ที่ M_BD 0069/2562
17 ตุลาคม 2562
เรื่อง

การแก้ไขเพิ่ มเติมรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนเปิดจํานวน 5 กองทุน

เรียน

ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิ ล จํากัด (“บริษัทจัดการ”) ขอแจ้งการแก้ไขเพิ่ มเติมรายละเอียดโครงการจัดการของกองทุน
เปิดจํานวน 5 กองทุน (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) โดยกองทุนดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ (“สํานักงาน ก.ล.ต.”) แล้ว โดยสรุปสาระสําคัญของการแก้ไขเพิ่ มเติมได้ดังนี้
1.

แก้ไข/เพิ่ มเติมคําจํากัดความ โดยมีรายละเอียดดังนี้
่ วกับ “มติพิเศษ” และ “มติเสียงข้างมาก” เพื่ อให้เป็นตามประกาศ
1.1) เพิ่ มเติมคําจํากัดความเกีย
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทน.33/2562 ลงวันที่ 19 เม.ย. 2562
1.2) เพิ่ มเติมคําจํากัดความเกี่ยวกับ “กองทุน private equity” และ “หน่วย private equity”
เพื่ อให้เป็นตามภาคผนวก 1 แนบท้ายประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทน. 87/2558 ซึ่ง
แก้ไขเพิ่ มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทน. 20/2562 (ฉบับที่ 12) ลงวันที่ 10

มีผลตั้งแต่ 11 ต.ค.62 เป็นต้นไป1)

มีผลตั้งแต่ 28 ต.ค.62 เป็นต้นไป2)
มีผลตั้งแต่ 16 ธ.ค.62 เป็นต้นไป

เม.ย. 2562 และสอดคล้องกับการเพิ่ มหน่วย private equity ให้เป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่

กองทุนสามารถลงทุนได้
1.3)

แก้ไขคําจํากัดความเกี่ยวกับ “เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก” เพื่ อให้เป็นตามภาคผนวก 1
่ แก้ไขเพิ่ มเติมโดยประกาศ
แนบท้ายประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทน. 87/2558 ซึง
คณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทน. 20/2562 (ฉบับที่ 12)
ลงวันที่ 10 เม.ย. 2562

1.4)
2.

มีผลตั้งแต่ 11 ต.ค.62 เป็นต้นไป1)

มีผลตั้งแต่ 28 ต.ค.62 เป็นต้นไป2)

เพิ่ มเติมคําจํากัดความเกี่ยวกับชนิดหน่วยลงทุนเพื่ อให้สอดคล้องกับการเพิ่ มชนิดหน่วยลงทุน

แก้ ไข/เพิ่ มเติ ม เกี่ ย วกั บ ประเภทหลั ก ทรั พ ย์ ห รื อ ทรั พ ย์ สิ น ที่ ก องทุ น สามารถลงทุ น ได้ ทั้ ง ในไทยและต่ างประเทศ(ถ้ ามี ) รวมถึ ง เพิ่ มเติ ม
่ วกับประเภทกองทุนตามลักษณะพิ เศษ โดยมีรายละเอียดดังนี้
รายละเอียดเกีย
2.1) แก้ ไขเป็ น การลงทุ น ในตราสาร TS (Transferable Securities) แทนการแยกกํ า หนดเป็ น ราย
่ นอกเหนือจากตราสาร TS ทั่วไป
ประเภทของตราสาร, คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ของตราสารอืน
2.2) เพิ่ มเติมการลงทุนในหน่วย private equity

มีผลตั้งแต่ 16 ธ.ค.62 เป็นต้นไป

2.3) เพิ่ มเติมการลงทุนในหน่วย Listed CIS ซึ่งมีคุณสมบัตินอกเหนือจากที่ประกาศกําหนด
2.4) เพิ่ มเติมการลงทุนในหน่วย infra โดยเป็นไปตามหนังสือเวียน ที่ กลต.กน.(ว) 29/2559 ลงวันที่

มีผลตั้งแต่ 16 ม.ค.63 เป็นต้นไป

2.5) เพิ่ มเติมเงื่อนไขของการลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง

มีผลตั้งแต่ 16 ธ.ค.62 เป็นต้นไป

2.6) ปรับข้อความในเรื่องธุรกรรมประเภท derivative เพื่ อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุน ที่ ทน.55/2559 ลงวันที่ 20 ธ.ค.2559

มีผลตั้งแต่ 11 ต.ค.62 เป็นต้นไป

22 พ.ย. 2559

(Structured Note: SN)

โดยการแก้ไข/เพิ่ มเติมตามข้อ 2.1), 2.2), 2.3), 2.5) เป็นไปตามภาคผนวก 3 แนบท้ายประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทน.
่ แก้ไขเพิ่ มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทน. 20/2562 (ฉบับที่ 12) ลงวันที่ 10 เม.ย. 2562
87/2558 ซึง

รวมถึงปรับปรุงรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่ อให้สอดคล้องกับการแก้ไข/เพิ่ มเติมประเภทหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่กองทุนสามารถ

ลงทุนได้ดังกล่าว
3.

