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Class A

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

6,274.35 MTHB

Net Asset Value Per Unit
VNEQ-A

10.1979 THB

VNEQ-C

10.2009 THB

VNEQ-I

10.2783 THB

VNEQ-X

10.3429 THB

Risk Involve

1. Country Risk

Class C

Class I

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

2. Business Risk

value of the fund.
……………………………………………………………………………………

3. Market Risk

Fees to Unitholder (% of Trading Value)*

4. Liquidity Risk
5. Currency Risk
6. Frontier Market Investment Risk
7. Tax Considerations Risk

Front-end fee
VNEQ-A:

Not more than 2.14% (Currently 1.50%)

VNEQ-C:

Not more than 1.61% (Waived)

8. Active Management Risk

VNEQ-I:

Not more than 1.61% (Currently 1.50%)

VNEQ-X:

Not more than 2.14% (Waived)

Back-end fee

Dividend Policy

None

Trustee

Kasikorn Bank PLC.

Registrar

Principal Asset Management Co., LTD.

VNEQ-C:

Not more than 1.07% (Waived)

AIMC Category

Vietnam Equity

VNEQ-I:

Not more than 1.07% (Waived)

……………………………………………………………………………………

VNEQ-A:

Not more than 1.07% (Waived)

VNEQ-X:

Not more than 1.07% (Waived)

Switching Fee

According to the conditions of sale and

Brokerage Fee

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

redemption of investment units

Purchase/ Redemption
Subscription Period

Every business day from bank business hours to
12.00 pm

*Fee included VAT.

VNEQ-A:

1,000 THB

Fund Fee (% of NAV)*

VNEQ-C:

1 THB

VNEQ-I:

500,000 THB

VNEQ-X:

1 THB

First Minimum Subscription

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

Class X

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.)

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………
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 1.605%)

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 0.037%)***

VNEQ-C:

Not more than 2.76% p.a. (Currently 0.037%)***

VNEQ-I:

Not more than 2.76% p.a. (Currently 0.037%)***

VNEQ-X:

Not more than 2.76% p.a. (Currently 0.037%)***
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Asset Allocation

Total Expense (TER)

1. Stock 79.69%
2. Unit Trust Equity – VND 12.58%
3. Savings account 8.66%
4. Other Assets/liability -0.93%

VNEQ-A:

Not more than 5.35% p.a. (Currently 2.305%)***

VNEQ-C:

Not more than 5.35% p.a. (Currently 2.305%)2),***

VNEQ-I:

Not more than 5.35% p.a. (Currently 2.305%)***

VNEQ-X:

Not more than 5.35% p.a. (Currently 0.165%)1),***

*as of 1 Oct’21 – 30 Sep’22, Fee included VAT
**Excluding Brokerage Fee
***Other expenses ceiling and Total expenses ceiling are the expenses that can only be
estimated, while actual expenses are included both estimated and unestimated.
1)
2)

Effective from 8 Apr 2022 onwards.
Effective from 10 May 2022 onwards.

Top 5 Holding

Fund Performance VS Benchmark

Securities

% of NAV

FPT CORPORATION : FPT VN

8.10

VIETNAM INV FND ET VND10000 : FUEVFVND VN

6.90

VIETNAM DAIRY PRODUCTS JSC : VNM VN

6.76

MASAN GROUP CORPORATION : MSN VN

6.36

SSIAM ETF VNFIN LEAD VND10000 : FUESSVFL VN

5.68

Remark : Data as of 30 November 2022. The investors can verify daily asset
value at www.principal.th
*Past performance of the fund is not a guarantee for future performance.
Remark: Data as of 30 November 2022. The investors can verify daily asset
value at www.principal.th
Fund Performance
YTD

3M

6M

1Y1

3Y1

5Y1

VNEQ-A (%)

-31.35

-24.20

-22.32

-32.94

6.98

-0.78

Since Inception1
0.38

Benchmark (%)*

-2.44

6.09

8.84

-4.92

10.83

3.66

13.61

Information Ratio2

-1.08

-1.98

-1.40

-1.03

-0.72

-0.65

-0.72

Standard Deviation (%)

25.62

33.15

27.02

24.98

27.63

22.89

20.71

VNEQ-C (%)

n/a

-24.20

n/a

n/a

n/a

n/a

-19.11

Benchmark (%)*

n/a

-40.44

n/a

n/a

n/a

n/a

-36.14

Information Ratio2

n/a

1.93

n/a

n/a

n/a

n/a

1.57

Standard Deviation (%)

n/a

33.15

n/a

n/a

n/a

n/a

28.75

VNEQ-I (%)

-31.35

-24.20

-22.32

-32.94

6.98

n/a

-1.74

Benchmark (%)*

-24.58

-17.99

-15.87

-26.50

10.83

n/a

3.00

Information Ratio2

-0.81

-1.54

-1.02

-0.75

-0.74

n/a

-0.56

Standard Deviation (%)

25.62

33.15

27.02

24.98

27.63

n/a

21.21

VNEQ-X (%)

n/a

-23.79

-21.49

n/a

n/a

n/a

-30.35

Benchmark (%)*

n/a

-46.75

-45.37

n/a

n/a

n/a

-51.46

Information Ratio2

n/a

2.01

1.43

n/a

n/a

n/a

1.27

Standard Deviation (%)

n/a

33.14

27.01

n/a

n/a

n/a

28.74

Returns of any periods longer than one year are annualized and displayed as percentage per year.
Information Ratio: Show fund managers’ ability to generate returns compare to risk.
*Benchmark : MSEIVTUN Index (THB) 100% (source: Bloomberg as of 30 November 2022)
**Past performance of the fund is not a guarantee for future performance
1
2

•
•
•
•
•
•

This fund has highly concentrated investment in Vietnam. So, investors have to diversify investment for their portfolios.
Investing in Investment Units is not a deposit and there is a risk of investment, Investors may receive more or less return investment than
the initial investment. Therefore, investors should invest in this fund when seeing that investing in this fund suitable for investment
objectives of investors and investors accept the risk that may arise from the investment.
In an unusual situation unitholders may not be able to redeem the investment units or may receive the redemption money later than the
period that specified in the prospectus.
Investors should study the information in the prospectus to understand and should keep the prospectus as information for future
reference and when in doubt, please contact the selling agent before investing.
Investors should understand product characteristics (mutual funds), conditions of return and risk before making an investment decision.
This document is for the purpose of dissemination of information in general, without the intention of making a proposal or inviting any
person to purchase and/or sell investment products of the type described in this document. And not considered as consultancy or advice
regarding any transaction involving the investment products of the companies mentioned herein.
Inquiry of Additional Information: Please contact our Client Service at (662) 686 9595 from 8.30 a.m. to 5.00 p.m. Mondays to Fridays
(except on public holidays) for a personal investment consultation or any general investment queries.
Principal Asset Management Company Limited
44 CIMB THAI Bank Building, 16th Floor Langsuan Road, Lumpini Pathumwan, Bangkok 10330 Tel +(662) 686 9595 Website: www.principal.th

หนั สอชีชวนสวนสรป อมลสา ัญ Factsheet
บริษัทหลั ทรัพย ัด าร อ ทน พรินซิ พิล า ัด

อมล ณ วันที่ 30 พฤศ ิ ายน 2565

อ ทน ปิดพรินซิ พิล วียดนาม อิ วิตี
Principal Vietnam Equity Fund

ชนิดสะสมมล า (PRINCIPAL VNEQ-A)

ประ ภท อ ทนรวม / ลม อ ทนรวม

ระดับ วาม สี่ย

ประเภทกองทุน : กองทุนรวมตราสารทุน
กลุ่มกองทุนรวม : Vietnam Equity

ลงทุนในตราสารทุนเป็นหลักโดยเฉลี่ยในรอบปี ไม่น้อยกว่า 80% ของ
NAV

นโยบายและ ลยทธ ารล ทน
- กองทุนมีนโยบายลงทุนในตราสารแห่งทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์หรือมีธุรกิจหลัก ในประเทศเวียดนามที่
เชื่อว่ามีศักยภาพในการเติบโตในอนาคต รวมทังตราสารทุนอื่นใดที่ดาเนินธุรกิจเกี่ยวข้องและ/หรือที่ได้รับผล
ประโยชน์จากการเติบโตทางเศรษฐกิจ หรือ ทรัพย์สินส่วนใหญ่มาจากการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศดังกล่าว
และ/หรือตราสารทุนของผู้ประกอบการเวียดนามที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศอื่น และ/หรือกองทุนรวม
อื่นที่มีนโยบายการลงทุนในตราสารแห่งทุน และ/หรือกองทุนรวมอีทีเอฟตราสารทุนต่างประเทศ ที่เน้นลงทุนในตรา
สารทุนประเทศเวียดนาม โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (ศึกษา
รายละเอียดเพิ่มเติมในหนังสือชีชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม)

