
 
  

 
 
 
 

 
 

• เดิมกองทุนช่ือกองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล ยูโร ไฮ ยิลด์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย, CIMB - Principal Euro High Yield Fund not for Retail 
Investors (ช่ือย่อ : CIMB -PRINCIPAL EUHY) โดยการเปล่ียนช่ือกองทุนมีผลตัง้แต่วนัท่ี 10 มิถนุายน 2562 เป็นต้นไป 

• กองทุนรวมน้ีลงทุนกระจกุตวัในตราสารท่ีมีความเส่ียงด้านเครดิตและสภาพคล่อง จึงมีความเส่ียงท่ีผูล้งทุนอาจสญูเสียเงินลงทุนจ านวนมาก 
• กองทุนเปิดพรินซิเพิล ยูโร ไฮ ยิลด์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย เป็นกองทุนรวมท่ีเสนอขายผู้ลงทุนท่ีมิใช่ราย

ย่อยและผู้มีเงินลงทุนสงู ดงันัน้ ผู้ลงทุนควรขอค าแนะน าเพ่ิมเติมจากผู้ประกอบการก่อนท าการลงทุน 
• กองทุนน้ีลงทุนในกองทุน UBS (Lux) Bond fund- Euro High Yield (EUR) (“กองทุนหลกั”) ท่ีจดทะเบียนในประเทศลกัเซมเบิรก์ โดยมี

นโยบายการลงทุนในตราสารหน้ี และ/หรือสิทธิเรียกร้องอ่ืนใด โดย กองทุนจะลงทุนในกองทุนหลกัโดยเปล่ียนจากสกลุเงินบาทเป็น
สกลุเงินยูโร (EUR) และกองทุนหลกัจะลงทุนเป็นสกลุเงินยูโร (EUR) รวมถึงสกลุเงินของประเทศท่ีอยู่ในกลุ่ม EMU (The European 
Economic and Monetary Union) จึงมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนของสกลุเงินต่างประเทศท่ีกองทุนเข้าลงทุน ดงันัน้ บริษัท
จดัการอาจใช้สญัญาซ้ือขายล่วงหน้าเพ่ือเป็นเคร่ืองมือในการป้องกนัความเส่ียงอตัราแลกเปล่ียนของกองทุน (Hedging) โดยอาจ
พิจารณาปรบัเปล่ียนอตัราส่วนตามดุลยพินิจของผู้จดัการกองทุน ทัง้น้ี กองทุนไม่ได้ป้องกนัความเส่ียงด้านอตัราแลกเปล่ียนทัง้
จ านวน ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้รบัก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน/หรือได้รบัเงินคืนต า่กว่าเงินลงทุนเร่ิมแรกได้ 

• กองทุนหลกัในต่างประเทศ สามารถลงทุนในตราสารแห่งหน้ีท่ีมีอันอับความน่าเช่ือถือต ่ากว่าอันดบัท่ีสามารถลงทุนได้ (Non-
Investment Grade) หรือท่ีไม่มีการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ (Unrated Securities) ในอตัราส่วนท่ีมากกว่าอตัราส่วนของกองทุนรวม
เพ่ือผู้ลงทุนทัว่ไป ผู้ลงทุนอาจมีความเส่ียงจากการผิดนัดช าระหน้ีของผู้ออกตราสารซ่ึงส่งผลให้ผู้ลงทุนขาดทุนจากการลงทุนบางส่วน
หรือทัง้จ านวนได้ และในการขายคืนหน่วยลงทุนผู้ลงทุนอาจจะไม่ได้รบัเงินคืนตามท่ีระบใุนรายละเอียดโครงการ 

• บริษทัจดัการจะน าเงินค่ารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนอตัโนมติัท่ีเกิดจากเง่ือนไขในการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนอตัโนมติัไปซ้ือหน่วยลงทุนของ
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดล่ี ตราสารรฐัระยะสัน้ 

• การลงทุนในหน่วยลงทุน มิใช่การฝากเงิน และมีความเส่ียงของการลงทุน ผู้ลงทุนอาจได้รบัเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงิน
ลงทุนเร่ิมแรกกไ็ด้ ดงันัน้ ผู้ลงทุนควรลงทุนเม่ือเหน็ว่าการลงทุนในกองทุนรวมน้ี เหมาะสมกบัวตัถปุระสงคก์ารลงทุนของผู้ลงทุน และ
ผู้ลงทุนยอมรบัความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึน้จากการลงทุนได้ 

• ในกรณีท่ีมีเหตกุารณ์ไม่ปกติผู้ลงทุนอาจได้รบัช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าเวลาท่ีก าหนดในหนังสือชี้ชวน 

• ในกรณีท่ีกองทุนไม่สามารถด ารงสินทรพัยส์ภาพคล่องได้ตามท่ีส านักงานก าหนด ผู้ลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนตามท่ีมี
ค าสัง่ไว้ 

• ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจและควรเกบ็หนังสือชี้ชวนไว้เป็นข้อมูล เพ่ือใช้อ้างอิงในอนาคต อนาคต และเมื่อมี
ข้อสงสยัให้สอบถามผู้ติดต่อกบัผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซ้ือหน่วยลงทุน 

• การพิจารณาร่างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ี มิได้เป็นการแสดงว่าส านักงานได้รบัรองถึงความถกูต้อง
ของข้อมลูในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกนัราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนท่ีเสนอขายนัน้ 

• ผู้ลงทุนควรท าความเข้าใจลกัษณะสินค้า (กองทุน) เง่ือนไข ผลตอบแทน และความเส่ียงก่อนตดัสินใจลงทุน 

• บริษัทจดัการได้เปล่ียนช่ือจาก บริษัทหลกัทรพัย์จดัการกองทุน ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จ ากดั  เป็น บริษัทหลกัทรพัย์จดัการกองทุน  
พรินซิเพิล จ ากดั โดยมีผลตัง้แต่วนัท่ี 22 เมษายน 2562 เป็นต้นไป 

รอบระยะเวลาบญัชีท่ี 6 ส้ินสดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 

หนังสือช้ีชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม 
กองทุนเปิดพรินซิเพิล ยโูร ไฮ ยิลด ์ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย  
Principal Euro High Yield Fund not for Retail Investors (PRINCIPAL EUHY) 

กองทุนรวมท่ีมีความเส่ียงสูงหรอืซบัซ้อน 
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  ลกัษณะส าคญัของกองทุนรวม 

ช่ือกองทุน กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ ยูโร ไฮ ยลิด ์หา้มขายผูล้งทุนรายยอ่ย                                                              
Principal Euro High Yield Fund not for Retail Investors (PRINCIPAL EUHY) 

ประเภทโครงการ กองทุนรวมหน่วยลงทุนทีเ่น้นลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศเพยีงกองทุนเดยีว (Feeder Fund) 
ลกัษณะพิเศษ กองทุนรวมทีล่งทุนในต่างประเทศ (Foreign Investment Fund : FIF) 
นโยบายการลงทุน กองทุนมนีโยบายน าเงนิทีไ่ดจ้ากการระดมทุนไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน UBS (Lux) Bond 

fund- Euro High Yield (EUR) เพยีงกองทุนเดยีว ซึง่กองทุนหลกั (Master Fund) มนีโยบายลงทุน
ลงทุนอยา่งน้อยสองในสามของมลูคา่ทรพัยส์นิของกองทุนในตราสารหน้ี และ/หรอืสทิธเิรยีกรอ้งอื่นใด 
ในสกุลเงนิยโูร ซึง่มกีารจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอือยูใ่นระหวา่ง CCC และ BB + (S&P) หรอืเทยีบเท่า 
ส าหรบัตราสารทีม่กีารจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอืต ่ากวา่ CCC กองทุนจะลงทุนไมเ่กนิ 10% ของมลูคา่
ทรพัยส์นิสทุธ ิของกองทุน และอาจลงทุนในตราสารทุนอื่นๆ ใบรบัรองการจา่ยเงนิปันผล ใบส าคญั
แสดงสทิธ ิและตราสารทุนใดๆทีไ่ดม้าพรอ้มใบส าคญัแสดงสทิธไิมเ่กนิ 10% ของมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธิ
ของกองทุน 
ทัง้น้ี กองทุนจะลงทุนในหรอืมไีวซ้ึ่งหน่วยลงทุนของกองทุน UBS (Lux) Bond fund- Euro High Yield 
(EUR) ที่จดทะเบยีนในประเทศลกัแซมเบอรก์โดยในเบือ้งตน้น้ีกองทุนจะลงทุนเป็นสกุลเงนิยโูร แต่
ต่อไปอาจเปลีย่นเป็นสกุลเงนิอื่นได ้บรษิทัจดัการจงึขอสงวนสทิธใินการเปลี่ยนแปลงสกุลเงนิซือ้ขายใน
กองทุนหลกัตามความเหมาะสม โดยบรษิทัจดัการจะแจง้ใหท้ราบผา่นทางเวป็ไซตข์องบรษิทัจดัการ 
เป็นเวลาไมน้่อยกว่า 15 วนั ก่อนวนัทีเ่ปลีย่นแปลง 
สว่นทีเ่หลอือาจพจิารณาลงทุนในตราสารหน้ีทีม่ลีกัษณะคลา้ยเงนิฝาก เงนิฝาก ตราสารหน้ีในประเทศที่
มอีายไุมเ่กนิ 1 ปี โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อส ารองเงนิไวส้ าหรบัการด าเนินงาน รอการลงทุน หรอืรกัษา
สภาพคล่องของกองทุน และบรษิทัจดัการอาจจะลงทุนในเงนิฝากต่างประเทศ รวมทัง้ลงทุนใน
หลกัทรพัย ์หรอืทรพัยส์นิอื่น หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่นตามทีร่ะบุไวใ้นโครงการหรอืตามที่
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

การป้องกนัความเส่ียงจาก
อตัราแลกเปล่ียน 

กองทุนจะท าการป้องกนัความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่น (Hedging) ตามดลุยพนิิจของผูจ้ดัการ
กองทุน  

มลูค่าขัน้ต า่ในการสัง่ซ้ือ
หน่วยลงทุน 

510,000 บาท 

มลูค่าขัน้ต า่ในการสัง่ซ้ือ
หน่วยลงทุนครัง้ถดัไป 

5,000 บาท 

มลูค่าขัน้ต า่ในการขายคืน
หน่วยลงทุน 

ไมก่ าหนด 

วนัท่ีได้รบัอนุมติัให้จดัตัง้
และจดัการกองทุนรวม 

วนัที ่4 กนัยายน 2557 

  วนัท่ีจดทะเบียนกองทุนรวม       วนัที ่28 ตุลาคม 2557 
 
 
 
