หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่ วยลงทุน
กองทุนเปิ ดพรินซิ เพิ ล หุ้นเกาหลี
Principal Korea Stock Fund (PRINCIPAL KOS)
• กองทุนนี้ ลงทุนกระจุกตัวในประเทศเกาหลี ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย
• กองทุนเปิ ดพรินซิ เพิล หุ้นเกาหลี ลงทุนในกองทุน iShare MSCI South Korea ETF (กองทุนหลัก) ที่มีการลงทุนในตราสารทุนของบริษัท
ที่จดทะเบียนหรือทาธุรกิ จส่วนใหญ่ในประเทศเกาหลี จึงอาจมีความเสี่ยงที่เกิ ดจากอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินที่ กองทุนไปลงทุน บริษัท
จัดการอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้ าเพื่อป้ องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Hedging) โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริ ษัท
จัดการ ดังนัน้ กองทุนจึงอาจได้รบั ผลกระทบจากสกุลเงินที่ลงทุน ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รบั กาไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รบั
เงินคืนตา่ กว่าเงินทุนเริ่มแรกได้
• กองทุนหลักอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้ าเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ ตอบกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น ดังนัน้ กองทุน
จึงยังมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเหลืออยู่แทน (Efficient Portfolio Management) โดยพิ จารณาจากสภาวะตลาดในขณะนั้น กฎ
ข้อบังคับ และปัจจัยอื่นๆที่ เกี่ยวข้อง เช่น ทิ ศทางของราคาหลักทรัพย์ อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน และค่าใช้จ่ายในการป้ องกัน
ความเสี่ยง จึงมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมอื่น
• เนื่ องจากกองทุ นนี้ เป็ น กองทุน ที่ ล งทุน ในต่างประเทศ จึ งมีค วามเสี่ยงที่ ทางการของต่ างประเทศอาจออกมาตรการในภาวะที่ เกิ ด
วิกฤตการณ์ที่ไม่ปกติ ทาให้กองทุนไม่สามารถนาเงินกลับเข้าประเทศได้ ซึ่งอาจส่งผลให้ผ้ลู งทุนไม่ได้รบั เงินคืนตามระยะเวลาที่กาหนด
• การลงทุนในหน่ วยลงทุน มิ ใช่การฝากเงิ น และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนอาจได้รบั เงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้ อ ยกว่าเงิ น
ลงทุนเริ่มแรกก็ได้ ดังนัน้ ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุน เมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมนี้ เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของ
ผู้ลงทุน และผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิ ดขึ้นจากการลงทุนได้
• ในกรณี ที่กองทุนไม่สามารถดารงสิ นทรัพย์สภาพคล่องได้ตามที่สานักงานกาหนด ผู้ลงทุนอาจไม่สามารถขายคื นหน่ วยลงทุนตามที่ มี
คาสังไว้
่
• ในกรณี ที่มีเหตุการณ์ไม่ปกติ ผ้ลู งทุนอาจได้รบั ชาระเงินค่าขายคืนหน่ วยลงทุนล่าช้ากว่าเวลาที่กาหนดในหนังสือชี้ชวน
• ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจและควรเก็บหนังสือชี้ชวนไว้เป็ นข้อมูล เพื่อใช้อ้างอิ งในอนาคต และเมื่อมีข้อสงสัยให้
สอบถามผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่ วยลงทุน
• การพิจารณาร่างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ มิได้เป็ นการแสดงว่าสานักงานได้รบั รองถึงความถูกต้อง
ของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่ วยลงทุนที่เสนอขายนัน้
• บริษัทจัดการขอสงวนสิ ทธิ ที่จะปฏิ เสธไม่รบั หรือไม่ดาเนิ นการตามคาสังซื
่ ้อหน่ วยลงทุนของผู้สงซื
ั ่ ้อ หรือสังสั
่ บเปลี่ยนของบุคคลใดหรือ
กลุ่มบุคคลใดที่ ทาให้บริ ษัทจัดการและหรือกองทุนภายใต้การจัดการมีความเสี่ยงทางกฎหมาย ความเสี่ยงด้านภาษี หรือความเสี่ ยง
อื่ น ๆ ที่ เกี่ ย วข้ อ งกับ กฎหมาย Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”) และหรื อ กฎหมายอื่ น ทั ง้ ในและต่ า งประเทศที่ มี
ลักษณะเดียวกัน
• การพิจารณาร่างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ มิได้เป็ นการแสดงว่าสานักงานได้รบั รองถึงความถูกต้อง
ของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่ วยลงทุนที่เสนอขายนัน้
• ผู้ลงทุนควรทาความเข้าใจลักษณะสิ นค้า (กองทุนรวม) เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสิ นใจลงทุน
สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีปีที 8 สิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ระดับความ
เสี่ยงที่ลงทุน

ลักษณะสาคัญของกองทุนรวม
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ป้ องกันความเสี่ยง
อัตราแลกเปลี่ยน
ตามดุลยพินิจของ
ผู้จดั การกองทุน

ชื่อกองทุน

กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล หุน้ เกาหลี
Principal Korea Stock Fund (PRINCIPAL KOS)
กองทุนตราสารทุน, กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund
ประเภทโครงการ
กองทุนรวมทีเ่ น้นลงทุนในต่างประเทศ (Foreign Investment Fund : FIF)
ลักษณะพิ เศษ
1) กองทุนมีนโยบายนาเงินที่ได้จากการระดมทุนไปลงทุนในหน่ วยลงทุนของกองทุน iShare MSCI
นโยบายการลงทุน
South Korea ETF เพียงกองทุนเดียว ซึ่งกองทุนหลัก (Master Fund) มุ่งลงทุนให้เป็ นไปตามดัชนี
MSCI Korea 25/50 (ดัชนีอ้างอิง) ซึ่งประกอบไปด้วยหุน้ ทีซ่ ้อื ขายในตลาดหลักทรัพย์เกาหลี ดัชนี
ที่อ้างอิงคือดัชนีที่ถ่ วงน้ าหนัก ด้วยมู ลค่ าหลักทรัพย์ ตามราคาตลาด(free float adjusted market
capitalization-weighted) การก าหนดน้ า หนั ก ต่ อ ผู้อ อกหลัก ทรัพ ย์ แ ต่ ล ะรายไม่ เ กิน 25% ของ
น้าหนักดัชนีอ้างอิง และน้าหนักของผูอ้ อกแต่ละรายทีเ่ กิน 5% รวมทัง้ หมดจะต้องไม่เกิน 50% ของ
น้ า หนั ก ดัช นี อ้ า งอิ ง ดัช นี อ้ า งอิ ง จะรวมถึ ง บริษั ท ขนาดใหญ่ แ ละขนาดกลาง ซึ่ ง อาจมี ก าร
เปลี่ยนแปลงได้เมื่อเวลาผ่านไป
กองทุ น หลั ก จะลงทุ น อย่ า งน้ อ ย 80% ของทรัพ ย์ สิ น ในหลั ก ทรัพ ย์ ข องดัช นี อ้ า งอิ ง และใน
depositary receipts ที่เป็ นตัวแทนของหลักทรัพย์ในดัชนีอ้ างอิง ส่วนที่เหลือกองทุนอาจไปลงทุน
ในหลัก ทรัพ ย์ ที่ไ ม่ ได้เป็ น ส่ วนประกอบของดัชนี อ้ างอิงที่บริษัท จัด การเชื่ อ ว่ าจะช่ ว ยให้กองทุ น
เป็ น ไปตามดัชนีอ้างอิง และการลงทุน อื่นๆ ซึ่งรวมถึงสัญ ญาฟิ วเจอร์ ออปชัน่ บนสัญญาฟิ ว เจอร์
ออปชัน่ และสวอปประเภทอื่นๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับดัชนี อ้างอิง เงินสด และตราสารเทียบเท่าเงินสด
รวมถึ ง หน่ วยลงทุ น ของกองทุ น ตลาดเงิ น (Money Market Funds)โดยกองทุ น หลั ก มุ่ ง ให้
ผลตอบแทนเป็ นไปตามดัชนีอ้างอิงก่อนค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของกองทุน
ในเบื้อ งต้น กองทุน จะลงทุ นเป็ น สกุ ลเงิน ดอลลาร์ สหรัฐฯ แต่ ต่อ ไปอาจเปลี่ยนเป็ น สกุ ลเงิน อื่นได้
บริษทั จัดการจึงขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงสกุลเงินซื้อขายในกองทุนหลักตามความเหมาะสม
2) ส่วนที่เหลืออาจพิจ ารณาลงทุน ในตราสารหนี้ที่ มีลักษณะคล้ ายเงินฝาก เงิน ฝาก ตราสารหนี้ ใน
ประเทศที่มีอายุ ไม่เกิน 1 ปี โดยมีวตั ถุ ประสงค์ เพื่อ สารองเงิน ไว้สาหรับการดาเนิ น งาน รอการ
ลงทุ น หรือรักษาสภาพคล่องของกองทุน และบริษัท จัดการอาจจะลงทุนในเงินฝากต่ างประเทศ
รวมทัง้ ลงทุนในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สนิ อื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธอี ่นื ตามทีร่ ะบุไว้ในโครงการ
หรือตามทีค่ ณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
การป้ อ งกัน ความเสี่ ย งจาก กองทุ น จะท าการป้ อ งกัน ความเสี่ย งจากอัต ราแลกเปลี่ย น (Hedging) ตามดุล ยพินิ จของผู้จ ัด การ
กองทุน
อัตราแลกเปลี่ยน
1,000 บาท
มูลค่าขัน้ ตา่ ในการสั ่งซื้อ
หน่ วยลงทุน
มู ล ค่ า ขัน้ ต่ า ในการขายคื น ไม่กาหนด
หน่ วยลงทุน
วันที่ 22 พฤษภาคม 2557
วันที่ได้รบั อนุมตั ิ ให้จดั ตัง้
และจัดการกองทุนรวม
วันที่จดทะเบียนกองทุนรวม วันที่ 17 มิถุนายน 2557

กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล หุน้ เกาหลี
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ความเสี่ยงและแนวทางการบริหารความเสี่ยงในการลงทุนของกองทุนรวม
1.

2.

3.

4.

5.

