
Investment Strategy June 2021

Fund Type as Classified by Fund size (Million Baht)

AIMC Category Performance 127.78

Global Equity NAV per unit (Baht)

This Fund is classified as risky/ 9.4124

complex product. Inception Date

FX Hedging : Depending on 28 June 2018

Fund Manager's discretion Fund Features

Fund Type

Equity fund, Feeder fund,

Fund with exposure to foreign risks

3 Months 6 Months 1 Year * 3 Years * 5 Years * 10 Years * YTD Since Inception ** Fund subscription

UGEAR 4.47 14.88 15.73 -2.08 N/A N/A 14.88 -1.99 Every subscription date by 3.30 p.m.*

Benchmark *** N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A Fund redemption

Standard Deviation 2.09 3.53 5.35 6.98 N/A N/A 3.53 6.89

Benchmark Standard Deviation N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

* Annualized Return ** Cumulative Return for the fund operated less than 1 year or Annualized Return for the fund operated more than 1 year *** Nil

Dividend Policy No Dividend Payment

Minimum Subscription

No minimum

Minimum Redemption

No minimum

Settlement Period

T + 5 after NAV calculation date

*Please study FIF Calendar

Since Inception Date until 30 June 2021 Insurance Entitlement

Asset Allocation

1. Unit Trust 100.21%

2. Others -0.21% Direct Fee to Unitholder

(% of NAV)

Front-ended fee

Not more than 2.0% (presently 1.5%)

Back-ended fee

Top Holdings Not more than 2.0%(presently waived)

1.Unit Trust : Merian Global Equity Absolute Return Fund (Class I USD Accumulation) 100.21% Switching fee

2.Others -0.21% Switching-in  Same as front-ended fee

Switching-out Same as back-ended fee

Fund Fee (% of NAV)

Management Fee

≤2.14% p.a. 

Trustee Fee

Risk level ≤0.08025% p.a.

Registrar Fee

≤0.642% p.a.

Other Fees

≤2.48775% p.a.

Salesperson : IC Complex Licensee 

Remarks : The above fees are VAT 

inclusive (if any), or specific business 

Bloomberg Ticker : UGEARTB:TB tax (if any), or other relevant taxes (if any)

Master Fund : OMEIUSA:ID As of 30 June 2021

Contact us

UOB Asset Management (Thailand) Co., Ltd. Tel. +66 (0) 2786-2222

email: thuobamwealthservice@uobgroup.com website: www.uobam.co.th

Our selling agents

Investment contains risk. Investor should study and understand the fund feature, investment policy, return condition, risk factors and fund performance carefully before 

investing. Investment or services related to risky or complex products differ from those of equity. Investors should seek for advice from sales person before investing. 

Past performance/Performance comparison related to capital market products are not guarantee the future performance. This performance document is created in 

accordance to AIMC standard. The awards and fund ranking as above are not accordance to AIMC standard. This fund contains foreign exchange risk that may arise 

from investment of the fund. Although the fund may be hedged for foreign exchange risk according to fund manager discretion, the fund will not be fully hedged for 

foreign exchange risk and investor could lose or gain from foreign exchange rate fluctuation or could receive redemption amount less than the amount of investment. 

The fund is eligible to invest in debt securities rated non-investment grade or non-rated more than funds for retail investors. The investors may be exposed to the 

default risk which deteriorates partial or whole principle amount and the redemption may not be fully satisfied as stated in the prospectus. The investors should study 

details of protection of life insurance and health insurance in the prospectus of the fund and as stated in insurance plan.

Fund
Past performance (%)

The fund would invest in the units of only one foreign fund (master fund) namely 

Jupiter Merian Global Equity Absolute Return Fund (Class I USD Accumulation). The 

fund would invest in the master fund no less than 80% of its total net asset value. The 

master fund is managed by Jupiter Asset Management Series plc. regulated under 

Central Bank, Ireland. The objective of the master fund is capital appreciation while 

closely controlling risk. The fund aims to deliver absolute returns over rolling 12 

month periods that have a low correlation with equity and bond markets, through a 

market neutral portfolio of global equity stocks.

Past Performance as of 30 June 2021

Please submit advance redemption order during 1th to 

14th business days of every month from the time of 

opening until 3:30 pm. The management company will 

redeem the unit at the 15th of every month. If the day 

falls on the fund holidays or the day that the unit cannot 

be traded, it will be postponed to the day after.*

Those who invest more than 1 million baht will 

be eligible for life insurance and health 

insurance. (Please study the prospectus and 

conditions of insurance )

UNITED GLOBAL EQUITY ABSOLUTE 

RETURN FUND (UGEAR)
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Return (%) Standard Deviation (%)

AIMC Category Peer Percentile 3M 6M 1Y 3Y 5Y 10Y 3M 6M 1Y 3Y 5Y 10Y

Global Equity

5th Percentile 13.95 18.85 59.78 20.11 14.60 9.73 7.42 9.23 11.35 12.85 11.25 11.53

25th Percentile 9.06 13.08 42.88 14.09 11.72 8.21 10.83 11.44 12.55 14.64 12.33 12.10

50th Percentile 7.20 10.28 36.32 10.90 10.17 6.18 12.52 14.88 14.78 16.74 13.56 15.57

75th Percentile 5.05 8.13 25.36 6.78 6.69 -0.74 17.18 18.33 18.16 20.34 16.04 17.04

95th Percentile 1.80 -2.67 14.82 2.28 1.03 -8.62 32.63 28.11 27.21 31.03 28.02 29.06

Health Care

5th Percentile 11.92 13.53 32.73 14.49 11.71 14.03 10.77 12.00 13.39 13.77 12.36 14.83

25th Percentile 8.49 7.48 25.55 13.21 10.98 13.33 11.49 13.83 14.94 15.25 14.22 14.92

50th Percentile 7.85 4.90 21.71 12.19 9.87 12.45 11.87 14.20 15.41 16.75 15.05 15.02

75th Percentile 6.77 4.00 20.64 11.59 9.26 11.57 12.59 14.54 15.77 17.16 15.40 15.13

95th Percentile 4.23 -1.31 20.13 8.56 4.89 10.87 29.00 27.27 25.15 18.01 16.04 15.22

