
 

 

 

ประกาศ 

เรือ่งการเปลีย่นแปลงกองทนุหลกั (Master fund), ชือ่กองทนุ และเกณฑก์ารวดัผลการด าเนนิงานของ

กองทนุ  

 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จ ากัด (“บริษัทจัดการ") ในฐานะผู้จัดการ

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อินคัม โฟกัส ฟันด์ (UIF) และกองทุนเปิด ยูไนเต็ด อินคัม โฟกัส ฟันด์ เพื่อการเลี้ยง

ชีพ (UIFRMF) (“กองทุนรวม”) บริษัทจัดการได้มีการแจ้งแก้ไขโครงการในเรื่องการเปลี่ยนกองทุนหลัก 

(Master fund), ชื่อกองทุน และเกณฑ์การวัดผลการด าเนินงานของกองทุน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

  

รายละเอยีด  เดิม ใหม ่ เหตผุลทีแ่กไ้ข 

กองทนุหลกั 

(Master fund) 

UNITED GLOBAL 

DIVERSIFIED PORTFOLIOS - 

United Income Focus Trust - 

Class USD Dist 

JPMorgan Investment Funds 

– Global Balanced Fund 

class: JPM Global Balanced 

C (acc) - USD (hedged) 

เปลี่ยนกองทุน

หลัก 

ชือ่กองทนุ กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อินคัม โฟกัส 

ฟันด์ (UIF) 

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อินคัม โฟกัส 

ฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ (UIFRMF) 

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล 

บาลานซ์ ฟันด์ (UGBF) 

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล 

บาลานซ์ ฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ 

(UGBFRMF) 

 

เพื่อให้

สอดคล้องกับ 

กองทุนหลัก 

ดชันชีีว้ดั/อา้งองิ 

(Benchmark) 

 

1. ดัชนี MSCI World Index (Total 

Return Net) Hedged to USD ซ่ึง

เป็นดัชนีเปรียบเทียบผลการ

ด าเนินงานของกองทุนหลัก (Master 

Fund) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน

เพื่อเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วันท่ี

ค านวณผลตอบแทน 35.00% 

2. ดัชนี MSCI Emerging Markets 

Net Total Return ซ่ึงเป็นดัชนี

เปรียบเทียบผลการด าเนินงานของ

กองทุนหลัก (Master Fund) ปรับ

ด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบค่า

1.J.P. Morgan Government 

Bond Index Global (Total 

Return Gross) Hedged to 

USD ซ่ึงเป็นดัชนีเปรียบเทียบ

ผลการด าเนินงานของกองทุน

หลัก (Master Fund) ปรับด้วย

ต้นทุนการป้องกันความเสี่ยง

อัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบค่า

สกุลเงินบาท ณ วันท่ีค านวณ

ผลตอบแทน 50% 

2. MSCI World Index (Total 

Return Net) Hedged to USD 

เพื่อให้

สอดคล้องกับ 

กองทุนหลัก 



รายละเอยีด  เดิม ใหม ่ เหตผุลทีแ่กไ้ข 

สกุลเงินบาท ณ วันท่ีค านวณ

ผลตอบแทน 5.00% 

3. ดัชนี Bloomberg Barclays 

Global Aggregate Corporate 

Total Return Index Value 

Hedged USD ซ่ึงเป็นดัชนี

เปรียบเทียบผลการด าเนินงานของ

กองทุนหลัก (Master Fund) ปรับ

ด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบค่า

สกุลเงินบาท ณ วันท่ีค านวณ

ผลตอบแทน 25.00% 

4. ดัชนี Bloomberg Barclays 

Global High Yield Total Return 

Index Value Hedged USD ซ่ึงเป็น

ดัชนีเปรียบเทียบผลการด าเนินงาน

ของกองทุนหลัก (Master Fund) 

ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบ

ค่าสกุลเงินบาท ณ วันท่ีค านวณ

ผลตอบแทน 15.00% 

5. ดัชนี FTSE World 

Government Bond 10+ Years 

USD (Hedged) ซ่ึงเป็นดัชนี

เปรียบเทียบผลการด าเนินงานของ

กองทุนหลัก (Master Fund) ปรับ

ด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบค่า

สกุลเงินบาท ณ วันท่ีค านวณ

ผลตอบแทน 20.00% 

ซ่ึงเป็นดัชนีเปรียบเทียบผลการ

ด าเนินงานของกองทุนหลัก 

(Master Fund) ปรับด้วยต้นทุน

การป้องกันความเสี่ยงอัตรา

แลกเปลี่ยนเพื่อเทียบค่าสกุลเงิน

บาท ณ วันท่ีค านวณ

ผลตอบแทน 45% 

3. MSCI Emerging Markets 

Net Total Return USD Index 

ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความ

เสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบ

ค่าสกุลเงินบาท ณ วันท่ีค านวณ

ผลตอบแทน 5% 

 

โดยเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันท่ี 29 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป 

หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อ งานบริการนักลงทุน 0-2786-2222 

ประกาศ ณ วันท่ี 23 กรกฎาคม 2564 

                                                   จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จ ากัด                    


