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สาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชีปีท่ี 2 ส้ินสดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2562

• เดิมกองทุนช่ือกองทุนเปิดซีไอเอม็บี-พรินซิเพิล เวียดนาม อิควิต้ี, CIMB - Principal Vietnam Equity Fund (ช่ือย่อ : CIMB-PRINCIPAL VNEQ) 

โดยการเปล่ียนช่ือกองทนุมีผลตัง้แต่วนัท่ี 10 มิถนุายน 2562 เป็นต้นไป 

• กองทนุรวมน้ีลงทนุกระจกุตวัในประเทศเวียดนาม ผูล้งทนุจึงควรพิจารณาการกระจายความเส่ียงของพอรต์การลงทนุโดยรวมของตนเองด้วย 

• กองทนุรวมน้ีอาจลงทนุในหรือมีไว้ซ่ึงสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า เพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ตอบแทน ทาํให้กองทนุรวมน้ีมีความเส่ียงมากกว่ากองทนุรวม

อ่ืน  จึงเหมาะสมกบัผูล้งทนุท่ีต้องการผลตอบแทนสงูและรบัความเส่ียงได้สงูกว่าผูล้งทนุทัว่ไป 

• การลงทุนในหน่วยลงทุน มิใช่การฝากเงิน และมีความเส่ียงของการลงทุน ผู้ลงทุนอาจได้รบัเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุน

เร่ิมแรกก็ได้ ดังนั ้น ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนเปิดพรินซิเพิล เวียดนาม อิควิต้ี  เมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมน้ี เหมาะสมกับ

วตัถปุระสงคก์ารลงทนุของผูล้งทนุ และผูล้งทนุยอมรบัความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึน้จากการลงทนุได้ 

• ในกรณีท่ีมีเหตกุารณ์ไม่ปกติผูล้งทนุอาจได้รบัชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุล่าช้ากว่าเวลาท่ีกาํหนดในหนังสือช้ีชวน 

• กองทุนอาจลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน กองทุนจึงมีความเส่ียงมากกว่ากองทุนรวมท่ีลงทุนใน

หลกัทรพัยอ้์างอิงโดยตรง เน่ืองจากใช้เงินลงทนุในจาํนวนท่ีน้อยกว่าจึงมีกาํไร/ขาดทนุสงูกว่าการลงทนุในหลกัทรพัยอ้์างอิงโดยตรง 

• กองทุนเปิดพรินซิเพิล เวียดนาม อิควิต้ี อาจลงทุนในหรือมีไว้ซ่ึงสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า เพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ตอบแทน ทาํให้กองทุนรวม/

เปิดน้ีมีความเส่ียงมากกว่ากองทนุรวมอ่ืน  จึงเหมาะสมกบัผูล้งทนุท่ีต้องการผลตอบแทนสงูและรบัความเส่ียงได้สงูกว่าผูล้งทนุทัว่ไป 

• การเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ โดยกองทนุอาจลงทนุในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า (Derivatives) เพ่ือป้องกนัความเส่ียง

ท่ีเก่ียวข้องกบัอตัราแลกเปล่ียนเงินตรา ท่ีอาจเกิดขึ้นได้จากการลงทุนในต่างประเทศตามความเหมาะสมและสภาวการณ์ในแต่ละขณะขึ้นอยู่

กบัดลุยพินิจท่ีผู้จดัการกองทุนเหน็เหมาะสม ซ่ึงกองทุนอาจได้รบัผลขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนหรือได้รบัเงินคืนตํา่กว่าเงินลงทุนเร่ิมแรกได้

อย่างไรก็ตามในเบื้องต้น กองทุนจะยงัไม่มีการป้องกันความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนซ่ึงอาจทําให้ผู้ลงทุนได้รบัผลขาดทุนจากอัตรา

แลกเปล่ียนหรือได้รบัเงินคืนตํา่กว่าเงินลงทนุเร่ิมแรกได้ 

• กองทุนมีแนวทางการบริหารจดัการเชิงรกุ (Active Management) โดยมีเป้าหมายชนะดชันีมาตรฐาน กองทุนจึงมีความเส่ียงท่ีกลยทุธก์ารลงทุน 

การวิเคราะห์หลกัทรพัยท่ี์ลงทุน และปัจจยัอ่ืนๆท่ีมีผลต่อการตดัสินใจลงทุนของผู้จดัการกองทุน อาจทําให้ไม่บรรลุวตัถปุระสงค์ดงักล่าว 

รวมถึงการคดัเลือกหลกัทรพัยท่ี์กองทุนจะลงทุน (Security selection risk) ซ่ึงมีโอกาสท่ีหลกัทรพัยท่ี์ลงทุนมีราคาลดลง เน่ืองจากการวิเคราะห์

หลกัทรพัย ์ธรุกิจอตุสาหกรรม แนวโน้มภาวะเศรษฐกิจและตลาดทนุ หรือศกัยภาพโดยเปรียบเทียบกบัหุ้นอ่ืนๆไม่เป็นไปตามท่ีได้ประเมินไว้ 

• กองทุนมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนเป็น 3  ชนิดได้แก่ ชนิดสะสมมูลค่า ชนิดผู้ลงทุนสถาบนั ผู้ลงทุนกลุ่ม ทัง้น้ี ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลของ

หน่วยลงทนุทัง้ 3 ชนิดก่อนทาํการลงทนุ เพ่ือประโยชน์สงูสดุของผูล้งทนุ บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิในการเพ่ิมชนิดหน่วยลงทนุในอนาคตได้ 

• การแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน มิได้ทําให้ความรบัผิดชอบของกองทุนรวมท่ีมีต่อบุคคลภายนอกแยกออกจากกนัตามชนิดของหน่วยลงทุน 

ทรพัยสิ์นทัง้หมดของกองทนุรวมยงัคงอยู่ภายใต้ความรบัผิดต่อบคุคลภายนอกอย่างเท่าเทียมกนั 

• มลูค่าหน่วยลงทนุของหน่วยลงทุนแต่ละชนิดอาจมีมลูค่าเท่ากนัหรือแตกต่างกนัได้ โดยบริษทัจดัการจะแยกคาํนวณมลูค่าทรพัยสิ์นของกองทุน

แต่ละชนิด 

• บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธไม่รบั หรือไม่ดาํเนินการตามคาํสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนของผู้สัง่ซ้ือ หรือสัง่สบัเปล่ียนของบุคคลใดหรือกลุ่ม

บุคคลใดท่ีทําให้บริษัทจดัการและหรือกองทุนภายใต้การจดัการมีความเส่ียงทางกฎหมาย ความทเส่ียงด้านภาษี หรือความเส่ียงอ่ืน ๆ ท่ี

เก่ียวข้องกบักฎหมาย Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”) และหรือกฎหมายอ่ืนทัง้ในและต่างประเทศท่ีมีลกัษณะเดียวกนั 

• ผูล้งทนุควรศึกษาข้อมูลในหนังสือช้ีชวนให้เข้าใจและควรเกบ็หนังสือช้ีชวนไว้เป็นข้อมลู เพ่ือใช้อ้างอิงในอนาคต และเมื่อมีข้อสงสยัให้สอบถาม

ผูติ้ดต่อกบัผูล้งทนุให้เข้าใจก่อนซ้ือหน่วยลงทนุ 

• ผูล้งทนุควรศึกษาข้อมลูความเส่ียงในหนังสือช้ีชวนให้เข้าใจก่อนตดัสินใจลงทนุ 

• บริษทัจดัการได้เปล่ียนช่ือจาก บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน ซีไอเอม็บี-พรินซิเพิล จาํกดั  เป็น บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรินซิเพิล 

จาํกดั โดยมีผลตัง้แต่วนัท่ี 22 เมษายน 2562 เป็นต้นไป 

หนังสือช้ีชวนเสนอขายหน่วยลงทนุ 

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เวียดนาม อิควิต้ี  

Principal Vietnam Equity Fund (PRINCIPAL VNEQ) 
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ลกัษณะสาํคญัของกองทนุรวม 

ช่ือกองทุน กองทุนเปิดพรินซิเพิล เวียดนาม อิควิต้ี  

Principal Vietnam Equity Fund  

(PRINCIPAL VNEQ)  

ประเภทโครงการ กองทุนรวมตราสารแหง่ทุน  

โดยโครงการแบง่ชนิดหน่วยลงทุนเป็น 3 ชนิด ไดแ้ก่ 

• ชนิดสะสมมลูคา่ (ชือ่ยอ่ : PRINCIPAL VNEQ -A)  

• ชนิดผูล้งทุนสถาบนั (ชือ่ยอ่ : PRINCIPAL VNEQ -I)  

• ชนิดผูล้งทุนกลุม่ (ชือ่ยอ่ : PRINCIPAL VNEQ-C) (ยงัไมเ่ปิดใหบ้รกิาร) 

ทัง้ผูล้งทุนบุคคลธรรมดา และผูล้งทุนสถาบนัสามารถลงทุนไดใ้นหน่วยลงทุนทุกชนิดตามเงือ่นไขทีก่องทุน

กาํหนด บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการเพิม่เตมิ เปลีย่นแปลงปรบัปรุง หรอืเปิดบรกิารหน่วยลงทุนทีย่งัไมไ่ด้

เปิดใหบ้รกิาร ชนิดของหน่วยลงทุน เพือ่เพิม่ความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน โดยบรษิทัจดัการจะตดิ

ประกาศรายละเอยีดการใหบ้รกิารดงักลา่ว ลว่งหน้าอยา่งน้อย 7 วนั ก่อนวนัเปลีย่นแปลง ทีท่าํการทุกแหง่ของ

บรษิทัจดัการ และ/หรอืประกาศผา่นทางเวบ็ไซดข์องบรษิทัจดัการใหท้ราบ และ ณ สถานทีต่ดิต่อของ

ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืทีใ่ชใ้นการรบัซือ้คนืหน่วยลงทนุ 

นโยบายการลงทุน กองทุนมีนโยบายลงทุนในตราสารแห่งทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์ หรือมีธุรกิจหลกัในประเทศ

เวยีดนามทีเ่ชื่อวา่มศีกัยภาพในการเตบิโตในอนาคต รวมทัง้ตราสารทุนอื่นใดทีด่าํเนินธุรกจิเกีย่วขอ้งและ/หรอื

ทีไ่ดร้บัผลประโยชน์จากการเตบิโตทางเศรษฐกจิ หรอื ทรพัยส์นิส่วนใหญ่มาจากการเตบิโตทางเศรษฐกจิของ

ประเทศดงักล่าว และ/หรอืตราสารทุนของผูป้ระกอบการเวยีดนามทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยป์ระเทศอื่น 

และ/หรอืกองทุนรวมอื่นที่มนีโยบายการลงทุนในตราสารแห่งทุน และ/หรอืกองทุนรวมอีทีเอฟตราสารทุน

ต่างประเทศ ทีเ่น้นลงทุนในตราสารทุนประเทศเวยีดนาม โดยเฉลีย่ในรอบปีบญัชไีม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80 ของ

มลูคา่ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุน  

สําหรบัเงนิลงทุนส่วนที่เหลอื อาจพจิารณาลงทุนในหน่วย Property, REITs และ/หรอืหน่วย Infra และ/หรอื

ตราสารแห่งทุน ตราสารทางการเงนิ ตราสารกึง่หน้ีกึง่ทุน เงนิฝาก ตลอดจนหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่นใด ทัง้

ในประเทศและ/หรือต่างประเทศตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ

คณะกรรมการกํากบัตลาดทุน ประกาศกําหนดหรอืใหค้วามเหน็ชอบใหก้องทุนสามารถลงทุนได ้หรอืการหา

ดอกผลโดยวธิอีื่นตามที่ระบุไว้ในโครงการหรอืตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืสํานักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด 

อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจจะลงทุนในหุ้นหรอืหลกัทรพัย์ที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์รวม

ทัง้สิน้ไมเ่กนิรอ้ยละ 15 ของมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุน 

กองทุนน้ีจะไม่ลงทุนในตราสารทีม่ลีกัษณะของสญัญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) และจะไมล่งทุน

