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กองทุนเปิดพรินซิเพิล เวียดนาม อิควิต้ี 
Principal Vietnam Equity Fund  
30 มิถนุายน 2565 
ข้อมูลกองทุน 
ชื่อย่อ PRINCIPAL VNEQ 
ระดับความเสี่ยง 6 (เสี่ยงสูง) 
ประเภทโครงการ  กองทุนรวมตราสารทุน 
วันที่จดทะเบียนกองทุน  16 ตุลาคม 2560 
นโยบายการลงทุนต่างประเทศ มี 
การป้องกันความเสี่ยงจาก ข้ึนอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน 
อัตราแลกเปลี่ยน     
จํานวนเงินลงทุนของโครงการ 10,000 ล้านบาท  
จํานวนเงินลงทุนของโครงการ 6,970.21 ล้านบาท 
ปัจจุบัน 
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ/หน่วย  
 ชนิดสะสมมูลคา่ 12.6583 บาท 
 ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม N/A 
 ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน  12.7580 บาท 
 ชนิดผู้ลงทุนพิเศษ 12.7235 บาท 
ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง 1. ความเสี่ยงที่เก่ียวข้องกับประเทศเวยีดนาม 
    เป็นหลัก 

       2. ความเสี่ยงทางธุรกิจ 
                             3. ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร 
                             4. ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของ 

   ตราสาร                              
5. ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน 
6. ความเสี่ยงเก่ียวกับการลงทุนใน Frontier  
   Market 

                             7. ความเสี่ยงด้านภาษี 
                             8. ความเสี่ยงจากการบริหารจัดการเชิงรุก 
นโยบายจ่ายเงินปันผล ไมม่ ี
ผู้ดูแลผลประโยชน์ ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 
นายทะเบียน บลจ. พรินซเิพิล จํากัด 
ประเภทกองทุนรวมตามที่ Vietnam Equity 
แสดงในข้อมูลที่ใช้เปรียบเทียบ 
ผลการดําเนินงานของกองทุน 
รวม ณ จุดขาย  
…………………………………………………………………………………… 
 
ข้อมูลการซื้อ/ขายหน่วยลงทุน 
วันทําการซื้อ ทุกวันทําการ ตั้งแต่เวลาเริ่มทําการถึงเวลา 12.00 น. 
มูลคา่ข้ันตํ่าของการซื้อ 
 ครั้งแรก 
 ชนิดสะสมมูลค่า 1,000 บาท 
 ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม 1 บาท 
 ชนิดผู้ลงทุนสถาบนั     500,000 บาท 
 ชนิดผู้ลงทุนพิเศษ 1 บาท 
 ครั้งถัดไป 
 ชนิดสะสมมลูค่า 1,000 บาท 
 ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม 1 บาท 
 ชนิดผู้ลงทุนสถาบนั     100,000 บาท 
 ชนิดผู้ลงทุนพิเศษ 1 บาท 
วันทําการขายคืน  ทุกวันทําการ ตั้งแต่เวลาเริ่มทําการถึงเวลา 12.00 น. 
มูลค่าข้ันตํ่าของการขาย  ไมกํ่าหนด 
ยอดคงเหลือข้ันตํ่า  ไม่กําหนด 
รับเงินค่าขายคืน  ภายใน 5 วันทําการ (ประกาศ NAV T+1, คืนเงิน T+5 

ธนาคาร CIMBT เวลา 11.30 น. ธนาคาร SCB/ KBANK/ 
BAY/ TTB/ BBL/ LHBANK/ KK เวลา 13.00 น.) 

…………………………………………………………………………………… 
 

นโยบายการลงทุน 
กองทุนมีนโยบายลงทุนในตราสารแห่งทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์หรือมี
ธุรกิจหลัก ในประเทศเวียดนามที่เชื่อว่ามีศักยภาพในการเติบโตในอนาคต รวมทั้ง
ตราสารทุนอื่นใดที่ดําเนินธุรกิจเก่ียวข้องและ/หรือที่ได้รับผลประโยชน์จากการ
เติบโตทางเศรษฐกิจ หรือ ทรัพย์สินส่วนใหญ่มาจากการเติบโตทางเศรษฐกิจ
ของประเทศดังกล่าว และ/หรือตราสารทุนของผู้ประกอบการเวียดนามที่จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศอื่น และ/หรือกองทุนรวมอื่นที่มีนโยบายการ
ลงทุนในตราสารแห่งทุน และ/หรือกองทุนรวมอีทีเอฟตราสารทุนต่างประเทศ ที่
เน้นลงทุนในตราสารทุนประเทศเวียดนาม โดยเฉลี่ยในรอบปีบญัชีไม่น้อยกวา่ร้อย
ละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทนุ 
…………………………………………………………………………………… 
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (% ของมลูคา่หน่วยลงทุน)* 
ค่าธรรมเนียมขาย  
 ชนิดสะสมมูลค่า         ไม่เกิน 2.14% (ปัจจุบัน 1.50%) 
 ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม   ไมเ่กิน 1.61% (ยกเว้น) 
 ชนิดผู้ลงทุนสถาบนั  ไมเ่กิน 1.61% (ปัจจุบนั 1.50%) 
 ชนิดผู้ลงทุนพิเศษ   ไม่เกิน 2.14% (ยกเว้น) 
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน  
 ชนิดสะสมมูลค่า         ไม่เกิน 1.07% (ยกเว้น) 
 ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม   ไม่เกิน 1.07% (ยกเว้น) 
 ชนิดผู้ลงทนุสถาบนั  ไม่เกิน 1.07% (ยกเว้น) 
 ชนิดผู้ลงทุนพิเศษ   ไม่เกิน 1.07% (ยกเว้น) 
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน  อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขายและ 
     รับซื้อคืนหน่วยลงทุน 

ค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์   ไม่เกิน 0.54% (ยกเว้น)  
*ค่าธรรมเนยีมเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใด 
 ในทํานองเดียวกันไว้แล้ว ยกเว้นค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์ 
…………………………………………………………………………………… 

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)* 
ค่าธรรมเนียมการจัดการ   
 ชนิดสะสมมูลค่า   ไม่เกิน 1.61% (ปัจจุบนั 1.605%) 
 ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม   ไม่เกิน 1.61% (ปัจจุบนั 1.605%)2) 
 ชนิดผู้ลงทุนสถาบนั  ไมเ่กิน 1.61% (ปัจจุบนั 1.604%) 
 ชนิดผู้ลงทุนพิเศษ   ไมเ่กิน 1.61% (ยกเว้น) 1) 
ผู้ดูแลผลประโยชน์    
 ชนิดสะสมมูลค่า   ไมเ่กิน 0.33% (ปัจจุบัน 0.128%) 
 ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม   ไมเ่กิน 0.33% (ปัจจุบัน 0.128%)2) 
 ชนิดผู้ลงทุนสถาบนั  ไมเ่กิน 0.33% (ปัจจุบัน 0.128%) 
 ชนิดผู้ลงทนุพิเศษ   ไมเ่กิน 0.33% (ปัจจุบัน 0.128%)1) 
นายทะเบียน    
 ชนิดสะสมมูลค่า   ไม่เกิน 0.65% (ปัจจุบัน 0.535%) 
 ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม   ไม่เกิน 0.65% (ปัจจุบัน 0.535%)2) 
 ชนิดผู้ลงทุนสถาบนั  ไม่เกิน 0.65% (ปัจจุบัน 0.535%) 
 ชนิดผู้ลงทุนพิเศษ   ไม่เกิน 0.65% (ยกเว้น) 1) 
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ**    
 ชนิดสะสมมูลค่า   ไมเ่กิน 2.76% (ปัจจุบัน 0.077%)*** 
 ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม   ไมเ่กิน 2.76%*** 
 ชนิดผู้ลงทุนสถาบนั  ไม่เกิน 2.76% (ปัจจุบัน 0.077%)*** 
 ชนิดผู้ลงทุนพิเศษ   ไม่เกิน 2.76%1),*** 
 
 
 
 
 

Class A Class I Class X Class C 
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สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผลการดําเนินงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*ผลการดําเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิง่ยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต 
หมายเหตุ : เป็นข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถดู 
             ข้อมูลที่เป็นปัจจุบนัได้ที่ www.principal.th 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้ลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมรับหนังสือชี้ชวน โครงการ และข้อผูกพันได้ที่บริษัทจัดการและผู้สนบัสนุนการขายและรับซื้อคืนหนว่ยลงทุน ไดท้ี ่ 
โทร 0-2686-9595 ตั้งแต่ 8.30 น. ถึง 17.00 น. วันจันทร์-ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดนกัขัตฤกษ์) 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จํากัด 
44 อาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ชั้น 16 ถนนหลังสวน แขวง ลมุพินี เขตปทุมวนั กรงุเทพฯ 10330 โทร 0-2686-9595 เว็บไซต์: www.principal.th 

 

• กองทนุนีล้งทุนกระจุกตัวในประเทศเวียดนาม ผู้ลงทนุจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทนุโดยรวมของตนเองด้วย 
• การลงทุนในหน่วยลงทุน มิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกก็ได้ ดังนั้น  

ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนนี้ เมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทนุรวมนี้ เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของผู้ลงทุน และผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนจากการ
ลงทุนได ้

