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กองทุนเปิดพรินซิเพิ ล เวียดนาม อิควิต้ี
Principal Vietnam Equity Fund
30 พฤศจิกายน 2565
ข้อมูลกองทุน
่ ย่อ
ชือ

Class A

6 (เสี่ยงสูง)

ประเภทโครงการ
วันที่จดทะเบียนกองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน
16 ตุลาคม 2560

นโยบายการลงทุนต่างประเทศ มี
่ งจาก
การป้องกันความเสีย
ขึ้นอยู่กับดุลยพิ นิจของผู้จัดการกองทุน
่ น
อัตราแลกเปลีย
จํานวนเงินลงทุนของโครงการ 10,000 ล้านบาท
จํานวนเงินลงทุนของโครงการ 6,274.35 ล้านบาท
ปัจจุบัน
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ/หน่วย
ชนิดสะสมมูลค่า

10.1979 บาท

ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม
ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน

10.2009 บาท
10.2783 บาท

ชนิดผู้ลงทุนพิ เศษ

10.3429 บาท
่ งที่เกี่ยวข้องกับประเทศเวียดนาม
1. ความเสีย
เป็นหลัก
่ งทางธุรกิจ
2. ความเสีย
3. ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร
่ งจากการขาดสภาพคล่องของ
4. ความเสีย
ตราสาร
5. ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน
่ งเกีย
่ วกับการลงทุนใน Frontier
6. ความเสีย
Market
่ งด้านภาษี
7. ความเสีย
่ งจากการบริหารจัดการเชิงรุก
8. ความเสีย

นโยบายจ่ายเงินปันผล

ไม่มี

ผู้ดูแลผลประโยชน์
นายทะเบียน

ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
บลจ. พรินซิเพิ ล จํากัด

ประเภทกองทุนรวมตามที่
Vietnam Equity
แสดงในข้อมูลทีใ่ ช้เปรียบเทียบ
ผลการดําเนินงานของกองทุน

รวม ณ จุดขาย
……………………………………………………………………………………
้ /ขายหน่วยลงทุน
ข้อมูลการซือ
้
วันทําการซือ
ทุกวันทําการ ตั้งแต่เวลาเริ่มทําการถึงเวลา 12.00 น.
มูลค่าขั้นตํา่ ของการซื้อ
ครัง
้ แรก
ชนิดสะสมมูลค่า

1,000 บาท

ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม

1 บาท

ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน

500,000 บาท

ชนิดผู้ลงทุนพิ เศษ

1 บาท

ครัง
้ ถัดไป
ชนิดสะสมมูลค่า

1,000 บาท

ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม

1 บาท

ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน

100,000 บาท

ชนิดผูล
้ งทุนพิ เศษ

1 บาท

วันทําการขายคืน
มูลค่าขั้นตํา่ ของการขาย
ยอดคงเหลือขั้นตํา่
รับเงินค่าขายคืน

Class I

Class X

PRINCIPAL VNEQ

่ ง
ระดับความเสีย

ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

Class C

ทุกวันทําการ ตั้งแต่เวลาเริ่มทําการถึงเวลา 12.00 น.
ไม่กําหนด
ไม่กําหนด

นโยบายการลงทุน
กองทุนมีนโยบายลงทุนในตราสารแห่งทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์หรือมี
่ ว่ามีศักยภาพในการเติบโตในอนาคต รวมทั้ง
ธุรกิจหลัก ในประเทศเวียดนามที่เชือ
ตราสารทุ นอื่นใดที่ดํ าเนิน ธุรกิจเกี่ ยวข้ อ งและ/หรือ ที่ได้รับผลประโยชน์ จากการ
เติบโตทางเศรษฐกิจ หรือ ทรัพย์ สินส่ว นใหญ่ มาจากการเติบ โตทางเศรษฐกิ จ
ของประเทศดั ง กล่ าว และ/หรื อ ตราสารทุ น ของผู้ ป ระกอบการเวี ย ดนามที่ จ ด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศอื่น และ/หรือกองทุนรวมอื่ นที่มีนโยบายการ
ลงทุนในตราสารแห่งทุน และ/หรือกองทุนรวมอีทีเอฟตราสารทุนต่างประเทศ ที่
่ ในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อย
เน้นลงทุนในตราสารทุนประเทศเวียดนาม โดยเฉลีย
ละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
……………………………………………………………………………………
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผูถ
้ ือหน่วยลงทุน (% ของมูลค่าหน่วยลงทุน)*
ค่าธรรมเนียมขาย
ชนิดสะสมมูลค่า

ไม่เกิน 2.14% (ปัจจุบัน 1.50%)

ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม

ไม่เกิน 1.61% (ยกเว้น)

ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน

ไม่เกิน 1.61% (ปัจจุบัน 1.50%)

ชนิดผูล
้ งทุนพิ เศษ

ไม่เกิน 2.14% (ยกเว้น)

ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน
ชนิดสะสมมูลค่า

ไม่เกิน 1.07% (ยกเว้น)

ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม

ไม่เกิน 1.07% (ยกเว้น)

ชนิดผูล
้ งทุนสถาบัน

ไม่เกิน 1.07% (ยกเว้น)

ชนิดผู้ลงทุนพิ เศษ

ไม่เกิน 1.07% (ยกเว้น)

ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน

อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขายและ
รับซื้อคืนหน่วยลงทุน

้ ขายหลักทรัพย์
ค่าธรรมเนียมการซือ

ไม่เกิน 0.54% (ยกเว้น)

*ค่าธรรมเนียมเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใด
้ ขายหลักทรัพย์
ในทํานองเดียวกันไว้แล้ว ยกเว้นค่าธรรมเนียมการซือ
……………………………………………………………………………………
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)*
ค่าธรรมเนียมการจัดการ
ชนิดสะสมมูลค่า

ไม่เกิน 1.61% (ปัจจุบัน 1.605%)

ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม

ไม่เกิน 1.61% (ปัจจุบัน 1.605%)2)

ชนิดผูล
้ งทุนสถาบัน

ไม่เกิน 1.61% (ปัจจุบัน 1.605%)

ชนิดผูล
้ งทุนพิ เศษ

ไม่เกิน 1.61% (ยกเว้น) 1)

ผู้ดูแลผลประโยชน์
ชนิดสะสมมูลค่า

ไม่เกิน 0.33% (ปัจจุบัน 0.128%)

ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม

ไม่เกิน 0.33% (ปัจจุบัน 0.128%)2)

ชนิดผูล
้ งทุนสถาบัน

ไม่เกิน 0.33% (ปัจจุบัน 0.128%)

ชนิดผู้ลงทุนพิ เศษ

ไม่เกิน 0.33% (ปัจจุบัน 0.128%)1)

นายทะเบียน
ชนิดสะสมมูลค่า

ไม่เกิน 0.65% (ปัจจุบัน 0.535%)

ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม

ไม่เกิน 0.65% (ปัจจุบัน 0.535%)2)

ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน

ไม่เกิน 0.65% (ปัจจุบัน 0.535%)

ชนิดผู้ลงทุนพิ เศษ

ไม่เกิน 0.65% (ยกเว้น) 1)

ค่าใช้จา่ ยอื่นๆ**

ภายใน 5 วันทําการ (ประกาศ NAV T+1, คืนเงิน T+5

ชนิดสะสมมูลค่า

ไม่เกิน 2.76% (ปัจจุบัน 0.037%)***

ธนาคาร CIMBT เวลา 11.30 น. ธนาคาร SCB/ KBANK/

ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม

ไม่เกิน 2.76% (ปัจจุบัน 0.037%)***

ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน

ไม่เกิน 2.76% (ปัจจุบัน 0.037%)***

ชนิดผู้ลงทุนพิ เศษ

ไม่เกิน 2.76% (ปัจจุบัน 0.037%)***

BAY/ TTB/ BBL/ LHBANK/ KK เวลา 13.00 น.)
……………………………………………………………………………………
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รวมค่าใช้จา่ ยทัง
้ หมด

สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุน

1. Stock 79.69%
2. Unit Trust Equity – VND 12.58%
3. บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ 8.66%
่ (รายการค้างรับ/ค้างจ่าย) -0.93%
4. สินทรัพย์อืน