ความเสี่ ย งด้ านตลาด (Market Risk) : เป็ นความเสี่ย งที่เกิด จากการที่ร าคาหรือ ผลตอบแทนของตราสารปรับตัว ขึ้น ลง
เนื่องจากความผันผวนของปั จจัยต่างๆที่เกี่ยวข้อง เช่น อัตราดอกเบี้ย ดัชนีอ้างอิง และอัตราแลกเปลี่ ยนเงินตราต่างประเทศ
ซึ่งส่งผลให้ราคาของตราสารต่างประเทศ เพิม่ ขึน้ หรือลดลงได้ตลอดเวลา
แนวทางการบริ หารความเสี่ยง : BlackRock Investments, LLC ซึ่งเป็ นผูบ้ ริหารกองทุน iShare MSCI South Korea ETF
จะเป็ นผูพ้ จิ ารณากระจายความเสีย่ งในการลงทุนในตราสารทุนในหลายอุตสาหกรรม ซึ่งจะเป็ นการลดผลกระทบจากความผัน
ผวนของราคาหุน้ ในกลุ่มอุตสาหกรรมใดอุสาหกรรมหนึ่งได้
ความเสี่ยงของประเทศที่ ลงทุน (Country Risk) : กองทุนจะลงทุน ในตราสารทุน และ ตราสารที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุน
ที่เป็ น ของบริษัท ที่จ ดทะเบีย นในประเทศเกาหลี กองทุ น จึงมีค วามเสี่ย งของประเทศที่ล งทุ น เช่ น การเปลี่ยนแปลงของ
ปั จจัย พื้นฐาน สภาวะทางเศรษฐกิจ การเมือง ค่ าเงิน และนโยบายต่ างประเทศ โดยปั จ จั ยเหล่านี้ อาจมีผลกระทบต่ อราคา
หลักทรัพย์ทกี่ องทุนลงทุน
แนวทางการบริหารความเสี่ยง : BlackRock Investments, LLC ซึ่งเป็ นผู้บริหารกองทุน iShare MSCI South Korea ETF
ได้มีก ารวิเคราะห์ความเสี่ยงทางด้านปั จจัยพื้นฐาน สภาวะทางเศรษฐกิจ การเมือง ค่าเงิน และนโยบายต่ างประเทศ ของ
ประเทศทีล่ งทุนอย่างสม่าเสมอ เพื่อลดความเสีย่ งในส่วนนี้
ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk) : เป็ นความเสีย่ งที่เกิดจากการทีไ่ ม่สามารถขายตราสารทีก่ องทุนได้ลงทุนไว้ได้
หรือขายตราสารได้แต่ไม่ได้ตามราคาหรือตามระยะเวลาที่กาหนดไว้ได้ หรือตราสารที่ มสี ภาพคล่องน้อย ทัง้ นี้สภาพคล่องของ
ตราสารอาจจะขึน้ อยู่กบั สภาพขนาดของตลาดตราสารทุนของแต่ละประเทศทีก่ องทุนเข้าไปลงทุน
แนวทางการบริหารความเสี่ยง : BlackRock Investments, LLC ซึ่งเป็ นผู้บริหารกองทุน iShare MSCI South Korea ETF
จะเน้นลงทุนในหลักทรัพย์ทมี่ สี ภาพคล่องอย่างเพียงพอเพื่อลดความเสีย่ งในส่วนนี้
ความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk) : เนื่องจากเป็ นกองทุนต่างประเทศโดยกองทุนจะลงทุนเปลี่ยนสกุลเงิน
บาทเป็ นดอลลาร์สหรัฐ (USD) จึงเป็ นความเสีย่ งของค่าเงินทีเ่ กิดจากการลงทุนในสกุลเงินต่างประเทศ ตัวอย่า งเช่น ถ้าค่าเงิน
ต่างประเทศที่ลงทุนอ่อนค่า มูลค่าหน่ วยลงทุน (NAV) ของกองทุนจะลดลง ดังนัน้ ผู้ลงทุนอาจได้รบั กาไร หรือขาดทุนจากการ
เคลื่อนไหวของเงินตราต่างประเทศทีล่ งทุนได้
แนวทางการบริ หารความเสี่ยง : กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล หุ้นเกาหลี อาจลงทุ นในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivative) หรือ
เครื่องมือป้ องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จดั การกองทุน โดยจะใช้การวิเคราะห์ปัจจัยทางเศรษฐกิจ
การเงิน การคลัง เพื่อคาดการณ์ทศิ ทางอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อลดความเสีย่ งในส่วนนี้
ความเสี่ย งจากการท าสัญ ญาซื้อขายล่ ว งหน้ า (Derivatives) : สัญ ญาซื้อขายล่วงหน้ าบางประเภทอาจมี ความผัน ผวน
(Volatile) มากกว่าหลักทรัพ ย์พ้นื ฐาน ดังนัน้ หากกองทุนมีการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดังกล่าวย่อมทาให้สนิ ทรัพย์มี
ความผันผวนมากกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์พ้นื ฐาน (Underlying Security)
แนวทางการบริ ห ารความเสี่ ย ง : กองทุ น จะลงทุ น ในสัญ ญาซื้อ ขายล่ ว งหน้ า ที่มี ตั ว แปรเป็ นอัต ราแลกเปลี่ย น โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อลดความเสีย่ งเท่านัน้ ทัง้ นี้ การป้ องกันความเสีย่ งดังกล่าว อาจทาให้กองทุนเสียโอกาสทีจ่ ะได้รบั ผลตอบแทนที่
เพิม่ ขึน้ หากอัตราแลกเปลี่ยนมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางตรงข้ามกับทีก่ องทุนคาดการณ์ไว้ อย่างไรก็ตาม กองทุนยังคงมีความ
เสีย่ งจากการทีค่ ู่สญ
ั ญาไม่ปฏิบตั ติ ามสัญญาดังกล่าว ดังนัน้ เพื่อลดความเสีย่ งดังกล่าวกองทุนจะทาธุรกรรมดังกล่าวกับธนาคาร
ทีม่ กี ฎหมายเฉพาะจัดตัง้ ขึน้ หรือธนาคารพาณิชย์

6. ความเสี่ยงของกองทุนหลักที่ลงทุนสามารถดูได้จากหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการ
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คาถาม-คาตอบเกี่ยวกับกองทุนรวม
ลักษณะที่สาคัญของกองทุนรวม
(1) กองทุนรวมนี้ เป็ นกองทุนรวมที่มีการกาหนดประเภทของผู้ลงทุน หรือมีการแบ่งชนิ ดของหน่ วยลงทุนหรือไม่ อย่างไร
เป็ นกองทุนรวมสาหรับผูล้ งทุนทัวไป
่ และไม่มกี ารแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน
(2) กองทุนรวมนี้ มีจานวนเงินทุนโครงการเท่าใด
1,000 ล้านบาท
(3) กองทุนรวมนี้ เหมาะสมที่จะเป็ นทางเลือกสาหรับเงินลงทุนลักษณะใด และผู้ลงทุนควรลงทุนในระยะเวลาเท่าใด
• ผู้ลงทุน ที่สามารถรับความผันผวนของราคาหุ้นที่กองทุน หลักไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น หรือลดลงจนต่ ากว่า
มูลค่าทีล่ งทุนและทาให้ขาดทุนได้
• ผูท้ สี่ ามารถลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวทีด่ กี ว่าการลงทุนใน ตราสารหนี้ทวไป
ั่
• ผูท้ ตี่ ้องการแสวงหาโอกาสในการสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารทุน โดยเข้าใจความผันผวนและรับความเสีย่ ง
ของการลงทุนในต่างประเทศได้
• บุคคลธรรมดาทีต่ ้องการการลงทุนทีผ่ ลตอบแทนไม่เสียภาษี
(4) ปัจจัยใดที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน
• การเปลี่ยนแปลงของ NAV ของกองทุนต่างประเทศ
• ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนของเงินตราต่างประเทศ
• ความผันผวนของสภาวะเศรษฐกิจและการลงทุนในต่างประเทศ
• กองทุนหลักลงทุนกระจุกตัวในประเทศเกาหลี ผูล้ งทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสีย่ งของพอร์ตการลงทุนโดยรวม
ของตนเองด้วย
• การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ โดยกองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives)
เพื่อป้ องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยนเงิน ตรา ที่อาจเกิด ขึ้น ได้จากการลงทุ นในต่ างประเทศตามความ
เหมาะสมและสภาวการณ์ในแต่ละขณะขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจทีผ่ ู้จดั การกองทุนเห็นเหมาะสม ซึ่งกองทุนอาจได้รบั ผลขาดทุน
จากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รบั เงินคืนต่ากว่าเงินลงทุนเริม่ แรกได้
• กองทุน หลัก อาจลงทุ นในสัญ ญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ตอบแทน (Efficient Portfolio Management)
โดยพิจารณาจากสภาวะตลาดในขณะนัน้ กฎข้อบังคับ และปั จจัยอื่นๆทีเ่ กี่ยวข้อง เช่น ทิศทางของราคาหลักทรัพย์ อัตรา
ดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน และค่าใช้จ่ายในการป้ องกันความเสีย่ งทีเ่ กี่ยวข้อง จึงมีความเสีย่ งมากกว่ากองทุนรวมอื่น
• กองทุนหลักอาจลงทุนในหรือมีไว้ซ่งึ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า ที่มิได้มีวตั ถุประสงค์เพื่อลดความเสีย่ ง ทาให้กองทุนรวมนี้มี
ความเสีย่ งมากกว่ากองทุนรวมอื่นที่ลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง เนื่องจากใช้เงินลงทุนในจานวนทีน่ ้อยกว่าจึงมีกาไร/
ขาดทุนสูงกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง จึงเหมาะสมกับผูล้ งทุนทีต่ ้องการผลตอบแทนสูงและรับความเสี่ยงได้
สูงกว่าผูล้ งทุนทัวไป
่
• เนื่ อ งจากกองทุ น นี้ เป็ นกองทุ น ที่ เน้ น ลงทุ น ในกองทุ น ต่ า งประเทศ จึงอาจไ ด้ร ับผลกระทบจากการเปลี่ย นของราคา
หลักทรัพย์ทกี่ องทุนหลักลงทุน ซึ่งเป็ นปั จจัยหลักทีม่ ผี ลกระทบอย่างมีนัยสาคัญต่อเงินลงทุนของผูล้ งทุน
• เนื่องจากกองทุนมีนโยบายลงทุนในต่างประเทศ กองทุนอาจมีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือ
ได้รบั กาไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รบั เงินคืนต่ ่ากว่าเงินลงทุนเริม่ แรกได้
• กองทุนหลักมีแนวทางการบริหารจัดการแบบเชิงรับให้ผลตอบแทนใกล้เคีย งกับผลตอบแทนของดัชนี MSCI Korea 25/50
โดยผู้จ ัดการกองทุ น ไม่ มีสิท ธิค ัดเลือ กหลัก ทรัพ ย์ ร ายตัวเพื่อ ลงทุ น เอง หรือ ไม่ สามารถบริห ารการลงทุ น แบบปกป้ อง
(defensive positions) ดังนัน้ หากดัชนี MSCI Korea 25/50 ปรับตัวลงจะส่งผลให้หน่ วยลงทุ นของกองทุนหลักปรับตัวลง
เช่นกัน
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(5) กองทุนรวมนี้ เป็ นกองทุนรวมที่มีผ้ปู ระกันเงินลงทุนหรือเป็ นกองทุนรวมที่มุ่งเน้ นจะคุม้ ครองเงินต้นหรือไม่ อย่างไร
ไม่คมุ้ ครองเงินต้น
(6) การลงทุนในกองทุนรวมนี้ กบั กองทุนรวมอื่นที่ มีนโยบายการลงทุนต่างกันมีความเสี่ยงแตกต่างกันอย่างไร ?
RISK SPECTRUM ของประเภทตราสารที่ลงทุน