• ในสถานการณ์ไม่ปกติ ผู้ถือหน่วยลงทนุอาจไม่สามารถขายคนืหน่วยลงทุน หรืออาจได้รับชําระค่าขายคืนหน่วยลงทนุล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กําหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน 
• ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสอืชี้ชวนให้เข้าใจและควรเก็บหนังสือชี้ชวนไว้เป็นข้อมูล เพ่ือใช้อ้างอิงในอนาคต และเมื่อมีข้อสงสัยให้สอบถามผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนให้เข้าใจ

ก่อนซื้อหน่วยลงทุน 
• ผู้ลงทุนควรทําความเข้าใจลักษณะสินค้า(กองทุนรวม) เง่ือนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตดัสินใจลงทุน 
• เอกสารฉบับนี้จัดทําข้ึนเพ่ือวัตถุประสงค์ในการเผยแพร่ข้อมูลเป็นการทั่วไป โดยไม่มุ่งหมายให้ถือเป็นคําเสนอหรือการเชิญชวนให้บุคคลใดทําการซื้อ และ/หรือ ขาย

ผลิตภัณฑ์ด้านการลงทุนประเภทต่าง ๆ ตามที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ และไม่ถือเป็นการให้คําปรึกษาหรือคําแนะนําเก่ียวกับการทําธุรกรรมที่เก่ียวข้องกับผลิตภัณฑ์
ดา้นการลงทุนของบริษัทต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในเอกสารนี้แต่อย่างใด 

1. Stock 83.87% 
2. Unit Trust Equity – VND 10.35% 
3. บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ 6.97% 
4. สินทรัพย์อื่น (รายการค้างรับ/ค้างจ่าย) -1.19% 

ชื่อทรัพย์สินและการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก % ของ NAV 
FPT CORP : FPT VN 8.67 
MASAN GROUP CORPORATION : MSN VN 7.19 
MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK : MBB VN 5.98 
VIETNAM INV FND ET VND10000 : FUEVFVND VN 5.46 
Housing Development Bank : HDB VN  4.91 

หมายเหตุ : เป็นข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 ทั้งนี้ ผู้ลงทนุสามารถ 
             ดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที ่www.principal.th 

          ผลการดําเนินงานย้อนหลงั 
   YTD  3 เดือน   6 เดือน    1 ป1ี    3 ปี1 ต้ังแต่จัดต้ังกองทนุ1 

VNEQ-A (%) -14.79 -14.14 -14.79 -13.12 14.61 5.14 
Benchmark (%)* -14.34 -13.63 -14.34 -10.30 19.80 11.78 
Information Ratio2 -0.13 -0.26 -0.13 -0.40 -0.67 -0.76 
ความผันผวนของผลการดําเนินงาน(%) 23.96 30.15 23.96 21.37 24.95 19.97 
VNEQ-C (%) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 
Benchmark (%)* n/a n/a n/a n/a n/a n/a 
Information Ratio2 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 
ความผันผวนของผลการดําเนินงาน(%) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 
VNEQ-I (%) -14.79 -14.14 -14.79 -13.12 14.61 3.17 
Benchmark (%)* -14.34 -13.63 -14.34 -10.30 19.80 6.42 
Information Ratio2 -0.13 -0.26 -0.13 -0.40 -0.67 -0.43 
ความผันผวนของผลการดําเนินงาน(%) 23.96 30.15 23.96 21.37 24.95 20.48 
VNEQ-X (%) n/a n/a n/a n/a n/a -14.32 
Benchmark (%)* n/a n/a n/a n/a n/a -15.11 
Information Ratio2 n/a n/a n/a n/a n/a 0.37 
ความผันผวนของผลการดําเนินงาน(%) n/a n/a n/a n/a n/a 31.25 
1ผลตอบแทนท่ีมีอายุเกนิหน่ึงปี จะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return) 
2Information Ratio: แสดงความสามารถของผู้จัดการกองทุนในการสร้างผลตอบแทนเม่ือเทียบกับความเสี่ยง 
*เกณฑ์มาตรฐานท่ีใช้ : VN30 Total Return Index (Source: Bloomberg ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2565)  
**ผลการดําเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต 
 

ชื่อทรัพย์สินและการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก 

รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด    
 ชนิดสะสมมูลค่า   ไม่เกิน 5.35% (ปัจจุบัน 2.345%)*** 
 ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม   ไม่เกิน 5.35% (ปัจจุบัน 2.268%)2),*** 
 ชนิดผู้ลงทุนสถาบนั  ไมเ่กิน 5.35% (ปัจจุบัน 2.344%)*** 
 ชนิดผู้ลงทุนพิเศษ   ไมเ่กิน 5.35% (ปัจจุบัน 0.128%)1),*** 
*ข้อมูล 1 ต.ค. 63 – 30 ก.ย. 64; ค่าธรรมเนียมเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษี  
 อื่นใดในทํานองเดียวกนัไว้แลว้ 
**ไม่รวมค่านายหน้าซ้ือขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆทีเ่กิดข้ึนจากการซ้ือขายหลักทรัพย์ 
***เพดานค่าใช้จ่ายอื่นๆ และค่าใช้จ่ายรวมเป็นอตัราเฉพาะที่ประมาณการไดเ้ท่านั้น ส่วนค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บ 
   จริงเป็นอัตราที่รวมทั้งที่ประมาณการได้และประมาณการไม่ได ้
1) หน่วยลงทุนชนดิผู้ลงทนุพิเศษมีผลตัง้แต่วันที่ 8 เม.ย. 2565 เป็นต้นไป 
2) หน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนกลุ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 10 พ.ค. 2565 เป็นต้นไป 
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Principal Vietnam Equity Fund  
30 June 2022 

Fund Features 
Fund Name (short) PRINCIPAL VNEQ 

Risk Level 6 (High Risk) 

Fund Type  Equity Fund 

Inception Date 16 October 2017 

Foreign Investment Policy Yes 

Foreign exchange rate  According to the discretion of fund manager 

Policy  

Registered fund size 10,000 MTHB  

Net Asset Value 6,970.21 MTHB 

Net Asset Value Per Unit  

 VNEQ-A  12.6583 THB 

 VNEQ-C  N/A 

 VNEQ-I  12.7580 THB 

 VNEQ-X 12.7235 THB 

Risk Involve 1. Country Risk  

  2. Business Risk 

  3. Market Risk 

  4. Liquidity Risk 

  5. Currency Risk  

  6. Frontier Market Investment Risk 

  7. Tax Considerations Risk 

  8. Active Management Risk 

Dividend Policy None 

Trustee Kasikorn Bank PLC. 

Registrar Principal Asset Management Co., LTD. 

AIMC Category Vietnam Equity 

…………………………………………………………………………………… 

 
Purchase/ Redemption 
Subscription Period Every business day from bank business hours to 

12.00 pm 

First Minimum Subscription  
VNEQ-A: 1,000 THB 

VNEQ-C: 1 THB 

VNEQ-I: 500,000 THB 

VNEQ-X: 1 THB 

Next Minimum Subscription 
VNEQ-A: 1,000 THB 

VNEQ-C: 1 THB 

VNEQ-I: 100,000 THB 

VNEQ-X: 1 THB 

Redemption Period  Every business day from bank business hours to 

12.00 pm 

Minimum Redemption Not defined 
Minimum Balance  Not defined 

Redemption Policy  Within 5 business days (NAV announce T+1, 

Settlement T+5, CIMBT at 11.30 a.m., SCB/ KBANK/ 

BAY/ TTB/ BBL/ LHBANK/ KK at 1.00 p.m.) 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

Fees to Unitholder (% of Trading Value)* 
Front-end fee  
VNEQ-A: Not more than 2.14% (Currently 1.50%) 

VNEQ-C: Not more than 1.61% (Waived) 

VNEQ-I: Not more than 1.61% (Currently 1.50%) 

VNEQ-X: Not more than 2.14% (Waived) 

Back-end fee  

VNEQ-A: Not more than 1.07% (Waived) 

VNEQ-C: Not more than 1.07% (Waived) 

VNEQ-I: Not more than 1.07% (Waived) 

VNEQ-X: Not more than 1.07% (Waived) 

Switching Fee According to the conditions of sale and 

redemption of investment units 

Brokerage Fee  Not more than 0.54% p.a. (Waived) 

*Fee included VAT. 

