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คณุก ำลงัจะลงทุนอะไร? 

กองทุนรวมน้ีเหมำะกบัใคร? 

คณุต้องระวงัอะไรเป็นพิเศษ? 

สดัส่วนของประเภททรพัยสิ์นท่ีลงทุน 

ค่ำธรรมเนียม 

 

ผลกำรด ำเนินงำน 
 

กำรลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่กำรฝำกเงิน  

หนังสือช้ีชวนส่วนสรปุข้อมลูส ำคญั 
ข้อมูล ณ วนัท่ี 24 มีนำคม 2565 

 

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เวียดนำม ทริกเกอร ์7M1 
Principal Vietnam Trigger 7M1 Fund 

PRINCIPAL VNTG7M1 
กองทุนรวมผสม 

 กองทุนรวมท่ีมีนโยบำยเปิดให้มกีำรลงทุนในกองทุนรวมอ่ืน 
ภำยใต้บลจ.เดียวกนั (Cross Investing Fund) 

กองทุนรวมท่ีเน้นลงทุนแบบมีควำมเส่ียงต่ำงประเทศ 
 

 บริษทัหลกัทรพัยจ์ดักำรกองทุน พรินซิเพิล จ ำกดั 
 กำรเข้ำร่วมต่อต้ำนทุจริต : ได้รบักำรรบัรอง CAC 

  
  
  

  

ข้อมูลอ่ืนๆ 
 

ผู้ลงทุนไม่สำมำรถขำยคืนหน่วยลงทุนได้ในช่วงเวลำ 7 เดือนแรกได้ 
ดงันัน้ หำกมีปัจจยัลบท่ีส่งผลกระทบต่อกำรลงทุนดงักล่ำว ผู้ลงทุนอำจสูญเสียเงินลงทุนจ ำนวนมำก  
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นโยบำยกำรลงทุน 

กองทุนมนีโยบายเน้นลงทุนในตราสารแห่งทุน ตราสารแห่งหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หน่วยลงทุนของกองทุนรวม ETF 
หน่วย CIS หน่วย Property หน่วย REITs หน่วย Infra เงนิฝาก และ/หรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝาก และ/หรอืหลกัทรพัย์
หรอืทรพัย์สนิอื่นๆ ตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนดหรอืใหค้วามเหน็ชอบ โดยหลกัทรพัยท์ีก่องทุนจะลงทุน
ขา้งต้นต้องเป็นหลกัทรพัย์ที่จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ และ/หรอืมธีุรกจิหลกัในประเทศเวยีดนาม และ/หรอืที่ไดร้บั
ผลประโยชน์จากการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศเวยีดนาม รวมถึงหลกัทรพัย์ของผู้ประกอบการเวยีดนามที่จด
ทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ประเทศอื่น โดยกองทุนจะพจิารณาปรบัสดัส่วนการลงทุนในแต่ละหลกัทรพัย์ไดต้ัง้แต่รอ้ยละ  
0 ถงึ รอ้ยละ 100 ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทนุรวม ซึง่สดัส่วนการลงทุนขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของผูจ้ดัการกองทุนและ
ตามความเหมาะสมกบัสภาวการณ์ในแต่ละขณะ 

กองทุนจะม ีnet exposure ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัความเสีย่งต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบญัชไีม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80 ของมูลค่า
ทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุน 

ทัง้นี้ กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นซึ่งอยู่ภายใต้การบรหิารจดัการของบรษิทัจดัการไม่เกนิรอ้ยละ 79  
ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุน และกองทุนรวมอื่นสามารถลงทุนหรอืมไีวซ้ึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใดๆ ทีอ่ยู่
ภายใต้การบรหิารจดัการของบรษิทัจดัการไดอ้กีไม่เกนิ 1 ทอด อย่างไรกด็ ีหา้มมใิหก้องทุนรวมปลายทางลงทุนยอ้นกลบั
ในกองทุนรวมตน้ทาง (circle investment)  

กองทุนอาจลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารการลงทุน (Efficient Portfolio 
Management) และเพื่อป้องกนัความเสีย่ง (Hedging) จากอตัราแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศโดยขึน้อยู่กบัดุลยพินิจ
ของผู้จดัการกองทุน ซึ่งพิจารณาจากสภาวะของตลาดการเงนิในขณะนัน้ และปัจจยัอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น ทิศทางราคา
หลกัทรพัย ์ทศิทางอตัราดอกเบีย้ และสภาวะอตัราแลกเปลีย่น รวมถงึค่าใชจ้่ายในการป้องกนัความเสีย่ง เป็นตน้ 

กองทุนมเีงื่อนไขการเลกิกองทุน คอื เมื่อกองทุนมมีูลค่าหน่วยลงทุน ณ วนัใดไม่ต ่ากว่า 10.75 บาท และทรพัย์สนิของ
กองทุนทีจ่ะรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนโดยอตัโนมตัจิะต้องเป็นเงนิสดหรอืตราสารสภาพคล่องในสกุลบาทเพยีงพอทีจ่ะช าระค่า
รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนโดยอตัโนมตัใิหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนตามทีร่ะบุในโครงการ 

ทัง้นี้ กรณีที่ไม่เกิดเหตุตามเงื่อนไขการเลกิกองทุนภายใน 7 เดอืนนับจากวนัจดทะเบยีนกองทรพัย์สนิเป็นกองทุนรวม 
บรษิทัจดัการจะเปิดใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนสามารถท าการขายคนืหน่วยลงทุนไดทุ้กวนัท าการซื้อขายทีบ่รษิทัจดัการก าหนด 
และหาก ณ วนัใดก็ตามที่กองทุนมมีูลค่าหน่วยลงทุนไม่ต ่ากว่า 10.75 บาท บรษิัทจดัการจะด าเนินการเลกิกองทุนตาม
เงือ่นไขทีบ่รษิทัจดัการก าหนด 

อย่างไรก็ตาม ผลตอบแทนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รบัจากการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัิเมื่อค านวณเป็นมูลค่าต่อ
หน่วยลงทุนอาจต ่ากว่า 10.75 บาท ได้เนื่องจากการกันเงนิส ารองส าหรบัค่าใช้จ่ายของกองทุน (ถ้ามี) หรอืหากเกิด
เหตุการณ์ไม่ปกตหิรอืสภาวะเศรษฐกจิมคีวามผนัผวนอย่างมนีัยส าคญั หรอืราคาหลกัทรพัยห์รอืทรพัย์สนิทีก่องทุนลงทุน
มกีารปรบัตวัขึน้ลงในระหว่างทีก่องทุนด าเนินการจ าหน่ายหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิดงักล่าว หรอืเกดิจากการเปลีย่นแปลง
ของอตัราแลกเปลีย่นในขณะนัน้ 