อมล อ ทน
วัน ดทะ บียน อ ทน

วันที่ 16 ตุลาคม 2560

วัน ริ่มตน class

วันที่ 16 ตุลาคม 2560

นโยบาย าร าย ินปันผล

ไม่จ่าย

อาย อ ทน

4 ปี 10 เดือน 26 วัน

ผ ัด าร อ ทน

ลยทธใน ารบริหาร ัด ารล ทน

คุณชาตรี มีชัยเจริญยิ่ง วันที่เริ่มบริหาร 22 สิงหาคม 2561

มุ่งหวังให้ผลการดาเนินงานของกองทุนสูงกว่าดัชนีชีวัด (Active Management)

คุณปุณยนุช บุณยรัตพันธุ์ วันที่เริ่มบริหาร 16 ตุลาคม 2560

ผล ารดา นิน านและดัชนีชีวัดยอนหลั 5 ปีปฏิทิน (%ตอปี)

ดัชนีชีวัด
ดัชนี MSCI Vietnam Net Total Return USD Index ปรับด้วยอัตรา
แลกเปลี่ยน เพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คานวณผลตอบแทน
(มีผลตังแต่ 1 พ.ย. 2565 เป็นต้นไป)

า ตอน
• การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
• ผลการดาเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดาเนิน
งานในอนาคต

ผล ารดา นิน านยอนหลั แบบปั หมด (%ตอปี)
YTD

3 ดอน 6 ดอน

1 ปี

าร ารวมตอตานท ริต :
3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั แต ัดตั

กองทุน

-31.35% -24.20% -22.32% -32.94%

6.98%

-0.78%

N/A

0.38%

ดัชนีชีวัด*

-2.44%

-4.92%

10.83%

3.66%

N/A

13.61%

ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน

-32.96% -24.48% -24.61% -34.90%

1.68%

-0.78%

N/A

N/A

ความผันผวนกองทุน

25.62% 33.15% 27.02% 24.98% 27.63% 22.89%

N/A

20.71%

ความผันผวนดัชนีชีวัด

50.59% 88.48% 63.89% 48.68% 28.16% 23.69%

N/A

28.82%

6.09%

8.84%

ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปี จะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
ตังแต่ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 เป็นต้นไปใช้ MSEIVTUN Index (THB) 100%
ผลการดาเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดาเนินงานในอนาคต

ได้รับการรับรอง CAC

ัดอันดับ อ ทน Morningstar

ผล ทนสามารถศึ ษา ร่อ มอ

หนั สอชีชวนฉบับ ต็ม

บริหาร วาม สี่ย ดานสภาพ
ลอ ไดในหนั สอชีชวนฉบับ
ต็ม

www.principal.th

PRINCIPAL VNEQ-A
ารซอหนวยล ทน

าร าย นหนวยล ทน

อมล ชิ สถิติ

วันทา ารซอ :

ทุกวันทาการ

วันทา าร าย น :

ทุกวันทาการ

วลาทา าร :

ตังแต่เวลาเริ่มทาการ
ถึงเวลา 12.00 น.

วลาทา าร :

ารซอ รั แร ันต่า :

1,000.00 บาท

าร าย น ันต่า :

ตังแต่เวลาเริ่มทาการ Recovering Period
ถึงเวลา 12.00 น.
FX Hedging
ไม่กาหนด
อัตราสวนหมน วียน ารล ทน
ไม่กาหนด
Sharpe Ratio

ารซอ รั ถัดไป ันต่า : 1,000.00 บาท

ยอด

หลอ ันต่า

63.69
0.36

ประกาศ NAV T+1, คืนเงิน T+5 คือ5 วันทา
การหลังจากวันทารายการขายคืน

Beta

0.94

Tracking Error

N/A

อาย ฉลี่ย อ ตราสารหนี

N/A

Yield to Maturity

N/A

็บ ริ

าร ัด าร

1.610%

1.605%

รวม าใช าย

5.350%

2.305%

หมายเหตุ ข้อมูล 1 ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65; ค่าธรรมเนียมเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใด
ในทานองเดียวกันไว้แล้ว
เพดานค่าใช้จ่ายอื่นๆ และค่าใช้จ่ายรวมเป็นอัตราเฉพาะที่ประมาณการได้เท่านัน ส่วนค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจริงเป็นอัตราที่
รวมทังที่ประมาณการได้และประมาณการไม่ได้

็บ า ผถอหนวย (% อ มล าซอ าย)

าธรรม นียม

24.87

-3.79

ส สดไม ิน

าธรรม นียมที่ รีย

0 ปี 11 เดือน

Alpha

็บ า อ ทนรวม (% ตอปี อ NAV)

าธรรม นียม

-49.88

ระยะ วลา ารรับ ิน า าย น :

หมายเหตุ -

าธรรม นียมที่ รีย

Maximum Drawdown

าร ัดสรร ารล ทนในตา ประ ทศ 5 อันดับแร
ประ ทศ

% อ NAV

VIET NAM

92.26

SINGAPORE

5.28

THAILAND

2.45

ที่มา: 31 ตุลาคม 2565

าร ัดสรร ารล ทนใน ลมอตสาห รรม 5 อันดับแร

ส สดไม ิน

็บ ริ

าร าย

2.140%

1.500%

ารรับซอ น

1.070%

ยกเว้น

ธนาคาร

38.19

ารสับ ปลี่ยนหนวยล ทน า

2.140%

1.500%

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

13.46

ารสับ ปลี่ยนหนวยล ทนออ

1.070%

ยกเว้น

อาหารและเครื่องดื่ม

13.12

UNIT TRUST

12.58

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

8.10

ารโอนหนวย

ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ

หมายเหตุ ค่าธรรมเนียมเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทานองเดียวกันไว้แล้ว

สัดสวนประ ภททรัพยสินที่ล ทน
าร ระ าย ารล ทน

หลั ทรัพยแย ตาม ลมอตสาห รรม

% อ NAV

ทรัพยสินที่ล ทน 5 อันดับแร
% อ NAV

ช่อทรัพยสิน

% อ NAV

Stock

79.69

Stock : FPT CORPORATION : FPT VN

8.10

Unit Trust Equity - VND

12.58

Unit Trust Equity - VND : VietFund Management : FUEVFVND VN

6.90

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์

8.66

Stock : VIETNAM DAIRY PRODUCTS JSC : VNM VN

6.76

สินทรัพย์อื่น (รายการค้างรับ/ค้างจ่าย)

