
 
  

 
 
 
 

 

• กองทุนรวมน้ีลงทุนกระจุกตวัในประเทศญี่ปุ่น ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอรต์การลงทุนโดยรวมของ
ตวัเองด้วย 

• กองทุนเปิดพรินซิเพิล เจแปนนิส อิควิต้ี ลงทุนในกองทุน T. Rowe Price Funds SICAV - Japanese Equity Fund (Master 
Fund) ท่ีจดทะเบียนในประเทศลกัเซมเบิร์กมีนโยบายการลงทุนในตราสารทุนของบริษทัท่ีจดทะเบียนหรือท าธุรกิจส่วนใหญ่
ในประเทศญ่ีปุ่น จึงอาจมีความเสี่ยงท่ีเกิดจากอตัราแลกเปลี่ยนในสกลุเงินท่ีกองทุนไปลงทุน บริษทัจดัการอาจลงทุนในสญัญา
ซ้ือขายล่วงหน้าเพ่ือป้องกนัความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยน (Hedging) โดยขึ้นอยู่กบัดุลยพินิจของบริษทัจดัการ ทัง้น้ี กองทุน
ไม่ได้ป้องกนัความเสี่ยงด้านอตัราแลกเปลี่ยนทัง้จ านวน ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รบัก าไรจากอตัราแลกเปลี่ยน/หรือได้รบั
เงินคืนต ่ากว่าเงินทุนเร่ิมแรกได้  นอกจากน้ี ยังมีความเสี่ยงท่ีทางการของต่างประเทศอาจออกมาตรการในภาวะท่ีเกิด
วิกฤตการณ์ท่ีไม่ปกติ ท าให้กองทุนไม่สามารถน าเงินกลบัเข้ามาในประเทศ ซ่ึงอาจส่งผลให้ผู้ลงทุนไม่ได้รบัเงินคืนตาม
ระยะเวลาท่ีก าหนด 

• มีนโยบายท่ีจะลงทุนในหรือมีไว้ซ่ึงสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ตอบแทน ท าให้กองทุนน้ีมีความเสี่ ยง
มากกว่ากองทุนรวมอ่ืน  จึงเหมาะสมกบัผู้ลงทุนท่ีต้องการผลตอบแทนสูงและรบัความเสี่ยงได้สูงกว่าผู้ลงทุนทัว่ไป 

• ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวมน้ีเม่ือมีความเข้าใจในความเสี่ยงของสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า และผู้ลงทุนควรพิจารณาความ
เหมาะสมของการลงทุน โดยค านึงถึงประสบการณ์การลงทุน วตัถปุระสงค์การลงทุน  และฐานะการเงินของผู้ลงทุนเอง 

• การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนน้ี เม่ือเห็นว่าการลงทุน
ในกองทุนรวมน้ี เหมาะสมกบัวตัถปุระสงค์การลงทุนของผู้ลงทุน และผู้ลงทุนยอมรบัความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึ้นจากการลงทุนได้ 

• ในกรณีท่ีมีเหตุการณ์ไม่ปกติ ผู้ลงทุนอาจได้รบัช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าระยะเวลาท่ีก าหนดไว้ในหนังสือชี้
ชวน  

• ในกรณีท่ีกองทุนน้ีไม่สามารถด ารงสินทรพัย์สภาพคล่องได้ตามท่ีส านักงานคระกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด ผู้ลงทุนอาจไม่
สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามท่ีมีค าสัง่ไว้ 

• ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจและควรเกบ็หนังสือชี้ชวนไว้เป็นข้อมูล เพ่ือใช้อ้างอิงในอนาคต และเม่ือมีข้อ
สงสยัให้สอบถามผู้ติดต่อกบัผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซ้ือหน่วยลงทุน 

•  การพิจารณาร่างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ี มิได้เป็นการแสดงว่าส านักงาน ก.ล.ต. ได้
รบัรองถึงความถกูต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกนัราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนท่ี
เสนอขายนัน้ 

• ผู้ลงทุนควรท าความเข้าใจลกัษณะสินค้า (กองทุนรวม) เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตดัสินใจลงทุน 
• กองทุนเปลี่ยนกองทุนหลักจากกองทุน Principal Global Investors Funds- Japanese Equity Fund เป็นกองทุน T. Rowe 

Price Funds SICAV - Japanese Equity Fund มีผลตัง้แต่วนัท่ี 7 สิงหาคม 2561 เป็นต้นไป 
        

ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีปีท่ี 8 ส้ินสุดวนัท่ี 31 มกราคม 2565 
 

 
 

หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน 
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เจแปนนิส อิควิต้ี 
Principal Japanese Equity Fund (PRINCIPAL JEQ) 
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ลกัษณะส าคญัของกองทุนรวม 

ชื่อกองทุน กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เจแปนนิส อคิวติี้ 
Principal Japanese Equity Fund  (PRINCIPAL JEQ)  

ประเภทโครงการ กองทุนรวมหน่วยลงทุนทีเ่น้นลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศเพยีงกองทุนเดยีว (Feeder Fund) 
ลกัษณะพิเศษ กองทุนรวมทีล่งทุนในต่างประเทศ (Foreign Investment Fund : FIF) 
นโยบายการลงทุน 1)  กองทุนมีนโยบายการลงทุนในหรือมไีว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุน

เดียวคือ T. Rowe Price Funds SICAV - Japanese Equity Fund (กองทุนหลัก) ชนิดหน่วย
ลงทุน (Share Class) I (JPY)โดยเฉลี่ยในรอบปีบญัชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรพัย์สิน
สุทธิของกองทุน (Feeder Fund) ซึ่งจดทะเบียนในประเทศลักเซมเบิร์ก และกองทุนหลักจดัตัง้
ตามเกณฑ์  UCITS โด ยกองทุ นบริห ารและจัดการ โดย T. Rowe Price (Luxembourg) 
Management S.a.r.l. และบรหิารเงนิลงทุนโดย T. Rowe Price International Ltd 

กองทุนหลกัมนีโยบายลงทุนในระยะยาวผ่านการเตบิโตของมูลค่าการลงทุน โดยมุ่งเน้นลงทุนใน
หุ้นบริษัทในประเทศญี่ปุ่น กองทุนหลักจะลงทุนอย่างน้อย 70% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทุนในตราสารทุนและที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุนของบริษัทที่จัดตัง้ในประเทศญี่ ปุ่นหรือ
ประกอบธุรกจิเป็นส่วนใหญ่ทีป่ระเทศญี่ปุ่น โดยประเภทของหลกัทรพัย์ทีล่งทุนอาจจะรวมถึงหุ้น
สามญั หุ้นบุริมสิทธิ ์Warrant American Depository Receipts (ADRs) European Depository 
Receipts (EDRs) และ Global Depository Receipts (GDRs) และกองทุนจะลงทุนไม่เกิน 30% 
ในตราสารหนี้และตราสารตลาดเงนิ 

2)   บรษิัทจดัการจะส่งค าสัง่ซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลกัโดยใช้เงินสกุลเงินเยนญี่ปุ่น (JPY) 
แต่ต่อไปอาจเปลี่ยนเป็นสกุลเงินอื่นได้ บรษิัทจดัการจงึขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงสกุลเงิน
ซื้อขายในกองทุนหลักตามความเหมาะสม  โดยค านึงถึงและรกัษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วย
ลงทุนและความเหมาะสมในทางปฏบิตัเิป็นส าคญั 

ส่วนที่เหลืออาจพิจารณาลงทุนในตราสารหนี้ที่มีลักษณะคล้ายเงินฝาก เงินฝาก ตราสารหนี้ใน
ประเทศที่มีอายุไม่เกิน 1 ปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส ารองเงินไว้ส าหรบัการด าเนินงาน รอการ
ลงทุน หรือรกัษาสภาพคล่องของกองทุน และบริษัทจดัการอาจจะลงทุนในเงินฝากต่างประเทศ 
รวมทัง้ลงทุนในหลักทรัพย์ หรือทรพัย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่ระบุไว้ใน
โครงการหรอืตามทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

การป้องกนัความเสี่ยงจาก
อตัราแลกเปลี่ยน 

กองทุนจะท าการป้องกนัความเสีย่งจากอตัราแลกเปลี่ยน (Hedging) ตามดุลยพนิิจของผูจ้ดัการ
กองทุน  

มูลค่าขัน้ต า่ในการสัง่ซ้ือ
หน่วยลงทุน 

1,000 บาท 

มูลค่าขัน้ต า่ในการขายคืน
หน่วยลงทุน 

ไม่ก าหนด 

วนัท่ีได้รบัอนุมติัให้จดัตัง้
และจดัการกองทุนรวม 

วนัที ่20 พฤศจกิายน 2556 

วนัท่ีจดทะเบียนกองทุนรวม วนัที ่13 กุมภาพนัธ์ 2557 
 

ป้องกนัความเส่ียง
อตัราแลกเปล่ียน
ตามดุลยพินิจของ
ผู้จดัการกองทุน 

ระดบัความ
เส่ียงท่ีลงทุน 

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

1.  ความเสี่ยงด้านตลาด (Market Risk) : เป็นความเสีย่งทีเ่กดิจากการทีร่าคาหรอืผลตอบแทนของตราสารปรบัตวัขึน้ลง เน่ืองจากความผนัผวน
ของปัจจยัต่างๆทีเ่กี่ยวขอ้ง เช่น อตัราดอกเบี้ย ดชันีอ้างอิง และอตัราแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศ ซึ่งส่งผลใหร้าคาของตราสารต่างประเทศ 
เพิม่ขึน้หรอืลดลงไดต้ลอดเวลา 
แนวทางการบริหารความเสี่ยง : T. Rowe Price International Ltd   ซึ่งเป็นผูบ้รหิารเงนิลงทุนกองทุน T. Rowe Price Funds SICAV  -
Japanese Equity Fund  จะเป็นผูพ้จิารณากระจายความเสีย่งในการลงทุนในตราสารทุนในหลายอุตสาหกรรม ซึ่งจะเป็นการลดผลกระทบจาก
ความผนัผวนของราคาหุน้ในกลุ่มอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่งได ้ 