ชนิดสะสมมูลค่า

ไม่เกิน 5.35% (ปัจจุบัน 2.305%)***

ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม

ไม่เกิน 5.35% (ปัจจุบัน 2.305%)2),***

ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน

ไม่เกิน 5.35% (ปัจจุบัน 2.305%)***

ชนิดผู้ลงทุนพิ เศษ

ไม่เกิน 5.35% (ปัจจุบัน 0.165%)1),***

่ วมภาษีมูลค่าเพิ่ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษี
*ข้อมูล 1 ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65; ค่าธรรมเนียมเป็นอัตราทีร
อื่นใดในทํานองเดียวกันไว้แล้ว
**ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์
***เพดานค่าใช้จ่ายอื่นๆ และค่าใช้จ่ายรวมเป็นอัตราเฉพาะที่ประมาณการได้เท่านั้น ส่วนค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บ
จริงเป็นอัตราที่รวมทั้งที่ประมาณการได้และประมาณการไม่ได้
1)
หน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนพิ เศษมีผลตั้งแต่วันที่ 8 เม.ย. 2565 เป็นต้นไป
2)
หน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนกลุ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 10 พ.ค. 2565 เป็นต้นไป

่ ทรัพย์สินและการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก
ชือ

ผลการดําเนินงาน

ชื่อทรัพย์สินและการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก

% ของ NAV

FPT CORP : FPT VN

8.10

VIETNAM INV FND ET VND10000 : FUEVFVND VN

6.90

VIETNAM DAIRY PRODUCTS JSC : VNM VN

6.76

MASAN GROUP CORPORATION : MSN VN

6.36

SSIAM ETF VNFIN LEAD VND10000 : FUESSVFL VN
5.68
หมายเหตุ : เป็นข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ทั้งนี้ ผูล
้ งทุนสามารถ
ดูข้อมูลทีเ่ ป็นปัจจุบันได้ที่ www.principal.th
*ผลการดําเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต
หมายเหตุ : เป็นข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ทั้งนี้ ผูล
้ งทุนสามารถดู
ข้อมูลทีเ่ ป็นปัจจุบันได้ท่ี www.principal.th
ผลการดําเนินงานย้อนหลัง
YTD

3 เดือน

6 เดือน

1 ปี1

3 ปี1

5 ปี1

VNEQ-A (%)

-31.35

-24.20

-22.32

Benchmark (%)*

-2.44

6.09

8.84

ตัง
้ แต่จัดตัง
้ กองทุน1

-32.94

6.98

-0.78

0.38

-4.92

10.83

3.66

13.61

Information Ratio2

-1.08

-1.98

-1.40

-1.03

-0.72

-0.65

-0.72

ความผันผวนของผลการดําเนินงาน(%)

25.62

33.15

27.02

24.98

27.63

22.89

20.71

VNEQ-C (%)

n/a

-24.20

n/a

n/a

n/a

n/a

-19.11

Benchmark (%)*

n/a

-40.44

n/a

n/a

n/a

n/a

-36.14

Information Ratio2

n/a

1.93

n/a

n/a

n/a

n/a

1.57

ความผันผวนของผลการดําเนินงาน(%)

n/a

33.15

n/a

n/a

n/a

n/a

28.75

VNEQ-I (%)

-31.35

-24.20

-22.32

-32.94

6.98

n/a

-1.74

Benchmark (%)*

-24.58

-17.99

-15.87

-26.50

10.83

n/a

3.00

Information Ratio2

-0.81

-1.54

-1.02

-0.75

-0.74

n/a

-0.56

ความผันผวนของผลการดําเนินงาน(%)

25.62

33.15

27.02

24.98

27.63

n/a

21.21

VNEQ-X (%)

n/a

-23.79

-21.49

n/a

n/a

n/a

-30.35

Benchmark (%)*

n/a

-46.75

-45.37

n/a

n/a

n/a

-51.46

Information Ratio2

n/a

2.01

1.43

n/a

n/a

n/a

1.27

n/a

n/a

n/a

28.74

ความผันผวนของผลการดําเนินงาน(%)
n/a
33.14
27.01
1
ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปี จะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี (Annualized Return)

Information Ratio: แสดงความสามารถของผู้จัดการกองทุนในการสร้างผลตอบแทนเมื่อเทียบกับความเสี่ยง

2

*เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ : MSEIVTUN Index (THB) 100% (Source: Bloomberg ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565)
**ผลการดําเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต

•
•

•
•
•
•

้ งทุนกระจุกตัวในประเทศเวียดนาม ผูล
กองทุนนีล
้ งทุนจึงควรพิ จารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย
การลงทุ น ในหน่ ว ยลงทุ น มิ ใช่ ก ารฝากเงิ น และมี ค วามเสี่ ย งของการลงทุ น ผู้ ล งทุ น อาจได้ รั บ เงิ น ลงทุ น คื น มากกว่ าหรือ น้ อ ยกว่ าเงิ น ลงทุ น เริ่ ม แรกก็ ได้ ดั ง นั้ น
ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนนี้ เมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมนี้ เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของผู้ลงทุน และผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการ
ลงทุนได้
ในสถานการณ์ไม่ปกติ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุน หรืออาจได้รับชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กําหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน
ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจและควรเก็บหนังสือชี้ชวนไว้เป็นข้อมูล เพื่ อใช้อา้ งอิงในอนาคต และเมื่อมีข้อสงสัยให้สอบถามผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนให้เข้าใจ
ก่อนซื้อหน่วยลงทุน
ผู้ลงทุนควรทําความเข้าใจลักษณะสินค้า(กองทุนรวม) เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
เอกสารฉบับนี้จด
ั ทําขึ้นเพื่ อวัตถุประสงค์ในการเผยแพร่ข้อมูลเป็นการทั่วไป โดยไม่มุ่งหมายให้ถอ
ื เป็นคําเสนอหรือการเชิญชวนให้บุคคลใดทําการซื้อ และ/หรือ ขาย
ผลิตภัณฑ์ด้านการลงทุนประเภทต่าง ๆ ตามที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ และไม่ถือเป็นการให้คําปรึกษาหรือคําแนะนําเกี่ยวกับการทําธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์
ด้านการลงทุนของบริษัทต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในเอกสารนี้แต่อย่างใด
่ี ริษท
ผู้ลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่ มเติมรับหนังสือชี้ชวน โครงการ และข้อผูกพั นได้ทบ
ั จัดการและผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ได้ที่
โทร 0-2686-9595 ตั้งแต่ 8.30 น. ถึง 17.00 น. วันจันทร์-ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิ ล จํากัด
44 อาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ชั้น 16 ถนนหลังสวน แขวง ลุมพิ นี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร 0-2686-9595 เว็บไซต์: www.principal.th

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

อมล ณ วันที่ 30 พฤศ ิ ายน 2565

อ ทน ปิดพรินซิ พิล วียดนาม อิ วิตี
Principal Vietnam Equity Fund

ชนิดสะสมมล า (PRINCIPAL VNEQ-A)

ประ ภท อ ทนรวม / ลม อ ทนรวม

ระดับ วาม สี่ย

ประเภทกองทุน : กองทุนรวมตราสารทุน
กลุ่มกองทุนรวม : Vietnam Equity

ลงทุนในตราสารทุนเป็นหลักโดยเฉลี่ยในรอบปี ไม่น้อยกว่า 80% ของ
NAV

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

อมล อ ทน
วัน ดทะ บียน อ ทน

วันที่ 16 ตุลาคม 2560

วัน ริ่มตน class

วันที่ 16 ตุลาคม 2560

นโยบาย าร าย ินปันผล

ไม่จ่าย

อาย อ ทน

4 ปี 10 เดือน 26 วัน

ผ ัด าร อ ทน

ลยทธใน ารบริหาร ัด ารล ทน

คุณชาตรี มีชัยเจริญยิ่ง วันที่เริ่มบริหาร 22 สิงหาคม 2561

มุ่งหวังให้ผลการดาเนินงานของกองทุนสูงกว่าดัชนีชีวัด (Active Management)

คุณปุณยนุช บุณยรัตพันธุ์ วันที่เริ่มบริหาร 16 ตุลาคม 2560

ผล ารดา นิน านและดัชนีชีวัดยอนหลั 5 ปีปฏิทิน (%ตอปี)

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

า ตอน
• การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
• ผลการดาเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดาเนิน
งานในอนาคต

ผล ารดา นิน านยอนหลั แบบปั หมด (%ตอปี)
YTD

3 ดอน 6 ดอน

1 ปี

าร ารวมตอตานท ริต :
3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั แต ัดตั

กองทุน

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

6.98%

-0.78%

N/A

0.38%

ดัชนีชีวัด*

-2.44%

-4.92%

10.83%

3.66%

N/A

13.61%

ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน

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

1.68%

-0.78%

N/A

N/A

ความผันผวนกองทุน

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

N/A

20.71%

ความผันผวนดัชนีชีวัด

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

N/A

28.82%

6.09%

8.84%

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

ได้รับการรับรอง CAC

ัดอันดับ อ ทน Morningstar

ผล ทนสามารถศึ ษา ร่อ มอ

หนั สอชีชวนฉบับ ต็ม

บริหาร วาม สี่ย ดานสภาพ
ลอ ไดในหนั สอชีชวนฉบับ
ต็ม

www.principal.th

PRINCIPAL VNEQ-A
ารซอหนวยล ทน

าร าย นหนวยล ทน

อมล ชิ สถิติ

วันทา ารซอ :

ทุกวันทาการ

วันทา าร าย น :

ทุกวันทาการ

วลาทา าร :

ตังแต่เวลาเริ่มทาการ
ถึงเวลา 12.00 น.