 
 
 
 
 

ป้องกนัความเส่ียง
อตัราแลกเปล่ียน
ตามดลุยพินิจของ
ผูจ้ดัการกองทุน 

ระดบัความ
เส่ียงท่ีลงทุน 

6 
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ความเส่ียงและแนวทางการบริหารความเส่ียงในการลงทุนของกองทุนรวม 

1. ความเส่ียงจากความสามารถในการช าระเงินต้นและดอกเบีย้ของผู้ออกตราสาร (Credit Risk) : เกดิจากผู้ออกตราสารหน้ีไม่สามารถ
จา่ยคนืเงนิตน้และหรอืดอกเบีย้ได ้
แนวทางการบริหารความเส่ียง : กองทุนหลกัมแีนวทางวเิคราะหค์วามเสีย่งโดยการประเมนิฐานะทางการเงนิ ผลการด าเนินงาน ตลอดจน
การบรหิารจดัการของทัง้ผูอ้อกตราสารก่อนการตดัสนิใจลงทุน  

2. ความเส่ียงจากอตัราดอกเบีย้ (Interest Rate Risk) คอื ความเสีย่งทีเ่กดิจากการทีอ่ตัราดอกเบีย้ในตลาดมกีารปรบัตวัผนัผวนอนัเป็นผลมา
จากปัจจยัต่างๆทีเ่กีย่วขอ้ง มผีลท าใหร้าคาของตราสารหน้ีปรบัตวัขึน้ลงดว้ย  
แนวทางบริหารความเส่ียง : กองทุนหลกัมกีระบวนการวเิคราะหแ์ละประเมนิความเสีย่งจากความผนัผวนของอตัราดอกเบีย้ในตลาดโดย
พจิารณาจากปัจจยัทีเ่กี่ยวขอ้ง เช่น ภาวะเศรษฐกจิ นโยบายเศรษฐกจิการคลงัของรฐับาล และสภาพคล่องในตลาดเงนิ เป็นตน้ เพื่อเป็นขอ้มลู
ในการคาดการณ์แนวโน้มการปรบัตวัของอตัราดอกเบีย้ รวมถงึกระบวนการพจิารณาลงทุนใหส้อดคลอ้งกบัระยะเวลา และนโยบายการลงทุน
ของกองทุน  

3. ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk) : เป็นความเสีย่งทีเ่กดิจากการทีไ่มส่ามารถขายตราสารทีก่องทุนได้ลงทุนไวไ้ด ้หรอืขายตรา
สารไดแ้ต่ไมไ่ดต้ามราคาหรอืตามระยะเวลาทีก่ าหนดไวไ้ด ้ 

แนวทางการบริหารความเส่ียง : กองทุนหลกัไดก้ าหนดแนวทางในการบรหิารสภาพคล่องโดยจะเน้นลงทุนในหลกัทรพัยท์ีม่สีภาพคล่องอยา่ง
เพยีงพอเพื่อลดความเสีย่งในส่วนน้ี  

4.  ความเส่ียงของประเทศท่ีลงทุน (Country Risk) : เน่ืองจากกองทุนหลกัเป็นกองทุนทีล่งทุนในต่างประเทศในภูมภิาคยโุรปได ้จงึมคีวามเสีย่ง
จากการเปลีย่นแปลงทางดา้นการเมอืง เศรษฐกจิ และสงัคม สภาวะการลงทุน ของประเทศนัน้ ๆ ทีก่องทุนไปลงทุนได ้

แนวทางการบริหารความเส่ียง : กองทุนหลกัได้มีการวเิคราะห์ความเสี่ยงทางด้านการเมือง เศรษฐกิจและสงัคม สภาวะการลงทุน ของ
ประเทศนัน้ๆ อย่างต่อเน่ืองหากมกีารเปลี่ยนแปลงอย่างมนีัยส าคญั กจ็ะพจิารณาปรบัเปลี่ยนแผนการลงทุนให้เหมาะสมกบัสภาวะการณ์ เพื่อ
ลดความเสีย่งดงักล่าว  

5.   ความเส่ียงของอตัราแลกเปล่ียน (Currency Risk) : เน่ืองจากเป็นกองทุนต่างประเทศโดยกองทุนจะลงทุนเปลี่ยนสกุลเงนิบาทเป็นยูโร 
(EUR) จงึเป็นความเสีย่งของค่าเงนิที่เกดิจากการลงทุนในสกุลเงนิต่างประเทศ ตวัอย่างเช่น ถ้าคา่เงนิต่างประเทศที่ลงทุนอ่อนค่า มูลค่าหน่วย
ลงทุน (NAV) ของกองทุนจะลดลง ดงันัน้ ผูล้งทุนอาจไดร้บัก าไร หรอืขาดทุนจากการเคลื่อนไหวของเงนิตราต่างประเทศทีล่งทุนได ้
แนวทางการบริหารความเส่ียง : กองทุนไทยอาจลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivative) หรอืเครื่องมอืป้องกนัความเสี่ยงจากอตัรา
แลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จดัการกองทุน โดยจะใช้การวิเคราะห์ปัจจยัทางเศรษฐกิจ การเงิน การคลัง เพื่อคาดการณ์ทิศทางอัตรา
แลกเปลีย่น เพื่อลดความเสีย่งในสว่นน้ี 

6. ความเส่ียงจากการท าสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (Derivatives) : สญัญาซื้อขายล่วงหน้าบางประเภทอาจมีการขึ้นลงผนัผวน (Volatile) 
มากกว่าหลกัทรพัย์พื้นฐาน ดงันัน้ หากกองทุนมกีารลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้าดงักล่าวย่อมท าให้สนิทรพัย์มคีวามผนัผวนมากกว่าการ
ลงทุนในหลกัทรพัยพ์ืน้ฐาน (Underlying Security) 

แนวทางการบริหารความเส่ียง : กองทุนอาจลงทุนสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าทีม่ตีวัแปรเป็นอตัราแลกเปลีย่น โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อลดความ
เสีย่งเท่านัน้ ทัง้น้ี การป้องกนัความเสีย่งดงักล่าว อาจท าใหก้องทุนเสยีโอกาสทีจ่ะไดร้บัผลตอบแทนทีเ่พิม่ขึน้ หากอตัราแลกเปลีย่นมกีาร
เปลีย่นแปลงไปในทางตรงขา้มกบัทีก่องทุนคาดการณ์ไว ้อยา่งไรกต็าม กองทุนยงัคงมคีวามเสีย่งจากการทีคู่ส่ญัญาไมป่ฏบิตัติามสญัญา
ดงักล่าว ดงันัน้ เพื่อลดความเสีย่งดงักล่าวกองทุนจะท าธุรกรรมดงักล่าวกบัธนาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ หรอืธนาคารพาณิชย์ 

7. ความเส่ียงของกองทุนหลกัท่ีลงทุนสามารถดไูด้จากหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการ 
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    ลกัษณะท่ีส าคญัของกองทุนรวม 
(1)  กองทุนรวมน้ีเป็นกองทุนรวมท่ีมีการก าหนดประเภทของผู้ลงทุน หรือมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนหรือไม่ อย่างไร 

เป็นกองทุนรวมทีเ่สนอขายผูล้งทุนทีม่ใิช่รายยอ่ยและผูม้เีงนิลงทุนสงู และไมม่กีารแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน 

 (2)  กองทุนรวมน้ีมีจ านวนเงินทุนโครงการเท่าใด  

5,000 ลา้นบาท  

(3) กองทุนรวมน้ีเหมาะสมท่ีจะเป็นทางเลือกส าหรบัเงินลงทุนลกัษณะใด และผู้ลงทุนควรลงทุนในระยะเวลาเท่าใด  

• เหมาะส าหรบัผูล้งทุนทีต่อ้งการผลตอบแทนจากการลงทุนในหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิในต่างประเทศโดยสามารถรบัความ 
  เสีย่งจากการลงทุนได ้เน่ืองจากกองทุนอาจมกีารกระจายการลงทุนในตราสารทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอืต ่ากวา่ทีส่ามารถ  
  ลงทุนไดใ้นสดัสว่นทีม่ากกวา่กองทุนทัว่ไป 

• ผูล้งทุนทีส่ามารถยอมรบัความเสีย่งไดใ้นระดบัปานกลาง 
• ระยะเวลาในการลงทุนขึน้อยูก่บัผูล้งทุน 
• เหมาะส าหรบัผูท้ีต่อ้งการแสวงหาโอกาสในการสรา้งผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหน้ี โดยเขา้ใจความผนัผวนและ   

  ยอมรบัความเสีย่งของการลงทุนในตราสารหน้ีในต่างประเทศได ้ 
• กองทุนรวมทีเ่สนอขายเฉพาะ “ผูล้งทุนทีม่ใิช่รายยอ่ย” และ “ผูม้เีงนิลงทุนสงู” เท่านัน้ 
• ผูล้งทุนทีต่อ้งการการลงทุนในระยะกลางถงึระยะยาว 
• ผูล้งทุนทีค่าดหวงัผลตอบแทนทีส่งูกวา่เงนิฝาก และยอมรบัผลตอบแทนทีอ่าจต ่ากวา่หุน้ได้ 
• ผูท้ีต่อ้งการกระจายการลงทุนไปยงัต่างประเทศ และสามารถรบัความเสีย่งจาการลงทุนในตราสารหน้ีต่างประเทศ โดย   

  ยอมรบัความผนัผวนทัง้ในระยะสัน้และระยะยาวได้ 
• เน่ืองจากกองทุนหลกัสามารถลงทุนในตราสารแหง่หน้ีทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอืต ่ากวา่อนัดบัทีส่ามารถลงทุนได ้(Non-   

  Investment Grade) หรอืทีไ่มม่กีารจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอื (Unrated Bond) จงึเหมาะส าหรบัผูท้ีร่บัความเสีย่งจากการ 
  ลงทุนในตราสารดงักล่าวได ้  

• บุคคลธรรมดาทีต่อ้งการการลงทุนทีผ่ลตอบแทนไมเ่สยีภาษี 

(4) ปัจจยัใดท่ีมีผลกระทบอย่างมีนัยส าคญัต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน 

• กองทุนรวมน้ีลงทุนในตราสารทีม่คีวามเสีย่งดา้นเครดติและสภาพคล่องมากกว่ากองทุนรวมทัว่ไป ซึง่ตราสารดงักล่าวอาจ
ไมส่ามารถช าระคนืเงนิตน้และดอกเบีย้ตามจ านวนหรอืเวลาทีก่ าหนด ดงันัน้ จงึเหมาะกบัผูล้งทุนทีม่ฐีานะการเงนิที่
สามารถรบัความเสีย่งจากผลการขาดทุนได ้   

