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กองทุนเปิดพรินซิเพิล เวียดนาม ไทย ออพพอร์ทูนิต้ี 
Principal Vietnam Thai Opportunity Fund 

30 เมษายน 2566 

ข้อมูลกองทุน 
ชื่อย่อ PRINCIPAL VTOPP 
ระดับความเส่ียง 6 (เสี่ยงสูง) 
ประเภทโครงการ  กองทุนตราสารทุน 
วันที่จดทะเบยีนกองทนุ 19 พฤศจิกายน 2564 
นโยบายการลงทนุตา่งประเทศ มี 
การปอ้งกันความเส่ียงจาก ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน 
อัตราแลกเปล่ียน     
จํานวนเงินลงทุนของโครงการ 5,000 ล้านบาท 
จํานวนเงินลงทุนของโครงการ 1,292.05 ล้านบาท 
ปัจจุบัน 
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ/หน่วย   
 ชนดิสะสมมูลค่า 7.4339 บาท 
 ชนดิผู้ลงทุนกลุ่ม n/a 
 ชนดิผู้ลงทุนพิเศษ 7.5495 บาท 
ความเส่ียงที่เกี่ยวข้อง 1. ความเสี่ยงท่ีเกี่ยวข้องกับประเทศเวยีดนาม 
    เป็นหลัก 
       2. ความเสี่ยงทางธุรกิจ 
                             3. ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร 
                             4. ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของ 
        ตราสาร                              
  5. ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน 
  6. ความเสี่ยงเกี่ยวกับการลงทุนใน Frontier  
        Market 
                             7. ความเสี่ยงด้านภาษ ี
                             8. ความเสี่ยงจากการบริหารจัดการเชิงรุก 
นโยบายจ่ายเงินปนัผล ไม่มี 
ผู้ดูแลผลประโยชน ์ ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 
นายทะเบียน บลจ. พรินซเิพิล จํากัด 
ประเภทกองทนุรวมตามที ่ ASEAN Equity 
แสดงในข้อมูลที่ใช้เปรียบเทียบ 
ผลการดําเนนิงานของกองทนุ 
รวม ณ จุดขาย  
…………………………………………………………………………………… 

ข้อมูลการซ้ือ/ขายหน่วยลงทุน 
วันทําการซ้ือ ทุกวันทําการ ต้ังแต่เวลาเร่ิมทําการ 
  ถึงเวลา 15.30 น. 
มูลค่าข้ันตํ่าของการซ้ือ  
 ชนดิสะสมมูลค่า 1,000 บาท 
 ชนดิผู้ลงทุนกลุ่ม 1 บาท 
 ชนดิผู้ลงทุนพิเศษ 1 บาท 
วันทําการขายคืน  ทุกวันทําการ ต้ังแต่เวลาเร่ิมทําการ 
   ถึงเวลา 15.00 น. 
มูลค่าข้ันตํ่าของการขาย  ไม่กําหนด 
ยอดคงเหลือข้ันตํา่  ไม่กําหนด 
รับเงินค่าขายคืน  ภายใน 5 วันทําการนับจากวันคํานวณราคารับซื้อคืน

หน่วยลงทุน (ประกาศ NAV T+1, คืนเงิน T+5 
ธนาคาร CIMBT เวลา 11.30 น., ธนาคาร SCB/ 
KBANK/ BAY/ TTB/ BBL/ LHBANK / KK/ 
เวลา 13.00 น.) 

…………………………………………………………………………………… 
 
 

นโยบายการลงทนุ 
กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในตราสารแห่งทุนท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
ไทย ท่ีมีธุรกิจหลกั/บางสว่น หรือมีรายได้หลัก/บางส่วน จากการประกอบธุรกิจ
ในประเทศเวียดนามท่ีประเมินว่ามีศักยภาพในการเติบโตในอนาคตจากเศรษฐกิจ
เวียดนาม และ/หรือตราสารทุนท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เวียดนาม และ/
หรือตราสารทุนของผู้ประกอบการเวียดนามท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
ประเทศอื่น รวมท้ังตราสารทุนอื่นใดท่ีดําเนินธุรกิจเกี่ยวข้องและ/หรือท่ีได้รับ
ผลประโยชน์จากการเติบโตทางเศรษฐกิจหรือท่ีเกี่ยวขอ้งกับประเทศเวียดนาม 
และ/หรือกองทุนรวมอื่น/กองทุนรวมอีทีเอฟตราสารทุนท้ังในและ/หรือ
ต่างประเทศ ท่ีมีนโยบายการลงทุนในตราสารแห่งทุนท่ีจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ประเทศเวียดนาม หรือเน้นลงทุนในตราสารทุนอื่นใดท่ีมีรายได้หลกั
หรือบางสว่นจากการประกอบธุรกิจในหรือเกี่ยวข้องกับประเทศเวียดนาม โดย
เฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สนิสุทธิของกองทุน 
…………………………………………………………………………………… 
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเกบ็จากผูถ้ือหนว่ยลงทุน (% ของมูลค่าหน่วยลงทุน)* 
ค่าธรรมเนียมขาย   
 ชนดิสะสมมูลค่า  ไม่เกิน 2.14% (ปัจจุบัน 1.50%) 
 ชนดิผู้ลงทุนกลุ่ม** ไม่เกิน 2.14% (ยกเว้น) 
 ชนดิผู้ลงทุนพิเศษ  ไม่เกิน 2.14% (ยกเว้น) 
ค่าธรรมเนียมการรับซ้ือคืน  
 ชนดิสะสมมูลค่า  ไม่เกิน 1.07% (ยกเว้น) 
 ชนดิผู้ลงทุนกลุ่ม** ไม่เกิน 1.07% (ยกเว้น) 
 ชนดิผู้ลงทุนพิเศษ  ไม่เกิน 1.07% (ยกเว้น) 
ค่าธรรมเนียมการสับเปล่ียน อัตราเดียวกบัค่าธรรมเนียมการขายและรับซือ้คืน

