหกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเตบิโตของสงัคม Online และการเตบิโตของ E-commerce จะไดร้บัผลกระทบน้อยทีสุ่ด

ค ำเตือน:ผูล้งทุนควรท ำควำมเขำ้ใจลกัษณะสินคำ้ (กองทุน) เง่ือนไข ผลตอบแทนและควำมเส่ียงก่อนตดัสินใจลงทุน/กองทุนมีนโยบำยลงทุนในต่ำงประเทศ ผูล้งทุนอำจจะขำดทุนหรือไดรั้บก ำไรจำกอตัรำแลกเปล่ียน/หรือไดรั้บเงินคืนต ่ำกวำ่
เงินทุนเร่ิมแรกได/้บริษทัจดักำรใชส้ญัญำซ้ือขำยล่วงหนำ้เพ่ือเป็นเคร่ืองมือในกำรป้องกนัควำมเส่ียงดำ้นอตัรำแลกเปล่ียนของกองทุน (Hedging) ข้ึนอยูก่บัดุลยพินิจของผูจ้ดักำรกองทุน /ผลกำรด ำเนินงำนในอดีตมิไดเ้ป็นส่ิงยนืยนัถึงผลกำร
ด ำเนินงำนในอนำคต

Source: Principal Global Valuation Appendix, Data as of 31 May 2020 Source: PrinRE Presentation, Data as of 31 May 2020
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จดุเด่นและกลยทุธใ์นการลงทนุ 
• เน้นลงทุนในสนิทรพัยก์ลุม่กองทุนอสงัหาฯ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ทีจ่ดทะเบยีนในประเทศไทยและสงิคโปรเ์ป็นหลกั
• สนิทรพัยก์ลุม่กองทุนอสงัหาฯ/ REITs ทีเ่น้นลงทุนมรีายไดใ้นรปูแบบคา่เชา่ทีเ่ป็นสญัญา จงึมคีวามมัน่คงดา้นรายไดใ้นระดบัหน่ึง
• เป็นสนิทรพัยท์ีเ่หมาะลงทุนในภาวะดอกเบีย้โลกทีย่งัมแีนวโน้มต ่าต่อเน่ือง 
• เน้นการลงทุนแบบเลอืกสนิทรพัยร์ายตวั ท าใหม้โีอกาสเขา้ถงึ REITs ทีม่พีืน้ฐานด ีโอกาสเตบิโตในอนาคตสงู และราคาเหมาะสมได้

Principal Property Income Fund (PRINCIPAL iPROP)
(กองทุนน้ีลงทุนกระจุกตวัในกลุ่มอตุสาหกรรมอสงัหารมิทรพัย ์(Property Sector Fund) ดงันัน้หากมปัีจจยัลบทีส่ง่ผลกระทบต่อการลงทุน ดงักล่าวผูล้งทุนอาจสญูเสยีเงนิลงทุนจ านวนมาก)

การปรบัตวัในช่วง COVID-19
• เน้นการลงทุนในลกัษณะ Defensive Play หรอืการลงทุนในสนิทรพัยท์ีร่ายได้

มัน่คง และยงัคง underweight การลงทุนในอุตสาหกรรมทีม่โีอกาสไดร้บั
ผลกระทบต่อเน่ืองจากการระบาดของโรค COVID-19 ในระยะถดัไปอยา่ง
อุตสาหกรรมในกลุม่โรงแรม และคา้ปลกี

• โดยปัจจุบนัเน้นการลงทุนใน
o กลุม่ Industrial เชน่กลุม่ Data Centre, Business Park และ Logistic 

ซึง่เป็นกลุม่อุตสาหกรรมทีไ่มเ่พยีงไดร้บัผลกระทบจากการระบาดของ
โรค COVID-19 ไมม่ากนกั แต่ยงัมโีอกาสเตบิโตไดด้ใีนระยะยาวจาก
การทีผู่บ้รโิภคสว่นใหญ่มกีารใชง้านระบบออนไลน์มากขึน้

o กลุม่สนิทรพัยป์ระเภทโครงสรา้งพืน้ฐาน โดยเฉพาะอยา่งยิง่ ธุรกจิเสา
สญัญาณ และ Fiber Optic ซึง่เป็นฐานรากส าคญัต่อวถิชีวีติแบบ
ออนไลน์

• ยงัคงเน้นการรกัษาสภาพคลอ่งในระดบัทีเ่หมาะสม โดยปัจจุบนัมสีดัสว่นการ
ถอืครองเงนิสดที ่5.4% (ทีม่า Principal ขอ้มลู ณ วนัที ่30 ม.ิย. 2020)

ค าเตอืน:ผูล้งทุนควรท าความเขา้ใจลกัษณะสนิคา้ (กองทุน) เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสีย่งก่อนตดัสนิใจลงทุน/กองทุนมนีโยบายลงทุนในต่างประเทศ ผูล้งทุนอาจจะขาดทุนหรอืไดร้บัก าไรจากอตัราแลกเปลีย่น/หรอืไดร้บัเงนิคนื
ต ่ากว่าเงนิทุนเริม่แรกได/้บรษิทัจดัการใชส้ญัญาซือ้ขายล่วงหน้าเพื่อเป็นเครื่องมอืในการป้องกนัความเสีย่งดา้นอตัราแลกเปลีย่นของกองทุน (Hedging) ขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของผูจ้ดัการกองทนุ /ผลการด าเนินงานในอดตีมไิดเ้ป็นสิง่
ยนืยนัถงึผลการด าเนินงานในอนาคต
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ตวัอย่างทรพัยสิ์นหุ้นท่ีลงทนุ

KDCREITs  ประกอบดว้ย 17 Data center ซึง่เป็น
สนิทรพัยท์ีม่แีนวโน้มเตบิโตไปพรอ้มกบัการเตบิโตของสงัคม
เทคโนโลย ีและการใชข้อ้มลูทีเ่พิม่มากขึน้ โดยสนิทรพัยใ์น
กองทุนมกีารกระจายตวัใน 8 ประเทศ 3 ภมูภิาค 

