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บทเรียนจากวิกฤติ COVID-19 โดย คณุ วิน พรหมแพทย์

Lesson Learned from 



• ตวัเลขจ ำนวนผูต้ดิเชือ้รำยวนัใหมอ่ยูใ่นเกณฑท์ีค่วบคุมดดม้ำักัรยยย 
• ควำมคบืหน้ำเกีย่วกบัวคัซนี/ยำรกัษำโรค มพีฒันำกำรทีด่ขี ึน้ โดย

ปัจจบุนัมวีคัซนีทีอ่ยูใ่นขัน้ 
• Pre-Clinical Stage - 92 ตวั
• แลยวคัซนีทีอ่ยูใ่น Clinical Stage - ข ัน้ที ่1 27 ตวั

- ขัน้ที ่2 15 ตวั
- ขัน้ที3่ 9 ตวั
- Limited     5 ตวั

• กจิกรรมทำงเศรษฐกจิในหลำยปรยเทศกลบัมำขบัคลื่อนดดม้ำกขึน้
หลงัรฐับำลมนีโยบำยผอ่นคลำย Lock-down ปรยชำชนเริม่กลบัมำใช้
ชวีติตำมรปูแบบวถิปีกตมิำกขึน้ 

• อยำ่งดรกต็ำม หนึ่งพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคทีเ่กดิขึน้ในช่วงกำรรยบำด
ของโรค COVID-19 ทีย่งัมแีนวโน้มทีจ่ยกลำยเป็นกำรเปลีย่นแปลง
แบบรยยยยำวคอื กำรแปลงแปลงพฤตกิรรมผูบ้รโิภคเขำ้ัูว่ถิชีวีติ
แบบดจิทิลั

ัถำนกำรณ์กำรรยบำดของโรค COVID-19 มแีน้วโน้มทีด่ขี ึน้ จ ำนวนผูต้ดิเชือ้ใหมร่ำยวนัเริม่คงที ่ในขณยทีพ่ฒันำกำรแลยวคัซนีรกัษำคบืหน้ำมำกขึน้

Source: The New York Time, as of 18 September 2020

Source: Google, as of 15 September 2020



ังัเกตดดว้ำ่ในปรยเทศที่ั ำมำรถควบคุมกำรรยบำดของโลก COVID- 19 ปรยชำชนมคีวำมเชือ่มัน่วำ่โรค COVID-19 จยัำมำรถควบคุมดดน้ัน้ ปรยชำชนจย
ด ำเนินชวีติในรปูแบบวถิปีกตมิำกขึน้





Source: Principal Global Insights and PEW Research Center, Data as of 20 Aug 2020

Biden มคียแนนน ำ Trump ปรยมำณ 8 จดุ แต่กป็รยมำทดมด่ด ้เพรำยครัง้ก่อน Clinton กม็คียแนนน ำแต่กแ็พ ้ 



Source: Principal Global Insights, Data as of 20 Aug 2020

แต่ดมว่ำ่ใครจยชนย ปีทีม่กีำรเลอืกตัง้ กจ็ยเป็นปีทีหุ่น้ัหรฐัฯ ใหผ้ลตอบแทนเป็นบวก



Source: Principal Global Insights, Data as of 20 Aug 2020

เมือ่เทยีบกบั Trump นโยบำยของ Biden ทีแ่ตกต่ำงคอื กำรปรบัขึน้ภำษ ีเน้น Clean Energy แลยผอ่นคลำยเรือ่งแรงงำนต่ำงดำ้ว



REITs ยงัคงเป็นันิทรพัยท์ี ่บลจ. พรนิซเิพลิ แนยน ำ Overweight ในช่วงครึง่หลงัของปี

Asset Class Strategic Asset 
Allocation (SAA)

Weight Tactical Asset 
Allocation (TAA)

มมุมองการลงทุน ครึ่งหลงั ปี 2020

Fixed Income 40% 40%
• คำดว่ำ MPC จยคงดอกเบีย้นโยบำยที ่0.5% ถงึัิน้ปี
• คำดว่ำทศิทำงดอกเบีย้จยอยูใ่นรยดบัต ่ำ 
• แนยน ำ Neutral Duration แลยทยอยเพิม่หุน้กูคุ้ณภำพด ี(A+ ขึน้ดป) 

Thai EQ 15% 15%
• คำดว่ำ SET จย Sideway โดยม ีDownside Risk 10-20%
• แนยน ำเพิม่น ้ำหนกัเมือ่ตลำดปรบัฐำน
• คำดกรอบ SET Index 1200 – 1450 จดุ 

Global EQ 15% 12%
• ปัจจยัหนุนตลำดหุน้ คอื มำตรกำรอดัฉีดัภำพคล่องของ FED 
• คำดว่ำควำมรอ้นแรงของกลุ่ม TECH น่ำจยแผ่วลงเรว็ๆ นี้
• แนยน ำเพิม่น ้ำหนกัเมือ่ตลำดปรบัฐำน

REITs 25% 30% • รำคำตำมหลงัตลำดหุน้ ในขณยทีพ่ืน้ฐำนกลุ่ม Logistics/Data Centers ยงัดี
• คำดหวงัปันผล 4 - 6% ม ีspread ังูกว่ำ 3% เทยีบกบั Bond Yield

Gold 5% 3%
• กำรปรบัขึน้ในช่วงหลงัเกดิจำกกำรเกง็ก ำดร แลย Fund Flows เขำ้ ETFs
• แนยน ำ Take Profit บำงั่วน
• คำดว่ำควำมรอ้นแรงของทองค ำน่ำจยแผ่วลงเรว็ๆ นี้

Source: Principal Asset Management, Data as of 10 Sep 2020



REITs เป็นันิทรพัยท์ีร่ำคำยงั Laggard หุน้โลก แลยมอีตัรำัว่นชดเชยควำมเัีย่งทีค่อ่นขำ้งด ีมโีอกำัทีจ่ยปรบัเพิม่ค่ำเช่ำดดใ้นเกอืบทุกกลุม่
อุตัำหกรรมในช่วง 3 ปีขำ้งหน้ำจำกอุปังค ์แลยอุปทำนทีย่งัดม่ั มดุล แมว้ำ่โอกำัปรบัเพิม่ค่ำเช่ำในรยยยััน้เป็นดปดดด้ม่มำกนัก  

Source: Principal Asset Management, Data as of 10 Sep 2020
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จดุเด่นและกลยทุธใ์นการลงทนุ 
• เน้นลงทุนในันิทรพัยก์ลุม่กองทุนอังัหำฯ โดยเฉพำยอยำ่งยิง่ทีจ่ดทยเบยีนในปรยเทศดทยแลยังิคโปรเ์ป็นหลกั

• ันิทรพัยก์ลุม่กองทุนอังัหำฯ/ REITs ทีเ่น้นลงทุนมรีำยดดใ้นรปูแบบคำ่เชำ่ทีเ่ป็นัญัญำ จงึมคีวำมมัน่คงดำ้นรำยดดใ้นรยดบัหน่ึง

