
• จ ำนวนผูต้ดิเชือ้OVID-19 ยงัคงเพิม่ขึน้ 

• ในขณะเดยีวกนั พฒันำกำรเกีย่วกบั Vaccine นบัวำ่
คบืหน้ำขึน้มำก โดยในช่วงตน้เดอืน พ.ย. 2020 Pfizer 
เป็นรำยแรกทีป่ระกำศวำ่กำรทดลองไดผ้ลกวำ่ 90% -
ตอ้งพดูถงึอกีรำยคอื โมเดอรน์ำ หรอืเปล่ำ?

• ทัง้นี้ส ำหรบักำรผลติวคัซนีเพือ่ใชใ้นวงกวำ้ง กำรขนสง่ 
และจ ำหน่ำยอำจไมง่ำ่ยเทำ่ทีค่ดิ และตน้ทุนสงู

• กำรทีน่ำย Biden เป็นผูช้นะกำรเลอืกตัง้ประธำนำธบิดี
สหรฐัฯ นบัเป็นเรือ่งทีไ่มผ่ดิไปจำกควำมคำดหวงัของนกั
ลงทุนมำกนกั สิง่ทีต่อ้งจบัตำนบัจำกนี้คอืกำรบงัคบัใช้
นโยบำยของนำย Biden วำ่จะมปีระสทิธภิำพ รวดเรว็
มำกน้อยเพยีงใด และผลกำรเลอืกตัง้สมำชกิวฒุสิภำที่
สมบรูณ์ในเดอืน ม.ค. 2021 จะเป็นอยำ่งไร

• ในฝัง่ของรำคำสนิทรพัยก์ลุ่มตรำสำรทุนแมจ้ะผนัผวน
บำ้งตำมควำมไมแ่น่นอนทีอ่ำจเกดิขึน้ในอนำคต แต่ผล
ประกอบกำรบรษิทัจดทะเบยีนของชว่ง 3Q20 สว่นมำก
กลบัดกีวำ่คำดกำรณ์ตลำด

COVID-19 

Biden who won the 
election

3Q20 Earrings better than 
expected 



แนะน ำ UW ตรำสำรหนี้และทองค ำ , OW หุน้ไทยและ REITs 

Asset 
Class

Strategic Asset 
Allocation (SAA)

Weight Tactical Asset 
Allocation (TAA)

มมุมองการลงทุน ครึ่งหลงั ปี 2020

Fixed 
Income 40% 35%

• คำดว่ำ MPC จะคงดอกเบีย้นโยบำยที ่0.5% ถงึสิน้ปี
• คำดว่ำทศิทำงดอกเบีย้จะอยูใ่นระดบัต ่ำ 
• แนะน ำ Neutral Duration และทยอยเพิม่หุน้กูคุ้ณภำพด ี(A+ ขึน้ไป) 

Thai EQ 15% 18%
• คำดว่ำ SET จะ Sideway โดยม ีDownside Risk 5%
• แนะน ำเพิม่น ้ำหนกัเมือ่ตลำดปรบัฐำน
• คำดกรอบ SET Index 1150 – 1350 จดุ 

Global EQ 15% 15% • ตลำดน่ำจะคลำยกงัวลหลงั US Presidential Election
• แนะน ำเพิม่น ้ำหนกัเมือ่ตลำดปรบัฐำน เน้นหุน้ Asia, China

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

Gold 5% 2%
• กำรปรบัขึน้ในช่วงหลงัเกดิจำกกำรเกง็ก ำไร และ Fund Flows เขำ้ ETFs
• แนะน ำ Take Profit บำงส่วน
• คำดว่ำควำมรอ้นแรงของทองค ำน่ำจะแผ่วลง

ลดสดัส่วน
ตราสารหน้ีและ

ทองค า

เพ่ิมสดัส่วน 
หุ้นไทย, REITs

Source: Principal Asset Management, Data as of 31 Oct 2020
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ค ำเตอืน:ผูล้งทุนควรท ำควำมเขำ้ใจลกัษณะสนิคำ้ (กองทุน) เงื่อนไข ผลตอบแทนและควำมเสีย่งก่อนตดัสนิใจลงทุน/ผูล้งทุนควรศกึษำผลกำรด ำเนินงำนและกำรจำ่ยเงนิปันผลของหน่วยลงทุนแต่ละชนิดของกองทุนไดท้ี่
https://www.principal.th/th/mutual-fundth/ ผลกำรด ำเนินงำนในอดตีมไิดเ้ป็นสิง่ยนืยนัถงึผลกำรด ำเนินงำนในอนำคต/

จดุเด่นและกลยทุธใ์นการลงทนุ 
• กองทุนทีเ่น้นลงทุนหุน้ไทยทีม่ลีกัษณะเป็น Smart Dividend Stocks ซึง่เป็นหุน้ทีเ่หมำะกบัภำวะที่

เศรษฐกจิเตบิโตชำ้- คอ่นขำ้งชะลอตวั ดอกเบีย้ต ่ำ และรำคำหุน้ในตลำดหุน้โดยรวมคอ่นขำ้งสงู

• เน้น Overweight อุตสำหกรรมทีม่ลีกัษณะ Defensive เชน่ สำธำรณูปโภค สื่อสำร รวมถงึอุตสำหกรรมที่
ไดร้บัผลกระทบจำกกำรระบำดของโรค COVID-19 ในระดบัทีไ่มม่ำกนกัเชน่ กำรเงนิ อำหำร คลงัสนิคำ้

• และ Underweight อุตสำหกรรมทีไ่ดร้บัผลกระทบจำกกำรระบำดของ COVID-19 โดยตรงอยำ่ง 
ทอ่งเทีย่ว และ คมนำคม

Smart Dividend - เลอืก หุน้ปันผลด ี+ ม ีPayout Ratio ที่
เหมำะสม เพือ่น ำก ำไรไป Reinvest สรำ้ง Growth ในอนำคต

Source: Principal | Data as of 31 Oct 2020

Source: Principal | Data as of 31 Oct 2020



• COVID กระทบแต่ละ Sector ไมเ่ทำ่กนั ขำ่วควำมคบืหน้ำของ Vaccine จงึเป็นปัจจยับวกต่อทีไ่ดร้บัผลกระทบมำก (High Impact) เชน่
Hotels, Retail, Exhibition Centers และกลุม่ทีไ่ดร้บัผลกระทบในระดบัปลำนกลำง (Medium Impact) อยำ่ง Office มำกกวำ่กลุม่ทีโ่ดน
ผลกระทบในระดบัต ่ำ (Low Impact) อยำ่ง Data Centers, Logistics, Infrastructure

• รำคำ REITs ฟ้ืนตวัต่อเนื่อง กลบัมำซือ้ขำยใกลเ้คยีงกบั NAV แต่ยงั underperform หุน้โลก

• ตลำดทีเ่ป็น Best Performer YTD คอื Singapore REITs

PRINCIPAL iPROP ท ำผลตอบแทน YTD (as of 31 Oct) ไดส้งูกวำ่ BM ประมำณ 1.76% จำกกำร OW Singapore REITs และ 

OW Data Centers, Logistics (ผลตอบแทนเทำ่กบั -17.98%, BM เทำ่กบั -19.65% - ไมต่รงกบัขอ้มลูในหน้ำ 6) (กองทุนน้ีลงทุนกระจุกตวั
ในกลุม่อุตสำหกรรมอสงัหำรมิทรพัย ์(Property Sector Fund) ดงันัน้หำกมปัีจจยัลบทีส่ง่ผลกระทบต่อกำรลงทุนดงักลำ่ว ผูล้งทุนอำจสญูเสยีเงนิลงทุนจำนวนมำก)

PRINCIPAL iPROPEN เริม่ลงทุนตรงใน Australia, Japan โดย OW Data Centers, Logistics, Infrastructure

คำดวำ่ในภำวะดอกเบีย้ต ่ำและนกัลงทุนเริม่ Take Profit จำกหุน้กลุ่ม Technology จะม ีFund Flows กลบัมำที ่REITs อกีครัง้ โดย

คำดหวงัโอกำสรบัผลตอบแทนเงนิปันผลจำก REITs ในปี 2021 –2022 ประมำณ 4 –6% ต่อปี

ค ำเตอืน:ผูล้งทุนควรท ำควำมเขำ้ใจลกัษณะสนิคำ้ (กองทุน) เงื่อนไข ผลตอบแทนและควำมเสีย่งก่อนตดัสนิใจลงทุน/กองทุนมนีโยบำยลงทุนในต่ำงประเทศ ผูล้งทุนอำจจะขำดทุนหรอืไดร้บัก ำไรจำกอตัรำแลกเปลีย่น/หรอืไดร้บัเงนิคนื
ต ่ำกว่ำเงนิทุนเริม่แรกได/้บรษิทัจดักำรใชส้ญัญำซือ้ขำยล่วงหน้ำเพื่อเป็นเครื่องมอืในกำรป้องกนัควำมเสีย่งดำ้นอตัรำแลกเปลีย่นของกองทุน (Hedging) ขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของผูจ้ดักำรกองทนุ /ผลกำรด ำเนินงำนในอดตีมไิดเ้ป็นสิง่
ยนืยนัถงึผลกำรด ำเนินงำนในอนำคต
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จดุเด่นและกลยทุธใ์นการลงทนุ 
• เน้นลงทุนในสนิทรพัยก์ลุม่กองทุนอสงัหำฯ โดยเฉพำะอยำ่งยิง่ทีจ่ดทะเบยีนในประเทศไทยและสงิคโปรเ์ป็นหลกั
• สนิทรพัยก์ลุม่กองทุนอสงัหำฯ/ REITs ทีเ่น้นลงทุนมรีำยไดใ้นรปูแบบคำ่เชำ่ทีเ่ป็นสญัญำ มคีวำมมัน่คงทำงรำยได ้และเหมำะลงทุนในภำวะดอกเบีย้ที่มแีนวโน้มต ่ำต่อเน่ือง 
• เน้นกลยทุธล์งทุนแบบเลอืกสนิทรพัยร์ำยตวั ท ำใหม้โีอกำสเขำ้ถงึ REITs ทีม่พีืน้ฐำนด ีโอกำสเตบิโตในอนำคต และรำคำเหมำะสม โดยปัจจุบนัเน้นกำรลงทุนในกลุม่ Industrial 

