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Technology winners for the new normal COVID-19 
นับเป็นปัจจยัส ำคญัต่อภำคเศรษฐกจิ และภำพกำรลงทุนในปี 2020 
โดยกำรระบำดของโรค COVID-19 นัน้ ท ำใหร้ฐับำลรวมถงึภำคเอกชน
ทัว่โลกต่ำงร่วมมอืกนัในกำรป้องกนักำรระบำด ซึง่ส่งผลท ำใหเ้กดิกำร
จ ำกดักำรเดนิทำง กำรเวน้ระยะหำ่งทำงสงัคม และกลำยเป็นตวัเร่งทีท่ ำ
ใหเ้ทคโนโลยตี่ำงๆ ทีเ่พิม่ควำมสะดวกสบำยใหแ้ก่บุคคลในสงัคม และ
แกจุ้ดบอดต่อควำมยำกล ำบำกตำ่งๆ ทีเ่กดิจำกกำรเดนิทำง และกำร
เขำ้ถงึอย่ำงงำ่ยดำย เช่น กำรท ำงำนจำกทีบ่ำ้น กำรซื้อ-ขำยสนิคำ้บน
ระบบออนไลน์ กำรศกึษำทำงไกล ฯลฯ ไดร้บัประโยชน์อย่ำงมำกจำก
สถำนกำรณ์ภำคบงัคบั ทีท่ ำใหผู้ใ้ชง้ำนรำยใหมต่อ้งเขำ้มำใชง้ำน
เทคโนโลยดีงักล่ำวอย่ำงรวดเรว็ รวมไปถงึกำรทีร่ฐับำลและเอกชน ได ้

ร่วมมอืกนัเพื่อคดิคน้วธิกีำรป้องกนัและรกัษำโรค COVID-19 เอง กท็ ำ
ใหเ้กดิกำรสนับสนุนดำ้นงบประมำณ และกำรก่อเกดิเทคโนโลยทีำง
กำรแพทยท์ีร่วดเรว็มำกขึน้ จะสะทอ้นภำพทีเ่กดิขึน้ในภำคกำรลงทุนปี 
2020 ทีร่ำคำสนิทรพัยซ์ึง่ไดร้บัประโยชน์จำกกำรระบำดของโรค 
COVID-19 นัน้มกีำรปรบัตวัเพิม่ขึน้อย่ำงมนีัยส ำคญั แตกต่ำงจำกธุรกจิ
ทัว่ไปโดยเฉพำะกลุ่มทีพ่ึง่พำรำยไดจ้ำกกำรท่องเทีย่ว กำรเดนิทำงและ
กลุ่มทีม่คีวำมเชื่อมโยงต่อภำวะเศรษฐกจิสงู (Cyclical Stocks) ทีม่กีำร
ปรบัตวัลดลงอย่ำงมนียัส ำคญั  
 
