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United Global Balanced Fund

JPMorgan Investment Funds –
Global Balanced Fund : Class JPM 

Global Balanced C (acc) – USD 
(hedged)

Feeder Fund

ค ำเตือน กำรลงทุนมีควำมเสี่ยง ผู้ลงทุนควรท ำควำมเข้ำใจลักษณะกองทุน นโยบำยกำรลงทุน เงื่อนไขผลตอบแทน ควำมเสี่ยง และผลกำรด ำเนินงำนกองทุนก่อนตัดสินใจลงทุน 
กองทุนนี้ลงทุนในต่ำงประเทศ จึงมีควำมเสี่ยงที่ทำงกำรของต่ำงประเทศอำจออกมำตรกำรในภำวะที่เกิดวิกฤตกำรณ์ที่ไม่ปกติ ท ำให้กองทุนไม่ สำมำรถน ำเงินกลับเข้ำมำในประเทศ 
ซึ่งอำจส่งผลให้ผู้ลงทุนไม่ได้รับคืนเงินตำมระยะเวลำที่ก ำหนด กองทุนนี้มีควำมเสี่ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยนที่อำจเกิดขึ้นจำกกำรลงทุนในต่ำงประเทศ ถึงแม้ว่ำกองทุนอำจป้องกัน
ควำมเสี่ยงตำมดุลยพินิจของผู้จัดกำรกองทุนรวม แต่เนื่องจำกกองทุนไม่ได้ป้องกันควำมเสี่ยงอัตรำแลกเปลี่ยนทั้งจ ำนวน ผู้ลงทุนอำจจะขำ ดทุนหรือได้รับก ำไรจำกอัตรำ
แลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ ำกว่ำเงินลงทุนเริ่มแรกได้ ผลกำรด ำเนินงำนในอดีต/ผลกำรเปรียบเทียบผลกำรด ำเนินงำนที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลำดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยัน
ถึงผลกำรด ำเนินงำนในอนำคต กองทุนรวมนี้กระจุกตัวในประเทศสหรัฐฯ ผู้ลงทุนจึงควรพิจำรณำกำรกระจำยควำมเสี่ยงของพอร์ตกำรลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย

ลักษณะพอร์ตกำรลงทุนของกองทุนอ้ำงอิง

Master Fund

ความน่าสนใจของ JPM Global Balanced Fund

Source : JPMorgan as of June 2021
Benchmark: 50% J.P. Morgan Government Bond Index Global (Total Return Gross) Hedged to USD / 
45% MSCI World Index (Total Return Net) Hedged to USD / 5% MSCI Emerging Markets Index (Total 
Return Net) in EUR Cross Hedged to USD
ค าเตือน : ผลการด าเนินงานในอดีต/ผลการเปรยีบเทียบผลการด าเนนิงานทีเ่กีย่วข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้
เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการด าเนินงานในอนาคต

หลักกำรลงทุนของกองทุนหลัก

ควำมโดดเด่นในด้ำนกำรบริหำรจัดกำร
JPMorgan Global Balanced เป็นกองทุนในกลุ่ม Balanced Fund ที่สามารถ
ลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุนในกรอบประมาณ 30 – 70% โดยขึ้นอยู่กับภาวะ
ตลาดในแต่ละช่วงเวลา
ผู้จัดการกองทุนบริหารจัดการโดยในลักษณะ top-down และ bottom-up ควบคู่กัน
Top-down: ผู้จัดการกองทุนหลัก ร่วมกับ Multi-Asset Strategy (MAS) คัด
เลือกธีมการลงทุนที่น่าสนใจและก าหนดน้ าหนักการลงทุนในแต่ละธีม
Bottom-up: การลงทุนในหุ้นจะกระจายให้ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ได้แก่ US equity, 
European equity และ Asia Pacific equity ขณะที่การลงทุนในตราสารหนี้จะบริหาร
โดยทีม MAS
ดึงขีดความสามารถของทีมงาน JPMorgan ทั่วโลกมาใช้ได้อย่างเต็มที่
ค่าเฉลี่ยคุณภาพตราสารหนี้ของพอร์ตต้องเป็น Investment Grade

มีประวัติกำรด ำเนินงำนที่แข็งแกร่ง
กองทุนหลักมีประวัติการบริหารจัดการที่ยาวนานตั้งแต่ปี 2013 และมขีนาดกองทุน
ประมาณ 4,180 ล้านยูโร (ณ มิ.ย. 2021)
ผลการด าเนินงานที่แข็งแกร่ง ท าให้กองทุนหลักได้รับการจัดอันดับ Morningstar 5 
ดาว (ณ มิ.ย. 2021)
สามารถสร้างผลตอบแทนที่สูงกว่าค่าเฉลี่ย ของกองทุนที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันได้ใน
ระยะยาว บนระดับความผันผวนที่ใกล้เคียงกัน (peer: Morningstar USD Moderate 
Allocation)

ผลการด าเนินงานในอดีต/ผลการเปรยีบเทียบผลการด าเนนิงานที่
เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถงึผลการ
ด าเนินงานในอนาคต Source : Morningstar as of June 2021

