กองทุนเปิ ดพรินซิ เพิ ล เวียดนาม ไทย ออพพอร์ทูนิตี้
Principal Vietnam Thai Opportunity Fund
PRINCIPAL VTOPP (ชนิ ดสะสมมูลค่า : PRINCIPAL VTOPP-A)
ระดับความเสีย่ งของกองทุน : 6
สูง

ต่า

นโยบายการลงทุนต่างประเทศ
มี ≤79%

การป้ องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน
ขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของผูจ้ ดั การกองทุน

ประเภทกองทุน
อายุโครงการ

กองทุนรวมตราสารทุน (Direct Investment)
ระดับความเสี่ยงของผู้ลงทุน
4
สูง ไม่กาหนด
Customer Suitability Score
เสีย่ งสูง
ขนาดกองทุน
5,000 ล้านบาท (Green shoe 15%)
ความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน
มีความเสีย่ งอัตราแลกเปลีย่ น
วันเปิ ดเสนอขายหน่ วยลงทุน 10 – 17 พฤศจิกายน 2564 (ประมาณการ)
ครัง้ แรก (IPO)
วันจดทะเบียน
19 พฤศจิกายน 2564 (ประมาณการ)
กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในตราสารแห่งทุนทีจ่ ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไทยทีม่ ธี ุรกิจหลัก/บางส่วน หรือมีรายได้หลัก/
นโยบายการลงทุน
บางส่วนจากการประกอบธุรกิจในประเทศเวียดนามที่ประเมินว่ามีศกั ยภาพในการเติบโตในอนาคตจากเศรษฐกิจเวียดนาม
และ/หรือ ตราสารทุ น ที่จ ดทะเบีย นในตลาดหลัก ทรัพ ย์เ วีย ดนาม และ/หรือ ตราสารทุ น ของผู้ป ระกอบการเวีย ดนามที่
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศอื่น รวมทัง้ ตราสารทุนอื่นใดทีด่ าเนินธุรกิจเกีย่ วข้องและ/หรือทีไ่ ด้รบั ผลประโยชน์จาก
การเติบโตทางเศรษฐกิจหรือที่เกี่ยวข้องกับประเทศเวียดนาม และ/หรือกองทุนรวมอื่น/กองทุนรวมอีทเี อฟตราสารทุนทัง้ ใน
และ/หรือต่างประเทศ ที่มนี โยบายการลงทุนในตราสารแห่งทุนที่จดทะเบี ยนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศเวียดนาม หรือเน้น
ลงทุนในตราสารทุนอื่นใดที่มรี ายได้หลักหรือบางส่วนจากการประกอบธุรกิจในหรือเกี่ยวข้องกับประเทศเวียดนามโดยเฉลีย่
ในรอบปี บญ
ั ชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน
ลงทุนเฉลีย่ ในรอบปี บญ
ั ชีไม่เกิน 79%
การลงทุนในต่างประเทศ
ไม่มี
นโยบายการจ่ายปันผล
THB, VND
สกุลเงินที่ลงทุน
กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้ องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Hedging) ที่อาจ
การป้ องกันความเสี่ยงของ
อัตราแลกเปลี่ยน
เกิดขึน้ จากการลงทุนในต่างประเทศตามความเหมาะสมและสภาวการณ์ในแต่ละขณะโดยขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของผู้จดั การ
