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ที่ M_BD 0031/2563 

 วันที่ 11 กนัยายน 2563 

เร่ือง การเปลี่ยนแปลงกองทุนหลักที่ลงทุน (Master Fund) ของ กองทุนเปิดพรินซิเพิล เกาหลี อิควิต้ี และ 

กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นเกาหลี 

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน 

 ตามที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จ ากัด (“บริษัทจัดการ”) ได้บริหารจัดการกองทุนเปิดพรินซิเพิล 

เกาหลี อิควิต้ี (PRINCIPAL KEQ) และกองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นเกาหลี (PRINCIPAL KOS) (“กองทุนเปิด”) รายละเอียด

ทราบแล้วนั้น  

 บริษัทจัดการขอแจ้งเปลี่ยนแปลงกองทุนหลักที่ลงทุน (Master Fund) เนื่องจากกองทุนหลักปัจจุบัน (Mirae 

Asset Korea Equity Fund) ได้แจ้งความประสงค์ปิดกองทุนเนื่องจากกองทุนมีขนาดเล็ก นอกจากนี้ บริษัทจัดการได้

พิจารณาแล้วว่าการย้ายไปลงทุนในกองทุนหลักใหม่จะเป็นผลดีต่อผลการด าเนินงานโดยรวมของกองทุนและเป็นผลประโยชน์

ของผู้ถือหน่วยลงทุน ซึ่งเป็นไปตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการที่ก าหนดในหนังสือช้ีชวนส่วนข้อมูลโครงการของกองทุน 

โดยบริษัทจัดการขอเปลี่ยนแปลงกองทุนหลักใหม่ที่มีนโยบายการลงทุนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และ/หรือนโยบายการ

ลงทุนของกองทุน รวมถึงการเปลี่ยนดัชนีช้ีวัดของกองทุน (Benchmark) เพ่ือให้สอดคล้องกับดัชนีช้ีวัดของกองทุนหลัก

ใหม่ โดยมีรายละเอียดหลักของกองทุนที่เปลี่ยนแปลงดังต่อไปนี้ (รายละเอียดเพ่ิมเติมตามเอกสารแนบ) 

เร่ือง ปัจจุบัน เปลี่ยนเป็น 

กองทุนหลัก ชื่อกองทุน :    Mirae Asset Global Discovery  

  Fund- Mirae Asset Korea Equity Fund  

บริษัทจัดการ : Mirae Asset Global Investments  

Co Ltd 

ชื่อกองทุน : iShare MSCI South Korea ETF  

บริษัทจดัการ : BlackRock Investments, LLC 

ดัชนีช้ีวัด 1) ดัชนี KOSPI ในสกุลเงิน USD ปรับด้วยต้นทุนการ

ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน เพ่ือเทียบกับค่า

สกุลเงินบาท ณ วันท่ีลงทุน ประมาณร้อยละ 50  

2 ) ดั ช นี  KOSPI ใน ส กุ ล เงิ น  USD ป รับด้ วยอั ต ร า

แลกเปลี่ยนเพ่ือเทียบกับค่าสกุลบาท ณ วันท่ีค านวณ

ผลตอบแทน ประมาณร้อยละ 50  

 

1) ดัชนี MSCI Korea 25/50 ในสกุลเงิน USD ปรับ

ด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน 

เพ่ื อ เทียบกับค่ าสกุ ล เงินบาท ณ  วัน ท่ีลงทุ น 

ประมาณร้อยละ 50 

2) ดัชนี MSCI Korea 25/50 ในสกุลเงิน USD ปรับ

ด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพ่ือเทียบกับค่าสกุลบาท ณ 

วันท่ีค านวณผลตอบแทน ประมาณร้อยละ 50 
 

ทั้งนี้ กรณีการเปลี่ยนแปลงกองทุนหลัก ให้มีผลต้ังแต่วันที่ 5 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป ท่านสามารถดูรายละเอียด

เพ่ิมเติมได้ที่ Website ของบริษัท www.principal.th 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน  หากท่านผู้ถือหน่วยลงทุน มีความประสงค์สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม        

โปรดติดต่อได้ที่ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 0-2686-9595 ได้ทุกวันในเวลาท าการ 

 

 

            ขอแสดงความนับถือ 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จ ากัด 

http://www.principal.th/
http://www.principal.th/
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รายละเอียดกองทุนหลักท่ีลงทุน 

หัวข้อ เดิม ใหม ่

ชื่อกองทุน Mirae Asset Global Discovery Fund-Mirae Asset 

Korea Equity Fund 

iShare MSCI South Korea ETF 

ประเภท กองทุนรวมตราสารทุน กองทุนรวมตราสารทุน 

กลยุทธ์การลงทุน Active Management Passive Management/Index Tracking 

อายุโครงการ ไม่ก าหนด ไม่ก าหนด 

วันจัดตั้งกองทุน 22 กรกฎาคม 2551  

(Class I USD จัดตั้งเม่ือ 2 กันยายน 2551) 