เชน่ Data Centre, Business Park และ Logistic ซึง่เป็นกลุม่อุตสำหกรรมทีม่แีนวโน้มทีจ่ะไดร้บัประโยชน์ระยะยำวจำกกำรเตบิโตของพฤตกิรรมออนไลน์ และกลุม่สนิทรพัย์
ประเภทโครงสรำ้งพืน้ฐำน โดยเฉพำะอยำ่งยิง่ ธุรกจิเสำสญัญำณ และ Fiber Optic

(กองทุนน้ีลงทุนกระจุกตวัในกลุ่มอตุสำหกรรมอสงัหำรมิทรพัย ์(Property Sector Fund) ดงันัน้หำกมปัีจจยัลบทีส่ง่ผลกระทบต่อกำรลงทุน ดงักล่ำวผูล้งทุนอำจสญูเสยีเงนิลงทุนจ ำนวนมำก)

ค ำเตอืน:ผูล้งทุนควรท ำควำมเขำ้ใจลกัษณะสนิคำ้ (กองทุน) เงื่อนไข ผลตอบแทนและควำมเสีย่งก่อนตดัสนิใจลงทุน/กองทุนมนีโยบำยลงทุนในต่ำงประเทศ ผูล้งทุนอำจจะขำดทุนหรอืไดร้บัก ำไรจำกอตัรำแลกเปลีย่น/หรอืไดร้บัเงนิคนื
ต ่ำกว่ำเงนิทุนเริม่แรกได/้บรษิทัจดักำรใชส้ญัญำซือ้ขำยล่วงหน้ำเพื่อเป็นเครื่องมอืในกำรป้องกนัควำมเสีย่งดำ้นอตัรำแลกเปลีย่นของกองทุน (Hedging) ขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของผูจ้ดักำรกองทนุ /ผลกำรด ำเนินงำนในอดตีมไิดเ้ป็นสิง่
ยนืยนัถงึผลกำรด ำเนินงำนในอนำคต

KDCREITs  ประกอบดว้ย 17 Data center ซึง่เป็น
สนิทรพัยท์ีม่แีนวโน้มเตบิโตไปพรอ้มกบักำรเตบิโตของสงัคม
เทคโนโลย ีและกำรใชข้อ้มลูทีเ่พิม่มำกขึน้ โดยสนิทรพัยใ์น
กองทุนมกีำรกระจำยตวัใน 8 ประเทศ 3 ภมูภิำค 

MLT บรหิำรสนิทรพัยป์ระเภท Logistic Properties ซึง่เป็นกลุม่
อุตสำหกรรมทีเ่ตบิโตไปพรอ้มกระแส e-commerce มสีนิทรพัย์
ภำยใตก้ำรบรหิำร S$ 8.9 Billion กระจำยตวั 8 ประเทศใน
ภมูภิำคเอเชยี และมอีตัรำกำรเชำ่ทีย่งัคงสงูถงึ 98%

ตวัอย่างทรพัยสิ์นหุ้นท่ีลงทนุ
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(กองทุนน้ีลงทุนกระจุกตวัในกลุ่มอตุสำหกรรมอสงัหำรมิทรพัย ์(Property Sector Fund) ดงันัน้หำกมปัีจจยัลบทีส่ง่ผลกระทบต่อกำรลงทุน ดงักล่ำวผูล้งทุนอำจสญูเสยีเงนิลงทุนจ ำนวนมำก)

Source: Principal as of 31 Oct 2020

ค ำเตอืน:ผูล้งทุนควรท ำควำมเขำ้ใจลกัษณะสนิคำ้ (กองทุน) เงือ่นไข ผลตอบแทนและควำมเสีย่งก่อนตดัสนิใจลงทุน/กองทุนมนีโยบำยลงทุนในต่ำงประเทศ ผูล้งทุนอำจจะขำดทุนหรอืไดร้บัก ำไรจำกอตัรำแลกเปลีย่น/หรอืไดร้บัเงนิคนืต ่ำ
กว่ำเงนิทุนเริม่แรกได/้บรษิทัจดักำรใชส้ญัญำซือ้ขำยล่วงหน้ำเพือ่เป็นเครื่องมอืในกำรป้องกนัควำมเสีย่งดำ้นอตัรำแลกเปลีย่นของกองทุน (Hedging) ขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของผูจ้ดักำรกองทุน/ผูล้งทุนควรศกึษำผลกำรด ำเนินงำนของหน่วย
ลงทุนแต่ละชนิดของกองทุนไดท้ี่ https://www.principal.th/th/mutual-fundth/ผลกำรด ำเนินงำนในอดตีมไิดเ้ป็นสิง่ยนืยนัถงึผลกำรด ำเนินงำนในอนำคต/ เอกสำรกำรวดัผลกำรด ำเนินงำนของกองทุนรวมฉบบันี้ไดจ้ดัท ำขึน้ตำมมำตรฐำนกำร
วดัผลกำรด ำเนินงำนของสมำคมบรษิทัจดักำรลงทุน
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ประเภท: กองทุนอสงัหำฯ REITs รวมถงึสนิทรพัยใ์นกลุ่มโครงสรำ้งพืน้ฐำน และสำมำรถลงทุนในหุน้ได้ (ป้องกนัควำมเสีย่งจำกอตัรำแลกเปลีย่นตำมดุลยพนิิจของผูจ้ดักำรกองทุน)

Source: Principal | Data as of 31 Oct 2020

ค ำเตอืน: ผูล้งทุนควรท ำควำมเขำ้ใจลกัษณะสนิคำ้ (กองทุน) เงื่อนไข ผลตอบแทน และควำมเสีย่งก่อนตดัสนิใจลงทุน/เน่ืองจำกกองทุนเน้น
ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสงัหำรมิทรพัย ์และ/หรอืทรสัตเ์พื่อกำรลงทุนในอสงัหำรมิทรพัย ์(REITs) และ/หรอืกองทุนรวม
โครงสรำ้งพืน้ฐำน ซึง่กองทุนดงักล่ำวมคีวำมเสีย่งในลกัษณะเดยีวกบักำรลงทุนในธุรกจิอสงัหำรมิทรพัยห์รอืโครงสรำ้งพืน้ฐำนโดยตรง เช่น 
ควำมเสีย่งจำกควำมผนัแปรของคำ่เช่ำและอตัรำกำรเช่ำ กำรเพิม่ขึน้ของภำษทีรพัยส์นิ กำรเปลีย่นแปลงของกฎหมำยหรอืกฎระเบยีบที่
เกีย่วขอ้ง ควำมเสีย่งดำ้นสิง่แวดลอ้ม ควำมเสีย่งจำกภยัธรรมชำต ิคำ่เสีอ่มรำคำของอำคำรเมื่อเวลำผำ่นไป และกำรเพิม่ขึน้ของอตัรำ
ดอกเบีย้ เป็นตน้ รวมถงึควำมเสีย่งจำกกำรกระจุกตวัอำจท ำใหม้คีวำมผนัผวนมำกกว่ำกำรลงทุนที่กระจำยกำรลงทุนในหลำยอุตสำหกรรม/
กองทุนรวมน้ีลงทุนกระจกุตวัในประเทศแถบเอเชยี ผูล้งทุนจงึควรพจิำรณำกำรกระจำยควำมเสีย่งของพอรต์กำรลงทุนโดยรวมของตนเอง
ดว้ย/กองทุนมนีโยบำยลงทุนในต่ำงประเทศ กองทุนอำจมคีวำมเสีย่งดำ้นอตัรำแลกเปลีย่น ผูล้งทุนอำจขำดทุนหรอืไดร้บัก ำไร จำกอตัรำ
แลกเปลีย่น/หรอืไดร้บัเงนิคนืต ่ำกวำ่ทุนเริม่แรกได ้/กองทุนน้ีมกีำรลงทุนในต่ำงประเทศบำงสว่นซึง่จะไมเ่กนิรอ้ยละ 79 ของมลูคำ่ทรพัยส์นิ
สทุธขิองกองทุน กองทุนจงึมคีวำมเสีย่งจำกอตัรำแลกเปลีย่นเงนิตรำต่ำงประเทศ/บรษิทัจดักำรอำจลงทุนในสญัญำซือ้ขำยล่วงหน้ำเพื่อ
ป้องกนัควำมเสีย่งจำกอตัรำแลกเปลีย่น (Hedging) โดยขึน้อยูก่บัดลุยพนิิจของบรษิทัจดักำร/ผูล้งทุนควรศกึษำผลกำรด ำเนินงำนของหน่วย
ลงทุนแต่ละชนิดของกองทุน ไดท้ี ่https://www.principal.th/th/mutual-fundth/ผลกำรด ำเนินงำนในอดตีมไิดเ้ป็นสิง่ยนืยนัถงึผลกำร
ด ำเนินงำนในอนำคต

จดุเด่นและกลยทุธใ์นการลงทุน 
• เน้นลงทนุในสนิทรพัยก์ลุ่มกองทนุอสงัหำฯ โดยจะเป็นกำรขยำยขอบเขตกำรลงทนุ