หมายเหตุ กองทุนจะป้ องกันความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ น (Hedging) ตามดุลยพินิจของผูจ้ ดั การกองทุน
(7) การลงทุนในกองทุนรวมนี้ ควรเปรียบเทียบกับตัวชี้วดั (benchmark) ใด ?
1) ดัชนี MSCI Korea 25/50 ในสกุ ลเงิน USD ปรับด้ว ยต้น ทุน การป้ อ งกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อเทียบกับค่าสกุ ล
เงินบาท ณ วันทีล่ งทุน ประมาณร้อยละ 50
2) ดัชนี MSCI Korea 25/50 ในสกุลเงิน USD ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลบาท ณ วันทีค่ านวณผลตอบแทน
ประมาณร้อยละ 50
*มีผลตัง้ แต่วนั ที่ 5 ตุลาคม 2563 เป็ นต้นไป
(8) กองทุนรวมนี้ มีรอบระยะเวลาบัญชีอย่างไร
วันทีส่ ้นิ สุดรอบบัญชี : วันที่ 31 พฤษภาคม
วันทีส่ ้นิ สุดรอบบัญชีครัง้ แรก : วันที่ 31 พฤษภาคม 2558
ข้อกาหนดในการซื้อขายและโอนหน่ วยลงทุน
(1) กองทุนรวมนี้ มีวิธีการขายและรับซื้อคืนหน่ วยลงทุนอย่างไร
1.1 การขายหน่ วยลงทุน
ท่านสามารถซื้อหน่วยลงทุนได้ทุกวันทาการ ระหว่างเวลาเริม่ ทาการถึง 15.30 โดยติดต่อได้ที่
• ธนาคารทหารไทยธนชาต จากัด (มหาชน)
• บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พรินซิเพิล จากัด โทรศัพท์ 0-2686-9595 โทรสาร 0-2657-3767
ท่านสามารถชาระค่าสังซื
่ ้อหน่วยลงทุนเป็ นเงินสด เช็คหรือดราฟต์ ขีดคร่อมเฉพาะสังจ่
่ าย ในนามบัญชีซ้อื กองทุน
โดยท่านสามารถสังซื
่ ้อหน่วยลงทุนผ่านบัญชีธนาคารดังต่อไปนี้
ธนาคารทหารไทยธนชาต จากัด (มหาชน)
สั ่งจ่ายผ่านบัญชีธนาคารทหารไทยธนชาต จากัด (มหาชน)
ประเภทบัญชี
กระแสรายวัน / สาขาสานักพหลโยธิน
ชื่อบัญชี
บลจ.พรินซิเพิล จากัด
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บลจ.พรินซิ เพิ ล และผู้สนับสนุนการขายอืน่ ๆทีบ่ ริษทั จัดการแต่งตัง้
สั ่งจ่ายผ่านธนาคารธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน)
ประเภทบัญชี
กระแสรายวัน / สานักงานใหญ่ถนนหลังสวน
ชื่อบัญชี
บลจ.พรินซิเพิล เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน
สั ่งจ่ายผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิ ชย์ จากัด (มหาชน)
ประเภทบัญชี
”กระแสรายวัน / สาขาถนนวิทยุ
ชื่อบัญชี
บลจ.พรินซิเพิล เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน
สั ่งจ่ายผ่านบัญชีธนาคารกสิ กรไทย จากัด (มหาชน)
ประเภทบัญชี
กระแสรายวัน / สาขาสยามสแควร์
ชื่อบัญชี
บลจ.พรินซิเพิล เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน
สั ่งจ่ายผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน)
ประเภทบัญชี
กระแสรายวัน / สาขาการไฟฟ้ านครหลวงเพลินจิต
ชื่อบัญชี
บลจ.พรินซิเพิล เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน
สั ่งจ่ายผ่านบัญชีธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน)
ประเภทบัญชี
กระแสรายวัน / สาขาเพลินจิต
ชื่อบัญชี
บลจ.พรินซิเพิล เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน
สั ่งจ่ายผ่านบัญชีธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน)
ประเภทบัญชี
กระแสรายวัน / สาขาเพลินจิต ทาวเวอร์
ชื่อบัญชี
บลจ.พรินซิเพิล เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน
สั ่งจ่ายผ่านบัญชีธนาคารแลนด์ แอน เฮ้าส์ เพื่อรายย่อย จากัด (มหาชน)
ประเภทบัญชี
กระแสรายวัน / สานักลุมพินี
ชื่อบัญชี
บลจ.พรินซิเพิล เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน
สั ่งจ่ายผ่านบัญชีธนาคารเกียรติ นาคิ น จากัด (มหาชน)
ประเภทบัญชี
กระแสรายวัน / สานักงานใหญ่
ชื่อบัญชี
บลจ.พรินซิเพิล เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน
1.2 การรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน
ผู้ถือหน่ วยลงทุน สามารถสังขายคื
่
นหน่ วยลงทุน ได้ทุก วันท าการรับซื้อคืนหน่ วยลงทุ น ระหว่างเวลาเริ่มท าการถึงเวลา
15.00 น. บริษัทจัดการกาหนดให้วนั ทาการรับซื้อคืนหน่ วยลงทุ นเป็ นวันทาการของธนาคารพาณิชย์ไทย และวันทาการ
ของประเทศของกองทุนหลัก และวันทาการของประเทศที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน (ถ้ามี) และวันทาการทีบ่ ริษทั จัดการไม่ได้
รับผลกระทบจากการรับชาระค่าซื้อขายหน่วยลงทุนจากกองทุนหลัก (ถ้ามี)
หากบริษัทจัดการมีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง เกี่ยวกับวันและ/หรือเวลารับซื้อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า โดยประกาศ ณ สานักงานของบริษทั จัดการ หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี)
ทัง้ นี้ บริษัทจัดการจะดาเนินการชาระเงินให้ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทาการนับตัง้ แต่วนั ถัดจากวันคานวณราคา
รับซื้อคืนหน่วยลงทุน
(2) กรณี ใดที่บริษทั จัดการกองทุนรวมสงวนสิ ทธิ ไม่ขายหน่ วยลงทุน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเสนอขายหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมภายในประเทศไทย และจะไม่เสนอขายหน่ วยลงทุนของ
กองทุนกับหรือเพื่อประโยชน์ของประเทศสหรัฐอเมริกา พลเมืองสหรัฐอเมริกาหรือผู้ทมี่ ถี นิ่ ฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา หรือ
บุคคลซึ่งโดยปกติมถี ิ่นทีอ่ ยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าวและบริษทั หรือห้างหุน้ ส่วนซึ่งจัดให้มขี น้ึ และ

กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล หุน้ เกาหลี

5

(3)

(4)

(5)
(6)