ในตราสารหน้ีทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอืตํ่ากว่าทีส่ามารถลงทุนได ้(Non-Investment Grade) และตราสารหน้ีที่

ไม่ได้รบัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือ (Unrated Security) ยกเวน้ในกรณีที่ขณะเริม่ลงทุน ตราสารดงักล่าว

ไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอืของตราสารอยู่ในอนัดบัทีส่ามารถลงทุนได ้(Investment Grade) แต่ต่อมา

ถูกปรบัลดอันดบัความน่าเชื่อถือลงตํ่ากว่า Investment Grade กองทุนจะมไีว้ซึ่งตราสารดงักล่าวต่อไปได ้

รวมทัง้มเีวลาในการปรบัลดอตัราสว่นใหเ้ป็นไปตามทีส่าํนกังาน ก.ล.ต.กาํหนด หรอืเหน็ชอบใหด้าํเนินการได ้

การป้องกนัความเส่ียงจาก

อตัราแลกเปล่ียน 

ตามดุลยพนิิจของผูจ้ดัการกองทนุ 

ป้องกนัความ
เส่ียงอตัรา
แลกเปล่ียน

ตามดลุยพินิจ
้ ั

 

ระดบัความ

เส่ียงท่ีลงทุน 

6 
1 2 3 4 5 6 7 8 8+ 
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มลูค่าขัน้ตํา่ในการสัง่ซ้ือครัง้

แรก 

 

มลูค่าขัน้ตํา่ในการสัง่ซ้ือครัง้

ถดัไป 

 

มลูค่าขัน้ตํา่ในการขายคืน

หน่วยลงทุน 

ชนิดสะสมมลูคา่    : 50,000.00 บาท  

ชนิดผูล้งทุนสถาบนั   : 500,000.00 บาท  

ชนิดผูล้งทุนกลุม่   : 1.00 บาท (ยงัไมเ่ปิดใหบ้รกิาร) 

ชนิดสะสมมลูคา่    : 50,000.00 บาท  

ชนิดผูล้งทุนสถาบนั   : 100,000.00 บาท  

ชนิดผูล้งทุนกลุม่   : 1.00 บาท (ยงัไมเ่ปิดใหบ้รกิาร) 

ชนิดสะสมมลูคา่    : ไมก่าํหนด  

ชนิดผูล้งทุนสถาบนั   : ไมก่าํหนด 

ชนิดผูล้งทุนกลุม่   : ไมก่าํหนด 

 

วนัท่ีได้รบัอนุมติัให้จดัตัง้และ

จดัการกองทุนรวม 

วนัท่ีจดทะเบยีนกองทุนรวม 

วนัที ่18 กนัยายน  2560 

 

วนัที ่16 ตุลาคม  2560  
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ความเส่ียงและแนวทางการบริหารความเส่ียงในการลงทนุของกองทุนรวม 

1. ความเส่ียงท่ีเก่ียวข้องกบัประเทศเวียดนามเป็นหลกั (Country Risk) 

กองทุนลงทุนในหลกัทรพัยท์ีเ่กีย่วขอ้งกบัประเทศเวยีดนามเป็นหลกั มลูคา่ทรพัยส์นิทีก่องทุนลงทุนอาจไดร้บัผลกระทบจากความไมแ่น่นอน

หรอืการเปลีย่นแปลงของประเทศเวยีดนามเป็นสําคญั เช่น การเปลีย่นแปลงนโยบายของรฐับาล ความผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่น การ

บงัคบัใชม้าตรการเกี่ยวกบัการแลกเปลี่ยนเงนิตรา การเปลี่ยนแปลงและผลกระทบจากปัจจยัความไม่มัน่คงทางสงัคม ศาสนา การเมอืง 

เศรษฐกจิ การเปลีย่นแปลงของกฎหมาย กฎระเบยีบ และนโยบายของประเทศ นอกจากน้ีทางการของต่างประเทศอาจออกมาตรการในภาวะ

ทีเ่กดิวกิฤตการณ์ ทาํใหก้องทุนไมส่ามารถนําเงนิกลบัเขา้มาในประเทศ ซึง่อาจสง่ผลใหผู้ล้งทุนไมไ่ดร้บัเงนิคนืตามระยะเวลาทีก่าํหนด 

แนวทางการบริหารความเส่ียง :  

บรษิทัจดัการจะตดิตามความเคลื่อนไหวของประเทศ และวเิคราะห์หากมกีารเปลี่ยนแปลงอย่างมนีัยสําคญั โดยบรษิทัจดัการจะพจิารณา

ปรบัเปลีย่นแผนการลงทนุใหเ้หมาะสมกบัสภาวการณ์ 

2. ความเส่ียงทางธรุกิจ  (Business  Risk)  

ความเสีย่งทีเ่กดิจากการดําเนินงานของบรษิทัผูอ้อกหุน้อนัเน่ืองมาจากผลการดําเนินงานหรอืฐานะการเงนิ รวมทัง้ ความสามารถในการทํา

กําไรและนโยบายการจ่ายเงนิปันผลของบรษิทัผูอ้อกหุน้ ซึ่งอาจมผีลกระทบต่อราคาซื้อ/ขายหุ้น อย่างไรก็ตาม บรษิทัจดัการจะพจิารณา

คดัเลอืกหลกัทรพัย์ทีล่งทุน โดยการวเิคราะห์ขอ้มูลเกี่ยวกบัผลการดําเนินงานหรอืฐานะการเงนิของบรษิทัผูอ้อกตราสารเพื่อประกอบการ

ตดัสนิใจลงทุน และติดตามข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกบับรษิัทผู้ออกตราสารอย่างใกล้ชิดและสมํ่าเสมอ หากมกีารเปลี่ยนแปลงผลการ

ดาํเนินงานหรอืฐานะทางการเงนิของบรษิทัผูอ้อกตราสารอย่างมนีัยสาํคญั บรษิทัจดัการจะพจิารณาปรบัเปลีย่นแผนการลงทุนในหลกัทรพัย์

อยา่งเหมาะสม 

แนวทางการบริหารความเส่ียง :  

บรษิทัจดัการจะพจิารณาคดัเลอืกหลกัทรพัยท์ีล่งทุน โดยการวเิคราะหข์อ้มลูเกีย่วกบัผลการดาํเนินงานหรอืฐานะการเงนิของบรษิทัผูอ้อกตรา

สาร เพื่อประกอบการตดัสนิใจลงทุน และติดตามขอ้มูลข่าวสารที่เกี่ยวขอ้งกบับรษิัทผู้ออกตราสารอย่างใกล้ชดิและสมํ่าเสมอ หากมกีาร

เปลีย่นแปลงผลการดําเนินงานหรอืฐานะทางการเงนิของบรษิทัผูอ้อกตราสารอย่างมนีัยสาํคญั บรษิทัจดัการจะพจิารณาปรบัเปลีย่นแผนการ

ลงทุนในหลกัทรพัยอ์ยา่งเหมาะสม 

3. ความเส่ียงจากความผนัผวนของราคาตราสาร (Market Risk): 

สภาวะตลาดของตลาดหุ้นอาจมีความผนัผวนได้ตลอดเวลา โดยอาจขึ้นอยู่กับแนวโน้มของอัตราดอกเบี้ย ความผันผวนของค่าเงิน 

ปัจจยัพืน้ฐานทางเศรษฐกจิ ผลประกอบการของบรษิทัผูอ้อกตราสาร ปรมิาณการซือ้ขายหุน้ เป็นตน้ ซึง่ส่งผลใหร้าคาหุน้ทีก่องทุนไดล้งทุน

ไวอ้าจเพิม่ขึน้หรอืลดลงไดต้ลอดเวลา 

แนวทางการบริหารความเส่ียง :  

บรษิทัจดัการจะพจิารณาการลงทุนในหลกัทรพัย์โดยมสีดัส่วนการลงทุนทีเ่หมาะสมและสอดคลอ้งกบันโยบายการลงทุนของกองทุน โดย

คาํนึงถงึสถานการณ์ทางเศรษฐกจิ การเมอืง และภาวะตลาดเงนิซึง่อาจสง่ผลกระทบต่อการลงทุน 

4. ความเส่ียงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity Risk): 

เน่ืองจากสภาพและขนาดของตลาดหุน้ของประเทศเวยีดนามในปัจจุบนัซึง่เป็นตลาดทีก่าํลงัพฒันา มจีาํนวนครัง้และปรมิาณการซือ้ขายเปลีย่น

มอืของตราสารตํ่า รวมไปถงึการมขีอ้จาํกดัของสดัส่วนการถอืครองหุน้โดยนักลงทุนต่างชาต ิ(foreign ownership limit)  ซึง่อาจทําใหก้ารซื้อ

หรอืขายหุน้ไมไ่ดใ้นช่วงเวลาทีต่อ้งการหรอือาจไม่ไดร้าคาตามทีค่าดหวงัเอาไว ้และอาจมคี่าใชจ้่ายค่าสว่นต่างราคาสาํหรบันักลงทุนต่างชาต ิ

share price premium 

แนวทางการบริหารความเส่ียง :   

บรษิัทจดัการจะพิจารณาลงทุนในหลกัทรพัย์ที่มีสภาพคล่องให้สอดคล้องกบัประเภท ลกัษณะและนโยบายการลงทุนของกองทุนอย่าง

เหมาะสม เพื่อใหม้คีวามคล่องตวัในการบรหิารกองทุน ทัง้น้ีแนวทางการบรหิารความเสีย่งจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร จะขึน้อยู่กบั

การพจิารณาตดัสนิใจของบรษิทัจดัการโดยคาํนึงถงึประโยชน์สงูสดุของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นสาํคญั 

5. ความเส่ียงด้านอตัราแลกเปล่ียน (Currency/Exchange Rate Risk) 

ความเสีย่งทีเ่กดิจากความแตกต่างของอตัราแลกเปลีย่นระหวา่งสกุลเงนิ ซึง่อาจทาํใหผ้ลตอบแทนทีไ่ดจ้ากการลงทุนเมือ่คดิเป็นเงนิบาท 

แตกต่างไปจากผลตอบแทนทีเ่กดิขึน้จากสกุลเงนิของประเทศเวยีดนาม (local currency) ซึง่กองทุนอาจไดร้บัผลขาดทนุจากอตัราแลกเปลีย่น

หรอืไดร้บัเงนิคนืตํ่ากวา่เงนิลงทุนเริม่แรกได ้

แนวทางการบริหารความเส่ียง :  
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กองทนุอาจพจิารณาใชเ้ครือ่งมอืป้องกนัความเสีย่งดา้นอตัราแลกเปลีย่นตามความเหมาะสม ทัง้น้ีกองทุนอาจไมจ่าํเป็นตอ้งปิดฐานะเงนิตรา

ต่างประเทศ ซึง่ขึน้อยูก่บัดุลยพนิิจของผูจ้ดัการกองทุนเหน็เหมาะสม อยา่งไรกต็าม การทาํธรุกรรมป้องกนัความเสีย่งอาจมตีน้ทนุ ซึง่ทาํให้

ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากตน้ทุนทีเ่พิม่ขึน้ 

6. ความเส่ียงเก่ียวกบัการลงทุนใน Frontier Market 

การลงทุนในหลกัทรพัยข์องประเทศ Frontier Market ซึง่เป็นประเทศทีอ่ยู่ในระดบัก่อนการพฒันาเป็นตลาดเกดิใหม ่(emerging markets) จะ

มคีวามเสีย่งในระดบัทีส่งูกวา่การลงทุนในประเทศตลาดเกดิใหมแ่ละประเทศทีพ่ฒันาแลว้ (developed markets) ความเสีย่งดงักล่าวอาจสง่ผล

กระทบต่อหลกัทรพัย์ที่กองทุนลงทุน เช่น ความเสีย่งที่เกิดจากกฎเกณฑ์และขอ้กําหนดในการลงทุนหรอืการเรยีกคนืทรพัย์สนิหรอืสทิธิ

กลบัคืนสู่ประเทศนัน้ๆ (investment and repatriation restrictions) ความเสี่ยงที่เกิดจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลี่ยน ความเสี่ยง

