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ระบุไวใ้นเอกสารนี้แต่อยา่งใด นกัลงทุนควรใชว้จิารณญาณในการตดัสนิใจลงทุนดว้ยตนเอง บลจ.ขอปฏเิสธความรบัผดิทัง้ปวงทีเ่กดิหรอือาจเกดิขึน้ นกัลงทุนสามารถตดิต่อบลจ.เพื่อขอค าแนะน าเป็นการเฉพาะเจาะจงไดทุ้กวนัท าการ 2.บลจ.
ขอสงวนสทิธิใ์นการเผยแพร่/ท าซ ้า/ดดัแปลง บางส่วนหรอืทัง้หมดในเอกสารฉบบันี้ เวน้แต่จะไดร้บัอนุญาตเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

สิง่หนึ่งทีส่ าคญัในโลกแห่งการลงทุน คอืการเลอืกลงทุนในธุรกจิทีม่อีนาคตด ีในเวลาที่เหมาะสม การมี
ผูเ้ชีย่วชาญช่วยตดิตามผลงาน รวมถงึความสามารถในการเลอืกลงทุนในธมีการลงทุนทีน่่าสนใจแต่ยงัถูก
มองขา้มจากคนจ านวนมาก อยา่งเช่นอุตสาหกรรมเกมสซ์ึง่อยูคู่่กบัมนุษยชาตมิาอยา่งยาวนาน และมี
ววิฒันาการไมแ่พก้ลุ่มอุตสาหกรรมอื่นๆ 

ประวตัศิาสตรข์องวงการเกมสน์ัน้ เริม่มาตัง้แต่สมยัยคุดกึด าบรรพ ์อยา่งเกมสล์่าสตัว์ การล่าสมบตั ิเกมส์
กระดานต่างๆ จนมาถงึปี 1972  ทีไ่ดม้กีารถอืก าเนิดเครือ่ง Magnavox Odyssey (แมก็นาวอกซโ์อดสีซ)ี 
คอนโซลเครือ่งแรกของโลกทีเ่สยีบต่อโทรทศัน์ ต่อมาในยคุ 90 ทีแ่ทบจะไมม่ใีครทีไ่มรู่จ้กัอุปกรณ์เกมสช์ื่อ
ดงัอยา่ง Nintendo และ Play Station ซึง่หลงัจากยคุปี 2000  Microsoft บรษิทัซอฟแวรร์ายใหญ่อนัดบั 1 
ของโลก ณ ขณะนัน้กล็งมาเล่นในตลาดนี้ โดยมกีารเปิดตวัเกมส ์Xbox (เอกซบ์อ็กซ)์ รุน่แรกออกมาในช่วง
ปี 2002 และขยายตลาดอยา่งต่อเนื่อง

ทุกวนัน้ี เกมสเ์ริม่เขา้มามบีทบาทในชวีติประจ าวนัคนในยคุนี้มากขึน้ พรอ้มกบัการเติบโตของสงัคมแบบ 
Digitalized โดยเฉพาะอยา่งยิง่เกมสท์ีส่ามารถเล่นบนโทรศพัทม์อืถอืได ้ซึง่หากมองยอ้นกลบัไป 10 ปีก่อน 
จะมกีีค่นทีเ่ชื่อว่า ปัจจบุนัจะมอีาชพีอย่าง Gamer ทีส่ามารถสรา้งรายไดเ้ป็นกอบเป็นก า โดยนกัเล่นเกมสท์ี่
มรีายไดส้งูสุดของประเทศไทยจากการจดัอนัดบัในปี 2019 สามารถสรา้งรายไดจ้ากเงนิรางวลัรวมกว่า 11 
ลา้นบาท (Source: https://hub.catdumb.com/esports-earning-in-thai-339/)  ตามสถานศกึษาและ
มหาวทิยาลยัเริม่มชีมรมเกีย่วส าหรบันกัเล่นเกมสม์ากขึน้ และทีม่ากไปกว่านัน้ ณ ปัจจบุนั เริม่มี
สถานศกึษาระดบัอุดมศกึษาทัง้ในและต่างประเทศเปิดหลกัสตูรปรญิญาสาขาทีเ่กีย่วขอ้ง E-sport ขึน้มาแลว้

คงปฏเิสธไมไ่ดว้่า ธมีการลงทุนทีเ่กีย่วขอ้งกบัเกมสน์ัน้ยงัมโีอกาสเตบิโตไดอ้กีมากในอนาคต ในระดบั 
Megatrend โดยคาดการณ์ว่า อุตสาหกรรมเกมสร์ปูแบบ Video games & E-sports จะโตจากฐาน 152.1 
พนัลา้น ดอลล่ารส์หรฐัฯ ในปี 2019 เป็นกว่า 196 พนัลา้น ดอลล่ารส์หรฐัฯในปี 2022 (Source: Newzoo
2019 Global Games Market Report)