-0.93

Stock : MASAN GROUP CORPORATION : MSN VN

6.36

Unit Trust Equity - VND : SSI Asset Management Co., LTD :
FUESSVFL VN

5.68

PRINCIPAL VNEQ-A
าอธิบาย
Maximum Drawdown เปอร์เซ็นต์ผลขาดทุนสูงสุดของกองทุนรวมในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง (หรือตังแต่จัดตังกองทุนกรณีที่ยังไม่ครบ 5 ปี) โดยวัดจากระดับ NAV ต่อหน่วยที่จุดสูงสุดไป
จนถึงจุดต่าสุดในช่วงที่ NAV ต่อหน่วยปรับตัวลดลง ค่า Maximum Drawdown เป็นข้อมูลที่ช่วยให้ทราบถึงความเสี่ยงที่อาจจะขาดทุนจากการลงทุนในกองทุนรวม
Recovering Period ระยะเวลาการฟืนตัว เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบถึงระยะเวลาตังแต่การขาดทุนสูงสุดจนถึงระยะเวลาที่ฟืนกลับมาที่เงินทุนเริ่มต้นใช้ระยะเวลานานเท่าใด
FX Hedging เปอร์เซ็นต์ของการลงทุนในสกุลเงินต่างประเทศที่มีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
อัตราสวนหมน วียน ารล ทน ความถี่ของการซือขายหลักทรัพย์ในพอร์ตกองทุนในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่ง โดยคานวณจากมูลค่าที่ต่ากว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซือหลักทรัพย์กับ
ผลรวมของมูลค่าการขายหลักทรัพย์ของกองทุนรวมในรอบระยะเวลา 1 ปีหารด้วยมูลค่า NAV ของกองทุนรวมเฉลี่ยในรอบระยะเวลาเดียวกัน กองทุนรวมที่มีค่า portfolio turnover สูง บ่งชี
ถึงการซือขายหลักทรัพย์บ่อยครังของผู้จัดการกองทุนและทาให้มีต้นทุนการซือขายหลักทรัพย์ที่สูง จึงต้องพิจารณาเปรียบเทียบกับผลการดาเนินงานของกองทุนรวมเพื่อประเมินความคุ้มค่า
ของการซือขายหลักทรัพย์ดังกล่าว
Sharpe Ratio อัตราส่วนระหว่างผลตอบแทนส่วนเพิ่มของกองทุนรวมเปรียบเทียบกับความเสี่ยงจากการลงทุน โดยคานวณจากผลต่างระหว่างอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมกับอัตราผล
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 ต่า หมายถึงกองทุนรวมมีประสิทธิภาพในการสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียง
กับดัชนีชีวัด กองทุนรวมที่มีค่า tracking error สูง จะมีอัตราผลตอบแทนโดยเฉลี่ยห่างจากดัชนีชีวัดมากขึน
Yield to Maturity อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนีโดยถือจนครบกาหนดอายุ ซึ่งคานวณจากดอกเบียที่จะได้รับในอนาคตตลอดอายุตราสารและเงินต้นที่จะได้รับคืน นามาคิด
ลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน โดยใช้วัดอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารหนี คานวณจากค่าเฉลี่ยถ่วงนาหน้กของ Yield to Maturity ของตราสารหนีแต่ละตัวที่กองทุนมีการลงทุน และเนื่อง
จาก Yield to Maturity มีหน่วยมาตรฐานเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อปี จึงสามารถนาไปใช้เปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนระหว่างกองทุนรวามตราสารหนีที่มีนโยบายถือครองตราสารหนีจนครบ
กาหนดอายุและมีลักษณะการลงทุนที่ใกล้เคียงกันได้
บริษัทหลั ทรัพย ัด าร อ ทน พรินซิ พิล า ัด
ล ที่ 44 อา ารธนา ารซีไอ อ็มบี ไทย ชัน 16 ถนนหลั สวน แ ว ลมพินี ตปทมวัน ร ทพฯ 10330 โทร (662) 686-9500 ว็บไซต: www.principal.th

หนั สอชีชวนสวนสรป อมลสา ัญ Factsheet
บริษัทหลั ทรัพย ัด าร อ ทน พรินซิ พิล า ัด

อมล ณ วันที่ 30 พฤศ ิ ายน 2565

อ ทน ปิดพรินซิ พิล วียดนาม อิ วิตี
Principal Vietnam Equity Fund

ชนิดผล ทน ลม (PRINCIPAL VNEQ-C)

ประ ภท อ ทนรวม / ลม อ ทนรวม

ระดับ วาม สี่ย

ประเภทกองทุน : กองทุนรวมตราสารทุน
กลุ่มกองทุนรวม : Vietnam Equity

ลงทุนในตราสารทุนเป็นหลักโดยเฉลี่ยในรอบปี ไม่น้อยกว่า 80% ของ
NAV

นโยบายและ ลยทธ ารล ทน
- กองทุนมีนโยบายลงทุนในตราสารแห่งทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์หรือมีธุรกิจหลัก ในประเทศเวียดนามที่
เชื่อว่ามีศักยภาพในการเติบโตในอนาคต รวมทังตราสารทุนอื่นใดที่ดาเนินธุรกิจเกี่ยวข้องและ/หรือที่ได้รับผล
ประโยชน์จากการเติบโตทางเศรษฐกิจ หรือ ทรัพย์สินส่วนใหญ่มาจากการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศดังกล่าว
และ/หรือตราสารทุนของผู้ประกอบการเวียดนามที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศอื่น และ/หรือกองทุนรวม
อื่นที่มีนโยบายการลงทุนในตราสารแห่งทุน และ/หรือกองทุนรวมอีทีเอฟตราสารทุนต่างประเทศ ที่เน้นลงทุนในตรา
สารทุนประเทศเวียดนาม โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (ศึกษา
รายละเอียดเพิ่มเติมในหนังสือชีชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม)

อมล อ ทน
วัน ดทะ บียน อ ทน

วันที่ 16 ตุลาคม 2560

วัน ริ่มตน class

วันที่ 10 พฤษภาคม 2565

นโยบาย าร าย ินปันผล

ไม่จ่าย

อาย อ ทน

0 ปี 6 เดือน 18 วัน

ผ ัด าร อ ทน

ลยทธใน ารบริหาร ัด ารล ทน

คุณชาตรี มีชัยเจริญยิ่ง วันที่เริ่มบริหาร 22 สิงหาคม 2561

มุ่งหวังให้ผลการดาเนินงานของกองทุนสูงกว่าดัชนีชีวัด (Active Management)

คุณปุณยนุช บุณยรัตพันธุ์ วันที่เริ่มบริหาร 16 ตุลาคม 2560

ดัชนีชีวัด
ดัชนี MSCI Vietnam Net Total Return USD Index ปรับด้วยอัตรา
แลกเปลี่ยน เพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คานวณผลตอบแทน
(มีผลตังแต่ 1 พ.ย. 2565 เป็นต้นไป)

ผล ารดา นิน านยอนหลั แบบปั หมด (%ตอปี)

า ตอน

YTD

3 ดอน 6 ดอน

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั แต ัดตั

กองทุน

N/A

-24.20%

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

-19.11%

ดัชนีชีวัด*

N/A

-40.44%

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

-36.14%

1.68%

-0.78%

N/A

N/A

ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน

-32.96% -24.48% -24.61% -34.90%

ความผันผวนกองทุน

N/A

33.15%

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

28.75%

ความผันผวนดัชนีชีวัด

N/A

51.73%

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

44.22%

• การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
• ผลการดาเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดาเนิน
งานในอนาคต
าร ารวมตอตานท ริต :

ได้รับการรับรอง CAC

ัดอันดับ อ ทน Morningstar

ผล ทนสามารถศึ ษา ร่อ มอ

หนั สอชีชวนฉบับ ต็ม

บริหาร วาม สี่ย ดานสภาพ
ลอ ไดในหนั สอชีชวนฉบับ
ต็ม

www.principal.th

PRINCIPAL VNEQ-C
ารซอหนวยล ทน

าร าย นหนวยล ทน

อมล ชิ สถิติ

วันทา ารซอ :

ทุกวันทาการ

วันทา าร าย น :

ทุกวันทาการ

วลาทา าร :

ตังแต่เวลาเริ่มทาการ
ถึงเวลา 12.00 น.

วลาทา าร :

ารซอ รั แร ันต่า :

1.00 บาท

าร าย น ันต่า :

ตังแต่เวลาเริ่มทาการ Recovering Period
ถึงเวลา 12.00 น.
FX Hedging
ไม่กาหนด
อัตราสวนหมน วียน ารล ทน
ไม่กาหนด
Sharpe Ratio

ารซอ รั ถัดไป ันต่า : 1.00 บาท

ยอด

หลอ ันต่า

63.69
N/A

ประกาศ NAV T+1, คืนเงิน T+5 คือ5 วันทา
การหลังจากวันทารายการขายคืน

Beta

N/A

Tracking Error

N/A

อาย ฉลี่ย อ ตราสารหนี

N/A

Yield to Maturity

N/A

็บ ริ

าร ัด าร

1.610%

0.321%

รวม าใช าย

5.350%

0.491%

หมายเหตุ ข้อมูล 1 ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65; ค่าธรรมเนียมเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใด
ในทานองเดียวกันไว้แล้ว
เพดานค่าใช้จ่ายอื่นๆ และค่าใช้จ่ายรวมเป็นอัตราเฉพาะที่ประมาณการได้เท่านัน ส่วนค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจริงเป็นอัตราที่
รวมทังที่ประมาณการได้และประมาณการไม่ได้

็บ า ผถอหนวย (% อ มล าซอ าย)

าธรรม นียม

24.87

N/A

ส สดไม ิน

าธรรม นียมที่ รีย

N/A

Alpha

็บ า อ ทนรวม (% ตอปี อ NAV)