ดาเนินกิจกรรมในอเมริกา บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิในการที่จะไม่เสนอขายหน่ วยลงทุนของกองทุ นให้กับบุคคลดังที่กล่าว
มาแล้วข้างต้น
กองทุนรวมนี้ มีข้อกาหนดเกี่ ยวกับ การเลื่อนกาหนดเวลาช าระค่ าขายคืนหน่ วยลงทุน การไม่ขายหรือไม่รบั ซื้อคื น
หน่ วยลงทุนตามคาสั ่งที่รบั ไว้แล้ว และการหยุดรับคาสั ่งซื้อหรือขายคืนหน่ วยลงทุน ไว้อย่างไร
บริษทั จัดการอาจเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนในกรณีดงั ต่อไปนี้
• บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็ นกรณีที่เข้าเหตุ โดยได้รบั ความเห็นชอบ
ของผูด้ ูแลผลประโยชน์แล้ว เช่น
(ก) มีเหตุจาเป็ นทาให้ไม่สามารถจาหน่ าย จ่าย โอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน ของกองทุนรวมเปิ ดได้อย่างสมเหตุสมผล
หรือ
(ข) มีเหตุ ที่ท าให้ก องทุ นรวมไม่ ไ ด้ร ับชาระเงินจากหลักทรัพ ย์ห รือทรัพ ย์ สิน ที่ลงทุ นไว้ต ามก าหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุ
ดังกล่าวอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษทั จัดการกองทุนรวม
• มีคาสังขายคื
่
นก่อนหรือในช่วงระยะเวลาทีบ่ ริษทั จัดการพบว่า ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผูด้ ูแลผลประโยชน์ยงั
ไม่ได้รบั รองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
• บริษทั จัดการปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(1) เลื่อนกาหนดชาระเงินค่าขายคืนได้ไม่เกิน 10 วันทาการนับตัง้ แต่วนั ทาการที่ผู้ถือหน่ วยลงทุนมีคาสังขายคื
่
นหน่ วย
ลงทุนนัน้ เว้นแต่ได้รบั การผ่อนผันจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(2) แจ้งผู้ถอื หน่ วยลงทุนที่มีคาสังขายคื
่
นหน่ วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื่อนกาหนดการชาระค่ าขายคืนหน่ วยลงทุน
ตลอดจนเปิ ดเผยต่อผูถ้ อื หน่วยลงทุนรายอื่นและผูล้ งทุนทัวไปให้
่
ทราบเรื่องดังกล่าวด้วยวิธกี ารใดๆโดยพลัน
(3) แจ้งการเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน และจัดทารายงานทีแ่ สดงเหตุผลของการเลื่อน และหลักฐาน
การได้รบั ความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ (1) หรือการรับรองข้อมูลจากผูด้ ูแลผลประโยชน์ตามข้อ (2) ให้
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน โดยบริษัทจัดการอาจมอบหมายให้ผู้ดูแ ลผลประโยชน์ดาเนินการ
ดังกล่าวแทนก็ได้
(4) ในระหว่า งการเลื่อนกาหนดชาระค่าขายคืน หากมีผู้ถือหน่ วยลงทุน สังขายคื
่
นหน่ ว ยลงทุ นในช่ว งเวลาดังกล่าว ให้
บริษัทจัดการกองทุนรวมรับซื้อคืนหน่ วยลงทุนนัน้ โดยต้องชาระค่าขายคืน แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนตามลาดับวันทีส่ ่งคาสัง่
ขายคืนก่อนหลัง
วิ ธีการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนเป็ นอย่างไร
• การสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนกรณี กองทุนนี้ เป็ นกองทุนปลายทาง
ผู้สนใจลงทุ นสามารถสับเปลี่ย นหน่ วยลงทุ นได้ทุ กวันท าการ ระหว่างเวลาเริ่มทาการถึง 15.30 น.(ตามวัน/เวลารับซื้อคืน
หน่วยลงทุน)
• การสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนกรณี กองทุนนี้ เป็ นกองทุนต้นทาง
ผู้สนใจลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนได้ทุกวันทาการ ระหว่างเวลาเริม่ ทาการถึง 15.00 น.(ตามวัน/เวลาขายหน่ วย
ลงทุน)
กองทุนรวมนี้ กาหนดวิ ธีการโอนหน่ วยลงทุน และข้อจากัดการโอนไว้อย่างไร
ไม่มขี อ้ จากัดในการโอนหน่วยลงทุน ทัง้ นี้ วิธกี ารเป็ นไปตามทีน่ ายทะเบียนกาหนด
ผู้ถือหน่ วยลงทุนจะทราบข้อมูลเกี่ยวกับมูล ค่ าทรัพย์สิน สุทธิ มูลค่าหน่ ว ยลงทุน และราคาขายและรับซื้อคืนหน่ ว ย
ลงทุนได้จากช่องทางใด
ท่านสามารถติดตามข้อมูลเกี่ยวกับ มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่ วยลงทุนของวันทาการซื้อขาย
หน่วยลงทุนล่าสุดได้ภายใน 2 วันทาการ
ทัง้ นี้ บริษทั จัดการจะประกาศในเว็บไซต์ของบริษทั จัดการ อย่างไรก็ตามในกรณีเกิดเหตุสุดวิสยั หรือเกิดเหตุขดั ข้องทีไ่ ม่ส ามารถ
ประกาศทางเว็บไซต์ ข องบริษัท จัด การได้ บริษัท จัดการขอสงวนสิทธิประกาศทางช่อ งทางอื่นที่เหมาะสมแทน อาทิ ระบบ
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เผยแพร่ขอ้ มูลมูลค่าหน่วยลงทุนทีจ่ ดั ขึ้นโดยสมาคม (NAV Center) หรือหนังสือพิมพ์รายวัน หรือติดประกาศทีบ่ ริษทั จัดการและ
จะประกาศในช่องทางดังกล่าวข้างต้นทันทีในโอกาสแรกทีก่ ระทาได้โดยไม่ชกั ช้า
คาถามและคาตอบเกี่ยวกับสิ ทธิ ของผู้ถือหน่ วยลงทุน
(1) กองทุนรวมนี้ มีการออกและส่งมอบหลักฐานแสดงสิ ทธิ ในหน่ วยลงทุนหรือไม่ อย่างไร
บริษัทจัดการจะออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน โดยนายทะเบียนจะออกและจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่ วยลงทุน ให้ผู้ถือ
หน่ วยลงทุนภายใน 5 วันท าการนับแต่วนั คานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่ วยลงทุน ราคาขายหน่ วยลงทุน และราคารับซื้อคืน
หน่วยลงทุนจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยมิให้นับรวมวันหยุดทาการของผูป้ ระกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที่มี
ลักษณะในทานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการชาระ
ราคา หรือโดยให้ผสู้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเป็ นผูด้ าเนินการนาส่ง
บริษัทจัด การและนายทะเบียนขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนรูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่ วยลงทุน จากหนังสือรั บรองสิท ธิใน
หน่วยลงทุนเป็ นสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน หรือรูปแบบอื่นทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุ ญาต โดยบริษทั จัดการจะ
ติดประกาศรายละเอียดทีเ่ กี่ยวข้อง ทีท่ ที่ าการทุกแห่งของบริษัทจัดการและ ณ สถานทีต่ ิดต่อของผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
ทีใ่ ช้ในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ล่วงหน้า 7 วัน ก่อนวันเปลี่ยนแปลง
ผู้ถือหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ อาจถูกจากัดสิ ทธิ ในเรื่องใด ภายใต้เงื่อนไขอย่างไร
ผูถ้ อื หน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้อาจถูกจากัดสิทธิ ดังนี้
กรณีผู้ถอื หน่ วยลงทุนถือหน่ วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหน่ วยลงทุนทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของกองทุนรวม บริษัทจัดการ
จะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที่เกินกว่า 1 ใน 3 เว้นแต่กรณีทมี่ ีการแบ่งชนิดหน่ วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าวมีผู้ถอื หน่ วยลงทุน
เพียงรายเดียวจะนับคะแนนเสียงของผู้ถอื หน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตามจานวนทีถ่ ืออยู่
(2) กองทุนรวมนี้ มีช่องทางและวิ ธีการร้องเรียนให้ผ้ลู งทุนอย่างไร
สามารถร้องเรียนได้ที่
• บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พรินซิเพิล จากัด ทีส่ ่วนกากับและดูแลการปฏิบตั งิ าน
ทีอ่ ยู่ 44 อาคาร ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ชัน้ 16 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0-2686-9500 หรือ 0-2686-9508 หรือ 0-2686-9513 หรือทางโทรสาร 0-2657-3166
• ผูด้ ูแลผลประโยชน์ : ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จากัด (มหาชน)
ทีอ่ ยู่ : 90 ถนนสาทรเหนือ สีลม บางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ : 1553
• สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (Help Center) โทร. 1207
(3) การระงับข้อพิ พาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ตลอดจนวิ ธีเข้าสู่กระบวนการดังกล่าวหรือไม่ อย่างไร
ไม่มี
คาถามและคาตอบเกี่ยวกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดาเนิ นการของกองทุนรวม
(1) รายชื่อคณะกรรมการ
•
•
•
•
•
•
•

นาย ชอง วี ยี
นายเจสัน ลีออง ก๊อก ยิว
นาย เอฟเฟนดี้ ชาฮูล ฮามิด
นาย ฮวน อีกนาซีโอ อีย์ซากีร์เร บาราโอนา
นางสาว วิไลพร ลิว่ เกษมศานต์
นาย บุญศักดิ ์ เจียมปรีชา
คุณจุมพล สายมาลา

กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล หุน้ เกาหลี

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
กรรมการบริษทั และประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
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(2) รายชื่อผู้บริหาร
•
•
•
•
•
•

คุณจุมพล สายมาลา
คุณต่อ อินทวิวฒ
ั น์
คุณโช ซู ฮุน, CPA
คุณศุภกร ตุลยธัญ, CFA
คุณวิศณุ รุ่งขวัญศิรโิ รจน์, CFA
คุณวนิดา ดวงพัตรา

ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
ประธานเจ้าหน้าทีพ่ ฒ
ั นาธุรกิจ
ประธานเจ้าหน้าทีป่ ฏิบตั กิ าร
ประธานเจ้าหน้าทีก่ ารลงทุน (มีผลตัง้ แต่วนั ที่ 1 มิถุนายน 2564)
หัวหน้าฝ่ ายบริหารความเสีย่ ง
หัวหน้าฝ่ ายกากับการปฏิบตั ิงาน

(3) จานวนกองทุนรวมภายใต้การบริหารจัดการของบริษทั (ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564)
มีกองทุนรวมทัง้ หมดภายใต้การบริหารจัดการของบริษทั จานวน 60 กองทุน
(4) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัท (ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564)
มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิภายใต้การบริหารจัดการของบริษทั 77,733,740,292.14 บาท
(5) คณะกรรมการพิ จารณาการลงทุน
• คุณศุภกร ตุลยธัญ, CFA
• คุณวิศณุ รุ่งขวัญศิรโิ รจน์, CFA
• คุณชนัยกานต์ สวัสดิฤกษ์
• คุณวิทยา เจนจรัสโชติ, CISA
• คุณวสุชนม์ ทรายแก้ว, CFA
• คุณวิรยิ า โภไคศวรรย์
• คุณปณิธิ จิตรีโภชน์
• คุณปุณยนุช บุณยรัตพันธุ์
• คุณธนา เชนะกุล, CFA
• คุณวรุณ ทรัพย์ทวีกุล
• คุณชาตรี มีชยั เจริญยิง่
• คุณปิ ยะศักดิ ์ ดวงบัณฑิตกุล
• คุณประพจน์ อ้วนเจริญกุล

ประธานเจ้าหน้าทีก่ ารลงทุน (มีผลตัง้ แต่วนั ที่ 1 มิถุนายน 2564)
ผูอ้ านวยการอาวุโสด้านบริหารความเสีย่ ง
ผูจ้ ดั การกองทุน
ผูจ้ ดั การกองทุน
ผูจ้ ดั การกองทุน
ผูจ้ ดั การกองทุน
ผูจ้ ดั การกองทุน
ผูจ้ ดั การกองทุน
ผูจ้ ดั การกองทุน
ผูจ้ ดั การกองทุน
ผูจ้ ดั การกองทุน
ผูจ้ ดั การกองทุน
ผูจ้ ดั การกองทุน