• กองทุนรวมน้ีลงทุนกระจุกตวัในตราสารทีม่คีวามเสีย่งดา้นเครดติและสภาพคล่อง จงึมคีวามเสีย่งทีผู่ล้งทุนอาจสญูเสยีเงนิ
ลงทุนจ านวนมาก 

• เน่ืองจากกองทุนมนีโยบายลงทุนในต่างประเทศ กองทุนอาจมคีวามเสีย่งดา้นอตัราแลกเปลีย่น ผูล้งทุนอาจขาดทุนหรอื
ไดร้บัก าไรจากอตัราแลกเปลีย่น/หรอืไดร้บัเงนิคนืต ่ากวา่เงนิลงทุนเริม่แรกได ้ 

• กองทุนหลกัสามารถลงทุนในตราสารแหง่หน้ีทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอืต ่ากวา่อนัดบัทีส่ามารถลงทุนได ้(Non-Investment 
Grade) หรอืตราสารแหง่หน้ีทีไ่มม่กีารจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอื (Unrated Bond) ในอตัราสว่นทีม่ากกว่ากองทุนทัว่ไป ผู้
ลงทุนอาจมคีวามเสีย่งจากการผดินดัช าระหน้ีของผูอ้อกตราสาร ซึง่สง่ผลใหผู้ล้งทุนขาดทุนจากการลงทุนบางสว่นหรอืทัง้
จ านวนได ้ 

• เน่ืองจากกองทุนเป็นกองทุนรวมที่เสนอขายผูล้งทุนทีม่ใิช่รายยอ่ยและผูม้เีงนิลงทุนสงู ดงันัน้ ผูล้งทุนควรขอค าแนะน า
เพิม่เตมิจากบรษิทัจดัการก่อนท าการลงทุน  

• การลงทุนหรอืใชบ้รกิารทีเ่กยีวขอ้งกบัผลติภณัฑใ์นตลาดทุนทีม่คีวามเสีย่งสงูหรอืมคีวามซบัซอ้น มคีวามแตกต่างจากการ
ลงทุนหรอืใชบ้รกิารผลติภณัฑใ์นตลาดทุนทัว่ไป 

ค าถาม-ค าตอบเก่ียวกบักองทุนรวม 
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• การเปลี่ยนแปลงของอตัราแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศ โดยกองทุนอาจลงทุนในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า (Derivatives) 
เพื่อป้องกนัความเสีย่งที่เกีย่วขอ้งกบัอตัราแลกเปลีย่นเงนิตรา ทีอ่าจเกดิขึน้ไดจ้ากการลงทุนในต่างประเทศตามความ
เหมาะสมและสภาวการณ์ในแต่ละขณะขึน้อยู่กบัดลุยพนิิจทีผู่จ้ดัการกองทุนเหน็เหมาะสม ซึง่กองทุนอาจไดร้บัผลขาดทุน
จากอตัราแลกเปลีย่นหรอืไดร้บัเงนิคนืต ่ากวา่เงนิลงทุนเริม่แรกได้ 

• เน่ืองจากกองทุนน้ีเป็นกองทุนทีเ่น้นลงทุนในกองทุนต่างประเทศ จงึอาจไดร้บัผลกระทบจากการเปลี่ยนของราคา
หลกัทรพัยท์ี่กองทุนหลกัลงทุน ซึง่เป็นปัจจยัหลกัทีม่ผีลกระทบอยา่งมนียัส าคญัต่อเงนิลงทุนของผูล้งทุน 

• กองทุนหลกัมแีนวทางการบรหิารจดัการเชงิรุก (Active Management) โดยมเีป้าหมายชนะดชันีมาตรฐาน กองทุนจงึมี
ความเสีย่งที่กลยทุธก์ารลงทุน การวเิคราะหห์ลกัทรพัยท์ีล่งทุน และปัจจยัอื่นๆทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจลงทุนของผูจ้ดัการ
กองทุน อาจท าใหไ้มบ่รรลุวตัถุประสงคด์งักล่าว รวมถึงการคดัเลอืกหลกัทรพัยท์ีก่องทุนจะลงทุน (Security selection risk) 
ซึง่มโีอกาสทีห่ลกัทรพัยท์ีล่งทุนมรีาคาลดลง เน่ืองจากการวเิคราะหห์ลกัทรพัย ์ธรุกจิอุตสาหกรรม แนวโน้มภาวะเศรษฐกจิ 
หรอืนโยภายภาครฐัไมเ่ป็นไปตามทีไ่ดป้ระเมนิไว้ 

 (5)  กองทุนรวมน้ีเป็นกองทุนรวมท่ีมีผู้ประกนัเงินลงทุนหรือเป็นกองทุนรวมท่ีมุ่งเน้นจะคุ้มครองเงินต้นหรือไม่ อย่างไร 

ไมคุ่ม้ครองเงนิตน้ 

 (6)  การลงทุนในกองทุนรวมน้ีกบักองทุนรวมอ่ืนท่ีมีนโยบายการลงทุนต่างกนัมีความเส่ียงแตกต่างกนัอย่างไร ? 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

หมายเหต ุกองทุนจะป้องกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน (Hedging) ตามดลุยพินิจของผูจ้ดัการกองทุน 
 

(7) การลงทุนในกองทุนรวมน้ีควรเปรียบเทียบกบัตวัชี้วดั (benchmark) ใด ?  

การลงทุนในกองทุนรวมน้ีควรเปรยีบเทยีบกบัดชันี BofA Merrill Lynch EUR High Yield 3% Constrained Index ซึง่เป็น
ตวัชีว้ดัของกองทุนหลกัโดยอตัราผลตอบแทนขา้งตน้จะปรบัดว้ยอตัราแลกเปลี่ยน เพื่อค านวณผลตอบแทนเป็นสกุลบาท ณ 
วนัทีค่ านวณผลตอบแทน 

(8)  กองทุนรวมน้ีมีรอบระยะเวลาบญัชีอย่างไร 

วนัทีส่ิน้สุดรอบบญัช ี:  วนัที ่30 กนัยายน 

วนัทีส่ิน้สุดรอบบญัชคีรัง้แรก : วนัที ่30 กนัยายน 2558 

 

 

 

 



กองทุนเปิดพรินซิเพิล ยโูร ไฮ ยลิด์ หา้มขายผูล้งทุนรายยอ่ย  5 

ข้อก าหนดในการซ้ือขายและโอนหน่วยลงทุน  

(1) กองทุนรวมน้ีมีวิธีการขายและรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนอย่างไร  

1.1 การขายหน่วยลงทุน 
ท่านสามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทุนไดทุ้กวนัท าการของธนาคารพาณิชย ์และวนัท าการของประเทศกองทุนหลกั และวนัท าการของ
ประเทศทีเ่กีย่วขอ้งกบัการลงทุน ตัง้แต่เวลาเริม่ท าการถงึ 15.30 น. โดยตดิต่อไดท้ี่ 
• บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากดั โทรศพัท ์ 0-2686-9595 โทรสาร 0-2657-3167 
• ธนาคารซไีอเอม็บ ีไทย จ ากดั (มหาชน) โทรศพัท์ 0-2626-7777 โทรสาร 0-2626-7850 และสาขาทัว่ประเทศ 
และผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืที ่บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากดั แต่งตัง้ 
ท่านสามารถช าระคา่สัง่ซือ้หน่วยลงทุนเป็นเงนิสด เชค็หรอืดราฟต ์ขดีครอ่มเฉพาะสัง่จา่ย ในนามบญัชซีือ้กองทุน  
โดยท่านสามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทุนผา่นบญัชธีนาคารดงัต่อไปน้ี 
ธนาคารซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
สัง่จ่ายผ่านธนาคารซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 

ประเภทบญัช ี กระแสรายวนั / สาขายอ่ยหลงัสวน   

ชื่อบญัช ี บญัชซีือ้หน่วยลงทุนกองทุนเปิดพรนิซเิพลิ ยโูร ไฮ ยลิด ์หา้มขายผูล้งทุนรายยอ่ย  

บลจ.พรินซิเพิล และผู้สนับสนุนการขายอืน่ๆทีบ่ริษทัจดัการแต่งตัง้ 
สัง่จ่ายผ่านธนาคารธนาคารซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
ประเภทบญัช ี กระแสรายวนั / ส านักงานใหญ่ถนนหลงัสวน 

ชื่อบญัช ี บลจ.พรนิซเิพลิเพื่อซือ้หน่วยลงทุนกองทุนเปิดพรนิซเิพลิ ยโูร ไฮ ยลิด ์หา้มขายผูล้งทุนรายยอ่ย  

สัง่จ่ายผ่านบญัชีธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 

ประเภทบญัช ี ”กระแสรายวนั / สาขาถนนวทิยุ 

ชื่อบญัช ี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซือ้หน่วยลงทุน 
สัง่จ่ายผ่านบญัชีธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 

ประเภทบญัช ี กระแสรายวนั / สาขาสยามสแควร์ 

ชื่อบญัช ี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซือ้หน่วยลงทุน 
สัง่จ่ายผ่านบญัชีธนาคารกรงุไทย จ ากดั (มหาชน) 

ประเภทบญัช ี กระแสรายวนั / สาขาการไฟฟ้านครหลวงเพลนิจติ 

ชื่อบญัช ี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซือ้หน่วยลงทุน 
สัง่จ่ายผ่านบญัชีธนาคารกรงุเทพ จ ากดั (มหาชน) 

ประเภทบญัช ี กระแสรายวนั / สาขาเพลนิจติ 

ชื่อบญัช ี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซือ้หน่วยลงทุน 
สัง่จ่ายผ่านบญัชีธนาคารกรงุศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) 

ประเภทบญัช ี กระแสรายวนั / สาขาเพลนิจติ ทาวเวอร ์

ชื่อบญัช ี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซือ้หน่วยลงทุน 

สัง่จ่ายผ่านบญัชีธนาคารแลนด ์แอน เฮ้าส ์เพ่ือรายย่อย จ ากดั (มหาชน) 

ประเภทบญัช ี กระแสรายวนั / ส านักลุมพนีิ 

ชื่อบญัช ี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซือ้หน่วยลงทุน 
 
 



กองทุนเปิดพรินซิเพิล ยโูร ไฮ ยลิด์ หา้มขายผูล้งทุนรายยอ่ย  6 

สัง่จ่ายผ่านบญัชีธนาคารเกียรตินาคิน จ ากดั (มหาชน) 