• เป็นันิทรพัยท์ีเ่หมำยลงทุนในภำวยดอกเบีย้โลกทีย่งัมแีนวโน้มต ่ำต่อเน่ือง 

• เน้นกำรลงทุนแบบเลอืกันิทรพัยร์ำยตวั ท ำใหม้โีอกำัเขำ้ถงึ REITs ทีม่พีืน้ฐำนด ีโอกำัเตบิโตในอนำคตังู แลยรำคำเหมำยัมดด้

(กองทุนน้ีลงทุนกรยจุกตวัในกลุ่มอตุัำหกรรมอังัหำรมิทรพัย ์(Property Sector Fund) ดงันัน้หำกมปัีจจยัลบที่ั ง่ผลกรยทบต่อกำรลงทุน ดงักล่ำวผูล้งทุนอำจัญูเัยีเงนิลงทุนจ ำนวนมำก)

การปรบัตวัในช่วง COVID-19
• เน้นกำรลงทุนในลกัษณย Defensive Play หรอืกำรลงทุนในันิทรพัยท์ีร่ำยดดม้ัน่คง แลยยงัคง underweight กำรลงทุนในอุตัำหกรรมทีม่โีอกำัดดร้บัผลกรยทบต่อเน่ืองจำกกำร

รยบำดของโรค COVID-19 ในรยยยถดัดปอยำ่งอุตัำหกรรมในกลุม่โรงแรม แลยคำ้ปลกี

• โดยปัจจุบนัเน้นกำรลงทุนใน
o กลุม่ Industrial เชน่กลุม่ Data Centre, Business Park แลย Logistic ซึง่เป็นกลุม่อุตัำหกรรมทีด่มเ่พยีงดดร้บัผลกรยทบจำกกำรรยบำดของโรค COVID-19 ดมม่ำกนกั แต่

ยงัมโีอกำัเตบิโตดดด้ใีนรยยยยำวจำกกำรทีผู่บ้รโิภคัว่นใหญ่มกีำรใชง้ำนรยบบออนดลน์มำกขึน้
o กลุม่ันิทรพัยป์รยเภทโครงัรำ้งพืน้ฐำน โดยเฉพำยอยำ่งยิง่ ธุรกจิเัำัญัญำณ แลย Fiber Optic ซึง่เป็นฐำนรำกั ำคญัต่อวถิชีวีติแบบออนดลน์

ค ำเตอืน:ผูล้งทุนควรท ำควำมเขำ้ใจลกัษณยันิคำ้ (กองทุน) เงื่อนดข ผลตอบแทนแลยควำมเัีย่งก่อนตดัันิใจลงทุน/กองทุนมนีโยบำยลงทุนในต่ำงปรยเทศ ผูล้งทุนอำจจยขำดทุนหรอืดดร้บัก ำดรจำกอตัรำแลกเปลีย่น/หรอืดดร้บัเงนิคนื
ต ่ำกว่ำเงนิทุนเริม่แรกดด/้บรษิทัจดักำรใช้ั ญัญำซือ้ขำยล่วงหน้ำเพื่อเป็นเครื่องมอืในกำรป้องกนัควำมเัีย่งดำ้นอตัรำแลกเปลีย่นของกองทุน (Hedging) ขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของผูจ้ดักำรกองทนุ /ผลกำรด ำเนินงำนในอดตีมดิดเ้ป็นัิง่
ยนืยนัถงึผลกำรด ำเนินงำนในอนำคต
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ตวัอย่างทรพัยสิ์นหุ้นท่ีลงทนุ

KDCREITs  ปรยกอบดว้ย 17 Data center ซึง่เป็น
ันิทรพัยท์ีม่แีนวโน้มเตบิโตดปพรอ้มกบักำรเตบิโตของังัคม
เทคโนโลย ีแลยกำรใชข้อ้มลูทีเ่พิม่มำกขึน้ โดยันิทรพัยใ์น
กองทุนมกีำรกรยจำยตวัใน 8 ปรยเทศ 3 ภมูภิำค 

(กองทุนนี้ลงทุนกรยจุกตวัในกลุ่มอตุัำหกรรมอังัหำรมิทรพัย ์(Property Sector Fund) ดงันัน้หำกมปัีจจยัลบที่ั ง่ผลกรยทบต่อกำรลงทุน ดงักล่ำวผูล้งทุนอำจัญูเัยีเงนิลงทุนจ ำนวนมำก)

ค ำเตอืน:ผูล้งทนุควรท ำควำมเขำ้ใจลกัษณยันิคำ้ (กองทนุ) เงื่อนดข ผลตอบแทนแลยควำมเัีย่งก่อนตดัันิใจลงทนุ/กองทนุมนีโยบำยลงทนุในตำ่งปรยเทศ ผูล้งทนุอำจจยขำดทนุหรอืดดร้บัก ำดรจำกอตัรำแลกเปลีย่น/หรอืดดร้บัเงนิคนืต ่ำกวำ่เงนิทนุเริม่แรกดด/้บรษิทัจดักำรใช้ั ญัญำซือ้ขำยลว่งหน้ำ
เพื่อเป็นเครื่องมอืในกำรป้องกนัควำมเัีย่งดำ้นอตัรำแลกเปลีย่นของกองทนุ (Hedging) ขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของผูจ้ดักำรกองทนุ /ผลกำรด ำเนนิงำนในอดตีมดิดเ้ป็นัิง่ยนืยนัถงึผลกำรด ำเนนิงำนในอนำคต

MLT บรหิำรันิทรพัยป์รยเภท Logistic Properties ซึง่เป็นกลุม่
อุตัำหกรรมทีเ่ตบิโตดปพรอ้มกรยแั e-commerce มีั นิทรพัย์
ภำยใตก้ำรบรหิำร S$ 8.9 Billion กรยจำยตวั 8 ปรยเทศใน
ภมูภิำคเอเชยี แลยมอีตัรำกำรเชำ่ทีย่งัคงังูถงึ 98%

Source: Principal as of 31 Aug 2020



13

(กองทุนน้ีลงทุนกรยจุกตวัในกลุ่มอตุัำหกรรมอังัหำรมิทรพัย ์(Property Sector Fund) ดงันัน้หำกมปัีจจยัลบที่ั ง่ผลกรยทบต่อกำรลงทุน ดงักล่ำวผูล้งทุนอำจัญูเัยีเงนิลงทุนจ ำนวนมำก)