High Yield Bond

5th Percentile 3.08 6.37 13.28 4.23 4.47 0.80 0.84 1.52 4.77 6.04

25th Percentile 1.93 3.20 11.51 4.09 4.47 1.27 1.47 2.52 6.54 6.05

50th Percentile 1.82 2.80 10.98 3.88 4.41 1.28 1.50 2.59 7.59 6.11

75th Percentile 1.54 2.59 10.58 3.35 4.28 1.49 1.52 3.03 7.67 6.11

95th Percentile 1.20 2.00 6.17 2.72 4.28 3.09 3.70 4.57 9.91 8.24

India Equity

5th Percentile 10.39 23.78 65.79 10.11 9.73 6.49 14.34 15.49 15.53 20.88 17.98 17.88

25th Percentile 8.10 16.79 56.69 8.67 8.74 6.32 14.97 15.73 16.18 21.43 18.58 19.05

50th Percentile 6.88 13.55 50.22 7.60 8.64 6.12 16.22 17.40 17.37 22.78 20.23 20.50

75th Percentile 5.65 11.85 48.19 5.91 7.99 5.92 16.60 18.80 18.11 25.48 22.33 21.96

95th Percentile 4.57 9.63 47.00 5.40 6.20 5.75 18.99 19.64 18.83 26.36 22.60 23.12

Japan Equity

5th Percentile 2.51 13.46 37.65 9.78 13.97 5.51 13.56 13.17 14.18 16.50 13.60 19.66

25th Percentile 0.66 7.94 29.66 8.66 12.46 5.51 14.09 14.86 15.06 17.99 15.19 19.66

50th Percentile -0.95 5.06 28.20 5.44 10.25 5.51 15.45 15.36 16.25 18.42 15.57 19.66

75th Percentile -1.36 4.05 26.28 4.23 9.80 5.51 18.64 17.84 16.88 19.12 16.17 19.66

95th Percentile -2.26 -0.30 19.84 0.15 4.30 5.51 18.93 17.91 17.77 21.47 17.47 19.66

Long Term General Bond

5th Percentile 2.06 0.79 6.33 4.29 2.79 3.63 0.95 1.25 1.12 2.03 1.98 1.61

25th Percentile 1.67 0.47 2.76 3.19 2.44 3.40 1.12 1.37 1.14 2.36 3.10 2.14

50th Percentile 1.59 -0.30 2.48 2.57 1.99 3.11 1.28 1.42 1.39 3.79 4.50 2.81

75th Percentile 0.61 -0.66 0.85 2.16 1.78 2.83 2.17 2.80 2.43 5.23 4.57 3.48

95th Percentile 0.39 -2.84 -1.49 1.60 1.62 2.60 2.50 3.29 3.53 5.58 4.62 4.02

Mid Term General Bond

5th Percentile 1.26 1.12 2.87 2.46 2.16 2.94 0.10 0.24 0.22 0.54 0.46 0.56

25th Percentile 1.05 0.85 2.16 2.09 1.89 2.56 0.25 0.44 0.36 0.71 0.59 0.63

50th Percentile 0.68 0.61 1.77 1.89 1.75 2.42 0.35 0.65 0.52 0.92 0.76 0.75

75th Percentile 0.48 0.29 1.14 1.48 1.38 2.17 0.50 0.79 0.62 1.06 0.88 0.85

95th Percentile 0.18 -0.21 0.48 0.86 0.95 1.74 0.88 1.06 0.81 1.26 1.03 1.59

Moderate Allocation

5th Percentile 4.63 11.06 17.71 5.10 4.77 6.44 3.15 3.86 4.10 5.93 5.45 6.45

25th Percentile 2.95 7.73 13.30 3.82 3.55 5.44 4.21 4.74 5.28 8.15 7.03 8.36

50th Percentile 1.51 5.58 9.38 2.30 2.87 4.30 5.43 6.10 7.37 9.80 8.49 9.76

75th Percentile -0.32 4.34 4.78 -0.40 1.55 4.03 7.44 7.71 9.76 10.91 10.43 10.78

95th Percentile -1.72 2.65 2.60 -3.57 -0.34 3.05 10.76 10.89 14.01 14.23 12.54 13.04

Report as of 30/06/2021
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ข้อตกลงและเงือนไขของข้อมูลเปรียบเทียบผลการดําเนินงานแบบเปอร์เซ็นต์ไทล์
)Disclaimer of Peer group Fund Performance(

1. ผลการดาํเนินงานในอดีตของกองทุน มิไดเ้ป็นสิงยนืยนัถึงผลการดาํเนินงานในอนาคต
2. ผูล้งทุนสามารถดูขอ้มูลฉบบัเตม็ไดที้ www.aimc.or.th
3. ผลการดาํเนินงานของกองทุนทีการเปรียบเทียบแบ่งตามประเภทกองทุนรวมภายใตข้อ้กาํหนดของสมาคมบริษทัจดัการลงทุน

โดยกองทุนทีจะถูกเปรียบเทียบผลการดาํเนินงานในแต่ละช่วงเวลากบักองทุนประเภทเดียวกนัในระดบัเปอร์เซ็นตไ์ทล ์(Percentiles) ต่างๆ โดยแบ่งออกเป็น 
5th Percentile แสดงผลการดาํเนินงานของกองทุนอนัดบัที 5 เปอร์เซ็นตไ์ทล ์(Top 5% performance)
25th Percentile แสดงผลการดาํเนินงานของกองทุนอนัดบัที 25 เปอร์เซ็นตไ์ทล ์(Top 25% performance)
50th Percentile แสดงผลการดาํเนินงานของกองทุนอนัดบัที 50 เปอร์เซ็นตไ์ทล ์(Median performance)
75th Percentile แสดงผลการดาํเนินงานของกองทุนอนัดบัที 75 เปอร์เซ็นตไ์ทล ์(Bottom 25% performance)
95th Percentile แสดงผลการดาํเนินงานของกองทุนอนัดบัที 95 เปอร์เซ็นตไ์ทล ์(Bottom 5% performance)

4. ผลตอบแทนทีมีอายเุกินหนึงปีนนัมีการแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

เมือผูล้งทุนทราบผลตอบแทนของกองทุนทีลงทุน สามารถนาํไปเปรียบเทียบกบัเปอร์เซ็นตไ์ทลต์ามตาราง จะทราบวา่กองทุนทีลงทุนนนัอยูใ่นช่วงทีเท่าใดของประเภทกองทุนรวมนนั

Report as of 30/06/2021

2021
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United Global Equity Absolute Return Fund

  UGEAR

กองทนุรวมตราสารทนุ

กองทนุรวมหนว่ยลงทนุประเภท Feeder Fund

กองทนุรวมทีเ่นน้ลงทนุแบบมคีวามเสีย่งในตา่งประเทศ

หนงัสอืชีช้วนสว่นสรปุขอ้มลูสําคญั
 

บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ  
ยโูอบ ี(ประเทศไทย) จํากดั  

