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ที่ M_BD 0001/2563 

 วันที่ 14 มกราคม 2563 

เร่ือง การเปลี่ยนแปลงกองทุนหลักที่ลงทุน (Master Fund) ช่ือกองทุน และดัชนีช้ีวัด/อ้างอิง (Benchmark) ของ 

กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล โทเทิล รีเทิร์น (PRINCIPAL GTR) 

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน 

 ตามทีบ่ริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จ ากัด (“บริษัทจัดการ”) ได้บริหารจัดการกองทุนเปิดพรินซิเพิล 

โกลบอล โทเทิล รีเทิร์น (“กองทุนเปิด”) ซึ่งจดทะเบียนต้ังแต่วันที่ 6 ธันวาคม 2560 รายละเอียดทราบแล้วนั้น  

 บริษัทจัดการขอแจ้งเปลี่ยนแปลงกองทุนหลักที่ลงทุน (Master Fund) เนื่องจากบริษัทจัดการพิจารณาแล้วว่าการ

ย้ายไปลงทุนในกองทุนหลักใหม่จะเป็นผลดีต่อผลการด าเนินงานโดยรวมของกองทุนและเป็นผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วย

ลงทุน ซึ่งเป็นไปตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการที่ก าหนดในหนังสือช้ีชวนส่วนข้อมูลโครงการของกองทุน ทั้งนี้ บริษัท

จัดการของแจ้งเปลี่ยนช่ือ และดัชนีช้ีวัด/อ้างอิง (Benchmark) ของกองทุนเพ่ือให้สอดคล้องกับกับการเปลี่ยนแปลง

กองทุนหลักทีล่งทุน (Master Fund) ข้างต้น ตามรายละเอียดดังนี้  

 เดิม ใหม ่

กองทุนหลัก 

(Master Fund) 

Templeton Global Total Return Fund PIMCO GIS Income Fund 

ชื่อกองทุนรวม ชื่อ (ไทย) :    กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล   

โทเทิล รีเทิร์น 

ชื่อ (อังกฤษ): Principal Global Total Return 

Fund 

ชื่อย่อ:         PRINCIPAL GTR 

ชื่อ (ไทย):     กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล ฟกิซ์ 

อินคัม 

ชื่อ (อังกฤษ): Principal Global Fixed Income 

Fund 

ชื่อย่อ:         PRINCIPAL GFIXED 

ดัชนีชี้วัด/อา้งอิง 

(Benchmark) 

ดัชนี Bloomberg Barclays Multiverse Total 

Return Index สัดส่วน 100% 

1. ดัชนี Bloomberg Barclays US Aggregate 

Total Return Value Unhedged ในสกุลเงิน 

USD ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตรา

แลกเปลี่ยน เพ่ือเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันท่ี

ลงทุน ประมาณร้อยละ 50 

2. ดัชน ีBloomberg Barclays US Aggregate 

Total Return Value Unhedged ในสกุลเงิน 

USD ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพ่ือเทียบกับค่าสกุล

บาท ณ วันท่ีค านวณผลตอบแทน ประมาณร้อยละ 

50 

โดยกองทุนหลัก (Master Fund) ใหม่ที่เปลี่ยนไปลงทุนมีนโยบายการลงทุนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และ/หรือ

นโยบายการลงทุนของกองทุน ซึ่งการเปลี่ยนแปลงคร้ังนี้ บริษัทจัดการพิจารณาถึงประโยชน์ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมโีอกาส

ได้รับ คือ (รายละเอียดของกองทุนและทีมบริหารจัดการเพ่ิมเติมตามเอกสารแนบ) 

• เงินลงทุนจะลงทุนในกองทุนที่บริหารจัดการโดย PIMCO ซึ่งมีสินทรัพย์ภายใต้การบริหารรวมทั้งส้ินประมาณ 

1.75 ล้านล้านเหรียญดอลล่าร์สหรัฐ โดยมีส านักงานอยู่ทั่วโลก 12 แห่ง ทั้งใน ทวีปอเมริกา ยุโรป และเอเชีย 

• กองทุน PIMCO GIS Income มีกลยุทธ์ลงทุนในตราสารหนี้แบบ Multi-Sector โดยมีเป้าหมายหลักในการหา