กลยุทธใ์นกำรบริหำรกองทุน 
มุ่งหวงัใหไ้ดผ้ลตอบแทนตามเป้าหมาย (Trigger) 

 

คณุก ำลงัจะลงทุนอะไร? 
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กองทุนรวมน้ีไม่เหมำะกบัใคร  

-    ผูท้ีต่อ้งการไถ่ถอนหน่วยลงทุนเพื่อรบัเงนิในชว่งเวลา 7 เดอืน 
- ผูล้งทุนทีเ่น้นการไดร้บัผลตอบแทนในจ านวนเงนิทีแ่น่นอนหรอืรกัษาเงนิตน้ใหอ้ยู่ครบ 

 

 

กองทุนรวมน้ีเหมำะกบัใคร? 

 

ท ำอย่ำงไรหำกยงัไม่เข้ำใจนโยบำย และควำมเส่ียงของกองทุนน้ี 

- อ่ำนหนงัสอืชีช้วนฉบบัเตม็หรอืสอบถำมผูส้นบัสนุนการขายและบรษิทัจดัการ  

- อย่ำลงทุนหากไมเ่ขา้ใจลกัษณะและความเสีย่งของกองทนุรวมนี้ดพีอ 

- ผูล้งทุนทีเ่ขา้ใจว่ามลูค่าหน่วยลงทุนเป้าหมายไม่ใช่การรบัประกนัผลตอบแทนจากการลงทุน และไม่สามารถขายหน่วยลงทุน
คนืไดใ้นช่วงเวลา 7 เดอืนแรก 

- ผู้ลงทุนที่ต้องการกระจายการลงทุนไปยงัหลกัทรพัย์ที่เกี่ยวขอ้งกบัประเทศเวยีดนามโดยเขา้ใจความผนัผวนและยอมรบั
ความเสีย่งของการลงทุนในหลกัทรพัยท์ีเ่กีย่วขอ้งกบัประเทศเวยีดนาม และรบัความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่นได ้

- ผูล้งทุนที่สามารถรบัความผนัผวนของราคาหลกัทรพัย์ที่กองทุนไปลงทุนซึ่งอาจปรบัตวัสูงขึ้นหรอืลดลงจนต ่ากว่ามูลค่าที่
ลงทุนและท าใหข้าดทุนได ้

- ผูท้ี่ต้องการกระจายการลงทุนไปยงัต่างประเทศและสามารถรบัความเสีย่งจากการลงทุนในตราสารทุนในต่างประเทศโดย
ยอมรบัความผนัผวนทัง้ในระยะสัน้และระยะยาวได ้
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- การก าหนดเป้าหมายมูลค่าหน่วยลงทุนไม่ต ่ากว่า 10.75 บาท เป็นเพยีงเงือ่นไขในการเลกิกองทุน ไม่ใช่การรบัประกนั
ผลตอบแทน และผูล้งทุนไม่สามารถขายคนืหรอืสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกจากกกองทุนน้ีในช่วงระยะเวลา 7 เดอืนแรก
นับตัง้แต่วนัจดทะเบยีนกองทรพัยส์นิเป็นกองทุนรวมได ้

- จ านวนเงนิที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รบัเมื่อเกิดเหตุกรณ์ตามเงื่อนไขการเลกิกองทุน เมื่อค านวณเป็นมูลค่าต่อหน่วย
ลงทุนอาจต ่ากว่า 10.75 บาทได ้ 

- ในกรณีทีก่องทุนเขา้เงื่อนไขการเลกิกองทุน บรษิทัจดัการจะท าการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนโดยอตัโนมตัิใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วย
ลงทุนตามวิธีการที่ระบุอยู่ในรายละเอียดโครงการ ภายใน 5 วนัท าการนับแต่วนัที่เกิดเหตุการณ์ตามเงื่อนไขการ      
เลกิกองทุน  

- เนื่องจากกองทุนนี้เป็นกองทุนที่เน้นลงทุนในต่างประเทศ จึงอาจได้รบัผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของราคา
หลกัทรพัยท์ีก่องทุนลงทุน ซึง่เป็นปัจจยัหลกัทีม่ผีลกระทบอย่างมนีัยส าคญัต่อเงนิลงทุนของผูล้งทุน 

- กองทุนรวมนี้ลงทุนกระจุกตวัในประเทศเวยีดนาม ผูล้งทุนจงึควรพจิารณาการกระจายความเสีย่งของพอร์ตการลงทุน
โดยรวมของตนเองดว้ย 

- การเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรพัย์ที่กองทุนลงทุนอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของภาวะเศรษฐกิจ สังคม        
และการเมอืงของประเทศทีล่งทุน ซึง่เป็นปัจจยัหลกัทีม่ผีลกระทบอย่างมนีัยส าคญัต่อเงนิลงทุนของผูล้งทุน 

- กองทุนอาจลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกนัความเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้งกบัอตัราแลกเปลีย่นเงนิตรา
ทีอ่าจเกิดขึน้ไดจ้ากการลงทุนในต่างประเทศตามความเหมาะสมและสภาวการณ์ในแต่ละขณะ ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุน 
หรอืไดร้บัก าไรจากอตัราแลกเปลี่ยนซึ่งกองทุนหลกัอาจไดร้บัผลขาดทุนจากอตัราแลกเปลี่ยน หรอืไดร้บัเงนิคนืต ่ากว่า
เงนิลงทุนเริม่แรกได ้

- กองทุนอาจลงทุนในหรอืมีไว้ซึ่งสญัญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อเพิ่มประสทิธภิาพในการบรหิารการลงทุน (EPM) ท าให้
กองทุนรวมนี้มคีวามเสีย่งมากกว่ากองทุนรวมอื่นทีล่งทุนในหลกัทรพัยอ์้างองิโดยตรง เน่ืองจากใชเ้งนิลงทุนในจ านวนที่
น้อยกว่า จงึมกี าไร/ขาดทุนสงูกว่าการลงทุนในหลกัทรพัย์อา้งองิโดยตรง จงึเหมาะสมกบัผูล้งทุนทีต่้องการผลตอบแทน
สงูและรบัความเสีย่งไดส้งูกว่าผูล้งทุนทัว่ไป 