วลาทา าร :

ารซอ รั แร ันต่า :

1,000.00 บาท

าร าย น ันต่า :

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

ารซอ รั ถัดไป ันต่า : 1,000.00 บาท

ยอด

หลอ ันต่า

63.69
0.36

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

Beta

0.94

Tracking Error

N/A

อาย ฉลี่ย อ ตราสารหนี

N/A

Yield to Maturity

N/A

็บ ริ

าร ัด าร

1.610%

1.605%

รวม าใช าย

5.350%

2.305%

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

็บ า ผถอหนวย (% อ มล าซอ าย)

าธรรม นียม

24.87

-3.79

ส สดไม ิน

าธรรม นียมที่ รีย

0 ปี 11 เดือน

Alpha

็บ า อ ทนรวม (% ตอปี อ NAV)

าธรรม นียม

-49.88

ระยะ วลา ารรับ ิน า าย น :

หมายเหตุ -

าธรรม นียมที่ รีย

Maximum Drawdown

าร ัดสรร ารล ทนในตา ประ ทศ 5 อันดับแร
ประ ทศ

% อ NAV

VIET NAM

92.26

SINGAPORE

5.28

THAILAND

2.45

ที่มา: 31 ตุลาคม 2565

าร ัดสรร ารล ทนใน ลมอตสาห รรม 5 อันดับแร

ส สดไม ิน

็บ ริ

าร าย

2.140%

1.500%

ารรับซอ น

1.070%

ยกเว้น

ธนาคาร

38.19

ารสับ ปลี่ยนหนวยล ทน า

2.140%

1.500%

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

13.46

ารสับ ปลี่ยนหนวยล ทนออ

1.070%

ยกเว้น

อาหารและเครื่องดื่ม

13.12

UNIT TRUST

12.58

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

8.10

ารโอนหนวย

ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ

หมายเหตุ ค่าธรรมเนียมเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทานองเดียวกันไว้แล้ว

สัดสวนประ ภททรัพยสินที่ล ทน
าร ระ าย ารล ทน

หลั ทรัพยแย ตาม ลมอตสาห รรม

% อ NAV

ทรัพยสินที่ล ทน 5 อันดับแร
% อ NAV

ช่อทรัพยสิน

% อ NAV

Stock

79.69

Stock : FPT CORPORATION : FPT VN

8.10

Unit Trust Equity - VND

12.58

Unit Trust Equity - VND : VietFund Management : FUEVFVND VN

6.90

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์

8.66

Stock : VIETNAM DAIRY PRODUCTS JSC : VNM VN

6.76

สินทรัพย์อื่น (รายการค้างรับ/ค้างจ่าย)

-0.93

Stock : MASAN GROUP CORPORATION : MSN VN

6.36

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

5.68

PRINCIPAL VNEQ-A
าอธิบาย
Maximum Drawdown เปอร์เซ็นต์ผลขาดทุนสูงสุดของกองทุนรวมในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง (หรือตังแต่จัดตังกองทุนกรณีที่ยังไม่ครบ 5 ปี) โดยวัดจากระดับ NAV ต่อหน่วยที่จุดสูงสุดไป
จนถึงจุดต่าสุดในช่วงที่ NAV ต่อหน่วยปรับตัวลดลง ค่า Maximum Drawdown เป็นข้อมูลที่ช่วยให้ทราบถึงความเสี่ยงที่อาจจะขาดทุนจากการลงทุนในกองทุนรวม
Recovering Period ระยะเวลาการฟืนตัว เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบถึงระยะเวลาตังแต่การขาดทุนสูงสุดจนถึงระยะเวลาที่ฟืนกลับมาที่เงินทุนเริ่มต้นใช้ระยะเวลานานเท่าใด
FX Hedging เปอร์เซ็นต์ของการลงทุนในสกุลเงินต่างประเทศที่มีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
อัตราสวนหมน วียน ารล ทน ความถี่ของการซือขายหลักทรัพย์ในพอร์ตกองทุนในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่ง โดยคานวณจากมูลค่าที่ต่ากว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซือหลักทรัพย์กับ
ผลรวมของมูลค่าการขายหลักทรัพย์ของกองทุนรวมในรอบระยะเวลา 1 ปีหารด้วยมูลค่า NAV ของกองทุนรวมเฉลี่ยในรอบระยะเวลาเดียวกัน กองทุนรวมที่มีค่า portfolio turnover สูง บ่งชี
ถึงการซือขายหลักทรัพย์บ่อยครังของผู้จัดการกองทุนและทาให้มีต้นทุนการซือขายหลักทรัพย์ที่สูง จึงต้องพิจารณาเปรียบเทียบกับผลการดาเนินงานของกองทุนรวมเพื่อประเมินความคุ้มค่า
ของการซือขายหลักทรัพย์ดังกล่าว
Sharpe Ratio อัตราส่วนระหว่างผลตอบแทนส่วนเพิ่มของกองทุนรวมเปรียบเทียบกับความเสี่ยงจากการลงทุน โดยคานวณจากผลต่างระหว่างอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมกับอัตราผล
ตอบแทนที่ปราศจากความเสี่ยง (risk-free rate) เปรียบเทียบกับค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ของกองทุนรวม ค่า Sharpe Ratio สะท้อนถึงอัตราผลตอบแทนที่กองทุนรวม
ควรได้รับเพิ่มขึนเพื่อชดเชยกับความเสี่ยงที่กองทุนรวมรับมา โดยกองทุนรวมที่มีค่า Sharpe Ratio สูงกว่าจะเป็นกองทุนที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการลงทุนที่ดีกว่า เนื่องจากได้รับผล
ตอบแทนส่วนเพิ่มที่สูงกว่าภายใต้ระดับความเสี่ยงเดียวกัน
Alpha ผลตอบแทนส่วนเกินของกองทุนรวมเมื่อเปรียบเทียบกับดัชนีชีวัด (benchmark) โดยค่า Alpha ที่สูง หมายถึง กองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนได้สูงกว่าดัชนีชีวัด ซึ่งเป็นผลจาก
ประสิทธิภาพของผู้จัดการกองทุนในการคัดเลือกหรือหาจังหวะเข้าลงทุนในหลักทรัพย์ได้อย่างเหมาะสม
Beta ระดับและทิศทางการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุน โดยเปรียบเทียบกับอัตราการเปลี่ยนแปลงของตลาด Beta น้อยกว่า 1 แสดงว่า หลักทรัพย์ใน
พอร์ตการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนน้อยกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด Beta มากกว่า 1 แสดงว่า หลักทรัพย์ในพอร์ตการลง
ทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนมากกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด
Tracking Error อัตราผลตอบแทนของกองทุนมีประสิทธิภาพในการเลียนแบบดัชนีชีวัด โดยหาก tracking error ต่า หมายถึงกองทุนรวมมีประสิทธิภาพในการสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียง
กับดัชนีชีวัด กองทุนรวมที่มีค่า tracking error สูง จะมีอัตราผลตอบแทนโดยเฉลี่ยห่างจากดัชนีชีวัดมากขึน
Yield to Maturity อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนีโดยถือจนครบกาหนดอายุ ซึ่งคานวณจากดอกเบียที่จะได้รับในอนาคตตลอดอายุตราสารและเงินต้นที่จะได้รับคืน นามาคิด
ลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน โดยใช้วัดอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารหนี คานวณจากค่าเฉลี่ยถ่วงนาหน้กของ Yield to Maturity ของตราสารหนีแต่ละตัวที่กองทุนมีการลงทุน และเนื่อง
จาก Yield to Maturity มีหน่วยมาตรฐานเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อปี จึงสามารถนาไปใช้เปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนระหว่างกองทุนรวามตราสารหนีที่มีนโยบายถือครองตราสารหนีจนครบ
กาหนดอายุและมีลักษณะการลงทุนที่ใกล้เคียงกันได้
บริษัทหลั ทรัพย ัด าร อ ทน พรินซิ พิล า ัด
ล ที่ 44 อา ารธนา ารซีไอ อ็มบี ไทย ชัน 16 ถนนหลั สวน แ ว ลมพินี ตปทมวัน ร ทพฯ 10330 โทร (662) 686-9500 ว็บไซต: www.principal.th