การเขา้รว่มตอ่ตา้นการทจุรติ :     
ไดร้บัการรบัรอง CAC  

  

ขอ้มลู ณ วนัที ่15 กมุภาพนัธ ์2564

 

กองทนุรวมทีม่คีวามเสีย่งสงูหรอืซบัซอ้น 
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นโยบายการลงทนุ 

กองทนุจะเนน้ลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมตา่งประเทศ ชือ่ Jupiter Merian Global Equity Absolute Return 
Fund (Class I USD Accumulation) (กองทนุหลัก) เพยีงกองทนุเดยีวโดยเฉลีย่ในรอบปีบัญชไีมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 
80 ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุ ทัง้นี้ กองทนุหลักเป็นกองทนุเพือ่ผูล้งทนุท่ัวไป (Retail Fund) จัดตัง้
และเสนอขายตามหลักเกณฑข์อง UCITS (Undertakings for Collective Investment in Transferable 
Securities)บรหิารและจัดการโดย Jupiter Asset Management Series plc. โดยอยูภ่ายใตก้ารกํากบัดแูลของ 
Central Bank ประเทศไอรแ์ลนด ์ซึง่เป็นสมาชกิสามัญของ International Organizations of Securities 
Commission (IOSCO) โดยกองทนุหลักมไิดเ้ป็นกองทนุรวมประเภทเฮ็จฟันด ์(Hedge Fund) ทัง้นี้ Jupiter 
Asset Management Series plc. ไดม้อบหมายการบรหิารการลงทนุให ้Jupiter Investment Management 
Limited 

กองทนุอาจพจิารณาลงทนุในหรอืมไีวซ้ ึง่สญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ (Derivatives) ทีม่ตีัวแปรเป็นอัตราแลกเปลีย่น
เงนิโดยมวีัตถปุระสงคเ์พือ่ป้องกนัความเสีย่ง (FX Hedging) ตามหลักเกณฑท์ีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรอื
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด โดยขึน้อยู่กับดุลยพนิจิของผูจั้ดการกองทุนตามความเหมาะสม
กบัสภาวการณ์ในแตล่ะขณะ ซึง่การใชเ้ครือ่งมอืป้องกนัความเสีย่งอาจมตีน้ทนุสําหรับการทําธรุกรรมป้องกนัความ
เสีย่ง โดยอาจทําใหผ้ลตอบแทนของกองทนุโดยรวมลดลงจากตน้ทนุทีเ่พิม่ขึน้ 

กองทนุจะลงทนุในหรอืมไีวซ้ ึง่ตราสารทีม่ลีักษณะของสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้แฝง (Structured Note) และอาจ
ทําธรุกรรมการใหย้มืหลักทรัพย ์(Securities lending) หรอืธรุกรรมการซือ้โดยมสีญัญาขายคนื (Reverse Repo) 
ไดโ้ดยเป็นไปตามหลักเกณฑท์ีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 
 
นโยบายการลงทนุของกองทนุตา่งประเทศ 

กองทนุมุง่สรา้งผลตอบแทนทีเ่ป็นบวก (absolute return)โดยไมข่ึน้กบัภาวะตลาดในแตล่ะขณะดว้ยกลยทุธก์าร
บรหิารกองทุนแบบ market neutral strategy โดยจะพจิารณาลงทุนในหุน้ขนาดใหญ่ทีซ่ือ้ขายบนตลาด
หลักทรัพยท่ั์วโลก ผา่นการลงทนุในสถานะซือ้ (long position) ในสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ทีม่หีลักทรัพยอ์า้งองิ
เป็นหุน้ดังกลา่วซึง่พจิารณาแลว้วา่มคีวามเป็นไปไดส้งูสดุในการใหผ้ลตอบแทนเป็นบวกและลงทนุในสถานะขาย 
(short position) ในสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ทีม่หีลักทรัพยอ์า้งองิเป็นหุน้ดังกลา่ว ซึง่พจิารณาแลว้วา่มคีวามเป็นไป
ไดส้งูสดุในการใหผ้ลตอบแทนเป็นลบโดยมูลคา่รวมในการลงทุนในสถานะซือ้ (long position)จะใกลเ้คยีงกับ
มลูคา่รวมในการลงทนุในสถานะขาย (short position)ทัง้นี้ ภายใตส้ภาวะตลาดปกต ิและขึน้อยูก่ับโอกาสในการ
ลงทนุในสถานะขาย (short position) ในตลาดตา่ง ๆ ผูจั้ดการกองทนุคาดวา่ฐานะการลงทนุในสถานะขาย (short 
exposure) จะตํา่กวา่รอ้ยละ 125ของ NAV นอกจากนี้ ภายใตส้ภาวะตลาดปกต ิผูจั้ดการกองทนุหลักคาดวา่ฐานะ
การลงทนุในสถานะซือ้ (long exposure) จะไมเ่กนิรอ้ยละ 125 ของ NAV ดังนัน้ ภายใตส้ภาวะตลาดปกต ิกองทนุ
จะมฐีานะการลงทนุสทุธ ิ(net exposure) ระหวา่งรอ้ยละ -5 ถงึ +5 ของ NAV 

กองทนุอาจลงทนุในหลักทรัพยท์มีลีักษณะใกลเ้คยีงกับหุน้ เชน่ หุน้บรุมิสทิธิ ์หุน้กูแ้ปลงสภาพ (โดยปกตจิะเป็น
ตราสารทีไ่มไ่ดรั้บการจัดอันดับความน่าเชือ่ถอื) ตราสารแสดงสทิธกิารฝากหลักทรัพยทั์ง้American และ Global 
Depository Receipts และ กองทนุรวม (collective investment schemes) รวมถงึ (กองทนุรวมตลาดเงนิ) ซึง่
สอดคลอ้งกับหลักเกณฑข์องธนาคารกลางประเทศไอรแ์ลนด ์โดยการลงทุนในกองทุนรวม(collective investment 
schemes)จะไมเ่กนิรอ้ยละ 10 ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิ

นอกจากนี้ ผูจั้ดการกองทนุจะลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ (Derivatives) เพือ่ใหบ้รรลวุัตถปุระสงคก์ารลงทนุ 
ซึง่สญัญาซือ้ขายลว่งหนา้รวมถงึสญัญาการซือ้ขายสว่นตา่ง (contracts for difference) ออปชัน่ทีอ่า้งองิกบัดัชนี
ราคาของกลุม่หลักทรัพย ์(index options) และสัญญาซือ้ขายลว่งหนา้ทีอ่า้งองิกับราคาหุน้ (equity related 
futures) กองทนุอาจลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้เพือ่เพิม่สถานะการลงทนุในสนิทรัพยใ์หม้มีลูคา่สงูกวา่ NAV 
ของกองทนุ โดย ณ ขณะใดขณะหนึง่จะไมเ่กนิรอ้ยละ 250 ของ NAV (leverage) ซึง่การทําleverage อาจทําให ้
มลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุมคีวามผันผวนคอ่นขา้งสงู 

เนื่องจากกองทนุหลักจัดตัง้เป็นกองทนุรวมตราสารทนุ ซึง่กองทนุหลักมนีโยบายการลงทนุเพือ่มุง่สรา้งผลตอบแทน
ทีเ่ป็นบวก (absolute return) โดยไมข่ึน้กบัภาวะตลาดในแตล่ะขณะ โดยใชก้ลยทุธก์ารลงทนุแบบ Market Neutral 
Strategy โดยใชส้ญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ (derivatives) ทีม่หีลักทรัพยอ์า้งองิเป็นตราสารทนุ เพือ่ลงทนุในฐานะซือ้ 

คณุกาํลงัจะลงทนุอะไร? 
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(long position) และฐานะขาย (short position) ทัง้นี้ เมือ่หักลบฐานะการลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ (derivatives) 
แลว้ ในบางขณะกองทุนหลักอาจไมม่ ีnet exposure ในตราสารทุนเลย เนื่องจากกองทุนหลักเขา้ทําสัญญาซือ้ขาย
ลว่งหนา้ (derivatives) ในฐานะขาย (short position)  มากกวา่ฐานะซือ้ (long position) ซึง่การจัดตัง้เป็นกองทนุตราสาร
ทนุดว้ยกลยทุธก์ารลงทนุดังกลา่วของกองทนุหลักไมข่ัดกบัระเบยีบของ UCITS อยา่งไรก็ด ีโดยปกตติามเกณฑไ์ทยที่
เกีย่วขอ้ง กองทนุรวมตราสารทนุตอ้งมกีารลงทนุในตราสารทนุไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 80 ของ NAV แตเ่นื่องจากกองทนุเปิด 
ยไูนเต็ด โกลบอล อคิวติี ้แอบโซลทู รเีทริน์ มลีักษณะพเิศษเป็นกองทนุ Feeder Fund ซึง่เนน้ลงทนุในหน่วยลงทนุของ
กองทนุรวมต่างประเทศเพยีงกองทนุเดยีว (กองทนุหลัก) ประกาศที ่ทน. 87/2558 ไดอ้นุญาตใหก้องทนุไทยสามารถ
กําหนดประเภทกองทนุตามชือ่หรอืนโยบายการลงทนุของกองทนุหลักได ้ซึง่ในกรณีนี้กองทนุหลัก คอื Jupiter Merian 
Global Equity Absolute Return Fund ซึง่เป็นกองทนุรวมตราสารทนุ 

คณุสามารถศกึษาขอ้มลูกองทนุหลักไดจ้าก : http://www.jupiteram.com/ 
 
กลยทุธก์ารบรหิารกองทนุ  

มุง่หวังใหผ้ลประกอบการเคลือ่นไหวตามกองทนุหลัก (passive management) ทัง้นี้ กองทนุหลักใชก้ลยทุธก์าร
บรหิารกองทนุแบบ market neutral strategy ในการสรา้งผลตอบแทนของกองทนุใหเ้ป็นบวกโดยไมคํ่านงึถงึ
สภาวะตลาดในแตล่ะขณะ โดยมรีะยะเวลา12 เดอืน ในแตล่ะรอบการลงทนุ (rolling 12 months periods) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กองทนุเปิด ยไูนเต็ด โกลบอล อคิวติี ้แอบโซลทู รเีทริน์  3 
 

 
1. กองทนุนีเ้ป็นผลติภัณฑใ์นตลาดทนุทีม่คีวามเสีย่งสงูหรอืมคีวามซบัซอ้น ซึง่มคีวามแตกตา่งจากลงทนุในกองทนุรวม
ท่ัวไป ผูล้งทุนควรสอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิจากคนขาย หรอืศกึษารายละเอยีดจากเอกสารประกอบการ
เสนอขายกองทนุ 

2. ผูล้งทนุทีส่ามารถรับความผันผวนของราคาหุน้ทีก่องทนุรวมไปลงทนุ ซึง่อาจจะปรับตัวเพิม่สงูขึน้ หรอืลดลง
จนตํา่กวา่มลูคา่ทีล่งทนุและทําใหข้าดทนุได ้ 

3. ผูท้ีส่ามารถลงทุนในระยะกลางตัง้แต่ 5 ปีขึน้ไปถงึระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวทีด่กีว่าการ
ลงทนุในตราสารหนีท่ั้วไป 

4. เหมาะสําหรับเงนิลงทนุของผูล้งทนุทีมุ่ง่หวังผลตอบแทนทีด่จีากการลงทนุในกองทนุรวมตา่งประเทศ โดยควร
เป็นเงนิลงทนุสว่นทีส่ามารถยอมรับความเสีย่งจากการลงทนุไดใ้นระดับสงู โดยผลตอบแทนทีก่องทนุจะไดรั้บ
สว่นใหญม่าจากกําไรสว่นตา่งของราคาหน่วยลงทนุ 

5. ผูถ้อืหน่วยลงทนุทีล่งทนุ 1,000,000 บาทขึน้ไปเทา่นัน้ ทีจ่ะไดส้ทิธคิวามคุม้ครองจากบรษัิทประกนั หากลงทนุ
ตํา่กวา่ 1,000,000  บาท ผูถ้อืหน่วยลงทนุจะไมไ่ดส้ทิธคิุม้ครองจากบรษัิทประกนั ทัง้นี้ ผูถ้อืหน่วยลงทนุสามารถ
อา่นรายละเอยีดจากดา้นทา้ยของหนังสอืชีช้วนสว่นสรปุขอ้มลูสําคัญ 

6.  ผูล้งทนุทีเ่ขา้ใจและสามารถรับความเสีย่งจากการลงทนุในตราสารอนุพันธเ์พือ่เพิม่สถานะการลงทนุในสนิทรัพย์
ใหม้มีลูคา่สงูกวา่มลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุ (Leverage) ได ้