Principal Property Income Fund (PRINCIPAL iPROP)
(กองทุนนี้ลงทุนกระจุกตวัในกลุ่มอตุสาหกรรมอสงัหารมิทรพัย ์(Property Sector Fund) ดงันัน้หากมปัีจจยัลบทีส่ง่ผลกระทบต่อการลงทุน ดงักล่าวผูล้งทุนอาจสญูเสยีเงนิลงทุนจ านวนมาก)

iPROP ΔBM%
Thailand 40.3 -9.7
Singapore 52.0 2.0
Japan 0.8 0.8
Cash 6.8 6.8

Top 5 holdings (%)
Weight

Ascendas Real Estate Investment 7.99
Keppel DC REIT 7.47
Digital Telecommunications Infra 7.11
Mapletree Logistics Trust 5.03
Mapletree Industrial Trust 4.54

Source: Principal as of 30 June  2020

Country Allocation (%)

ค าเตอืน:ผูล้งทนุควรท าความเขา้ใจลกัษณะสนิคา้ (กองทนุ) เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสีย่งก่อนตดัสนิใจลงทนุ/กองทนุมนีโยบายลงทนุในตา่งประเทศ ผูล้งทนุอาจจะขาดทนุหรอืไดร้บัก าไรจากอตัราแลกเปลีย่น/หรอืไดร้บัเงนิคนืต ่ากวา่เงนิทนุเริม่แรกได/้บรษิทัจดัการใชส้ญัญาซือ้ขายลว่งหน้า
เพื่อเป็นเครื่องมอืในการป้องกนัความเสีย่งดา้นอตัราแลกเปลีย่นของกองทนุ (Hedging) ขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของผูจ้ดัการกองทนุ /ผลการด าเนนิงานในอดตีมไิดเ้ป็นสิง่ยนืยนัถงึผลการด าเนนิงานในอนาคต

MLT บรหิารสนิทรพัยป์ระเภท Logistic Properties ซึง่เป็นกลุม่
อุตสาหกรรมทีเ่ตบิโตไปพรอ้มกระแส e-commerce มสีนิทรพัย์
ภายใตก้ารบรหิาร S$ 8.9 Billion กระจายตวั 8 ประเทศใน
ภมูภิาคเอเชยี และมอีตัราการเชา่ทีย่งัคงสงูถงึ 98%
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Classification: Public

Principal Property Income Fund (PRINCIPAL iPROP)
(กองทุนนี้ลงทุนกระจุกตวัในกลุ่มอตุสาหกรรมอสงัหารมิทรพัย ์(Property Sector Fund) ดงันัน้หากมปัีจจยัลบทีส่ง่ผลกระทบต่อการลงทุน ดงักล่าวผูล้งทุนอาจสญูเสยีเงนิลงทุนจ านวนมาก)

Source: Principal as of 30 June 2020

ค าเตอืน:ผูล้งทุนควรท าความเขา้ใจลกัษณะสนิคา้ (กองทุน) เงือ่นไข ผลตอบแทนและความเสีย่งก่อนตดัสนิใจลงทุน/กองทุนมนีโยบายลงทุนในต่างประเทศ ผูล้งทุนอาจจะขาดทุนหรอืไดร้บัก าไรจากอตัราแลกเปลีย่น/หรอืไดร้บัเงนิคนืต ่า
กว่าเงนิทุนเริม่แรกได/้บรษิทัจดัการใชส้ญัญาซือ้ขายล่วงหน้าเพือ่เป็นเครื่องมอืในการป้องกนัความเสีย่งดา้นอตัราแลกเปลีย่นของกองทุน (Hedging) ขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของผูจ้ดัการกองทุน/ผูล้งทุนควรศกึษาผลการด าเนินงานของหน่วย
ลงทุนแต่ละชนิดของกองทุนไดท้ี่ https://www.principal.th/th/mutual-fundth/ผลการด าเนินงานในอดตีมไิดเ้ป็นสิง่ยนืยนัถงึผลการด าเนินงานในอนาคต/ เอกสารการวดัผลการด าเนินงานของกองทุนรวมฉบบันี้ไดจ้ดัท าขึน้ตามมาตรฐานการ
วดัผลการด าเนินงานของสมาคมบรษิทัจดัการลงทุน
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Classification: Public

ประเภท: กองทุนอสงัหาฯ REITs รวมถงึสนิทรพัยใ์นกลุ่มโครงสรา้งพืน้ฐาน และสามารถลงทุนในหุน้ได้
(ป้องกนัความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่นตามดุลยพนิิจของผูจ้ดัการกองทุน)

Principal Enhanced Property and Infrastructure Flex Income Fund (PRINCIPAL iPROPEN)

จดุเด่นและกลยทุธใ์นการลงทนุ 
• เน้นลงทุนในสนิทรพัยก์ลุม่กองทุนอสงัหาฯ โดยจะเป็นการขยายขอบเขตการลงทุนไปมากกวา่สนิทรพัยท์ีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยไ์ทยและสงิคโปร ์เน้นหลกัๆ ทีก่าร

ลงทุนใน REITs ในภมูภิาคเอเชยี
• เหนือกวา่ดว้ยความยดืหยุน่ในการปรบัสดัสว่นทัง้ในดา้นของประเทศทีล่งทุน และสนิทรพัยท์ีล่งทุน
• REITs เป็นสนิทรพัยท์ีเ่หมาะลงทุนในภาวะดอกเบีย้โลกทีย่งัมแีนวโน้มต ่าต่อเน่ือง 

การปรบัตวัในช่วง COVID-19
• ส าหรบัสดัสว่นการลงทุนในสนิทรพัยร์ายตวัของกองทุน PRINCIPAL iPROPEN ผูจ้ดัการกองทุน

