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Principal Vietnam Trigger 7M1 Fund 

30 April 2023 

Fund Features 
Fund Name (short) PRINCIPAL VNTG7M1 
Risk Level 6 (High Risk) 
Fund Type  Mixed Fund 
Inception Date 8 April 2022 
Foreign Investment Policy Yes 
Foreign exchange rate  According to the discretion  
Policy of fund manager  
Registered fund size 3,000 MTHB 
Net Asset Value 506.21 MTHB 
Net Asset Value Per Unit 6.8772 THB 
Risk Involve 1. Country Risk  
  2. Business Risk 
  3. Market Risk 
  4. Liquidity Risk 
  5. Currency Risk  
  6. Frontier Market Investment Risk 
Dividend Policy None 
Trustee Kasikorn Bank PLC. 
Registrar Principal Asset Management Co., LTD. 
AIMC Category Miscellaneous 
…………………………………………………………………………………… 
Purchase/ Redemption 
Subscription Period IPO only 
Minimum Subscription  
 First subscription 1,000 THB 
 Next subscription Not specified 
Redemption Period  The management company will automatically 

redeem when the following conditions are met: 
 First time: if the fund's NAV reaches its target of 

10.35 and the management company can collect 
enough cash or liquid instruments in Thai baht for 
auto-redemption to Unitholders (0.35 baht/unit)  
(only 1 time).  

 Second time: if the fund's NAV reaches the target 
of 10.75, the management company can collect 
enough cash or liquid instruments in Thai baht for 
auto-redemption of all investment units to 
Unitholder and terminate the fund  

.   Normal redemption: 
   Every business day, from start business hours – 

12.00 PM, start from 8 Nov 2022 onwards (The 
management company will not accept 
redemption orders in the first 7 months from the 
fund registration date) 

Minimum Redemption Not defined 
Minimum Balance  Not defined 
Redemption Policy  Normal Redemption: Within 5 business days from 

NAV calculation date (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.) 
Automatic Redemption: Within 5 Business days 
from the automatic redemption date. The 
redemption money will be transferred to 
subscription in PRINCIPAL TREASURY or other 
methods specified by the management company  

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

Fees to Unitholder (% of Trading Value)* 
Front-end fee Not more than 2.14% (Currently 1.07%) 
Back-end fee Not more than 1.07% (Waived) 
Switching Fee According to the conditions of sale and redemption  
  of investment units but it is not able to switch out  

  from the fund 
*Fee included VAT. 

…………………………………………………………………………………… 

Fund Fee (% of NAV)* 
Management Fee   Not more than 2.14% p.a. (Currently 1.605%)**** 
Trustee Fee   Not more than 0.33% p.a. (Currently 0.1%) 
Registrar Fee   Not more than 0.54% p.a. (Currently 0.321%)**** 
Other Expense**   Not more than 3.21% p.a.*** 
Total Expenses (TER) Not more than 6.22% p.a. (Currently 2.026%)*** 
*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. 

****During the first 7 months from the registration date, the 
management company will collect management fees and registrar fees 
per annum based on the fund's registered value, which will be 
recognized as fund expenses in full on the date of registration and 
collect from the fund within 90 days from the registration date.  
In the event that there is no occurrence according to the conditions of 
fund termination within 7 months from the registration date, the 
management company will charge a management fee per annum of the 
fund’s NAV.  
 
 

Investment Policy 
The fund has a policy to focus on investing in equity instruments, debt 
instrument, semi-debt, semi-equity instruments, mutual fund investment 

units of ETFs, CIS units, property units, REITs, infra units, deposits and/or 
deposit equivalents and/or other securities or assets as prescribed or 
approved by SEC. The securities that the fund will invest must be securities 

listed on the stock exchange and/or having main business in Vietnam 
and/or benefiting from the economic growth of Vietnam including the 
securities of Vietnamese entrepreneurs listed on the stock exchanges of 

other countries. The fund will consider adjusting the investment ratio in 
each security from 0% to 100% of the mutual fund's net asset value. The 
investment ratio is at the discretion of the fund manager and appropriate 

to the current situation. 
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*Past performance of the fund is not a guarantee for future performance. 
Remark: Data as of 30 April 2023. The investors can verify daily asset value at 
www.principal.th 

 

 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Asset Allocation 

 
 

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 

 

• Master fund has highly concentrated investment in Vietnam. So, investors have to diversify investment for their portfolios. 
• Investors cannot redeem investment units during 7 months. If there are negative factors affecting the investment, investors may lose 

a lot of their money. 
• Setting a target for the value of investment units of not less than 10.75 baht per unit is just a condition for dissolution of the fund. 