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

อมล ณ วันที่ 30 พฤศ ิ ายน 2565

อ ทน ปิดพรินซิ พิล วียดนาม อิ วิตี
Principal Vietnam Equity Fund

ชนิดผล ทน ลม (PRINCIPAL VNEQ-C)

ประ ภท อ ทนรวม / ลม อ ทนรวม

ระดับ วาม สี่ย

ประเภทกองทุน : กองทุนรวมตราสารทุน
กลุ่มกองทุนรวม : Vietnam Equity

ลงทุนในตราสารทุนเป็นหลักโดยเฉลี่ยในรอบปี ไม่น้อยกว่า 80% ของ
NAV

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

อมล อ ทน
วัน ดทะ บียน อ ทน

วันที่ 16 ตุลาคม 2560

วัน ริ่มตน class

วันที่ 10 พฤษภาคม 2565

นโยบาย าร าย ินปันผล

ไม่จ่าย

อาย อ ทน

0 ปี 6 เดือน 18 วัน

ผ ัด าร อ ทน

ลยทธใน ารบริหาร ัด ารล ทน

คุณชาตรี มีชัยเจริญยิ่ง วันที่เริ่มบริหาร 22 สิงหาคม 2561

มุ่งหวังให้ผลการดาเนินงานของกองทุนสูงกว่าดัชนีชีวัด (Active Management)

คุณปุณยนุช บุณยรัตพันธุ์ วันที่เริ่มบริหาร 16 ตุลาคม 2560

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

ผล ารดา นิน านยอนหลั แบบปั หมด (%ตอปี)

า ตอน

YTD

3 ดอน 6 ดอน

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั แต ัดตั

กองทุน

N/A

-24.20%

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

-19.11%

ดัชนีชีวัด*

N/A

-40.44%

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

-36.14%

1.68%

-0.78%

N/A

N/A

ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน

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

ความผันผวนกองทุน

N/A

33.15%

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

28.75%

ความผันผวนดัชนีชีวัด

N/A

51.73%

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

44.22%

• การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
• ผลการดาเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดาเนิน
งานในอนาคต
าร ารวมตอตานท ริต :

ได้รับการรับรอง CAC

ัดอันดับ อ ทน Morningstar

ผล ทนสามารถศึ ษา ร่อ มอ

หนั สอชีชวนฉบับ ต็ม

บริหาร วาม สี่ย ดานสภาพ
ลอ ไดในหนั สอชีชวนฉบับ
ต็ม

www.principal.th

PRINCIPAL VNEQ-C
ารซอหนวยล ทน

าร าย นหนวยล ทน

อมล ชิ สถิติ

วันทา ารซอ :

ทุกวันทาการ

วันทา าร าย น :

ทุกวันทาการ

วลาทา าร :

ตังแต่เวลาเริ่มทาการ
ถึงเวลา 12.00 น.

วลาทา าร :

ารซอ รั แร ันต่า :

1.00 บาท

าร าย น ันต่า :

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

ารซอ รั ถัดไป ันต่า : 1.00 บาท

ยอด

หลอ ันต่า

63.69
N/A

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

Beta

N/A

Tracking Error

N/A

อาย ฉลี่ย อ ตราสารหนี

N/A

Yield to Maturity

N/A

็บ ริ

าร ัด าร

1.610%

0.321%

รวม าใช าย

5.350%

0.491%

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

็บ า ผถอหนวย (% อ มล าซอ าย)

าธรรม นียม

24.87

N/A

ส สดไม ิน

าธรรม นียมที่ รีย

N/A

Alpha

็บ า อ ทนรวม (% ตอปี อ NAV)

าธรรม นียม

-35.22

ระยะ วลา ารรับ ิน า าย น :

หมายเหตุ -

าธรรม นียมที่ รีย

Maximum Drawdown

าร ัดสรร ารล ทนในตา ประ ทศ 5 อันดับแร
ประ ทศ

% อ NAV

VIET NAM

92.26

SINGAPORE

5.28

THAILAND

2.45

ที่มา: 31 ตุลาคม 2565

าร ัดสรร ารล ทนใน ลมอตสาห รรม 5 อันดับแร

ส สดไม ิน

็บ ริ

าร าย

1.610%

ยกเว้น

ารรับซอ น

1.070%

ยกเว้น

ธนาคาร

38.19

ารสับ ปลี่ยนหนวยล ทน า

1.610%

ยกเว้น

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

13.46

ารสับ ปลี่ยนหนวยล ทนออ

1.070%

ยกเว้น

อาหารและเครื่องดื่ม

13.12

UNIT TRUST

12.58

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

8.10

ารโอนหนวย

ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ

หมายเหตุ ค่าธรรมเนียมเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทานองเดียวกันไว้แล้ว

สัดสวนประ ภททรัพยสินที่ล ทน
าร ระ าย ารล ทน

หลั ทรัพยแย ตาม ลมอตสาห รรม

% อ NAV

ทรัพยสินที่ล ทน 5 อันดับแร
% อ NAV

ช่อทรัพยสิน

% อ NAV

Stock

79.69

Stock : FPT CORPORATION : FPT VN

8.10

Unit Trust Equity - VND

12.58

Unit Trust Equity - VND : VietFund Management : FUEVFVND VN

6.90

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์

8.66

Stock : VIETNAM DAIRY PRODUCTS JSC : VNM VN

6.76

สินทรัพย์อื่น (รายการค้างรับ/ค้างจ่าย)

-0.93

Stock : MASAN GROUP CORPORATION : MSN VN

6.36

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

5.68

PRINCIPAL VNEQ-C
าอธิบาย
Maximum Drawdown เปอร์เซ็นต์ผลขาดทุนสูงสุดของกองทุนรวมในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง (หรือตังแต่จัดตังกองทุนกรณีที่ยังไม่ครบ 5 ปี) โดยวัดจากระดับ NAV ต่อหน่วยที่จุดสูงสุดไป
จนถึงจุดต่าสุดในช่วงที่ NAV ต่อหน่วยปรับตัวลดลง ค่า Maximum Drawdown เป็นข้อมูลที่ช่วยให้ทราบถึงความเสี่ยงที่อาจจะขาดทุนจากการลงทุนในกองทุนรวม
Recovering Period ระยะเวลาการฟืนตัว เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบถึงระยะเวลาตังแต่การขาดทุนสูงสุดจนถึงระยะเวลาที่ฟืนกลับมาที่เงินทุนเริ่มต้นใช้ระยะเวลานานเท่าใด
FX Hedging เปอร์เซ็นต์ของการลงทุนในสกุลเงินต่างประเทศที่มีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
อัตราสวนหมน วียน ารล ทน ความถี่ของการซือขายหลักทรัพย์ในพอร์ตกองทุนในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่ง โดยคานวณจากมูลค่าที่ต่ากว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซือหลักทรัพย์กับ
ผลรวมของมูลค่าการขายหลักทรัพย์ของกองทุนรวมในรอบระยะเวลา 1 ปีหารด้วยมูลค่า NAV ของกองทุนรวมเฉลี่ยในรอบระยะเวลาเดียวกัน กองทุนรวมที่มีค่า portfolio turnover สูง บ่งชี
ถึงการซือขายหลักทรัพย์บ่อยครังของผู้จัดการกองทุนและทาให้มีต้นทุนการซือขายหลักทรัพย์ที่สูง จึงต้องพิจารณาเปรียบเทียบกับผลการดาเนินงานของกองทุนรวมเพื่อประเมินความคุ้มค่า
ของการซือขายหลักทรัพย์ดังกล่าว
Sharpe Ratio อัตราส่วนระหว่างผลตอบแทนส่วนเพิ่มของกองทุนรวมเปรียบเทียบกับความเสี่ยงจากการลงทุน โดยคานวณจากผลต่างระหว่างอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมกับอัตราผล
ตอบแทนที่ปราศจากความเสี่ยง (risk-free rate) เปรียบเทียบกับค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ของกองทุนรวม ค่า Sharpe Ratio สะท้อนถึงอัตราผลตอบแทนที่กองทุนรวม
ควรได้รับเพิ่มขึนเพื่อชดเชยกับความเสี่ยงที่กองทุนรวมรับมา โดยกองทุนรวมที่มีค่า Sharpe Ratio สูงกว่าจะเป็นกองทุนที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการลงทุนที่ดีกว่า เนื่องจากได้รับผล
ตอบแทนส่วนเพิ่มที่สูงกว่าภายใต้ระดับความเสี่ยงเดียวกัน
Alpha ผลตอบแทนส่วนเกินของกองทุนรวมเมื่อเปรียบเทียบกับดัชนีชีวัด (benchmark) โดยค่า Alpha ที่สูง หมายถึง กองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนได้สูงกว่าดัชนีชีวัด ซึ่งเป็นผลจาก
ประสิทธิภาพของผู้จัดการกองทุนในการคัดเลือกหรือหาจังหวะเข้าลงทุนในหลักทรัพย์ได้อย่างเหมาะสม
Beta ระดับและทิศทางการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุน โดยเปรียบเทียบกับอัตราการเปลี่ยนแปลงของตลาด Beta น้อยกว่า 1 แสดงว่า หลักทรัพย์ใน
พอร์ตการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนน้อยกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด Beta มากกว่า 1 แสดงว่า หลักทรัพย์ในพอร์ตการลง
ทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนมากกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด
Tracking Error อัตราผลตอบแทนของกองทุนมีประสิทธิภาพในการเลียนแบบดัชนีชีวัด โดยหาก tracking error ต่า หมายถึงกองทุนรวมมีประสิทธิภาพในการสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียง
กับดัชนีชีวัด กองทุนรวมที่มีค่า tracking error สูง จะมีอัตราผลตอบแทนโดยเฉลี่ยห่างจากดัชนีชีวัดมากขึน
Yield to Maturity อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนีโดยถือจนครบกาหนดอายุ ซึ่งคานวณจากดอกเบียที่จะได้รับในอนาคตตลอดอายุตราสารและเงินต้นที่จะได้รับคืน นามาคิด
ลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน โดยใช้วัดอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารหนี คานวณจากค่าเฉลี่ยถ่วงนาหน้กของ Yield to Maturity ของตราสารหนีแต่ละตัวที่กองทุนมีการลงทุน และเนื่อง
จาก Yield to Maturity มีหน่วยมาตรฐานเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อปี จึงสามารถนาไปใช้เปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนระหว่างกองทุนรวามตราสารหนีที่มีนโยบายถือครองตราสารหนีจนครบ
กาหนดอายุและมีลักษณะการลงทุนที่ใกล้เคียงกันได้
บริษัทหลั ทรัพย ัด าร อ ทน พรินซิ พิล า ัด
ล ที่ 44 อา ารธนา ารซีไอ อ็มบี ไทย ชัน 16 ถนนหลั สวน แ ว ลมพินี ตปทมวัน ร ทพฯ 10330 โทร (662) 686-9500 ว็บไซต: www.principal.th