ไปมำกกวำ่สนิทรพัยท์ีจ่ดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัยไ์ทยและสงิคโปร ์เน้นหลกัๆ ที่
กำรลงทนุใน REITs ในภมูภิำคเอเชยี (และออสเตรเลยี)

• เหนือกวำ่ดว้ยควำมยดืหยุน่ในกำรปรบัสดัสว่นทัง้ในดำ้นของประเทศทีล่งทนุ และ
สนิทรพัยท์ีล่งทนุ

• REITs เป็นสนิทรพัยท์ีเ่หมำะลงทนุในภำวะดอกเบีย้โลกทีย่งัมแีนวโน้มต ่ำต่อเนื่อง 

Source: Principal | Data as of 31 Oct 2020
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• ลงทุนดว้ยกลยทุธ ์Barbell Portfolio ดว้ยกำรถอืหุน้
หรอื REITs ทีจ่ำ่ยเงนิปันผลสงู พรอ้มไปกบักำรลงทุน
ใน Growth Stocks โดยไมย่ดึเกำะดชันีอำ้งองิ

• ม ีBroader Universe กำรลงทุน ครอบคลุมถงึ Asia 
Pacific  

• กองทุนมปีระวตัผิลกำรด ำเนินงำนในอดตีทีโ่ดดเด่น

Fund of Funds ลงทุนในกองทุนหลกัท่ี
เน้นลงทุนในหุ้นจีน

Feeder Fund ลงทุนในกองทุนหลกั
Principal Asia Pacific Dynamic 
Income Fund ซ่ึง

• รวมรวมกองทุนหุน้จนีศกัยภำพสงูไวใ้นทีเ่ดยีว
• ปรบัสดัส่วนตำมสภำวะแวดลอ้มแบบ Active 

Management ลดผลกระทบจำกควำมเสีย่งขำลง เพิม่
ศกัยภำพกำรสรำ้งผลตอบแทนทีด่ใีนระยะยำว

เน้นลงทุนตรงในหุ้นรายตวั/ETF ซ่ึงจด
ทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยเ์วียดนาม

• คดัเลอืกหลกัทรพัยค์ุณภำพสงูโดยทมีบรหิำรกองทุน
ตรำสำรทุนของ บลจ. พรนิซเิพลิ

• ทมีบรหิำรกองทุนทีป่ระกอบดว้ยทัง้ชำวไทย และ
เวยีดนำม พรอ้มแรงสนบัสนุนทำงควำมคดิจำกทมี
ผูจ้ดักำรทีป่ระจ ำประเทศอื่นๆในอำเซยีน

ผูล้งทุนควรท ำควำมเขำ้ใจลกัษณะสนิคำ้ (กองทุน) เงื่อนไข ผลตอบแทนและควำมเสีย่งก่อนตดัสนิใจลงทุน / กอง PRINCIPAL APDI มกีองทุนหลกัลงทุนกระจุกตวัในประเทศฮ่องกง ผูล้งทุนจงึควรพจิำรณำกำรกระจำยควำมเสีย่ง
ของพอรต์กำรลงทุนโดยรวมของตนเองดว้ย / กอง PRINCIPAL CHEQ มกีองทุนหลกัลงทุนกระจุกตวัในประเทศจนี ผูล้งทุนจงึควรพจิำรณำกระจำยควำมเสีย่งของพอรต์กำรลงทุนโดยรวมของตนเองดว้ย / กอง PRINCIPAL 
VNEQ ลงทุนกระจุกตวัในประเทศเวยีดนำม ผูล้งทุนจงึควรพจิำรณำกำรกระจำยควำมเสีย่งของพอรต์กำรลงทุนโดยรวมของตนเองดว้ย / กองทุนมนีโยบำยลงทุนในต่ำงประเทศ ผูล้งทุนอำจจะขำดทุนหรอืไดร้บัก ำไรจำกอตัรำ
แลกเปลีย่น/หรอืไดร้บัเงนิคนืต ่ำกว่ำเงนิทุนเริม่แรกได/้บรษิทัจดักำรใชส้ญัญำซือ้ขำยล่วงหน้ำเพือ่เป็นเครื่องมอืในกำรป้องกนัควำมเสีย่งดำ้นอตัรำแลกเปลีย่นของกองทุน (Hedging) ขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของผูจ้ดักำรกองทุน/ ผลกำร
ด ำเนินงำนในอดตีมไิดเ้ป็นสิง่ยนืยนัถงึผลกำรด ำเนินงำนในอนำคต
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จดุเด่นและกลยทุธใ์นการลงทนุของกองทนุหลกั
• ลงทุนดว้ยกลยทุธ ์Barbell Portfolio ดว้ยกำรถอืหุน้หรอื REITs ทีจ่ำ่ยเงนิปันผลสงู

พรอ้มไปกบักำรลงทุนใน Growth Stocks โดยไมย่ดึเกำะดชันีอำ้งองิ
• ปรบัสดัส่วนการลงทนุใหเ้ขำ้กบัสถำนกำรณ์ตลำดในแต่ละขณะ (Dynamic)
• ม ีBroader Universe กำรลงทุน ครอบคลุมถงึ Asia Pacific สร้างโอกาสลงทนุในหุ้น

คณุภาพท่ีมีศกัยภาพเติบโตไปพร้อมกบั Megatrend เชน่ E-commerce, Online 
Learning, พลงังำนสะอำด ฯลฯ  

• กองทุน Feeder Fund มีประวติัผลการด าเนินงานในอดีตท่ีโดดเด่น สำมำรถสรำ้ง
ผลตอบแทนเฉลีย่นบัแต่จดัตัง้กองทุนได ้8.60 % เมื่อเทยีบกบัดชันีอำ้งองิที ่5.07 %
(Source: Principal | Data as of 31 Oct 2020)

ผูล้งทุนควรท ำควำมเขำ้ใจลกัษณะสนิคำ้ (กองทุน) เงือ่นไข ผลตอบแทนและควำมเสีย่งก่อนตดัสนิใจลงทุน / กองทุนหลกัลงทุนกระจุกตวัในประเทศฮ่องกง ผูล้งทุนจงึควรพจิำรณำกำรกระจำยควำมเสีย่งของพอรต์กำรลงทุนโดยรวมของตนเองดว้ย / กองทนุมนีโยบำยลงทุนใน
ต่ำงประเทศ ผูล้งทุนอำจจะขำดทุนหรอืไดร้บัก ำไรจำกอตัรำแลกเปลีย่น/หรอืไดร้บัเงนิคนืต ่ำกว่ำเงนิทุนเริม่แรกได/้บรษิทัจดักำรใชส้ญัญำซื้อขำยล่วงหน้ำเพือ่เป็นเครือ่งมอืในกำรป้องกนัควำมเสีย่งดำ้นอตัรำแลกเปลีย่นของกองทุน (Hedging) ขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของผูจ้ดักำร
กองทุน/ ผลกำรด ำเนินงำนในอดตีมไิดเ้ป็นสิง่ยนืยนัถงึผลกำรด ำเนินงำนในอนำคต

Source: Principal | Data as of 30 Sep 2020

Source: Principal | Data as of 30 Sep 2020

ประเภท: กองทุนหุน้ต่ำงประเทศ ลงทุนใน Principal Asia Pacific Dynamic Income Fund (กองทุนหลกั)
(กองทุนป้องกนัควำมเสีย่งจำกอตัรำแลกเปลีย่นตำมดุลยพนิิจของผูจ้ดักำรกองทุน)
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ตวัอย่างหุ้นท่ีลงทุนของกองทุนหลกั

Tencent บรษัิทไอทีรายใหญ่ของจนี เจำ้ของ
แอพพเิคชัน่ Wechat, QQ, และเกมสช์ื่อดงัจ ำนวนมำก 
ซึง่มผีูใ้ชง้ำนรวมกวำ่ 1000 ลำ้นรำย 

ประเภท: กองทุนหุน้ต่ำงประเทศ ลงทุนใน Principal Asia Pacific Dynamic Income Fund (กองทุนหลกั)
(กองทุนป้องกนัควำมเสีย่งจำกอตัรำแลกเปลีย่นตำมดุลยพนิิจของผูจ้ดักำรกองทุน)

ผูล้งทุนควรท ำควำมเขำ้ใจลกัษณะสนิคำ้(กองทุน) เงื่อนไข ผลตอบแทนและควำมเสีย่งก่อนตดัสนิใจลงทุน / กองทุนหลกัลงทุนกระจุกตวัในประเทศฮ่องกง ผูล้งทุนจงึควรพจิำรณำกำรกระจำยควำมเสีย่งของพอรต์กำรลงทุนโดยรวมของ
ตนเองดว้ย / กองทุนมนีโยบำยลงทุนในต่ำงประเทศ ผูล้งทุนอำจจะขำดทุนหรอืไดร้บัก ำไรจำกอตัรำแลกเปลีย่น/หรอืไดร้บัเงนิคนืต ่ำกว่ำเงนิทุนเริม่แรกได/้บรษิทัจดักำรใชส้ญัญำซือ้ขำยล่วงหน้ำเพื่อเป็นเครื่องมอืในกำรป้องกนัควำมเสีย่ง
ดำ้นอตัรำแลกเปลีย่นของกองทุน (Hedging) ขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของผูจ้ดักำรกองทุน/ ผลกำรด ำเนินงำนในอดตีมไิดเ้ป็นสิง่ยนืยนัถงึผลกำรด ำเนินงำนในอนำคต