หน่วยลงทุน 
*ค่าธรรมเนียมเป็นอัตราท่ีรวมภาษมูีลค่าเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษอีื่นใด 
ในทํานองเดียวกนัไว้แล้ว 
**หน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนกลุ่มมีผลต้ังแต่วันท่ี 10 ก.พ. 2565 เป็นต้นไป 
…………………………………………………………………………………… 
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเกบ็จากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)* 
ค่าธรรมเนียมการจดัการ  
 ชนดิสะสมมูลค่า  ไม่เกิน 2.14% (ปัจจุบัน 1.526%) 
 ชนดิผู้ลงทุนกลุ่ม**** ไม่เกิน 2.14% (ปัจจุบัน 1.605%)1) 
 ชนดิผู้ลงทุนพิเศษ  ไม่เกิน 2.14% (ยกเว้น) 2) 
ผู้ดูแลผลประโยชน ์   
 ชนดิสะสมมูลค่า  ไม่เกิน 0.33% (ปัจจุบัน 0.122%) 
 ชนดิผู้ลงทุนกลุ่ม  ไม่เกิน 0.33% (ปัจจุบัน 0.1285%)1) 
 ชนดิผู้ลงทุนพิเศษ  ไม่เกิน 0.33% (ปัจจุบัน 0.1285%)2) 
นายทะเบียน   
 ชนดิสะสมมูลค่า  ไม่เกิน 0.65% (ปัจจุบัน 0.509%) 
 ชนดิผู้ลงทุนกลุ่ม**** ไม่เกิน 0.65% (ปัจจุบัน 0.535%)1) 
 ชนดิผู้ลงทุนพิเศษ  ไม่เกิน 0.65% (ยกเว้น) 2) 
ค่าใช้จา่ยอื่นๆ**   
 ชนดิสะสมมูลค่า  ไม่เกิน 2.76% (ปัจจุบัน 0.118%)*** 
 ชนดิผู้ลงทุนกลุ่ม**** ไม่เกิน 2.76% (ปัจจุบัน 0.118%)*** 
 ชนดิผู้ลงทุนพิเศษ  ไม่เกิน 2.76% (ปัจจุบัน 0.118%)*** 
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ชื่อทรัพย์สินและการลงทนุสูงสุด 5 อันดับแรก 
 
 
 
 
 
ชื่อทรัพย์สินและการลงทนุสูงสุด 5 อันดับแรก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Stock 56.44% 
2. หุ้นสามัญ 22.64% 
3. Unit Trust Equity – VND 17.07% 
4. บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ 3.70% 
5. สินทรัพย์อื่น (รายการค้างรับ/ค้างจ่าย) 0.16% 

ชื่อทรัพย์สินและการลงทนุสูงสุด 5 อันดับแรก % ของ NAV 
VIETNAM INV FND ET VND10000 : FUEVFVND VN 9.88 
FPT CORP : FPT VN 9.38 
SSIAM ETF VNFIN LEAD VND10000 : FUESSVFL VN 7.19 
Housing Development Bank : HDB VN 6.85 
Vietnam Joint Stock Commercial Bank For 
Industrial And Trade : CTG VN 6.04 

หมายเหตุ : เป็นข้อมูล ณ วันท่ี 30 เมษายน 2566 ท้ังน้ี ผู้ลงทุนสามารถ   
             ดูข้อมูลท่ีเป็นปัจจุบันได้ท่ี www.principal.th 

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเกบ็จากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)* 
รวมค่าใชจ้่ายทั้งหมด   
 ชนดิสะสมมูลค่า  ไม่เกิน 5.88% (ปัจจุบัน 2.275%)*** 
 ชนดิผู้ลงทุนกลุ่ม  ไม่เกิน 5.88% (ปัจจุบัน 2.3865%)1),*** 
 ชนดิผู้ลงทุนพิเศษ  ไม่เกิน 5.88% (ปัจจุบัน 0.2465%)2) *** 
*ข้อมูล 19 พ.ย. 64 – 31 ต.ค. 65; คา่ธรรมเนียมเป็นอัตราท่ีรวมภาษีมูลค่าเพ่ิม   
 ภาษธุีรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทํานองเดียวกันไว้แล้ว 
**ไม่รวมค่านายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆท่ีเกิดขึ้นจากการซื้อ 
   ขายหลักทรัพย์ 
***เพดานค่าใช้จ่ายอื่นๆ และค่าใช้จ่ายรวมเป็นอัตราเฉพาะท่ีประมาณการได้เท่าน้ัน   

 ส่วนค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจริงเป็นอัตราท่ีรวมท้ังท่ีประมาณการได้และประมาณ  
 การไม่ได้ 

1) หน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนกลุ่มมีผลต้ังแต่วันท่ี 10 ก.พ. 2565 เป็นต้นไป 
2)หน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนพิเศษมีผลต้ังแต่วันท่ี 15 มี.ค. 2565 เป็นต้นไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      ผลการดาํเนินงานยอ้นหลัง 
 YTD 3 เดือน 6 เดอืน 1 ป1ี    3 ป1ี     5 ป1ี ตั้งแตจ่ดัตั้งกองทนุ1 

VTOPP-A (%) 1.68 -3.93 3.46 -18.85 n/a n/a -18.63 
Benchmark (%) -1.81 -4.71 -2.88 -15.32 n/a n/a -11.13 
Information Ratio2 1.43 0.48 1.33 -0.33 n/a n/a -0.87 
ความผันผวนของผลการดําเนินงาน(%) 14.86 15.31 18.04 20.28 n/a n/a 18.77 
VTOPP-C (%) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 
Benchmark (%) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 
Information Ratio2 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 
ความผันผวนของผลการดําเนินงาน(%) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 
VTOPP-X (%) 2.39 -3.44 4.55 n/a n/a n/a -14.65 
Benchmark (%) -1.81 -4.71 -2.88 n/a n/a n/a -11.57 
Information Ratio2 1.71 0.76 1.54 n/a n/a n/a -0.37 
ความผันผวนของผลการดําเนินงาน(%) 14.88 15.33 18.05 n/a n/a n/a 19.99 
1ผลตอบแทนท่ีมีอายุเกนิหน่ึงปี จะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return) 
2Information Ratio: แสดงความสามารถของผู้จัดการกองทุนในการสร้างผลตอบแทนเม่ือเทียบกับความเสี่ยง  
*เกณฑม์าตรฐานท่ีใช้ : SET TRI Index 50%  + VNINDEX Index (THB) 50% (source: Bloomberg ณ วนัท่ี 30 เมษายน 2566) 
**ผลการดําเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิง่ยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต 
 
