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กองทนุเปิดพรินซิเพิล ยโูร ไฮ ยิลด ์ห้ามขายผูล้งทนุรายย่อย 

Principal Euro High Yield Fund not for Retail Investors 

PRINCIPAL EUHY 
กองทุนผสม 

กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund 

กองทุนรวมท่ีเน้นลงทุนแบบมีความเส่ียงต่างประเทศ 
• กองทุนรวมน้ีลงทุนในตราสารท่ีมีความเส่ียงด้านเครดิตและสภาพคลอ่งมากกวา่กองทนุรวมทัว่ไป ซ่ึงตราสารดงักลา่ว

อาจไม่สามารถชาํระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยตามจาํนวนหรอืเวลาท่ีกาํหนด ดงันัน้ จึงเหมาะกบัผูล้งทุนท่ีมีฐานะการเงิน

ท่ีสามารถรบัความเส่ียงจากผลการขาดทุนได้    

• กองทุนรวมน้ีลงทุนกระจกุตวัในตราสารท่ีมีความเส่ียงด้านเครดิตและสภาพคลอ่ง จึงมีความเส่ียงท่ีผูล้งทุนอาจสญูเสีย

เงินลงทุนจาํนวนมาก 

 

 

 
 

 

            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
 

 

            
           

         

การลงทนุในกองทนุรวมไม่ใช่การฝากเงิน  

 บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรินซิเพิล จาํกดั 

 การเข้าร่วมต่อต้านทุจริต : ได้รบัการรบัรอง CAC 

  
  
  
  

คณุกาํลงัจะลงทนุอะไร? 

กองทนุรวมน้ีเหมาะกบัใคร? 

ข้อมลูอ่ืนๆ 

 

คณุต้องระวงัอะไรเป็นพิเศษ? 

สดัส่วนของประเภททรพัยสิ์นท่ีลงทุน 

หนังสือช้ีชวนส่วนสรปุข้อมลูสาํคญั 

ค่าธรรมเนียม 

 

ผลการดาํเนินงาน 

 

ข้อมูล ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

 

กองทนุท่ีมีความเส่ียงสงูหรือซบัซ้อน 

กองทนุรวมสาํหรบัผูล้งทนุท่ีมิใช่รายย่อยเท่านัน้ 

การลงทนุในกองทนุรวมไม่ใช่การฝากเงิน  
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คณุกาํลงัจะลงทนุอะไร? 

นโยบายการลงทุน 

1)   กองทุนมนีโยบายนําเงนิที่ได้จากการระดมทุนไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน UBS (Lux) Bond fund- Euro High 

Yield (EUR)  เพยีงกองทุนเดยีว ซึง่กองทุนหลกั (Master Fund) มนีโยบายลงทุนลงทุนอย่างน้อยสองในสามของมูลค่า

ทรพัยส์นิของกองทุนในตราสารหน้ี และ/หรอืสทิธเิรยีกร้องอื่นใด ซึ่งมกีารจดัอนัดบัความน่าเชื่อถืออยู่ในระหว่าง CCC 

และ BB + (S&P) หรอืเทียบเท่า สําหรบัตราสารที่มีการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือตํ่ากว่า CCC กองทุนจะลงทุนไม่เกิน 

10% ของมูลค่าทรพัยส์นิสุทธ ิของกองทุน และอาจลงทุนในตราสารทุนอื่นๆ ใบรบัรองการจ่ายเงนิปันผล ใบสาํคญัแสดง

สทิธ ิและตราสารทุนใดๆทีไ่ดม้าพรอ้มใบสาํคญัแสดงสทิธไิม่เกนิ 10% ของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุน 

ทัง้น้ี กองทุนจะลงทุนในหรอืมไีวซ้ึง่หน่วยลงทุนของกองทนุ UBS (Lux) Bond fund- Euro High Yield (EUR)    

ทีจ่ดทะเบยีนในประเทศลกัแซมเบอรก์โดยในเบือ้งตน้น้ีกองทุนจะลงทุนเป็นสกุลเงนิยโูร แต่ต่อไปอาจเปลีย่นเป็นสกุลเงนิ

อื่นได ้บรษิทัจดัการจงึขอสงวนสทิธใินการเปลีย่นแปลงสกุลเงนิซือ้ขายในกองทุนหลกัตามความเหมาะสม โดยบรษิทั

จดัการจะแจง้ใหท้ราบผ่านทางเวป็ไซตข์องบรษิทัจดัการ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15 วนั ก่อนวนัทีเ่ปลีย่นแปลง 

2)   ส่วนทีเ่หลอือาจพจิารณาลงทุนในตราสารหน้ีทีม่ลีกัษณะคลา้ยเงนิฝาก เงนิฝาก ตราสารหน้ีในประเทศทีม่อีายุไม่เกนิ 1 ปี 

โดยมวีตัถุประสงค์เพื่อสํารองเงนิไว้สําหรบัการดําเนินงาน รอการลงทุน หรอืรกัษาสภาพคล่องของกองทุน และบรษิัท

จดัการอาจจะลงทุนในเงนิฝากต่างประเทศ รวมทัง้ลงทุนในหลกัทรพัย์ หรอืทรพัย์สนิอื่น หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่น

