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กองทุนเปิ ดพรินซิ เพิ ล เวียดนำม ทริกเกอร์ 7M1
Principal Vietnam Trigger 7M1 Fund
PRINCIPAL VNTG7M1
กองทุนรวมผสม
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั กำรกองทุน พริ นซิ เพิ ล จำกัด กองทุนรวมที่มีนโยบำยเปิ ดให้มกี ำรลงทุนในกองทุนรวมอื่น
ภำยใต้บลจ.เดียวกัน (Cross Investing Fund)
กำรเข้ำร่วมต่อต้ำนทุจริ ต : ได้รบั กำรรับรอง CAC
กองทุนรวมที่เน้ นลงทุนแบบมีควำมเสี่ยงต่ำงประเทศ
ผู้ลงทุนไม่สำมำรถขำยคืนหน่ วยลงทุนได้ในช่วงเวลำ 7 เดือนแรกได้
ดังนัน้ หำกมีปัจจัยลบที่ส่งผลกระทบต่อกำรลงทุนดังกล่ำว ผู้ลงทุนอำจสูญเสียเงิ นลงทุนจำนวนมำก

คุณกำลังจะลงทุนอะไร?
กองทุนรวมนี้ เหมำะกับใคร?
คุณต้องระวังอะไรเป็ นพิเศษ?
สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน

ค่ำธรรมเนี ยม
ผลกำรดำเนินงำน
ข้อมูลอื่นๆ
กำรลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่กำรฝำกเงิน
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คุณกำลังจะลงทุนอะไร?
นโยบำยกำรลงทุน
กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในตราสารแห่งทุน ตราสารแห่งหนี้ ตราสารกึ่งหนี้ก่งึ ทุน หน่ วยลงทุนของกองทุน รวม ETF
หน่ วย CIS หน่ วย Property หน่วย REITs หน่ วย Infra เงินฝาก และ/หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก และ/หรือหลักทรัพย์
หรือทรัพย์สนิ อื่นๆ ตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนดหรือให้ความเห็นชอบ โดยหลักทรัพย์ทก่ี องทุนจะลงทุน
ข้างต้นต้องเป็ นหลักทรัพย์ท่จี ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือมีธุรกิจหลักในประเทศเวียดนาม และ/หรือที่ได้รบั
ผลประโยชน์ จากการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศเวียดนาม รวมถึง หลักทรัพ ย์ของผู้ประกอบการเวียดนามที่จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศอื่น โดยกองทุนจะพิจารณาปรับสัดส่วนการลงทุน ในแต่ละหลักทรัพย์ได้ตงั ้ แต่รอ้ ยละ
0 ถึง ร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม ซึง่ สัดส่วนการลงทุนขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของผูจ้ ดั การกองทุนและ
ตามความเหมาะสมกับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ
กองทุนจะมี net exposure ทีเ่ กี่ยวข้องกับความเสีย่ งต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปี บญ
ั ชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่า
ทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน
ทัง้ นี้ กองทุนจะลงทุนในหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษทั จัดการไม่เกินร้อยละ 79
ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน และกองทุนรวมอื่นสามารถลงทุนหรือมีไว้ซ่งึ หน่ วยลงทุนของกองทุนรวมใดๆ ทีอ่ ยู่
ภายใต้การบริหารจัดการของบริษทั จัดการได้อกี ไม่เกิน 1 ทอด อย่างไรก็ดี ห้ามมิให้กองทุนรวมปลายทางลงทุนย้อนกลับ
ในกองทุนรวมต้นทาง (circle investment)
กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio
Management) และเพื่อป้ องกันความเสีย่ ง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศโดยขึน้ อยู่กบั ดุลยพิ นิจ
ของผู้จดั การกองทุน ซึ่งพิจารณาจากสภาวะของตลาดการเงินในขณะนัน้ และปั จจัยอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น ทิศทางราคา
หลักทรัพย์ ทิศทางอัตราดอกเบีย้ และสภาวะอัตราแลกเปลีย่ น รวมถึงค่าใช้จ่ายในการป้ องกันความเสีย่ ง เป็ นต้น
กองทุนมีเงื่อนไขการเลิกกองทุน คือ เมื่อ กองทุนมีมูลค่าหน่ วยลงทุน ณ วันใดไม่ต่ ากว่า 10.75 บาท และทรัพย์สนิ ของ
กองทุนทีจ่ ะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัตจิ ะต้องเป็ นเงินสดหรือตราสารสภาพคล่องในสกุลบาทเพียงพอทีจ่ ะชาระค่า
รับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัตใิ ห้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนตามทีร่ ะบุในโครงการ
ทัง้ นี้ กรณีท่ไี ม่เกิดเหตุตามเงื่อนไขการเลิกกองทุนภายใน 7 เดือนนับจากวันจดทะเบียนกองทรัพย์สนิ เป็ นกองทุนรวม
บริษทั จัดการจะเปิ ดให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนสามารถทาการขายคืนหน่ วยลงทุนได้ทุกวันทาการซื้อขายทีบ่ ริษทั จัดการกาหนด
และหาก ณ วันใดก็ตามที่กองทุนมีมูลค่าหน่ วยลงทุนไม่ต่ ากว่า 10.75 บาท บริษัทจัดการจะดาเนินการเลิกกองทุน ตาม
เงือ่ นไขทีบ่ ริษทั จัดการกาหนด
อย่างไรก็ตาม ผลตอบแทนที่ผู้ถือหน่ วยลงทุนจะได้รบั จากการรับซื้อคืนหน่ วยลงทุนอัตโนมัติเมื่อคานวณเป็ นมูลค่าต่อ
หน่ วยลงทุน อาจต่ ากว่า 10.75 บาท ได้เนื่ องจากการกันเงิน สารองสาหรับค่าใช้จ่ายของกองทุ น (ถ้ามี) หรือหากเกิด
เหตุการณ์ไม่ปกติหรือสภาวะเศรษฐกิจมีความผันผวนอย่างมีนัยสาคัญ หรือราคาหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ ทีก่ องทุนลงทุน
มีการปรับตัวขึน้ ลงในระหว่างทีก่ องทุนดาเนินการจาหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ ดังกล่าว หรือเกิดจากการเปลีย่ นแปลง
ของอัตราแลกเปลีย่ นในขณะนัน้
กลยุทธ์ในกำรบริหำรกองทุน
มุ่งหวังให้ได้ผลตอบแทนตามเป้ าหมาย (Trigger)
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กองทุนรวมนี้ เหมำะกับใคร?
- ผูล้ งทุนทีเ่ ข้าใจว่ามูลค่าหน่วยลงทุนเป้ าหมายไม่ใช่การรับประกันผลตอบแทนจากการลงทุน และไม่สามารถขายหน่วยลงทุน
คืนได้ในช่วงเวลา 7 เดือนแรก
- ผู้ลงทุ นที่ต้องการกระจายการลงทุนไปยัง หลักทรัพย์ท่เี กี่ยวข้องกับ ประเทศเวียดนามโดยเข้าใจความผันผวนและยอมรับ