Market Rotation ในมุมมองอกีดำ้น กำรเกดิขึน้ของโรค COVID-19 
กำรคน้พบวธิกีำรป้องกนัอย่ำงวคัซนี COVID-19 นัน้กน็ับเป็นจดุ
เปลีย่นทีส่ ำคญัต่อภำพเศรษฐกจิและกำรลงทุน กำรเกดิขึน้ของวคัซนี 
COVID-19 นัน้ท ำใหว้ถิชีวีติทีเ่คยถูกจ ำกดักำรเดนิทำงและกจิกรรม
ทำงเศรษฐกจิในโลกแห่งควำมจรงิทีเ่คยลดลงไปกลบัเขำ้สู่ภำวะปกติ
มำกขึน้ ควำมเชื่อมัน่ของผูบ้รโิภคและภำคธุรกจิกม็ำกขึน้ดว้ย ประกอบกบันโยบำยในกำรเยยีวยำและกระตุน้เศรษฐกจิจำกรฐับำล และ
ธนำคำรกลำงทัว่โลกผ่ำนภำคกำรเงนิและกำรคลงั ทีย่งัไมม่ทีทีำ่จะจบลงอย่ำงงำ่ยๆ ท ำใหโ้ดยรวมแลว้ส่งผลดตี่อภำพเศรษฐกจิ รวมถงึกำร
ลงทุนในสนิทรพัยเ์สีย่ง โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ในกลุ่มทีเ่คยไดร้บัผลกระทบอย่ำงหนักในช่วงกำรระบำดของโรค COVID-19 หรอืกลุ่ม Cyclical 
Stocks เช่น Bank, Energy ซึง่ Laggards ในปี 2020 และเกดิภำวะกำรขำยท ำก ำไรจำกกลุ่มทีไ่ดร้บัประโยชน์มำกๆ ในชว่งปี 2020 โดยมี
ชื่อปรำกฏกำรณ์ดงักล่ำวว่ำ Cyclical Rotation นอกจำกน้ียงัไดร้บัผลกระทบจำกกำรไถ่ถอนกองทุน Thematic ETF ทีเ่น้นลงทุนในหุน้ 
Tech ขนำดกลำง ทีโ่ตเรว็ ท ำใหม้แีรงขำยหุน้กลุ่มดงักล่ำว รวมถงึกำรปรบัตวัเพิม่ขึน้ของ Bond Yield พนัธบตัรรฐับำลและตรำสำรหนี้จำก
ควำมกงัวลของนักลงทุนต่อธนำคำรกลำงอย่ำง FED ว่ำจะใชน้โยบำยกำรเงนิทีเ่ขม้งวดขึน้ ทัง้ทีใ่นควำมเป็นจรงิยงัไม่มปีระกำศอย่ำงเป็น
ทำงกำรใดๆ เกีย่วกบัประเดน็ดงักล่ำวนี้ และคำดว่ำน่ำจะเป็นเพยีงปัจจยัในระยะสัน้ ผลทีต่ำมมำ คอื ดชันหีุน้ขนำดใหญ่ เช่น DJIA หรอื 
S&P500 ซึง่เป็นดชันีทีป่ระกอบดว้ยหุน้หลำยกลุ่มทัง้กลุ่ม เทคโนโลย ีและ Cyclical Stocks กย็งัประคองตวัอยู่ไดใ้นขณะทีด่ชัน ีNASDAQ 
ปรบัตวัลง 
 
 

 
Source: WSJ, as of 8 March 2021 
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มุมมองการลงทุน Buy on Dip  
บลจ. พรนิซเิพลิ มองว่ำ กำรฟ้ืนตวัของรำคำหุน้กลุ่ม Bank, Energy Earning Growth 2Q21 จะฟ้ืนตวัแรง เพรำะเป็นกำรเทยีบแบบ YoY 
กบั 2Q20 ซึง่เป็นจุด bottom ของ Earnings ดงันัน้ ภำพกำรฟ้ืนตวัของ Bank, Energy จงึอำจเป็นภำวะระยะสัน้ เมื่อเขำ้สู่ Q3 – Q4 ตวัเลข 
Earning Growth กจ็ะค่อยๆ แผว่ลง ในขณะเดยีวกนัส ำหรบัหุน้ทีถู่กสรำ้งขึน้มำเพื่อแกปั้ญหำจดุบกพร่องในระบบเศรษฐกจิอยำ่งกลุ่ม Tech 
โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ กลุ่ม Cloud Computing และ Health Innovation นัน้จะยงัมโีอกำสเตบิโต และเป็นผูช้นะในระยะยำว (structural 
winner) แมก้ำรระบำดของโรค COVID-19 จะหมดไป และยงัมแีนวโน้มก ำไรเตบิโตดใีนระยะยำว โดยคำดว่ำอตัรำกำรเตบิโตของก ำไรนัน้จะ
ยงัเป็นเลข 2 หลกัใน 5-10 ปีขำ้งหน้ำ และกำรทีร่ำคำหุน้กลุ่มนี้ปรบัตวัลงจงึน่ำจะเป็น Healthy Correction (หลงัจำก Perform ดใีนปี 2020) 
ทีส่รำ้งโอกำสในกำรทยอยเพิม่สดัส่วนกำรลงทุนส ำหรบัผูล้งทุนระยะยำว  
 
โดยทำง บลจ. พรนิซเิพลิจงึยงัคงค ำแนะน ำกำรทยอยสะสมแบบ “Buy on Dip”  