ตามทีร่ะบุไวใ้นโครงการหรอืตามทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด 

3)   ในส่วนของการลงทุนในประเทศกองทุนอาจลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกนัความเสีย่งจาก

อตัราแลกเปลี่ยน (hedging) โดยขึน้อยู่กบัดุลยพินิจของผู้จดัการกองทุน ซึ่งพิจารณาจากสภาวะของตลาดการเงนิใน

ขณะนัน้ และปัจจยัอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง เช่น ทศิทางของค่าเงนิ, ค่าใชจ้่ายในการป้องกนัความเสีย่ง เป็นต้น อย่างไรกต็ามหาก

ผูจ้ดัการกองทุนพจิารณาว่า การป้องกนัความเสีย่งอตัราแลกเปลีย่นอาจไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์ของผูถ้อืหน่วย หรอืทาํให้

ผูถ้อืหน่วยลงทุนเสยีประโยชน์ทีอ่าจไดร้บั ผูจ้ดัการกองทุนอาจไม่ป้องกนัความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่นกไ็ด ้

ทัง้น้ี ในสว่นของการลงทุนในประเทศจะไม่ลงทุนในหรอืมไีวซ้ึง่ตราสารทีม่ลีกัษณะของสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝง (structured 

note) รวมถึงตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออก (issue/issuer) ตํ่ากว่าที่สามารถลงทุนได้ (non-

investment grade) และตราสารที่ไม่ได้รบัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือ (unrated securities) และตราสารทุนของบรษิัทที่

ไม่ไดจ้ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์(Unlisted securities) 

 

กลยุทธใ์นการบริหารกองทุน 

ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทนุ UBS (Lux) Bond fund- Euro High Yield (EUR)  Fund (“กองทุนหลกั”) เพื่อใหไ้ด้

ผลตอบแทนเทยีบเคยีงกบักองทุนหลกั 
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กองทนุรวมน้ีไม่เหมาะกบัใคร  
-  ผูล้งทุนทีเ่น้นการไดร้บัผลตอบแทนในจาํนวนเงนิทีแ่น่นอนหรอืรกัษาเงนิตน้ใหอ้ยู่ครบ 

 

 
ทาํอย่างไรหากยงัไม่เข้าใจนโยบาย และความเส่ียงของกองทนุน้ี 
- อ่านหนงัสอืชีช้วนฉบบัเตม็หรอืสอบถามผูส้นบัสนุนการขายและบรษิทัจดัการ  

- อย่าลงทุนหากไมเ่ขา้ใจลกัษณะและความเสีย่งของกองทนุรวมนี้ดพีอ 

กองทนุรวมน้ีเหมาะกบัใคร? 

 
- เหมาะสําหรบัผู้ที่ต้องการแสวงหาโอกาสในการสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหน้ี โดยเขา้ใจความผนัผวนและ

ยอมรบัความเสีย่งของการลงทุนในตราสารหน้ีในต่างประเทศได ้ 

-  กองทุนรวมทีเ่สนอขายเฉพาะ “ผูล้งทุนทีม่ใิชร่ายย่อย” และ “ผูม้เีงนิลงทุนสงู” เท่านัน้ 

- ผูล้งทุนทีต่อ้งการการลงทุนในระยะกลางถงึระยะยาว 

- ผูล้งทุนทีค่าดหวงัผลตอบแทนทีส่งูกว่าเงนิฝาก และยอมรบัผลตอบแทนทีอ่าจตํ่ากว่าหุน้ได ้

- ผูท้ีต่อ้งการกระจายการลงทุนไปยงัต่างประเทศ และสามารถรบัความเสีย่งจาการลงทุนในตราสารหน้ีต่างประเทศ โดยยอมรบั

ความผนัผวนทัง้ในระยะสัน้และระยะยาวได ้

- เน่ืองจากกองทุนหลกัสามารถลงทุนในตราสารแห่งหน้ีทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอืตํ่ากว่าอนัดบัทีส่ามารถลงทุนได ้(Non-

Investment Grade) หรอืทีไ่มม่กีารจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอื (Unrated Bond) จงึเหมาะสาํหรบัผูท้ีร่บัความเสีย่งจากการลงทุน

ในตราสารดงักล่าวได ้  

- บุคคลธรรมดาทีต่อ้งการการลงทุนทีผ่ลตอบแทนไม่เสยีภาษ ี
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คณุต้องระวงัอะไรเป็นพิเศษ? 