ประเภทบญัช ี กระแสรายวนั / ส านักงานใหญ่ 

ชื่อบญัช ี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซือ้หน่วยลงทุน 
 

1.2 การรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

กรณีอตัโนมตั ิ

บรษิทัจดัการจะน าเงนิค่ารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัิของกองทุนทัง้หมดไปซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดพรนิซิเพลิ  
เดลี่ ตราสารรฐัระยะสัน้ โดยจ านวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดพรนิซิเพลิ เดลี่ ตราสารรฐัระยะสัน้ที่ผู้ลงทุนจะได้รบั จะ
ค านวณโดยราคาขายหน่วยลงทุนของกองทุน พรนิซิเพลิ เดลี่ ตราสารรฐัระยะสัน้ภายใน 5 วนัท าการนับแต่วนัที่บรษิทั
จดัการด าเนินการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนของกองทุนอตัโนมตั ิหรอื 

กรณีปกต ิ

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนได้ทุกวนัท าการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ระหว่างเวลาเริ่มท าการถึงเวลา 
15.00 น. โดยบรษิทัจดัการจะเริม่รบัซือ้คนืหน่วยลงทุน ไดต้ัง้แต่วนัที ่17 พฤศจกิายน 2557 เป็นตน้ไป 

บรษิทัจดัการก าหนดใหว้นัท าการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนเป็นวนัท าการของธนาคารพาณิชยไ์ทย และวนัท าการของประเทศ
ของกองทุนหลัก และวนัท าการของประเทศที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน (ถ้ามี) และวนัท าการที่บริษัทจดัการไม่ ได้รบั
ผลกระทบจากการรบัช าระคา่ซือ้ขายหน่วยลงทุนจากกองทุนหลกั (ถ้าม)ี 

หากบรษิทัจดัการมกีารแก้ไข เปลี่ยนแปลง เกี่ยวกบัวนัและ/หรอืเวลารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการจะแจง้ใหท้ราบ
ล่วงหน้า โดยประกาศ ณ ส านกังานของบรษิทัจดัการ หรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื (ถา้ม)ี 

ทัง้น้ี บรษิทัจดัการจะด าเนินการช าระเงนิให้ผูข้ายคนืหน่วยลงทุนภายใน 5 วนัท าการนับตัง้แต่วนัถดัจากวนัค านวณราคา
รบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 

(2) กรณีใดท่ีบริษทัจดัการกองทุนรวมสงวนสิทธิไม่ขายหน่วยลงทุน  

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายในประเทศไทย และจะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของ
กองทุนกบัหรอืเพื่อประโยชน์ของประเทศสหรฐัอเมรกิา พลเมอืงสหรฐัอเมรกิาหรอืผูท้ีม่ถีิน่ฐานอยู่ในประเทศสหรฐัอเมรกิา หรอื
บุคคลซึง่โดยปกตมิถีิน่ทีอ่ยู่ในสหรฐัอเมรกิา รวมถงึกองทรพัยส์นิของบุคคลดงักล่าวและบรษิทัหรอืหา้งหุน้สว่นซึง่จดัใหม้ขีึน้และ
ด าเนินกิจกรรมในอเมรกิา บรษิทัจดัการจงึขอสงวนสทิธใินการที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนใหก้บับุคคลดงัที่กล่าว
มาแลว้ขา้งตน้ 

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการไม่ขายหน่วยลงทุนใหแ้ก่บุคคลใด หรือกลุ่มบุคคลเดยีวกนัใดเกนิกวา่ 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วย
ลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด เวน้แต่เขา้ขอ้ยกเวน้ตามทีส่ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศก าหนด 

(3) กรณีใดท่ีบริษทัจดัการกองทุนรวมสงวนสิทธิไม่จดัสรรและการโอนหน่วยลงทุน 

บรษิทัจดัการหรอืนายทะเบียนหน่วยลงทุนขอสงวนสทิธใินการปฎิเสธการลงทะเบียนโอนหน่วยลงทุนไม่ว่าทอดใดๆหากการ
โอนหน่วยลงทุนดงักล่าวจะท าใหบ้รษิทัจดัการไม่สามารถปฎบิตัหิน้าทีท่ีเ่กี่ยวขอ้งกบักฎหมายว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปราม
การฟอกเงนิและ Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ได ้หรอืผู้ถอืหน่วยลงทุนไม่ใช่ผู้ลงทุนที่มใิช่รายย่อยหรอืผู้
มเีงนิลงทุนสูง ตามค านิยามในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.ที่ กจ. 9/2555 และประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทน. 
17/2556 รวมทัง้ทีจ่ะประกาศและแกไ้ขเพิม่เตมิในอนาคต เวน้แต่เป็นการโอนมรดก 

บรษิทัจดัการกองทุนมอี านาจปฏเิสธการโอนหน่วยลงทุน ในกรณีทีก่ารถอืหน่วยลงทุนเป็นขอ้จ ากดัการถอืหน่วยลงทุนตาม
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยหลกัเกณฑเ์กี่ยวกบัขอ้จ ากดัการถอืหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าทีข่องบรษิทั
จดัการ 
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(4) กองทุนรวมน้ีมีข้อก าหนดเก่ียวกบัการเล่ือนก าหนดเวลาช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุน การไม่ขายหรือไม่รบัซ้ือคืน
หน่วยลงทุนตามค าสัง่ท่ีรบัไว้แล้ว และการหยดุรบัค าสัง่ซ้ือหรือขายคืนหน่วยลงทุน ไว้อย่างไร  

บรษิทัจดัการอาจเลื่อนก าหนดการช าระเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทุนแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนในกรณีดงัต่อไปน้ี 

• บริษัทจดัการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที่เข้าเหตุ โดยได้รบัความ
เหน็ชอบของผูด้แูลผลประโยชน์แลว้ เช่น 
(ก) มเีหตุจ าเป็นท าใหไ้ม่สามารถจ าหน่าย จา่ย โอน หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิของกองทุนรวมเปิดไดอ้ย่างสมเหตุสมผล 

หรอื  
(ข) มเีหตุที่ท าให้กองทุนรวมไม่ได้รบัช าระเงนิจากหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิที่ลงทุนไว้ตามก าหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุ

ดงักล่าวอยูน่อกเหนือการควบคมุของบรษิทัจดัการกองทุนรวม  
• มคี าสัง่ขายคนืก่อนหรอืในช่วงระยะเวลาที่บรษิทัจดัการพบวา่ ราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนไมถู่กต้อง และผูด้แูลผลประโยชน์

ยงัไมไ่ดร้บัรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคา  
• บรษิทัจดัการปฏบิตัติามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 

(1) เลื่อนก าหนดช าระเงนิค่าขายคนืได้ไม่เกนิ 10 วนัท าการนับตัง้แต่วนัท าการที่ผูถ้อืหน่วยลงทุนมคี าสัง่ขายคนืหน่วย
ลงทุนนัน้ เวน้แต่ไดร้บัการผอ่นผนัจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(2) แจง้ผูถ้อืหน่วยลงทุนที่มคี าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไวแ้ลว้ใหท้ราบถงึการเลื่อนก าหนดการช าระคา่ขายคนืหน่วยลงทุน 
ตลอดจนเปิดเผยต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนรายอื่นและผูล้งทุนทัว่ไปใหท้ราบเรื่องดงักล่าวดว้ยวธิกีารใดๆโดยพลนั 

(3) แจ้งการเลื่อนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน และจดัท ารายงานที่แสดงเหตุผลของการเลื่อน และ
หลกัฐานการได้รบัความเหน็ชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ (1) หรอืการรบัรองข้อมูลจากผู้ดูแลผลประโยชน์
ตามข้อ (2) ให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน โดยบริษัทจัดการอาจมอบหมายให้ผู้ดูแล
ผลประโยชน์ด าเนินการดงักล่าวแทนกไ็ด ้ 

(4) ในระหว่างการเลื่อนก าหนดช าระค่าขายคืน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดงักล่าว      
ให้บรษิทัจดัการกองทุนรวมรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนนัน้ โดยต้องช าระค่าขายคนืแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามล าดบัวนัที่   
สง่ค าสัง่ขายคนืก่อนหลงั 

(5) วิธีการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเป็นอย่างไร  

• การสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนกรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนปลายทาง  

ผู้สนใจลงทุนสามารถสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ทุกวนัท าการ ระหว่างเวลาเริม่ท าการถึง 15.30 น.(ตามวนั/เวลาขายหน่วย
ลงทุน)  

• การสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนกรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนต้นทาง 

ผู้สนใจลงทุนสามารถสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ทุกวนัท าการ ระหว่างเวลาเริม่ท าการถึง 15.00 น.(ตามวนั/เวลารบัซื้อคืน
หน่วยลงทุน)  

(6) กองทุนรวมน้ีก าหนดวิธีการโอนหน่วยลงทุน และข้อจ ากดัการโอนไว้อย่างไร 

บรษิทัจดัการ หรอืนายทะเบยีนขอสงวนสทิธทิีจ่ะปฏเิสธการโอนหน่วยลงทุนในกรณีดงัต่อไปน้ี 

- ในกรณีทีเ่ป็นการโอนหน่วยลงทุนไมว่า่ทอดใดๆ ใหก้บับุคคลทีไ่มใ่ช่ “ผูล้งทุนทีม่ใิช่รายยอ่ย และ/หรอืผูม้เีงนิลงทุนสงู” เวน้แต่
เป็นการโอนทางมรดก 

- ในกรณีที่การถอืหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัใดเกนิขอ้จ ากดัการถอืหน่วยลงทุน 

ไมม่ขีอ้จ ากดัในการโอนหน่วยลงทุน ทัง้น้ี วธิกีารเป็นไปตามทีน่ายทะเบยีนก าหนด  

บรษิทัจดัการกองทุนมอี านาจปฏเิสธการโอนหน่วยลงทุน  ในกรณีที่การถอืหน่วยลงทุนเป็นขอ้จ ากดั  การถอืหน่วยลงทุนตาม
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดหุน้ว่าดว้ยหลกัเกณฑเ์กีย่วกบัขอ้จ ากดัการถอืหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าทีข่องบรษิทั
จดัการ 
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(7) ผู้ถือหน่วยลงทุนจะทราบข้อมลูเก่ียวกบัมูลค่าทรพัยสิ์นสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทุน และราคาขายและรบัซ้ือคืนหน่วย
ลงทุนได้จากช่องทางใด 

ท่านสามารถตดิตามขอ้มลูเกี่ยวกบั มลูคา่ทรพัยส์นิสทุธ ิมลูคา่หน่วยลงทุน และราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนของวนัท าการซือ้ขาย
หน่วยลงทุนล่าสุด ไดภ้ายใน 3 วนัท าการ 