กองทุน ผูล้ งทุนอาจขาดทุนหรือได้รบั กาไรจากอัตราแลกเปลีย่ น/หรือได้รบั เงินคืนต่ากว่าเงินลงทุนเริม่ แรกได้
1. SET Total Return Index (SET TR) ร้อยละ 50
ดัชนี เปรียบเทียบ
2. Vietnam Ho Chi Minh Stock Index (VNIndex TR) ในสกุลดองปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ
วันทีค่ านวณผลตอบแทน ร้อยละ 50
◆
ผู้ล งทุน ที่ต้อ งการกระจายการลงทุน ไปยังตราสารทุน ทัง้ ในและต่า งประเทศที่เกี่ย วข้อ งกับ ประเทศเวีย ดนาม โดย
เหมาะสาหรับ
เข้าใจความผันผวนและยอมรับความเสีย่ งของการลงทุนในตราสารทุนประเทศเวียดนาม และรับความเสีย่ งจากอัตรา
แลกเปลีย่ นได้
◆
ผูล้ งทุนทีส่ ามารถรับความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ทก่ี องทุนไปลงทุนซึง่ อาจปรับตัวสูงขึน้ หรือลดลงจนต่ากว่ามูลค่าที่
ลงทุนและทาให้ขาดทุนได้
◆
ผูท้ ส่ี ามารถลงทุนในระยะยาวโดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวทีด่ กี ว่าการลงทุนในตราสารหนี้ทวไป
ั่
◆
ผู้ท่ตี ้องการกระจายการลงทุนไปยังต่างประเทศและสามารถรับความเสีย่ งจากการลงทุนในตราสารทุนในต่างประเทศ
โดยยอมรับความผันผวนทัง้ ในระยะสัน้ และระยะยาวได้
◆
เหมาะกับผู้ล งทุน ประเภทบุค คลธรรมดา ที่ต้อ งการรับรายได้จากส่ว นต่างจากการลงทุน (Capital Gain) และสะสม
ผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return)
◆
แนวโน้มเศรษฐกิจเวียดนาม ซึง่ เป็ นประเทศทีม่ ศี กั ยภาพการเติบโตจากการเป็ นฐานการผลิตของโลก การกระจายตัวของ
มุมมองการลงทุน
(Market Outlook)
ชุมชนเมืองเติบโตสะท้อนถึงรายได้ประชากรที่เพิม่ ขึ้น เป็ นปั จจัย สนับสนุ น การขยายตัวของการบริโภคภาคเอกชน
อุตสาหกรรมค้าปลีก ห้างสรรพสินค้า การก่อสร้าง สาธารณูปโภค และ อสังหาริมทรัพย์
◆
การเติบโตของเศรษฐกิจเวียดนาม ได้รบั การส่งเสริมและสนับสนุ นจากบริษัทชัน้ นาระดับโลกที่เข้าลงทุนและด าเนิน
กิจการ โดยมีรายได้เติบโตจากการบริหารจัดการต้นทุนทีต่ ่า และสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากการลงทุนในเวียดนาม
เอกสารฉบับนี้ขน้ึ เพื่อวัตถุประสงค์ในการเผยแพร่ขอ้ มูลเป็ น การทัวไป
่ โดยไม่มุ่งหมายให้ถอื เป็ นคาเสนอหรือการเชิญชวนให้บุ คคลใดทาการซื้อ และ/หรือขาย
ผลิตภัณฑ์ดา้ นการลงทุนประเภทต่าง ๆ ตามทีป่ รากฏในในเอกสารฉบับนี้ และไม่ถอื เป็ นการให้คาปรึกษาหรือคาแนะนาเกีย่ วกับการทาธุรกรรมที่เกีย่ วข้องกับ
ผลิตภัณฑ์ดา้ นการลงทุนของบริษทั ต่าง ๆ ตามทีร่ ะบุไว้ในเอกสารนี้แต่อย่างใด