 

สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่กองทนุรวม
 

 

ผลการดําเนนิงาน 
 

 

*ผลการดําเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานใน   
 อนาคต 
หมายเหตุ : เป็นข้อมูล ณ วันท่ี 30 เมษายน 2566 ท้ังน้ี ผู้ลงทุน  
             สามารถดูขอ้มูลท่ีเป็นปัจจุบันได้ท่ี www.principal.th 
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ผู้ลงทุนสามารถสอบถามขอ้มูลเพ่ิมเติมรับหนังสือช้ีชวน โครงการ และข้อผูกพันได้ท่ีบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ได้ท่ี  
โทร 0-2686-9595 ต้ังแต่ 8.30 น. ถึง 17.00 น. วันจันทร์-ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) 

บริษัทหลักทรัพยจ์ัดการกองทนุ พรินซิเพิล จํากัด 
44 อาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ช้ัน 16 ถนนหลังสวน แขวง ลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร 0-2686-9595 เว็บไซต์: www.principal.th 

 

• กองทุนรวมน้ีลงทุนกระจุกตัวในประเทศเวียดนาม ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย 
• การเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์ท่ีกองทุนลงทุนอันเน่ืองมาจากการเปลี่ยนแปลงของภาวะเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองในประเทศเวียดนาม ซึ่งเป็น

ปัจจัยหลักท่ีมีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน 
• ประเทศเวียดนามมีการจํากัดโควต้าด้านการลงทุนในบางประเภทธุรกิจ ซึ่งอาจทําให้กองทุนมีความเสี่ยงท่ีไม่สามารถลงทุนในหุ้นของบางบริษัทได้ในกรณีท่ี

โควต้าเต็ม เช่น ธุรกิจธนาคาร เป็นต้น 
• กองทุนอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารการลงทุน (EPM) ทําให้กองทุนรวมน้ีมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุน

รวมอื่นท่ีลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง เน่ืองจากใช้เงินลงทุนในจํานวนท่ีน้อยกว่า จึงมีกําไร/ขาดทุนสูงกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง จึง
เหมาะสมกับผู้ลงทุนท่ีต้องการผลตอบแทนสูงและรับความเสี่ยงได้สูงกว่าผู้ลงทุนท่ัวไป 

• กองทุนมีแนวทางการบริหารจัดการเชิงรุก (Active Management) โดยมีเป้าหมายชนะดัชนีมาตรฐาน กองทุนจึงมีความเสี่ยงท่ีกลยุทธ์การลงทุน การ
วิเคราะห์หลักทรัพย์ท่ีลงทุน และปัจจัยอื่นๆท่ีมีผลต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้จัดการกองทุน อาจทําให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว รวมถึงการคัดเลือก
หลักทรัพย์ท่ีกองทุนจะลงทุน (Security selection risk) ซึ่งมีโอกาสท่ีหลักทรัพย์ท่ีลงทุนมีราคาลดลง เน่ืองจากการวิเคราะห์หลักทรัพย์ ธุรกิจอุตสาหกรรม 
แนวโน้มภาวะเศรษฐกิจและตลาดทุน หรือศักยภาพโดยเปรียบเทียบกับหุ้นอื่นๆ ไม่เป็นไปตามท่ีได้ประเมินไว้ อย่างไรก็ตามผู้จัดการกองทุนจะปรับกลยุทธ์การ
ลงทุนให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ในแต่ละขณะเพ่ือสร้างผลตอบแทนท่ีดีจากการลงทุน และคํานึงถึงความเสี่ยงท่ีจะเกิดขึ้นเป็นสําคัญ 

• บริษัทจัดการ อาจมีความจําเป็นท่ีต้องเปิดเผยข้อมูลผู้รับผลประโยชน์ (Beneficial Owner) ไปยังบริษัทหลักทรัพย์และ/หรือบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
ในต่างประเทศ โดยอ้างอิงการปฏิบัติตามกฎหมายของต่างประเทศ 

 
 
 



หนังสือชีชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ Factsheet

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จํากัด ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2566
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เวียดนาม ไทย ออพพอร์ทูนิตี

Principal Vietnam Thai Opportunity Fund ชนิดสะสมมูลค่า (PRINCIPAL VTOPP-A)

ประเภทกองทุนรวม / กลุ่มกองทุนรวม
ประเภทกองทุน : กองทุนรวมตราสารทุน

กลุ่มกองทุนรวม : ASEAN Equity

นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน
- กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในตราสารแห่งทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไทย ที่มีธุรกิจหลัก/บางส่วน หรือมี
รายได้หลัก/บางส่วน จากการประกอบธุรกิจในประเทศเวียดนามที่ประเมินว่ามีศักยภาพในการเติบโตในอนาคตจาก
เศรษฐกิจเวียดนาม และ/หรือตราสารทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เวียดนาม และ/หรือตราสารทุนของผู้
ประกอบการเวียดนามที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศอื่น รวมทั้งตราสารทุนอื่นใดที่ดาเนินธุรกิจเกี่ยวข้อง
และ/หรือที่ได้รับผลประโยชน์จากการเติบโตทางเศรษฐกิจหรือที่เกี่ยวข้องกับประเทศเวียดนาม และ/หรือกองทุน
รวมอื่น/กองทุนรวมอีทีเอฟตราสารทุนทั้งในและ/หรือต่างประเทศ ที่มีนโยบายการลงทุนในตราสารแห่งทุนที่จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศเวียดนาม หรือเน้นลงทุนในตราสารทุนอื่นใดที่มีรายได้หลักหรือบางส่วนจาก
การประกอบธุรกิจในหรือเกี่ยวข้องกับประเทศเวียดนาม โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม)