แก้ไข/เพิ่ มเติมเกี่ยวกับอัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น เพื่ อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม โดยมีรายละเอียดดังนี้
3.1)

ขยายอัตราส่วนการลงทุน product limit ในหน่วย CIS ของการลงทุนในกองทุนรวมไทย จาก
เดิม “ไม่เกิน 20%” เป็น “ไม่จํากัดอัตราส่วน” โดยสอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุน ที่ ทน.87/2558 ลงวันที่ 17 ธ.ค.2558 และหนังสือเวียนที่ กลต.กน.(ว) 1/2559 ลง

มีผลตั้งแต่ 16 ม.ค.63 เป็นต้นไป

วันที่ 15 ม.ค.2559

3.2)

เพิ่ มเติมอัตราส่วนการลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง
่ ีคุณสมบัตินอกเหนือจากทีป
่ ระกาศกําหนด
(Structured Note: SN) และ/หรือหน่วย CIS ทีม

3.3)

เพิ่ มเติมอัตราส่วนการลงทุนในหน่วย private equity

3.4)

เพิ่ มเติมอัตราส่วนการลงทุนในหน่วย infra

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิ ล จํากัด

มีผลตั้งแต่ 16 ธ.ค.62 เป็นต้นไป
มีผลตัง
้ แต่ 16 ม.ค.63 เป็นต้นไป

44 อาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ชัน
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3.5)

เพิ่ มเติ มอั ต ราส่ วนการลงทุน ในหน่วย infra หรือหน่ วย property ที่มี ก ารกระจายการลงทุ น
่ ํานักงาน ก.ล.ต.กําหนด
ตามแนวทางทีส

3.6)

หลักเกณฑ์การนับ concentration limit :
3.6.1) ตราสารหนี้ และตราสารกึ่งหนี้ กึ่งทุน ให้บ ริษั ทจัดการอาจนํา financial liabilities ที่
ออกใหม่ แ ต่ ยั ง ไม่ ป รากฏในงบการเงิ น มารวมกั บ financial liabilities ตามงบ
การเงินล่าสุดได้
3.6.2) หน่วย Private equity สามารถลงทุนได้ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย private
equity ทั้งหมดของกองทุน private equity
3.6.3) หน่ ว ย Infra สามารถลงทุ น ได้ ไม่ เกิ น 1 ใน 3 ของจํ านวนหน่ วย Infra ทั้ ง หมดของ
กองทุ น Infra ที่ อ อกหน่ ว ยนั้ น เว้ น แต่ เป็ น หน่ ว ย Infra ที่ มี เงื่ อ นไขตามที่ ป ระกาศ

มีผลตัง
้ แต่ 16 ม.ค.63 เป็นต้นไป
มีผลตั้งแต่ 16 ธ.ค.62 เป็นต้นไป3)
มีผลตั้งแต่ 11 ต.ค.62 เป็นต้นไป1)

มีผลตั้งแต่ 28 ต.ค.62 เป็นต้นไป2)
มีผลตั้งแต่ 16 ธ.ค.62 เป็นต้นไป
มีผลตั้งแต่ 16 ม.ค.63 เป็นต้นไป

สํานักงาน ก.ล.ต.กําหนด

โดยการแก้ไขตามข้อ 3.2) - 3.6) เป็นไปตามภาคผนวก 4 แนบท้ายประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทน. 87/2558 ซึ่งแก้ไขเพิ่ มเติม
โดยประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทน. 20/2562 (ฉบับที่ 12) ลงวันที่ 10 เม.ย. 2562
3.7)

การดํ าเนิน การเมื่อทรัพ ย์สิน ที่ลงทุ นขาดคุณ สมบัติ หรือการลงทุ นไม่ เป็น ไปตามอัต ราส่วนการ

ลงทุน โดย
(ก)

จัดส่งรายงานเฉพาะผู้ดูแลผลประโยชน์ และขยายระยะเวลาในการส่งรายงานเป็น 3 วันทํา
การนับแต่วันทีเ่ กิดกรณีดังกล่าว