ไดม้กีารปรบัสดัสว่นเพือ่เขา้ลงทุนในกลุม่ตลาดทีม่คีวามแขง็แกรง่ อุตสาหกรรมที่ไดร้บัผลกระทบ
จากเหตุการณ์ระบาดของโรค COVID-19 ในระดบัทีน้่อยกวา่กลุม่อื่นๆ และมโีอกาสเตบิโตภายใต้
ความปกตใิหม ่(New Normal) เชน่ กลุม่ Data Center, Logistics และใหน้ ้าหนกัในการลงทุน
สนิทรพัยป์ระเภทโครงสรา้งพืน้ฐานในบางกลุม่มากขึน้ 

• ในชว่งการระบาดมคีวามรุนแรง ผูจ้ดัการกองทุนไดเ้น้นการจดัการสภาพคลอ่งใหอ้ยูใ่นเกณฑท์ี่
เหมาะสม ส ารองเงนิสดประมาณ 10% (ทีม่า: Principal ขอ้มลู ณ วนัที ่30 เม.ย.  2020 )ของ
สนิทรพัยภ์ายใตก้ารบรหิารจดัการ เพือ่เพิม่โอกาสเขา้ซือ้สนิทรพัยใ์นจงัหวะที่เหมาะสมอยา่ง

• อยา่งไรกต็าม เมื่อเดอืน พ.ค. และ ม.ิย. 2020 ทีผ่า่นมา หลงัจากหลายประเทศไดท้ าการคลาย 
Lock-down มากขึน้ กจิกรรมทางเศรษฐกจิเริม่กลบัมาเดนิเครื่องมากขึน้ ทางผูจ้ดัการกองทุนไดม้ี
การลดสดัสว่นการถอืครองเงนิสดจากทีร่ะดบั 8.7% ในเดอืน เม.ย. 2020 มาเป็น 6.1% ในเดอืน 
พ.ค. 2020 และเป็น 4.3 % ในเดอืน ม.ิย. 2020 (ทีม่า: Principal ขอ้มลู ณ วนัที ่31 พ.ค. 2020)

ค าเตอืน: ผูล้งทุนควรท าความเขา้ใจลกัษณะสนิคา้ (กองทุน) เงือ่นไข ผลตอบแทน และความเสีย่งกอ่นตดัสนิใจลงทุน/เนื่องจากอง
ทุนเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย์ และ/หรอืทรสัตเ์พือ่การลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์ (REITs) และ/หรอื
กองทุนรวมโครงสรา้งพืน้ฐาน ซึง่กองทุนดงักลา่วมคีวามเสีย่งในลกัษณะเดยีวกบัการลงทุนในธุรกจิอสงัหารมิทรพัยห์รอืโครงสรา้ง
พืน้ฐานโดยตรง เช่น ความเสีย่งจากความผนัแปรของคา่เช่าและอตัราการเช่า การเพิม่ขึน้ของภาษทีรพัยส์นิ การเปลีย่นแปลงของ
กฎหมายหรอืกฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง ความเสีย่งดา้นสิง่แวดลอ้ม ความเสีย่งจากภยัธรรมชาติ คา่เสีอ่มราคาของอาคารเมือ่เวลา
ผา่นไป และการเพิม่ขึน้ของอตัราดอกเบีย้ เป็นตน้ รวมถงึความเสีย่งจากการกระจกุตวัอาจท าใหม้คีวามผนัผวนมากกวา่การลงทุน
ทีก่ระจายการลงทุนในหลายอุตสาหกรรม/กองทุนรวมนี้ลงทุนกระจกุตวัในประเทศแถบเอเชยี ผูล้งทุนจงึควรพจิารณาการกระจาย
ความเสีย่งของพอรต์การลงทุนโดยรวมของตนเองดว้ย/กองทุนมนีโยบายลงทุนในตา่งประเทศ กองทุนอาจมคีวามเสีย่งดา้นอตัรา
แลกเปลีย่น ผูล้งทุนอาจขาดทุนหรอืไดร้บัก าไร จากอตัราแลกเปลีย่น/หรอืไดร้บัเงนิคนืต ่ากวา่ทุนเริม่แรกได้ /กองทุนน้ีมกีารลงทุน
ในตา่งประเทศบางสว่นซึง่จะไมเ่กนิรอ้ยละ 79 ของมลูคา่ทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุน กองทุนจงึมคีวามเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่น
เงนิตราตา่งประเทศ/บรษิทัจดัการอาจลงทุนในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าเพือ่ป้องกนัความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่น (Hedging) โดย
ขึน้อยูก่บัดลุยพนิจิของบรษิทัจดัการ/ผลการด าเนนิงานในอดตีมไิดเ้ป็นสิง่ยนืยนัถงึผลการด าเนนิงานในอนาคต
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Classification: Public

ประเภท: กองทุนอสงัหาฯ REITs รวมถงึสนิทรพัยใ์นกลุ่มโครงสรา้งพืน้ฐาน และสามารถลงทุนในหุน้ได้
(ป้องกนัความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่นตามดุลยพนิิจของผูจ้ดัการกองทุน)

Principal Enhanced Property and Infrastructure Flex Income Fund (PRINCIPAL iPROPEN)

Sector Weight
Vanguard Australian Property ETF 24.81
NEXT FUNDS REIT INDEX ETF ETF 7.71
iShares Core Japan REIT ETF ETF 7.63
Digital Telecommunications Infra Infra 7.59
Link REIT Retail 3.81

Top 5 holdings (%)