เกีย่วกบัสกุลเงนิทอ้งถิน่ ความเสีย่งทีเ่กดิจากโอกาสทีต่ลาดในประเทศนัน้จะเกดิความผนัผวนอย่างผดิปกตเิมือ่เทยีบกบัประเทศทีพ่ฒันาแลว้ 

ความเสีย่งจากการแทรกแซงของภาครฐัต่อภาคเอกชน ความจาํกดัขอ้มลูทีเ่ปิดเผยต่อผูล้งทุน หรอืระดบัความเคร่งครดัในกฎเกณฑท์ีต่ํ่ากวา่

ในการเปิดเผยขอ้มูลต่อผูล้งทุน การกํากบัดูแลการซื้อขายหลกัทรพัย์ ความจํากดัในจํานวนตราสารที่มสีภาพคล่องเมื่อเทยีบกบัตลาดใน

ประเทศทีพ่ฒันาแลว้ ระดบัการพฒันาในระบบเศรษฐกจิและการเมอืงในระดบันานาชาต ิมาตรฐานการกํากบัดแูลกจิการและการรายงานทาง

การเงนิของบรษิทัจดทะเบยีน ตน้ทนุในการทาํธุรกรรม เป็นตน้ 

7. ความเส่ียงด้านภาษี (Tax Considerations)  

การเปลีย่นแปลงทีเ่กีย่วกบัภาษใีนประเทศเวยีดนาม หรอืนโยบายทีเ่กีย่วขอ้งกบัภาษแีละการลงทุนของประเทศเวยีดนาม ทีม่ผีลต่อผูล้งทุน

ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ อาจมผีลกระทบต่อมูลค่าเงนิลงทุนของกองทุน หรอืกระทบต่อความสามารถในการสรา้งผลตอบแทนใหผู้้

ลงทุน และผลตอบแทนจากการลงทุนของผูล้งทุนต่างประเทศอาจแตกต่างจากผลตอบแทนทีผู่ล้งทุนในประเทศไดร้บั 

8. ความเส่ียงจากการบริหารจดัการเชิงรุก (Active Management) ผู้จดัการกองทุนจะพจิารณาเลอืกลงทุนในหลกัทรพัย์รายตวั และ

กําหนดสดัส่วนการลงทุนที่เหมาะสมกบัสถานการณ์แต่ละขณะ ทัง้น้ี เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงค์ในการลงทุนของกองทุน โดยการบรหิาร

จดัการเชงิรุกดงักล่าว ความสามารถในการบรหิารจดัการกองทุนของผูจ้ดัการกองทุนมสีว่นสาํคญัโดยจะมกีระบวนการวเิคราะหแ์ละจดัการ

ความเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้งกบัการลงทุนของกองทุน แต่มไิดร้บัประกนัวา่จะไดผ้ลสาํเรจ็ตามเป้าหมาย 
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 (1) กองทุนรวมน้ีเป็นกองทุนรวมท่ีมีการกาํหนดประเภทของผูล้งทุน หรือมีการแบง่ชนิดของหน่วยลงทุนหรือไม ่อย่างไร ? 

เป็นกองทนุรวมสาํหรบัผูล้งทุนทัว่ไป และมกีารแบง่ชนิดของหน่วยลงทุน 

(2) กองทุนรวมน้ีมีจาํนวนเงินทุนโครงการเท่าใด  ? 

5,000 ลา้นบาท  

          บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธดิาํเนินการเพิม่เงนิทุนจดทะเบยีนของกองทุนตามความเหมาะสม 

(3)   กองทุนน้ีเหมาะสมท่ีจะเป็นทางเลือกสาํหรบัเงินลงทุนลกัษณะใด และผูล้งทุนควรลงทุนในระยะเวลาเท่าใด ? 

เหมาะกบันกัลงทนุทีต่อ้งการกระจายการลงทุนไปยงัตราสารทุนประเทศเวยีดนาม โดยเขา้ใจความผนัผวนและยอมรบัความเสีย่ง

ของการลงทุนในตราสารทนุประเทศเวยีดนาม และรบัความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่นได ้โดย 

ชนิดสะสมมลูคา่ (ชือ่ยอ่ : PRINCIPAL VNEQ-A) :  

เหมาะกบัผูล้งทนุประเภทบุคคลธรรมดา ทีต่อ้งการรบัรายไดจ้ากสว่นต่างจากการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการ

ลงทุน (Total return) 

ชนิดผูล้งทุนสถาบนั (ชือ่ยอ่ : PRINCIPAL VNEQ-I) :  

เหมาะสําหรบัผู้ลงทุนประเภทนิติบุคคล/สถาบัน ที่ต้องการรบัรายได้จากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital Gain) และสะสม

ผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return) โดยกาํหนดขัน้ตํ่าในการลงทุนสงูกวา่หน่วยลงทุนชนิดอื่น 

ทัง้น้ี ผูล้งทุนบุคคลธรรมดา และผูล้งทุนสถาบนัสามารถลงทุนไดใ้นหน่วยลงทุนทุกชนิดตามเงื่อนไขทีก่องทุนกําหนด ทัง้น้ี บรษิทั

จดัการขอสงวนสทิธใินการเพิม่เตมิ เปลีย่นแปลงปรบัปรุง หรอืเปิดบรกิารหน่วยลงทุนชนิดทีย่งัไม่ไดเ้ปิดใหบ้รกิาร เพื่อเพิม่ความ

สะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน และคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศ

รายละเอยีดการใหบ้รกิารดงักลา่ว ลว่งหน้าอยา่งน้อย 7 วนั ก่อนวนัเปลีย่นแปลง ทีท่าํการทุกแหง่ของบรษิทัจดัการและ ณ สถานที่

ตดิต่อของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืที่ใช้ในการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน  และประกาศผ่านทางเวบ็ไซด์ของบรษิทัจดัการให้

ทราบ 

ชนิดผูล้งทุนกลุม่ (ชือ่ยอ่ : PRINCIPAL VNEQ-C) (ยงัไมเ่ปิดใหบ้รกิาร)  :  

เหมาะสาํหรบัผูล้งทุนประเภทกลุม่บุคคล นิตบุิคคล/สถาบนัทีบ่รษิทัจดัการกาํหนด อาท ิผูล้งทุนกลุม่กองทุนสาํรองเลีย้งชพี กองทุน

สว่นบุคคลภายใตก้ารบรหิารของบรษิทัจดัการ รวมถงึกลุม่ผูล้งทุนอืน่ทีบ่รษิทัจดัการประกาศเพิม่เตมิในอนาคต เป็นตน้  

โดยเปิดโอกาสใหผู้ล้งทุนรบัรายไดจ้ากสว่นต่างจากการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return) 

ทัง้น้ี บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการเปลีย่นแปลง/เพิม่เตมิผูล้งทุนประเภทกลุม่บุคคล นิตบุิคคล/สถาบนัเพือ่ลงทุนในชนิดผูล้งทุน

กลุ่มได ้โดยบรษิทัจดัการจะตดิประกาศรายละเอยีดล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนั ก่อนวนัเปลีย่นแปลง และประกาศผ่านทางเวบ็ไซด ์

ของบรษิทัจดัการใหท้ราบ 

(4)   ปัจจยัใดท่ีมีผลกระทบอยา่งมีนัยสาํคญัต่อเงินลงทุนของผูล้งทุน ?  

           - กองทนุรวมน้ีลงทนุกระจกุตวัในประเทศเวยีดนาม ผูล้งทุนจงึควรพจิารณาการกระจายความเสีย่งของพอรต์การลงทุน 

            โดยรวมของตนเองดว้ย 

          - การเปลีย่นของราคาหลกัทรพัยท์ีก่องทนุลงทุนอนัเน่ืองมาจากการเปลีย่นแปลงของภาวะเศรฐกจิ สงัคม และการเมอืงของ 

            ประเทศทีล่งทุน ซึง่เป็นปัจจยัหลกัทีม่ผีลกระทบอยา่งมนียัสาํคญัต่อเงนิลงทุนของผูล้งทุน  

          -  กองทุนอาจลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารการลงทุน กองทุนจงึมคีวามเสีย่งมากกวา่กองทุนรวม  

            ทีล่งทุนในหลกัทรพัย์อา้งองิโดยตรง เน่ืองจากใชเ้งนิลงทุนในจํานวนทีน้่อยกว่าจงึมกีําไร/ขาดทุนสูงกว่าการลงทุนในหลกัทรพัย ์

            อา้งองิโดยตรง 

         -  การเปลี่ยนแปลงของอตัราแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศ โดยกองทุนอาจลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อ 

            ป้องกนัความเสีย่งทีเ่กี่ยวขอ้งกบัอตัราแลกเปลีย่นเงนิตรา ทีอ่าจเกดิขึน้ไดจ้ากการลงทุนในต่างประเทศตามความเหมาะสมและ 

             สภาวการณ์ในแต่ละขณะขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจทีผู่จ้ดัการกองทุนเหน็เหมาะสม ซึง่กองทุนอาจไดร้บัผลขาดทุนจากอตัราแลกเปลีย่น 

            หรอืไดร้บัเงนิคนืตํ่ากวา่เงนิลงทุนเริม่แรกได ้

          -  กองทุนรวมน้ีอาจลงทุนในหรอืมไีวซ้ึง่สญัญาซือ้ขายล่วงหน้า เพือ่แสวงหาผลประโยชน์ตอบแทน ทาํใหก้องทุนรวมน้ีมคีวามเสีย่ง 

            มากกวา่กองทุนรวมอื่น  จงึเหมาะสมกบัผูล้งทุนทีต่อ้งการผลตอบแทนสงูและรบัความเสีย่งไดส้งูกวา่ผูล้งทุนทัว่ไป 

คาํถาม-คาํตอบเก่ียวกบักองทุนรวม 
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          -  กองทุนมแีนวทางการบรหิารจดัการเชงิรุก (Active Management) โดยมเีป้าหมายชนะดชันีมาตรฐาน กองทุนจงึมคีวามเสีย่งที ่

             กลยุทธก์ารลงทุน การวเิคราะหห์ลกัทรพัยท์ีล่งทุน และปัจจยัอื่นๆทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจลงทุนของผูจ้ดัการกองทุน อาจทาํใหไ้ม ่ 

             บรรลุวตัถุประสงคด์งักลา่ว รวมถงึการคดัเลอืกหลกัทรพัยท์ีก่องทนุจะลงทุน (Security selection risk) ซึง่มโีอกาสทีห่ลกัทรพัยท์ี ่

             ลงทุนมรีาคาลดลง เน่ืองจากการวเิคราะหห์ลกัทรพัย ์ธุรกจิอุตสาหกรรม แนวโน้มภาวะเศรษฐกจิและตลาดทุน หรอืศกัยภาพโดย 

             เปรยีบเทยีบกบัหุน้อื่นๆไมเ่ป็นไปตามทีไ่ดป้ระเมนิไว ้

อย่างไรกต็ามผูจ้ดัการกองทุนจะปรบักลยุทธก์ารลงทุนใหเ้หมาะสมกบัสภาวการณ์ในแต่ละขณะ เพือ่สรา้งผลตอบแทนทีด่จีากการ

ลงทุน และคาํนึงถงึความเสีย่งทีจ่ะเกดิขึน้เป็นสาํคญั  

(5)  กองทุนรวมน้ีเป็นกองทุนท่ีมีผูป้ระกนัเงินลงทุน หรือเป็นกองทุนรวมท่ีมุ่งเน้นจะคุ้มครองเงินต้นหรือไม่ อย่างไร 

          กองทุนน้ีไมม่ผีูป้ระกนัเงนิลงทุนและไมคุ่ม้ครองเงนิตน้ 

    (6)   รอบระยะเวลาบญัชีของกองทุน ? 