Alibaba Group บรษัิทประเภท Conglomerated firm รำย
ใหญ่ของจนี ทีส่ำมำรถจดัไดว้ำ่อยูใ่นกลุม่ธุรกจิขำ้มชำต ิม ี
Platforms ซึง่เป็นทีรู่จ้กัทัว่โลก โดย Platformsท่ีนบัว่าเป็น
ท่ีคุน้เคยในหมู่คนไทย ไดแ้ก่ Lazada และ Alipay 

Reliance Industries ธุรกิจขา้มชาติ รายใหญ่ในอินเดีย 
ท่ีเนน้ประกอบธุรกิจดา้นพลงังาน ปิโตรเคมี สิ่งทอ 
ทรพัยากรธรรมชาติ คา้ปลีกและโทรคมนาคม

Source: Principal | Data as of 31 Oct 2020

Source: Principal | Data as of 31 Oct 2020
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ผูล้งทุนควรท ำควำมเขำ้ใจลกัษณะสนิคำ้ (กองทุน) เงื่อนไข ผลตอบแทน และควำมเสีย่งกอ่นตดัสนิใจลงทุน / กองทุนหลกัลงทุนกระจุกตวัในประเทศจนี ผูล้งทุนจงึควรพจิำรณำกระจำยควำมเสีย่งของพอรต์
กำรลงทุนโดยรวมของตนเองดว้ย / กองทุนมนีโยบำยลงทุนในต่ำงประเทศ กองทุนอำจมคีวำมเสีย่งดำ้นอตัรำแลกเปลีย่น ผูล้งทุนอำจขำดทุนหรอืไดร้บัก ำไร จำกอตัรำแลกเปลีย่น/หรอืไดร้บัเงนิคนืต ่ำกว่ำทุน
เริม่แรกได้ / บรษิทัจดักำรใชส้ญัญำซือ้ขำยล่วงหน้ำเพือ่เป็นเครื่องมอืในกำรป้องกนัควำมเสีย่งดำ้นอตัรำแลกเปลีย่นของกองทุน (Hedging) ขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของผูจ้ดักำรกองทุน/ผลกำรด ำเนินงำนในอดตีของ
กองทุนรวม มไิดเ้ป็นสิง่ยนืยนัถงึผลกำรด ำเนินงำนในอนำคต

Exclusive summary

• ประเทศจนีมเีศรษฐกจิใหญ่ เตบิโตอยำ่งกำ้วกระโดดในชว่ง 2-3 ทศวรรษทีผ่ำ่นมำ และมโีอกำสเตบิโตต่อเนื่องจำกกำรสรำ้งสนิคำ้/
บรกิำรมลูคำ่เพิม่สงู รวมทัง้กำรเตบิโตของกำรบรโิภคและสงัคมเมอืง (China's New Economy )

• ธุรกจิในกลุ่ม New Economy ณ ปัจจบุนั ยงัอยู่ในระยะเร่ิมต้น และมีโอกาสในการเติบโตอีกมาก กำรสนบัสนุนจำกภำครฐั และ
กำรระบำดของโรคโควทิ-19 ยงัเป็นตวัเรง่ทีส่ ำคญั ต่อ Digitalized society ทัง้ในจนีเอง และทัว่โลก

• กองทุน PRINCIPAL CHEQ ภำยใตก้ำรบรหิำรแบบ Active Management เน้นจดัสรรเงนิลงทุนในหลำกหลำยกองทุนคุณภำพ 
(Fund of Funds) อยำ่งยดืหยุน่ (Dynamic) ปัจจบุนัเน้นลงทุนกองทุนหลกัทีไ่ดป้ระโยชน์ตำมธมี New Economy

• ในช่วงเดอืน ก.ค. 2020 กองทุนไดเ้พิม่โอกำสสรำ้งผลตอบแทนจำกกำรเพิม่กำรลงทุนในกองทุนหลกั PREMIA CSI CAIXIN 
CHINA NEW ECONOMY ETF ทีเ่น้นกำรลงทุนในธุรกจิทีไ่ดร้บัประโยชน์จากการปฏิรปูเศรษฐกิจจีนเข้าสู่จีนยคุใหม่ และ 
Global X China Cloud Computing ETF ทีเ่น้นกำรลงทุนในธรุกิจท่ีสร้างรายได้มาจากบริการ Cloud



เน้นลงทุนหุ้นกลุ่ม A-
share ศูนย์รวมธุรกิจ 
New Economies 
ของประเทศจีน 

ผูล้งทุนควรท ำควำมเขำ้ใจลกัษณะสนิคำ้ (กองทุน) เงื่อนไข ผลตอบแทน และควำมเสีย่งก่อนตดัสนิใจลงทุน / กองทุนหลกัลงทุนกระจุกตวัในประเทศจนี ผูล้งทุนจงึควรพจิำรณำกระจำยควำมเสีย่งของ
พอรต์กำรลงทุนโดยรวมของตนเองดว้ย / กองทุนมนีโยบำยลงทุนในต่ำงประเทศ กองทุนอำจมคีวำมเสีย่งดำ้นอตัรำแลกเปลีย่น ผูล้งทุนอำจขำดทุนหรอืไดร้บัก ำไร จำกอตัรำแลกเปลีย่น/หรอืไดร้บัเงนิคนื
ต ่ำกว่ำทุนเริม่แรกได้ / บรษิทัจดักำรใชส้ญัญำซือ้ขำยลว่งหน้ำเพื่อเป็นเครื่องมอืในกำรป้องกนัควำมเสีย่งดำ้นอตัรำแลกเปลีย่นของกองทุน (Hedging) ขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของผูจ้ดักำรกองทุน/ผลกำร
ด ำเนินงำนในอดตีของกองทุนรวม มไิดเ้ป็นสิง่ยนืยนัถงึผลกำรด ำเนินงำนในอนำคต

ธุรกิจในพอร์ตส่วน
ใหญ่มีรายได้จากใน
ประเทศเป็นหลัก ลด
ความเส่ียงจากภาพ
สงครามการค้าที่อาจ
เกิดขึ้น

ดูแลโดยผู้จัดการ
กองทุนภายในประเทศที่
ช่วยคัดเลือกสุดยอด
กองทุน และปรับ
สัดส่วนการลงทุนให้
สอดคล้องกับ
สถานการณ์ตลาด

Why Fund of Funds?

• รวมรวมกองทุนหุน้จนีศกัยภำพสงูไวใ้นทีเ่ดยีว
• ปรบัสดัสว่นตำมสภำวะแวดลอ้มแบบ Active 

Management ลดผลกระทบจำกควำมเสีย่งขำลง 
เพิม่ศกัยภำพกำรสรำ้งผลตอบแทนทีด่ใีนระยะยำว 
(Maximum Drawdown in the first Decile)

พอรต์กำรลงทุนดงักลำ่วเป็นเพยีงกำรประมำณกำรสดัสว่น
กำรลงทุน ซึง่สำมำรถเปลีย่นแปลงไดเ้มือ่ลงทุนจรงิ ขึน้อยู่
กบัสภำพตลำดกำรลงทุนและโอกำสกำรลงทุนในแต่ละขณะ 
ทัง้น้ี ประมำณกำรผลตอบแทนไม่ใช่กำรรบัประกนัหรอืยนืยนั
ถงึผลตอบแทนในอนำคต



ตวัอยำ่ง หุ้นจีน ในกลุ่ม New Economy และ Cloud Computing

Gree Electric Appliances, Inc. of Zhuhai
• ผูผ้ลติเครือ่งปรบัอำกำศใหญ่ทีสุ่ดในโลก 
• มกี ำลงักำรผลติเครือ่งปรบัอำกำศในทีพ่กัอำศยั (Residential 

Air Conditioners) มำกกว่ำ 60 ลำ้นเครือ่งต่อปี
• มฐีำนกำรผลติใน China, Brazil, Pakistan, Vietnam ส่งออก
ไปยงั 160 ประเทศทัว่โลก

Source: global.gree.com , Data as of 30 Sep 2020 

Meituan-Dianping
• ผูน้ ำธุรกจิ e-commerce platform ทีร่วบรวมบรกิำรมำกกว่ำ 

200 รำยกำรไวบ้น App เดยีว อำท ิfood catering, on-
demand delivery, car-hailing, bike-sharing, hotel and 
travel booking, movie ticketing

• มผีูใ้ชบ้รกิำรกว่ำ 600 ลำ้นรำย และรำ้นคำ้กว่ำ 5 ลำ้นรำย
• Market Cap US$200bn ใหญ่กว่ำ Uber 3 เท่ำ
Source: about.meituan.com/en and Yahoo Finance, Data as of 30 Sep 2020 

New Economy Cloud Computing

Hundsun Technologies Inc.
• บรษิทั Fintech ชัน้น ำของจนี 
• ตดิอนัดบั Top-100 Global IDC FinTech Rankings
• ใหบ้รกิำร integrated solution กบั securities, futures, funds, 

trust, insurance, banking, exchange and private 
placement

Source: Principal Asset Management, as of August 2020

ค าเตือน:ผูล้งทุนควรท ำควำมเขำ้ใจลกัษณะสนิคำ้(กองทุน) เงือ่นไข ผลตอบแทนและควำมเสีย่งก่อนตดัสนิใจลงทุน/กองทนุหลกัลงทุนกระจุกตวัในประเทศจนี ผูล้งทุนจงึควรพจิำรณำกำรกระจำยควำมเสีย่งของพอรต์กำรลงทุนโดยรวม
ของตนเองดว้ย/ กองทุนมนีโยบำยลงทุนในต่ำงประเทศ ผูล้งทุนอำจจะขำดทุนหรอืไดร้บัก ำไรจำกอตัรำแลกเปลีย่น/หรอืไดร้บัเงนิคนืต ่ำกว่ำเงนิทุนเริม่แรกได/้บรษิทัจดักำรใชส้ญัญำซื้อขำยล่วงหน้ำเพือ่เป็นเครือ่งมอืในกำรป้องกนัควำม
เสีย่งดำ้นอตัรำแลกเปลีย่นของกองทุน (Hedging) ขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของผูจ้ดักำรกองทุน/ ผลกำรด ำเนินงำนในอดตีมไิดเ้ป็นสิง่ยนืยนัถงึผลกำรด ำเนินงำนในอนำคต/
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จดุเด่นและกลยทุธใ์นการลงทุน
• ลงทุนหลกัทรพัยร์ำยตวั/ ETF ทีจ่ดทะเบยีนในตลำดเวยีดนำมโดยตรง
• ทมีผูจ้ดักำรกองทุนทีป่ระกอบดว้ยชำวไทย และเวยีดนำม พรอ้มแรงสนบัสนุนด้ำนขอ้มลู