Not a guarantee of return. And investors cannot redeem or switch out investment units from this fund during the first 7 months from 
the date of registration of the fund as a mutual fund. 

• The amount that unitholders receive from the dissolution of the fund in the event that the condition of the dissolution of the fund 
occurs, when calculating the value per investment unit, it may be lower than 10.75 baht which is the unit value specified as a 
condition for dissolution of the fund. 

• Changes in the price of securities invested by the fund due to changes in economic, social and political conditions in Vietnam which is 
the main factor that has a significant impact on the investor's investment 

• The Fund may invest in or hold futures contracts to increase the efficiency of investment management (EPM), this fund is more risky 
than other mutual funds that directly invest in underlying securities due to using a smaller investment amount. Therefore, there is a 
higher profit / loss than investing in the underlying securities directly. So, it is suitable for investors who want high returns and can 
accept higher risks than general investors. 

• Management companies may be required to disclose beneficial owner information to foreign securities and/or asset management 
companies by referring to compliance with foreign laws 

 
 

Top 5 Holding 
 

Securities % of NAV 
Unit Trust - Equity - Domestic : Principal Asset 
Management Company Limited : PRINCIPAL VNEQ-X 

16.28 

Unit Trust Equity - VND : VietFund Management : 
FUEVFVND VN 

10.02 

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

9.76 

Housing Development Bank : HDB VN 7.32 

MOBILE WORLD INVESTMENT CORP : MWG VN 6.56 
Remark :  Data as of 30 April 2023. The investors can verify daily asset   

  value  at www.principal.th 
 
 

 
                     Fund Performance 

   YTD   3M   6M    1Y1    3Y1               5Y1 Since Inception1 

VNTG7M1 (%) 2.69 -5.36 2.00 -28.55 n/a n/a -29.88 
Benchmark (%)* 2.83 -6.59 -0.26 -28.04 n/a n/a -27.33 
Information Ratio2 -0.08 0.48 0.29 -0.06 n/a n/a -0.26 
Standard Deviation (%) 17.14 17.14 23.61 25.45 n/a n/a 25.23 
 1Returns of any periods longer than one year are annualized and displayed as percentage per year 
 2Information Ratio: Show fund managers’ ability to generate returns compare to risk 
 *Benchmark : VN30TR Index (THB) 15% + VN30TR Index adjusted with hedging cost 85% (source: Bloomberg as of 30 April 2023)  
 **Past performance of the fund is not a guarantee for future performance 

1. Stock 52.72%  
2. Unit Trust Equity – VND 19.78% 
3. Unit Trust - Equity – Domestic 

16.28% 
4. Savings account 9.90%  
5. Other Assets/liability 0.99% 
6. Common Stock 0.34%  

Fund Performance VS Benchmark   

 
 

http://www.principal.th/


หนังสือชีชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ Factsheet

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จํากัด ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2566
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เวียดนาม ทริกเกอร์ 7M1

Principal Vietnam Trigger 7M1 Fund  (PRINCIPAL VNTG7M1)

ประเภทกองทุนรวม / กลุ่มกองทุนรวม
ประเภทกองทุน : กองทุนรวมผสม , Trigger Fund ,กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ

กลุ่มกองทุนรวม : Vietnam Equity

นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน
- กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในตราสารแห่งทุน ตราสารแห่งหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หน่วยลงทุนของกองทุนรวม 
ETF หน่วย CIS หน่วย Property หน่วย REITs หน่วย Infra เงินฝาก และ/หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก โดยกอง
ทุนจะพิจารณาปรับสัดส่วนการลงทุนในแต่ละหลักทรัพย์ได้ตั้งแต่ 0-100% ของ NAV
- หลักทรัพย์ที่กองทุนจะลงทุนข้างต้นเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ประเทศ
เวียดนาม มีธุรกิจหลักหรือที่ได้รับผลประโยชน์จากการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศเวียดนาม และ/หรือหลัก
ทรัพย์หรือทรัพย์สินของผู้ประกอบการเวียดนามที่จดทะเบียนซื้อขายในประเทศอื่น
- สัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV
- ลงทุนใน Derivatives เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารการลง
ทุน (EPM) และ/หรือ Structured Note (ศึกษารายระเอียดเพิ่มเติมในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม)

กลยุทธ์ในการบริหารจัดการลงทุน

มุ่งหวังให้ได้ผลตอบแทนตามเป้าหมาย (Trigger)

ระดับความเสี่ยง

ลงทุนในตราสารทุน ตราสารหนี้ ทรัพย์สินทางเลือก และ/หรือหลัก
ทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นที่สํานักงาน ก.ล.ต.เห็นชอบ โดยเน้นลงทุนใน
ตราสารทุนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ของ NAV

ข้อมูลกองทุน
วันจดทะเบียนกองทุน วันที่ 8 เมษายน 2565

วันเริ่มต้น class N/A

นโยบายการจ่ายเงินปันผล ไม่จ่าย

อายุกองทุน 1 ปี 0 เดือน 22 วัน

ผู้จัดการกองทุน

คุณชาตรี มีชัยเจริญยิ่ง วันที่เริ่มบริหาร 8 เมษายน 2565

คุณปุณยนุช บุณยรัตพันธุ์ วันที่เริ่มบริหาร 8 เมษายน 2565

ผลการดําเนินงานและดัชนีชีวัดย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน (%ต่อปี) ดัชนีชีวัด
ดัชนี VN30 Total Return Index ในสกุลดอง สัดส่วน 100% (ปรับด้วย
ต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตรา แลกเปลี่ยน เพื่อเทียบกับค่าสกุลเงิน
บาท ณ วันที่ลงทุน ประมาณร้อยละ 85 และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน
เพื่อเทียบกับค่า สกุลบาท ณ วันที่คํานวณผลตอบแทน ประมาณร้อยละ 
15)

คําเตือน
• การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
• ผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ในช่วงเวลา 6 เดือนแรกได้
• 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 2.69% -5.36% 2.00% -28.55% N/A N/A N/A -29.88%

ดัชนีชี้วัด* 2.83% -6.59% -0.26% -28.04% N/A N/A N/A -27.33%

ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

ความผันผวนกองทุน 17.14% 17.14% 23.61% 25.45% N/A N/A N/A 25.23%

ความผันผวนดัชนีชี้วัด 18.88% 19.15% 24.77% 25.52% N/A N/A N/A 24.89%

ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปี จะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)

ตั้งแต่ วันที่ 9 เมษายน 2565 เป็นต้นไปใช้  VN30TR Index (THB) 15%  + VN30TR Index adjusted with hedging cost 85% 

ผลการดําเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต



PRINCIPAL VNTG7M1

การจัดสรรการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก
หลักทรัพย์แยกตามกลุ่มอุตสาหกรรม % ของ NAV

UNIT TRUST 36.06

ธนาคาร 30.59

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 6.71

เครื่องใช้ไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ 6.56

อัญมณีและเครื่องประดับ 6.19

การจัดสรรการลงทุนในต่างประเทศ 5 อันดับแรก
ประเทศ % ของ NAV

VIET NAM 71.61

THAILAND 20.49

SINGAPORE 7.93

ที่มา:  31 มีนาคม 2566

การซือหน่วยลงทุน การขายคืนหน่วยลงทุน
วันทําการซือ : อื่น ๆ โปรดระบุ วันทําการขายคืน : เมื่อถึง Trigger

เวลาทําการ : ตั้งแต่เวลาเริ่มทําการ
ถึงเวลา 12.00 น.

