
  

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชีปีที่ 5 สิ้นสดุวนัที่ 31 มีนาคม 2562 

 เดิมกองทุนชื่อกองทุน เปิดซีไอเอ ็มบี-พริน ซิเพิล  เกาหลี อิค วิตี้, CIMB - Principal Korea Equity (ชื่อย่อ  : CIMB -PRINCIPAL KEQ) โดยการ
เปลี่ยนชื่อกองทนุมีผลต ัง้แต่วนัที่ 10 มิถนุายน 2562 เป็นต้นไป 

 กองทุนเปิดพรินซิเพิล  เกาหลี อิควิตี้  มีการลงทุนในกองทุน  Mirae Asset Global Discovery Fund-Mirae Asset Korea Equity Fund (กองทุน
หลกั)  บางส่วน ซึ่งจะไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิ กองทุนจึงมีความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ เม ื่อนําเงิน
บาทไปซื้อหลกัทรพัย  ์บริษัทจดัการอาจใช้สญัญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อ เป็นเครื่องมือในการป้องกนัความเสี่ยงอตัราแลกเปลี่ยนของกองทุน
(Hedging) โดยขึ้นอยู่กบัด ุลยพินิจของผ ู้จดัการกองทุน  ซึ่งพิจารณาจากสภาวะของตลาดการเงินในขณะนัน้  และปัจจยัอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น
ทิศทางของค่าเงิน  ค่าใช้จ่ายในการป้องกนัความเสี่ยง เป็นต้น  อย่างไรกต็าม  หากผ ู้จดัการกองทุนพิจารณาว่า การป้องกนัความเสี่ยงอตัรา
แลกเปลี่ยนอาจไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์ของผ ู้ถือหน่วยลงทุน  หรือทาํให้ผ ู้ถือหน่วยลงทุนเสียประโยชน์ที่อาจได้รบั ผู้จดัการกองทุนอาจไม่
ป้องกนัความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยนหรือป้องกนัความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยนเพียงบางส่วนกไ็ด้ ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รบักาํไร
จากอตัราแลกเปลี่ยน/หรือได้รบัเงินคืนต ํา่กว่าเงินทนุเริ่มแรกได้ 

 กองทนุน้ีลงทนุกระจกุตวัในประเทศเกาหลี ผูล้งทนุจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอรต์การลงทนุโดยรวมของตนเองด้วย 

 กองทุนมีนโยบายที่จะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสญัญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ตอบแทน ทาํให้กองทนุรวมน้ีมีความเสี่ยงมากกว่า
กองทนุรวมอื่น  จึงเหมาะสมกบัผ ูล้งทนุที่ต ้องการผลตอบแทนสงูและรบัความเสี่ยงได้สงูกว่าผ ูล้งทนุท ัว่ไป  

 การลงทุนในหน่วยลงทุน  มิใช่การฝากเงิน  และมีความเสี่ยงของการลงทุน  ผู้ลงทุนอาจได้รบัเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุน
เริ่มแรก     กไ็ด้ ดงันัน้ ผูล้งทุนควรลงทุนในกองทนุ  เม ื่อเหน็ว่าการลงทนุในกองทนุรวมน้ีเหมาะสมกบัวตัถปุระสงคก์ารลงทุนของผ ูล้งทนุ และ
ผ ูล้งทนุยอมรบัความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้จากการลงทนุได้ 

 ในกรณีที่ม ีเหตกุารณ์ไม ่ปกติ ผูล้งทนุอาจได้รบัชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุล่าช้ากว่าเวลาที่กาํหนดในหนังสือชี้ชวน 

 ในกรณีที่กองทุนไม่สามารถดาํรงสินทรพัยส์ภาพคล่องได้ตามที่สาํนักงาน ก.ล .ต . กาํหนด ผู้ลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนตามที่ม ี
คาํส ัง่ไว้ 

 บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธไม่รบั หรือไม่ดาํเนินการตามคาํส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนของผ ู้ส ัง่ซื้อ หรือส ัง่สบัเปลี่ยนของบุคคลใดหรือ
กล ุ่มบคุคลใดที่ทาํให้บริษทัจดัการและหรือกองทุนภายใต้การจดัการมีความเสี่ยงทางกฎหมาย ความเสี่ยงด้านภาษี หรือความเสี่ยงอื่นๆ  
ที่เกี่ยวข้องกบักฎหมาย Foreign Account Tax Compliance Act (“ FATCA” ) และหรือกฎหมายอื่นท ัง้ในและต่างประเทศที่ม ีล กัษณะ
เดียวกนั 

 ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อม ูล ในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจและควรเก ็บหนังสือชี้ชวนไว้เป็นข้อม ูล  เพื่อ ใช้อ ้างอิงในอนาคต  และเมื่อมีข้อสงสยัให้
สอบถาม       ผูต้ิดต่อกบัผ ูล้งทนุให้เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทนุ 

 การพิจารณาร่างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทนุของกองทนุรวมน้ี มิได้เป็นการแสดงว่าสาํนักงาน ก.ล .ต . ได้รบัรองถึงความถกูต้อง
ของข้อมลูในหนังสือชี้ชวนของกองทนุรวม หรือได้ประกนัราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทนุที่เสนอขายนัน้ 

 ผูล้งทนุควรทาํความเข้าใจลกัษณะสินค้า (กองทนุรวม) เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตดัสินใจลงทนุ 

 บริษทัจดัการได้เปลี่ยนชื่อจาก บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน ซีไอเอม็บี-พรินซิเพิล  จาํกดั  เป็น บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรินซิเพิล
จาํกดั โดยมีผลต ัง้แต่วนัที่ 22 เมษายน 2562 เป็นต้นไป 

หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทนุ 
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เกาหลี อิควิตี้ 
Principal Korea Equity (PRINCIPAL KEQ) 
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ลกัษณะสาํคญัของกองทนุรวม 

ชื่อกองทุน กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เกาหล ีอคิวติี ้
(Principal Korea Equity , PRINCIPAL KEQ)  

ประเภทโครงการ กองทุนรวมหน่วยลงทุนทีเ่น้นลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศเพยีงกองทนุเดยีว (Feeder Fund) 
ลกัษณะพิเศษ กองทุนรวมทีล่งทุนในต่างประเทศ (Foreign Investment Fund : FIF) 
นโยบายการลงทุน 1)  กองทุนมนีโยบายนําเงนิทีไ่ดจ้ากการระดมทุนไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Mirae Asset 

Global Discovery Fund-Mirae Asset Korea Equity Fund เพียงกองทุนเดียว ซึ่งกองทุนหลกั 
(Master Fund) มนีโยบายลงทุนในตราสารทุน และ ที่เกีย่วขอ้งกบัตราสารทุน ที่จดทะเบยีนใน
ประเทศเกาหล ีหรอืทาํธุรกจิสว่นใหญ่ในประเทศเกาหล ี
ทัง้น้ี กองทุนจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุน Mirae Asset Global Discovery 
Fund-Mirae Asset Korea Equity Fund ทีจ่ดทะเบยีนในลกัเซมเบอรก์ โดยในเบื้องต้นน้ีกองทุน
จะลงทุนเป็นสกุลเงนิดอลลารส์หรฐัฯ แต่ต่อไปอาจเปลีย่นเป็นสกุลเงนิอื่นได ้บรษิทัจดัการจงึขอ
สงวนสทิธใินการเปลีย่นแปลงสกุลเงนิซือ้ขายในกองทุนหลกัตามความเหมาะสม 

2)  ส่วนที่เหลอือาจพจิารณาลงทุนในตราสารหน้ีที่มลีกัษณะคล้ายเงนิฝาก เงนิฝาก ตราสารหน้ีใน
ประเทศที่มอีายุไม่เกนิ 1 ปี โดยมวีตัถุประสงค์เพื่อสํารองเงนิไวส้ําหรบัการดําเนินงาน รอการ
ลงทุน หรอืรกัษาสภาพคล่องของกองทุน และบรษิทัจดัการอาจจะลงทุนในเงนิฝากต่างประเทศ 
รวมทัง้ลงทุนในหลักทรพัย์ หรือทรพัย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่ระบุไว้ใน
โครงการหรอืตามทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด 

การป้องกนัความเสี่ยงจาก
อตัราแลกเปลี่ยน 

กองทุนจะทําการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Hedging) ตามดุลยพินิจของผู้จดัการ
กองทุน  

มลูค่าข ัน้ต ํา่ในการส ัง่ซื้อ
หน่วยลงทุน 

5,000 บาท 

มลูค่าข ัน้ต ํา่ในการขายคืน
หน่วยลงทุน 

ไมก่าํหนด 

วนัทาํการเสนอขายหน่วย
ลงทุนคร ัง้แรก 

วนัที ่1-8 เมษายน 2557 

วนัที่ได้รบัอนุมตัิให้จดัต ัง้
และจดัการกองทุนรวม 
วนัจดทะเบียนกองทุนรวม       

วนัที ่11 กุมภาพนัธ ์2557 
 
วนัที ่10 เมษายน 2557 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ป้องกนัความเสี่ยง
อตัราแลกเปลี่ยน
ตามดลุยพินิจของ
ผ ูจ้ดัการกองทนุ 

ระดบัความ
เสี่ยงที่ลงทุน 

6 
1 2 3 4 5 6 7 8 8+ 
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ความเสี่ยงและแนวทางการบริหารความเสี่ยงในการลงทนุของกองทุนรวม 