ในกองทุนหุ้นกลุ่ม Health Innovation ไดแ้ก่ กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ โกลบอล เฮลท ์ อนิโนเวชนั (PRINCIPAL GHEALTH) และกลุม่ 
Cloud Computing กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ โกลบอล คลำวด ์ คอมพวิติง้ (PRINCIPAL GCLOUD) หรอือำจเน้นกำรลงทนุในกองทุนที่
ครอบคลุมกลุ่มอุตสำหกรรมทีก่วำ้งขึน้ แต่ยงัคงเน้นธุรกจิทีม่คีวำมสำมำรถปรบัตวัในธีม Disruptive Change อยำ่งกองทนุ Principal 
Global Opportunity Fund (PRINCIPAL GOPP) และสำมำรถยงัสำมำรถใชก้ลยุทธใ์นลกัษณะกำร “buy on dip” ดงักล่ำวกบัหุ้นในกลุ่ม
ประเทศเอเชียอย่ำง PRINCIPAL APDI และจนี อย่ำง PRINCIPAL CHEQ ซึง่เป็นกลุ่มประเทศทีส่ำมำรถควบคุมกำรระบำดของโรค 
COVID-19 ไดด้ ี มโีอกำสไดร้บัประโยชน์กำรฟ้ืนตวัของ Demand ทีเ่พิม่ขึน้ของกำรคำ้โลก และยงัมแีนวโน้มจะเป็นกลุ่มประเทศทีส่ำมำรถ
เตบิโตไดด้ใีนระยะยำวจำกโครงสรำ้งประชำกรและเศรษฐกจิทีต่อบโจทยท์ศิทำงโลกในยุคปัจจุบนั 
 
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล ออพพอรท์ูนิต้ี 
Principal Global Opportunity Fund (PRINCIPAL GOPP) 
กองทุนประเภท Feeder Fund ลงทุนในกองทุนหลกัผลกำร
ด ำเนินงำนระยะยำวโดดเด่นทีร่บั Rating 5 ดำวจำก 
Morningstar (ขอ้มลู ณ วนัที ่28 Feb 2021) มำอย่ำงยำวนำน
อย่ำง Morgan Stanley Investment Funds Global 
Opportunity Fund ทีเ่น้นคดัเลอืกหุน้รำยตวัของธุรกจิคุณภำพ
ปรบัตวัไดด้ ีโดยม ีUniverse ในกำรลงทุนทีก่ระจำยทัง้ในและ
นอกกลุ่มเทคโนโลย ีกระจำยควำมเสีย่งและลดควำมผนัผวนใน
ภำวะทีเ่กดิ Sector Rotation  
 

Health Innovation 

 

PRINCIPAL GHEALTH 

Cloud Computing 

 

PRINCIPAL GCLOUD 

Disruptive Technology 

 

PRINCIPAL GOPP 

Asia Focus 

PRINCIPAL APDI 

PRINCIPAL CHEQ 

กองทุน PRINCIAPL GHEALTH ลงทุนกระจุกตวั
ในหมวดอุตสำหกรรม Healthcare จงึมคีวำมเสีย่ง
ทีผู่ล้งทุนอำจสญูเสยีเงนิลงทุนจ ำนวนมำก 

กองทุน PRINCIAPL GCLOUD ลงทุนกระจุกตวัใน
กลุ่มอุตสำหกรรมเทคโนโลย ีผูล้งทุนอำจสูญเสยี
เงนิลงทุนจ ำนวนมำก 
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กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล คลาวด ์คอมพิวต้ิง 
Principal Global Cloud Computing Fund (PRINCIPAL GCLOUD)  
(กองทุนนี้ลงทุนกระจุกตวัในหมวดอตุสำหกรรมเทคโนโลย ีดงันัน้หำกมปัีจจยัลบทีส่่งผลกระทบตอ่กำรลงทุนดงักล่ำวผูล้งทุนอำจสญูเสยีเงนิลงทุนจ ำนวนมำก) 
 
