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ส ำหรบัรอบระยะเวลำบญัชีปีท่ี 3 ส้ินสดุวนัท่ี 30 กนัยำยน 2563

• เดิมกองทุนช่ือกองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เวียดนำม อิควิต้ี, CIMB - Principal Vietnam Equity Fund (ช่ือย่อ : CIMB-PRINCIPAL VNEQ) 
โดยกำรเปล่ียนช่ือกองทุนมีผลตัง้แต่วนัท่ี 10 มิถนุำยน 2562 เป็นต้นไป 

• กองทุนรวมน้ีลงทุนกระจกุตวัในประเทศเวียดนำม ผูล้งทุนจึงควรพิจำรณำกำรกระจำยควำมเส่ียงของพอรต์กำรลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย 
• กองทุนรวมน้ีอำจลงทุนในหรือมีไว้ซ่ึงสญัญำซ้ือขำยล่วงหน้ำ เพ่ือแสวงหำผลประโยชน์ตอบแทน ท ำให้กองทุนรวมน้ีมีควำมเส่ียงมำกกว่ำกองทุนรวม

อ่ืน  จึงเหมำะสมกบัผูล้งทุนท่ีต้องกำรผลตอบแทนสงูและรบัควำมเส่ียงได้สงูกว่ำผู้ลงทุนทัว่ไป 
• กำรลงทุนในหน่วยลงทุน มิใช่กำรฝำกเงิน และมีควำมเส่ียงของกำรลงทุน ผู้ลงทุนอำจได้รบัเงินลงทุนคืนมำกกว่ำหรือน้อยกว่ำเงินลงทุน

เร่ิมแรกก็ได้ ดงันั ้น ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนเปิดพรินซิเพิล เวียดนำม อิควิต้ี  เม่ือเห็นว่ำกำรลงทุนในกองทุนรวมน้ี เหมำะสมกับ
วตัถปุระสงคก์ำรลงทุนของผูล้งทุน และผูล้งทุนยอมรบัควำมเส่ียงท่ีอำจเกิดขึน้จำกกำรลงทุนได้ 

• ในกรณีท่ีมีเหตกุำรณ์ไม่ปกติผูล้งทุนอำจได้รบัช ำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนล่ำช้ำกว่ำเวลำท่ีก ำหนดในหนังสือช้ีชวน 
• กองทุนอำจลงทุนในสญัญำซ้ือขำยล่วงหน้ำเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรกำรลงทุน กองทุนจึงมีควำมเส่ียงมำกกว่ำกองทุนรวมท่ีลงทุนใน

หลกัทรพัยอ้์ำงอิงโดยตรง เน่ืองจำกใช้เงินลงทุนในจ ำนวนท่ีน้อยกว่ำจึงมีก ำไร/ขำดทุนสงูกว่ำกำรลงทุนในหลกัทรพัยอ้์ำงอิงโดยตรง 
• กองทุนเปิดพรินซิเพิล เวียดนำม อิควิต้ี อำจลงทุนในหรือมีไว้ซ่ึงสญัญำซ้ือขำยล่วงหน้ำ เพ่ือแสวงหำผลประโยชน์ตอบแทน ท ำให้กองทุนรวม/

เปิดน้ีมีควำมเส่ียงมำกกว่ำกองทุนรวมอ่ืน  จึงเหมำะสมกบัผูล้งทุนท่ีต้องกำรผลตอบแทนสงูและรบัควำมเส่ียงได้สงูกว่ำผู้ลงทุนทัว่ไป 
• กำรเปล่ียนแปลงของอตัรำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศ โดยกองทุนอำจลงทุนในสญัญำซ้ือขำยล่วงหน้ำ (Derivatives) เพ่ือป้องกนัควำมเส่ียง

ท่ีเก่ียวข้องกบัอตัรำแลกเปล่ียนเงินตรำ ท่ีอำจเกิดขึ้นได้จำกกำรลงทุนในต่ำงประเทศตำมควำมเหมำะสมและสภำวกำรณ์ในแต่ละขณะขึ้นอยู่
กบัดลุยพินิจท่ีผู้จดักำรกองทุนเหน็เหมำะสม ซ่ึงกองทุนอำจได้รบัผลขำดทุนจำกอตัรำแลกเปล่ียนหรือได้รบัเงินคืนต ำ่กว่ำเงินลงทุนเร่ิมแรกได้
อย่ำงไรก็ตำมในเบื้องต้น กองทุนจะยงัไม่มีกำรป้องกนัควำมเส่ียงจำกอัตรำแลกเปล่ียนซ่ึงอำจท ำให้ผู้ลงทุนได้รบัผลขำดทุนจำกอัตรำ
แลกเปล่ียนหรือได้รบัเงินคืนต ำ่กว่ำเงินลงทุนเร่ิมแรกได้ 

• กองทุนมีแนวทำงกำรบริหำรจดักำรเชิงรกุ (Active Management) โดยมีเป้ำหมำยชนะดชันีมำตรฐำน กองทุนจึงมีควำมเส่ียงท่ีกลยทุธ์กำรลงทุน 
กำรวิเครำะห์หลกัทรพัย์ท่ีลงทุน และปัจจยัอ่ืนๆท่ีมีผลต่อกำรตดัสินใจลงทุนของผู้จดักำรกองทุน อำจท ำให้ไม่บรรลุวตัถปุระสงค์ดงักล่ำว 
รวมถึงกำรคดัเลือกหลกัทรพัยท่ี์กองทุนจะลงทุน (Security selection risk) ซ่ึงมีโอกำสท่ีหลกัทรพัยท่ี์ลงทุนมีรำคำลดลง เน่ืองจำกกำรวิเครำะห์
หลกัทรพัย ์ธรุกิจอตุสำหกรรม แนวโน้มภำวะเศรษฐกิจและตลำดทุน หรือศกัยภำพโดยเปรียบเทียบกบัหุ้นอ่ืนๆไม่เป็นไปตำมท่ีได้ประเมินไว้ 

• กองทุนมีกำรแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนเป็น 3  ชนิดได้แก่ ชนิดสะสมมูลค่ำ ชนิดผู้ลงทุนสถำบนั ผู้ลงทุนกลุ่ม ทัง้น้ี ผู้ลงทุนควรศึกษำข้อมูลของ
หน่วยลงทุนทัง้ 3 ชนิดก่อนท ำกำรลงทุน เพ่ือประโยชน์สงูสดุของผูล้งทุน บริษทัจดักำรขอสงวนสิทธิในกำรเพ่ิมชนิดหน่วยลงทุนในอนำคตได้ 

• กำรแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน มิได้ท ำให้ควำมรบัผิดชอบของกองทุนรวมท่ีมีต่อบุคคลภำยนอกแยกออกจำกกนัตำมชนิดของหน่วยลงทุน 
ทรพัยสิ์นทัง้หมดของกองทุนรวมยงัคงอยู่ภำยใต้ควำมรบัผิดต่อบุคคลภำยนอกอย่ำงเท่ำเทียมกนั 

• มลูค่ำหน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนแต่ละชนิดอำจมีมลูค่ำเท่ำกนัหรือแตกต่ำงกนัได้ โดยบริษทัจดักำรจะแยกค ำนวณมูลค่ำทรพัยสิ์นของกองทุน
แต่ละชนิด 

• บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธไม่รบั หรือไม่ด ำเนินกำรตำมค ำสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนของผู้สัง่ซ้ือ หรือสัง่สบัเปล่ียนของบุคคลใดหรือกลุ่ม
บุคคลใดท่ีท ำให้บริษัทจดักำรและหรือกองทุนภำยใต้กำรจดักำรมีควำมเส่ียงทำงกฎหมำย ควำมทเส่ียงด้ำนภำษี หรือควำมเส่ียงอ่ืน ๆ ท่ี
เก่ียวข้องกบักฎหมำย Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”) และหรือกฎหมำยอ่ืนทัง้ในและต่ำงประเทศท่ีมีลกัษณะเดียวกนั 

• ผูล้งทุนควรศึกษำข้อมูลในหนังสือช้ีชวนให้เข้ำใจและควรเกบ็หนังสือช้ีชวนไว้เป็นข้อมลู เพ่ือใช้อ้ำงอิงในอนำคต และเม่ือมีข้อสงสยัให้สอบถำม
ผูติ้ดต่อกบัผูล้งทุนให้เข้ำใจก่อนซ้ือหน่วยลงทุน 

• ผูล้งทุนควรศึกษำข้อมลูควำมเส่ียงในหนังสือช้ีชวนให้เข้ำใจก่อนตดัสินใจลงทุน 
• บริษัทจดักำรได้เปล่ียนช่ือจำก บริษัทหลกัทรพัยจ์ดักำรกองทุน ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จ ำกดั  เป็น บริษัทหลกัทรพัย์จดักำรกองทุน พรินซิเพิล 

จ ำกดั โดยมีผลตัง้แต่วนัท่ี 22 เมษำยน 2562 เป็นต้นไป 

หนังสือช้ีชวนเสนอขำยหน่วยลงทุน 
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เวียดนำม อิควิต้ี  
Principal Vietnam Equity Fund (PRINCIPAL VNEQ) 
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ลกัษณะส ำคญัของกองทุนรวม 

ช่ือกองทุน กองทุนเปิดพรินซิเพิล เวียดนำม อิควิต้ี  
Principal Vietnam Equity Fund  
(PRINCIPAL VNEQ)  

ประเภทโครงกำร กองทุนรวมตราสารแหง่ทุน  

โดยโครงการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนเป็น 3 ชนิด ไดแ้ก่ 
• ชนิดสะสมมลูคา่ (ชื่อยอ่ : PRINCIPAL VNEQ -A)  
• ชนิดผูล้งทุนสถาบนั (ชื่อยอ่ : PRINCIPAL VNEQ -I)  
• ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม (ชื่อยอ่ : PRINCIPAL VNEQ-C) (ยงัไมเ่ปิดใหบ้รกิาร) 

ทัง้ผูล้งทุนบุคคลธรรมดา และผูล้งทุนสถาบนัสามารถลงทุนไดใ้นหน่วยลงทุนทุกชนิดตามเงื่อนไขที่กองทุน
ก าหนด บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการเพิม่เตมิ เปลีย่นแปลงปรบัปรงุ หรอืเปิดบรกิารหน่วยลงทุนทีย่งัไมไ่ด้
เปิดใหบ้รกิาร ชนิดของหน่วยลงทุน เพื่อเพิม่ความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน โดยบรษิทัจดัการจะตดิ
ประกาศรายละเอยีดการใหบ้รกิารดงักล่าว ล่วงหน้าอยา่งน้อย 7 วนั ก่อนวนัเปลีย่นแปลง ทีท่ าการทุกแหง่ของ
บรษิทัจดัการ และ/หรอืประกาศผ่านทางเวบ็ไซดข์องบรษิทัจดัการใหท้ราบ และ ณ สถานทีต่ดิต่อของ
ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืที่ใชใ้นการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 

นโยบำยกำรลงทุน กองทุนมีนโยบายลงทุนในตราสารแห่งทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรพัย์ หรือมีธุรกิจหลักในประเทศ
เวยีดนามที่เชื่อว่ามศีกัยภาพในการเตบิโตในอนาคต รวมทัง้ตราสารทุนอื่นใดที่ด าเนินธุรกจิเกี่ยวขอ้งและ/หรอื
ที่ไดร้บัผลประโยชน์จากการเติบโตทางเศรษฐกจิ หรอื ทรพัย์สนิส่วนใหญ่มาจากการเตบิโตทางเศรษฐกจิของ
ประเทศดงักล่าว และ/หรอืตราสารทุนของผูป้ระกอบการเวยีดนามที่จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยป์ระเทศอื่น 
และ/หรอืกองทุนรวมอื่นที่มีนโยบายการลงทุนในตราสารแห่งทุน และ/หรือกองทุนรวมอีทีเอฟตราสารทุน
ต่างประเทศ ที่เน้นลงทุนในตราสารทุนประเทศเวยีดนาม โดยเฉลี่ยในรอบปีบญัชีไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80 ของ
มลูคา่ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุน  