- กองทุนรวมน้ีลงทุนในตราสารที่มคีวามเสี่ยงด้านเครดติและสภาพคล่องมากกว่ากองทุนรวมทัว่ไป ซึ่งตราสารดงักล่าวอาจไม่

สามารถชาํระคนืเงนิตน้และดอกเบีย้ตามจาํนวนหรอืเวลาทีก่าํหนด ดงันัน้ จงึเหมาะกบัผูล้งทุนทีม่ฐีานะการเงนิทีส่ามารถรบัความ

เสีย่งจากผลการขาดทุนได ้   

- กองทุนรวมน้ีลงทุนกระจุกตวัในตราสารที่มคีวามเสีย่งดา้นเครดติและสภาพคล่อง จงึมคีวามเสีย่งที่ผูล้งทุนอาจสญูเสยีเงนิลงทุน

จาํนวนมาก 

-  เน่ืองจากกองทุนมนีโยบายลงทุนในต่างประเทศ กองทุนอาจมคีวามเสีย่งดา้นอตัราแลกเปลีย่น ผูล้งทุนอาจขาดทุนหรอืไดร้บักาํไร

จากอตัราแลกเปลีย่น/หรอืไดร้บัเงนิคนืตํ่ากว่าเงนิลงทุนเริม่แรกได ้ 

-  กองทุนหลกัสามารถลงทุนในตราสารแห่งหน้ีทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอืตํ่ากว่าอนัดบัทีส่ามารถลงทุนได ้(Non-Investment Grade) 

หรอืตราสารแห่งหน้ีทีไ่ม่มกีารจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอื (Unrated Bond) ในอตัราสว่นทีม่ากกว่ากองทุนทัว่ไป ผูล้งทุนอาจมคีวาม

เสีย่งจากการผดินดัชาํระหน้ีของผูอ้อกตราสาร ซึง่สง่ผลใหผู้ล้งทุนขาดทุนจากการลงทุนบางสว่นหรอืทัง้จาํนวนได ้ 

-  เน่ืองจากกองทุนเป็นกองทุนรวมทีเ่สนอขายผูล้งทุนทีม่ใิช่รายย่อยและผู้มเีงนิลงทุนสงู ดงันัน้ ผู้ลงทุนควรขอคําแนะนําเพิม่เตมิ

จากบรษิทัจดัการก่อนทาํการลงทุน  

- การลงทุนหรอืใชบ้รกิารทีเ่กยีวขอ้งกบัผลติภณัฑใ์นตลาดทุนทีม่คีวามเสีย่งสงูหรอืมคีวามซบัซอ้น มคีวามแตกต่างจากการลงทุน

หรอืใชบ้รกิารผลติภณัฑใ์นตลาดทุนทัว่ไป 

- การเปลี่ยนแปลงของอตัราแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศ โดยกองทุนอาจลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อ

ป้องกนัความเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้งกบัอตัราแลกเปลีย่นเงนิตรา ที่อาจเกดิขึน้ได้จากการลงทุนในต่างประเทศตามความเหมาะสมและ

สภาวการณ์ในแต่ละขณะขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจทีผู่จ้ดัการกองทุนเหน็เหมาะสม ซึง่กองทุนอาจไดร้บัผลขาดทุนจากอตัราแลกเปลีย่น

หรอืไดร้บัเงนิคนืตํ่ากว่าเงนิลงทุนเริม่แรกได ้

- เน่ืองจากกองทุนน้ีเป็นกองทุนที่เน้นลงทุนในกองทุนต่างประเทศ จงึอาจได้รบัผลกระทบจากการเปลี่ยนของราคาหลกัทรพัย์ที่

กองทุนหลกัลงทุน ซึง่เป็นปัจจยัหลกัทีม่ผีลกระทบอย่างมนียัสาํคญัต่อเงนิลงทุนของผูล้งทุน 

- กองทุนหลกัมแีนวทางการบรหิารจดัการเชงิรุก (Active Management) โดยมเีป้าหมายชนะดชันีมาตรฐาน กองทุนจงึมคีวามเสีย่ง

ทีก่ลยุทธก์ารลงทุน การวเิคราะหห์ลกัทรพัยท์ีล่งทุน และปัจจยัอื่นๆทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจลงทุนของผูจ้ดัการกองทุน อาจทําใหไ้ม่

บรรลุวตัถุประสงคด์งักล่าว รวมถงึการคดัเลอืกหลกัทรพัยท์ีก่องทุนจะลงทุน (Security selection risk) ซึง่มโีอกาสทีห่ลกัทรพัยท์ี่

ลงทุนมรีาคาลดลง เน่ืองจากการวเิคราะหห์ลกัทรพัย ์ธุรกจิอุตสาหกรรม แนวโน้มภาวะเศรษฐกจิ หรอืนโยภายภาครฐัไม่เป็นไป

ตามทีไ่ดป้ระเมนิไว ้
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ปัจจยัความเส่ียงท่ีสาํคญั 

 
 ความเส่ียงจากความผนัผวนของราคาหลกัทรพัย ์

 

ความผนัผวนของผลการดําเนินงาน (SD)         

                
 

*ค่าSD แสดงความผนัผวนของกองทุนยอ้นหลงั 5 ปี (หรอืตัง้แต่จดัตัง้กองทุน กรณยีงัไมค่รบ5ปี) 

ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียน 

การป้องกนัความเสีย่ง FX      

 

ความเส่ียงจากการกระจกุตวัลงทุนในผูอ้อกรายใดรายหน่ึง 

การกระจกุตวัลงทุนในผูอ้อกตราสาร 

(High Issuer Concentration Risk) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<5% 5-10% 10-15% 15-25% >25% 