Source: Principal as of 31 Aug 2020

ค ำเตอืน:ผูล้งทุนควรท ำควำมเขำ้ใจลกัษณยันิคำ้ (กองทุน) เงือ่นดข ผลตอบแทนแลยควำมเัีย่งก่อนตดัันิใจลงทุน/กองทุนมนีโยบำยลงทุนในต่ำงปรยเทศ ผูล้งทุนอำจจยขำดทุนหรอืดดร้บัก ำดรจำกอตัรำแลกเปลีย่น/หรอืดดร้บัเงนิคนืต ่ำ
กว่ำเงนิทุนเริม่แรกดด/้บรษิทัจดักำรใช้ั ญัญำซือ้ขำยล่วงหน้ำเพือ่เป็นเครื่องมอืในกำรป้องกนัควำมเัีย่งดำ้นอตัรำแลกเปลีย่นของกองทุน (Hedging) ขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของผูจ้ดักำรกองทุน/ผูล้งทุนควรศกึษำผลกำรด ำเนินงำนของหน่วย
ลงทุนแต่ลยชนิดของกองทุนดดท้ี่ https://www.principal.th/th/mutual-fundth/ผลกำรด ำเนินงำนในอดตีมดิดเ้ป็นัิง่ยนืยนัถงึผลกำรด ำเนินงำนในอนำคต/ เอกัำรกำรวดัผลกำรด ำเนินงำนของกองทุนรวมฉบบันี้ดดจ้ดัท ำขึน้ตำมมำตรฐำนกำร
วดัผลกำรด ำเนินงำนของัมำคมบรษิทัจดักำรลงทุน
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ปรยเภท: กองทุนอังัหำฯ REITs รวมถงึันิทรพัยใ์นกลุ่มโครงัรำ้งพืน้ฐำน แลยัำมำรถลงทุนในหุน้ดด้
(ป้องกนัควำมเัีย่งจำกอตัรำแลกเปลีย่นตำมดุลยพนิิจของผูจ้ดักำรกองทุน)

จดุเด่นและกลยทุธใ์นการลงทุน 

• เน้นลงทุนในันิทรพัยก์ลุม่กองทุนอังัหำฯ โดยจยเป็นกำรขยำยขอบเขตกำรลงทุน
ดปมำกกวำ่ันิทรพัยท์ีจ่ดทยเบยีนในตลำดหลกัทรพัยด์ทยแลยังิคโปร ์เน้นหลกัๆ 
ทีก่ำรลงทุนใน REITs ในภมูภิำคเอเชยี (แลยออัเตรเลยี)

• เหนือกวำ่ดว้ยควำมยดืหยุน่ในกำรปรบััดััว่นทัง้ในดำ้นของปรยเทศที่ลงทุน แลย
ันิทรพัยท์ีล่งทุน

• REITs เป็นันิทรพัยท์ีเ่หมำยลงทุนในภำวยดอกเบีย้โลกทีย่งัมแีนวโน้มต ่ำต่อเนื่อง 

ค ำเตอืน: ผูล้งทุนควรท ำควำมเขำ้ใจลกัษณยันิคำ้ (กองทุน) เงือ่นดข ผลตอบแทน แลยควำมเัีย่งกอ่นตดัันิใจลงทุน/เนื่องจำกองทุนเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอังัหำรมิทรพัย์ แลย/หรอืทรัั ตเ์พือ่กำรลงทุนในอังัหำรมิทรพัย์ (REITs) แลย/หรอืกองทุนรวมโครงัรำ้งพืน้ฐำน ซึง่กองทุนดงักลำ่วมี
ควำมเัีย่งในลกัษณยเดยีวกบักำรลงทุนในธรุกจิอังัหำรมิทรพัยห์รอืโครงัรำ้งพืน้ฐำนโดยตรง เชน่ ควำมเัีย่งจำกควำมผนัแปรของคำ่เช่ำแลยอตัรำกำรเช่ำ กำรเพิม่ขึน้ของภำษทีรพัย์ั นิ กำรเปลีย่นแปลงของกฎหมำยหรอืกฎรยเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง ควำมเัีย่งดำ้นัิง่แวดลอ้ม ควำมเัีย่งจำกภยัธรรมชำติ คำ่เัีอ่มรำ
คำของอำคำรเมือ่เวลำผำ่นดป แลยกำรเพิม่ขึน้ของอตัรำดอกเบีย้ เป็นตน้ รวมถงึควำมเัีย่งจำกกำรกรยจุกตวัอำจท ำใหม้คีวำมผนัผวนมำกกวำ่กำรลงทุนทีก่รยจำยกำรลงทุนในหลำยอุตัำหกรรม/กองทุนรวมนี้ลงทุนกรยจกุตวัในปรยเทศแถบเอเชยี ผูล้งทุนจงึควรพจิำรณำกำรกรยจำยควำมเัีย่งของพอรต์กำรลงทุน
โดยรวมของตนเองดว้ย/กองทุนมนีโยบำยลงทุนในตำ่งปรยเทศ กองทุนอำจมคีวำมเัีย่งดำ้นอตัรำแลกเปลีย่น ผูล้งทุนอำจขำดทุนหรอืดดร้บัก ำดร จำกอตัรำแลกเปลีย่น/หรอืดดร้บัเงนิคนืต ่ำกวำ่ทุนเริม่แรกดด้ /กองทุนน้ีมกีำรลงทุนในตำ่งปรยเทศบำงัว่นซึง่จยดมเ่กนิรอ้ยลย 79 ของมลูคำ่ทรพัย์ั นิัุทธขิองกองทุน
กองทุนจงึมคีวำมเัีย่งจำกอตัรำแลกเปลีย่นเงนิตรำตำ่งปรยเทศ/บรษิทัจดักำรอำจลงทุนในัญัญำซือ้ขำยลว่งหน้ำเพือ่ป้องกนัควำมเัีย่งจำกอตัรำแลกเปลีย่น (Hedging) โดยขึน้อยูก่บัดลุยพนิิจของบรษิทัจดักำร/ผลกำรด ำเนนิงำนในอดตีมดิดเ้ป็นัิง่ยนืยนัถงึผลกำรด ำเนนิงำนในอนำคต
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ปรยเภท: กองทุนอังัหำฯ REITs รวมถงึันิทรพัยใ์นกลุ่มโครงัรำ้งพืน้ฐำน แลยัำมำรถลงทุนในหุน้ดด้
(ป้องกนัควำมเัีย่งจำกอตัรำแลกเปลีย่นตำมดุลยพนิิจของผูจ้ดักำรกองทุน)