าธรรม นียม

-35.22

ระยะ วลา ารรับ ิน า าย น :

หมายเหตุ -

าธรรม นียมที่ รีย

Maximum Drawdown

าร ัดสรร ารล ทนในตา ประ ทศ 5 อันดับแร
ประ ทศ

% อ NAV

VIET NAM

92.26

SINGAPORE

5.28

THAILAND

2.45

ที่มา: 31 ตุลาคม 2565

าร ัดสรร ารล ทนใน ลมอตสาห รรม 5 อันดับแร

ส สดไม ิน

็บ ริ

าร าย

1.610%

ยกเว้น

ารรับซอ น

1.070%

ยกเว้น

ธนาคาร

38.19

ารสับ ปลี่ยนหนวยล ทน า

1.610%

ยกเว้น

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

13.46

ารสับ ปลี่ยนหนวยล ทนออ

1.070%

ยกเว้น

อาหารและเครื่องดื่ม

13.12

UNIT TRUST

12.58

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

8.10

ารโอนหนวย

ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ

หมายเหตุ ค่าธรรมเนียมเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทานองเดียวกันไว้แล้ว

สัดสวนประ ภททรัพยสินที่ล ทน
าร ระ าย ารล ทน

หลั ทรัพยแย ตาม ลมอตสาห รรม

% อ NAV

ทรัพยสินที่ล ทน 5 อันดับแร
% อ NAV

ช่อทรัพยสิน

% อ NAV

Stock

79.69

Stock : FPT CORPORATION : FPT VN

8.10

Unit Trust Equity - VND

12.58

Unit Trust Equity - VND : VietFund Management : FUEVFVND VN

6.90

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์

8.66

Stock : VIETNAM DAIRY PRODUCTS JSC : VNM VN

6.76

สินทรัพย์อื่น (รายการค้างรับ/ค้างจ่าย)

-0.93

Stock : MASAN GROUP CORPORATION : MSN VN

6.36

Unit Trust Equity - VND : SSI Asset Management Co., LTD :
FUESSVFL VN

5.68

PRINCIPAL VNEQ-C
าอธิบาย
Maximum Drawdown เปอร์เซ็นต์ผลขาดทุนสูงสุดของกองทุนรวมในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง (หรือตังแต่จัดตังกองทุนกรณีที่ยังไม่ครบ 5 ปี) โดยวัดจากระดับ NAV ต่อหน่วยที่จุดสูงสุดไป
จนถึงจุดต่าสุดในช่วงที่ NAV ต่อหน่วยปรับตัวลดลง ค่า Maximum Drawdown เป็นข้อมูลที่ช่วยให้ทราบถึงความเสี่ยงที่อาจจะขาดทุนจากการลงทุนในกองทุนรวม
Recovering Period ระยะเวลาการฟืนตัว เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบถึงระยะเวลาตังแต่การขาดทุนสูงสุดจนถึงระยะเวลาที่ฟืนกลับมาที่เงินทุนเริ่มต้นใช้ระยะเวลานานเท่าใด
FX Hedging เปอร์เซ็นต์ของการลงทุนในสกุลเงินต่างประเทศที่มีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
อัตราสวนหมน วียน ารล ทน ความถี่ของการซือขายหลักทรัพย์ในพอร์ตกองทุนในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่ง โดยคานวณจากมูลค่าที่ต่ากว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซือหลักทรัพย์กับ
ผลรวมของมูลค่าการขายหลักทรัพย์ของกองทุนรวมในรอบระยะเวลา 1 ปีหารด้วยมูลค่า NAV ของกองทุนรวมเฉลี่ยในรอบระยะเวลาเดียวกัน กองทุนรวมที่มีค่า portfolio turnover สูง บ่งชี
ถึงการซือขายหลักทรัพย์บ่อยครังของผู้จัดการกองทุนและทาให้มีต้นทุนการซือขายหลักทรัพย์ที่สูง จึงต้องพิจารณาเปรียบเทียบกับผลการดาเนินงานของกองทุนรวมเพื่อประเมินความคุ้มค่า
ของการซือขายหลักทรัพย์ดังกล่าว
Sharpe Ratio อัตราส่วนระหว่างผลตอบแทนส่วนเพิ่มของกองทุนรวมเปรียบเทียบกับความเสี่ยงจากการลงทุน โดยคานวณจากผลต่างระหว่างอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมกับอัตราผล
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 ต่า หมายถึงกองทุนรวมมีประสิทธิภาพในการสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียง
กับดัชนีชีวัด กองทุนรวมที่มีค่า tracking error สูง จะมีอัตราผลตอบแทนโดยเฉลี่ยห่างจากดัชนีชีวัดมากขึน
Yield to Maturity อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนีโดยถือจนครบกาหนดอายุ ซึ่งคานวณจากดอกเบียที่จะได้รับในอนาคตตลอดอายุตราสารและเงินต้นที่จะได้รับคืน นามาคิด
ลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน โดยใช้วัดอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารหนี คานวณจากค่าเฉลี่ยถ่วงนาหน้กของ Yield to Maturity ของตราสารหนีแต่ละตัวที่กองทุนมีการลงทุน และเนื่อง
จาก Yield to Maturity มีหน่วยมาตรฐานเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อปี จึงสามารถนาไปใช้เปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนระหว่างกองทุนรวามตราสารหนีที่มีนโยบายถือครองตราสารหนีจนครบ
กาหนดอายุและมีลักษณะการลงทุนที่ใกล้เคียงกันได้
บริษัทหลั ทรัพย ัด าร อ ทน พรินซิ พิล า ัด
ล ที่ 44 อา ารธนา ารซีไอ อ็มบี ไทย ชัน 16 ถนนหลั สวน แ ว ลมพินี ตปทมวัน ร ทพฯ 10330 โทร (662) 686-9500 ว็บไซต: www.principal.th

หนั สอชีชวนสวนสรป อมลสา ัญ Factsheet
บริษัทหลั ทรัพย ัด าร อ ทน พรินซิ พิล า ัด

อมล ณ วันที่ 30 พฤศ ิ ายน 2565

อ ทน ปิดพรินซิ พิล วียดนาม อิ วิตี
Principal Vietnam Equity Fund

ชนิดผล ทนสถาบัน (PRINCIPAL VNEQ-I)

ประ ภท อ ทนรวม / ลม อ ทนรวม

ระดับ วาม สี่ย

ประเภทกองทุน : กองทุนรวมตราสารทุน
กลุ่มกองทุนรวม : Vietnam Equity

ลงทุนในตราสารทุนเป็นหลักโดยเฉลี่ยในรอบปี ไม่น้อยกว่า 80% ของ
NAV

นโยบายและ ลยทธ ารล ทน
- กองทุนมีนโยบายลงทุนในตราสารแห่งทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์หรือมีธุรกิจหลัก ในประเทศเวียดนามที่
เชื่อว่ามีศักยภาพในการเติบโตในอนาคต รวมทังตราสารทุนอื่นใดที่ดาเนินธุรกิจเกี่ยวข้องและ/หรือที่ได้รับผล
ประโยชน์จากการเติบโตทางเศรษฐกิจ หรือ ทรัพย์สินส่วนใหญ่มาจากการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศดังกล่าว
และ/หรือตราสารทุนของผู้ประกอบการเวียดนามที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศอื่น และ/หรือกองทุนรวม
อื่นที่มีนโยบายการลงทุนในตราสารแห่งทุน และ/หรือกองทุนรวมอีทีเอฟตราสารทุนต่างประเทศ ที่เน้นลงทุนในตรา
สารทุนประเทศเวียดนาม โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (ศึกษา
รายละเอียดเพิ่มเติมในหนังสือชีชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม)

อมล อ ทน
วัน ดทะ บียน อ ทน

วันที่ 16 ตุลาคม 2560

วัน ริ่มตน class

วันที่ 19 มีนาคม 2561

นโยบาย าร าย ินปันผล

ไม่จ่าย

อาย อ ทน

4 ปี 4 เดือน 30 วัน

ผ ัด าร อ ทน

ลยทธใน ารบริหาร ัด ารล ทน

คุณชาตรี มีชัยเจริญยิ่ง วันที่เริ่มบริหาร 22 สิงหาคม 2561

มุ่งหวังให้ผลการดาเนินงานของกองทุนสูงกว่าดัชนีชีวัด (Active Management)

