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คุณกําลังจะลงทุนอะไร?
นโยบายการลงทุน
1. กองทุนมีนโยบายนําเงินทีไ่ ด้จากการระดมทุนไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Mirae Asset Global Discovery FundMirae Asset Korea Equity Fund เพียงกองทุนเดียว ซึง่ กองทุนหลัก (Master Fund) มีนโยบายลงทุนในตราสารทุน และ
ทีเ่ กีย่ วข้องกับตราสารทุน ทีจ่ ดทะเบียนในประเทศเกาหลี หรือทําธุรกิจส่วนใหญ่ในประเทศเกาหลี ทัง้ นี้ กองทุนจะลงทุน
ในหรือ มีไ ว้ซ่ึงหน่ วยลงทุ น ของกองทุ น Mirae Asset Global Discovery Fund-Mirae Asset Korea Equity Fund ที่จ ด
ทะเบียนในลักเซมเบอร์ก โดยในเบือ้ งต้นนี้กองทุนจะลงทุนเป็ นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ แต่ต่อไปอาจเปลีย่ นเป็ นสกุลเงิน
อื่นได้ บริษทั จัดการจึงขอสงวนสิทธิในการเปลีย่ นแปลงสกุลเงินซือ้ ขายในกองทุนหลักตามความเหมาะสม
2. ส่วนทีเ่ หลืออาจพิจารณาลงทุนในตราสารหนี้ทม่ี ลี กั ษณะคล้ายเงินฝาก เงินฝาก ตราสารหนี้ในประเทศทีม่ อี ายุไม่เกิน 1 ปี
โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อสํารองเงินไว้สําหรับการดําเนินงาน รอการลงทุน หรือรักษาสภาพคล่องของกองทุน และบริษัท
จัดการอาจจะลงทุนในเงินฝากต่างประเทศ รวมทัง้ ลงทุนในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สนิ อื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธอี ่นื
ตามทีร่ ะบุไว้ในโครงการหรือตามทีค่ ณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
3. ในส่วนของการลงทุนในประเทศกองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้ องกันความเสีย่ งจาก
อัตราแลกเปลี่ยน (hedging) โดยขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของผู้จดั การกองทุน ซึ่งพิจารณาจากสภาวะของตลาดการเงินใน
ขณะนัน้ และปั จจัยอื่นทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น ทิศทางของค่าเงิน ค่าใช้จ่ายในการป้ องกันความเสีย่ งเป็ นต้น อย่างไรก็ตามหาก
ผูจ้ ดั การกองทุนพิจารณาว่า การป้ องกันความเสีย่ งอัตราแลกเปลีย่ นอาจไม่เป็ นไปเพื่อประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วย หรือทําให้
ผูถ้ อื หน่วยลงทุนเสียประโยชน์ทอ่ี าจได้รบั ผูจ้ ดั การกองทุนอาจไม่ป้องกันความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ นก็ได้
ทัง้ นี้ ในส่วนของการลงทุนในประเทศจะไม่ลงทุนในหรือมีไว้ซง่ึ ตราสารทีม่ ลี กั ษณะของสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าแฝง
(structured note) รวมถึงตราสารทีม่ อี นั ดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผูอ้ อก (issue/issuer) ตํ่ากว่าทีส่ ามารถลงทุนได้
(non-investment grade) และตราสารทีไ่ ม่ได้รบั การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (unrated securities) และตราสารทุนของ
บริษทั ทีไ่ ม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted securities)
กองทุนมีกลยุทธ์การลงทุน
ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Mirae Asset Global Discovery Fund-Mirae Asset Korea Equity Fund (“กองทุนหลัก”)
เพื่อให้ได้ผลตอบแทนเทียบเคียงกับกองทุนหลัก
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กองทุนรวมนี้ เหมาะกับใคร?
- ผูล้ งทุนทีส่ ามารถรับความผันผวนของราคาหุน้ ทีก่ องทุนหลักไปลงทุน ซึง่ อาจจะปรับตัวเพิม่ สูงขึน้ หรือลดลงจนตํ่ากว่ามูลค่าที่
ลงทุนและทําให้ขาดทุนได้
- ผูท้ ส่ี ามารถลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวทีด่ กี ว่าการลงทุนในตราสารหนี้ทวไป
ั่
- เหมาะสําหรับผูท้ ต่ี อ้ งการแสวงหาโอกาสในการสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารทุน โดยเข้าใจความผันผวนและ
ยอมรับความเสีย่ งของการลงทุนในตราสารทุนในต่างประเทศได้
- บุคคลธรรมดาทีต่ อ้ งการการลงทุนทีผ่ ลตอบแทนไม่เสียภาษี