Source: Principal | Data as of 30 June 2020

ค าเตอืน: ผูล้งทุนควรท าความเขา้ใจลกัษณะสนิคา้ (กองทุน) เงือ่นไข ผลตอบแทน และความเสีย่งกอ่นตดัสนิใจลงทุน/เนื่องจากองทุนเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย์ และ/หรอืทรสัตเ์พือ่การลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์ (REITs) และ/หรอืกองทุนรวมโครงสรา้งพืน้ฐาน ซึง่กองทุนดงักลา่วมคีวามเสีย่งใน
ลกัษณะเดยีวกบัการลงทุนในธรุกจิอสงัหารมิทรพัยห์รอืโครงสรา้งพืน้ฐานโดยตรง เช่น ความเสีย่งจากความผนัแปรของคา่เช่าและอตัราการเช่า การเพิม่ขึน้ของภาษี
ทรพัยส์นิ การเปลีย่นแปลงของกฎหมายหรอืกฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง ความเสีย่งดา้นสิง่แวดลอ้ม ความเสีย่งจากภยัธรรมชาติ คา่เสีอ่มราคาของอาคารเมือ่เวลาผา่นไป
และการเพิม่ขึน้ของอตัราดอกเบี้ย เป็นตน้ รวมถงึความเสีย่งจากการกระจกุตวัอาจท าใหม้คีวามผนัผวนมากกวา่การลงทุนทีก่ระจายการลงทุนในหลายอุตสาหกรรม/
กองทุนรวมน้ีลงทุนกระจุกตวัในประเทศแถบเอเชยี ผูล้งทุนจงึควรพจิารณาการกระจายความเสีย่งของพอรต์การลงทุนโดยรวมของตนเองดว้ย/กองทุนมนีโยบาย
ลงทุนในตา่งประเทศ กองทุนอาจมคีวามเสีย่งดา้นอตัราแลกเปลีย่น ผูล้งทุนอาจขาดทุนหรอืไดร้บัก าไร จากอตัราแลกเปลีย่น/หรอืไดร้บัเงนิคนืต ่ากวา่ทุนเริม่แรกได้ /
กองทุนน้ีมกีารลงทุนในตา่งประเทศบางสว่นซึง่จะไมเ่กนิรอ้ยละ 79 ของมลูคา่ทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุน กองทุนจงึมคีวามเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตรา
ตา่งประเทศ/บรษิทัจดัการอาจลงทุนในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าเพือ่ป้องกนัความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่น (Hedging) โดยขึน้อยูก่บัดุลยพนิจิของบรษิทัจดัการ/ผู้
ลงทุนควรศกึษาผลการด าเนนิงานของหน่วยลงทุนแตล่ะชนิดของกองทุน ไดท้ี่ https://www.principal.th/th/mutual-fundth/ผลการด าเนินงานในอดตีมไิดเ้ป็นสิง่ยนืยนั
ถงึผลการด าเนินงานในอนาคต
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Classification: Public

Principal Asia Pacific Dynamic Income Equity Fund (PRINCIPAL APDI)

ผูล้งทุนควรท าความเขา้ใจลกัษณะสนิคา้ (กองทุน) เงือ่นไข ผลตอบแทนและความเสีย่งก่อนตดัสนิใจลงทุน / กองทุนหลกัลงทุนกระจุกตวัในประเทศฮ่องกง ผูล้งทุนจงึควรพจิารณาการกระจายความเสีย่งของพอรต์การลงทุนโดยรวมของตนเองดว้ย / กองทนุมนีโยบายลงทุนใน
ต่างประเทศ ผูล้งทุนอาจจะขาดทุนหรอืไดร้บัก าไรจากอตัราแลกเปลีย่น/หรอืไดร้บัเงนิคนืต ่ากว่าเงนิทุนเริม่แรกได/้บรษิทัจดัการใชส้ญัญาซื้อขายล่วงหน้าเพือ่เป็นเครือ่งมอืในการป้องกนัความเสีย่งดา้นอตัราแลกเปลีย่นของกองทุน (Hedging) ขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของผูจ้ดัการ
กองทุน/ ผลการด าเนินงานในอดตีมไิดเ้ป็นสิง่ยนืยนัถงึผลการด าเนินงานในอนาคต
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Principal Asia Pacific Dynamic Income Equity Fund (PRINCIPAL APDI)
จดุเด่นและกลยทุธใ์นการลงทนุของกองทนุหลกั
• ลงทุนดว้ยกลยทุธ ์Barbell Portfolio ดว้ยการถอืหุน้หรอื REITs ทีจ่า่ยเงนิปันผลสงู พรอ้มไปกบัการลงทุนใน Growth Stocks โดยไมย่ดึเกาะดชันีอา้งองิ
• ม ีBroader Universe การลงทุน ครอบคลุมถงึ Asia Pacific
• กองทุนมปีระวตัผิลการด าเนินงานในอดตีทีโ่ดดเดน่ ไดร้บัการจดัอนัดบั 5 ดาวจาก Morningstar (ขอ้มลู ณ วนัที ่30 ม.ิย. 2020)

การปรบัตวัในช่วง COVID-19
• ในชว่งเดอืน ม.ิย. 2020 มลูคา่หน่วยลงทุนกองทุน PRINCIPAL APDI

ยงัคงปรบัตวัเพิม่ขึน้ต่อเน่ืองตามการเพิม่ขึน้ของตลาดหุน้เอเชยี
• โดยทางผูจ้ดัการกองทุนหลกัยงัคงมมีุมมองทีด่ตี่อการลงทุนในหุน้เอเชยี  

หลงัจากทีห่ลายประเทศไดท้ าการผอ่นปรนมาตรการ Lock-down ทาง
เศรษฐกจิลง 

• ไดม้กีารปรบักลยทุธใ์หส้อดคลอ้งกบัมุมมองทางเศรษฐกจิทีก่ าลงัฟ้ืน
ตวัอยา่งคอ่ยเป็นคอ่ยไป โดยไดม้กีารท าก าไรจากการลงทุนในกลุม่
อุตสาหกรรมทีค่อ่นขา้ง defensive เพือ่ลงทุนในอุตสาหกรรมทีม่ี
แนวโน้มเตบิโตตามภาวะเศรษฐกจิไดด้อียา่ง Technology และ Finance 
มากขึน้ และยงัคงเน้นการลงทุนประเทศในกลุม่ North Asia เป็นหลกั