 
กองทนุรวมนีไ้มเ่หมาะกบัใคร 
ผูล้งทนุทีเ่นน้การไดรั้บผลตอบแทนในจํานวนเงนิทีแ่น่นอน หรอืรักษาเงนิตน้ใหอ้ยูค่รบ 

 

 
 

ทําอยา่งไรหากยงัไมเ่ขา้ใจนโยบาย และความเสีย่งของกองทนุนี ้

 อา่นหนังสอืชีช้วนฉบบัเต็ม หรอืสอบถามผูส้นับสนุนการขายและบรษัิทจัดการ  
 อยา่ลงทนุหากไมเ่ขา้ใจลกัษณะและความเสีย่งของกองทนุรวมนีด้พีอ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กองทนุรวมนีเ้หมาะกบัใคร? 
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คาํเตอืนทีส่ําคญั  

1. กองทุนเป็นผลติภัณฑใ์นตลาดทุนที่มีความเสีย่งสูงหรือมีความซับซอ้น ซึง่มีความแตกต่างจากการลงทุนใน
กองทุนรวมทั่วไป ผูล้งทุนควรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเตมิจากคนขาย หรือศกึษารายละเอียดจากเอกสาร
ประกอบการเสนอขายกองทนุ 

2. กองทุนไทยนําเงนิไปลงทุนในหน่วยลงทนุของกองทุนหลักเป็นสกลุเงนิดอลลารส์หรัฐ (USD) กองทนุนี้จงึมี
ความเสีย่งจากอัตราแลกเปลีย่นสกลุเงนิบาทและสกลุเงนิดอลลารส์หรัฐ (USD) ทัง้นี้ กองทนุไทยอาจลงทนุใน
สัญญาซือ้ขายล่วงหนา้เพื่อป้องกันความเสีย่งจากอัตราแลกเปลีย่นตามดุลยพนิจิของผูจั้ดการกองทุน ผูล้งทุน
อาจไดรั้บผลขาดทนุจากอตัราแลกเปลีย่นหรอืไดรั้บเงนิคนืตํา่กวา่เงนิลงทนุเริม่แรกได ้

3.  กองทนุรวมมคีวามเสีย่งมากกวา่กองทนุรวมทีล่งทนุในหลักทรัพยอ์า้งองิโดยตรง เนื่องจากใชเ้งนิลงทนุในจํานวน
ทีน่อ้ยกวา่จงึมกีําไร/ขาดทนุสงูกวา่การลงทนุในหลักทรัพยอ์า้งองิโดยตรง  

4. เนื่องจากกองทนุนี้ลงทนุในตา่งประเทศ จงึมคีวามเสีย่งทีท่างการของตา่งประเทศอาจออกมาตรการในภาวะทีเ่กดิ
วกิฤตการณ์ทีไ่มป่กต ิทําใหก้องทนุไมส่ามารถนําเงนิกลับเขา้มาในประเทศ ซึง่อาจสง่ผลใหผู้ล้งทนุไมไ่ดรั้บเงนิคนื
ตามระยะเวลาทีก่ําหนด  

5. กองทนุมนีโยบายลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมตา่งประเทศ จงึมคีวามเสีย่งดา้นการเมอืง เศรษฐกจิสังคม 
สภาวะตลาด สภาพคล่อง อัตราแลกเปลีย่น กฎหมาย และ/หรอืขอ้จํากัดของประเทศทีก่องทุนเขา้ไปลงทุน ซึง่
อาจจะสง่ผลตอ่มลูคา่หน่วยลงทนุ และ/หรอืสภาพคลอ่งของกองทนุ 

6. ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่มีูลค่าเงนิลงทุนตัง้แต่ 1,000,000 บาทขึน้ไปเท่านัน้ ทีจ่ะมสีทิธไิดรั้บความคุม้ครองสทิธิ
ประโยชน์ประกันชวีติ 10,000 บาท และความคุม้ครองดา้นประกันสขุภาพ โดยมแีผนความคุม้ครองตามมลูคา่
เงนิลงทุน ทัง้นี้ สทิธใินการไดรั้บความคุม้ครองตามกรมธรรม ์ตอ้งเป็นไปตามเงือ่นไขทีร่ะบุในกรมธรรมป์ระกัน
ชวีติและสขุภาพ โดยผูล้งทนุสามารถศกึษารายละเอยีดความคุม้ครองประกนัชวีติและสขุภาพตามแนบ 

7. ผูล้งทุนควรศกึษารายละเอยีดและเงือ่นไขการลงทุนในกองทุนรวมควบประกัน เพื่อใหไ้ดรั้บสทิธปิระโยชน์และ
ความคุม้ครองตามกรมธรรม ์ทัง้นี้ บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการเปลี่ยนแปลงวธิีการและเงื่อนไขของสทิธิ
ประโยชนค์วามคุม้ครองตามหลักเกณฑ ์เงือ่นไขทีก่ฎหมายกําหนด เงือ่นไขกรมธรรมค์า่ใชจ้า่ยเบีย้ประกนั บรษัิทประกนั 
หรอืเงือ่นไขอืน่ใด รวมถงึยกเลกิสทิธปิระโยชน์ความคุม้ครองชวีติและสขุภาพ หากบรษัิทจัดการเห็นวา่จะไมเ่กดิ
ประโยชนโ์ดยรวมตอ่ผูล้งทนุหรอืมผีลกระทบตอ่กองทนุรวมหรอืบรษัิทจัดการในอนาคต 

8. ทัง้นี้ เมือ่กองทนุมอีายคุรบ 1 ปี นับจากวันทีก่องทนุเปิด ยไูนเต็ด โกลบอล อคิวติี ้แอบโซลทู รเีทริน์ จดทะเบยีน
กองทุนเป็นกองทรัพยส์นิ หากบรษัิทจัดการเห็นว่าจะไม่เกดิประโยชน์โดยรวมต่อผูล้งทุน หรือมผีลกระทบต่อ
กองทนุรวม หรอืกรณีคา่ใชจ้า่ยในการชําระเบีย้ประกนัเทา่กบัหรอืมากกวา่คา่ธรรมเนียมการจัดการ ทีบ่รษัิทจัดการ
ไดรั้บหลังหักค่าใชจ้่าย บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการเปลีย่นแปลง ปรับปรุง หรอืเพิม่เตมิเงือ่นไขของสทิธิ
ประโยชน์ความคุม้ครองเงื่อนไขกรมธรรม ์บรษัิทประกัน หรือเงื่อนไขใด ๆ ตามหลักเกณฑท์ีก่ฎหมายกําหนด 
รวมถงึยกเลกิสทิธปิระโยชน์ความคุม้ครองชวีติและสขุภาพ โดยถอืว่าไดรั้บความเห็นชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุน
แลว้ โดยบรษัิทจัดการจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทีไ่ดรั้บผลกระทบทราบล่วงหนา้ อย่างนอ้ย 60 วัน โดยในชว่ง
เวลาดังกล่าวครอบคลุมระยะเวลาการเปิดรับซือ้คนือย่างนอ้ย 1 ครัง้ และในการรับซือ้คนืในชว่งเวลาดังกล่าว
บรษัิทจัดการจะเปิดใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนสามารถขายคนืหน่วยลงทุนโดยไม่คดิค่าธรรมเนียมการรับซือ้คนืหน่วย
ลงทนุ (exit without fee) 