กำรลงทุนจำกกลุม่ผูจ้ดักำรกองทุนของ Principal Asset Management ในระดบัภมูภิำค
• เศรษฐกจิเวยีดนำมมโีอกำสเตบิโตไดม้ำกในระยะยำว ตลำดเวยีดนำมเป็นตลำดหุน้ทีม่ ี

ระดบัรำคำน่ำสนใจกวำ่หลำยประเทศในภมูภิำคอำเซยีน

ประเภท: กองทุนทีล่งทุนในหุน้ซึง่จดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัยเ์วยีดนำม
กำรป้องกนัควำมเสีย่งอตัรำแลกเปลีย่น: ตำมดุลยพนิิจของผูจ้ดักำรกองทุน

ตวัอย่างหุ้นท่ีลงทุน
Hoa Phat Group เป็นผูน้ ำในธุรกจิทีเ่กีย่วขอ้งกบั
อุตสำหกรรมเหลก็ตัง้แต่ตน้น ้ำจนปลำยน ้ำ โดยมสี่วน
แบ่งกำรตลำดเหลก็ก่อสรำ้งเป็นอนัดบั 1 และมตีน้ทุน
ในกำรผลติทีแ่ขง่ขนัได ้ท ำใหม้โีอกำสเตบิโตไปพรอ้ม
กบักำรเปลีย่นแปลงจำกประเทศทีพ่ึง่พำเกษตรกรรม 
เป็นอุตสำหกรรม และกำรขยำยตวัของสงัคมเมอืง

Vietcombank
ธนำคำรพำณชิยท์ีม่มีลูค่ำตำมรำคำตลำดเป็นอนัดบั 1 
ในเวยีดนำม มคีวำมแขง็แกรง่ทำงกำรเงนิและถอืหุ้น
หลกัโดยรฐับำลเวยีดนำม นอกจำกนี้ยงัเป็นธนำคำร
ฐำนเงนิฝำกทีแ่ขง็แกรง่และมแีบรนดท์ีเ่ป็นที่ยอมรบั
สงูสุดแห่งหนึ่งของเวยีดนำม

ค ำเตอืน:ผูล้งทุนควรท ำควำมเขำ้ใจลกัษณะสนิคำ้(กองทุน) เงือ่นไข ผลตอบแทนและควำมเสีย่งก่อนตดัสนิใจลงทุน/กองทุนนี้ลงทุนกระจุกตวัในประเทศเวยีดนำม ผูล้งทุนจงึควรพจิำรณำกำรกระจำยควำมเสีย่งของพอรต์กำรลงทุนโดยรวมของตนเองดว้ย / กองทุนมนีโยบำย
ลงทุนในต่ำงประเทศ ผูล้งทุนอำจจะขำดทุนหรอืไดร้บัก ำไรจำกอตัรำแลกเปลีย่น/หรอืไดร้บัเงนิคนืต ่ำกว่ำเงนิทุนเริม่แรกได/้บรษิทัจดักำรใชส้ญัญำซื้อขำยล่วงหน้ำเพือ่เป็นเครือ่งมอืในกำรป้องกนัควำมเสีย่งดำ้นอตัรำแลกเปลี่ยนของกองทุน (Hedging) ขึน้อยู่กบัดุลยพนิจิของ
ผูจ้ดักำรกองทุน/ ผลกำรด ำเนินงำนในอดตีมไิดเ้ป็นสิง่ยนืยนัถงึผลกำรด ำเนินงำนในอนำคต/ เอกสำรกำรวดัผลกำรด ำเนินงำนของกองทุนรวมฉบบันี้ไดจ้ดัท ำขึน้ตำมมำตรฐำนกำรวดัผลกำรด ำเนินงำนของสมำคมบรษิทัจดักำรลงทุน / ผูล้งทุนควรศกึษำผลกำรด ำเนินงำนของ
หน่วยลงทุนแต่ละชนิดของกองทุนใน https://www.principal.th/th/mutual-fundth ก่อนตดัสนิใจลงทุน 

Source: Principal | Data as of 31 Oct 2020



PRINCIPAL GOPP

กองทุน Technology

PRINCIPAL GINNO PRINCIPAL GEDTECH

จุดเดน่ เกำะกระแสกบัววิฒันำกำรเปลีย่นโลก

กลยุทธ์

Master Fund

ท ำไมกองทุน
นี้ถงึน่ำลงทุน

ลงทุนในธุรกจิคุณภำพสงูทัว่โลกทัง้กลุม่ Tech และ Non-Tech
ทีม่คีวำมไดเ้ปรยีบในกำรแขง่ขนั แบบ High Conviction

จ ำนวน 30-45 บรษิทั ภำยใตแ้นวคดิกำรเป็น Disruptor และ Survivor 
ทำ่มกลำงกำรเปลีย่นแปลงของโลกทีร่วดเรว็แบบฉบัพลนั

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

• มศีกัยภำพเตบิโตสงูตอ่ไปในอนำคตสอดคลอ้งกำรเปลีย่นแปลงเชงิ
โครงสรำ้งของโลกระยะยำว ในรปูแบบพฤตกิรรม Next Normal ทีไ่มว่ำ่
จะเป็นกำรซือ้ของออนไลน์ Food Delivery กำรเรยีนออนไลน์ กำร
ท ำงำนออนไลน์
รวมไปถงึกำรเป็นแหลง่พบปะ แหลง่บนัเทงิออนไลน์ ในโลกเสมอืน

• ผลประกอบกำรบรษิทัในกองทุน 2Q20 เตบิโตเทยีบปีตอ่ปีอยำ่งมนียัยะ 
สวนทำงเศรษฐกจิโลกทีห่ดตวั

เกำะกระแสกบัเทรนดก์ำรลงทุนแหง่อนำคต

ลงทุนในธุรกจิชัน้น ำทัว่โลกทีเ่ตบิโตไปพรอ้มกบั Megatrends ในลกัษณะ 
Active Management โดยปัจจุบนัประกอบดว้ยธมี

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 จะมขีนำดใหญ่ขึน้เป็นกวำ่ 3 เทำ่ตวั เมือ่

เทยีบกบัปี 2016 แคเ่พยีงในตลำดยุโรปตอนกลำงและตะวนัออก (McKinsey & 
Company, 2018)

• Healthcare Innovation – ปี 2040 คำ่ใชจ้่ำยส ำหรบั Healthcare จะเป็นสดัสว่นกวำ่ 
20% ของโลก (World Population Prospects, ก.ค. 2015) โดยตลำดของ Global 
Digital Healthcare จะโตทบตน้ต่อปี 28% ระหวำ่งปี 2017 และ 2024 (GM 
Insights, ต.ค. 2018) 

• Automation & Robotics – ปี 2025 สดัสว่นงำนทัว่โลกทีท่ ำโดยหุน่ยนต์มแีนวโน้ม
เพิม่ไปถงึ 25% จำก 10% ส ำหรบัอุตสำหกรรมกำรผลติ (BofA Merrill Lynch, IFR,
Bloomberg, ส.ค. 2019)

• Millennials – ปี 2020 กลุม่ Millennials จะมกี ำลงัซือ้สงูทีส่ดุเมือ่เทยีบกบักลุม่ 
Generation อืน่ โดยจะเป็นเชน่นี้ต่อไปอย่ำงน้อยถงึปี 2035 (World Data Lab, ม.ิย. 
2018)

เกำะกระแสกบันวตักรรมแหง่กำรศกึษำล ้ำโลก

ลงทุนในธุรกจิคุณภำพสงูจ ำนวน 40-60 บรษิทั
ทีม่รีำยไดห้ลกัจำกธรุกจิในธมีกำรศกึษำสมยัใหม่
อนัประกอบดว้ยธมี 1.Innovative Services 
2.Digital Content 3.System & Tools

Credit Suisse (Lux) Edutainment Equity Fund IBP USD

• กำรศกึษำมคีวำมส ำคญัตอ่กำรสรำ้งทรพัยำกรมนุษย ์ท ำให้
อุตสำหกรรมกำรศกึษำมโีอกำสเตบิโตสงู 

• กำรศกึษำรปูแบบดัง้เดมิ ใชต้น้ทุนสงู ไมค่รอบคลุมทกัษะแหง่อนำคต 
จงึมแีนวโน้มจะถกูแทนทีด่ว้ยรปูแบบกำรศกึษำสมยัใหมท่ีป่ระสำน
เทคโนโลยเีขำ้กบักำรศกึษำ (EdTech) พรอ้มตน้ทุนทีต่ ่ำกวำ่ ยดืหยุน่
กวำ่ ดงึดดูควำมสนใจไดม้ำกกวำ่ เนื้อหำมคีุณภำพและหลำกหลำย
มำกกวำ่ ครอบคลุมแนวคดิกำรเรยีนรูต้ลอดชวีติ 