จุดเด่นของกองทุน

◆

◆

◆

ลงทุนโดยตรงในหุน้ เวียดนามทีม่ ศี กั ยภาพและขยายโอกาสการลงทุน เพื่อสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในบริษทั ระดับ
โลกและไทยทีด่ าเนินธุรกิจหรือได้รบั ประโยชน์จากการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศเวียดนาม
บริหารจัดการโดยทีมบริหารกองทุนทีม่ คี วามเชีย่ วชาญทัง้ ชาวไทยและเวียดนาม พร้อมด้วยความร่วมมือกับ
ทีม Principal ในระดับภูมภิ าค เพื่อคัดเลือกธุรกิจและบริษทั ทีม่ ศี กั ยภาพดี เพื่อสร้างผลตอบแทนทีเ่ หมาะสมในแต่ละ
ช่วงเวลาของตลาดลงทุน
เพิม่ โอกาสการลงทุนในทัง้ หุน้ ขนาดกลางและหุน้ ขนาดใหญ่ของทัง้ ในเวียดนามและไทย

รายละเอียดกองทุน
การทารายการหลังการเปิ ดเสนอขายครัง้ แรก (After IPO)
วันเสนอขายหน่ วยลงทุน
ทุกวันทาการ, ตัง้ แต่เปิ ดทาการ – 15.30 น. โดยเริม่ ตัง้ แต่ 29 พฤศจิกายน 2564* เป็ นต้นไป
วันรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน
ทุกวันทาการ, ตัง้ แต่เปิ ดทาการ – 15.00 น. โดยเริม่ ตัง้ แต่ 7 ธันวาคม 2564* เป็ นต้นไป
* ทัง้ นี้ หากตรงกับวันหยุดทาการให้เลื่อนเป็ นวันทาการถัดไป
การชาระค่าขายคืน
ภายใน 5 วันทาการนับจากวันคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ กองทุน (T+5)
สาหรับ CIMBT / SCB / KBANK /BAY / BBL / LHBANK / KK/ TTB
มูลค่าขัน้ ตา่ ของการสังซื
่ ้อครัง้ แรก
1,000 บาท
มูลค่าขัน้ ตา่ ของการสังซื
่ ้อครัง้ ถัดไป
1,000 บาท
มูลค่าขัน้ ตา่ ของการสังขายคื
่
น
ไม่กาหนด
ค่าธรรมเนี ยมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่ วยลงทุน (ของมูลค่าหน่วยลงทุน)
การขายหน่ วยลงทุน-สับเปลี่ยนเข้า
ไม่เกิน 2.14% (ปัจจุบนั เก็บ 1.50%)
การรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน-สับเปลี่ยนออก
ไม่เกิน 1.07% (ยกเว้น)
การซื้อขายหลักทรัพย์ (Brokerage Fee)
ไม่เกิน 0.54% (ยกเว้น)
ค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็ นอัตราทีร่ วมภาษีมลู ค่าเพิม่ ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่นื ใดในทานองเดียวกันไว้แล้ว
ค่าธรรมเนี ยมที่เรียกเก็บจากกองทุน
(ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิหกั ด้วยหนี้สนิ ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผูด้ ูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน)
การจัดการ
ไม่เกิน 2.14% ต่อปี (เก็บจริง 1.605% ต่อปี )
ผู้ดแู ลผลประโยชน์
ไม่เกิน 0.33% ต่อปี (เก็บจริง 0.1285% ต่อปี )
นายทะเบียน
ไม่เกิน 0.65% ต่อปี (เก็บจริง 0.535% ต่อปี )
ค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็ นอัตราทีร่ วมภาษีมลู ค่าเพิม่ ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่นื ใดในทานองเดียวกันไว้แล้ว
บริหารจัดการโดย
บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พริ นซิ เพิ ล จากัด
44 อาคาร ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย ชัน้ 16 ถ. หลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร(02) . 686-9595 โทรสาร (02) .657-3167
Website www.principal.th
ผูล้ งทุนควรทาความเข้าใจลักษณะสินค้า (กองทุน) เงื่อนไข ผลตอบแทน และ ความเสีย่ งก่อนตัดสินใจลงทุน
กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้ า (Derivatives) เพื่อป้ องกันความเสีย่ งที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราที่อาจเกิดขึ้นได้จากการลงทุนในต่างประเทศตามความ
เหมาะสมและสภาวการณ์ในแต่ละขณะ ผูล้ งทุนอาจจะขาดทุน หรือได้รบั กาไรจากอัตราแลกเปลีย่ นซึ่งกองทุนหลักอาจได้รบั ผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลีย่ น หรือได้รบั เงินคืนต่ากว่า