ความเสีย่ งของการลงทุนในหลักทรัพย์ทเ่ี กีย่ วข้องกับประเทศเวียดนาม และรับความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ นได้
- ผูล้ งทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ท่กี องทุนไปลงทุนซึ่งอาจปรับตัวสูงขึ้นหรือลดลงจนต่ ากว่ามูลค่าที่
ลงทุนและทาให้ขาดทุนได้
- ผูท
้ ่ตี ้องการกระจายการลงทุนไปยังต่างประเทศและสามารถรับความเสีย่ งจากการลงทุนในตราสารทุนในต่างประเทศโดย
ยอมรับความผันผวนทัง้ ในระยะสัน้ และระยะยาวได้

กองทุนรวมนี้ ไม่เหมำะกับใคร
- ผูท้ ต่ี อ้ งการไถ่ถอนหน่วยลงทุนเพื่อรับเงินในช่วงเวลา 7 เดือน
- ผูล้ งทุนทีเ่ น้นการได้รบั ผลตอบแทนในจานวนเงินทีแ่ น่นอนหรือรักษาเงินต้นให้อยู่ครบ

ทำอย่ำงไรหำกยังไม่เข้ำใจนโยบำย และควำมเสี่ยงของกองทุนนี้
-

อ่ำนหนังสือชีช้ วนฉบับเต็มหรือสอบถำมผูส้ นับสนุนการขายและบริษทั จัดการ

-

อย่ำลงทุนหากไม่เข้าใจลักษณะและความเสีย่ งของกองทุนรวมนี้ดพี อ
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คุณต้องระวังอะไรเป็ นพิเศษ?
- การกาหนดเป้ าหมายมูลค่าหน่วยลงทุนไม่ต่ากว่า 10.75 บาท เป็ นเพียงเงือ่ นไขในการเลิกกองทุน ไม่ใช่การรับประกัน

-

-

-

-

-

ผลตอบแทน และผูล้ งทุนไม่สามารถขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกจากกกองทุนนี้ในช่วงระยะเวลา 7 เดือนแรก
นับตัง้ แต่วนั จดทะเบียนกองทรัพย์สนิ เป็ นกองทุนรวมได้
จานวนเงินที่ผู้ถือหน่ วยลงทุน จะได้รบั เมื่อเกิดเหตุกรณ์ ตามเงื่อนไขการเลิกกองทุน เมื่อคานวณเป็ นมูลค่าต่อหน่ วย
ลงทุนอาจต่ากว่า 10.75 บาทได้
ในกรณีทก่ี องทุนเข้าเงื่อนไขการเลิกกองทุน บริษทั จัดการจะทาการรับซื้อคืนหน่ วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้แก่ผถู้ อื หน่ วย
ลงทุ น ตามวิธีการที่ระบุ อยู่ในรายละเอียดโครงการ ภายใน 5 วัน ท าการนับ แต่ วนั ที่เกิดเหตุก ารณ์ ต ามเงื่อ นไขการ
เลิกกองทุน
เนื่ อ งจากกองทุ น นี้ เป็ น กองทุ น ที่เน้ น ลงทุ น ในต่ างประเทศ จึงอาจได้รบั ผลกระทบจากการเปลี่ย นแปลงของราคา
หลักทรัพย์ทก่ี องทุนลงทุน ซึง่ เป็ นปั จจัยหลักทีม่ ผี ลกระทบอย่างมีนัยสาคัญต่อเงินลงทุนของผูล้ งทุน
กองทุนรวมนี้ลงทุนกระจุกตัวในประเทศเวียดนาม ผูล้ งทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสีย่ งของพอร์ตการลงทุน
โดยรวมของตนเองด้วย
การเปลี่ย นแปลงของราคาหลัก ทรัพ ย์ท่ีก องทุ น ลงทุ น อัน เนื่ อ งมาจากการเปลี่ย นแปลงของภาวะเศรษฐกิจ สังคม
และการเมืองของประเทศทีล่ งทุน ซึง่ เป็ นปั จจัยหลักทีม่ ผี ลกระทบอย่างมีนัยสาคัญต่อเงินลงทุนของผูล้ งทุน
กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้ องกันความเสีย่ งทีเ่ กีย่ วข้องกับอัตราแลกเปลีย่ นเงินตรา
ทีอ่ าจเกิดขึน้ ได้จากการลงทุนในต่างประเทศตามความเหมาะสมและสภาวการณ์ในแต่ละขณะ ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุน
หรือได้รบั กาไรจากอัตราแลกเปลี่ยนซึ่งกองทุนหลักอาจได้รบั ผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน หรือได้รบั เงินคืนต่ากว่า
เงินลงทุนเริม่ แรกได้
กองทุนอาจลงทุนในหรือมีไว้ซ่งึ สัญญาซื้อขายล่วงหน้ า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารการลงทุน (EPM) ทาให้
กองทุนรวมนี้มคี วามเสีย่ งมากกว่ากองทุนรวมอื่นทีล่ งทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง เนื่องจากใช้เงินลงทุนในจานวนที่
น้อยกว่า จึงมีกาไร/ขาดทุนสูงกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์อา้ งอิงโดยตรง จึงเหมาะสมกับผูล้ งทุนทีต่ ้องการผลตอบแทน
สูงและรับความเสีย่ งได้สงู กว่าผูล้ งทุนทัวไป
่
กองทุนอาจจะลงทุนในตราสารทีม่ ลี กั ษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ซึง่ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์
หรือได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กองทุนจึงมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมที่ลงทุนใน
หลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง เนื่องจากใช้เงินลงทุนในจานวนที่น้อยกว่าจึงมีกาไร/ขาดทุนสูงกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์
อ้างอิงโดยตรง
บริษทั จัดการ อาจมีความจาเป็ นทีต่ อ้ งเปิ ดเผยข้อมูลผูร้ บั ผลประโยชน์ (Beneficial Owner) ไปยังบริษทั หลักทรัพย์และ/
หรือบริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนในต่างประเทศ โดยอ้างอิงการปฏิบตั ติ ามกฎหมายของต่างประเทศ
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หมำยเหตุ กองทุนจะป้ องกันควำมเสี่ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยน (Hedging) ตำมดุลยพิ นิจของผู้จดั กำรกองทุน
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ปัจจัยควำมเสี่ยงที่สำคัญ
ควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนของมูลค่ำหน่ วยลงทุน (Market Risk)
ความผันผวนของผลการ
<5%
5-10%
10-15%
15-25%
ดาเนินงาน (SD)
ต่า
*ค่า SD แสดงความผันผวนของกองทุนย้อนหลัง 5 ปี (หรือตัง้ แต่จดั ตัง้ กองทุน กรณียงั ไม่ครบ 5 ปี )
กลุ่มหุน้ ทีเ่ น้นลงทุน