เวลาทําการ : ตั้งแต่เวลาเริ่มทําการ
ถึงเวลา 12.00 น.

การซือครังแรกขันตํ่า : 1,000.00 บาท การขายคืนขันตํ่า : ไม่กําหนด

การซือครังถัดไปขันตํ่า : 1,000.00 บาท ยอดคงเหลือขันตํ่า ไม่กําหนด

ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน :

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

หมายเหตุ วันทําการซื้อหน่วยลงทุน: ไม่เปิดให้ซื้อหลัง IPO
วันทําการขายคืน: การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ ดังนี้
ครั้งที่ 1 บริษัทจัดการจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติเมื่อกองทุนมีมูลค่าไม่ตํ่ากว่า 10.35 บาท โดยจะรับซื้อคืนเพียง
ครั้งเดียวนับตั้งแต่วันจดทะเบียนกองทุน
เมื่อมูลค่าหน่วยลงทุนไม่ตํ่ากว่า 10.35 บาท และบริษัทจัดการสามารถรวบรวมเงินสดหรือตราสารสภาพคล่องในสกุลบาท
ได้เพียงพอเพื่อรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติตามที่ระบุในโครงการ 
ครั้งที่ 2 บริษัทจัดการจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติเมื่อเกิดเหตุตามเงื่อนไขการเลิกกองทุน คือ 
(1) เมื่อกองทุนมีมูลค่าหน่วยลงทุนมากกว่าหรือเท่ากับ 10.75 บาท และ
(2) บริษัทจัดการสามารถรวบรวมเงินสดหรือตราสารสภาพคล่องในสกุลบาทได้เพียงพอเพื่อรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
ให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่ระบุในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะพิจารณารับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติภายใน 5 วัน
ทําการนับแต่วันที่เกิดเหตุการณ์ตามเงื่อนไขการเลิกกองทุน
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามปกติ
บริษัทจัดการจะไม่เปิดรับคําสั่งขายคืนหน่วยลงทุนใน 7 เดือนแรกนับจากวันจดทะเบียนกองทุน 
อย่างไรก็ดี กรณีที่ไม่เกิดเหตุตามเงื่อนไขการเลิกกองทุน ภายใน 7 เดือนนับจากวันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุน
รวม บริษัทจัดการจะเปิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอีกครั้งในวันทําการแรกถัดจากวันครบกําหนดระยะเวลา 7 เดือน นับตั้งแต่
วันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทําการตั้งแต่เริ่ม
ทําการ – 12.00 น. (ตั้งแต่วันที่ 8 พ.ย. 2565 เป็นต้นไป)
ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในหนังสือชี้ชวนส่วนโครงการกองทุน

ข้อมูลเชิงสถิติ
Maximum Drawdown -42.25

Recovering Period N/A

FX Hedging 60.32

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน 154.63

Sharpe Ratio -1.13

Alpha -0.34

Beta 0.95

Tracking Error N/A

อายุเฉลี่ยของตราสารหนี N/A

Yield to Maturity N/A

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียม สูงสุดไม่เกิน เก็บจริง

การจัดการ 2.1400% 1.6050%

รวมค่าใช้จ่าย 6.2200% 2.0260%

หมายเหตุ ค่าธรรมเนียมเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทํานองเดียวกันไว้แล้ว
หมายเหตุ: ในระยะเวลา 7 เดือนแรกนับจากวันที่จดทะเบียนทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม  บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่า
ธรรมเนียมการจัดการและค่าธรรมเนียมนายทะเบียนในอัตราร้อยละต่อปีของมูลค่าที่จดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุน
รวม โดยทางบัญชีจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนทั้งจํานวนในวันจดทะเบียน และเรียกเก็บจากกองทุน ภายในระยะเวลา
ไม่เกิน 90 วันนับจากวันที่จดทะเบียนกองทุน 
กรณีที่ไม่เกิดเหตุตามเงื่อนไขการเลิกกองทุน ภายใน 7 เดือน นับจากวันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม บริษัท
จัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการและค่าธรรมเนียมนายทะเบียนในอัตราร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกอง
ทุน
*โปรดศึกษารายระเอียดเพิ่มเติมในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซือขาย)
ค่าธรรมเนียม สูงสุดไม่เกิน เก็บจริง