1.  ความเสี่ยงด้านตลาด (Market Risk) : เป็นความเสีย่งทีเ่กดิจากการทีร่าคาหรอืผลตอบแทนของตราสารปรบัตวัขึน้ลง เน่ืองจากความผนั
ผวนของปัจจยัต่างๆทีเ่กีย่วขอ้ง เชน่ อตัราดอกเบีย้ ดชันีอา้งองิ และอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ซึง่สง่ผลใหร้าคาของตราสาร
ต่างประเทศ เพิม่ขึน้หรอืลดลงไดต้ลอดเวลา 
แนวทางการบริหารความเสี่ยง : Mirae Asset Global Investments Co Ltd  ซึง่เป็นผูบ้รหิารกองทนุ Mirae Asset Global Discovery 
Fund-Mirae Asset Korea Equity Fund จะเป็นผูพ้จิารณากระจายความเสีย่งในการลงทุนในตราสารทุนในหลายอุตสาหกรรม ซึง่จะเป็นการ
ลดผลกระทบจากความผนัผวนของราคาหุน้ในกลุม่อุตสาหกรรมใดอุสาหกรรมหน่ึงได ้ 

2. ความเสี่ยงของประเทศที่ลงทุน (Country Risk) : กองทุนจะลงทุนในตราสารทุน และ ตราสารทีเ่กีย่วขอ้งกบัตราสารทุน ทีเ่ป็นของบรษิทัที่
จดทะเบียนในประเทศเกาหล ีกองทุนจงึมคีวามเสี่ยงของประเทศที่ลงทุน เช่น การเปลี่ยนแปลงของปัจจยัพื้นฐาน สภาวะทางเศรษฐกิจ 
การเมอืง คา่เงนิ และนโยบายต่างประเทศ โดยปัจจยัเหลา่น้ีอาจมผีลกระทบต่อราคาหลกัทรพัยท์ีก่องทุนลงทุน 
แนวทางการบริหารความ เสี่ยง : Mirae Asset Global Investments Co Ltd  ซึ่งเป็นผู้บริหารกองทุน Mirae Asset Global Discovery 
Fund-Mirae Asset Korea Equity Fund ได้มีการวเิคราะห์ความเสี่ยงทางด้านปัจจยัพื้นฐาน สภาวะทางเศรษฐกิจ การเมอืง ค่าเงนิ และ
นโยบายต่างประเทศ ของประเทศทีล่งทุนอยา่งสมํ่าเสมอ เพือ่ลดความเสีย่งในสว่นน้ี 

3.  ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk) : เป็นความเสีย่งทีเ่กดิจากการทีไ่ม่สามารถขายตราสารทีก่องทุนไดล้งทุนไวไ้ด ้หรอืขายตรา
สารไดแ้ต่ไมไ่ดต้ามราคาหรอืตามระยะเวลาทีก่ําหนดไวไ้ด ้หรอืตราสารทีม่สีภาพคลอ่งน้อย ทัง้น้ีสภาพคล่องของตราสารอาจจะขึน้อยู่กบัสภาพ
ขนาดของตลาดตราสารทุนของแต่ละประเทศทีก่องทุนเขา้ไปลงทุน 
แนวทางการบริหารความเสี่ยง : Mirae Asset Global Investments Co Ltd  ซึง่เป็นผูบ้รหิารกองทุน Mirae Asset Global Discovery Fund-
Mirae Asset Korea Equity Fund จะเน้นลงทุนในหลกัทรพัยท์ีม่สีภาพคลอ่งอยา่งเพยีงพอเพือ่ลดความเสีย่งในสว่นน้ี 

4.   ความเสี่ยงของอตัราแลกเปลี่ยน (Currency Risk) : เน่ืองจากเป็นกองทุนต่างประเทศโดยกองทนุจะลงทนุเปลีย่นสกุลเงนิบาทเป็นดอลลาร์
สหรฐั (USD) จงึเป็นความเสีย่งของคา่เงนิทีเ่กดิจากการลงทุนในสกุลเงนิต่างประเทศ ตวัอยา่งเชน่ ถา้คา่เงนิต่างประเทศทีล่งทุนอ่อนคา่ มลูคา่
หน่วยลงทุน ( N A V ) ของกองทนุจะลดลง ดงันัน้ ผูล้งทุนอาจไดร้บักาํไร หรอืขาดทุนจากการเคลือ่นไหวของเงนิตราต่างประเทศทีล่งทุนได ้
แนวทางการบริหารความเสี่ยง : กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เกาหล ีอคิวติีอ้าจลงทุนในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (Derivative) หรอืเครือ่งมอืป้องกนั
ความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่นตามดุลยพนิิจของผูจ้ดัการกองทุน โดยจะใชก้ารวเิคราะหปั์จจยัทางเศรษฐกจิ การเงนิ การคลงั เพือ่คาดการณ์
ทศิทางอตัราแลกเปลีย่น เพือ่ลดความเสีย่งในสว่นน้ี 

5. ความเสี่ยงจากการทําสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) : สญัญาซื้อขายล่วงหน้าบางประเภทอาจมีการขึ้นลงผนัผวน (Volatile) 
มากกว่าหลกัทรพัยพ์ืน้ฐาน ดงันัน้ หากกองทุนมกีารลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้าดงักล่าวย่อมทําใหส้นิทรพัยม์คีวามผนัผวนมากกว่าการ
ลงทุนในหลกัทรพัยพ์ืน้ฐาน (Underlying Security) 
แนวทางการบริหารความเสี่ยง : กองทุนจะลงทุนในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าทีม่ตีวัแปรเป็นอตัราแลกเปลีย่น โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อลดความ
เสีย่งเท่านัน้ ทัง้น้ี การป้องกนัความเสีย่งดงักล่าว อาจทําให้กองทุนเสยีโอกาสที่จะได้รบัผลตอบแทนที่เพิม่ขึน้ หากอตัราแลกเปลี่ยนมกีาร
เปลี่ยนแปลงไปในทางตรงขา้มกบัที่กองทุนคาดการณ์ไว ้อย่างไรก็ตาม กองทุนยงัคงมคีวามเสีย่งจากการที่คู่สญัญาไม่ปฏบิตัิตามสญัญา
ดงักลา่ว ดงันัน้ เพือ่ลดความเสีย่งดงักลา่วกองทุนจะทาํธุรกรรมดงักลา่วกบัธนาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ หรอืธนาคารพาณิชย ์

6. ความเสี่ยงของกองทุนหลกัที่ลงทุนสามารถดไูด้จากหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมลูโครงการ 
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คาํถาม-คาํตอบเกี่ยวกบักองทนุรวม 

ลกัษณะที่สาํคญัของกองทุนรวม 

(1)  กองทุนรวมนี้เป็นกองทุนรวมที่ม ีการกาํหนดประเภทของผ ูล้งทุน หรือมีการแบง่ชนิดของหน่วยลงทุนหรอืไม่ อย่างไร 
เป็นกองทนุรวมสาํหรบัผูล้งทุนทัว่ไป และไมม่กีารแบง่ชนิดของหน่วยลงทุน 

(2)  กองทุนรวมนี้ม ีจาํนวนเงินทนุโครงการเท่าใด  
1,000 ลา้นบาท ทัง้น้ี ในระหวา่งระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก บรษิทัจดัการ อาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกนิ
จาํนวนเงนิทุนของโครงการไดไ้มเ่กนิ 150 ลา้นบาท 

(3) กองทุนรวมนี้เหมาะสมที่จะเป็นทางเล ือกสาํหรบัเงินลงทุนลกัษณะใด และผ ูล้งทุนควรลงทุนในระยะเวลาเท่าใด  

 เหมาะสาํหรบัผูท้ีต่อ้งการแสวงหาโอกาสในการสรา้งผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารทุน โดยเขา้ใจความผนัผวนและ
ยอมรบัความเสีย่งของการลงทุนในตราสารทุนได ้

 บุคคลธรรมดาทีต่อ้งการการลงทุนทีผ่ลตอบแทนไมเ่สยีภาษ ี
 ระยะเวลาในการลงทุนขึน้อยูก่บัผูล้งทุน 

(4) ปัจจยัใดที่ม ีผลกระทบอย่างมีนัยสาํคญัต่อเงินลงทุนของผ ูล้งทุน 

 การเปลีย่นแปลงของ NAV ของกองทุนต่างประเทศ  
 ความผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่นของเงนิตราต่างประเทศ  
 ความผนัผวนของสภาวะเศรษฐกจิและการลงทุนในต่างประเทศ 

(5)  กองทุนรวมนี้เป็นกองทุนรวมที่ม ีผ ูป้ระกนัเงินลงทุนหรือเป็นกองทุนรวมที่ม ุ่งเน้นจะค ุ้มครองเงินต้นหรือไม่ อย่างไร 
ไมคุ่ม้ครองเงนิตน้ 

(6)  การลงทุนในกองทุนรวมนี้กบักองทุนรวมอื่นที่ม ีนโยบายการลงทุนต่างกนัมีความเสี่ยงแตกต่างกนัอย่างไร ? 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
หมายเหตุ กองทุนจะป้องกนัความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่น (Hedging) ตามดุลยพนิิจของผูจ้ดัการกองทุน 

(7) การลงทุนในกองทุนรวมนี้ควรเปรียบเทียบกบัตวัชี้วดั (benchmark) ใด ?  
การลงทุนในกองทุนรวมน้ีควรเปรยีบเทยีบกบัดชันี KOSPI Index ซึง่เป็นตวัชีว้ดัของกองทุนหลกัโดยอตัราผลตอบแทนขา้งตน้
จะปรบัดว้ยอตัราแลกเปลีย่น เพือ่คาํนวณผลตอบแทนเป็นสกุลบาท ณ วนัทีค่าํนวณผลตอบแทน 