กองทุนรวมนี้ ไม่เหมาะกับใคร

- ผูล้ งทุนทีเ่ น้นการได้รบั ผลตอบแทนในจํานวนเงินทีแ่ น่นอนหรือรักษาเงินต้นให้อยู่ครบ

ทําอย่างไรหากยังไม่เข้าใจนโยบาย และความเสี่ยงของกองทุนนี้
-

อ่านหนังสือชีช้ วนฉบับเต็มหรือสอบถามผูส้ นับสนุนการขายและบริษทั จัดการ

-

อย่าลงทุนหากไม่เข้าใจลักษณะและความเสีย่ งของกองทุนรวมนี้ดพี อ
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คุณต้องระวังอะไรเป็ นพิเศษ?
-

-

-

-

-

กองทุนหลักลงทุนกระจุกตัวในประเทศเกาหลี ผูล้ งทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสีย่ งของพอร์ตการลงทุนโดยรวม
ของตนเองด้วย
การเปลีย่ นแปลงของอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ โดยกองทุนอาจลงทุนในสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า (Derivatives)
เพื่อป้ องกันความเสีย่ งทีเ่ กีย่ วข้องกับอัตราแลกเปลีย่ นเงินตรา ทีอ่ าจเกิดขึน้ ได้จากการลงทุนในต่างประเทศตามความ
เหมาะสมและสภาวการณ์ในแต่ละขณะขึน้ อยู่กบั ดุลยพินจิ ทีผ่ จู้ ดั การกองทุนเห็นเหมาะสม ซึง่ กองทุนอาจได้รบั ผลขาดทุน
จากอัตราแลกเปลีย่ นหรือได้รบั เงินคืนตํ่ากว่าเงินลงทุนเริม่ แรกได้
กองทุนหลักอาจลงทุนในสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ตอบแทน (Efficient Portfolio Management)
โดยพิจารณาจากสภาวะตลาดในขณะนัน้ กฎข้อบังคับ และปั จจัยอื่นๆทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น ทิศทางของราคาหลักทรัพย์ อัตรา
ดอกเบีย้ อัตราแลกเปลีย่ น และค่าใช้จ่ายในการป้ องกันความเสีย่ งทีเ่ กีย่ วข้อง จึงมีความเสีย่ งมากกว่ากองทุนรวมอื่น
กองทุ น มีแ นวทางการบริห ารจัด การเชิงรุก (Active Management) โดยมีเป้ าหมายชนะดัช นี ม าตรฐาน กองทุ น จึงมี
ความเสีย่ งทีก่ ลยุทธ์การลงทุน การวิเคราะห์หลักทรัพย์ทล่ี งทุน และปั จจัยอื่นๆทีม่ ผี ลต่อการตัดสินใจลงทุนของผูจ้ ดั การ
กองทุน อาจทําให้ไม่บรรลุวตั ถุประสงค์ดงั กล่าว รวมถึงการคัดเลือกหลักทรัพย์ท่กี องทุนจะลงทุน (Security selection
risk) ซึ่งมีโอกาสที่หลักทรัพย์ท่ลี งทุนมีราคาลดลง เนื่องจากการวิเคราะห์หลักทรัพย์ ธุรกิจอุตสาหกรรม แนวโน้มภาวะ
เศรษฐกิจและตลาดทุน หรือศักยภาพโดยเปรียบเทียบกับหุน้ อื่นๆไม่เป็ นไปตามทีไ่ ด้ประเมินไว้
กองทุนหลักอาจลงทุนในหรือมีไว้ซง่ึ สัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า ทีม่ ไิ ด้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อลดความเสีย่ ง ทําให้กองทุนรวมนี้มี
ความเสีย่ งมากกว่ากองทุนรวมอื่นที่ลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง เนื่องจากใช้เงินลงทุนในจํานวนทีน่ ้อยกว่าจึงมี
กําไร/ขาดทุนสูงกว่าการลงทุน ในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง จึงเหมาะสมกับผู้ลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนสูงและรับ
ความเสีย่ งได้สงู กว่าผูล้ งทุนทัวไป
่
เนื่ องจากกองทุ น นี้ เป็ น กองทุ น ที่เน้ น ลงทุ น ในกองทุ น ต่ างประเทศ จึงอาจได้รบั ผลกระทบจากการเปลี่ยนของราคา
หลักทรัพย์ทก่ี องทุนหลักลงทุน ซึง่ เป็ นปั จจัยหลักทีม่ ผี ลกระทบอย่างมีนยั สําคัญต่อเงินลงทุนของผูล้ งทุน