ส าหรบัเงนิลงทุนส่วนที่เหลือ อาจพิจารณาลงทุนในหน่วย Property, REITs และ/หรอืหน่วย Infra และ/หรอื
ตราสารแห่งทุน ตราสารทางการเงิน ตราสารกึ่งหน้ีกึ่งทุน เงินฝาก หน่วย private equity ตามประกาศ
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตลอดจนหลกัทรพัย์หรอืทรพัยส์นิอื่นใด ทัง้ในประเทศและ/หรอืต่างประเทศ
ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ประกาศ
ก าหนดหรอืใหค้วามเหน็ชอบใหก้องทุนสามารถลงทุนได ้หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่นตามที่ระบุไวใ้นโครงการ
หรอืตามทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

อยา่งไรกต็าม กองทุนอาจจะลงทุนในหุน้หรอืหลกัทรพัยท์ีไ่ม่ไดจ้ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยร์วมทัง้สิน้ไมเ่กนิ
รอ้ยละ 15 ของมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุน 

กองทุนน้ีจะไม่ลงทุนในตราสารที่มลีกัษณะของสญัญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) และจะไม่ลงทุน
ในตราสารหน้ีที่มอีนัดบัความน่าเชื่อถอืต ่ากว่าที่สามารถลงทุนได ้(Non-Investment Grade) และตราสารหน้ีที่
ไม่ได้รบัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือ (Unrated Security) ยกเว้นในกรณีที่ขณะเริ่มลงทุน ตราสารดงักล่าว
ไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอืของตราสารอยู่ในอนัดบัที่สามารถลงทุนได ้( Investment Grade) แต่ต่อมา
ถูกปรบัลดอันดบัความน่าเชื่อถือลงต ่ากว่า Investment Grade กองทุนจะมีไว้ซึ่งตราสารดงักล่าวต่อไปได ้
รวมทัง้มเีวลาในการปรบัลดอตัราสว่นใหเ้ป็นไปตามทีส่ านกังาน ก.ล.ต.ก าหนด หรอืเหน็ชอบใหด้ าเนินการได้ 

กำรป้องกนัควำมเส่ียงจำก
อตัรำแลกเปล่ียน 

ตามดลุยพนิิจของผูจ้ดัการกองทุน 

ป้องกนัควำม
เส่ียงอตัรำ
แลกเปล่ียน
ตำมดลุยพินิจ
ของผูจ้ดักำร
กองทุน 

ระดบัควำม
เส่ียงท่ีลงทุน 

6 
1 2 3 4 5 6 7 8 8+ 
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มลูค่ำขัน้ต ำ่ในกำรสัง่ซ้ือครัง้
แรก 

 

มลูค่ำขัน้ต ำ่ในกำรสัง่ซ้ือครัง้
ถดัไป 

 
มลูค่ำขัน้ต ำ่ในกำรขำยคืน
หน่วยลงทุน 

ชนิดสะสมมลูคา่    : 50,000.00 บาท  
ชนิดผูล้งทุนสถาบนั   : 500,000.00 บาท  
ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม   : 1.00 บาท (ยงัไมเ่ปิดใหบ้รกิาร) 

ชนิดสะสมมลูคา่    : 50,000.00 บาท  
ชนิดผูล้งทุนสถาบนั   : 100,000.00 บาท  
ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม   : 1.00 บาท (ยงัไมเ่ปิดใหบ้รกิาร) 

ชนิดสะสมมลูคา่    : ไมก่ าหนด  
ชนิดผูล้งทุนสถาบนั   : ไมก่ าหนด 
ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม   : ไมก่ าหนด 
 

วนัท่ีได้รบัอนุมติัให้จดัตัง้และ
จดักำรกองทุนรวม 

วนัท่ีจดทะเบียนกองทุนรวม 

วนัที ่18 กนัยายน  2560 

 
วนัที ่16 ตุลาคม  2560  
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ควำมเส่ียงและแนวทำงกำรบริหำรควำมเส่ียงในกำรลงทุนของกองทุนรวม 

1. ควำมเส่ียงท่ีเก่ียวข้องกบัประเทศเวียดนำมเป็นหลกั (Country Risk) 
กองทุนลงทุนในหลกัทรพัยท์ี่เกี่ยวขอ้งกบัประเทศเวยีดนามเป็นหลกั มูลคา่ทรพัยส์นิที่กองทุนลงทุนอาจไดร้บัผลกระทบจากความไม่แน่นอน
หรอืการเปลี่ยนแปลงของประเทศเวยีดนามเป็นส าคญั เช่น การเปลี่ยนแปลงนโยบายของรฐับาล ความผนัผวนของอตัราแลกเปลี่ยน การ
บงัคบัใช้มาตรการเกี่ยวกบัการแลกเปลี่ยนเงนิตรา การเปลี่ยนแปลงและผลกระทบจากปัจจยัความไม่ม ัน่คงทางสงัคม ศาสนา การเมือง 
เศรษฐกจิ การเปลีย่นแปลงของกฎหมาย กฎระเบยีบ และนโยบายของประเทศ นอกจากน้ีทางการของต่างประเทศอาจออกมาตรการในภาวะ
ทีเ่กดิวกิฤตการณ์ ท าใหก้องทุนไมส่ามารถน าเงนิกลบัเขา้มาในประเทศ ซึง่อาจสง่ผลใหผู้ล้งทุนไมไ่ดร้บัเงนิคนืตามระยะเวลาที่ก าหนด 
แนวทำงกำรบริหำรควำมเส่ียง :  
บรษิทัจดัการจะติดตามความเคลื่อนไหวของประเทศ และวเิคราะห์หากมกีารเปลี่ยนแปลงอย่างมนีัยส าคญั โดยบรษิทัจดัการจะพิจารณา
ปรบัเปลีย่นแผนการลงทุนใหเ้หมาะสมกบัสภาวการณ์ 

2.  ควำมเส่ียงทำงธรุกิจ  (Business  Risk)  
 ความเสีย่งที่เกดิจากการด าเนินงานของบรษิทัผูอ้อกหุน้อนัเน่ืองมาจากผลการด าเนินงานหรอืฐานะการเงนิ รวมทั ้ง ความสามารถในการท า  
 ก าไรและนโยบายการจ่ายเงนิปันผลของบรษิทัผู้ออกหุ้น ซึ่งอาจมผีลกระทบต่อราคาซื้ อ/ขายหุ้น อย่างไรก็ตาม บรษิทัจดัการจะพิจารณา 
 คดัเลือกหลกัทรพัย์ที่ลงทุน โดยการวเิคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกบัผลการด าเนินงานหรอืฐานะการเงนิของบรษิทัผู้ออกตราสารเพื่อประกอบการ  
 ตดัสนิใจลงทุน และติดตามข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกบับรษิัทผู้ออกตราสารอย่างใกล้ชิดและสม ่าเสมอ หากมีการเปลี่ยนแปลงผลการ  
 ด าเนินงานหรอืฐานะทางการเงนิของบรษิทัผูอ้อกตราสารอย่างมนีัยส าคญั บรษิทัจดัการจะพจิารณาปรบัเปลี่ยนแผนการลงทุนในหลกัทรพัย์  
 อยา่งเหมาะสม 
 แนวทำงกำรบริหำรควำมเส่ียง :  
 บรษิทัจดัการจะพจิารณาคดัเลอืกหลกัทรพัยท์ี่ลงทุน โดยการวเิคราะหข์อ้มูลเกีย่วกบัผลการด าเนินงานหรอืฐานะการเงนิของบรษิทัผูอ้อกตรา  
 สาร เพื่อประกอบการตดัสนิใจลงทุน และติดตามข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกบับรษิทัผู้ออกตราสารอย่างใกล้ชิดและสม ่าเสมอ หากมีการ 
 เปลี่ยนแปลงผลการด าเนินงานหรอืฐานะทางการเงนิของบรษิทัผูอ้อกตราสารอย่างมนีัยส าคญั บรษิทัจดัการจะพจิารณาปรบัเปลี่ยนแผนการ 
 ลงทุนในหลกัทรพัยอ์ยา่งเหมาะสม 

3. ควำมเส่ียงจำกควำมผนัผวนของรำคำตรำสำร (Market Risk): 
สภาวะตลาดของตลาดหุ้นอาจมีความผนัผวนได้ตลอดเวลา โดยอาจขึ้นอยู่กับแนวโน้มของอัตราดอกเบี้ย ความผันผวนของค่าเงิน 
ปัจจยัพื้นฐานทางเศรษฐกจิ ผลประกอบการของบรษิทัผูอ้อกตราสาร ปรมิาณการซื้อขายหุน้ เป็นต้น ซึ่งส่งผลใหร้าคาหุน้ที่กองทุนไดล้งทุน
ไวอ้าจเพิม่ขึน้หรอืลดลงไดต้ลอดเวลา 
แนวทำงกำรบริหำรควำมเส่ียง :  
บรษิทัจดัการจะพิจารณาการลงทุนในหลกัทรพัย์โดยมสีดัส่วนการลงทุนที่เหมาะสมและสอดคล้องกบันโยบายการลงทุนของกองทุน โดย
ค านึงถงึสถานการณ์ทางเศรษฐกจิ การเมอืง และภาวะตลาดเงนิซึง่อาจสง่ผลกระทบต่อการลงทุน 

4. ควำมเส่ียงจำกกำรขำดสภำพคล่องของตรำสำร (Liquidity Risk): 
 เน่ืองจากสภาพและขนาดของตลาดหุ้นของประเทศเวยีดนามในปัจจุบนัซึ่งเป็นตลาดที่ก าลงัพฒันา มจี านวนครัง้และปรมิาณการซื้อขาย  
 เปลี่ยนมอืของตราสารต ่า รวมไปถงึการมขีอ้จ ากดัของสดัสว่นการถอืครองหุน้โดยนักลงทุนต่างชาต ิ(foreign ownership limit)  ซึ่งอาจท าให ้
 การซื้อหรอืขายหุน้ไม่ไดใ้นช่วงเวลาที่ต้องการหรอือาจไม่ไดร้าคาตามที่คาดหวงัเอาไว้ และอาจมคี่าใช้จ่ายค่าส่วนต่างราคาส าหรบันักลงทุน 
 ต่างชาต ิshare price premium 
 แนวทำงกำรบริหำรควำมเส่ียง :   
 บรษิัทจดัการจะพิจารณาลงทุนในหลกัทรพัย์ที่มีสภาพคล่องให้สอดคล้องกบัประเภท ลกัษณะและนโยบายการลงทุนของกองทุนอย่าง  
 เหมาะสม เพื่อใหม้คีวามคล่องตวัในการบรหิารกองทุน ทัง้น้ีแนวทางการบรหิารความเสีย่งจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร จะขึ้นอยู่กบั  
 การพจิารณาตดัสนิใจของบรษิทัจดัการโดยค านึงถงึประโยชน์สงูสดุของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นส าคญั 

5.  ควำมเส่ียงด้ำนอตัรำแลกเปล่ียน (Currency/Exchange Rate Risk) 
 ความเสีย่งทีเ่กดิจากความแตกต่างของอตัราแลกเปลีย่นระหวา่งสกุลเงนิ ซึง่อาจท าใหผ้ลตอบแทนทีไ่ดจ้ากการลงทุนเมื่อคดิเป็นเงนิบาท   
 แตกต่างไปจากผลตอบแทนทีเ่กดิขึน้จากสกุลเงนิของประเทศเวยีดนาม (local currency) ซึง่กองทุนอาจไดร้บัผลขาดทุนจากอตัรา 
 แลกเปลี่ยนหรอืไดร้บัเงนิคนืต ่ากว่าเงนิลงทุนเริม่แรกได้ 
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แนวทำงกำรบริหำรควำมเส่ียง :  
กองทุนอาจพจิารณาใชเ้ครื่องมอืป้องกนัความเสีย่งดา้นอตัราแลกเปลี่ยนตามความเหมาะสม ทัง้น้ีกองทุนอาจไมจ่ าเป็นตอ้งปิดฐานะเงนิตรา
ต่างประเทศ ซึง่ขึน้อยู่กบัดลุยพนิิจของผูจ้ดัการกองทุนเหน็เหมาะสม อยา่งไรกต็าม การท าธรุกรรมป้องกนัความเสีย่งอาจมตีน้ทุน ซึ่งท าให้
ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากตน้ทุนทีเ่พิม่ขึน้ 