การขาย 2.1400% 1.0700%

การรับซือคืน 1.0700% ยกเว้น

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า 2.1400% 1.0700%

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก 1.0700% ยกเว้น

การโอนหน่วย ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ

หมายเหตุ ค่าธรรมเนียมเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทํานองเดียวกันไว้แล้ว



Unit Trust Equity - VND 19.78

Unit Trust - Equity - Domestic 16.28

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ 9.90

สินทรัพย์อื่น (รายการค้างรับ/ค้างจ่าย) 0.99

หุ้นสามัญ 0.34

ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรก
ชื่อทรัพย์สิน % ของ NAV

Unit Trust - Equity - Domestic : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิ
เพิล จํากัด : PRINCIPAL VNEQ-X

16.28

Unit Trust Equity - VND : VietFund Management : FUEVFVND VN 10.02

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

9.76

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ : ธนาคารกสิกรไทย จํากัด(มหาชน) : SA-VND-
VNTG7M1

7.93

Stock : Housing Development Bank : HDB VN 7.32

สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน
การกระจายการลงทุน % ของ NAV

Stock 52.72

สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน
การกระจายการลงทุน % ของ NAV

Stock 52.72



PRINCIPAL VNTG7M1

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

Recovering Period ระยะเวลาการฟื้นตัว เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบถึงระยะเวลาตั้งแต่การขาดทุนสูงสุดจนถึงระยะเวลาที่ฟื้นกลับมาที่เงินทุนเริ่มต้นใช้ระยะเวลานานเท่าใด

FX Hedging เปอร์เซ็นต์ของการลงทุนในสกุลเงินต่างประเทศที่มีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน ความถี่ของการซื้อขายหลักทรัพย์ในพอร์ตกองทุนในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่ง โดยคํานวณจากมูลค่าที่ตํ่ากว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อหลักทรัพย์กับ
ผลรวมของมูลค่าการขายหลักทรัพย์ของกองทุนรวมในรอบระยะเวลา 1 ปีหารด้วยมูลค่า NAV ของกองทุนรวมเฉลี่ยในรอบระยะเวลาเดียวกัน กองทุนรวมที่มีค่า portfolio turnover สูง บ่งชี้
ถึงการซื้อขายหลักทรัพย์บ่อยครั้งของผู้จัดการกองทุนและทําให้มีต้นทุนการซื้อขายหลักทรัพย์ที่สูง จึงต้องพิจารณาเปรียบเทียบกับผลการดําเนินงานของกองทุนรวมเพื่อประเมินความคุ้มค่า
ของการซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าว

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

Alpha ผลตอบแทนส่วนเกินของกองทุนรวมเมื่อเปรียบเทียบกับดัชนีชี้วัด (benchmark) โดยค่า Alpha ที่สูง หมายถึง กองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนได้สูงกว่าดัชนีชี้วัด ซึ่งเป็นผลจาก
ประสิทธิภาพของผู้จัดการกองทุนในการคัดเลือกหรือหาจังหวะเข้าลงทุนในหลักทรัพย์ได้อย่างเหมาะสม

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

Tracking Error อัตราผลตอบแทนของกองทุนมีประสิทธิภาพในการเลียนแบบดัชนีชี้วัด โดยหาก tracking error ตํ่า หมายถึงกองทุนรวมมีประสิทธิภาพในการสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียง
กับดัชนีชี้วัด กองทุนรวมที่มีค่า tracking error สูง จะมีอัตราผลตอบแทนโดยเฉลี่ยห่างจากดัชนีชี้วัดมากขึ้น