2. ความเสี่ยงของประเทศท่ีลงทุน (Country Risk) : มี / กองทุนจะลงทุนในตราสารทุน และ ตราสารทีเ่กี่ยวขอ้งกบัตราสารทุน ทีเ่ป็นของบรษิทั
ทีจ่ดทะเบยีนในประเทศญี่ปุ่น กองทุนจึงมคีวามเสีย่งของประเทศทีล่งทุน เช่น การเปลี่ยนแปลงของปัจจยัพื้นฐาน สภาวะทางเศรษฐกจิ การเมอืง 
ค่าเงนิ และนโยบายต่างประเทศ โดยปัจจยัเหล่านี้อาจมผีลกระทบต่อราคาหลกัทรพัย์ทีก่องทุนลงทุน 
แนวทางการบริหารความเสี่ยง : T. Rowe Price International Ltd   ซึ่งเป็นผู้บริหารเงินลงทุน ได้มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงทางด้าน
ปัจจยัพื้นฐาน สภาวะทางเศรษฐกจิ การเมอืง ค่าเงนิ และนโยบายต่างประเทศ ของประเทศทีล่งทุนอย่างสม ่าเสมอ เพื่อลดความเสีย่งในส่วนน้ี 

3.      ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk) : เป็นความเสีย่งทีเ่กดิจากการทีไ่ม่สามารถขายตราสารทีก่องทุนได้ลงทุนไวไ้ด ้หรอืขายตราสาร 
       ไดแ้ต่ไม่ไดต้ามราคาหรอืตามระยะเวลาทีก่ าหนดไวไ้ด ้หรอืตราสารทีม่สีภาพคล่องน้อย ทัง้นี้สภาพคล่องของตราสารอาจจะขึน้อยู่กบัสภาพขนาด 
        ของตลาดตราสารทุนของแต่ละประเทศทีก่องทุนเขา้ไปลงทุน 

แนวทางการบริหารความเสี่ยง : T. Rowe Price International Ltd   ซึ่งเป็นผูบ้รหิารเงนิลงทุนจะเน้นลงทุนในหลักทรพัย์ทีม่สีภาพคล่องอย่าง
เพยีงพอเพื่อลดความเสีย่งในส่วนน้ี 

4.    ความเสี่ยงของอตัราแลกเปลี่ยน (Currency Risk) : เน่ืองจากเป็นกองทุนต่างประเทศโดยกองทุนจะลงทุนเปลี่ยนสกุลเงนิบาทเป็นเยนญี่ปุ่น 
 (JPY) จงึเป็นความเสีย่งของค่าเงนิทีเ่กดิจากการลงทุนในสกุลเงนิต่างประเทศ ตวัอย่างเช่น ถ้าค่าเงินต่างประเทศทีล่งทุนอ่อนค่า มูลค่าหน่วย 
 ลงทุน (NAV) ของกองทุนจะลดลง ดงันัน้ ผูล้งทุนอาจไดร้บัก าไร หรอืขาดทุนจากการเคลื่อนไหวของเงนิตราต่างประเทศทีล่งทุนได้ 
 แนวทางการบริหารความเสี่ยง : กองทุนเปิดพรินซิเพิล  เจแปนนิส อิควิตี้ อาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivative) หรือ 
 เครื่องมือป้องกนัความเสีย่งจากอตัราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผูจ้ดัการกองทุน โดยจะใช้การวเิคราะห์ปัจจยัทางเศรษฐกิจ การเงนิ การคลัง 
 เพื่อคาดการณ์ทศิทางอตัราแลกเปลี่ยน เพื่อลดความเสีย่งในส่วนน้ี 

5.  ความเสี่ยงจากการท าสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า (Derivatives) : สญัญาซื้อขายล่วงหน้าบางประเภทอาจมกีารขึน้ลงผนัผวน (volatile) มากกว่า 
 หลกัทรพัย์พื้นฐาน ดงันัน้ หากกองทุนมกีารลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้าดงักล่าวย่อมท าให้สนิทรพัย์มคีวามผนัผวนมากกว่าการลงทุนใน 
 หลกัทรพัย์พื้นฐาน (Underlying Security) 
 แนวทางการบริหารความเสี่ยง : กองทุนจะลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้าทีม่ีตัวแปรเป็นอัตราแลกเปลี่ยน โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อลดความ 
 เสี่ยงเท่านัน้ ทัง้นี้ การป้องกันความเสี่ยงดงักล่าว อาจท าให้กองทุนเสียโอกาสที่จะได้รบัผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้น หากอัตรา แลกเปลี่ยนมีการ 
 เปลี่ยนแปลงไปในทางตรงขา้มกบัทีก่องทุนคาดการณ์ไว ้อย่างไรก็ตาม กองทุนยงัคงมคีวามเสีย่งจากการทีคู่่สญัญาไม่ปฏิบตัติามสญัญาดงักล่าว 
 ดงันัน้ เพื่อลดความเสีย่งดงักล่าวกองทุนจะท าธุรกรรมดงักล่าวกบัธนาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ หรอืธนาคารพาณิชย ์

6.      กองทุนมีความเสี่ยงของกองทุนหลกัท่ีลงทุนสามารถดูรายละเอียดเพ่ิมเติมได้จากหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการ 
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ค าถาม-ค าตอบเกี่ยวกบักองทุนรวม 

        ลกัษณะท่ีส าคญัของกองทุนรวม 

(1)  กองทุนรวมน้ีเป็นกองทุนรวมท่ีมีการก าหนดประเภทของผู้ลงทุน หรือมกีารแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนหรือไม่ อย่างไร 
เป็นกองทุนรวมส าหรบัผูล้งทุนทัว่ไป และไม่มกีารแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน 

(2)  กองทุนรวมน้ีมีจ านวนเงินทุนโครงการเท่าใด  
1,500 ล้านบาท  

(3) กองทุนรวมน้ีเหมาะสมท่ีจะเป็นทางเลือกส าหรบัเงินลงทุนลกัษณะใด และผู้ลงทุนควรลงทุนในระยะเวลาเท่าใด  

• ผูล้งทุนทีส่ามารถรบัความผนัผวนของราคาหุน้ทีก่องทุนหลกัไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรบัตวัเพิม่สูงขึน้ หรอืลดลงจนต ่ากว่ามูล
ค่าทีล่งทุนและท าใหข้าดทุนได ้

• ผูท้ีส่ามารถลงทุนในระยะกลางถงึระยะยาว โดยคาดหวงัผลตอบแทนในระยะยาวทีด่กีว่าการลงทุนใน ตราสารหนี้ทัว่ไป 
• เหมาะส าหรบัผูท้ีต่้องการแสวงหาโอกาสในการสรา้งผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารทุน โดยเขา้ใจความผนัผวนและ

ยอมรบัความเสีย่งของการลงทุนในตราสารทุนในต่างประเทศได ้
• บุคคลธรรมดาทีต่้องการการลงทุนทีผ่ลตอบแทนไม่เสยีภาษี 
• ระยะเวลาในการลงทุนขึน้อยู่กบัผูล้งทุน 

(4) ปัจจยัใดท่ีมีผลกระทบอย่างมีนัยส าคญัต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน 

• กองทุนรวมนี้ลงทุนกระจุกตวัในประเทศญี่ปุ่น ผูล้งทุนจงึควรพจิารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวม
ของตนเองดว้ย 

• เน่ืองจากกองทุนมนีโยบายลงทุนในต่างประเทศ กองทุนอาจมคีวามเสีย่งดา้นอตัราแลกเปลี่ยน ผูล้งทุนอาจขาดทุนหรอื
ไดร้บัก าไรจากอตัราแลกเปลี่ยน/หรอืไดร้บัเงนิคนืต ่ากว่าเงนิลงทุนเริม่แรกได้ 

• กองทุนหลกัอาจลงทุนในหรอืมไีวซ้ึ่งสญัญาซื้อขายล่วงหน้า ทีม่ไิดม้วีตัถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยง ท าใหก้องทุนรวมนี้มี
ความเสีย่งมากกว่ากองทุนรวมอื่นทีล่งทุนในหลกัทรพัย์อ้างอิงโดยตรง เน่ืองจากใชเ้งนิลงทุนในจ านวนทีน่้อยกว่าจงึมกี าไร/
ขาดทุนสูงกว่าการลงทุนในหลกัทรพัย์อ้างองิโดยตรง จึงเหมาะสมกบัผูล้งทุนทีต่้องการผลตอบแทนสูงและรบัความเสีย่งได้
สูงกว่าผูล้งทุนทัว่ไป 

• การเปลี่ยนแปลงของอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ โดยกองทุนอาจลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) 
เพื่อ ป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา ที่อาจเกิดขึ้นได้จากการลงทุนในต่างประเทศตามความ
เหมาะสมและสภาวการณ์ในแต่ละขณะขึน้อยู่กบัดุลยพินิจทีผู่ ้จดัการกองทุนเหน็เหมาะสม ซึ่งกองทุนอาจได้รบัผลขาดทุน
จากอตัราแลกเปลี่ยนหรอืไดร้บัเงนิคนืต ่ากว่าเงนิลงทุนเริม่แรกได ้