แนวทางการลงทนุ

 ใช้การวิเคราะห์ปัจจัยพ้ืนฐานทีม่คีวามยดืหยุน่และเปลี่ยนแปลงได้
ตลอดเวลา เพื่อสะท้อนมุมมองของผู้จัดการกองทนุของสินทรัพย์
ในแต่ละประเภท

 อาศัยมุมมองผู้เชี่ยวชาญของตราสารแตล่ะประเภท บนมุมมองแบบ
bottom-up

ลักษณะความเสีย่ง
และผลตอบแทน

 สร้างผลตอบแทนในระยะยาว บนแนวทางการบริหารทีม่คีวาม
ยืดหยุ่นสูง และมีการกระจายความเส่ียงทีเ่หมาะสม

 ความเสี่ยงของกองทุนมคีวามสมดลุ ระหว่างตราสารหนี้และตราสาร
ทุน โดยคาดหวังความผนัผวนทีป่ระมาณ 5-10% ในระยะ 3-5 ปี

กระจำยควำมเสี่ยงโดยกำรลงทุนในสินทรัพย์หลำยประเภท

ความผันผวน ความผันผวน

Source : JPMorgan as of June 2021

ผลกำรด ำเนินงำนของกองทนุหลัก
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สนใจติดต่อ บลจ.ยูโอบี (ประเทศไทย) และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่บลจ. แต่งตั้ง

1) กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ ชื่อ JPMorgan Investment
Funds – Global Balanced Fund class: JPM Global Balanced C (acc) - USD (hedged)
เพียงกองทุนเดียว ซึ่งเป็นกองทุนท่ีจัดตั้งและบริหารจัดการโดย JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l. และ เป็น Société d'Investissement à Capital Variable
(“SICAV”) โดย เป็นกองทุนที่จัดต้ังตามระเบียบของ UCITS (Undertakings for Collective
Investment in Transferable Securities) ซึ่งจดทะเบียนในประเทศลักเซมเบิร์ก (Luxembourg)
และเป็นกองทุนที่อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของ Commission de Surveillance du Secteur
Financier (CSSF) ซึ่งเป็นสมาชิกสามัญของ International Organizations of Securities
Commission (IOSCO) และกองทุนหลักมิได้เป็นกองทุนรวมประเภทเฮ็จฟันด์ (Hedge Fund)
โดยกองทุนหลักมีวัตถุประสงค์ในการลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีในระยะยาวและสร้างรายรับ
ให้กับนักลงทุน ผ่านการลงทุนในตราสารทุนและตราสารหนี้ของบริษัทท่ัวโลก รวมไปถึงตราสาร
หน้ีที่ออกโดยรัฐบาล หรือได้รับการรับประกันโดยรัฐบาล หรือรัฐวิสาหกิจ และอาจมีการใช้ตรา
สารอนุพันธ์ตามความเหมาะสม

ทั้งนี้ กองทุนหลักอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives)
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) และกองทุนหลัก
อาจป้องความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน

(2) กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน JPMorgan Investment Funds – Global
Balanced Fund class: JPM Global Balanced C (acc) - USD (hedged) เพียงกองทุนเดียว
โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชไีม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน หรือตาม
อัตราส่วนท่ีส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะประกาศก าหนด แต่ทั้งน้ี กองทุนจะลงทุนใน
ต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชไีม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
โดยส่วนที่เหลือกองทุนอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
แฝง (Structured Note) เฉพาะตราสารหน้ีที่ผู้ถือมีสิทธิไถ่ถอนก่อนก าหนด (Puttable Bond)
และตราสารหนี้ที่ผู้ออกมีสิทธิไถ่ถอนก่อนก าหนด (Callable Bond) โดยมีการก าหนดผลตอบแทน
ไว้อย่างแน่นอนหรือเป็นอัตราที่ผันแปรตามอัตราดอกเบี้ยของสถาบันการเงินหรืออัตราดอกเบี้ย
อื่น และไม่มีการก าหนดเง่ือนไขการจ่ายผลตอบแทนที่อ้างอิงกับปัจจัยอ้างอิงอื่นเพิ่มเติม และมี
การลงทุนใน derivatives ที่แฝงอยู่ในธุรกรรม structure note ที่เป็น puttable / callable bond
เท่านั้น รวมถึงจะลงทุนในทรัพย์สินตามประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหาดอกผล
โดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด โดยจะลงทุนให้สอดคล้องกับนโยบายกองทุนที่ก าหนดไว้

ประเภทกองทนุ
กองทุนรวมผสม
กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund
กองทุนรวมท่ีเน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงในต่างประเทศ

ดัชนเีปรียบเทยีบ*

1. J.P. Morgan Government Bond Index Global (Total 
Return Gross) Hedged to USD ซึ่งเป็นดัชนีเปรียบเทียบผลการ
ด าเนินงานของกองทุนหลัก (Master Fund) ปรับด้วยต้นทุนการ
ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ 
วันที่ค านวณผลตอบแทน 50%
2. MSCI World Index (Total Return Net) Hedged to USD
ซึ่งเป็นดัชนีเปรียบเทียบผลการด าเนินงานของกองทุนหลัก 
(Master Fund) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตรา
แลกเปลี่ยนเพื่อเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่ค านวณผลตอบแทน 
45%
3. MSCI Emerging Markets Net Total Return USD Index 
ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบ
ค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่ค านวณผลตอบแทน 5%