(8)  กองทุนรวมนี้ม ีรอบระยะเวลาบญัชีอยา่งไร 
วนัทีส่ ิน้สดุรอบบญัช ี:  วนัที ่31 มนีาคม 
วนัทีส่ ิน้สดุรอบบญัชคีรัง้แรก : วนัที ่31 มนีาคม 2558 
 
 

RISK SPECTRUM ของประเภทตราสารที่ลงทนุ 
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ข้อกาํหนดในการซื้อขายและโอนหน่วยลงทุน  

(1) กองทุนรวมนี้ม ีวิธ ีการขายและรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนอย่างไร  

1.1 การขายหน่วยลงทุน 
ทา่นสามารถซือ้หน่วยลงทุนไดท้กุวนัทาํการ ระหวา่งเวลาเริม่ทาํการถงึ 15.30 น. โดยตดิต่อไดท้ี ่
 บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จาํกดั โทรศพัท ์ 0-2686-9595 โทรสาร 0-2657-3167 
 ธนาคารซไีอเอม็บ ีไทย จาํกดั (มหาชน) โทรศพัท ์0-2626-7777 โทรสาร 0-2626-7850 และสาขาทัว่ประเทศ 
      และผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืที ่บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จาํกดั แต่งตัง้ 

ทา่นสามารถชาํระคา่สัง่ซือ้หน่วยลงทุนเป็นเงนิสด เชค็หรอืดราฟต ์ขดีครอ่มเฉพาะสัง่จา่ย ในนามบญัชซีือ้กองทนุ โดยทา่นสามารถสัง่ซือ้หน่วย
ลงทุนผา่นบญัชธีนาคารดงัต่อไปน้ี 

ธนาคารซีไอเอม็บี ไทย จาํกดั (มหาชน) 
ส ัง่จ่ายผา่นธนาคารซีไอเอม็บี ไทย จาํกดั (มหาชน) 

ประเภทบญัช ี กระแสรายวนั / สาขายอ่ยหลงัสวน   

ชือ่บญัช ี บลจ.พรนิซเิพลิ 

บลจ.พรินซิเพิล และผูส้นับสนุนการขายอืน่ๆทีบ่ริษทัจดัการแต่งตัง้ 
ส ัง่จ่ายผา่นธนาคารธนาคารซีไอเอม็บี ไทย จาํกดั (มหาชน) 
ประเภทบญัช ี กระแสรายวนั / สาขายอ่ยหลงัสวน   

ชือ่บญัช ี บลจ.พรนิซเิพลิ เพือ่จองซือ้หน่วยลงทุน 

ส ัง่จ่ายผา่นบญัชีธนาคารไทยพาณิชย  ์จาํกดั (มหาชน) 

ประเภทบญัช ี ”กระแสรายวนั / สาขาถนนวทิย ุ

ชือ่บญัช ี บลจ.พรนิซเิพลิ เพือ่จองซือ้หน่วยลงทุน 
ส ัง่จ่ายผา่นบญัชีธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) 

ประเภทบญัช ี กระแสรายวนั / สาขาสยามสแควร ์

ชือ่บญัช ี บลจ.พรนิซเิพลิ เพือ่จองซือ้หน่วยลงทุน 
ส ัง่จ่ายผา่นบญัชีธนาคารกรงุไทย จาํกดั (มหาชน) 

ประเภทบญัช ี กระแสรายวนั / สาขาการไฟฟ้านครหลวงเพลนิจติ 

ชือ่บญัช ี บลจ.พรนิซเิพลิ เพือ่จองซือ้หน่วยลงทุน 
ส ัง่จ่ายผา่นบญัชีธนาคารกรงุเทพ จาํกดั (มหาชน) 

ประเภทบญัช ี กระแสรายวนั / สาขาเพลนิจติ 

ชือ่บญัช ี บลจ.พรนิซเิพลิ เพือ่จองซือ้หน่วยลงทุน 
ส ัง่จ่ายผา่นบญัชีธนาคารกรงุศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน) 

ประเภทบญัช ี กระแสรายวนั / สาขาเพลนิจติ ทาวเวอร ์

ชือ่บญัช ี บลจ.พรนิซเิพลิ เพือ่จองซือ้หน่วยลงทุน 
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1.2 การรบัซื้อคืนหน่วยลงทุน 

ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไดทุ้กวนัทาํการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน ระหวา่งเวลาเริม่ทาํการถงึเวลา 15.00 น.  

บรษิทัจดัการกําหนดใหว้นัทําการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนเป็นวนัทําการของธนาคารพาณิชยไ์ทย และวนัทําการของประเทศของ
กองทุนหลกั และวนัทาํการของประเทศทีเ่กีย่วขอ้งกบัการลงทุน (ถา้ม)ี และวนัทาํการทีบ่รษิทัจดัการไมไ่ดร้บัผลกระทบจากการ
รบัชาํระคา่ซือ้ขายหน่วยลงทุนจากกองทุนหลกั (ถา้ม)ี 

หากบรษิทัจดัการมกีารแกไ้ข เปลีย่นแปลง เกีย่วกบัวนัและ/หรอืเวลารบัซือ้คนืหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการจะแจง้ใหท้ราบลว่งหน้า 
โดยประกาศ ณ สาํนกังานของบรษิทัจดัการ หรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื (ถา้ม)ี 

ทัง้น้ี บรษิทัจดัการจะดาํเนินการชาํระเงนิใหผู้ข้ายคนืหน่วยลงทุนภายใน 5 วนัทาํการนับตัง้แต่วนัถดัจากวนัคาํนวณราคารบัซื้อ
คนืหน่วยลงทุน 

(2) กรณีใดที่บริษทัจดัการกองทุนรวมสงวนสิทธิไมข่ายหน่วยลงทนุ  
บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายในประเทศไทย และจะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของ
กองทุนกบัหรอืเพือ่ประโยชน์ของประเทศสหรฐัอเมรกิา พลเมอืงสหรฐัอเมรกิาหรอืผูท้ีม่ถีิน่ฐานอยู่ในประเทศสหรฐัอเมรกิา หรอื
บุคคลซึง่โดยปกตมิถีิน่ทีอ่ยูใ่นสหรฐัอเมรกิา รวมถงึกองทรพัยส์นิของบุคคลดงักลา่วและบรษิทัหรอืหา้งหุน้สว่นซึง่จดัใหม้ขีึน้และ
ดาํเนินกจิกรรมในอเมรกิา บรษิทัจดัการจงึขอสงวนสทิธใินการทีจ่ะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนใหก้บับุคคลดงัทีก่ล่าว
มาแลว้ขา้งตน้ 

(3) กองทุนรวมนี้ม ีข้อกาํหนดเกี่ยวกบัการเล ื่อนกาํหนดเวลาชาํระค่าขายคืนหน่วยลงทุน การไมข่ายหรือไมร่บัซื้อคืน
หน่วยลงทุนตามคาํส ัง่ที่รบัไว้แล ้ว และการหยดุรบัคาํส ัง่ซื้อหรอืขายคืนหน่วยลงทุน ไว้อย่างไร   
บรษิทัจดัการอาจเลือ่นกาํหนดการชาํระเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทุนแก่ผูถ้อืหน่วยลงทนุในกรณีดงัต่อไปน้ี 
 บรษิทัจดัการกองทุนรวมพจิารณาแลว้ มคีวามเชื่อโดยสุจรติและสมเหตุสมผลวา่เป็นกรณีทีเ่ขา้เหตุ โดยไดร้บัความเหน็ชอบ

ของผูด้แูลผลประโยชน์แลว้ เชน่ 
(ก) มเีหตุจําเป็นทําใหไ้ม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอน หลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิของกองทุนรวมเปิดไดอ้ย่างสมเหตุสมผล 

หรอื  
(ข) มเีหตุที่ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รบัชําระเงนิจากหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิที่ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุ

ดงักลา่วอยูน่อกเหนือการควบคุมของบรษิทัจดัการกองทุนรวม  
 มคีาํสัง่ขายคนืก่อนหรอืในชว่งระยะเวลาทีบ่รษิทัจดัการพบวา่ ราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทนุไมถู่กตอ้ง และผูด้แูลผลประโยชน์ยงั

ไมไ่ดร้บัรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคา  
 บรษิทัจดัการปฏบิตัติามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 

(1) เลื่อนกําหนดชําระเงนิค่าขายคนืได้ไม่เกนิ 10 วนัทําการนับตัง้แต่วนัทําการที่ผูถ้ือหน่วยลงทุนมคีําสัง่ขายคนืหน่วย
ลงทุนนัน้ เวน้แต่ไดร้บัการผอ่นผนัจากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(2) แจง้ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่คีําสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไวแ้ลว้ใหท้ราบถงึการเลื่อนกําหนดการชําระค่าขายคนืหน่วยลงทุน 
ตลอดจนเปิดเผยต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนรายอื่นและผูล้งทุนทัว่ไปใหท้ราบเรือ่งดงักลา่วดว้ยวธิกีารใดๆโดยพลนั 

(3) แจง้การเลื่อนกําหนดการชาํระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน และจดัทาํรายงานทีแ่สดงเหตุผลของการเลื่อน และหลกัฐาน
การไดร้บัความเหน็ชอบจากผูดู้แลผลประโยชน์ตามขอ้ (1) หรอืการรบัรองขอ้มูลจากผูดู้แลผลประโยชน์ตามขอ้ (2)   

