กองทุนเปิ ดพรินซิ เพิ ล เวียดนาม ทริกเกอร์ 7M1
Principal Vietnam Trigger 7M1 Fund
PRINCIPAL VNTG7M1
ผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่ วยลงทุนได้ในช่วงเวลา 7 เดือนแรกได้
ดังนัน้ หากมีปัจจัยลบที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนดังกล่าว ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงิ นลงทุนจานวนมาก

ระดับความเสีย่ งของกองทุน : 6
สูง

ต่า
ประเภทกองทุน
อายุโครงการ

นโยบายการลงทุนต่างประเทศ
มี

การป้ องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน
ขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของผูจ้ ดั การกองทุน

กองทุนรวมผสม
สูง

ไม่กาหนด
ระดับความเสี่ยงของผู้ลงทุน 4
อย่างไรก็ตามกองทุนจะเลิกโครงการเมื่อเกิดเหตุตามเงื่อนไข Customer Suitability Score เสีย่ งสูง
การเลิกกองทุน คือ
(ก) เมื่อกองทุนมีมูลค่าหน่วยลงทุนมากกว่าหรือเท่ากับ 10.75
บาท และ
(ข) บริษัทจัดการสามารถรวบรวมเงินสดหรือตราสารสภาพ
คล่องได้เพียงพอในรูปสกุลบาท เพื่อรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
อัตโนมัตใิ ห้กบั ผูถ้ อื หน่วยลงทุนตามทีร่ ะบุในโครงการ

ขนาดกองทุน

3,000 ล้านบาท (Green shoe 15%)

วันเปิ ดเสนอขายหน่ วยลงทุน
ครัง้ แรก (IPO)
วันจดทะเบียน
นโยบายการลงทุน

28 มีนาคม – 5 เมษายน 2565 (ประมาณการ)

ความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน

มีความเสีย่ งอัตรา
แลกเปลีย่ น

8 เมษายน 2565 (ประมาณการ)
กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในตราสารแห่งทุน ตราสารแห่งหนี้ ตราสารกึ่งหนี้ก่งึ ทุน หน่ วยลงทุนของกองทุน Exchange
Traded Fund หน่ ว ย CIS หน่ ว ย Property, REITs หน่ ว ย Infra เงิน ฝากและ/หรือ ตราสารเทีย บเท่า เงิน ฝาก และ/หรือ
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่นๆ ตามที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนดหรือให้ความเห็นชอบที่จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์หรือมีธุรกิจหลักในประเทศเวียดนามและ/หรือที่ได้รบั ผลประโยชน์จากการเติบโตทางเศรษฐกิจ หรือทรัพย์สนิ
ส่วนใหญ่มาจากการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศเวียดนาม รวมถึงตราสารของผูป้ ระกอบการเวียดนามที่จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ประเทศอื่น โดยกองทุนจะพิจารณาปรับสัดส่วนการลงทุนในแต่ละหลักทรัพย์ได้ตงั ้ แต่รอ้ ยละ 0 ถึง ร้อยละ
100 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม ซึ่งสัดส่วนการลงทุนขึ้นอยู่กบั ดุลยพินิจของผู้จดั การกองทุนและตามความ
เหมาะสมกับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ

นโยบายการจ่ายปันผล

ไม่มี

สกุลเงินที่ลงทุน

VND, USD

การป้ องกันความเสี่ยงของ
อัตราแลกเปลี่ยน

ตามดุลยพินิจของผูจ้ ดั การกองทุน

ดัชนี เปรียบเทียบ

1. ดัชนี VN30 Total Return Index ในสกุลดอง ปรับด้วยต้นทุนการป้ องกันความเสีย่ งอัตราแลกเปลีย่ นเพื่อเทียบกับค่าสกุล
เงินบาท ณ วันทีล่ งทุน ตามสัดส่วนการทาสัญญาป้ องกัน ความเสีย่ งด้านอัตราแลกเปลีย่ นประมาณร้อยละ 85 และ
2. ดัช นี VN30 Total Return Index ในสกุ ล ดอง ปรับ ด้ว ยอัต ราแลกเปลี่ย นเพื่อ เทีย บกั บ ค่ า สกุ ล บาท ณ วัน ที่ค านวณ
ผลตอบแทน ตามสัดส่วนทีไ่ ม่ได้ทาสัญญาป้ องกันความเสีย่ งด้านอัตราแลกเปลีย่ นประมาณร้อยละ 15