6. ควำมเส่ียงเก่ียวกบักำรลงทุนใน Frontier Market 
การลงทุนในหลกัทรพัยข์องประเทศ Frontier Market ซึ่งเป็นประเทศที่อยู่ในระดบัก่อนการพฒันาเป็นตลาดเกดิใหม ่(emerging markets) จะ
มคีวามเสีย่งในระดบัที่สงูกว่าการลงทุนในประเทศตลาดเกดิใหม่และประเทศที่พฒันาแลว้ (developed markets) ความเสีย่งดงักล่าวอาจสง่ผล
กระทบต่อหลกัทรพัย์ที่กองทุนลงทุน เช่น ความเสี่ยงที่เกิดจากกฎเกณฑ์และข้อก าหนดในการลงทุนหรอืการเรยีกคืนทรพัย์สนิหรอืสิทธิ
กลบัคืนสู่ประเทศนัน้ๆ (investment and repatriation restrictions) ความเสี่ยงที่เกิดจากความผนัผวนของอัตราแลกเปลี่ยน ความเสี่ยง
เกีย่วกบัสกุลเงนิท้องถิน่ ความเสีย่งที่เกดิจากโอกาสทีต่ลาดในประเทศนัน้จะเกดิความผนัผวนอย่างผดิปกตเิมื่อเทียบกบัประเทศที่พฒันาแล้ว 
ความเสีย่งจากการแทรกแซงของภาครฐัต่อภาคเอกชน ความจ ากดัขอ้มูลที่เปิดเผยต่อผูล้งทุน หรอืระดบัความเครง่ครดัในกฎเกณฑท์ี่ต ่ากว่า
ในการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ลงทุน การก ากบัดูแลการซื้อขายหลกัทรพัย์ ความจ ากดัในจ านวนตราสารที่มีสภาพคล่องเมื่อเทียบกบัตลาดใน
ประเทศที่พฒันาแล้ว ระดบัการพฒันาในระบบเศรษฐกจิและการเมอืงในระดบันานาชาต ิมาตรฐานการก ากบัดูแลกจิการและการรายงานทาง
การเงนิของบรษิทัจดทะเบยีน ตน้ทุนในการท าธรุกรรม เป็นตน้ 

7. ควำมเส่ียงด้ำนภำษี (Tax Considerations)  
การเปลี่ยนแปลงทีเ่กีย่วกบัภาษใีนประเทศเวยีดนาม หรอืนโยบายทีเ่กีย่วขอ้งกบัภาษแีละการลงทุนของประเทศเวยีดนาม ที่มผีลต่อผูล้งทุน
ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ อาจมผีลกระทบต่อมูลค่าเงนิลงทุนของกองทุน หรอืกระทบต่อความสามารถในการสรา้งผลตอบแทนให้ผู้
ลงทุน และผลตอบแทนจากการลงทุนของผูล้งทุนต่างประเทศอาจแตกต่างจากผลตอบแทนทีผู่ล้งทุนในประเทศไดร้บั 

8. ควำมเส่ียงจำกกำรบริหำรจดักำรเชิงรุก (Active Management) ผู้จดัการกองทุนจะพิจารณาเลือกลงทุนในหลกัทรพัย์รายตวั และ
ก าหนดสดัส่วนการลงทุนที่เหมาะสมกบัสถานการณ์แต่ละขณะ ทัง้น้ี  เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงคใ์นการลงทุนของกองทุน โดยการบรหิาร
จดัการเชงิรุกดงักล่าว ความสามารถในการบรหิารจดัการกองทุนของผูจ้ดัการกองทุนมสีว่นส าคญัโดยจะมกีระบวนการวเิคราะหแ์ละจดัการ
ความเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้งกบัการลงทุนของกองทุน แต่มไิดร้บัประกนัวา่จะไดผ้ลส าเรจ็ตามเป้าหมาย 
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(1)  กองทุนรวมน้ีเป็นกองทุนรวมท่ีมีกำรก ำหนดประเภทของผู้ลงทุน หรือมีกำรแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนหรือไม่ อย่ำงไร ? 
 เป็นกองทุนรวมส าหรบัผูล้งทุนทัว่ไป และมกีารแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน 

(2)  กองทุนรวมน้ีมีจ ำนวนเงินทุนโครงกำรเท่ำใด  ? 

           5,000 ลา้นบาท  
           บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธดิ าเนินการเพิม่เงนิทุนจดทะเบยีนของกองทุนตามความเหมาะสม 

(3)    กองทุนน้ีเหมำะสมท่ีจะเป็นทำงเลือกส ำหรบัเงินลงทุนลกัษณะใด และผู้ลงทุนควรลงทุนในระยะเวลำเท่ำใด ? 
ผูล้งทุนที่สามารถรบัความผนัผวนของราคาหุน้ทีก่องทุนรวมไปลงทุนซึง่อาจจะปรบัตวัเพิม่สูงขึน้ หรอืลดลงจนต ่ากว่ามูลค่าที่ลงทุน
และท าใหข้าดทุนได ้
เหมาะกบันกัลงทุนทีต่อ้งการกระจายการลงทุนไปยงัตราสารทุนประเทศเวยีดนาม โดยเขา้ใจความผนัผวนและยอมรบัความเสีย่ง
ของการลงทุนในตราสารทุนประเทศเวยีดนาม และรบัความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่นได ้โดย 
ชนิดสะสมมลูคา่ (ชื่อยอ่ : PRINCIPAL VNEQ-A) :  
เหมาะกบัผูล้งทุนประเภทบุคคลธรรมดา ทีต่อ้งการรบัรายไดจ้ากสว่นต่างจากการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการ
ลงทุน (Total return) 

ชนิดผูล้งทุนสถาบนั (ชื่อยอ่ : PRINCIPAL VNEQ-I) :  
เหมาะส าหรบัผู้ลงทุนประเภทนิติบุคคล/สถาบัน ที่ต้องการรบัรายได้จากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital Gain) และสะสม
ผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return) โดยก าหนดขัน้ต ่าในการลงทุนสงูกวา่หน่วยลงทุนชนิดอื่น 

ทัง้น้ี ผูล้งทุนบุคคลธรรมดา และผูล้งทุนสถาบนัสามารถลงทุนไดใ้นหน่วยลงทุนทุกชนิดตามเงื่อนไขที่กองทุนก าหนด ทัง้น้ี บรษิทั
จดัการขอสงวนสทิธใินการเพิม่เตมิ เปลี่ยนแปลงปรบัปรุง หรอืเปิดบรกิารหน่วยลงทุนชนิดที่ยงัไม่ได้เปิดให้บรกิาร เพื่อเพิม่ความ
สะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน และค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นส าคัญ โดยบริษัทจดัการจะติดประกาศ
รายละเอยีดการใหบ้รกิารดงักล่าว ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนั ก่อนวนัเปลีย่นแปลง ทีท่ าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานที่
ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืที่ใช้ในการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน  และประกาศผ่านทางเวบ็ไซด์ของบรษิทัจดัการให้
ทราบ 

ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม (ชื่อยอ่ : PRINCIPAL VNEQ-C) (ยงัไมเ่ปิดใหบ้รกิาร)  :  
เหมาะส าหรบัผูล้งทุนประเภทกลุ่มบุคคล นิตบิุคคล/สถาบนัทีบ่รษิทัจดัการก าหนด อาท ิผูล้งทุนกลุ่มกองทุนส ารองเลี้ยงชพี กองทุน
สว่นบุคคลภายใตก้ารบรหิารของบรษิทัจดัการ รวมถงึกลุ่มผูล้งทุนอื่นทีบ่รษิทัจดัการประกาศเพิม่เตมิในอนาคต เป็นตน้  
โดยเปิดโอกาสใหผู้ล้งทุนรบัรายไดจ้ากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return) 
ทัง้น้ี บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการเปลีย่นแปลง/เพิม่เตมิผูล้งทุนประเภทกลุ่มบุคคล นิตบิุคคล/สถาบนัเพื่อลงทุนในชนิดผูล้งทุน
กลุ่มได้ โดยบรษิทัจดัการจะตดิประกาศรายละเอยีดล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนั ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง และประกาศผ่านทางเวบ็ไซด ์
ของบรษิทัจดัการใหท้ราบ 

 (4)   ปัจจยัใดท่ีมีผลกระทบอย่ำงมีนัยส ำคญัต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน ?  
           - กองทุนรวมน้ีลงทุนกระจกุตวัในประเทศเวยีดนาม ผูล้งทุนจงึควรพจิารณาการกระจายความเสีย่งของพอรต์การลงทุน 
             โดยรวมของตนเองดว้ย 
           - การเปลีย่นของราคาหลกัทรพัยท์ีก่องทุนลงทุนอนัเน่ืองมาจากการเปลีย่นแปลงของภาวะเศรฐกจิ สงัคม และการเมอืงของ 
             ประเทศทีล่งทุน ซึง่เป็นปัจจยัหลกัทีม่ผีลกระทบอยา่งมนียัส าคญัต่อเงนิลงทุนของผูล้งทุน  
          -  กองทุนอาจลงทุนในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าเพื่อเพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารการลงทุน กองทุนจงึมคีวามเสี่ยงมากกวา่กองทุนรวม  
             ที่ลงทุนในหลกัทรพัยอ์้างอิงโดยตรง เน่ืองจากใช้เงนิลงทุนในจ านวนที่น้อยกว่าจงึมกี าไร/ขาดทุนสูงกว่าการลงทุนในหลกัทรพัย์ 
             อา้งองิโดยตรง 
          -  การเปลี่ยนแปลงของอตัราแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศ โดยกองทุนอาจลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อ 
             ป้องกนัความเสีย่งที่เกี่ยวขอ้งกบัอตัราแลกเปลี่ยนเงนิตรา ที่อาจเกิดขึ้นไดจ้ากการลงทุนในต่างประเทศตามความเหมาะสมและ  
             สภาวการณ์ในแต่ละขณะขึน้อยูก่บัดุลยพนิิจที่ผูจ้ดัการกองทุนเหน็เหมาะสม ซึ่งกองทุนอาจไดร้บัผลขาดทุนจากอตัราแลกเปลี่ยน 
             หรอืไดร้บัเงนิคนืต ่ากวา่เงนิลงทุนเริม่แรกได้ 

ค ำถำม-ค ำตอบเก่ียวกบักองทุนรวม 
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          -  กองทุนรวมน้ีอาจลงทุนในหรอืมไีวซ้ึ่งสญัญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ตอบแทน ท าใหก้องทุนรวมน้ีมคีวามเสีย่ง  
            มากกวา่กองทุนรวมอื่น  จงึเหมาะสมกบัผูล้งทุนทีต่อ้งการผลตอบแทนสงูและรบัความเสีย่งไดส้งูกวา่ผูล้งทุนทัว่ไป 
          -  กองทุนมแีนวทางการบรหิารจดัการเชงิรุก (Active Management) โดยมเีป้าหมายชนะดชันีมาตรฐาน กองทุนจงึมคีวามเสีย่งที่ 
             กลยทุธก์ารลงทุน การวเิคราะหห์ลกัทรพัยท์ีล่งทุน และปัจจยัอื่นๆทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจลงทุนของผูจ้ดัการกองทุน อาจท าใหไ้ม่  
             บรรลุวตัถุประสงคด์งักล่าว รวมถงึการคดัเลอืกหลกัทรพัยท์ีก่องทุนจะลงทุน (Security selection risk) ซึง่มโีอกาสที่หลกัทรพัยท์ี ่
             ลงทุนมรีาคาลดลง เน่ืองจากการวเิคราะหห์ลกัทรพัย ์ธุรกจิอุตสาหกรรม แนวโน้มภาวะเศรษฐกจิและตลาดทุน หรอืศกัยภาพโดย 
             เปรยีบเทยีบกบัหุน้อื่นๆไมเ่ป็นไปตามทีไ่ดป้ระเมนิไว้ 

- อย่างไรกต็ามผูจ้ดัการกองทุนจะปรบักลยุทธก์ารลงทุนใหเ้หมาะสมกบัสภาวการณ์ในแต่ละขณะ เพื่อสรา้งผลตอบแทนที่ดจีากการ  
  ลงทุน และค านึงถงึความเสีย่งทีจ่ะเกดิขึน้เป็นส าคญั  

 (5)  กองทุนรวมน้ีเป็นกองทุนท่ีมีผู้ประกนัเงินลงทุน หรือเป็นกองทุนรวมท่ีมุ่งเน้นจะคุ้มครองเงินต้นหรือไม่ อย่ำงไร 
          กองทุนน้ีไมม่ผีูป้ระกนัเงนิลงทุนและไมคุ่ม้ครองเงนิต้น 

     (6)  รอบระยะเวลำบญัชีของกองทุน ? 
          วนัทีส่ิน้สดุรอบบญัช ี: วนัที ่30 กนัยายน 
          วนัทีส่ิน้สดุรอบบญัชคีรัง้แรก : วนัที ่30 กนัยายน 2561 
          ประมาณไมเ่กนิ 1 ปี นบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัถดัจากวนัจดทะเบยีนกองทรพัยส์นิเป็นกองทุนรวม  

      (7) กำรลงทุนในกองทุนรวมน้ีควรเปรียบเทียบกบัตวัชี้วดั (Benchmark) ใด? และควรลงทุนในกองทุนรวมน้ีเป็น 
      ระยะเวลำเท่ำใด?  