ทัง้น้ี บรษิทัจดัการจะประกาศในเวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการ อย่างไรกต็ามในกรณีเกดิเหตุสุดวสิยัหรอืเกดิเหตุขดัขอ้งทีไ่มส่ามารถ
ประกาศทางเวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการได ้บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธปิระกาศทางช่องทางอื่นทีเ่หมาะสมแทน อาท ิระบบ
เผยแพรข่อ้มลูมลูคา่หน่วยลงทุนที่จดัขึน้โดยสมาคม (NAV Center) หรอืหนงัสอืพมิพร์ายวนั หรอืติดประกาศทีบ่รษิทัจดัการและ
จะประกาศในช่องทางดงักล่าวขา้งตน้ทนัทใีนโอกาสแรกทีก่ระท าไดโ้ดยไม่ชกัช้า 

       ค าถามและค าตอบเก่ียวกบัสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุน  

(1) กองทุนรวมน้ีมีการออกและส่งมอบหลกัฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนหรือไม่ อย่างไร  

ม ีบรษิทัจดัการจะออกหนงัสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน โดย 

• นายทะเบยีนหน่วยลงทุนจะออกและจดัสง่หนงัสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุนใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุน ภายใน 15 วนันบัตัง้แต่วนัถดั
จากวนัสิน้สดุระยะเวลาการเสนอขายครัง้แรก 

• นายทะเบยีนจะออกและจดัสง่หนงัสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย ์ภายใน 5 วนัท าการนบั
แต่วนัขายหน่วยลงทุน/วนัรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน/วนัรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ

บรษิทัจดัการและนายทะเบยีนขอสงวนสทิธทิี่จะเปลี่ยนรูปแบบของเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุนจากหนังสอืรบัรองสทิธใิน
หน่วยลงทุนเป็นสมุดบญัชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทุน หรอืรปูแบบอื่นทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต โดยบรษิทัจดัการ
จะตดิประกาศรายละเอยีดที่เกี่ยวขอ้ง ที่ที่ท าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานที่ตดิต่อของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบั
ซือ้คนืทีใ่ชใ้นการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน ล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลีย่นแปลง  

(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ีอาจถกูจ ากดัสิทธิในเร่ืองใด ภายใต้เง่ือนไขอย่างไร   

ผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ีอาจถูกจ ากดัสทิธ ิดงัน้ี 

• กองทุนรวมน้ีอาจไม่ได้รบัการจดทะเบียนหากมกีารจดัสรรหน่วยลงทุนให้กลุ่มบุคคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัใดเกิน 1 ใน 3 
ของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด เวน้แต่เขา้ขอ้ยกเวน้ตามทีส่ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

• ในกรณีทีบุ่คคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัใดถอืหน่วยลงทุนเกนิกวา่หน่ึงในสามของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด 
บรษิทัจดัการหรอืบรษิทัหลกัทรพัยท์ีเ่ป็นเจา้ของบญัชแีบบไมเ่ปิดเผยชื่อผูถ้อืหน่วยลงทุน (Omnibus Account) จะไมน่ับคะแนน
เสยีงของบุคคลหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนันัน้ในสว่นทีเ่กนิกวา่หน่ึงในสามของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด 

• บริษัทจดัการอาจปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุน ในกรณีที่การถือหน่วยลงทุนเกินข้อจ ากัดการถือหน่วยลงทุนตามประกาศ
คณะกรรมการคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยหลกัเกณฑเ์กี่ยวกบัขอ้จ ากดัการถอืหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าทีข่อง
บรษิทัจดัการ 

(3) กองทุนรวมน้ีมีช่องทางและวิธีการร้องเรียนให้ผู้ลงทุนอย่างไร 

•  สามารถรอ้งเรยีนไดท้ี่ 
 บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากดั ทีส่่วนก ากบัการปฏบิตังิาน  
 ทีอ่ยู ่44 อาคาร ธนาคาร ซไีอเอม็บ ีไทย ชัน้ 16 ถนนหลงัสวน แขวงลุมพนีิ เขตปทุมวนั กรงุเทพฯ 10330 
 โทรศพัท ์0-2686-9500 หรอื 0-2686-9508 หรอื 0-2686-9513 หรอืทางโทรสาร 0-2657-3166 

•  ผูด้แูลผลประโยชน์ : ธนาคารสแตนดารด์ชารเ์ตอรด์ (ไทย) จ ากดั (มหาชน) 
      ทีอ่ยู ่: 100 ถนนสาทรเหนือ สลีม บางรกั กรงุเทพฯ 10500 
      โทรศพัท ์: 0-2724-5265, 0-2724-5207 
•  ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (Help Center) โทร. 1207 
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(4) การระงบัข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ตลอดจนวิธีเข้าสู่กระบวนการดงักล่าวหรือไม่ อย่างไร 

ไมม่ ี

        ค าถามและค าตอบเก่ียวกบับคุคลท่ีเก่ียวข้องกบัการด าเนินการของกองทุนรวม 

(1) รายช่ือคณะกรรมการ (มีผลตัง้แต่วนัท่ี 1 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป) 

• นาย ชอง ว ีย ี                      ประธานกรรมการ 
• นายเจสนั ลอีอง ก๊อก ยวิ   กรรมการ 
• นาย เอฟเฟนดี ้ชาฮูล ฮามดิ                       กรรมการ 
• นาย ฮวน อกีนาซโีอ อยีซ์ากรีเ์ร บาราโอนา   กรรมการ 
• นางสาว วไิลพร ลิว่เกษมศานต์                  กรรมการอสิระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
• นาย บุญศกัดิ ์เจยีมปรชีา                         กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ 
• คณุจมุพล สายมาลา               กรรมการบรษิทั และประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

         (2)  รายช่ือผู้บริหาร (มีผลตัง้แต่วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป) 

• คณุจมุพล สายมาลา             ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
• คณุต่อ อนิทววิฒัน์   ประธานเจา้หน้าทีพ่ฒันาธรุกจิ         
• คณุโช ซู ฮุน, CPA   ประธานเจา้หน้าทีป่ฏบิตักิาร  
• คณุวนิ พรหมแพทย,์ CFA            ประธานเจา้หน้าทีก่ารลงทุน  
• คณุวศิณุ รุง่ขวญัศริโิรจน์, CFA             หวัหน้าฝ่ายบรหิารความเสีย่ง 
• คณุวนิดา ดวงพตัรา              หวัหน้าฝ่ายก ากบัการปฏบิตังิาน 

 (3)  จ านวนกองทุนรวมภายใต้การบริหารจดัการของบริษทั (ข้อมลู ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562) 

มกีองทุนรวมทัง้หมดภายใตก้ารบรหิารจดัการของบรษิทั จ านวน 57 กองทุน 

 (4)  มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิภายใต้การบริหารจดัการของบริษทั (ข้อมลู ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562) 

มลูคา่ทรพัยส์นิสทุธภิายใตก้ารบรหิารจดัการของบรษิทั 76,936,790,378.58 บาท 

 (5)  คณะกรรมการพิจารณาการลงทุน 

• คณุวนิ พรหมแพทย,์ CFA   ประธานเจา้หน้าทีก่ารลงทุน  
• คณุวศิณุ รุง่ขวญัศริโิรจน์, CFA  ผูอ้ านวยการอาวโุสดา้นบรหิารความเสีย่ง 
• คณุชนยักานต ์สวสัดฤิกษ์   ผูจ้ดัการกองทุน 
• คณุวทิยา เจนจรสัโชต,ิ CISA  ผูจ้ดัการกองทุน 
• คณุวสชุนม ์ทรายแกว้, CFA  ผูจ้ดัการกองทุน 
• คณุวศนิ ปรธิญั, CFA   ผูจ้ดัการกองทุน 
• คณุวริยิา โภไคศวรรย ์   ผูจ้ดัการกองทุน 
• คณุธนทั เจตจนัทรป์ระภา, CFA  ผูจ้ดัการกองทุน 
• คณุปณิธ ิจติรโีภชน์   ผูจ้ดัการกองทุน 
• คณุปณุยนุช บุณยรตัพนัธุ์   ผูจ้ดัการกองทุน 
• คณุธนา เชนะกุล, CFA   ผูจ้ดัการกองทุน 
• คณุวรณุ ทรพัยท์วกุีล   ผูจ้ดัการกองทุน 
• คณุชาตร ีมชียัเจรญิยิง่   ผูจ้ดัการกองทุน 
• คณุปิยะศกัดิ ์ดวงบณัฑติกุล  ผูจ้ดัการกองทุน 



กองทุนเปิดพรินซิเพิล ยโูร ไฮ ยลิด์ หา้มขายผูล้งทุนรายยอ่ย  10 

• คณุประพจน์ อว้นเจรญิกุล   ผูจ้ดัการกองทุน  
          (6) รายช่ือผู้จดัการกองทุน 

• คณุวิน พรหมแพทย,์ CFA  
 ประวตักิารศกึษา 
 พ.ศ. 2543 - 2545              ปรญิญาโท สาขาบรหิารธรุกจิ จาก Erasmus University  
 พ.ศ. 2537 - 2541              ปรญิญาตร ีสาขาเศรษฐศาสตร ์(หลกัสตูรภาษาองักฤษ) มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
 ประสบการณ์ท างาน 
 พ.ศ. 2558 - ปัจจบุนั  ประธานเจา้หน้าทีก่ารลงทุนบรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากดั 
 พ.ศ. 2555 - 2558  หวัหน้ากลุ่มงานลงทุนและรองโฆษก ส านักงานประกนัสงัคม 
 พ.ศ. 2548 - 2555  หวัหน้างานลงทุนต่างประเทศและอสงัหรมิทรพัทย,์ ส านกังานประกนัสงัคม 
 พ.ศ. 2547 - 2548              หวัหน้างานบรหิารความเสีย่ง, ส านกังานประกนัสงัคม 
 พ.ศ. 2546 - 2547  ผูช้่วยผูจ้ดัการกองทุน, ส านักงานประกนัสงัคม 
 พ.ศ. 2545 - 2546  นกัวเิคราะหก์ารลงทุน, ส านกังานประกนัสงัคม 
 พ.ศ. 2544   Summer Associated (ปัจจบุนัคอื AJF) 

• คณุวิทยา  เจนจรสัโชติ, CISA 
 ประวตักิารศกึษา 
 พ.ศ. 2537 - 2538                      ปรญิญาโทบรหิารธรุกจิ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 ประสบการณ์ท างาน 
 พ.ศ. 2548 - ปัจจบุนั              ผูจ้ดัการกองทุน บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากดั 
 พ.ศ. 2539 - 2547   เจา้หน้าทีบ่รหิาร ส านกังาน ก.ล.ต. 