ผลตอบแทนลักษณะ Income อย่างสม ่าเสมอ และมีประวัติผลการด าเนินงานที่โดดเด่นต้ังแต่จัดต้ังในปี 2012  
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ทั้งนี้ กรณีการเปลี่ยนแปลงกองทุนหลัก (Master Fund) และการเปลี่ยนดัชนีช้ีวัด/อ้างอิง (Benchmark) ของ

กองทุนให้มีผลต้ังแต่วันที่ 28 มกราคม 2563 เป็นต้นไป ส่วนการเปลี่ยนช่ือกองทุนให้มีผลต้ังแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 

เป็นต้นไป ท่านสามารถดูรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ Website ของบริษัท www.principal.th 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน หากท่านผู้ถือหน่วยลงทุน มีความประสงค์สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม        

โปรดติดต่อได้ที่ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 0-2686-9595 ได้ทุกวันในเวลาท าการ 

 

         ขอแสดงความนับถือ 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จ ากัด 

http://www.principal.th/
http://www.principal.th/
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รายละเอียดกองทุนหลักท่ีลงทุน 

 

หัวข้อ เดิม ใหม่ 

ช่ือกองทุน Templeton Global Total Return Fund PIMCO GIS Income Fund 

Class I (Qdis) USD Class I (ส าหรับผู้ลงทุนสถาบัน) 

ประเภท กองทุนรวมตราสารหนี ้ กองทุนรวมตราสารหนี้ 

อายุโครงการ ไม่ก าหนด ไม่ก าหนด 

วันจัดต้ังกองทุน 29 สิงหาคม 2546 30 พฤศจิกายน 2555 

จดทะเบียนประเทศ ลักเซมเบิร์ก ไอร์แลนด์ 

สกุลเงินของกองทุน USD USD 

วันท าการซื้อขาย ทุกวันท าการของธนาคารในประเทศลักเซมเบิร์ก ทุกวันท าการของธนาคารในไอร์แลนด์ 

บริษัทจัดการ   Franklin Templeton International Services    

S.à r.l. 

PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited  

Investment Advisor :  Pacific Investment 

Management Company LLC 

ผู้เก็บรักษาทรัพย์สิน

ของกองทุน 

J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A State Street Custodial Services (Ireland) 

Limited 

นโยบายการลงทุน กองทุนนี้มีเป้าหมายเพ่ือโอกาสสร้างตอบแทนจากการ

ลงทุนในตราสารหนี ้หรือตราสารที่เกี่ยวข้องกับภาระหนี้ 

(debt obligations) เช่นตราสารหนี้ที่ให้ผลตอบแทน

ในรูปแบบอัตราดอกเบี้ยคงที่และ/หรืออัตราดอกเบี้ย

ลอยตัว ตราสารหนี้ที่ออกโดยภาครัฐบาลและหน่วยงาน

ที่ เกี่ยวข้องกับรัฐบาลหรือบริษัทเอกชนจากทั่วทุก

ภูมิภาคต่างๆทั่วโลก โดยรวมทั้งประเภท Investment 

Grade และ Non-investment Grade กองทุนอาจ

พิจารณาลงทุนในตราสารหนี้ที่ออกโดยองค์กรหรือ

หน่วยงานซึ่งจัดต้ังหรือสนับสนุนโดยรัฐบาลของ

ป ร ะ เท ศ ต่ า ง ๆ  ( supranational entities) เช่ น 

International Bank for Reconstruction and 

Development หรือ European Investment Bank 

เป็นต้น  

กองทุ น อ าจลงทุ น ใน สัญ ญ าซื้ อ ข าย ล่ ว ง หน้ า 

(Derivatives) เพ่ือป้องกันความเส่ียง (Hedging) 

หรือเพ่ือเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน 

(Efficient Portfolio Management) ซึ่งสัญญาซื้อ

ขายล่วงหน้ าเหล่ านี้อาจท าธุรกรรมใน regulated 

market หรือ over-the-counter ซึ่งรวมถึง swaps 

เ ช่ น  credit default swap ห รื อ  total return 

swap, forwards, cross forwards, future 

contracts (รวมถึง government securities) และ 

options ซึ่ง financial derivative instruments.  

กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหลักทรัพย์ หรือตราสารที่

มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับทรัพย์สินหรือตัวแปร 

(structured product) หรืออัตราแลกเปลี่ยนของ

ประเทศต่างๆ ภายใต้กรอบการลงทุนที่ก าหนด  

กองทุนอาจลงทุนในหลักทรัพย์ประเภท Mortgage-

and asset-backed securities และ convertible 

 

กองทุนมีหลักการส าคัญในการกระจายการลงทุนไปใน

ตราสารหนี้ประเภทต่างๆ และมีระยะเวลาครบก าหนดของ

ตราสารที่แตกต่างกัน โดยลงทุนทั้งภาครัฐและเอกชน 

ทั่วโลกอย่างน้อย 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สิน กองทุน

จะลงทุนสินทรัพย์ในหลายภาคการลงทุน ซึ่งอาจรวมถึง 

(1) ตราสารหนี้ภาคเอกชนทั้งที่ได้รับการจัดอันดับความ

น่าเช่ือถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment 

Grade) และมีอันดับความน่าเช่ือถือต ่ ากว่าอันดับที่

สามารถลงทุนได้ (Non-Investment Grade) ที่ออก

โดยบริษัทเอกชนทั่วโลกทั้งที่อยู่ภายในกลุ่มประเทศยุโรป

และนอกกลุ่มประเทศยุโรปซึ่งรวมถึงกลุ่มประเทศก าลัง

พัฒนา 

(2) ตราสารหนี้ ภาครัฐที่ออกโดยรัฐบาลของประเทศ

ภายในกลุ่มประเทศยุโรป และประเทศนอกกลุ่มประเทศ

ยุโรป รวมถึงองค์กรที่เกี่ยวข้องกับภาครัฐของประเทศ

เหล่านั้น 

(3) ตราสารที่เกี่ยวข้องกับ mortgage-related และ 

asset-backed securities อ่ืนๆ และ 

(4) Foreign currency positions ซึ่งรวมถึงสกุล

เงินของประเทศก าลังพัฒนา 

ทั้ ง นี้  ก อ ง ทุ น ห ลั ก ส า ม า ร ถ ล ง ทุ น ใน  loan 

participations และ/หรือ loan assignments และ/

ห รื อ  Credit Default Swap (protection seller) 

อย่างไรก็ตาม การปรับสัดส่วนการลงทุนใน Sector 

ต่าง ๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา และในการ

ลงทุนเหล่านี ้กองทุนสามารถท าได้ทั้งการลงทุนโดยตรง

ในตราสาร และการลงทุนผ่านตราสารอนุพันธ์ 

กองทุนหลักจะมี Portfolio Duration อยู่ ในระหว่าง  

0-8 ปี ขึ้นอยู่กับมุมมองด้านดอกเบี้ยของผู้ จัดการ

กองทุน ทั้งนี้ กองทุนจะลงทุนในตราสารที่ได้รับการจัด 
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หัวข้อ เดิม ใหม่ 

bonds นอกจากนี้กองทุนอาจพิจารณาลงทุนไม่เกิน  

10% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิในตราสารหนี้ที่ผู้ออกตรา

สารไม่ จ่ ายช าระดอก เบี้ ย  (securities in default) 

นอกจากนี้ ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่ต้องมีการแปลง

สภาพหรือเปลี่ยนหุ้นบุ ริมสิทธิ (preferred stock) 

ห รื อ ต ร าส าร ที่ เกี่ ย ว ข้ อ ง กั บ ภ าร ะห นี้  (debt 

obligations) เป็นตราสารทุน กองทุนอาจมีไว้ซึ่งตรา

สารทุนอันเกิดจากเหตุการณ์ดังกล่าวได้  

กองทุนอาจลงทุนไม่เกิน 10% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ในหน่วยลงทุนของกองทุน UCITs หรือ UCIs และอาจ

ลงทุนไม่เกิน 25% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิในตราสาร

แห่งหนี้ที่ออกและ / หรือค ้าประกันโดยภาครัฐรายใด

รายหนึ่งซึ่งรวมทั้งหน่วยงานภาครัฐในระดับรัฐบาลหรือ

ระดับท้องถิ่นโดยมีอันดับความน่าเช่ือถือต ่ ากว่าที่

สามารถลงทุนได้ 

 