กองทุนประเภท Feeder Fund ลงทุนในกองทุนหลกั WisdomTree 
Cloud Computing UCITs ETF ทีเ่น้นสรำ้งผลตอบแทนเลยีน BVP 
Nasdaq Emerging Cloud Index ซึง่ ลงทุนในหุน้ของธุรกจิทีม่ี
รำยไดห้ลกัจำก Cloud Computing บนหลกัเกณฑก์ำรคดัเลอืกที่
โดดเด่น จดัสรรน ้ำหนักกำรลงทนุแบบ Equal-weighting ชว่ยเพิม่
กำรกระจำยควำมเสีย่งและโอกำสสรำ้งผลตอบแทนทีส่งูในภำวะทีก่ลุ่มอุตสำหกรรมเตบิโตไดอ้ยำ่งแขง็แกร่ง มปีระวตัผิลกำรด ำเนินงำน
ยอ้นหลงัทีโ่ดดเด่น 
 
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล เฮลท์ อินโนเวชัน่ 
Principal Global Health Innovation Fund (PRINCIPAL GHEALTH)  
(กองทุนนี้ลงทุนกระจุกตวัในหมวดอตุสำหกรรม Healthcare ดงันัน้หำกมปัีจจยัลบทีส่่งผลกระทบตอ่กำรลงทุนดงักล่ำวผูล้งทุนอำจสญูเสยีเงนิลงทุนจ ำนวนมำก) 
 
กองทุนประเภท Fund of Funds ลงทุนในกองทุน Baillie Gifford Worldwide Health Innovation Fund และ Credit Suisse (Lux) Digital 
Health Equity Fund ซึง่เน้นหุน้ของธุรกจิ Healthcare ทีม่นีวตักรรมล ้ำโลก ครอบคลุมทัง้ Value Chain ตัง้แต่ (1) กำรระบุสำเหตุทีแ่ทจ้รงิ
ของโรค (2) กำรวนิิจฉยั (3) กำรรกัษำ (4) กำรป้องกนั ไปจนถงึ  (5) กำรช่วยขบัเคลื่อนปฏบิตักิำรกำรรกัษำใหม้ปีระสทิธภิำพ สรำ้งโอกำส
กำรลงทุนระยะยำวกบัฐำนลูกคำ้ขนำดใหญ่ทัว่โลกทัง้กลุม่ทีม่แีละยงัไมม่ปัีญหำสุขภำพ  
 
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก ไดนามิก อินคมั อิควิต้ี 
Principal Asia Pacific Dynamic Income Equity Fund (PRINCIPAL APDI) 
 
กองทุน Feeder Fund ทีล่งทุนในกองทุนหลกั Principal Asia Pacific 
Dynamic Income Fund กองทนุทีส่รำ้ง โอกำสลงทุนในหุน้คุณภำพด ี
โตเรว็ ปันผลสงูในภูมภิำค Asia Pacific ปรบัสดัส่วนกำรลงทุนใหเ้ขำ้
กบัสถำนกำรณ์ตลำดในแต่ละขณะ (Dynamic) และม ีUniverse กำร
ลงทุนที ่ครอบคลุมหุน้ศกัยภำพเตบิโตไปพรอ้มกบั Megatrend เช่น E-
commerce, Online Learning, พลงังำนสะอำด ฯลฯ   
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

    

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

โทรศัพท ์0 2686 9500 โทรสาร 0 2657 3167  www.principal.th                                                                                          page 4 

 

 

THAILAND Market and Fund Update  10 March  2021 

 
กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไชน่า อิควิต้ี  
Principal China Equity Fund (PRINCIPAL CHEQ)  
 
กองทุนประเภท Fund of Funds รวมรวมกองทุนหุน้จนี
ศกัยภำพสงูไวใ้นทีเ่ดยีว และปรบัสดัส่วนตำมสภำวะแวดลอ้ม
แบบ Active Management ลดผลกระทบจำกควำมเสีย่งขำลง 
เพิม่ศกัยภำพกำรสรำ้งผลตอบแทนทีด่ใีนระยะยำว (Maximum 
Drawdown in the first Decile) เน้นสดัส่วนกำรลงทุนหลกัใน
หุน้จนีทีไ่ดร้บัประโยชน์เชงิโครงสรำ้งในนโยบำยพฒันำ
ประเทศของจนีในระยะยำว เช่น กลุ่มบรโิภค กลุ่มเทคโนโลย ี
ฯลฯ 
 