Source: Principal | Data as of 31 August 2020

ค ำเตอืน: ผูล้งทุนควรท ำควำมเขำ้ใจลกัษณยันิคำ้ (กองทุน) เงือ่นดข ผลตอบแทน แลยควำมเัีย่งกอ่นตดัันิใจลงทุน/เนื่องจำกองทุนเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมอังัหำรมิทรพัย์ แลย/หรอืทรัั ตเ์พือ่กำรลงทุนในอังัหำรมิทรพัย์ (REITs) แลย/หรอืกองทุนรวมโครงัรำ้งพืน้ฐำน ซึง่กองทุนดงักลำ่วมคีวำมเัีย่งใน
ลกัษณยเดยีวกบักำรลงทุนในธรุกจิอังัหำรมิทรพัยห์รอืโครงัรำ้งพืน้ฐำนโดยตรง เช่น ควำมเัีย่งจำกควำมผนัแปรของคำ่เช่ำแลยอตัรำกำรเช่ำ กำรเพิม่ขึน้ของภำษี
ทรพัย์ั นิ กำรเปลีย่นแปลงของกฎหมำยหรอืกฎรยเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง ควำมเัีย่งดำ้นัิง่แวดลอ้ม ควำมเัีย่งจำกภยัธรรมชำติ คำ่เัีอ่มรำคำของอำคำรเมือ่เวลำผำ่นดป
แลยกำรเพิม่ขึน้ของอตัรำดอกเบี้ย เป็นตน้ รวมถงึควำมเัีย่งจำกกำรกรยจกุตวัอำจท ำใหม้คีวำมผนัผวนมำกกวำ่กำรลงทุนทีก่รยจำยกำรลงทุนในหลำยอุตัำหกรรม/
กองทุนรวมน้ีลงทุนกรยจุกตวัในปรยเทศแถบเอเชยี ผูล้งทุนจงึควรพจิำรณำกำรกรยจำยควำมเัีย่งของพอรต์กำรลงทุนโดยรวมของตนเองดว้ย/กองทุนมนีโยบำย
ลงทุนในตำ่งปรยเทศ กองทุนอำจมคีวำมเัีย่งดำ้นอตัรำแลกเปลีย่น ผูล้งทุนอำจขำดทุนหรอืดดร้บัก ำดร จำกอตัรำแลกเปลีย่น/หรอืดดร้บัเงนิคนืต ่ำกวำ่ทุนเริม่แรกดด้ /
กองทุนน้ีมกีำรลงทุนในตำ่งปรยเทศบำงัว่นซึง่จยดมเ่กนิรอ้ยลย 79 ของมลูคำ่ทรพัย์ั นิัุทธขิองกองทุน กองทุนจงึมคีวำมเัีย่งจำกอตัรำแลกเปลีย่นเงนิตรำ
ตำ่งปรยเทศ/บรษิทัจดักำรอำจลงทุนในัญัญำซือ้ขำยลว่งหน้ำเพือ่ป้องกนัควำมเัีย่งจำกอตัรำแลกเปลีย่น (Hedging) โดยขึน้อยูก่บัดุลยพนิจิของบรษิทัจดักำร/ผู้
ลงทุนควรศกึษำผลกำรด ำเนนิงำนของหน่วยลงทุนแตล่ยชนิดของกองทุน ดดท้ี่ https://www.principal.th/th/mutual-fundth/ผลกำรด ำเนินงำนในอดตีมดิดเ้ป็นัิง่ยนืยนั
ถงึผลกำรด ำเนินงำนในอนำคต



TAL Education Group
• ผูน้ ำดำ้นโรงเรยีนตวิในจนี เน้น Math, Science, English
• นกัเรยีนลงทยเบยีนเพิม่ขึน้จำก 3.0 เป็น 4.6 ลำ้นคน
• โรงเรยีนตวิเกอืบ 800 ัำขำใน 70 เมอืง
• รำยดดโ้ตเรว็จำก Online Courses

Amazon.com Inc.
• ผูน้ ำดำ้น Online Retailer แลย Cloud Computing
• Active Users: 460 ลำ้นคน
• Prime Members: 140 ลำ้นคน
• พนกังำน 840,000 คน จำ้งเพิม่ปีนี้อกี 175,000 คน

Zoom Video Communications Inc.
• ผูน้ ำดำ้น VDO Meeting Platform
• ชว่ง COVID: Users เพิม่จำก 10 เป็น 300 ลำ้นคน
• กำรทีอ่ยูบ่น Cloud ท ำใหเ้พิม่จ ำนวนผูใ้ชด้ดด้มจ่ ำกดั

ตวัอยำ่ง หุ้นโลก ทีธุ่รกจิดมด่ดร้บัผลกรยทบแลยยงัเตบิโตดดต้่อเนื่องแมห้ลงัยุค COVID-19

Education Retail Technology



PRINCIPAL GOPP

กองทุน Technology

PRINCIPAL GINNO PRINCIPAL GEDTECH

จุดเดน่ เกำยกรยแักบัววิฒันำกำรเปลีย่นโลก

กลยุทธ์

Master Fund

ท ำดมกองทุน
นี้ถงึน่ำลงทุน

ลงทุนในธุรกจิคุณภำพังูทัว่โลกทัง้กลุม่ Tech แลย Non-Tech
ทีม่คีวำมดดเ้ปรยีบในกำรแขง่ขนั แบบ High Conviction

จ ำนวน 30-45 บรษิทั ภำยใตแ้นวคดิกำรเป็น Disruptor แลย Survivor 
ทำ่มกลำงกำรเปลีย่นแปลงของโลกทีร่วดเรว็แบบฉบัพลนั

Morgan Stanley Investment Funds Global Opportunity Fund
Z Shares (Accumulation)

• มศีกัยภำพเตบิโตังูตอ่ดปในอนำคตัอดคลอ้งกำรเปลีย่นแปลงเชงิ
โครงัรำ้งของโลกรยยยยำว ในรปูแบบพฤตกิรรม Next Normal ทีด่มว่ำ่
จยเป็นกำรซือ้ของออนดลน์ Food Delivery กำรเรยีนออนดลน์ กำร
ท ำงำนออนดลน์
รวมดปถงึกำรเป็นแหลง่พบปย แหลง่บนัเทงิออนดลน์ ในโลกเัมอืน

• ผลปรยกอบกำรบรษิทัในกองทุน 2Q20 เตบิโตเทยีบปีตอ่ปีอยำ่งมนียัยย 
ัวนทำงเศรษฐกจิโลกทีห่ดตวั

เกำยกรยแักบัเทรนดก์ำรลงทุนแหง่อนำคต

ลงทุนในธุรกจิชัน้น ำทัว่โลกทีเ่ตบิโตดปพรอ้มกบั Megatrends ในลกัษณย 
Active Management โดยปัจจุบนัปรยกอบดว้ยธมี

1.Digitalization 2.Healthcare Innovation
3.Automation & Robotics 4.Millennials

• iShares IV PLC Digitalisation UCITS ETF US
• iShares Healthcare Innovation UCITS ETF
• iShares Automation & Robotics UCITS ETF
• The Global X Millennials Thematic ETF
• The Principal Millennials Index ETF
• Digitalization – ปี 2025 Digital Economy จยมขีนำดใหญ่ขึน้เป็นกวำ่ 3 เทำ่ตวั เมือ่

เทยีบกบัปี 2016 แคเ่พยีงในตลำดยุโรปตอนกลำงแลยตยวนัออก (McKinsey & 
Company, 2018)