• เนื่องจากกองทุนนี้เป็นกองทุนที่เน้นลงทุนในกองทุนต่างประเทศ จึงอาจได้ร ับผ ลกระทบจากการเปลี่ยนของราคา
หลกัทรพัย์ทีก่องทุนหลกัลงทุน ซึ่งเป็นปัจจยัหลกัทีม่ผีลกระทบอย่างมนีัยส าคญัต่อเงนิลงทุนของผูล้งทุน 

• กองทุนหลักมีแนวทางการบริหารจดัการเชิงรุก (Active Management) โดยมีเป้าหมายชนะดชันีมาตรฐาน กองทุนจึงมี
ความเสี่ยงที่กลยุทธ์การลงทุน การวิเคราะห์หลักทรพัย์ที่ลงทุน และปัจจยัอื่นๆที่มีผลต่อการตัดสินใจลงทุนของผูจ้ดัการ
กองทุน อาจท าใหไ้ม่บรรลุวตัถุประสงค์ดงักล่าว รวมถงึการคดัเลอืกหลกัทรพัย์ทีก่องทุนจะลงทุน (Security selection risk) 
ซึ่งมโีอกาสทีห่ลกัทรพัย์ทีล่งทุนมรีาคาลดลง เน่ืองจากการวเิคราะห์หลกัทรพัย์ ธุรกจิอุตสาหกรรม แนวโน้มภาวะเศรษฐกิจ 
หรอืนโยภายภาครฐัไม่เป็นไปตามทีไ่ดป้ระเมนิไว้ 

(5) กองทุนรวมน้ีเป็นกองทุนรวมท่ีมีผู้ประกนัเงินลงทุนหรือเป็นกองทุนรวมท่ีมุ่งเน้นจะคุ้มครองเงินต้นหรือไม่ อย่างไร 
ไม่คุม้ครองเงนิต้น 

(6)  การลงทุนในกองทุนรวมน้ีกบักองทุนรวมอ่ืนท่ีมีนโยบายการลงทุนต่างกนัมีความเสี่ยงแตกต่างกนัอย่างไร ? 
เน่ืองจากกอง T. Rowe Price Funds SICAV - Japanese Equity Fund (กองทุนหลกั) มนีโยบายลงทุนในหุน้ไม่น้อยกว่ารอ้ย
ละ 70 ของมูลค่าทรพัย์สุทธ ิแต่การจดัประเภทกองทุนเป็นตราสารทุนในขณะทีเ่กณฑ์ไทยก าหนดว่ากองทุนตราสารทุนต้องม ี
net exposure ในตราสารทุน ≥ 80% ของ NAV อย่างไรกด็เีน่ืองจากกองทุนไทยเป็นกองทุน Feeder Fund ซึ่งเน้นลงทุนใน
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หน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพยีงกองทุนเดยีว ประกาศที ่ทน. 55/2559 อนุญาตใหก้องทุน Feeder Fund สามารถ
ก าหนดประเภทกองทุนตามชื่อหรอืนโยบายการลงทุนของกองทุนหลักได ้
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

หมายเหตุ กองทุนจะป้องกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน (Hedging) ตามดุลยพินิจของผู้จดัการกองทุน 

(7) การลงทุนในกองทุนรวมน้ีควรเปรียบเทียบกบัตวัชี้วดั (benchmark) ใด ?  

1) ดชันี TOPIX Net Total Return ในสกุลเงนิ JPY ปรบัดว้ยต้นทุนการป้องกนัความเสีย่งอตัราแลกเปลี่ยน เพื่อเทยีบกับค่า   
    สกุลเงนิบาท ณ วนัทีล่งทุน ประมาณรอ้ยละ 50  

2) ดชันี TOPIX Net Total Return ในสกุลเงนิ JPY ปรบัดว้ยอตัราแลกเปลี่ยนเพื่อเทยีบกบัค่าสกุลบาท ณ วนัที่ค านวณ  
    ผลตอบแทน ประมาณรอ้ยละ 50 

(8)   กองทุนรวมน้ีมีรอบระยะเวลาบญัชีอย่างไร 
วนัทีส่ิ้นสุดรอบบญัช ี:  วนัที ่31 มกราคม 
วนัทีส่ิ้นสุดรอบบญัชคีรัง้แรก : วนัที ่31 มกราคม 2558 

ข้อก าหนดในการซ้ือขายและโอนหน่วยลงทุน  

(1) กองทุนรวมน้ีมีวิธีการขายและรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนอย่างไร  

1.1 การขายหน่วยลงทุน 
       ท่านสามารถซื้อหน่วยลงทุนไดทุ้กวนัท าการ ระหว่างเวลาเริม่ท าการถงึ 15.30 น. โดยตดิต่อไดท้ี ่

• บรษิทัหลกัทรพัย์จดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากดั โทรศพัท์  0-2686-9595 โทรสาร 0-2657-3167 
• ธนาคารซไีอเอม็บ ีไทย จ ากดั (มหาชน) โทรศพัท์ 0-2626-7777 โทรสาร 0-2626-7850 และสาขาทัว่ประเทศ 
และผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืที ่บรษิทัหลกัทรพัย์จดัการกองทนุ พรนิซเิพลิ จ ากดั แต่งตัง้ 
ท่านสามารถช าระค่าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนเป็นเงนิสด เชค็หรอืดราฟต์ ขดีคร่อมเฉพาะสัง่จ่าย ในนามบญัชซีื้อกองทุน  
โดยท่านสามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนผ่านบญัชธีนาคารดงัต่อไปนี้ 

ธนาคารซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
สัง่จ่ายผ่านธนาคารซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 

ประเภทบญัชี กระแสรายวนั / ส านักงานใหญ่ถนนหลังสวน   

ชื่อบัญชี บลจ.พรนิซเิพลิ 

บลจ.พรินซิเพิล และผู้สนับสนุนการขายอืน่ๆทีบ่ริษัทจดัการแต่งตัง้ 
สัง่จ่ายผ่านธนาคารธนาคารซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
ประเภทบญัชี กระแสรายวนั / ส านักงานใหญ่ถนนหลังสวน 

ต าแหน่งความเสี่ยงของกองทุนรวม 
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ชื่อบัญชี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน 

สัง่จ่ายผ่านบญัชีธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 

ประเภทบญัชี ”กระแสรายวนั / สาขาถนนวทิยุ 

ชื่อบัญชี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน 
สัง่จ่ายผ่านบญัชีธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 
ประเภทบญัชี กระแสรายวนั / สาขาสยามสแควร์ 

ชื่อบัญชี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน 
สัง่จ่ายผ่านบญัชีธนาคารกรงุไทย จ ากดั (มหาชน) 

ประเภทบญัชี กระแสรายวนั / สาขาการไฟฟ้านครหลวงเพลนิจติ 

ชื่อบัญชี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน 
สัง่จ่ายผ่านบญัชีธนาคารกรงุเทพ จ ากดั (มหาชน) 

ประเภทบญัชี กระแสรายวนั / สาขาเพลนิจติ 

ชื่อบัญชี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน 

สัง่จ่ายผ่านบญัชีธนาคารกรงุศรีอยุธยา จ ากดั (มหาชน) 

ประเภทบญัชี กระแสรายวนั / สาขาเพลนิจติ ทาวเวอร์ 

ชื่อบัญชี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน 

สัง่จ่ายผ่านบญัชีธนาคารแลนด์ แอน เฮ้าส์ เพ่ือรายย่อย จ ากดั (มหาชน) 

ประเภทบญัชี กระแสรายวนั / ส านักลุมพนิี 

ชื่อบัญชี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน 

สัง่จ่ายผ่านบญัชีธนาคารเกียรตินาคิน จ ากดั (มหาชน) 

ประเภทบญัชี กระแสรายวนั / ส านักงานใหญ่ 

ชื่อบญัชี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน 

1.2 การรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน 
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนได้ทุกวนัท าการรบัซื้อคืนหน่วยลงทุ น ระหว่างเวลาเริ่มท าการถึงเวลา 
15.00 น.  
บรษิทัจดัการก าหนดใหว้นัท าการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนเป็นวนัท าการของธนาคารพาณิชย์ไทย และวนัท าการของประเทศ
ของกองทุนหลัก และวันท าการของประเทศที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน (ถ้ามี) และวันท าการที่บริษัทจัดการไม่ได้ร ับ
ผลกระทบจากการรบัช าระค่าซื้อขายหน่วยลงทุนจากกองทุนหลกั (ถ้าม)ี 
หากบริษัทจดัการมีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง เกี่ยวกบัวนัและ/หรอืเวลารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน บริษัทจดัการจะแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า โดยประกาศ ณ ส านักงานของบรษิทัจดัการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื (ถ้าม)ี 
ทัง้นี้ บรษิัทจดัการจะด าเนินการช าระเงินใหผู้้ขายคนืหน่วยลงทุนภายใน 5 วนัท าการนับตัง้แต่วนัถดัจากวนัค านวณราคา
รบัซื้อคนืหน่วยลงทุน 

(2) กรณีใดท่ีบริษัทจดัการกองทุนรวมสงวนสิทธิไม่ขายหน่วยลงทุน  
บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายในประเทศไทย และจะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของ
กองทุนกบัหรอืเพื่อประโยชน์ของประเทศสหรฐัอเมรกิา พลเมอืงสหรฐัอเมรกิาหรือผู้ทีม่ถีิน่ฐานอยู่ในประเทศสหรฐัอเมรกิา หรือ
บุคคลซึ่งโดยปกตมิถีิ่นทีอ่ยู่ในสหรฐัอเมรกิา รวมถงึกองทรพัย์สินของบุคคลดงักล่าวและบรษิทัหรอืหา้งหุน้ส่วนซึ่งจดัใหม้ขีึน้และ
ด าเนินกิจกรรมในอเมริกา บรษิัทจดัการจึงขอสงวนสทิธิในการที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนใหก้ับบุคคลดงัที่กล่าว
มาแล้วขา้งต้น 
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(3) กองทุนรวมน้ีมีข้อก าหนดเกี่ยวกบัการเลื่อนก าหนดเวลาช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุน การไม่ขายหรือไม่รบัซ้ือคืน
หน่วยลงทุนตามค าสัง่ท่ีรบัไว้แล้ว และการหยุดรบัค าสัง่ซ้ือหรือขายคืนหน่วยลงทุน ไว้อย่างไร  
บรษิทัจดัการอาจเลื่อนก าหนดการช าระเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทุนแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนในกรณีดงัต่อไปนี้ 
• บรษิัทจดัการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที่เขา้เหตุ โดยไดร้บัความเหน็ชอบ

