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ท่ี M_BD 0069/2562 

 
17 ตุลาคม 2562 

เรื่อง การแก้ไขเพ่ิมเติมรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนเปิดจํานวน 5 กองทุน 

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จํากัด (“บริษัทจัดการ”) ขอแจ้งการแก้ไขเพ่ิมเติมรายละเอียดโครงการจัดการของกองทุน
เปิดจํานวน 5 กองทุน (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) โดยกองทุนดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ (“สํานักงาน ก.ล.ต.”) แล้ว โดยสรุปสาระสําคัญของการแก้ไขเพ่ิมเติมได้ดังน้ี  

1. แก้ไข/เพ่ิมเติมคําจํากัดความ โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
1.1) เพ่ิมเติมคําจํากัดความเกี่ยวกับ “มติพิเศษ” และ “มติเสียงข้างมาก” เพ่ือให้เป็นตามประกาศ

คณะกรรมการกาํกับตลาดทุนท่ี ทน.33/2562 ลงวันท่ี 19 เม.ย. 2562  
มีผลต้ังแต่ 11 ต.ค.62 เป็นต้นไป1) 
มีผลต้ังแต่ 28 ต.ค.62 เป็นต้นไป2) 

1.2) เพ่ิมเติมคําจํากัดความเกี่ยวกับ “กองทุน private equity” และ “หน่วย private equity” 
เพ่ือให้เป็นตามภาคผนวก 1 แนบท้ายประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ท่ี ทน. 87/2558 ซึ่ง
แก้ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ท่ี ทน. 20/2562 (ฉบับท่ี 12) ลงวันท่ี 10 
เม.ย. 2562 และสอดคล้องกับการเพ่ิมหน่วย private equity ให้เป็นหลักทรัพยห์รือทรัพย์สินท่ี
กองทุนสามารถลงทุนได้ 

 

มีผลต้ังแต่ 16 ธ.ค.62 เป็นต้นไป 

1.3) แก้ไขคําจํากัดความเกี่ยวกับ “เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก” เพ่ือให้เป็นตามภาคผนวก 1 
แนบท้ายประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ท่ี ทน. 87/2558 ซึง่แก้ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศ
คณะกรรมการกาํกับตลาดทุน ท่ี ทน. 20/2562 (ฉบับท่ี 12)  
ลงวันท่ี 10 เม.ย. 2562 

 
มีผลต้ังแต่ 11 ต.ค.62 เป็นต้นไป1) 
มีผลต้ังแต่ 28 ต.ค.62 เป็นต้นไป2) 

1.4) เพ่ิมเติมคําจํากัดความเกี่ยวกับชนิดหน่วยลงทุนเพ่ือให้สอดคล้องกับการเพ่ิมชนิดหน่วยลงทุน 

2.  แก้ไข/เพ่ิมเติมเกี่ยวกับประเภทหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินท่ีกองทุนสามารถลงทุนได้ท้ังในไทยและต่างประเทศ(ถ้ามี) รวมถึงเพ่ิมเติม
รายละเอียดเก่ียวกับประเภทกองทุนตามลักษณะพิเศษ โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
2.1)  แก้ไขเป็นการลงทุนในตราสาร TS (Transferable Securities) แทนการแยกกําหนดเป็นราย

ประเภทของตราสาร, คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ของตราสารอ่ืนนอกเหนือจากตราสาร TS ท่ัวไป  
 

มีผลต้ังแต่ 16 ธ.ค.62 เป็นต้นไป 
2.2) เพ่ิมเติมการลงทุนในหน่วย private equity  
2.3) เพ่ิมเติมการลงทุนในหน่วย Listed CIS ซึ่งมีคุณสมบัตินอกเหนือจากท่ีประกาศกําหนด 
2.4) เพ่ิมเติมการลงทุนในหน่วย infra โดยเป็นไปตามหนังสือเวียน ท่ี กลต.กน.(ว) 29/2559 ลงวันท่ี 

22 พ.ย. 2559 
มีผลต้ังแต่ 16 ม.ค.63 เป็นต้นไป 

2.5) เพ่ิมเติมเงื่อนไขของการลงทุนในตราสารท่ีมีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง 
(Structured Note: SN) 