 
 
Disclaimer 

PRINCIPAL GHEALTH  ผูล้งทนุท ำควำมเขำ้ใจลกัษณะสินคำ้(กองทนุ) เงื่อนไข ผลตอบแทนและควำมเสี่ยงก่อนตดัสินใจลงทนุ PRINCIPAL GHEALTH/กองทนุหลกัมีกำรกระจกุ
ตวัในหมวดอตุสำหกรรม Healthcare เพยีงหมวดเดียวดงันัน้ หำกมีปัจจยัลบท่ีส่งผลกระทบต่อกำรลงทนุดงักล่ำวผูล้งทนุอำจสญูเสียเงินลงทนุจ ำนวนมำก และอำจมีควำมเสี่ยงและ
ควำมผนัผวนของรำคำสงูกว่ำกองทนุรวมทั่วไปท่ีมีกำรกระจำยหลำยอตุสำหกรรม/กองทนุรวมนีล้งทนุกระจกุตวัในประเทศสหรฐัอเมริกำ ผูล้งทนุจึงควรพิจำรณำกำรกระจำยควำม
เสี่ยงของพอรต์กำรลงทนุโดยรวมของตนเองดว้ย/บรษิัทจดักำรขอสงวนสิทธิเปล่ียนแปลงประเภทและลกัษณะพเิศษของกองทนุรวมในอนำคตเป็น Feeder Fund หรือกองทนุรวมท่ีมี
กำรลงทนุโดยตรงในหลกัทรพัยแ์ละทรพัยส์ินทัง้ในประเทศและ/หรือต่ำงประเทศไดห้รือกลบัมำเป็นกองทนุ Fund of Funds ไดโ้ดยไม่ท ำใหร้ะดบัควำมเสี่ยงของกำรลงทนุ (risk 
spectrum) เพิ่มขึน้ทัง้นี ้ใหเ้ป็นตำมดลุยพนิิจของผูจ้ดักำรกองทนุ โดยขึน้กบัสถำนกำรณต์ลำด และตอ้งเป็นไปเพื่อประโยชนส์งูสดุของผูถ้ือหน่วยลงทนุ อน่ึง บรษิัทจดักำรจะ
ด ำเนินกำรแจง้ผูถ้ือหน่วยลงทนุล่วงหนำ้ไม่นอ้ยกว่ำ 30 วนั โดยผ่ำนเว็บไซตข์องบรษิัทจดักำรท่ี www.principal.th หรือช่องทำงอื่นใดท่ีบริษัทจดักำรก ำหนดก่อนด ำเนินกำร
เปล่ียนแปลงกำรลงทนุดงักล่ำว 
 

PRINCIPAL GCLOUD กองทนุหลกั มีกำรลงทนุกระจกุตวัในหมวดอตุสำหกรรมเทคโนโลยี (Technology Sector) ซึง่มีควำมเสี่ยงจำกกำรเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผู้ ู บริโภค 
และควำมลำ้สมยัของสินคำ้ ดงันัน้ หำกมปัีจจยัลบท่ีส่งผลกระทบต่อกำรลงทนุ ดงกัล่ำวผล้งูทนุอำจสญูเสียเงินลงทนุจ ำนวนมำก และอำจมีควำมเสีย่งและควำมผนัผวนของรำคำสงู
กว่ำกองทนุรวมทั่วไป ท่ีมีกำรกระจำยหลำยอตุสำหกรรม/กองทนุหลกัลงทนุกระจกุตวัในประเทศสหรฐัอเมริกำ ผูล้งทนุจึงควรพิจำรณำกำรกระจำยควำมเสี่ยงของพอรต์กำรลงทนุ
โดยรวมของตนเองดว้ย/บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิเปล่ียนแปลงประเภทและลกัษณะพิเศษของกองทนุรวมในอนำคตเป็น Feeder Fund หรือกองทนุรวมท่ีมีกำรลงทนุโดยตรงใน
หลกัทรพัยแ์ละทรพัยส์ินทัง้ในประเทศและ/หรือต่ำงประเทศไดห้รือกลบัมำเป็นกองทนุ Fund of Funds ไดโ้ดยไม่ท ำใหร้ะดบัควำมเสี่ยงของกำรลงทนุ (risk spectrum) เพิ่มขึน้ทัง้นี ้
ใหเ้ป็นตำมดลุยพินิจของผูจ้ดักำรกองทนุ โดยขึน้กบัสถำนกำรณต์ลำด และตอ้งเป็นไปเพื่อประโยชนส์งูสดุของผูถ้ือหน่วยลงทนุ อน่ึง บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรแจง้ผูถ้อืหน่วยลงทนุ
ล่วงหนำ้ไม่นอ้ยกว่ำ 30 วนัโดยผ่ำนเว็บไซตข์องบริษัทจดักำรท่ี www.principal.th หรือช่องทำงอื่นใดท่ีบริษัทจดักำรก ำหนดก่อนด ำเนินกำรเปล่ียนแปลงกำรลงทนุดงักล่ำว 