3

ปัจจัยความเสี่ยงที่สาํ คัญ
ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์
ความผันผวนของผลการดําเนินงาน (SD)

<5%

5-10%

10-15%

15-25%

ตํ่า

>25%
สูง

*ค่าSD แสดงความผันผวนของกองทุนย้อนหลัง 5 ปี (หรือตัง้ แต่จดั ตัง้ กองทุน กรณียงั ไม่ครบ5ปี )
ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน
การป้ องกันความเสีย่ ง FX

ทัง้ หมด/เกือบทัง้ หมด

บางส่วน

ดุลยพินจิ

ตํ่า

ไม่ป้องกัน
สูง

ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุนในผูอ้ อกรายใดรายหนึ่ ง
การกระจุกตัวลงทุนในผูอ้ อกตราสาร

≤10%

10-20%

20-50%

50-80%

>80%

(High Issuer Concentration Risk)
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สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน

Mirae Asset Global Discovery Fund-Mirae
Asset Korea Equity Fund (Class I)

Principal Korea Stock Fund
เป็ นข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562

เป็ นข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

ชื่อทรัพย์สินและการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก
ชื่อทรัพย์สิน
Mirae Asset Global Discovery Fund

%ของ
NAV
96.21

บัญชีเงินฝากธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จํากัด
3.72
(มหาชน)
บัญชีเงินฝากธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จํากัด
0.07
(มหาชน) - SGD

หมายเหตุ : เป็ นข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562

ชื่อทรัพย์สิน

%ของ
NAV

Samsung Electronics Co., Ltd.

9.2

SK hynix Inc

7.2

KB Financial Group Inc.

3.9

SK Telecom Co., Ltd.

3.8

Hyundai Motor Company

3.7

หมายเหตุ : เป็ นข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562
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ค่าธรรมเนี ยม
*ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนทีค่ ุณจะได้รบั
ดังนัน้ คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวก่อนการลงทุน *

ค่าธรรมเนี ยมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปี ของ NAV)**

ค่าธรรมเนี ยมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่ วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)
รายการ

สูงสุดไม่เกิ น

ปัจจุบนั

ค่าธรรมเนียมการขาย

ไม่เกินร้อยละ 2.14

1.50

ค่าธรรมเนียมการรับซือ้ คืน

ไม่เกินร้อยละ 1.07

ไม่เรียกเก็บ

ค่าธรรมเนียมการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย
ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิ
ในหน่วยลงทุน

ตามเงื่อนไขการขายและรับซือ้ คืนหน่วย ตามเงื่อนไขการขายและรับซือ้ คืนหน่วย
ลงทุน
ลงทุน
ตามทีน่ ายทะเบียนเรียกเก็บ
ตามทีน่ ายทะเบียนเรียกเก็บ
ตามทีน่ ายทะเบียนเรียกเก็บ

ตามทีน่ ายทะเบียนเรียกเก็บ

หมายเหตุ: ค่าธรรมเนียมเป็ นอัตราทีร่ วมภาษีมลู ค่าเพิม่ ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่นื ใดในทํานองเดียวกันไว้แล้ว
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ผลการดําเนินงานในอดีต
* ผลการดําเนินงานในอดีต มิได้เป็ นสิง่ ยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต *
1. แบบย้อนหลังตามปี ปฏิ ทิน