การลงทุนในกองทุนรวมน้ีควรเปรยีบเทยีบกบัดชันี VN30 Total Return Index โดยอตัราผลตอบแทนขา้งตน้จะปรบัดว้ยอตัรา
แลกเปลีย่น เพื่อค านวณผลตอบแทนเป็นสกุลบาท ณ วนัที่ค านวณผลตอบแทน 
ทัง้น้ี บรษิทัจดัการจะแจง้ถงึการเปลีย่นแปลงตวัชีว้ดั และ/หรอืสดัส่วนของตวัชีว้ดัดงักล่าวใหแ้ก่ส านักงาน ก.ล.ต. ผูถ้อืหน่วยลงทุน และ
ผูล้งทุนทัว่ไปทราบ โดยจะตดิประกาศไวท้ีส่ านักงานของบรษิทัจดัการ ส านกังานใหญ่และสาขาของผูส้นบัสนุนการขายและรบัซื้อคนื
หน่วยลงทุน รวมถงึประกาศบนเวปไซตข์องบรษิทัจดัการภายในเวลาทีผู่ล้งทุนสามารถใชป้ระโยชน์ของขอ้มลูตดัสนิใจลงทุนได้ 
ระยะเวลาในการลงทุนของผูล้งทุน ขึน้อยูก่บัวตัถุประสงคข์องผูล้งทุน 

ข้อก ำหนดในกำรซ้ือขำยและโอนหน่วยลงทุน 
(1)  กองทุนรวมน้ีมีวิธีกำรขำยและรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนอย่ำงไร   

บรษิทัจดัการก าหนดใหทุ้กวนัท าการแรกของสปัดาห ์เป็นวนัท าการซือ้หน่วยลงทุน โดยผูถ้อืหน่วยสามารถท ารายการไดต้ัง้แต่เวลาเริม่ท า
การถงึเวลา 12.00 น.  
(การเปลีย่นแปลงวนั/เวลาท าการซื้อและขายคนืหน่วยลงทุนเริม่มผีลตัง้แต่วนัที ่13 พฤศจกิายน 2561 เป็นตน้ไป) 
ในกรณีมเีหตุสดุวสิยัหากวนัท าการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนดงักล่าวเป็นวนัทีไ่มส่ามารถท ารายการซือ้หน่วยลงทุนได ้ใหเ้ลื่อนเป็นวนัท าการถดัไป 
โดยตดิต่อไดท้ี่ 
1. บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากดั โทรศพัท ์0-2686-9595  โทรสาร 0-2657-3167 
2. ธนาคารซไีอเอม็บ ีไทย จ ากดั (มหาชน) โทรศพัท์ 0-2626-7777 และสาขาทัว่ประเทศ 
หรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืที ่บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากดั แต่งตัง้ 
ท่านสามารถช าระคา่สัง่ซือ้หน่วยลงทุนเป็นเงนิสด เชค็หรอืดราฟต ์ขดีครอ่มเฉพาะสัง่จา่ย ในนามบญัชจีองซือ้กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ 
เวยีดนาม อคิวติี ้โดยท่านสามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทุนผ่านบญัชธีนาคารดงัต่อไปน้ี 

 

ธนาคารซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
สัง่จ่ำยผ่ำนธนำคำรซีไอเอม็บี ไทย จ ำกดั (มหำชน) 

ประเภทบญัช ี ออมทรพัย ์

ชื่อบญัช ี บญัชจีองซือ้กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เวยีดนาม อคิวติี้ 

บลจ.พรินซิเพิล และผูส้นับสนุนการขายอืน่ๆทีบ่ริษทัจดัการแต่งตัง้ 
สัง่จ่ำยผ่ำนธนำคำรซีไอเอม็บี ไทย จ ำกดั (มหำชน) 
ประเภทบญัช ี ออมทรพัย ์
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ชื่อบญัช ี บลจ.พรนิซเิพลิเพื่อจองซือ้กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เวยีดนาม อคิวติี้ 

สัง่จ่ำยผ่ำนบญัชีธนำคำรไทยพำณิชย ์จ ำกดั (มหำชน) 
ประเภทบญัชี กระแสรายวนั / สาขาถนนวทิยุ 

ช่ือบญัชี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซือ้หน่วยลงทุน 
สัง่จ่ำยผ่ำนบญัชีธนำคำรกสิกรไทย จ ำกดั (มหำชน) 
ประเภทบญัชี กระแสรายวนั / สาขาสยามสแควร์ 

ช่ือบญัชี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซือ้หน่วยลงทุน 
สัง่จ่ำยผ่ำนบญัชีธนำคำรกรงุไทย จ ำกดั (มหำชน) 

ประเภทบญัช ี กระแสรายวนั / สาขาการไฟฟ้านครหลวงเพลนิจติ 

ชื่อบญัช ี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซือ้หน่วยลงทุน 
สัง่จ่ำยผ่ำนบญัชีธนำคำรกรงุเทพ จ ำกดั (มหำชน) 

ประเภทบญัช ี กระแสรายวนั / สาขาเพลนิจติ 

ชื่อบญัช ี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซือ้หน่วยลงทุน 
สัง่จ่ำยผ่ำนบญัชีธนำคำรกรงุศรีอยธุยำ จ ำกดั (มหำชน) 

ประเภทบญัช ี กระแสรายวนั / สาขาเพลนิจติ ทาวเวอร ์

ชื่อบญัช ี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซือ้หน่วยลงทุน 
สัง่จ่ำยผ่ำนบญัชีธนำคำรแลนด ์แอน เฮ้ำส ์จ ำกดั (มหำชน) 

ประเภทบญัช ี กระแสรายวนั / ส านักลุมพนีิ 

ชื่อบญัช ี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซือ้หน่วยลงทุน 

สัง่จ่ำยผ่ำนบญัชีธนำคำรเกียรตินำคิน จ ำกดั (มหำชน) 

ประเภทบญัชี กระแสรายวนั / ส านักงานใหญ่ 

ช่ือบญัชี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซือ้หน่วยลงทุน 
 

ทัง้น้ี บรษิทัจดัการก าหนดใหว้นัท าการซื้อขายหน่วยลงทุนเป็นวนัท าการของธนาคารพาณิชยไ์ทย และวนัท าการของประเทศทีเ่กี่ยวขอ้ง
กบัการลงทุน (ถ้าม)ี และวนัท าการที่บรษิทัจดัการไม่ไดร้บัผลกระทบจากการรบัช าระค่าซื้อขายหลกัทรพัย์ที่ลงทุน(ถ้าม)ี หรอืธุรกรรม
อื่นๆทีเ่กีย่วขอ้งกบัการลงทุนในต่างประเทศของกองทุน (ถา้ม)ี  
บรษิทัจดัการจะประกาศวนัที่เป็นวนัท าการซื้อขายหน่วยลงทุนให้ทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ ส านักงานของบรษิทัจดัการ หรอื
ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื (ถา้ม)ี และ/หรอืเวป็ไซตข์องบรษิทัจดัการ 
บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปรบัปรงุเปลีย่นแปลงเพิม่เตมิระยะเวลา และ/หรอืวนัและเวลาท าการขายหน่วยลงทุน เพื่อความเหมาะสม 
หรอืเพื่อประโยชน์แก่กองทุนโดยรวม หรอืระงบั เปลี่ยนแปลง หรอืเลื่อนวนัและเวลาท าการขายหน่วยลงทุนเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการ
ลงทุนในต่างประเทศ โดยบรษิทัจดัการจะตดิประกาศรายละเอยีดดงักล่าวล่วงหน้าอยา่งน้อย 7 วนั ก่อนวนัเปลีย่นแปลง ทีท่ีท่ าการทุก
แหง่ของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืทีใ่ช้ในการซือ้ขายหน่วยลงทุน และ/หรอืเวป็ไซตข์อง
บรษิทัจดัการเวน้แต่กรณีทีเ่กดิจากปัจจยัทีค่วบคมุไมไ่ด ้หรอืกรณีจ าเป็นและสมควร บรษิทัจดัการจะแจง้การเปลี่ยนแปลงดงักล่าวโดย
ทนัท ี

กำรรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน 
บรษิทัจดัการก าหนดใหทุ้ก 3 ท าการสดุทา้ยของเดอืน เป็นวนัท าการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน โดยผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถท ารายการได้
ตัง้แต่เวลาเริม่ท าการถงึเวลา 12.00 น  
(การเปลีย่นแปลงวนั/เวลาท าการซื้อและขายคนืหน่วยลงทุนเริม่มผีลตัง้แต่วนัที ่13 พฤศจกิายน 2561 เป็นตน้ไป) 
ทัง้น้ี ในกรณีมเีหตุสดุวสิยัหากวนัท าการขายคนืหน่วยลงทุนดงักล่าว เป็นวนัทีไ่มส่ามารถท ารายการขายคนืหน่วยลงทุนได ้ใหเ้ลื่อน
เป็นวนัท าการถดัไป 

ทัง้น้ี บรษิัทจดัการก าหนดให้วนัท าการซื้อขายหน่วยลงทุนเป็นวนัท าการของธนาคารพาณิชย์ไทย และวนัท าการของประเทศที่
เกีย่วขอ้งกบัการลงทุน (ถา้ม)ี และวนัท าการที่บรษิทัจดัการไมไ่ดร้บัผลกระทบจากการรบัช าระคา่ซือ้ขายหลกัทรพัยท์ีล่งทุน(ถา้ม)ี หรอื
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ธรุกรรมอื่นๆทีเ่กีย่วขอ้งกบัการลงทุนในต่างประเทศของกองทุน (ถา้ม)ี  

บรษิทัจดัการจะประกาศวนัที่เป็นวนัท าการซื้อขายหน่วยลงทุนใหท้ราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ ส านักงานของบรษิทัจดัการ หรอื
ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื (ถา้ม)ี และ/หรอืเวป็ไซตข์องบรษิทัจดัการ 
บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะปรบัปรุงเปลี่ยนแปลงระยะเวลา และ/หรอืวนัและเวลาท าการขายคนืหน่วยลงทุนเพื่อความเหมาะสม 
หรอืเพื่อประโยชน์แก่กองทุนโดยรวม หรอืระงบั เปลี่ยนแปลง หรอืเลื่อนวนัและเวลาท าการขายหน่วยลงทุนเพื่อใหส้อดคล้องกบัการ
ลงทุนในต่างประเทศ โดยไม่ถอืว่าเป็นการแก้ไขโครงการ โดยบรษิทัจดัการจะตดิประกาศรายละเอยีดการใหบ้รกิารดงักล่าว ล่วงหน้า
อยา่งน้อย 7 วนั ก่อนวนัเปลีย่นแปลง ทีท่ีท่ าการทุกแหง่ของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืที่
ใช้ในการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนและ/หรอืเวป็ไซต์ของบรษิทัจดัการ เว้นแต่กรณีที่เกิดจากปัจจยัที่ควบคุมไม่ได้ หรอืกรณีจ าเป็นและ
สมควร บรษิทัจดัการจะแจง้การเปลี่ยนแปลงดงักล่าวโดยทนัท ี
ทัง้น้ี บรษิทัจดัการจะด าเนินการช าระเงนิให้ผู้ขายคนืหน่วยลงทุนภายใน 5 วนัท าการนับตัง้แต่วนัถดัจากวนัค านวณราคารบัซื้อคนื
หน่วยลงทุน 

(2) กรณีใดท่ีบริษทัจดักำรกองทุนรวมสงวนสิทธิไม่ขำยหน่วยลงทุน ? 
- ในกรณีที่บุคคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหน่ึงในสามของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายไดแ้ล้วทัง้หมด