          วนัทีส่ ิน้สดุรอบบญัช ี: วนัที ่30 กนัยายน 

          วนัทีส่ ิน้สดุรอบบญัชคีรัง้แรก : วนัที ่30 กนัยายน 2561 

          ประมาณไมเ่กนิ 1 ปี นบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัถดัจากวนัจดทะเบยีนกองทรพัยส์นิเป็นกองทุนรวม  

     (7)  การลงทนุในกองทุนรวมน้ีควรเปรียบเทียบกบัตวัช้ีวดั (Benchmark) ใด? และควรลงทุนในกองทุนรวมน้ีเป็น 

      ระยะเวลาเท่าใด?  

การลงทุนในกองทุนรวมน้ีควรเปรยีบเทยีบกบัดชันี VN30 Total Return Index โดยอตัราผลตอบแทนขา้งตน้จะปรบัดว้ยอตัรา

แลกเปลีย่น เพือ่คาํนวณผลตอบแทนเป็นสกุลบาท ณ วนัทีค่าํนวณผลตอบแทน 

ทัง้น้ี บรษิทัจดัการจะแจง้ถงึการเปลีย่นแปลงตวัชีว้ดั และ/หรอืสดัสว่นของตวัชีว้ดัดงักลา่วใหแ้ก่สาํนกังาน ก.ล.ต. ผูถ้อืหน่วยลงทุน และ

ผูล้งทุนทัว่ไปทราบ โดยจะตดิประกาศไวท้ีส่าํนกังานของบรษิทัจดัการ สาํนกังานใหญ่และสาขาของผูส้นบัสนุนการขายและรบัซือ้คนื

หน่วยลงทุน รวมถงึประกาศบนเวปไซตข์องบรษิทัจดัการภายในเวลาทีผู่ล้งทุนสามารถใชป้ระโยชน์ของขอ้มลูตดัสนิใจลงทุนได ้

ระยะเวลาในการลงทุนของผูล้งทนุ ขึน้อยูก่บัวตัถุประสงคข์องผูล้งทุน 

ข้อกาํหนดในการซ้ือขายและโอนหน่วยลงทุน 

(1)  กองทุนรวมน้ีมีวิธีการขายและรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนอย่างไร   

บรษิทัจดัการกาํหนดใหทุ้กวนัทาํการแรกของสปัดาห ์เป็นวนัทาํการซือ้หน่วยลงทุน โดยผูถ้อืหน่วยสามารถทาํรายการไดต้ัง้แต่เวลาเริม่ทาํ

การถงึเวลา 12.00 น.  

(การเปลีย่นแปลงวนั/เวลาทาํการซือ้และขายคนืหน่วยลงทุนเริม่มผีลตัง้แต่วนัที ่13 พฤศจกิายน 2561 เป็นตน้ไป) 

ในกรณีมเีหตุสดุวสิยัหากวนัทาํการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนดงักลา่วเป็นวนัทีไ่มส่ามารถทาํรายการซือ้หน่วยลงทุนได ้ใหเ้ลือ่นเป็นวนัทาํการถดัไป 

โดยตดิต่อไดท้ี ่

1. บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ พรนิซเิพลิ จาํกดั โทรศพัท ์0-2686-9595  โทรสาร 0-2657-3167 

2. ธนาคารซไีอเอม็บ ีไทย จาํกดั (มหาชน) โทรศพัท ์0-2626-7777 และสาขาทัว่ประเทศ 

หรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืที ่บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ พรนิซเิพลิ จาํกดั แต่งตัง้ 

ทา่นสามารถชาํระคา่สัง่ซือ้หน่วยลงทุนเป็นเงนิสด เชค็หรอืดราฟต ์ขดีครอ่มเฉพาะสัง่จา่ย ในนามบญัชจีองซือ้กองทนุเปิดพรนิซเิพลิ 

เวยีดนาม อคิวติี ้โดยทา่นสามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผา่นบญัชธีนาคารดงัต่อไปน้ี 
 

ธนาคารซีไอเอม็บี ไทย จาํกดั (มหาชน) 

สัง่จ่ายผา่นธนาคารซีไอเอม็บี ไทย จาํกดั (มหาชน) 

ประเภทบญัช ี ออมทรพัย ์

ชือ่บญัช ี บญัชจีองซือ้กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เวยีดนาม อคิวติี ้

บลจ.พรินซิเพิล และผูส้นับสนุนการขายอืน่ๆทีบ่ริษทัจดัการแต่งตัง้ 

สัง่จ่ายผา่นธนาคารซีไอเอม็บี ไทย จาํกดั (มหาชน) 

ประเภทบญัช ี ออมทรพัย ์

ชือ่บญัช ี บลจ.พรนิซเิพลิเพือ่จองซือ้กองทนุเปิดพรนิซเิพลิ เวยีดนาม อคิวติี ้

สัง่จ่ายผา่นบญัชีธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) 
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ประเภทบญัชี กระแสรายวนั / สาขาถนนวทิย ุ

ช่ือบญัชี บลจ.พรนิซเิพลิ เพือ่จองซือ้หน่วยลงทุน 

สัง่จ่ายผา่นบญัชีธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) 

ประเภทบญัชี กระแสรายวนั / สาขาสยามสแควร ์

ช่ือบญัชี บลจ.พรนิซเิพลิ เพือ่จองซือ้หน่วยลงทุน 

สัง่จ่ายผา่นบญัชีธนาคารกรงุไทย จาํกดั (มหาชน) 

ประเภทบญัช ี กระแสรายวนั / สาขาการไฟฟ้านครหลวงเพลนิจติ 

ชือ่บญัช ี บลจ.พรนิซเิพลิ เพือ่จองซือ้หน่วยลงทุน 

สัง่จ่ายผา่นบญัชีธนาคารกรงุเทพ จาํกดั (มหาชน) 

ประเภทบญัช ี กระแสรายวนั / สาขาเพลนิจติ 

ชือ่บญัช ี บลจ.พรนิซเิพลิ เพือ่จองซือ้หน่วยลงทุน 

สัง่จ่ายผา่นบญัชีธนาคารกรงุศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน) 

ประเภทบญัช ี กระแสรายวนั / สาขาเพลนิจติ ทาวเวอร ์

ชือ่บญัช ี บลจ.พรนิซเิพลิ เพือ่จองซือ้หน่วยลงทุน 

สัง่จ่ายผา่นบญัชีธนาคารแลนด ์แอน เฮ้าส ์จาํกดั (มหาชน) 

ประเภทบญัช ี กระแสรายวนั / สาํนกัลุมพนีิ 

ชือ่บญัช ี บลจ.พรนิซเิพลิ เพือ่จองซือ้หน่วยลงทุน 

สัง่จ่ายผา่นบญัชีธนาคารเกียรตินาคิน จาํกดั (มหาชน) 

ประเภทบญัชี กระแสรายวนั / สาํนกังานใหญ่ 

ช่ือบญัชี บลจ.พรนิซเิพลิ เพือ่จองซือ้หน่วยลงทุน 
 

ทัง้น้ี บรษิทัจดัการกาํหนดใหว้นัทาํการซือ้ขายหน่วยลงทุนเป็นวนัทาํการของธนาคารพาณิชยไ์ทย และวนัทาํการของประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง

กบัการลงทุน (ถ้าม)ี และวนัทําการทีบ่รษิทัจดัการไม่ไดร้บัผลกระทบจากการรบัชําระค่าซื้อขายหลกัทรพัยท์ีล่งทุน(ถ้าม)ี หรอืธุรกรรม

อื่นๆทีเ่กีย่วขอ้งกบัการลงทุนในต่างประเทศของกองทุน (ถา้ม)ี  

บรษิทัจดัการจะประกาศวนัทีเ่ป็นวนัทําการซื้อขายหน่วยลงทุนใหท้ราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานักงานของบรษิทัจดัการ หรอื

ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื (ถา้ม)ี และ/หรอืเวป็ไซตข์องบรษิทัจดัการ 

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปรบัปรุงเปลีย่นแปลงเพิม่เตมิระยะเวลา และ/หรอืวนัและเวลาทาํการขายหน่วยลงทนุ เพือ่ความเหมาะสม 

หรอืเพือ่ประโยชน์แก่กองทนุโดยรวม หรอืระงบั เปลีย่นแปลง หรอืเลือ่นวนัและเวลาทาํการขายหน่วยลงทุนเพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัการ

ลงทุนในต่างประเทศ โดยบรษิทัจดัการจะตดิประกาศรายละเอยีดดงักลา่วลว่งหน้าอยา่งน้อย 7 วนั ก่อนวนัเปลีย่นแปลง ทีท่ีท่าํการทุก

แหง่ของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืทีใ่ชใ้นการซือ้ขายหน่วยลงทุน และ/หรอืเวป็ไซตข์อง

บรษิทัจดัการเวน้แต่กรณีทีเ่กดิจากปัจจยัทีค่วบคุมไมไ่ด ้หรอืกรณจีาํเป็นและสมควร บรษิทัจดัการจะแจง้การเปลีย่นแปลงดงักลา่วโดย

ทนัท ี

การรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

บรษิทัจดัการกาํหนดใหทุ้ก 3 ทาํการสดุทา้ยของเดอืน เป็นวนัทาํการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน โดยผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถทาํรายการได้

ตัง้แต่เวลาเริม่ทาํการถงึเวลา 12.00 น  

(การเปลีย่นแปลงวนั/เวลาทาํการซือ้และขายคนืหน่วยลงทุนเริม่มผีลตัง้แต่วนัที ่13 พฤศจกิายน 2561 เป็นตน้ไป) 

ทัง้น้ี ในกรณีมเีหตุสดุวสิยัหากวนัทาํการขายคนืหน่วยลงทุนดงักลา่ว เป็นวนัทีไ่มส่ามารถทาํรายการขายคนืหน่วยลงทุนได ้ใหเ้ลือ่น

เป็นวนัทาํการถดัไป 

ทัง้น้ี บรษิัทจดัการกําหนดให้วนัทําการซื้อขายหน่วยลงทุนเป็นวนัทําการของธนาคารพาณิชย์ไทย และวนัทําการของประเทศที่

เกีย่วขอ้งกบัการลงทุน (ถา้ม)ี และวนัทาํการทีบ่รษิทัจดัการไมไ่ดร้บัผลกระทบจากการรบัชาํระค่าซือ้ขายหลกัทรพัยท์ีล่งทุน(ถา้ม)ี หรอื

ธุรกรรมอื่นๆทีเ่กีย่วขอ้งกบัการลงทุนในต่างประเทศของกองทุน (ถา้ม)ี  

บรษิทัจดัการจะประกาศวนัทีเ่ป็นวนัทาํการซือ้ขายหน่วยลงทุนใหท้ราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สาํนักงานของบรษิทัจดัการ หรอื
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ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื (ถา้ม)ี และ/หรอืเวป็ไซตข์องบรษิทัจดัการ 

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปรบัปรุงเปลีย่นแปลงระยะเวลา และ/หรอืวนัและเวลาทําการขายคนืหน่วยลงทุนเพื่อความเหมาะสม 

หรอืเพื่อประโยชน์แก่กองทุนโดยรวม หรอืระงบั เปลีย่นแปลง หรอืเลื่อนวนัและเวลาทําการขายหน่วยลงทุนเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการ

ลงทุนในต่างประเทศ โดยไมถ่อืวา่เป็นการแกไ้ขโครงการ โดยบรษิทัจดัการจะตดิประกาศรายละเอยีดการใหบ้รกิารดงักล่าว ล่วงหน้า

อยา่งน้อย 7 วนั ก่อนวนัเปลีย่นแปลง ทีท่ีท่าํการทุกแหง่ของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืที่

ใชใ้นการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนและ/หรอืเวป็ไซต์ของบรษิทัจดัการ เวน้แต่กรณีที่เกดิจากปัจจยัที่ควบคุมไม่ได ้หรอืกรณีจําเป็นและ

สมควร บรษิทัจดัการจะแจง้การเปลีย่นแปลงดงักลา่วโดยทนัท ี

ทัง้น้ี บรษิทัจดัการจะดําเนินการชําระเงนิใหผู้ข้ายคนืหน่วยลงทุนภายใน 5 วนัทําการนับตัง้แต่วนัถดัจากวนัคํานวณราคารบัซื้อคนื

หน่วยลงทุน 

(2) กรณีใดท่ีบริษทัจดัการกองทุนรวมสงวนสิทธิไมข่ายหน่วยลงทนุ ? 