มีผลต้ังแต่ 16 ธ.ค.62 เป็นต้นไป 

2.6) ปรับข้อความในเรื่องธุรกรรมประเภท derivative เพ่ือให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุน ท่ี ทน.55/2559 ลงวันท่ี 20 ธ.ค.2559 

มีผลต้ังแต่ 11 ต.ค.62 เป็นต้นไป 

โดยการแก้ไข/เพ่ิมเติมตามข้อ 2.1), 2.2), 2.3), 2.5) เป็นไปตามภาคผนวก 3 แนบท้ายประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ท่ี ทน. 
87/2558 ซึ่งแกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ท่ี ทน. 20/2562 (ฉบับท่ี 12) ลงวันท่ี 10 เม.ย. 2562 
รวมถึงปรับปรุงรายละเอียดอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้องเพ่ือให้สอดคล้องกับการแก้ไข/เพ่ิมเติมประเภทหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินท่ีกองทุนสามารถ
ลงทุนได้ดังกล่าว 

3.  แก้ไข/เพ่ิมเติมเก่ียวกับอัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืน เพ่ือเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม โดยมีรายละเอียดดังน้ี  
3.1) ขยายอัตราส่วนการลงทุน product limit ในหน่วย CIS ของการลงทุนในกองทุนรวมไทย จาก

เดิม “ไม่เกิน 20%” เป็น “ไม่จํากัดอัตราส่วน” โดยสอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุน ท่ี ทน.87/2558 ลงวันท่ี 17 ธ.ค.2558 และหนังสือเวียนท่ี กลต.กน.(ว) 1/2559 ลง
วันท่ี 15 ม.ค.2559 

มีผลต้ังแต่ 16 ม.ค.63 เป็นต้นไป 

3.2) เพ่ิมเติมอัตราส่วนการลงทุนในตราสารท่ีมีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง 
(Structured Note: SN) และ/หรือหน่วย CIS ท่ีมีคุณสมบัตินอกเหนือจากท่ีประกาศกําหนด  

 

มีผลต้ังแต่ 16 ธ.ค.62 เป็นต้นไป 
3.3) เพ่ิมเติมอัตราส่วนการลงทุนในหน่วย private equity  
3.4) เพ่ิมเติมอัตราส่วนการลงทุนในหน่วย infra  มีผลต้ังแต่ 16 ม.ค.63 เป็นต้นไป 
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3.5) เพ่ิมเติมอัตราส่วนการลงทุนในหน่วย infra หรือหน่วย property ท่ีมีการกระจายการลงทุน
ตามแนวทางท่ีสํานักงาน ก.ล.ต.กําหนด 

มีผลต้ังแต่ 16 ม.ค.63 เป็นต้นไป 
 มีผลต้ังแต่ 16 ธ.ค.62 เป็นต้นไป3)   

3.6) หลักเกณฑ์การนับ concentration limit :   

 3.6.1) ตราสารหน้ี และตราสารก่ึงหน้ีกึ่งทุน ให้บริษัทจัดการอาจนํา financial liabilities ท่ี
ออกใหม่แต่ยังไม่ปรากฏในงบการเงินมารวมกับ financial liabilities ตามงบ
การเงินล่าสุดได้ 

มีผลต้ังแต่ 11 ต.ค.62 เป็นต้นไป1) 
มีผลต้ังแต่ 28 ต.ค.62 เป็นต้นไป2) 

3.6.2) หน่วย Private equity สามารถลงทุนได้ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย private 
equity ท้ังหมดของกองทุน private equity 

มีผลต้ังแต่ 16 ธ.ค.62 เป็นต้นไป 

3.6.3) หน่วย Infra สามารถลงทุนได้ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย Infra ท้ังหมดของ
กองทุน Infra ท่ีออกหน่วยน้ัน เว้นแต่เป็นหน่วย Infra ท่ีมีเงื่อนไขตามท่ีประกาศ
สํานักงาน ก.ล.ต.กําหนด 