เวน้แต่ไดร้บัการยกเวน้ตามประกาศก าหนด 

- ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการพจิารณาเหน็ว่าค าสัง่ซือ้ใดจะมผีลกระทบต่อกองทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยรวม หรอืท าใหเ้กดิความเสีย่ง
ทางกฎหมาย ความเสี่ยงด้านภาษี หรือความเสี่ยงต่อชื่อเสียงของบริษัทจดัการหรือกองทุน บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิไม่
ด าเนินการตามค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนนัน้ โดยไมจ่ าเป็นตอ้งแจง้ใหผู้ล้งทุนทราบก่อนด าเนินการ 

- บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธิที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนกบัหรอืเพื่อประโยชน์ของประเทศสหรฐัอเมรกิา พลเมื อง
สหรฐัอเมรกิาหรอืผูท้ี่มถีิน่ฐานอยู่ในประเทศสหรฐัอเมรกิา หรอืบุคคลซึ่งโดยปกติมถีิน่ที่อยู่ในสหรฐัอเมรกิา รวมถงึกองทรพัยส์นิ
ของบุคคลดงักล่าวและบรษิทัหรอืห้างหุ้นส่วนซึ่งจดัให้มขีึ้นและด าเนินกิจกรรมในอเมรกิา ซึ่งอาจท าให้บรษิทัจดัการและ/หรอื
กองทุนมีความเสี่ยงทางกฏหมาย ความเสี่ยงด้านภาษี หรือความเสี่ยงอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับกฏหมาย Foreign Account Tax 
Compliance Act (“FATCA”) และ/หรอืกฏหมายอื่นทัง้ในและต่างประเทศทีม่ลีกัษณะเดยีวกนั 

(3) กองทุนรวมน้ีมีข้อก ำหนดเก่ียวกบักำรเล่ือนก ำหนดเวลำช ำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทุน กำรไม่ขำยหรือไม่รบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน
ตำมค ำสัง่ท่ีรบัไว้แล้ว และกำรหยดุรบัค ำสัง่ซ้ือหรือขำยคืนหน่วยลงทุน ไว้อย่ำงไร ?  
3.1  บรษิทัจดัการอาจเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนคนืแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่คี าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนของกองทุนรวม

เปิดไวแ้ล้วได ้เฉพาะในกรณีทีก่ าหนดไวด้งัต่อไปน้ี  
(1)  บรษิทัจดัการกองทุนรวมพจิารณาแลว้ มคีวามเชื่อโดยสุจรติและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที่เขา้เหตุดงัต่อไปน้ี โดยไดร้บัความ

เหน็ชอบของผูด้แูลผลประโยชน์แลว้  
(ก) มเีหตุจ าเป็นท าใหไ้มส่ามารถจ าหน่าย จา่ย โอน หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิของกองทุนรวมเปิดไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล หรอื  
(ข) มเีหตุที่ท าใหก้องทุนรวมไม่ไดร้บัช าระเงนิจากหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิที่ลงทุนไวต้ามก าหนดเวลาปกต ิซึ่งเหตุดงักล่าว

อยูน่อกเหนือการควบคมุของบรษิทัจดัการกองทุนรวม  
(2) มคี าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไวแ้ล้ว แต่ในช่วงระยะเวลาที่บรษิทัจดัการยงัไม่ไดช้ าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วย

ลงทุน บรษิทัจดัการพบวา่ราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนดงักล่าวไมถู่กตอ้ง และผูด้แูลผลประโยชน์ยงัไม่ไดร้บัรองขอ้มลูในรายงาน
การแก้ไขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคา อย่างไรกด็ใีนส่วนของวธิกีารการชดเชยราคาใหแ้ก่ผูล้งทุน บรษิทัจดัการ
จะปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอื คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน
ก าหนด 

(3) มคี าสัง่ขายคนืก่อนหรอืในช่วงระยะเวลาทีบ่รษิทัจดัการพบวา่ ราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผูดู้แลผลประโยชน์ยงั
ไม่ได้รบัรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคา อย่างไรก็ดใีนส่วนของวธิกีารการชดเชย
ราคาให้แก่ผูล้งทุน บรษิทัจดัการจะปฏิบตัใิห้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
หรอื คณะกรรมการกากบัตลาดทุนก าหนด 

3.2  การเลื่อนก าหนดการช าระเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทุนแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนตาม 3.1 (1) (2) หรอื (3) ใหบ้รษิทัจดัการปฏบิตัติาม
หลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี  
(1) เลื่อนก าหนดช าระเงนิค่าขายคนืได้ไม่เกิน 10 วนัท าการนับตัง้แต่วนัท าการที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมคี าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนนัน้ 

เวน้แต่ไดร้บัการผอ่นผนัจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
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(2) แจง้ผูถ้อืหน่วยลงทุนที่มคี าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไวแ้ล้วใหท้ราบถงึการเลื่อนก าหนดการช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุน ตลอดจน
เปิดเผยต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนรายอื่นและผูล้งทุนทัว่ไปใหท้ราบเรื่องดงักล่าวดว้ยวธิกีารใดๆโดยพลนั 

(3) แจง้การเลื่อนก าหนดการช าระเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทุน และจดัท ารายงานที่แสดงเหตุผลของการเลื่อน และหลกัฐานการไดร้บั
ความเหน็ชอบจากผูดู้แลผลประโยชน์ตามขอ้ 3.1 (1) หรอืการรบัรองขอ้มลูจากผูดู้แลผลประโยชน์ตามขอ้ 3.1 (2) ใหส้ านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลนั โดยบรษิทัจดัการอาจมอบหมายใหผู้ด้แูลผลประโยชน์ด าเนินการดงักล่าวแทนกไ็ด ้  

(4) ในระหว่างการเลื่อนก าหนดช าระค่าขายคนื หากมผีูถ้ือหน่วยลงทุนสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดงักล่าว ให้บรษิทัจดัการ
กองทุนรวมรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนนัน้ โดยตอ้งช าระคา่ขายคนืแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนตามล าดบัวนัทีส่ง่ค าสัง่ขายคนืก่อนหลงั 

(4) วิธีกำรสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเป็นอย่ำงไร? 

• กำรสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนกรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนปลำยทำง  
ผู้สนใจลงทุนสามารถสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนมาจากชนิดหน่วยลงทุนอื่น (ระหว่างชนิดหน่วยลงทุน) หรอืกองทุนอื่นภายใต้การ
บรหิารของบรษิทัจดัการไดทุ้กวนัท าการ ตามเงื่อนไขการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนตาม วธิกีาร วนัเวลา และราคาสัง่ซือ้หน่วยลงทุน 

• กำรสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนกรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนต้นทำง 
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปชนิดหน่วยลงทุนอื่น (ระหว่างชนิดหน่วยลงทุน) หรอืกองทุนอื่นภายใต้การ
บรหิารของบรษิทัจดัการได ้ ตามเงื่อนไขการขายคนืหน่วยลงทุนตาม วธิกีาร วนัเวลา และราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 

(5) กองทุนรวมน้ีก ำหนดวิธีกำรโอนหน่วยลงทุน และข้อจ ำกดักำรโอนไว้อย่ำงไร ? 
ไมม่ขีอ้จ ากดัในการโอนหน่วยลงทุน ทัง้น้ี วธิกีารเป็นไปตามทีน่ายทะเบยีนก าหนด 
บรษิทัจดัการอาจปฏเิสธการโอนหน่วยลงทุน ในกรณีทีก่ารถอืหน่วยลงทุนเกนิขอ้จ ากดัการถอืหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยหลกัเกณฑเ์กีย่วกบัขอ้จ ากดัการถอืหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าทีข่องบรษิทัจดัการ 

(6) ผู้ถือหน่วยลงทุนจะทรำบข้อมลูเก่ียวกบัมูลค่ำทรพัยสิ์นสทุธิ มลูค่ำหน่วยลงทุน และรำคำขำยและรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนได้
จำกช่องทำงใด? 
ท่านสามารถติดตามขอ้มูลกองทุนเกี่ยวกบั มูลค่าทรพัยส์นิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน และราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ของวันท าการซื้อ
ขายหน่วยลงทุนไดภ้ายในวนัท าการถดัไป  
ทัง้น้ี บรษิทัจดัการจะประกาศในเวบ็ไซต์ของบรษิทัจดัการ  อย่างไรก็ตามในกรณีที่ไม่สามารถประกาศทางเวบ็ไซต์ของบรษิทัจดัการ 
ใหบ้รษิทัจดัการขอสงวนสทิธปิระกาศทางช่องทางอื่นแทน อาท ิหนังสอืพมิพร์ายวนั หรอืระบบเผยแพร่ขอ้มูลมลูคา่หน่วยลงทุนที่จดัขึน้
โดยสมาคม (NAV Center) และจะประกาศในช่องทางดงักล่าวขา้งตน้ทนัทโีดยไมช่กัช้า 

ค ำถำมและค ำตอบเก่ียวกบัสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุน  

(1) กองทุนรวมน้ีมีกำรออกและส่งมอบหลกัฐำนแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนหรือไม่ อย่ำงไร ? 
ม ีบรษิทัจดัการจะออกหนงัสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน โดย 
• นายทะเบยีนหน่วยลงทุนจะออกและจดัสง่หนงัสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุนใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุน ภายใน 15 วนันบัตัง้แต่วนัถดัจาก

วนัสิน้สดุระยะเวลาการเสนอขายครัง้แรก 
• นายทะเบยีนจะออกและจดัสง่หนงัสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน  ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย ์ภายใน 5 วนัท าการนบัแต่

วนัขายหน่วยลงทุน/วนัรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน  
บรษิทัจดัการและนายทะเบียนขอสงวนสทิธทิี่จะเปลี่ยนรูปแบบของเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุนจากหนังสอืรบัรองสทิธใิน
หน่วยลงทุนเป็นสมุดบญัชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทุน หรอืรูปแบบอื่นที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  อนุญาต โดยบรษิทัจดัการ
จะตดิประกาศรายละเอยีดทีเ่กี่ยวขอ้ง ที่ทีท่ าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานที่ตดิต่อของผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซื้อ
คนืทีใ่ชใ้นการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน ล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลีย่นแปลง  

(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ีอำจถกูจ ำกดัสิทธิในเร่ืองใด ภำยใต้เง่ือนไขอย่ำงไร ?  
ผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ีอาจถูกจ ากดัสทิธ ิดงัน้ี 
• กองทุนรวมน้ีอาจไม่ไดร้บัการจดทะเบยีนหากมกีารจดัสรรหน่วยลงทุนใหก้ลุ่มบุคคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัใดเกนิ 1 ใน 3 ของ

จ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด เวน้แต่เขา้ขอ้ยกเวน้ตามทีส่ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 
• ในกรณีที่บุคคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัใดถอืหน่วยลงทุนเกนิกว่าหน่ึงในสามของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายไดแ้ล้วทัง้หมด 

บรษิทัจดัการหรอืบรษิทัหลกัทรพัยท์ี่เป็นเจ้าของบญัชีแบบไม่เปิดเผยชื่อผู้ถอืหน่วยลงทุน (omnibus account) จะไม่นับคะแนน
เสยีงของบุคคลหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนันัน้ในสว่นทีเ่กนิกวา่หน่ึงในสามของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด 
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• บริษัทจดัการอาจปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุน ในกรณีที่การถือหน่วยลงทุนเกินข้อจ ากัดการถือหน่วยลงทุนตามประกาศ
คณะกรรมการคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑเ์กี่ยวกบัขอ้จ ากดัการถอืหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที่ของ
บรษิทัจดัการ 

(3) กองทุนรวมน้ีมีช่องทำงและวิธีกำรร้องเรียนให้ผู้ลงทุนอย่ำงไร ? 
สามารถรอ้งเรยีนไดท้ี่ 
• บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากดั ทีส่ว่นก ากบัและดูแลการปฏบิตังิาน  

ทีอ่ยู ่44 อาคาร ธนาคาร ซไีอเอม็บ ีไทย ชัน้ 16 ถนนหลงัสวน แขวงลุมพนีิ เขตปทุมวนั กรงุเทพฯ 10330 
โทรศพัท ์0-2686-9500 หรอื 0-2686-9508 หรอื 0-2686-9513 หรอืทางโทรสาร 0-2657-3166 