ส ัง่จ่ายผา่นบญัชีธนาคารแลนด  ์แอน เฮ้าส  ์เพื่อรายยอ่ย จาํกดั (มหาชน) 

ประเภทบญัช ี กระแสรายวนั / สาํนกัลุมพนีิ 

ชือ่บญัช ี บลจ.พรนิซเิพลิ เพือ่จองซือ้หน่วยลงทุน 

ส ัง่จ่ายผา่นบญัชีธนาคารเกียรตินาคิน จาํกดั (มหาชน) 

ประเภทบญัชี กระแสรายวนั / สาํนกังานใหญ่ 

ชื่อบญัชี บลจ.พรนิซเิพลิ เพือ่จองซือ้หน่วยลงทุน 
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ใหส้าํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลนั โดยบรษิทัจดัการอาจมอบหมายใหผู้ดู้แลผลประโยชน์ดําเนินการ
ดงักลา่วแทนกไ็ด ้ 

(4) ในระหว่างการเลื่อนกําหนดชําระค่าขายคืน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าว          
ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนนัน้ โดยต้องชําระค่าขายคนืแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนตามลําดบัวนัทีส่่ง
คาํสัง่ขายคนืก่อนหลงั 

(4) วิธ ีการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็นอย่างไร  

 การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนกรณีกองทุนนี้เป็นกองทุนปลายทาง  
ผูส้นใจลงทุนสามารถสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ทุกวนัทําการ ระหว่างเวลาเริม่ทําการถึง 15.30 น.(ตามวนั/เวลารบัซื้อคนื
หน่วยลงทุน)  

 การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนกรณีกองทุนนี้เป็นกองทุนต้นทาง 
ผูส้นใจลงทุนสามารถสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ทุกวนัทําการ ระหว่างเวลาเริม่ทําการถึง 15.00 น.(ตามวนั/เวลาขายหน่วย
ลงทุน)  

(5) กองทุนรวมนี้กาํหนดวิธีการโอนหน่วยลงทุน และข้อจาํกดัการโอนไว้อย่างไร 
ไมม่ขีอ้จาํกดัในการโอนหน่วยลงทนุ ทัง้น้ี วธิกีารเป็นไปตามทีน่ายทะเบยีนกาํหนด 

(6) ผูถ้ือหน่วยลงทนุจะทราบข้อมลูเกี่ยวกบัมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทุน และราคาขายและรบัซื้อคืนหน่วย
ลงทุนได้จากช่องทางใด 

ทา่นสามารถตดิตามขอ้มลูเกีย่วกบั มลูคา่ทรพัยส์นิสทุธ ิมลูคา่หน่วยลงทุน และราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนของวนัทาํการซือ้ขาย
หน่วยลงทุนลา่สดุ ไดภ้ายใน 2 วนัทาํการ 

ทัง้น้ี บรษิทัจดัการจะประกาศในเวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการ อยา่งไรกต็ามในกรณเีกดิเหตุสดุวสิยัหรอืเกดิเหตุขดัขอ้งทีไ่มส่ามารถ
ประกาศทางเวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการได ้บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธปิระกาศทางชอ่งทางอื่นทีเ่หมาะสมแทน อาท ิระบบ
เผยแพรข่อ้มลูมลูคา่หน่วยลงทุนทีจ่ดัขึน้โดยสมาคม (NAV Center) หรอืหนงัสอืพมิพร์ายวนั หรอืตดิประกาศทีบ่รษิทัจดัการและ
จะประกาศในชอ่งทางดงักลา่วขา้งตน้ทนัทใีนโอกาสแรกทีก่ระทาํไดโ้ดยไมช่กัชา้ 

คาํถามและคาํตอบเกี่ยวกบัสิทธิของผ ูถ้ือหน่วยลงทุน  

(1)  กองทุนรวมนี้ม ีการออกและส่งมอบหลกัฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนหรือไม  ่อย่างไร  

ม ีบรษิทัจดัการจะออกหนงัสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน โดย 
 นายทะเบยีนหน่วยลงทุนจะออกและจดัสง่หนงัสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุนใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุน ภายใน 15 วนันับตัง้แต่วนั

ถดัจากวนัสิน้สุดระยะเวลาการเสนอขายครัง้แรก 
 นายทะเบยีนจะออกและจดัสง่หนงัสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน  ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย ์ภายใน 5 วนัทาํการ

นบัแต่วนัรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ

บรษิทัจดัการและนายทะเบยีนขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นรปูแบบของเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุนจากหนังสอืรบัรองสทิธใิน
หน่วยลงทุนเป็นสมดุบญัชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทุน หรอืรปูแบบอื่นทีส่าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต โดยบรษิทัจดัการ
จะตดิประกาศรายละเอยีดทีเ่กีย่วขอ้ง ทีท่ีท่าํการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบั
ซือ้คนืทีใ่ชใ้นการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน ลว่งหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลีย่นแปลง  

(2) ผูถ้ือหน่วยลงทนุของกองทุนรวมนี้อาจถกูจาํกดัสิทธิในเร ื่องใด ภายใต้เงือ่นไขอย่างไร   
ผูถ้อืหน่วยลงทนุของกองทุนรวมน้ีอาจถูกจาํกดัสทิธ ิดงัน้ี 
 กองทุนรวมน้ีอาจไมไ่ดร้บัการจดทะเบยีนหากมกีารจดัสรรหน่วยลงทุนใหก้ลุ่มบุคคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัใดเกนิ 1 ใน 3 

ของจาํนวนหน่วยลงทุนทีจ่าํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด เวน้แต่เขา้ขอ้ยกเวน้ตามทีส่าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด 
 ในกรณีที่บุคคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัใดถือหน่วยลงทุนเกนิกว่าหน่ึงในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้แล้ว

ทัง้หมด บรษิัทจดัการหรอืบรษิัทหลกัทรพัย์ที่เป็นเจ้าของบญัชีแบบไม่เปิดเผยชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน (Omnibus Account)      
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จะไม่นับคะแนนเสยีงของบุคคลหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนันัน้ในส่วนทีเ่กนิกวา่หน่ึงในสามของจาํนวนหน่วยลงทุนทีจ่าํหน่ายได้
แลว้ทัง้หมด 

 บรษิัทจดัการอาจปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุน ในกรณีที่การถือหน่วยลงทุนเกินขอ้จํากดัการถือหน่วยลงทุนตามประกาศ
คณะกรรมการคณะกรรมการกํากบัตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑเ์กีย่วกบัขอ้จํากดัการถอืหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที่
ของบรษิทัจดัการ 

(3) กองทุนรวมนี้ม ีช่องทางและวิธีการร้องเรียนให้ผ ูล้งทุนอย่างไร 
รอ้งเรยีนไดท้ี ่
 บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จาํกดั ทีส่ว่นกาํกบัและดแูลการปฏบิตังิาน  

   ทีอ่ยู ่44 อาคาร ธนาคาร ซไีอเอม็บ ีไทย ชัน้ 16 ถนนหลงัสวน แขวงลุมพนีิ เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330 
   โทรศพัท ์0-2686-9500 หรอื 0-2686-9508 หรอื 0-2686-9513 หรอืทางโทรสาร 0-2657-3166 

 ผูด้แูลผลประโยชน์ : ธนาคารสแตนดารด์ชารเ์ตอรด์ (ไทย) จาํกดั (มหาชน) 
   90 ถนนสาทรเหนือ สลีม บางรกั กรุงเทพฯ 10500  
   โทรศพัท ์: 1553 

 สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (Help Center) โทร . 1702 

(4) การระงบัขอ้พิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตลุาการ ตลอดจนวิธีเข้าส ู่กระบวนการดงักล่าวหรือไม่ อย่างไร 
ไมม่ ี

คาํถามและคาํตอบเกี่ยวกบับคุคลที่เกี่ยวข้องกบัการดาํเนินการของกองทุนรวม  
(1) รายชื่อคณะกรรมการ 

 นาย ชอง ว ีย ี                                        ประธานกรรมการ 
 นาย เอฟเฟนดี ้ชาฮลู ฮามดิ                        กรรมการ 
 นาย อดศิร เสรมิชยัวงศ ์                            กรรมการ 
 นาย ฮวน อกีนาซโีอ อยีซ์ากรีเ์ร บาราโอนา     กรรมการ 
 นางสาว วไิลพร ลิว่เกษมศานต ์                   กรรมการอสิระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
 นาย บุญศกัดิ ์เจยีมปรชีา                           กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ 
 คุณจุมพล สายมาลา     กรรมการบรษิทั และประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

(2) รายชื่อผ ูบ้ริหาร  

 คุณจุมพล สายมาลา             ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
 คุณต่อ อนิทววิฒัน์   ประธานเจา้หน้าทีพ่ฒันาธุรกจิ         
 คุณโช ซ ูฮุน, CPA   ประธานเจา้หน้าทีป่ฏบิตักิาร  
 คุณวนิ พรหมแพทย,์ CFA            ประธานเจา้หน้าทีก่ารลงทุน  
 คุณวศิณุ รุง่ขวญัศริโิรจน์, CFA             หวัหน้าฝ่ายบรหิารความเสีย่ง 
 คุณกุณฑรีา พรโรจนางกรู              หวัหน้าฝ่ายกาํกบัการปฏบิตังิาน 