เงินลงทุนเริม่ แรกได้
กองทุนรวมนี้ลงทุนกระจุกตัวในประเทศเวียดนาม ผูล้ งทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสีย่ งของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย
ผูล้ งทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชีช้ วนให้เข้าใจก่อนตัดสินใจลงทุน
ผลการดาเนินงานในอดีตมิได้เป็ นสิง่ ยืนยันถึงผลการดาเนินงานในอนาคต
บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิเปลีย่ นแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตเป็ น Fund of Funds หรือ Feeder Fund หรือกลับมาเป็ นกองทุนรวมทีม่ กี ารลงทุนโดยตรง
ในหลักทรัพย์และทรัพย์สนิ ทัง้ ในประเทศและ/หรือต่างประเทศได้โดยไม่ทาให้ระดับความเสีย่ งของการลงทุน (risk spectrum) เพิม่ ขึน้ ทัง้ นี้ ให้เป็ นตามดุลยพินิจของผูจ้ ดั การกองทุน
โดยขึน้ กับสถานการณ์ตลาด และต้องเป็ นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถื อหน่ วยลงทุน อนึ่ง บริษทั จัดการจะดาเนินการแจ้งผูถ้ ือหน่ วยลงทุนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยผ่าน
เว็บไซต์ของบริษทั จัดการที่ www.principal.th หรือช่องทางอื่นใดทีบ่ ริษทั จัดการกาหนดก่อนดาเนินการเปลีย่ นแปลงการลงทุนดังกล่าว
Disclaimer
บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พรินซิเพิล จากัด (“บริษทั จัดการ”) จัดทาเอกสารฉบับนี้ขน้ึ เพื่อวัตถุประสงค์ในการเผยแพร่ขอ้ มูลเป็ น การทัวไป
่ โดยไม่ได้มุ่งหมาย ให้ถอื เป็ นคา
เสนอหรือการเชิญชวนให้บุคคลใดทาการซื้อ และ/หรือ ขายผลิตภัณฑ์ด้านการลงทุนประเภทต่าง ๆ ตามที่ ปรากฏในในเอกสารฉบับนี้ และไม่ถือเป็ นการ ให้คาปรึกษาหรือ
คาแนะนาเกีย่ วกับการทาธุรกรรมทีเ่ กีย่ วข้องกับผลิตภัณฑ์ดา้ นการลงทุนของบริษทั ต่าง ๆ ตามทีร่ ะบุไว้ในเอกสารนี้แต่อย่างใด
แม้บริษทั จัดการจะได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรเพื่อให้ขอ้ มูล ดังกล่าวมีความถูกต้องและตรงกับวัตถุประสงค์ของการจัดทาเอกสารนี้ บริษทั จัดการและพนักงานของบริษทั
จัดการไม่มคี วามรับผิดและจะไม่รบั ผิดสาหรับความผิดพลาด ของข้อมูลใด ๆ ที่เกิดขึน้ ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม รวมทัง้ จะไม่รบั ผิดสาหรับการกระทาใด ๆ ที่เกิดขึน้ บนพืน้ ฐานของ
ความเห็นหรือข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในเอกสารฉบับนี้ บริษทั จัดการไม่ได้ให้คารับรองหรือรับประกัน ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย เกี่ยวกับความถูกต้อง แม่นยา น่ า เชื่อถือ ทันต่อ
เหตุการณ์ หรือความสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าวในกรณีใด ๆ ทัง้ สิน้
บริษทั จัดการขอปฏิเสธความรับผิดทัง้ ปวงที่เกิดหรืออาจเกิ ดขึน้ ในทุกกรณี ทัง้ นี้ ความเห็น บทวิเคราะห์หรือการคาดคะเนต่าง ๆ เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือผลการดาเนินงานใน
อนาคตทีป่ รากฏในเอกสารนี้ ไม่ถอื เป็ นเครื่องยืนยันและอาจแตกต่างจากเหตุการณ์หรือผลประกอบการทีเ่ กิดขึน้ จริงได้
สาหรับนักลงทุนทีต่ อ้ งการทราบข้อมูลหรือรายละเอียดเพิม่ เติมหรือรับหนังสือชีช้ วน สามารถติดต่อบริษทั จัดการหรือผูด้ าเนินการขายทีท่ ่ านใช้บริการ
เอกสารฉบับนี้ขน้ึ เพื่อวัตถุประสงค์ในการเผยแพร่ขอ้ มูลเป็ น การทัวไป
่ โดยไม่มุ่งหมายให้ถอื เป็ นคาเสนอหรือการเชิญชวนให้บุ คคลใดทาการซื้อ และ/หรือขาย
ผลิตภัณฑ์ดา้ นการลงทุนประเภทต่าง ๆ ตามทีป่ รากฏในในเอกสารฉบับนี้ และไม่ถอื เป็ นการให้คาปรึกษาหรือคาแนะนาเกีย่ วกับการทาธุรกรรมที่เกีย่ วข้องกับ
ผลิตภัณฑ์ดา้ นการลงทุนของบริษทั ต่าง ๆ ตามทีร่ ะบุไว้ในเอกสารนี้แต่อย่างใด