(6) รายชื่อผู้จดั การกองทุน
• คุณศุภกร ตุลยธัญ, CFA (มีผลตัง้ แต่วนั ที่ 1 มิถุนายน 2564)
ประวัตกิ ารศึกษา
พ.ศ. 2549
พ.ศ. 2546
ประสบการณ์ทางาน
พ.ศ. 2564 - ปั จจุบนั
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2557 - 2564
พ.ศ. 2556 - 2557

กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล หุน้ เกาหลี

ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์และการเงินระหว่างประเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ สาขาจิตวิทยาและสาขาสังคมวิทยา (เกียรตินิยม) จาก
Washington State University ประเทศสหรัฐอเมริกา
ประธานเจ้าหน้าทีก่ ารลงทุน สายงานการลงทุน, บลจ. พรินซิเพิล จากัด
Assistant Managing Director – Head of Investment Research & Strategy,
บลจ. บัวหลวง จากัด
Executive Director – Head of Asset Allocation & Fund of Funds,
บลจ. ไทยพาณิชย์ จากัด
Assistant Vice President - ตราสารทุนต่างประเทศ, บลจ. วรรณ จากัด
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พ.ศ. 2551 - 2556
พ.ศ. 2550 - 2551
• คุณวิ ทยา เจนจรัสโชติ , CISA
ประวัตกิ ารศึกษา
พ.ศ. 2537 - 2538
ประสบการณ์ทางาน
พ.ศ. 2548 - ปั จจุบนั
พ.ศ. 2539 - 2547
• คุณวิ ริยา โภไคศวรรย์
ประวัตกิ ารศึกษา
พ.ศ. 2551 - 2552
พ.ศ. 2550 - 2551
พ.ศ. 2548 - 2550
พ.ศ. 2543 - 2547
ประสบการณ์ทางาน
พ.ศ. 2560 - ปั จจุบนั
พ.ศ. 2559 - 2560
พ.ศ. 2556 - 2559
พ.ศ. 2555 - 2556
• คุณวรุณ ทรัพย์ทวีกลุ
ประวัตกิ ารศึกษา
พ.ศ. 2556 - 2558
พ.ศ. 2549 - 2553
ประวัตกิ ารทางาน
พ.ศ. 2561 - ปั จจุบนั
พ.ศ. 2558 - 2561
พ.ศ. 2553 - 2557
• คุณปณิ ธิ จิ ตรีโภชน์
ประวัตกิ ารศึกษา
พ.ศ. 2551 - 2553
พ.ศ. 2547 - 2551
ประวัตกิ ารทางาน
พ.ศ. 2560 - ปั จจุบนั
พ.ศ. 2558 - 2560
พ.ศ. 2553 - 2557
พ.ศ. 2551 - 2551
• คุณประพจน์ อ้วนเจริญกุล
ประวัตกิ ารศึกษา
พ.ศ. 2550 - พ.ศ. 2552

กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล หุน้ เกาหลี

ผูจ้ ดั การกองทุน – การลงทุนตราสารหนี้ไทยและกลยุทธ์การลงทุนตราสารหนี้ใน
ภูมิภาคอาเซียน, บลจ. อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด (ประเทศไทย) จากัด
นักเศรษฐศาสตร์ วิจยั และกลยุทธ์เศรษฐศาสตร์มหภาค, บล. ทิสโก้ จากัด

ปริญญาโทบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผูจ้ ดั การกองทุน บลจ.พรินซิเพิล จากัด
เจ้าหน้าทีบ่ ริหาร สานักงาน ก.ล.ต.

ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ KENT STATE UNIVERSITY
ปริญญาโท คณะเศรษฐศาสตร์ YOUNGSTOWN STATE UNIVERSITY
ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ YOUNGSTOWN STATE UNIVERSITY
ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสริ นิ ธร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผูจ้ ดั การกองทุน บลจ.พรินซิเพิล จากัด
ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การกองทุน บลจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จากัด
นักเศรษฐศาสตร์ บลจ.วรรณ จากัด
แผนกจัดการความเสีย่ ง บลจ.พรินซิเพิล จากัด

ปริญญาโท วิศวกรรมการเงิน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัมสัมชัญ
ผูจ้ ดั การกองทุนฝ่ ายลงทุนต่างประเทศ บลจ. พรินซิเพิล จากัด
ผูจ้ ดั การกองทุนฝ่ ายลงทุนต่างประเทศ บลจ. ไทยพาณิชย์ จากัด
ทีป่ รึกษาการลงทุน บล. เมย์แบงค์ กิมเอ็ง

ปริญญาโท เศรษฐศาตร์การเงิน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผูจ้ ดั การกองทุน บลจ.พรินซิเพิล จากัด
ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การกองทุน บลจ.พรินซิเพิล จากัด
นักกลยุทธ์การลงทุน บล.กสิกรไทย จากัด (มหาชน)
เจ้าหน้าทีว่ เิ คราะห์สนิ เชื่อ ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน)

ปริญญาโท Real Estate Management จาก Royal Institute of Technology (KTH)
ประเทศสวีเดน
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พ.ศ. 2540 - พ.ศ. 2544
ประวัตกิ ารทางาน
พ.ศ. 2562 - ปั จจุบนั
พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2560 - พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2555 - พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2553 - พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2552 - พ.ศ. 2553
พ.ศ. 2547 - พ.ศ. 2550
พ.ศ. 2546 - พ.ศ. 2547
• คุณธนา เชนะกุล, CFA
ประวัตกิ ารศึกษา
พ.ศ. 2551 - 2555
ประวัตกิ ารทางาน
พ.ศ. 2559 - ปั จจุบนั
พ.ศ. 2558 - 2559
พ.ศ. 2556 - 2558

ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาการธนาคารและการเงิน จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
หัวหน้าฝ่ ายการลงทุนทางเลือก บลจ.พรินซิเพิล จากัด
ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การกองทุน สานักงานประกันสังคม
กรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั เธียรสุรตั น์ ลีสซิง่ จากัด
ผูจ้ ดั การกองทุน บลจ.ทหารไทย จากัด
ผูจ้ ดั การกองทุน บลจ.ทิสโก้ จากัด
Investment Manager บริษทั ไทยคาร์ดฟิ ประกันชีวติ จากัด
ผูจ้ ดั การกองทุน บลจ. ธนชาต จากัด
ผูช้ ่วยจัดการกองทุน บลจ. ธนชาต จากัด

ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผูจ้ ดั การกองทุน, บลจ. พรินซิเพิล จากัด
นักวิเคราะห์, สานักงานประกันสังคม
นักวิเคราะห์, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

(7) รายชื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน
ธนาคารทหารไทยธนชาต จากัด (มหาชน)
หรือตัวแทนสนับสนุนการขายอื่นๆ ที่ บลจ. แต่งตัง้
(8) ใครเป็ นผู้ดูแลปรับปรุงรายชื่อผู้ถือหน่ วยลงทุนเพื่ อให้การชาระเงิ นและจัดสรรหน่ วยลงทุนแก่ผ้ถู ือหน่ วยลงทุนเป็ นไป
อย่างถูกต้อง ?
บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พรินซิเพิล จากัด โทรศัพท์ 0-2686-9595
(9) ใครเป็ นผู้เก็บรักษาทรัพย์สินและดูแลบริษทั จัดการให้ปฏิ บตั ิ ตามข้อกาหนดการลงทุนที่ตกลงไว้ ?
ธนาคาร สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2724-5490, 0-2724-5207
นอกจากหน้าทีต่ ามที่กาหนดไว้ในสัญญาแต่งตัง้ ผูด้ ูแลผลประโยชน์ยงั มีหน้าทีต่ ามกฎหมายในการรักษาประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วย
ลงทุนด้วย
ช่องทางที่ผ้ลู งทุนสามารถทราบข้อมูลเพิ่ มเติ มเกี่ยวกับกองทุนรวมนี้
บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พรินซิเพิล จากัด
โทรศัพท์ 0-2686-9500 หรือ 0-2686-9595 หรือทางโทรสาร 0-2657-3166
Website : www.principal.th

กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล หุน้ เกาหลี
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ตารางแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ซื้อ หรือผู้ถือหน่ วยลงทุน หรือกองทุนรวม

ค่าธรรมเนี ยมและค่าใช้จ่าย
ที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม*
1. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทัง้ หมดที่
ประมาณการได้
(ร้อยละต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ)**
o ค่าธรรมเนียมการจัดการ
o ค่าธรรมเนียมผูด้ ูแลผลประโยชน์
o ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน
2. ค่าใช้จ่ายอื่น
o ค่าสอบบัญชี
o ค่าธรรมเนียมทีป่ รึกษาการลงทุน
o ค่าประกาศ NAV
o ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนจัดตัง้ กองทุน
o ค่าธรรมเนียมธนาคาร
o ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
o ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์
-ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก
-หลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก

อัตราตามที่ระบุ
ไว้ในโครงการ

รอบบัญชี (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สิน ต่อปี )
ตัง้ แต่วนั ที่่ 1 มิ.ย. ตัง้ แต่วนั ที่่ 1 มิ.ย. ตัง้ แต่วนั ที่่ 1 มิ.ย.
2563 - 31 พ.ค. 2564 2562 - 31 พ.ค. 2563 2561 - 31 พ.ค. 2562
เก็บจริง*,**
เก็บจริง*,**
เก็บจริง*,**

ไม่เกินร้อยละ 5.35

2.42

2.37

2.38

ไม่เกินร้อยละ 1.61
ไม่เกินร้อยละ 0.11
ไม่เกินร้อยละ 0.75
ไม่เกินร้อยละ 2.88
ตามทีจ่ ่ายจริง
ไม่มี
ตามทีจ่ ่ายจริง
ตามทีจ่ ่ายจริง
ตามทีจ่ ่ายจริง
ตามทีจ่ ่ายจริง

1.60
0.03
0.53
0.26
0.23
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
0.02
0.01

1.60
0.03
0.54
0.20
0.19
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
0.01

1.60
0.03
0.54
0.21
0.20
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
0.01