PRINCIPAL GOPP กองทนุรวมนีล้งทนุกระจกุตวัในประเทศสหรฐัอเมรกิำ ผูล้งทนุจึงควรพิจำรณำกำรกระจำยควำมเสีย่งของพอรต์กำรลงทนุโดยรวมของตนเองดว้ย 

PRINCIPAL APDI กองทนุรวมนีล้งทนุกระจกุตวัในประเทศสหรฐัอเมริกำ ผูล้งทนุจึงควรพิจำรณำกำรกระจำยควำมเสีย่งของพอรต์กำรลงทนุโดยรวมของตนเองดว้ย 

PRINCIPAL CHEQ กองทนุรวมนีล้งทนุกระจกุตวัในประเทศสหรฐัอเมรกิำ ผูล้งทนุจึงควรพิจำรณำกำรกระจำยควำมเสีย่งของพอรต์กำรลงทนุโดยรวมของตนเองดว้ย 

 

กองทนุมีนโยบำยลงทนุในต่ำงประเทศ ผูล้งทนุอำจจะขำดทนุหรือไดร้บัก ำไรจำกอตัรำแลกเปลี่ยน/หรือไดร้บัเงินคืนต ่ำกว่ำเงนิทนุเริ่มแรกได ้/ บริษัทจดักำรใชส้ญัญำซือ้ขำยล่วงหนำ้
เพื่อเป็นเครื่องมือในกำรป้องกนัควำมเสีย่งดำ้นอตัรำแลกเปล่ียนของกองทนุ (Hedging) ขึน้อยูก่บัดลุยพินิจของผูจ้ดักำรกองทนุ / ผลกำรด ำเนิน งำนในอดีตของกองทนุรวม มิไดเ้ป็นสิ่ง
ยืนยนัถึงผลกำรด ำเนินงำนในอนำคต / ผูล้งทนุตอ้งศึกษำขอ้มลูของกองทนุรวม โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งนโยบำยกำรลงทนุ ควำมเสี่ยง  และผลกำรด ำเนินงำน ของกองทนุรวมท่ีเปิดเผยไวใ้น

https://www.principal.th/sites/default/files/fund-documents/Thailand%20Site/th_PRINCIPAL_CHEQ_FFS.pdf
https://www.principal.th/sites/default/files/fund-documents/Thailand%20Site/th_PRINCIPAL_CHEQ_FFS.pdf
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แหล่งต่ำงๆ หรือใหข้อขอ้มลูจำกเจำ้หนำ้ท่ี ก่อนกำรตดัสินใจลงทนุ / กำรวดัผลกำรด ำเนินงำน จดัท ำตำมมำตรฐำนกำรวดัผลกำรด ำเนินงำนของสมำคมบรษิัทจดักำรลงทนุ / ผูล้งทนุ
ควรศึกษำผลกำรด ำเนินงำนของหน่วยลงทนุแต่ละชนิดของกองทนุใน https://www.principal.th/th/mutual-fundth ก่อนตดัสินใจลงทนุ /  