- กองทุนอาจจะลงทุนในตราสารทีม่ลีกัษณะของสญัญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ซึง่เป็นไปตามหลกัเกณฑ์
หรอืได้รบัความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กองทุนจงึมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมที่ลงทุนใน
หลกัทรพัย์อ้างองิโดยตรง เนื่องจากใช้เงนิลงทุนในจ านวนที่น้อยกว่าจงึมกี าไร/ขาดทุนสูงกว่าการลงทุนในหลกัทรพัย์
อา้งองิโดยตรง 

- บรษิทัจดัการ อาจมคีวามจ าเป็นทีต่อ้งเปิดเผยขอ้มลูผูร้บัผลประโยชน์ (Beneficial Owner) ไปยงับรษิทัหลกัทรพัย์และ/
หรอืบรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนในต่างประเทศ โดยอา้งองิการปฏบิตัติามกฎหมายของต่างประเทศ 

คณุต้องระวงัอะไรเป็นพิเศษ? 
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หมำยเหตุ กองทุนจะป้องกนัควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปล่ียน (Hedging) ตำมดลุยพินิจของผู้จดักำรกองทุน 
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ปัจจยัควำมเส่ียงท่ีส ำคญั 

 ควำมเส่ียงจำกควำมผนัผวนของมูลค่ำหน่วยลงทุน (Market Risk) 
 ความผนัผวนของผลการ  
 ด าเนินงาน (SD)           
             
 *ค่า SD แสดงความผนัผวนของกองทุนยอ้นหลงั 5 ปี (หรอืตัง้แต่จดัตัง้กองทุน กรณียงัไม่ครบ 5 ปี) 
 
กลุ่มหุน้ทีเ่น้นลงทุน 
 

 
ควำมเส่ียงจำกกำรกระจกุตวั (High Concentration Risk) 

   การกระจุกตวัลงทุนใน 
   ผูอ้อกตราสารรวม 

 
การกระจุกตวัลงทุนใน 
หมวดอุตสาหกรรม 

 
การกระจุกรายประเทศรวม 
 
 

 

ควำมเส่ียงจำกกำรเปล่ียนแปลงของอตัรำแลกเปล่ียน (Exchange Rate Risk) 

การป้องกนัความเสีย่ง FX      

 

        

  

 

 

 

 

<5% 5-10% 10-15% 15-25% >25% 

      ต ่า  สงู 

General Large Cap Mid/Small Cap Sector 

      ต ่า  สงู 

  ≤10% 10-20% 20-50% 50-80% >80% 

      ต ่า   สงู 

  ≤20% 20-50% 50-80% >80% 

       ต ่า      สงู 

  ≤20% 20-50% 50-80% >80% 

       ต ่า                                                  สงู    

ทัง้หมด/เกอืบทัง้หมด   บางสว่น     ดุลยพนิิจ       ไม่ป้องกนั 

    ต ่า  สงู 

หมายเหตุ: กองทุนมกีารกระจุกตวัในประเทศเวยีดนาม  

หมายเหตุ: กองทุนมกีารป้องกนัความเสีย่งจากการเปลีย่นแปลงของอตัราแลกเปลีย่นคดิเป็น 
0% - 100% ของเงนิลงทุนในต่างประเทศ 
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* ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายดงักล่าว เป็นอตัราทีร่วมภาษมีลูค่าเพิม่ ภาษธีุรกจิเฉพาะ หรอืภาษอีื่นใดในท านองเดยีวกนัไวแ้ลว้ 
ทัง้น้ี เพื่อประโยชน์ของกองทุน 
 

หมายเหตุ :  
- ในระยะเวลา 7 เดอืน แรกนับจากวนัทีจ่ดทะเบยีนทรพัย์สนิเป็นกองทุนรวม บรษิทัจดัการจะเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมการจดัการในอตัรา    
รอ้ยละ 1.605 ต่อปีของมูลค่าที่จดทะเบียนกองทรพัย์สนิเป็นกองทุนรวม โดยทางบญัชจีะรบัรูเ้ป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนทัง้จ านวนใน       
วนัจดทะเบยีน และเรยีกเก็บจากกองทุนภายในระยะเวลาไม่เกนิ 90 วนั นับจากวนัทีจ่ดทะเบยีนกองทุน กรณีทีไ่ม่เกดิเหตุตามเงื่อนไข
การเลกิกองทุน ภายใน 7 เดอืน นับจากวนัจดทะเบยีนกองทรพัย์สนิเป็นกองทุนรวม บรษิทัจดัการจะเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมการจดัการ
ในอตัรารอ้ยละ 1.605 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุน 
 

- ในระยะเวลา 7 เดอืน แรกนับจากวนัทีจ่ดทะเบยีนทรพัยส์นิเป็นกองทุนรวม บรษิทัจดัการจะเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนในอตัรา
รอ้ยละ 0.321 ต่อปีของมูลค่าที่จดทะเบียนกองทรพัย์สนิเป็นกองทุนรวม โดยทางบญัชจีะรบัรูเ้ป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนทัง้จ านวนใน        
วนัจดทะเบยีน และเรยีกเกบ็จากกองทุน ภายในระยะเวลาไม่เกนิ 90 วนั นับจากวนัทีจ่ดทะเบยีนกองทุน กรณีทีไ่ม่เกดิเหตุตามเงื่อนไข
การเลกิกองทุน ภายใน 7 เดอืน นับจากวนัจดทะเบยีนกองทรพัยส์นิเป็นกองทุนรวม บรษิทัจดัการจะเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีน
ในอตัรารอ้ยละ 0.321 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุน 

- ในระยะเวลา 7 เดอืนแรกนับจากวนัจดทะเบียนทรพัย์สนิเป็นกองทุนรวม ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์จะเรยีกเก็บในอตัรา ร้อยละ 
0.10 ต่อปีของมูลค่าที่จดทะเบียนกองทรพัย์สนิเป็นกองทุนรวม หลงัจากนัน้จะเรยีกเก็บในอตัราไม่เกินรอ้ยละ 0.10 ต่อปีของมูลค่า
ทรพัย์สนิสุทธิของกองทุน โดยจะค านวณเป็นรายวนัและเรยีกเก็บจากกองทุนเป็นรายเดอืน ภายใน 10 วนัท าการถดัจากวนัสิ้นเดอืน 
หรอืตามระยะเวลาทีบ่รษิทัจดัการเหน็สมควร 
 