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

อมล ณ วันที่ 30 พฤศ ิ ายน 2565

อ ทน ปิดพรินซิ พิล วียดนาม อิ วิตี
Principal Vietnam Equity Fund

ชนิดผล ทนสถาบัน (PRINCIPAL VNEQ-I)

ประ ภท อ ทนรวม / ลม อ ทนรวม

ระดับ วาม สี่ย

ประเภทกองทุน : กองทุนรวมตราสารทุน
กลุ่มกองทุนรวม : Vietnam Equity

ลงทุนในตราสารทุนเป็นหลักโดยเฉลี่ยในรอบปี ไม่น้อยกว่า 80% ของ
NAV

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

อมล อ ทน
วัน ดทะ บียน อ ทน

วันที่ 16 ตุลาคม 2560

วัน ริ่มตน class

วันที่ 19 มีนาคม 2561

นโยบาย าร าย ินปันผล

ไม่จ่าย

อาย อ ทน

4 ปี 4 เดือน 30 วัน

ผ ัด าร อ ทน

ลยทธใน ารบริหาร ัด ารล ทน

คุณชาตรี มีชัยเจริญยิ่ง วันที่เริ่มบริหาร 22 สิงหาคม 2561

มุ่งหวังให้ผลการดาเนินงานของกองทุนสูงกว่าดัชนีชีวัด (Active Management)

คุณปุณยนุช บุณยรัตพันธุ์ วันที่เริ่มบริหาร 16 ตุลาคม 2560

ผล ารดา นิน านและดัชนีชีวัดยอนหลั 5 ปีปฏิทิน (%ตอปี)

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

า ตอน
• การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
• ผลการดาเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดาเนิน
งานในอนาคต

ผล ารดา นิน านยอนหลั แบบปั หมด (%ตอปี)
YTD

3 ดอน 6 ดอน

1 ปี

าร ารวมตอตานท ริต :
3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั แต ัดตั

กองทุน

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

6.98%

N/A

N/A

-1.74%

ดัชนีชีวัด*

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

N/A

N/A

3.00%

ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน

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

-0.78%

N/A

N/A

ความผันผวนกองทุน

25.62% 33.15% 27.02% 24.98% 27.63%

N/A

N/A

21.21%

ความผันผวนดัชนีชีวัด

27.35% 36.04% 28.68% 26.64% 28.16%

N/A

N/A

22.79%

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

1.68%

ได้รับการรับรอง CAC

ัดอันดับ อ ทน Morningstar

ผล ทนสามารถศึ ษา ร่อ มอ

หนั สอชีชวนฉบับ ต็ม

บริหาร วาม สี่ย ดานสภาพ
ลอ ไดในหนั สอชีชวนฉบับ
ต็ม

www.principal.th

PRINCIPAL VNEQ-I
ารซอหนวยล ทน

าร าย นหนวยล ทน

อมล ชิ สถิติ

วันทา ารซอ :

ทุกวันทาการ

วันทา าร าย น :

ทุกวันทาการ

วลาทา าร :

ตังแต่เวลาเริ่มทาการ
ถึงเวลา 12.00 น.

วลาทา าร :

ารซอ รั แร ันต่า :

500,000.00 บาท

าร าย น ันต่า :

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

ารซอ รั ถัดไป ันต่า : 100,000.00 บาท

ยอด

หลอ ันต่า

63.69
0.36

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

Beta

0.94

Tracking Error

N/A

อาย ฉลี่ย อ ตราสารหนี

N/A

Yield to Maturity

N/A

็บ ริ

าร ัด าร

1.610%

1.605%

รวม าใช าย

5.350%

2.305%

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

็บ า ผถอหนวย (% อ มล าซอ าย)

าธรรม นียม

24.87

-3.79

ส สดไม ิน

าธรรม นียมที่ รีย

0 ปี 11 เดือน

Alpha

็บ า อ ทนรวม (% ตอปี อ NAV)

าธรรม นียม

-49.57

ระยะ วลา ารรับ ิน า าย น :

หมายเหตุ -

าธรรม นียมที่ รีย

Maximum Drawdown

าร ัดสรร ารล ทนในตา ประ ทศ 5 อันดับแร
ประ ทศ

% อ NAV

VIET NAM

92.26

SINGAPORE

5.28

THAILAND

2.45

ที่มา: 31 ตุลาคม 2565

าร ัดสรร ารล ทนใน ลมอตสาห รรม 5 อันดับแร

ส สดไม ิน

็บ ริ

าร าย

1.610%

1.500%

ารรับซอ น

1.070%

ยกเว้น

ธนาคาร

38.19

ารสับ ปลี่ยนหนวยล ทน า

1.610%

1.500%

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

13.46

ารสับ ปลี่ยนหนวยล ทนออ

1.070%

ยกเว้น

อาหารและเครื่องดื่ม

13.12

UNIT TRUST

12.58

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

8.10

ารโอนหนวย

ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ

หมายเหตุ ค่าธรรมเนียมเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทานองเดียวกันไว้แล้ว

สัดสวนประ ภททรัพยสินที่ล ทน
าร ระ าย ารล ทน

หลั ทรัพยแย ตาม ลมอตสาห รรม

% อ NAV

ทรัพยสินที่ล ทน 5 อันดับแร
% อ NAV

ช่อทรัพยสิน

% อ NAV

Stock

79.69

Stock : FPT CORPORATION : FPT VN

8.10

Unit Trust Equity - VND

12.58

Unit Trust Equity - VND : VietFund Management : FUEVFVND VN

6.90

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์

8.66

Stock : VIETNAM DAIRY PRODUCTS JSC : VNM VN

6.76

สินทรัพย์อื่น (รายการค้างรับ/ค้างจ่าย)