เหมาะสาหรับ

◆

◆

◆

◆

ผูล้ งทุนที่เข้าใจว่ามูลค่า หน่วยลงทุนเป้ าหมายไม่ใช่การรับประกันผลตอบแทนจากการลงทุน และไม่สามารถขายหน่ วย
ลงทุนคืนได้ในช่วงเวลา 7 เดือนแรก
ผูล้ งทุนทีต่ อ้ งการกระจายการลงทุนไปยังตราสารประเทศเวียดนามโดยเข้าใจความผันผวนและยอมรับความเสีย่ งของการ
ลงทุนในตราสารประเทศเวียดนาม และรับความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ นได้
ผูล้ งทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ทก่ี องทุนไปลงทุนซึง่ อาจปรับตัวสูงขึน้ หรือลดลงจนต่ากว่ามูลค่าที่
ลงทุนและทาให้ขาดทุนได้
ผูท้ ่ตี ้องการกระจายการลงทุนไปยังต่างประเทศและสามารถรับความเสีย่ งจากการลงทุนในตราสารทุนในต่างประเทศโดย
ยอมรับความผันผวนทัง้ ในระยะสัน้ และระยะยาวได้

เอกสารฉบับนี้ขน้ึ เพื่อวัตถุประสงค์ในการเผยแพร่ขอ้ มูลเป็ น การทัวไป
่ โดยไม่มุ่งหมายให้ถอื เป็ นคาเสนอหรือการเชิญชวนให้บุคคลใดทาการซื้อ และ/หรือขาย
ผลิตภัณฑ์ดา้ นการลงทุนประเภทต่าง ๆ ตามทีป่ รากฏในในเอกสารฉบับนี้ และไม่ถอื เป็ นการให้คาปรึกษาหรือคาแนะนาเกีย่ วกับการทาธุรกรรมที่เกีย่ วข้องกับ
ผลิตภัณฑ์ดา้ นการลงทุนของบริษทั ต่าง ๆ ตามทีร่ ะบุไว้ในเอกสารนี้แต่อย่างใด

มุมมองการลงทุน
(Market Outlook)

◆

◆

◆

จุดเด่นของกองทุน

◆

◆

◆
◆

ในปี 2022 การเติบโตของ GDP เวีย ดนามถูกคาดว่าจะกลับมาเติบโตได้ ดีท่ี 7.2% โดยมีปัจจัย ขับเคลื่อนหลัก ๆ คือ
มาตรการกระตุน้ เศรษฐกิจจากภาครัฐ และการเปิ ดรับนักท่องเทีย่ ว
ในระยะยาว แนวโน้มเศรษฐกิจเวียดนามจะเป็ นประเทศที่มศี กั ยภาพการเติบโตจากการเป็ นฐานการผลิตของโลก การ
กระจายตัวของชุมชนเมืองเติบโต ซึ่งเป็ นปั จจัยสนับสนุนการขยายตัวของการบริโภคภาคเอกชน อุตสาหกรรมค้าปลีก
ห้างสรรพสินค้า การก่อสร้าง สาธารณูปโภค และ อสังหาริมทรัพย์
การเติบโตของเศรษฐกิจ เวียดนาม ได้รบั การส่งเสริมและสนับสนุ นจากบริษัทชัน้ นาระดับโลกที่เข้าลงทุนและดาเนิน
กิจการ โดยมีรายได้เติบโตจากการบริหารจัดการต้นทุนทีต่ ่า และสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากการลงทุนในเวียดนาม
คว้าโอกาสการเติบโตของเวียดนามในระยะสัน้ ซึง่ ถูกหนุนโดยการใช้นโยบายการคลังจากภาครัฐและการผ่อนคลาย
กฎระเบียบด้านการท่องเทีย่ ว
ผูจ้ ดั การกองทุนสามารถบริหารกองทุนได้อย่างยืดหยุ่นระหว่างตราสารทุน 0-100% และเงินสด 0-100% เนื่องจาก
ประเภทของกองทุนนี้คอื กองผสม
ไม่มคี ่แู ข่งทางตรงทีเ่ ป็ น Vietnam Trigger Fund ในประเทศไทย
บริหารจัดการโดยผูจ้ ดั การกองทุนมืออาชีพ โดยได้รบั การสนับสนุนจากนักวิเคราะห์ชาวเวียดนาม

