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ที่ M_BD 0051/2562 

8 สิงหาคม 2562 

 

เร่ือง การแก้ไขเพ่ิมเติมโครงการจัดการกองทุนของกองทนุเปิดพรินซิเพิล บาลานซ์ อินคัม  

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จ ากัด (“บริษัทจัดการ”) ในฐานะผู้จัดตั้งและจัดการกองทุนเปิดพรินซิเพิล บาลานซ์ 

อินคัม (“กองทุน”) ขอแจ้งการแก้ไขเพ่ิมเติมรายละเอียดโครงการจัดการกองทุน (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) โดยกองทุนดังกล่าวได้รับ

ความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ส านักงาน ก.ล.ต.”) แล้ว โดยสรุปสาระส าคัญของการ

แก้ไขเพ่ิมเติมได้ดังนี้  

1. แก้ไข/เพ่ิมเติมค าจ ากัดความ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1.1) เพ่ิมเติมค าจ ากัดความเก่ียวกับ “มติพิเศษ” และ “มติเสียงข้างมาก” เพ่ือให้เป็นตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ 

ทน.33/2562 ลงวันที่ 19 เม.ย. 2562  

1.2) เพ่ิมเติมค าจ ากัดความเก่ียวกับ “กองทุน private equity” และ “หน่วย private equity” เพ่ือให้เป็นตามภาคผนวก 1   

แนบท้ายประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทน. 87/2558 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน 

ที่ ทน. 20/2562 (ฉบับที่ 12) ลงวันที่ 10 เม.ย. 2562 และสอดคล้องกับการเพ่ิมหน่วย private equity ให้เป็นหลักทรัพย์

หรือทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้ 

1.3) แก้ไขค าจ ากัดความเก่ียวกับ “เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก” เพ่ือให้เป็นตามภาคผนวก 1 แนบท้ายประกาศ

คณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทน. 87/2558 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทน. 20/2562 

(ฉบับที่ 12) ลงวันที่ 10 เม.ย. 2562 

2. แก้ไข/เพ่ิมเติมเก่ียวกับประเภทหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้ทั้งในไทยและต่างประเทศ รวมถึงเพ่ิมเติม

รายละเอียดเก่ียวกับประเภทกองทุนตามลักษณะพิเศษ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

2.1)  แก้ไขเป็นการลงทุนในตราสาร TS (Transferable Securities) แทนการแยกก าหนดเป็นรายประเภทของตราสาร, คุณสมบัติ

และหลักเกณฑ์ของตราสารอ่ืนนอกเหนือจากตราสาร TS ทัว่ไป  

2.2)  เพ่ิมเติมการลงทุนในหน่วย private equity โดยสามารถลงทุนได้ไม่เกินร้อยละ 60 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 

2.3)  เพ่ิมเติมการลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note: SN) ประเภท puttable/ 

callable bond และเงื่อนไขการลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง  

2.4) เพ่ิมเติมการลงทุนในหน่วย Listed CIS ซึ่งมีคุณสมบัตินอกเหนือจากที่ประกาศก าหนด 

2.5)  ปรับข้อความในเร่ืองธุรกรรมประเภท derivative ตามหลักเกณฑ์การลงทุน  

โดยการแก้ไข/เพ่ิมเติมตามข้อ 2.1) – 2.5) เป็นไปตามภาคผนวก 3 แนบท้ายประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทน. 87/2558 

ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทน. 20/2562 (ฉบับที่ 12) ลงวันที่ 10 เม.ย. 2562 

2.6)  เพ่ิมเติมเงื่อนไขการลงทุนในกองทุนรวมอ่ืนภายใต้ บลจ.เดียวกัน (Cross Investing Fund) โดยกองทุนสามารถลงทุนใน

หน่วยลงทุนของกองทุนรวมซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการได้ไม่เกินร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ

กองทุน 

รวมถึงปรับนโยบายการลงทุน รวมถึงรายละเอียดอ่ืนๆที่เก่ียวข้องเพ่ือให้สอดคล้องกับการแก้ไข/เพ่ิมเติมประเภททรัพย์สินที่กองทุน

สามารถลงทุนได้ดังกล่าว 

3. แก้ไข/เพ่ิมเติมเก่ียวกับอัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืน เพ่ือเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม โดยมีรายละเอียดดังนี้  

3.1)   ขยายอัตราส่วนการลงทุนในหน่วย CIS จากเดิม “ไม่เกิน 20%” เป็น “ไม่จ ากัดอัตราส่วน” โดยสอดคล้องกับประกาศ

คณะกรรมการก ากับตลาดทนุ ที่ ทน.87/2558 ลงวันที่ 17 ธ.ค.2558 และหนังสือเวียนที่ กลต.กน.(ว) 1/2559 ลงวันที่ 15 

ม.ค.2559  

3.2)  เ พ่ิม เติม อัตราส่วนการลงทุนในตราสารที่มี ลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note: SN),             

หน่วย private equity และหน่วย CIS ที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจากที่ประกาศก าหนด  

3.3)  หลักเกณฑ์การนับ concentration limit :  

(ก)  ตราสารหนี้ และตราสารก่ึงหนี้ก่ึงทนุ ให้บริษัทจัดการอาจน า financial liabilities ที่ออกใหม่แต่ยังไม่ปรากฏในงบ

การเงินมารวมกับ financial liabilities ตามงบการเงนิล่าสุดได้  

(ข)  Private equity สามารถลงทนุได้ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจ านวนหนว่ย private equity ทั้งหมดของกองทนุ private 

equity 

โดยการแก้ไขตามข้อ 3.2) และ 3.3) เป็นไปตามภาคผนวก 4 แนบท้ายประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทน. 20/2562    