• Healthcare Innovation – ปี 2040 คำ่ใชจ้่ำยั ำหรบั Healthcare จยเป็นัดััว่นกวำ่ 
20% ของโลก (World Population Prospects, ก.ค. 2015) โดยตลำดของ Global 
Digital Healthcare จยโตทบตน้ต่อปี 28% รยหวำ่งปี 2017 แลย 2024 (GM 
Insights, ต.ค. 2018) 

• Automation & Robotics – ปี 2025 ัดััว่นงำนทัว่โลกทีท่ ำโดยหุน่ยนต์มแีนวโน้ม
เพิม่ดปถงึ 25% จำก 10% ั ำหรบัอุตัำหกรรมกำรผลติ (BofA Merrill Lynch, IFR,
Bloomberg, ั.ค. 2019)

• Millennials – ปี 2020 กลุม่ Millennials จยมกี ำลงัซือ้ังูที่ั ดุเมือ่เทยีบกบักลุม่ 
Generation อืน่ โดยจยเป็นเชน่นี้ต่อดปอย่ำงน้อยถงึปี 2035 (World Data Lab, ม.ิย. 
2018)

เกำยกรยแักบันวตักรรมแหง่กำรศกึษำล ้ำโลก

ลงทุนในธุรกจิคุณภำพังูจ ำนวน 40-60 บรษิทั
ทีม่รีำยดดห้ลกัจำกธรุกจิในธมีกำรศกึษำัมยัใหม่
อนัปรยกอบดว้ยธมี 1.Innovative Services 
2.Digital Content 3.System & Tools

Credit Suisse (Lux) Edutainment Equity Fund IBP USD

• กำรศกึษำมคีวำมั ำคญัตอ่กำรัรำ้งทรพัยำกรมนุษย ์ท ำให้
อุตัำหกรรมกำรศกึษำมโีอกำัเตบิโตังู 

• กำรศกึษำรปูแบบดัง้เดมิ ใชต้น้ทุนังู ดมค่รอบคลุมทกัษยแหง่อนำคต 
จงึมแีนวโน้มจยถกูแทนทีด่ว้ยรปูแบบกำรศกึษำัมยัใหมท่ีป่รยัำน
เทคโนโลยเีขำ้กบักำรศกึษำ (EdTech) พรอ้มตน้ทุนทีต่ ่ำกวำ่ ยดืหยุน่
กวำ่ ดงึดดูควำมันใจดดม้ำกกวำ่ เนื้อหำมคีุณภำพแลยหลำกหลำย
มำกกวำ่ ครอบคลุมแนวคดิกำรเรยีนรูต้ลอดชวีติ 

• ปัจจุบนักำรเรยีนกำรัอนรปูแบบดจิทิลั คดิเป็นเพยีง 2-3% ของ
มลูคำ่ตลำดกำรศกึษำทัว่โลก

• ผลปรยกอบกำรบรษิทั ในกองทุน 2Q20 เตบิโตเทยีบปีตอ่ปปีอย่ำงมี
นยัยย ัวนทำงเศรษฐกจิโลกทีห่ดตวั

ผูล้งทุนควรท ำควำมเขำ้ใจลกัษณะสินคำ้ (กองทุน) เง่ือนไข ผลตอบแทน และควำมเส่ียงก่อนตดัสินใจลงทุน /PRINCIPAL GOPP, PRINCIPAL GINNO และ PRINCIPAL GEDTEC กองทุนหลกัลงทุนกระจุกตวัในประเทศสหรัฐอเมริกำ ผูล้งทุนจึงควรพิจำรณำกำรกระจำยควำมเส่ียงของพอร์ตกำรลงทุนโดยรวมของตนเองดว้ย /
PRINCIPAL GEDTEC กองทุนหลกัมีกำรกระจุกตวัในกลุ่มเทคโนโลยี (Information Technology Sector) ซ่ึงมีควำมเส่ียงจำกกำรเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผูบ้ริโภค และควำมลำ้สมยัของสินคำ้ ดงันั้น หำกมีปัจจยัลบท่ีส่งผลกระทบต่อกำรลงทุนดงักล่ำวผูล้งทุนอำจสูญเสียเงินลงทุนจ ำนวนมำก และอำจมีควำมเส่ียงและควำมผนั
ผวนของรำคำสูงกวำ่กองทุนรวมทัว่ไปท่ีมีกำรกระจำยหลำยอุตสำหกรรม/กองทุนไทย และ/หรือกองทุนต่ำงประเทศ (กองทุนหลกั) อำจลงทุนในสัญญำซ้ือขำยล่วงหนำ้ (Derivatives) เพื่อป้องกนัควำมเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัอตัรำแลกเปล่ียนเงินตรำท่ีอำจเกิดข้ึนไดจ้ำกกำรลงทุนในต่ำงประเทศตำมควำมเหมำะสมและสภำวกำรณ์ในแต่ละขณะ ผู ้
ลงทุนอำจจะขำดทุน หรือไดรั้บก ำไรจำกอตัรำแลกเปล่ียนซ่ึงกองทุนหลกัอำจไดรั้บผลขำดทุนจำกอตัรำแลกเปล่ียน หรือไดรั้บเงินคืนต ่ำกวำ่เงินลงทุนเร่ิมแรกได้ / ผลกำรด ำเนินงำนในอดีตมิไดเ้ป็นส่ิงยนืยนัถึงผลกำรด ำเนินงำนในอนำคต
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จดุเด่นและกลยทุธใ์นการลงทนุของกองทนุหลกั

• เน้นลงทุนในธุรกจิคุณภำพดทีัว่โลกทีม่ศีกัภำพในกำรแขง่ขนัังู เป็นผูท้ีด่ดร้บัปรยโยชน์ หรอืผูอ้ยูร่อดในกรยแัโลกำภวิตัน์ มโีอกำัเตบิโตดดด้ใีนอนำคต 
• กองทุนมปีรยวตัผิลกำรด ำเนินงำนในอดตีทีโ่ดดเดน่ ดดร้บักำรจดัอนัดบั 5 ดำวจำก Morningstar ทัง้ Master Fund แลย Feeder Fund (ขอ้มลู ณ วนัที ่30 ม.ิย. 2020)

ปรยเภท: กองทุนหุน้ต่ำงปรยเทศ ลงทุนใน Morgan Stanley Investment Funds Global Opportunity Fund (กองทุนหลกั)
(กองทุนป้องกนัควำมเัีย่งจำกอตัรำแลกเปลีย่นตำมดุลยพนิิจของผูจ้ดักำรกองทุน)