รายละเอียดกองทุน
การทารายการหลังการเปิ ดเสนอขายครัง้ แรก (After IPO)
เปิ ดเสนอขายครัง้ เดียวในช่วง IPO, ตัง้ แต่เปิ ดทาการ – 15.30 น.
วันเสนอขายหน่ วยลงทุน
วันรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน
การรับซื้อคืนหน่ วยลงทุนปกติ
บริษทั จัดการจะไม่เปิ ดรับคาสังขายคื
่
นหน่วยลงทุนใน 7 เดือนแรกนับจากวันจดทะเบียนกองทุน
กรณีทไ่ี ม่เกิดเหตุตามเงื่อนไขการเลิกกองทุนภายใน 7 เดือนนับจากวันจดทะเบียนกองทุน บริษทั จัดการจะ
เปิ ดรับซื้อ คืน หน่ ว ยลงทุน อีกครัง้ ในวัน ทาการแรกถัดจากวัน ครบกาหนดระยะเวลา 7 เดือ นนับตัง้ แต่
วันจดทะเบียนกองทุน โดยสามารถสังขายคื
่
นได้ทุกวันทาการ, ตัง้ แต่เปิ ดทาการ – 12.00 น. (เริม่ ตัง้ แต่วนั ที่
8 พฤศจิกายน 2565 เป็ นต้นไป (ประมาณการ))
อย่างไรก็ตาม หาก ณ วันใดก็ตามที่กองทุนเข้าเงื่อนไขการเลิกกองทุนตามเงื่อนไขที่บริษทั จัดการกาหนด
บริษทั ขอสงวนสิทธิทจ่ี ะดาเนินการเลิกกองทุนตามเหตุการณ์ดงั กล่าว
การรับซื้อคืนหน่ วยลงทุนอัตโนมัติ
- ครัง้ ที่ 1 เมื่อมูลค่าหน่วยลงทุนไม่ต่ากว่า 10.35 บาท และทรัพย์สนิ ของกองทุนทีจ่ ะรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
โดยอัตโนมัตจิ ะต้องเป็ นเงินสดหรือตราสารสภาพคล่องในสกุลบาทเพียงพอที่จะชาระค่ารับซื้อคืนหน่วย
ลงทุนโดยอัตโนมัติ
โดยบริษัท จัด การจะรับ ซื้อ คืน หน่ ว ยลงทุ น โดยอัต โนมัติเ มื่อ กองทุ น มีมูล ค่ า ไม่ ต่ า กว่ า 10.35 บาท
เพียงครัง้ เดียวนับตัง้ แต่วนั จดทะเบียนกองทุน
- ครัง้ ที่ 2 เมื่อเกิดเหตุตามเงื่อนไขการเลิกกองทุน คือ
(1) เมื่อกองทุนมีมลู ค่าหน่วยลงทุนมากกว่าหรือเท่ากับ 10.75 บาท และ
(2) บริษทั จัดการสามารถรวบรวมเงินสดหรือตราสารสภาพคล่องในสกุลบาทได้เพียงพอเพื่อรับซื้อคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัตใิ ห้กบั ผูถ้ อื หน่วยลงทุนตามทีร่ ะบุในโครงการ
อย่างไรก็ตาม อัตรารับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัตทิ ่ผี ถู้ อื หน่วยลงทุนจะได้รบั จากการเลิกกองทุน เมื่อ
เกิดเหตุการณ์ตามเงื่อนไขการเลิกกองทุน เมื่อคานวณเป็ นมูลค่าต่อหน่วยลงทุนอาจมีมลู ค่าต่ากว่ามูลค่า
หน่วยลงทุนทีก่ าหนดตามเงื่อนไขการเลิกโครงการ
การชาระค่าขายคืน
ภายใน 5 วันทาการนับจากวันคานวณราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ประกาศ NAV T+1, คืนเงิน T+5)
- กรณี การรับซื้อคืนหน่ วยลงทุนปกติ
สาหรับ CIMBT / SCB / KBANK /BAY / BBL / LHBANK / KK/ ttb
ภายใน 5 วันทาการนับจากวันทีบ่ ริษทั จัดการดาเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ โดยบริษทั จัดการจะ
- กรณี การรับซื้อคืนหน่ วยลงทุนอัตโนมัติ
นาเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัตดิ งั กล่าวไปซื้อหน่วยลงทุนของกองทุน PRINCIPAL TREASURY
หรือวิธกี ารอื่นใดตามทีบ่ ริษทั จัดการกาหนดเพิม่ เติม
1,000 บาท
มูลค่าขัน้ ตา่ ของการสังซื
่ ้อครัง้ แรก
1,000 บาท
มูลค่าขัน้ ตา่ ของการสังซื
่ ้อครัง้ ถัดไป
ไม่กาหนด
มูลค่าขัน้ ตา่ ของการสังขายคื
่
น
เอกสารฉบับนี้ขน้ึ เพื่อวัตถุประสงค์ในการเผยแพร่ขอ้ มูลเป็ น การทัวไป
่ โดยไม่มุ่งหมายให้ถอื เป็ นคาเสนอหรือการเชิญชวนให้บุคคลใดทาการซื้อ และ/หรือขาย
ผลิตภัณฑ์ดา้ นการลงทุนประเภทต่าง ๆ ตามทีป่ รากฏในในเอกสารฉบับนี้ และไม่ถอื เป็ นการให้คาปรึกษาหรือคาแนะนาเกีย่ วกับการทาธุรกรรมที่เกีย่ วข้องกับ
ผลิตภัณฑ์ดา้ นการลงทุนของบริษทั ต่าง ๆ ตามทีร่ ะบุไว้ในเอกสารนี้แต่อย่างใด