(3)  จาํนวนกองทุนรวมภายใต้การบริหารจดัการของบริษทั (ขอ้มลู ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2561)  
บรษิทัจดัการมกีองทุนรวมทัง้หมดภายใตก้ารบรหิารจดัการของบรษิทั จาํนวน 65 กองทุน 

(4)  มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิภายใต้การบริหารจดัการของบริษทั (ข้อมลู ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2561) 
มลูคา่ทรพัยส์นิสทุธภิายใตก้ารบรหิารจดัการของบรษิทั 59,715,632,948.47 บาท 
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(5) คณะกรรมการพิจารณาการลงทุน 

 คุณวนิ พรหมแพทย,์ CFA   ประธานเจา้หน้าทีก่ารลงทุน  
 คุณวศิณุ  รุง่ขวญัศริโิรจน์, CFA   ผูอ้าํนวยการอาวโุสดา้นบรหิารความเสีย่ง 
 คุณชนยักานต ์สวสัดฤิกษ์   ผูจ้ดัการกองทนุ 
 คุณวทิยา เจนจรสัโชต ิ   ผูจ้ดัการกองทนุ 
 คุณวสชุนม ์ ทรายแกว้   ผูจ้ดัการกองทนุ 
 คุณวศนิ ปรธิญั   ผูจ้ดัการกองทนุ 
 คุณดาราวรรณ ประกายทพิย ์   ผูจ้ดัการกองทนุ 
 คุณวริยิา โภไคศวรรย ์   ผูจ้ดัการกองทนุ 
 คุณธนทั เจตจนัทรป์ระภา   ผูจ้ดัการกองทนุ 
 คุณปณิธ ิจติรโีภชน์   ผูจ้ดัการกองทนุ 
 คุณปณุยนุช บุญยรตัพนัธุ ์    ผูจ้ดัการกองทนุ 
 ธนา เชนะกุล    ผูจ้ดัการกองทนุ 

(6)   รายชื่อผ ูจ้ดัการกองทุน 

 คณุวิน พรหมแพทย ,์ CFA  
ประวตักิารศกึษา 
พ.ศ.2543 - 2545             ปรญิญาโท สาขาบรหิารธุรกจิ จาก Erasmus University  
พ.ศ.2537 - 2541             ปรญิญาตร ีสาขาเศรษฐศาสตร ์(หลกัสตูรภาษาองักฤษ) มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
ประสบการณ์ทาํงาน 
กนัยายน 2558 – ปัจจุบนั  ประธานเจา้หน้าทีก่ารลงทุน บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จาํกดั 
พ.ศ.2555 - 2558  หวัหน้ากลุม่งานลงทุนและรองโฆษก สาํนกังานประกนัสงัคม 
พ.ศ.2548 – 2555  หวัหน้างานลงทุนต่างประเทศและอสงัหรมิทรพัทย,์ สาํนกังานประกนัสงัคม 
พ.ศ.2547 - 2548              หวัหน้างานบรหิารความเสีย่ง, สาํนกังานประกนัสงัคม 
พ.ศ.2546 – 2547  ผูช้ว่ยผูจ้ดัการกองทุน, สาํนกังานประกนัสงัคม 
พ.ศ.2545 – 2546  นกัวเิคราะหก์ารลงทุน, สาํนกังานประกนัสงัคม 
พ.ศ.2544   Summer Associated (ปัจจุบนัคอื AJF) 

 คณุวิทยา  เจนจรสัโชติ 
ประวตักิารศกึษา 
พ.ศ.2537-2538    ปรญิญาโทบรหิารธุรกจิ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
ประสบการณ์ทาํงาน 
พ.ศ.2548-ปัจจุบนั  ผูจ้ดัการกองทนุ บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จาํกดั 
พ.ศ. 2539 – 2547  เจา้หน้าทีบ่รหิาร สาํนกังาน ก.ล.ต. 

 คณุดาราวรรณ ประกายทิพย ์
ประวตักิารศกึษา 
พ.ศ.2551 – 2552            ปรญิญาโท สาขาบรหิารการเงนิ จาก Eramus University                         
พ.ศ.2544 – 2548                      ปรญิญาตร ีสาขาเศรษฐศาสตร ์(หลกัสตูรภาษาองักฤษ) มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์                 
ประสบการณ์ทาํงาน  
พ.ศ.2558 - ปัจจบุนั ผูจ้ดัการกองทนุ บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จาํกดั 
พ.ศ.2557 - 2558 ผูช้ว่ยผูอ้าํนวยการ, ฝ่ายบรหิารการลงทุนสว่นบุคคล, บล.ไทยพาณิชย ์จาํกดั 
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พ.ศ.2553 - 2555 นกัวเิคราะหก์ารลงทุน, ฝ่ายการลงทุนต่างประเทศ, ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั 
(มหาชน) 

 คณุวิริยา โภไคศวรรย ์
ประวตักิารศกึษา 
พ.ศ. 2551 – พ.ศ. 2552  ปรญิญาโท คณะบรหิารธุรกจิ  KENT STATE UNIVERSITY 
พ.ศ. 2550 – พ.ศ. 2551   ปรญิญาโท คณะเศรษฐศาสตร ์YOUNGSTOWN STATE UNIVERSITY 
พ.ศ. 2548 – พ.ศ. 2550  ปรญิญาโท คณะบรหิารธุรกจิ YOUNGSTOWN STATE UNIVERSITY 
พ.ศ. 2543 – พ.ศ. 2547 ปรญิญาตร ีคณะวศิวกรรมศาสตร ์สถาบนัเทคโนโลยนีานาชาตสิรินิธร

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์         
ประสบการณ์ทาํงาน  
พ.ศ. 2560 – ปัจจุบนั  ผูจ้ดัการกองทนุ บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จาํกดั 
พ.ศ. 2559 – พ.ศ. 2560   ผูช้ว่ยผูจ้ดัการกองทุน บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน แลนด ์แอนด ์เฮาส ์จาํกดั 
พ.ศ. 2556 – พ.ศ. 2559  นกัเศรษฐศาสตร ์บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ วรรณ จาํกดั 
พ.ศ. 2555 – พ.ศ. 2556  แผนกจดัการความเสีย่ง บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จาํกดั 

 คณุปณิธิ จิตรีโภชน์ 
ประวตักิารศกึษา 
พ.ศ. 2551 – พ.ศ.2553  ปรญิญาโท เศรษฐศาตรก์ารเงนิ สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์
พ.ศ. 2547 – พ.ศ.2551  ปรญิญาตร ีบรหิารธุรกจิ มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
ประวตักิารทาํงาน 
พ.ศ. 2560 – ปัจจุบนั  ผูจ้ดัการกองทนุ บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จาํกดั 
พ.ศ. 2558 - 2560  ผูช้ว่ยผูจ้ดัการกองทุน บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จาํกดั 
พ.ศ. 2553 - 2557  นกักลยุทธก์ารลงทุน บรษิทัหลกัทรพัย ์กสกิรไทย จาํกดั (มหาชน)  
พ.ศ. 2551 - 2551  เจา้หน้าทีว่เิคราะหส์นิเชือ่ ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) 

 คณุธนา เชนะกลุ  
      ประวตักิารศกึษา  

     พ.ศ. 2551 – พ.ศ. 2555   ปรญิญาตร ีเศรษฐศาสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
      ประวตักิารทาํงาน   

พ.ศ. 2559 - ปัจจุบนั  ผูจ้ดัการกองทนุ, บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ พรนิซเิพลิ จาํกดั 
พ.ศ. 2558 – พ.ศ. 2559  นกัวเิคราะห,์ สาํนกังานประกนัสงัคม 
พ.ศ. 2556 – พ.ศ. 2558  นกัวเิคราะห,์ ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

(7) รายชื่อผ ูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคืนหน่วยลงทุน  
ธนาคาร 
 ธนาคารซไีอเอม็บ ีไทย จาํกดั (มหาชน) โทร 0-2626-7777  
    หรอืตวัแทนสนบัสนุนการขายอื่นๆ ที ่บลจ. แต่งตัง้ 

(8) ใครเป็นผ ูด้แูลปรบัปรงุรายชื่อผ ูถ้ือหน่วยลงทุนเพื่อให้การชาํระเงินและจดัสรรหน่วยลงทุนแก่ผ ูถ้ือหน่วยลงทนุเป็นไป
อย่างถกูต้อง ? 
บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จาํกดั โทรศพัท ์0-2686-9595  

(9) ใครเป็นผ ูเ้กบ็รกัษาทรพัยสิ์นและดแูลบริษทัจดัการให้ปฏิบตัิตามข้อกาํหนดการลงทุนที่ตกลงไว้ ? 
ธนาคาร สแตนดารด์ชารเ์ตอรด์ (ไทย) จาํกดั (มหาชน) โทรศพัท ์0-2724-5490, 0-2724-5207 
นอกจากหน้าทีต่ามทีก่าํหนดไวใ้นสญัญาแต่งตัง้ ผูด้แูลผลประโยชน์ยงัมหีน้าทีต่ามกฎหมายในการรกัษาประโยชน์ของผูถ้อื
หน่วยลงทุนดว้ย 
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ช่องทางที่ผ ูล้งทนุสามารถทราบข้อมลูเพ่ิมเติมเกี่ยวกบักองทุนรวมนี้ 
ตดิต่อบรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จาํกดั 
โทรศพัท ์0-2686-9500 หรอื 0-2686-9595 หรอืทางโทรสาร 0-2657-3166 
Website : www.principal.th 
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ตารางค่าธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่าใช้จ่ายทัง้หมดที่เร ียกเกบ็จากกองทนุรวม และผ ูถ้อืหน่วยลงทุน 