…………………………………………………………………………………… 

Fund Fee (% of NAV)* 
Management Fee  
VNEQ-A: Not more than 1.61% p.a. (Currently 1.605%) 
VNEQ-C: Not more than 1.61% p.a. (Currently 1.605%)2) 
VNEQ-I: Not more than 1.61% p.a. (Currently 1.604%) 
VNEQ-X: Not more than 1.61% p.a. (Waived) 1) 

Trustee Fee  

VNEQ-A: Not more than 0.33% p.a. (Currently 0.128%) 
VNEQ-C: Not more than 0.33% p.a. (Currently 0.128%)2) 
VNEQ-I: Not more than 0.33% p.a. (Currently 0.128%) 
VNEQ-X: Not more than 0.33% p.a. (Currently 0.128%)1) 

Registrar Fee  

VNEQ-A: Not more than 0.65% p.a. (Currently 0.535%) 

VNEQ-C: Not more than 0.65% p.a. (Currently 0.535%)2) 
VNEQ-I: Not more than 0.65% p.a. (Currently 0.535%) 
VNEQ-X: Not more than 0.65% p.a. (Waived) 1) 

Other Expense**  

VNEQ-A: Not more than 2.76% p.a. (Currently 0.077%)*** 

VNEQ-C: Not more than 2.76% p.a. (Currently 0.077%)*** 

VNEQ-I: Not more than 2.76% p.a. (Currently 0.077%)*** 

VNEQ-X: Not more than 2.76% p.a. ***  

Investment Policy 
The fund has a policy to invest in equity instruments listed on the  

stock exchange or have a core business in Vietnam that is believed to  

have potential for future growth including any other equity  

instruments that are involved in the business and/or benefiting from  

economic growth or assets mainly from the economic growth of such  

country and/or equity instruments of Vietnamese entrepreneurs  

registered in other countries and/or other mutual funds that have a  

policy of investing in equity instruments and/or foreign equity ETF  

focused on investment in equity instruments in Vietnam for the  

average in the fiscal year that is not less than 80% of the net asset  

value of the fund. 

Class A Class I Class X Class C 



PRINCIPAL VNEQ-A

คําอธิบาย
Maximum Drawdown เปอร์เซ็นต์ผลขาดทุนสูงสุดของกองทุนรวมในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง (หรือตังแต่จัดตังกองทุนกรณีที่ยังไม่ครบ 5 ปี) โดยวัดจากระดับ NAV ต่อหน่วยที่จุดสูงสุดไป
จนถึงจุดตํ่าสุดในช่วงที่ NAV ต่อหน่วยปรับตัวลดลง ค่า Maximum Drawdown เป็นข้อมูลที่ช่วยให้ทราบถึงความเสี่ยงที่อาจจะขาดทุนจากการลงทุนในกองทุนรวม

Recovering Period ระยะเวลาการฟืนตัว เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบถึงระยะเวลาตังแต่การขาดทุนสูงสุดจนถึงระยะเวลาที่ฟืนกลับมาที่เงินทุนเริ่มต้นใช้ระยะเวลานานเท่าใด

FX Hedging เปอร์เซ็นต์ของการลงทุนในสกุลเงินต่างประเทศที่มีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน ความถี่ของการซือขายหลักทรัพย์ในพอร์ตกองทุนในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่ง โดยคํานวณจากมูลค่าที่ตํ่ากว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซือหลักทรัพย์กับ
ผลรวมของมูลค่าการขายหลักทรัพย์ของกองทุนรวมในรอบระยะเวลา 1 ปีหารด้วยมูลค่า NAV ของกองทุนรวมเฉลี่ยในรอบระยะเวลาเดียวกัน กองทุนรวมที่มีค่า portfolio turnover สูง บ่งชี
ถึงการซือขายหลักทรัพย์บ่อยครังของผู้จัดการกองทุนและทําให้มีต้นทุนการซือขายหลักทรัพย์ที่สูง จึงต้องพิจารณาเปรียบเทียบกับผลการดําเนินงานของกองทุนรวมเพื่อประเมินความคุ้มค่า
ของการซือขายหลักทรัพย์ดังกล่าว

Sharpe Ratio อัตราส่วนระหว่างผลตอบแทนส่วนเพิ่มของกองทุนรวมเปรียบเทียบกับความเสี่ยงจากการลงทุน โดยคํานวณจากผลต่างระหว่างอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมกับอัตราผล
ตอบแทนที่ปราศจากความเสี่ยง (risk-free rate) เปรียบเทียบกับค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ของกองทุนรวม ค่า Sharpe Ratio สะท้อนถึงอัตราผลตอบแทนที่กองทุนรวม
ควรได้รับเพิ่มขึนเพื่อชดเชยกับความเสี่ยงที่กองทุนรวมรับมา โดยกองทุนรวมที่มีค่า Sharpe Ratio สูงกว่าจะเป็นกองทุนที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการลงทุนที่ดีกว่า เนื่องจากได้รับผล
ตอบแทนส่วนเพิ่มที่สูงกว่าภายใต้ระดับความเสี่ยงเดียวกัน

Alpha ผลตอบแทนส่วนเกินของกองทุนรวมเมื่อเปรียบเทียบกับดัชนีชีวัด (benchmark) โดยค่า Alpha ที่สูง หมายถึง กองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนได้สูงกว่าดัชนีชีวัด ซึ่งเป็นผลจาก
ประสิทธิภาพของผู้จัดการกองทุนในการคัดเลือกหรือหาจังหวะเข้าลงทุนในหลักทรัพย์ได้อย่างเหมาะสม

Beta ระดับและทิศทางการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุน โดยเปรียบเทียบกับอัตราการเปลี่ยนแปลงของตลาด Beta น้อยกว่า 1 แสดงว่า หลักทรัพย์ใน
พอร์ตการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนน้อยกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด Beta มากกว่า 1 แสดงว่า หลักทรัพย์ในพอร์ตการลง
ทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนมากกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด

Tracking Error อัตราผลตอบแทนของกองทุนมีประสิทธิภาพในการเลียนแบบดัชนีชีวัด โดยหาก tracking error ตํ่า หมายถึงกองทุนรวมมีประสิทธิภาพในการสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียง
กับดัชนีชีวัด กองทุนรวมที่มีค่า tracking error สูง จะมีอัตราผลตอบแทนโดยเฉลี่ยห่างจากดัชนีชีวัดมากขึน

Yield to Maturity อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนีโดยถือจนครบกําหนดอายุ ซึ่งคํานวณจากดอกเบียที่จะได้รับในอนาคตตลอดอายุตราสารและเงินต้นที่จะได้รับคืน นํามาคิด
ลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน โดยใช้วัดอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารหนี คํานวณจากค่าเฉลี่ยถ่วงนําหน้กของ Yield to Maturity ของตราสารหนีแต่ละตัวที่กองทุนมีการลงทุน และเนื่อง
จาก Yield to Maturity มีหน่วยมาตรฐานเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อปี จึงสามารถนําไปใช้เปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนระหว่างกองทุนรวามตราสารหนีที่มีนโยบายถือครองตราสารหนีจนครบ
กําหนดอายุและมีลักษณะการลงทุนที่ใกล้เคียงกันได้

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จํากัด

เลขที่ 44 อาคารธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย ชัน 16 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร (662) 686-9500 เว็บไซต์: www.principal.th



หนังสือชีชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ Factsheet

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จํากัด ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เวียดนาม อิควิตี

Principal Vietnam Equity Fund ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม (PRINCIPAL VNEQ-C)

ประเภทกองทุนรวม / กลุ่มกองทุนรวม
ประเภทกองทุน : กองทุนรวมตราสารทุน

กลุ่มกองทุนรวม : Vietnam Equity

นโยบายการลงทุน
กองทุนมีนโยบายลงทุนในตราสารแห่งทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์หรือมีธุรกิจหลัก ในประเทศเวียดนามที่
เชื่อว่ามีศักยภาพในการเติบโตในอนาคต รวมทังตราสารทุนอื่นใดที่ดําเนินธุรกิจเกี่ยวข้องและ/หรือที่ได้รับผล
ประโยชน์จากการเติบโตทางเศรษฐกิจ หรือ ทรัพย์สินส่วนใหญ่มาจากการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศดังกล่าว 
และ/หรือตราสารทุนของผู้ประกอบการเวียดนามที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศอื่น และ/หรือกองทุนรวม
อื่นที่มีนโยบายการลงทุนในตราสารแห่งทุน และ/หรือกองทุนรวมอีทีเอฟตราสารทุนต่างประเทศ ที่เน้นลงทุนในตรา
สารทุนประเทศเวียดนาม โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (ศึกษา
รายละเอียดเพิ่มเติมในหนังสือชีชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม)

กลยุทธ์ในการบริหารจัดการลงทุน
มุ่งหวังให้ผลการดําเนินงานของกองทุนสูงกว่าดัชนีชีวัด (Active Management)

ระดับความเสี่ยง

ลงทุนในตราสารทุนเป็นหลักโดยเฉลี่ยในรอบปี ไม่น้อยกว่า 80% ของ 
NAV

ข้อมูลกองทุน
วันจดทะเบียนกองทุน วันที่ 16 ตุลาคม 2560

วันเริ่มต้น class วันที่ 10 พฤษภาคม 2565

นโยบายการจ่ายเงินปันผล ไม่จ่าย

อายุกองทุน 0 ปี 1 เดือน 20 วัน

ผูจ้ดัการกองทนุ

คณุชาตร ีมชียัเจรญิยิ�ง วนัที�เริ�มบรหิาร 22 สงิหาคม 2561

คณุปณุยนุช บุณยรตัพนัธุ ์วนัที�เริ�มบรหิาร 16 ตุลาคม 2560

ดัชนีชีวัด
ดัชนี VN30 Total Return Index โดยอัตราผลตอบแทนข้างต้นจะปรับ 

ด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อ คํานวณผลตอบแทนเป็นสกุลบาท ณ วันที่ 
คํานวณผลตอบแทน

คําเตือน
• การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
• ผลการดําเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนิน
งานในอนาคต