ของผูดู้แลผลประโยชน์แล้ว เช่น 
(ก) มเีหตุจ าเป็นท าให้ไม่สามารถจ าหน่าย จ่าย โอน หลักทรพัย์หรือทรพัย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล 

หรอื  
(ข) มีเหตุที่ท าให้กองทุนรวมไม่ได้ร ับช าระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามก าหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุ

ดงักล่าวอยู่นอกเหนือการควบคุมของบรษิทัจดัการกองทุนรวม  
• มคี าสัง่ขายคนืก่อนหรอืในช่วงระยะเวลาทีบ่รษิัทจดัการพบว่า ราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผูดู้แลผลประโยชน์ยงั

ไม่ไดร้บัรองขอ้มูลในรายงานการแก้ไขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคา  
• บรษิทัจดัการปฏบิตัติามหลกัเกณฑ์ดงัต่อไปนี้ 

(1) เลื่อนก าหนดช าระเงินค่าขายคืนได้ไม่เกิน 10 วนัท าการนับตัง้แต่วนัท าการที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมีค าสัง่ขายคืนหน่วย
ลงทุนนัน้ เวน้แต่ไดร้บัการผ่อนผนัจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(2) แจ้งผู้ถอืหน่วยลงทุนที่มีค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนไวแ้ล้วให้ทราบถึงการเลื่อนก าหนดการช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุน 
ตลอดจนเปิดเผยต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนรายอื่นและผูล้งทุนทัว่ไปใหท้ราบเรื่องดงักล่าวดว้ยวธิกีารใดๆโดยพลนั 

(3) แจง้การเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคืนหน่วยลงทุน และจดัท ารายงานทีแ่สดงเหตุผลของการเลื่อน และหลักฐาน
การไดร้บัความเหน็ชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ตามขอ้ (1) หรือการรบัรองขอ้มูลจากผูดู้แลผลประโยชน์ตามขอ้ (2) ให้
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน โดยบริษัทจดัการอาจมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ด าเนินการ
ดงักล่าวแทนกไ็ด ้ 

(4) ในระหว่างการเลื่อนก าหนดช าระค่าขายคืน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดงักล่าว ให้
บรษิัทจดัการกองทุนรวมรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนนัน้ โดยต้องช าระค่าขายคนืแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนตามล าดบัวนัทีส่่งค าสัง่
ขายคนืก่อนหลงั 

(4) วิธีการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็นอย่างไร  

• การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนกรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนปลายทาง  
ผู้สนใจลงทุนสามารถสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ทุกวนัท าการ ระหว่างเวลาเริม่ท าการถึง 15.30 น.(ตามวนั/เวลาขายหน่วย
ลงทุน)  

• การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนกรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนต้นทาง 
ผู้สนใจลงทุนสามารถสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ทุกวนัท าการ ระหว่างเวลาเริ่มท าการถึง  15.00 น.(ตามวัน/เวลารบัซื้อคืน
หน่วยลงทุน)  

(5) กองทุนรวมน้ีก าหนดวิธีการโอนหน่วยลงทุน และข้อจ ากดัการโอนไว้อย่างไร 
ไม่มขีอ้จ ากดัในการโอนหน่วยลงทุน ทัง้นี้ วธิกีารเป็นไปตามทีน่ายทะเบยีนก าหนด  

(6) ผู้ถือหน่วยลงทุนจะทราบข้อมูลเกี่ยวกบัมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาขายและรบัซ้ือคืนหน่วย
ลงทุนได้จากช่องทางใด 
ท่านสามารถตดิตามข้อมูลเกี่ยวกบั มูลค่าทรพัย์สนิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน และราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนของวนัท าการซื้อขาย
หน่วยลงทุนล่าสุด ไดภ้ายใน 3 วนัท าการ 
ทัง้นี้ บรษิทัจดัการจะประกาศในเวบ็ไซต์ของบรษิทัจดัการ อย่างไรกต็ามในกรณีเกดิเหตุสุดวิสยัหรอืเกดิเหตุขดัขอ้งทีไ่ม่สามารถ
ประกาศทางเวบ็ไซต์ของบรษิทัจดัการได ้บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธิประกาศทางช่องทางอื่นทีเ่หมาะสมแทน อาท ิระบบ
เผยแพร่ขอ้มูลมูลค่าหน่วยลงทุนทีจ่ดัขึน้โดยสมาคม (NAV Center) หรอืหนังสอืพิมพ์รายวนั หรอืตดิประกาศทีบ่รษิทัจดัการและ
จะประกาศในช่องทางดงักล่าวขา้งต้นทนัทใีนโอกาสแรกทีก่ระท าไดโ้ดยไม่ชกัชา้ 
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      ค าถามและค าตอบเกี่ยวกบัสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุน  

(1) กองทุนรวมน้ีมีการออกและส่งมอบหลกัฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนหรือไม่ อย่างไร  
ม ีบรษิทัจดัการจะออกหนังสือรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน โดย 
• นายทะเบยีนหน่วยลงทุนจะออกและจดัส่งหนังสือรบัรองสทิธิในหน่วยลงทุนใหผู้ถ้ือหน่วยลงทุน ภายใน 15 วนันับตัง้แต่วนัถดั

จากวนัสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายครัง้แรก 
• นายทะเบยีนจะออกและจดัส่งหนังสือรบัรองสทิธิในหน่วยลงทุน  ใหผู้ถ้ือหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย์ ภายใน 5 วนัท าการนับ

แต่วนัรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนอตัโนมตัิ 
บริษัทจดัการและนายทะเบียนขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนรูปแบบของเอกสารแสดงสิทธใินหน่วยลงทุนจากหนังสอืรบัรองสิทธิใน
หน่วยลงทุนเป็นสมุดบญัชีแสดงสทิธใินหน่วยลงทุน หรอืรูปแบบอื่นทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต โดยบรษิทัจดัการ
จะติดประกาศรายละเอยีดทีเ่กี่ยวขอ้ง ที่ทีท่ าการทุกแห่งของบรษิัทจดัการและ ณ สถานที่ตดิต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรบั
ซื้อคนืทีใ่ชใ้นการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง  

(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ีอาจถกูจ ากดัสิทธิในเร่ืองใด ภายใต้เงื่อนไขอย่างไร   
ผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้อาจถูกจ ากดัสทิธิ ดงันี้ 
• กรณีผู้ถือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของกองทุนรวม บริษัท

จดัการจะไม่นับคะแนนเสยีงส่วนทีเ่กินกว่า 1 ใน 3 เว้นแต่กรณีที่มกีารแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดดงักล่าวมผีู้ถือ
หน่วยลงทุนเพยีงรายเดยีวจะนับคะแนนเสยีงของผูถ้ือหน่วยลงทุนดงักล่าวได้เตม็ตามจ านวนทีถ่ืออยู่ 

• ในกรณีที่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดยีวกนัใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ล้วทัง้หมด 
บริษัทจดัการหรือบรษิัทหลกัทรพัย์ที่เป็นเจา้ของบญัชีแบบไม่เปิดเผยชื่อผู้ถอืหน่วยลงทุน (omnibus account) จะไม่นับคะแนน
เสยีงของบุคคลหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนันัน้ในส่วนที่เกนิกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด 

(3) กองทุนรวมน้ีมีช่องทางและวิธีการร้องเรียนให้ผู้ลงทุนอย่างไร 
สามารถรอ้งเรยีนไดท้ี ่
•   ตดิต่อบรษิทัหลกัทรพัย์จดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากดั ทีส่่วนก ากบัการปฏบิตัิงาน  

   ทีอ่ยู่ 44 อาคาร ธนาคาร ซไีอเอม็บ ีไทย ชัน้ 16 ถนนหลงัสวน แขวงลุมพนีิ เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330  
   โทรศพัท์ 0-2686-9500 หรอื 0-2686-9508 หรอื 0-2686-9513 หรอืทางโทรสาร 0-2657-3166  

•    ผูดู้แลผลประโยชน์  
   ธนาคาร สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จ ากดั (มหาชน) โทรศพัท์ 0-2724-5265  

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

(4) การระงบัข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ตลอดจนวิธีเข้าสู่กระบวนการดงักล่าวหรือไม่ อย่างไร 
ไม่ม ี

        ค าถามและค าตอบเกี่ยวกบับุคคลท่ีเกี่ยวข้องกบัการด าเนินการของกองทุนรวม  

        (1)  รายชื่อคณะกรรมการ 

• นาย ชอง ว ีย ี                       ประธานกรรมการ 
• นายเจสนั ลอีอง ก๊อก ยวิ    กรรมการ 
• นาย เอฟเฟนดี้ ชาฮูล ฮามดิ                     กรรมการ 
• นาย ฮวน อกีนาซโีอ อยี์ซากรี์เร บาราโอนา   กรรมการ 
• นางสาว วไิลพร ลิว่เกษมศานต์                  กรรมการอสิระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
• นาย บุญศกัดิ ์เจยีมปรชีา                         กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ 
• คุณจุมพล สายมาลา                กรรมการบรษิทั และประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
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        (2)  รายชื่อผู้บริหาร 