ต ัง้แต่วนัที่ 1 เมษายน 2560  ถึงวนัที่ 31 มีนาคม 2561 
 

 
หมายเหตุ    *  คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้า่ยต่าง ๆ จะบวกดว้ยภาษมีลูคา่เพิม่ ภาษธุีรกจิเฉพาะหรอืภาษอีืน่ใดในทาํนองเดยีวกนั(ถา้ม)ี ยกเวน้คา่ใชจ้า่ยในการ 

   ซือ้ขายหลกัทรพัย ์

              ** ไมร่วมคา่นายหน้าซือ้ขายหลกัทรพัยแ์ละคา่ธรรมเนียมต่าง ๆ ทีเ่กดิขึน้จากการซือ้ขายหลกัทรพัย ์
 

ค่าธรรมเนียมที่เร ียกเกบ็จากผ ูส้ ัง่ซื้อหรือผ ูถ้ือหน่วยลงทนุ 

ร้อยละของมลูค่าทรพัยสิ์น 

อตัราตามที่ระบไุว้ในโครงการ เกบ็จริง 

o คา่ธรรมเนียมการขายหน่วย ไมเ่กนิรอ้ยละ  2.14 รอ้ยละ 1.50 
o คา่ธรรมเนียมการรบัซือ้คนืหน่วย ไมเ่กนิรอ้ยละ 1.07  ไมเ่รยีกเกบ็ 
o คา่ธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเขา้ ตามอตัราคา่ธรรมเนียมการขาย ตามอตัราคา่ธรรมเนียมการขาย 
o คา่ธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนออก ตามอตัราคา่ธรรมเนียมการรบัซือ้คนื ตามอตัราคา่ธรรมเนียมการรบัซือ้คนื 
o คา่ธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทนุ ตามทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็ ตามทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็ 
o คา่ธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน ตามทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็ ตามทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็ 
o คา่ธรรมเนียมอื่นๆ ตามทีจ่า่ยจรงิ ตามทีจ่า่ยจรงิ 

ทัง้น้ี บรษิทัจดัการอาจมกีารเพิม่คา่ธรรมเนียมไดไ้มเ่กนิรอ้ยละ 5 ของอตัราคา่ธรรมเนียม ภายในรอบระยะเวลา 1 ปี โดยบรษิทัจดัการจะแจง้ใหผู้ล้งทุนทราบไม่
น้อยกวา่ 60 วนั 

 
 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เร ียกเกบ็จาก
กองทนุรวม* 

  รอบบญัชี (ร้อยละของมลูค่าทรพัยสิ์น ต่อปี) 

อตัราตามที่ระบไุว้ใน
โครงการ 

ต ัง้แต่วนัที่ 1 เม .ย. 2560 
- 31 มี.ค. 2561 

ต ัง้แต่วนัที่ 1 เม .ย. 2559 
- 31 มี.ค. 2560 

ต ัง้แต่วนัที่ 1 เม .ย. 2558 
- 31 มี.ค. 2559 

เกบ็จริง*,** เกบ็จริง*,** เกบ็จริง*,** 
1. คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้า่ยรวมทัง้หมดที่

ประมาณการได ้
(รอ้ยละต่อปีของมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธ)ิ** 

ไมเ่กนิรอ้ยละ 5.35 2.028 2.00 1.81 

o คา่ธรรมเนียมการจดัการ ไมเ่กนิรอ้ยละ 1.61 1.605 1.60 1.53 
o คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.11 0.032 0.03 0.03 
o คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทุน ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.54 0.321 0.32 0.22 

2.  คา่ใชจ้า่ยอื่น ไมเ่กนิรอ้ยละ 3.09 0.07 0.05 0.03 
o  คา่สอบบญัช ี ตามทีจ่า่ยจรงิ 0.058 0.04 0.02 
o คา่ธรรมเนียมทีป่รกึษาการลงทุน ไมม่ ี ไมม่ ี ไมม่ ี ไมม่ ี
o คา่ประกาศ NAV ตามทีจ่า่ยจรงิ ไมม่ ี ไมม่ ี ไมม่ ี
o คา่ธรรมเนียมจดทะเบยีนจดัตัง้กองทุน ไมเ่กนิรอ้ยละ 1.07 ไมม่ ี ไมม่ ี ไมม่ ี
o คา่ใชจ้า่ยอื่นๆ ตามทีจ่า่ยจรงิ 0.012 0.01 0.01 
o คา่โฆษณา ประชาสมัพนัธ ์ 

- ในชว่งเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก 
- หลงัการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก 

 
ตามทีจ่า่ยจรงิ 
ตามทีจ่า่ยจรงิ 

 
ไมม่ ี
ไมม่ ี

 
ไมม่ ี
ไมม่ ี

 
ไมม่ ี
ไมม่ ี
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 อตัราส่วนหมนุเวียนการลงทนุ : ร้อยละ 29.94 

 Port Folio Duration : - 

 ผลขาดทนุสงูสดุต ัง้แต่จดัต ัง้กองทนุ : ร้อยละ -20.9 
 

รายละเอียดการลงทุน การก ู้ยืมเงิน และการก่อภาระผกูพนั 
ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2561 

              

    

มลูค่าตามราคาตลาด 
(บาท)*1  % NAV 

หลกัทรพัยห์รอืทรพัยสิ์นในประเทศ       

 เงนิฝากธนาคาร              2,966,394.25   6.45  
หลกัทรพัยห์รอืทรพัยสิ์นต่างประเทศ       

 หน่วยลงทุน*2 / ประเทศเกาหล ี           42,421,660.58   92.15  
อื่น  ๆ              

 ทรพัยส์นิอื่น  1,018,695.86   2.21  

 หน้ีสนิอื่น  (372,520.88)  (0.81) 
มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ            46,034,229.81    100.00 
หมายเหตุ : *1 มลูคา่ตามราคาตลาดทีร่วมดอกเบีย้คา้งรบัแลว้   
  

*2 กองทุนหุน้ MIRKOEU LX / ประเทศเกาหล ี
 
 

รายงานสรปุจาํนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝากหรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ของกองทนุรวม 
รายงานสรปุเงินลงทนุ 

กองทนุเปิดพรินซิเพิล เกาหลี อิควิตี้  

กลุ่มของตราสาร 
มลูค่าตาม 

NAV (%) ราคาตลาด 
(บาท) 

 (ก) ตราสารภาครฐัไทยและตราสารภาครฐัต่างประเทศ   
      - ตราสารภาครฐัไทย  - ไมม่ ี-   - ไมม่ ี-  
      - ตราสารภาครฐัต่างประเทศ  - ไมม่ ี-   - ไมม่ ี-  
 (ข) ตราสารทีธ่นาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ ธนาคารพาณิชย ์หรอืบรษิทัเงนิทนุ     
      เป็นผูอ้อก ผูส้ ัง่จา่ย ผูร้บัรอง ผูร้บัอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรอื ผูค้ํ้าประกนั    2,966,394.25   6.45 
 (ค) ตราสารทีม่อีนัดบัความน่าเชือ่ถอือยูใ่นอนัดบัทีส่ามารถลงทุนได ้(investment grade)  - ไมม่ ี-   - ไมม่ ี-  
 (ง) ตราสารทีม่อีนัดบัความน่าเชือ่ถอือยูใ่นอนัดบัตํ่ากวา่อนัดบัทีส่ามารถลงทนุได ้   
      (investment grade) หรอืตราสารทีไ่มไ่ดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชือ่ถอื - ไมม่ ี- - ไมม่ ี- 
สดัส่วนเงินลงทนุข ัน้สงู (upper limit) ที่บริษทัจดัการคาดว่าจะลงทนุในตราสารกล ุ่ม (ง) 15% NAV   
หมายเหตุ :* มลูคา่ตามราคาตลาดทีร่วมดอกเบีย้คา้งรบัแลว้ 
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รายละเอียดตวัตราสารและอนัดบัความน่าเชื่อถือของตราสารทกุตวัใน Port 

  กองทนุเปิดพรินซิเพิล เกาหลี อิควิตี้   

  ประเภท ผูอ้อก 
ผูค้ํ้า/ 

ผูร้บัรอง/ 
ผูส้ลกัหลงั 

วนัครบ
กาํหนด 

อนัดบั 
ความ 

น่าเชือ่ถอื 

 จาํนวนเงนิ
ตน้/ 

มลูคา่หน้าตัว๋  

มลูคา่ตาม 
ราคาตลาด *1 

1 เงนิฝาก
ธนาคาร 

ธนาคารสแตนดารด์ชารเ์ตอรด์ (ไทย) จาํกดั 
(มหาชน) 

- - AAA 2,965,758.49 2,966,394.25 

 หมายเหตุ : *1 มลูคา่ตามราคาตลาดทีร่วมดอกเบีย้คา้งรบัแลว้    
 

 
 

ผลการดาํเนินงานของกองทุนรวม 
 

ผลการดาํเนินงานสิ้นสดุ  
ณ วนัที่ 31 มี.ค. 2561 

นับจากวนั
เริ่มโครงการ 
(10 เม.ย. 57) 