• กองทุนมสีดัสว่นการถอืครองเงนิสดราว 6 % ของมลูคา่สนิทรพัยร์วม
ของกองทุน (ทีม่า Principal Asset Management ขอ้มลู ณ วนัที่ 30 
ม.ิย. 2020)

ผูล้งทุนควรท าความเขา้ใจลกัษณะสนิคา้ (กองทุน) เงือ่นไข ผลตอบแทนและความเสีย่งก่อนตดัสนิใจลงทุน / กองทุนหลกัลงทุนกระจุกตวัในประเทศฮ่องกง ผูล้งทุนจงึควรพจิารณาการกระจายความเสีย่งของพอรต์การลงทุนโดยรวมของตนเองดว้ย / กองทนุมนีโยบายลงทุนใน
ต่างประเทศ ผูล้งทุนอาจจะขาดทุนหรอืไดร้บัก าไรจากอตัราแลกเปลีย่น/หรอืไดร้บัเงนิคนืต ่ากว่าเงนิทุนเริม่แรกได/้บรษิทัจดัการใชส้ญัญาซื้อขายล่วงหน้าเพือ่เป็นเครือ่งมอืในการป้องกนัความเสีย่งดา้นอตัราแลกเปลีย่นของกองทุน (Hedging) ขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของผูจ้ดัการ
กองทุน/ ผลการด าเนินงานในอดตีมไิดเ้ป็นสิง่ยนืยนัถงึผลการด าเนินงานในอนาคต / Copyright @ 2020 บรษิทั มอรน์ิ่งสตาร ์รเีสรชิ ์ประเทศไทย สงวนลขิสทิธ ิขอ้มลูทีป่ระกอบในเอกสารนี้ : (1) เป็นกรรมสทิธิข์องบรษิทัมอรน์ิ่งสตาร ์และ/หรอื ผูใ้หบ้รกิารขอ้มลู (2) บรษิทัขอ
สงวนสทิธิใ์นการท าซ ้า หรอืเผยแพร่ (3) บรษิทัขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมร่บัผดิชอบต่อความถกูตอ้ง ครบถว้น และความเสยีหายต่างๆ ทีเ่กดิขึน้ทุกกรณจีากการน าขอ้มลูไปใชอ้า้งองิ ผลการด าเนินงานในอดตีมไิดเ้ป็นสิง่ยนืยนัถงึผลการด าเนินงานในอนาคต

การลงทนุของกองทนุหลกั ณ วนัท่ี 30 มิ.ย. 2020
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ตวัอย่างหุ้นท่ีลงทุนของกองทุนหลกั

Tencent บรษัิทไอทีรายใหญ่ของจนี เจา้ของ
แอพพเิคชัน่ Wechat, QQ, และเกมสช์ื่อดงัจ านวนมาก 
ซึง่มผีูใ้ชง้านรวมกวา่ 1000 ลา้นราย 

Principal Asia Pacific Dynamic Income Equity Fund (PRINCIPAL APDI)
ประเภท: กองทุนหุน้ต่างประเทศ ลงทุนใน Principal Asia Pacific Dynamic Income Fund (กองทุนหลกั)
(กองทุนป้องกนัความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่นตามดุลยพนิิจของผูจ้ดัการกองทุน)

Source: Principal as of 30 June 2020

Source: Principal as of 30 June 2020

ผูล้งทุนควรท าความเขา้ใจลกัษณะสนิคา้(กองทุน) เงือ่นไข ผลตอบแทนและความเสีย่งก่อนตดัสนิใจลงทุน / กองทุนหลกัลงทุนกระจุกตวัในประเทศฮ่องกง ผูล้งทุนจงึควรพจิารณาการกระจายความเสีย่งของพอรต์การลงทุนโดยรวมของตนเองดว้ย / กองทุนมนีโยบายลงทุนใน
ต่างประเทศ ผูล้งทุนอาจจะขาดทุนหรอืไดร้บัก าไรจากอตัราแลกเปลีย่น/หรอืไดร้บัเงนิคนืต ่ากว่าเงนิทุนเริม่แรกได/้บรษิทัจดัการใชส้ญัญาซื้อขายล่วงหน้าเพือ่เป็นเครือ่งมอืในการป้องกนัความเสีย่งดา้นอตัราแลกเปลีย่นของกองทุน (Hedging) ขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของผูจ้ดัการ
กองทุน/ ผลการด าเนินงานในอดตีมไิดเ้ป็นสิง่ยนืยนัถงึผลการด าเนินงานในอนาคต

Alibaba Group บรษัิทประเภท Conglomerated firm 
รายใหญ่ของจนี ทีส่ามารถจดัไดว้า่อยูใ่นกลุ่มธุรกจิขา้ม
ชาต ิม ีPlatforms ซึง่เป็นทีรู่จ้กัทัว่โลก โดย Platforms
ท่ีนบัว่าเป็นท่ีคุน้เคยในหมู่คนไทย ไดแ้ก่ Lazada และ 
Alipay 

Reliance Industries ธุรกิจขา้มชาติ รายใหญ่ในอินเดีย 
ท่ีเนน้ประกอบธุรกิจดา้นพลงังาน ปิโตรเคมี สิ่งทอ 
ทรพัยากรธรรมชาติ คา้ปลีกและโทรคมนาคม
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จดุเด่นและกลยทุธใ์นการลงทนุของกองทนุหลกั

• เน้นลงทุนในธุรกจิคุณภาพดทีัว่โลกทีม่ศีกัภาพในการแขง่ขนัสงู เป็นผูท้ีไ่ดร้บัประโยชน์ หรอืผูอ้ยูร่อดในกระแสโลกาภวิฒั ิ มโีอกาสเตบิโตไดด้ใีนอนาคต 
• กองทุนมปีระวตัผิลการด าเนินงานในอดตีทีโ่ดดเดน่ ไดร้บัการจดัอนัดบั 5 ดาวจาก Morningstar ทัง้ Master Fund และ Feeder Fund (ขอ้มลู ณ วนัที ่30 ม.ิย. 2020)