การปรบัตวัในช่วง COVID-19
ในชว่งของกำรรยบำดของโรค COVID-19 ผูบ้รโิภคแลยธุรกจิทัว่โลกถูกกรยตุน้ใหม้กีำรเปลี่ยนแปลง
พฤตกิรรมหลำยๆ อยำ่ง รวมถงึกำรพึง่พงิเทคโนโลย ีแลย แพลตฟอรม์ต่ำงๆ ในรปูแบบออนดลน์
มำกขึน้  ดงันัน้จงึอำจมองดดว้ำ่กำรรยบำดของโรค COVID-19 ถอืเป็นหน่ึงในตวัเรง่ปฏกิรยิำั ำคญัที่
ท ำใหธุ้รกจิในกลุม่ปรยเภท SaaS (Software as a Service) หรอืธุรกจิปรยเภท Platform ต่ำงๆ เชน่ 
Amazon, Google, Meituan Dianping (ธุรกจิััง่อำหำรออนดลน์) หรอืแมก้รยทัง่บรษิทั Platform
ปรยเภท online conference อยำ่ง Zoom เอง กลำยเป็นธุรกจิทีม่แีนวโน้มกำรเตบิโตอยำ่งกำ้ว
กรยโดดทีช่ดัเจนขึน้ ทัง้น้ีในชว่งหลำยปีทีผ่ำ่นมำ กองทุน Morgan Stanley Investment Funds 
Global Opportunity Fund กด็ดม้ีั ดััว่นกำรลงทุนในอุตัำหกรรมกลุม่ SaaS ทีค่อ่นขำ้งมำก เพรำย
เป็นกลุม่ธุรกจิทีเ่ป็นดปตำม Concept ของธุรกจิทีผู่จ้ดักำรกองทุนใหค้วำมั ำคญั (Disruptive 
Change, ธุรกจิผูอ้ยูร่อด หรอืเตบิโตทำ่มกลำงกรยแัโลกำภวิตัน์)

ผูล้งทุนควรท ำควำมเขำ้ใจลกัษณยันิคำ้ (กองทุน) เงือ่นดข ผลตอบแทน แลยควำมเัีย่งก่อนตดัันิใจลงทุน / กองทุนหลกัลงทุนกรยจุกตวัในปรยเทศัหรฐัอเมรกิำ ผูล้งทนุจงึควรพจิำรณำรกรยจำยควำมเัีย่งของพอรต์กำรลงทุนโดยรวมของตนเองดว้ย / กองทุนมนีโยบำยลงทุนใน
ต่ำงปรยเทศ กองทุนอำจมคีวำมเัีย่งดำ้นอตัรำแลกเปลีย่น ผูล้งทุนอำจขำดทุนหรอืดดร้บัก ำดร จำกอตัรำแลกเปลีย่น/หรอืดดร้บัเงนิคนืต ่ำกว่ำทุนเริม่แรกดด้ / บรษิทัจดักำรใช้ั ญัญำซื้อขำยล่วงหน้ำเพือ่เป็นเครือ่งมอืในกำรป้องกนัควำมเัีย่งดำ้นอตัรำแลกเปลีย่นของกองทุน
(Hedging) ขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของผูจ้ดักำรกองทุน/ผลกำรด ำเนินงำนในอดตีของกองทุนรวม มดิดเ้ป็นัิง่ยนืยนัถงึผลกำรด ำเนินงำนในอนำคต / Copyright @ 2020 บรษิทั มอรน์ิ่งัตำร์ รเีัรชิ์ ปรยเทศดทย ังวนลขิัทิธิ ขอ้มลูทีป่รยกอบในเอกัำรนี้ : (1) เป็นกรรมัทิธิข์องบรษิทั
มอรน์ิ่งัตำร์ แลย/หรอื ผูใ้หบ้รกิำรขอ้มลู (2) บรษิทัขอังวนัทิธิใ์นกำรท ำซ ้ำ หรอืเผยแพร่ (3) บรษิทัขอังวนัทิธิท์ีจ่ยดมร่บัผดิชอบต่อควำมถูกตอ้ง ครบถว้น แลยควำมเัยีหำยต่ำงๆ ทีเ่กดิขึน้ทุกกรณจีำกกำรน ำขอ้มลูดปใชอ้ำ้งองิ ผลกำรด ำเนินงำนในอดตีมดิดเ้ป็นัิง่ยนืยนัถงึผล
กำรด ำเนินงำนในอนำคต
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ปรยเภท: กองทุนหุน้ต่ำงปรยเทศ ลงทุนใน Morgan Stanley Investment Funds Global Opportunity Fund (กองทุนหลกั)
(กองทุนป้องกนัควำมเัีย่งจำกอตัรำแลกเปลีย่นตำมดุลยพนิิจของผูจ้ดักำรกองทุน)

Source: Principal | Data as of 31 Aug 2020

Source: Morgan Stanley | Data as of 31 July 2020Master fund portfolio 

ผูล้งทุนควรท ำควำมเขำ้ใจลกัษณยันิคำ้ (กองทุน) เงือ่นดข ผลตอบแทน แลยควำมเัีย่งก่อนตดัันิใจลงทุน / กองทุนหลกัลงทุนกรยจุกตวัในปรยเทศัหรฐัอเมรกิำ ผูล้งทนุจงึควรพจิำรณำรกรยจำยควำมเัีย่งของพอรต์กำรลงทุนโดยรวมของตนเองดว้ย / กองทุนมนีโยบำยลงทุนใน
ต่ำงปรยเทศ กองทุนอำจมคีวำมเัีย่งดำ้นอตัรำแลกเปลีย่น ผูล้งทุนอำจขำดทุนหรอืดดร้บัก ำดร จำกอตัรำแลกเปลีย่น/หรอืดดร้บัเงนิคนืต ่ำกว่ำทุนเริม่แรกดด้ / บรษิทัจดักำรใช้ั ญัญำซื้อขำยล่วงหน้ำเพือ่เป็นเครือ่งมอืในกำรป้องกนัควำมเัีย่งดำ้นอตัรำแลกเปลีย่นของกองทุน
(Hedging) ขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของผูจ้ดักำรกองทุน/ผลกำรด ำเนินงำนในอดตีของกองทุนรวม มดิดเ้ป็นัิง่ยนืยนัถงึผลกำรด ำเนินงำนในอนำคต/ ผูล้งทุนควรศกึษำผลกำรด ำเนินงำนของหน่วยลงทุนแต่ลยชนดิของกองทุนใน https://www.principal.th/th/mutual-fundth ก่อนตดัันิใจ
ลงทุน

ผลการด าเนินงานย้อนหลงัของ Feeder Fund

Source: Morgan Stanley, as of Aug 2020
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จดุเด่นและกลยทุธใ์นการลงทนุของกองทนุหลกั

เน้นกำรลงทุนใน ETF หลำยกลุม่อุตัำหกรรมทีม่ศีกัยภำพในกำรเตบิโตดปพรอ้มกบั
กรยแักำรเตบิโตในลกัษณย Megatrend จงึท ำใหพ้อรต์มกีำรกรยจำยตวัคอ่นขำ้งมำก 
ลดควำมเัีย่งต่ำงๆทีเ่กดิขึน้จำกกำรลงทุนแบบกรยจุกตวั โดย ปัจจุบนั กองทุนยงัคง
เน้นลงทุนในอุตัำหกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบั 4 ธมียอ่ย ดดแ้ก่