5 กันยายน 2000 

จดทะเบียนประเทศ ลักแซมเบอร์ก สหรัฐอเมริกา (Stock Exchange: NYSE Arca) 

สกุลเงินของกองทุน USD USD 

วันท าการซ้ือขาย ทุกวันท าการของธนาคารในประเทศลักแซมเบอร์ก ทุกวันท าการซ้ือขายในประเทศสหรัฐอเมริกา 

บริษัทจัดการ   Mirae Asset Global Investments Co Ltd BlackRock Investments, LLC 

ผู้ เก็บรักษาทรัพย์สิน

ของกองทุน 

Citibank International plc. (Luxembourg branch) State Street Bank and Trust Company 

นโยบายการลงทุน กองทุนจะลงทุนในตราสารทุน และ ตราสารท่ีเกี่ยวข้องกับ

ตราสารทุน ท่ีเป็นของบริษัทท่ีจดทะเบียนในประเทศเกาหลี 

หรือท าธุรกิจส่วนใหญ่ในประเทศเกาหลี 

กองทุนอาจลงทุนสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (Derivatives) 

เพ่ือ เพ่ิ มประสิทธิภาพในการบริหารพอร์ตการลงทุน 

(Efficient Portfolio Management) และอาจลงทุนใน

สัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์

เพ่ือป้องกันความเสี่ยงตามดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน 

กองทุนมุ่งลงทุนให้เป็นไปตามดัชนี MSCI Korea 25/50 

(ดัชนีอ้างอิง) ซ่ึงประกอบไปด้วยหุ้นท่ี ซ้ือขายในตลาด

หลักทรัพย์เกาหลี  

ดัชนีท่ีอ้างอิงคือดชันีท่ีถ่วงน ้าหนักด้วยมูลค่าหลักทรัพย์

ตามราคาตลาด (free float adjusted market 

capitalization-weighted) การก าหนดน ้าหนักต่อผู้ออก

หลักทรัพย์แต่ละรายไม่เกิน 25% ของน ้าหนักดัชนีอา้งอิง 

และน ้าหนักของผู้ออกแต่ละรายท่ีเกิน 5% รวมท้ังหมด

จะต้องไม่เกิน 50% ของน ้าหนักดชันีอ้างอิง ดัชนีอา้งอิงจะ

รวมถึงบริษัทขนาดใหญ่และขนาดกลาง ซ่ึงอาจมีการ

เปลี่ยนแปลงได้เม่ือเวลาผ่านไป 

กองทุนจะลงทุนอ ย่างน้อย 80%  ของทรัพ ย์สิน ใน

หลักทรัพย์ของดัชนีอ้างอิง และใน depositary receipts 

ท่ีเป็นตัวแทนของหลักทรัพย์ในดัชนีอ้างอิง ส่วนท่ีเหลือ

กองทุนอาจไปลงทุนในหลักทรัพย์ท่ีไม่ได้เป็นส่วนประกอบ

ของดัชนีอ้างอิงท่ีบริษัทจัดการเชื่อว่าจะช่วยให้กองทุน

เป็นไปตามดัชนีอ้างอิง และการลงทุนอื่นๆ ซ่ึงรวมถึง

สัญญาฟิวเจอร์ ออปชั่นบนสัญญาฟิวเจอร์ ออปชั่น และ 

สวอปประเภทอื่นๆ ซ่ึงเกี่ยวข้องกับดัชนีอ้างอิง เงินสด 

และตราสารเทียบเท่าเงินสด รวมถึงหน่วยลงทุนของ

กองทุนตลาดเงิน (Money Market Funds) 

กองทุนมุ่งให้ผลตอบแทนเป็นไปตามดัชนีอ้างอิงก่อน

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของกองทุน 

การจ่ายเงินปันผล ไม่ม ี มี 

ค่าธรรมเนียม 

 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จา่ยของกองทุนรวม 

Management Company Fee : ไม่เกินร้อยละ 0.05 ต่อปี 

/ไม่ต ่ากว่า 15,000 EUR  

Management fee   :  ไม่เกินร้อยละ 1.00 ต่อปี 

Administrative fee  :  ไม่เกิน 0.04 ต่อปี 

 

ค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจากผู้ลงทุน 

ค่าธรรมเนียมซ้ือหน่วยลงทุน : 1.00% (ยกเว้น) 

ค่าธรรมเนียมขาย             : 1.00% (ยกเว้น) 

ค่าธรรมเนยีมรวม  : 0.59% ต่อปี 

 

Benchmark KOSPI Index MSCI Korea 25/50 Index  

(Bloomberg Index ticker : M1KR2550) 

Bloomberg Ticker MIRKOEU LX EWY US Equity 

ISIN Code LU0336295596 US4642867729 

อื่นๆ ท่านสามารถดูข้อมูลของกองทุนหลักเพ่ิมเติมได้ท่ี 

Website : www.miraeasset.com.hk 

ท่านสามารถดูข้อมูลของกองทุนหลักเพ่ิมเติมได้ท่ี 

https://www.ishares.com/us/products/239681/is

hares-msci-south-korea-capped-etf 
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