Yield to Maturity อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้โดยถือจนครบกําหนดอายุ ซึ่งคํานวณจากดอกเบี้ยที่จะได้รับในอนาคตตลอดอายุตราสารและเงินต้นที่จะได้รับคืน นํามาคิด
ลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน โดยใช้วัดอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารหนี้ คํานวณจากค่าเฉลี่ยถ่วงนํ้าหน้กของ Yield to Maturity ของตราสารหนี้แต่ละตัวที่กองทุนมีการลงทุน และเนื่อง
จาก Yield to Maturity มีหน่วยมาตรฐานเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อปี จึงสามารถนําไปใช้เปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนระหว่างกองทุนรวามตราสารหนี้ที่มีนโยบายถือครองตราสารหนี้จนครบ
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 กฎระเบียบ และนโยบายของประเทศ 

นอกจากน้ีทางการของต่างประเทศอาจออกมาตรการในภาวะทีเ่กดิวกิฤตการณ์ ทําใหก้องทุนไม่สามารถนําเงนิกลบัเขา้มาในประเทศ ซึง่อาจส่งผลใหผู้ล้งทุนไม่ได้รบั

เงนิคนืตามระยะเวลาทีก่ําหนด 

แนวทางการบริหารความเส่ียง :  

บรษิทัจดัการจะตดิตามความเคลื่อนไหวของประเทศ และวเิคราะหห์ากมกีารเปลีย่นแปลงอยา่งมนัียสาํคญั โดยบรษิทัจดัการจะพจิารณาปรบัเปลีย่นแผนการลงทุนให้

เหมาะสมกบัสภาวการณ์ 

2.  ความเส่ียงทางธรุกิจ  (Business  Risk)  

 ความเสีย่งทีเ่กดิจากการดําเนินงานของบรษิทัผูอ้อกหุน้อนัเน่ืองมาจากผลการดําเนินงานหรอืฐานะการเงนิ รวมทัง้ ความสามารถในการทํากาํไรและนโยบายการ  

 จ่ายเงนิปันผลของบรษิทัผูอ้อกหุน้ ซึง่อาจมผีลกระทบต่อราคาซื้อ/ขายหุน้ อย่างไรกต็าม บรษิทัจดัการจะพจิารณาคดัเลอืกหลกัทรพัยท์ีล่งทุน โดยการวเิคราะหข์อ้มลู  

 เกีย่วกบัผลการดาํเนินงานหรอืฐานะการเงนิของบรษิทัผูอ้อกตราสารเพื่อประกอบการตดัสนิใจลงทุน และตดิตามขอ้มลูขา่วสารทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทัผูอ้อกตราสารอย่าง 

 ใกลช้ดิและสมํ่าเสมอ หากมกีารเปลีย่นแปลงผลการดาํเนินงานหรอืฐานะทางการเงนิของบรษิทัผูอ้อกตราสารอยา่งมนัียสาํคญั บรษิทัจดัการจะพจิารณาปรบัเปลีย่น 

 แผนการลงทุนในหลกัทรพัยอ์ย่างเหมาะสม 

  แนวทางการบริหารความเส่ียง :  

  บรษิทัจดัการจะพจิารณาคดัเลอืกหลกัทรพัยท์ีล่งทุน โดยการวเิคราะหข์อ้มลูเกีย่วกบัผลการดําเนินงานหรอืฐานะการเงนิของบรษิทัผูอ้อกตราสาร เพื่อประกอบการ 

  ตดัสนิใจลงทุน และตดิตามขอ้มลูขา่วสารทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทัผูอ้อกตราสารอยา่งใกลช้ดิและสมํ่าเสมอ หากมกีารเปลีย่นแปลงผลการดาํเนินงานหรอืฐานะทางการเงนิ   

  ของบรษิทัผูอ้อกตราสารอย่างมนัียสาํคญั บรษิทัจดัการจะพจิารณาปรบัเปลีย่นแผนการลงทุนในหลกัทรพัยอ์ยา่งเหมาะสม 

3.  ความเส่ียงจากความผนัผวนของราคาตราสาร (Market Risk): 

สภาวะตลาดของตลาดหุ้นอาจมคีวามผนัผวนได้ตลอดเวลา โดยอาจขึน้อยู่กบัแนวโน้มของอตัราดอกเบี้ย ความผนัผวนของค่าเงนิ ปัจจยัพื้นฐานทางเศรษฐกจิ ผล