General

Large Cap

Mid/Small Cap

ต่า
ควำมเสี่ยงจำกกำรกระจุกตัว (High Concentration Risk)
การกระจุกตัวลงทุนใน
10-20%
≤10%
ผูอ้ อกตราสารรวม
ต่า
การกระจุกตัวลงทุนใน
หมวดอุตสาหกรรม

≤20%

≤20%

สูง

Sector
สูง

20-50%

50-80%

>80%
สูง

20-50%

50-80%

ต่า

การกระจุกรายประเทศรวม

>25%

>80%
สูง

20-50%

50-80%

ต่า

>80%
สูง

หมายเหตุ: กองทุนมีการกระจุกตัวในประเทศเวียดนาม

ควำมเสี่ยงจำกกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำแลกเปลี่ยน (Exchange Rate Risk)
การป้ องกันความเสีย่ ง FX

ทัง้ หมด/เกือบทัง้ หมด
ต่า

บางส่วน

ดุลยพินิจ

ไม่ป้องกัน
สูง

หมายเหตุ: กองทุนมีการป้ องกันความเสีย่ งจากการเปลีย่ นแปลงของอัตราแลกเปลีย่ นคิดเป็ น
0% - 100% ของเงินลงทุนในต่างประเทศ
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สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน
ชื่อทรัพย์สินและกำรลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก

ค่ำธรรมเนี ยม
*ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนทีค่ ุณจะได้รบั
ดังนัน้ คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวก่อนการลงทุน *

ค่ำธรรมเนี ยมที่เรียกเก็บจำกกองทุนรวม (% ต่อปี ของ NAV)*

* ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายดังกล่าว เป็ นอัตราทีร่ วมภาษีมลู ค่าเพิม่ ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่นื ใดในทานองเดียวกันไว้แล้ว
ทัง้ นี้ เพื่อประโยชน์ของกองทุน
หมายเหตุ :
- ในระยะเวลา 7 เดือน แรกนับจากวันทีจ่ ดทะเบียนทรัพย์สนิ เป็ นกองทุนรวม บริษทั จัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการในอัตรา
ร้อยละ 1.605 ต่อปี ของมูลค่าที่จดทะเบียนกองทรัพย์สนิ เป็ นกองทุนรวม โดยทางบัญชีจะรับรูเ้ ป็ นค่าใช้จ่ายของกองทุนทัง้ จานวนใน
วันจดทะเบียน และเรียกเก็บจากกองทุนภายในระยะเวลาไม่เกิน 90 วัน นับจากวันทีจ่ ดทะเบียนกองทุน กรณีทไ่ี ม่เกิดเหตุตามเงื่อนไข
การเลิกกองทุน ภายใน 7 เดือน นับจากวันจดทะเบียนกองทรัพย์สนิ เป็ นกองทุนรวม บริษทั จัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการ
ในอัตราร้อยละ 1.605 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน
- ในระยะเวลา 7 เดือน แรกนับจากวันทีจ่ ดทะเบียนทรัพย์สนิ เป็ นกองทุนรวม บริษทั จัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนายทะเบียนในอัตรา
ร้อยละ 0.321 ต่อปี ของมูลค่าที่จดทะเบียนกองทรัพย์สนิ เป็ นกองทุนรวม โดยทางบัญชีจะรับรูเ้ ป็ นค่าใช้จ่ายของกองทุนทัง้ จานวนใน
วันจดทะเบียน และเรียกเก็บจากกองทุน ภายในระยะเวลาไม่เกิน 90 วัน นับจากวันทีจ่ ดทะเบียนกองทุน กรณีทไ่ี ม่เกิดเหตุตามเงื่อนไข
การเลิกกองทุน ภายใน 7 เดือน นับจากวันจดทะเบียนกองทรัพย์สนิ เป็ นกองทุนรวม บริษทั จัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
ในอัตราร้อยละ 0.321 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน
- ในระยะเวลา 7 เดือนแรกนับจากวันจดทะเบียนทรัพย์สนิ เป็ นกองทุนรวม ค่าธรรมเนียมผูด้ ูแลผลประโยชน์จะเรียกเก็บในอัตรา ร้อยละ
0.10 ต่อปี ของมูลค่าที่จดทะเบียนกองทรัพย์สนิ เป็ นกองทุนรวม หลังจากนัน้ จะเรียกเก็บในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.10 ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน โดยจะคานวณเป็ นรายวันและเรียกเก็บจากกองทุนเป็ นรายเดือน ภายใน 10 วันทาการถัดจากวันสิ้นเดือน
หรือตามระยะเวลาทีบ่ ริษทั จัดการเห็นสมควร
- ทัง้ นี้ หากกองทุนลงทุนในหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกัน (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมการจัดการซ้าซ้อนกับกองทุนปลายทาง เช่น หากกองทุนต้นทางมีมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ 1,000 ล้านบาท และจัดสรรการ
ลงทุนไปยังกองทุนปลายทางจานวน 100 ล้านบาท บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการจากเงินลงทุน 1,000 ล้านบาท
ในอัตราทีก่ องทุนต้นทางกาหนดเท่านัน้ โดยกองทุนปลายทางจะไม่มกี ารเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการเพิม่ เติมอีก เป็ นต้น
- ในกรณีท่มี กี ารรับค่าธรรมเนียมอันเกิดจากกองทุนรวมในต่างประเทศที่กองทุนนี้ไปลงทุน บริษัทจัดการจะจ่ายคืนในรูปแบบใดๆ

