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ที ่M_BD 0016/2564  

15 กนัยายน 2564 

เรื่อง การแกไ้ขเพิม่เตมิรายละเอยีดโครงการจดัการกองทุนเปิดพรนิซเิพลิ สตราทจีคิ อนิคมั ฟันด ์

เรยีน ท่านผูถ้อืหน่วยลงทุน 

บรษิทัหลกัทรพัย์จดัการกองทุน พรนิซิเพิล จํากดั (“บรษิทัจดัการ”) ขอแจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการจดัการของ

กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ สตราทีจคิ อนิคมั ฟันด ์(PRINCIPAL SIF) โดยกองทุนดงักล่าวได้รบัความเหน็ชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ

กํากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(“สาํนกังาน ก.ล.ต.”) แลว้ โดยสรปุสาระสาํคญัของการแกไ้ขเพิม่เตมิไดด้งัน้ี  

1.   แก้ไขเพิม่เติมโดยเปลี่ยนเป็นกองที่มกีารแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Multiclass Fund) และเพิม่ชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) 

รวมถงึแก้ไขเรื่อง คําจํากดัความ มูลค่าขัน้ตํ่าของการสัง่ซื้อ/ มูลค่าขัน้ตํ่าของการสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน การแบ่งชนิดหน่วย

ลงทุน การเสนอขาย/ การรบัซื้อคนื/ การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน จํานวนหน่วยลงทุนขัน้ตํ่าของการสัง่ขายคนื ค่าธรรมเนียม

และคา่ใชจ้่ายที่เรยีกเกบ็จากกองทุนรวมและผูส้ ัง่ซื้อหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน วธิกีารคํานวณและการประกาศมูลค่าทรพัยส์นิสุทธ ิ

มลูคา่หน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน รวมถงึขอ้มูลอื่นที่เกี่ยวขอ้ง เพื่อใหส้อดคล้องกบัการแก้ไขเพิม่เตมิชนิดหน่วยลงทุน

ดงักล่าว โดยผูถ้อืหน่วยลงทุนทีล่งทุนอยู่ในปัจจบุนัจะถอืเป็นผูถ้อืหน่วยลงทุนชนิดสะสมมลูค่า(Class A : PRINCIPAL SIF-A) 

โดยอตัโนมตั ิ

2. ปรบัความถีใ่นการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนจากรายเดอืนเป็นรายสปัดาห ์ 

ปัจจบุนั ปรบัเป็น 

ทุกวนัทําการสุดทา้ยของเดอืน โดยผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถ

ทํารายการไดต้ัง้แต่เวลาเริม่ทําการถงึเวลา 15.00 น. 

ทุกวนัทําการแรกของสปัดาห ์โดยผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถ

ทํารายการไดต้ัง้แต่เวลาเริม่ทําการถงึเวลา 15.00 น. 

3. ปรบัข้อความสงวนสทิธใินการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาทําการขายหน่วยลงทุน การรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน และการสบัเปลี่ยน

หน่วยลงทุน โดยปรบัลดจาํนวนวนัในการแจง้ล่วงหน้า เพิม่ความยดืหยุน่ใหก้บัผูถ้อืหน่วยลงทุน 

ปัจจบุนั ปรบัเป็น 

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะปรบัปรุงเปลี่ยนแปลงระยะ 

เวลาทําการขายหน่วยลงทุน การรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน และ

การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเพื่อความเหมาะสม โดยเป็นไป

เพื่อประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนและกองทุนรวม 

โดยบรษิทัจดัการจะติดประกาศรายละเอียดการให้บริการ

ดงักล่าวล่วงหน้า 30 วนั ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ที่ที่ทําการ

ทุกแห่งของบริษัทจัดการและ ณ  สถานที่ติดต่อของ

ผู้สนับสนุนการขาย หรือรบัซื้อคืนที่ใช้ในการรบัซื้อคืน

หน่วยลงทุน 

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะปรบัปรุงเปลี่ยนแปลงระยะ 

เวลาทําการขายหน่วยลงทุน การรบัซื้อคืนหน่วยลงทุน 

และการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน ทัง้น้ี เพื่อความเหมาะสม

และเป็นประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนและกองทุนรวม  

โดยบรษิทัจดัการจะติดประกาศรายละเอียดการให้บรกิาร

ดงักล่าวล่วงหน้าอย่างน้อย 14 วนั ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ที่

ทําการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานที่ตดิต่อของ

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และ/

หรอืเวป็ไซตข์องบรษิทัจดัการ 

4. แก้ไขเกี่ยวกบัเงื่อนไขการออกและสง่มอบเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุน โดยตดัเงื่อนไขการจดัส่งเอกสาร แสดงสทิธทิาง

ไปรษณียอ์อก เพื่อรองรบัการจดัสง่เอกสารผา่นช่องทาง online ในอนาคตและสอดคลอ้งกบัยคุสมยัและสถานการณ์ปัจจบุนั 