2. ตัวชี้วดั ที่ใช้เปรียบเทียบผลการดําเนิ นงานของกองทุน :
ดัชนี KOSPI Index ซึ่งเป็ นตัวชี้วดั ของกองทุนหลักโดยอัตราผลตอบแทนข้างต้นจะปรับด้วยอัตรา
แลกเปลี่ยน เพื่อคํานวณผลตอบแทนเป็ นสกุลบาท ณ วันที่คาํ นวณผลตอบแทน

3. กองทุนนี้ เคยมีผลขาดทุนสูงสุดในช่วงเวลา 5 ปี คือ -34.22%
*กรณีกองทุนจัดตัง้ ไม่ครบ 5 ปี จะแสดงค่าทีเ่ กิดขึน้ นับตัง้ แต่จดั ตัง้ กองทุน

4. ความผันผวนของผลการดําเนิ นงาน (Standard Deviation) คือ 13.86% ต่อปี
*กรณีกองทุนจัดตัง้ ไม่ครบ 5 ปี จะแสดงค่าทีเ่ กิดขึน้ นับตัง้ แต่จดั ตัง้ กองทุน

5. ความผันผวนของส่วนต่ างผลการดําเนิ นงานและดัชนี ชี้วดั (Tracking Error : TE) คือ 8.91% ต่อปี
6. ประเภทกองทุนรวมเพื่อใช้ เปรียบเที ยบผลการดําเนิ นงาน ณ จุดขาย คือ Asia Pacific Ex Japan
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7. ผลการดําเนิ นงานย้อนหลังแบบปักหมุด

กองทุน

YTD

3 เดือน Percentile 6 เดือน Percentile

1ปี

Percentile

3ปี

Percentile

5ปี

Percentile

ตัง้ แต่จดั ตัง้
กองทุน

ผลตอบแทนกองทุนรวม

-5.85% -5.70%

95

-5.85%

95

-19.00%

95

-5.16%

95

-6.01%

95

-5.72%

ผลตอบแทนตัวชีว้ ดั
ควาผันผวนของกองทุน
ความผันผวนของตัวชีว้ ดั

-4.91% -5.45%
12.27% 12.05%
13.06% 13.08%

95
50
50

-4.91%
12.27%
13.06%

95
50
50

-17.73%
15.75%
15.48%

95
75
75

-2.05%
15.24%
14.54%

95
95
95

-2.55%
13.86%
14.21%

95
50
75

-2.34%
14.80%
15.99%

*เป็ นข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 คุณสามารถดูขอ้ มูลทีเ่ ป็ นปั จจุบนั ได้ท่ี www.principal.th
ผลตอบแทนทีม่ อี ายุเกินหนึ่งปี จะแสดงเป็ นผลตอบแทนต่อปี

8. ผลการดําเนิ นงานย้อนหลังของกองทุนหลัก

*ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 คุณสามารถดูขอ้ มูลทีเ่ ป็ นปั จจุบนั ได้ท่ี www.principal.th
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ข้อมูลอื่น ๆ
นโยบายการจ่ายเงิ นปันผล
ผูด้ แู ลผลประโยชน์
วันที่จดทะเบียน
อายุโครงการ
จํานวนเงิ นลงทุนของโครงการ
ซื้อและขายคืนหน่ วยลงทุน

ไม่มี
ธนาคาร สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จํากัด (มหาชน)
17 มิถุนายน 2557
ไม่กาํ หนด
1,000 ล้านบาท (ปั จจุบนั 14.77 ล้านบาท)

