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ประเภทกองทุน กองทุนรวมตราสารทุน (Direct Investment)  
อายุโครงการ ไม่ก าหนด ระดบัความเส่ียงของผู้ลงทุน 

Customer Suitability Score 
4 
เสีย่งสงู 

ขนาดกองทุน 5,000 ลา้นบาท (Green shoe 15%) ความเส่ียงอตัราแลกเปล่ียน มคีวามเสีย่งอตัราแลกเปลีย่น 
วนัเปิดเสนอขายหน่วยลงทุน
ครัง้แรก (IPO) 

   10 – 17 พฤศจกิายน 2564 (ประมาณการ) 

วนัจดทะเบียน    19 พฤศจกิายน 2564 (ประมาณการ) 
นโยบายการลงทุน กองทุนมนีโยบายเน้นลงทุนในตราสารแห่งทุนทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยไ์ทยทีม่ธีุรกจิหลกั/บางส่วน หรอืมรีายไดห้ลกั/

บางส่วนจากการประกอบธุรกจิในประเทศเวยีดนามที่ประเมนิว่ามศีกัยภาพในการเตบิโตในอนาคตจากเศรษฐกจิเวยีดนาม 
และ/หรือตราสารทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรพัย์เวียดนาม และ/หรือตราสารทุนของผู้ประกอบการเวียดนามที่              
จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ประเทศอื่น รวมทัง้ตราสารทุนอื่นใดทีด่ าเนินธุรกจิเกีย่วขอ้งและ/หรอืทีไ่ดร้บัผลประโยชน์จาก
การเตบิโตทางเศรษฐกจิหรอืที่เกี่ยวขอ้งกบัประเทศเวยีดนาม และ/หรอืกองทุนรวมอื่น/กองทุนรวมอทีเีอฟตราสารทุนทัง้ใน
และ/หรอืต่างประเทศ ที่มนีโยบายการลงทุนในตราสารแห่งทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์ประเทศเวยีดนาม หรอืเน้น
ลงทุนในตราสารทุนอื่นใดที่มรีายได้หลกัหรอืบางส่วนจากการประกอบธุรกจิในหรอืเกี่ยวขอ้งกบัประเทศเวยีดนามโดยเฉลีย่
ในรอบปีบญัชไีม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80 ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุน 

การลงทุนในต่างประเทศ   ลงทุนเฉลีย่ในรอบปีบญัชไีม่เกนิ 79% 

นโยบายการจ่ายปันผล   ไม่ม ี

สกลุเงินท่ีลงทุน THB, VND 

การป้องกนัความเส่ียงของ
อตัราแลกเปล่ียน 

กองทุนอาจลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกนัความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยน (Hedging) ที่อาจ
เกดิขึน้จากการลงทุนในต่างประเทศตามความเหมาะสมและสภาวการณ์ในแต่ละขณะโดยขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของผู้จดัการ
กองทุน ผูล้งทุนอาจขาดทุนหรอืไดร้บัก าไรจากอตัราแลกเปลีย่น/หรอืไดร้บัเงนิคนืต ่ากว่าเงนิลงทุนเริม่แรกได ้

ดชันีเปรียบเทียบ 1. SET Total Return Index (SET TR) รอ้ยละ 50  
2. Vietnam Ho Chi Minh Stock Index (VNIndex TR) ในสกุลดองปรบัด้วยอตัราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบค่าสกุลเงนิบาท ณ 
วนัทีค่ านวณผลตอบแทน รอ้ยละ 50 

เหมาะส าหรบั ◆ ผู้ลงทุนที่ต้องการกระจายการลงทุนไปยังตราสารทุนทัง้ในและต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับประเทศเวียดนาม โดย          
เข้าใจความผนัผวนและยอมรบัความเสีย่งของการลงทุนในตราสารทุนประเทศเวยีดนาม และรบัความเสีย่งจากอตัรา
แลกเปลีย่นได ้

◆ ผูล้งทุนทีส่ามารถรบัความผนัผวนของราคาหลกัทรพัยท์ีก่องทุนไปลงทุนซึง่อาจปรบัตวัสงูขึน้หรอืลดลงจนต ่ากว่ามูลค่าที่
ลงทุนและท าใหข้าดทุนได ้