5 แก้ไขเพื่อปรบัรูปแบบเกีย่วกบัการเปิดเผยขอ้มูลในโครงการหรอืหนังสอืชี้ชวนของกองทุน โดยเป็นไปตามหนังสอืเวยีนจาก

สํานกังาน ก.ล.ต. ที่ นจ.(ว) 5/2564 เรื่อง นําส่งภาพถ่ายประกาศและซกัซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกบัการปรบัปรุงการเปิดเผย

ขอ้มลูในโครงการจดัการกองทุนรวม ลงวนัที ่14 พฤษภาคม 2564 
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6. ปรบั Benchmark ของกองทุนใหส้อดคลอ้งกบักลยทุธข์องกองทนุ 

ปัจจบุนั ปรบัเป็น 

1) ผลตอบแทนรวมสทุธขิองดชันีพนัธบตัรรฐับาลของสมาคม

ตลาดตราสารหน้ีไทยที่มีอายุคงเหลือตัง้แต่ 1 ถึง 3 ปี ใน

อตัราสว่นรอ้ยละ 30  

2) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหน้ีภาคเอกชน 

Mark-to-Market ที่มอีนัดบัความน่าเชื่อถอืของผูอ้อกตราสาร

อยูใ่นระดบั A- ขึน้ไป อาย ุ1 ถงึ 3 ปี ในอตัราสว่นรอ้ยละ 30  

3) ผลตอบแทนรวมของดชันีกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยแ์ละ

กองทรสัตเ์พื่อการลงทนุในอสงัหารมิทรพัย ์(PF&REIT) ของ

ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย ในอตัราสว่นรอ้ยละ 20  

4) ผลตอบแทนรวม ของ FTSE Straits Times Real Estate 

Investment Trust Index (FSTREI) ในสกุลเงิน SGD (ปรบั

ดว้ยตน้ทุนการป้องกนัความเสีย่งอตัราแลกเปลี่ยน เพื่อเทยีบ

กบัค่าสกุลเงนิบาท ณ วนัที่ลงทุน ประมาณร้อยละ 50 และ

ปรบัดว้ยอตัราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกบัค่าสกุลบาท ณ วนัที่

คํานวณผลตอบแทน ประมาณรอ้ยละ 50) ในอตัราส่วนร้อย

ละ 20  

1) ผลตอบแทนรวมสทุธขิองดชันีพนัธบตัรรฐับาลของสมาคม

ตลาดตราสารหน้ีไทยทีม่อีายคุงเหลอืตัง้แต่ 1 ถงึ 3 ปี ใน

อตัราสว่นรอ้ยละ 25  

2) ผลตอบแทนรวมสทุธขิองดชันีตราสารหน้ีภาคเอกชน 

Mark-to-Market ทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอืของผูอ้อกตราสาร

อยูใ่นระดบั A- ขึน้ไป อาย ุ1 ถงึ 3 ปี ในอตัราส่วนรอ้ยละ 25 

3) ผลตอบแทนรวมของดชันีกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยแ์ละ

กองทรสัตเ์พื่อการลงทนุในอสงัหารมิทรพัย ์(PF&REIT) ของ

ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย ในอตัราสว่นรอ้ยละ 25  

4) ผลตอบแทนรวม ของ FTSE Straits Times Real Estate 

Investment Trust Index (FSTREI) ในสกุลเงนิ SGD (ปรบั

ดว้ยต้นทุนการป้องกนัความเสีย่งอตัราแลกเปลีย่น เพื่อเทยีบ

กบัคา่สกุลเงนิบาท ณ วนัทีล่งทุน ประมาณรอ้ยละ 85 และ

ปรบัดว้ยอตัราแลกเปลีย่นเพื่อเทยีบกบัคา่สกุลบาท ณ วนัที่

คาํนวณผลตอบแทน ประมาณรอ้ยละ 15) ในอตัราส่วนรอ้ย

ละ 25 

ทัง้น้ี การแก้ไขเพิม่เตมิตามขอ้ 1 ใหม้ผีลตัง้แต่วนัที่ 4 ตุลาคม 2564 เป็นตน้ไป สําหรบัประเดน็อื่นๆ ตามขอ้ 2 - ขอ้ 6 ใหม้ผีล

ตัง้แต่วนัที่ 14 กนัยายน 2564 ตามวนัที่ไดร้บัอนุมตัิจากสํานักงาน ก.ล.ต. อย่างไรกต็ามประเดน็ตามขอ้ 2 และ ขอ้ 6 บรษิทัจดัการจะมี

ประกาศแจง้ใหท้ราบอกีครัง้ก่อนวนัทีม่ผีลบงัคบัใชจ้รงิ 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบโดยทัว่กัน หากมีข้อสงสยัหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อได้ที่บริษัท

หลกัทรพัย์จดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จํากดั ฝ่ายลูกค้าสมัพนัธ ์โทร. 0-2686-9595 ไดทุ้กวนัในเวลาทําการ ท่านสามารถดูรายละเอียด

เพิม่เตมิไดท้ีเ่วบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการ www.principal.th 

ขอแสดงความนบัถอื 

     บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จาํกดั 


