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นับตัง้แต่ปี 2020 มเีหตุการณ์ตา่งๆ เกดิขึน้มากมาย แต่ปฏเิสธไม่ไดเ้ลยว่าหนึ่งในเหตุการณ์ส าคญัทีท่ ัว่โลกตอ้งเผชญิในรปูแบบเดยีวกนันัน่กค็อื
ปัญหาการระบาดของโรค COVID-19 ทีน่อกจากจะทา้ทายอุตสาหกรรมดา้นสาธารณสุขแลว้ ยงัส่งผลต่อภาคกจิกรรมทางเศรษฐกจิโดยรวม
ดว้ย ในขณะทีก่ารระบาดและพฒันาการของโรค COVID-19 ทีก่ลบัมาอกีครัง้ในปี 2021 ยิง่เพิม่ระดบัความทา้ทายในการพฒันาวคัซนี และการ
ป้องกนัประชากรจากแต่ละประเทศ ท าใหเ้กดิการกลบัมาของการ Lock down และการ WFH (work from home) เริม่กลบัมาสู่วถิชีวีติอกีครัง้ 

แต่เชื่อหรอืไมว่่าท่ามกลางการระบาดของโรค COVID-19 กลบักลายเป็นโอกาสในการเตบิโตของธุรกจิบางกลุ่ม ธุรกจิแห่งอนาคตทีเ่ขา้มาอ านวย 
ความสะดวกใหแ้ก่ผูบ้รโิภคไม่วา่จะอยู่ทีไ่หน เวลาใด เช่น บรษิทั Zoom เจา้ของ Application การสื่อสารออนไลน์ทีท่ างานภายใตร้ะบบ Cloud ซึง่
อ านวยความสะดวกแก่ผูใ้ชง้านในการประชุมทางไกล มฐีานลูกคา้ผูใ้ชง้านเตบิโตจาก 10 ลา้นรายในปี 2019 มาเป็นกว่า 300 ลา้นรายในปี 
2020  บรษิทั Shopify เจา้ของ Application ผูช้ว่ยรา้นคา้รปูแบบเดมิๆ สรา้งตวัตนบนโลกออนไลน์ และ บรหิารจดัการงาน Operation ต่างๆ รวมถงึ
การจดัการสนิคา้คงคลงั โดยผูป้ระกอบการไม่จ าเป็นตอ้งลงทุนซื้อ Server ใหมโ่ตถงึ 87% ในช่วงไตรมาส 3 ของปี 2020 เมือ่วดัจากก าไรขัน้ตน้
ของในไตรมาสเดยีวกนัของปีก่อนหน้า (Source:  Shopify,  Oct 2020) 

แมว้่าทัว่โลกมขีา่วดใีนการพฒันาการการผลติวคัซนีป้องกนัโรค COVID-19 ตลอดจนทัง้ภาครฐั และเอกชนทัว่โลกต่างรว่มมอืกนัหาวธิป้ีองกนั 
รกัษาโรค COVID-19 ทีเ่กดิขึน้ ท าใหเ้ราเหน็การวจิยัคน้ควา้วคัซนีผ่านนวตักรรมทางการแพทย ์ (Health Innovation) จนเราสามารถเหน็
พฒันาการและความคบืหน้าของวคัซนีป้องกนัโรค COVID-19 ต่อเนื่องอย่างมนีัยส าคญั ในขณะทีร่ฐับาลหลายประเทศออกมาประกาศตัง้เป้า
จ าหน่ายวคัซนีจ านวนมากใหแ้ก่ประชากรในประเทศภายในปี 2021 ใหไ้ดม้ากทีสุ่ด ซึง่หากท าไดจ้รงิกน็ับเป็นขา่วดตี่อภาคเศรษฐกจิและธุรกจิ
โดยรวม  

แต่ค าถามคอื ธุรกจิแห่งอนาคตทีเ่คยไดร้บัประโยชน์มากในชว่งการระบาดของโรค COVID-19 นัน้จะยงัโตต่อไปหรอืไม่ หรอืควรหยุดชะงกัไป
พรอ้มกบัโรคระบาดทีค่วบคุมได ้