การเข้าร่วมต่อต้านทุจริต : ได้รับการรับรอง CAC

จัดอันดับกองทุน Morningstar

ผู้ลงทุนสามารถศึกษาเครื่องมือ หนังสือชีชวนฉบับเต็ม

บริหารความเสี่ยงด้านสภาพ
คล่องได้ในหนังสือชีชวนฉบับ
เต็ม

www.principal.th



PRINCIPAL VNEQ-C

สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน
การกระจายการลงทุน % ของ NAV

Stock 83.87

Unit Trust Equity - VND 10.35

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ 6.97

สินทรัพย์อื่น (รายการค้างรับ/ค้างจ่าย) -1.19

ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรก
ชื่อทรัพย์สิน % ของ NAV

Stock : FPT CORPORATION : FPT VN 8.67

Stock : MASAN GROUP CORPORATION : MSN VN 7.19

Stock : MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK : MBB VN 5.98

Unit Trust Equity - VND : VietFund Management : FUEVFVND VN 5.46

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ : ธนาคารกสิกรไทย จํากัด(มหาชน) : SA-VND-
VNEQ

5.42

การจัดสรรการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก
หลักทรัพย์แยกตามกลุ่มอุตสาหกรรม % ของ NAV

ธนาคาร 36.63

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 14.01

อาหารและเครื่องดื่ม 12.43

UNIT TRUST 10.35

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 8.67

การจัดสรรการลงทุนในต่างประเทศ 5 อันดับแรก
ประเทศ % ของ NAV

VIET NAM 99.63

THAILAND 0.36

ที่มา:  30 มิถุนายน 2565

การซือหน่วยลงทุน การขายคืนหน่วยลงทุน
วันทําการซือ : ทุกวันทําการ วันทําการขายคืน : ทุกวันทําการ

เวลาทําการ : ตังแต่เวลาเริ่มทําการ
ถึงเวลา 12.00 น.

เวลาทําการ : ตังแต่เวลาเริ่มทําการ
ถึงเวลา 12.00 น.

การขายคืนขันตํ่า : ไม่กําหนดการซือครงัแรกขนัตํ่า : 1.00 บาท

การซือครงัถดัไปขนัตํ่า : 1.00 บาท ยอดคงเหลือขันตํ่า ไม่กําหนด

ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน :

ประกาศ NAV T+1, คืนเงิน T+5 คือ5 วันทํา

ข้อมูลเชิงสถิติ
Maximum Drawdown N/A

Recovering Period N/A

FX Hedging 18.86

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน 79.07

Sharpe Ratio N/A

Alpha N/A

Beta N/A

Tracking Error N/A

อายุเฉลี่ยของตราสารหนี N/A

Yield to Maturity N/A

การหลงัจากวนัทาํรายการขายคนื
 

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)
ค่าธรรมเนียม สูงสุดไม่เกิน เก็บจริง

การจัดการ 1.610% 1.605%

รวมค่าใช้จ่าย 5.350% 2.268%

หมายเหตุ ข้อมูล 1 ต.ค. 63 – 30 ก.ย. 64 ค่าธรรมเนียมเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใด
ในทํานองเดียวกันไว้แล้ว
เพดานค่าใช้จ่ายอื่นๆ และค่าใช้จ่ายรวมเป็นอัตราเฉพาะที่ประมาณการได้เท่านัน ส่วนค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจริงเป็นอัตราที่
รวมทังที่ประมาณการได้และประมาณการไม่ได้

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซือขาย)
ค่าธรรมเนียม สูงสุดไม่เกิน เก็บจริง

การขาย 1.610% ยกเว้น

การรับซือคืน 1.070% ยกเว้น

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า 1.610% ยกเว้น

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก 1.070% ยกเว้น

การโอนหน่วย ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ

หมายเหตุ ค่าธรรมเนียมเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทํานองเดียวกันไว้แล้ว

หมายเหตุ -



PRINCIPAL VNEQ-C

คําอธิบาย
Maximum Drawdown เปอร์เซ็นต์ผลขาดทุนสูงสุดของกองทุนรวมในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง (หรือตังแต่จัดตังกองทุนกรณีที่ยังไม่ครบ 5 ปี) โดยวัดจากระดับ NAV ต่อหน่วยที่จุดสูงสุดไป
จนถึงจุดตํ่าสุดในช่วงที่ NAV ต่อหน่วยปรับตัวลดลง ค่า Maximum Drawdown เป็นข้อมูลที่ช่วยให้ทราบถึงความเสี่ยงที่อาจจะขาดทุนจากการลงทุนในกองทุนรวม

Recovering Period ระยะเวลาการฟืนตัว เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบถึงระยะเวลาตังแต่การขาดทุนสูงสุดจนถึงระยะเวลาที่ฟืนกลับมาที่เงินทุนเริ่มต้นใช้ระยะเวลานานเท่าใด

FX Hedging เปอร์เซ็นต์ของการลงทุนในสกุลเงินต่างประเทศที่มีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน ความถี่ของการซือขายหลักทรัพย์ในพอร์ตกองทุนในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่ง โดยคํานวณจากมูลค่าที่ตํ่ากว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซือหลักทรัพย์กับ
ผลรวมของมูลค่าการขายหลักทรัพย์ของกองทุนรวมในรอบระยะเวลา 1 ปีหารด้วยมูลค่า NAV ของกองทุนรวมเฉลี่ยในรอบระยะเวลาเดียวกัน กองทุนรวมที่มีค่า portfolio turnover สูง บ่งชี
ถึงการซือขายหลักทรัพย์บ่อยครังของผู้จัดการกองทุนและทําให้มีต้นทุนการซือขายหลักทรัพย์ที่สูง จึงต้องพิจารณาเปรียบเทียบกับผลการดําเนินงานของกองทุนรวมเพื่อประเมินความคุ้มค่า
ของการซือขายหลักทรัพย์ดังกล่าว

Sharpe Ratio อัตราส่วนระหว่างผลตอบแทนส่วนเพิ่มของกองทุนรวมเปรียบเทียบกับความเสี่ยงจากการลงทุน โดยคํานวณจากผลต่างระหว่างอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมกับอัตราผล
ตอบแทนที่ปราศจากความเสี่ยง (risk-free rate) เปรียบเทียบกับค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ของกองทุนรวม ค่า Sharpe Ratio สะท้อนถึงอัตราผลตอบแทนที่กองทุนรวม
ควรได้รับเพิ่มขึนเพื่อชดเชยกับความเสี่ยงที่กองทุนรวมรับมา โดยกองทุนรวมที่มีค่า Sharpe Ratio สูงกว่าจะเป็นกองทุนที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการลงทุนที่ดีกว่า เนื่องจากได้รับผล
ตอบแทนส่วนเพิ่มที่สูงกว่าภายใต้ระดับความเสี่ยงเดียวกัน

Alpha ผลตอบแทนส่วนเกินของกองทุนรวมเมื่อเปรียบเทียบกับดัชนีชีวัด (benchmark) โดยค่า Alpha ที่สูง หมายถึง กองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนได้สูงกว่าดัชนีชีวัด ซึ่งเป็นผลจาก
ประสิทธิภาพของผู้จัดการกองทุนในการคัดเลือกหรือหาจังหวะเข้าลงทุนในหลักทรัพย์ได้อย่างเหมาะสม

Beta ระดับและทิศทางการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุน โดยเปรียบเทียบกับอัตราการเปลี่ยนแปลงของตลาด Beta น้อยกว่า 1 แสดงว่า หลักทรัพย์ใน
พอร์ตการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนน้อยกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด Beta มากกว่า 1 แสดงว่า หลักทรัพย์ในพอร์ตการลง
ทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนมากกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด

Tracking Error อัตราผลตอบแทนของกองทุนมีประสิทธิภาพในการเลียนแบบดัชนีชีวัด โดยหาก tracking error ตํ่า หมายถึงกองทุนรวมมีประสิทธิภาพในการสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียง
กับดัชนีชีวัด กองทุนรวมที่มีค่า tracking error สูง จะมีอัตราผลตอบแทนโดยเฉลี่ยห่างจากดัชนีชีวัดมากขึน

Yield to Maturity อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนีโดยถือจนครบกําหนดอายุ ซึ่งคํานวณจากดอกเบียที่จะได้รับในอนาคตตลอดอายุตราสารและเงินต้นที่จะได้รับคืน นํามาคิด
ลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน โดยใช้วัดอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารหนี คํานวณจากค่าเฉลี่ยถ่วงนําหน้กของ Yield to Maturity ของตราสารหนีแต่ละตัวที่กองทุนมีการลงทุน และเนื่อง
จาก Yield to Maturity มีหน่วยมาตรฐานเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อปี จึงสามารถนําไปใช้เปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนระหว่างกองทุนรวามตราสารหนีที่มีนโยบายถือครองตราสารหนีจนครบ
กําหนดอายุและมีลักษณะการลงทุนที่ใกล้เคียงกันได้

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จํากัด

เลขที่ 44 อาคารธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย ชัน 16 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร (662) 686-9500 เว็บไซต์: www.principal.th



หนังสือชีชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ Factsheet

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จํากัด ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เวียดนาม อิควิตี

Principal Vietnam Equity Fund ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน (PRINCIPAL VNEQ-I)