      ตํ่า  สงู 

ทัง้หมด/เกอืบทัง้หมด   บางส่วน     ดุลยพนิิจ       ไมป้่องกนั 
    ตํ่า  สงู 

  ≤10% 10-20% 20-50% 50-80% >80% 
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ช่ือทรพัยสิ์น 
%ของ 

NAV 

UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield Fund 97.34 

บญัชเีงนิฝากธนาคารสแตนดารด์ชารเ์ตอรด์ (ไทย) 

จาํกดั (มหาชน) 
2.64 

บญัชเีงนิฝากธนาคารสแตนดารด์ชารเ์ตอรด์ (ไทย) 

จาํกดั (มหาชน) - EUR 
0.01 

ช่ือทรพัยสิ์น 
%ของ 

NAV 

TITIM 3.1 

COFP 2.6 

SOFTBK 2.6 

SFRFP 2.6 

TELEFO 2.4 

หมายเหตุ : เป็นขอ้มลู ณ วนัที ่30 พฤศจกิายน 2562  

ช่ือทรพัยสิ์นและการลงทุนสงูสดุ 5 อนัดบัแรก 

หมายเหตุ : เป็นขอ้มลู ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562  

สดัส่วนของประเภททรพัยสิ์นท่ีลงทนุ 
 

Principal Euro High Yield Fund not for Retail 

Investors 

เป็นขอ้มลู ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 

UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield Fund  

เป็นขอ้มลู ณ วนัที ่30 พฤศจกิายน 2562 
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รายการ สงูสดุไม่เกิน ปัจจบุนั 

ค่าธรรมเนียมการขาย  ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 1.61 1.00 

ค่าธรรมเนียมการรบัซือ้คนื ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 1.07 ไม่เรยีกเกบ็ 

ค่าธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน 
ตามเงื่อนไขการขายและรบัซือ้คนืหน่วย

ลงทุน 

ตามเงื่อนไขการขายและรบัซือ้คนืหน่วย

ลงทุน 

ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย ตามทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็ ตามทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็ 

ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสทิธิ

ในหน่วยลงทุน 
ตามทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็ ตามทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็ 

 
   หมายเหตุ: ค่าธรรมเนียมเป็นอตัราทีร่วมภาษมีลูค่าเพิม่ ภาษธีุรกจิเฉพาะ หรอืภาษอีื่นใดในทาํนองเดยีวกนัไวแ้ลว้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเกบ็จากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซ้ือขาย) 

ค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)** 

ค่าธรรมเนียม 

 *ค่าธรรมเนียมมผีลกระทบต่อผลตอบแทนทีคุ่ณจะไดร้บั 

ดงันัน้ คุณควรพจิารณาการเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมดงักล่าวก่อนการลงทุน * 
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4. ความผนัผวนของผลการดาํเนินงาน (Standard Deviation) คือ 3.97% ต่อปี 
*กรณีกองทนุจดัตัง้ไมค่รบ  5 ปี จะแสดงค่าทีเ่กดิขึน้นบัตัง้แต่จดัตัง้กองทนุ 

 

6. ประเภทกองทุนรวมเพ่ือใช้เปรียบเทียบผลการดาํเนินงาน ณ จดุขาย คือ High Yield Bond 

5. ความผนัผวนของส่วนต่างผลการดาํเนินงานและดชันีช้ีวดั (Tracking Error : TE)  คือ 5.01% ต่อปี 

 * ผลการดาํเนินงานในอดตี มไิดเ้ป็นสิง่ยนืยนัถงึผลการดาํเนนิงานในอนาคต * 

3. กองทุนน้ีเคยมีผลขาดทุนสงูสดุในช่วงเวลา 5 ปี คือ -6.53% 
     *กรณีกองทนุจดัตัง้ไมค่รบ  5 ปี จะแสดงค่าทีเ่กดิขึน้นบัตัง้แต่จดัตัง้กองทนุ 

 

ผลการดาํเนินงานในอดีต 

 

2. ตวัช้ีวดัท่ีใช้เปรียบเทียบผลการดาํเนินงานของกองทุน :  

   เปรียบเทียบกบัดชันี  BofA Merrill Lynch EUR High Yield 3% Constrained Index ซ่ึงเป็นตวัช้ีวดัของ   

   กองทุนหลกัโดยอตัราผลตอบแทนขา้งต้นจะปรบัด้วยอตัราแลกเปล่ียน เพื่อคาํนวณผลตอบแทนเป็นสกลุ 

   บาท ณ วนัท่ีคาํนวณผลตอบแทน 

1. แบบย้อนหลงัตามปีปฏิทิน 
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         *ขอ้มลู ณ วนัที ่30 พฤศจกิายน 2562 คุณสามารถดขูอ้มลูทีเ่ป็นปัจจุบนัไดท้ี ่www.principal.th 

 

 

8. ผลการดาํเนินงานย้อนหลงัของกองทุนหลกั 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

7. ผลการดาํเนินงานย้อนหลงัแบบปักหมดุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

กองทุน YTD 3 เดือน Percentile 6 เดือน Percentile 1ปี Percentile 3ปี Percentile 5ปี Percentile ตัง้แต่จดัตัง้กองทุน 