• คุณจมุพล สายมาลา              ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
• คุณต่อ อนิทววิฒัน์    ประธานเจา้หน้าทีพ่ฒันาธุรกจิ         
• คุณโช ซู ฮุน, CPA    ประธานเจา้หน้าทีป่ฏบิตักิาร  
• คณุวนิ พรหมแพทย์, CFA             ประธานเจา้หน้าทีก่ารลงทุน  
• คุณวศิณุ รุ่งขวญัศริโิรจน์, CFA              หวัหน้าฝ่ายบรหิารความเสีย่ง 
• คณุวนดิา ดวงพตัรา               หวัหน้าฝ่ายก ากบัการปฏบิตัิงาน  

   (3)  จ านวนกองทุนรวมภายใต้การบริหารจดัการของบริษทั (ข้อมูล ณ วนัท่ี 31 มกราคม 2564) 

มกีองทุนรวมทัง้หมดภายใต้การบรหิารจดัการของบรษิทั จ านวน 57 กองทุน 

       (4)  มูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิภายใต้การบริหารจดัการของบริษัท (ข้อมูล ณ วนัท่ี 31 มกราคม 2564) 

มูลค่าทรพัย์สนิสุทธภิายใต้การบรหิารจดัการของบรษิทั 76,099,176,586.18 บาท 

 (5)  คณะกรรมการพิจารณาการลงทุน  

• คุณวนิ พรหมแพทย์, CFA    ประธานเจา้หน้าทีก่ารลงทุน  
• คุณวศิณุ รุ่งขวญัศริโิรจน์, CFA   ผูอ้ านวยการอาวุโสดา้นบรหิารความเสีย่ง 
• คุณชนัยกานต์ สวสัดฤิกษ์    ผูจ้ดัการกองทุน 
• คณุวทิยา เจนจรสัโชต,ิ CISA   ผูจ้ดัการกองทุน 
• คุณวสุชนม์ ทรายแก้ว, CFA   ผูจ้ดัการกองทุน 
• คณุวริยิา โภไคศวรรย ์    ผูจ้ดัการกองทุน 
• คณุธนัท เจตจนัทร์ประภา, CFA   ผูจ้ดัการกองทุน 
• คณุปณิธ ิจติรโีภชน์    ผูจ้ดัการกองทุน 
• คุณปุณยนุช บุณยรตัพนัธ์ุ    ผูจ้ดัการกองทุน 
• คุณธนา เชนะกุล, CFA    ผูจ้ดัการกองทุน 
• คุณวรุณ ทรพัย์ทวกีุล    ผูจ้ดัการกองทุน 
• คุณชาตร ีมชียัเจรญิยิง่    ผูจ้ดัการกองทุน 
• คุณปิยะศกัดิ ์ดวงบณัฑติกุล   ผูจ้ดัการกองทุน 
• คณุประพจน์ อ้วนเจรญิกุล    ผูจ้ดัการกองทุน          

            (6)  รายชื่อผู้จดัการกองทุน 

• คุณวิน พรหมแพทย,์ CFA  
ประวตักิารศกึษา 
พ.ศ. 2543 – 2545                     ปรญิญาโท สาขาบรหิารธุรกจิ จาก Erasmus University  
พ.ศ. 2537 - 2541                      ปรญิญาตร ีสาขาเศรษฐศาสตร์ (หลกัสูตรภาษาอังกฤษ) มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
ประสบการณ์ท างาน 
พ.ศ. 2558 - ปัจจุบนั                   ประธานเจา้หน้าทีก่ารลงทุน บริษทัหลกัทรพัย์จดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากดั 
พ.ศ. 2555 - 2558                      หวัหน้ากลุ่มงานลงทุนและรองโฆษก ส านักงานประกนัสงัคม 
พ.ศ. 2548 - 2555                      หวัหน้างานลงทุนต่างประเทศและอสงัหารมิทรพัย์, ส านักงานประกนัสงัคม 
พ.ศ. 2547 - 2548                      หวัหน้างานบรหิารความเสีย่ง, ส านักงานประกนัสงัคม 
พ.ศ. 2546 - 2547                      ผูช่้วยผูจ้ดัการกองทุน, ส านักงานประกนัสงัคม 
พ.ศ. 2544 - 2546                      นักวเิคราะหก์ารลงทุน, ส านักงานประกนัสงัคม 
พ.ศ. 2544                                Summer Associated (ปัจจุบนัคอื AJF) 
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• คุณวิทยา  เจนจรสัโชติ, CISA 
ประวตักิารศกึษา 
พ.ศ. 2537 - 2538                       ปรญิญาโทบรหิารธุรกจิ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
ประสบการณ์ท างาน 
พ.ศ. 2548 - ปัจจุบนั             ผูจ้ดัการกองทุน บรษิทัหลกัทรพัย์จดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากดั 
พ.ศ. 2539 - 2547   เจา้หน้าทีบ่รหิาร ส านักงาน ก.ล.ต. 

• คุณวิริยา โภไคศวรรย ์
ประวตักิารศกึษา 
พ.ศ. 2551 - 2552  ปรญิญาโท คณะบรหิารธุรกจิ  KENT STATE UNIVERSITY 
พ.ศ. 2550 - 2551   ปรญิญาโท คณะเศรษฐศาสตร์ YOUNGSTOWN STATE UNIVERSITY 
พ.ศ. 2548 - 2550  ปรญิญาโท คณะบรหิารธุรกจิ YOUNGSTOWN STATE UNIVERSITY 
พ.ศ. 2543 - 2547 ปรญิญาตร ีคณะวศิวกรรมศาสตร์ สถาบนัเทคโนโลยนีานาชาตสิรินิธร 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์          
ประสบการณ์ท างาน  
พ.ศ. 2560 - ปัจจุบนั  ผูจ้ดัการกองทุน บรษิทัหลกัทรพัย์จดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากดั 
พ.ศ. 2559 - 2560   ผูช่้วยผูจ้ดัการกองทุน บลจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จ ากดั 
พ.ศ. 2556 - 2559  นักเศรษฐศาสตร์ บลจ.วรรณ จ ากดั 
พ.ศ. 2555 - 2556  แผนกจดัการความเสีย่ง บรษิทัหลกัทรพัย์จดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จากดั 

• คุณปณิธิ จิตรีโภชน์ 
ประวตักิารศกึษา 
พ.ศ. 2551 - 2553  ปรญิญาโท เศรษฐศาตร์การเงนิ สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร์ 
พ.ศ. 2547 - 2551  ปรญิญาตร ีบรหิารธุรกจิ มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
ประวตักิารท างาน 
พ.ศ. 2560 - ปัจจุบนั  ผูจ้ดัการกองทุน บรษิทัหลกัทรพัย์จดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากดั 
พ.ศ. 2558 - 2560  ผูช่้วยผูจ้ดัการกองทุน บรษิทัหลกัทรพัย์จดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากดั 
พ.ศ. 2553 - 2557  นักกลยุทธ์การลงทุน บล.กสกิรไทย จ ากดั (มหาชน)  
พ.ศ. 2551 - 2551  เจา้หน้าทีว่เิคราะห์สนิเชื่อ ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 

• คุณธนา เชนะกลุ, CFA  
      ประวตักิารศกึษา  

     พ.ศ. 2551 - 2555   ปรญิญาตร ีเศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
      ประวตักิารท างาน   

พ.ศ. 2559 - ปัจจุบนั  ผูจ้ดัการกองทุน, บรษิทัหลกัทรพัย์จดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากดั 
พ.ศ. 2558 - 2559  นักวเิคราะห์, ส านักงานประกนัสงัคม 
พ.ศ. 2556 - 2558  นักวเิคราะห์, ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 

• คุณวรณุ ทรพัยท์วีกลุ 
ประวตักิารศกึษา 
พ.ศ. 2556 - 2558  ปรญิญาโท วศิวกรรมการเงนิ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
พ.ศ. 2549 - 2553  ปรญิญาตร ีบรหิารธุรกจิ มหาวทิยาลยัอัมสมัชญั 
ประวตักิารท างาน 
พ.ศ. 2561 - ปัจจุบนั  ผูจ้ดัการกองทุน บรษิทัหลกัทรพัย์จดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากดั 
พ.ศ. 2558 - 2561  ผูจ้ดัการกองทุนฝ่ายลงทุนต่างประเทศ บลจ.ไทยพาณิชย์ จ ากดั 

    พ.ศ. 2553 – 2557                      ทีป่รกึษาการลงทุน บล. เมย์แบงค์ กมิเอ็ง 
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• คุณประพจน์ อ้วนเจริญกลุ 
ประวตักิารศกึษา 
พ.ศ. 2550 - พ.ศ. 2552 ปรญิญาโท Real Estate Management จาก Royal Institute of Technology (KTH) 

ประเทศสวเีดน 
พ.ศ. 2540 - พ.ศ. 2544 ปรญิญาตร ีพาณิชยศาสตร์และการบญัช ีสาขาการธนาคารและการเงนิ จุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั 
ประวตักิารท างาน 
พ.ศ. 2562 - ปัจจุบนั             หวัหน้าฝ่ายการลงทุนทางเลอืก บลจ.พรนิซเิพลิ จ ากดั 
พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2562  ผูช่้วยผูจ้ดัการกองทุน ส านักงานประกนัสงัคม 
พ.ศ. 2560 - พ.ศ. 2561  กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั เธยีรสุรตัน์ ลสีซิง่ จ ากดั 
พ.ศ. 2555 - พ.ศ. 2560  ผูจ้ดัการกองทุน บลจ.ทหารไทย จ ากดั 
พ.ศ. 2553 - พ.ศ. 2555      ผูจ้ดัการกองทุน บลจ.ทสิโก้ จ ากดั 
พ.ศ. 2552 - พ.ศ. 2553  Investment Manager บรษิทั ไทยคาร์ดฟิ ประกนัชวีติ จ ากดั 
พ.ศ. 2547 - พ.ศ. 2550  ผูจ้ดัการกองทุน บลจ. ธนชาต จ ากดั 
พ.ศ. 2546 - พ.ศ. 2547  ผูช่้วยจดัการกองทุน บลจ. ธนชาต จ ากดั 