ให้แก่กองทุนนี้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม (ถ้ามี)
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ค่ำธรรมเนี ยมที่เรียกเก็บจำกผู้ถือหน่ วย (% ของมูลค่ำซื้อขำย)*
รำยกำร

สูงสุดไม่เกิ น

ปัจจุบนั

ค่าธรรมเนียมการขายหน่วย
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วย
ค่าธรรมเนียมการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนเข้า
ค่าธรรมเนียมการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนออก
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย
ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์เมื่อมีการซื้อ
ขายสับเปลีย่ นหน่วยลงทุน
(เก็บเข้ากองทุน)
ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิใน
หน่วยลงทุน
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

ไม่เกินร้อยละ 2.14
ไม่เกินร้อยละ 1.07
ไม่เกินร้อยละ 2.14
ไม่เกินร้อยละ 1.07
ตามทีน่ ายทะเบียนเรียกเก็บ

ร้อยละ 1.07
ยกเว้น
ร้อยละ 1.07
ไม่เปิ ดให้สบั เปลีย่ นออกจากกองทุน
ตามทีน่ ายทะเบียนเรียกเก็บ

อัตราไม่เกินร้อยละ 0.54 ของมูลค่า
หน่วยลงทุน

ยกเว้น

ตามทีน่ ายทะเบียนเรียกเก็บ

ตามทีน่ ายทะเบียนเรียกเก็บ

ไม่เกินร้อยละ 3.21

ตามทีจ่ ่ายจริง

*ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายดังกล่าว เป็ นอัตราทีร่ วมภาษีมลู ค่าเพิม่ ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่นื ใดในทานองเดียวกันไว้แล้ว
บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน/ การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน/ การสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนกับผูล้ งทุนแต่ละกลุ่ม
ไม่เท่ากัน ตามประเภทของผูล้ งทุน ตามมูลค่าการซื้อหน่วยลงทุน ตามระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุน ตามช่องทางการซื้อขายหน่วยลงทุน หรื อตาม
เงื่อนไขที่บริษัทจัดการอาจกาหนดขึ้นในอนาคต เพื่อเป็ นการอานวยความสะดวก และเป็ นประโยช น์ ให้แ ก่ผู้ถือหน่ วยลงทุน ทัง้ นี้ จะเปิ ดเผยข้อมูล
ดังกล่าวในหนังสือชีช้ วนส่วนสรุปข้อมูลสาคัญ ทัง้ นี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขดังกล่าวบริษทั จัดการจะประกาศให้ผลู้ งทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า
7 วัน ณ ทีท่ าการของบริษทั จัดการ และ/หรือประกาศทางเว็บไซด์ของบริษทั จัดการ
ทัง้ นี้ หากกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกัน (กองทุนปลายทาง) บริษทั จัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขาย
และ/หรือค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนซ้าซ้อนกับกองทุนปลายทาง เช่น หากกองทุนต้นทางมีมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ 1,000 ล้านบาท และจัดสรร
การลงทุนไปยังกองทุนปลายทางจ านวน 100 ล้านบาท บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่ วยลงทุนจากเงินลงทุน 1,000 ล้านบาท
ในอัตราทีก่ องทุนต้นทางกาหนดเท่านัน้ โดยกองทุนปลายทางจะไม่มกี ารเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนเพิม่ เติมอีก เป็ นต้น
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ผลกำรดำเนินงำนในอดีต
* ผลการดาเนินงานในอดีต มิได้เป็ นสิง่ ยืนยันถึงผลการดาเนินงานในอนาคต *
1. แบบย้อนหลังตำมปี ปฏิ ทิน: N/A
2. ตัวชี้วดั ที่ใช้เปรียบเทียบผลกำรดำเนิ นงำนของกองทุน :
1. ดัชนี VN30 Total Return Index ในสกุลดอง ปรับด้วยต้นทุนการป้ องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับ
ค่าสกุลเงินบาท ณ วันทีล่ งทุน ตามสัดส่วนการทาสัญญาป้ องกัน ความเสีย่ งด้านอัตราแลกเปลีย่ นประมาณร้อยละ 85
และ
2. ดัชนี VN30 Total Return Index ในสกุลดอง ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลบาท ณ วันที่คานวณ
ผลตอบแทน ตามสัดส่วนทีไ่ ม่ได้ทาสัญญาป้ องกันความเสีย่ งด้านอัตราแลกเปลีย่ นประมาณร้อยละ 15

3. กองทุนนี้ เคยมีผลขำดทุนสูงสุดในช่วงเวลำ 5 ปี คือ *กรณีกองทุนจัดตัง้ ไม่ครบ 5 ปี จะแสดงค่าทีเ่ กิดขึน้ นับตัง้ แต่จดั ตัง้ กองทุน

4. ควำมผันผวนของผลกำรดำเนิ นงำน (Standard Deviation) คือ - ต่อปี
*กรณีกองทุนจัดตัง้ ไม่ครบ 5 ปี จะแสดงค่าทีเ่ กิดขึน้ นับตัง้ แต่จดั ตัง้ กองทุน

5. ควำมผันผวนของส่วนต่ำงผลกำรดำเนิ นงำนและดัชนี ชี้วดั (Tracking Error : TE) คือ 6. ประเภทกองทุนรวมเพื่อใช้เปรียบเทียบผลกำรดำเนิ นงำน ณ จุดขำย คือ Miscellaneous
7. ผลกำรดำเนิ นงำนย้อนหลังแบบปักหมุด -
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ข้อมูลอื่น ๆ
นโยบำยกำรจ่ำยเงิ นปันผล