ผลตอบแทนกองทุนรวม 8.22% 1.61% 50 2.42% 25 8.18% 75 3.12% 25 2.95% 95 2.83% 

ผลตอบแทนตวัชีว้ดั 0.29% 2.63% 5 -0.78% 95 0.29% 95 0.56% 95 1.07% 95 0.56% 

ควาผนัผวนของกองทุน 2.28% 1.83% 50 1.82% 50 2.28% 50 3.26% 25 3.97% 50 2.76% 

ความผนัผวนของ

ตวัชีว้ดั 
5.71% 4.86% 95 5.24% 95 5.71% 95 6.19% 95 8.25% 95 8.49% 

*เป็นขอ้มลู ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 คุณสามารถดขูอ้มลูทีเ่ป็นปัจจุบนัไดท้ี ่www.principal.th 

ผลตอบแทนทีม่อีายุเกนิหนึ่งปี จะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี 

 

 

 

http://www.principal.th/
http://www.cimb-principal.co.th/
http://www.cimb-principal.co.th/
http://www.cimb-principal.co.th/
http://www.principal.th/
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นโยบายการจ่ายเงินปันผล 

ผูด้แูลผลประโยชน์ 

วนัท่ีจดทะเบียน 

อายโุครงการ 

จาํนวนเงินลงทุนของโครงการ 

ไมจ่่าย 

ธนาคารกสกิรไทย จาํกดั (มหาชน) 

28 ตุลาคม 2557 

ไม่กาํหนด 

5,000 ลา้นบาท (ปัจจุบนั 25.71 ลา้นบาท) 

ซ้ือและขายคืนหน่วยลงทุน 

(บรษิทัจดัการกาํหนดใหว้นัทาํการซื้อขายหน่วยลงทุนเป็น

วนัทาํการของธนาคารพาณชิยไ์ทย และวนัทาํการของ

ประเทศทีเ่กีย่วขอ้งกบัการลงทุน (ถา้ม)ี และวนัทาํการที ่

บรษิทัจดัการไมไ่ดร้บัผลกระทบจากการรบัชาํระค่าซื้อขาย

หลกัทรพัยท์ีล่งทุน (ถา้ม)ี หรอืธุรกรรมอืน่ๆทีเ่กีย่วขอ้งกบั

การลงทุนในต่างประเทศของกองทุน (ถา้ม)ี) 

วนัทาํการซ้ือหน่วยลงทุน  :  

ทุกวนัทาํการตัง้แต่เวลาเริม่ทาํการถงึเวลา 15.30 น. 

มูลค่าขัน้ตํา่ของการซ้ือครัง้แรก    :  510,000 บาท 

มูลค่าขัน้ตํา่ของการซ้ือครัง้ถดัไป  :  5,000 บาท 

วนัทาํการขายคืนหน่วยลงทุน: 

ทุกวนัทาํการตัง้แต่เวลาเริม่ทาํการถงึเวลา 15.00 น. 

มูลค่าขัน้ตํา่ของการขายคืน : ไม่กาํหนด 

ยอดคงเหลือขัน้ตํา่ : ไม่กาํหนด    

ภายใน 5 วนัทาํการ นบัจากวนัคาํนวณราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุน (ปัจจบุนั T+6 

คอื 6 วนัทาํการหลงัจากวนัทาํรายการขายคนื) เฉพาะบญัชธีนาคาร 

CIMBT/SCB/KBANK/BAY/TMB/BBL/ LHBANK / KK/ TBANK 

คุณสามารถตรวจสอบมลูค่าทรพัยส์นิรายวนัไดท้ี ่www.principal.th 

รายช่ือผูจ้ดัการกองทุน 

 
คุณวนิ พรหมแพทย ์  วนัทีเ่ริม่บรหิาร 1 กนัยายน 2558 

คุณวทิยา เจนจรสัโชต ิ            วนัทีเ่ริม่บรหิาร 28 ตุลาคม 2557 

คุณวริยิา  โภไคศวรรย ์           วนัทีเ่ริม่บรหิาร  2 พฤษภาคม 2560 

คุณปณิธ ิจติรโีภชน์                      วนัทีเ่ริม่บรหิาร  29 พฤศจกิายน 2560 

คุณธนา เชนะกุล                          วนัทีเ่ริม่บรหิาร 17 เมษายน 2561  

คุณวรุณ ทรพัยท์วกุีล                    วนัทีเ่ริม่บรหิาร  2 พฤษภาคม 2561 

คุณประพจน์ อว้นเจรญิกุล              วนัทีเ่ริม่บรหิาร 17 กนัยายน 2562 

PTR 0.0314 

กรณกีองทุนรวมทีจ่ดทะเบยีนจดัตัง้ไมถ่งึ 1 ปี จะแสดงค่าทีเ่กดิขึน้จรงิในชว่งเวลาตัง้แต่วนัที ่

จดทะเบยีนถงึวนัทีร่ายงาน 

ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซ้ือคืน ธนาคาร ซไีอเอม็บ ีไทย จาํกดั (มหาชน) 

บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จาํกดั 

หรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืที ่บลจ.พรนิซเิพลิ แต่งตัง้ 

ติดต่อสอบถามรบัหนังสือช้ีชวน 

รอ้งเรียน 

 

บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จาํกดั 

ทีอ่ยู่ : ทีอ่ยู่ 44 อาคาร ซไีอเอม็บ ีไทย ชัน้ 16 ถนนหลงัสวน    

แขวงลุมพนีิ เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330 

โทรศพัท ์    :  0-2686-9500 หรอื 0-2686-9595 

Website     :  30www.principal.th 

 

 

 

ข้อมลูอ่ืน ๆ 

http://www.principal.th/
http://www.principal.th/
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ธรุกรรมท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทาง

ผลประโยชน์ 

คุณสามารถตรวจสอบธุรกรรมทีอ่าจก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

ไดท้ี ่www.principal.th 
 
 
  

- การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงนิ รวมทัง้ไม่ไดอ้ยู่ภายใต้ความคุม้ครองของสถาบนัคุม้ครองเงนิฝาก จงึมคีวามเสีย่ง

จากการลงทุนซึง่ผูล้งทุนอาจไม่ไดร้บัเงนิลงทุนคนืเตม็จาํนวน 

- ไดร้บัอนุมตัจิดัตัง้ และอยู่ภายใตก้ารกาํกบัดแูลของสาํนกังาน ก.ล.ต. 

- การพจิารณาร่างหนังสอืชีช้วนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ีมไิดเ้ป็นการแสดงว่าสาํนักงาน ก.ล.ต. ไดร้บัรอง

ถงึความถูกตอ้งของขอ้มลูในหนงัสอืชีช้วนของกองทุนรวม หรอืไดป้ระกนัราคาหรอืผลตอบแทนของหน่วยลงทุนทีเ่สนอขายนัน้                   

ทัง้น้ี บรษิทัจดัการกองทุนรวมไดส้อบทานขอ้มูลในหนังสอืชีช้วนส่วนสรุปขอ้มูลสาํคญั ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 แลว้ดว้ยความ

ระมดัระวงัในฐานะผูร้บัผดิชอบในการดาํเนินการของกองทุนรวมและขอรบัรองว่าขอ้มูลดงักล่าวถูกต้องไม่เป็นเทจ็ และไม่ทาํให้

ผูอ้ื่นสาํคญัผดิ 

http://www.principal.th/


 

 
 

11 
 

 
 

ความเส่ียงจากความผนัผวนของราคาหลกัทรพัย ์(Market Risk) 

กรณีกองทุนรวมตราสารทุน หมายถึง ความเสีย่งที่มูลค่าของหลกัทรพัย์ที่กองทุนรวมลงทุนจะเปลี่ยนแปลงเพิม่ขึน้หรอืลดลงจาก

ปัจจยัภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปัจจยัทางการเมืองทัง้ในและต่างประเทศ เป็นต้น ซึ่งพิจารณาได้จากค่า standard 

deviation (SD) ของกองทุนรวม หากกองทุนรวมมีค่า SD สูง แสดงว่ากองทุนรวมมีความผันผวนจากการเปลี่ยนแปลงของราคา

หลกัทรพัยส์งู 

ความเส่ียงจากการผิดนัดชาํระหน้ีของผูอ้อกตราสาร (Credit Risk) หมายถงึ การพจิารณาจากอนัดบัความน่าเชื่อถอืของตราสารทีล่งทุน 

(credit rating) ซึง่เป็นขอ้มลูบอกระดบัความสามารถในการชาํระหน้ี โดยพจิารณาจากผลการดาํเนินงานทีผ่่านมาและฐานะการเงนิของผูอ้อก

ตราสาร credit rating ของหุน้กูร้ะยะยาวมคีวามหมายโดยย่อ ดงัต่อไปน้ี 

 

ระดบัการลงทุน TRIS Fitch Moody's S&P คาํอธิบาย 

ระดบัทีน่่าลงทุน 

AAA AAA(tha) Aaa AAA 
อนัดบัเครดติสูงที่สุด มคีวามเสีย่งตํ่าที่สุดที่จะ

ไม่สามารถชาํระหน้ีไดต้ามกาํหนด 

AA AA(tha) Aa AA 
อนัดบัเครดติรองลงมาและถือว่า มคีวามเสีย่ง

ตํ่ามากทีจ่ะไม่สามารถชาํระหน้ีไดต้ามกาํหนด 

A A(tha) A A 
ความเสีย่งตํ่าที่จะไม่สามารถชําระหน้ีได้ตาม

กาํหนด 

BBB BBB(tha) Baa BBB 
ความเสี่ยงปานกลางที่จะไม่สามารถชําระหน้ี

ไดต้ามกาํหนด 

ระดบัทีต่ํ่ากว่าน่าลงทุน ตํ่ากว่า BBB ตํ่ากว่า BBB(tha) ตํ่ากว่า BBB ตํ่ากว่า BBB 
ความเสีย่งสูง ที่จะไม่สามารถชําระหน้ีได้ตาม

กาํหนด 

 

กรณีกองทุนรวมตราสารหน้ี เกดิจากการเปลีย่นแปลงของอตัราดอกเบีย้ซึง่ขึน้กบัปัจจยัภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกจิการลงทุน ปัจจยั