การที่จะตอบค าถามนี้ได้ อาจต้องย้อนกลับมาถามถึงประโยชน์ที่ธุรกิจแห่งโลกอนาคตเหล่านี้ได้สร้างให้แก่ผู้บริโภค ไม่ว่าจะเป็นความ
สะดวกสบายในการเขา้ถงึสนิคา้/บรกิาร การประหยดัตน้ทุนที ่function ของธุรกจิเหล่าน้ีเอือ้แก่ผูใ้ชง้าน หรอืแมก้ระทัง่ความยดืหยุ่นทีธุ่รกิจเหล่าน้ี
น าเสนอใหแ้ก่ผูบ้รโิภคกต็่างท าใหธุ้รกจิในโลกอนาคตเหล่านี้ยงัมโีอกาสโตไดอ้กีมากแมโ้รคระบาดจะถูกควบคุมไดแ้ล้วกต็าม  โดยในช่วงกลางปี 
2020 ResearchAndMarkets.com คาดการณ์ว่าธุรกิจ Cloud Computing ในช่วงปี 2020-2027 จะโตจาก $264.8 billion ในปี 2019 กลายเป็น
มูลค่า $927.51 billion ในปี 2027 อตัราการเติบโตเฉลี่ยที่  16.4% ต่อปี (Source: CISION PR Newswire, Jul 2020) และตลาด global digital 
education ในปี 2020-2027 จะสามารถโตไดด้ว้ยอตัราการเตบิโตเฉลีย่ที ่ 22.7% ต่อปี (Source: Global Newswire, Sept 2020)  
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แต่หากมองเจาะลกึไปเฉพาะกลุ่มนวตักรรมสุขภาพ เราจะพบว่า 2020 Fortune Business Insights™ ได้เผยว่า ในช่วงปื 2018 ถึง 2026 กลุ่ม
อุตสาหกรรม Regenerative  Medicine Market ซึง่เป็นหนึ่งในประเภทผลติภณัฑแ์ละบรกิารดา้นนวตักรรมสุขภาพจะสามารถเตบิโตไดก้ว่า 6 เท่า
ในช่วงระยะเวลาเพยีง 8 ปี ในขณะทีก่ลุ่มอื่นๆ เช่น เครื่องมอื/อุปกรณ์ทางการแพทย์อจัฉรยิะกม็แีนวโน้มเตบิโตเฉลี่ย 21.50% ในช่วงปี  2020-
2027 (Source: Individual company website 3Q20, Tissuepathology, TDRI, Principal Asset Management) 

ท่ามกลางการระบาดของโรค COVID-19 กลบักลายเป็นโอกาสในการเตบิโตของธุรกจิบางกลุ่มทีอ่ านวยความสะดวกใหก้บัผูบ้รโิภคในยุคที่ต้อง  
Lock down และ Work From Home อกีครัง้  

กองทุนแนะน ำ 

 

กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล เฮลธ ์อินโนเวชัน่ 
Principal Global Health Innovation Fund (PRINCIPAL GHEALTH) 
(กองทุนน้ีลงทุนกระจุกตวัในหมวดอตุสำหกรรม Healthcare ผู้ลงทุนอำจสูญเสียเงินลงทุนจ ำนวนมำก) 
 
ระดบัควำมเส่ียงกองทุน 7 

นโยบำยและกลยทุธก์ำรลงทนุ 
กองทุนจะลงทุนในหรอืมไีวซ้ึง่หน่วยลงทุนของกองทุนรวม และ/หรอื กองทุน Exchange Traded Fund (ETF) ต่างประเทศทีม่นีโยบายลงทุนในตราสาร
ทุน และ/หรอืหลกัทรพัยข์องบรษิทัทีม่กีารท าธุรกจิทีเ่กีย่วขอ้งหรอืไดร้บัประโยชน์จาก ธุรกจิทีเ่กีย่วขอ้งกบัสุขภาพ (Healthcare) รวมถงึธุรกจิทีเ่กีย่วขอ้ง
กบัการดแูล สุขภาพทีใ่ชน้วตักรรม หรอืเทคโนโลยเีขา้มาช่วยทัว่โลก เช่น เทคโนโลยกีาร วนิจิฉยัโรค เครื่องมอืทางวทิยาศาสตรท์ีเ่กีย่วกบัการด าเนิน
ชวีติ ดจิทิลัเฮลธ์ เภสชักรรม เทคโนโลยทีางการแพทยเ์ครื่องมอืทางการแพทยร์วมถงึการวจิยั และพฒันาต่างๆ เป็นตน้ และ/หรอื หน่วยลงทุนของ
กองทุนรวม และ/หรอื ETF อื่นใดทีส่อดคลอ้งกบันโยบายการลงทุนของกองทุนทีบ่รษิทัจดัการเหน็ว่า เหมาะสม โดยกองทุนจะลงทุนโดยเฉลีย่ในรอบปี
บญัชไีม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80 ของ มลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุน โดยบรษิทัจดัการจะลงทุนอย่างน้อย 2 กองทุน ในสดัส่วนโดยเฉลีย่ในรอบปีบญัชี
กองทุนละไม่เกนิกว่ารอ้ยละ 79 ของมลูค่า ทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุน  