◆ ผูท้ีส่ามารถลงทุนในระยะยาวโดยคาดหวงัผลตอบแทนในระยะยาวทีด่กีว่าการลงทุนในตราสารหนี้ทัว่ไป 
◆ ผู้ที่ต้องการกระจายการลงทุนไปยงัต่างประเทศและสามารถรบัความเสีย่งจากการลงทุนในตราสารทุนในต่างประเทศ   

โดยยอมรบัความผนัผวนทัง้ในระยะสัน้และระยะยาวได้ 
◆ เหมาะกับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา ที่ต้องการรบัรายได้จากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital Gain) และสะสม

ผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return) 

มุมมองการลงทุน 
(Market Outlook) 

◆ แนวโน้มเศรษฐกจิเวยีดนาม ซึง่เป็นประเทศทีม่ศีกัยภาพการเตบิโตจากการเป็นฐานการผลติของโลก การกระจายตวัของ
ชุมชนเมอืงเติบโตสะท้อนถึงรายได้ประชากรที่เพิม่ขึ้น เป็นปัจจยัสนับสนุนการขยายตวัของการบรโิภคภาคเอกชน 
อุตสาหกรรมคา้ปลกี หา้งสรรพสนิคา้ การก่อสรา้ง  สาธารณูปโภค และ อสงัหารมิทรพัย ์ 

◆ การเติบโตของเศรษฐกิจเวยีดนาม ได้รบัการส่งเสรมิและสนับสนุนจากบรษิัทชัน้น าระดบัโลกที่เข้าลงทุนและด าเนิน
กจิการ โดยมรีายไดเ้ตบิโตจากการบรหิารจดัการตน้ทุนทีต่ ่า และสทิธปิระโยชน์ทางภาษจีากการลงทุนในเวยีดนาม 

นโยบายการลงทุนต่างประเทศ การป้องกนัความเส่ียงอตัราแลกเปล่ียน 

ม ี≤79% ขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของผูจ้ดัการกองทนุ  

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เวยีดนาม ไทย ออพพอรท์ูนิต้ี 
Principal Vietnam Thai Opportunity Fund 
PRINCIPAL VTOPP (ชนิดสะสมมูลค่า : PRINCIPAL VTOPP-A) 

สูง 

ระดบัความเสีย่งของกองทุน : 6 

ต ่า สงู
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ผลติภณัฑด์า้นการลงทุนประเภทต่าง ๆ ตามทีป่รากฏในในเอกสารฉบบันี้ และไมถ่อืเป็นการใหค้ าปรกึษาหรอืค าแนะน าเกีย่วกบัการท าธุรกรรมที่เกีย่วขอ้งกบั
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จดุเด่นของกองทุน ◆ ลงทุนโดยตรงในหุน้เวยีดนามทีม่ศีกัยภาพและขยายโอกาสการลงทุน เพื่อสรา้งผลตอบแทนจากการลงทุนในบรษิทัระดบั
โลกและไทยทีด่ าเนินธุรกจิหรอืไดร้บัประโยชน์จากการเตบิโตทางเศรษฐกจิของประเทศเวยีดนาม 

◆ บรหิารจดัการโดยทมีบรหิารกองทุนทีม่คีวามเชีย่วชาญทัง้ชาวไทยและเวยีดนาม พร้อมดว้ยความร่วมมอืกบั
ทมี Principal ในระดบัภูมภิาค เพื่อคดัเลอืกธุรกจิและบรษิทัทีม่ศีกัยภาพด ีเพื่อสรา้งผลตอบแทนทีเ่หมาะสมในแต่ละ
ช่วงเวลาของตลาดลงทุน 

◆ เพิม่โอกาสการลงทุนในทัง้หุน้ขนาดกลางและหุน้ขนาดใหญ่ของทัง้ในเวยีดนามและไทย 
รายละเอียดกองทุน 
การท ารายการหลงัการเปิดเสนอขายครัง้แรก (After IPO) 
วนัเสนอขายหน่วยลงทุน ทุกวนัท าการ, ตัง้แต่เปิดท าการ – 15.30 น. โดยเริม่ตัง้แต่ 29 พฤศจกิายน 2564* เป็นตน้ไป 
วนัรบัซื้อคืนหน่วยลงทุน ทุกวนัท าการ, ตัง้แต่เปิดท าการ – 15.00 น. โดยเริม่ตัง้แต่ 7 ธนัวาคม 2564* เป็นตน้ไป 