• ปัจจุบนักำรเรยีนกำรสอนรปูแบบดจิทิลั คดิเป็นเพยีง 2-3% ของ
มลูคำ่ตลำดกำรศกึษำทัว่โลก

• ผลประกอบกำรบรษิทั ในกองทุน 2Q20 เตบิโตเทยีบปีตอ่ปปีอย่ำงมี
นยัยะ สวนทำงเศรษฐกจิโลกทีห่ดตวั

ผูล้งทุนควรท ำควำมเขำ้ใจลกัษณะสินคำ้ (กองทุน) เง่ือนไข ผลตอบแทน และควำมเส่ียงก่อนตดัสินใจลงทุน /PRINCIPAL GOPP และ PRINCIPAL GINNO กองทุนหลกัลงทุนกระจุกตวัในประเทศสหรัฐอเมริกำ ผูล้งทุนจึงควรพิจำรณำกำรกระจำยควำมเส่ียงของพอร์ตกำรลงทุนโดยรวมของตนเองดว้ย/ PRINCIPAL GEDTEC
กองทุนหลกัลงทุนกระจุกตวัในประเทศสหรัฐอเมริกำและญ่ีปุ่น ผูล้งทุนจึงควรพิจำรณำกำรกระจำยควำมเส่ียงของพอร์ตกำรลงทุนโดยรวมของตนเองดว้ย / PRINCIPAL GEDTEC กองทุนหลกัมีกำรกระจุกตวัในกลุ่มเทคโนโลยี (Information Technology Sector) ซ่ึงมีควำมเส่ียงจำกกำรเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผูบ้ริโภค และ
ควำมลำ้สมยัของสินคำ้ ดงันั้น หำกมีปัจจยัลบท่ีส่งผลกระทบต่อกำรลงทุนดงักล่ำวผูล้งทุนอำจสูญเสียเงินลงทุนจ ำนวนมำก และอำจมีควำมเส่ียงและควำมผนัผวนของรำคำสูงกวำ่กองทุนรวมทัว่ไปท่ีมีกำรกระจำยหลำยอุตสำหกรรม/กองทุนไทย และ/หรือกองทุนต่ำงประเทศ (กองทุนหลกั) อำจลงทุนในสัญญำซ้ือขำยล่วงหนำ้ (Derivatives) เพือ่
ป้องกนัควำมเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัอตัรำแลกเปล่ียนเงินตรำท่ีอำจเกิดข้ึนไดจ้ำกกำรลงทุนในต่ำงประเทศตำมควำมเหมำะสมและสภำวกำรณ์ในแต่ละขณะ ผูล้งทุนอำจจะขำดทุน หรือไดรั้บก ำไรจำกอตัรำแลกเปล่ียนซ่ึงกองทุนหลกัอำจไดรั้บผลขำดทุนจำกอตัรำแลกเปล่ียน หรือไดรั้บเงินคืนต ่ำกวำ่เงินลงทุนเร่ิมแรกได้ / ผลกำรด ำเนินงำนในอดีตมิไดเ้ป็น
ส่ิงยนืยนัถึงผลกำรด ำเนินงำนในอนำคต
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จดุเด่นและกลยทุธใ์นการลงทนุของกองทนุหลกั

• เน้นลงทุนในธุรกจิคุณภำพดทีัว่โลกทีม่ศีกัภำพในกำรแขง่ขนัสงู เป็นผูท้ีไ่ดร้บัประโยชน์ หรอืผูอ้ยูร่อดในกระแสโลกำภวิตัน์ มโีอกำสเตบิโตไดด้ใีนอนำคต 
• กองทุนมปีระวตัผิลกำรด ำเนินงำนในอดตีทีโ่ดดเดน่ ไดร้บักำรจดัอนัดบั 5 ดำวจำก Morningstar ทัง้ Master Fund และ Feeder Fund (ขอ้มลู ณ วนัที ่30 ต.ค. 2020)

ประเภท: กองทุนหุน้ต่ำงประเทศ ลงทุนใน Morgan Stanley Investment Funds Global Opportunity Fund (กองทุนหลกั)
(กองทุนป้องกนัควำมเสีย่งจำกอตัรำแลกเปลีย่นตำมดุลยพนิิจของผูจ้ดักำรกองทุน)

การปรบัตวัในช่วง COVID-19
ในชว่งของกำรระบำดของโรค COVID-19 ผูบ้รโิภคและธุรกจิทัว่โลกถูกกระตุน้ใหม้กีำรเปลี่ยนแปลง
พฤตกิรรมหลำยๆ อยำ่ง รวมถงึกำรพึง่พงิเทคโนโลย ีและ แพลตฟอรม์ต่ำงๆ ในรปูแบบออนไลน์
มำกขึน้  ดงันัน้จงึอำจมองไดว้ำ่กำรระบำดของโรค COVID-19 ถอืเป็นหน่ึงในตวัเรง่ปฏกิรยิำส ำคญัที่
ท ำใหธุ้รกจิในกลุม่ประเภท SaaS (Software as a Service) หรอืธุรกจิประเภท Platform ต่ำงๆ เชน่ 
Amazon, Google, Meituan Dianping (ธุรกจิสัง่อำหำรออนไลน์) หรอืแมก้ระทัง่บรษิทั Platform
ประเภท online conference อยำ่ง Zoom เอง กลำยเป็นธุรกจิทีม่แีนวโน้มกำรเตบิโตอยำ่งกำ้ว
กระโดดทีช่ดัเจนขึน้ ทัง้น้ีในชว่งหลำยปีทีผ่ำ่นมำ กองทุน Morgan Stanley Investment Funds 
Global Opportunity Fund กไ็ดม้สีดัสว่นกำรลงทุนในอุตสำหกรรมกลุม่ SaaS ทีค่อ่นขำ้งมำก เพรำะ
เป็นกลุม่ธุรกจิทีเ่ป็นไปตำม Concept ของธุรกจิทีผู่จ้ดักำรกองทุนใหค้วำมส ำคญั (Disruptive 
Change, ธุรกจิผูอ้ยูร่อด หรอืเตบิโตทำ่มกลำงกระแสโลกำภวิตัน์)

ผูล้งทุนควรท ำควำมเขำ้ใจลกัษณะสนิคำ้ (กองทุน) เงื่อนไข ผลตอบแทน และควำมเสีย่งก่อนตดัสนิใจลงทุน / กองทุนหลกัลงทุนกระจุกตวัในประเทศสหรฐัอเมรกิำ ผูล้งทุนจงึควรพจิำรณำรกระจำยควำมเสีย่งของพอรต์กำรลงทุน
โดยรวมของตนเองดว้ย / กองทนุมนีโยบำยลงทุนในต่ำงประเทศ กองทุนอำจมคีวำมเสีย่งดำ้นอตัรำแลกเปลีย่น ผูล้งทุนอำจขำดทุนหรอืไดร้บัก ำไร จำกอตัรำแลกเปลีย่น/หรอืไดร้บัเงนิคนืต ่ำกว่ำทุนเริม่แรกได้ / บรษิทัจดักำรใชส้ญัญำ
ซือ้ขำยล่วงหน้ำเพื่อเป็นเครื่องมอืในกำรป้องกนัควำมเสีย่งดำ้นอตัรำแลกเปลีย่นของกองทุน (Hedging) ขึน้อยู่กบัดุลยพนิจิของผูจ้ดักำรกองทุน/ผลกำรด ำเนินงำนในอดตีของกองทุนรวม มไิดเ้ป็นสิง่ยนืยนัถงึผลกำรด ำเนินงำนใน
อนำคต / Copyright @ 2020 บรษิทั มอรน์ิ่งสตำร์ รเีสรชิ์ ประเทศไทย สงวนลขิสทิธิ ขอ้มลูทีป่ระกอบในเอกสำรน้ี : (1) เป็นกรรมสทิธิข์องบรษิทัมอรน่ิ์งสตำร์ และ/หรอื ผูใ้หบ้รกิำรขอ้มลู (2) บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นกำรท ำซ ้ำ หรอื
เผยแพร่ (3) บรษิทัขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่รบัผดิชอบต่อควำมถูกตอ้ง ครบถว้น และควำมเสยีหำยต่ำงๆ ทีเ่กดิขึน้ทุกกรณีจำกกำรน ำขอ้มลูไปใชอ้ำ้งองิ ผลกำรด ำเนินงำนในอดตีมไิดเ้ป็นสิง่ยนืยนัถงึผลกำรด ำเนินงำนในอนำคต
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ประเภท: กองทุนหุน้ต่ำงประเทศ ลงทุนใน Morgan Stanley Investment Funds Global Opportunity Fund (กองทุนหลกั)
(กองทุนป้องกนัควำมเสีย่งจำกอตัรำแลกเปลีย่นตำมดุลยพนิิจของผูจ้ดักำรกองทุน)