ไม่จ่าย

ผู้ดแู ลผลประโยชน์
วันที่อนุมตั ิ จดั ตัง้
วันที่จดทะเบียน (ประมำณกำร)
อำยุโครงกำร
มูลค่ำที่ตรำไว้ต่อหน่ วย
จำนวนเงิ นลงทุนโครงกำร

ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)
24 มีนาคม 2565
8 เมษายน 2565
ไม่กาหนดอายุโครงการ เว้นแต่เข้าเงือ่ นไขการเลิกกองทุน
10.00 บาท
3,000 ล้านบาท

ซื้อและขำยคืนหน่ วยลงทุน

วันทำกำรซื้อหน่ วยลงทุน :
(บริษทั จัดการกาหนดให้วนั ทาการซื้อขายหน่วยลงทุนเป็น IPO: 28 มีนาคม – 5 เมษายน 2565 ตัง้ แต่เวลาเริม่ ทาการถึงเวลา 15.30 น.
หลัง IPO: ไม่มี
วันทาการของธนาคารพาณิชย์ไทย และวันทาการของ
มูลค่ำขัน้ ตำ่ ของกำรสังซื
่ ้อครังแรก
้
: 1,000 บาท
ประเทศทีเ่ กีย่ วข้องกับการลงทุน (ถ้ามี) และวันทาการที ่
บริษทั จัดการไม่ได้รบั ผลกระทบจากการรับชาระค่าซือ้ ขาย มูลค่ำขัน้ ตำ่ ของกำรสังซื
่ ้อครังถั
้ ดไป : ไม่กาหนด
หลักทรัพย์ทลงทุ
ี ่ น (ถ้ามี) หรือธุรกรรมอืน่ ๆทีเ่ กีย่ วข้องกับ
การลงทุนในต่างประเทศของกองทุน (ถ้ามี))

