
 

 

 

ประกาศเปล่ียนแปลงดัชนีชีว้ัด/อ้างอิง ของกองทุนรวม 

 
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จ ากัด (“บริษัทจัดการ”) ในฐานะผู้ จัดการกองทุนของ กองทุนเปิด 

ยูไนเต็ด ฟิกซ์ อินคัม ฟันด์ ออฟ ฟันด์ หน่วยลงทนุชนิดเพื่อผู้ลงทุนทัว่ไป (UFFF), กองทนุเปิด ยูไนเต็ด อินคัม เดลี่ อลัตร้า พลัส ฟันด์ 
(UIDPLUS), กองทนุเปิด ยูไนเต็ด เดลี่ ลิควิดดิตี ้ฟันด์ (UDAILY) ขอแจ้งให้ทราบวา่ บริษัทจดัการจะท าการเปลี่ยนแปลงดชันีชีว้ดั/อ้างอิง
ของกองทุนรวมดังกล่าว เพื่อให้สอดคล้องกับดัชนีชีวดั/อ้างอิงของกองทุนหลกัที่กองทุนรวมดังกล่าวลงทุน ทัง้นีเ้ร่ิมมีผลตัง้แต่วนัที่ 1 
กุมภาพนัธ์ 2565 เป็นต้นไป โดยมีรายละเอียดดงันี ้

 
กองทนุเปิด ดชันีชีว้ดั/อ้างอิง 

 เดมิ 

ดชันีชีว้ดั/อ้างอิง 

 ใหม่ 

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ฟิกซ์ อินคัม 

ฟันด์ ออฟ ฟันด์ หน่วยลงทนุชนิด

เพื่อผู้ลงทนุทัว่ไป (UFFF) 

1) อตัราดอกเบีย้ระหวา่งธนาคารในตลาด

ลอนดอน (LIBOR) ส าหรับระยะเวลา 1 

สปัดาห ์ในรูปสกุลเงิน USD โดยปรับด้วย

ต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอตัรา 

แลกเปลี่ยน เพื่อค านวณผลตอบแทนเป็น

สกุลเงินบาท ณ วนัที่ค านวณผลตอบแทน

สดัส่วน 50% 

2) อตัราดอกเบีย้เงินฝากประจ าในตลาด

สิงคโปร์ ส าหรับระยะเวลา 12 เดือน ในรูป

สกุลเงิน SGD โดยปรับด้วยต้นทุนการ

ป้องกันความเสี่ยงอตัรา แลกเปลี่ยน เพื่อ

ค านวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ 

วนัทีค่ านวณ ผลตอบแทน สดัส่วน 30%  

3) อตัราดอกเบีย้เงินฝากประจ า 3 เดือน 

เฉลี่ยประเภทบุคคลธรรมดาวงเงิน 5 ล้าน

บาทของ BBL, KBANK, และ SCB สดัส่วน 

15% 

1) ดชันี FTSE 1 Month US Treasury Bill โดย

ปรับด้วยต้นทุนการป้องกนัความเสี่ยงอตัรา

แลกเปลี่ยน เพื่อค านวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงิน

บาท ณ วนัทีค่ านวณผลตอบแทน สดัส่วน 50%  

2) อตัราดอกเบีย้เงินฝากประจ าในตลาดสิงคโปร์ 

ส าหรับระยะเวลา 12 เดือน ในรูปสกุลเงิน SGD 

โดยปรับด้วยต้นทุนการป้องกนัความเสี่ยงอตัรา 

แลกเปลี่ยน เพื่อค านวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงิน

บาท ณ วนัทีค่ านวณ ผลตอบแทน สดัส่วน 30%  

3) อตัราดอกเบีย้เงินฝากประจ า 3 เดือน เฉลี่ย

ประเภทบุคคลธรรมดาวงเงิน 5 ล้านบาท ของ 

BBL, KBANK, และ SCB สดัส่วน 15%  

4) ดชันีBloomberg Barclays Global High Yield 

Total Return Index Value Unhedged USD ใน

รูป สกุลเงิน USD ปรับด้วยต้น ทนุ การป้องกนั

ความเสี่ยงอตัราแลกเปลี่ยน เพื่อค านวณ



4) ดชันี Bloomberg Barclays Global High 

Yield Total Return Index Value 

Unhedged USD ในรูปสกุลเงิน USD โดย

ปรับด้วยต้นทุนการป้องกนัความเสี่ยงอตัรา 

แลกเปลี่ยน เพื่อค านวณผลตอบแทนเป็น

สกุลเงินบาท ณ วนัที่ค านวณผลตอบแทน 

สดัส่วน 5% 

ผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วนัทีค่ านวณ

ผลตอบแทนสดัส่วน 5% 

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อินคัม เดลี่  

อลัตร้า พลสั ฟันด์ (UIDPLUS) 