• ผูด้แูลผลประโยชน์ : ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) 
ฝ่ายบรกิารธรุกจิหลกัทรพัย ์(ธล.) ชัน้ 19 
1 ซอยราษฎรบ์ูรณะ 27/1 ถนนราษฎรบ์ูรณะ แขวงราษฎรบ์ูรณะ เขตราษฎรบ์ูรณะ กรงุเทพฯ 10140 
โทรศพัท ์02-470-5920 หรอืทางโทรสาร 02-470-1996 

• ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (Help Center) โทร. 1207 

(4) กำรระงบัข้อพิพำทโดยกระบวนกำรอนุญำโตตุลำกำร ตลอดจนวิธีเข้ำสู่กระบวนกำรดงักล่ำวหรือไม่ อย่ำงไร ? 
ไมม่ ี

ค ำถำมและค ำตอบเก่ียวกบับคุคลท่ีเก่ียวข้องกบักำรด ำเนินกำรของกองทุนรวม  

(1) รำยช่ือคณะกรรมกำร (มีผลตัง้แต่วนัท่ี 1 สิงหำคม 2562 เป็นต้นไป) 

• นาย ชอง ว ีย ี                      ประธานกรรมการ 
• นายเจสนั ลอีอง ก๊อก ยวิ   กรรมการ 
• นาย เอฟเฟนดี ้ชาฮูล ฮามดิ                       กรรมการ 
• นาย ฮวน อกีนาซโีอ อยีซ์ากรีเ์ร บาราโอนา   กรรมการ 
• นางสาว วไิลพร ลิว่เกษมศานต์                  กรรมการอสิระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
• นาย บุญศกัดิ ์เจยีมปรชีา                         กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ 
• คณุจมุพล สายมาลา               กรรมการบรษิทั และประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

        (2)  รำยช่ือผู้บริหำร (มีผลตัง้แต่วนัท่ี 1 พฤศจิกำยน 2562 เป็นต้นไป) 

• คณุจมุพล สายมาลา             ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
• คณุต่อ อนิทววิฒัน์   ประธานเจา้หน้าทีพ่ฒันาธรุกจิ         
• คณุโช ซู ฮุน, CPA   ประธานเจา้หน้าทีป่ฏบิตักิาร  
• คณุวนิ พรหมแพทย,์ CFA            ประธานเจา้หน้าทีก่ารลงทุน  
• คณุวศิณุ รุง่ขวญัศริโิรจน์, CFA             หวัหน้าฝ่ายบรหิารความเสีย่ง 
• คณุวนิดา ดวงพตัรา              หวัหน้าฝ่ายก ากบัการปฏบิตังิาน 

 (3)   จ ำนวนกองทุนรวมภำยใต้กำรบริหำรจดักำรของบริษทั (ข้อมลู ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2562) 

มกีองทุนรวมทัง้หมดภายใตก้ารบรหิารจดัการของบรษิทั จ านวน 57 กองทุน 

(4)   มลูค่ำทรพัยสิ์นสทุธิภำยใต้กำรบริหำรจดักำรของบริษทั (ข้อมลู ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2562) 

มลูคา่ทรพัยส์นิสทุธภิายใตก้ารบรหิารจดัการของบรษิทั 76,936,790,378.58 บาท 

(5)   คณะกรรมกำรพิจำรณำกำรลงทุน 

• คณุวนิ พรหมแพทย,์ CFA   ประธานเจา้หน้าทีก่ารลงทุน  
• คณุวศิณุ รุง่ขวญัศริโิรจน์, CFA  ผูอ้ านวยการอาวโุสดา้นบรหิารความเสีย่ง 
• คณุชนยักานต ์สวสัดฤิกษ์   ผูจ้ดัการกองทุน 
• คณุวทิยา เจนจรสัโชต,ิ CISA  ผูจ้ดัการกองทุน 
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• คณุวสชุนม ์ทรายแกว้, CFA  ผูจ้ดัการกองทุน 
• คณุวศนิ ปรธิญั, CFA   ผูจ้ดัการกองทุน 
• คณุวริยิา โภไคศวรรย ์   ผูจ้ดัการกองทุน 
• คณุธนทั เจตจนัทรป์ระภา, CFA  ผูจ้ดัการกองทุน 
• คณุปณิธ ิจติรโีภชน์   ผูจ้ดัการกองทุน 
• คณุปณุยนุช บุณยรตัพนัธุ์   ผูจ้ดัการกองทุน 
• คณุธนา เชนะกุล, CFA   ผูจ้ดัการกองทุน 
• คณุวรณุ ทรพัยท์วกุีล   ผูจ้ดัการกองทุน 
• คณุชาตร ีมชียัเจรญิยิง่   ผูจ้ดัการกองทุน 
• คณุปิยะศกัดิ ์ดวงบณัฑติกุล  ผูจ้ดัการกองทุน 
• คณุประพจน์ อว้นเจรญิกุล   ผูจ้ดัการกองทุน  

 (6)  รำยช่ือผู้จดักำรกองทุน 

• คณุวิน พรหมแพทย,์ CFA  
ประวตักิารศกึษา 
พ.ศ. 2543 – 2545                     ปรญิญาโท สาขาบรหิารธรุกจิ จาก Erasmus University  
พ.ศ. 2537 - 2541                      ปรญิญาตร ีสาขาเศรษฐศาสตร ์(หลกัสตูรภาษาองักฤษ) มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
ประสบการณ์ท างาน 
พ.ศ. 2558 - ปัจจบุนั                   ประธานเจา้หน้าทีก่ารลงทุน บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากดั 
พ.ศ. 2555 - 2558                      หวัหน้ากลุ่มงานลงทุนและรองโฆษก ส านักงานประกนัสงัคม 
พ.ศ. 2548 - 2555                      หวัหน้างานลงทุนต่างประเทศและอสงัหรมิทรพัทย,์ ส านักงานประกนัสงัคม 
พ.ศ. 2547 - 2548                      หวัหน้างานบรหิารความเสีย่ง, ส านกังานประกนัสงัคม 
พ.ศ. 2546 - 2547                      ผูช้่วยผูจ้ดัการกองทุน, ส านักงานประกนัสงัคม 
พ.ศ. 2544 - 2546                      นกัวเิคราะหก์ารลงทุน, ส านักงานประกนัสงัคม 
พ.ศ. 2544                                Summer Associated (ปัจจบุนัคอื AJF) 

• คณุวศิน ปริธญั, CFA 
ประวตักิารศกึษา 
พ.ศ. 2548 - 2551           ปรญิญาตรวีศิวกรรมศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาวศิวกรรมอุตสาหการ จฬุาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั 
ประสบการณ์ท างาน 
พ.ศ. 2558 - ปัจจบุนั          ผูจ้ดัการกองทุน บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากดั 
พ.ศ. 2557 - 2558             ผูจ้ดัการกองทุน บลจ.ฟินนัซ่า 
พ.ศ. 2557 - 2557            ผูช้่วยอ านวยการ ฝ่ายลงทุน กรงุไทย แอกซ่า ประกนัชวีติ 
พ.ศ. 2556 - 2557             ผูช้่วยอ านวยการ ฝ่ายวาณิชธนกจิ บล.ฟินนัซ่า 
พ.ศ. 2554 - 2556             ผูช้่วยผูจ้ดัการกองทุน ฝ่ายลงทุน บลจ.ฟินนัซ่า 
พ.ศ. 2553 - 2554             ผูช้่วยผูจ้ดัการ ฝ่ายลูกคา้บุลคล บล.กสกิร 
พ.ศ. 2552 - 2553             Management Trainee, ไอดเีอส แมนูแฟคเจอรงิ 

• คณุธนัท เจตจนัทรป์ระภำ, CFA 
ประวตักิารศกึษา 
พ.ศ. 2551 - 2555                        ปรญิญาตร ีพาณิชยศาตรแ์ละการบญัชภีาคภาษาองักฤษ (BBA) สาขาการเงนิ    
                                            มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
ประสบการณ์ท างาน 
พ.ศ. 2556 - ปัจจบุนั                     ผูจ้ดัการกองทุนกลุ่มตราสารทุน, บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากดั 
พ.ศ. 2555 - 2556                        นกัวเิคราะหห์ลกัทรพัย,์  บล.โนมรูะ พฒันสนิ จ ากดั 
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• คณุปณุยนุช บณุยรตัพนัธุ์ 
ประวตักิารศกึษา 
พ.ศ. 2556 - 2557  ปรญิญาโท Finance มหาวทิยาลยั Lancaster 
พ.ศ. 2549 - 2553  ปรญิญาตร ีคณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัช ีจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
ประสบการณ์ท างาน  
พ.ศ. 2560 - ปัจจบุนั  ผูจ้ดัการกองทุน บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากดั 
พ.ศ. 2559 - 2560   ผูช้่วยผูจ้ดัการกองทุน บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน กสกิรไทย จ ากดั 
พ.ศ. 2557 - 2558  นกัวเิคราะหก์ารลงทุน บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน กสกิรไทย จ ากดั 

• คณุชำตรี มีชยัเจริญย่ิง 
ประวตักิารศกึษา 
พ.ศ. 2554 - 2555  ปรญิญาโท MSC QUANTITATIVE FINANCE LANCASTER UNIVERSITY 
พ.ศ. 2548 - 2552  ปรญิญาตร ีบรหิารธรุกจิ สาขาการธนาคารและการเงนิ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
ประวตักิารท างาน 
พ.ศ. 2561 - ปัจจบุนั  ผูจ้ดัการกองทุน บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากดั 
พ.ศ. 2560 - 2561  ผูจ้ดัการกองทุนฝ่ายลงทุนต่างประเทศ บลจ. ไทยพาณิชย ์จ ากดั 
พ.ศ. 2559 - 2560  นกัวจิยัฝ่ายการลงทุนตราสารทุน บลจ. ไทยพาณิชย ์จ ากดั 
พ.ศ. 2557 - 2558  วาณิชธนากร ฝ่ายวาณิชธนกจิ  ธนาคารกรงุเทพ จ ากดั (มหาชน) 
พ.ศ. 2555 - 2557  นกัวเิคราะห ์PORTFOLIO MANAGEMENT ธนาคารกรงุเทพ จ ากดั (มหาชน) 
พ.ศ. 2552 - 2554  นกัวเิคราะห ์FPRI ADVISORY CO LTD (ปัจจบุนัคอืมลูนิธสิถาบนัวจิยันโยบาย

เศรษฐกจิการคลงั) 

 (7)   ผู้สนับสนุนกำรขำยหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน  
ธนาคารซไีอเอม็บ ีไทย จ ากดั (มหาชน) โทร 0-2626-7777  
หรอืผูส้นบัสนุนการขายและรบัซือ้คนือื่นๆ ที ่บลจ. แต่งตัง้ 

(8) ใครเป็นผู้ดแูลปรบัปรงุรำยช่ือผู้ถือหน่วยลงทุนเพ่ือให้กำรช ำระเงินและจดัสรรหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นไป
อย่ำงถกูต้อง ? 
บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากดั โทรศพัท ์0-2686-9595  

(9)   ใครเป็นผู้เกบ็รกัษำทรพัยสิ์นและดแูลบริษทัจดักำรให้ปฏิบติัตำมข้อก ำหนดกำรลงทุนท่ีตกลงไว้ ? 
ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) โทร.02-273-2997, 02-470-3207 
นอกจากหน้าทีต่ามทีก่ าหนดไวใ้นสญัญาแต่งตัง้ ผูดู้แลผลประโยชน์ยงัมหีน้าทีต่ามกฎหมายในการรกัษาประโยชน์ของผูถ้อืหน่วย
ลงทุนดว้ย 

ช่องทำงท่ีผู้ลงทุนสำมำรถทรำบข้อมลูเพ่ิมเติมเก่ียวกบักองทุนรวมน้ี 
ตดิต่อบรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากดั 
โทรศพัท ์0-2686-9500 หรอื 0-2686-9595 หรอืทางโทรสาร 0-2657-3166 
Website: www.principal.th 



กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เวยีดนาม อคิวติี้ 13 

ตำรำงแสดงค่ำใช้จ่ำยท่ีเรียกเกบ็จำกผู้ซ้ือ หรือผู้ถือหน่วยลงทุน หรือกองทุนรวม 

* ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายอื่นๆเป็นอตัราทีร่วมภาษมีลูค่าเพิม่ ภาษธีุรกจิเฉพาะ หรอืภาษอีืน่ใดไวแ้ลว้ และภาษดีงักล่าวจะถอืเป็นภาระของ
กองทุนรวม 