ตามทีจ่ ่ายจริง
ตามทีจ่ ่ายจริง

ไม่มี
ไม่มี

ไม่มี
ไม่มี

ไม่มี
ไม่มี

หมายเหตุ * ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้รวมภาษีมูลค่าเพิม่ ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอ่นื ใดในทานองเดียวกัน (ถ้ามี) ไว้แล้ว
** ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ จากการซื้อขายหลักทรัพย์
ค่าธรรมเนี ยมและค่าใช้จ่ายที่ เรียกเก็บจากกองทุนรวม
o ค่าธรรมเนียมการขายหน่วย
o ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วย
o ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน
o ค่าธรรมเนียมการโอนหน่ วยลงทุน
o ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
o ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ (เก็บเข้ากองทุน)

ร้อยละของมูลค่าหน่ วยลงทุน
อัตราตามโครงการ
อัตราที่เก็บจริง
ไม่เกินร้อยละ 2.14
ร้อยละ 1.50
ไม่เกินร้อยละ 1.07
ยกเว้น
ตามเงื่อนไขการขายและรับซื้อคืน
ตามเงื่อนไขการขายและรับซื้อคืน
หน่วยลงทุน
หน่วยลงทุน
ตามทีน่ ายทะเบียนเรียกเก็บ
ตามทีน่ ายทะเบียนเรียกเก็บ
ตามทีน่ ายทะเบียนเรียกเก็บ
ตามทีน่ ายทะเบียนเรียกเก็บ
ตามทีน่ ายทะเบียนเรียกเก็บ
ตามทีน่ ายทะเบียนเรียกเก็บ

• อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน : ร้อยละ 100.00
• Port Folio Duration : • ผลขาดทุนสูงสุดตัง้ แต่จดั ตัง้ กองทุน : ร้อยละ -56.80

กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล หุน้ เกาหลี
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ค่าธรรมเนี ยมและค่าใช้จ่ายรวมทัง้ หมดที่ ประมาณการได้

อัตราตามที่ระบุไว้ในโครงการ

เก็บจริง

o ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์

ตามทีจ่ ่ายจริง
0.07%
หมายเหตุ *ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ได้รวมภาษีมูลค่าเพิม่ ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอ่นื ใด และภาษีดงั กล่าวจะถือเป็ นภาระของ
กองทุนรวม

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิ น และการก่อภาระผูกพัน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564
มูลค่าตามราคาตลาด
(บาท)*1
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ
เงินฝากธนาคาร
37,309.14
เงินฝากธนาคารสกุลต่างประเทศ
3,748.10
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ
หน่วยลงทุน*2
13,364,122.65
อื่น ๆ
ทรัพย์สนิ อื่น
14,852.78
หนี้สนิ อื่น
(59,422.57)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
13,360,610.10
*1 มูลค่าตามราคาตลาดทีร่ วมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว
หมายเหตุ :
*2 หน่วยลงทุนกองทุน MIRKOEU LX Fund

รายงานสรุปจานวนเงิ นลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงิ นฝากหรือตราสารกึ่งหนี้ กึ่งทุน ของกองทุนรวม
มูลค่าตาม
กลุ่มของตราสาร
ราคาตลาด
(บาท)*
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ
- ตราสารภาครัฐไทย
- ไม่มี - ตราสารภาครัฐต่างประเทศ
- ไม่มี (ข) ตราสารทีธ่ นาคารทีม่ ีกฎหมายเฉพาะจัดตัง้ ขึน้ ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษทั เงินทุน
เป็ นผูอ้ อก ผูส้ ั ่งจ่าย ผูร้ บั รอง ผูร้ บั อาวัล ผูส้ ลักหลัง หรือ ผูค้ ้าประกัน
41,057.24
(ค) ตราสารทีม่ อี นั ดับความน่ าเชื่อถืออยู่ในอันดับทีส่ ามารถลงทุนได้ (investment grade)
- ไม่มี (ง) ตราสารทีม่ อี นั ดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ ากว่ าอันดับที่สามารถลงทุนได้
(investment grade) หรือตราสารทีไ่ ม่ได้รบั การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
- ไม่มี สัดส่วนเงิ นลงทุนขัน้ สูง (upper limit) ที่บริษทั จัดการคาดว่าจะลงทุนในตราสารกลุ่ม (ง)15% NAV
หมายเหตุ :* มูลค่าตามราคาตลาดทีร่ วมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว

กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล หุน้ เกาหลี

% NAV
0.28
0.03
100.03
0.11
(0.44)
100.00

% NAV

- ไม่มี - ไม่มี 0.31
- ไม่มี - ไม่มี -
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ประเภท

1 เงินฝาก
ธนาคาร
2 เงินฝาก
ธนาคารสกุล
ต่างประเทศ
หมายเหตุ :

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่ าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port
ผูค้ ้า/
ผู้
อันดับ
วันครบ
จานวนเงินต้น/
ผูอ้ อก
รับรอง/
ความ
กาหนด
มูลค่าหน้าตั ๋ว
ผูส้ ลัก
น่าเชื่อถือ
หลัง
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จากัด
A37,262.49
(มหาชน)
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จากัด
A3,748.10
(มหาชน)
*1

มูลค่าตาม
ราคาตลาด *1
37,309.14
3,748.10

มูลค่าตามราคาตลาดทีร่ วมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว

คาอธิ บายการจัดอันดับเครดิ ตตราสารหนี้ ระยะกลางและยาวมีอายุตงั ้ แต่ 1 ปี ขึ้นไป
ของสถาบันการจัดอันดับความน่ าเชื่อถือ TRIS Rating
AAA

อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสีย่ งต่ าทีส่ ุด บริษัทมีความสามารถในการชาระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รบั ผลกระทบ
น้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิง่ แวดล้อมอื่นๆ

AA

มีค วามเสี่ย งต่ า มาก บริษัท มีค วามสามารถในการชาระดอกเบี้ ย และคืน เงิน ต้ น ในเกณฑ์ สูงมาก แต่ อ าจได้รบั ผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิง่ แวดล้อมอื่นๆ มากกว่าอันดับเครดิตทีอ่ ยู่ในระดับ AAA

A

มีค วามเสี่ย งในระดับต่ า บริษัท มีค วามสามารถในการชาระดอกเบี้ ย และคื น เงิน ต้ น ในเกณฑ์ สูง แต่ อ าจได้ร ับผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิง่ แวดล้อมอื่นๆ มากกว่าอันดับเครดิตทีอ่ ยู่ในระดับสูงกว่า

BBB

มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง บริษทั มีความสามารถในการชาระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ทเี่ พี ยงพอ แต่มคี วามอ่อนไหวต่อการ
เปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิง่ แวดล้อมอื่นๆ มากกว่า และอาจมีความสามารถในการชาระหนี้ทอี่ ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับ
เครดิตทีอ่ ยู่ในระดับสูงกว่า

BB

มีความเสีย่ งในระดับสูง บริษทั มีความสามารถในการชาระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ ต่ากว่าระดับปานกลาง และจะได้รบั ผลกระทบ
จากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อ มอื่นๆ ค่ อนข้างชัดเจน ซึ่งอาจส่งผลให้ค วามสามารถในการชาระหนี้อยู่ใน
เกณฑ์ทไี่ ม่เพียงพอ

B

มีความเสีย่ งในระดับสูงมาก บริษทั มีความสามารถในการชาระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ ต่ า และอาจจะหมดความสามารถหรือ
ความตัง้ ใจในการชาระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิง่ แวดล้อมอื่นๆ

C

มีความเสีย่ งในการผิดนัดชาระหนี้สูงที่สุด บริษัทไม่มีความสามารถในการชาระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตามกาหนดอย่างชัดเจน โดยต้อง
อาศัยเงื่อนไขทีเ่ อื้ออานวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิง่ แวดล้อมอื่นๆ อย่างมากจึงจะมีความสามารถในการชาระหนี้ได้

D

เป็ นระดับทีอ่ ยู่ในสภาวะผิดนัดชาระหนี้ โดยผูอ้ อกตราสารหนี้ไม่สามารถชาระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกาหนด

หมายเหตุ : อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่ อท้าย เพื่อจ าแนกความแตกต่างของคุ ณภาพของอันดับ
เครดิตภายในระดับเดียวกัน

กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล หุน้ เกาหลี
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ผลการดาเนิ นงานของกองทุนรวม
ผลการดาเนิ นงานสิ้นสุด
ณ วันที่ 31 พค. 2564
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)

ผลการดาเนิ นงานย้อนหลัง
นับจากวัน
เริ่มโครงการ 3 เดือน
6 เดือน
1 ปี
3 ปี
5 ปี
(17 มิ.ย. 57) (19 ก.พ. 64) (27 พ.ย. 63) (29 พ.ค. 63) (25 พ.ค. 61) (27 พ.ค. 59)
10.4742*

10.5749

8.8362**

6.4569

9.8688

8.5842

กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล หุน้ เกาหลี

0.67%

3.50%

19.08%

61.79%

2.56%

4.07%

ตัวชี้วดั (Benchmark)

5.06%

2.20%

25.17%

74.25%

7.25%

8.40%

หมายเหตุ : - เอกสารการวัดผลการดาเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จดั ทาตามมาตรฐานการวัดผลการดาเนินงานของกองทุนรวม
ของสมาคมบริษทั จัดการลงทุน
- ตัวชี้วดั (Benchmark) คือ
1. ดัชนี MSCI Korea 25/50 ในสกุลเงิน USD ปรับด้วยต้นทุนการป้ องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่า
สกุลเงินบาท ณ วันทีล่ งทุน ประมาณร้อยละ 50
2. ดัชนี MSCI Korea 25/50 ในสกุล เงิน USD ปรับด้ว ยอัต ราแลกเปลี่ย นเพื่อเทียบกับค่าสกุลบาท ณ วั นที่คานวณ
ผลตอบแทน ประมาณร้อยละ 50
* NAV ณ วันที่ 28 พ.ค. 2564
** NAV ณ วันที่ 25 พ.ย. 2563
ผลการดาเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็ นสิง่ ยืนยันถึงผลการดาเนินงานในอนาคต
ผลการดาเนิ นการย้อนหลัง

กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล หุน้ เกาหลี
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ผลการดาเนินงานในอดีตมิได้เป็ นสิง่ ยืนยันถึงผลการดาเนินงานในอนาคต
Source : Fund Fact sheets from Blackrock, data as of 31 May 2021
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ภาคผนวก
รายละเอียดเพิ่ มเติ ม
iShare MSCI South Korea ETF
มีผลตัง้ แต่วนั ที่ 5 ตุลาคม 2563 เป็ นต้นไป
กองทุนหลักทีก่ องทุนจะลงทุนคือ iShare MSCI South Korea ETF มีรายละเอียดต่อไปนี้
ชื่อกองทุน
: iShare MSCI South Korea ETF
ประเภท
: กองทุนรวมตราสารทุน (ETF)
อายุโครงการ
: ไม่กาหนด
วันจัดตัง้ กองทุน
: 9 พฤษภาคม 2000
จดทะเบียนในประเทศ
: สหรัฐอเมริกา (UNITED STATES)
สกุลเงินของกองทุน
: USD
วันทาการซื้อขาย
: ทุกวันทาการซื้อขายในประเทศสหรัฐอเมริกา
บริษทั จัดการ
: BlackRock Investments, LLC
ผูบ้ ริหารเงินลงทุน
: BlackRock Fund Advisors
ผูเ้ ก็บรักษาทรัพย์สนิ ของกองทุน
: State Street Bank and Trust Company
วัตถุประสงค์
: กองทุนมีวตั ถุประสงค์มุ่งลงทุนในตราสารทุนที่เป็ นส่วนประกอบดัชนีตราสารทุนประเทศเกาหลี
ใต้
นโยบายการลงทุน
: กองทุนมุ่งลงทุนให้เป็ นไปตามดัชนี MSCI Korea 25/50 (ดัชนีอ้างอิง) ซึ่งประกอบไปด้วยหุ้นที่
ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เกาหลี
ดัชนี ที่อ้างอิงคือดัชนี ที่ถ่ วงน้ า หนั กด้วยมู ลค่ าหลักทรัพ ย์ตามราคาตลาด(free float adjusted
market capitalization-weighted) การกาหนดน้าหนักต่อผูอ้ อกหลักทรัพย์แต่ละรายไม่เกิน 25%
ของน้ าหนักดัช นีอ้างอิง และน้ าหนักของผู้ออกแต่ ละรายที่เกิน 5% รวมทัง้ หมดจะต้องไม่เกิน
50% ของน้ าหนักดัชนีอ้างอิง ดัชนี อ้างอิงจะรวมถึงบริษัท ขนาดใหญ่แ ละขนาดกลาง ซึ่งอาจมี
การเปลี่ยนแปลงได้เมื่อเวลาผ่านไป
กองทุนจะลงทุนอย่างน้อย 80% ของทรัพย์สนิ ในหลักทรัพย์ของดัชนีอ้างอิง และใน depositary
receipts ที่ เป็ นตั ว แทนของหลั ก ทรัพ ย์ ใ นดัชนี อ้ า งอิง ส่ ว นที่ เ หลือ กองทุ น อาจไปลงทุ น ใน
หลัก ทรัพ ย์ ที่ไม่ ไ ด้เป็ น ส่ วนประกอบของดัชนี อ้า งอิงที่บริษัท จัด การเชื่อ ว่า จะช่ว ยให้ก อง ทุ น
เป็ นไปตามดัชนีอ้างอิง และการลงทุนอื่นๆซึ่งรวมถึงสัญญาฟิ วเจอร์ ออปชันบนสั
่
ญญาฟิ วเจอร์
ออปชัน่ และสวอปประเภทอื่นๆซึ่งเกี่ยวข้องกับดัชนีอ้างอิง เงินสด และตราสารเทียบเท่าเงินสด
รวมถึงหน่วยลงทุนของกองทุนตลาดเงิน (Money Market Funds)
กองทุนมุ่งให้ผลตอบแทนเป็ นไปตามดัชนีอ้างอิงก่อนค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของกองทุน
การจ่ายเงินปั นผล
: มี
ตัวชี้วดั ของกองทุน (Benchmark) : MSCI Korea 25/50 Index (Bloomberg Index ticker : M1KR2550)
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของกองทุนรวม
ค่าธรรมเนียมรวม
: 0.59%
Bloomberg ticker
: EWY US Equity
ISIN code
: US4642867729
CUSIP
: 464286772
กองทุน iShare MSCI South Korea ETF ที่จดทะเบียนในประเทศสหรัฐอเมริกา เป็ นกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทัวไป
่ (Retail Fund)
ซึ่งเป็ น สมาชิก สามัญ ของ International Organizations of Securities Commission (IOSCO) โดยมิไ ด้เป็ นกองทุ น รวมประเภท
เฮ็จฟั นด์ (hedge Fund)
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รายละเอียดของกองทุน iShare MSCI South Korea ETF แปลมาจากหนังสือชี้ชวน (Master Prospectus) ของกองทุนหลัก ท่าน
สามารถดูขอ้ มูลของกองทุนหลักเพิม่ เติมได้ท:ี่ https://www.ishares.com/us/products/239681/ishares-msci-south-korea-cappedetf
ข้อความในส่วนกองทุนหลักได้ถูกเลือกมาเฉพาะส่วนที่สาคัญซึ่งแปลมาจากฉบับภาษาอังกฤษ ดังนัน้ กรณีทมี่ ีความไม่สอดคล้องหรือ
แตกต่างกับทางต้นฉบับภาษาอังกฤษ ให้ถอื ตามต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็ นเกณฑ์
อนึ่ง กองทุนหลักอาจมีการแก้ไขเพิม่ เติม หรือเปลี่ยนแปลงการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ของกองทุนหลักได้ หรือใน
กรณีที่กองทุนหลักมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลต่างๆ หรือมีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการ ซึ่ง บริษัทจัดการเห็นว่าไม่ส่งผลกระทบ
อย่างมีนัยสาคัญ บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิที่จะแก้ไข/เพิม่ เติม/เปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของกองทุนหลักโดยถือ
ว่าได้รบั ความเห็นชอบจากผูถ้ อื หน่วยลงทุนแล้ว โดยจะแจ้งให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนทราบตามทีป่ ระกาศสานักงาน ก.ล.ต. กาหนด
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รายละเอียดเพิ่ มเติ ม
Mirae Asset Global Discovery Fund-Mirae Asset Korea Equity Fund
ตัง้ แต่จดั ตัง้ กองทุน จนถึงวันที่ 4 ตุลาคม 2563
กองทุนหลักทีก่ องทุนจะลงทุนคือ Mirae Asset Global Discovery Fund-Mirae Asset Korea Equity Fund มีรายละเอียดต่อไปนี้
ชื่อกองทุน
: Mirae Asset Global Discovery Fund-Mirae Asset Korea Equity Fund
ประเภท
: กองทุนรวมตราสารทุน
อายุโครงการ
: ไม่กาหนด
วันจัดตัง้ กองทุน
: 22 กรกฎาคม 2551 (Class I USD จัดตัง้ เมื่อ 2 กันยายน 2551)
จดทะเบียนในประเทศ
: ลักแซมเบอร์ก
สกุลเงินของกองทุน
: US dollars
วันทาการซื้อขาย
: ทุกวันทาการของธนาคารในประเทศลักแซมเบอร์ก
บริษทั จัดการ
: Mirae Asset Global Investments Co Ltd
ผูด้ ูแลผลประโยชน์
: Citibank International plc. (Luxembourg branch)
นโยบายการลงทุน
: กองทุนจะลงทุนในตราสารทุน และ ตราสารทีเ่ กี่ยวข้องกับตราสารทุน ทีเ่ ป็ นของบริษทั ที่
จดทะเบียนในประเทศเกาหลี หรือทาธุรกิจส่วนใหญ่ในประเทศเกาหลี
กองทุนอาจลงทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพในการ
บริหารพอร์ตการลงทุน (Efficient Portfolio Management) และอาจลงทุนในสัญญาซื้อ
ขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อป้ องกันความเสีย่ งตามดุลยพินิจของ
ผูจ้ ดั การกองทุน
การจ่ายเงินปั นผล
: ไม่มี
ตัวชี้วดั ของกองทุน (Benchmark)
: KOSPI Index
1) ดัชนี KOSPI Index เป็ นดัชนีทปี่ ระกอบไปด้วยหุน้ สามัญทุกตัวทีจ่ ดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศเกาหลี โดยใช้วธิ ถี ่วงน้าหนักตาม Market cap. โดยเริม่
คานวณ ค่าฐาน 100 ตัง้ แต่วนั ที่ 4 มกราคม 2523
2) ดัชนี KOSPI Index มีการเผยแพร่ขอ้ มูลและแสดงค่าดัชนีอย่างต่อเนื่องผ่านสื่อทีน่ ัก
ลงทุนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ ผ่านทาง เวปไซต์ http://eng.krx.co.kr/
ค่าธรรมเนี ยมและค่าใช้จ่ายของกองทุนรวม
Management Company Fee
: ไม่เกินร้อยละ 0.05 ต่อปี / ไม่ต่ากว่า 15,000 EUR
Management fee
: ไม่เกินร้อยละ 1.00 ต่อปี
Administrative fee
: ไม่เกิน 0.04 ต่อปี
ค่าธรรมเนี ยมที่เรียกเก็บจากผู้ลงทุน
ค่าธรรมเนียมซื้อหน่วยลงทุน
: 1.00% (ยกเว้น)
ค่าธรรมเนียมขาย
: 1.00% (ยกเว้น)
กองทุน Mirae Asset Global Discovery Fund-Mirae Asset Korea Equity Fund ทีจ่ ดทะเบียนในประเทศลักแซมเบอร์ก เป็ นกองทุนรวม
เพื่อผูล้ งทุนทัวไป
่ (retail fund) และเป็ นกองทุนทีจ่ ดั ตัง้ ตามระเบียบของ UCITS III (Undertakings for Collective Investment in
Transferable Securities III) ภายใต้กฎหมายทีเ่ กี่ยวข้องของประเทศลักแซมเบอร์ก ซึ่งเป็ นสมาชิกสามัญของ International
Organizations of Securities Commission (IOSCO) โดยมิได้เป็ นกองทุนรวมประเภทเฮ็จฟั นด์ (hedge fund) รายละเอียดของกองทุน
Mirae Asset Global Discovery Fund-Mirae Asset Korea Equity Fund แปลมาจากหนังสือชี้ชวน (Master Prospectus) ของกองทุน
หลัก ท่านสามารถดูขอ้ มูลของกองทุนหลักเพิม่ เติมได้ที่ www.miraeasset.com.hk
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ตารางแสดงวันหยุดทาการซื้อ / ขายคืน / สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนของ
กองทุนเปิ ดพรินซิ เพิ ล หุ้นเกาหลี
(ประจาปี 2564)
(TH, US)
วันที่ 1 มกราคม
วันที่ 18 มกราคม
วันที่ 12 กุมภาพันธ์
วันที่ 15 กุมภาพันธ์
วันที่ 26 กุมภาพันธ์
วันที่ 2 เมษายน
วันที่ 6 เมษายน
วันที่ 13 เมษายน
วันที่ 14 เมษายน
วันที่ 15 เมษายน
วันที่ 3 พฤษภาคม
วันที่ 4 พฤษภาคม
วันที่ 26 พฤษภาคม
วันที่ 31 พฤษภาคม
วันที่ 3 มิถุนายน
วันที่ 5 กรกฎาคม
วันที่ 26 กรกฎาคม
วันที่ 28 กรกฎาคม
วันที่ 12 สิงหาคม
วันที่ 6 กันยายน
วันที่ 24 กันยายน
วันที่ 11 ตุลาคม
วันที่ 13 ตุลาคม
วันที่ 22 ตุลาคม
วันที่ 11 พฤศจิกายน
วันที่ 25 พฤศจิกายน
วันที่ 26 พฤศจิกายน
วันที่ 6 ธันวาคม
วันที่ 10 ธันวาคม
วันที่ 24 ธันวาคม
วันที่ 31 ธันวาคม
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วันขึน้ ปี ใหม่, วันหยุดทาการของประเทศสหรัฐอเมริกา
วันหยุดทาการของประเทศสหรัฐอเมริกา
วันหยุดประเทศไทย (ประกาศเพิม่ กรณีพเิ ศษ)
วันหยุดทาการของประเทศสหรัฐอเมริกา
วันมาฆบูชา
วันหยุดทาการของประเทศสหรัฐอเมริกา
วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ าจุฬาโลกมหาราช และวันทีร่ ะลึกมหาจักรีบรม
ราชวงศ์
วันสงกรานต์
วันสงกรานต์
วันสงกรานต์
วันหยุดชดเชยวันแรงงานแห่งชาติ
วันฉัตรมงคล
วันวิสาขบูชา
วันหยุดทาการของประเทศสหรัฐอเมริกา
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทดิ า พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
วันหยุดทาการของประเทศสหรัฐอเมริกา
วันหยุดชดเชยวันอาสาฬหบูชา
วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสนิ ทรมหาวชิราลง
กรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หวั
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ ์ พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพนั ปี หลวง และวันแม่แห่งชาติ
วันหยุดทาการของประเทศสหรัฐอเมริกา
วันหยุดประเทศไทย (ประกาศเพิม่ กรณีพเิ ศษ)
วันหยุดทาการของประเทศสหรัฐอเมริกา
วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมพิ ลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร
วันหยุดชดเชยวันปิ ยมหาราช
วันหยุดทาการของประเทศสหรัฐอเมริกา
วันหยุดทาการของประเทศสหรัฐอเมริกา
วันหยุดทาการของประเทศสหรัฐอเมริกา
วันหยุดชดเชยวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมพิ ลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
วันรัฐธรรมนูญ
วันหยุดทาการของประเทศสหรัฐอเมริกา
วันสิ้นปี
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กองทุนเปิ ดพรินซิ เพิ ล หุ้นเกาหลี เป็ นนิ ติบุคคลแยกต่างหากจากบริษทั จัดการ ดังนัน้ บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน
พริ น ซิ เพิ ล จ ากัด จึ งไม่ มี ภ าระผูก พัน ในการชดเชยผลขาดทุ น ของกองทุ น เปิ ดพริ น ซิ เ พิ ล หุ้น เกาหลี ทัง้ นี้ ผลการ
ดาเนิ นงานของกองทุนเปิ ดพรินซิ เพิ ล หุ้นเกาหลี ไม่ได้ขึ้นอยู่กบั สถานะทางการเงิ นหรือผลการดาเนิ นงานของบริ ษัท
หลักทรัพย์จดั การกองทุน พรินซิ เพิ ล จากัด
ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวมนี้ เมื่อมีความเข้าใจในความเสี่ยงของสัญญาซื้อขายล่วงหน้ า และผู้ลงทุนควรพิ จารณา
ความเหมาะสมของการลงทุน โดยคานึ งถึงประสบการณ์ การลงทุน วัตถุประสงค์การลงทุน และฐานะการเงิ นของผู้
ลงทุนเอง
ในกรณี ที่ผ้สู นใจลงทุน ต้องการทราบข้อมูลเพิ่ มเติ ม ผู้สนใจลงทุนสามารถขอหนังสื อชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการได้ ที่
บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พรินซิ เพิ ล จากัด หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
บริ ษัท จัดการอาจลงทุ น ในหลัก ทรัพ ย์ห รือ ทรัพ ย์สิน อื่ น เพื่ อ บริ ษัท จัดการเช่ น เดี ย วกัน กับ ที่ บ ริ ษัท จัดการลงทุ น ใน
หลัก ทรัพ ย์ ห รื อ ทรัพ ย์ สิ น อื่ น เพื่ อ กองทุ น เปิ ด โดยบริ ษั ท จัดการจะจัด ให้ มี ร ะบบงานที่ ป้ องกัน ความขัดแย้ ง ทาง
ผลประโยชน์ เพื่ อให้ เกิ ดความเป็ นธรรมต่ อผู้ถื อหน่ วยลงทุ น ทัง้ นี้ ผู้ลงทุ นสามารถขอดูข้อ มูล การลงทุน เพื่ อบริ ษัท
จัดการได้ที่บริษทั จัดการ และสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูข้อมูลที่อาจมีผลต่อการตัดสิ นใจลงทุน เช่น การทาธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ที่สานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือโดยผ่านเครือข่ายอิ นเตอร์เน็ตของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. http://www.sec.or.th/
บริษัทจัดการอนุญาตให้พนั กงานลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อตนเองได้ โดยจะต้องปฏิ บตั ิ ตามจรรยาบรรณและประกาศ
ต่างๆ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกาหนด และจะต้องเปิ ดเผยการลงทุนดังกล่าวให้บริ ษทั จัดการทราบ เพื่อที่บริ ษัท
จัดการจะสามารถกากับและดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงานได้
ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สิทธิ ออกเสียงและการดาเนิ นการใช้สิ ทธิ ออกเสี ยงได้ที่ทาการของบริ ษัท
จัดการหรือโดยผ่านเครือข่ายอิ นเตอร์เน็ตของบริษทั จัดการ www.principal.th และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่
ได้รบั การแต่งตัง้ จากบริษทั จัดการ
บริ ษัทจัดการและ/ หรือผู้ส นับสนุน การขายและรับซื้ อคื นหน่ วยลงทุนที่ บริ ษัทจัดการแต่ง ตัง้ อาจพิ จารณาขอข้อมู ล
เอกสาร หลักฐาน เพิ่ มเติ มจากผู้สนใจสั ่งซื้อหน่ วยลงทุน หรือผู้ถือหน่ วยลงทุนของกองทุ น หรือบุคคลที่ เกี่ยวข้องกับ
ผู้ลงทุนตามคาจากัดความของกฎหมายหรือตามที่หน่ วยงานที่มีอานาจกาหนด ทัง้ ก่อน และหรือภายหลังการลงทุนใน
กองทุนไปแล้ว ทัง้ นี้ เพือ่ ให้เป็ นไปตามกฎหมายการป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงินของประเทศไทย และประเทศ
อื่นที่ เกี่ยวข้อง หรือเพื่อให้เป็ นไปตามแนวทางปฏิ บตั ิ หรือการตี ความ หรือการสั ่งการของหน่ วยงานผู้มีอานาจ ทัง้ นี้
บริษทั จัดการและผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่ วยลงทุนมีหน้ าที่ ต้องทาความรู้จกั ตัวตนของลูกค้า (Know Your
Client: KYC) และการพิ สูจน์ ทราบลูกค้า (Client Due Diligence : CDD)โดยผู้สนใจสั ่งซื้อหน่ วยลงทุน หรือผู้ถือหน่ วย
ลงทุ นของกองทุนมีหน้ าที่ แจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูลเกี่ยวกับการรู้จกั ตัวตนของลูก ค้ า (KYC) และการพิ สูจน์ ทราบ
ลูกค้า (CDD) ให้บริษทั จัดการและหรือผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่ วยลงทุนทราบ โดยตามแนวทางปฏิ บตั ิ ของ
กฎหมายที่ เกี่ ยวข้ องกับ การฟอกเงิ นดังกล่ าว บริ ษัทจัดการและหรือผู้สนั บ สนุน การขายและรับซื้ อคืน หน่ วยลงทุ น
จาเป็ นต้องดาเนิ นการตามกฎหมายครอบคลุมทัง้ การเปิ ดบัญชี เพื่อใช้บริการใหม่ การทาธุรกรรมของลูกค้าเดิ ม และ
การทบทวนข้อมูลลูกค้ า ให้เป็ นปั จ จุบนั เป็ นระยะๆ รวมทัง้ การดาเนิ นการอื่นๆ ตามที่ หน่ วยงานผู้มีอานาจกาหนด
แนวทาง
ผู้ล งทุ น สามารถสอบถามข้ อ มู ล เพิ่ ม เติ ม และรับ หนั ง สื อ ชี้ ช วนและโครงการและข้ อ ผูก พัน ได้ ที่ บ ริ ษั ท จัดการและ
ผู้สนับ สนุน การขายและรับ ซื้อคืน หน่ วยลงทุน บริ ษัทหลักทรัพย์จ ัดการกองทุน พริ น ซิ เพิ ล จากัด ที่ ที่ อ ยู่ 44 อาคาร
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ชัน้ 16 ถนนหลังสวน แขวงลุมพิ นี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ : 0-2686-9500 หรือ
0-2686-9595 www.principal.th
รวบรวมข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564
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บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พรินซิ เพิ ล จากัด
สอบถามข้อมูลเพิ่ มเติ มได้ที่ 0-2686-9500
www.principal.th
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