ประกอบการของบรษิทัผูอ้อกตราสาร ปรมิาณการซือ้ขายหุน้ เป็นตน้ ซึง่สง่ผลใหร้าคาหุน้ทีก่องทุนไดล้งทุนไวอ้าจเพิม่ขึน้หรอืลดลงไดต้ลอดเวลา 

แนวทางการบริหารความเส่ียง :  

บรษิทัจดัการจะพจิารณาการลงทุนในหลกัทรพัย์โดยมสีดัส่วนการลงทุนที่เหมาะสมและสอดคล้องกบันโยบายการลงทุนของกองทุน โดยคํานึงถงึสถานการณ์ทาง

เศรษฐกจิ การเมอืง และภาวะตลาดเงนิซึง่อาจส่งผลกระทบต่อการลงทุน 

4. ความเส่ียงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity Risk): 

 เน่ืองจากสภาพและขนาดของตลาดหุน้ของประเทศเวยีดนามในปัจจุบนัซึง่เป็นตลาดทีก่าํลงัพฒันา มจํีานวนครัง้และปรมิาณการซื้อขายเปลีย่นมอืของตราสารต่ํา รวม  

 ไปถงึการมขีอ้จํากดัของสดัส่วนการถอืครองหุน้โดยนักลงทุนต่างชาต ิ(foreign ownership limit)  ซึง่อาจทําใหก้ารซื้อหรอืขายหุน้ไม่ไดใ้นช่วงเวลาทีต่อ้งการหรอือาจ  

 ไม่ไดร้าคาตามทีค่าดหวงัเอาไว ้และอาจมคี่าใชจ่้ายค่าส่วนต่างราคาสาํหรบันักลงทุนต่างชาต ิshare price premium 

 แนวทางการบริหารความเส่ียง :   

 บรษิทัจดัการจะพจิารณาลงทุนในหลกัทรพัยท์ีม่สีภาพคล่องใหส้อดคลอ้งกบัประเภท ลกัษณะและนโยบายการลงทุนของกองทุนอยา่งเหมาะสม เพื่อใหม้คีวามคล่องตวั  

 ในการบรหิารกองทุน ทัง้น้ีแนวทางการบรหิารความเสีย่งจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร จะขึน้อยู่กบัการพจิารณาตดัสนิใจของบรษิทัจดัการโดยคาํนึงถงึ  

 ประโยชน์สงูสุดของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นสาํคญั 

5.  ความเส่ียงด้านอตัราแลกเปลี่ยน (Currency/Exchange Rate Risk) 

 ความเสีย่งทีเ่กดิจากความแตกต่างของอตัราแลกเปลีย่นระหวา่งสกลุเงนิ ซึง่อาจทําใหผ้ลตอบแทนทีไ่ดจ้ากการลงทุนเมื่อคดิเป็นเงนิบาทแตกต่างไปจากผลตอบแทนที ่

 เกดิขึน้จากสกุลเงนิของประเทศเวยีดนาม (local currency) ซึง่กองทุนอาจไดร้บัผลขาดทุนจากอตัราแลกเปลีย่นหรอืไดร้บัเงนิคนืต่ํากว่าเงนิลงทุนเริม่แรกได ้

 แนวทางการบริหารความเส่ียง :  

 กองทุนอาจพจิารณาใชเ้ครื่องมอืป้องกนัความเสีย่งดา้นอตัราแลกเปลีย่นตามความเหมาะสม ทัง้น้ีกองทุนอาจไม่จําเป็นตอ้งปิดฐานะเงนิตราต่างประเทศ ซึง่ขึน้อยู่กบัดุลย  

 พนิิจของผูจ้ดัการกองทุนเหน็เหมาะสม อยา่งไรกต็าม การทําธุรกรรมป้องกนัความเสีย่งอาจมตีน้ทุน ซึง่ทําใหผ้ลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากตน้ทุนทีเ่พิม่ขึน้ 