ประเภทกองทุนรวม / กลุ่มกองทุนรวม
ประเภทกองทุน : กองทุนรวมตราสารทุน

กลุ่มกองทุนรวม : Vietnam Equity

นโยบายการลงทุน
กองทุนมีนโยบายลงทุนในตราสารแห่งทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์หรือมีธุรกิจหลัก ในประเทศเวียดนามที่
เชื่อว่ามีศักยภาพในการเติบโตในอนาคต รวมทังตราสารทุนอื่นใดที่ดําเนินธุรกิจเกี่ยวข้องและ/หรือที่ได้รับผล
ประโยชน์จากการเติบโตทางเศรษฐกิจ หรือ ทรัพย์สินส่วนใหญ่มาจากการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศดังกล่าว 
และ/หรือตราสารทุนของผู้ประกอบการเวียดนามที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศอื่น และ/หรือกองทุนรวม
อื่นที่มีนโยบายการลงทุนในตราสารแห่งทุน และ/หรือกองทุนรวมอีทีเอฟตราสารทุนต่างประเทศ ที่เน้นลงทุนในตรา
สารทุนประเทศเวียดนาม โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (ศึกษา
รายละเอียดเพิ่มเติมในหนังสือชีชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม)

กลยุทธ์ในการบริหารจัดการลงทุน
มุ่งหวังให้ผลการดําเนินงานของกองทุนสูงกว่าดัชนีชีวัด (Active Management)

ระดับความเสี่ยง

ลงทุนในตราสารทุนเป็นหลักโดยเฉลี่ยในรอบปี ไม่น้อยกว่า 80% ของ 
NAV

ข้อมูลกองทุน
วันจดทะเบียนกองทุน วันที่ 16 ตุลาคม 2560

วันเริ่มต้น class วันที่ 19 มีนาคม 2561

นโยบายการจ่ายเงินปันผล ไม่จ่าย

อายุกองทุน 4 ปี 0 เดือน 1 วัน

ผลการดําเนินงานและดัชนีชีวัดย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน (%ต่อปี)

ผูจ้ดัการกองทนุ

คณุชาตร ีมชียัเจรญิยิ�ง วนัที�เริ�มบรหิาร 22 สงิหาคม 2561

คณุปณุยนุช บุณยรตัพนัธุ ์วนัที�เริ�มบรหิาร 16 ตุลาคม 2560

ดัชนีชีวัด
ดัชนี VN30 Total Return Index โดยอัตราผลตอบแทนข้างต้นจะปรับ 

ด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อ คํานวณผลตอบแทนเป็นสกุลบาท ณ วันที่ 
คํานวณผลตอบแทน

คําเตือน
• การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
• ผลการดําเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนิน
งานในอนาคต

การเข้าร่วมต่อต้านทุจริต : ได้รับการรับรอง CAC

จัดอันดับกองทุน Morningstar

ผู้ลงทุนสามารถศึกษาเครื่องมือ หนังสือชีชวนฉบับเต็ม

บริหารความเสี่ยงด้านสภาพ
คล่องได้ในหนังสือชีชวนฉบับ
เต็ม

www.principal.th

ผลการดําเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด (%ต่อปี)
YTD 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี ตังแต่จัดตัง

กองทุน -14.79% -14.14% -14.79% -13.12% 14.61% N/A N/A 3.17%

ดัชนีชีวัด* -14.34% -13.63% -14.34% -10.30% 19.80% N/A N/A 6.42%

ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน -15.75% -15.30% -15.75% -14.36% 10.05% N/A N/A N/A

ความผันผวนกองทุน 23.96% 30.15% 23.96% 21.37% 24.95% N/A N/A 20.48%

ความผันผวนดัชนีชีวัด 25.17% 31.18% 25.17% 23.00% 25.87% N/A N/A 21.98%

ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปี จะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)

*VN30TR Index (THB) 100% 

ผลการดําเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต



PRINCIPAL VNEQ-I

สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน
การกระจายการลงทุน % ของ NAV

Stock 83.87

Unit Trust Equity - VND 10.35

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ 6.97

สินทรัพย์อื่น (รายการค้างรับ/ค้างจ่าย) -1.19

ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรก
ชื่อทรัพย์สิน % ของ NAV

Stock : FPT CORPORATION : FPT VN 8.67

Stock : MASAN GROUP CORPORATION : MSN VN 7.19

Stock : MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK : MBB VN 5.98

Unit Trust Equity - VND : VietFund Management : FUEVFVND VN 5.46

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ : ธนาคารกสิกรไทย จํากัด(มหาชน) : SA-VND-
VNEQ

5.42

การจัดสรรการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก
หลักทรัพย์แยกตามกลุ่มอุตสาหกรรม % ของ NAV

ธนาคาร 36.63

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 14.01

อาหารและเครื่องดื่ม 12.43

UNIT TRUST 10.35

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 8.67

การจัดสรรการลงทุนในต่างประเทศ 5 อันดับแรก
ประเทศ % ของ NAV

VIET NAM 99.63

THAILAND 0.36

ที่มา:  30 มิถุนายน 2565

การซือหน่วยลงทุน การขายคืนหน่วยลงทุน
วันทําการซือ : ทุกวันทําการ วันทําการขายคืน : ทุกวันทําการ

เวลาทําการ : ตังแต่เวลาเริ่มทําการ
ถึงเวลา 12.00 น.

เวลาทําการ : ตังแต่เวลาเริ่มทําการ
ถึงเวลา 12.00 น.

การซือครังแรกขันตํ่า : 500,000.00 บาท การขายคืนขันตํ่า : ไม่กําหนด

การซือครังถัดไปขันตํ่า : 100,000.00 บาท ยอดคงเหลือขันตํ่า ไม่กําหนด

ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน :

ประกาศ NAV T+1, คืนเงิน T+5 คือ5 วันทํา

ข้อมูลเชิงสถิติ
Maximum Drawdown -49.57

Recovering Period 0 ปี 11 เดือน

FX Hedging 18.86

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน 79.07

Sharpe Ratio 0.64

Alpha -4.75

Beta 0.92

Tracking Error N/A

อายุเฉลี่ยของตราสารหนี N/A

Yield to Maturity N/A

การหลงัจากวนัทาํรายการขายคนื

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)
ค่าธรรมเนียม สูงสุดไม่เกิน เก็บจริง

การจัดการ 1.610% 1.604%

รวมค่าใช้จ่าย 5.350% 2.344%

หมายเหตุ ข้อมูล 1 ต.ค. 63 – 30 ก.ย. 64 ค่าธรรมเนียมเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใด
ในทํานองเดียวกันไว้แล้ว
เพดานค่าใช้จ่ายอื่นๆ และค่าใช้จ่ายรวมเป็นอัตราเฉพาะที่ประมาณการได้เท่านัน ส่วนค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจริงเป็นอัตราที่
รวมทังที่ประมาณการได้และประมาณการไม่ได้

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซือขาย)
ค่าธรรมเนียม สูงสุดไม่เกิน เก็บจริง

การขาย 1.610% 1.500%

การรับซือคืน 1.070% ยกเว้น

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า 1.610% 1.500%

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก 1.070% ยกเว้น

การโอนหน่วย ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ

หมายเหตุ ค่าธรรมเนียมเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทํานองเดียวกันไว้แล้ว

หมายเหตุ -
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คําอธิบาย
Maximum Drawdown เปอร์เซ็นต์ผลขาดทุนสูงสุดของกองทุนรวมในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง (หรือตังแต่จัดตังกองทุนกรณีที่ยังไม่ครบ 5 ปี) โดยวัดจากระดับ NAV ต่อหน่วยที่จุดสูงสุดไป
จนถึงจุดตํ่าสุดในช่วงที่ NAV ต่อหน่วยปรับตัวลดลง ค่า Maximum Drawdown เป็นข้อมูลที่ช่วยให้ทราบถึงความเสี่ยงที่อาจจะขาดทุนจากการลงทุนในกองทุนรวม

Recovering Period ระยะเวลาการฟืนตัว เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบถึงระยะเวลาตังแต่การขาดทุนสูงสุดจนถึงระยะเวลาที่ฟืนกลับมาที่เงินทุนเริ่มต้นใช้ระยะเวลานานเท่าใด

FX Hedging เปอร์เซ็นต์ของการลงทุนในสกุลเงินต่างประเทศที่มีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน ความถี่ของการซือขายหลักทรัพย์ในพอร์ตกองทุนในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่ง โดยคํานวณจากมูลค่าที่ตํ่ากว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซือหลักทรัพย์กับ
ผลรวมของมูลค่าการขายหลักทรัพย์ของกองทุนรวมในรอบระยะเวลา 1 ปีหารด้วยมูลค่า NAV ของกองทุนรวมเฉลี่ยในรอบระยะเวลาเดียวกัน กองทุนรวมที่มีค่า portfolio turnover สูง บ่งชี
ถึงการซือขายหลักทรัพย์บ่อยครังของผู้จัดการกองทุนและทําให้มีต้นทุนการซือขายหลักทรัพย์ที่สูง จึงต้องพิจารณาเปรียบเทียบกับผลการดําเนินงานของกองทุนรวมเพื่อประเมินความคุ้มค่า
ของการซือขายหลักทรัพย์ดังกล่าว