- ทัง้น้ี หากกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจดัการเดียวกนั (กองทุนปลายทาง) บรษิัทจดัการจะไม่เรยีกเก็บ
ค่าธรรมเนียมการจดัการซ ้าซ้อนกบักองทุนปลายทาง เช่น หากกองทุนต้นทางมมีูลค่าทรพัย์สนิสุทธ ิ1,000 ล้านบาท และจดัสรรการ
ลงทุนไปยงักองทุนปลายทางจ านวน 100 ล้านบาท บรษิัทจดัการจะเรยีกเก็บค่าธรรมเนียมการจดัการจากเงนิลงทุน 1,000 ล้านบาท   
ในอตัราทีก่องทุนตน้ทางก าหนดเท่านัน้ โดยกองทุนปลายทางจะไม่มกีารเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมการจดัการเพิม่เตมิอกี เป็นตน้  

 

- ในกรณีที่มกีารรบัค่าธรรมเนียมอนัเกิดจากกองทุนรวมในต่างประเทศที่กองทุนน้ีไปลงทุน บรษิัทจดัการจะจ่ายคนืในรูปแบบใดๆ 
ใหแ้ก่กองทุนน้ีไม่ว่าทางตรงหรอืทางออ้ม (ถา้ม)ี  

ค่ำธรรมเนียม 

 *ค่าธรรมเนียมมผีลกระทบต่อผลตอบแทนทีคุ่ณจะไดร้บั 
ดงันัน้ คุณควรพจิารณาการเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมดงักล่าวก่อนการลงทุน * 

สดัส่วนของประเภททรพัยสิ์นท่ีลงทุน 
 

ค่ำธรรมเนียมท่ีเรียกเกบ็จำกกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)* 

ช่ือทรพัยสิ์นและกำรลงทุนสงูสดุ 5 อนัดบัแรก 
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รำยกำร สูงสุดไม่เกิน ปัจจุบนั 
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วย ไม่เกนิรอ้ยละ  2.14 รอ้ยละ 1.07 
ค่าธรรมเนียมการรบัซื้อคนืหน่วย ไม่เกนิรอ้ยละ  1.07 ยกเวน้ 
ค่าธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเขา้ ไม่เกนิรอ้ยละ  2.14 รอ้ยละ 1.07 
ค่าธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนออก ไม่เกนิรอ้ยละ  1.07 ไม่เปิดใหส้บัเปลีย่นออกจากกองทุน 
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย ตามทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็ ตามทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็ 
ค่าใชจ้่ายในการซื้อขายหลกัทรพัยเ์มื่อมกีารซื้อ
ขายสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน  
(เกบ็เขา้กองทุน) 

อตัราไม่เกนิรอ้ยละ 0.54 ของมลูค่า
หน่วยลงทุน 

ยกเวน้ 

ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสทิธใิน
หน่วยลงทุน 

ตามทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็ ตามทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็ 

ค่าใชจ้่ายอื่น ๆ ไม่เกนิรอ้ยละ 3.21 ตามทีจ่่ายจรงิ 
*ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายดงักล่าว เป็นอตัราทีร่วมภาษมีลูค่าเพิม่ ภาษธีุรกจิเฉพาะ หรอืภาษอีื่นใดในท านองเดยีวกนัไวแ้ลว้ 

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน/ การรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน/ การสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนกบัผูล้งทุนแต่ละกลุ่ม
ไม่เท่ากนั ตามประเภทของผูล้งทุน ตามมลูค่าการซื้อหน่วยลงทุน ตามระยะเวลาการถอืครองหน่วยลงทุน ตามช่องทางการซื้อขายหน่วยลงทุน หรือตาม
เงื่อนไขที่บรษิัทจดัการอาจก าหนดขึ้นในอนาคต เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวก และเป็นประโยช น์ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ทัง้น้ี จะเปิดเผยข้อมูล
ดงักล่าวในหนังสอืชีช้วนส่วนสรุปขอ้มูลส าคญั ทัง้น้ี หากมกีารเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขดงักล่าวบรษิทัจดัการจะประกาศใหผู้ล้งทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 
7 วนั ณ ทีท่ าการของบรษิทัจดัการ และ/หรอืประกาศทางเวบ็ไซดข์องบรษิทัจัดการ 

ทัง้น้ี หากกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจดัการเดยีวกนั (กองทุนปลายทาง) บรษิทัจดัการจะไม่เรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมการขาย 
และ/หรอืค่าธรรมเนียมการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนซ ้าซ้อนกบักองทุนปลายทาง เช่น หากกองทุนตน้ทางมมีูลค่าทรพัย์สนิสุทธ ิ1,000 ล้านบาท และจดัสรร
การลงทุนไปยงักองทุนปลายทางจ านวน 100 ล้านบาท บรษิัทจดัการจะเรยีกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนจากเงนิลงทุน 1,000 ล้านบาท       
ในอตัราทีก่องทุนตน้ทางก าหนดเท่านัน้ โดยกองทุนปลายทางจะไม่มกีารเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนเพิม่เตมิอกี เป็นตน้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่ำธรรมเนียมท่ีเรียกเกบ็จำกผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่ำซ้ือขำย)* 
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7. ผลกำรด ำเนินงำนย้อนหลงัแบบปักหมุด - 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. แบบย้อนหลงัตำมปีปฏิทิน: N/A 
 

 * ผลการด าเนินงานในอดตี มไิดเ้ป็นสิง่ยนืยนัถงึผลการด าเนนิงานในอนาคต * 

ผลกำรด ำเนินงำนในอดีต 

 

4. ควำมผนัผวนของผลกำรด ำเนินงำน (Standard Deviation) คือ - ต่อปี 
*กรณีกองทุนจดัตัง้ไมค่รบ 5 ปี จะแสดงค่าทีเ่กดิขึน้นบัตัง้แต่จดัตัง้กองทุน 

 

   2.  ตวัช้ีวดัท่ีใช้เปรียบเทียบผลกำรด ำเนินงำนของกองทุน :  

1. ดชันี VN30 Total Return Index ในสกุลดอง ปรบัดว้ยต้นทุนการป้องกนัความเสี่ยงอตัราแลกเปลี่ยนเพื่อเทยีบกบั
ค่าสกุลเงนิบาท ณ วนัทีล่งทุน ตามสดัส่วนการท าสญัญาป้องกนั ความเสีย่งดา้นอตัราแลกเปลีย่นประมาณรอ้ยละ 85 
และ 