6.  ความเส่ียงเก่ียวกบัการลงทุนใน Frontier Market 

 การลงทุนในหลกัทรพัยข์องประเทศ Frontier Market ซึง่เป็นประเทศทีอ่ยู่ในระดบัก่อนการพฒันาเป็นตลาดเกดิใหม่ (emerging markets) จะมคีวามเสีย่งในระดบัทีส่งูกวา่  

 การลงทุนในประเทศตลาดเกดิใหม่และประเทศทีพ่ฒันาแลว้ (developed markets) ความเสีย่งดงักล่าวอาจส่งผลกระทบต่อหลกัทรพัยท์ีก่องทุนลงทุน เช่น ความเสีย่งทีเ่กดิ   

 จากกฎเกณฑแ์ละขอ้กําหนดในการลงทุนหรอืการเรยีกคนืทรพัยส์นิหรอืสทิธกิลบัคนืสู่ประเทศนัน้ๆ (investment and repatriation restrictions) ความเสีย่งทีเ่กดิจากความ 

 ผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่น ความเสีย่งเกีย่วกบัสกุลเงนิทอ้งถิน่ ความเสีย่งทีเ่กดิจากโอกาสทีต่ลาดในประเทศนัน้จะเกดิความผนัผวนอย่างผดิปกตเิมื่อเทยีบกบัประเทศที ่

 พฒันาแล้ว ความเสีย่งจากการแทรกแซงของภาครฐัต่อภาคเอกชน ความจํากดัขอ้มูลที่เปิดเผยต่อผูล้งทุน หรอืระดบัความเคร่งครดัในกฎเกณฑ์ทีต่ํ่ากว่าในการเปิดเผย 

 ขอ้มูลต่อผูล้งทุน การกํากบัดูแลการซื้อขายหลกัทรพัย ์ความจํากดัในจํานวนตราสารที่มสีภาพคล่องเมื่อเทยีบกบัตลาดในประเทศที่พฒันาแล้ว ระดบัการพฒันาในระบบ 

 เศรษฐกจิและการเมอืงในระดบันานาชาต ิมาตรฐานการกํากบัดูแลกจิการและการรายงานทางการเงนิของบรษิทัจดทะเบยีน ตน้ทุนในการทําธุรกรรม เป็นตน้ 

 

 

 

 

 

ความเส่ียงและแนวทางการบริหารความเส่ียงในการลงทุนของกองทุนรวม 



7. ความเส่ียงด้านภาษี (Tax Considerations)  

การเปลีย่นแปลงทีเ่กีย่วกบัภาษใีนประเทศเวยีดนาม หรอืนโยบายทีเ่กีย่วขอ้งกบัภาษแีละการลงทุนของประเทศเวยีดนาม ทีม่ผีลต่อผูล้งทุนทัง้ในประเทศและต่างประเทศ อาจมี

ผลกระทบต่อมลูค่าเงนิลงทุนของกองทุน หรอืกระทบต่อความสามารถในการสร้างผลตอบแทนใหผู้ล้งทุน และผลตอบแทนจากการลงทุนของผูล้งทุนต่างประเทศอาจแตกต่าง

จากผลตอบแทนทีผู่ล้งทุนในประเทศไดร้บั 

ความเส่ียงจากการบริหารจดัการเชิงรกุ (Active Management) ผูจ้ดัการกองทุนจะพจิารณาเลอืกลงทุนในหลกัทรพัยร์ายตวั และกําหนดสดัสว่นการลงทุนที่เหมาะสมกบั

สถานการณ์แต่ละขณะ ทัง้น้ี เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงคใ์นการลงทุนของกองทุน โดยการบรหิารจดัการเชงิรุกดงักล่าว ความสามารถในการบรหิารจดัการกองทุนของผูจ้ดัการ

กองทุนมสี่วนสาํคญัโดยจะมกีระบวนการวเิคราะหแ์ละจดัการความเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้งกบัการลงทุนของกองทุน แต่มไิดร้บัประกนัว่าจะไดผ้ลสาํเรจ็ตามเป้าหมาย   
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