ผลการดาํเนินงานย้อนหลงั (ร้อยละต่อปี) 
3 เดือน 

(29 ธ .ค. 60) 
6 เดือน 

(29 ก.ย. 60) 
1 ปี 

(31 มี.ค. 60) 
3 ปี 

(27 มี.ค. 58) 
มลูคา่หน่วยลงทนุ (บาท) 10.4654* 10.7374 9.8524 9.4771 9.2841 
กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เกาหล ีอคิวติี ้ 1.15% -2.53% 6.22% 10.46% 3.72% 
ตวัชีว้ดั (Benchmark) 3.73% -4.78% 2.50% 8.08% 6.22% 

 

หมายเหตุ :  - เอกสารการวดัผลการดาํเนินงานของกองทุนรวมฉบบัน้ีไดจ้ดัทาํตามมาตรฐานการวดัผลการดาํเนินงานของกองทุนรวมของสมาคม    
บรษิทัจดัการลงทุน 

- ตวัชีว้ดั (Benchmark) คอื ดชันี KOSPI Index สกุลเงนิดอลลารส์หรฐัฯ และปรบัตน้ทุนประกนัความเสีย่ง  
 * NAV ณ วนัที ่29 ม.ีค. 2561  

- ผลการดาํเนินงานในอดตี มไิดเ้ป็นสิง่ยนืยนัถงึผลการดาํเนินงานในอนาค 



 

ภาคผนวก 

รายละเอียดเพ่ิมเติม 
Mirae Asset Global Discovery Fund-Mirae Asset Korea Equity Fund  

 
กองทุนหลกัทีก่องทุนจะลงทุนคอื Mirae Asset Global Discovery Fund-Mirae Asset Korea Equity Fund มรีายละเอยีดต่อไปน้ี 
ชือ่กองทุน  : Mirae Asset Global Discovery Fund-Mirae Asset Korea Equity Fund (Class I) 
ประเภท  : กองทุนรวมตราสารทุน 
อายุโครงการ  : ไมก่าํหนด 
วนัจดัตัง้กองทุน  : 22 กรกฎาคม 2551 (Class I USD จดัตัง้เมือ่ 2 กนัยายน 2551) 
จดทะเบยีนในประเทศ : ลกัแซมเบอรก์   
สกุลเงนิของกองทุน  : US dollars 
วนัทาํการซือ้ขาย  : ทุกวนัทาํการของธนาคารในประเทศลกัแซมเบอรก์ 
บรษิทัจดัการ  :  Mirae Asset Global Investments Co Ltd   
ผูด้แูลผลประโยชน์  : Citibank International plc. (Luxembourg branch)  
นโยบายการลงทุน  :  กองทุนจะลงทุนในตราสารทุน และ ตราสารที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุน ที่เป็นของบริษัทที่จด

ทะเบยีนในประเทศเกาหล ีหรอืทาํธุรกจิสว่นใหญ่ในประเทศเกาหล ี
กองทุนอาจลงทุนสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิม่ประสทิธภิาพในการบรหิารพอรต์
ก ารลงทุ น  (Efficient Portfolio Management) และอาจลงทุ น ใน สัญ ญ าซื้ อ ข ายล่ ว งห น้ า 
(Derivatives) โดยมวีตัถุประสงคเ์พือ่ป้องกนัความเสีย่งตามดุลพนิิจของผูจ้ดัการกองทุน 

 
การจา่ยเงนิปันผล : ไมม่ ี
ตวัชีว้ดัของกองทุน (Benchmark) : KOSPI Index 

ดชันี KOSPI Index เป็นดชันีที่ประกอบไปด้วยหุ้นสามญัทุกตวัที่จดทะเบยีนบนตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศเกาหล ีโดยใช้วธิถ่ีวง
น้ําหนกัตาม Market cap. โดยเริม่คาํนวณคา่ฐาน 100 ตัง้แต่วนัที ่4 มกราคม 2523 

ดชันี KOSPI Index มกีารเผยแพร่ขอ้มูลและแสดงค่าดชันีอย่างต่อเน่ืองผ่านสื่อทีน่ักลงทุนสามารถเขา้ถงึขอ้มูลได้ ผ่านทาง เวปไซต ์
http://eng.krx.co.kr/ 

คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้า่ยของกองทุนรวม  
Management Company Fee :  ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.05 ต่อปี / ไมต่ํ่ากวา่ 15,000 EUR  
Management fee  :  ไมเ่กนิรอ้ยละ 1.00 ต่อปี 
Administrative fee : ไมเ่กนิ 0.04 ต่อปี 

คา่ธรรมเนียมทีเ่รยีกเกบ็จากผูล้งทุน 
คา่ธรรมเนียมซือ้ : 1.00% (ยกเวน้) 
คา่ธรรมเนียมขาย : 1.00% (ยกเวน้) 

กองทุน Mirae Asset Global Discovery Fund-Mirae Asset Korea Equity Fund ทีจ่ดทะเบยีนในประเทศลกัแซมเบอรก์ เป็นกองทุน
รวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป (retail fund) และเป็นกองทุนที่จดัตัง้ตามระเบยีบของ UCITS III (Undertakings for Collective Investment in 
Transferable Securities III) ภายใต้กฎหมายที่ เกี่ยวข้องของประเทศลักแซมเบอร์ก ซึ่งเป็นสมาชิกสามัญของ International 
Organizations of Securities Commission (IOSCO) โดยมไิดเ้ป็นกองทุนรวมประเภทเฮจ็ฟันด ์(hedge fund)  

      รายละเอยีดของกองทุน Mirae Asset Global Discovery Fund-Mirae Asset Korea Equity Fund แปลมาจากหนงัสอืชีช้วน (Master 
      Prospectus) ของกองทุนหลกั ทา่นสามารถดขูอ้มลูของกองทนุหลกัเพิม่เตมิไดท้ี ่: www.miraeasset.com.hk 



 

ผลการดาํเนินการย้อนหลงั 
 

 

ผลงานสิ้นสดุ ผลการดาํเนินงานย้อนหลงั (%) (USD) 
ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2561 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี ต ัง้แต่จดทะเบยีน 

Mirae Asset Global Discovery Fund-
Mirae Asset Korea Equity Fund  

-1.20% 9.00% 15.00% 14.70% 17.10% 83.10% 

KOSPI Index -0.40% 9.70% 18.70% 24.60% 27.40% 84.20% 
             ผลการดาํเนินงานในอดตีมไิดเ้ป็นสิง่ยนืยนัถงึผลการดาํเนินงานในอนาคต 
                Source :  Fund Fact sheets from Mirae Asset Global Investments (HK) Limited, data as of 31 March 2018. 

 



 

 

ตารางแสดงวนัหยดุทาํการซื้อ / ขายคืน / สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนของ 
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เกาหลี อิควิตี้ 

(ประจาํปี 2562) 
(TH, LUX, US, HK) 

 
วนัที ่1 มกราคม   วนัขึน้ปีใหม,่ วนัหยุดทาํการของประเทศสหรฐัอเมรกิา ฮอ่งกง และลกัเซมเบริก์ 
วนัที ่21 มกราคม   วนัหยุดทาํการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่4 กุมภาพนัธ ์  วนัหยุดทาํการของประเทศฮอ่งกง 
วนัที ่5 กุมภาพนัธ ์  วนัหยุดทาํการของประเทศฮอ่งกง 
วนัที ่6 กุมภาพนัธ ์  วนัหยุดทาํการของประเทศฮอ่งกง 
วนัที ่7 กุมภาพนัธ ์  วนัหยุดทาํการของประเทศฮอ่งกง 
วนัที ่18 กุมภาพนัธ ์ วนัหยุดทาํการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่19 กุมภาพนัธ ์ วนัมาฆบชูา 
วนัที ่5 เมษายน   วนัหยุดทาํการของประเทศฮอ่งกง 
วนัที ่8 เมษายน   วนัจกัร ี
วนัที ่15 เมษายน   วนัสงกรานต ์
วนัที ่16 เมษายน  วนัหยุดชดเชยวนัสงกรานต ์
วนัที ่19 เมษายน  วนัหยุดทาํการของประเทศสหรฐัอเมรกิา ฮอ่งกง และลกัเซมเบริก์ 
วนัที ่22 เมษายน  วนัหยุดทาํการของประเทศลกัเซมเบริก์ และฮอ่งกง 
วนัที ่1 พฤษภาคม   วนัแรงงานแหง่ชาต,ิ วนัหยุดทาํการของประเทศลกัเซมเบริก์ และฮอ่งกง 
วนัที ่6 พฤษภาคม   วนัพระราชพธิบีรมราชาภเิษก 
วนัที ่9 พฤษภาคม  วนัหยุดทาํการของประเทศลกัเซมเบริก์ 
วนัที ่13 พฤษภาคม  วนัหยุดทาํการของประเทศฮอ่งกง 
วนัที ่20 พฤษภาคม  วนัหยุดชดเชยวนัวสิาขบชูา 
วนัที ่27 พฤษภาคม  วนัหยุดทาํการของประเทศสหรฐัอเมรกิา, และลกัเซมเบริก์ 
วนัที ่30 พฤษภาคม  วนัหยุดทาํการของประเทศลกัเซมเบริก์ 
วนัที ่7 มถุินายน  วนัหยุดทาํการของประเทศฮอ่งกง 
วนัที ่10 มถุินายน  วนัหยุดทาํการของประเทศลกัเซมเบริก์ 
วนัที ่1 กรกฎาคม  วนัหยุดทาํการของประเทศฮอ่งกง 
วนัที ่3 กรกฎาคม  วนัหยุดทาํการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่4 กรกฎาคม  วนัหยุดทาํการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่16 กรกฎาคม   วนัอาสาฬหบชูา 
วนัที ่29 กรกฎาคม  วนัหยุดชดเชยวนัเฉลมิพระชนมพรรษาสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัมหาวชริาลงกรณ  

บดนิทรเทพยวรางกรู 
วนัที ่12 สงิหาคม   วนัหยุดวนัเฉลมิพระชนมพรรษาสมเดจ็พระนางเจา้ฯ พระบรมราชนีินาถ ในพระบาทสมเดจ็พระ 

ปรมนิทร มหาภมูพิลอดุลยเดช บรมนาถบพติร 
วนัที ่15 สงิหาคม  วนัหยุดทาํการของประเทศลกัเซมเบริก์ 
วนัที ่2 กนัยายน  วนัหยุดทาํการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่1 ตุลาคม  วนัหยุดทาํการของประเทศฮอ่งกง 
 
 



 

 
ตารางแสดงวนัหยดุทาํการซื้อ / ขายคืน / สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนของ 

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เกาหลี อิควิตี้ 
(ประจาํปี 2562) 

(TH, LUX, US, HK) 
-ต่อ- 

 
วนัที ่7 ตุลาคม  วนัหยุดทาํการของประเทศฮอ่งกง 
วนัที ่14 ตุลาคม วนัหยุดชดเชยวนัคลา้ยวนัสวรรคต พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทร มหาภมูพิลอดุลยเดช 

บรมนาถบพติร, วนัหยุดทาํการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่23 ตุลาคม  วนัปิยมหาราช 
วนัที ่1 พฤศจกิายน  วนัหยุดทาํการของประเทศลกัเซมเบริก์ 
วนัที ่11 พฤศจกิายน วนัหยุดทาํการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่28 พฤศจกิายน วนัหยุดทาํการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่29 พฤศจกิายน วนัหยุดทาํการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่5 ธนัวาคม  วนัคลา้ยวนัเฉลมิพระชนมพรรษาพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทร มหาภมูพิลอดุลยเดช 

บรมนาถบพติร วนัชาต ิและวนัพอ่แหง่ชาต ิ
วนัที ่10 ธนัวาคม  วนัพระราชทานรฐัธรรมนูญ 
วนัที ่24 ธนัวาคม  วนัหยุดทาํการของประเทศสหรฐัอเมรกิา ฮอ่งกง และลกัเซมเบริก์ 
วนัที ่25 ธนัวาคม  วนัหยุดทาํการของประเทศสหรฐัอเมรกิา ฮอ่งกง และลกัเซมเบริก์ 
วนัที ่26 ธนัวาคม  วนัหยุดทาํการของประเทศลกัเซมเบริก์ และฮอ่งกง 
วนัที ่31 ธนัวาคม  วนัสิน้ปี, วนัหยุดทาํการของประเทศลกัเซมเบริก์ และฮอ่งกง 
 

 

 



 

 



 

 
  
 กองทุนเปิดพรินซิเพิล  เกาหลี อิควิตี้ เป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทจดัการ ดงันัน้  บริษัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน 

พริน ซิเพิล  จ ําก ัด  จึงไม่ม ีภาระผ ูกพัน ในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุน เปิดพริน ซิเพิล  เกาหลี อิค วิตี้   ทัง้นี้  ผลการ
ดาํเนินงานของกองทุนเปิดพรินซิเพิล  เกาหลี อิค วิตี้ ไม่ได้ขึ้นอยู่กบัสถานะทางการเงินหรือผลการดาํเนินงานของบริษัท
หลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรินซิเพิล จาํกดั 

  ผูล้งทุนควรลงทุนในกองทุนรวมนี้เม ื่อมีความเข้าใจในความเสี่ยงของสญัญาซื้อขายล่วงหน้า และผ ู้ลงทุนควรพิจารณาความ
เหมาะสมของการลงทุน โดยคาํนึงถึงประสบการณ์การลงทุน วตัถปุระสงคก์ารลงทุน  และฐานะการเงินของผ ูล้งทุนเอง 

 ในกรณีที่ผ ู้สนใจลงทุนต้องการทราบข้อม ูลเพ่ิมเติม  ผู้สนใจลงทุนสามารถขอหนังสือชี้ชวนส่วนข้อม ูลโครงการได้ที่บริษัท
หลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรินซิเพิล จาํกดั หรือผ ูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื้อคืน 

 บริษทัจดัการอาจลงทุนในหลกัทรพัยห์ร ือทรพัยสิ์นอื่นเพื่อบริษทัจดัการเช่นเดียวกนักบัที่บริษทัจดัการลงทุนในหลกัทรพัย ์
หรือทรพัยสิ์นอื่นเพื่อกองทุนเปิด โดยบริษทัจดัการจะจดัให้ม ีระบบงานที่ป้องกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้เกิด
ความเป็นธรรมต่อผ ู้ถือหน่วยลงทุน  ทัง้นี้  ผู้ลงทุนสามารถขอด ูข้อม ูลการลงทุนเพื่อบริษัทจดัการได้ที่บริษัทจดัการ  และ
สาํนักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย  ์

 ผู้ลงทุนสามารถตรวจด ูข้อม ูลที่อาจมีผลต่อการต ัด สินใจลงทุน  เช่น  การทําธ ุรกรรมกบับุคคลที่ เกี่ยวข้องได้ที่ส ํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล .ต . หรือโดยผา่นเครือข่ายอินเตอรเ์น็ตของสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล .ต .  www.sec.or.th 

 บริษทัจดัการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลกัทรพัยเ์พื่อตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบตัิตามจรรยาบรรณและประกาศต่างๆ    
ที่สมาคมบริษัทจดัการลงทุนกาํหนด  และจะต้องเปิดเผยการลงทุนดงักล่าวให้บริษัทจดัการทราบ เพื่อที่บริษัทจดัการจะ
สามารถกาํกบัและดแูลการซื้อขายหลกัทรพัยข์องพนักงานได้ 

 
 
 
 

ผูล้งทุนสามารถตรวจดแูนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดาํเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ที่ทาํการของบริษทัจดัการหรือ
โดยผ่านเครือข่ายอินเตอรเ์น็ตของบริษทัจดัการ www.principal.th และผ ู้สนับสนุนการขายหรือรบัซื้อคืนที่ได้รบัการแต่งต ัง้
จากบริษทัจดัการ 
ผู้ลงทุนสามารถสอบถามข้อม ูลเพ่ิมเติม และรบัหนังสือชี้ชวนและโครงการและข้อผกูพนัได้ที่บริษทัจดัการและผ ู้สนับสนุน
การขายและรบัซื้อคืนหน่วยลงทุน บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรินซิเพิล จาํกดั ที่อยู่ 44 อาคาร ธนาคาร  ซีไอเอม็บี ไทย 
ชัน้ 16 ถนนหลงัสวน แขวงลมุพินี  เขตปทุมวนั กรงุเทพฯ 10330 โทรศพัท ์: 0-2686-9500 หรือ 0-2686-9595 www.principal.th 

  บริษทัจดัการและ/ หรือผ ู้สนับสนุนการขายและรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนที่บริษทัจดัการแต่งต ัง้ อาจพิจารณาขอข้อม ูล เอกสาร 
หลกัฐาน เพ่ิมเติมจากผ ู้สนใจส ัง่ซื้อหน่วยลงทุน หรือผ ู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกบัผ ู้ลงทุนตามคาํ
จาํกดัความของกฎหมายหรือตามที่หน่วยงานที่ม ีอาํนาจกาํหนด ทัง้ก่อน และหรือภายหลงัการลงทุนในกองทุนไปแล้ว ทัง้นี้
เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินของประเทศไทย และประเทศอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือเพื่อให้
เป็นไปตามแนวทางปฏิบตัิ หรือการตีความ หรือการส ัง่การของหน่วยงานผ ู้ม ีอ าํนาจ  ทัง้นี้ บริษทัจดัการและผ ู้สนับสนุนการ
ขายและรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนมีหน้าที่ต ้องทําความร ู้จกัต ัวตนของล ูกค้า (Know Your Client: KYC) และการพิสูจน์ทราบ
ล ูกค้า  (Client Due Diligence : CDD)โดยผ ู้สน ใจส ัง่ซื้อ หน่ วยลงทุน  หรือผ ู้ถือหน่ วยลงทุนขอ งกอ งทุนมีหน้ าที่ แ จ้งการ
เปลี่ยนแปลงข้อม ูล เกี่ยวกบัการร ู้จ กัต ัวตนของล ูกค้า (KYC) และการพิสูจน์ทราบล ูกค้า (CDD) ให้บริษัทจดัการและหรือ
ผ ูส้นับสนุนการขายและรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนทราบ โดยตามแนวทางปฏิบตัิของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกบัการฟอกเงินดงักล่าว 
บริษัทจดัการและหรือผ ู้สนับสนุนการขายและรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนจาํเป็นต้องดาํเนินการตามกฎหมายครอบคลุมทัง้การ
เปิดบญัชีเพื่อใช้บริการใหม่ การทาํธรุกรรมของลกูค้าเดิม และการทบทวนข้อม ูลล ูกค้าให้เป็นปัจจบุนัเป็นระยะๆ  รวมทัง้การ
ดาํเนินการอื่นๆ  ตามที่หน่วยงานผ ูม้ ีอาํนาจกาํหนดแนวทาง 

รวบรวมขอ้มลู ณ วนัที ่31 มนีาคม 2561 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ พรินซิเพิล จาํกดั 
สอบถามข้อมลูเพ่ิมเติมได้ที่ 0-2686-9500 
www.principal.th 