Morning Star - Copyright @ 2018 บริษทั มอรน่ิ์งสตำร ์รเีสริช ์ประเทศไทย สงวนลิขสิทธิ ขอ้มลูท่ีประกอบในเอกสำรนี ้:  
(1) เป็นกรรมสิทธ์ิของบรษิัทมอรน่ิ์งสตำร ์และ/หรือ ผูใ้หบ้ริกำรขอ้มลู  
(2) บรษิัทขอสงวนสิทธ์ิในกำรท ำซ ำ้ หรือเผยแพร ่ 
(3) บรษิัทขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รบัผิดชอบต่อควำมถกูตอ้ง ครบถว้น และควำมเสยีหำยต่ำงๆ ทีเ่กิดขึน้ทกุกรณีจำกกำรน ำขอ้มลูไปใชอ้ำ้งอิง ผลกำรด ำเนินงำนในอดีตมิไดเ้ป็นสิ่งยืนยนั
ถึงผลกำรด ำเนินงำนในอนำคต 

 
เอกสำรฉบบันีจ้ดัท ำขึน้เพื่อวตัถปุระสงคใ์นกำรเผยแพรข่อ้มลูเป็นกำรทั่วไป โดยไม่มุ่งหมำยใหถ้ือเป็นค ำเสนอหรือกำรเชิญชวนใหบ้คุคลใดท ำกำรซือ้ และ/หรือขำยผลิตภณัฑด์ำ้นกำร
ลงทุนประเภทต่ำงๆ ตำมท่ีปรำกฏในเอกสำรฉบบันี ้และไม่ถือเป็นกำรใหค้ ำปรึกษำหรือค ำแนะน ำเกี่ยวกับกำรท ำธุรกรรมท่ีเกี่ยวขอ้งกับผลิตภัณฑด์ำ้นกำรลงทุนของบริษัทต่ำง ๆ 
ตำมท่ีระบุไวใ้นเอกสำรนีแ้ต่อย่ำงใด / แมบ้ริษัทจัดกำรจะไดใ้ชค้วำมระมัดระวังตำมสมควรเพื่อใหข้อ้มูลดงักล่ำวมีควำมถูกตอ้ง และตรงกับวัตถุประสงคข์องกำรจัดท ำเอกสำรนี ้
บริษัทจัดกำรและพนักงำนของบริษัทจัดกำรไม่มีควำมรบัผิดและจะไม่รบัผิดส ำหรบัควำมผิดพลำดของขอ้มูลใดๆ ท่ีเกิดขึน้ไม่ว่ำดว้ยเหตุใดก็ตำม รวมทัง้จะไม่รบัผิดส ำหรบักำร
กระท ำใดๆ ท่ีเกิดขึน้บนพืน้ฐำนของควำมเห็นหรือขอ้มูลท่ีปรำกฏอยู่ในเอกสำรฉบบันี ้บริษัทจัดกำรไม่ไดใ้หค้ ำรบัรองหรือรบัประกนัไม่ว่ำโดยชดัแจง้หรือโดยปริยำยเกี่ยวกับควำม
ถกูตอ้ง แม่นย ำ น่ำเชื่อถือ ทนัต่อเหตุกำรณห์รือควำมสมบูรณข์องขอ้มูลดงักล่ำวในกรณีใดๆ ทัง้สิน้ / บริษัทจดักำรขอปฏิเสธควำมรบัผิดทัง้ปวงท่ีเกิดหรืออำจเกิดขึน้ในทกุกรณี ทัง้นี้
ควำมเห็นบทวิเครำะหห์รือกำรคำดคะเนต่ำง ๆ เกี่ยวกบัเหตุกำรณห์รือผลกำรด ำเนินงำนในอนำคตท่ีปรำกฏในเอกสำรนี ้ไม่ถือเป็นเครื่องยืนยนั และอำจแตกต่ำงจำกเหตุกำรณห์รือ
ผลประกอบกำรท่ีเกิดขึน้จริงได ้/ ส ำหรบันกัลงทนุท่ีตอ้งกำรทรำบขอ้มลูหรือรำยละเอียดเพิ่มเติมหรือรบัหนงัสือชีช้วน สำมำรถติดต่อบริษัจดักำรหรือผูด้  ำเนินกำรขำยท่ีท่ำนใหบ้ริกำร 

https://www.principal.th/th/mutual-fundth%20ก่อนตัดสินใจลงทุน%20/