วันทําการซื้อหน่ วยลงทุน :
(บริษทั จัดการกําหนดให้วนั ทําการซื้อขายหน่วยลงทุนเป็น ทุกวันทําการตัง้ แต่เวลาเริม่ ทําการถึงเวลา 15:30 น.
วันทําการของธนาคารพาณิชย์ไทย และวันทําการของ
มูลค่าขัน้ ตํา่ ของการซื้อครังแรก
้
: 5,000 บาท
ประเทศทีเ่ กีย่ วข้องกับการลงทุน (ถ้ามี) และวันทําการที ่
มูลค่าขัน้ ตํา่ ของการซื้อครังถั
้ ดไป : 5,000 บาท
บริษทั จัดการไม่ได้รบั ผลกระทบจากการรับชําระค่าซื้อขาย วันทําการขายคืนหน่ วยลงทุน:
หลักทรัพย์ทลงทุ
ี ่ น (ถ้ามี) หรือธุรกรรมอืน่ ๆทีเ่ กีย่ วข้องกับ ทุกวันทําการตัง้ แต่เวลาเริม่ ทําการถึงเวลา 15.00 น.
การลงทุนในต่างประเทศของกองทุน (ถ้ามี))
มูลค่าขัน้ ตํา่ ของการขายคืน : ไม่กาํ หนด
ยอดคงเหลือขัน้ ตํา่ : ไม่กาํ หนด
ภายใน 5 วันทําการนับจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สนิ กองทุน (ปั จจุบนั T+6 คือ
6 วันทําการหลังจากวันทํารายการขายคืน) เฉพาะบัญชีธนาคาร CIMBT / SCB
/ KBANK / BAY / TMB / BBL / LHBANK / KK / TBANK
คุณสามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สนิ รายวันได้ท่ี www.principal.th
รายชื่อผูจ้ ดั การกองทุน
รายชื่อ
วันที่เริ่มบริหารกองทุน
คุณวิน พรหมแพทย์
วันทีเ่ ริม่ บริหาร 1 กันยายน 2558
คุณวิทยา เจนจรัสโชติ
วันทีเ่ ริม่ บริหาร 17 มิถุนายน 2557
คุณวิรยิ า โภไคศวรรย์
วันทีเ่ ริม่ บริหาร 2 พฤษภาคม 2560
คุณปณิธิ จิตรีโภชน์
วันทีเ่ ริม่ บริหาร 29 พฤศจิกายน 2560
คุณธนา เชนะกุล
วันทีเ่ ริม่ บริหาร 17 เมษายน 2561
คุณวรุณ ทรัพย์ทวีกุล
วันทีเ่ ริม่ บริหาร 2 พฤษภาคม 2561
PTR
0.0000
กรณีกองทุนรวมทีจ่ ดทะเบียนจัดตัง้ ไม่ถงึ 1 ปี จะแสดงค่าทีเ่ กิดขึน้ จริงในช่วงเวลาตัง้ แต่วนั ที ่
จดทะเบียนถึงวันทีร่ ายงาน

ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
ติ ดต่อสอบถามรับหนังสือชี้ชวน
ร้องเรียน

ธนาคาร ทหารไทย จํากัด (มหาชน)
บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พรินซิเพิล จํากัด
หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนที่ บลจ.พรินซิเพิล แต่งตัง้
บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พรินซิเพิล จํากัด
ทีอ่ ยู่ : ทีอ่ ยู่ 44 อาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ชัน้ 16 ถนนหลังสวน
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ : 0-2686-9500 หรือ 0-2686-9595
Website : www.principal.th
30
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ธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิ ดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์
-

คุณสามารถตรวจสอบธุรกรรมทีอ่ าจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ได้ท่ี www.principal.th