Sharpe Ratio อัตราส่วนระหว่างผลตอบแทนส่วนเพิ่มของกองทุนรวมเปรียบเทียบกับความเสี่ยงจากการลงทุน โดยคํานวณจากผลต่างระหว่างอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมกับอัตราผล
ตอบแทนที่ปราศจากความเสี่ยง (risk-free rate) เปรียบเทียบกับค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ของกองทุนรวม ค่า Sharpe Ratio สะท้อนถึงอัตราผลตอบแทนที่กองทุนรวม
ควรได้รับเพิ่มขึนเพื่อชดเชยกับความเสี่ยงที่กองทุนรวมรับมา โดยกองทุนรวมที่มีค่า Sharpe Ratio สูงกว่าจะเป็นกองทุนที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการลงทุนที่ดีกว่า เนื่องจากได้รับผล
ตอบแทนส่วนเพิ่มที่สูงกว่าภายใต้ระดับความเสี่ยงเดียวกัน

Alpha ผลตอบแทนส่วนเกินของกองทุนรวมเมื่อเปรียบเทียบกับดัชนีชีวัด (benchmark) โดยค่า Alpha ที่สูง หมายถึง กองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนได้สูงกว่าดัชนีชีวัด ซึ่งเป็นผลจาก
ประสิทธิภาพของผู้จัดการกองทุนในการคัดเลือกหรือหาจังหวะเข้าลงทุนในหลักทรัพย์ได้อย่างเหมาะสม

Beta ระดับและทิศทางการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุน โดยเปรียบเทียบกับอัตราการเปลี่ยนแปลงของตลาด Beta น้อยกว่า 1 แสดงว่า หลักทรัพย์ใน
พอร์ตการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนน้อยกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด Beta มากกว่า 1 แสดงว่า หลักทรัพย์ในพอร์ตการลง
ทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนมากกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด

Tracking Error อัตราผลตอบแทนของกองทุนมีประสิทธิภาพในการเลียนแบบดัชนีชีวัด โดยหาก tracking error ตํ่า หมายถึงกองทุนรวมมีประสิทธิภาพในการสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียง
กับดัชนีชีวัด กองทุนรวมที่มีค่า tracking error สูง จะมีอัตราผลตอบแทนโดยเฉลี่ยห่างจากดัชนีชีวัดมากขึน

Yield to Maturity อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนีโดยถือจนครบกําหนดอายุ ซึ่งคํานวณจากดอกเบียที่จะได้รับในอนาคตตลอดอายุตราสารและเงินต้นที่จะได้รับคืน นํามาคิด
ลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน โดยใช้วัดอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารหนี คํานวณจากค่าเฉลี่ยถ่วงนําหน้กของ Yield to Maturity ของตราสารหนีแต่ละตัวที่กองทุนมีการลงทุน และเนื่อง
จาก Yield to Maturity มีหน่วยมาตรฐานเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อปี จึงสามารถนําไปใช้เปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนระหว่างกองทุนรวามตราสารหนีที่มีนโยบายถือครองตราสารหนีจนครบ
กําหนดอายุและมีลักษณะการลงทุนที่ใกล้เคียงกันได้

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จํากัด

เลขที่ 44 อาคารธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย ชัน 16 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร (662) 686-9500 เว็บไซต์: www.principal.th



หนังสือชีชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ Factsheet

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จํากัด ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เวียดนาม อิควิตี

Principal Vietnam Equity Fund ชนิดผู้ลงทุนพิเศษ (PRINCIPAL VNEQ-X)

ประเภทกองทุนรวม / กลุ่มกองทุนรวม
ประเภทกองทุน : กองทุนรวมตราสารทุน

กลุ่มกองทุนรวม : Vietnam Equity

นโยบายการลงทุน
กองทุนมีนโยบายลงทุนในตราสารแห่งทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์หรือมีธุรกิจหลัก ในประเทศเวียดนามที่
เชื่อว่ามีศักยภาพในการเติบโตในอนาคต รวมทังตราสารทุนอื่นใดที่ดําเนินธุรกิจเกี่ยวข้องและ/หรือที่ได้รับผล
ประโยชน์จากการเติบโตทางเศรษฐกิจ หรือ ทรัพย์สินส่วนใหญ่มาจากการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศดังกล่าว 
และ/หรือตราสารทุนของผู้ประกอบการเวียดนามที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศอื่น และ/หรือกองทุนรวม
อื่นที่มีนโยบายการลงทุนในตราสารแห่งทุน และ/หรือกองทุนรวมอีทีเอฟตราสารทุนต่างประเทศ ที่เน้นลงทุนในตรา
สารทุนประเทศเวียดนาม โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (ศึกษา
รายละเอียดเพิ่มเติมในหนังสือชีชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม)

กลยุทธ์ในการบริหารจัดการลงทุน
มุ่งหวังให้ผลการดําเนินงานของกองทุนสูงกว่าดัชนีชีวัด (Active Management)

ระดับความเสี่ยง

ลงทุนในตราสารทุนเป็นหลักโดยเฉลี่ยในรอบปี ไม่น้อยกว่า 80% ของ 
NAV

ข้อมูลกองทุน
วันจดทะเบียนกองทุน วันที่ 16 ตุลาคม 2560

วันเริ่มต้น class วันที่ 8 เมษายน 2565

นโยบายการจ่ายเงินปันผล ไม่จ่าย

อายุกองทุน 0 ปี 2 เดือน 21 วัน

ผูจ้ดัการกองทนุ

คณุชาตร ีมชียัเจรญิยิ�ง วนัที�เริ�มบรหิาร 22 สงิหาคม 2561

คณุปณุยนุช บุณยรตัพนัธุ ์วนัที�เริ�มบรหิาร 16 ตุลาคม 2560

ดัชนีชีวัด
ดัชนี VN30 Total Return Index โดยอัตราผลตอบแทนข้างต้นจะปรับ 

ด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อ คํานวณผลตอบแทนเป็นสกุลบาท ณ วันที่ 
คํานวณผลตอบแทน

คําเตือน
• การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
• ผลการดําเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนิน
งานในอนาคต

การเข้าร่วมต่อต้านทุจริต : ได้รับการรับรอง CAC

จัดอันดับกองทุน Morningstar

ผู้ลงทุนสามารถศึกษาเครื่องมือ หนังสือชีชวนฉบับเต็ม

บริหารความเสี่ยงด้านสภาพ
คล่องได้ในหนังสือชีชวนฉบับ
เต็ม

www.principal.th

ผลการดําเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด (%ต่อปี)
YTD 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี ตังแต่จัดตัง

กองทุน N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A -14.32%

ดัชนีชีวัด* N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A -15.11%

ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน -15.75% -15.30% -15.75% -14.36% 10.05% N/A N/A N/A

ความผันผวนกองทุน N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 31.25%

ความผันผวนดัชนีชีวัด N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 32.23%
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สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน
การกระจายการลงทุน % ของ NAV

Stock 83.87

Unit Trust Equity - VND 10.35

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ 6.97

สินทรัพย์อื่น (รายการค้างรับ/ค้างจ่าย) -1.19

ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรก
ชื่อทรัพย์สิน % ของ NAV

Stock : FPT CORPORATION : FPT VN 8.67

Stock : MASAN GROUP CORPORATION : MSN VN 7.19

Stock : MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK : MBB VN 5.98

Unit Trust Equity - VND : VietFund Management : FUEVFVND VN 5.46

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ : ธนาคารกสิกรไทย จํากัด(มหาชน) : SA-VND-
VNEQ

5.42

การจัดสรรการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก
หลักทรัพย์แยกตามกลุ่มอุตสาหกรรม % ของ NAV

ธนาคาร 36.63

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 14.01

อาหารและเครื่องดื่ม 12.43

UNIT TRUST 10.35

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 8.67

การจัดสรรการลงทุนในต่างประเทศ 5 อันดับแรก
ประเทศ % ของ NAV

VIET NAM 99.63

THAILAND 0.36

ที่มา:  30 มิถุนายน 2565

การซือหน่วยลงทุน การขายคืนหน่วยลงทุน
วันทําการซือ : ทุกวันทําการ วันทําการขายคืน : ทุกวันทําการ

เวลาทําการ : ตังแต่เวลาเริ่มทําการ
ถึงเวลา 12.00 น.

เวลาทําการ : ตังแต่เวลาเริ่มทําการ
ถึงเวลา 12.00 น.