(ฉบับที่ 12) ลงวันที่ 10 เม.ย. 2562 
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3.4)  เพ่ิมเติมเงื่อนไขการลงทุนในหน่วย infra หรือหน่วย property ที่มีลักษณะกระจายการลงทุนในกิจการโครงสร้างพ้ืนฐาน 

อสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่าแล้วแต่กรณี (diversified fund) โดยสามารถลงทุนได้ไม่จ ากัดอัตราสว่น (Single Entity 

Limit) แต่อย่างไรก็ตามกองทนุยังคง Product Limit ในหน่วย Property ไม่เกิน 15% ตามเงื่อนไขเดมิ 

3.5) การด าเนินการเมื่อทรัพย์สินที่ลงทุนขาดคุณสมบัติหรือการลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน โดย 

(ก) จัดส่งรายงานเฉพาะผู้ดูแลผลประโยชน์ และขยายระยะเวลาในการส่งรายงานเป็น 3 วันท าการนับแต่วันที่เกิดกรณี

ดังกล่าว  

(ข) ปรับการจัดส่งรายงานต่อส านักงาน ก.ล.ต. และผู้ดูแลผลประโยชน์ จาก “ภายในวันท าการถัดไป” เป็น “ภายใน 3        

วันท าการถัดไปนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว” 

3.6) การด าเนินการเมื่อการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน โดยปรับระยะเวลาการจัดส่ง

รายงานต่อส านักงาน ก.ล.ต. และผู้ดูแลผลประโยชน์ จาก “ภายในวันท าการถัดจากวันที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน”    

เป็น “ภายใน  3 วันท าการนับแต่วันที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน” และปรับปรุงหลักเกณฑ์การค านวณสัดส่วนการลงทุน

ของกองทุนรวมตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน (label fund) 

โดยการแก้ไขตามข้อ 3.5) และ 3.6) เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทน. 20/2562 (ฉบับที่ 12) ลงวันที่       

10 เม.ย. 2562 

4. แก้ไข/เพ่ิมเติมเก่ียวกับการเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับการจ่ายเงินปันผล การเปล่ียนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย และเงื่อนไข      

การเลิกกองทุน เพ่ือให้เป็นไปตามประกาศส านักงานคณะกรรมการก.ล.ต.ที่ สน. 21/2562 (ฉบับที่ 12) ลงวันที่ 9 เม.ย. 2562 

5. แก้ไข/เพ่ิมเติมเก่ียวกับหลักเกณฑ์การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการ

จัดการ, การควบรวมกองทุน รวมถึงแก้ไขเพ่ิมเติมข้อผูกพันในส่วนที่เก่ียวข้อง โดยมีรายละเอียดดังนี้  

5.1) แก้ไขเพ่ือให้เป็นไปตามประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ที่ สน. 38/2562 (ฉบับที่ 14) ลงวันที่ 19 เม.ย. 2562 และ

ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทน.33/2562 ลงวันที่ 19 เม.ย. 2562 

5.2) แก้ไขเพ่ือให้สอดคล้องและรองรับการลงทุนในกองทุนรวมอ่ืนภายใต้บริษัทจัดการเดียวกัน (cross investing fund) 

6. แก้ไข/เพ่ิมเติมเก่ียวกับข้อจ ากัดการถือหน่วยลงทุน เพ่ือให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทน. 13/2562     

(ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 9 เม.ย. 2562 

7. แก้ไข/เพ่ิมเติมเก่ียวกับการช าระค่ารับซื้อคืน สับเปล่ียนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอ่ืนแทนเงิน เพ่ือให้เป็นไปตาม

ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทน.33/2562 ลงวันที่ 19 เม.ย. 2562 

ทั้งนี้ การแก้ไขเพ่ิมเติมโครงการตามข้อ 1.1) ข้อ 2.4) ข้อ 2.5) ข้อ 3.3)(ก) ข้อ 3.5) ข้อ 3.6) และข้อ 4 . ข้อ 5. และข้อ 6. ให้มีผล      

ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 30 กรกฎาคม 2562 การแก้ไขเพ่ิมเติมโครงการตามข้อ 1.3) และข้อ 7 ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม 2562 

ตามวันที่ได้รับอนุมัติจากส านักงาน ก.ล.ต.เป็นต้นไป  

ส่วนการแก้ไขเพ่ิมเติมโครงการตามข้อ 1.2) ข้อ 2.1) ข้อ 2.2) ข้อ 2.3) ข้อ 3.2) ข้อ 3.3)(ข) และข้อ 3.4) ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่  

7 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป การแก้ไขเพ่ิมเติมโครงการตามข้อ 2.6) และข้อ 3.1) ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป 

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะยกเว้นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายคืนหน่วยลงทุน หรือกรณีสับเปล่ียนหน่วยลงทุนออก (exit without fee) 

จนกว่าการแก้ไขเพ่ิมเติมโครงการจะมีผลใช้บังคับ โดยท่านสามารถดูรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ www.principal.th 

หรือผ่าน QR Code ด้านล่างของจดหมายฉบับนี้ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ หากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม โปรดติดต่อได้ที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทนุ 

พรินซิเพิล จ ากัด ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 0-2686-9595 ได้ทุกวันในเวลาท าการ 

 

 

 

ขอแสดงความนับถือ 

บริษัทหลักทรัพยจ์ัดการกองทุน พรินซิเพิล จ ากัด 

 