Principal Global Opportunity Fund (PRINCIPAL GOPP)
ประเภท: กองทุนหุน้ต่างประเทศ ลงทุนใน Morgan Stanley Investment Funds Global Opportunity Fund (กองทุนหลกั)
(กองทุนป้องกนัความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่นตามดุลยพนิิจของผูจ้ดัการกองทุน)

การปรบัตวัในช่วง COVID-19
ในชว่งของการระบาดของโรค COVID-19 ผูบ้รโิภคและธุรกจิทัว่โลกถูกกระตุน้ใหม้กีาร
เปลีย่นแปลงพฤตกิรรมหลายๆ อยา่ง รวมถงึการพึง่พงึเทคโนโลย ีและ แพลตฟอรม์ต่างๆ
ในรปูแบบออนไลน์มากขึน้  ดงันัน้จงึอาจมองไดว้า่การระบาดของโรค COVID-19 ถอืเป็น
หน่ึงในตวัเรง่ปฏกิรยิาส าคญัทีท่ าใหธุ้รกจิในกลุม่ประเภท SaaS (Software as a 
Service) หรอืธุรกจิประเภท Platform ต่างๆ เชน่ Amazon, Google, Meituan Dianping 
(ธุรกจิสัง่อาหารออนไลน์) หรอืแมก้ระทัง่บรษิทั Platform ประเภท online conference 
อยา่ง Zoom เอง กลายเป็นธุรกจิทีม่แีนวโน้มการเตบิโตอยา่งกา้วกระโดดทีช่ดัเจนขึน้ ทัง้
น้ีในชว่งหลายปืทีผ่า่นมา กองทุน Morgan Stanley Investment Funds Global 
Opportunity Fund กไ็ดม้สีดัสว่นการลงทุนในอุตสาหกรรมกลุม่ SaaS ทีค่อ่นขา้งมาก 
เพราะเป็นกลุม่ธุรกจิทีเ่ป็นไปตาม Concept ของธุรกจิทีผู่จ้ดัการกองทุนใหค้วามส าคญั 
(Disruptive Change, ธุรกจิผูอ้ยูร่อด หรอืเตบิโตทา่มกลางกระแสโลกาภวิฒั ิ)

ผูล้งทุนควรท าความเขา้ใจลกัษณะสนิคา้ (กองทุน) เงือ่นไข ผลตอบแทน และความเสีย่งก่อนตดัสนิใจลงทุน / กองทุนหลกัลงทุนกระจุกตวันประเทศสหรฐัอเมรกิา ผูล้งทุนจงึควรพจิารณารกระจายความเสีย่งของพอรต์การลงทุนโดยรวมของตนเองดว้ย / กองทนุมนีโยบายลงทุนใน
ต่างประเทศ กองทุนอาจมคีวามเสีย่งดา้นอตัราแลกเปลีย่น ผูล้งทุนอาจขาดทุนหรอืไดร้บัก าไร จากอตัราแลกเปลีย่น/หรอืไดร้บัเงนิคนืต ่ากว่าทุนเริม่แรกได้ / บรษิทัจดัการใชส้ญัญาซื้อขายล่วงหน้าเพือ่เป็นเครือ่งมอืในการป้องกนัความเสีย่งดา้นอตัราแลกเปลีย่นของกองทุน
(Hedging) ขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของผูจ้ดัการกองทุน/ผลการด าเนินงานในอดตีของกองทุนรวม มไิดเ้ป็นสิง่ยนืยนัถงึผลการด าเนินงานในอนาคต / Copyright @ 2020 บรษิทั มอรน์ิ่งสตาร์ รเีสรชิ์ ประเทศไทย สงวนลขิสทิธิ ขอ้มลูทีป่ระกอบในเอกสารนี้ : (1) เป็นกรรมสทิธิข์องบรษิทั
มอรน์ิ่งสตาร์ และ/หรอื ผูใ้หบ้รกิารขอ้มลู (2) บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการท าซ ้า หรอืเผยแพร่ (3) บรษิทัขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมร่บัผดิชอบต่อความถูกตอ้ง ครบถว้น และความเสยีหายต่างๆ ทีเ่กดิขึน้ทุกกรณจีากการน าขอ้มลูไปใชอ้า้งองิ ผลการด าเนินงานในอดตีมไิดเ้ป็นสิง่ยนืยนัถงึผล
การด าเนินงานในอนาคต

ตวัอย่างหุ้นท่ีลงทุน

Foshan Haitian บรษิทัมหาชนของจนีทีผ่ลติซอสและเครือ่งปรุงรส 
และเป็นผูผ้ลติซอสถัว่เหลอืงรายใหญ่ทีสุ่ดในโลก

Mastercard ผูน้ าระบบบตัรเครดดิ และวธิกีารจา่ยเงนิแบบไมต่อ้ง
ใชเ้งนิสด เตบิโดไปพรอ้มกบักระแสสงัคมแบบ Cashless Society

Meituan Dianping  แพลตฟอรม์ออนไลน์ดา้นไลฟ์สไตลอ์นัดบั 1 ของ
ชาวจนี ผูใ้ชง้านสามารถอ่านรวีวิ สัง่สนิคา้ หรอืแมก้ระทัง่สัง่อาหาร
แบบออนไลน์ไดก้บัแพลตฟอรม์ของทางบรษิทั
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Principal Global Opportunity Fund (PRINCIPAL GOPP)
ประเภท: กองทุนหุน้ต่างประเทศ ลงทุนใน Morgan Stanley Investment Funds Global Opportunity Fund (กองทุนหลกั)
(กองทุนป้องกนัความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่นตามดุลยพนิิจของผูจ้ดัการกองทุน)