การขายคืนขันตํ่า : ไม่กําหนดการซือครงัแรกขนัตํ่า : 1.00 บาท

การซือครงัถดัไปขนัตํ่า : 1.00 บาท ยอดคงเหลือขันตํ่า ไม่กําหนด

ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน :

ประกาศ NAV T+1, คืนเงิน T+5 คือ5 วันทํา

ข้อมูลเชิงสถิติ
Maximum Drawdown -17.45

Recovering Period N/A

FX Hedging 18.86

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน 79.07

Sharpe Ratio N/A

Alpha N/A

Beta N/A

Tracking Error N/A

อายุเฉลี่ยของตราสารหนี N/A

Yield to Maturity N/A

การหลงัจากวนัทาํรายการขายคนื

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)
ค่าธรรมเนียม สูงสุดไม่เกิน เก็บจริง

การจัดการ 1.610% ยกเว้น

รวมค่าใช้จ่าย 5.350% 0.128%

หมายเหตุ ข้อมูล 1 ต.ค. 63 – 30 ก.ย. 64 ค่าธรรมเนียมเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใด
ในทํานองเดียวกันไว้แล้ว
เพดานค่าใช้จ่ายอื่นๆ และค่าใช้จ่ายรวมเป็นอัตราเฉพาะที่ประมาณการได้เท่านัน ส่วนค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจริงเป็นอัตราที่
รวมทังที่ประมาณการได้และประมาณการไม่ได้

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซือขาย)
ค่าธรรมเนียม สูงสุดไม่เกิน เก็บจริง

การขาย 2.140% ยกเว้น

การรับซือคืน 1.070% ยกเว้น

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า 2.140% ยกเว้น

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก 1.070% ยกเว้น

การโอนหน่วย ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ

หมายเหตุ ค่าธรรมเนียมเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทํานองเดียวกันไว้แล้ว

หมายเหตุ -
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คําอธิบาย
Maximum Drawdown เปอร์เซ็นต์ผลขาดทุนสูงสุดของกองทุนรวมในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง (หรือตังแต่จัดตังกองทุนกรณีที่ยังไม่ครบ 5 ปี) โดยวัดจากระดับ NAV ต่อหน่วยที่จุดสูงสุดไป
จนถึงจุดตํ่าสุดในช่วงที่ NAV ต่อหน่วยปรับตัวลดลง ค่า Maximum Drawdown เป็นข้อมูลที่ช่วยให้ทราบถึงความเสี่ยงที่อาจจะขาดทุนจากการลงทุนในกองทุนรวม

Recovering Period ระยะเวลาการฟืนตัว เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบถึงระยะเวลาตังแต่การขาดทุนสูงสุดจนถึงระยะเวลาที่ฟืนกลับมาที่เงินทุนเริ่มต้นใช้ระยะเวลานานเท่าใด

FX Hedging เปอร์เซ็นต์ของการลงทุนในสกุลเงินต่างประเทศที่มีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน ความถี่ของการซือขายหลักทรัพย์ในพอร์ตกองทุนในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่ง โดยคํานวณจากมูลค่าที่ตํ่ากว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซือหลักทรัพย์กับ
ผลรวมของมูลค่าการขายหลักทรัพย์ของกองทุนรวมในรอบระยะเวลา 1 ปีหารด้วยมูลค่า NAV ของกองทุนรวมเฉลี่ยในรอบระยะเวลาเดียวกัน กองทุนรวมที่มีค่า portfolio turnover สูง บ่งชี
ถึงการซือขายหลักทรัพย์บ่อยครังของผู้จัดการกองทุนและทําให้มีต้นทุนการซือขายหลักทรัพย์ที่สูง จึงต้องพิจารณาเปรียบเทียบกับผลการดําเนินงานของกองทุนรวมเพื่อประเมินความคุ้มค่า
ของการซือขายหลักทรัพย์ดังกล่าว

Sharpe Ratio อัตราส่วนระหว่างผลตอบแทนส่วนเพิ่มของกองทุนรวมเปรียบเทียบกับความเสี่ยงจากการลงทุน โดยคํานวณจากผลต่างระหว่างอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมกับอัตราผล
ตอบแทนที่ปราศจากความเสี่ยง (risk-free rate) เปรียบเทียบกับค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ของกองทุนรวม ค่า Sharpe Ratio สะท้อนถึงอัตราผลตอบแทนที่กองทุนรวม
ควรได้รับเพิ่มขึนเพื่อชดเชยกับความเสี่ยงที่กองทุนรวมรับมา โดยกองทุนรวมที่มีค่า Sharpe Ratio สูงกว่าจะเป็นกองทุนที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการลงทุนที่ดีกว่า เนื่องจากได้รับผล
ตอบแทนส่วนเพิ่มที่สูงกว่าภายใต้ระดับความเสี่ยงเดียวกัน

Alpha ผลตอบแทนส่วนเกินของกองทุนรวมเมื่อเปรียบเทียบกับดัชนีชีวัด (benchmark) โดยค่า Alpha ที่สูง หมายถึง กองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนได้สูงกว่าดัชนีชีวัด ซึ่งเป็นผลจาก
ประสิทธิภาพของผู้จัดการกองทุนในการคัดเลือกหรือหาจังหวะเข้าลงทุนในหลักทรัพย์ได้อย่างเหมาะสม

Beta ระดับและทิศทางการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุน โดยเปรียบเทียบกับอัตราการเปลี่ยนแปลงของตลาด Beta น้อยกว่า 1 แสดงว่า หลักทรัพย์ใน
พอร์ตการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนน้อยกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด Beta มากกว่า 1 แสดงว่า หลักทรัพย์ในพอร์ตการลง
ทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนมากกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด

Tracking Error อัตราผลตอบแทนของกองทุนมีประสิทธิภาพในการเลียนแบบดัชนีชีวัด โดยหาก tracking error ตํ่า หมายถึงกองทุนรวมมีประสิทธิภาพในการสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียง
กับดัชนีชีวัด กองทุนรวมที่มีค่า tracking error สูง จะมีอัตราผลตอบแทนโดยเฉลี่ยห่างจากดัชนีชีวัดมากขึน

Yield to Maturity อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนีโดยถือจนครบกําหนดอายุ ซึ่งคํานวณจากดอกเบียที่จะได้รับในอนาคตตลอดอายุตราสารและเงินต้นที่จะได้รับคืน นํามาคิด
ลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน โดยใช้วัดอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารหนี คํานวณจากค่าเฉลี่ยถ่วงนําหน้กของ Yield to Maturity ของตราสารหนีแต่ละตัวที่กองทุนมีการลงทุน และเนื่อง
จาก Yield to Maturity มีหน่วยมาตรฐานเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อปี จึงสามารถนําไปใช้เปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนระหว่างกองทุนรวามตราสารหนีที่มีนโยบายถือครองตราสารหนีจนครบ
กําหนดอายุและมีลักษณะการลงทุนที่ใกล้เคียงกันได้

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จํากัด

เลขที่ 44 อาคารธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย ชัน 16 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร (662) 686-9500 เว็บไซต์: www.principal.th



 

1. ความเส่ียงท่ีเก่ียวข้องกบัประเทศเวียดนามเป็นหลกั (Country Risk) 

กองทุนลงทุนในหลกัทรพัยท์ีเ่กีย่วขอ้งกบัประเทศเวยีดนามเป็นหลกั มลูค่าทรพัยส์นิทีก่องทุนลงทุนอาจไดร้บัผลกระทบจากความไม่แน่นอนหรอืการเปลีย่นแปลงของ

ประเทศเวยีดนามเป็นสาํคญั เช่น การเปลีย่นแปลงนโยบายของรฐับาล ความผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่น การบงัคบัใชม้าตรการเกีย่วกบัการแลกเปลีย่นเงนิตรา การ

เปลี่ยนแปลงและผลกระทบจากปัจจยัความไม่มัน่คงทางสงัคม ศาสนา การเมอืง เศรษฐกจิ การเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย กฎระเบยีบ และนโยบายของประเทศ 

นอกจากนี้ทางการของต่างประเทศอาจออกมาตรการในภาวะทีเ่กดิวกิฤตการณ์ ทําใหก้องทุนไม่สามารถนําเงนิกลบัเขา้มาในประเทศ ซึง่อาจส่งผลใหผู้ล้งทุนไม่ไดร้บั

เงนิคนืตามระยะเวลาทีก่ําหนด 

แนวทางการบริหารความเส่ียง :  

บรษิทัจดัการจะตดิตามความเคลื่อนไหวของประเทศ และวเิคราะหห์ากมกีารเปลีย่นแปลงอย่างมนีัยสาํคญั โดยบรษิทัจดัการจะพจิารณาปรบัเปลีย่นแผนการลงทุนให้

เหมาะสมกบัสภาวการณ์ 

2.  ความเส่ียงทางธรุกิจ  (Business  Risk)  

 ความเสีย่งทีเ่กดิจากการดาํเนินงานของบรษิทัผูอ้อกหุน้อนัเนื่องมาจากผลการดาํเนินงานหรอืฐานะการเงนิ รวมทัง้ ความสามารถในการทํากําไรและนโยบายการ  

 จ่ายเงนิปันผลของบรษิทัผูอ้อกหุน้ ซึง่อาจมผีลกระทบต่อราคาซือ้/ขายหุน้ อยา่งไรกต็าม บรษิทัจดัการจะพจิารณาคดัเลอืกหลกัทรพัยท์ีล่งทุน โดยการวเิคราะหข์อ้มลู 

 เกีย่วกบัผลการดาํเนินงานหรอืฐานะการเงนิของบรษิทัผูอ้อกตราสารเพือ่ประกอบการตดัสนิใจลงทุน และตดิตามขอ้มลูขา่วสารทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทัผูอ้อกตราสารอยา่ง  

 ใกลช้ดิและสมํ่าเสมอ หากมกีารเปลีย่นแปลงผลการดาํเนินงานหรอืฐานะทางการเงนิของบรษิทัผูอ้อกตราสารอยา่งมนีัยสาํคญั บรษิทัจดัการจะพจิารณาปรบัเปลีย่น  