ค่าธรรมเนี ยมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่ วยลงทุน (ของมูลค่าหน่วยลงทุน)
ไม่เกิน 2.14% (ปัจจุบนั เก็บ 1.07%)
การขายหน่ วยลงทุน-สับเปลี่ยนเข้า
ไม่เกิน 1.07% (ยกเว้น)
การรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน-สับเปลี่ยนออก
ไม่เกิน 0.54% (ยกเว้น)
การซื้อขายหลักทรัพย์ (Brokerage Fee)
ค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็ นอัตราทีร่ วมภาษีมลู ค่าเพิม่ ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่นื ใดในทานองเดียวกันไว้แล้ว
ค่าธรรมเนี ยมที่เรียกเก็บจากกองทุน
(ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิหกั ด้วยหนี้สนิ ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผูด้ ูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน)
ไม่เกิน 2.14% ต่อปี (เก็บจริง 1.605% ต่อปี )
การจัดการ
ไม่เกิน 0.33% ต่อปี (เก็บจริง 0.10% ต่อปี )
ผู้ดแู ลผลประโยชน์
ไม่เกิน 0.65% ต่อปี (เก็บจริง 0.321% ต่อปี )
นายทะเบียน
ค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็ นอัตราทีร่ วมภาษีมลู ค่าเพิม่ ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่นื ใดในทานองเดียวกันไว้แล้ว
หมายเหตุ: ในระยะเวลา 7 เดือน แรกนับจากวันที่จดทะเบียนทรัพย์สนิ เป็ นกองทุนรวมบริษทั จัดการจะเรียก
เก็บค่าธรรมเนียมการจัดการและค่าธรรมเนียมนายทะเบียนในอัตราร้อยละต่อปี ของมูลค่าที่จดทะเบียนกอง
ทรัพย์สนิ เป็ นกองทุนรวม โดยทางบัญชีจะรับรูเ้ ป็ นค่าใช้จ่ายของกองทุนทัง้ จานวนในวันจดทะเบียน และเรียก
เก็บจากกองทุน ภายในระยะเวลาไม่เกิน 90 วันนับจากวันทีจ่ ดทะเบียนกองทุน
กรณีทไ่ี ม่เกิดเหตุตามเงื่อนไขการเลิกกองทุน ภายใน 7 เดือน นับจากวันจดทะเบียนกองทรัพย์สนิ เป็ นกองทุน
รวม บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการและค่าธรรมเนียมนายทะเบียนในอัตราร้อยละของ
มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน
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 งทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ในช่วงเวลา 7 เดือนแรกได้ ดังนัน้ หากมีปัจจัยลบทีส่ ่งผลกระทบต่อการลงทุนดังกล่าว ผูล้ งทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจานวนมาก
ผูล้ งทุนควรทาความเข้าใจลักษณะสินค้า (กองทุน) เงื่อนไข ผลตอบแทน และ ความเสีย่ งก่อนตัดสินใจลงทุน
กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้ า (Derivatives) เพื่อป้ องกันความเสีย่ งที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราที่อาจเกิดขึ้นได้จากการลงทุนในต่างประเทศตามความ
เหมาะสมและสภาวการณ์ในแต่ละขณะ ผูล้ งทุนอาจจะขาดทุน หรือได้รบั กาไรจากอัตราแลกเปลีย่ นซึ่งกองทุนหลักอาจได้รบั ผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ ยน หรือได้รบั เงินคืนต่ากว่า
เงินลงทุนเริม่ แรกได้