(Source: Newzoo 2019 Global Games Market Report)
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ค าเตอืน: ผูล้งทนุควรท าความเขา้ใจลกัษณะสนิคา้ (กองทนุ) เงือ่นไข ผลตอบแทน และความเสีย่งกอ่นตดัสนิใจลงทนุ/ผูล้งทนุตอ้งศกึษาขอ้มลูของกองทนุรวม โดยเฉพาะอยา่งยิง่นโยบายการลงทนุ ความเสีย่ง และ
ผลการด าเนนิงาน ของกองทนุรวมทีเ่ปิดเผยไวใ้นแหลง่ต่างๆ หรอืใหข้อขอ้มลูจากเจา้หน้าทีก่อ่นการตดัสนิใจลงทนุ/กองทนุ PRINCIPAL GINNO  มกีองทนุหลกัลงทนุกระจุกตวัใน ประเทศสหรฐัฯ ผูล้งทนุจงึควร
พจิารณาการกระจายความเสีย่งของพอรต์การลงทนุโดยรวมของตนเองดว้ย/ บรษิทัจดัการใชส้ญัญาซือ้ขายลว่งหน้าเพือ่เป็นเครือ่งมอืในการป้องกนัความเสีย่งดา้นอตัราแลกเปลีย่นของกองทนุ (Hedging) และอาจ
พจิารณาปรบัเปลีย่นอตัราสว่นในการป้องกนัความเสีย่งดา้นอตัราแลกเปลีย่นของกองทนุ ขึน้อยู่กบัดุลยพนิจิของผูจ้ดัการกองทนุในแต่ละช่วงเวลาของการลงทนุ ทัง้นี้ เนื่องจากกองทนุไมไ่ดป้้องกนัความเสีย่งและ
อตัราแลกเปลีย่นทัง้จ านวน ผูล้งทนุอาจจะขาดทนุหรอืไดร้บัก าไรจากอตัราแลกเปลีย่น/หรอืไดร้บัเงนิคนืต ่ากวา่เงนิลงทนุเริม่แรกได้/ผลตอบแทนในอดตีมไิดเ้ป็นสิง่ยนืยนัถงึผลการด าเนนิงานในอนาคต 

PRINCIPAL GCLOUD

PRINCIPAL GINNO

แน่นอนว่าหากเราไมไ่ดม้เีวลาเพยีงพอทีจ่ะศกึษาธมีการลงทุนใหม่ๆ อยา่งเพยีงพอ กอ็าจท าใหเ้ราพลาด
โอกาสการลงทุนในธมีใหม่ๆ  ซึง่มโีอกาสเตบิโตดอียา่งธมีการลงทุนในอุตสาหกรรม E-sport ในขณะทีห่าก
เรามผีูเ้ชีย่วชาญการบรหิารเงนิทุนคอยคน้หาโอกาสในการลงทุนใหก้อ็าจท าใหเ้ราพลาดโอกาสส าคญันี้ได ้

กองทนุ Principal Global Innovation Fund (PRINCIPAL GINNO)
กองทุน PRINCIPAL GINNO เป็นกองทุนทีเ่น้นลงทุนใน ETFs ทีห่ลากหลายในธมีทีเ่กีย่วขอ้งกบั
ความกา้วหน้าทางเทคโนโลย ีและการเปลีย่นแปลงโครงสรา้งประชากรโลก บนสไตลก์ารบรหิารแบบ Active
Management ทีน่อกจากจะเน้นลงทุนใน Theme การลงทุนทีม่แีนวโน้มเตบิโตดใีนระดบั Megatrend ใน
ปัจจบุนัและปรบัสดัส่วนการลงทุนตามความเหมาะสมของสถานการณ์ตลาดแลว้ ยงัเน้นแสวงหาโอกาส
ลงทุนในธมีใหม่ๆ  ทีม่ศีกัยภาพในการเตบิโตดดีว้ย 

นบัแต่ตน้ปี 2020 ทีผ่่านมาผูจ้ดัการกองทุนสรา้งผลตอบแทนส่วนเพิม่ทีส่งูกว่าดชันีอ้างองิถงึ 13% (YTD 
ผลตอบแทนเท่ากบั 17.7 % BM เท่ากบั 4.7 %) ทัง้นี้ในช่วงช่วงตน้เดอืน พ.ย. 2020 ผูจ้ดัการกองทุนได้
พจิารณาเพิม่ Theme ลงทุน Video Games & E-sport เขา้มาในพอรต์การลงทุน ผ่านการลงทุนใน Global 
X Video Games & Esports ETF โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อเพิม่ผลตอบแทนคาดหวงัระยะยาวในอนาคต

กองทุน Global X Video Games & Esports ETF จะเป็นกองทุนทีเ่น้นลงทุนในธุรกจิทีม่รีายไดก้ว่า 50% 
จากอุตสาหกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัเกมส ์เช่นบรษิทั SEA เจา้ของ Platform E-commerce ชื่อดงัอยา่ง Shopee 
แต่มรีายไดห้ลกัมาจากการใหบ้รกิาร mobile gaming หรอื บรษิทัอยา่ง Nintendo และ Activision Bizzard
บรษิทัเกมสร์ายใหญ่ของญีปุ่่ นและสหรฐัฯ รวมไปถงึ NVDIA ผูผ้ลติสนิคา้เทคโนโลย ีคอมพวิเตอร ์อุปกรณ์
การด์จอต่างๆ ซึง่เป็น Hardware ทีส่ าคญัในวงการเกมส ์เป็นตน้

(Source: Principal, as of 31 October 2020)

Fund Fact Sheet กองทุน