มีผลต้ังแต่ 16 ม.ค.63 เป็นต้นไป 

โดยการแก้ไขตามข้อ 3.2) - 3.6) เป็นไปตามภาคผนวก 4 แนบท้ายประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ท่ี ทน. 87/2558 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติม
โดยประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ท่ี ทน. 20/2562 (ฉบับท่ี 12) ลงวันท่ี 10 เม.ย. 2562 
3.7) การดําเนินการเม่ือทรัพย์สินท่ีลงทุนขาดคุณสมบัติหรือการลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการ

ลงทุน โดย 
(ก) จัดส่งรายงานเฉพาะผู้ดูแลผลประโยชน์ และขยายระยะเวลาในการส่งรายงานเป็น 3 วันทํา

การนับแต่วันท่ีเกิดกรณีดังกล่าว 
(ข) ปรับการจัดส่งรายงานต่อสํานักงาน ก.ล.ต. และผู้ดูแลผลประโยชน์ จาก “ภายในวันทําการ

ถัดไป” เป็น “ภายใน 3 วันทําการถัดไปนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว” 

 
 
 
 

มีผลต้ังแต่ 11 ต.ค.62 เป็นต้นไป1) 
มีผลต้ังแต่ 28 ต.ค.62 เป็นต้นไป2) 

3.8) การดําเนินการเม่ือการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน 
โดยปรับระยะเวลาการจัดส่งรายงานต่อสํานักงาน ก.ล.ต. และผู้ดูแลผลประโยชน์ จาก “ภายใน
วันทําการถัดจากวันท่ีไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน” เป็น “ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันท่ีไม่
เป็นไปตามนโยบายการลงทุน” และปรับปรุงหลักเกณฑ์การคํานวณสัดส่วนการลงทุนของ
กองทุนรวมตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน (label fund) 

โดยการแก้ไขตามข้อ 3.7) และ 3.8) เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนท่ี ทน . 20/2562 (ฉบับท่ี 12) ลงวันท่ี  
10 เม.ย. 2562 

4. แก้ไข/เพ่ิมเติมเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผล(ถ้ามี) และ/หรือการเปล่ียนแปลง
ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย และเงื่อนไขการเลิกกองทุน เพ่ือให้เป็นไปตามประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการก.ล.ต.ท่ี สน. 21/2562 (ฉบับท่ี 12) ลงวันท่ี 9 เม.ย. 2562 

 
 
 
 
 

มีผลต้ังแต่ 11 ต.ค.62 เป็นต้นไป1) 
มีผลต้ังแต่ 28 ต.ค.62 เป็นต้นไป2) 

5.  แก้ไข/เพ่ิมเติมเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการ
กองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ, การควบรวมกองทุน รวมถึงแก้ไขเพ่ิมเติมข้อผูกพันในส่วนท่ี
เกี่ยวข้อง เพ่ือให้เป็นไปตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ท่ี สน. 38/2562 (ฉบับท่ี 14) ลง
วันท่ี 19 เม.ย. 2562 และประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนท่ี ทน.33/2562 ลงวันท่ี 19 เม.ย. 
2562 

6.  แก้ไข/เพ่ิมเติมเกี่ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน เพ่ือให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุน ท่ี ทน. 13/2562 (ฉบับท่ี 6) ลงวันท่ี 9 เม.ย. 2562 

7.  แก้ไข/เพ่ิมเติมเกี่ยวกับการชําระค่ารับซื้อคืน สับเปล่ียนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอ่ืน
แทนเงิน เพ่ือให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ท่ี ทน.33/2562 ลงวันท่ี 19 เม.ย. 
2562 

8. แก้ไข/เพ่ิมเติมการเพ่ิมชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) รวมถึงการแก้ไขตารางการคํานวณ NAV  
8.1)  กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไทย ไดนามิก อินคัม อิควิต้ี (PRINCIPAL TDIF) กองทุนเปิด       

พรินซิเพิล โกลด์ อินคัม (PRINCIPAL iGOLD) และกองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล แมเนจ 
โวลาติลิต้ี อิควิต้ี (PRINCIPAL GMV) แกไ้ขเพ่ิมเติมเพ่ือเพ่ิมชนิดหน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุน
พิเศษ (Class X) เพ่ือรองรับการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอ่ืนท่ีบริษัท
จัดการเดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบในการดําเนินการ อาทิ กองทุนรวมภายใต้การบริหารของ
บริษัทจัดการ 