กลยุทธ์ในการบริหารจัดการลงทุน

มุ่งหวังให้ผลการดําเนินงานของกองทุนสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active Management)

ระดับความเสี่ยง

ลงทุนในตราสารทุนเป็นหลักโดยเฉลี่ยในรอบปี ไม่น้อยกว่า 80% ของ 
NAV

ข้อมูลกองทุน
วันจดทะเบียนกองทุน วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564

วันเริ่มต้น class วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564

นโยบายการจ่ายเงินปันผล ไม่จ่าย

อายุกองทุน 1 ปี 4 เดือน 28 วัน

ผู้จัดการกองทุน

คุณชาตรี มีชัยเจริญยิ่ง วันที่เริ่มบริหาร 19 พฤศจิกายน 2564

คุณปุณยนุช บุณยรัตพันธุ์ วันที่เริ่มบริหาร 19 พฤศจิกายน 2564

ผลการดําเนินงานและดัชนีชีวัดย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน (%ต่อปี) ดัชนีชีวัด
 1. SET Total Return Index (TR) ร้อยละ 50
2. Vietnam Ho Chi Minh Stock Index (VNIndex  TR) ในสกุลดอง
ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คํานวณผล
ตอบแทน ร้อยละ 50

คําเตือน
• การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
• ผลการดําเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนิน
งานในอนาคต

การเข้าร่วมต่อต้านทุจริต : ได้รับการรับรอง CAC

จัดอันดับกองทุน Morningstar

ผู้ลงทุนสามารถศึกษาเครื่องมือ หนังสือชีชวนฉบับเต็ม

บริหารความเสี่ยงด้านสภาพ
คล่องได้ในหนังสือชีชวนฉบับ
เต็ม

www.principal.th

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

กองทุน 1.68% -3.93% 3.46% -18.85% N/A N/A N/A -18.63%

ดัชนีชี้วัด* -1.81% -4.71% -2.88% -15.32% N/A N/A N/A -11.13%

ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน 1.28% -1.39% 0.61% -10.88% 9.81% -1.47% -8.68% N/A

ความผันผวนกองทุน 14.86% 15.31% 18.04% 20.28% N/A N/A N/A 18.77%

ความผันผวนดัชนีชี้วัด 12.70% 13.25% 13.67% 14.80% N/A N/A N/A 13.87%

ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปี จะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)

ตั้งแต่ วันที่ 16 มีนาคม 2565 เป็นต้นไปใช้  VNINDEX Index (THB) 50%  + SET TRI Index 50% 

ผลการดําเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต
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สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน
การกระจายการลงทุน % ของ NAV

Stock 56.44

หุ้นสามัญ 22.64

Unit Trust Equity - VND 17.07

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ 3.70

สินทรัพย์อื่น (รายการค้างรับ/ค้างจ่าย) 0.16

ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรก
ชื่อทรัพย์สิน % ของ NAV

Unit Trust Equity - VND : VietFund Management : FUEVFVND VN 9.88

Stock : FPT CORPORATION : FPT VN 9.38

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

7.19

Stock : Housing Development Bank : HDB VN 6.85

Stock : Vietnam Joint Stock Commercial Bank For Industrial And 
Trade : CTG VN

6.04

การจัดสรรการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก
หลักทรัพย์แยกตามกลุ่มอุตสาหกรรม % ของ NAV

ธนาคาร 26.41

UNIT TRUST 17.07

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 12.32

อาหารและเครื่องดื่ม 9.63

พาณิชย์ 6.00

การจัดสรรการลงทุนในต่างประเทศ 5 อันดับแรก
ประเทศ % ของ NAV

VIET NAM 73.49

THAILAND 24.38

SINGAPORE 2.14

ที่มา:  31 มีนาคม 2566

การซือหน่วยลงทุน การขายคืนหน่วยลงทุน
วันทําการซือ : ทุกวันทําการ วันทําการขายคืน : ทุกวันทําการ

เวลาทําการ : ตั้งแต่เวลาเริ่มทําการ
ถึงเวลา 15.30 น.

เวลาทําการ : ตั้งแต่เวลาเริ่มทําการ
ถึงเวลา 15.00 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 -

ข้อมูลเชิงสถิติ
Maximum Drawdown -36.87

Recovering Period N/A

FX Hedging 0.00

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน 144.73

Sharpe Ratio -1.11

Alpha -7.73

Beta 1.20

Tracking Error N/A

อายุเฉลี่ยของตราสารหนี N/A

Yield to Maturity N/Aค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียม สูงสุดไม่เกิน เก็บจริง

การจัดการ 2.1400% 1.5260%

รวมค่าใช้จ่าย 5.8800% 2.2750%

หมายเหตุ ข้อมูล 19 พ.ย. 64 – 31 ต.ค. 65; ค่าธรรมเนียมเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใด
ในทํานองเดียวกันไว้แล้ว

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซือขาย)
ค่าธรรมเนียม สูงสุดไม่เกิน เก็บจริง

การขาย 2.1400% 1.5000%

การรับซือคืน 1.0700% ยกเว้น

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า 2.1400% 1.5000%

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก 1.0700% ยกเว้น

การโอนหน่วย ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ

หมายเหตุ ค่าธรรมเนียมเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทํานองเดียวกันไว้แล้ว
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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



หนังสือชีชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ Factsheet

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จํากัด ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2566
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เวียดนาม ไทย ออพพอร์ทูนิตี

Principal Vietnam Thai Opportunity Fund ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม (PRINCIPAL VTOPP-C)