วันทำกำรขำยคืนหน่ วยลงทุน:
กำรรับซื้อคืนหน่ วยลงทุนอัตโนมัติ
บริษทั จัดการจะดาเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ ดังนี้
ครัง้ ที่ 1 บริษัทจัดการจะรับซื้อคืนหน่ วยลงทุนโดยอัตโนมัตเิ มื่อกองทุนมีมูลค่า
ไม่ต่ ากว่า 10.35 บาท โดยจะรับซื้อคืน เพียงครัง้ เดียวนับตัง้ แต่วนั จดทะเบียน
กองทุน
เมื่อมูลค่าหน่ วยลงทุนไม่ต่ากว่า 10.35 บาท และบริษทั จัดการสามารถรวบรวม
เงินสดหรือตราสารสภาพคล่องในสกุลบาทได้เพียงพอเพื่อรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
อัตโนมัติตามที่ระบุในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะพิจารณารับซื้อคืนหน่ วย
ลงทุนโดยอัตโนมัตภิ ายใน 5 วันทาการนับแต่วนั ทีเ่ กิดเหตุการณ์ดงั กล่าว
อย่างไรก็ตาม ผลตอบแทนที่ผู้ถอื หน่ วยลงทุนจะได้รบั จากการรับซื้อคืนหน่ วย
ลงทุนอัตโนมัตเิ มื่อคานวณเป็ นมูลค่าต่อหน่ วยลงทุนอาจต่ากว่า 10.35 บาท ได้
เนื่องจากการกันเงินสารองสาหรับค่าใช้จ่ายของกองทุน (ถ้ามี) หรือหากเกิด
เหตุการณ์ ไม่ปกติ หรือสภาวะเศรษฐกิจมีความผันผวนอย่างมีนัยสาคัญ หรือ
ราคาหลักทรัพย์หรือทรัพ ย์สนิ ที่กองทุนลงทุนมีการปรับตัวขึ้นลงในระหว่างที่
กองทุนดาเนินการจาหน่ ายหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สนิ ดังกล่าว หรือเกิดจากการ
เปลีย่ นแปลงของอัตราแลกเปลีย่ นในขณะนัน้
ครัง้ ที่ 2 บริษทั จัดการจะรับซื้อคืนหน่ วยลงทุนอัตโนมัติเมื่อเกิดเหตุตามเงือ่ นไข
การเลิกกองทุน คือ
(1) เมื่อกองทุนมีมลู ค่าหน่วยลงทุนมากกว่าหรือเท่ากับ 10.75 บาท และ
(2) บริษทั จัดการสามารถรวบรวมเงินสดหรือตราสารสภาพคล่องในสกุลบาทได้
เพียงพอเพื่อรับซื้อคืนหน่ วยลงทุนอัตโนมัตใิ ห้กบั ผูถ้ อื หน่ วยลงทุนตามทีร่ ะบุใน
โครงการ โดยบริษทั จัดการจะพิจารณารับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัตภิ ายใน
5 วันทาการนับแต่วนั ทีเ่ กิดเหตุการณ์ตามเงือ่ นไขการเลิกกองทุน
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อย่างไรก็ตาม ผลตอบแทนที่ผู้ถือหน่ วยลงทุนจะได้รบั จากการเลิกกองทุนเมื่อ
เกิดเหตุการณ์ตามเงือ่ นไขการเลิกกองทุน เมื่อคานวณเป็ นมูลค่าต่อหน่วยลงทุน
อาจต่ ากว่ า 10.75 บาทได้ เนื่ อ งจากการกัน เงิน สารองสาหรับ ค่ าใช้จ่า ยของ
กองทุ น (ถ้ามี) หรือ หากเกิด เหตุ ก ารณ์ ไม่ ป กติห รือ สภาวะเศรษฐกิจมีค วาม
ผันผวนอย่างมีนัยสาคัญ หรือราคาหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ ทีก่ องทุนลงทุนมีการ
ปรับตัวขึ้นลงในระหว่างที่กองทุนดาเนินการจาหน่ ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ
ดังกล่าว หรือเกิดจากการเปลีย่ นแปลงของอัตราแลกเปลีย่ นในขณะนัน้
กำรรับซื้อคืนหน่ วยลงทุนตำมปกติ
บริษทั จัดกำรจะไม่เปิ ดรับคำสังขำยคื
่
นหน่ วยลงทุนใน 7 เดือนแรกนับจำก
วันจดทะเบียนกองทุน
อย่างไรก็ดี กรณี ท่ไี ม่เกิดเหตุตามเงื่อนไขการเลิกกองทุน ภายใน 7 เดือนนับ
จากวันจดทะเบียนกองทรัพย์สนิ เป็ นกองทุนรวม บริษัทจัดการจะเปิ ดรับซื้อคืน
หน่ วยลงทุนอีกครัง้ ในวันทาการแรกถัดจากวันครบกาหนดระยะเวลา 7 เดือน
นับ ตัง้ แต่ว ันจดทะเบียนกองทรัพ ย์สิน เป็ นกองทุ น รวม โดยผู้ถือหน่ วยลงทุ น
สามารถสั ่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ทบ่ี ริษทั จัดการหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับ
ซื้อคืน ทุกวันทาการตัง้ แต่เริม่ ทาการ – 12.00 น. (ตัง้ แต่ว นั ที่ 8 พฤศจิกายน
2565 (ประมาณการ))
อย่างไรก็ตาม หาก ณ วันใดก็ตามทีก่ องทุนมีมูลค่าหน่วยลงทุนไม่ต่ากว่า 10.75
บาทตามเงื่อนไขการเลิกกองทุ น บริษัทจัดการจะดาเนิน การเลิกกองทุ นตาม
เงือ่ นไขทีบ่ ริษทั จัดการกาหนด
อนึ่ ง ในกรณี ท่ีค าสั ่งขายคืน ใดๆที่จ ะมีผ ลท าให้จ านวนหน่ ว ยลงทุ น ในบัญ ชี
กองทุ น เปิ ด ของผู้ถือ หน่ วยลงทุ น รายนั น้ ๆ ลดลงเหลือ น้ อ ยกว่า 100 หน่ ว ย
บริษัท จัด การสงวนสิท ธิท่จี ะรับซื้อคืนหน่ วยลงทุ นทัง้ หมดเท่าที่ป รากฏอยู่ใน
รายการทีบ่ นั ทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน
มูลค่ำขัน้ ตำ่ ของกำรขำยคืน : ไม่กาหนด
ยอดคงเหลือขัน้ ตำ่ : ไม่กาหนด
ระยะเวลำกำรรับเงิ นค่ำขำยคืน :
- กรณีการรับซื้อคืนหน่ วยลงทุนปกติ ภายใน 5 วันทาการนับจากวันคานวณ
ราคารับซื้อคืนหน่ วยลงทุน* (ประกาศ NAV T+1, คืนเงิน T+5) โดยจะนาเงิน
ค่าขายคืนดังกล่าวเข้าฝากในบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่ วยลงทุนตามที่ผู้ถือ
หน่ ว ยลงทุ น ได้ แ จ้ ง ความประสงค์ ไ ว้ (ธนาคาร CIMBT เวลา 11.30 น.,
ธนาคาร SCB/ KBANK/ BAY/ TTB/ BBL/ LHBANK / KK/ TBANK เวลา
13.00 น.)
- กรณี ก ารรับ ซื้อ คืน หน่ ว ยลงทุ น อัต โนมัติ ภายใน 5 วัน ท าการนั บ จากวัน ที่
บริษทั จัดการดาเนินการรับซื้อคืนหน่ วยลงทุนอัตโนมัติ โดยจะนาเงินค่ารับซื้อ
คืนหน่วยลงทุนอัตโนมัตดิ งั กล่าวไปซื้อหน่ วยลงทุนของกองทุนเปิ ดพรินซิเพิล
เดลี่ ตราสารรัฐระยะสัน้ (PRINCIPAL TREASURY) ทัง้ จ านวน เว้น แต่ จ ะ
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ได้รบั อนุญาตจากบริษทั จัดการเป็ นอย่างอื่น
*ทัง้ นี้ มิ ใ ห้ นั บ รวมวัน หยุ ด ท าการของ ผู้ ป ระกอบธุ ร กิ จ การจัด การกองทุ น
ต่างประเทศที่มีลกั ษณะในท านองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุ นรวม และ
ผูป้ ระกอบธุรกิจทีเ่ กีย่ วข้องในต่างประเทศซึง่ จะส่งผลกระทบต่อการชาระราคา
คุณสามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สนิ รายวันได้ท่ี www.principal.th
รำยชื่อผู้จดั กำรกองทุน

รำยชื่อ
คุณศุภกร ตุลยธัญ
คุณชาตรี มีชยั เจริญยิง่
คุณสิทธิการย์ พงษ์พฒ
ั นศึกษา
คุณสุปรีย์ สุวพันธ์
คุณปุณยนุช บุณยรัตพันธุ์

PTR

0.0000

วันที่เริ่มบริหำรกองทุน
วันทีจ่ ดทะเบียนกองทุน
วันทีจ่ ดทะเบียนกองทุน
วันทีจ่ ดทะเบียนกองทุน
วันทีจ่ ดทะเบียนกองทุน
วันทีจ่ ดทะเบียนกองทุน

กรณีกองทุนรวมทีจ่ ดทะเบียนจัดตัง้ ไม่ถงึ 1 ปี จะแสดงค่าทีเ่ กิดขึ้นจริงในช่วงเวลาตัง้ แต่วนั ที ่
จดทะเบียนถึงวันทีร่ ายงาน

ผู้สนับสนุนกำรขำยหรือรับซือ้ คืน

ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน)
บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พรินซิเพิล จากัด
หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ บลจ.พรินซิเพิล แต่งตัง้

ติ ดต่อสอบถำมรับหนังสือชี้ชวน
ร้องเรียน

บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พรินซิเพิล จากัด
ทีอ่ ยู่ : ทีอ่ ยู่ 44 อาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ชัน้ 16 ถนนหลังสวน
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ : 0-2686-9500 หรือ 0-2686-9595
Website : www.principal.th

ธุรกรรมที่อำจก่อให้เกิ ดควำมขัดแย้งทำง
ผลประโยชน์

คุณสามารถตรวจสอบธุรกรรมทีอ่ าจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ได้ท่ี www.principal.th