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

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์         
ประสบการณ์ท างาน  
พ.ศ. 2560 - ปัจจบุนั  ผูจ้ดัการกองทุน บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากดั 
พ.ศ. 2559 - 2560   ผูช้่วยผูจ้ดัการกองทุน บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน แลนด ์แอนด ์เฮาส ์จ ากดั 
พ.ศ. 2556 - 2559  นกัเศรษฐศาสตร ์บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน วรรณ จ ากดั 
พ.ศ. 2555 - 2556  แผนกจดัการความเสีย่ง บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากดั 

• คณุปณิธิ จิตรีโภชน์ 
ประวตักิารศกึษา 
พ.ศ. 2551 - 2553  ปรญิญาโท เศรษฐศาตรก์ารเงนิ สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์
พ.ศ. 2547 - 2551  ปรญิญาตร ีบรหิารธรุกจิ มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
ประวตักิารท างาน 
พ.ศ. 2560 - ปัจจบุนั  ผูจ้ดัการกองทุน บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากดั 
พ.ศ. 2558 - 2560  ผูช้่วยผูจ้ดัการกองทุน บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากดั 
พ.ศ. 2553 - 2557  นกักลยทุธก์ารลงทุน บรษิทัหลกัทรพัย ์กสกิรไทย จ ากดั (มหาชน)  
พ.ศ. 2551 - 2551  เจา้หน้าทีว่เิคราะหส์นิเชื่อ ธนาคารกรงุเทพ จ ากดั (มหาชน) 
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• คณุธนา เชนะกลุ, CFA  
      ประวตักิารศกึษา  

     พ.ศ. 2551 - 2555   ปรญิญาตร ีเศรษฐศาสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
      ประวตักิารท างาน   

พ.ศ. 2559 - ปัจจบุนั  ผูจ้ดัการกองทุน, บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากดั 
พ.ศ. 2558 - 2559  นกัวเิคราะห,์ ส านกังานประกนัสงัคม 
พ.ศ. 2556 - 2558  นกัวเิคราะห,์ ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

• คณุวรณุ ทรพัยท์วีกลุ 
ประวตักิารศกึษา 
พ.ศ. 2556 - 2558  ปรญิญาโท วศิวกรรมการเงนิ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
พ.ศ. 2549 - 2553  ปรญิญาตร ีบรหิารธรุกจิ มหาวทิยาลยัอมัสมัชญั 
ประวตักิารท างาน 
พ.ศ. 2561 - ปัจจบุนั  ผูจ้ดัการกองทุน บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากดั 
พ.ศ. 2558 - 2561  ผูจ้ดัการกองทุนฝ่ายลงทุนต่างประเทศ บลจ. ไทยพาณิชย ์จ ากดั 
พ.ศ. 2553 - 2557  ทีป่รกึษาการลงทุน บล. เมยแ์บงค ์กมิเอง็ 

• คณุประพจน์ อ้วนเจริญกลุ 
ประวตักิารศกึษา 
พ.ศ. 2550 - 2552 ปรญิญาโท Real Estate Management จาก Royal Institute of Technology (KTH)  

ประเทศสวเีดน 
พ.ศ. 2540 - 2544 ปรญิญาตร ีพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัช ีสาขาการธนาคารและการเงนิ จฬุาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั 
ประวตักิารท างาน 
พ.ศ. 2562 - ปัจจบุนั             หวัหน้าฝ่ายการลงทุนทางเลอืก บลจ.พรนิซเิพลิ จ ากดั 
พ.ศ. 2561 - 2562  ผูช้่วยผูจ้ดัการกองทุน ส านักงานประกนัสงัคม 
พ.ศ. 2560 - 2561  กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั เธยีรสุรตัน์ ลสีซิง่ จ ากดั 
พ.ศ. 2555 - 2560  ผูจ้ดัการกองทุน บลจ.ทหารไทย จ ากดั 
พ.ศ. 2553 - 2555       ผูจ้ดัการกองทุน บลจ.ทสิโก ้จ ากดั 
พ.ศ. 2552 - 2553  Investment Manager บรษิทั ไทยคารด์ฟิ ประกนัชวีติ จ ากดั 
พ.ศ. 2547 - 2550  ผูจ้ดัการกองทุน บลจ. ธนชาต จ ากดั 
พ.ศ. 2546 - 2547  ผูช้่วยจดัการกองทุน บลจ. ธนชาต จ ากดั 

(7)   รายช่ือผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน  
ธนาคารซไีอเอม็บ ีไทย จ ากดั (มหาชน) 0-2626-7777 

             หรอืตวัแทนสนบัสนุนการขายอื่นๆ ที ่บลจ. แต่งตัง้ 

(8) ใครเป็นผู้ดแูลปรบัปรงุรายช่ือผู้ถือหน่วยลงทุนเพ่ือให้การช าระเงินและจดัสรรหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นไป
อย่างถกูต้อง ? 

บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากดั โทรศพัท ์0-2686-9595  

(9) ใครเป็นผู้เกบ็รกัษาทรพัยสิ์นและดแูลบริษทัจดัการให้ปฏิบติัตามข้อก าหนดการลงทุนท่ีตกลงไว้ ? 
ธนาคาร สแตนดารด์ชารเ์ตอรด์ (ไทย) จ ากดั (มหาชน) โทรศพัท ์0-2724-5490, 0-2724-5207 
นอกจากหน้าทีต่ามทีก่ าหนดไวใ้นสญัญาแต่งตัง้ ผูดู้แลผลประโยชน์ยงัมหีน้าทีต่ามกฎหมายในการรกัษาประโยชน์ของผูถ้อื
หน่วยลงทุนดว้ย 
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ช่องทางท่ีผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมลูเพ่ิมเติมเก่ียวกบักองทุนรวมน้ี 
ตดิต่อบรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากดั 
โทรศพัท ์0-2686-9500 หรอื 0-2686-9595 หรอืทางโทรสาร 0-2657-3166 
Website : www.principal.th 
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• อตัราส่วนหมุนเวียน
การลงทุน : 
ร้อยละ 9.00 

• Port Folio Duration 
: - 

• ผลขาดทุนสงูสดุ
ในช่วง 5 ปี 
(Maximum 
Drawdown) : 
ร้อยละ – 6.50 

 
  

ตารางแสดงค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเกบ็จากผู้ซ้ือ หรือผู้ถือหน่วยลงทุน หรือกองทุนรวม 
 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเกบ็จากกองทุน
รวม* 

  รอบบญัชี (ร้อยละของมลูค่าทรพัยสิ์น ต่อปี) 

อตัราตามท่ีระบไุว้ใน
โครงการ 

ตัง้แต่วนัท่่ี 1 
ต.ค. 2561 – 30 
ก.ย. 2562 

ตัง้แต่วนัท่่ี 1 
ต.ค. 2560 – 30 
ก.ย. 2561  

ตัง้แต่วนัท่่ี 1 
ต.ค. 2559 – 30 
ก.ย. 2560 

เกบ็จริง*,** เกบ็จริง*,** เกบ็จริง*,** 
1. ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายรวมทัง้หมดทีป่ระมาณการ

ได ้(รอ้ยละต่อปีของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธ)ิ** ไมเ่กนิรอ้ยละ 5.35  2.089 2.032 1.9977 

o ค่าธรรมเนียมการจดัการ ไมเ่กนิรอ้ยละ 1.61  1.605 1.605 1.6033 
o ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.11 0.032 0.032 0.0321 
o ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทุน ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.54  0.321 0.321 0.3207 

2.   ค่าใชจ้่ายอื่น ไมเ่กนิรอ้ยละ 3.09 0.131 0.074 0.042 
o ค่าทีป่รกึษาการลงทุน ไมม่ ี ไมม่ ี ไมม่ ี ไมม่ ี
o ค่าประกาศ NAV ตามทีจ่่ายจรงิ 0.012 0.011 0.0118 
o ค่าสอบบญัช ี ตามทีจ่่ายจรงิ 0.111 0.060 0.0220 
o ค่าธรรมเนียมธนาคาร ตามทีจ่่ายจรงิ ไมม่ ี ไมม่ ี ไมม่ ี
o ค่าวารสารและสิง่พมิพ ์ ตามทีจ่่ายจรงิ ไมม่ ี ไมม่ ี ไมม่ ี
o ค่าใชจ้่ายอื่น ตามทีจ่่ายจรงิ 0.008 0.003 0.0002 
o ค่าโฆษณา ประชาสมัพนัธ ์และส่งเสรมิการขาย 
- ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก 
- หลงัการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก 

 
ตามทีจ่่ายจรงิ 
ตามทีจ่่ายจรงิ 

 
ไมม่ ี
ไมม่ ี

 
ไมม่ ี
ไมม่ ี

 
ไมม่ ี
0.008 

 

ค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเกบ็จากผูส้ ัง่ซ้ือหรือผูถ้ือหน่วยลงทุน 
ร้อยละของมลูค่าหน่วยลงทุน 

อตัราตามท่ีระบไุว้ในโครงการ อตัราท่ีเกบ็จริง 
o ค่าธรรมเนียมการขายหน่วย ไมเ่กนิรอ้ยละ 1.61 1.00 
o ค่าธรรมเนียมการรบัซื้อคนืหน่วย ไมเ่กนิรอ้ยละ 1.07 ยกเวน้ 
o ค่าธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน ตามเงือ่นไขการขาย และรบัซื้อคนื

หน่วยลงทุน 
ตามเงือ่นไขการขาย และรบัซื้อคนื

หน่วยลงทุน 
o ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน ตามอตัราทีธ่นาคารเรยีกเกบ็ ตามอตัราทีธ่นาคารเรยีกเกบ็ 
o ค่าธรรมเนียมการโอนเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุน ตามอตัราทีธ่นาคารเรยีกเกบ็ ตามอตัราทีธ่นาคารเรยีกเกบ็ 
o ค่าธรรมเนียมในกรณทีีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนรอ้งขอใหน้าย

ทะเบยีนด าเนินการใดๆใหเ้ป็นกรณพีเิศษ 
ตามอตัราทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็ ตามอตัราทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็ 

 หมายเหตุ  * ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดร้วมภาษมีลูค่าเพิม่ ภาษีธุรกจิเฉพาะหรอืภาษอีื่นใดในท านองเดยีวกนั (ถา้ม)ี ไวแ้ลว้ 
           ** ไมร่วมค่านายหน้าซื้อขายหลกัทรพัยแ์ละค่าธรรมเนียมต่างๆทีเ่กดิขึน้จากการซื้อขายหลกัทรพัย ์

 
 
• อตัราส่วนหมนุเวียนการลงทุน : รอ้ยละ 3.00 

• Port Folio Duration : - 

• ผลขาดทุนสงูสดุในช่วง 5 ปี (Maximum Drawdown) : รอ้ยละ – 6.53 
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รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผกูพนั 
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน  2562 