ทางการเมอืงทัง้ในและต่างประเทศ เป็นตน้ โดยราคาตราสารหน้ีจะเปลีย่นแปลงในทศิทางตรงขา้มกบัการเปลีย่นแปลงของอตัราดอกเบีย้ เช่น 

หากอตัราดอกเบี้ยในตลาดเงนิมแีนวโน้มปรบัตวัสูงขึ้น อตัราดอกเบี้ยของตราสารหน้ีที่ออกใหม่กจ็ะสูงขึน้ด้วย ดงันัน้ราคาตราสารหน้ีที่

ออกมาก่อนหน้าจะมกีารซือ้ขายในระดบัราคาทีต่ํ่าลง โดยกองทุนรวมทีม่อีายุเฉลีย่ของทรพัยส์นิทีล่งทุน (portfolio duration) สงูจะมโีอกาส

เผชญิกบัการเปลีย่นแปลงของราคามากกว่ากองทุนรวมทีม่ ีportfolio duration ตํ่ากว่า 

ความเส่ียงจากอตัราดอกเบี้ย (Interest Rate Risk) 

ความเสีย่งทีเ่กดิจากการทีอ่ตัราดอกเบีย้ในตลาดมกีารปรบัตวัผนัผวนอนัเป็นผลมาจากปัจจยัต่างๆทีเ่กีย่วขอ้ง มผีลทาํใหร้าคาของตรา

สารหน้ีปรบัตวัขึน้ลงดว้ย 

ความเส่ียงด้านสภาพคลอ่ง (Liquidity Risk) 

เป็นความเสีย่งทีเ่กดิจากการทีไ่ม่สามารถขายตราสารทีก่องทุนไดล้งทุนไวไ้ด ้หรอืขายตราสารไดแ้ต่ไมไ่ดต้ามราคาหรอืตามระยะเวลาที่

กาํหนดไวไ้ด ้

 

 

คาํอธิบายเพ่ิมเติม /คาํเตือน 
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ความเส่ียงของประเทศท่ีลงทนุ (Country Risk) 

เน่ืองจากกองทุนหลกัเป็นกองทนุทีล่งทุนในต่างประเทศในภูมภิาคยุโรปได ้จงึมคีวามเสีย่งจากการเปลีย่นแปลงทางดา้นการเมอืง 

เศรษฐกจิ และสงัคม สภาวะการลงทุน ของประเทศนัน้ ๆ ทีก่องทุนไปลงทุนได ้

ความเส่ียงของอตัราแลกเปล่ียน (Currency Risk) 

เน่ืองจากเป็นกองทุนต่างประเทศโดยกองทุนจะลงทุนเปลีย่นสกุลเงนิบาทเป็นยโูร (EUR) จงึเป็นความเสีย่งของค่าเงนิทีเ่กดิจากการลงทุน

ในสกุลเงนิต่างประเทศ ตวัอย่างเช่น ถา้ค่าเงนิต่างประเทศทีล่งทนุอ่อนค่า มลูค่าหน่วยลงทุน (NAV) ของกองทุนจะลดลง ดงันัน้ ผูล้งทุน

อาจไดร้บักาํไร หรอืขาดทุนจากการเคลื่อนไหวของเงนิตราต่างประเทศทีล่งทุนได ้

ความเส่ียงจากการทาํสญัญาซ้ือขายลว่งหน้า (Derivatives) 

สญัญาซือ้ขายล่วงหน้าบางประเภทอาจมกีารขึน้ลงผนัผวน (Volatile) มากกว่าหลกัทรพัยพ์ืน้ฐาน ดงันัน้ หากกองทุนมกีารลงทนุในสญัญา

ซือ้ขายล่วงหน้าดงักล่าวย่อมทาํใหส้นิทรพัยม์คีวามผนัผวนมากกว่าการลงทุนในหลกัทรพัยพ์ืน้ฐาน (Underlying Security) 

ผลขาดทุนสูงสุดท่ีเกิดขึน้จริง 5 ปี (Maximum Drawdown) 

เป็นผลขาดทุนสะสมสงูสดุทีเ่กดิจากการลงทุนจรงิของกองทุนรวมยอ้นหลงัเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 5 ปี นบัแต่วนัทีร่ายงาน (หรอืต้ังแต่

จดัต้ังกองทุนรวมกรณียงัไม่ครบ 5 ปี)  โดยมวีธิกีารคาํนวณดงัน้ี  

 

 

 

 

 

ค่าความผนัผวนของผลการดาํเนินงาน (Standard Deviation : SD) 

เป็นความผนัผวนของผลตอบแทนกองทุน โดยคาํนวณจากผลตอบแทนของกองทุนรวมซึง่มวีธิกีารคาํนวณเป็นไปตามหลกัเกณฑข์อง

สมาคมบรษิทัจดัการลงทุนว่าดว้ยมาตรฐานการวดัและนําเสนอผลการดาํเนินงานของกองทุนรวม  ใชก้ารเปิดเผยค่า SD ของกองทุนรวม

ยอ้นหลงัเป็นระยะเวลา 5 ปี นบัแต่วนัทีร่ายงาน แสดงเป็น % ต่อปี 

ค่าความผนัผวนของส่วนต่างของผลตอบแทนเฉล่ียของกองทุนรวมและผลตอบแทนของดชันีช้ีวดั (Tracking Error) 