กองทุนรวมนี้ลงทุนกระจุกตัวในประเทศเวียดนาม ผูล้ งทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสีย่ งของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย
ผูล้ งทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชีช้ วนให้เข้าใจก่อนตัดสินใจลงทุน
ผลการดาเนินงานในอดีตมิได้เป็ นสิง่ ยืนยันถึงผลการดาเนินงานในอนาคต
บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิเปลีย่ นแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุ นรวมในอนาคตเป็ 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 การกองทุ น
โดยขึน้ กับสถานการณ์ตลาด และต้องเป็ นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถอื หน่ วยลงทุน อนึ่ง บริษทั จัดการจะดาเนินการแจ้งผูถ้ ือหน่ วยลงทุน ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 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 ตามที่ปรากฏในในเอกสารฉบับนี้ และไม่ถือเป็ นการ ให้คาปรึกษาหรือ
คาแนะนาเกีย่ วกับการทาธุรกรรมทีเ่ กีย่ วข้องกับผลิตภัณฑ์ดา้ นการลงทุนของบริษทั ต่าง ๆ ตามทีร่ ะบุไว้ในเอกสารนี้แต่อย่างใด
แม้บริษทั จัดการจะได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรเพื่อให้ขอ้ มูล ดังกล่าวมีความถูกต้องและตรงกับวัตถุประสงค์ของการจัดทาเอกสารนี้ บริ ษทั จัดการและพนักงานของบริษทั
จัดการไม่มคี วามรับผิดและจะไม่รบั ผิดสาหรับความผิดพลาด ของข้อมูลใด ๆ ที่เกิดขึน้ ไม่ว่ าด้วยเหตุใดก็ตาม รวมทัง้ จะไม่รบั ผิดสาหรับการกระทาใด ๆ ที่เกิดขึน้ บนพืน้ ฐานของ
ความเห็นหรือข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในเอกสารฉบับนี้ บริษทั จัดการไม่ได้ให้คารับรองหรือรับประกัน ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย เกี่ยวกับความถูกต้อง แม่นยา น่ าเชื่อถือ ทันต่อ
เหตุการณ์ หรือความสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าวในกรณีใด ๆ ทัง้ สิน้
บริษทั จัดการขอปฏิเสธความรับผิดทัง้ ปวงที่เกิดหรืออาจเกิดขึน้ ในทุกกรณี ทัง้ นี้ ความเห็น บทวิเคราะห์หรือการคาดคะเนต่าง ๆ เกี่ยวกั บเหตุการณ์หรือผลการดาเนินงานใน
อนาคตทีป่ รากฏในเอกสารนี้ ไม่ถอื เป็ นเครื่องยืนยันและอาจแตกต่างจากเหตุการณ์หรือผลประกอบการทีเ่ กิดขึน้ จริงได้
สาหรับนักลงทุนทีต่ อ้ งการทราบข้อมูลหรือรายละเอียดเพิม่ เติมหรือรับหนังสือชีช้ วน สามารถติดต่อบริษทั จัดการหรือผูด้ าเนินการขายทีท่ ่ านใช้บริการ

เอกสารฉบับนี้ขน้ึ เพื่อวัตถุประสงค์ในการเผยแพร่ขอ้ มูลเป็ น การทัวไป
่ โดยไม่มุ่งหมายให้ถอื เป็ นคาเสนอหรือการเชิญชวนให้บุคคลใดทาการซื้อ และ/หรือขาย
ผลิตภัณฑ์ดา้ นการลงทุนประเภทต่าง ๆ ตามทีป่ รากฏในในเอกสารฉบับนี้ และไม่ถอื เป็ นการให้คาปรึกษาหรือคาแนะนาเกีย่ วกับการทาธุรกรรมที่เกีย่ วข้องกับ
ผลิตภัณฑ์ดา้ นการลงทุนของบริษทั ต่าง ๆ ตามทีร่ ะบุไว้ในเอกสารนี้แต่อย่างใด