    

มลูค่าตามราคาตลาด 
(บาท)*1  % NAV 

หลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นต่างประเทศ       

 หน่วยลงทุน*2 / ประเทศลกัเซมเบริก์ 27,159,151.80  96.27 
หลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นในประเทศ    

 เงนิฝากธนาคาร  741,226.06  2.63 
 เงนิฝากธนาคารสกุลเงนิต่างประเทศ  69,783.43  0.25 
อ่ืน ๆ          

 ทรพัยส์นิอื่น  380,036.19  1.35 

 หน้ีสนิอื่น  (138,963.71)  (0.49) 
มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ   28,211,233.77  100.00 
หมายเหตุ : *1 มลูคา่ตามราคาตลาดที่รวมดอกเบีย้คา้งรบัแล้ว   
  

*2 กองทุน Euro High Yield Bond / ประเทศลกัเซมเบริก์ 
 

รายงานสรปุจ านวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหน้ี เงินฝากหรือตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุน ของกองทุนรวม 
รายงานสรปุเงินลงทุน 

กลุ่มของตราสาร 
มลูค่าตาม   
ราคาตลาด % NAV 

(บาท)*   
 (ก) ตราสารภาครฐัไทยและตราสารภาครฐัต่างประเทศ   
      - ตราสารภาครฐัไทย - ไมม่ ี- - ไมม่ ี- 
      - ตราสารภาครฐัต่างประเทศ - ไมม่ ี- - ไมม่ ี- 
 (ข) ตราสารที่ธนาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ ธนาคารพาณิชย์ หรอืบรษิทัเงนิทุน     

      เป็นผูอ้อก ผูส้ ัง่จา่ย ผูร้บัรอง ผูร้บัอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรอื ผูค้ ้าประกนั 811,009.49 2.88 
 (ค) ตราสารทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอือยูใ่นอนัดบัทีส่ามารถลงทุนได ้(investment grade) - ไมม่ ี- - ไมม่ ี- 
 (ง) ตราสารทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอือยูใ่นอนัดบัต ่ากวา่อนัดบัทีส่ามารถลงทุนได้    

      (investment grade) หรอืตราสารทีไ่มไ่ดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอื - ไมม่ ี- - ไมม่ ี- 
สดัส่วนเงินลงทุนขัน้สงู (upper limit) ท่ีบริษทัจดัการคาดว่าจะลงทุนในตราสารกลุ่ม (ง) 15% NAV   
หมายเหตุ :* มลูค่าตามราคาตลาดทีร่วมดอกเบีย้คา้งรบัแล้ว  
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รายละเอียดตวัตราสารและอนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสารทุกตวัใน Port 

  ประเภท ผูอ้อก 
ผูค้ ้า/ 

ผูร้บัรอง/ 
ผูส้ลกัหลงั 

วนัครบ
ก าหนด 

อนัดบั 
ความ 

น่าเชื่อถอื 

 จ านวนเงนิ
ตน้/ 

มลูคา่หน้าตัว๋  

มลูคา่ตาม 
ราคาตลาด *1 

1 เงนิฝากธนาคาร ธนาคารสแตนดารด์ชารเ์ตอรด์ 
(ไทย) จ ากดั (มหาชน) 

- - A- 741,034.83 741,071.93 

2 เงนิฝากธนาคาร ธนาคารสแตนดารด์ชารเ์ตอรด์ 
(ไทย) จ ากดั (มหาชน) 

- - A- - 154.13 

3 เงนิฝากธนาคารสกุล
เงนิต่างประเทศ 

ธนาคารสแตนดารด์ชารเ์ตอรด์ 
(ไทย) จ ากดั (มหาชน) 

- - A- 69,783.43 69,783.43 

        

 หมายเหตุ : *1 มลูคา่ตามราคาตลาดที่รวมดอกเบีย้คา้งรบัแล้ว     
 
 

ผลการด าเนินการของกองทุนรวม 

 
หมายเหตุ : - เอกสารการวดัผลการด าเนินงานของกองทุนรวมฉบบัน้ีไดจ้ดัท าตามมาตรฐานการวดัผลการด าเนินงานของกองทุนรวมของ 
                 สมาคมบรษิทัจดัการลงทุน 

         - ตวัชีว้ดั (Benchmark) คอื อตัราผลตอบแทน ดชันี BofA Merrill Lynch EUR High Yield 3% Constrained  
           (แปลงเป็นสกุลบาท)          
         * NAV ณ วนัที ่30 ก.ย. 2562 
 

ผลการด าเนินงานส้ินสดุ  
ณ วนัท่ี  30 ก.ย. 2562 

นับจากวนัเร่ิม
โครงการ 
(28 ต.ค 57) 

ผลการด าเนินงานย้อนหลงั (ร้อยละต่อปี) 

3 เดือน 
(28 มิ.ย. 62) 

6 เดือน 
(29 มี.ค. 62) 

1 ปี 
(28 ก.ย. 61) 

3 ปี 
(30 ก.ย. 59) 

มลูคา่หน่วยลงทุน (บาท) 11.3732* 11.2831 11.1248 11.1084 10.3865 
กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ ยูโร ไฮ ยลิด ์หา้มขายผู้
ลงทุนรายยอ่ย 

2.65% 0.80% 2.23% 2.37% 3.07% 

ตวัชีว้ดั (Benchmark) 0.06% -3.32% -3.06% -6.61% -0.72% 
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ภาคผนวก 
รายละเอียดเพ่ิมเติม 

รายละเอยีด กองทุนหลกั  
กองทุนหลกัทีก่องทุนจะลงทุนคอื UBS (Lux) Bond fund- Euro High Yield (EUR) มรีายละเอยีดต่อไปน้ี 
ชื่อกองทุน  :  UBS (Lux) Bond fund- Euro High Yield (EUR) (Class P-acc) 
อายโุครงการ  :  ไมก่ าหนด 
วนัจดัตัง้กองทุน  :  15 พฤษภาคม 2541  
จดทะเบยีนประเทศ :  ลกัเซมเบริก์ 
สกุลเงนิของกองทุน  :  EUR 
วนัท าการซือ้ขาย  :  ทุกวนัท าการของธนาคารในลกัเซมเบริก์  
บรษิทัจดัการ   :  UBS Fund Management (Luxembourg) S.A., R.C.S.   
ผูด้แูลผลประโยชน์  :  UBS (Luxembourg) S.A.  
นโยบายการลงทุน                        :  กองทุนจะลงทุนอย่างน้อยสองในสามของมลูคา่ทรพัยส์นิของกองทุนในตราสารหน้ี และ/หรอื

สทิธเิรยีกรอ้งอื่นใด ในสกุลเงนิยโูร ซึง่มกีารจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอือยูใ่นระหว่าง CCC และ 
BB + (S&P) หรอืเทยีบเท่า ส าหรบัตราสารทีม่กีารจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอืต ่ากว่า CCC 
กองทุนจะลงทุนไมเ่กนิ 10% ของมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธ ิของกองทุน 
กองทุนสามารถลงทุนในหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิในแต่ละประเภทดงัต่อไปน้ีไมเ่กนิหน่ึงในสาม
ของมลูคา่ทรพัยส์นิของกองทุน 
• กองทุนอาจลงทุนในตราสารหน้ีและสทิธเิรยีกรอ้งอื่นใดเป็นสกุลเงนิอื่นนอกเหนือสกุล

เงนิ EUR ไดส้ าหรบัสกุลเงนิของประเทศทีอ่ยูใ่นกลุ่ม EMU (The European Economic 
and Monetary Union),  

• ตราสารตลาดเงนิ (Money Market Instrument)  ไมร่วมเงนิสดและตราสารทีเ่ทยีบเท่า
เงนิสด  

กองทุนอาจลงทุนไดไ้มเ่กนิ 25% ของมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุน ในตราสารหน้ีทีแ่ปลง
สภาพได ้อาท ิหุน้กูแ้ปลงสภาพ exchangeable หรอื warrant-linked bonds  
กองทุนอาจลงทุนไมเ่กนิ 10% ของมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุน ในตราสารทุนอื่นๆ 
ใบรบัรองการจา่ยเงนิปันผล ใบส าคญัแสดงสทิธ ิและตราสารทุนใดๆทีไ่ดม้าพรอ้มใบส าคญั
แสดงสทิธ ิ

การจา่ยเงนิปันผล :  ไมม่ ี
คา่ธรรมเนียม Management fee :  1.01% ต่อปี  
คา่ใชจ้า่ยรวม :  1.32% ต่อปี 
Benchmark :  BofA Merrill Lynch EUR High Yield 3% Constrained Index. 
กองทุน UBS (Lux) Bond fund- Euro High Yield (EUR) ที่จดทะเบียนในประเทศลกัเซมเบิรก์ เป็นกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป (retail 
fund) และเป็นกองทุนที่จดัตัง้ตามระเบียบของ UCITS (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) ภายใต้
กฎหมายที่ เกี่ยวข้องของประเทศลักเซมเบิร์กซึ่งเป็นสมาชิกสามัญของ International Organizations of Securities Commission 
(IOSCO) โดยมไิดเ้ป็นกองทุนรวมประเภทเฮจ็ฟันด ์(hedge fund)  
รายละเอียดของกองทุน UBS (Lux) Bond fund- Euro High Yield (EUR) แปลมาจากหนังสอืชี้ชวน (Master Prospectus) ของกองทุน
หลกั ท่านสามารถดขูอ้มลูของกองทุนหลกัเพิม่เตมิไดท้ี่ http://fundgate.ubs.com 

http://fundgate.ubs.com/
http://fundgate.ubs.com/
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ผลการด าเนินการย้อนหลงัของกองทุนหลกั 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



กองทุนเปิดพรินซิเพิล ยโูร ไฮ ยลิด์ หา้มขายผูล้งทุนรายยอ่ย  18 

 
 
ผลการด าเนินงานในอดตีมไิดเ้ป็นสิง่ยนืยนัถงึผลการด าเนินงานในอนาคต 
Source : Fund Factsheet of Master Fund, data as of 30 September 2019 
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ตารางแสดงวนัหยุดท าการซ้ือ / ขายคืน / สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนของ 
กองทุนเปิดพรินซิเพิล ยโูร ไฮ ยิลด ์ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 

(ประจ าปี 2562) 
(LUX, US, TH, SG, EUR) 