(7) รายชื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน  
ธนาคารซไีอเอม็บ ีไทย จ ากดั (มหาชน) โทร 0-2626-7777  

             หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนือื่นๆทีบ่รษิทัจดัการแต่งตัง้ 

(8) ใครเป็นผู้ดูแลปรบัปรงุรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อให้การช าระเงินและจดัสรรหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นไป
อย่างถกูต้อง ? 
บรษิทัหลกัทรพัย์จดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากดั จ ากดั โทรศพัท์ 0-2686-9595  

(9) ใครเป็นผู้เกบ็รกัษาทรพัยสิ์นและดูแลบริษทัจดัการให้ปฏิบติัตามข้อก าหนดการลงทุนท่ีตกลงไว้ ? 
ธนาคาร สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จ ากดั (มหาชน) โทรศพัท์ 0-2724-5490, 0-2724-5207 
นอกจากหน้าทีต่ามทีก่ าหนดไวใ้นสญัญาแต่งตัง้ ผูดู้แลผลประโยชน์ยงัมหีน้าทีต่ามกฎหมายในการรกัษาประโยชน์ของผูถ้อื
หน่วยลงทุนดว้ย 

ช่องทางท่ีผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกบักองทุนรวมน้ี 
บรษิทัหลกัทรพัย์จดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากดั 
โทรศพัท์ 0-2686-9500 หรอื 0-2686-9595 หรอืทางโทรสาร 0-2657-3166 
Website : www.principal.th 
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ตารางแสดงค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเกบ็จากผู้ซ้ือ หรือผู้ถือหน่วยลงทุน หรือกองทุนรวม 

 
ค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเกบ็จากผู้สัง่ซ้ือหรอืผู้ถือหน่วยลงทุน ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน เกบ็จริง 
o ค่าธรรมเนียมการขายหน่วย ไม่เกนิ 2.14 1.50 
o ค่าธรรมเนียมการรบัซื้อคนืหน่วย ไม่เกนิ 1.07 ยกเวน้ 
o ค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน ตามอตัราค่าธรรมเนียมการขาย

และรบัซื้อคนื 
ตามอตัราค่าธรรมเนียมการขาย

และรบัซื้อคนื 
o ค่าปรบักรณีขายคนืหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถอืครองที่ก าหนด

ในโครงการ 
ไม่ม ี ไม่ม ี

o ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน ตามที่นายทะเบยีนก าหนด ตามที่นายทะเบยีนก าหนด 
o ค่าธรรมเนียมในการออกเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุน ตามที่นายทะเบยีนก าหนด ตามที่นายทะเบยีนก าหนด 
o ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนชื่อ - สกุล - ที่อยู่ การออกเอกสารแสดง

สทิธใินหน่วยลงทุนใบใหม่ กรณีหายและอื่นๆ ที่เกดิขึน้จรงิ 
ตามที่จ่ายจรงิ ตามที่จ่ายจรงิ 

o ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการโอนเงนิค่าขายคนื ตามที่จ่ายจรงิ ตามที่จ่ายจรงิ 
o ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามที่จ่ายจรงิ ตามที่จ่ายจรงิ 

หมายเหตุ    *  ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้รวมภาษีมูลค่าเพิม่ ภาษีธุรกจิเฉพาะหรอืภาษีอื่นใดในท านองเดยีวกนั (ถ้าม)ี ไว้แล้ว 

              ** ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลกัทรพัยแ์ละค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกดิขึน้จากการซื้อขายหลกัทรพัย์ 
 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเกบ็จาก
กองทุนรวม* 

  รอบบญัชี (ร้อยละของมูลค่าทรพัยสิ์น ต่อปี) 

อตัราตามท่ีระบุ
ไว้ในโครงการ 

ตัง้แต่วนัท่่ี  
1 ก.พ. 2563 

 - 31 ม.ค. 2564 

ตัง้แต่วนัท่่ี  
1 ก.พ. 2562  

 - 31 ม.ค. 2563 

ตัง้แต่วนัท่่ี  
1 ก.พ. 2561  

 - 31 ม.ค. 2562 
เกบ็จริง*,**  เกบ็จริง*,** เกบ็จริง*,** 

1. ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายรวมทัง้หมดทีป่ระมาณ
การได ้
(รอ้ยละต่อปีของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธ)ิ** 

ไม่เกนิรอ้ยละ 3.75   2.0614 2.0155 2.0035 

o ค่าธรรมเนียมการจดัการ ไม่เกนิรอ้ยละ 1.61 1.6055 1.6050 1.6052 
o ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ ไม่เกนิรอ้ยละ 0.11 0.0321 0.0321 0.0321 
o ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทุน ไม่เกนิรอ้ยละ 0.54 0.3211 0.3210 0.3210 

2.    คา่ใชจ้่ายอื่นๆ ไม่เกนิรอ้ยละ 2.14 0.1027 0.0574 0.0452 
o ค่าทีป่รกึษาการลงทุน ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี
o ค่าธรรมเนียมจดัตัง้กองทุน ตามทีจ่่ายจรงิ ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี
o ค่าประกาศ NAV ตามทีจ่่ายจรงิ 0.0114 0.0098 0.0099 
o ค่าสอบบญัชี ตามทีจ่่ายจรงิ 0.0443 0.0190 0.0126 
o ค่าธรรมเนียมธนาคาร ตามทีจ่่ายจรงิ ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี
o ค่าวารสารและสิง่พมิพ์ ตามทีจ่่ายจรงิ ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี
o ค่าธรรมเนียมผูร้บัฝากทรพัย์สนิต่างประเทศ ตามทีจ่่ายจรงิ 0.0438 ไม่ม ี ไม่ม ี
o ค่าใชจ้่ายอื่น ตามทีจ่่ายจรงิ 0.0032 0.0025 0.0004 
o ค่าโฆษณา ประชาสมัพนัธ์ และส่งเสรมิ 
    การขาย 

          - ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก 
          - หลงัการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก 

 
 

ตามทีจ่่ายจรงิ 
ตามทีจ่่ายจรงิ 

ไม่ม ี
ไม่ม ี

ไม่ม ี
0.0261 

ไม่ม ี
0.0223 
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• อตัราส่วนหมุนเวียนการลงทุน : ร้อยละ 36.00 

• Port Folio Duration : - 

• ผลขาดทุนสูงสุดตัง้แต่จดัตัง้กองทุน : ร้อยละ -32.2152  
 

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผกูพนั 
ณ วนัท่ี 31 มกราคม 2564 

    

มูลค่าตามราคาตลาด 
(บาท)*1  % NAV 

หลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นในประเทศ       

 เงนิฝากธนาคาร              2,414,218.03          4.16  
 เงนิฝากธนาคารสกุลเงนิต่างประเทศ                  14,182.98          0.02  
หลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นต่างประเทศ       

 หน่วยลงทุน*2               56,901,768.44        98.04  
อ่ืน ๆ             

 ทรพัย์สนิอื่น                682,338.37          1.18  

 หนี้สนิอื่น  (1,973,060.84)  (3.40) 
มูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิ          58,039,446.98        100.00  
หมายเหตุ : *1 มูลค่าตามราคาตลาดทีร่วมดอกเบี้ยคา้งรบัแล้ว   

  

*2 หน่วยลงทุนกองทุน TRPJEIJ LX (ประเทศลกัเซ็มเบริ์ก) 
    

รายงานสรปุจ านวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหน้ี เงินฝากหรือตราสารกึ่งหน้ีกึ่งทุน ของกองทุนรวม    

กลุ่มของตราสาร 
มูลค่าตาม   
ราคาตลาด % NAV 

(บาท)*   
 (ก) ตราสารภาครฐัไทยและตราสารภาครฐัต่างประเทศ   
      - ตราสารภาครฐัไทย - ไม่ม ี- - ไม่ม ี- 
      - ตราสารภาครฐัต่างประเทศ - ไม่ม ี- - ไม่ม ี- 
 (ข) ตราสารทีธ่นาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ ธนาคารพาณิชย์ หรอืบรษิทัเงนิทุน     
      เป็นผู้ออก ผูส้ัง่จ่าย ผูร้บัรอง ผูร้บัอาวลั ผูส้ลกัหลัง หรอื ผูค้ ้าประกนั 2,428,401.01 4.18 
 (ค) ตราสารทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอือยู่ในอันดบัทีส่ามารถลงทุนได ้(investment grade) - ไม่ม ี- - ไม่ม ี- 
 (ง) ตราสารทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอือยู่ในอนัดบัต ่ากว่าอนัดบัที่สามารถลงทุนได้    
      (investment grade) หรอืตราสารทีไ่ม่ไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือ - ไม่ม ี- - ไม่ม ี- 
สดัส่วนเงินลงทุนขัน้สูง (upper limit) ท่ีบริษทัจดัการคาดว่าจะลงทุนในตราสารกลุ่ม (ง)15% NAV   
หมายเหตุ :* มูลค่าตามราคาตลาดทีร่วมดอกเบี้ยคา้งรบัแล้ว 
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รายละเอียดตวัตราสารและอนัดบัความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตวัใน Port         