ประเภทกองทุนรวม / กลุ่มกองทุนรวม
ประเภทกองทุน : กองทุนรวมตราสารทุน

กลุ่มกองทุนรวม : ASEAN Equity

นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน
- กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในตราสารแห่งทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไทย ที่มีธุรกิจหลัก/บางส่วน หรือมี
รายได้หลัก/บางส่วน จากการประกอบธุรกิจในประเทศเวียดนามที่ประเมินว่ามีศักยภาพในการเติบโตในอนาคตจาก
เศรษฐกิจเวียดนาม และ/หรือตราสารทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เวียดนาม และ/หรือตราสารทุนของผู้
ประกอบการเวียดนามที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศอื่น รวมทั้งตราสารทุนอื่นใดที่ดาเนินธุรกิจเกี่ยวข้อง
และ/หรือที่ได้รับผลประโยชน์จากการเติบโตทางเศรษฐกิจหรือที่เกี่ยวข้องกับประเทศเวียดนาม และ/หรือกองทุน
รวมอื่น/กองทุนรวมอีทีเอฟตราสารทุนทั้งในและ/หรือต่างประเทศ ที่มีนโยบายการลงทุนในตราสารแห่งทุนที่จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศเวียดนาม หรือเน้นลงทุนในตราสารทุนอื่นใดที่มีรายได้หลักหรือบางส่วนจาก
การประกอบธุรกิจในหรือเกี่ยวข้องกับประเทศเวียดนาม โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม)

กลยุทธ์ในการบริหารจัดการลงทุน

มุ่งหวังให้ผลการดําเนินงานของกองทุนสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active Management)

ระดับความเสี่ยง

ลงทุนในตราสารทุนเป็นหลักโดยเฉลี่ยในรอบปี ไม่น้อยกว่า 80% ของ 
NAV

ข้อมูลกองทุน
วันจดทะเบียนกองทุน วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564

วันเริ่มต้น class วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565

นโยบายการจ่ายเงินปันผล ไม่จ่าย

อายุกองทุน 1 ปี 4 เดือน 28 วัน

ผู้จัดการกองทุน

คุณชาตรี มีชัยเจริญยิ่ง วันที่เริ่มบริหาร 19 พฤศจิกายน 2564

คุณปุณยนุช บุณยรัตพันธุ์ วันที่เริ่มบริหาร 19 พฤศจิกายน 2564

ดัชนีชีวัด
 1. SET Total Return Index (TR) ร้อยละ 50
2. Vietnam Ho Chi Minh Stock Index (VNIndex  TR) ในสกุลดอง
ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คํานวณผล
ตอบแทน ร้อยละ 50

คําเตือน
• การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
• ผลการดําเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนิน
งานในอนาคต

การเข้าร่วมต่อต้านทุจริต : ได้รับการรับรอง CAC

จัดอันดับกองทุน Morningstar

ผู้ลงทุนสามารถศึกษาเครื่องมือ หนังสือชีชวนฉบับเต็ม

บริหารความเสี่ยงด้านสภาพ
คล่องได้ในหนังสือชีชวนฉบับ
เต็ม

www.principal.th
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สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน
การกระจายการลงทุน % ของ NAV

Stock 56.44

หุ้นสามัญ 22.64

Unit Trust Equity - VND 17.07

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ 3.70

สินทรัพย์อื่น (รายการค้างรับ/ค้างจ่าย) 0.16

ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรก
ชื่อทรัพย์สิน % ของ NAV

Unit Trust Equity - VND : VietFund Management : FUEVFVND VN 9.88

Stock : FPT CORPORATION : FPT VN 9.38

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

7.19

Stock : Housing Development Bank : HDB VN 6.85

Stock : Vietnam Joint Stock Commercial Bank For Industrial And 
Trade : CTG VN

6.04

การจัดสรรการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก
หลักทรัพย์แยกตามกลุ่มอุตสาหกรรม % ของ NAV

ธนาคาร 26.41

UNIT TRUST 17.07

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 12.32

อาหารและเครื่องดื่ม 9.63

พาณิชย์ 6.00

การจัดสรรการลงทุนในต่างประเทศ 5 อันดับแรก
ประเทศ % ของ NAV

VIET NAM 73.49

THAILAND 24.38

SINGAPORE 2.14

ที่มา:  31 มีนาคม 2566

การซือหน่วยลงทุน การขายคืนหน่วยลงทุน
วันทําการซือ : ทุกวันทําการ วันทําการขายคืน : ทุกวันทําการ

เวลาทําการ : ตั้งแต่เวลาเริ่มทําการ
ถึงเวลา 15.30 น.

เวลาทําการ : ตั้งแต่เวลาเริ่มทําการ
ถึงเวลา 15.00 น.

การซือครังแรกขันตํ่า : 1.00 บาท การขายคืนขันตํ่า : ไม่กําหนด

การซือครังถัดไปขันตํ่า : 1.00 บาท ยอดคงเหลือขันตํ่า ไม่กําหนด

ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน :

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

หมายเหตุ -

ข้อมูลเชิงสถิติ
Maximum Drawdown N/A

Recovering Period N/A

FX Hedging 0.00

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน 144.73

Sharpe Ratio N/A

Alpha N/A

Beta N/A

Tracking Error N/A

อายุเฉลี่ยของตราสารหนี N/A

Yield to Maturity N/Aค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียม สูงสุดไม่เกิน เก็บจริง

การจัดการ 2.1400% 1.6050%

รวมค่าใช้จ่าย 5.8800% 2.2685%

หมายเหตุ ข้อมูล 19 พ.ย. 64 – 31 ต.ค. 65; ค่าธรรมเนียมเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใด
ในทํานองเดียวกันไว้แล้ว

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซือขาย)
ค่าธรรมเนียม สูงสุดไม่เกิน เก็บจริง

การขาย 2.1400% ยกเว้น

การรับซือคืน 1.0700% ยกเว้น

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า 2.1400% ยกเว้น

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก 1.0700% ยกเว้น

การโอนหน่วย ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ

หมายเหตุ ค่าธรรมเนียมเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทํานองเดียวกันไว้แล้ว