- ในกรณีทีบุ่คคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัใดถอืหน่วยลงทุนเกนิกวา่หน่ึงในสามของจํานวนหน่วยลงทุนทีจ่าํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด

เวน้แต่ไดร้บัการยกเวน้ตามประกาศกาํหนด 

- ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการพจิารณาเหน็วา่คาํสัง่ซือ้ใดจะมผีลกระทบต่อกองทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทนุโดยรวม หรอืทาํใหเ้กดิความเสีย่ง

ทางกฎหมาย ความเสี่ยงด้านภาษี หรือความเสี่ยงต่อชื่อเสียงของบรษิัทจดัการหรือกองทุน บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิไม่

ดาํเนินการตามคาํสัง่ซือ้หน่วยลงทุนนัน้ โดยไมจ่าํเป็นตอ้งแจง้ใหผู้ล้งทุนทราบก่อนดาํเนินการ 

- บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนกบัหรอืเพื่อประโยชน์ของประเทศสหรฐัอเมรกิา พลเมอืง

สหรฐัอเมรกิาหรอืผูท้ีม่ถีิน่ฐานอยู่ในประเทศสหรฐัอเมรกิา หรอืบุคคลซึง่โดยปกตมิถีิน่ทีอ่ยู่ในสหรฐัอเมรกิา รวมถงึกองทรพัยส์นิ

ของบุคคลดงักล่าวและบรษิทัหรอืห้างหุ้นส่วนซึ่งจดัใหม้ขีึน้และดําเนินกจิกรรมในอเมรกิา ซึ่งอาจทําให้บรษิทัจดัการและ/หรอื

กองทุนมีความเสี่ยงทางกฏหมาย ความเสี่ยงด้านภาษี หรอืความเสี่ยงอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับกฏหมาย Foreign Account Tax 

Compliance Act (“FATCA”) และ/หรอืกฏหมายอื่นทัง้ในและต่างประเทศทีม่ลีกัษณะเดยีวกนั 

(3) กองทุนรวมน้ีมีข้อกาํหนดเก่ียวกบัการเล่ือนกาํหนดเวลาชาํระค่าขายคืนหน่วยลงทุน การไมข่ายหรือไมร่บัซ้ือคืนหน่วยลงทุน

ตามคาํสัง่ท่ีรบัไว้แล้ว และการหยดุรบัคาํสัง่ซ้ือหรือขายคืนหน่วยลงทุน ไว้อย่างไร ?  

3.1  บรษิทัจดัการอาจเลือ่นกาํหนดการชาํระเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทุนคนืแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่คีาํสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนของกองทนุรวม

เปิดไวแ้ลว้ได ้เฉพาะในกรณทีีก่าํหนดไวด้งัต่อไปน้ี  

(1)  บรษิทัจดัการกองทุนรวมพจิารณาแลว้ มคีวามเชื่อโดยสุจรติและสมเหตุสมผลวา่เป็นกรณีทีเ่ขา้เหตุดงัต่อไปน้ี โดยไดร้บัความ

เหน็ชอบของผูด้แูลผลประโยชน์แลว้  

(ก) มเีหตุจาํเป็นทาํใหไ้มส่ามารถจาํหน่าย จา่ย โอน หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิของกองทุนรวมเปิดไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล หรอื  

(ข) มเีหตุทีท่ําใหก้องทุนรวมไม่ไดร้บัชําระเงนิจากหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิทีล่งทุนไวต้ามกําหนดเวลาปกต ิซึง่เหตุดงักล่าว

อยูน่อกเหนือการควบคมุของบรษิทัจดัการกองทุนรวม  

(2) มคีาํสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไวแ้ลว้ แต่ในช่วงระยะเวลาทีบ่รษิทัจดัการยงัไมไ่ดช้าํระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วย

ลงทุน บรษิทัจดัการพบวา่ราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนดงักลา่วไมถู่กตอ้ง และผูด้แูลผลประโยชน์ยงัไมไ่ดร้บัรองขอ้มลูในรายงาน

การแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคา อย่างไรกด็ใีนสว่นของวธิกีารการชดเชยราคาใหแ้ก่ผูล้งทุน บรษิทัจดัการ

จะปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอื คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน

กาํหนด 

(3) มคีาํสัง่ขายคนืก่อนหรอืในช่วงระยะเวลาทีบ่รษิทัจดัการพบวา่ ราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนไมถู่กตอ้ง และผูด้แูลผลประโยชน์ยงั

ไม่ได้รบัรองขอ้มูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคา อย่างไรกด็ใีนส่วนของวธิกีารการชดเชย

ราคาใหแ้ก่ผูล้งทุน บรษิทัจดัการจะปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

หรอื คณะกรรมการกากบัตลาดทุนกาํหนด 

3.2  การเลือ่นกาํหนดการชาํระเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทุนแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนตาม 3.1 (1) (2) หรอื (3) ใหบ้รษิทัจดัการปฏบิตัติาม

หลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี  

(1) เลื่อนกําหนดชําระเงนิค่าขายคนืไดไ้ม่เกนิ 10 วนัทําการนับตัง้แต่วนัทําการทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนมคีําสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนนัน้ 

เวน้แต่ไดร้บัการผอ่นผนัจากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(2) แจง้ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่คีาํสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไวแ้ลว้ใหท้ราบถงึการเลื่อนกําหนดการชาํระค่าขายคนืหน่วยลงทุน ตลอดจน

เปิดเผยต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนรายอื่นและผูล้งทุนทัว่ไปใหท้ราบเรือ่งดงักลา่วดว้ยวธิกีารใดๆโดยพลนั 
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(3) แจง้การเลือ่นกาํหนดการชาํระเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทุน และจดัทาํรายงานทีแ่สดงเหตุผลของการเลื่อน และหลกัฐานการไดร้บั

ความเหน็ชอบจากผูด้แูลผลประโยชน์ตามขอ้ 3.1 (1) หรอืการรบัรองขอ้มลูจากผูด้แูลผลประโยชน์ตามขอ้ 3.1 (2) ใหส้าํนกังาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลนั โดยบรษิทัจดัการอาจมอบหมายใหผู้ด้แูลผลประโยชน์ดาํเนินการดงักลา่วแทนกไ็ด ้ 

(4) ในระหว่างการเลื่อนกําหนดชําระค่าขายคนื หากมผีูถ้อืหน่วยลงทุนสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดงักล่าว ใหบ้รษิทัจดัการ

กองทนุรวมรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนนัน้ โดยตอ้งชาํระคา่ขายคนืแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนตามลาํดบัวนัทีส่ง่คาํสัง่ขายคนืก่อนหลงั 

(4) วิธีการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเป็นอย่างไร? 

• การสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนกรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนปลายทาง  

ผูส้นใจลงทุนสามารถสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนมาจากชนิดหน่วยลงทุนอื่น (ระหว่างชนิดหน่วยลงทุน) หรอืกองทุนอื่นภายใต้

การบรหิารของบรษิทัจดัการไดทุ้กวนัทําการ ตามเงือ่นไขการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนตาม วธิกีาร วนัเวลา และราคาสัง่ซือ้หน่วย

ลงทุน 

• การสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนกรณีกองทนุน้ีเป็นกองทนุต้นทาง 

ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนไปชนิดหน่วยลงทุนอื่น (ระหวา่งชนิดหน่วยลงทุน) หรอืกองทุนอื่นภายใตก้าร

บรหิารของบรษิทัจดัการได ้ ตามเงือ่นไขการขายคนืหน่วยลงทุนตาม วธิกีาร วนัเวลา และราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 

(5) กองทุนรวมน้ีกาํหนดวิธีการโอนหน่วยลงทุน และข้อจาํกดัการโอนไว้อย่างไร ? 

ไมม่ขีอ้จาํกดัในการโอนหน่วยลงทุน ทัง้น้ี วธิกีารเป็นไปตามทีน่ายทะเบยีนกาํหนด 

บรษิทัจดัการอาจปฏเิสธการโอนหน่วยลงทุน ในกรณีทีก่ารถอืหน่วยลงทุนเกนิขอ้จาํกดัการถอืหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการ

คณะกรรมการกํากบัตลาดทุนวา่ดว้ยหลกัเกณฑเ์กีย่วกบัขอ้จาํกดัการถอืหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าทีข่องบรษิทัจดัการ 

(6) ผูถ้ือหน่วยลงทนุจะทราบข้อมลูเก่ียวกบัมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทุน และราคาขายและรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนได้

จากช่องทางใด? 

ท่านสามารถตดิตามขอ้มูลกองทุนเกี่ยวกบั มูลค่าทรพัย์สนิสุทธ ิมลูค่าหน่วยลงทุน และราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ของวนัทําการซื้อ

ขายหน่วยลงทุนไดภ้ายในวนัทาํการถดัไป  

ทัง้น้ี บรษิทัจดัการจะประกาศในเวบ็ไซต์ของบรษิทัจดัการ  อย่างไรกต็ามในกรณีทีไ่ม่สามารถประกาศทางเวบ็ไซต์ของบรษิทัจดัการ 

ใหบ้รษิทัจดัการขอสงวนสทิธปิระกาศทางชอ่งทางอื่นแทน อาท ิหนังสอืพมิพร์ายวนั หรอืระบบเผยแพรข่อ้มลูมลูคา่หน่วยลงทุนทีจ่ดัขึน้

โดยสมาคม (NAV Center) และจะประกาศในชอ่งทางดงักลา่วขา้งตน้ทนัทโีดยไมช่กัชา้ 

คาํถามและคาํตอบเก่ียวกบัสิทธิของผูถ้ือหน่วยลงทุน  

(1)  กองทุนรวมน้ีมีการออกและส่งมอบหลกัฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนหรือไม ่อย่างไร ? 

ม ีบรษิทัจดัการจะออกหนงัสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน โดย 

• นายทะเบยีนหน่วยลงทุนจะออกและจดัสง่หนงัสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุนใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุน ภายใน 15 วนันับตัง้แต่วนัถดัจาก

วนัสิน้สดุระยะเวลาการเสนอขายครัง้แรก 

• นายทะเบยีนจะออกและจดัสง่หนงัสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน  ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย ์ภายใน 5 วนัทาํการนบัแต่

วนัขายหน่วยลงทุน/วนัรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน  

บรษิทัจดัการและนายทะเบยีนขอสงวนสทิธทิี่จะเปลีย่นรูปแบบของเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุนจากหนังสอืรบัรองสทิธใิน

หน่วยลงทุนเป็นสมุดบญัชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทุน หรอืรปูแบบอื่นทีส่าํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต โดยบรษิทัจดัการ

จะตดิประกาศรายละเอยีดทีเ่กีย่วขอ้ง ทีท่ีท่าํการทุกแหง่ของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้

คนืทีใ่ชใ้นการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน ลว่งหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลีย่นแปลง  

(2) ผูถ้ือหน่วยลงทนุของกองทุนรวมน้ีอาจถกูจาํกดัสิทธิในเรื่องใด ภายใต้เงือ่นไขอย่างไร ?  

ผูถ้อืหน่วยลงทนุของกองทุนรวมน้ีอาจถูกจาํกดัสทิธ ิดงัน้ี 

• กองทุนรวมน้ีอาจไมไ่ดร้บัการจดทะเบยีนหากมกีารจดัสรรหน่วยลงทุนใหก้ลุ่มบุคคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัใดเกนิ 1 ใน 3 ของ

จาํนวนหน่วยลงทุนทีจ่าํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด เวน้แต่เขา้ขอ้ยกเวน้ตามทีส่าํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด 

• ในกรณีทีบุ่คคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัใดถอืหน่วยลงทุนเกนิกว่าหน่ึงในสามของจํานวนหน่วยลงทุนทีจ่ําหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด 

บรษิทัจดัการหรอืบรษิทัหลกัทรพัย์ที่เป็นเจา้ของบญัชแีบบไม่เปิดเผยชื่อผูถ้อืหน่วยลงทุน (omnibus account) จะไม่นับคะแนน

เสยีงของบุคคลหรอืกลุม่บุคคลเดยีวกนันัน้ในสว่นทีเ่กนิกวา่หน่ึงในสามของจาํนวนหน่วยลงทุนทีจ่าํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด 
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• บริษัทจัดการอาจปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุน ในกรณีที่การถือหน่วยลงทุนเกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนตามประกาศ

คณะกรรมการคณะกรรมการกํากบัตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑเ์กีย่วกบัขอ้จํากดัการถอืหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าทีข่อง

บรษิทัจดัการ 

(3) กองทุนรวมน้ีมีช่องทางและวิธีการร้องเรียนให้ผูล้งทุนอย่างไร ? 