-0.93

Stock : MASAN GROUP CORPORATION : MSN VN

6.36

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

5.68

PRINCIPAL VNEQ-I
าอธิบาย
Maximum Drawdown เปอร์เซ็นต์ผลขาดทุนสูงสุดของกองทุนรวมในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง (หรือตังแต่จัดตังกองทุนกรณีที่ยังไม่ครบ 5 ปี) โดยวัดจากระดับ NAV ต่อหน่วยที่จุดสูงสุดไป
จนถึงจุดต่าสุดในช่วงที่ NAV ต่อหน่วยปรับตัวลดลง ค่า Maximum Drawdown เป็นข้อมูลที่ช่วยให้ทราบถึงความเสี่ยงที่อาจจะขาดทุนจากการลงทุนในกองทุนรวม
Recovering Period ระยะเวลาการฟืนตัว เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบถึงระยะเวลาตังแต่การขาดทุนสูงสุดจนถึงระยะเวลาที่ฟืนกลับมาที่เงินทุนเริ่มต้นใช้ระยะเวลานานเท่าใด
FX Hedging เปอร์เซ็นต์ของการลงทุนในสกุลเงินต่างประเทศที่มีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
อัตราสวนหมน วียน ารล ทน ความถี่ของการซือขายหลักทรัพย์ในพอร์ตกองทุนในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่ง โดยคานวณจากมูลค่าที่ต่ากว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซือหลักทรัพย์กับ
ผลรวมของมูลค่าการขายหลักทรัพย์ของกองทุนรวมในรอบระยะเวลา 1 ปีหารด้วยมูลค่า NAV ของกองทุนรวมเฉลี่ยในรอบระยะเวลาเดียวกัน กองทุนรวมที่มีค่า portfolio turnover สูง บ่งชี
ถึงการซือขายหลักทรัพย์บ่อยครังของผู้จัดการกองทุนและทาให้มีต้นทุนการซือขายหลักทรัพย์ที่สูง จึงต้องพิจารณาเปรียบเทียบกับผลการดาเนินงานของกองทุนรวมเพื่อประเมินความคุ้มค่า
ของการซือขายหลักทรัพย์ดังกล่าว
Sharpe Ratio อัตราส่วนระหว่างผลตอบแทนส่วนเพิ่มของกองทุนรวมเปรียบเทียบกับความเสี่ยงจากการลงทุน โดยคานวณจากผลต่างระหว่างอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมกับอัตราผล
ตอบแทนที่ปราศจากความเสี่ยง (risk-free rate) เปรียบเทียบกับค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ของกองทุนรวม ค่า Sharpe Ratio สะท้อนถึงอัตราผลตอบแทนที่กองทุนรวม
ควรได้รับเพิ่มขึนเพื่อชดเชยกับความเสี่ยงที่กองทุนรวมรับมา โดยกองทุนรวมที่มีค่า Sharpe Ratio สูงกว่าจะเป็นกองทุนที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการลงทุนที่ดีกว่า เนื่องจากได้รับผล
ตอบแทนส่วนเพิ่มที่สูงกว่าภายใต้ระดับความเสี่ยงเดียวกัน
Alpha ผลตอบแทนส่วนเกินของกองทุนรวมเมื่อเปรียบเทียบกับดัชนีชีวัด (benchmark) โดยค่า Alpha ที่สูง หมายถึง กองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนได้สูงกว่าดัชนีชีวัด ซึ่งเป็นผลจาก
ประสิทธิภาพของผู้จัดการกองทุนในการคัดเลือกหรือหาจังหวะเข้าลงทุนในหลักทรัพย์ได้อย่างเหมาะสม
Beta ระดับและทิศทางการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุน โดยเปรียบเทียบกับอัตราการเปลี่ยนแปลงของตลาด Beta น้อยกว่า 1 แสดงว่า หลักทรัพย์ใน
พอร์ตการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนน้อยกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด Beta มากกว่า 1 แสดงว่า หลักทรัพย์ในพอร์ตการลง
ทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนมากกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด
Tracking Error อัตราผลตอบแทนของกองทุนมีประสิทธิภาพในการเลียนแบบดัชนีชีวัด โดยหาก tracking error ต่า หมายถึงกองทุนรวมมีประสิทธิภาพในการสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียง
กับดัชนีชีวัด กองทุนรวมที่มีค่า tracking error สูง จะมีอัตราผลตอบแทนโดยเฉลี่ยห่างจากดัชนีชีวัดมากขึน
Yield to Maturity อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนีโดยถือจนครบกาหนดอายุ ซึ่งคานวณจากดอกเบียที่จะได้รับในอนาคตตลอดอายุตราสารและเงินต้นที่จะได้รับคืน นามาคิด
ลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน โดยใช้วัดอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารหนี คานวณจากค่าเฉลี่ยถ่วงนาหน้กของ Yield to Maturity ของตราสารหนีแต่ละตัวที่กองทุนมีการลงทุน และเนื่อง
จาก Yield to Maturity มีหน่วยมาตรฐานเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อปี จึงสามารถนาไปใช้เปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนระหว่างกองทุนรวามตราสารหนีที่มีนโยบายถือครองตราสารหนีจนครบ
กาหนดอายุและมีลักษณะการลงทุนที่ใกล้เคียงกันได้
บริษัทหลั ทรัพย ัด าร อ ทน พรินซิ พิล า ัด
ล ที่ 44 อา ารธนา ารซีไอ อ็มบี ไทย ชัน 16 ถนนหลั สวน แ ว ลมพินี ตปทมวัน ร ทพฯ 10330 โทร (662) 686-9500 ว็บไซต: www.principal.th

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

อมล ณ วันที่ 30 พฤศ ิ ายน 2565

อ ทน ปิดพรินซิ พิล วียดนาม อิ วิตี
Principal Vietnam Equity Fund

ชนิดผล ทนพิ ศษ (PRINCIPAL VNEQ-X)

ประ ภท อ ทนรวม / ลม อ ทนรวม

ระดับ วาม สี่ย

ประเภทกองทุน : กองทุนรวมตราสารทุน
กลุ่มกองทุนรวม : Vietnam Equity

ลงทุนในตราสารทุนเป็นหลักโดยเฉลี่ยในรอบปี ไม่น้อยกว่า 80% ของ
NAV

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

อมล อ ทน
วัน ดทะ บียน อ ทน

วันที่ 16 ตุลาคม 2560

วัน ริ่มตน class

วันที่ 8 เมษายน 2565

นโยบาย าร าย ินปันผล

ไม่จ่าย

อาย อ ทน

0 ปี 7 เดือน 19 วัน

ผ ัด าร อ ทน

ลยทธใน ารบริหาร ัด ารล ทน

คุณชาตรี มีชัยเจริญยิ่ง วันที่เริ่มบริหาร 22 สิงหาคม 2561

มุ่งหวังให้ผลการดาเนินงานของกองทุนสูงกว่าดัชนีชีวัด (Active Management)

คุณปุณยนุช บุณยรัตพันธุ์ วันที่เริ่มบริหาร 16 ตุลาคม 2560

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

ผล ารดา นิน านยอนหลั แบบปั หมด (%ตอปี)

า ตอน

YTD

3 ดอน 6 ดอน

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั แต ัดตั

กองทุน

N/A

-23.79% -21.49%

N/A

N/A

N/A

N/A

-30.35%

ดัชนีชีวัด*

N/A

-46.75% -45.37%

N/A

N/A

N/A

N/A

-51.46%

1.68%

-0.78%

N/A

N/A

ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน

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

ความผันผวนกองทุน

N/A

33.14% 27.01%

N/A

N/A

N/A

N/A

28.74%

ความผันผวนดัชนีชีวัด

N/A

66.03% 49.03%

N/A

N/A

N/A

N/A

46.92%

• การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
• ผลการดาเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดาเนิน
งานในอนาคต
าร ารวมตอตานท ริต :

ได้รับการรับรอง CAC

ัดอันดับ อ ทน Morningstar

ผล ทนสามารถศึ ษา ร่อ มอ

หนั สอชีชวนฉบับ ต็ม

บริหาร วาม สี่ย ดานสภาพ
ลอ ไดในหนั สอชีชวนฉบับ
ต็ม

www.principal.th

PRINCIPAL VNEQ-X
ารซอหนวยล ทน

าร าย นหนวยล ทน

อมล ชิ สถิติ

วันทา ารซอ :

ทุกวันทาการ

วันทา าร าย น :

ทุกวันทาการ

วลาทา าร :

ตังแต่เวลาเริ่มทาการ
ถึงเวลา 12.00 น.