จดุเด่นกองทุน 

✓ กองทุนเน้นลงทุนในหน่วยลงทนุของกองทุน Baillie Gifford Worldwide Health Innovation Fund และกองทุน Credit Suisse (Lux) Digital 
Health Equity Fund  ซึง่มนีโยบายการลงทุนตราสารทุนของบรษิทัทีม่กีารท าธุรกจิทีเ่กีย่วขอ้งหรอืไดร้บัประโยชน์จากธุรกจิทีเ่กีย่วขอ้งกบั
สุขภาพ (Healthcare) รวมถงึธุรกจิทีเ่กีย่วขอ้งกบัการดแูลสุขภาพทีใ่ชน้วตักรรมและเทคโนย ี 

✓ ครอบคลุม เน้นลงทุนในหุน้สุขภาพครบวงจร ตัง้แต่การวจิยั การรกัษาและป้องกนั 
✓ แตกต่าง ดว้ยการลงทุนในนวตักรรมการแพทยย์ุคใหม่ทีว่เิคราะหด์ว้ยขอ้มลูขนาดใหญ่ วจิยั ป้องกนัและแกไ้ขในระดบัยนีส ์และเครื่องมอืแพทย์

ทีท่นัสมยั/ตอบโจทยไ์ลฟ์สไตลย์คุปัจจบุนั งา่ยต่อการใชง้านและตดิตามผล ครอบคลุมกลุ่มลูกคา้ทีใ่หค้วามส าคญัดา้นสุขภาพ 
 
   ผลกำรด ำเนินงำนย้อนหลงั 

    
   วนัทีจ่ดทะเบยีนกองทุน 5 กุมภาพนัธ ์2564 
   *ผลตอบแทนทีม่อีายเุกนิหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return) 
   เกณฑม์าตรฐานทีใ่ช ้: M1WD index adjusted with FX hedging cost 50% + M1WD Index (THB) 50% (source: Bloomberg ณ วนัที ่30 มถิุนายน 2564)  
   ผลการด าเนนิงานในอดตี มไิดเ้ป็นสิง่ยนืยนัถงึผลการด าเนินงานในอนาคต 
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กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล คลำวด ์คอมพิวต้ิง 
Principal Global Cloud Computing Fund  
(PRINCIPAL GCLOUD) 
(กองทุนน้ีลงทุนกระจุกตวัในหมวดอตุสำหกรรมเทคโนโลยี ผู้ลงทุนอำจสูญเสียเงินลงทุนจ ำนวนมำก) 
 
ระดบัควำมเส่ียงกองทุน 7 

นโยบำยและกลยทุธก์ำรลงทนุ 
กองทุนมนีโยบายการลงทุนในหรอืมไีวซ้ึง่หน่วยลงทุนของกองทนุรวม ต่างประเทศเพยีงกองทุนเดยีวคอื WisdomTree Cloud Computing UCITs ETF 
(กองทุนหลกั) ชนิดหน่วยลงทุน (Share Class) USD Acc โดยเฉลีย่ใน รอบปีบญัชไีม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80 ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุน (Feeder 
Fund) ซึง่จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยล์อนดอน (London Stock Exchange), ประเทศสหราชอาณาจกัร (UK) โดยกองทนุบรหิารและจดัการโดย 
WisdomTree Management Ltd. กองทุน WisdomTree Cloud Computing UCITs ETF (กองทุนหลกั) ชนิด หน่วยลงทุน (Share Class) USD Acc 
กองทุนจะบรหิารจดัการแบบเชงิรบั (Passive Management) โดยจะลงทุนในหลกัทรพัยป์ระเภทตราสารทุนทีเ่ป็น ส่วนประกอบ หรอืเป็นตวัแทนของ
หลกัทรพัยท์ีเ่ป็นส่วนประกอบของดชันีอา้งองิ 

     จดุเด่นกองทุน 

✓ กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ โกลบอล คลาวด ์คอมพวิติง้ เน้นลงทุนใน WisdomTree Cloud Computing UCITS ETF (กองทุนหลกั) ชนิดหน่วยลงทุน 
(Share Class) USD Acc บรหิารจดัการเชงิรบั (Passive Management) โดยจะลงทุนในหลกัทรพัยป์ระเภทตราสารทุนทีเ่ป็นส่วนประกอบ หรอื
เป็นตวัแทนของหลกัทรพัยท์ีเ่ป็นส่วนประกอบของดชันีอา้งองิ BVP Nasdaq Emerging Cloud Index บรหิารและจดัการโดย WishdomTree 
Management Ltd. 