คุณปุณยนุช บุณยรัตพันธุ์ วันที่เริ่มบริหาร 16 ตุลาคม 2560

ผล ารดา นิน านและดัชนีชีวัดยอนหลั 5 ปีปฏิทิน (%ตอปี)

ดัชนีชีวัด
ดัชนี MSCI Vietnam Net Total Return USD Index ปรับด้วยอัตรา
แลกเปลี่ยน เพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คานวณผลตอบแทน
(มีผลตังแต่ 1 พ.ย. 2565 เป็นต้นไป)

า ตอน
• การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
• ผลการดาเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดาเนิน
งานในอนาคต

ผล ารดา นิน านยอนหลั แบบปั หมด (%ตอปี)
YTD

3 ดอน 6 ดอน

1 ปี

าร ารวมตอตานท ริต :
3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั แต ัดตั

กองทุน

-31.35% -24.20% -22.32% -32.94%

6.98%

N/A

N/A

-1.74%

ดัชนีชีวัด*

-24.58% -17.99% -15.87% -26.50% 10.83%

N/A

N/A

3.00%

ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน

-32.96% -24.48% -24.61% -34.90%

-0.78%

N/A

N/A

ความผันผวนกองทุน

25.62% 33.15% 27.02% 24.98% 27.63%

N/A

N/A

21.21%

ความผันผวนดัชนีชีวัด

27.35% 36.04% 28.68% 26.64% 28.16%

N/A

N/A

22.79%

ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปี จะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)
ตังแต่ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 เป็นต้นไปใช้ MSEIVTUN Index (THB) 100%
ผลการดาเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดาเนินงานในอนาคต

1.68%

ได้รับการรับรอง CAC

ัดอันดับ อ ทน Morningstar

ผล ทนสามารถศึ ษา ร่อ มอ

หนั สอชีชวนฉบับ ต็ม

บริหาร วาม สี่ย ดานสภาพ
ลอ ไดในหนั สอชีชวนฉบับ
ต็ม

www.principal.th

PRINCIPAL VNEQ-I
ารซอหนวยล ทน

าร าย นหนวยล ทน

อมล ชิ สถิติ

วันทา ารซอ :

ทุกวันทาการ

วันทา าร าย น :

ทุกวันทาการ

วลาทา าร :

ตังแต่เวลาเริ่มทาการ
ถึงเวลา 12.00 น.

วลาทา าร :

ารซอ รั แร ันต่า :

500,000.00 บาท

าร าย น ันต่า :

ตังแต่เวลาเริ่มทาการ Recovering Period
ถึงเวลา 12.00 น.
FX Hedging
ไม่กาหนด
อัตราสวนหมน วียน ารล ทน
ไม่กาหนด
Sharpe Ratio

ารซอ รั ถัดไป ันต่า : 100,000.00 บาท

ยอด

หลอ ันต่า

63.69
0.36

ประกาศ NAV T+1, คืนเงิน T+5 คือ5 วันทา
การหลังจากวันทารายการขายคืน

Beta

0.94

Tracking Error

N/A

อาย ฉลี่ย อ ตราสารหนี

N/A

Yield to Maturity

N/A

็บ ริ

าร ัด าร

1.610%

1.605%

รวม าใช าย

5.350%

2.305%

หมายเหตุ ข้อมูล 1 ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65; ค่าธรรมเนียมเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใด
ในทานองเดียวกันไว้แล้ว
เพดานค่าใช้จ่ายอื่นๆ และค่าใช้จ่ายรวมเป็นอัตราเฉพาะที่ประมาณการได้เท่านัน ส่วนค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจริงเป็นอัตราที่
รวมทังที่ประมาณการได้และประมาณการไม่ได้

็บ า ผถอหนวย (% อ มล าซอ าย)

าธรรม นียม

24.87

-3.79

ส สดไม ิน

าธรรม นียมที่ รีย

0 ปี 11 เดือน

Alpha

็บ า อ ทนรวม (% ตอปี อ NAV)

าธรรม นียม

-49.57

ระยะ วลา ารรับ ิน า าย น :

หมายเหตุ -

าธรรม นียมที่ รีย

Maximum Drawdown

าร ัดสรร ารล ทนในตา ประ ทศ 5 อันดับแร
ประ ทศ

% อ NAV

VIET NAM

92.26

SINGAPORE

5.28

THAILAND

2.45

ที่มา: 31 ตุลาคม 2565

าร ัดสรร ารล ทนใน ลมอตสาห รรม 5 อันดับแร

ส สดไม ิน

็บ ริ

าร าย

1.610%

1.500%

ารรับซอ น

1.070%

ยกเว้น

ธนาคาร

38.19

ารสับ ปลี่ยนหนวยล ทน า

1.610%

1.500%

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

13.46

ารสับ ปลี่ยนหนวยล ทนออ

1.070%

ยกเว้น

อาหารและเครื่องดื่ม

13.12

UNIT TRUST

12.58

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

8.10

ารโอนหนวย

ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ

หมายเหตุ ค่าธรรมเนียมเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทานองเดียวกันไว้แล้ว

สัดสวนประ ภททรัพยสินที่ล ทน
าร ระ าย ารล ทน

หลั ทรัพยแย ตาม ลมอตสาห รรม

% อ NAV

ทรัพยสินที่ล ทน 5 อันดับแร
% อ NAV

ช่อทรัพยสิน

% อ NAV

Stock

79.69

Stock : FPT CORPORATION : FPT VN

8.10

Unit Trust Equity - VND

12.58

Unit Trust Equity - VND : VietFund Management : FUEVFVND VN

6.90

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์

8.66

Stock : VIETNAM DAIRY PRODUCTS JSC : VNM VN

6.76

สินทรัพย์อื่น (รายการค้างรับ/ค้างจ่าย)

-0.93

Stock : MASAN GROUP CORPORATION : MSN VN

6.36

Unit Trust Equity - VND : SSI Asset Management Co., LTD :
FUESSVFL VN

5.68

PRINCIPAL VNEQ-I
าอธิบาย
Maximum Drawdown เปอร์เซ็นต์ผลขาดทุนสูงสุดของกองทุนรวมในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง (หรือตังแต่จัดตังกองทุนกรณีที่ยังไม่ครบ 5 ปี) โดยวัดจากระดับ NAV ต่อหน่วยที่จุดสูงสุดไป
จนถึงจุดต่าสุดในช่วงที่ NAV ต่อหน่วยปรับตัวลดลง ค่า Maximum Drawdown เป็นข้อมูลที่ช่วยให้ทราบถึงความเสี่ยงที่อาจจะขาดทุนจากการลงทุนในกองทุนรวม
Recovering Period ระยะเวลาการฟืนตัว เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบถึงระยะเวลาตังแต่การขาดทุนสูงสุดจนถึงระยะเวลาที่ฟืนกลับมาที่เงินทุนเริ่มต้นใช้ระยะเวลานานเท่าใด
FX Hedging เปอร์เซ็นต์ของการลงทุนในสกุลเงินต่างประเทศที่มีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
อัตราสวนหมน วียน ารล ทน ความถี่ของการซือขายหลักทรัพย์ในพอร์ตกองทุนในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่ง โดยคานวณจากมูลค่าที่ต่ากว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซือหลักทรัพย์กับ
ผลรวมของมูลค่าการขายหลักทรัพย์ของกองทุนรวมในรอบระยะเวลา 1 ปีหารด้วยมูลค่า NAV ของกองทุนรวมเฉลี่ยในรอบระยะเวลาเดียวกัน กองทุนรวมที่มีค่า portfolio turnover สูง บ่งชี
ถึงการซือขายหลักทรัพย์บ่อยครังของผู้จัดการกองทุนและทาให้มีต้นทุนการซือขายหลักทรัพย์ที่สูง จึงต้องพิจารณาเปรียบเทียบกับผลการดาเนินงานของกองทุนรวมเพื่อประเมินความคุ้มค่า
ของการซือขายหลักทรัพย์ดังกล่าว
Sharpe Ratio อัตราส่วนระหว่างผลตอบแทนส่วนเพิ่มของกองทุนรวมเปรียบเทียบกับความเสี่ยงจากการลงทุน โดยคานวณจากผลต่างระหว่างอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมกับอัตราผล
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 ต่า หมายถึงกองทุนรวมมีประสิทธิภาพในการสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียง
กับดัชนีชีวัด กองทุนรวมที่มีค่า tracking error สูง จะมีอัตราผลตอบแทนโดยเฉลี่ยห่างจากดัชนีชีวัดมากขึน
Yield to Maturity อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนีโดยถือจนครบกาหนดอายุ ซึ่งคานวณจากดอกเบียที่จะได้รับในอนาคตตลอดอายุตราสารและเงินต้นที่จะได้รับคืน นามาคิด
ลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน โดยใช้วัดอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารหนี คานวณจากค่าเฉลี่ยถ่วงนาหน้กของ Yield to Maturity ของตราสารหนีแต่ละตัวที่กองทุนมีการลงทุน และเนื่อง
จาก Yield to Maturity มีหน่วยมาตรฐานเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อปี จึงสามารถนาไปใช้เปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนระหว่างกองทุนรวามตราสารหนีที่มีนโยบายถือครองตราสารหนีจนครบ
กาหนดอายุและมีลักษณะการลงทุนที่ใกล้เคียงกันได้
บริษัทหลั ทรัพย ัด าร อ ทน พรินซิ พิล า ัด
ล ที่ 44 อา ารธนา ารซีไอ อ็มบี ไทย ชัน 16 ถนนหลั สวน แ ว ลมพินี ตปทมวัน ร ทพฯ 10330 โทร (662) 686-9500 ว็บไซต: www.principal.th