วลาทา าร :

ารซอ รั แร ันต่า :

1.00 บาท

าร าย น ันต่า :

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

ารซอ รั ถัดไป ันต่า : 1.00 บาท

ยอด

หลอ ันต่า

63.69
-1.92

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

Beta

N/A

Tracking Error

N/A

อาย ฉลี่ย อ ตราสารหนี

N/A

Yield to Maturity

N/A

็บ ริ

าร ัด าร

1.610%

ยกเว้น

รวม าใช าย

5.350%

0.099%

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

็บ า ผถอหนวย (% อ มล าซอ าย)

าธรรม นียม

24.87

N/A

ส สดไม ิน

าธรรม นียมที่ รีย

N/A

Alpha

็บ า อ ทนรวม (% ตอปี อ NAV)

าธรรม นียม

-40.53

ระยะ วลา ารรับ ิน า าย น :

หมายเหตุ -

าธรรม นียมที่ รีย

Maximum Drawdown

าร ัดสรร ารล ทนในตา ประ ทศ 5 อันดับแร
ประ ทศ

% อ NAV

VIET NAM

92.26

SINGAPORE

5.28

THAILAND

2.45

ที่มา: 31 ตุลาคม 2565

าร ัดสรร ารล ทนใน ลมอตสาห รรม 5 อันดับแร

ส สดไม ิน

็บ ริ

าร าย

2.140%

ยกเว้น

ารรับซอ น

1.070%

ยกเว้น

ธนาคาร

38.19

ารสับ ปลี่ยนหนวยล ทน า

2.140%

ยกเว้น

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

13.46

ารสับ ปลี่ยนหนวยล ทนออ

1.070%

ยกเว้น

อาหารและเครื่องดื่ม

13.12

UNIT TRUST

12.58

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

8.10

ารโอนหนวย

ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ

หมายเหตุ ค่าธรรมเนียมเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทานองเดียวกันไว้แล้ว

สัดสวนประ ภททรัพยสินที่ล ทน
าร ระ าย ารล ทน

หลั ทรัพยแย ตาม ลมอตสาห รรม

% อ NAV

ทรัพยสินที่ล ทน 5 อันดับแร
% อ NAV

ช่อทรัพยสิน

% อ NAV

Stock

79.69

Stock : FPT CORPORATION : FPT VN

8.10

Unit Trust Equity - VND

12.58

Unit Trust Equity - VND : VietFund Management : FUEVFVND VN

6.90

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์

8.66

Stock : VIETNAM DAIRY PRODUCTS JSC : VNM VN

6.76

สินทรัพย์อื่น (รายการค้างรับ/ค้างจ่าย)