Source: Principal | Data as of 30 June 2020

Source: Morgan Stanley | Data as of 30 June 2020Master fund portfolio 

ผูล้งทุนควรท าความเขา้ใจลกัษณะสนิคา้ (กองทุน) เงือ่นไข ผลตอบแทน และความเสีย่งก่อนตดัสนิใจลงทุน / กองทุนหลกัลงทุนกระจุกตวันประเทศสหรฐัอเมรกิา ผูล้งทุนจงึควรพจิารณารกระจายความเสีย่งของพอรต์การลงทุนโดยรวมของตนเองดว้ย / กองทนุมนีโยบายลงทุนใน
ต่างประเทศ กองทุนอาจมคีวามเสีย่งดา้นอตัราแลกเปลีย่น ผูล้งทุนอาจขาดทุนหรอืไดร้บัก าไร จากอตัราแลกเปลีย่น/หรอืไดร้บัเงนิคนืต ่ากว่าทุนเริม่แรกได้ / บรษิทัจดัการใชส้ญัญาซื้อขายล่วงหน้าเพือ่เป็นเครือ่งมอืในการป้องกนัความเสีย่งดา้นอตัราแลกเปลีย่นของกองทุน
(Hedging) ขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของผูจ้ดัการกองทุน/ผลการด าเนินงานในอดตีของกองทุนรวม มไิดเ้ป็นสิง่ยนืยนัถงึผลการด าเนินงานในอนาคต/ ผูล้งทุนควรศกึษาผลการด าเนินงานของหน่วยลงทุนแต่ละชนดิของกองทุนใน https://www.principal.th/th/mutual-fundth ก่อนตดัสนิใจ
ลงทุน

ผลการด าเนินงานย้อนหลงัของ Feeder Fund
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Principal Thai Dynamic Income Fund (PRINCIPAL TDIF)

ค าเตอืน:ผูล้งทุนควรท าความเขา้ใจลกัษณะสนิคา้ (กองทุน) เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสีย่งก่อนตดัสนิใจลงทุน/กองทุนมนีโยบายลงทุนในต่างประเทศ ผูล้งทุนอาจจะขาดทุนหรอืไดร้บัก าไรจากอตัราแลกเปลีย่น/หรอืไดร้บัเงนิคนืต ่ากวา่เงนิทุน
เริม่แรกได/้บรษิทัจดัการใชส้ญัญาซือ้ขายล่วงหน้าเพื่อเป็นเครื่องมอืในการป้องกนัความเสีย่งดา้นอตัราแลกเปลีย่นของกองทุน (Hedging) ขึน้อยูก่บัดลุยพนิิจของผูจ้ดัการกองทุน/ผูล้งทุนควรศกึษาการจ่ายเงนิปันผลของหน่วยลงทุนแต่ละชนิดของ
กองทุนไดท้ี่ https://www.principal.th/th/mutual-fundth ผลการด าเนินงานในอดตีมไิดเ้ป็นสิง่ยนืยนัถงึผลการด าเนินงานในอนาคต/ Copyright @ 2020 บรษิทั มอรน่ิ์งสตาร์ รเีสรชิ์ ประเทศไทย สงวนลขิสทิธิ ขอ้มลูทีป่ระกอบในเอกสารน้ี : (1) เป็น
กรรมสทิธิข์องบรษิทัมอรน่ิ์งสตาร์ และ/หรอื ผูใ้หบ้รกิารขอ้มลู (2) บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการท าซ ้า หรอืเผยแพร่ (3) บรษิทัขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมร่บัผดิชอบต่อความถูกตอ้ง ครบถ้วน และความเสยีหายต่างๆ ทีเ่กดิขึน้ทุกกรณีจากการน าขอ้มลูไปใช้
อา้งองิ ผลการด าเนินงานในอดตีมไิดเ้ป็นสิง่ยนืยนัถงึผลการด าเนินงานในอนาคต

จดุเด่นและกลยทุธใ์นการลงทนุ 
• กองทุนทีเ่น้นลงทุนหุน้ไทยทีม่ลีกัษณะเป็น Smart Dividend Stocks ซึง่เป็นหุน้ทีเ่หมาะ

กบัภาวะทีเ่ศรษฐกจิเตบิโตชา้- คอ่นขา้งชะลอตวั ดอกเบีย้ต ่า และราคาหุน้ในตลาดหุน้
โดยรวมคอ่นขา้งสงู

• ไดร้บัการจดัอนัดบั 4 ดาวจาก Morningstar Thailand (as of 30 ม.ิย. 2020)

Smart Dividend - เลอืก หุน้ปันผลด ี+ ม ีPayout Ratio ทีเ่หมาะสม 
เพือ่น าก าไรไป Reinvest สรา้ง Growth ในอนาคต 

การปรบัตวัในช่วง COVID-19
• มมีุมมองวา่ New Normal ของตลาดหุน้ไทยหลงั COVID-19 คอื 

• ไดร้บัผลกระทบเชงิลบมากกวา่เชงิบวก
• หลายๆ ธุรกจิจะใชเ้วลาในการฟ้ืนตวั
• Digital Disruption จะท าใหห้ลายๆ ธุรกจิไมเ่หมอืนเดมิอกีต่อไป
• ความไมแ่น่นอนของกระแสเงนิสดบรษิทัเป็นเรื่องทีส่ าคญัมากยิง่ขึน้

• เน้น Overweight อุตสาหกรรมทีม่ลีกัษณะ Defensive เชน่ สาธารณูปโภค สื่อสาร รวมถงึ
อุตสาหกรรมทีไ่ดร้บัผลกระทบจากการระบาดของโรค COVID-19 ในระดบัทีไ่มม่ากนกั
เชน่ การเงนิ อาหาร คลงัสนิคา้

• และ Underweight อุตสาหกรรมทีไ่ดร้บัผลกระทบจากการระบาดของ COVID-19 โดยตรง
อยา่ง ทอ่งเทีย่ว และ คมนาคม
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Classification: Public

Principal Thai Dynamic Income Fund (PRINCIPAL TDIF)