การลงทุนในหน่ วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทัง้ ไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุม้ ครองของสถาบันคุม้ ครองเงินฝาก จึงมีความเสีย่ ง
จากการลงทุนซึง่ ผูล้ งทุนอาจไม่ได้รบั เงินลงทุนคืนเต็มจํานวน
ได้รบั อนุมตั จิ ดั ตัง้ และอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของสํานักงาน ก.ล.ต.
การพิจารณาร่างหนังสือชีช้ วนในการเสนอขายหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มไิ ด้เป็ นการแสดงว่าสํานักงาน ก.ล.ต. ได้รบั รอง
ถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชีช้ วนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนทีเ่ สนอขายนัน้
ทัง้ นี้ บริษทั จัดการกองทุนรวมได้สอบทานข้อมูลในหนังสือชีช้ วนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 แล้วด้วยความ
ระมัดระวังในฐานะผูร้ บั ผิดชอบในการดําเนินการของกองทุนรวมและขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้องไม่เป็ นเท็จ และไม่ทาํ ให้
ผูอ้ ่นื สําคัญผิด
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คําอธิบายเพิ่มเติม /คําเตือน
ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ (Market Risk)
กรณี กองทุนรวมตราสารทุน หมายถึง ความเสีย่ งที่มูลค่าของหลักทรัพย์ท่กี องทุนรวมลงทุนจะเปลี่ยนแปลงเพิม่ ขึน้ หรือลดลงจาก
ปั จจัยภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปั จจัยทางการเมืองทัง้ ในและต่ างประเทศ เป็ นต้น ซึ่งพิจารณาได้จากค่า standard
deviation (SD) ของกองทุ น รวม หากกองทุ น รวมมีค่ า SD สูง แสดงว่ากองทุ น รวมมีค วามผัน ผวนจากการเปลี่ย นแปลงของราคา
หลักทรัพย์สงู
ความเสี่ยงของประเทศที่ลงทุน (Country Risk)
กองทุนจะลงทุนในตราสารทุน และ ตราสารทีเ่ กีย่ วข้องกับตราสารทุน ทีเ่ ป็ นของบริษทั ทีจ่ ดทะเบียนในประเทศเกาหลี กองทุนจึงมีความ
เสีย่ งของประเทศทีล่ งทุน เช่น การเปลีย่ นแปลงของปั จจัยพืน้ ฐาน สภาวะทางเศรษฐกิจ การเมือง ค่าเงิน และนโยบายต่างประเทศ โดย
ปั จจัยเหล่านี้อาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ทก่ี องทุนลงทุน
ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk)
เป็ นความเสีย่ งทีเ่ กิดจากการทีไ่ ม่สามารถขายตราสารทีก่ องทุนได้ลงทุนไว้ได้ หรือขายตราสารได้แต่ไม่ได้ตามราคาหรือตามระยะเวลาที่
กําหนดไว้ได้ หรือตราสารทีม่ สี ภาพคล่องน้อย ทัง้ นี้สภาพคล่องของตราสารอาจจะขึน้ อยู่กบั สภาพขนาดของตลาดตราสารทุนของแต่ละ
ประเทศทีก่ องทุนเข้าไปลงทุน
ความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk)
เนื่องจากเป็ นกองทุนต่างประเทศโดยกองทุนจะลงทุนเปลีย่ นสกุลเงินบาทเป็ นดอลลาร์สหรัฐ (USD) จึงเป็ นความเสีย่ งของค่าเงินที่เกิด
จากการลงทุนในสกุลเงินต่างประเทศ ตัวอย่างเช่น ถ้าค่าเงินต่างประเทศทีล่ งทุนอ่อนค่า มูลค่าหน่ วยลงทุน (NAV) ของกองทุนจะลดลง
ดังนัน้ ผูล้ งทุนอาจได้รบั กําไร หรือขาดทุนจากการเคลื่อนไหวของเงินตราต่างประเทศทีล่ งทุนได้
ความเสี่ยงจากการทําสัญญาซื้อขายล่วงหน้ า (Derivatives)
สัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าบางประเภทอาจมีความผันผวน (Volatile) มากกว่าหลักทรัพย์พน้ื ฐาน ดังนัน้ หากกองทุนมีการลงทุนในสัญญาซือ้
ขายล่วงหน้าดังกล่าวย่อมทําให้สนิ ทรัพย์มคี วามผันผวนมากกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์พน้ื ฐาน (Underlying Security)
ผลขาดทุนสูงสุดที่เกิ ดขึน้ จริง 5 ปี (Maximum Drawdown)
เป็ นผลขาดทุนสะสมสูงสุดทีเ่ กิดจากการลงทุนจริงของกองทุนรวมย้อนหลังเป็ นระยะเวลาอย่างน้อย 5 ปี นับแต่วนั ทีร่ ายงาน (หรือต้ังแต่
จัดต้ังกองทุนรวมกรณียงั ไม่ครบ 5 ปี ) โดยมีวธิ กี ารคํานวณดังนี้