** NAV หมายถงึ มลูค่าทรพัยส์นิทัง้หมดหกัดว้ยมลูค่าหนี้สนิทัง้หมด ทัง้นี้ มลูค่าหนี้สนิทัง้หมดไมร่วมค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผูด้แูล  
ผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทุน ณ วนัทีค่ านวณ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยท่ีเรียกเกบ็
จำกกองทุนรวม* 

รอบบญัชี (ร้อยละของมลูค่ำทรพัยสิ์น ต่อปี) 

อตัรำตำมท่ีระบไุว้ในโครงกำร 

ตัง้แต่วนัท่่ี  
1 ต.ค. 2561 – 
30 ก.ย. 2562  

ตัง้แต่วนัท่่ี  
16 ต.ค. 2560 – 
30 ก.ย. 2561   

เกบ็จริง*,** เกบ็จริง*,** 
1. ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายรวมทัง้หมดที่

ประมาณการได ้(รอ้ยละต่อปีของมลูคา่
ทรพัยส์นิสุทธ)ิ** 

 
ไมเ่กนิรอ้ยละ 5.35 

 
2.3113 

 
2.2094 

o ค่าธรรมเนียมการจดัการ 
           -ชนิดสะสมมลูค่า 
           -ชนิดผูล้งทุนสถาบนั  
           -ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม (ยงัไมเ่ปิดใหบ้รกิาร)  

 
ไมเ่กนิรอ้ยละ 1.61 
ไมเ่กนิรอ้ยละ 1.61 
ไมเ่กนิรอ้ยละ 1.61 

 
1.6052 
1.6052 

- 

 
1.5391 
1.5391 

- 
o ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ 

           -ชนิดสะสมมลูค่า 
           -ชนิดผูล้งทุนสถาบนั 
           -ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม (ยงัไมเ่ปิดใหบ้รกิาร)     

 
ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.33 
ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.33 
ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.33 

 
0.1284 
0.1284 

- 

 
0.1231 
0.1231 

- 
o ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทุน 

           -ชนิดสะสมมลูค่า 
           -ชนิดผูล้งทุนสถาบนั 
           -ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม (ยงัไมเ่ปิดใหบ้รกิาร)    

 
ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.65 
ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.65 
ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.65 

 
0.5351 
0.5351 

- 

 
0.4286 
0.4286 

- 
2.   ค่าใชจ้่ายอื่น ไมเ่กนิรอ้ยละ 2.76 0.0426 0.1186 

o ค่าธรรมเนียมจดัตัง้กองทุน ตามทีจ่่ายจรงิ ไมม่ ี 0.0060 
o ค่าทีป่รกึษาการลงทุน ไมม่ ี ไมม่ ี ไมม่ ี
o ค่าสอบบญัช ี ตามทีจ่่ายจรงิ 0.0020 0.0019 
o ค่าธรรมเนียมธนาคาร ตามทีจ่่ายจรงิ 0.0332 0.0167 
o ค่าใชจ้่ายทีเ่กีย่วขอ้ง ตามทีจ่่ายจรงิ 0.0006 0.0016 
o ค่าโฆษณา ประชาสมัพนัธ ์และ

ส่งเสรมิการขาย 
- ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก 
- หลงัการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก 

 
 

ไมเ่กนิรอ้ยละ 1.07 
ไมเ่กนิรอ้ยละ 1.07 

 
 
- 

0.0068 

 
 

0.0517 
0.0407 
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ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยท่ีเรียกเกบ็จำกกองทุนรวม อตัรำตำมโครงกำร อตัรำท่ีเกบ็จริง 
o ค่าธรรมเนียมการขายหน่วย 

ชนิดสะสมมลูค่า 
ชนิดผูล้งทุนสถาบนั 
ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม (ยงัไมเ่ปิดใหบ้รกิาร)      

 
ไมเ่กนิรอ้ยละ 2.14 ของมลูค่าหน่วยลงทุน 
ไมเ่กนิรอ้ยละ 1.61 ของมลูค่าหน่วยลงทุน 
ไมเ่กนิรอ้ยละ 1.61 ของมลูค่าหน่วยลงทุน 

1.50 

o ค่าธรรมเนียมการรบัซื้อคนืหน่วย 
ชนิดสะสมมลูค่า 
ชนิดผูล้งทุนสถาบนั 
ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม (ยงัไมเ่ปิดใหบ้รกิาร)      

 
ไมเ่กนิรอ้ยละ 1.07 ของมลูค่าหน่วยลงทุน 
ไมเ่กนิรอ้ยละ 1.07 ของมลูค่าหน่วยลงทุน 
ไมเ่กนิรอ้ยละ 1.07 ของมลูค่าหน่วยลงทุน 

ยกเวน้ 

o ค่าธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเขา้ 
ชนิดสะสมมลูค่า 
ชนิดผูล้งทุนสถาบนั 
ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม (ยงัไมเ่ปิดใหบ้รกิาร)      

 
ไมเ่กนิรอ้ยละ 2.14 ของมลูค่าหน่วยลงทุน 
ไมเ่กนิรอ้ยละ 1.61 ของมลูค่าหน่วยลงทุน 
ไมเ่กนิรอ้ยละ 1.61 ของมลูค่าหน่วยลงทุน 

 
ตามเงือ่นไขการขายหน่วยลงทุน 

 

o ค่าธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนออก 
ชนิดสะสมมลูค่า 
ชนิดผูล้งทุนสถาบนั 
ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม (ยงัไมเ่ปิดใหบ้รกิาร)      

 
ไมเ่กนิรอ้ยละ 1.07 ของมลูค่าหน่วยลงทุน 
ไมเ่กนิรอ้ยละ 1.07 ของมลูค่าหน่วยลงทุน 
ไมเ่กนิรอ้ยละ 1.07 ของมลูค่าหน่วยลงทุน 

 
ตามเงือ่นไขการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 

 

o ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน 
ชนิดสะสมมลูค่า 
ชนิดผูล้งทุนสถาบนั 
ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม (ยงัไมเ่ปิดใหบ้รกิาร)      

 
ตามทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็ 
ตามทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็ 
ตามทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็ 

 
ตามทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็ 

 

o ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสทิธใินหน่วย
ลงทุน 
ชนิดสะสมมลูค่า 
ชนิดผูล้งทุนสถาบนั 
ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม (ยงัไมเ่ปิดใหบ้รกิาร)      

 
 

ตามทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็ 
ตามทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็ 
ตามทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็ 

 
 

ตามทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็ 

o ค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลกัทรพัยเ์มือ่มกีารซื้อ
ขายสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน (เกบ็เขา้กองทุน) 
ชนิดสะสมมลูค่า 
ชนิดผูล้งทุนสถาบนั 
ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม (ยงัไมเ่ปิดใหบ้รกิาร)      

 
 

ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.54 ของมลูค่าหน่วยลงทุน 
ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.54 ของมลูค่าหน่วยลงทุน 
ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.54 ของมลูค่าหน่วยลงทุน 

 
ยกเวน้ 

 

ทัง้นี้ บรษิทัจดัการอาจมกีารเพิม่ค่าธรรมเนียมไดไ้มเ่กนิรอ้ยละ 5 ของอตัราค่าธรรมเนียม ภายในรอบระยะเวลา 1 ปี โดยบรษิทัจดัการจะแจง้ใหผู้ล้งทุน
ทราบไมน้่อยกว่า 60 วนั 

ค่าธรรมเนียมเป็นอตัราทีร่วมภาษมีลูค่าเพิม่ ภาษธีุรกจิเฉพาะ หรอืภาษอีืน่ใดไวแ้ลว้ 

*การยกเวน้การเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายในการซื้อขายหลกัทรพัย ์เริม่มผีลตัง้แต่วนัที ่13 พฤศจกิายน 2561 เป็นตน้ไป 

 

ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำย อตัรำตำมโครงกำร  เรียกเกบ็จริง 
 
 - ค่าใชจ้่ายในการซื้อขายหลกัทรพัย ์ ตามทีจ่่ายจรงิ            0.10%  
 หมายเหตุ  * ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายอื่นๆ ไดร้วมภาษมีลูค่าเพิม่ ภาษธีุรกจิเฉพาะ หรอืภาษอีื่นใด และภาษดีงักล่าวจะถอืเป็นภาระ 
                  ของกองทุนรวม 
     
• อตัรำส่วนหมนุเวียนกำรลงทุน : รอ้ยละ 71.69 

• Port Folio Duration : - 

• ผลขำดทุนสงูสดุในช่วง 5 ปี (Maximum Drawdown) : รอ้ยละ – 27.89 
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ตำรำงรำยละเอียดค่ำนำยหน้ำซ้ือขำยหลกัทรพัย ์

ตัง้แต่วนัท่ี  1 ตลุำคม 2561 ถึงวนัท่ี 30 กนัยำยน 2562 

    

อนัดบั รำยช่ือบริษทันำยหน้ำ 
ค่ำนำยหน้ำจำกกำร
ซ้ือขำยหลกัทรพัย ์

(หน่วย : บำท) 

ร้อยละของค่ำ
นำยหน้ำทัง้หมด 

1 VIET CAPITAL SECURITIES CORPORATION 885,124.97 36.42 

2 HO CHI MINH CITY SECURITIES CORPORATION 468,646.97 19.28 

3 SAIGON SECURITIES INCOPORATION 431,939.04 17.77 

4 VNDIRECT SECURITIES CORPORATION 364,875.29 15.01 

5 MAYBANK KIM ENG SECURITIES (VIETNAM) LIMITED 280,051.51 11.52 

รวมค่ำนำยหน้ำทัง้หมด         2,430,637.78  100.00 
 
 
 

รำยละเอียดกำรลงทุน กำรกู้ยืมเงิน และกำรก่อภำระผกูพนั 

ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2562 

    มลูค่ำตำมรำคำตลำด (บำท)*  % NAV 

หลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นต่ำงประเทศ       

 หุน้สามญั / จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์    

  หมวด ธรุกจิการเกษตร           38,687,391.07   1.69  

  หมวด ธนาคาร         293,446,028.68   12.83  

  หมวด วสัดกุ่อสรา้ง           64,667,467.03   2.83  

  หมวด ธรุกจิบรกิารรบัเหมาก่อสรา้ง         331,370,379.93   14.49  

  หมวด พลงังานและสาธารณูปโภค         149,290,782.60   6.53  

  หมวด เงนิทุนและหลกัทรพัย ์           63,918,874.33   2.79  

  หมวด อาหารและเครื่องดื่ม         382,807,880.72   16.74  

  หมวด เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร         146,626,432.42   6.41  

  หมวด อญัมณีเครื่องประดบั           49,797,484.20   2.18  

  หมวด พฒันาอสงัหารมิทรพัย ์         485,906,314.02   21.24  

  หมวด เหลก็         119,753,205.13   5.24  

  หมวด ขนสง่และโลจสิตกิส ์           22,649,777.28   0.99  

 เงนิฝากธนาคาร  17,146,901.28  0.75 

 เงนิฝากธนาคารสกุลต่างประเทศ 142,279,224.14  6.22 
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อ่ืน ๆ           
 ทรพัยส์นิอื่น  1,402,352.00   0.06  

 หน้ีสนิอื่น  (22,353,038.48)  (0.98) 

มลูค่ำทรพัยสิ์นสทุธิ   2,287,397,456.35   100.00 

หมายเหตุ : * มลูคา่ตามราคาตลาดทีร่วมดอกเบีย้คา้งรบัแล้ว   
 

รำยงำนสรปุจ ำนวนเงินลงทุนในตรำสำรแห่งหน้ี เงินฝำกหรือตรำสำรก่ึงหน้ีก่ึงทุน ของกองทุนรวม 
รำยงำนสรปุเงินลงทุน 

กลุ่มของตรำสำร 
มลูค่ำตำม   
รำคำตลำด % NAV 

(บำท)*   
 (ก) ตราสารภาครฐัไทยและตราสารภาครฐัต่างประเทศ   
      - ตราสารภาครฐัไทย - ไมม่ ี- - ไมม่ ี- 
      - ตราสารภาครฐัต่างประเทศ - ไมม่ ี- - ไมม่ ี- 
 (ข) ตราสารที่ธนาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ ธนาคารพาณิชย์ หรอืบรษิทัเงนิทุน   