หนั สอชีชวนสวนสรป อมลสา ัญ Factsheet
บริษัทหลั ทรัพย ัด าร อ ทน พรินซิ พิล า ัด

อมล ณ วันที่ 30 พฤศ ิ ายน 2565

อ ทน ปิดพรินซิ พิล วียดนาม อิ วิตี
Principal Vietnam Equity Fund

ชนิดผล ทนพิ ศษ (PRINCIPAL VNEQ-X)

ประ ภท อ ทนรวม / ลม อ ทนรวม

ระดับ วาม สี่ย

ประเภทกองทุน : กองทุนรวมตราสารทุน
กลุ่มกองทุนรวม : Vietnam Equity

ลงทุนในตราสารทุนเป็นหลักโดยเฉลี่ยในรอบปี ไม่น้อยกว่า 80% ของ
NAV

นโยบายและ ลยทธ ารล ทน
- กองทุนมีนโยบายลงทุนในตราสารแห่งทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์หรือมีธุรกิจหลัก ในประเทศเวียดนามที่
เชื่อว่ามีศักยภาพในการเติบโตในอนาคต รวมทังตราสารทุนอื่นใดที่ดาเนินธุรกิจเกี่ยวข้องและ/หรือที่ได้รับผล
ประโยชน์จากการเติบโตทางเศรษฐกิจ หรือ ทรัพย์สินส่วนใหญ่มาจากการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศดังกล่าว
และ/หรือตราสารทุนของผู้ประกอบการเวียดนามที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศอื่น และ/หรือกองทุนรวม
อื่นที่มีนโยบายการลงทุนในตราสารแห่งทุน และ/หรือกองทุนรวมอีทีเอฟตราสารทุนต่างประเทศ ที่เน้นลงทุนในตรา
สารทุนประเทศเวียดนาม โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (ศึกษา
รายละเอียดเพิ่มเติมในหนังสือชีชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม)

อมล อ ทน
วัน ดทะ บียน อ ทน

วันที่ 16 ตุลาคม 2560

วัน ริ่มตน class

วันที่ 8 เมษายน 2565

นโยบาย าร าย ินปันผล

ไม่จ่าย

อาย อ ทน

0 ปี 7 เดือน 19 วัน

ผ ัด าร อ ทน

ลยทธใน ารบริหาร ัด ารล ทน

คุณชาตรี มีชัยเจริญยิ่ง วันที่เริ่มบริหาร 22 สิงหาคม 2561

มุ่งหวังให้ผลการดาเนินงานของกองทุนสูงกว่าดัชนีชีวัด (Active Management)

คุณปุณยนุช บุณยรัตพันธุ์ วันที่เริ่มบริหาร 16 ตุลาคม 2560

ดัชนีชีวัด
ดัชนี MSCI Vietnam Net Total Return USD Index ปรับด้วยอัตรา
แลกเปลี่ยน เพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คานวณผลตอบแทน
(มีผลตังแต่ 1 พ.ย. 2565 เป็นต้นไป)

ผล ารดา นิน านยอนหลั แบบปั หมด (%ตอปี)

า ตอน

YTD

3 ดอน 6 ดอน

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั แต ัดตั

กองทุน

N/A

-23.79% -21.49%

N/A

N/A

N/A

N/A

-30.35%

ดัชนีชีวัด*

N/A

-46.75% -45.37%

N/A

N/A

N/A

N/A

-51.46%

1.68%

-0.78%

N/A

N/A

ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน

-32.96% -24.48% -24.61% -34.90%

ความผันผวนกองทุน

N/A

33.14% 27.01%

N/A

N/A

N/A

N/A

28.74%

ความผันผวนดัชนีชีวัด

N/A

66.03% 49.03%

N/A

N/A

N/A

N/A

46.92%

• การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
• ผลการดาเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดาเนิน
งานในอนาคต
าร ารวมตอตานท ริต :

ได้รับการรับรอง CAC

ัดอันดับ อ ทน Morningstar

ผล ทนสามารถศึ ษา ร่อ มอ

หนั สอชีชวนฉบับ ต็ม

บริหาร วาม สี่ย ดานสภาพ
ลอ ไดในหนั สอชีชวนฉบับ
ต็ม

www.principal.th

PRINCIPAL VNEQ-X
ารซอหนวยล ทน

าร าย นหนวยล ทน

อมล ชิ สถิติ

วันทา ารซอ :

ทุกวันทาการ

วันทา าร าย น :

ทุกวันทาการ

วลาทา าร :

ตังแต่เวลาเริ่มทาการ
ถึงเวลา 12.00 น.

วลาทา าร :

ารซอ รั แร ันต่า :

1.00 บาท

าร าย น ันต่า :

ตังแต่เวลาเริ่มทาการ Recovering Period
ถึงเวลา 12.00 น.
FX Hedging
ไม่กาหนด
อัตราสวนหมน วียน ารล ทน
ไม่กาหนด
Sharpe Ratio

ารซอ รั ถัดไป ันต่า : 1.00 บาท

ยอด

หลอ ันต่า

63.69
-1.92

ประกาศ NAV T+1, คืนเงิน T+5 คือ5 วันทา
การหลังจากวันทารายการขายคืน

Beta

N/A

Tracking Error

N/A

อาย ฉลี่ย อ ตราสารหนี

N/A

Yield to Maturity

N/A

็บ ริ

าร ัด าร

1.610%

ยกเว้น

รวม าใช าย

5.350%

0.099%

หมายเหตุ ข้อมูล 1 ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65; ค่าธรรมเนียมเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใด
ในทานองเดียวกันไว้แล้ว
เพดานค่าใช้จ่ายอื่นๆ และค่าใช้จ่ายรวมเป็นอัตราเฉพาะที่ประมาณการได้เท่านัน ส่วนค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจริงเป็นอัตราที่
รวมทังที่ประมาณการได้และประมาณการไม่ได้

็บ า ผถอหนวย (% อ มล าซอ าย)

าธรรม นียม

24.87

N/A

ส สดไม ิน

าธรรม นียมที่ รีย

N/A

Alpha

็บ า อ ทนรวม (% ตอปี อ NAV)

าธรรม นียม

-40.53

ระยะ วลา ารรับ ิน า าย น :

หมายเหตุ -

าธรรม นียมที่ รีย

Maximum Drawdown

าร ัดสรร ารล ทนในตา ประ ทศ 5 อันดับแร
ประ ทศ

% อ NAV

VIET NAM

92.26

SINGAPORE

5.28

THAILAND

2.45

ที่มา: 31 ตุลาคม 2565

าร ัดสรร ารล ทนใน ลมอตสาห รรม 5 อันดับแร

ส สดไม ิน

็บ ริ

าร าย

2.140%

ยกเว้น

ารรับซอ น

1.070%

ยกเว้น

ธนาคาร

38.19

ารสับ ปลี่ยนหนวยล ทน า

2.140%

ยกเว้น

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

13.46

ารสับ ปลี่ยนหนวยล ทนออ

1.070%

ยกเว้น

อาหารและเครื่องดื่ม

13.12

UNIT TRUST

12.58

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

8.10

ารโอนหนวย

ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ

หมายเหตุ ค่าธรรมเนียมเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทานองเดียวกันไว้แล้ว