* ทัง้นี้ หากตรงกบัวนัหยุดท าการใหเ้ลื่อนเป็นวนัท าการถดัไป 
การช าระค่าขายคืน 
 
มูลค่าขัน้ต า่ของการสัง่ซ้ือครัง้แรก 
มูลค่าขัน้ต า่ของการสัง่ซ้ือครัง้ถดัไป 
มูลค่าขัน้ต า่ของการสัง่ขายคืน 

ภายใน 5 วนัท าการนับจากวนัค านวณมลูค่าทรพัยส์นิกองทุน (T+5)     
ส าหรบั CIMBT / SCB / KBANK /BAY / BBL / LHBANK / KK/ TTB 
1,000 บาท 
1,000 บาท  
ไม่ก าหนด 

ค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเกบ็จากผู้ถือหน่วยลงทุน (ของมลูค่าหน่วยลงทุน) 
การขายหน่วยลงทุน-สบัเปล่ียนเข้า ไม่เกนิ 2.14% (ปัจจุบนัเก็บ 1.50%) 
การรบัซื้อคืนหน่วยลงทุน-สบัเปล่ียนออก 
การซื้อขายหลกัทรพัย ์(Brokerage Fee) 
 

ไม่เกนิ 1.07% (ยกเวน้) 
ไม่เกนิ 0.54% (ยกเวน้) 
ค่าธรรมเนียมดงักล่าวเป็นอตัราทีร่วมภาษมีลูค่าเพิม่ ภาษธีุรกจิเฉพาะ หรอืภาษอีื่นใดในท านองเดยีวกนัไวแ้ลว้ 

ค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเกบ็จากกองทุน  
(ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธหิกัดว้ยหนี้สนิก่อนหกัค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ และคา่ธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทุน) 
การจดัการ ไม่เกนิ 2.14% ต่อปี (เกบ็จรงิ 1.605% ต่อปี) 
ผู้ดแูลผลประโยชน์ ไม่เกนิ 0.33% ต่อปี (เกบ็จรงิ 0.1285% ต่อปี) 
นายทะเบียน ไม่เกนิ 0.65% ต่อปี (เกบ็จรงิ 0.535% ต่อปี) 

ค่าธรรมเนียมดงักล่าวเป็นอตัราทีร่วมภาษมีลูค่าเพิม่ ภาษธีุรกจิเฉพาะ หรอืภาษอีื่นใดในท านองเดยีวกนัไวแ้ลว้ 
บรหิารจดัการโดย 
บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรินซิเพิล จ ากดั 
44 อาคาร ธนาคารซไีอเอม็บ ีไทย ชัน้16 ถ. หลงัสวน แขวงลุมพนิี เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330  
โทร ) .02(  686-9595 โทรสาร ) .02 ( 657-3167 
Website www.principal.th 

ผูล้งทุนควรท าความเขา้ใจลกัษณะสนิคา้ (กองทุน) เงื่อนไข ผลตอบแทน และ ความเสีย่งก่อนตดัสนิใจลงทุน 
กองทุนอาจลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกนัความเสีย่งที่เกี่ยวข้องกบัอตัราแลกเปลี่ยนเงนิตราที่อาจเกดิขึ้นได้จากการลงทุนในต่างประเทศตามความ
เหมาะสมและสภาวการณ์ในแต่ละขณะ ผูล้งทุนอาจจะขาดทุน หรอืได้รบัก าไรจากอตัราแลกเปลีย่นซึ่งกองทุนหลกัอาจไดร้บัผลขาดทุนจากอตัราแลกเปลีย่น หรอืได้รบัเงนิคนืต ่ากว่า
เงนิลงทุนเริม่แรกได ้
กองทุนรวมนี้ลงทุนกระจุกตวัในประเทศเวยีดนาม ผูล้งทุนจงึควรพจิารณาการกระจายความเสีย่งของพอรต์การลงทุนโดยรวมของตนเองดว้ย 
ผูล้งทุนควรศกึษาขอ้มลูในหนังสอืชีช้วนใหเ้ขา้ใจก่อนตดัสนิใจลงทุน 
ผลการด าเนินงานในอดตีมไิดเ้ป็นสิง่ยนืยนัถงึผลการด าเนินงานในอนาคต 
บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธเิปลีย่นแปลงประเภทและลกัษณะพเิศษของกองทุนรวมในอนาคตเป็น Fund of Funds หรอื Feeder Fund หรอืกลบัมาเป็นกองทุนรวมทีม่กีารลงทุนโดยตรง
ในหลกัทรพัยแ์ละทรพัยส์นิทัง้ในประเทศและ/หรอืต่างประเทศไดโ้ดยไม่ท าใหร้ะดบัความเสีย่งของการลงทุน (risk spectrum) เพิม่ขึน้ ทัง้นี้   ใหเ้ป็นตามดุลยพนิิจของผูจ้ดัการกองทุน 
โดยขึน้กบัสถานการณ์ตลาด และต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน อนึ่ง บรษิทัจดัการจะด าเนินการแจ้งผูถ้ือหน่วยลงทุนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วนั โดยผ่าน
เวบ็ไซต์ของบรษิทัจดัการที ่www.principal.th หรอืช่องทางอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการก าหนดก่อนด าเนินการเปลีย่นแปลงการลงทุนดงักล่าว 