• Healthcare Innovation
• Digitalization
• Robotic
• Millennial 

ปรยเภท: กองทุนหุน้ต่ำงปรยเทศแบบ Fund of Funds 
(กองทุนป้องกนัควำมเัีย่งจำกอตัรำแลกเปลีย่นตำมดุลยพนิิจของผูจ้ดักำรกองทุน)

ผูล้งทุนควรท ำควำมเขำ้ใจลกัษณยันิคำ้ (กองทุน) เงือ่นดข ผลตอบแทน แลยควำมเัีย่งก่อนตดัันิใจลงทุน / กองทุนหลกัลงทุนกรยจุกตวัในปรยเทศัหรฐัอเมรกิำ ผูล้งทนุจงึควรพจิำรณำรกรยจำยควำมเัีย่งของพอรต์กำรลงทุนโดยรวมของตนเองดว้ย / กองทุนมนีโยบำยลงทุนใน
ต่ำงปรยเทศ กองทุนอำจมคีวำมเัีย่งดำ้นอตัรำแลกเปลีย่น ผูล้งทุนอำจขำดทุนหรอืดดร้บัก ำดร จำกอตัรำแลกเปลีย่น/หรอืดดร้บัเงนิคนืต ่ำกว่ำทุนเริม่แรกดด้ / บรษิทัจดักำรใช้ั ญัญำซื้อขำยล่วงหน้ำเพือ่เป็นเครือ่งมอืในกำรป้องกนัควำมเัีย่งดำ้นอตัรำแลกเปลีย่นของกองทุน
(Hedging) ขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของผูจ้ดักำรกองทุน/ผลกำรด ำเนินงำนในอดตีของกองทุนรวม มดิดเ้ป็นัิง่ยนืยนัถงึผลกำรด ำเนินงำนในอนำคต
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ปรยเภท: กองทุนหุน้ต่ำงปรยเทศแบบ Fund of Funds 
(กองทุนป้องกนัควำมเัีย่งจำกอตัรำแลกเปลีย่นตำมดุลยพนิิจของผูจ้ดักำรกองทุน)

ผูล้งทุนควรท ำควำมเขำ้ใจลกัษณยันิคำ้ (กองทุน) เงือ่นดข ผลตอบแทน แลยควำมเัีย่งก่อนตดัันิใจลงทุน / กองทุนหลกัลงทุนกรยจุกตวัในปรยเทศัหรฐัอเมรกิำ ผูล้งทนุจงึควรพจิำรณำรกรยจำยควำมเัีย่งของพอรต์กำรลงทุนโดยรวมของตนเองดว้ย / กองทุนมนีโยบำยลงทุนใน
ต่ำงปรยเทศ กองทุนอำจมคีวำมเัีย่งดำ้นอตัรำแลกเปลีย่น ผูล้งทุนอำจขำดทุนหรอืดดร้บัก ำดร จำกอตัรำแลกเปลีย่น/หรอืดดร้บัเงนิคนืต ่ำกว่ำทุนเริม่แรกดด้ / บรษิทัจดักำรใช้ั ญัญำซื้อขำยล่วงหน้ำเพือ่เป็นเครือ่งมอืในกำรป้องกนัควำมเัีย่งดำ้นอตัรำแลกเปลีย่นของกองทุน
(Hedging) ขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของผูจ้ดักำรกองทุน/ผลกำรด ำเนินงำนในอดตีของกองทุนรวม มดิดเ้ป็นัิง่ยนืยนัถงึผลกำรด ำเนินงำนในอนำคต

Source: Principal | Data as of 31 Aug 2020
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ผูล้งทุนควรท ำควำมเขำ้ใจลกัษณะสินคำ้ (กองทุน) เง่ือนไข ผลตอบแทน และควำมเส่ียงก่อนตดัสินใจลงทุน / กองทุนหลกัลงทุนกระจุกตวัในประเทศสหรัฐอเมริกำและญ่ีปุ่ น ผูล้งทุนจึงควรพิจำรณำรกระจำยควำมเส่ียงของพอร์ตกำรลงทุนโดยรวมของตนเองดว้ย /
กองทุนหลกัมีกำรกระจุกตวัในกลุ่มเทคโนโลย ี(Information Technology Sector) ซ่ึงมีควำมเส่ียงจำกกำรเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผูบ้ริโภค และควำมลำ้สมยัของสินคำ้ ดงันั้น หำกมีปัจจยัลบท่ีส่งผลกระทบต่อกำรลงทุนดงักล่ำวผูล้งทุนอำจสูญเสียเงินลงทุนจ ำนวนมำก 
และอำจมีควำมเส่ียงและควำมผนัผวนของรำคำสูงกวำ่กองทุนรวมทัว่ไปท่ีมีกำรกระจำยหลำยอุตสำหกรรม/กอง PRINCIPAL GEDTECH มีนโยบำยลงทุนใน Master Fund ต่ำงประเทศ บริษทัจดักำรอำจลงทุนในสญัญำซ้ือขำยล่วงหนำ้ (Derivatives) เพื่อป้องกนัควำม
เส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัอตัรำแลกเปล่ียนเงินตรำท่ีอำจเกิดข้ึนไดจ้ำกกำรลงทุนในต่ำงประเทศตำมควำมเหมำะสมและสภำวกำรณ์ในแต่ละขณะข้ึนอยูก่บัดุลยพินิจของผูจ้ดักำรกองทุนเห็นเหมำะสม จึงอำจยงัมีควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปล่ียนเงินเหลืออยู ่ซ่ึงอำจท ำให้ผูล้งทุน
ไดรั้บผลขำดทุนจำกอตัรำแลกเปล่ียนหรือไดรั้บเงินคืนต ่ำกวำ่เงินลงทุนเร่ิมแรกได ้อีกทั้ง กำรท ำธุรกรรมป้องกนัควำมเส่ียงอำจมีตน้ทุน ซ่ึงท ำให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจำกตน้ทุนท่ีเพ่ิมข้ึน/ผลกำรด ำเนินงำนในอดีตของกองทุนรวม มิไดเ้ป็นส่ิงยนืยนัถึงผล
กำรด ำเนินงำนในอนำคต
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ผูล้งทุนควรท ำควำมเขำ้ใจลกัษณะสินคำ้ (กองทุน) เง่ือนไข ผลตอบแทน และควำมเส่ียงก่อนตดัสินใจลงทุน / กองทุนหลกัลงทุนกระจุกตวัในประเทศสหรัฐอเมริกำและญ่ีปุ่ น ผูล้งทุนจึงควรพิจำรณำรกระจำยควำมเส่ียงของพอร์ตกำรลงทุนโดยรวมของตนเองดว้ย /
กองทุนหลกัมีกำรกระจุกตวัในกลุ่มเทคโนโลย ี(Information Technology Sector) ซ่ึงมีควำมเส่ียงจำกกำรเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผูบ้ริโภค และควำมลำ้สมยัของสินคำ้ ดงันั้น หำกมีปัจจยัลบท่ีส่งผลกระทบต่อกำรลงทุนดงักล่ำวผูล้งทุนอำจสูญเสียเงินลงทุนจ ำนวนมำก 
และอำจมีควำมเส่ียงและควำมผนัผวนของรำคำสูงกวำ่กองทุนรวมทัว่ไปท่ีมีกำรกระจำยหลำยอุตสำหกรรม/กอง PRINCIPAL GEDTECH มีนโยบำยลงทุนใน Master Fund ต่ำงประเทศ บริษทัจดักำรอำจลงทุนในสญัญำซ้ือขำยล่วงหนำ้ (Derivatives) เพื่อป้องกนัควำม
เส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัอตัรำแลกเปล่ียนเงินตรำท่ีอำจเกิดข้ึนไดจ้ำกกำรลงทุนในต่ำงประเทศตำมควำมเหมำะสมและสภำวกำรณ์ในแต่ละขณะข้ึนอยูก่บัดุลยพินิจของผูจ้ดักำรกองทุนเห็นเหมำะสม จึงอำจยงัมีควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปล่ียนเงินเหลืออยู ่ซ่ึงอำจท ำให้ผูล้งทุน
ไดรั้บผลขำดทุนจำกอตัรำแลกเปล่ียนหรือไดรั้บเงินคืนต ่ำกวำ่เงินลงทุนเร่ิมแรกได ้อีกทั้ง กำรท ำธุรกรรมป้องกนัควำมเส่ียงอำจมีตน้ทุน ซ่ึงท ำให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจำกตน้ทุนท่ีเพ่ิมข้ึน/ผลกำรด ำเนินงำนในอดีตของกองทุนรวม มิไดเ้ป็นส่ิงยนืยนัถึงผล
กำรด ำเนินงำนในอนำคต