  

      เป็นผูอ้อก ผูส้ ัง่จา่ย ผูร้บัรอง ผูร้บัอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรอื ผูค้ ้าประกนั 159,426,125.42 6.97 
 (ค) ตราสารทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอือยูใ่นอนัดบัทีส่ามารถลงทุนได ้(investment grade) - ไมม่ ี- - ไมม่ ี- 
 (ง) ตราสารทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอือยูใ่นอนัดบัต ่ากวา่อนัดบัทีส่ามารถลงทุนได ้ 

  

      (investment grade) หรอืตราสารทีไ่มไ่ดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอื - ไมม่ ี- - ไมม่ ี- 
สดัส่วนเงินลงทุนขัน้สงู (upper limit) ท่ีบริษทัจดักำรคำดว่ำจะลงทุนในตรำสำรกลุ่ม (ง)15% NAV   
หมายเหตุ :* มลูค่าตามราคาตลาดทีร่วมดอกเบี้ยคา้งรบัแล้ว  

 
 

 
รำยละเอียดตวัตรำสำรและอนัดบัควำมน่ำเช่ือถือของตรำสำรทุกตวัใน Port         

  ประเภท ผูอ้อก 
ผูค้ ้า/ 

ผูร้บัรอง/ 
ผูส้ลกัหลงั 

วนัครบ
ก าหนด 

อนัดบั 
ความ 
น่าเชื่อถื

อ 

 จ านวนเงนิตน้/ 
มลูคา่หน้าตัว๋  

มลูคา่ตาม 
ราคาตลาด *1 

1 เงนิฝากธนาคาร ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั 
(มหาชน) 

- - AA   17,127,490.99  17,134,694.45 

2 เงนิฝากธนาคาร ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั 
(มหาชน) 

- - AA - 12,206.83 

3 เงนิฝากธนาคาร
สกุลต่างประเทศ 

ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั 
(มหาชน) 

- - AA 142,279,224.14 142,279,224.14 

 หมายเหตุ : 

*1 มลูคา่ตามราคาตลาดที่รวมดอกเบีย้คา้ง
รบัแลว้     
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ผลกำรด ำเนินกำรของกองทุนรวม 

 

 
หมายเหตุ :    - เอกสารการวดัผลการด าเนินงานของกองทุนรวมฉบบันี้ไดจ้ดัท าตามมาตรฐานการวดัผลการด าเนินงานของกองทุนรวมของสมาคม 

  บรษิทัจดัการลงทุน 
- ตวัชีว้ดั (Benchmark) คอื อตัราผลตอบแทนของการลงทุนในดชันี VN30 Total Return Index 
* NAV ณ วนัที ่30 ก.ย. 2562 
 

ผลกำรด ำเนินงำนส้ินสุด  
ณ วนัท่ี  30 ก.ย 2562 

นับจำกวนัเร่ิม
โครงกำร 

(16 ต.ค. 60) 

ผลกำรด ำเนินงำนย้อนหลงั 
 (ร้อยละต่อปี) 

3 เดือน 
(28 มิ.ย. 62) 

6 เดือน 
(29 มี.ค. 62) 

1 ปี 
(28 ก.ย. 61) 

มลูค่าหน่วยลงทุน (บาท)     

   ชนิดสะสมมลูค่า 8.6816* 8.4086 9.0999 10.3227 

   ชนิดผูล้งทุนสถาบนั 8.7497* 8.4739 9.1704 10.4025 

กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เวยีดนาม อคิวติี้     

   ชนิดสะสมมลูค่า -6.97% 3.25% -4.60% -15.82% 

   ตวัชีว้ดั (Benchmark) 2.68% 7.39% -0.38% -10.56% 

   ชนิดผูล้งทุนสถาบนั -14.68% 3.25% -4.59% -15.81% 

   ตวัชีว้ดั (Benchmark) -12.41% 7.39% -0.38% -10.56% 
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ตำรำงแสดงวนัหยุดท ำกำรซ้ือ / ขำยคืน / สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนของ 

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เวียดนำม อิควิต้ี 
 (ประจ ำปี 2562) 

(VN, TH, US) 
 

วนัที ่1 มกราคม   วนัขึน้ปีใหม,่ วนัหยดุท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา และเวยีดนาม 
วนัที ่21 มกราคม   วนัหยดุท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่4 กุมภาพนัธ ์  วนัหยดุท าการของประเทศเวยีดนาม 
วนัที ่5 กุมภาพนัธ ์  วนัหยดุท าการของประเทศเวยีดนาม 
วนัที ่6 กุมภาพนัธ ์  วนัหยดุท าการของประเทศเวยีดนาม 
วนัที ่7 กุมภาพนัธ ์  วนัหยดุท าการของประเทศเวยีดนาม 
วนัที ่8 กุมภาพนัธ ์  วนัหยดุท าการของประเทศเวยีดนาม 
วนัที ่18 กุมภาพนัธ ์ วนัหยดุท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่19 กุมภาพนัธ ์ วนัมาฆบูชา   
วนัที ่8 เมษายน   วนัจกัร ี
วนัที ่15 เมษายน   วนัสงกรานต,์ วนัหยดุท าการของประเทศเวยีดนาม 
วนัที ่16 เมษายน  วนัหยดุชดเชยวนัสงกรานต์ 
วนัที ่19 เมษายน  วนัหยดุท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่29 เมษายน  วนัหยดุท าการของประเทศเวยีดนาม 
วนัที ่30 เมษายน  วนัหยดุท าการของประเทศเวยีดนาม 
วนัที ่1 พฤษภาคม   วนัแรงงานแหง่ชาต,ิ วนัหยดุท าการของประเทศเวยีดนาม 
วนัที ่6 พฤษภาคม   วนัพระราชพธิบีรมราชาภเิษก 
วนัที ่20 พฤษภาคม  วนัหยดุชดเชยวนัวสิาขบูชา 
วนัที ่27 พฤษภาคม  วนัหยดุท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่3 มถิุนายน  วนัเฉลมิพระชนมพรรษาสมเดจ็พระนางเจา้สทุดิา พชัรสุธาพมิลลกัษณ พระบรมราชนีิ 
วนัที ่3 กรกฎาคม  วนัหยดุท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่4 กรกฎาคม  วนัหยดุท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่16 กรกฎาคม   วนัอาสาฬหบูชา 
วนัที ่29 กรกฎาคม  วนัหยดุชดเชยวนัเฉลมิพระชนมพรรษาสมเดจ็พระเจา้อยู่หวัมหาวชริาลงกรณ  

บดนิทรเทพยวรางกูร 
วนัที ่12 สงิหาคม  วนัหยดุวนัเฉลมิพระชนมพรรษาสมเดจ็พระนางเจา้ฯ พระบรมราชนีินาถ ใน

พระบาทสมเดจ็พระ 
ปรมนิทร มหาภูมพิลอดลุยเดช บรมนาถบพติร 

วนัที ่2 กนัยายน  วนัหยดุท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา และเวยีดนาม 
วนัที ่14 ตุลาคม วนัหยดุชดเชยวนัคลา้ยวนัสวรรคต พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทร มหาภูมพิลอดลุยเดช 

บรมนาถบพติร, วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่23 ตุลาคม  วนัปิยมหาราช 
วนัที ่11 พฤศจกิายน วนัหยดุท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่28 พฤศจกิายน วนัหยดุท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่29 พฤศจกิายน วนัหยดุท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่5 ธนัวาคม  วนัคล้ายวนัเฉลมิพระชนมพรรษาพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทร มหาภูมพิลอดลุยเดช 

บรมนาถบพติร วนัชาต ิและวนัพอ่แหง่ชาติ 
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ตำรำงแสดงวนัหยดุท ำกำรซ้ือ / ขำยคืน / สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนของ 

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เวียดนำม อิควิต้ี 
 (ประจ ำปี 2562) 

(VN, TH, US) 
-ต่อ- 

 
วนัที ่10 ธนัวาคม  วนัพระราชทานรฐัธรรมนูญ 
วนัที ่24 ธนัวาคม  วนัหยดุท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่25 ธนัวาคม  วนัหยดุท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่31 ธนัวาคม  วนัสิน้ปี 
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• กองทุนเปิดพรินซิเพิล เวียดนำม อิควิต้ี เป็นนิติบุคคลแยกต่ำงหำกจำกบริษทัจดักำร ดงันัน้ บริษทัหลกัทรพัย์จดักำรกองทุน 

พรินซิเพิล จ ำกดั จึงไม่มีภำระผูกพนัในกำรชดเชยผลขำดทุนของกองทุนเปิดพรินซิเพิล เวียดนำม อิควิต้ี  ทัง้น้ี ผลกำร
ด ำเนินงำนของกองทุนเปิดพรินซิเพิล เวียดนำม อิควิต้ี ไม่ได้ขึ้นอยู่กบัสถำนะทำงกำรเงินหรือผลกำรด ำเนินงำนของบริษัท
หลกัทรพัยจ์ดักำรกองทุน พรินซิเพิล จ ำกดั 

• บริษทัจดักำรอำจลงทุนในหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอ่ืนเพ่ือบริษทัจดักำรเช่นเดียวกนักบัท่ีบริษทัจดักำรลงทุนในหลกัทรพัยห์รือ
ทรพัยสิ์นอ่ืนเพ่ือกองทุนเปิด โดยบริษทัจดักำรจะจดัให้มีระบบงำนท่ีป้องกนัควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ เพ่ือให้เกิดควำมเป็น
ธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ทัง้น้ี ผู้ลงทุนสำมำรถขอดูข้อมูลกำรลงทุนเพื่อบริษัทจดักำรได้ท่ีบริษัทจดักำร และส ำนักงำน
คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์

• ผู้ลงทุนสำมำรถตรวจดูข้อมูลท่ีอำจมีผลต่อกำรตัดสินใจลงทุน เช่น กำรท ำธุรกรรมกบับุคคลท่ีเก่ียวข้องได้ท่ีส ำนักงำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรือโดยผ่ำนเครือข่ำยอินเตอรเ์น็ตของส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.  www.sec.or.th 

• บริษทัจดักำรอนุญำตให้พนักงำนลงทุนในหลกัทรพัย์เพ่ือตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบติัตำมจรรยำบรรณและประกำศต่ำงๆ ท่ี
สมำคมบริษทัจดักำรลงทุนก ำหนด และจะต้องเปิดเผยกำรลงทุนดงักล่ำวให้บริษทัจดักำรทรำบ เพื่อท่ีบริษทัจดักำรจะสำมำรถ
ก ำกบัและดแูลกำรซ้ือขำยหลกัทรพัยข์องพนักงำนได้ 

• ผู้ลงทุนสำมำรถตรวจดูแนวทำงในกำรใช้สิทธิออกเสียงและกำรด ำเนินกำรใช้สิทธิออกเสียงได้ท่ีท ำกำรของบริษทัจดักำรหรือ
โดยผ่ำนเครือข่ำยอินเตอรเ์น็ตของบริษทัจดักำร www.principal.th และผู้สนับสนุนกำรขำยหรือรบัซ้ือคืนท่ีได้รบักำรแต่งตัง้จำก
บริษทัจดักำร 

• ผู้ลงทุนสำมำรถสอบถำมข้อมูลเพ่ิมเติม และรบัหนังสือชี้ชวนและโครงกำรและข้อผกูพนัได้ท่ีบริษทัจดักำรและผู้สนับสนุนกำร
ขำยและรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน บริษทัหลกัทรพัยจ์ดักำรกองทุน พรินซิเพิล จ ำกดั ท่ีอยู่ 44 อำคำร ธนำคำร ซีไอเอม็บี ไทย ชัน้ 16 
ถนนหลงัสวน แขวงลมุพินี  เขตปทุมวนั กรงุเทพฯ 10330 โทรศพัท์ : 0-2686-9500 หรือ 0-2686-9595 www.principal.th 

 
 

รวบรวมขอ้มลู ณ วนัที ่30 กนัยายน 2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เวยีดนาม อคิวติี้ 22 

 
 
 
 
 
 
 

 บริษทัหลกัทรพัยจ์ดักำรกองทุน พรินซิเพิล จ ำกดั 
สอบถำมข้อมลูเพ่ิมเติมไดท่ี้ 0-2686-9500 
www.principal.th 