Tracking Error คอื ความผนัผวนของสว่นต่างของผลตอบแทนเฉลีย่ของกองทุนรวมและผลตอบแทนของดชันีชีว้ดัซึง่สะทอ้นใหเ้หน็ถงึ

ประสทิธภิาพในการเลยีนแบบดชันีชีว้ดัของกองทุนรวมว่ามกีารเบีย่งเบนออกไปจากดชันีชีว้ดัมากน้อยเพยีงใด เช่น หากกองทนุรวมมค่ีา 

TE ตํ่า แสดงว่าอตัราผลตอบแทนของกองทุนมกีารเบีย่งเบนออกไปจากดชันีชีว้ดัในอตัราทีต่ํ่า ดงันัน้ กองทุนรวมจงึมปีระสทิธภิาพในการ

เลยีนแบบดชันีอา้งองิ ในขณะทีก่องทุนรวมทีม่คี่าสงู แสดงว่าอตัราผลตอบแทนของกองทุนรวมมกีารเบีย่งเบนออกจากดชันีชีว้ดัในอตัราที่

สงู ดงันั้น โอกาสทีผ่ลตอบแทนการลงทุนจะเป็นไปตามผลตอบแทนของ benchmark กจ็ะลดน้อยลง เป็นตน้ 

อตัราส่วนหมุนเวียนการ ลงทนุของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR) 

เป็นค่าทีแ่สดงเพื่อใหผู้ล้งทุนทราบถงึปรมิาณการซือ้ขายทรพัยส์นิของกองทุน และช่วยสะทอ้นกลยุทธก์ารลงทุนของผูจ้ดัการกองทุนไดด้ี

ยิง่ขึน้ โดยคาํนวณจากมลูค่าทีต่ํ่ากว่าระหว่างผลรวมของมลูค่าการซือ้ทรพัยส์นิกบัผลรวมของมลูค่าการขายทรพัยส์นิทีก่องทุนรวมลงทุน

ในรอบระยะเวลาผ่านมายอ้นหลงั 1 ปี หารดว้ยมลูค่าทรพัยส์นิสทุธเิฉลีย่ของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาเดยีวกนั ดงัแสดงในตาราง 
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กองทุนหลกัทีก่องทุนจะลงทุนคอื UBS (Lux) Bond Fund- Euro High Yield (EUR) มรีายละเอยีดต่อไปน้ี 

ช่ือกองทุน   :  UBS (Lux) Bond Fund- Euro High Yield (EUR) (Class P-acc) 

อายุโครงการ   :  ไม่กาํหนด 

วนัจดัตัง้กองทุน   :  15 พฤษภาคม 2541  

จดทะเบียนประเทศ :  ลกัแซมเบอรก์ 

สกลุเงินของกองทุน :  EUR 

วนัทาํการซ้ือขาย  :  ทุกวนัทาํการของธนาคารในลกัแซมเบอรก์  

บริษทัจดัการ    :  UBS Fund Management (Luxembourg) S.A., R.C.S.   

ผูด้แูลผลประโยชน์  :  UBS (Luxembourg) S.A.  

การจ่ายเงินปันผล :  ไม่ม ี

นโยบายการลงทุน :  

กองทุนจะลงทุนอย่างน้อยสองในสามของมลูค่าทรพัยส์นิของกองทุนในตราสารหน้ี และ/หรอืสทิธเิรยีกรอ้งอื่นใด ในสกุลเงนิยโูร ซึง่

มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในระหว่าง CCC และ BB + (S&P) หรือเทียบเท่า สําหรบัตราสารที่มีการจัดอันดับความ

น่าเชื่อถอืตํ่ากว่า CCC กองทุนจะลงทุนไม่เกนิ 10% ของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธ ิของกองทุน 

กองทุนสามารถลงทุนในหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิในแต่ละประเภทดงัต่อไปน้ีไม่เกนิหน่ึงในสามของมลูค่าทรพัยส์นิของกองทุน 

• กองทุนอาจลงทุนในตราสารหน้ีและสทิธเิรยีกรอ้งอื่นใดเป็นสกุลเงนิอื่นนอกเหนือสกุลเงนิ EUR ไดส้าํหรบัสกุลเงนิของประเทศที่

อยู่ในกลุ่ม EMU (The European Economic and Monetary Union),  

• ตราสารตลาดเงนิ (Money Market Instrument)  ไม่รวมเงนิสดและตราสารทีเ่ทยีบเท่าเงนิสด  

กองทุนอาจลงทุนได้ไม่เกิน 25% ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุน ในตราสารหน้ีที่แปลงสภาพได้ อาทิ หุ้นกู้แปลงสภาพ 

Exchangeable หรอื Warrant-linked Bonds  

กองทุนอาจลงทุนไม่เกนิ 10% ของมูลค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุน ในตราสารทุนอื่นๆ ใบรบัรองการจ่ายเงนิปันผล ใบสาํคญัแสดง

สทิธ ิและตราสารทุนใดๆทีไ่ดม้าพรอ้มใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ
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