(ข)

ปรับการจัดส่งรายงานต่อสํานักงาน ก.ล.ต. และผู้ดูแลผลประโยชน์ จาก “ภายในวันทําการ
ถัดไป” เป็น “ภายใน 3 วันทําการถัดไปนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว”

3.8)

มีผลตั้งแต่ 11 ต.ค.62 เป็นต้นไป1)

มีผลตั้งแต่ 28 ต.ค.62 เป็นต้นไป2)

การดําเนินการเมื่อการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน
โดยปรับระยะเวลาการจัดส่งรายงานต่อสํานักงาน ก.ล.ต. และผู้ดูแลผลประโยชน์ จาก “ภายใน

วันทําการถัดจากวันที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน” เป็น “ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที่ไม่

เป็ น ไปตามนโยบายการลงทุ น ” และปรั บ ปรุ ง หลั ก เกณฑ์ ก ารคํ า นวณสั ด ส่ ว นการลงทุ น ของ
กองทุนรวมตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน (label fund)

โดยการแก้ ไ ขตามข้ อ 3.7) และ 3.8) เป็ น ไปตามประกาศคณ ะกรรมการกํ า กั บ ตลาดทุ น ที่ ทน. 20/2562 (ฉบั บ ที่ 12) ลงวั น ที่
10 เม.ย. 2562
4.

แก้ไข/เพิ่ มเติมเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผล(ถ้ามี) และ/หรือการเปลี่ยนแปลง
ค่ า ธรรมเนี ย มหรื อ ค่ า ใช้ จ่ า ย และเงื่ อ นไขการเลิ ก กองทุ น เพื่ อให้ เ ป็ น ไปตามประกาศสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการก.ล.ต.ที่ สน. 21/2562 (ฉบับที่ 12) ลงวันที่ 9 เม.ย. 2562

5.

แก้ไข/เพิ่ มเติมเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการ
กองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ, การควบรวมกองทุน รวมถึงแก้ไขเพิ่ มเติมข้อผูกพั นในส่วนที่

เกี่ยวข้อง เพื่ อให้เป็นไปตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ที่ สน. 38/2562 (ฉบับที่ 14) ลง
วันที่ 19 เม.ย. 2562 และประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทน.33/2562 ลงวันที่ 19 เม.ย.

มีผลตั้งแต่ 11 ต.ค.62 เป็นต้นไป1)

มีผลตั้งแต่ 28 ต.ค.62 เป็นต้นไป2)

2562
6.

แก้ไข/เพิ่ มเติมเกี่ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน เพื่ อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุน ที่ ทน. 13/2562 (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 9 เม.ย. 2562

7.

แก้ไข/เพิ่ มเติมเกี่ยวกับการชําระค่ารับซื้อคืน สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น
แทนเงิน เพื่ อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทน.33/2562 ลงวันที่ 19 เม.ย.

8.

แก้ไข/เพิ่ มเติมการเพิ่ มชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) รวมถึงการแก้ไขตารางการคํานวณ NAV
8.1)
กองทุนเปิดพรินซิเพิ ล ไทย ไดนามิก อินคัม อิควิตี้ (PRINCIPAL TDIF) กองทุนเปิด

2562

พรินซิเพิ ล โกลด์ อินคัม (PRINCIPAL iGOLD) และกองทุนเปิดพรินซิเพิ ล โกลบอล แมเนจ
โวลาติลิตี้ อิควิตี้ (PRINCIPAL GMV) แก้ไขเพิ่ มเติมเพื่ อเพิ่ มชนิดหน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุน
พิ เศษ (Class X) เพื่ อรองรับการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นที่บริษัท

มีผลตั้งแต่ 11 ต.ค.62 เป็นต้นไป

จัดการเดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบในการดําเนินการ อาทิ กองทุนรวมภายใต้การบริหารของ
บริษัทจัดการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิ ล จํากัด

44 อาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ชัน
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8.2)

กองทุนเปิดพรินซิเพิ ล เอ็นแฮนซ์ อิควิตี้ (PRINCIPAL EEF) และกองทุนเปิดพรินซิเพิ ล เดลี่
่ นเป็นกองทุนที่มีการแบ่งชนิด
อินคัม พลัส (PRINCIPAL DPLUS) แก้ไขเพิ่ มเติมโดยเปลีย

มีผลตั้งแต่ 28 ต.ค.62 เป็นต้นไป

หน่วยลงทุน โดย
8.2.1)

