ที่ M_BD 0059/2562
11 กันยายน 2562
เรื่อง

การแก้ไขเพิ่ มเติมรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนเปิดจํานวน 5 กองทุน

เรียน

ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิ ล จํากัด (“บริษัทจัดการ”) ขอแจ้งการแก้ไขเพิ่ มเติมรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนจํานวน

5 กองทุ น (รายละเอี ย ดตามเอกสารแนบ) โดยกองทุ น ดั ง กล่ าวได้ รับ ความเห็ น ชอบจากสํ านั ก งานคณะกรรมการกํ ากั บ หลั ก ทรั พ ย์ และตลาด

หลักทรัพย์ (“สํานักงาน ก.ล.ต.”) แล้ว โดยสรุปสาระสําคัญของการแก้ไขเพิ่ มเติมได้ดังนี้

1. แก้ไข/เพิ่ มเติมคําจํากัดความ โดยมีรายละเอียดดังนี้
1.1) เพิ่ มเติ ม คํ าจํ ากั ด ความเกี่ ย วกั บ “มติ พิ เศษ” และ “มติ เสี ย งข้ างมาก” เพื่ อให้ เป็น ตามประกาศคณะกรรมการกํ ากั บ ตลาดทุ น ที่
ทน.33/2562 ลงวันที่ 19 เม.ย. 2562

1.2) เพิ่ มเติ มคําจํากัดความเกี่ยวกับ “กองทุน private equity” และ “หน่วย private equity” เพื่ อให้เป็นตามภาคผนวก 1 แนบ
ท้ า ยประกาศคณะกรรมการกากั บ ตลาดทุ น ที่ ทน. 87/2558 ซึ่ ง แก้ ไขเพิ่ มเติ ม โดยประกาศคณะกรรมการกํ ากั บ ตลาดทุ น ที่
ทน. 20/2562 (ฉบั บที่ 12) ลงวันที่ 10 เม.ย. 2562 และสอดคล้องกั บการเพิ่ มหน่วย private equity ให้เป็นหลักทรัพ ย์หรือ
ทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้
่ วกับ “เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก” เพื่ อให้เป็นตามภาคผนวก 1 แนบท้ายประกาศคณะกรรมการ
1.3) แก้ไขคําจํากัดความเกีย
กํ า กั บ ตลาดทุ น ที่ ทน. 87/2558 ซึ่ ง แก้ ไขเพิ่ มเติ ม โดยประกาศคณะกรรมการกํ ากั บ ตลาดทุ น ที่ ทน. 20/2562 (ฉบั บ ที่ 12)
ลงวันที่ 10 เม.ย. 2562

1.4) เพิ่ มเติมคําจํากัดความเกี่ยวกับ “หน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนพิ เศษ” เพื่ อให้สอดคล้องกับการเพิ่ มชนิดหน่วยลงทุนดังกล่าว
2. 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 า งประเทศ รวมถึ ง เพิ่ มเติ ม
่ วกับประเภทกองทุนตามลักษณะพิ เศษ โดยมีรายละเอียดดังนี้
รายละเอียดเกีย
2.1) แก้ไขเป็นการลงทุนในตราสาร TS (Transferable Securities) แทนการแยกกําหนดเป็นรายประเภทของตราสาร, คุณสมบัติและ
่ นอกเหนือจากตราสาร TS ทั่วไป
หลักเกณฑ์ของตราสารอืน

2.2) เพิ่ มเติมการลงทุนในหน่วย private equity
่ มีคุณสมบัตินอกเหนือจากที่ประกาศกําหนด
2.3) เพิ่ มเติมการลงทุนในหน่วย Listed CIS ซึง

2.4) เพิ่ มเติมการลงทุนในหน่วย infra โดยเป็นไปตามหนังสือเวียน ที่ กลต.กน.(ว) 29/2559 ลงวันที่ 22 พ.ย. 2559
2.5) เพิ่ มเติมเงื่อนไขของการลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note: SN)
2.6) ปรับ ข้ อ ความในเรื่อ งธุร กรรมประเภท derivative เพื่ อให้ เป็ น ไปตามประกาศคณะกรรมการกํ ากั บ ตลาดทุ น ที่ ทน. 55/2559
ลงวันที่ 20 ธ.ค.2559
โดยการแก้ ไข/เพิ่ มเติ ม ตามข้ อ 2.1) – 2.3), 2.5) เป็ น ไปตามภาคผนวก 3 แนบท้ า ยประกาศคณ ะกรรมการกํ า กั บ ตลาดทุ น ที่
่ แก้ไขเพิ่ มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทน. 20/2562 (ฉบับที่ 12) ลงวันที่ 10 เม.ย. 2562
ทน. 87/2558 ซึง
รวมถึ ง ปรับ ปรุ ง รายละเอี ย ดอื่ น ๆ ที่ เกี่ ย วข้ อ งเพื่ อให้ ส อดคล้ อ งกั บ การแก้ ไข/เพิ่ มเติ ม ประเภทหลั ก ทรัพ ย์ ห รื อ ทรั พ ย์ สิ น ที่ ก องทุ น