-0.93

Stock : MASAN GROUP CORPORATION : MSN VN

6.36

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

5.68

PRINCIPAL VNEQ-X
าอธิบาย
Maximum Drawdown เปอร์เซ็นต์ผลขาดทุนสูงสุดของกองทุนรวมในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง (หรือตังแต่จัดตังกองทุนกรณีที่ยังไม่ครบ 5 ปี) โดยวัดจากระดับ NAV ต่อหน่วยที่จุดสูงสุดไป
จนถึงจุดต่าสุดในช่วงที่ NAV ต่อหน่วยปรับตัวลดลง ค่า Maximum Drawdown เป็นข้อมูลที่ช่วยให้ทราบถึงความเสี่ยงที่อาจจะขาดทุนจากการลงทุนในกองทุนรวม
Recovering Period ระยะเวลาการฟืนตัว เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบถึงระยะเวลาตังแต่การขาดทุนสูงสุดจนถึงระยะเวลาที่ฟืนกลับมาที่เงินทุนเริ่มต้นใช้ระยะเวลานานเท่าใด
FX Hedging เปอร์เซ็นต์ของการลงทุนในสกุลเงินต่างประเทศที่มีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
อัตราสวนหมน วียน ารล ทน ความถี่ของการซือขายหลักทรัพย์ในพอร์ตกองทุนในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่ง โดยคานวณจากมูลค่าที่ต่ากว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซือหลักทรัพย์กับ
ผลรวมของมูลค่าการขายหลักทรัพย์ของกองทุนรวมในรอบระยะเวลา 1 ปีหารด้วยมูลค่า NAV ของกองทุนรวมเฉลี่ยในรอบระยะเวลาเดียวกัน กองทุนรวมที่มีค่า portfolio turnover สูง บ่งชี
ถึงการซือขายหลักทรัพย์บ่อยครังของผู้จัดการกองทุนและทาให้มีต้นทุนการซือขายหลักทรัพย์ที่สูง จึงต้องพิจารณาเปรียบเทียบกับผลการดาเนินงานของกองทุนรวมเพื่อประเมินความคุ้มค่า
ของการซือขายหลักทรัพย์ดังกล่าว
Sharpe Ratio อัตราส่วนระหว่างผลตอบแทนส่วนเพิ่มของกองทุนรวมเปรียบเทียบกับความเสี่ยงจากการลงทุน โดยคานวณจากผลต่างระหว่างอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมกับอัตราผล
ตอบแทนที่ปราศจากความเสี่ยง (risk-free rate) เปรียบเทียบกับค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ของกองทุนรวม ค่า Sharpe Ratio สะท้อนถึงอัตราผลตอบแทนที่กองทุนรวม
ควรได้รับเพิ่มขึนเพื่อชดเชยกับความเสี่ยงที่กองทุนรวมรับมา โดยกองทุนรวมที่มีค่า Sharpe Ratio สูงกว่าจะเป็นกองทุนที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการลงทุนที่ดีกว่า เนื่องจากได้รับผล
ตอบแทนส่วนเพิ่มที่สูงกว่าภายใต้ระดับความเสี่ยงเดียวกัน
Alpha ผลตอบแทนส่วนเกินของกองทุนรวมเมื่อเปรียบเทียบกับดัชนีชีวัด (benchmark) โดยค่า Alpha ที่สูง หมายถึง กองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนได้สูงกว่าดัชนีชีวัด ซึ่งเป็นผลจาก
ประสิทธิภาพของผู้จัดการกองทุนในการคัดเลือกหรือหาจังหวะเข้าลงทุนในหลักทรัพย์ได้อย่างเหมาะสม
Beta ระดับและทิศทางการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุน โดยเปรียบเทียบกับอัตราการเปลี่ยนแปลงของตลาด Beta น้อยกว่า 1 แสดงว่า หลักทรัพย์ใน
พอร์ตการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนน้อยกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด Beta มากกว่า 1 แสดงว่า หลักทรัพย์ในพอร์ตการลง
ทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนมากกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด
Tracking Error อัตราผลตอบแทนของกองทุนมีประสิทธิภาพในการเลียนแบบดัชนีชีวัด โดยหาก tracking error ต่า หมายถึงกองทุนรวมมีประสิทธิภาพในการสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียง
กับดัชนีชีวัด กองทุนรวมที่มีค่า tracking error สูง จะมีอัตราผลตอบแทนโดยเฉลี่ยห่างจากดัชนีชีวัดมากขึน
Yield to Maturity อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนีโดยถือจนครบกาหนดอายุ ซึ่งคานวณจากดอกเบียที่จะได้รับในอนาคตตลอดอายุตราสารและเงินต้นที่จะได้รับคืน นามาคิด
ลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน โดยใช้วัดอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารหนี คานวณจากค่าเฉลี่ยถ่วงนาหน้กของ Yield to Maturity ของตราสารหนีแต่ละตัวที่กองทุนมีการลงทุน และเนื่อง
จาก Yield to Maturity มีหน่วยมาตรฐานเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อปี จึงสามารถนาไปใช้เปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนระหว่างกองทุนรวามตราสารหนีที่มีนโยบายถือครองตราสารหนีจนครบ
กาหนดอายุและมีลักษณะการลงทุนที่ใกล้เคียงกันได้
บริษัทหลั ทรัพย ัด าร อ ทน พรินซิ พิล า ัด
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ความเสี่ยงและแนวทางการบริ หารความเสี่ยงในการลงทุนของกองทุนรวม
1. ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับประเทศเวียดนามเป็ นหลัก (Country Risk)
กองทุนลงทุนในหลักทรัพย์ทเ่ี กีย่ วข้องกับประเทศเวียดนามเป็ นหลัก มูลค่าทรัพย์สนิ ทีก่ องทุนลงทุนอาจได้รบั ผลกระทบจากความไม่แน่นอนหรือการเปลีย่ นแปลงของ
ประเทศเวียดนามเป็ นสําคัญ เช่น การเปลีย่ นแปลงนโยบายของรัฐบาล ความผันผวนของอัตราแลกเปลีย่ น การบังคับใช้มาตรการเกีย่ วกับการแลกเปลีย่ นเงินตรา การ
เปลี่ยนแปลงและผลกระทบจากปั จจัยความไม่มนคงทางสั
ั่
งคม ศาสนา การเมือง เศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย กฎระเบียบ และนโยบายของประเทศ
นอกจากนี้ทางการของต่างประเทศอาจออกมาตรการในภาวะทีเ่ กิดวิกฤตการณ์ ทําให้กองทุนไม่สามารถนําเงินกลับเข้ามาในประเทศ ซึง่ อาจส่งผลให้ผลู้ งทุนไม่ได้รบั
เงินคืนตามระยะเวลาทีก่ ําหนด
แนวทางการบริ หารความเสี่ยง :
บริษทั จัดการจะติดตามความเคลื่อนไหวของประเทศ และวิเคราะห์หากมีการเปลีย่ นแปลงอย่างมีนัยสําคัญ โดยบริษทั จัดการจะพิจารณาปรับเปลีย่ นแผนการลงทุนให้
เหมาะสมกับสภาวการณ์
2. ความเสี่ยงทางธุรกิ จ (Business Risk)
ความเสีย่ งทีเ่ กิดจากการดําเนินงานของบริษทั ผูอ้ อกหุน้ อันเนื่องมาจากผลการดําเนินงานหรือฐานะการเงิน รวมทัง้ ความสามารถในการทํากําไรและนโยบายการ
จ่ายเงินปั นผลของบริษทั ผูอ้ อกหุน้ ซึง่ อาจมีผลกระทบต่อราคาซื้อ/ขายหุน้ อย่างไรก็ตาม บริษทั จัดการจะพิจารณาคัดเลือกหลักทรัพย์ทล่ี งทุน โดยการวิเคราะห์ขอ้ มูล
เกีย่ วกับผลการดําเนินงานหรือฐานะการเงินของบริษทั ผูอ้ อกตราสารเพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน และติดตามข้อมูลข่าวสารทีเ่ กีย่ วข้องกับบริษทั ผูอ้ อกตราสารอย่าง
ใกล้ชดิ และสมํ่าเสมอ หากมีการเปลีย่ นแปลงผลการดําเนินงานหรือฐานะทางการเงินของบริษทั ผูอ้ อกตราสารอย่างมีนยั สําคัญ บริษทั จัดการจะพิจารณาปรับเปลีย่ น
แผนการลงทุนในหลักทรัพย์อย่างเหมาะสม
แนวทางการบริ หารความเสี่ยง :
บริษทั จัดการจะพิจารณาคัดเลือกหลักทรัพย์ทล่ี งทุน โดยการวิเคราะห์ขอ้ มูลเกีย่ วกับผลการดําเนินงานหรือฐานะการเงินของบริษทั ผูอ้ อกตราสาร เพื่อประกอบการ
ตัดสินใจลงทุน และติดตามข้อมูลข่าวสารทีเ่ กีย่ วข้องกับบริษทั ผูอ้ อกตราสารอย่างใกล้ชดิ และสมํ่าเสมอ หากมีการเปลีย่ นแปลงผลการดําเนินงานหรือฐานะทางการเงิน
ของบริษทั ผูอ้ อกตราสารอย่างมีนยั สําคัญ บริษทั จัดการจะพิจารณาปรับเปลีย่ นแผนการลงทุนในหลักทรัพย์อย่างเหมาะสม
3. ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร (Market Risk):
สภาวะตลาดของตลาดหุ้นอาจมีความผันผวนได้ตลอดเวลา โดยอาจขึน้ อยู่กบั แนวโน้มของอัตราดอกเบีย้ ความผันผวนของค่าเงิน ปั จจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจ ผล
ประกอบการของบริษทั ผูอ้ อกตราสาร ปริมาณการซือ้ ขายหุน้ เป็ นต้น ซึง่ ส่งผลให้ราคาหุน้ ทีก่ องทุนได้ลงทุนไว้อาจเพิม่ ขึน้ หรือลดลงได้ตลอดเวลา
แนวทางการบริ หารความเสี่ยง :
บริษทั จัดการจะพิจารณาการลงทุนในหลักทรัพย์โดยมีสดั ส่วนการลงทุนที่เหมาะสมและสอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของกองทุน โดยคํานึงถึงสถานการณ์ทาง
เศรษฐกิจ การเมือง และภาวะตลาดเงินซึง่ อาจส่งผลกระทบต่อการลงทุน
4. ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity Risk):
เนื่องจากสภาพและขนาดของตลาดหุน้ ของประเทศเวียดนามในปั จจุบนั ซึง่ เป็ นตลาดทีก่ าํ ลังพัฒนา มีจํานวนครัง้ และปริมาณการซื้อขายเปลีย่ นมือของตราสารตํ่า รวม
ไปถึงการมีขอ้ จํากัดของสัดส่วนการถือครองหุน้ โดยนักลงทุนต่างชาติ (foreign ownership limit) ซึง่ อาจทําให้การซื้อหรือขายหุน้ ไม่ได้ในช่วงเวลาทีต่ อ้ งการหรืออาจ
ไม่ได้ราคาตามทีค่ าดหวังเอาไว้ และอาจมีค่าใช้จา่ ยค่าส่วนต่างราคาสําหรับนักลงทุนต่างชาติ share price premium
แนวทางการบริ หารความเสี่ยง :
บริษทั จัดการจะพิจารณาลงทุนในหลักทรัพย์ทม่ี สี ภาพคล่องให้สอดคล้องกับประเภท ลักษณะและนโยบายการลงทุนของกองทุนอย่างเหมาะสม เพื่อให้มคี วามคล่องตัว
ในการบริหารกองทุน ทัง้ นี้แนวทางการบริหารความเสีย่ งจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร จะขึน้ อยู่กบั การพิจารณาตัดสินใจของบริษทั จัดการโดยคํานึงถึง
ประโยชน์สงู สุดของผูถ้ อื หน่วยลงทุนเป็ นสําคัญ
5. ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน (Currency/Exchange Rate Risk)
ความเสีย่ งทีเ่ กิดจากความแตกต่างของอัตราแลกเปลีย่ นระหว่างสกุลเงิน ซึง่ อาจทําให้ผลตอบแทนทีไ่ ด้จากการลงทุนเมื่อคิดเป็ นเงินบาทแตกต่างไปจากผลตอบแทนที่
เกิดขึน้ จากสกุลเงินของประเทศเวียดนาม (local currency) ซึง่ กองทุนอาจได้รบั ผลขาดทุนจากอัตรา แลกเปลีย่ นหรือได้รบั เงินคืนตํ่ากว่าเงินลงทุนเริม่ แรกได้
แนวทางการบริ หารความเสี่ยง :
กองทุนอาจพิจารณาใช้เครื่องมือป้ องกันความเสีย่ งด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามความเหมาะสม ทัง้ นี้กองทุนอาจไม่จําเป็ นต้องปิ ดฐานะเงินตราต่างประเทศ ซึ่งขึน้ อยู่กบั
ดุลยพินิจของผูจ้ ดั การกองทุนเห็นเหมาะสม อย่างไรก็ตาม การทําธุรกรรมป้ องกันความเสีย่ งอาจมีตน้ ทุน ซึ่งทําให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที่
เพิม่ ขึน้
6. ความเสี่ยงเกี่ยวกับการลงทุนใน Frontier Market
การลงทุนในหลักทรัพย์ของประเทศ Frontier Market ซึ่งเป็ นประเทศที่อยู่ในระดับก่อนการพัฒนาเป็ นตลาดเกิดใหม่ (emerging markets) จะมีความเสีย่ งใน
ระดับที่สงู กว่าการลงทุนในประเทศตลาดเกิดใหม่และประเทศทีพ่ ฒ
ั นาแล้ว (developed markets) ความเสีย่ งดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อหลักทรัพย์ทก่ี องทุน
ลงทุน เช่น ความเสีย่ งทีเ่ กิดจากกฎเกณฑ์และข้อกําหนดในการลงทุนหรือการเรียกคืนทรัพย์สนิ หรือสิทธิกลับคืนสู่ประเทศนัน้ ๆ (investment and repatriation
restrictions) ความเสีย่ งทีเ่ กิดจากความผันผวนของอัตราแลกเปลีย่ น ความเสีย่ งเกีย่ วกับสกุลเงินท้องถิน่ ความเสีย่ งที่เกิดจากโอกาสที่ตลาดในประเทศนัน้ จะ
เกิดความผันผวนอย่างผิดปกติเมื่อเทียบกับประเทศทีพ่ ฒ
ั นาแล้ว ความเสีย่ งจากการแทรกแซงของภาครัฐต่อภาคเอกชน ความจํากัดข้อมูลทีเ่ ปิ ดเผยต่อผูล้ งทุน
หรือระดับความเคร่งครัดในกฎเกณฑ์ท่ตี ่ํากว่าในการเปิ ดเผยข้อมูลต่อผูล้ งทุน การกํากับดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ ความจํากัดในจํานวนตราสารที่มสี ภาพ

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