  ประเภท ผูอ้อก 

ผูค้ ้า/ 
ผูร้บัรอง/ 
ผูส้ลกั
หลงั 

วนัครบ
ก าหนด 

อนัดบั 
ความ 

น่าเชื่อถือ 

 จ านวนเงนิต้น/ 
มูลค่าหน้าตัว๋  

มูลค่าตาม 
ราคาตลาด *1 

1 เงนิฝากธนาคาร ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด 
(ไทย) จ ากดั (มหาชน) 

- - A- 2,414,129.98 2,414,218.03 

2 เงนิฝากธนาคาร
สกุลเงนิ
ต่างประเทศ 

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด 
(ไทย) จ ากดั (มหาชน) 

- - A- 14,182.98 14,182.98 

 หมายเหตุ : *1 มูลค่าตามราคาตลาดทีร่วมดอกเบี้ยคา้งรบัแล้ว     
       
       

ผลการด าเนินการย้อนหลงัของกองทุนรวม 

 
หมายเหตุ :   - เอกสารการวดัผลการด าเนินงานของกองทุนรวมฉบบัน้ีได้จดัท าตามมาตรฐานการวดัผลการด าเนินงานของกองทุนรวมของ 

 สมาคมบรษิทัจดัการลงทุน 
                 - ตวัชี้วดั (Benchmark) คอื  

1) ดชันี TOPIX Net Total Return ในสกุลเงนิ JPY ปรบัด้วยต้นทุนการป้องกนัความเสีย่งอตัราแลกเปลี่ยน เพื่อเทยีบกบัค่า   
    สกุลเงนิบาท ณ วนัที่ลงทุน ประมาณรอ้ยละ 50  
2) ดชันี TOPIX Net Total Return ในสกุลเงนิ JPY ปรบัด้วยอตัราแลกเปลี่ยนเพื่อเทยีบกบัค่าสกุลบาท ณ วนัที่ค านวณ  
    ผลตอบแทน ประมาณรอ้ยละ 50 

   * NAV ณ วนัที่ 29 ม.ค. 2564 
        - ผลการด าเนินงานในอดตี มไิด้เป็นสิง่ยืนยนัถงึผลการด าเนินงานในอนาคต 

 
 
 
 

 
ผลการด าเนินงานส้ินสุด  
ณ วนัท่ี 31 ม.ค. 2564 

                ผลการด าเนินงานย้อนหลงั (ร้อยละต่อปี) 
นับจากวนั
เร่ิมโครงการ  
(13 ก.พ. 57) 

3 เดือน 
(30 ต.ค. 63) 

6 เดือน 
(31 ก.ค. 63) 

1 ปี  
(31 ม.ค. 63) 

3 ปี  
(26 ม.ค. 61) 

5 ปี  
(29 ม.ค. 59) 

มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท) 16.1496* 14.3022 12.8933 12.7505 13.9315 11.7212 
กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เจแปนนิส อคิวติี้   7.12% 12.92% 25.26% 26.74% 5.88% 6.62% 

ตวัชี้วดั (Benchmark) 5.78% 12.32% 19.70% 10.05% 1.73% 5.99% 
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ภาคผนวก 

รายละเอียดเพ่ิมเติม 
T. Rowe Price Funds SICAV - Japanese Equity Fund 

 
 

กองทุนหลกัทีก่องทุนจะลงทุน คอื T. Rowe Price Funds SICAV - Japanese Equity Fund มรีายละเอยีดต่อไปนี้ 
ชื่อกองทุน   :T. Rowe Price Funds SICAV - Japanese Equity Fund  
Class   : Class I(JPY) (ส าหรบัผูล้งทุนสถาบนั) 
ประเภท    : กองทุนรวมตราสารทุน 
อายุโครงการ   : ไม่ก าหนด 
วนัจดัตัง้กองทุน  :16 ธนัวาคม 2005  
จดทะเบยีนประเทศ  : ลกัเซมเบริ์ก 
สกุลเงนิของกองทุน  : EUR 
สกุลเงนิของ Class ทีล่งทุน : JPY 
วนัท าการซื้อขาย   : ทุกวนัท าการของธนาคารในลกัแซมเบอร์ก 
การจ่ายปันผล    : ไม่จ่าย 
บรษิทัจดัการ    : T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.a.r.l. 
ผูบ้รหิารเงนิลงทุน  : T. Rowe Price International Ltd 
ผูเ้กบ็รกัษาทรพัย์สนิของกองทุน   : JP Morgan Bank Luxembourg S.A. 
นโยบายการลงทุน  : เพื่อเพิ่มมูลค่าของการลงทุนในระยะยาวผ่านการเติบโตของมูลค่าการลงทุน โดยกองทุนจะ

มุ่งเน้นลงทุนในหุ้นบริษัทในประเทศญี่ปุ่น กองทุนจะลงทุนอย่างน้อย 70% ของมูลค่าทรพัย์สิน
สุทธิของกองทุนในตราสารทุนและที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุนของบรษิัทที่จดัตัง้ในประเทศญี่ปุ่น
หรือประกอบธุรกิจเป็นส่วนใหญ่ที่ประเทศญี่ปุ่น โดยประเภทของหลักทรพัย์ที่ลงทุนอาจจะ
รวมถึงหุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ ์Warrant American Depository Receipts (ADRs) European 
Depository Receipts (EDRs) และ Global Depository Receipts (GDRs) และกองทุนจะลงทุน
ไม่เกนิ 30% ในตราสารหนี้และตราสารตลาดเงนิ  
กองทุนอาจลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives)เพื่อเพิ่มประสทิธิภาพการบริหารการ
ลงทุน (Efficient Portfolio Management) และ/หรือเพื่อวตัถุประสงค์ในการลงทุน และใช้เพื่อ
ป้องกนัความเสีย่ง 

ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายของกองทุนรวม  
Management Fee   : 0.75% 
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ  : 0.10% 
ค่าธรรมเนียมรวม (TER)  : 0.85%  
ตวัชี้วดั (Reference index)   : TOPIX Index (Total Return Index) 
Bloomberg ticker  : TRPJEIJ:LX 
ISIN     : LU1823088627  
กองทุน T. Rowe Price Funds SICAV - Japanese Equity Fund ที่จดทะเบียนในประเทศลกัเซมเบิร์ก เป็นกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุน
ทัว่ไป (retail fund) และเป็นกองทุนที่จดัตัง้ตามระเบียบของ UCITS (Undertakings for Collective Investment in Transferable 
Securities) ภายใต้กฎหมายที่ เกี่ ยวข้องของประเทศลักเซมเบิร์ก ซึ่ งเป็นสมาชิกสามัญของ International Organizations of 
Securities Commission (IOSCO) โดยมไิดเ้ป็นกองทุนรวมประเภทเฮจ็ฟันด์ (hedge fund)  
รายละเอียดของกองทุน T. Rowe Price Funds SICAV - Japanese Equity Fund แปลมาจากหนังสอืชี้ชวน (Master Prospectus) 
ของกองทุนหลกั ท่านสามารถดูขอ้มูลของกองทุนหลกัเพิม่เตมิไดท้ี ่www.troweprice.com 
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ผลการด าเนินงานยอ้นหลังกองทุนหลกั T. Rowe Price Funds SICAV - Japanese Equity Fund - Class I: 
 

       
    
 
 
 
 
 
ผลการด าเนินงานในอดตีมไิดเ้ป็นสิง่ยนืยนัถงึผลการด าเนินงานในอนาคต 
ทีม่าของข้อมูล : Fund Fact Sheet ของกองทุนหลกั ณ วนัที ่31 มกราคม 2564 
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ตารางแสดงวนัหยุดท าการซ้ือ / ขายคืน / สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนของ 
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เจแปนนิส อิควิต้ี 

 (ประจ าปี 2564) 
(TH, US, LUX, JP) 

 
วนัที ่1 มกราคม   วนัขึน้ปีใหม่, วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา ญี่ปุ่น และลกัเซมเบริ์ก 
วนัที ่11 มกราคม  วนัหยุดท าการของประเทศญี่ปุ่น 
วนัที ่18 มกราคม  วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่11 กุมภาพนัธ์  วนัหยุดท าการของประเทศญี่ปุ่น 
วนัที ่12 กุมภาพนัธ์  วนัหยุดประเทศไทย (ประกาศเพิม่กรณีพเิศษ) 
วนัที ่15 กุมภาพนัธ์  วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่23 กุมภาพนัธ์  วนัหยุดท าการของประเทศญี่ปุ่น 
วนัที ่26 กุมภาพนัธ์  วนัมาฆบูชา 
วนัที ่2 เมษายน  วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา และลกัเซมเบริ์ก 
วนัที ่5 เมษายน  วนัหยุดท าการของประเทศลกัเซมเบริ์ก 
วนัที ่6 เมษายน วนัพระบาทสมเดจ็พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวนัทีร่ะลกึมหาจกัรบีรม