2. ดชันี VN30 Total Return Index ในสกุลดอง ปรบัด้วยอตัราแลกเปลี่ยนเพื่อเทยีบกบัค่าสกุลบาท ณ วนัที่ค านวณ
ผลตอบแทน ตามสดัส่วนทีไ่ม่ไดท้ าสญัญาป้องกนัความเสีย่งดา้นอตัราแลกเปลีย่นประมาณรอ้ยละ 15  

 

6. ประเภทกองทุนรวมเพื่อใช้เปรียบเทียบผลกำรด ำเนินงำน ณ จดุขำย คือ Miscellaneous 

5. ควำมผนัผวนของส่วนต่ำงผลกำรด ำเนินงำนและดชันีช้ีวดั (Tracking Error : TE)  คือ - 

3. กองทุนน้ีเคยมีผลขำดทุนสูงสุดในช่วงเวลำ 5 ปี คือ - 
     *กรณีกองทุนจดัตัง้ไม่ครบ  5 ปี จะแสดงค่าทีเ่กดิขึน้นับตัง้แต่จดัตัง้กองทุน 
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นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผล ไม่จ่าย 

ผู้ดแูลผลประโยชน์ 
วนัท่ีอนุมติัจดัตัง้ 
วนัท่ีจดทะเบียน (ประมำณกำร) 
อำยโุครงกำร 
มูลค่ำท่ีตรำไว้ต่อหน่วย 
จ ำนวนเงินลงทุนโครงกำร 

ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน)  
24 มนีาคม 2565 
8 เมษายน 2565 
ไม่ก าหนดอายโุครงการ เวน้แต่เขา้เงือ่นไขการเลกิกองทุน 
10.00 บาท 
3,000 ลา้นบาท 

ซื้อและขำยคืนหน่วยลงทุน 
(บรษิทัจดัการก าหนดใหว้นัท าการซื้อขายหน่วยลงทุนเป็น
วนัท าการของธนาคารพาณิชยไ์ทย และวนัท าการของ

ประเทศทีเ่กีย่วขอ้งกบัการลงทุน (ถา้ม)ี และวนัท าการที ่

บรษิทัจดัการไม่ไดร้บัผลกระทบจากการรบัช าระค่าซือ้ขาย
หลกัทรพัยท์ีล่งทุน (ถา้ม)ี หรอืธุรกรรมอืน่ๆทีเ่กีย่วขอ้งกบั

การลงทุนในต่างประเทศของกองทุน (ถา้ม)ี) 

วนัท ำกำรซื้อหน่วยลงทุน  :  
IPO: 28 มนีาคม – 5 เมษายน 2565 ตัง้แต่เวลาเริม่ท าการถงึเวลา 15.30 น. 
หลงั IPO: ไมม่ ี
มูลค่ำขัน้ต ำ่ของกำรสัง่ซื้อครัง้แรก : 1,000 บาท 
มูลค่ำขัน้ต ำ่ของกำรสัง่ซื้อครัง้ถดัไป : ไม่ก าหนด 

วนัท ำกำรขำยคืนหน่วยลงทุน: 
กำรรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนอตัโนมติั 
บรษิทัจดัการจะด าเนินการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนโดยอตัโนมตั ิดงันี้ 
ครัง้ที่ 1 บรษิัทจดัการจะรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนโดยอตัโนมตัเิมื่อกองทุนมมีูลค่า
ไม่ต ่ากว่า 10.35 บาท โดยจะรบัซื้อคนืเพียงครัง้เดียวนับตัง้แต่วนัจดทะเบยีน
กองทุน 
เมื่อมูลค่าหน่วยลงทุนไม่ต ่ากว่า 10.35 บาท และบรษิทัจดัการสามารถรวบรวม
เงนิสดหรอืตราสารสภาพคล่องในสกุลบาทไดเ้พยีงพอเพื่อรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน
อตัโนมตัิตามที่ระบุในโครงการ โดยบรษิัทจดัการจะพิจารณารบัซื้อคนืหน่วย
ลงทุนโดยอตัโนมตัภิายใน 5 วนัท าการนับแต่วนัทีเ่กดิเหตุการณ์ดงักล่าว 
อย่างไรก็ตาม ผลตอบแทนที่ผู้ถอืหน่วยลงทุนจะได้รบัจากการรบัซื้อคนืหน่วย
ลงทุนอตัโนมตัเิมื่อค านวณเป็นมูลค่าต่อหน่วยลงทุนอาจต ่ากว่า 10.35 บาท ได้
เนื่องจากการกันเงินส ารองส าหรบัค่าใช้จ่ายของกองทุน (ถ้ามี) หรอืหากเกิด
เหตุการณ์ไม่ปกติ หรอืสภาวะเศรษฐกิจมคีวามผนัผวนอย่างมนีัยส าคญั หรอื
ราคาหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิที่กองทุนลงทุนมกีารปรบัตัวขึ้นลงในระหว่างที่
กองทุนด าเนินการจ าหน่ายหลกัทรพัย์ หรอืทรพัย์สนิดงักล่าว หรือเกดิจากการ
เปลีย่นแปลงของอตัราแลกเปลีย่นในขณะนัน้ 
ครัง้ที ่2 บรษิทัจดัการจะรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัิเมื่อเกดิเหตุตามเงือ่นไข
การเลกิกองทุน คอื  
(1) เมื่อกองทุนมมีลูค่าหน่วยลงทุนมากกว่าหรอืเท่ากบั 10.75 บาท และ 
(2) บรษิทัจดัการสามารถรวบรวมเงนิสดหรอืตราสารสภาพคล่องในสกุลบาทได้
เพยีงพอเพื่อรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัใิหก้บัผูถ้อืหน่วยลงทุนตามทีร่ะบุใน
โครงการ โดยบรษิทัจดัการจะพจิารณารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนโดยอตัโนมตัภิายใน 
5 วนัท าการนับแต่วนัทีเ่กดิเหตุการณ์ตามเงือ่นไขการเลกิกองทุน 