อับดับต ่ากว่าที่สามารถลงทุนได้ (ต ่ากว่าอันดับความน่า 

เช่ือ Baa3 จากการจัด อัน ดับความน่ าเช่ือถือของ 

Moody หรือเทียบเท่ากับการจัดอันดับความน่าเช่ือถือ

ของ S&P or Fitch) หรือในตราสารที่ไม่ได้รับการจัด

อันดับ (unrated) ได้ไม่เกิน 50% ของมูลค่าทรัพย์สิน 

(โดยไม่รวมถึงตราสารที่ เกี่ยวข้องกับ mortgage-

related security แ ล ะ Asset-backed securities 

อ่ืน ๆ) และสามารถลงทุนในตราสารหนี้ของกลุ่มประเทศ

ก าลังพัฒนาไม่เกิน 20%ของมูลค่าทรัพย์สิน 

กองทุนสามารถลงทุนในตราสารที่สามารถเปลี่ยนเป็น

ตราสารทุน ได้  (convertible securities) ได้ ไม่ เกิน 

25% ของมูลค่าทรัพย์สิน สามารถลงทุนในตราสารทุน 

(equity) ได้ไม่เกิน 10% ของมูลค่าทรัพย์สิน ทั้งนี้ เมื่อ

รวมการลงทุนของตราสารที่สามารถเปลี่ยนเป็นตราสาร

ทุน , ใบ รับรองเงินฝาก  (certificates of deposit) 

และ bankers’ acceptances จะต้องมีสัดส่วนไม่เกิน 

1 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สิน ทั้งนี้ กองทุนอาจสามารถ

ลงทุน ในตราสารที่ ไม่มี สภาพคล่อง (ซึ่ งหมายถึง

พันธบัตร และตราสารหนี้ อ่ืน ๆ ที่ถูกกล่าวถึงตาม

นโยบายการลงทุนนี้ ) ได้ ไม่ เกิน  10%  ของมูล ค่า

ทรัพย์สิน 

กองทุนอาจจะลงทุนได้ถึง 10% ของมูลค่าทรัพย์สิน

สุทธิของกองทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน โดยที่

กองทุนดังกล่าวจะต้องมีวัตถุประสงค์ของการลงทุนที่

สอดคล้องกับกองทุน 

กองทุนหลักอาจลงทุน ในสัญญาซื้อขายล่วงหน้ า 

(Derivatives) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารการ

ลงทุน (Efficient Portfolio Management)  

การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหรือการใช้ตราสาร

อ นุ พั น ธ์  ( ไม่ ว่ า จ ะใ ช้ เพ่ื อ ล ด ค ว าม เส่ี ย ง ห รือ มี

วัตถุประสงค์เพ่ือการลงทุน ) จะส่งผลให้ เกิดการ 

leverage มากขึ้น โดยระดับของการ leverage ของ

กองทุนจะอยู่ในช่วง 0% ถึง 500% ของทรัพย์สินสุทธิ

ของกองทุน 

เมื่อค านวณโดยใช้ มูลค่าของสัญญาสุทธิ  (gross 

notional value) ของตราสารอนุพันธ์ใดๆ ในกองทุน

และมูลค่าตลาดของการลงทุนโดยตรงใดๆ ผลรวมของ

สถานะฝั่ งซื้อสุทธิ (total gross long positions) และ

สถานะฝั่ งขายสุทธิ (total gross short positions)   

จะไม่เกิน 700% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 

กองทุนจะบริหารความเส่ียงโดยใช้วิธี  Absolute VaR 

model โดยมูลค่าความเส่ียง (VaR) ของพอร์ตโฟลิโอ

กองทุนจะไม่เกิน 20% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ

กองทุน และระยะเวลาการถือครองจะไม่เกิน 20 วัน 
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หัวข้อ เดิม ใหม่ 

การจ่ายเงินปันผล จ่าย ไม่จ่าย 

ค่าธรรมเนียม 

 

ค่าธรรมเนียมการจัดการ: ไม่เกินร้อยละ 0.55 ต่อปี ของ 

NAV  

ค่าธรรมเนียมรวม : ร้อยละ 0.55 ต่อปี ของ NAV 

 

Benchmark Bloomberg Barclays Multiverse Total Return 

Index 

Bloomberg Barclays US Aggregate Total 

Return Value Unhedged USD 

Bloomberg Ticker TGTIQDU LX PIMINIA :ID 

ISIN Code LU1704830659 IE00B87KCF77 

อ่ืนๆ ท่านสามารถดูข้อมูลของกองทุนหลักเพ่ิมเติมได้ที่ 

www.franklintempleton.com.sg 

ท่านสามารถดูข้อมูลของกองทุนหลักเพ่ิมเติมได้ที ่

สามารถดูข้อมูล http://www.pimco.com.sg 
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