 
วนัที ่1 มกราคม   วนัขึน้ปีใหม,่ วนัหยดุท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา สงิคโปร ์ยโุรป และลกัเซมเบริก์ 
วนัที ่21 มกราคม   วนัหยดุท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่4 กุมภาพนัธ ์  วนัหยดุท าการของประเทศสงิคโปร ์
วนัที ่5 กุมภาพนัธ ์  วนัหยดุท าการของประเทศสงิคโปร ์
วนัที ่6 กุมภาพนัธ ์  วนัหยดุท าการของประเทศสงิคโปร ์
วนัที ่18 กุมภาพนัธ ์ วนัหยดุท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่19 กุมภาพนัธ ์ วนัมาฆบูชา   
วนัที ่8 เมษายน   วนัจกัร ี
วนัที ่15 เมษายน   วนัสงกรานต์ 
วนัที ่16 เมษายน  วนัหยดุชดเชยวนัสงกรานต์ 
วนัที ่19 เมษายน  วนัหยดุท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา สงิคโปร ์ยุโรป และลกัเซมเบริก์ 
วนัที ่22 เมษายน  วนัหยดุท าการของประเทศลกัเซมเบริก์ และยโุรป 
วนัที ่1 พฤษภาคม   วนัแรงงานแหง่ชาต,ิ วนัหยดุท าการของประเทศลกัเซมเบริก์ ยโุรป และสงิคโปร ์
วนัที ่6 พฤษภาคม   วนัพระราชพธิบีรมราชาภเิษก 
วนัที ่9 พฤษภาคม  วนัหยดุท าการของประเทศลกัเซมเบริก์ 
วนัที ่20 พฤษภาคม  วนัหยดุชดเชยวนัวสิาขบูชา, วนัหยดุท าการของประเทศสงิคโปร ์
วนัที ่27 พฤษภาคม  วนัหยดุท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา และลกัเซมเบริก์ 
วนัที ่30 พฤษภาคม  วนัหยดุท าการของประเทศลกัเซมเบริก์ 
วนัที ่3 มถิุนายน  วนัเฉลมิพระชนมพรรษาสมเดจ็พระนางเจา้สทุดิา พชัรสุธาพมิลลกัษณ พระบรมราชนีิ 
วนัที ่5 มถิุนายน  วนัหยดุท าการของประเทศสงิคโปร ์
วนัที ่10 มถิุนายน  วนัหยดุท าการของประเทศลกัเซมเบริก์ 
วนัที ่3 กรกฎาคม  วนัหยดุท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่4 กรกฎาคม  วนัหยดุท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่16 กรกฎาคม   วนัอาสาฬหบูชา 
วนัที ่29 กรกฎาคม  วนัหยดุชดเชยวนัเฉลมิพระชนมพรรษาสมเดจ็พระเจา้อยู่หวัมหาวชริาลงกรณ  

บดนิทรเทพยวรางกูร 
  วนัที ่9 สงิหาคม  วนัหยดุท าการของประเทศสงิคโปร ์

วนัที ่12 สงิหาคม  วนัหยดุวนัเฉลมิพระชนมพรรษาสมเดจ็พระนางเจา้ฯ พระบรมราชนีินาถ ใน
พระบาทสมเดจ็พระ 
ปรมนิทร มหาภูมพิลอดลุยเดช บรมนาถบพติร, วนัหยุดท าการของประเทศสงิคโปร ์

วนัที ่15 สงิหาคม  วนัหยดุท าการของประเทศลกัเซมเบริก์ 
วนัที ่2 กนัยายน  วนัหยดุท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่14 ตุลาคม วนัหยดุชดเชยวนัคลา้ยวนัสวรรคต พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทร มหาภูมพิลอดลุยเดช 

บรมนาถบพติร, วนัหยุดท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่23 ตุลาคม  วนัปิยมหาราช 
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ตารางแสดงวนัหยุดท าการซ้ือ / ขายคืน / สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนของ 
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 (ประจ าปี 2562) 
(LUX, US, TH, SG, EUR) 

-ต่อ- 
 
วนัที ่28 ตุลาคม  วนัหยดุท าการของประเทศสงิคโปร ์
วนัที ่1 พฤศจกิายน  วนัหยดุท าการของประเทศลกัเซมเบริก์ 
วนัที ่11 พฤศจกิายน วนัหยดุท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่28 พฤศจกิายน วนัหยดุท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่29 พฤศจกิายน วนัหยดุท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่5 ธนัวาคม  วนัคล้ายวนัเฉลมิพระชนมพรรษาพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทร มหาภูมพิลอดลุยเดช 

บรมนาถบพติร วนัชาต ิและวนัพอ่แหง่ชาต ิ
วนัที ่10 ธนัวาคม  วนัพระราชทานรฐัธรรมนูญ 
วนัที ่24 ธนัวาคม  วนัหยดุท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา สงิคโปร ์ยุโรป และลกัเซมเบริก์  
วนัที ่25 ธนัวาคม  วนัหยดุท าการของประเทศสหรฐัอเมรกิา สงิคโปร ์ยุโรป และลกัเซมเบริก์ 
วนัที ่26 ธนัวาคม  วนัหยดุท าการของประเทศลกัเซมเบริก์ และยโุรป 
วนัที ่31 ธนัวาคม  วนัสิน้ปี, วนัหยดุท าการของประเทศลกัเซมเบริก์ ยโุรป และสงิคโปร ์
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➢ กองทุนเปิดพรินซิเพิล ยูโร ไฮ ยิลด์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย เป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทจดัการ ดงันั้น 

บริษทัหลกัทรพัย์จดัการกองทุน พรินซิเพิล จ ากดั จึงไม่มีภาระผกูพนัในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนน้ี  ทัง้น้ี ผล
การด าเนินงานของกองทุนน้ี ไม่ได้ขึ้นอยู่กบัสถานะทางการเงินหรือผลการด าเนินงานของบริษัทหลกัทรพัย์จดัการ
กองทุน พรินซิเพิล จ ากดั 

➢ ในกรณีท่ีผู้สนใจลงทุนต้องการทราบข้อมลูเพ่ิมเติม ผู้สนใจลงทุนสามารถขอหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมลูโครงการได้ท่ี
บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรินซิเพิล จ ากดั หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืน 

➢ บริษทัจดัการอาจลงทุนในหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอ่ืนเพ่ือบริษทัจดัการเช่นเดียวกนักบัท่ีบริษทัจดัการลงทุนใน
หลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอ่ืนเพ่ือกองทุนเปิด โดยบริษทัจดัการจะจดัให้มีระบบงานท่ีป้องกนัความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์ เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ทัง้น้ี ผู้ลงทุนสามารถขอดขู้อมูลการลงทุนเพ่ือบริษทั
จดัการได้ท่ีบริษทัจดัการ และส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

➢ ผู้ลงทุนสามารถตรวจดขู้อมูลท่ีอาจมีผลต่อการตดัสินใจลงทุน เช่น การท าธรุกรรมกบับุคคลท่ีเก่ียวข้องได้ท่ีส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือโดยผ่านเครือข่ายอินเตอรเ์น็ตของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  www.sec.or.th 

➢ บริษทัจดัการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลกัทรพัย์เพ่ือตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบติัตามจรรยาบรรณและประกาศ
ต่างๆ ท่ีสมาคมบริษทัจดัการลงทุนก าหนด และจะต้องเปิดเผยการลงทุนดงักล่าวให้บริษทัจดัการทราบ เพ่ือท่ีบริษัท
จดัการจะสามารถก ากบัและดแูลการซ้ือขายหลกัทรพัยข์องพนักงานได้ 

➢ ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการด าเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ท่ีท าการของบริษัท
จดัการหรือโดยผ่านเครือข่ายอินเตอรเ์น็ตของบริษทัจดัการ www.principal.th และผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนท่ี
ได้รบัการแต่งตัง้จากบริษทัจดัการ 

➢ ผู้ลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติม รบัหนังสือชี้ชวน โครงการ และข้อผกูพนัได้ท่ีบริษทัจดัการและผู้สนับสนุนการ
ขายและรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรินซิเพิล จ ากดั ท่ี ท่ีอยู่ 44 อาคาร ธนาคาร ซีไอเอม็บี 
ไทย ชัน้16 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์  : 0-2686-9500 หรือ 0-2686-9595 
www.principal.th 

➢  บริษัทจดัการและ/ หรือผู้สนับสนุนการขายและรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนท่ีบริษัทจดัการแต่งตัง้ อาจพิจารณาขอข้อมูล 
เอกสาร หลกัฐาน เพ่ิมเติมจากผู้สนใจสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน หรือผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน หรือบุคคลท่ีเก่ียวข้องกบัผู้
ลงทุนตามค าจ ากดัความของกฎหมายหรือตามท่ีหน่วยงานท่ีมีอ านาจก าหนด ทัง้ก่อน และหรือภายหลงัการลงทุนใน
กองทุนไปแล้ว ทัง้น้ีเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินของประเทศไทย และประเทศ
อ่ืนท่ีเก่ียวข้อง หรือเพื่อให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบติั หรือการตีความ หรือการสัง่การของหน่วยงานผู้มีอ านาจ  ทัง้น้ี 
บริษทัจดัการและผู้สนับสนุนการขายและรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนมีหน้าท่ีต้องท าความรู้จกัตวัตนของลูกค้า (Know Your 
Client: KYC) และการพิสูจน์ทราบลูกค้า (Client Due Diligence : CDD)โดยผู้สนใจสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน หรือผู้ถือหน่วย
ลงทุนของกองทุนมีหน้าท่ีแจ้งการเปล่ียนแปลงข้อมูลเก่ียวกบัการรู้จกัตวัตนของลูกค้า (KYC) และการพิสูจน์ทราบ
ลกูค้า (CDD) ให้บริษทัจดัการและหรือผู้สนับสนุนการขายและรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนทราบ โดยตามแนวทางปฏิบติัของ
กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัการฟอกเงินดงักล่าว บริษัทจดัการและหรือผู้สนับสนุนการขายและรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน
จ าเป็นต้องด าเนินการตามกฎหมายครอบคลุมทัง้การเปิดบญัชีเพ่ือใช้บริการใหม่ การท าธรุกรรมของลูกค้าเดิม และ
การทบทวนข้อมูลลูกค้าให้เป็นปัจจุบนัเป็นระยะๆ รวมทัง้การด าเนินการอ่ืนๆ ตามท่ีหน่วยงานผู้มีอ านาจก าหนด
แนวทาง 

รวบรวมขอ้มลู ณ วนัที ่30 กนัยายน 2562

http://www/
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กองทุนเปิดพรินซิเพิล ยโูร ไฮ ยลิด์ หา้มขายผูล้งทุนรายยอ่ย 23 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรินซิเพิล จ ากดั 
สอบถามข้อมลูเพ่ิมเติมได้ท่ี 0-2686-9500 
www.principal.th 