 แผนการลงทุนในหลกัทรพัยอ์ยา่งเหมาะสม 

  แนวทางการบริหารความเส่ียง :  

  บรษิทัจดัการจะพจิารณาคดัเลอืกหลกัทรพัยท์ีล่งทุน โดยการวเิคราะหข์อ้มลูเกีย่วกบัผลการดาํเนินงานหรอืฐานะการเงนิของบรษิทัผูอ้อกตราสาร เพือ่ประกอบการ  

  ตดัสนิใจลงทุน และตดิตามขอ้มลูขา่วสารทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทัผูอ้อกตราสารอยา่งใกลช้ดิและสมํ่าเสมอ หากมกีารเปลีย่นแปลงผลการดาํเนินงานหรอืฐานะทางการเงนิ 

  ของบรษิทัผูอ้อกตราสารอยา่งมนียัสาํคญั บรษิทัจดัการจะพจิารณาปรบัเปลีย่นแผนการลงทุนในหลกัทรพัยอ์ยา่งเหมาะสม 

3.  ความเส่ียงจากความผนัผวนของราคาตราสาร (Market Risk): 

สภาวะตลาดของตลาดหุ้นอาจมคีวามผนัผวนได้ตลอดเวลา โดยอาจขึน้อยู่กบัแนวโน้มของอตัราดอกเบี้ย ความผนัผวนของค่าเงนิ ปัจจยัพืน้ฐานทางเศรษฐกจิ ผล

ประกอบการของบรษิทัผูอ้อกตราสาร ปรมิาณการซือ้ขายหุน้ เป็นตน้ ซึง่สง่ผลใหร้าคาหุน้ทีก่องทุนไดล้งทุนไวอ้าจเพิม่ขึน้หรอืลดลงไดต้ลอดเวลา 

แนวทางการบริหารความเส่ียง :  

บรษิทัจดัการจะพจิารณาการลงทุนในหลกัทรพัย์โดยมสีดัส่วนการลงทุนที่เหมาะสมและสอดคล้องกบันโยบายการลงทุนของกองทุน โดยคํานึงถงึสถานการณ์ทาง

เศรษฐกจิ การเมอืง และภาวะตลาดเงนิซึง่อาจสง่ผลกระทบต่อการลงทุน 

4. ความเส่ียงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity Risk): 

 เนื่องจากสภาพและขนาดของตลาดหุน้ของประเทศเวยีดนามในปัจจุบนัซึง่เป็นตลาดทีก่ําลงัพฒันา มจีาํนวนครัง้และปรมิาณการซือ้ขายเปลีย่นมอืของตราสารตํ่า รวม  

 ไปถงึการมขีอ้จาํกดัของสดัสว่นการถอืครองหุน้โดยนกัลงทุนต่างชาต ิ(foreign ownership limit)  ซึง่อาจทําใหก้ารซือ้หรอืขายหุน้ไมไ่ดใ้นช่วงเวลาทีต่อ้งการหรอือาจ 

 ไมไ่ดร้าคาตามทีค่าดหวงัเอาไว ้และอาจมคีา่ใชจ่้ายคา่สว่นต่างราคาสาํหรบันกัลงทุนต่างชาต ิshare price premium 

 แนวทางการบริหารความเส่ียง :   

 บรษิทัจดัการจะพจิารณาลงทุนในหลกัทรพัยท์ีม่สีภาพคล่องใหส้อดคลอ้งกบัประเภท ลกัษณะและนโยบายการลงทุนของกองทุนอย่างเหมาะสม เพือ่ใหม้คีวามคล่องตวั  

 ในการบรหิารกองทุน ทัง้นี้แนวทางการบรหิารความเสีย่งจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร จะขึน้อยูก่บัการพจิารณาตดัสนิใจของบรษิทัจดัการโดยคาํนึงถงึ 

 ประโยชน์สงูสดุของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นสาํคญั 

5.   ความเส่ียงด้านอตัราแลกเปล่ียน (Currency/Exchange Rate Risk) 

 ความเสีย่งทีเ่กดิจากความแตกต่างของอตัราแลกเปลีย่นระหว่างสกุลเงนิ ซึง่อาจทําใหผ้ลตอบแทนทีไ่ดจ้ากการลงทุนเมื่อคดิเป็นเงนิบาทแตกต่างไปจากผลตอบแทนที ่

 เกดิขึน้จากสกุลเงนิของประเทศเวยีดนาม (local currency) ซึง่กองทุนอาจไดร้บัผลขาดทุนจากอตัรา แลกเปลีย่นหรอืไดร้บัเงนิคนืตํ่ากวา่เงนิลงทุนเริม่แรกได ้

 แนวทางการบริหารความเส่ียง :  

 กองทุนอาจพจิารณาใชเ้ครือ่งมอืป้องกนัความเสีย่งดา้นอตัราแลกเปลีย่นตามความเหมาะสม ทัง้นี้กองทุนอาจไม่จําเป็นตอ้งปิดฐานะเงนิตราต่างประเทศ ซึง่ขึน้อยู่กบั  

 ดุลยพนิิจของผูจ้ดัการกองทุนเหน็เหมาะสม อย่างไรกต็าม การทาํธุรกรรมป้องกนัความเสีย่งอาจมตีน้ทุน ซึง่ทําใหผ้ลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที ่

 เพิม่ขึน้ 

6.  ความเส่ียงเก่ียวกบัการลงทุนใน Frontier Market 

การลงทุนในหลกัทรพัยข์องประเทศ Frontier Market ซึ่งเป็นประเทศทีอ่ยู่ในระดบัก่อนการพฒันาเป็นตลาดเกดิใหม่ (emerging markets) จะมคีวามเสีย่งใน

ระดบัทีส่งูกว่าการลงทุนในประเทศตลาดเกดิใหม่และประเทศทีพ่ฒันาแลว้ (developed markets) ความเสีย่งดงักล่าวอาจส่งผลกระทบต่อหลกัทรพัยท์ีก่องทุน

ลงทุน เช่น ความเสีย่งทีเ่กดิจากกฎเกณฑแ์ละขอ้กําหนดในการลงทุนหรอืการเรยีกคนืทรพัยส์นิหรอืสทิธกิลบัคนืสู่ประเทศนัน้ๆ (investment and repatriation 

restrictions) ความเสีย่งทีเ่กดิจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่น ความเสีย่งเกีย่วกบัสกุลเงนิทอ้งถิน่ ความเสีย่งทีเ่กดิจากโอกาสทีต่ลาดในประเทศนัน้จะ

เกดิความผนัผวนอยา่งผดิปกตเิมือ่เทยีบกบัประเทศทีพ่ฒันาแลว้ ความเสีย่งจากการแทรกแซงของภาครฐัต่อภาคเอกชน ความจาํกดัขอ้มลูทีเ่ปิดเผยต่อผูล้งทุน 

หรอืระดบัความเคร่งครดัในกฎเกณฑท์ีต่ํ่ากว่าในการเปิดเผยขอ้มูลต่อผูล้งทุน การกํากบัดูแลการซื้อขายหลกัทรพัย ์ความจํากดัในจํานวนตราสารทีม่สีภาพ 

ความเส่ียงและแนวทางการบริหารความเส่ียงในการลงทุนของกองทุนรวม 



      คล่องเมื่อเทยีบกบัตลาดในประเทศทีพ่ฒันาแลว้ ระดบัการพฒันาในระบบเศรษฐกจิและการเมอืงในระดบันานาชาต ิมาตรฐานการกํากบัดูแลกจิการและ 

      การรายงานทางการเงนิของบรษิทัจดทะเบยีน ตน้ทุนในการทาํธุรกรรม เป็นตน้ 

7. ความเส่ียงด้านภาษี (Tax Considerations)  

การเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวกบัภาษีในประเทศเวยีดนาม หรอืนโยบายที่เกี่ยวขอ้งกบัภาษีและการลงทุนของประเทศเวยีดนาม ที่มผีลต่อผูล้งทุนทัง้ใน

ประเทศและต่างประเทศ อาจมีผลกระทบต่อมูลค่าเงนิลงทุนของกองทุน หรือกระทบต่อความสามารถในการสร้างผลตอบแทนให้ผู้ลงทุน และ

ผลตอบแทนจากการลงทุนของผูล้งทุนต่างประเทศอาจแตกต่างจากผลตอบแทนทีผู่ล้งทุนในประเทศไดร้บั 

8. ความเส่ียงจากการบริหารจดัการเชิงรกุ (Active Management) ผูจ้ดัการกองทุนจะพจิารณาเลอืกลงทุนในหลกัทรพัยร์ายตวั และกําหนดสดัส่วน

การลงทุนที่เหมาะสมกบัสถานการณ์แต่ละขณะ ทัง้นี้ เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ในการลงทุนของกองทุน โดยการบริหารจดัการเชิงรุกดงักล่าว 

ความสามารถในการบรหิารจดัการกองทุนของผูจ้ดัการกองทุนมสี่วนสําคญัโดยจะมกีระบวนการวเิคราะห์และจดัการความเสีย่งที่เกี่ยวขอ้งกบัการ

ลงทุนของกองทุน แต่มไิดร้บัประกนัวา่จะไดผ้ลสาํเรจ็ตามเป้าหมาย 
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