ข้อมูลอ่ืน ๆ 
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อย่างไรก็ตาม ผลตอบแทนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รบัจากการเลกิกองทุนเมื่อ
เกดิเหตุการณ์ตามเงือ่นไขการเลกิกองทุน เมื่อค านวณเป็นมูลค่าต่อหน่วยลงทุน
อาจต ่ากว่า 10.75 บาทได้ เนื่องจากการกันเงินส ารองส าหรบัค่าใช้จ่ายของ
กองทุน (ถ้ามี) หรือหากเกิดเหตุการณ์ไม่ปกติหรือสภาวะเศรษฐกิจมีความ    
ผนัผวนอย่างมนีัยส าคญั หรอืราคาหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิทีก่องทุนลงทุนมกีาร
ปรบัตวัขึ้นลงในระหว่างที่กองทุนด าเนินการจ าหน่ายหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิ
ดงักล่าว หรอืเกดิจากการเปลีย่นแปลงของอตัราแลกเปลีย่นในขณะนัน้ 
 
กำรรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนตำมปกติ 
บริษทัจดักำรจะไม่เปิดรบัค ำสัง่ขำยคืนหน่วยลงทุนใน 7 เดือนแรกนับจำก
วนัจดทะเบียนกองทุน  
อย่างไรก็ด ีกรณีที่ไม่เกิดเหตุตามเงื่อนไขการเลกิกองทุน ภายใน 7 เดือนนับ
จากวนัจดทะเบยีนกองทรพัย์สนิเป็นกองทุนรวม บรษิัทจดัการจะเปิดรบัซื้อคนื
หน่วยลงทุนอีกครัง้ในวนัท าการแรกถดัจากวนัครบก าหนดระยะเวลา 7 เดอืน 
นับตัง้แต่วันจดทะเบียนกองทรพัย์สินเป็นกองทุนรวม  โดยผู้ถือหน่วยลงทุน
สามารถสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไดท้ีบ่รษิทัจดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบั
ซื้อคืน ทุกวนัท าการตัง้แต่เริม่ท าการ – 12.00 น. (ตัง้แต่วนัที่ 8 พฤศจิกายน 
2565 (ประมาณการ)) 
อย่างไรกต็าม หาก ณ วนัใดกต็ามทีก่องทุนมมีูลค่าหน่วยลงทุนไม่ต ่ากว่า 10.75 
บาทตามเงื่อนไขการเลิกกองทุน บรษิัทจดัการจะด าเนินการเลิกกองทุนตาม
เงือ่นไขทีบ่รษิทัจดัการก าหนด 
อนึ่ง ในกรณีที่ค าสัง่ขายคืนใดๆที่จะมีผลท าให้จ านวนหน่วยลงทุนในบัญชี
กองทุนเปิดของผู้ถือหน่วยลงทุนรายนัน้ๆ ลดลงเหลือน้อยกว่า 100 หน่วย 
บรษิัทจดัการสงวนสิทธิที่จะรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนทัง้หมดเท่าที่ปรากฏอยู่ใน
รายการทีบ่นัทกึโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทุน 
 
มูลค่ำขัน้ต ำ่ของกำรขำยคืน : ไม่ก าหนด    
ยอดคงเหลือขัน้ต ำ่ : ไม่ก าหนด    
ระยะเวลำกำรรบัเงินค่ำขำยคืน :  
- กรณีการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนปกติ ภายใน 5 วนัท าการนับจากวนัค านวณ
ราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน* (ประกาศ NAV T+1, คนืเงนิ T+5) โดยจะน าเงนิ
ค่าขายคืนดงักล่าวเข้าฝากในบญัชีเงนิฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่ผู้ถือ
หน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้  (ธนาคาร CIMBT เวลา 11.30 น., 
ธนาคาร SCB/ KBANK/ BAY/ TTB/ BBL/ LHBANK / KK/ TBANK เวลา 
13.00 น.) 

- กรณีการรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ภายใน 5 วันท าการนับจากวนัที่
บรษิทัจดัการด าเนินการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัิ โดยจะน าเงนิค่ารบัซื้อ
คนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัดิงักล่าวไปซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดพรนิซเิพลิ 
เดลี่ ตราสารรัฐระยะสัน้ (PRINCIPAL TREASURY) ทัง้จ านวน เว้นแต่จะ



 

 
 
 

12 
 
 

ไดร้บัอนุญาตจากบรษิทัจดัการเป็นอย่างอื่น 
*ทัง้นี้  มิให้นับรวมวันหยุดท าการของ ผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุน
ต่างประเทศที่มีลกัษณะในท านองเดียวกับธุรกิจการจดัการกองทุนรวม และ     
ผูป้ระกอบธุรกจิทีเ่กีย่วขอ้งในต่างประเทศซึง่จะส่งผลกระทบต่อการช าระราคา 

คุณสามารถตรวจสอบมลูค่าทรพัยส์นิรายวนัไดท้ี ่www.principal.th 

รำยชื่อผู้จดักำรกองทุน 
 

รำยชื่อ  วนัท่ีเร่ิมบริหำรกองทุน 
คุณศุภกร ตุลยธญั              วนัทีจ่ดทะเบยีนกองทนุ 
คุณชาตร ีมชียัเจรญิยิง่             วนัทีจ่ดทะเบยีนกองทนุ 
คุณสทิธกิารย ์พงษ์พฒันศกึษา         วนัทีจ่ดทะเบยีนกองทุน 
คุณสุปรยี ์สุวพนัธ ์                       วนัทีจ่ดทะเบยีนกองทุน 
คุณปุณยนุช บุณยรตัพนัธุ ์              วนัทีจ่ดทะเบยีนกองทุน 

PTR 0.0000 
กรณีกองทุนรวมทีจ่ดทะเบยีนจดัตัง้ไม่ถงึ 1 ปี จะแสดงค่าทีเ่กดิขึ้นจรงิในช่วงเวลาตัง้แต่วนัที ่
จดทะเบยีนถงึวนัทีร่ายงาน 

ผู้สนับสนุนกำรขำยหรือรบัซือ้คืน ธนาคาร ไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 
ธนาคาร ซไีอเอม็บ ีไทย จ ากดั (มหาชน) 
บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากดั 
หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืที ่บลจ.พรนิซเิพลิ แตง่ตัง้ 

ติดต่อสอบถำมรบัหนังสือช้ีชวน 
ร้องเรียน 
 

บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากดั 
ทีอ่ยู่ : ทีอ่ยู่ 44 อาคาร ซไีอเอม็บ ีไทย ชัน้ 16 ถนนหลงัสวน    
แขวงลุมพนิี เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330 
โทรศพัท ์    :  0-2686-9500 หรอื 0-2686-9595 
Website     :  www.principal.th 