PRINCIPAL VTOPP-C

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



หนังสือชีชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ Factsheet

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จํากัด ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2566
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เวียดนาม ไทย ออพพอร์ทูนิตี

Principal Vietnam Thai Opportunity Fund ชนิดผู้ลงทุนพิเศษ (PRINCIPAL VTOPP-X)

ประเภทกองทุนรวม / กลุ่มกองทุนรวม
ประเภทกองทุน : กองทุนรวมตราสารทุน

กลุ่มกองทุนรวม : ASEAN Equity

นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน
- กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในตราสารแห่งทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไทย ที่มีธุรกิจหลัก/บางส่วน หรือมี
รายได้หลัก/บางส่วน จากการประกอบธุรกิจในประเทศเวียดนามที่ประเมินว่ามีศักยภาพในการเติบโตในอนาคตจาก
เศรษฐกิจเวียดนาม และ/หรือตราสารทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เวียดนาม และ/หรือตราสารทุนของผู้
ประกอบการเวียดนามที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศอื่น รวมทั้งตราสารทุนอื่นใดที่ดาเนินธุรกิจเกี่ยวข้อง
และ/หรือที่ได้รับผลประโยชน์จากการเติบโตทางเศรษฐกิจหรือที่เกี่ยวข้องกับประเทศเวียดนาม และ/หรือกองทุน
รวมอื่น/กองทุนรวมอีทีเอฟตราสารทุนทั้งในและ/หรือต่างประเทศ ที่มีนโยบายการลงทุนในตราสารแห่งทุนที่จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศเวียดนาม หรือเน้นลงทุนในตราสารทุนอื่นใดที่มีรายได้หลักหรือบางส่วนจาก
การประกอบธุรกิจในหรือเกี่ยวข้องกับประเทศเวียดนาม โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม)

กลยุทธ์ในการบริหารจัดการลงทุน

มุ่งหวังให้ผลการดําเนินงานของกองทุนสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active Management)

ระดับความเสี่ยง

ลงทุนในตราสารทุนเป็นหลักโดยเฉลี่ยในรอบปี ไม่น้อยกว่า 80% ของ 
NAV

ข้อมูลกองทุน
วันจดทะเบียนกองทุน วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564

วันเริ่มต้น class วันที่ 15 มีนาคม 2565

นโยบายการจ่ายเงินปันผล ไม่จ่าย

อายุกองทุน 1 ปี 1 เดือน 15 วัน

ผู้จัดการกองทุน

คุณชาตรี มีชัยเจริญยิ่ง วันที่เริ่มบริหาร 19 พฤศจิกายน 2564

คุณปุณยนุช บุณยรัตพันธุ์ วันที่เริ่มบริหาร 19 พฤศจิกายน 2564

ผลการดําเนินงานและดัชนีชีวัดย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน (%ต่อปี) ดัชนีชีวัด
 1. SET Total Return Index (TR) ร้อยละ 50
2. Vietnam Ho Chi Minh Stock Index (VNIndex  TR) ในสกุลดอง
ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คํานวณผล
ตอบแทน ร้อยละ 50

คําเตือน
• การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
• ผลการดําเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนิน
งานในอนาคต

การเข้าร่วมต่อต้านทุจริต : ได้รับการรับรอง CAC

จัดอันดับกองทุน Morningstar

ผู้ลงทุนสามารถศึกษาเครื่องมือ หนังสือชีชวนฉบับเต็ม

บริหารความเสี่ยงด้านสภาพ
คล่องได้ในหนังสือชีชวนฉบับ
เต็ม

www.principal.th

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

กองทุน 2.39% -3.44% 4.55% N/A N/A N/A N/A -14.65%

ดัชนีชี้วัด* -1.81% -4.71% -2.88% N/A N/A N/A N/A -11.57%

ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน 1.28% -1.39% 0.61% -10.88% 9.81% -1.47% -8.68% N/A

ความผันผวนกองทุน 14.88% 15.33% 18.05% N/A N/A N/A N/A 19.99%

ความผันผวนดัชนีชี้วัด 12.70% 13.25% 13.67% N/A N/A N/A N/A 13.86%

ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปี จะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)

ตั้งแต่ วันที่ 16 มีนาคม 2565 เป็นต้นไปใช้  VNINDEX Index (THB) 50%  + SET TRI Index 50% 

ผลการดําเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต
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สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน
การกระจายการลงทุน % ของ NAV

Stock 56.44

หุ้นสามัญ 22.64

Unit Trust Equity - VND 17.07

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ 3.70

สินทรัพย์อื่น (รายการค้างรับ/ค้างจ่าย) 0.16

ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรก
ชื่อทรัพย์สิน % ของ NAV

Unit Trust Equity - VND : VietFund Management : FUEVFVND VN 9.88

Stock : FPT CORPORATION : FPT VN 9.38

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

7.19

Stock : Housing Development Bank : HDB VN 6.85

Stock : Vietnam Joint Stock Commercial Bank For Industrial And 
Trade : CTG VN

6.04

การจัดสรรการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก
หลักทรัพย์แยกตามกลุ่มอุตสาหกรรม % ของ NAV

ธนาคาร 26.41

UNIT TRUST 17.07

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 12.32

อาหารและเครื่องดื่ม 9.63

พาณิชย์ 6.00

การจัดสรรการลงทุนในต่างประเทศ 5 อันดับแรก
ประเทศ % ของ NAV

VIET NAM 73.49

THAILAND 24.38

SINGAPORE 2.14

ที่มา:  31 มีนาคม 2566

การซือหน่วยลงทุน การขายคืนหน่วยลงทุน
วันทําการซือ : ทุกวันทําการ วันทําการขายคืน : ทุกวันทําการ

เวลาทําการ : ตั้งแต่เวลาเริ่มทําการ
ถึงเวลา 15.30 น.