- การลงทุนในหน่ วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทัง้ ไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันคุม้ ครองเงินฝาก จึงมีความเสีย่ งจากการ

ลงทุนซึง่ ผูล้ งทุนอาจไม่ได้รบั เงินลงทุนคืนเต็มจานวน
- ได้รบั อนุมตั จิ ดั ตัง้ และอยู่ภายใต้การกากับดูแลของสานักงาน ก.ล.ต.
- การพิจารณาร่างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มไิ ด้เป็ นการแสดงว่าสานักงาน ก.ล.ต. ได้รบั รองถึงความ
ถู ก ต้ อ งของข้ อ มู ล ในหนั ง สื อ ชี้ ช วนของกองทุ น รวม หรื อ ได้ ป ระกั น ราคาหรือ ผลตอบแทนของหน่ ว ยลงทุ น ที่ เ สนอขายนั ้น
ทัง้ นี้ บริษทั จัดการกองทุนรวมได้สอบทานข้อมูลในหนังสือชีช้ วนส่วนสรุปข้อมูลสาคัญ ณ วันที่ 24 มีนาคม 2565 แล้วด้วยความระมัดระวังใน
ฐานะผูร้ บั ผิดชอบในการดาเนินการของกองทุนรวมและขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้องไม่เป็ นเท็จ และไม่ทาให้ผอู้ ่นื สาคัญผิด
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คำอธิบำยเพิ่มเติม /คำเตือน
ควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนของรำคำหลักทรัพย์ (Market Risk)
กรณี กองทุนรวมตรำสำรทุน หมายถึง ความเสีย่ งที่มูลค่าของหลักทรัพย์ท่กี องทุนรวมลงทุนจะเปลี่ยนแปลงเพิม่ ขึน้ หรือลดลงจาก
ปั จจัยภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปั จจัยทางการเมืองทัง้ ในและต่างประเทศ เป็ นต้น ซึ่งพิจารณาได้จากค่า standard
deviation (SD) ของกองทุน รวม หากกองทุ นรวมมีค่า SD สูง แสดงว่ากองทุน รวมมีความผันผวนจากการเปลี่ยนแปลงของราคา
หลักทรัพย์สงู
ควำมเสี่ยงจำกกำรกระจุกตัวลงทุนในประเทศใดประเทศหนึ่ ง (High Country Concentration Risk)
ความเสีย่ งทีเ่ กิดจากกองทุนลงทุนในประเทศใดประเทศหนึ่งมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน ซึง่ หากเกิดเหตุการณ์ทส่ี ่งผลกระทบต่อ
ประเทศดังกล่าว เช่น การเมือง เศรษฐกิจ สังคม เป็ นต้น กองทุนดังกล่าวอาจมีผลการดาเนินงานทีผ่ นั ผวนมากกว่ ากองทุนทีก่ ระจาย
การลงทุนในหลายประเทศ
ควำมเสี่ยงด้ำนสภำพคล่อง (Liquidity Risk)
เป็ นความเสีย่ งทีเ่ กิดจากการทีไ่ ม่สามารถขายหน่ วยลงทุน หรือตราสารทีก่ องทุนได้ลงทุนไว้ได้ เนื่องจากกองทุน หรือ ตราสารทีก่ องทุน
ลงทุนมีสภาพคล่องน้อย กองทุนจึงอาจขายหลักทรัพย์ดงั กล่าวไม่ได้ในช่วงเวลาทีต่ อ้ งการหรืออาจไม่ได้ราคาตามทีต่ อ้ งการ
ควำมเสี่ยงทำงธุรกิ จ (Business Risk) และควำมเสี่ยงจำกควำมสำมำรถในกำรชำระหนี้ ของผู้ออกตรำสำร (Credit Risk)
คือ ความเสี่ย งที่เกิด จากการที่ร าคา หรือ ผลตอบแทนของตราสารอาจเปลี่ย นแปลงขึ้น ลงจากปั จ จัย ภายในและภายนอกของ
ผูอ้ อกตราสาร เช่น ผลการดาเนินงานของผู้ออกตราสาร การบริหารจัดการ ภาวะธุรกิจและอุตสาหกรรม เป็ นต้น รวมถึงความเสี่ยง
ทีเ่ กิดจากการทีผ่ อู้ อกตราสารหนี้ไม่สามารถจ่ายคืนเงินต้น และหรือดอกเบีย้ ได้
ควำมเสี่ยงของประเทศที่ลงทุน (Country Risk)
เนื่ อ งจากกองทุ น อาจจะลงทุ น ในหน่ ว ยลงทุ น ของกองทุ น ในต่ า งประเทศ กองทุ น จึง มี ค วามเสี่ ย งของประเทศที่ ล งทุ น เช่ น
การเปลี่ยนแปลงของปั จจัยพืน้ ฐาน สภาวะทางเศรษฐกิจ การเมือง ค่าเงิน และนโยบายต่างประเทศ โดยปั จจัยเหล่ านี้อาจมีผลกระทบ
ต่อราคาหน่วยลงทุน หรือหลักทรัพย์ทก่ี องทุนลงทุน
ควำมเสี่ยงของอัตรำแลกเปลี่ยน (Currency Risk)
หมายถึง การเปลีย่ นแปลง ของอัตราแลกเปลีย่ นมีผลกระทบต่อมูลค่าของหน่วยลงทุน เช่น กองทุนรวมลงทุนด้วยสกุลเงินดอลลาร์ ในช่วง
ทีเ่ งินบาทอ่อน แต่ขายทากาไรในช่วงทีบ่ าทแข็ง กองทุนรวมจะได้เงินบาทกลับมาน้อยลง ในทางกลับกันหากกองทุนรวมลงทุนในช่วงที่
บาทแข็งและขายทากาไรในช่วงทีบ่ าทอ่อน ก็อาจได้ผลตอบแทนมากขึน้ กว่าเดิมด้วยเช่นกัน ดังนัน้ การป้ องกันความเสีย่ งจากอัตรา
แลกเปลีย่ นจึงเป็ นเครื่องมือสาคัญในการบริหารความเสีย่ งจากดังกล่าว ซึง่ ทาได้ดงั ต่อไปนี้
- ป้ องกันควำมเสี่ยงทัง้ หมด/หรือเกือบทัง้ หมด : ผูล้ งทุนไม่มคี วามเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ น
- ป้ องกันควำมเสี่ยงบำงส่วน โดยต้องระบุสดั ส่วนกำรป้ องกันควำมเสี่ยงไว้อย่ำงชัดเจน : ผูล้ งทุนอาจมีความเสีย่ งจากอัตรา
แลกเปลีย่ น
- อำจป้ องกันควำมเสี่ยงตำมดุลยพิ นิจของผู้จดั กำรกองทุนรวม : ผูล้ งทุนอาจมีความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ น เนื่องจากการป้ องกัน
ความเสีย่ งขึน้ อยู่กบั ดุลยพินจิ ของผูจ้ ดั การกองทุนรวมในการพิจารณาว่าจะป้ องกันความเสีย่ งหรือไม่
- ไม่ป้องกันควำมเสี่ยงเลย: ผูล้ งทุนมีความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ น
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เนื่องจากกองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในหน่ วยลงทุนของกองทุน หรือตราสารในต่างประเทศ ซึ่งต้องลงทุนเป็ นสกุลเงินต่างประเทศ จึง
เป็ นความเสีย่ งของค่าเงินทีเ่ กิดจากการลงทุน ตัวอย่างเช่น ถ้าค่าเงินต่างประเทศทีล่ งทุนอ่อนค่า มูล ค่าหน่วยลงทุน (NAV) ของกองทุน
จะลดลง ดังนัน้ ผูล้ งทุนอาจได้รบั กาไร หรือขาดทุนจากการเคลื่อนไหวของเงินตราต่างประเทศทีล่ งทุนได้
ควำมเสี่ยงจำกกำรทำสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ ำ (Derivatives)
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าบางประเภทอาจมีการขึ้นลงผันผวน (Volatile) มากกว่าหลักทรัพย์พ้นื ฐาน ดังนัน้ หากกองทุนมีการลงทุนใน
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าดังกล่าวย่อมทาให้สนิ ทรัพย์มคี วามผันผวนมากกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์พน้ื ฐาน (Underlying Security)
ควำมเสี่ยงจำกกำรลงทุนในตรำสำรที่มีลกั ษณะของสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ ำแฝง (Structured Note)
เป็ นความเสีย่ งทีเ่ กิดจาการคาดการณ์ทศิ ทางของสินทรัพย์หรือตัวแปรอ้างอิงผิดพลาด หรือเกิดความผันผวนของสินทรัพย์หรือตัวแปร
อ้างอิง ทาให้ได้รบั ผลตอบแทนตามทีค่ าดหวัง และเกิดจากการทีต่ ราสารประเภทนี้ส่วนใหญ่ไม่สามารถโอนเปลีย่ นมือได้
ผลขำดทุนสูงสุดที่เกิ ดขึ้นจริง 5 ปี (Maximum Drawdown)
เป็ นผลขาดทุนสะสมสูงสุดทีเ่ กิดจากการลงทุนจริงของกองทุนรวมย้อนหลังเป็ นระยะเวลาอย่างน้อย 5 ปี นับแต่วนั ทีร่ ายงาน
(หรือต้ังแต่จดั ต้งั กองทุนรวมกรณียงั ไม่ครบ 5 ปี ) โดยมีวธิ กี ารคานวณดังนี้