สามารถลงทุนได้ดังกล่าว

3. แก้ไข/เพิ่ มเติมเกี่ยวกับอัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น เพื่ อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม โดยมีรายละเอียดดังนี้

3.1) ขยายอัตราส่วนการลงทุน product limit ในหน่วย CIS ของกองทุนรวมไทยจากเดิม “ไม่เกิน 20%” เป็น “ไม่จํากัดอัตราส่วน”
โดยสอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทน.87/2558 ลงวันที่ 17 ธ.ค.2558 และหนังสือเวียนที่ กลต.กน.(ว)
1/2559 ลงวันที่ 15 ม.ค.2559

3.2) เพิ่ มเติมอัตราส่วนการลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note: SN) และหน่วย CIS ที่มี
คุณสมบัตินอกเหนือจากที่ประกาศกําหนด
3.3) เพิ่ มเติมอัตราส่วนการลงทุนในหน่วย private equity
3.4) เพิ่ มเติมอัตราส่วนการลงทุนในหน่วย infra

3.5) เพิ่ มเติม อัต ราส่ วนการลงทุนในหน่ วย infra หรือหน่วย property ที่มีก ารกระจายการลงทุน ตามแนวทางที่สํานั กงาน ก.ล.ต.
กําหนด

3.6) หลักเกณฑ์การนับ concentration limit : ตราสารหนี้ และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ให้บริษัทจัดการอาจนํา financial liabilities ที่
ออกใหม่แต่ยังไม่ปรากฏในงบการเงินมารวมกับ financial liabilities ตามงบการเงินล่าสุดได้

3.7) หลั ก เกณ ฑ์ ก ารนั บ concentration limit : Private equity สามารถลงทุ น ได้ ไ ม่ เ กิ น 1 ใน 3 ของจํ า นวนหน่ ว ย private
equity ทัง
้ หมดของกองทุน private equity
โดยการแก้ไขตามข้อ 3.2) - 3.7) เป็นไปตามภาคผนวก 4 แนบท้ายประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทน. 87/2558 ซึ่งแก้ไข
เพิ่ มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทน. 20/2562 (ฉบับที่ 12) ลงวันที่ 10 เม.ย. 2562
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนพรินซิเพิ ล จํากัด 44 อาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ชั้น 16 ถนนหลังสวน แขวงลุมพิ นี เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330
โทรศัพท์ 0 2686 9500 โทรสาร 0 2657 3167 www.principal.th

3.8) การดําเนินการเมื่อทรัพย์สินที่ลงทุนขาดคุณสมบัติหรือการลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน โดย

(ก) จัดส่งรายงานเฉพาะผู้ดูแลผลประโยชน์ และขยายระยะเวลาในการส่งรายงานเป็น 3 วันทําการนับแต่วันที่เกิดกรณีดังกล่าว

(ข) ปรับการจัดส่งรายงานต่อสํานักงาน ก.ล.ต. และผู้ดูแลผลประโยชน์ จาก “ภายในวันทําการถัดไป” เป็น “ภายใน 3 วันทําการ
ถัดไปนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว”

3.9) การดําเนินการเมื่อการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน โดยปรับระยะเวลาการจัดส่ง
รายงานต่อสํานักงาน ก.ล.ต. และผู้ดู แลผลประโยชน์ จาก “ภายในวันทําการถัดจากวันที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน” เป็น
“ภายใน 3 วัน ทํ าการนั บ แต่ วัน ที่ ไม่ เป็น ไปตามนโยบายการลงทุ น” และปรับ ปรุงหลั ก เกณฑ์ ก ารคํ านวณสั ด ส่ วนการลงทุ น ของ

กองทุนรวมตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน (label fund)

โดยการแก้ ไ ขตามข้ อ 3.8) และ 3.9) 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. แก้ ไข/เพิ่ มเติ ม เกี่ ย วกั บ การเปิด เผยข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ การจ่ ายเงิ น ปัน ผล และ/หรือ การเปลี่ ย นแปลงค่ าธรรมเนี ย มหรือ ค่ าใช้ จ่ าย และ
่ นไขการเลิกกองทุน เพื่ อให้เป็นไปตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการก.ล.ต.ที่ สน. 21/2562 (ฉบับที่ 12) ลงวันที่ 9 เม.ย. 2562
เงือ

5. แก้ไข/เพิ่ มเติมเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการ
จัดการ, การควบรวมกองทุน รวมถึงแก้ไขเพิ่ มเติมข้อผูกพั นในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่ อให้เป็นไปตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ

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

เม.ย. 2562

6. แก้ ไข/เพิ่ มเติ ม เกี่ ย วกั บ ข้ อ จํ า กั ด การถื อ หน่ ว ยลงทุ น เพื่ อให้ เป็ น ไปตามประกาศคณะกรรมการกํ า กั บ ตลาดทุ น ที่ ทน. 13/2562
(ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 9 เม.ย. 2562
7. แก้ ไข/เพิ่ มเติ ม เกี่ ย วกั บการชํ าระค่ ารับ ซื้ อ คื น สั บ เปลี่ ย นหน่ ว ยลงทุ น ด้ วยหลั ก ทรัพ ย์ หรือ ทรัพ ย์ สิ น อื่น แทนเงิ น เพื่ อให้ เป็ น ไปตาม
ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทน.33/2562 ลงวันที่ 19 เม.ย. 2562