1) อตัราดอกเบีย้ระหวา่งธนาคารในตลาด

ลอนดอน (LIBOR) ส าหรับระยะเวลา 6 

เดือน ในรูปสกลุ เงิน USD โดยปรับด้วย

ต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอตัรา

แลกเปลี่ยน เพื่อค านวณผลตอบแทนเป็น 

สกุลเงินบาท ณ วนัที ่ค านวณ ผลตอบแทน

บวกด้วย credit spread ของตราสารหนีท้ีม่ี

อนัดบัความน่าเชื่อถือในระดบั A สดัส่วน 

50.00% 

2) ดชันี JP Morgan Asia Credit Index 

(JACI)- Non Investment Grade Index 

ปรับด้วยอตัราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบค่าสกุล

เงินบาท ณ วนัที ่ค านวณผลตอบแทน 

สดัส่วน 10.00% 

3) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดชันีพนัธบตัร

รัฐบาลMark-to-Market อายุ 1-3 ปี ของ

สมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย สดัส่วน 

10.00% 

4) อตัราดอกเบีย้เงินฝากประจ า 1 ปี วงเงิน

น้อยกว่า 5 ล้านบาทเฉลี่ยของ 3 ธนาคาร

พาณิชย์ขนาดได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ 

ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ 

หลงัหกัภาษี สดัส่วน 30.00% 

1) ผลตอบแทนรวมของดชันีพนัธบตัรรัฐบาลระยะ

สัน้ของสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย สดัส่วน 

10.00% 

2) อตัราดอกเบีย้เงินฝาก ประจ า1 ปี วงเงินน้อย

กวา่ 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์

ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคาร กรุงเทพ ธนาคารกสิกร

ไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลงัหกัภาษี 

สดัส่วน 30.00% 

3) ดชันี US Generic Government 6 Month 

Yield บวกด้วย Credit Spread ของตราสารทีม่ี

อนัดบัความ น่าเชื่อถือในระดบั A โดยปรับด้วย

ต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอตัรา แลกเปลี่ยน 

เพื่อค านวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วนัที่

ค านวณ ผลตอบแทน สดัส่วน 50.00% 

4) ผลตอบแทนรวมของดชันีตราสารหนีเ้อกชน

ระยะสัน้ทีม่ีอนัดบัความน่าเชื่อถือในระดบั AA- 

ขึน้ไป ของสมาคมตราสารหนีไ้ทย สดัส่วน 

10.00% 



กองทนุเปิด ยูไนเต็ด เดลี่ ลิควดิดิตี ้

ฟันด ์(UDAILY) 

1) อตัราดอกเบีย้เงินฝากประจ า 1 ปี วงเงิน

น้อยกว่า 5 ล้านบาทเฉลี่ยของ 3 ธนาคาร

พาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ธนาคารกรงุเทพ 

ธนาคารกสิกรไทย และ 

ธนาคารไทยพาณิชย์หลงัหกัภาษี สดัส่วน 

50.00% 

2) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดชันีพนัธบตัร

รัฐบาล Mark-to-Market อายุ 1-3 ปี ของ

สมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย สดัส่วน

10.00% 

3) อตัราดอกเบีย้ระหวา่งธนาคารในตลาด

ลอนดอน (LIBOR) ส าหรับระยะเวลา 6 

เดือน ในรปูสกุลเงิน USD โดยปรับด้วย

ต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอตัรา

แลกเปลี่ยน เพื่อค านวณผลตอบแทนเป็ย 

สกุลเงินบาท ณ วนัที่ค านวณผลตอบแทน

บวกด้วย credit spread ของตราสารหนีท้ีม่ี

อนัดบัความน่าเชื่อถือในระดบั A สดัส่วน

40.00% 

1) ผลตอบแทนรวมของดชันีพนัธบตัรรัฐบาลระยะ

สัน้ของสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย สดัส่วน 

10.00% 

2) อตัราดอกเบีย้เงินฝาก ประจ า1 ปี วงเงินน้อย

กวา่ 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์

ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคาร กรุงเทพ ธนาคารกสิกร

ไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลงัหกัภาษี 

สดัส่วน 50.00%  

3) ดชันี US Generic Government 6 Month 

Yield บวกด้วย Credit Spread ของตราสารทีม่ี

อนัดบัความ น่าเชื่อถือในระดบั A โดยปรับด้วย

ต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอตัรา แลกเปลี่ยน 

เพื่อค านวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วนัที่

ค านวณ ผลตอบแทน สดัส่วน 30.00% 

4).ผลตอบแทนรวมของดชันีตราสารหนีเ้อกชน

ระยะสัน้ทีม่ีอนัดบัความน่าเชื่อถือในระดบั AA- 

ขึน้ไป ของสมาคมตราสารหนีไ้ทย สดัส่วน 

10.00% 

 

 

หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อ งานบริการนกัลงทุน 0-2786-2222 

ประกาศ ณ วนัที ่21 มกราคม 2565 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยโูอบี (ประเทศไทย) จ ากัด 
 