สามารถรอ้งเรยีนไดท้ี ่

• บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จาํกดั ทีส่ว่นกาํกบัและดแูลการปฏบิตังิาน  

ทีอ่ยู ่44 อาคาร ธนาคาร ซไีอเอม็บ ีไทย ชัน้ 16 ถนนหลงัสวน แขวงลุมพนีิ เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330 

โทรศพัท ์0-2686-9500 หรอื 0-2686-9508 หรอื 0-2686-9513 หรอืทางโทรสาร 0-2657-3166 

• ผูด้แูลผลประโยชน์ : ธนาคารกสกิรไทย จาํกดั (มหาชน) 

ฝ่ายบรกิารธุรกจิหลกัทรพัย ์(ธล.) ชัน้ 19 

1 ซอยราษฎรบ์รูณะ 27/1 ถนนราษฎรบ์รูณะ แขวงราษฎรบ์รูณะ เขตราษฎรบ์รูณะ กรุงเทพฯ 10140 

โทรศพัท ์02-470-5920 หรอืทางโทรสาร 02-470-1996 

• สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (Help Center) โทร. 1207 

(4) การระงบัข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตลุาการ ตลอดจนวิธีเข้าสู่กระบวนการดงักล่าวหรือไม่ อย่างไร ? 

ไมม่ ี

คาํถามและคาํตอบเก่ียวกบับคุคลท่ีเก่ียวข้องกบัการดาํเนินการของกองทุนรวม  

(1) รายช่ือคณะกรรมการ (มีผลตัง้แต่วนัท่ี 22 เมษายน 2562 เป็นต้นไป) 

• นาย ชอง ว ีย ี                                        ประธานกรรมการ 

• นาย เอฟเฟนดี ้ชาฮลู ฮามดิ                        กรรมการ 

• นาย อดศิร เสรมิชยัวงศ ์                            กรรมการ 

• นาย ฮวน อกีนาซโีอ อยีซ์ากรีเ์ร บาราโอนา     กรรมการ 

• นางสาว วไิลพร ลิว่เกษมศานต ์                   กรรมการอสิระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 

• นาย บุญศกัดิ ์เจยีมปรชีา                           กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ 

• คุณจุมพล สายมาลา               กรรมการบรษิทั และประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

(2) รายช่ือผูบ้ริหาร  

• คุณจุมพล สายมาลา             ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

• คุณต่อ อนิทววิฒัน์   ประธานเจา้หน้าทีพ่ฒันาธุรกจิ         

• คุณโช ซ ูฮุน, CPA   ประธานเจา้หน้าทีป่ฏบิตักิาร  

• คุณวนิ พรหมแพทย,์ CFA            ประธานเจา้หน้าทีก่ารลงทุน  

• คุณวศิณุ รุง่ขวญัศริโิรจน์, CFA             หวัหน้าฝ่ายบรหิารความเสีย่ง 

• คุณกุณฑรีา พรโรจนางกรู              หวัหน้าฝ่ายกาํกบัการปฏบิตังิาน 

(3)   จาํนวนกองทุนรวมภายใต้การบริหารจดัการของบริษทั (ข้อมลู ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561) 

มกีองทุนรวมทัง้หมดภายใตก้ารบรหิารจดัการของบรษิทั จาํนวน 54 กองทนุ 

(4)  มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิภายใต้การบริหารจดัการของบริษทั (ข้อมลู ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561) 

มลูคา่ทรพัยส์นิสทุธภิายใตก้ารบรหิารจดัการของบรษิทั 61,572,342,221.12 บาท 

(5)  คณะกรรมการพิจารณาการลงทุน 

• คุณวนิ พรหมแพทย,์ CFA   ประธานเจา้หน้าทีก่ารลงทุน  

• คุณวศิณุ  รุง่ขวญัศริโิรจน์, CFA   ผูอ้าํนวยการอาวโุสดา้นบรหิารความเสีย่ง 

• คุณชนยักานต ์สวสัดฤิกษ์   ผูจ้ดัการกองทนุ 

• คุณวทิยา เจนจรสัโชต,ิ CISA   ผูจ้ดัการกองทนุ 

• คุณวสชุนม ์ ทรายแกว้, CFA   ผูจ้ดัการกองทนุ 
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• คุณวศนิ ปรธิญั, CFA   ผูจ้ดัการกองทนุ 

• คุณดาราวรรณ ประกายทพิย ์   ผูจ้ดัการกองทนุ 

• คุณวริยิา โภไคศวรรย ์   ผูจ้ดัการกองทนุ 

• คุณธนทั เจตจนัทรป์ระภา, CFA   ผูจ้ดัการกองทนุ 

• คุณปณิธ ิจติรโีภชน์   ผูจ้ดัการกองทนุ 

• คุณปณุยนุช บุญยรตัพนัธุ ์    ผูจ้ดัการกองทนุ 

• คุณธนา เชนะกุล, CFA    ผูจ้ดัการกองทนุ 

• คุณวรุณ ทรพัยท์วกุีล    ผูจ้ดัการกองทนุ 

• คุณชาตร ีมชียัเจรญิยิง่    ผูจ้ดัการกองทนุ 

 (6)   รายช่ือผูจ้ดัการกองทุน 

• คณุวิน พรหมแพทย,์ CFA  

ประวตักิารศกึษา 

พ.ศ. 2543 – 2545                     ปรญิญาโท สาขาบรหิารธุรกจิ จาก Erasmus University  

พ.ศ. 2537 - 2541                      ปรญิญาตร ีสาขาเศรษฐศาสตร ์(หลกัสตูรภาษาองักฤษ) มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

ประสบการณ์ทาํงาน 

พ.ศ. 2558 - ปัจจุบนั                   ประธานเจา้หน้าทีก่ารลงทนุ บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จาํกดั 

พ.ศ. 2555 - 2558                      หวัหน้ากลุม่งานลงทุนและรองโฆษก สาํนกังานประกนัสงัคม 

พ.ศ. 2548 - 2555                      หวัหน้างานลงทุนต่างประเทศและอสงัหรมิทรพัทย,์ สาํนกังานประกนัสงัคม 

พ.ศ. 2547 - 2548                      หวัหน้างานบรหิารความเสีย่ง, สาํนกังานประกนัสงัคม 

พ.ศ. 2546 - 2547                      ผูช้ว่ยผูจ้ดัการกองทุน, สาํนกังานประกนัสงัคม 

พ.ศ. 2544 - 2546                      นกัวเิคราะหก์ารลงทุน, สาํนกังานประกนัสงัคม 

พ.ศ. 2544                                Summer Associated (ปัจจุบนัคอื AJF) 

• คณุวศิน ปริธญั, CFA 

ประวตักิารศกึษา 

พ.ศ. 2548 - 2551           ปรญิญาตรวีศิวกรรมศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาวศิวกรรมอุตสาหการ จุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั 

ประสบการณ์ทาํงาน 

พ.ศ. 2558 - ปัจจุบนั          ผูจ้ดัการกองทนุ บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ พรนิซเิพลิ จาํกดั 

พ.ศ. 2557 - 2558             ผูจ้ดัการกองทนุ บลจ.ฟินนัซ่า 

พ.ศ. 2557 - 2557            ผูช้ว่ยอาํนวยการ ฝ่ายลงทนุ กรุงไทย แอกซ่า ประกนัชวีติ 

พ.ศ. 2556 - 2557             ผูช้ว่ยอาํนวยการ ฝ่ายวาณิชธนกจิ บล.ฟินนัซ่า 

พ.ศ. 2554 - 2556             ผูช้ว่ยผูจ้ดัการกองทุน ฝ่ายลงทุน บลจ.ฟินนัซ่า 

พ.ศ. 2553 - 2554             ผูช้ว่ยผูจ้ดัการ ฝ่ายลกูคา้บุลคล บล.กสกิร 

พ.ศ. 2552 - 2553             Management Trainee, ไอดเีอส แมนูแฟคเจอรงิ 

• คณุธนัท เจตจนัทรป์ระภา, CFA 

ประวตักิารศกึษา 

พ.ศ. 2551 - 2555                        ปรญิญาตร ีพาณิชยศาตรแ์ละการบญัชภีาคภาษาองักฤษ (BBA) สาขาการเงนิ    

                                            มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

ประสบการณ์ทาํงาน 

พ.ศ. 2556 - ปัจจุบนั                     ผูจ้ดัการกองทุนกลุม่ตราสารทุน, บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จาํกดั 

พ.ศ. 2555 - 2556                        นกัวเิคราะหห์ลกัทรพัย,์  บล.โนมรูะ พฒันสนิ จาํกดั 
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• คณุปณุยนุช บณุยรตัพนัธุ ์

ประวตักิารศกึษา 

พ.ศ. 2556 - 2557  ปรญิญาโท Finance มหาวทิยาลยั Lancaster 

พ.ศ. 2549 - 2553  ปรญิญาตร ีคณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัช ีจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

ประสบการณ์ทาํงาน  

พ.ศ. 2560 - ปัจจุบนั  ผูจ้ดัการกองทนุ บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จาํกดั 

พ.ศ. 2559 - 2560   ผูช้ว่ยผูจ้ดัการกองทุน บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน กสกิรไทย จาํกดั 

พ.ศ. 2557 - 2558  นกัวเิคราะหก์ารลงทนุ บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน กสกิรไทย จาํกดั 

• คณุชาตรี มีชยัเจริญย่ิง 

ประวตักิารศกึษา 

พ.ศ. 2554 - 2555  ปรญิญาโท MSC QUANTITATIVE FINANCE LANCASTER UNIVERSITY 

พ.ศ. 2548 - 2552  ปรญิญาตร ีบรหิารธุรกจิ สาขาการธนาคารและการเงนิ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

ประวตักิารทาํงาน 

พ.ศ. 2561 - ปัจจุบนั  ผูจ้ดัการกองทนุ บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จาํกดั 

พ.ศ. 2560 - 2561  ผูจ้ดัการกองทนุฝ่ายลงทุนต่างประเทศ บลจ. ไทยพาณิชย ์จาํกดั 

พ.ศ. 2559 - 2560  นกัวจิยัฝ่ายการลงทุนตราสารทุน บลจ. ไทยพาณิชย ์จาํกดั 

พ.ศ. 2557 - 2558  วาณิชธนากร ฝ่ายวาณิชธนกจิ  ธนาคารกรงุเทพ จาํกดั (มหาชน) 

พ.ศ. 2555 - 2557  นกัวเิคราะห ์PORTFOLIO MANAGEMENT ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) 

พ.ศ. 2552 - 2554  นกัวเิคราะห ์FPRI ADVISORY CO LTD (ปัจจุบนัคอืมลูนิธสิถาบนัวจิยันโยบาย

เศรษฐกจิการคลงั) 

 (7)   ผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน  

ธนาคารซไีอเอม็บ ีไทย จาํกดั (มหาชน) โทร 0-2626-7777  

หรอืผูส้นบัสนุนการขายและรบัซือ้คนือื่นๆ ที ่บลจ. แต่งตัง้ 

(8) ใครเป็นผูด้แูลปรบัปรงุรายช่ือผูถ้ือหน่วยลงทุนเพ่ือให้การชาํระเงินและจดัสรรหน่วยลงทุนแก่ผูถ้ือหน่วยลงทนุเป็นไป

อย่างถกูต้อง ? 

บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จาํกดั โทรศพัท ์0-2686-9595  

(9)   ใครเป็นผูเ้กบ็รกัษาทรพัยสิ์นและดแูลบริษทัจดัการให้ปฏิบติัตามข้อกาํหนดการลงทุนท่ีตกลงไว้ ? 

ธนาคารกสกิรไทย จาํกดั (มหาชน) โทร.02-273-2997, 02-470-3207 

นอกจากหน้าทีต่ามทีก่าํหนดไวใ้นสญัญาแต่งตัง้ ผูด้แูลผลประโยชน์ยงัมหีน้าทีต่ามกฎหมายในการรกัษาประโยชน์ของผูถ้อืหน่วย

ลงทุนดว้ย 

ช่องทางท่ีผูล้งทนุสามารถทราบข้อมลูเพ่ิมเติมเก่ียวกบักองทุนรวมน้ี 

ตดิต่อบรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จาํกดั 

โทรศพัท ์0-2686-9500 หรอื 0-2686-9595 หรอืทางโทรสาร 0-2657-3166 

Website: www.principal.th 
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ตารางแสดงค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเกบ็จากผูซ้ื้อ หรอืผูถ้ือหน่วยลงทนุ หรือกองทุนรวม 

 

* คา่ธรรมเนียมหรอืคา่ใชจ้า่ยอื่นๆเป็นอตัราทีร่วมภาษมีลูคา่เพิม่ ภาษธีุรกจิเฉพาะ หรอืภาษอีื่นใดไวแ้ลว้ และภาษดีงักล่าวจะถอืเป็นภาระของ

กองทุน รวม 

**NAV หมายถงึ มลูคา่ทรพัยส์นิทัง้หมดหกัดว้ยมลูคา่หน้ีสนิทัง้หมด ทัง้น้ี มลูคา่หน้ีสนิทัง้หมดไมร่วมคา่ธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผูด้แูล  

ผลประโยชน์ และคา่ธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทุน ณ วนัทีค่าํนวณ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเกบ็จากกองทนุรวม* 

รอบบญัชี (ร้อยละของมลูค่าทรพัยสิ์น ต่อปี) 

อตัราตามท่ีระบไุว้ในโครงการ 

ตัง้แต่วนัท่ี  

16 ต.ค. 2560 – 

30 ก.ย. 2561   

เกบ็จริง*,** 

1. คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้า่ยรวมทัง้หมดทีป่ระมาณการได ้(รอ้ยละต่อ

ปีของมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธ)ิ** 

 

ไมเ่กนิรอ้ยละ 5.35 

 

2.2094 

o คา่ธรรมเนียมการจดัการ 

           -ชนิดสะสมมลูคา่ 

           -ชนิดผูล้งทุนสถาบนั  

           -ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม (ยงัไมเ่ปิดใหบ้รกิาร)  

 

ไมเ่กนิรอ้ยละ 1.61 

ไมเ่กนิรอ้ยละ 1.61 

ไมเ่กนิรอ้ยละ 1.61 

1.5391 

o คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ 

           -ชนิดสะสมมลูคา่ 

           -ชนิดผูล้งทุนสถาบนั 

           -ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม (ยงัไมเ่ปิดใหบ้รกิาร)     

 

ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.33 

ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.33 

ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.33 

0.1231 

o คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทุน 

           -ชนิดสะสมมลูคา่ 

           -ชนิดผูล้งทุนสถาบนั 

           -ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม (ยงัไมเ่ปิดใหบ้รกิาร)    

 

ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.65 

ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.65 

ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.65 

0.4286 

2.   คา่ใชจ้า่ยอื่น ไมเ่กนิรอ้ยละ 2.76 0.1186 

o คา่ธรรมเนียมจดัตัง้กองทุน ตามทีจ่า่ยจรงิ 0.0060 

o คา่ทีป่รกึษาการลงทุน ไมม่ ี ไมม่ ี

o คา่สอบบญัช ี ตามทีจ่า่ยจรงิ 0.0019 

o คา่ธรรมเนียมธนาคาร ตามทีจ่า่ยจรงิ 0.0167 

o คา่ใชจ้า่ยทีเ่กีย่วขอ้ง ตามทีจ่า่ยจรงิ 0.0016 

o คา่โฆษณา ประชาสมัพนัธ ์และสง่เสรมิการขาย 

- ในชว่งเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก 

- หลงัการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก 

 

 

ไมเ่กนิรอ้ยละ 1.07 

ไมเ่กนิรอ้ยละ 1.07 

 

 

0.0517 

0.0407 
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ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเกบ็จากกองทนุรวม อตัราตามโครงการ อตัราท่ีเกบ็จริง 

o คา่ธรรมเนียมการขายหน่วย 

ชนิดสะสมมลูคา่ 

ชนิดผูล้งทุนสถาบนั 

ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม (ยงัไมเ่ปิดใหบ้รกิาร)      

 

ไมเ่กนิรอ้ยละ 2.14 ของมลูคา่หน่วยลงทุน 

ไมเ่กนิรอ้ยละ 1.61 ของมลูคา่หน่วยลงทุน 

ไมเ่กนิรอ้ยละ 1.61 ของมลูคา่หน่วยลงทุน 

1.50 

o คา่ธรรมเนียมการรบัซือ้คนืหน่วย 

ชนิดสะสมมลูคา่ 

ชนิดผูล้งทุนสถาบนั 

ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม (ยงัไมเ่ปิดใหบ้รกิาร)      

 

ไมเ่กนิรอ้ยละ 1.07 ของมลูคา่หน่วยลงทุน 

ไมเ่กนิรอ้ยละ 1.07 ของมลูคา่หน่วยลงทุน 

ไมเ่กนิรอ้ยละ 1.07 ของมลูคา่หน่วยลงทุน 

ยกเวน้ 

o คา่ธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุเขา้ 

ชนิดสะสมมลูคา่ 

ชนิดผูล้งทุนสถาบนั 

ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม (ยงัไมเ่ปิดใหบ้รกิาร)      

 

ไมเ่กนิรอ้ยละ 2.14 ของมลูคา่หน่วยลงทุน 

ไมเ่กนิรอ้ยละ 1.61 ของมลูคา่หน่วยลงทุน 

ไมเ่กนิรอ้ยละ 1.61 ของมลูคา่หน่วยลงทุน 

 

ตามเงือ่นไขการขายหน่วยลงทุน 

 

o คา่ธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุออก 

ชนิดสะสมมลูคา่ 

ชนิดผูล้งทุนสถาบนั 

ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม (ยงัไมเ่ปิดใหบ้รกิาร)      

 

ไมเ่กนิรอ้ยละ 1.07 ของมลูคา่หน่วยลงทุน 

ไมเ่กนิรอ้ยละ 1.07 ของมลูคา่หน่วยลงทุน 

ไมเ่กนิรอ้ยละ 1.07 ของมลูคา่หน่วยลงทุน 

 

ตามเงือ่นไขการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 

 

o คา่ธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน 

ชนิดสะสมมลูคา่ 

ชนิดผูล้งทุนสถาบนั 

ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม (ยงัไมเ่ปิดใหบ้รกิาร)      

 

ตามทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็ 

ตามทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็ 

ตามทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็ 

 

ตามทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็ 

 

o คา่ธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสทิธใินหน่วย

ลงทุน 

ชนิดสะสมมลูคา่ 

ชนิดผูล้งทุนสถาบนั 

ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม (ยงัไมเ่ปิดใหบ้รกิาร)      

 

 

ตามทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็ 

ตามทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็ 

ตามทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็ 

 

 

ตามทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็ 

o คา่ธรรมเนียมการซือ้ขายหลกัทรพัยเ์มือ่มกีารซือ้

ขายสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน (เกบ็เขา้กองทุน) 

ชนิดสะสมมลูคา่ 

ชนิดผูล้งทุนสถาบนั 

ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม (ยงัไมเ่ปิดใหบ้รกิาร)      

 

 

ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.54 ของมลูคา่หน่วยลงทุน 

ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.54 ของมลูคา่หน่วยลงทุน 

ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.54 ของมลูคา่หน่วยลงทุน 

 

ยกเวน้ 

 

ทัง้น้ี บรษิทัจดัการอาจมกีารเพิม่คา่ธรรมเนียมไดไ้มเ่กนิรอ้ยละ 5 ของอตัราคา่ธรรมเนียม ภายในรอบระยะเวลา 1 ปี โดยบรษิทัจดัการจะแจง้ใหผู้ล้งทุน

ทราบไมน้่อยกวา่ 60 วนั 

คา่ธรรมเนียมเป็นอตัราทีร่วมภาษมีลูคา่เพิม่ ภาษธีุรกจิเฉพาะ หรอืภาษอีื่นใดไวแ้ลว้ 

*การยกเวน้การเรยีกเกบ็คา่ใชจ้า่ยในการซือ้ขายหลกัทรพัย ์เริม่มผีลตัง้แต่วนัที ่13 พฤศจกิายน 2561 เป็นตน้ไป 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย อตัราตามโครงการ  เรียกเกบ็จริง 
 

 - คา่ใชจ้า่ยในการซือ้ขายหลกัทรพัย ์ ตามทีจ่า่ยจรงิ 0.44 % 

 หมายเหตุ  * คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้า่ยอื่นๆ ไดร้วมภาษมีลูคา่เพิม่ ภาษธีุรกจิเฉพาะ หรอืภาษอีื่นใด และภาษดีงักล่าวจะถอืเป็นภาระ 

                  ของกองทุนรวม    
• อตัราส่วนหมนุเวียนการลงทนุ : รอ้ยละ 47.54 

• Port Folio Duration : - 

• ผลขาดทนุสงูสดุในช่วง 5 ปี (Maximum Drawdown) : รอ้ยละ – 19.04 
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ตารางรายละเอียดค่านายหน้าซ้ือขายหลกัทรพัย ์

ตัง้แต่วนัท่ี  16 ตลุาคม 2560 ถึงวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 

อนัดบั รายช่ือบริษทันายหน้า 

ค่านายหน้าจากการ

ซ้ือขายหลกัทรพัย ์

(หน่วย : บาท) 

ร้อยละของค่า

นายหน้าทัง้หมด 

1 HO CHI MINH CITY SECURITIES CORPORATION 4,517,470.80 43.76 

2 MAYBANK KIM ENG SECURITIES (VIETNAM) LIMITED 2,893,810.93 28.03 

3 SAIGON SECURITIES INCOPORATION 1,203,554.29 11.66 

4 VIET CAPITAL SECURITIES CORPORATION 894,886.32 8.67 

5 VNDIRECT SECURITIES CORPORATION 812,810.09 7.87 

รวมค่านายหน้าทัง้หมด 10,322,532.43 100.00 

 

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยมืเงิน และการก่อภาระผกูพนั 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 

    มลูค่าตามราคาตลาด (บาท)*  % NAV 

หลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นต่างประเทศ    

 หุน้สามญั / จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์    

  หมวด ธนาคาร 312,871,148.67  11.04 

  หมวด วสัดุก่อสรา้ง 120,380,971.79  4.25 

  หมวด ธุรกจิบรกิารรบัเหมาก่อสรา้ง 476,927,460.01  16.83 

  หมวด พลงังานและสาธารณูปโภค 196,349,214.60  6.93 

  หมวด เงนิทุนและหลกัทรพัย ์ 127,171,960.98  4.49 

  หมวด อาหารและเครือ่งดืม่ 317,105,712.00  11.19 

  หมวด เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร 195,673,660.05  6.90 

  หมวด อญัมณเีครือ่งประดบั 29,023,803.27  1.02 

  หมวด พฒันาอสงัหารมิทรพัย ์ 486,739,333.91  17.17 

  หมวด เหลก็ 263,005,873.52  9.28 

  หมวด ขนสง่และโลจสิตกิส ์ 120,947,904.00  4.27 

 เงนิฝากธนาคาร  39,530,687.32  1.39 

 เงนิฝากธนาคารสกุลต่างประเทศ 153,935,555.32  5.43 

อ่ืนๆ          

 หน้ีสนิอื่น  (5,594,523.97)  (0.20) 

มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ   2,834,068,761.47  100.00 

หมายเหตุ : * มลูคา่ตามราคาตลาดทีร่วมดอกเบีย้คา้งรบัแลว้   
 



กองทนุเปิดพรนิซเิพลิ เวยีดนาม อคิวติี ้ 15 

รายงานสรปุจาํนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหน้ี เงินฝากหรอืตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุน ของกองทนุรวม 

รายงานสรปุเงินลงทุน 

กลุ่มของตราสาร 

มลูค่าตาม  
ราคาตลาด % NAV 

(บาท)*  
 (ก) ตราสารภาครฐัไทยและตราสารภาครฐัต่างประเทศ   
      - ตราสารภาครฐัไทย - ไมม่ ี- - ไมม่ ี- 

      - ตราสารภาครฐัต่างประเทศ - ไมม่ ี- - ไมม่ ี- 

 (ข) ตราสารทีธ่นาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ ธนาคารพาณชิย ์หรอืบรษิทัเงนิทุน   
  

      เป็นผูอ้อก ผูส้ ัง่จา่ย ผูร้บัรอง ผูร้บัอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรอื ผูค้ํ้าประกนั 193,466,242.64 6.83 

 (ค) ตราสารทีม่อีนัดบัความน่าเชือ่ถอือยูใ่นอนัดบัทีส่ามารถลงทุนได ้(investment grade) - ไมม่ ี- - ไมม่ ี- 

 (ง) ตราสารทีม่อีนัดบัความน่าเชือ่ถอือยูใ่นอนัดบัตํ่ากวา่อนัดบัทีส่ามารถลงทุนได ้ 
  

      (investment grade) หรอืตราสารทีไ่มไ่ดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชือ่ถอื - ไมม่ ี- - ไมม่ ี- 

สดัส่วนเงินลงทนุขัน้สงู (upper limit) ท่ีบริษทัจดัการคาดว่าจะลงทนุในตราสารกลุ่ม (ง)15% NAV   
หมายเหตุ :* มลูคา่ตามราคาตลาดทีร่วมดอกเบีย้คา้งรบัแลว้  

 
 

 

รายละเอียดตวัตราสารและอนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสารทุกตวัใน Port 

  ประเภท ผูอ้อก 

ผูค้ํ้า/ 

ผูร้บัรอง/ 

ผูส้ลกัหลงั 

วนัครบ

กาํหนด 

อนัดบั 

ความ 

น่าเชือ่ถอื 

จาํนวนเงนิตน้/ 

มลูคา่หน้าตัว๋ 

มลูคา่ตาม 

ราคาตลาด *1 

1 เงนิฝากธนาคาร ธนาคารกสกิรไทย จาํกดั 

(มหาชน) 

- - AA 39,470,427.76 39,530,687.32 

2 เงนิฝากธนาคาร

สกุลต่างประเทศ 

ธนาคารกสกิรไทย จาํกดั 

(มหาชน) 

- - AA 153,935,555.32 153,936,555.32 

 หมายเหตุ : *1มลูคา่ตามราคาตลาดทีร่วมดอกเบีย้คา้งรบัแลว้     
 

 

ผลการดาํเนินการของกองทุนรวม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ :    

- เอกสารการวดัผลการดาํเนินงานของกองทุนรวมฉบบัน้ีไดจ้ดัทาํตามมาตรฐานการวดัผลการดาํเนินงานของกองทุนรวมของสมาคม 

  บรษิทัจดัการลงทุน 

- ตวัชีว้ดั (Benchmark) คอื อตัราผลตอบแทนของการลงทุนในดชันี VN30 Total Return Index 

* NAV ณ วนัที ่28 ก.ย. 2561 

** NAV ณ วนัที ่29 ม.ีค. 2561 

 

ผลการดาํเนินงานส้ินสดุ  

ณ วนัท่ี  30 ก.ย 2561 

นับจากวนัเร่ิม

โครงการ 

(16 ต.ค. 60) 

ผลการดาํเนินงานย้อนหลงั 

 (ร้อยละต่อปี) 

3 เดือน 

(29 มิ.ย. 61) 

6 เดือน 

(30 มี.ค. 61) 

มลูคา่หน่วยลงทุน (บาท) 10.3227* 10.0859 11.2228** 

กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เวยีดนาม อคิวติี ้ 3.23% 2.35% -8.02% 

ตวัชีว้ดั (Benchmark) 17.81% 1.65% -11.80% 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ตารางแสดงวนัหยดุทาํการซ้ือ / ขายคืน / สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนของ 

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เวียดนาม อิควิต้ี 

(ประจาํปี 2562) 

(VN, TH, US) 

 

วนัที ่1 มกราคม   วนัขึน้ปีใหม,่ วนัหยุดทาํการของประเทศสหรฐัอเมรกิา และเวยีดนาม 

วนัที ่21 มกราคม   วนัหยุดทาํการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 

วนัที ่4 กุมภาพนัธ ์  วนัหยุดทาํการของประเทศเวยีดนาม 

วนัที ่5 กุมภาพนัธ ์  วนัหยุดทาํการของประเทศเวยีดนาม 

วนัที ่6 กุมภาพนัธ ์  วนัหยุดทาํการของประเทศเวยีดนาม 

วนัที ่7 กุมภาพนัธ ์  วนัหยุดทาํการของประเทศเวยีดนาม 

วนัที ่8 กุมภาพนัธ ์  วนัหยุดทาํการของประเทศเวยีดนาม 

วนัที ่18 กุมภาพนัธ ์ วนัหยุดทาํการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 

วนัที ่19 กุมภาพนัธ ์ วนัมาฆบชูา   

วนัที ่8 เมษายน   วนัจกัร ี

วนัที ่15 เมษายน   วนัสงกรานต,์ วนัหยุดทาํการของประเทศเวยีดนาม 

วนัที ่16 เมษายน  วนัหยุดชดเชยวนัสงกรานต ์

วนัที ่19 เมษายน  วนัหยุดทาํการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 

วนัที ่29 เมษายน  วนัหยุดทาํการของประเทศเวยีดนาม 

วนัที ่30 เมษายน  วนัหยุดทาํการของประเทศเวยีดนาม 

วนัที ่1 พฤษภาคม   วนัแรงงานแหง่ชาต,ิ วนัหยุดทาํการของประเทศเวยีดนาม 

วนัที ่6 พฤษภาคม   วนัพระราชพธิบีรมราชาภเิษก 

วนัที ่20 พฤษภาคม  วนัหยุดชดเชยวนัวสิาขบชูา 

วนัที ่27 พฤษภาคม  วนัหยุดทาํการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 

วนัที ่3 กรกฎาคม  วนัหยุดทาํการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 

วนัที ่4 กรกฎาคม  วนัหยุดทาํการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 

วนัที ่16 กรกฎาคม   วนัอาสาฬหบชูา 

วนัที ่29 กรกฎาคม  วนัหยุดชดเชยวนัเฉลมิพระชนมพรรษาสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัมหาวชริาลงกรณ  

บดนิทรเทพยวรางกรู 

วนัที ่12 สงิหาคม  วนัหยุดวนัเฉลมิพระชนมพรรษาสมเดจ็พระนางเจา้ฯ พระบรมราชนีินาถ ใน

พระบาทสมเดจ็พระ 

ปรมนิทร มหาภมูพิลอดุลยเดช บรมนาถบพติร 

วนัที ่2 กนัยายน  วนัหยุดทาํการของประเทศสหรฐัอเมรกิา และเวยีดนาม 

วนัที ่14 ตุลาคม วนัหยุดชดเชยวนัคลา้ยวนัสวรรคต พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทร มหาภมูพิลอดุลยเดช 

บรมนาถบพติร, วนัหยุดทาํการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 

วนัที ่23 ตุลาคม  วนัปิยมหาราช 

วนัที ่11 พฤศจกิายน วนัหยุดทาํการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 

วนัที ่28 พฤศจกิายน วนัหยุดทาํการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 

วนัที ่29 พฤศจกิายน วนัหยุดทาํการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 

วนัที ่5 ธนัวาคม  วนัคลา้ยวนัเฉลมิพระชนมพรรษาพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทร มหาภมูพิลอดุลยเดช 

บรมนาถบพติร วนัชาต ิและวนัพอ่แหง่ชาต ิ

 

 

 

 



 

ตารางแสดงวนัหยดุทาํการซ้ือ / ขายคืน / สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนของ 

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เวียดนาม อิควิต้ี 

(ประจาํปี 2562) 

(VN, TH, US) 

-ต่อ- 

 

วนัที ่10 ธนัวาคม  วนัพระราชทานรฐัธรรมนูญ 

วนัที ่24 ธนัวาคม  วนัหยุดทาํการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 

วนัที ่25 ธนัวาคม  วนัหยุดทาํการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 

วนัที ่31 ธนัวาคม  วนัสิน้ปี 



 

 

 

• กองทุนเปิดพรินซิเพิล เวียดนาม อิควิต้ี เป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทจดัการ ดงันัน้ บริษัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน 

พรินซิเพิล จํากัด จึงไม่มีภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนเปิดพรินซิเพิล เวียดนาม อิควิต้ี  ทัง้น้ี ผลการ

ดาํเนินงานของกองทุนเปิดพรินซิเพิล เวียดนาม อิควิต้ี ไม่ได้ขึ้นอยู่กบัสถานะทางการเงินหรือผลการดาํเนินงานของบริษัท

หลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรินซิเพิล จาํกดั 

• บริษทัจดัการอาจลงทุนในหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอ่ืนเพ่ือบริษทัจดัการเช่นเดียวกนักบัท่ีบริษทัจดัการลงทุนในหลกัทรพัยห์รือ

ทรพัยสิ์นอ่ืนเพ่ือกองทุนเปิด โดยบริษทัจดัการจะจดัให้มีระบบงานท่ีป้องกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ เพ่ือให้เกิดความเป็น

ธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ทัง้น้ี ผู้ลงทุนสามารถขอดูข้อมูลการลงทุนเพ่ือบริษัทจดัการได้ท่ีบริษัทจดัการ และสํานักงาน

คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

• ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูข้อมูลท่ีอาจมีผลต่อการตัดสินใจลงทุน เช่น การทําธุรกรรมกับบุคคลท่ีเก่ียวข้องได้ท่ีสํานักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือโดยผา่นเครือข่ายอินเตอรเ์น็ตของสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  www.sec.or.th 

• บริษัทจดัการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลกัทรพัยเ์พ่ือตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบติัตามจรรยาบรรณและประกาศต่างๆ ท่ี

สมาคมบริษทัจดัการลงทุนกาํหนด และจะต้องเปิดเผยการลงทุนดงักล่าวให้บริษทัจดัการทราบ เพ่ือท่ีบริษทัจดัการจะสามารถ

กาํกบัและดแูลการซ้ือขายหลกัทรพัยข์องพนักงานได้ 

• ผู้ลงทุนสามารถตรวจดแูนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดาํเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ท่ีทาํการของบริษทัจดัการหรือ

โดยผ่านเครือข่ายอินเตอรเ์น็ตของบริษัทจดัการ www.PRINCIPAL.co.th และผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนท่ีได้รบัการ

แต่งตัง้จากบริษทัจดัการ 

• ผู้ลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติม และรบัหนังสือช้ีชวนและโครงการและข้อผกูพนัได้ท่ีบริษทัจดัการและผู้สนับสนุนการ

ขายและรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรินซิเพิล จาํกดั ท่ีอยู่ 44 อาคาร ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย ชัน้ 16 

ถนนหลงัสวน แขวงลมุพินี  เขตปทุมวนั กรงุเทพฯ 10330 โทรศพัท ์: 0-2686-9500 หรือ 0-2686-9595 www.principal.th 

 

 

รวบรวมขอ้มลู ณ วนัที ่30 กนัยายน 2561 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ พรินซิเพิล จาํกดั 

สอบถามข้อมลูเพ่ิมเติมได้ท่ี 0-2686-9500 

www.principal.th 
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