ผู้ถือหน่วยลงทุนปัจจุบันของกองทุน PRINCIPAL EEF จะเปลี่ยนเป็นผู้ถือหน่วย
ลงทุนชนิดจ่ายปันผล (PRINCIPAL EEF-D) โดยอัตโนมัติ

่ นเป็นผู้ถือหน่วย
8.2.2) ผู้ถือหน่วยลงทุนปัจจุบันของกองทุน PRINCIPAL DPLUS จะเปลีย
ลงทุนชนิดสะสมมูลค่า (PRINCIPAL DPLUS-A) โดยอัตโนมัติ

รวมถึงแก้ไข/เพิ่ มเติมรายละเอียดอื่นๆที่เกี่ยวข้องเพื่ อให้สอดคล้องกับการแก้ไข/เพิ่ มเติมชนิด

หน่วยลงทุนดังกล่าว
8.3)

แก้ไขตารางการคํานวณ NAV ของกองทุนตามข้อ 8.1)

มีผลตั้งแต่ 1 พ.ย.62 เป็นต้นไป

9. แก้ ไ ข/เพิ่ มเติ ม เกี่ ย วกั บ การวางทรั พ ย์ เพื่ อให้ เป็ น ไปตามประกาศสํ า นั ก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
่ น.23/2562 ลงวันที่ 9 เม.ย.62
ทีส

มีผลตั้งแต่ 11 ต.ค.62 เป็นต้นไป1)

มีผลตั้งแต่ 28 ต.ค.62 เป็นต้นไป2)

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะยกเว้นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายคืนหน่วยลงทุน หรือกรณี สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (exit without

fee) จนกว่าการแก้ไขเพิ่ มเติมโครงการดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับ

จึงเรียนมาเพื่ อโปรดทราบ หากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่ มเติม โปรดติดต่อได้ท่ีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
พริน ซิ เพิ ล จํ ากั ด ฝ่ ายลูก ค้ าสั ม พั นธ์ โทร. 0-2686-9595 ได้ ทุ ก วัน ในเวลาทํ าการ ท่ านสามารถดู รายละเอี ย ดเพิ่ มเติ ม ได้ ที่ เว็บ ไซต์ ข องบริษั ท

จัดการ www.principal.th

ขอแสดงความนับถือ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิ ล จํากัด

หมายเหตุ
1)

2)
3)

สําหรับกองทุนเปิดพรินซิเพิ ล ไทย ไดนามิก อินคัม อิควิตี้, กองทุนเปิดพรินซิเพิ ล โกลด์ อินคัมและ กองทุนเปิดพรินซิเพิ ล โกลบอล แมเนจ
โวลาติลิตี้ อิควิตี้
สําหรับกองทุนกองทุนเปิดพรินซิเพิ ล เอ็นแฮนซ์ อิควิตี้และ กองทุนเปิดพรินซิเพิ ล เดลี่ อินคัม พลัส
สําหรับกองทุนเปิดพรินซิเพิ ล ไทย ไดนามิก อินคัม อิควิต้ี

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิ ล จํากัด

44 อาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ชัน
้ 16 ถนนหลังสวน แขวงลุมพิ นี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ 0 2686 9500 โทรสาร 0 2657 3167 www.principal.th

เอกสารแนบ

ตารางสรุปการแก้ไขเพิ่ มเติมโครงการ
หัวข้อที่แก้ไข
กองทุน
1
2
3
4
5

กองทุนเปิดพรินซิเพิ ล เอ็นแฮนซ์ อิควิตี้

(1)

(2)

1.2

1.3

1.4

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5























(8)

(9)











8.2















8.2



8.1
8.3



3.5

3.6.1

3.6.2

3.6.3

3.7

3.8











































กองทุนเปิดพรินซิเพิ ล โกลด์ อินคัม





























































































44 อาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ชั้น 16 ถนนหลังสวน แขวงลุมพิ นี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ 0 2686 9500 โทรสาร 0 2657 3167 www.principal.th

(7)

3.4



บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิ ล จํากัด

(6)

3.3

กองทุนเปิดพรินซิเพิ ล ไทย ไดนามิก
อินคัม อิควิตี้



(5)

3.2



2.6

(4)

3.1

กองทุนเปิดพรินซิเพิ ล เดลี่ อินคัม พลัส

กองทุนเปิดพรินซิเพิ ล โกลบอล แมเนจ
โวลาติลิตี้ อิควิตี้

(3)

1.1

8.1
8.3
8.1
8.3