เวลาทําการ : ตั้งแต่เวลาเริ่มทําการ
ถึงเวลา 15.00 น.

การซือครังแรกขันตํ่า : 1.00 บาท การขายคืนขันตํ่า : ไม่กําหนด

การซือครังถัดไปขันตํ่า : 1.00 บาท ยอดคงเหลือขันตํ่า ไม่กําหนด

ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน :

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

หมายเหตุ -

ข้อมูลเชิงสถิติ
Maximum Drawdown -28.75

Recovering Period N/A

FX Hedging 0.00

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน 144.73

Sharpe Ratio -1.18

Alpha N/A

Beta N/A

Tracking Error N/A

อายุเฉลี่ยของตราสารหนี N/A

Yield to Maturity N/Aค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียม สูงสุดไม่เกิน เก็บจริง

การจัดการ 2.1400% ยกเว้น

รวมค่าใช้จ่าย 5.8800% 0.1480%

หมายเหตุ ข้อมูล 19 พ.ย. 64 – 31 ต.ค. 65; ค่าธรรมเนียมเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใด
ในทํานองเดียวกันไว้แล้ว

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซือขาย)
ค่าธรรมเนียม สูงสุดไม่เกิน เก็บจริง

การขาย 2.1400% ยกเว้น

การรับซือคืน 1.0700% ยกเว้น

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า 2.1400% ยกเว้น

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก 1.0700% ยกเว้น

การโอนหน่วย ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ

หมายเหตุ ค่าธรรมเนียมเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทํานองเดียวกันไว้แล้ว
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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 ความสามารถในการทํากําไรและนโยบายการ 

 จ่ายเงนิปันผลของบรษิทัผูอ้อกหุน้ ซึง่อาจมผีลกระทบต่อราคาซื้อ/ขายหุน้ อย่างไรกต็าม บรษิทัจดัการจะพจิารณาคดัเลอืกหลกัทรพัยท์ีล่งทุน โดยการวเิคราะหข์อ้มลู 

 เกีย่วกบัผลการดาํเนินงานหรอืฐานะการเงนิของบรษิทัผูอ้อกตราสารเพื่อประกอบการตดัสนิใจลงทุน และตดิตามขอ้มลูขา่วสารทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทัผูอ้อกตราสารอย่าง 

 ใกลช้ดิและสมํ่าเสมอ หากมกีารเปลีย่นแปลงผลการดําเนินงานหรอืฐานะทางการเงนิของบรษิทัผูอ้อกตราสารอยา่งมนัียสาํคญั บรษิทัจดัการจะพจิารณาปรบัเปลีย่น 

 แผนการลงทุนในหลกัทรพัยอ์ย่างเหมาะสม 

 แนวทางการบริหารความเส่ียง :  

 บรษิทัจดัการจะพจิารณาคดัเลอืกหลกัทรพัยท์ีล่งทุน โดยการวเิคราะหข์อ้มลูเกีย่วกบัผลการดาํเนินงานหรอืฐานะการเงนิของบรษิทัผูอ้อกตราสาร เพื่อประกอบการ 

 ตดัสนิใจลงทุน และตดิตามขอ้มลูขา่วสารทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทัผูอ้อกตราสารอย่างใกลช้ดิและสมํ่าเสมอ หากมกีารเปลีย่นแปลงผลการดาํเนินงานหรอืฐานะทางการเงนิ 

 ของบรษิทัผูอ้อกตราสารอยา่งมนัียสาํคญั บรษิทัจดัการจะพจิารณาปรบัเปลีย่นแผนการลงทุนในหลกัทรพัยอ์ยา่งเหมาะสม 

3.  ความเส่ียงจากความผนัผวนของราคาตราสาร (Market Risk): 

สภาวะตลาดของตลาดหุ้นอาจมคีวามผนัผวนได้ตลอดเวลา โดยอาจขึน้อยู่กบัแนวโน้มของอตัราดอกเบี้ย ความผนัผวนของค่าเงนิ ปัจจยัพื้นฐานทางเศรษฐกจิ ผล

ประกอบการของบรษิทัผูอ้อกตราสาร ปรมิาณการซื้อขายหุน้ เป็นตน้ ซึง่ส่งผลใหร้าคาหุน้ทีก่องทุนไดล้งทุนไวอ้าจเพิม่ขึน้หรอืลดลงไดต้ลอดเวลา 

แนวทางการบริหารความเส่ียง :  

บรษิทัจดัการจะพจิารณาการลงทุนในหลกัทรพัย์โดยมสีดัส่วนการลงทุนที่เหมาะสมและสอดคล้องกบันโยบายการลงทุนของกองทุน โดยคํานึงถงึสถานการณ์ทาง

เศรษฐกจิ การเมอืง และภาวะตลาดเงนิซึง่อาจส่งผลกระทบต่อการลงทุน 

4.  ความเส่ียงจากการขาดสภาพคลอ่งของตราสาร (Liquidity Risk): 

 เน่ืองจากสภาพและขนาดของตลาดหุน้ของประเทศเวยีดนามในปัจจุบนัซึง่เป็นตลาดทีก่าํลงัพฒันา มจํีานวนครัง้และปรมิาณการซื้อขายเปลีย่นมอืของตราสารต่ํา รวม 

 ไปถงึการมขีอ้จํากดัของสดัส่วนการถอืครองหุน้โดยนักลงทุนต่างชาต ิ(foreign ownership limit)  ซึง่อาจทําใหก้ารซื้อหรอืขายหุน้ไม่ไดใ้นช่วงเวลาทีต่อ้งการหรอือาจ 

 ไม่ไดร้าคาตามทีค่าดหวงัเอาไว ้และอาจมคี่าใชจ่้ายค่าส่วนต่างราคาสาํหรบันักลงทุนต่างชาต ิshare price premium 

 แนวทางการบริหารความเส่ียง :   