มีผลต้ังแต่ 11 ต.ค.62 เป็นต้นไป 
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   8.2) กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแฮนซ ์อิควิต้ี (PRINCIPAL EEF) และกองทุนเปิดพรินซิเพิล เดล่ี 
อินคัม พลัส (PRINCIPAL DPLUS) แก้ไขเพ่ิมเติมโดยเปล่ียนเป็นกองทุนท่ีมีการแบ่งชนิด
หน่วยลงทุน โดย 
8.2.1)  ผู้ถือหน่วยลงทุนปัจจุบันของกองทุน PRINCIPAL EEF จะเปล่ียนเป็นผู้ถือหน่วย

ลงทุนชนิดจ่ายปันผล (PRINCIPAL EEF-D) โดยอัตโนมัติ 
8.2.2) ผู้ถือหน่วยลงทุนปัจจุบันของกองทุน PRINCIPAL DPLUS จะเปล่ียนเป็นผู้ถือหน่วย

ลงทุนชนิดสะสมมูลค่า (PRINCIPAL DPLUS-A) โดยอัตโนมัติ 

มีผลต้ังแต่ 28 ต.ค.62 เป็นต้นไป 

 

 รวมถึงแก้ไข/เพ่ิมเติมรายละเอียดอ่ืนๆท่ีเกี่ยวข้องเพ่ือให้สอดคล้องกับการแก้ไข/เพ่ิมเติมชนิด
หน่วยลงทุนดังกล่าว 

 

8.3)   แก้ไขตารางการคํานวณ NAV ของกองทุนตามข้อ 8.1) มีผลต้ังแต่ 1 พ.ย.62 เป็นต้นไป 

9. แก้ไข/เพ่ิมเติมเกี่ยวกับการวางทรัพย์ เพ่ือให้เป็นไปตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก .ล .ต .  
ท่ีสน.23/2562 ลงวันท่ี 9 เม.ย.62 

มีผลต้ังแต่ 11 ต.ค.62 เป็นต้นไป1) 
มีผลต้ังแต่ 28 ต.ค.62 เป็นต้นไป2) 

 
ท้ังน้ี บริษัทจัดการจะยกเว้นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายคืนหน่วยลงทุน หรือกรณีสับเปล่ียนหน่วยลงทุนออก (exit without 

fee) จนกว่าการแก้ไขเพ่ิมเติมโครงการดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ หากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม โปรดติดต่อได้ท่ีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน 
พรินซิเพิล จํากัด ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 0-2686-9595 ได้ทุกวันในเวลาทําการ ท่านสามารถดูรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ีเว็บไซต์ของบริษัท
จัดการ www.principal.th 

 

 
ขอแสดงความนับถือ 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซเิพิล จํากดั 
 
 

หมายเหตุ 
1) สําหรับกองทุนเปิดพรินซิเพิล ไทย ไดนามิก อินคัม อิควิต้ี,  กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลด์ อินคมัและ กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล แมเนจ 
โวลาติลิต้ี อิควิต้ี 

2) สําหรับกองทุนกองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแฮนซ์ อิควิต้ีและ  กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดล่ี อินคัม พลัส 
3) สําหรับกองทุนเปิดพรินซิเพิล ไทย ไดนามิก อินคัม อิควิต้ี



                                                                

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซเิพิล จํากัด 44 อาคาร ซไีอเอ็มบี ไทย  ชั้น 16 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรงุเทพฯ 10330 
โทรศัพท์ 0 2686 9500  โทรสาร 0 2657 3167  www.principal.th 
 

 

 

เอกสารแนบ 

ตารางสรุปการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ 

กองทุน 
หัวข้อที่แก้ไข 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 
1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6.1 3.6.2 3.6.3 3.7 3.8       

1 
  

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแฮนซ ์อิควิตี้           
              8.2  

2 
 กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ อินคมั พลัส          

 
              8.2  

3 
 

กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไทย ไดนามิก 
อินคัม อิควิตี้ 

                        
8.1 
8.3 

 

4 
 กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลด์ อินคัม           

              8.1 
8.3 

 

5 
 

กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล แมเนจ 
โวลาติลิตี้ อิควิตี้          

 
              

8.1 
8.3 

 

 