ธรุกรรมท่ีอำจก่อให้เกิดควำมขดัแย้งทำง
ผลประโยชน์ 

คุณสามารถตรวจสอบธุรกรรมทีอ่าจก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
ไดท้ี ่www.principal.th 

 
 
  

- การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงนิ รวมทัง้ไม่ไดอ้ยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบนัคุม้ครองเงนิฝาก จงึมคีวามเสีย่งจากการ
ลงทุนซึง่ผูล้งทุนอาจไม่ไดร้บัเงนิลงทุนคนืเตม็จ านวน 
- ไดร้บัอนุมตัจิดัตัง้ และอยู่ภายใตก้ารก ากบัดแูลของส านักงาน ก.ล.ต. 
- การพจิารณาร่างหนังสอืชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มไิดเ้ป็นการแสดงว่าส านักงาน ก.ล.ต. ไดร้บัรองถงึความ
ถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่ เสนอขายนั ้น                   
ทัง้นี้ บรษิทัจดัการกองทุนรวมไดส้อบทานขอ้มลูในหนังสอืชีช้วนส่วนสรุปขอ้มลูส าคญั ณ วนัที ่24 มนีาคม 2565 แลว้ดว้ยความระมดัระวงัใน
ฐานะผูร้บัผดิชอบในการด าเนินการของกองทุนรวมและขอรบัรองว่าขอ้มลูดงักล่าวถูกตอ้งไม่เป็นเทจ็ และไม่ท าให้ผูอ้ื่นส าคญัผดิ 

http://www.principal.th/
http://www.principal.th/
http://www.principal.th/
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ควำมเส่ียงจำกควำมผนัผวนของรำคำหลกัทรพัย ์(Market Risk) 
กรณีกองทุนรวมตรำสำรทุน หมายถงึ ความเสีย่งที่มูลค่าของหลกัทรพัย์ที่กองทุนรวมลงทุนจะเปลี่ยนแปลงเพิม่ขึน้หรอืลดลงจาก
ปัจจยัภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปัจจยัทางการเมอืงทัง้ในและต่างประเทศ เป็นต้น ซึ่งพจิารณาได้จากค่า standard 
deviation (SD) ของกองทุนรวม หากกองทุนรวมมีค่า SD สูง แสดงว่ากองทุนรวมมีความผันผวนจากการเปลี่ยนแปลงของราคา
หลกัทรพัยส์งู 

ควำมเส่ียงจำกกำรกระจกุตวัลงทุนในประเทศใดประเทศหน่ึง (High Country Concentration Risk)  

ความเสีย่งทีเ่กดิจากกองทุนลงทุนในประเทศใดประเทศหนึ่งมากกว่า 20% ของ NAV รวมกนั ซึง่หากเกดิเหตุการณ์ทีส่่งผลกระทบต่อ 

ประเทศดงักล่าว เช่น การเมอืง เศรษฐกจิ สงัคม เป็นต้น กองทุนดงักล่าวอาจมผีลการด าเนินงานทีผ่นัผวนมากกว่ากองทุนทีก่ระจาย
การลงทุนในหลายประเทศ 

ควำมเส่ียงด้ำนสภำพคล่อง (Liquidity Risk) 

เป็นความเสีย่งทีเ่กดิจากการทีไ่ม่สามารถขายหน่วยลงทุน หรอืตราสารทีก่องทุนไดล้งทุนไวไ้ด ้เน่ืองจากกองทุน หรอืตราสารทีก่องทุน
ลงทุนมสีภาพคล่องน้อย กองทุนจงึอาจขายหลกัทรพัยด์งักล่าวไม่ไดใ้นช่วงเวลาทีต่อ้งการหรอือาจไม่ไดร้าคาตามทีต่อ้งการ 

ควำมเส่ียงทำงธรุกิจ (Business  Risk) และควำมเส่ียงจำกควำมสำมำรถในกำรช ำระหน้ีของผู้ออกตรำสำร (Credit  Risk)  

คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ราคา หรือผลตอบแทนของตราสารอาจเปลี่ยนแปลงขึ้นลงจากปัจจัยภายในและภายนอกของ                
ผูอ้อกตราสาร เช่น ผลการด าเนินงานของผู้ออกตราสาร การบรหิารจดัการ ภาวะธุรกิจและอุตสาหกรรม เป็นต้น รวมถึงความเสี่ยง      
ทีเ่กดิจากการทีผู่อ้อกตราสารหนี้ไม่สามารถจ่ายคนืเงนิตน้ และหรอืดอกเบีย้ได้ 

ควำมเส่ียงของประเทศท่ีลงทุน (Country Risk) 

เนื่ องจากกองทุนอาจจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนในต่างประเทศ กองทุนจึงมีความเสี่ยงของประเทศที่ลงทุน เช่น                  
การเปลี่ยนแปลงของปัจจยัพืน้ฐาน สภาวะทางเศรษฐกจิ การเมอืง ค่าเงนิ และนโยบายต่างประเทศ โดยปัจจยัเหล่านี้อาจมผีลกระทบ
ต่อราคาหน่วยลงทุน หรอืหลกัทรพัยท์ีก่องทุนลงทุน 

ควำมเส่ียงของอตัรำแลกเปล่ียน (Currency Risk) 

หมายถงึ การเปลีย่นแปลง ของอตัราแลกเปลีย่นมผีลกระทบต่อมลูค่าของหน่วยลงทุน เช่น กองทุนรวมลงทุนดว้ยสกุลเงนิดอลลาร ์ในช่วง
ทีเ่งนิบาทอ่อน แต่ขายท าก าไรในช่วงทีบ่าทแขง็ กองทุนรวมจะไดเ้งนิบาทกลบัมาน้อยลง ในทางกลบักนัหากกองทุนรวมลงทุนในช่วงที่
บาทแขง็และขายท าก าไรในช่วงทีบ่าทอ่อน กอ็าจไดผ้ลตอบแทนมากขึน้กว่าเดมิดว้ยเช่นกนั ดงันัน้ การป้องกนัความเสีย่งจากอตัรา
แลกเปลีย่นจงึเป็นเครื่องมอืส าคญัในการบรหิารความเสีย่งจากดงักล่าว ซึง่ท าไดด้งัต่อไปนี้ 
- ป้องกนัควำมเส่ียงทัง้หมด/หรือเกือบทัง้หมด : ผูล้งทุนไม่มคีวามเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่น 
- ป้องกนัควำมเส่ียงบำงส่วน โดยต้องระบสุดัส่วนกำรป้องกนัควำมเส่ียงไวอ้ยำ่งชดัเจน : ผูล้งทุนอาจมคีวามเสีย่งจากอตัรา
แลกเปลีย่น 
- อำจป้องกนัควำมเส่ียงตำมดลุยพินิจของผู้จดักำรกองทุนรวม : ผูล้งทุนอาจมคีวามเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่น เนื่องจากการป้องกนั
ความเสีย่งขึน้อยู่กบัดุลยพนิจิของผูจ้ดัการกองทุนรวมในการพจิารณาว่าจะป้องกนัความเสีย่งหรอืไม่ 
- ไม่ป้องกนัควำมเส่ียงเลย: ผูล้งทุนมคีวามเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่น 