 อนึง่ บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการปฏเิสธการใหค้วามคุม้ครองตามกรมธรรมป์ระกนัชวีติและสขุภาพ ในกรณีที่
มีผูถ้ือหน่วยลงทุนมีคุณสมบัตทิี่จะไดรั้บสทิธคิวามคุม้ครองตามกรมธรรม์ แต่มีจํานวนผูถ้ือหน่วยลงทุน ที่มี
คุณสมบัตดิังกล่าวไม่ถงึ 100 คน เฉพาะในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก โดยจะพจิารณาตามเลขที่บัตร
ประจําตัวประชาชนของผูถ้อืหน่วยลงทุน โดยถอืว่าไดรั้บความเห็นชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ ทัง้นี้ บรษัิท
จัดการจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทีไ่ดรั้บผลกระทบทราบล่วงหนา้ อย่างนอ้ย 60 วัน โดยในชว่งเวลาดังกล่าว
ครอบคลุมระยะเวลาการเปิดรับซือ้คนือย่างนอ้ย 1 ครัง้ และในการรับซือ้คนืในชว่งเวลาดังกล่าวบรษัิทจัดการจะ

คณุตอ้งระวงัอะไรเป็นพเิศษ? 
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เปิดใหผู้ถ้ือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนโดยไม่คดิค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (exit 
without fee) 

9. กองทุนหลักลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหนา้เพื่อเพิ่มสถานะการลงทุนในสนิทรัพย์ใหม้ีมูลค่าสูงกว่า NAV 
(Leverage) ไดส้งูสดุประมาณ 250% ของ NAV ทําใหม้คีวามเสีย่งมากกวา่กองทนุทีล่งทนุในหลักทรัพยอ์า้งองิ
โดยตรง ดังนัน้กองทนุอาจประสบภาวะขาดทนุสงูมาก หากเกดิเหตกุารณ์ทีส่ง่ผลกระทบเชงิลบกบักองทนุ 

10. กองทนุหลักใชก้ลยทุธ ์Market Neutral Strategy ผ่านการลงทนุโดยใชต้ราสารอนุพันธ ์(long position / short 
position) เพือ่ลดความเสีย่งดา้นตลาดของหุน้ทีก่องทนุหลักลงทนุ อยา่งไรก็ตามกองทนุไมไ่ดรั้บประกนัผลตอบแทน
และมโีอกาสขาดทนุได ้

11. กองทุนรวมนี้ลงทุนกระจุกตัวในประเทศสหรัฐอเมรกิา ผูล้งทุนจงึควรพจิารณาการกระจายความเสีย่งของพอรต์การ
ลงทนุโดยรวมของตนเองดว้ย (ขอ้มลู ณ วันที ่31 ธันวาคม 2563) 

12.กองทุนรวมอาจมกีารกระจุกตัวของการถอืหน่วยลงทุนของบคุคลใดเกนิ 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนทัง้หมด 
ดังนัน้ หากผูถ้อืหน่วยลงทุนดังกล่าวไถ่ถอนหน่วยลงทุนอาจมคีวามเสีย่งใหก้องทุนตอ้งเลกิกองทุนรวมได ้โดย  
ผูถ้อืหน่วยลงทนุสามารถตรวจสอบขอ้มลูไดท้ีเ่ว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ www.uobam.co.th 

 

 

 

 

แผนภาพแสดงตาํแหนง่ความเสีย่งของกองทนุรวม 
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ปจัจยัความเสีย่งทีส่ําคญั 
 

ความเสีย่งจากความผนัผวนของมลูคา่หนว่ยลงทนุ (Market risk) (ขอ้มลู ณ วันที ่30 ธันวาคม 2563) 
 

                           ตํา่                                                                                             สงู 
 

 

๖๖         
ความเสีย่งจากการลงทนุกระจกุตวั (High concentration risk) (ขอ้มลู ณ วันที ่31 ธันวาคม 2563) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหต:ุ กองทนุรวมมกีารลงทนุกระจกุตัวในประเทศสหรัฐอเมรกิา  

 

ความเสีย่งจากการเปลีย่นแปลงของอตัราแลกเปลีย่น (Exchange rate risk) (ขอ้มลู ณ วันที ่30 ธันวาคม 2563) 

                 ตํา่                                                                                             สงู 
 

 

หมายเหต ุ: กองทนุรวมมกีารป้องกนัความเสีย่งจากการเปลีย่นแปลงของอตัราแลกเปลีย่นคดิเป็นรอ้ยละ  95.44 % ของเงนิลงทนุใน
ตา่งประเทศ 

ทัง้นี ้ทา่นสามารถดคํูาอธบิายความเสีย่งตา่งๆไดจ้ากคําอธบิายเพิม่เตมิทา้ยเลม่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

≤ 5% 5 - 10% 10 – 15% 15 – 25% > 25% 

≤ 10% 10% - 20% 20% – 50% 50% – 80% > 80% 

≤ 20% 20% – 50% 50% – 80% > 80% 

≤ 20% 20% – 50% 50% – 80% > 80% 

ทัง้หมด / เกอืบทัง้หมด บางสว่น ดลุยพนิจิ ไมป้่องกนั การป้องกนัความเสีย่ง fx 

ความผันผวนของผล
การดําเนนิงาน (SD) 

การลงทนุกระจกุตัวใน
ผูอ้อกตราสารรวม 

ตํา่              สงู

การลงทนุกระจกุตัวใน
รายประเทศรวม 

ตํา่                                             สงู 

การลงทนุกระจกุตัวใน
หมวดอตุสาหกรรมรวม 

ตํา่                                 สงู
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ชือ่ทรพัยส์นิและการลงทนุสงูสดุ 5 อนัดบัแรก 