✓ กองทุนหลกัเน้นลงทุนในธุรกจิซึง่เป็น Solution ส าหรบัธุรกจิโลกยุคดจิทิลั อย่างธุรกจิทีม่รีายไดห้ลกัจากใชเ้ทคโนโลย ี Cloud Service (Cloud 
Computing) หรอืระบบปฏบิตักิาร การจดัการขอ้มลูอเิลก็ทรอนิคแบบนิรภยัโดยไมต่อ้งม ีSever (Serverless) 

✓ บรษิทัทีก่องทุนหลกัลงทุนมคีวามหลากหลายครอบคลุมตัง้แต่ธุรกจิทีใ่ชเ้ทคโนโลย ีCloud Service ในการจดัเกบ็ขอ้มลู การประมวลผล รวมไปถงึ
การประยุกตใ์ช ้เช่น Zoom, Shopify Adode, Box เป็นตน้ 
 

  ผลกำรด ำเนินงำนย้อนหลงั 

   
   วนัทีจ่ดทะเบยีนกองทุน 12 ตุลาคม 2563 
   *ผลตอบแทนทีม่อีายเุกนิหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี(Annualized Return)  
   เกณฑม์าตรฐานทีใ่ช:้ EMCLOUDN Index adjusted with FX hedging cost 50% + EMCLOUDN Index (THB) 50% (source: Bloomberg ณ วนัที ่30 มถิุนายน 2564)  
   ผลการด าเนนิงานในอดตี มไิดเ้ป็นสิง่ยนืยนัถงึผลการด าเนินงานในอนาคต 

 

ค าเตือน: ผู้ลงทุนควรท าความเขา้ใจลกัษณะสินค้า (กองทุน) เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตดัสนิใจลงทุน  / กองทุนอาจใช้สญัญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเป็นเครื่องมือในการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตรา
แลกเปลี่ยนของกองทุน (Hedging) โดยขึ้นอยู่กบัดุลยพินิจของ ผุ้จดัการกองทุน/ กองทุนมีนโยบายลงทุนในต่างประเทศ กองทุนมีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน ผู้ลงทุนอาจได้รบัก าไร หรือขาดทุ นจากอตัรา
แลกเปลี่ยนหรอืได้รบัเงนิคนื ต ่ากว่าเงนิลงทุนเริม่แรกได้/ กองทุน PRINCIPAL GHEALTH ลงทุนกระจุกตวัในประเทศสหรฐัอเมรกิาผู้ลงทุนจงึควรพจิารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของ
ตนเองด้วย/ กองทุน PRINCIPAL GHEALTH ลงทุนกระจุกตวัในหมวดอุตสาหกรรม Healthcare จงึมคีวามเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสยีเงนิลงทุนจ านวนมาก/กองทุน PRINICPAL GHEALTH มกีารกระจุกตวัในหมวด
อุตสาหกรรม Healthcare เพยีงหมวดเดยีว ดงันัน้ หากมปัีจจยัลบทีส่่งผลกระทบต่อการลงทุนดงักล่าวผู้ลงทุนอาจสญูเสยีเงนิลงทุนจ านวนมาก และอาจมคีวามเสีย่งและความผนัผวนของราคาสูงกว่ากองทุนรวมทัว่ไป
ที่มีการกระจายหลายอุตสาหกรรม/กองทุน PRINCIPAL GCLOUD ลงทุนกระจุกตัวในประเทศสหรฐัอเมริกา ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย /กองทุน 
PRINCIPAL GCLOUD กองทุนหลกัมกีารลงทุนกระจุกตวัในหมวดอุตสาหกรรมเทคโนโลย ี(Technology Sector) ซึง่มคีวามเสีย่งจากการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมของผูบ้รโิภค และความลา้สมยัของสนิคา้ ดงันัน้ หากมี
ปัจจยัลบทีส่่งผลกระทบต่อการลงทุนดงักล่าวผูล้งทุนอาจสญูเสยีเงนิลงทุนจ านวนมาก และอาจมคีวามเสีย่งและความผนัผวนของราคาสงูกว่ากองทุนรวมทัว่ไปที่มกีารกระจายหลายอุตสาหกรรม/ผลการด าเนินงานใน
อดตีมไิดเ้ป็นสิง่ยนืยนัถงึผลการด าเนินงานในอนาคต 