 บรษิทัจดัการจะพจิารณาลงทุนในหลกัทรพัยท์ีม่สีภาพคล่องใหส้อดคลอ้งกบัประเภท ลกัษณะและนโยบายการลงทุนของกองทุนอยา่งเหมาะสม เพื่อใหม้คีวามคล่องตวั 

 ในการบรหิารกองทุน ทัง้น้ีแนวทางการบรหิารความเสีย่งจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร จะขึน้อยู่กบั  

 การพจิารณาตดัสนิใจของบรษิทัจดัการโดยคํานึงถงึประโยชน์สงูสดุของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นสาํคญั 

5.    ความเส่ียงด้านอตัราแลกเปลี่ยน (Currency/Exchange Rate Risk) 

 ความเสีย่งทีเ่กดิจากความแตกต่างของอตัราแลกเปลีย่นระหวา่งสกลุเงนิ ซึง่อาจทําใหผ้ลตอบแทนทีไ่ดจ้ากการลงทุนเมื่อคดิเป็นเงนิบาท แตกต่างไปจากผลตอบแทนทีเ่กดิขึน้ 

 จากสกุลเงนิของประเทศเวยีดนาม (local currency) ซึง่กองทุนอาจไดร้บัผลขาดทุนจากอตัราแลกเปลีย่นหรอืไดร้บัเงนิคนืต่ํากว่าเงนิลงทุนเริม่แรกได ้

 แนวทางการบริหารความเส่ียง :  

 กองทุนอาจพจิารณาใชเ้ครื่องมอืป้องกนัความเสีย่งดา้นอตัราแลกเปลีย่นตามความเหมาะสม ทัง้น้ีกองทุนอาจไม่จําเป็นตอ้งปิดฐานะเงนิตราต่างประเทศ ซึง่ขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจ  

 ของผูจ้ดัการกองทุนเหน็เหมาะสม อยา่งไรกต็าม การทําธุรกรรมป้องกนัความเสีย่งอาจมตีน้ทุน ซึง่ทําใหผ้ลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากตน้ทุนทีเ่พิม่ขึน้ 

6.  ความเส่ียงเก่ียวกบัการลงทุนใน Frontier Market 

 การลงทุนในหลกัทรพัย์ของประเทศ Frontier Market ซึ่งเป็นประเทศที่อยู่ในระดบัก่อนการพฒันาเป็นตลาดเกดิใหม่ (emerging markets) จะมคีวามเสีย่งในระดบัที่สงูกว่าการ

ลงทุนในประเทศตลาดเกดิใหม่และประเทศที่พฒันาแลว้ (developed markets) ความเสีย่งดงักล่าวอาจส่งผลกระทบต่อหลกัทรพัย์ที่กองทุนลงทุน เช่น ความเสีย่งที่เกดิจาก

กฎเกณฑ์และขอ้กําหนดในการลงทุนหรอืการเรยีกคนืทรพัยส์นิหรอืสทิธกิลบัคนืสู่ประเทศนัน้ๆ (investment and repatriation restrictions) ความเสีย่งที่เกดิจากความผนัผวน

ของอตัราแลกเปลีย่น ความเสีย่งเกีย่วกบัสกุลเงนิท้องถิน่ ความเสีย่งที่เกดิจากโอกาสที่ตลาดในประเทศนัน้จะเกดิความผนัผวนอย่างผดิปกตเิมื่อเทยีบกบัประเทศที่พฒันาแลว้ 

ความเสีย่งจากการแทรกแซงของภาครฐัต่อภาคเอกชน ความจํากดัขอ้มลูทีเ่ปิดเผยต่อผูล้งทุน หรอืระดบัความเคร่งครดัในกฎเกณฑท์ีต่ํ่ากว่าในการเปิดเผยขอ้มลูต่อผูล้งทุน การ

กํากบัดูแลการซื้อขายหลกัทรพัย ์ความจํากดัในจํานวนตราสารทีม่สีภาพคล่องเมื่อเทยีบกบัตลาดในประเทศทีพ่ฒันาแลว้ ระดบัการพฒันาในระบบเศรษฐกจิและการเมอืงในระดบั

นานาชาต ิมาตรฐานการกํากบัดูแลกจิการและการรายงานทางการเงนิของบรษิทัจดทะเบยีน ตน้ทุนในการทําธุรกรรม เป็นตน้ 

 

 

 

 

ความเส่ียงและแนวทางการบริหารความเส่ียงในการลงทุนของกองทุนรวม 



7. ความเส่ียงด้านภาษี (Tax Considerations)  

การเปลีย่นแปลงทีเ่กีย่วกบัภาษใีนประเทศเวยีดนาม หรอืนโยบายทีเ่กีย่วขอ้งกบัภาษแีละการลงทุนของประเทศเวยีดนาม ทีม่ผีลต่อผูล้งทุนทัง้ในประเทศและต่างประเทศ อาจ

มผีลกระทบต่อมลูค่าเงนิลงทุนของกองทุน หรอืกระทบต่อความสามารถในการสรา้งผลตอบแทนใหผู้ล้งทุน และผลตอบแทนจากการลงทุนของผูล้งทุนต่างประเทศอาจแตกต่าง

จากผลตอบแทนทีผู่ล้งทุนในประเทศไดร้บั 

8. ความเส่ียงจากการบริหารจดัการเชิงรกุ (Active Management) ผูจ้ดัการกองทุนจะพจิารณาเลอืกลงทุนในหลกัทรพัยร์ายตวั และกาํหนดสดัส่วนการลงทุนทีเ่หมาะสมกบั

สถานการณ์แต่ละขณะ ทัง้น้ี เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงคใ์นการลงทุนของกองทุน โดยการบรหิารจดัการเชงิรุกดงักล่าว ความสามารถในการบรหิารจดัการกองทุนของผูจ้ดัการ

กองทุนมสี่วนสาํคญัโดยจะมกีระบวนการวเิคราะหแ์ละจดัการความเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้งกบัการลงทุนของกองทุน แต่มไิดร้บัประกนัว่าจะไดผ้ลสาํเรจ็ตามเป้าหมาย 
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