ทรพัยส์นิ 5 อนัดบัแรกของกองทนุเปิด ยไูนเต็ด โกลบอล อคิวติ ี ้แอบโซลทู รเีทริน์ 

ทรพัยส์นิ % ของ NAV 

1.    หน่วยลงทนุ : Merian Global Equity Absolute Return Fund (Class I USD 
Accumulation) 

94.98 

(ขอ้มลู ณ วันที ่30 ธันวาคม 2563) 

สามารถดขูอ้มลูทีเ่ป็นปัจจบุนัไดท้ี ่: https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/00560 
 

 

หมายเหต ุกองทนุหลักเปลีย่นชือ่เป็น Jupiter Merian Global Equity Absolute Return Fund (Class I USD 
Accumulation) เนือ่งจากมกีารควบรวมบรษัิท มผีลใชบ้งัคับตัง้แตว่ันที ่15 กมุภาพันธ ์2564 เป็นตน้ไป 

 

 

 
 

 

 

1. หน่วยลงทนุของ
กองทนุระหวา่งประเทศ 

94.98 %

2. อืน่ ๆ 5.02 %

สดัสว่นของประเภททรพัยส์นิทีล่งทนุ 

% ของ NAV
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ขอ้มลูการลงทนุของ  Merian Global Equity Absolute Return Fund 
(Class I USD Accumulation) (ขอ้มลูกองทนุหลกั ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563) 

 

   

 Net sector breakdown แสดงฐานะการลงทุนสุทธ ิ(net exposure) ของกองทุนหลกัตามหมวด
อตุสาหกรรม ยกตวัอยา่งเชน่  

- Net exposure ในหมวดอตุสาหกรรม Consumer Discretionary ในสดัสว่น -4.7% หมายความวา่ เมือ่หกักลบ
ฐานะการลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ (derivatives) ในฐานะซือ้ (long) และในฐานะขาย (short) แลว้ กองทนุหลกั
มฐีานะการลงทนุสุทธใินหมวดอุตสาหกรรม Consumer Discretionary ในฐานะขาย (short) มากกวา่ฐานะซือ้ 
(long)  ในสดัสว่น -4.7% ซึง่สะทอ้นใหเ้ห็นมมุมองของผูจ้ดัการกองทนุหลกัวา่มคีวามเป็นไปไดสู้งทีหุ่น้ในหมวด
อุตสาหกรรมดงักลา่วจะใหผ้ลตอบแทนทีเ่ป็นลบ จงึเขา้ทําสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ (derivatives) ในฐานะขาย (short) 
มากกวา่ซือ้ (long)  

- Net exposure ในหมวดอตุสาหกรรม Information Technologyในสดัสว่น 7.4% หมายความวา่ เมือ่หกักลบฐานะ
การลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ (derivatives) ในฐานะซือ้ (long) และในฐานะขาย (short) แลว้ กองทนุ
หลกัมฐีานะการลงทนุสทุธใินหมวดอุตสาหกรรม Information Technologyในฐานะซือ้ (long) มากกวา่ฐานะขาย 
(short) ในสดัสว่น 7.4% ซึง่สะทอ้นใหเ้ห็นมุมมองของผูจ้ดัการกองทนุหลกัวา่มคีวามเป็นไปไดสู้งทีหุ่น้ในหมวด
อตุสาหกรรมดงักลา่วจะใหผ้ลตอบแทนทีเ่ป็นบวก จงึเขา้ทาํสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ (derivatives) ในฐานะซือ้ (long) 
มากกวา่ขาย (short) 

 

 

หมายเหต ุกองทนุหลักเปลีย่นชือ่เป็น Jupiter Merian Global Equity Absolute Return Fund (Class I USD 
Accumulation) เนือ่งจากมกีารควบรวมบรษัิท มผีลใชบ้งัคับตัง้แตว่ันที ่15 กมุภาพันธ ์2564 เป็นตน้ไป 
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หมายเหต:ุ  - คา่ธรรมเนยีมดังกลา่วขา้งตน้ไดร้วมภาษีมลูคา่เพิม่ไวด้ว้ย (ถา้ม)ี 

- คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆขา้งตน้ เชน่ คา่สอบบัญช ีเรยีกเก็บตามจรงิในอตัรารอ้ยละ 0.0053 เป็นตน้ 

* ทัง้นี้ คา่ธรรมเนียมการจัดการดังกลา่ว รวมถงึคา่ใชจ้่ายในการชําระเบีย้ประกนัชวีติและสขุภาพ ซึง่ประมาณการอัตราสว่นคา่
เบีย้ประกันตอ่คา่ธรรมเนียมการจัดการเบือ้งตน้ ประมาณรอ้ยละ 40 ของคา่ธรรมเนียมการจัดการทัง้นี้ อัตราสว่นดังกลา่วคํานวณ
จากการประมาณการจํานวนผูถ้อืหน่วยลงทนุ มลูค่าเงนิลงทนุ ระยะเวลาการถอืครองหน่วยลงทนุ และ คา่เบีย้ประกันจ่าย ทําให ้
อัตราส่วนดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได ้ตามจํานวนผูถ้ือหน่วยลงทุนและค่าเบีย้ประกันทีจ่่ายจรงิในอนาคต โดยเป็นไปตาม
หลกัเกณฑแ์ละเงือ่นไขในขอ้ 20 ขอ้กําหนดอืน่ๆ ของหนังสอืชีช้วนสว่นโครงการ 

ทัง้นี ้สามารถดคูา่ธรรมเนยีมทีเ่รยีกเก็บจากกองทนุรวมยอ้นหลัง 3 ปีไดท้ี:่ 
https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/00560 

หมายเหต ุขอ้มลู ณ วันที ่30 ธันวาคม 2563 
 

คา่ธรรมเนยีมทีเ่รยีกเก็บจากผูถ้อืหนว่ยลงทนุ (% ของมลูคา่หนว่ยลงทนุ)* 

รายการ สงูสดุไมเ่กนิ เก็บจรงิ 
คา่ธรรมเนยีมการขาย 2.00 1.50 
คา่ธรรมเนยีมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุเขา้ 2.00 1.50** 
คา่ธรรมเนยีมการรับซือ้คนื 2.00 ยกเวน้ 
คา่ธรรมเนยีมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุออก 2.00 ยกเวน้ 
คา่ธรรมเนยีมการโอนหน่วย ไมม่ ี ไมม่ ี
คา่ธรรมเนยีมการออกเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทนุ ไมม่ ี ไมม่ ี