ค่าความผันผวนของผลการดําเนิ นงาน (Standard Deviation : SD)
เป็ นความผันผวนของผลตอบแทนกองทุน โดยคํานวณจากผลตอบแทนของกองทุนรวมซึง่ มีวธิ กี ารคํานวณเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ของ
สมาคมบริษทั จัดการลงทุนว่าด้วยมาตรฐานการวัดและนําเสนอผลการดําเนินงานของกองทุนรวม ใช้การเปิ ดเผยค่า SD ของกองทุนรวม
ย้อนหลังเป็ นระยะเวลา 5 ปี นับแต่วนั ทีร่ ายงาน แสดงเป็ น % ต่อปี
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ค่าความผันผวนของส่วนต่างของผลตอบแทนเฉลี่ยของกองทุนรวมและผลตอบแทนของดัชนี ชี้วดั (Tracking Error)
Tracking Error คือ ความผันผวนของส่วนต่างของผลตอบแทนเฉลีย่ ของกองทุนรวมและผลตอบแทนของดัชนีชว้ี ดั ซึง่ สะท้อนให้เห็นถึง
ประสิทธิภาพในการเลียนแบบดัชนีชว้ี ดั ของกองทุนรวมว่ามีการเบีย่ งเบนออกไปจากดัชนีชว้ี ดั มากน้อยเพียงใด เช่น หากกองทุนรวมมีค่า
TE ตํ่า แสดงว่าอัตราผลตอบแทนของกองทุนมีการเบีย่ งเบนออกไปจากดัชนีชว้ี ดั ในอัตราทีต่ ่าํ ดังนัน้ กองทุนรวมจึงมีประสิทธิภาพใน
การเลียนแบบดัชนีอา้ งอิง ในขณะทีก่ องทุนรวมทีม่ คี ่าสูง แสดงว่าอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมมีการเบีย่ งเบนออกจากดัชนีชว้ี ดั ใน
อัตราทีส่ งู ดังน้ัน โอกาสทีผ่ ลตอบแทนการลงทุนจะเป็ นไปตามผลตอบแทนของ benchmark ก็จะลดน้อยลง เป็ นต้น
อัตราส่วนหมุนเวียนการ ลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR)
เป็ นค่าทีแ่ สดงเพื่อให้ผลู้ งทุนทราบถึงปริมาณการซือ้ ขายทรัพย์สนิ ของกองทุน และช่วยสะท้อนกลยุทธ์การลงทุนของผูจ้ ดั การกองทุนได้ดี
ยิง่ ขึน้ โดยคํานวณจากมูลค่าทีต่ ่าํ กว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซือ้ ทรัพย์สนิ กับผลรวมของมูลค่าการขายทรัพย์สนิ ทีก่ องทุนรวมลงทุน
ในรอบระยะเวลาผ่านมาย้อนหลัง 1 ปี หารด้วยมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิเฉลีย่ ของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาเดียวกัน ดังแสดงในตาราง
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ข้อมูลกองทุนหลัก
ข้อมูลกองทุนหลัก : Mirae Asset Global Discovery Fund-Mirae Asset Korea Equity Fund
ชื่อกองทุน
: Mirae Asset Global Discovery Fund-Mirae Asset Korea Equity Fund (Class I)
ประเภท
: กองทุนรวมตราสารทุน
อายุโครงการ
: ไม่กาํ หนด
วันจัดตัง้ กองทุน : 22 กรกฎาคม 2551
จดทะเบียนในประเทศ : ลักเซมเบิรก์
สกุลเงินของกองทุน : US dollars
วันทําการซือ้ ขาย : ทุกวันทําการของธนาคารในประเทศลักเซมเบิรก์
บริษทั จัดการ
: Mirae Asset Global Investments Co Ltd.
ผูด้ แู ลผลประโยชน์ : Citibank International plc. (Luxembourg branch)
นโยบายการลงทุน : กองทุนจะลงทุนในตราสารทุน และตราสารทีเ่ กีย่ วข้องกับตราสารทุน ทีเ่ ป็ นของบริษทั ทีจ่ ดทะเบียนในประเทศ
เกาหลี หรือทําธุรกิจส่วนใหญ่ในประเทศเกาหลี กองทุนอาจลงทุนสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อ
เพิม่ ประสิทธิภาพในการบริหารพอร์ตการลงทุน (Efficient Portfolio Management) และอาจลงทุนในสัญญา
ซือ้ ขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้ องกันความเสีย่ งตามดุลยพินิจของผูจ้ ดั การกองทุน
การจ่ายเงินปั นผล : ไม่มี
Benchmark : KOSPI Index
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