ค ำอธิบำยเพ่ิมเติม /ค ำเตือน 
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เน่ืองจากกองทุนมนีโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน หรอืตราสารในต่างประเทศ ซึ่งต้องลงทุนเป็นสกุลเงนิต่างประเทศ จงึ
เป็นความเสีย่งของค่าเงนิทีเ่กดิจากการลงทุน ตวัอย่างเช่น ถา้ค่าเงนิต่างประเทศทีล่งทุนอ่อนค่า มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ของกองทุน
จะลดลง ดงันัน้ ผูล้งทุนอาจไดร้บัก าไร หรอืขาดทุนจากการเคลื่อนไหวของเงนิตราต่างประเทศทีล่งทุนได้ 

ควำมเส่ียงจำกกำรท ำสญัญำซื้อขำยล่วงหน้ำ (Derivatives) 

สญัญาซื้อขายล่วงหน้าบางประเภทอาจมกีารขึ้นลงผนัผวน (Volatile) มากกว่าหลกัทรพัย์พื้นฐาน ดงันัน้ หากกองทุนมกีารลงทุนใน
สญัญาซื้อขายล่วงหน้าดงักล่าวย่อมท าใหส้นิทรพัยม์คีวามผนัผวนมากกว่าการลงทุนในหลกัทรพัยพ์ืน้ฐาน (Underlying Security) 

ควำมเส่ียงจำกกำรลงทุนในตรำสำรท่ีมีลกัษณะของสญัญำซื้อขำยล่วงหน้ำแฝง (Structured Note) 

เป็นความเสีย่งทีเ่กดิจาการคาดการณ์ทศิทางของสนิทรพัย์หรอืตวัแปรอา้งองิผดิพลาด หรอืเกดิความผนัผวนของสนิทรพัย์หรอืตวัแปร
อา้งองิ ท าใหไ้ดร้บัผลตอบแทนตามทีค่าดหวงั และเกดิจากการทีต่ราสารประเภทนี้ส่วนใหญ่ไม่สามารถโอนเปลีย่นมอืได ้

ผลขำดทุนสูงสุดท่ีเกิดขึ้นจริง 5 ปี (Maximum Drawdown) 

เป็นผลขาดทุนสะสมสงูสุดทีเ่กดิจากการลงทุนจรงิของกองทุนรวมยอ้นหลงัเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 5 ปี นับแตว่นัทีร่ายงาน         
(หรอืต้ังแต่จดัต้งักองทุนรวมกรณียงัไม่ครบ 5 ปี)  โดยมวีธิกีารค านวณดงันี้  

 

 

 

 

 

ค่ำควำมผนัผวนของผลกำรด ำเนินงำน (Standard Deviation : SD) 

เป็นความผนัผวนของผลตอบแทนกองทุน โดยค านวณจากผลตอบแทนของกองทุนรวมซึ่งมวีธิกีารค านวณเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของ
สมาคมบรษิทัจดัการลงทุนว่าดว้ยมาตรฐานการวดัและน าเสนอผลการด าเนินงานของกองทุนรวม  ใชก้ารเปิดเผยค่า SD ของกองทุน
รวมยอ้นหลงัเป็นระยะเวลา 5 ปี นับแต่วนัทีร่ายงาน แสดงเป็น % ต่อปี 

ค่ำควำมผนัผวนของส่วนต่ำงของผลตอบแทนเฉล่ียของกองทุนรวมและผลตอบแทนของดชันีช้ีวดั (Tracking Error) 

Tracking Error คอื ความผนัผวนของส่วนต่างของผลตอบแทนเฉลีย่ของกองทุนรวมและผลตอบแทนของดชันีชี้วดัซึง่สะทอ้นใหเ้หน็ถงึ
ประสทิธภิาพในการเลยีนแบบดชันีชี้วดัของกองทุนรวมว่ามกีารเบี่ยงเบนออกไปจากดชันีชี้วดัมากน้อยเพยีงใด เช่น หากกองทุนรวม    
มีค่า TE ต ่า แสดงว่าอัตราผลตอบแทนของกองทุนมีการเบี่ยงเบนออกไปจากดัชนีชี้ว ัดในอัตราที่ต ่ า ดังนั ้น กองทุนรวมจึงมี
ประสทิธภิาพในการเลยีนแบบดชันีอ้างอิง ในขณะที่กองทุนรวมที่มคี่าสูง แสดงว่าอตัราผลตอบแทนของกองทุนรวมมีการเบี่ยงเบน   
ออกจากดชันีชี้วดัในอตัราที่สูง ดงันั้น โอกาสที่ผลตอบแทนการลงทุนจะเป็นไปตามผลตอบแทนของ benchmark ก็จะลดน้อยลง      
เป็นตน้ 
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อตัรำส่วนหมุนเวยีนกำร ลงทนุของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR) 

เป็นค่าทีแ่สดงเพื่อใหผู้ล้งทุนทราบถงึปรมิาณการซื้อขายทรัพย์สนิของกองทุน และช่วยสะท้อนกลยุทธ์การลงทุนของผูจ้ดัการกองทุน 
ไดด้ยีิง่ขึน้ โดยค านวณจากมลูค่าทีต่ ่ากว่าระหว่างผลรวมของมลูค่าการซื้อทรพัยส์นิกบัผลรวมของมลูค่าการขายทรพัยส์นิทีก่องทุนรวม
ลงทุนในรอบระยะเวลาผ่านมาย้อนหลงั 1 ปี หารด้วยมูลค่าทรพัย์สนิสุทธเิฉลี่ยของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาเดยีวกนั ดงัแสดงใน
ตาราง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