มูลค่ำโครงกำร 20,000 ล้านบาท
กำรป้องกันควำมเสี่ยง
จำกอัตรำแลกเปลี่ยน ตามดุลยพินิจ

ระดับควำมเสี่ยงกองทนุ 5
กำรจ่ำยปันผล หรือกำร
รับซื้อคืนอัตโนมัติ

UGBF-A: รับซ้ือตืนอัตโนมัติ ไม่เกินปีละ 12 ครั้ง
UGBF-N: ไม่มี

มูลค่ำขั้นต่ ำของกำร
สั่งซื้อคร้ังแรก

ไม่ก าหนด

เวลำท ำรำยกำรซื้อ / 
สับเปลี่ยนเข้ำ

ภายใน 15.30 น ของวันท าการซื้อขายหน่วยลงทุน / สับเปลี่ยน
เข้าจากกองทุนตลาดเงินที่ บลจ.ก าหนด ภายในเวลาท ารายการ
ของกองทุนต้นทาง

เวลำท ำรำยกำรขำย / 
สับเปลี่ยนออก

ภายใน 14.00 น. ของวันท าการซื้อขายหน่วยลงทุน / สับเปลี่ยน
ออกไปยังกองทุนตลาดเงินท่ี บลจ.ก าหนด ภายใน 14.00 น. ของ
วันท าการซื้อขายหน่วยลงทุน

ค่ำธรรมเนียมกำรขำย 
(Front-end fee)

ไม่เกิน 2.00% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 
(ปัจจุบันเก็บ 1.50%)

ค่ำธรรมเนียมกำรซื้อคืน
(Back-end fee)

ไม่เกิน 2.00% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 
(ปัจจุบันยกเว้น)

ค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำร
รำยปี (Management 
Fee)**

ไม่เกิน 2.14% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 
ตั้งแต่วันที่ 30 ก.ค. 2564 เป็นต้นไป เรียกเก็บจริง 0.749% ต่อปี 

วันรับเงินค่ำขำยคืนหน่วย
ลงทุน

ภายใน 5 วันท าการ นับแต่วันถัดจากวันค านวณมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันท าการรับซ้ือ
คืนหน่วยลงทุน 

**รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี) หรือภาษีธุรกิจเฉพาะ (ถ้ามี) หรือภาษีอื่นใดท านองเดียวกัน (ถ้ามี)

นโยบายการลงทนุกองทุนเปดิ ยูไนเตด็ โกลบอล บาลานซ ์ฟันด์
นโยบำยกำรลงทุนกองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล บำลำนซ์ ฟันด์

ค ำเตือน กำรลงทุนมีควำมเสี่ยง ผู้ลงทุนควรท ำควำมเข้ำใจลักษณะกองทุน นโยบำยกำรลงทุน เงื่อนไขผลตอบแทน ควำมเสี่ยง และผลกำรด ำเนินงำนกองทุนก่อนตัดสินใจลงทุน 
กองทุนนี้ลงทุนในต่ำงประเทศ จึงมีควำมเสี่ยงที่ทำงกำรของต่ำงประเทศอำจออกมำตรกำรในภำวะที่เกิดวิกฤตกำรณ์ที่ไม่ปกติ ท ำให้กองทุนไม่ สำมำรถน ำเงินกลับเข้ำมำในประเทศ 
ซึ่งอำจส่งผลให้ผู้ลงทุนไม่ได้รับคืนเงินตำมระยะเวลำที่ก ำหนด กองทุนนี้มีควำมเสี่ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยนที่อำจเกิดขึ้นจำกกำรลงทุนในต่ำงประเทศ ถึงแม้ว่ำกองทุนอำจป้องกัน
ควำมเสี่ยงตำมดุลยพินิจของผู้จัดกำรกองทุนรวม แต่เนื่องจำกกองทุนไม่ได้ป้องกันควำมเสี่ยงอัตรำแลกเปลี่ยนทั้งจ ำนวน ผู้ลงทุนอำจจะขำ ดทุนหรือได้รับก ำไรจำกอัตรำ
แลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ ำกว่ำเงินลงทุนเริ่มแรกได้ ผลกำรด ำเนินงำนในอดีต/ผลกำรเปรียบเทียบผลกำรด ำเนินงำนที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลำดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยัน
ถึงผลกำรด ำเนินงำนในอนำคต กองทุนรวมนี้กระจุกตัวในประเทศสหรัฐฯ ผู้ลงทุนจึงควรพิจำรณำกำรกระจำยควำมเสี่ยงของพอร์ตกำรลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย

United Global Balanced Fund (UGBF)
กองทุนเปดิ ยูไนเตด็ โกลบอล บาลานซ ์ฟันด์

*มีผลตั้งแต่วันที่ 29 ก.ค. 2564