Source: Principal | Data as of 31 Oct 2020

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

ผูล้งทุนควรท ำควำมเขำ้ใจลกัษณะสนิคำ้ (กองทุน) เงือ่นไข ผลตอบแทน และควำมเสีย่งก่อนตดัสนิใจลงทุน / กองทุนหลกัลงทุนกระจุกตวัในประเทศสหรฐัอเมรกิำ ผูล้งทนุจงึควรพจิำรณำรกระจำยควำมเสีย่งของพอรต์กำรลงทุนโดยรวมของตนเองดว้ย / กองทุนมนีโยบำยลงทุนใน
ต่ำงประเทศ กองทุนอำจมคีวำมเสีย่งดำ้นอตัรำแลกเปลีย่น ผูล้งทุนอำจขำดทุนหรอืไดร้บัก ำไร จำกอตัรำแลกเปลีย่น/หรอืไดร้บัเงนิคนืต ่ำกว่ำทุนเริม่แรกได้ / บรษิทัจดักำรใชส้ญัญำซื้อขำยล่วงหน้ำเพือ่เป็นเครือ่งมอืในกำรป้องกนัควำมเสีย่งดำ้นอตัรำแลกเปลีย่นของกองทุน
(Hedging) ขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของผูจ้ดักำรกองทุน/ผลกำรด ำเนินงำนในอดตีของกองทุนรวม มไิดเ้ป็นสิง่ยนืยนัถงึผลกำรด ำเนินงำนในอนำคต/ ผูล้งทุนควรศกึษำผลกำรด ำเนินงำนของหน่วยลงทุนแต่ละชนดิของกองทุนใน https://www.principal.th/th/mutual-fundth ก่อนตดัสนิใจ
ลงทุน/ Copyright @ 2018 บรษิทั มอรน์ิ่งสตำร์ รเีสรชิ์ ประเทศไทย สงวนลขิสทิธิ ขอ้มลูทีป่ระกอบในเอกสำรนี้ : (1) เป็นกรรมสทิธิข์องบรษิทัมอรน์ิ่งสตำร์ และ/หรอื ผูใ้หบ้รกิำรขอ้มลู (2) บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นกำรท ำซ ้ำ หรอืเผยแพร่ (3) บรษิทัขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมร่บัผดิชอบต่อ
ควำมถูกตอ้ง ครบถว้น และควำมเสยีหำยต่ำงๆ ทีเ่กดิขึน้ทุกกรณจีำกกำรน ำขอ้มลูไปใชอ้ำ้งองิ ผลกำรด ำเนินงำนในอดตีมไิดเ้ป็นสิง่ยนืยนัถงึผลกำรด ำเนินงำนในอนำคต

ผลการด าเนินงานย้อนหลงัของ Feeder Fund

Source: Morgan Stanley, as of 31 Oct 2020



Exclusive Summary 
• ในทศวรรตทีผ่ำ่นมำ ววิฒันำกำรดำ้นเทคโนโลย ีและกำรเปลีย่นแปลงทำงโครงสรำ้งประชำกรไดเ้ขำ้มำมบีทบำทส ำคญัต่อสงัคมในยคุปัจจุบนัมำก
• จ ำนวนผูส้งูอำยทุีม่สีดัสว่นสงูขึน้ และพฤตกิรรมกำรใชจ้ำ่ยของประชำกรกลุม่ Millennials ซึง่จะกลำยเป็น 75% ของแรงงำนทัง้หมดของโลกในปี 2025 เป็นหน่ึงในโครงสรำ้ง

ส ำคญัต่อกำรขบัเคลื่อนเศรษฐกจิ
• ในขณะเดยีวกนั เทคโนโลยไีดเ้ขำ้มำตอบโจทยร์ปูแบบกำรใชช้วีติทีเ่ปลีย่นไป แกไ้ขปัญหำตน้ทุนทำงธุรกจิจำกกำรขำดแคลนแรงงำน บนโลกทีเ่ผชญิปัญหำสงัคมผูส้งูอำยุ

กองทุน 
• เน้นลงทุนใน ETF ทีห่ลำกหลำยดว้ยสไตลก์ำรลงทุนแบบ Active Management ทีน่อกจำกจะเน้นลงทุนใน Theme กำรลงทุนทีม่แีนวโน้มเตบิโตดใีนปัจจุบนัและปรบัสดัสว่น

กำรลงทุนตำมควำมเหมำะสมของสถำนกำรต์ลำดแลว้ ผูจ้ดักำรกองทุนยงัเน้นแสวงหำโอกำสลงทุนในธมีใหม่ๆ ทีม่ศีกัยภำพในกำรเตบิโตดดีว้ยเชน่กนั
• นบัแต่ตน้ปี 2020 ทีผ่ำ่นมำผูจ้ดักำรกองทุนสรำ้งผลตอบแทนสว่นเพิม่ทีส่งูกวำ่ดชันีอำ้งองิถงึ 13% (YTD ผลตอบแทนเทำ่กบั 17.7 % BM เทำ่กบั 4.7 %)
• นบัตัง้แต่ชว่งตน้เดอืนพ.ย. 2020 ทีผ่ำ่นมำผูจ้ดักำรกองทุนไดพ้จิำรณำเพิม่ Theme ลงทุน Video Games & E-sport ซึง่เป็นธมีลงทุนทีม่ศีกัยภำพสงู

ทีมบริหารกองทุนตราสารหน้ีคณุภาพ ได้รบั
รางวลับริษทัจดัการกองทุนยอดเย่ียมประเภท
การลงทุนตราสารหน้ีภายในประเทศจาก 
Morningstar Thailand ทัง้ในปี 2018 และ 2019

ลกัษณะการบริหารแบบ 
Active Management  ด้วย
การเฟ้นหา Theme ใหม่ๆ 
ท่ีมีแนวโน้มโตเรว็ใน

อนาคต

ประวติัผลการด าเนินงาน
ย้อนหลงัท่ีโดดเด่น โดย

สามารถสร้างผลตอบแทน
ได้เหนือกว่าดชันีอ้างอิง
ถึง 13% นับแต่ต้นปี

บริหารโดยทีมผูเ้ช่ียวชาญ
การลงทุนใน REITs 
ของกลุ่ม Principal 

เน้นลงทุนในธีมท่ีได้รบั
ประโยชน์จากการ

เปล่ียนแปลงโครงสรา้ง
เศรษฐกิจและสงัคมโลกใน

ลกัษณะ Maegatrend
(Demographic&Technology)

ค ำเตอืน: ผูล้งทุนควรท ำควำมเขำ้ใจลกัษณะสนิคำ้ (กองทุน) เงือ่นไข ผลตอบแทน และควำมเสีย่งก่อนตดัสนิใจลงทุน/ กองทนุทีล่งทุนกระจุกตวัในประเทศสหรฐัอเมรกิำ ผูล้งทุนจงึควรพจิำรณำกำรกระจำยควำมเสีย่งของพอรต์กำร
ลงทุนโดยรวมของตนเองดว้ย/ กองทุนมนีโยบำยลงทุนในต่ำงประเทศ กองทุนอำจมคีวำมเสีย่งดำ้นอตัรำแลกเปลีย่น ผูล้งทุนอำจขำดทุนหรอืไดร้บัก ำไร จำกอตัรำแลกเปลีย่น/หรอืไดร้บัเงนิคนืต ่ำกว่ำทุนเริม่แรกได้ / บรษิทัจดักำร
ใชส้ญัญำซื้อขำยลว่งหน้ำเพือ่เป็นเครือ่งมอืในกำรป้องกนัควำมเสีย่งดำ้นอตัรำแลกเปลีย่นของกองทนุ (Hedging) ขึน้อยูก่บัดุลยพนิิจของผูจ้ดักำรกองทนุ/ผลกำรด ำเนินงำนในอดตีของกองทุนรวม มไิดเ้ป็นสิง่ยนืยนัถงึผลกำร
ด ำเนินงำนในอนำคต

Benchmark:M1WO Index (THB) 
50.00% + M1WO index adjusted with 
FX hedging cost 50.00%



กำรเพิม่ธมีลงทุน Gaming & E-Sport ในกองทุน PRINCIPAL GINNO 

Category Theme Rational 

โลกดจิทิลัเขำ้มำมบีทบำทในสงัคมยคุปัจจุบนัมำกขึน้อยำ่งมนียัส ำคญัเมือ่เทยีบกบัทศวรรศก่อนหน้ำ และยงัมี
แนวโน้มเตบิโตตอ่เนื่อง

Digitalization 

Disruptive 
Technology

(Main: 60-100%) 

จ ำนวนแรงงำนต่อผูส้งูอำยทุีล่ดลง และกำรเพิม่บทบำทของภำคเทคโนโลย ีเพิม่อุปทำนในกำรใชง้ำน Robot คำด
วำ่ปี 2021 จ ำนวน Industrial Robots จะเพิม่จำก 381,000 units เป็น 630,000 units Robotics 

กลุม่ธุรกจิเกมส ์และ E-sport เป็นธุรกจิทีม่ศีกัยภำพในกำรเตบิโตสงูแตอ่ำจยงัถูกมองขำ้มจำกคนหลำยกลุม่ 
คนทุกเพศทุกวยั ทัว่โลก ใชเ้วลำเลน่เกมสม์ำกขึน้ เฉลีย่ประมำณ 7 ชัว่โมง 7 นำท ีต่อสปัดำห์

Video Games &
E-sport 

ในขณะเดยีวกนักำรเตบิโตของสดัสว่นผูส้งูอำยโุลกกม็แีนวโน้มทีจ่ะเพิม่ขึน้อยำ่งต่อเน่ือง เพิม่อุปทำนของสนิคำ้/
บรกิำรดำ้นสุขภำพ
กำรดแูลดำ้นสุขภำพ ณ ปัจจุบนั ไมเ่พยีงเน้นกำรรกัษำตำมอำกำร แต่ประชำกรโลกใหค้วำมส ำคญัตัง้แต่กำร
ป้องกนัมำกขึน้

Millennials 

Demographics
(Enhancer: 0-40%) 

คนทีเ่กดิในปี ค.ศ. 1980-2000
ในปี 2025 คดิเป็นครึง่หน่ึงของประชำกรโลก และเป็น 75% ของแรงงำนทัง้หมด (มรีำยไดแ้ละก ำลงัซื้อ)