สัดสวนประ ภททรัพยสินที่ล ทน
าร ระ าย ารล ทน

หลั ทรัพยแย ตาม ลมอตสาห รรม

% อ NAV

ทรัพยสินที่ล ทน 5 อันดับแร
% อ NAV

ช่อทรัพยสิน

% อ NAV

Stock

79.69

Stock : FPT CORPORATION : FPT VN

8.10

Unit Trust Equity - VND

12.58

Unit Trust Equity - VND : VietFund Management : FUEVFVND VN

6.90

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์

8.66

Stock : VIETNAM DAIRY PRODUCTS JSC : VNM VN

6.76

สินทรัพย์อื่น (รายการค้างรับ/ค้างจ่าย)

-0.93

Stock : MASAN GROUP CORPORATION : MSN VN

6.36

Unit Trust Equity - VND : SSI Asset Management Co., LTD :
FUESSVFL VN

5.68

PRINCIPAL VNEQ-X
าอธิบาย
Maximum Drawdown เปอร์เซ็นต์ผลขาดทุนสูงสุดของกองทุนรวมในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง (หรือตังแต่จัดตังกองทุนกรณีที่ยังไม่ครบ 5 ปี) โดยวัดจากระดับ NAV ต่อหน่วยที่จุดสูงสุดไป
จนถึงจุดต่าสุดในช่วงที่ NAV ต่อหน่วยปรับตัวลดลง ค่า Maximum Drawdown เป็นข้อมูลที่ช่วยให้ทราบถึงความเสี่ยงที่อาจจะขาดทุนจากการลงทุนในกองทุนรวม
Recovering Period ระยะเวลาการฟืนตัว เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบถึงระยะเวลาตังแต่การขาดทุนสูงสุดจนถึงระยะเวลาที่ฟืนกลับมาที่เงินทุนเริ่มต้นใช้ระยะเวลานานเท่าใด
FX Hedging เปอร์เซ็นต์ของการลงทุนในสกุลเงินต่างประเทศที่มีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
อัตราสวนหมน วียน ารล ทน ความถี่ของการซือขายหลักทรัพย์ในพอร์ตกองทุนในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่ง โดยคานวณจากมูลค่าที่ต่ากว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซือหลักทรัพย์กับ
ผลรวมของมูลค่าการขายหลักทรัพย์ของกองทุนรวมในรอบระยะเวลา 1 ปีหารด้วยมูลค่า NAV ของกองทุนรวมเฉลี่ยในรอบระยะเวลาเดียวกัน กองทุนรวมที่มีค่า portfolio turnover สูง บ่งชี
ถึงการซือขายหลักทรัพย์บ่อยครังของผู้จัดการกองทุนและทาให้มีต้นทุนการซือขายหลักทรัพย์ที่สูง จึงต้องพิจารณาเปรียบเทียบกับผลการดาเนินงานของกองทุนรวมเพื่อประเมินความคุ้มค่า
ของการซือขายหลักทรัพย์ดังกล่าว
Sharpe Ratio อัตราส่วนระหว่างผลตอบแทนส่วนเพิ่มของกองทุนรวมเปรียบเทียบกับความเสี่ยงจากการลงทุน โดยคานวณจากผลต่างระหว่างอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมกับอัตราผล
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 ต่า หมายถึงกองทุนรวมมีประสิทธิภาพในการสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียง
กับดัชนีชีวัด กองทุนรวมที่มีค่า tracking error สูง จะมีอัตราผลตอบแทนโดยเฉลี่ยห่างจากดัชนีชีวัดมากขึน
Yield to Maturity อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนีโดยถือจนครบกาหนดอายุ ซึ่งคานวณจากดอกเบียที่จะได้รับในอนาคตตลอดอายุตราสารและเงินต้นที่จะได้รับคืน นามาคิด
ลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน โดยใช้วัดอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารหนี คานวณจากค่าเฉลี่ยถ่วงนาหน้กของ Yield to Maturity ของตราสารหนีแต่ละตัวที่กองทุนมีการลงทุน และเนื่อง
จาก Yield to Maturity มีหน่วยมาตรฐานเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อปี จึงสามารถนาไปใช้เปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนระหว่างกองทุนรวามตราสารหนีที่มีนโยบายถือครองตราสารหนีจนครบ
กาหนดอายุและมีลักษณะการลงทุนที่ใกล้เคียงกันได้
บริษัทหลั ทรัพย ัด าร อ ทน พรินซิ พิล า ัด
ล ที่ 44 อา ารธนา ารซีไอ อ็มบี ไทย ชัน 16 ถนนหลั สวน แ ว ลมพินี ตปทมวัน ร ทพฯ 10330 โทร (662) 686-9500 ว็บไซต: www.principal.th