การลงทนุของกองทนุหลกั

Source: Credit Suisse as of 31 Jul 2020 
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บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรินซิเพิล จ ากดั
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ติดต่อขอรบัหนังสือช้ีชวนหรือสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม

ข้อสงวนสิทธ์ิและค าเตือนเก่ียวกบัความเส่ียงในการลงทุน
1. บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดักำรกองทุน พรนิซเิพลิ จ ำกดั (“บรษิทัจดักำร”) จดัท ำเอกัำรฉบบัน้ีขึน้เพื่อวตัถุปรยังคใ์นกำรเผยแพรข่อ้มลูเป็น กำรทัว่ดป โดยดม่มุ่งหมำยใหถ้อืเป็นค ำเันอหรอืกำรเชญิชวนให้

บุคคลใดท ำกำรซื้อ แลย/หรอื ขำยผลติภณัฑด์้ำนกำรลงทุนปรยเภทต่ำง ๆ ตำมที่ปรำกฏในในเอกัำรฉบบันี้ แลยดม่ถอืเป็นกำรให้ค ำปรกึษำหรอืค ำแนยน ำเกี่ยวกบักำรท ำธุ รกรรมที่เกี่ยวขอ้งกบั
ผลติภณัฑด์ำ้นกำรลงทุนของบรษิทัต่ำง ๆ ตำมทีร่ยบุดวใ้นเอกัำรนี้แต่อยำ่งใด 

2. แมบ้รษิทัจดักำรจยดดใ้ชค้วำมรยมดัรยวงัตำมัมควรเพื่อใหข้อ้มลู ดงักล่ำวมคีวำมถูกต้องแลยตรงกบัวตัถุปรยังคข์องกำรจดัท ำเอกัำรนี้ บริษทัจดักำรแลยพนักงำนของบรษิทัจดักำรดม่มคีวำมรบัผดิ
แลยจยดม่รบัผดิั ำหรบัควำมผดิพลำด ของขอ้มลูใด ๆ ทีเ่กดิขึน้ดม่ว่ำดว้ยเหตุใดกต็ำม รวมทัง้จยดม่รบัผดิั ำหรบักำรกรยท ำใด ๆ ทีเ่กดิขึ้ นบนพืน้ฐำนของควำมเหน็หรอืขอ้มลูทีป่รำกฏอยู่ในเอกัำร
ฉบบันี้ บรษิทัจดักำรดม่ดดใ้หค้ ำรบัรองหรอืรบัปรยกนั ดม่ว่ำโดยชดัแจง้หรอืโดยปรยิำย เกี่ยวกบัควำมถูกต้อง แม่นย ำ น่ำเชื่อถอื ทนัต่ อเหตุกำรณ์ หรอืควำมัมบูรณ์ของขอ้มลูดงักล่ำวในกรณีใด ๆ 
ทัง้ัิน้ 

3. บรษิทัจดักำรขอปฏเิัธควำมรบัผดิทัง้ปวงที่เกดิหรอือำจเกิดขึน้ในทุกกรณี ทัง้นี้ ควำมเหน็ บทวเิครำยห์หรอืกำรคำดคยเนต่ำง ๆ เกี่ยวกับเหตุกำรณ์หรอืผลกำรด ำเนินงำนในอนำคตที่ปรำกฏใน
เอกัำรนี้ ดมถ่อืเป็นเครือ่งยนืยนัแลยอำจแตกต่ำงจำกเหตุกำรณ์หรอืผลปรยกอบกำรทีเ่กดิขึน้จรงิดด ้

4. ั ำหรบันกัลงทุนทีต่อ้งกำรทรำบขอ้มลูหรอืรำยลยเอยีดเพิม่เตมิ ัำมำรถตดิต่อบรษิทัจดักำรหรอืผูด้ ำเนินกำรขำยทีท่่ำนใชบ้รกิำร 
5. บรษิทัจดักำรขอังวนัทิธิใ์นขอ้มลูทีป่รำกฏในเอกัำรน้ีโดยหำ้มมใิหผู้ใ้ดเผยแพร่ ท ำซ ้ำ ดดัแปลง ลอกเลยีนแบบ อ้ำงองิ ดม่ว่ำทัง้หมดหรอืบำงั่วน หรอืใชว้ธิกีำรใดกต็ำม เวน้แต่จยดดร้บัอนุญำต

ล่วงหน้ำจำกบรษิทัจดักำรเป็นลำยลกัษณ์อกัษรก่อน นอกจำกนัน้ บรษิทัจดักำรขอังวนัทิธิท์ีจ่ยท ำกำรแก้ดข ปรบัปรุง เปลีย่นแปลง หรอืเพิม่เตมิขอ้ควำมใด ๆ ในเอกัำรน้ีดดต้ำมทีบ่รษิทัจดักำรจย
เหน็ัมควร โดยดมจ่ ำเป็นตอ้งแจง้ใหท้รำบล่วงหน้ำแต่อยำ่งใด

ผูล้งทุนควรท ำควำมเขำ้ใจลกัษณยันิคำ้ (กองทุน) เงือ่นดข ผลตอบแทน แลยควำมเัีย่งก่อนตดัันิใจลงทุน