Healthcare 
Technology

ค ำเตอืน: ผูล้งทุนควรท ำควำมเขำ้ใจลกัษณะสนิคำ้ (กองทุน) เงือ่นไข ผลตอบแทน และควำมเสีย่งก่อนตดัสนิใจลงทุน/ กองทุนทีล่งทนุกระจุกตวัในประเทศสหรฐัอเมรกิำ ผูล้งทุนจงึควรพจิำรณำกำรกระจำยควำมเสีย่งของพอรต์กำรลงทุนโดยรวมของตนเองดว้ย/ กองทุนมนีโยบำย
ลงทุนในต่ำงประเทศ กองทนุอำจมคีวำมเสีย่งดำ้นอตัรำแลกเปลีย่น ผูล้งทุนอำจขำดทุนหรอืไดร้บัก ำไร จำกอตัรำแลกเปลีย่น/หรอืไดร้บัเงนิคนืต ่ำกว่ำทุนเริม่แรกได้ / บรษิทัจดักำรใชส้ญัญำซื้อขำยลว่งหน้ำเพือ่เป็นเครือ่งมอืในกำรป้องกนัควำมเสีย่งดำ้นอตัรำแลกเปลีย่นของ
กองทุน (Hedging) ขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของผูจ้ดักำรกองทุน/ผลกำรด ำเนินงำนในอดตีของกองทุนรวม มไิดเ้ป็นสิง่ยนืยนัถงึผลกำรด ำเนินงำนในอนำคต



ตวัอยำ่งธุรกจิในธมีต่ำงๆ

ค ำเตอืน: ผูล้งทุนควรท ำควำมเขำ้ใจลกัษณะสนิคำ้ (กองทุน) เงือ่นไข ผลตอบแทน และควำมเสีย่งก่อนตดัสนิใจลงทุน/ กองทุนทีล่งทนุกระจุกตวัในประเทศสหรฐัอเมรกิำ ผูล้งทุนจงึควรพจิำรณำกำรกระจำยควำมเสีย่งของพอรต์กำรลงทุนโดยรวมของตนเองดว้ย/ กองทุนมนีโยบำย
ลงทุนในต่ำงประเทศ กองทนุอำจมคีวำมเสีย่งดำ้นอตัรำแลกเปลีย่น ผูล้งทุนอำจขำดทุนหรอืไดร้บัก ำไร จำกอตัรำแลกเปลีย่น/หรอืไดร้บัเงนิคนืต ่ำกว่ำทุนเริม่แรกได้ / บรษิทัจดักำรใชส้ญัญำซื้อขำยลว่งหน้ำเพือ่เป็นเครือ่งมอืในกำรป้องกนัควำมเสีย่งดำ้นอตัรำแลกเปลีย่นของ
กองทุน (Hedging) ขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของผูจ้ดักำรกองทุน/ผลกำรด ำเนินงำนในอดตีของกองทุนรวม มไิดเ้ป็นสิง่ยนืยนัถงึผลกำรด ำเนินงำนในอนำคต



ค ำเตอืน: ผูล้งทุนควรท ำควำมเขำ้ใจลกัษณะสนิคำ้ (กองทุน) เงือ่นไข ผลตอบแทน และควำมเสีย่งก่อนตดัสนิใจลงทุน/ กองทุนทีล่งทนุกระจุกตวัในประเทศสหรฐัอเมรกิำ ผูล้งทุนจงึควรพจิำรณำกำรกระจำยควำมเสีย่งของพอรต์กำรลงทุนโดยรวมของตนเองดว้ย/ กองทุนมนีโยบำย
ลงทุนในต่ำงประเทศ กองทนุอำจมคีวำมเสีย่งดำ้นอตัรำแลกเปลีย่น ผูล้งทุนอำจขำดทุนหรอืไดร้บัก ำไร จำกอตัรำแลกเปลีย่น/หรอืไดร้บัเงนิคนืต ่ำกว่ำทุนเริม่แรกได้ / บรษิทัจดักำรใชส้ญัญำซื้อขำยลว่งหน้ำเพือ่เป็นเครือ่งมอืในกำรป้องกนัควำมเสีย่งดำ้นอตัรำแลกเปลีย่นของ
กองทุน (Hedging) ขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของผูจ้ดักำรกองทุน/ผลกำรด ำเนินงำนในอดตีของกองทุนรวม มไิดเ้ป็นสิง่ยนืยนัถงึผลกำรด ำเนินงำนในอนำคต

ขอ้มลูกองทุน Global X Video Games & Esports ETF (HERO)

The Global X Video Games & Esports ETF (HERO) seeks to invest 
in companies that develop or publish video games, facilitate the 
streaming and distribution of video gaming or esports content, 
own and operate within competitive esports leagues, or produce 
hardware used in video games and esports, including 
augmented and virtual reality.



22

บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรินซิเพิล จ ากดั

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

ติดต่อขอรบัหนังสือช้ีชวนหรือสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม

ข้อสงวนสิทธ์ิและค าเตือนเก่ียวกบัความเส่ียงในการลงทุน
1. บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดักำรกองทุน พรนิซเิพลิ จ ำกดั (“บรษิทัจดักำร”) จดัท ำเอกสำรฉบบัน้ีขึน้เพื่อวตัถุประสงคใ์นกำรเผยแพรข่อ้มลูเป็น กำรทัว่ไป โดยไม่มุ่งหมำยใหถ้อืเป็นค ำเสนอหรอืกำรเชญิชวนให้

บุคคลใดท ำกำรซื้อ และ/หรอื ขำยผลติภณัฑด์้ำนกำรลงทุนประเภทต่ำง ๆ ตำมที่ปรำกฏในในเอกสำรฉบบัน้ี และไม่ถอืเป็นกำรให้ค ำปรกึษำหรอืค ำแนะน ำเกี่ยวกบักำรท ำธุ รกรรมที่เกี่ยวขอ้งกบั
ผลติภณัฑด์ำ้นกำรลงทุนของบรษิทัต่ำง ๆ ตำมทีร่ะบุไวใ้นเอกสำรนี้แต่อยำ่งใด 

2. แมบ้รษิทัจดักำรจะไดใ้ชค้วำมระมดัระวงัตำมสมควรเพื่อใหข้อ้มลู ดงักล่ำวมคีวำมถูกต้องและตรงกบัวตัถุประสงคข์องกำรจดัท ำเอกสำรนี้ บริษทัจดักำรและพนักงำนของบรษิทัจดักำรไม่มคีวำมรบัผดิ
และจะไม่รบัผดิส ำหรบัควำมผดิพลำด ของขอ้มลูใด ๆ ทีเ่กดิขึน้ไม่ว่ำดว้ยเหตุใดกต็ำม รวมทัง้จะไม่รบัผดิส ำหรบักำรกระท ำใด ๆ ทีเ่กดิขึ้ นบนพืน้ฐำนของควำมเหน็หรอืขอ้มลูทีป่รำกฏอยู่ในเอกสำร
ฉบบันี้ บรษิทัจดักำรไม่ไดใ้หค้ ำรบัรองหรอืรบัประกนั ไม่ว่ำโดยชดัแจง้หรอืโดยปรยิำย เกี่ยวกบัควำมถูกต้อง แม่นย ำ น่ำเชื่อถอื ทนัต่ อเหตุกำรณ์ หรอืควำมสมบูรณ์ของขอ้มลูดงักล่ำวในกรณีใด ๆ 
ทัง้สิน้ 

3. บรษิทัจดักำรขอปฏเิสธควำมรบัผดิทัง้ปวงที่เกดิหรอือำจเกิดขึน้ในทุกกรณี ทัง้นี้ ควำมเหน็ บทวเิครำะห์หรอืกำรคำดคะเนต่ำง ๆ เกี่ยวกับเหตุกำรณ์หรอืผลกำรด ำเนินงำนในอนำคตที่ปรำกฏใน
เอกสำรนี้ ไมถ่อืเป็นเครือ่งยนืยนัและอำจแตกต่ำงจำกเหตุกำรณ์หรอืผลประกอบกำรทีเ่กดิขึน้จรงิได ้

4. ส ำหรบันกัลงทุนทีต่อ้งกำรทรำบขอ้มลูหรอืรำยละเอยีดเพิม่เตมิ สำมำรถตดิต่อบรษิทัจดักำรหรอืผูด้ ำเนินกำรขำยทีท่่ำนใชบ้รกิำร 
5. บรษิทัจดักำรขอสงวนสทิธิใ์นขอ้มลูทีป่รำกฏในเอกสำรน้ีโดยหำ้มมใิหผู้ใ้ดเผยแพร่ ท ำซ ้ำ ดดัแปลง ลอกเลยีนแบบ อ้ำงองิ ไม่ว่ำทัง้หมดหรอืบำงส่วน หรอืใชว้ธิกีำรใดกต็ำม เวน้แต่จะไดร้บัอนุญำต

ล่วงหน้ำจำกบรษิทัจดักำรเป็นลำยลกัษณ์อกัษรก่อน นอกจำกนัน้ บรษิทัจดักำรขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะท ำกำรแก้ไข ปรบัปรุง เปลีย่นแปลง หรอืเพิม่เตมิขอ้ควำมใด ๆ ในเอกสำรนี้ไดต้ำมทีบ่รษิทัจดักำรจะ
เหน็สมควร โดยไมจ่ ำเป็นตอ้งแจง้ใหท้รำบล่วงหน้ำแต่อยำ่งใด

ผูล้งทุนควรท ำควำมเขำ้ใจลกัษณะสนิคำ้ (กองทุน) เงือ่นไข ผลตอบแทน และควำมเสีย่งก่อนตดัสนิใจลงทุน