ราชวงศ์ 
วนัที ่13 เมษายน  วนัสงกรานต์             
วนัที ่14 เมษายน  วนัสงกรานต์             
วนัที ่15 เมษายน  วนัสงกรานต์ 
วนัที ่29 เมษายน  วนัหยุดท าการของประเทศญี่ปุ่น      
วนัที ่3 พฤษภาคม  วนัหยุดชดเชยวนัแรงงานแห่งชาต,ิ วนัหยุดท าการของประเทศญี่ปุ่น      
วนัที ่4 พฤษภาคม  วนัฉัตรมงคล, วนัหยุดท าการของประเทศญี่ปุ่น      
วนัที ่5 พฤษภาคม  วนัหยุดท าการของประเทศญี่ปุ่น 
วนัที ่13 พฤษภาคม  วนัหยุดท าการของประเทศลกัเซมเบริ์ก 
วนัที ่24 พฤษภาคม  วนัหยุดท าการของประเทศลกัเซมเบริ์ก 
วนัที ่26 พฤษภาคม  วนัวสิาขบูชา 
วนัที ่31 พฤษภาคม  วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่3 มถิุนายน  วนัเฉลมิพระชนมพรรษาสมเดจ็พระนางเจา้สุทดิา พชัรสุธาพมิลลกัษณ พระบรมราชนิี 
วนัที ่23 มถิุนายน  วนัหยุดท าการของประเทศลกัเซมเบริ์ก 
วนัที ่5 กรกฎาคม  วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่19 กรกฎาคม  วนัหยุดท าการของประเทศญี่ปุ่น 
วนัที ่22 กรกฎาคม  วนัหยุดท าการของประเทศญี่ปุ่น 
วนัที ่23 กรกฎาคม  วนัหยุดท าการของประเทศญี่ปุ่น           
วนัที ่26 กรกฎาคม  วนัหยุดชดเชยวนัอาสาฬหบูชา 
วนัที ่28 กรกฎาคม วนัเฉลมิพระชนมพรรษาพระบาทสมเดจ็พระปรเมนทรรามาธิบดศีรสีนิทรมหาวชริาลง

กรณ พระวชริเกล้าเจา้อยู่หวั 
วนัที ่9 สงิหาคม วนัหยุดท าการของประเทศญี่ปุ่น 
วนัที ่11 สงิหาคม วนัหยุดท าการของประเทศญี่ปุ่น 
วนัที ่12 สงิหาคม วนัเฉลมิพระชนมพรรษาสมเดจ็พระนางเจา้สริกิติิ ์พระบรมราชนิีนาถ  

พระบรมราชชนนีพนัปีหลวง และวนัแม่แห่งชาติ 
วนัที ่6 กนัยายน วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่20 กนัยายน วนัหยุดท าการของประเทศญี่ปุ่น 
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ตารางแสดงวนัหยุดท าการซ้ือ / ขายคืน / สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนของ 
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เจแปนนิส อิควิต้ี 

 (ประจ าปี 2564) 
(TH, US, LUX, JP) 

-ต่อ- 
 
วนัที ่23 กนัยายน วนัหยุดท าการของประเทศญี่ปุ่น 
วนัที ่24 กนัยายน  วนัหยุดประเทศไทย (ประกาศเพิม่กรณีพเิศษ) 
วนัที ่11 ตุลาคม วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา และญี่ปุ่น 
วนัที ่13 ตุลาคม วนัคล้ายวนัสวรรคตพระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธเิบศร มหาภูมพิลอดุลยเดช

มหาราช บรมนาถบพติร 
วนัที ่22 ตุลาคม  วนัหยุดชดเชยวนัปิยมหาราช 
วนัที ่1 พฤศจกิายน  วนัหยุดท าการของประเทศลกัเซมเบริ์ก 
วนัที ่3 พฤศจกิายน  วนัหยุดท าการของประเทศญี่ปุ่น 
วนัที ่11 พฤศจกิายน วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่23 พฤศจกิายน วนัหยุดท าการของประเทศญี่ปุ่น 
วนัที ่25 พฤศจกิายน วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่26 พฤศจกิายน วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่6 ธนัวาคม วนัหยุดชดเชยวนัคล้ายวนัพระบรมราชสมภพพระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธเิบศร  

มหาภูมพิลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพติร วนัชาต ิและวนัพ่อแห่งชาติ 
วนัที ่10 ธนัวาคม  วนัรฐัธรรมนูญ 
วนัที ่24 ธนัวาคม  วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา และลกัเซมเบริ์ก 
วนัที ่31 ธนัวาคม  วนัสิ้นปี, วนัหยุดท าการของประเทศลกัเซมเบริ์ก และญี่ปุ่น 
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➢ กองทุนเปิดพรินซิเพิล เจแปนนิส อิควิต้ี เป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทจดัการ ดงันัน้ บริษัทหลกัทรพัย์จดัการกองทุน 

พรินซิเพิล จ ากดั จึงไม่มีภาระผกูพนัในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนเปิดพรินซิเพิล เจแปนนิส อิควิต้ี ทัง้น้ี ผลการด าเนินงาน
ของกองทุนเปิดพรินซิเพิล เจแปนนิส อิควิต้ี ไม่ได้ขึ้นอยู่กบัสถานะทางการเงินหรือผลการด าเนินงานของบริษัทหลกัทรพัย์
จดัการกองทุน พรินซิเพิล จ ากดั 

➢  ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวมน้ีเมื่อมีความเข้าใจในความเสี่ยงของสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า และผู้ลงทุนควรพิจารณาความ
เหมาะสมของการลงทุน โดยค านึงถึงประสบการณ์การลงทุน วตัถปุระสงค์การลงทุน  และฐานะการเงินของผู้ลงทุนเอง 

➢ ในกรณีท่ีผู้สนใจลงทุนต้องการทราบข้อมูลเพ่ิมเติม ผู้สนใจลงทุนสามารถขอหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการได้ท่ีบริษทั
หลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรินซิเพิล จ ากดั หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืน 

➢ บริษทัจดัการอาจลงทุนในหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอ่ืนเพ่ือบริษัทจดัการเช่นเดียวกนักบัท่ีบริษทัจดัการลงทุนในหลกัทรพัยห์รือ
ทรพัยสิ์นอ่ืนเพ่ือกองทุนเปิด โดยบริษทัจดัการจะจดัให้มีระบบงานท่ีป้องกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ เพ่ือให้เกิดความเป็น
ธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ทัง้น้ี ผู้ลงทุนสามารถขอดูข้อมูลการลงทุนเพ่ือบริษัทจดัการได้ท่ีบริษทัจดัการ และส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ 

➢ ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูข้อมูลท่ีอาจมีผลต่อการตัดสินใจลงทุน เช่น การท าธุรกรรมกับบุคคลท่ีเกี่ยวข้ องได้ท่ีส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือโดยผ่านเครือข่ายอินเตอรเ์น็ตของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  www.sec.or.th 

➢ บริษัทจดัการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลักทรพัย์เพื่อตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณและประกาศต่างๆ ท่ี
สมาคมบริษัทจดัการลงทุนก าหนด และจะต้องเปิดเผยการลงทุนดงักล่าวให้บริษัทจดัการทราบ เพ่ือท่ีบริษัทจดัการจะสามารถ
ก ากบัและดูแลการซ้ือขายหลกัทรพัยข์องพนักงานได้ 

➢ 
 
 
➢ 

ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการด าเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ท่ีท าการของบริษทัจดัการหรือโดย
ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของบริษัทจดัการ www.principal.th และผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนท่ีได้รบัการแต่งตัง้จาก
บริษทัจดัการ 
ผู้ลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติม และรบัหนังสือชี้ชวนและโครงการและข้อผกูพนัได้ท่ีบริษัทจดัการและผู้สนับสนุนการ
ขายและรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน บริษัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรินซิเพิล จ ากดั ท่ีอยู่ 44 อาคาร ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ชัน้ 16 
ถนนหลงัสวน แขวงลุมพินี  เขตปทุมวนั กรงุเทพฯ 10330 โทรศพัท์ : 0-2686-9500 หรือ 0-2686-9595 www.principal.th 

➢  บริษัทจดัการและ/ หรือผู้สนับสนุนการขายและรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนท่ีบริษัทจดัการแต่งตัง้ อาจพิจารณาขอข้อมูล เอกสาร 
หลกัฐาน เพ่ิมเติมจากผู้สนใจสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน หรือผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน หรือบุคคลท่ีเกี่ยวข้องกบัผู้ลงทุนตามค าจ ากดั
ความของกฎหมายหรือตามท่ีหน่วยงานท่ีมีอ านาจก าหนด ทัง้ก่อน และหรือภายหลงัการลงทุนในกองทุนไปแล้ว ทัง้น้ีเพื่อให้
เป็นไปตามกฎหมายการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินของประเทศไทย และประเทศอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง หรือเพื่อให้เป็นไปตาม
แนวทางปฏิบติั หรือการตีความ หรือการสัง่การของหน่วยงานผู้มีอ านาจ  ทัง้น้ี บริษทัจดัการและผู้สนับสนุนการขายและรบัซ้ือ
คืนหน่วยลงทุนมีหน้าท่ีต้องท าความรู้จักตัวตนของลูกค้า (Know Your Client: KYC) และการพิสูจน์ทราบลูกค้า (Client Due 
Diligence : CDD)โดยผู้สนใจสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน หรือผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนมีหน้าท่ีแจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูลเกี่ยวกบัการ
รู้จกัตัวตนของลูกค้า (KYC) และการพิสูจน์ทราบลูกค้า (CDD) ให้บริษัทจดัการและหรือผู้สนับสนุนการขายและรบัซ้ือคืนหน่วย
ลงทุนทราบ โดยตามแนวทางปฏิบติัของกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกบัการฟอกเงินดงักล่าว บริษัทจดัการและหรือผู้สนับสนุนการขาย
และรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนจ าเป็นต้องด าเนินการตามกฎหมายครอบคลุมทัง้การเปิดบญัชีเพ่ือใช้บริการใหม่ การท าธุรกรรมของ
ลูกค้าเดิม และการทบทวนข้อมูลลูกค้าให้เป็นปัจจุบนัเป็นระยะๆ รวมทัง้การด าเนินการอ่ืนๆ ตามท่ีหน่วยงานผู้มีอ านาจก าหนด
แนวทาง 

  
 

รวบรวมขอ้มูล ณ วนัที ่31 มกราคม 2564 
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บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรินซิเพิล จ ากดั 
สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ี 0-2686-9500 
www.principal.th 