ค่ำควำมผันผวนของผลกำรดำเนิ นงำน (Standard Deviation : SD)
เป็ นความผันผวนของผลตอบแทนกองทุน โดยคานวณจากผลตอบแทนของกองทุนรวมซึ่งมีวธิ กี ารคานวณเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ของ
สมาคมบริษทั จัดการลงทุนว่าด้วยมาตรฐานการวัดและนาเสนอผลการดาเนินงานของกองทุนรวม ใช้การเปิ ดเผยค่า SD ของกองทุน
รวมย้อนหลังเป็ นระยะเวลา 5 ปี นับแต่วนั ทีร่ ายงาน แสดงเป็ น % ต่อปี
ค่ำควำมผันผวนของส่วนต่ำงของผลตอบแทนเฉลี่ยของกองทุนรวมและผลตอบแทนของดัชนี ชี้วดั (Tracking Error)
Tracking Error คือ ความผันผวนของส่วนต่างของผลตอบแทนเฉลีย่ ของกองทุนรวมและผลตอบแทนของดัชนี ช้วี ดั ซึง่ สะท้อนให้เห็นถึง
ประสิทธิภาพในการเลียนแบบดัชนีช้วี ดั ของกองทุนรวมว่ามีการเบี่ยงเบนออกไปจากดัชนีช้วี ดั มากน้อยเพียงใด เช่น หากกองทุนรวม
มีค่ า TE ต่ า แสดงว่ า อัต ราผลตอบแทนของกองทุ น มี ก ารเบี่ย งเบนออกไปจากดัช นี ช้ีว ัด ในอัต ราที่ต่ า ดัง นั ้น กองทุ น รวมจึง มี
ประสิทธิภาพในการเลียนแบบดัชนีอ้างอิง ในขณะที่กองทุนรวมที่มคี ่าสูง แสดงว่าอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมมีการเบี่ยงเบน
ออกจากดัชนี ช้วี ดั ในอัตราที่สูง ดังน้ั น โอกาสที่ผ ลตอบแทนการลงทุน จะเป็ น ไปตามผลตอบแทนของ benchmark ก็จะลดน้ อยลง
เป็ นต้น
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อัตรำส่วนหมุนเวียนกำร ลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR)
เป็ นค่าทีแ่ สดงเพื่อให้ผลู้ งทุนทราบถึงปริมาณการซื้อขายทรัพย์สนิ ของกองทุน และช่วยสะท้อนกลยุทธ์การลงทุนของผูจ้ ดั การกองทุน
ได้ดยี งิ่ ขึน้ โดยคานวณจากมูลค่าทีต่ ่ากว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อทรัพย์สนิ กับผลรวมของมูลค่าการขายทรัพย์สนิ ทีก่ องทุนรวม
ลงทุนในรอบระยะเวลาผ่านมาย้อนหลัง 1 ปี หารด้วยมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิเฉลี่ยของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาเดียวกัน ดังแสดงใน
ตาราง
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