ความเสี่ยงและแนวทางการบริ หารความเสี่ยงในการลงทุนของกองทุนรวม
1. ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับประเทศเวียดนามเป็ นหลัก (Country Risk)
กองทุนลงทุนในหลักทรัพย์ทเ่ี กีย่ วข้องกับประเทศเวียดนามเป็ นหลัก มูลค่าทรัพย์สนิ ทีก่ องทุนลงทุนอาจได้รบั ผลกระทบจากความไม่แน่นอนหรือการเปลีย่ นแปลงของ
ประเทศเวียดนามเป็ นสําคัญ เช่น การเปลีย่ นแปลงนโยบายของรัฐบาล ความผันผวนของอัตราแลกเปลีย่ น การบังคับใช้มาตรการเกีย่ วกับการแลกเปลีย่ นเงินตรา การ
เปลี่ยนแปลงและผลกระทบจากปั จจัยความไม่มนคงทางสั
ั่
งคม ศาสนา การเมือง เศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย กฎระเบียบ และนโยบายของประเทศ
นอกจากนี้ทางการของต่างประเทศอาจออกมาตรการในภาวะทีเ่ กิดวิกฤตการณ์ ทําให้กองทุนไม่สามารถนําเงินกลับเข้ามาในประเทศ ซึง่ อาจส่งผลให้ผลู้ งทุนไม่ได้รบั
เงินคืนตามระยะเวลาทีก่ ําหนด
แนวทางการบริ หารความเสี่ยง :
บริษทั จัดการจะติดตามความเคลื่อนไหวของประเทศ และวิเคราะห์หากมีการเปลีย่ นแปลงอย่างมีนัยสําคัญ โดยบริษทั จัดการจะพิจารณาปรับเปลีย่ นแผนการลงทุนให้
เหมาะสมกับสภาวการณ์
2. ความเสี่ยงทางธุรกิ จ (Business Risk)
ความเสีย่ งทีเ่ กิดจากการดําเนินงานของบริษทั ผูอ้ อกหุน้ อันเนื่องมาจากผลการดําเนินงานหรือฐานะการเงิน รวมทัง้ ความสามารถในการทํากําไรและนโยบายการ
จ่ายเงินปั นผลของบริษทั ผูอ้ อกหุน้ ซึง่ อาจมีผลกระทบต่อราคาซื้อ/ขายหุน้ อย่างไรก็ตาม บริษทั จัดการจะพิจารณาคัดเลือกหลักทรัพย์ทล่ี งทุน โดยการวิเคราะห์ขอ้ มูล
เกีย่ วกับผลการดําเนินงานหรือฐานะการเงินของบริษทั ผูอ้ อกตราสารเพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน และติดตามข้อมูลข่าวสารทีเ่ กีย่ วข้องกับบริษทั ผูอ้ อกตราสารอย่าง
ใกล้ชดิ และสมํ่าเสมอ หากมีการเปลีย่ นแปลงผลการดําเนินงานหรือฐานะทางการเงินของบริษทั ผูอ้ อกตราสารอย่างมีนยั สําคัญ บริษทั จัดการจะพิจารณาปรับเปลีย่ น
แผนการลงทุนในหลักทรัพย์อย่างเหมาะสม
แนวทางการบริ หารความเสี่ยง :
บริษทั จัดการจะพิจารณาคัดเลือกหลักทรัพย์ทล่ี งทุน โดยการวิเคราะห์ขอ้ มูลเกีย่ วกับผลการดําเนินงานหรือฐานะการเงินของบริษทั ผูอ้ อกตราสาร เพื่อประกอบการ
ตัดสินใจลงทุน และติดตามข้อมูลข่าวสารทีเ่ กีย่ วข้องกับบริษทั ผูอ้ อกตราสารอย่างใกล้ชดิ และสมํ่าเสมอ หากมีการเปลีย่ นแปลงผลการดําเนินงานหรือฐานะทางการเงิน
ของบริษทั ผูอ้ อกตราสารอย่างมีนยั สําคัญ บริษทั จัดการจะพิจารณาปรับเปลีย่ นแผนการลงทุนในหลักทรัพย์อย่างเหมาะสม
3. ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร (Market Risk):
สภาวะตลาดของตลาดหุ้นอาจมีความผันผวนได้ตลอดเวลา โดยอาจขึน้ อยู่กบั แนวโน้มของอัตราดอกเบีย้ ความผันผวนของค่าเงิน ปั จจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจ ผล
ประกอบการของบริษทั ผูอ้ อกตราสาร ปริมาณการซือ้ ขายหุน้ เป็ นต้น ซึง่ ส่งผลให้ราคาหุน้ ทีก่ องทุนได้ลงทุนไว้อาจเพิม่ ขึน้ หรือลดลงได้ตลอดเวลา
แนวทางการบริ หารความเสี่ยง :
บริษทั จัดการจะพิจารณาการลงทุนในหลักทรัพย์โดยมีสดั ส่วนการลงทุนที่เหมาะสมและสอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของกองทุน โดยคํานึงถึงสถานการณ์ทาง
เศรษฐกิจ การเมือง และภาวะตลาดเงินซึง่ อาจส่งผลกระทบต่อการลงทุน
4. ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity Risk):
เนื่องจากสภาพและขนาดของตลาดหุน้ ของประเทศเวียดนามในปั จจุบนั ซึง่ เป็ นตลาดทีก่ าํ ลังพัฒนา มีจํานวนครัง้ และปริมาณการซื้อขายเปลีย่ นมือของตราสารตํ่า รวม
ไปถึงการมีขอ้ จํากัดของสัดส่วนการถือครองหุน้ โดยนักลงทุนต่างชาติ (foreign ownership limit) ซึง่ อาจทําให้การซื้อหรือขายหุน้ ไม่ได้ในช่วงเวลาทีต่ อ้ งการหรืออาจ
ไม่ได้ราคาตามทีค่ าดหวังเอาไว้ และอาจมีค่าใช้จา่ ยค่าส่วนต่างราคาสําหรับนักลงทุนต่างชาติ share price premium
แนวทางการบริ หารความเสี่ยง :
บริษทั จัดการจะพิจารณาลงทุนในหลักทรัพย์ทม่ี สี ภาพคล่องให้สอดคล้องกับประเภท ลักษณะและนโยบายการลงทุนของกองทุนอย่างเหมาะสม เพื่อให้มคี วามคล่องตัว
ในการบริหารกองทุน ทัง้ นี้แนวทางการบริหารความเสีย่ งจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร จะขึน้ อยู่กบั การพิจารณาตัดสินใจของบริษทั จัดการโดยคํานึงถึง
ประโยชน์สงู สุดของผูถ้ อื หน่วยลงทุนเป็ นสําคัญ
5. ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน (Currency/Exchange Rate Risk)
ความเสีย่ งทีเ่ กิดจากความแตกต่างของอัตราแลกเปลีย่ นระหว่างสกุลเงิน ซึง่ อาจทําให้ผลตอบแทนทีไ่ ด้จากการลงทุนเมื่อคิดเป็ นเงินบาทแตกต่างไปจากผลตอบแทนที่
เกิดขึน้ จากสกุลเงินของประเทศเวียดนาม (local currency) ซึง่ กองทุนอาจได้รบั ผลขาดทุนจากอัตรา แลกเปลีย่ นหรือได้รบั เงินคืนตํ่ากว่าเงินลงทุนเริม่ แรกได้
แนวทางการบริ หารความเสี่ยง :
กองทุนอาจพิจารณาใช้เครื่องมือป้ องกันความเสีย่ งด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามความเหมาะสม ทัง้ นี้กองทุนอาจไม่จําเป็ นต้องปิ ดฐานะเงินตราต่างประเทศ ซึ่งขึน้ อยู่กบั
ดุลยพินิจของผูจ้ ดั การกองทุนเห็นเหมาะสม อย่างไรก็ตาม การทําธุรกรรมป้ องกันความเสีย่ งอาจมีตน้ ทุน ซึ่งทําให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที่
เพิม่ ขึน้
6. ความเสี่ยงเกี่ยวกับการลงทุนใน Frontier Market
การลงทุนในหลักทรัพย์ของประเทศ Frontier Market ซึ่งเป็ นประเทศที่อยู่ในระดับก่อนการพัฒนาเป็ นตลาดเกิดใหม่ (emerging markets) จะมีความเสีย่ งใน
ระดับที่สงู กว่าการลงทุนในประเทศตลาดเกิดใหม่และประเทศทีพ่ ฒ
ั นาแล้ว (developed markets) ความเสีย่ งดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อหลักทรัพย์ทก่ี องทุน
ลงทุน เช่น ความเสีย่ งทีเ่ กิดจากกฎเกณฑ์และข้อกําหนดในการลงทุนหรือการเรียกคืนทรัพย์สนิ หรือสิทธิกลับคืนสู่ประเทศนัน้ ๆ (investment and repatriation
restrictions) ความเสีย่ งทีเ่ กิดจากความผันผวนของอัตราแลกเปลีย่ น ความเสีย่ งเกีย่ วกับสกุลเงินท้องถิน่ ความเสีย่ งที่เกิดจากโอกาสที่ตลาดในประเทศนัน้ จะ
เกิดความผันผวนอย่างผิดปกติเมื่อเทียบกับประเทศทีพ่ ฒ
ั นาแล้ว ความเสีย่ งจากการแทรกแซงของภาครัฐต่อภาคเอกชน ความจํากัดข้อมูลทีเ่ ปิ ดเผยต่อผูล้ งทุน
หรือระดับความเคร่งครัดในกฎเกณฑ์ท่ตี ่ํากว่าในการเปิ ดเผยข้อมูลต่อผูล้ งทุน การกํากับดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ ความจํากัดในจํานวนตราสารที่มสี ภาพ

คล่องเมื่อเทียบกับตลาดในประเทศที่พฒ
ั นาแล้ว ระดับการพัฒนาในระบบเศรษฐกิจและการเมืองในระดับนานาชาติ มาตรฐานการกํากับดูแลกิจการและ
การรายงานทางการเงินของบริษทั จดทะเบียน ต้นทุนในการทําธุรกรรม เป็ นต้น
7. ความเสี่ยงด้านภาษี (Tax Considerations)
การเปลี่ยนแปลงที่เกีย่ วกับภาษีในประเทศเวียดนาม หรือนโยบายที่เกี่ยวข้องกับภาษีและการลงทุนของประเทศเวียดนาม ที่มผี ลต่อผูล้ งทุนทัง้ ใน
ประเทศและต่างประเทศ อาจมีผลกระทบต่อมูลค่าเงินลงทุน ของกองทุ น หรือกระทบต่อความสามารถในการสร้างผลตอบแทนให้ผู้ล งทุน และ
ผลตอบแทนจากการลงทุนของผูล้ งทุนต่างประเทศอาจแตกต่างจากผลตอบแทนทีผ่ ลู้ งทุนในประเทศได้รบั
8. ความเสี่ยงจากการบริ หารจัดการเชิ งรุก (Active Management) ผูจ้ ดั การกองทุนจะพิจารณาเลือกลงทุนในหลักทรัพย์รายตัว และกําหนดสัดส่วน
การลงทุนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ละขณะ ทัง้ นี้ เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ในการลงทุน ของกองทุน โดยการบริหารจัดการเชิงรุกดังกล่ า ว
ความสามารถในการบริหารจัดการกองทุนของผูจ้ ดั การกองทุนมีส่วนสําคัญโดยจะมีกระบวนการวิเคราะห์และจัดการความเสีย่ งที่เกี่ยวข้องกับการ
ลงทุนของกองทุน แต่มไิ ด้รบั ประกันว่าจะได้ผลสําเร็จตามเป้ าหมาย