8. แก้ไข/เพิ่ มเติมการเพิ่ มหน่วยลงทุนชนิดพิ เศษของกองทุนเปิดพรินซิเพิ ล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม (PRINCIPAL iFIXED-X) และกองทุน
เปิดพรินซิเพิ ล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม (PRINCIPAL iPROP-X) เพื่ อรองรับการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นที่
บริษัทจัดการเดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบในการดําเนินการ อาทิ กองทุนรวมภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ
่ ๆทีเ่ กีย
่ วข้องเพื่ อให้สอดคล้องกับการแก้ไข/เพิ่ มเติมหน่วยลงทุนชนิดพิ เศษดังกล่าว
รวมถึงแก้ไข/เพิ่ มเติมรายละเอียดอืน
9. แก้ไข/เพิ่ มเติมเกี่ยวกับการวางทรัพย์ เพื่ อให้เป็นไปตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ที่ สน.23/2562 ลงวันที่ 9 เม.ย.62
ทั้งนี้ การแก้ไขโครงการจัดการของกองทุนดังกล่าว ให้มีผลบังคับใช้ดังนี้

- การแก้ ไขเพิ่ มเติ ม โครงการตามข้ อ 1.3) ข้ อ 1.4) ข้ อ 8 ให้ มี ผ ลใช้ บั ง คั บ ตั้ ง แต่ วั น ที่ 4 กั น ยายน 2562 ตามวั น ที่ ได้ รั บ อนุ มั ติ จ าก
สํานักงาน ก.ล.ต.

- การแก้ไขเพิ่ มเติมโครงการตามข้อ 1.1) ข้อ 2.3) ข้อ 2.5) ข้อ 2.6) ข้อ 3.2) ข้อ 3.6) ข้อ 3.8) ข้อ 3.9) และข้อ 4. ข้อ 5. ข้อ 6. ข้อ 7
และข้อ 9 ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน 2562 ตามวันที่ได้รับอนุมัติจากสํานักงาน ก.ล.ต.
- การแก้ไขเพิ่ มเติมโครงการตามข้อ 1.2) ข้อ 2.1) ข้อ 2.2) ข้อ 3.3) ข้อ 3.7) ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562
- การแก้ไขเพิ่ มเติมโครงการตามข้อ 2.4) ข้อ 3.1) ข้อ 3.4) ข้อ 3.5) ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 11 ธันวาคม 2562 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ บริษั ทจัดการจะยกเว้นการเรีย กเก็บค่าธรรมเนียมการขายคืนหน่วยลงทุน หรือกรณี สับ เปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (exit without
fee) จนกว่าการแก้ไขเพิ่ มเติมโครงการดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับ
จึงเรียนมาเพื่ อโปรดทราบ หากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่ มเติม โปรดติดต่อได้ที่บริษัทหลักทรัพ ย์จัดการกองทุน
พริน ซิ เพิ ล จํ ากั ด ฝ่ ายลู ก ค้ าสั ม พั นธ์ โทร. 0-2686-9595 ได้ ทุ ก วั น ในเวลาทํ าการ ท่ านสามารถดู รายละเอี ย ดเพิ่ มเติ ม ได้ ท่ี เว็ บ ไซต์ ของบริษั ท

จัดการ www.principal.th

ขอแสดงความนับถือ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิ ล จํากัด

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนพรินซิเพิ ล จํากัด 44 อาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ชั้น 16 ถนนหลังสวน แขวงลุมพิ นี เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330
โทรศัพท์ 0 2686 9500 โทรสาร 0 2657 3167 www.principal.th

เอกสารแนบ

ตารางสรุปการแก้ไขเพิ่ มเติมโครงการ
หัวข้อที่แก้ไข
กองทุน

1
2
3
4
5

กองทุนเปิดพรินซิเพิ ล คอร์ ฟิกซ์
อินคัม
กองทุนเปิดพรินซิเพิ ล พร็อพเพอร์ตี้
อินคัม
กองทุนเปิดพรินซิเพิ ล พร็อพเพอร์ตี้
้ งชีพ
อินคัมเพื่ อการเลีย
กองทุนเปิดพรินซิเพิ ล พร็อพเพอร์ตี้
อินคัม พลัส เฮลท์
กองทุนเปิดพรินซิเพิ ล ดัชนีธุรกิจ
พลังงาน และธุรกิจปิโตรเคมีและ
เคมีภัณฑ์

(1)
1.1

1.2

1.4
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(2)
1.3
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2.3

2.4

(3)
2.5

2.6
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3.2



























































3.3

3.4

3.5

3.6

3.7



(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)



















3.8

3.9



























































