ค าเตอืน:ผูล้งทุนควรท าความเขา้ใจลกัษณะสนิคา้ (กองทุน) เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสีย่งก่อนตดัสนิใจลงทุน/กองทุนมนีโยบายลงทุนในต่างประเทศ ผูล้งทุนอาจจะขาดทุนหรอืไดร้บัก าไรจากอตัราแลกเปลีย่น/หรอืไดร้บัเงนิคนืต ่ากวา่เงนิทุน
เริม่แรกได/้บรษิทัจดัการใชส้ญัญาซือ้ขายล่วงหน้าเพื่อเป็นเครื่องมอืในการป้องกนัความเสีย่งดา้นอตัราแลกเปลีย่นของกองทุน (Hedging) ขึน้อยูก่บัดลุยพนิิจของผูจ้ดัการกองทุน/ผูล้งทุนควรศกึษาการจ่ายเงนิปันผลของหน่วยลงทุนแต่ละชนิดของ
กองทุนไดท้ี่ https://www.principal.th/th/mutual-fundth ผลการด าเนินงานในอดตีมไิดเ้ป็นสิง่ยนืยนัถงึผลการด าเนินงานในอนาคต

Source: Principal ,  Bloomberg | Data as of 30 June 2020

Source: Principal | Data as of 30 June 2020

Source: Principal | Data as of 30 June 2020
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Classification: Public

บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรินซิเพิล จ ากดั

44 อาคาร ซไีอเอม็บ ีไทย ชัน้ 16 ถนนหลงัสวน แขวงลมุพนิี 
เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330
โทร. 0 2686 9595   
www.principal.th 

ติดต่อขอรบัหนังสือช้ีชวนหรือสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม

ข้อสงวนสิทธ์ิและค าเตือนเก่ียวกบัความเส่ียงในการลงทุน
1. บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากดั (“บรษิทัจดัการ”) จดัท าเอกสารฉบบัน้ีขึน้เพื่อวตัถุประสงคใ์นการเผยแพรข่อ้มลูเป็น การทัว่ไป โดยไม่มุ่งหมายใหถ้อืเป็นค าเสนอหรอืการเชญิชวนให้

บุคคลใดท าการซื้อ และ/หรอื ขายผลติภณัฑด์้านการลงทุนประเภทต่าง ๆ ตามที่ปรากฏในในเอกสารฉบบันี้ และไม่ถอืเป็นการให้ค าปรกึษาหรอืค าแนะน าเกี่ยวกบัการท าธุ รกรรมที่เกี่ยวขอ้งกบั
ผลติภณัฑด์า้นการลงทุนของบรษิทัต่าง ๆ ตามทีร่ะบุไวใ้นเอกสารนี้แต่อยา่งใด 

2. แมบ้รษิทัจดัการจะไดใ้ชค้วามระมดัระวงัตามสมควรเพื่อใหข้อ้มลู ดงักล่าวมคีวามถูกต้องและตรงกบัวตัถุประสงคข์องการจดัท าเอกสารนี้ บริษทัจดัการและพนักงานของบรษิทัจดัการไม่มคีวามรบัผดิ
และจะไม่รบัผดิส าหรบัความผดิพลาด ของขอ้มลูใด ๆ ทีเ่กดิขึน้ไม่ว่าดว้ยเหตุใดกต็าม รวมทัง้จะไม่รบัผดิส าหรบัการกระท าใด ๆ ทีเ่กดิขึ้ นบนพืน้ฐานของความเหน็หรอืขอ้มลูทีป่รากฏอยู่ในเอกสาร
ฉบบันี้ บรษิทัจดัการไม่ไดใ้หค้ ารบัรองหรอืรบัประกนั ไม่ว่าโดยชดัแจง้หรอืโดยปรยิาย เกี่ยวกบัความถูกต้อง แม่นย า น่าเชื่อถอื ทนัต่ อเหตุการณ์ หรอืความสมบูรณ์ของขอ้มลูดงักล่าวในกรณีใด ๆ 
ทัง้สิน้ 

3. บรษิทัจดัการขอปฏเิสธความรบัผดิทัง้ปวงที่เกดิหรอือาจเกิดขึน้ในทุกกรณี ทัง้นี้ ความเหน็ บทวเิคราะห์หรอืการคาดคะเนต่าง ๆ เกี่ยวกับเหตุการณ์หรอืผลการด าเนินงานในอนาคตที่ปรากฏใน
เอกสารนี้ ไมถ่อืเป็นเครือ่งยนืยนัและอาจแตกต่างจากเหตุการณ์หรอืผลประกอบการทีเ่กดิขึน้จรงิได ้

4. ส าหรบันกัลงทุนทีต่อ้งการทราบขอ้มลูหรอืรายละเอยีดเพิม่เตมิ สามารถตดิต่อบรษิทัจดัการหรอืผูด้ าเนินการขายทีท่่านใชบ้รกิาร 
5. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธิใ์นขอ้มลูทีป่รากฏในเอกสารน้ีโดยหา้มมใิหผู้ใ้ดเผยแพร่ ท าซ ้า ดดัแปลง ลอกเลยีนแบบ อ้างองิ ไม่ว่าทัง้หมดหรอืบางส่วน หรอืใชว้ธิกีารใดกต็าม เวน้แต่จะไดร้บัอนุญาต

ล่วงหน้าจากบรษิทัจดัการเป็นลายลกัษณ์อกัษรก่อน นอกจากนัน้ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะท าการแก้ไข ปรบัปรุง เปลีย่นแปลง หรอืเพิม่เตมิขอ้ความใด ๆ ในเอกสารนี้ไดต้ามทีบ่รษิทัจดัการจะ
เหน็สมควร โดยไมจ่ าเป็นตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้าแต่อยา่งใด

ผูล้งทุนควรท าความเขา้ใจลกัษณะสนิคา้ (กองทุน) เงือ่นไข ผลตอบแทน และความเสีย่งก่อนตดัสนิใจลงทุน