 Disclaimer 
บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากดั (“บรษิทัจดัการ”) จดัท าเอกสารฉบบันี้ขึน้เพื่อวตัถุประสงค์ในการเผยแพร่ขอ้มลูเป็น การทัว่ไป โดยไม่ไดมุ้่งหมาย  ใหถ้อืเป็นค า
เสนอหรือการเชิญชวนให้บุคคลใดท าการซื้อ และ/หรือ ขายผลิตภณัฑ์ด้านการลงทุนประเภทต่าง ๆ ตามที่ ปรากฏในในเอกสารฉบบันี้ และไม่ถือเป็นการ  ให้ค าปรึกษาหรอื
ค าแนะน าเกีย่วกบัการท าธุรกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัผลติภณัฑด์า้นการลงทุนของบรษิทัต่าง ๆ ตามทีร่ะบุไวใ้นเอกสารนี้แต่อย่างใด  
แมบ้รษิทัจดัการจะได้ใช้ความระมดัระวงัตามสมควรเพื่อให้ขอ้มูล ดงักล่าวมคีวามถูกต้องและตรงกบัวตัถุประสงค์ของการจดัท าเอกสารนี้ บรษิทัจดัการและพนักงานของบรษิทั
จดัการไม่มคีวามรบัผดิและจะไม่รบัผดิส าหรบัความผดิพลาด ของขอ้มูลใด ๆ ที่เกดิขึน้ไม่ว่าดว้ยเหตุใดกต็าม รวมทัง้จะไม่รบัผดิส าหรบัการกระท าใด ๆ ที่เกดิขึน้บนพืน้ฐานของ
ความเหน็หรอืขอ้มลูที่ปรากฏอยู่ในเอกสารฉบบันี้ บรษิทัจดัการไม่ไดใ้ห้ค ารบัรองหรอืรบัประกนั ไม่ว่าโดยชดัแจ้งหรอืโดยปรยิาย เกี่ยวกบัความถูกต้อง แม่นย า น่า เชื่อถอื ทนัต่อ
เหตุการณ์ หรอืความสมบูรณ์ของขอ้มลูดงักล่าวในกรณีใด ๆ ทัง้สิน้  
บรษิทัจดัการขอปฏเิสธความรบัผดิทัง้ปวงที่เกดิหรอือาจเกิดขึน้ในทุกกรณี ทัง้นี้ ความเหน็ บทวเิคราะห์หรอืการคาดคะเนต่าง ๆ เกี่ยวกบัเหตุการณ์หรอืผลการด าเนินงานใน
อนาคตทีป่รากฏในเอกสารนี้ ไม่ถอืเป็นเครื่องยนืยนัและอาจแตกต่างจากเหตุการณ์หรอืผลประกอบการทีเ่กดิขึน้จรงิได ้ 
ส าหรบันักลงทุนทีต่อ้งการทราบขอ้มลูหรอืรายละเอยีดเพิม่เตมิหรอืรบัหนังสอืชีช้วน สามารถตดิต่อบรษิทัจดัการหรอืผูด้ าเนินการขายทีท่่านใชบ้รกิาร 
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