* ทัง้นี้ บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการคดิคา่ธรรมเนียมดังกลา่วกับผูส้ั่งซือ้หรอืผูถ้อืหน่วยลงทนุแตล่ะกลุม่หรอื
แตล่ะคนไมเ่ทา่กันได ้โดยบรษัิทจัดการจะแจง้รายละเอยีดหลักเกณฑใ์นการคดิคา่ธรรมเนียม โดยจะแจง้ใหท้ราบ
ทางเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ 

**   กรณีผูถ้อืหน่วยลงทนุสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุเขา้ บรษัิทจัดการจะไมค่ดิคา่ธรรมเนยีมการขายหน่วยลงทนุ                          
หมายเหต ุขอ้มลู ณ วันที ่30 ธันวาคม 2563 

1.1235

0.0321
0.3210 0.0055

1.4821

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

การจัดการ ผูด้แูลผลประโยชน์ นายทะเบยีน คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ รวมคา่ใชจ้า่ย

*คา่ธรรมเนยีมมผีลกระทบตอ่ผลตอบแทนทีค่ณุจะไดรั้บ  
  ดงันัน้ คณุควรพจิารณาการเรยีกเก็บคา่ธรรมเนยีมดังกลา่วกอ่นการลงทนุ * 

คา่ธรรมเนยีม 

สงูสดุไมเ่กนิ  
2.14* 

สงูสดุไมเ่กนิ
0.08025 

สงูสดุไมเ่กนิ  
0.642 

สงูสดุไมเ่กนิ
5.35 

คา่ธรรมเนยีมทีเ่รยีกเก็บจากกองทนุรวม (% ตอ่ปีของ NAV) 

สงูสดุไมเ่กนิ 
2.48775 
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คา่ธรรมเนยีมของกองทนุหลกั 

 

 

ขอ้มลูกองทนุหลกั ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2563 

 

ในสิน้ปีบญัชทีีผ่า่นมา (สิน้สดุ ณ วนัที ่31/12/2563) กองทนุหลกัมกีารเรยีกเก็บ performance fee ทีร่อ้ยละ 0 ของ
มูลค่าทรัพยส์นิของ class นี้ โดยอัตรารอ้ยละ 0 นี้ เป็นอัตราทีเ่รยีกเก็บจรงิ ซึง่คํานวณจากมูลค่าเฉลีย่แบบถ่วง
น้ําหนักของจํานวนหน่วยลงทนุทัง้หมดทีอ่อกเสนอขายใน class นีใ้นชว่งระยะเวลาการคํานวณ performance fee 

คณุสามารถดขูอ้มลูทีเ่ป็นปัจจบุนัไดท้ี ่: http://www.merian.com/ 

 
หมายเหต ุกองทนุหลักเปลีย่นเว็บไซตเ์ป็น http://www.jupiteram.com/ เนือ่งจากมกีารควบรวมบรษัิท มผีลใชบ้งัคับ 
ตัง้แตว่ันที ่15 กมุภาพันธ ์2564 เป็นตน้ไป 

 
 
 
 
 
คา่ตอบแทนทีไ่ดร้บัจากบรษิทัจดัการตา่งประเทศ (Rebate fee) : 0.0000%ของNAV 

หมายเหต ุขอ้มลู ณ วันที ่30 ธันวาคม 2563 
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6. ผลการดาํเนนิงานยอ้นหลงัแบบปกัหมดุ 

กองทนุ YTD 3 เดอืน Percentile 6 เดอืน Percentile 1 ปี Percentile 3 ปี Percentile 5 ปี Percentile 10 ปี Percentile ต ัง้แตจ่ดัต ัง้กองทนุ*

ผลตอบแทนของกองทนุรวม -1.86% -0.91% 95 0.74% 95 -1.86% 95 N/A N/A N/A N/A N/A N/A -7.64% 

ผลตอบแทนตวัชีว้ดั N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

ความผนัผวนของกองทุน 6.53% 3.16% 5 3.74% 5 6.65% 5 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 5.62% 

ความผนัผวนของตวัชีว้ดั N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

 - ผลตอบแทนทีม่อีายมุากกวา่หรอืเทา่กบั 1 ปี จะแสดงเป็นผลตอบแทนรอ้ยละตอ่ปี 

 - เอกสารการวัดผลการดําเนนิงานของกองทนุรวมฉบับนี ้ไดจั้ดทําขึน้ตามมาตรฐานการวัดและนําเสนอผลการ
ดําเนนิงานของกองทนุรวมของสมาคมบรษัิทจัดการลงทนุ 

       คณุสามารถดขูอ้มลูทีเ่ป็นปัจจบุันไดท้ี ่: https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/00560 

หมายเหต ุขอ้มลู ณ วันที ่30 ธันวาคม 2563 

ตารางแสดงผลการดําเนนิงานของกลุม่ Global Equity ขอ้มลู ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2563 

 
ขอ้ตกลงและเงือ่นไขของขอ้มลูเปรยีบเทยีบผลการดาํเนนิงานแบบเปอรเ์ซ็นตไ์ทล ์

(Disclaimer of Peer Group Fund Performance) 
 
1. ผลการดําเนนิงานในอดตีของกองทนุ มไิดเ้ป็นสิง่ยนืยันถงึผลการดําเนนิงานในอนาคต  

2. ผูล้งทนุสามารถดขูอ้มลูฉบบัเต็มไดท้ี ่www.aimc.or.th 

3. ผลการดําเนนิงานของกองทนุทีก่ารเปรยีบเทยีบ แบง่ตามประเภทกองทนุรวมภายใตข้อ้กําหนดของสมาคม
บรษัิทจัดการลงทนุ โดยกองทนุทีจ่ะถกูเปรยีบเทยีบผลการดําเนนิงานในแตล่ะชว่งเวลากบักองทนุประเภท
เดยีวกนัในระดับเปอรเ์ซ็นตไ์ทล ์(Percentiles) ตา่งๆ โดยแบง่ออกเป็น  

•5th Percentile แสดงผลการดําเนนิงานของกองทนุอนัดับที ่5 เปอรเ์ซ็นตไ์ทล ์(Top 5% performance) 

•25th Percentile แสดงผลการดําเนนิงานของกองทนุอันดับที ่25 เปอรเ์ซ็นตไ์ทล ์(Top 25% performance) 

•50th Percentile แสดงผลการดําเนนิงานของกองทนุอนัดับที ่50 เปอรเ์ซ็นตไ์ทล ์(Median Performance) 

•75th Percentile แสดงผลการดําเนนิงานของกองทนุอนัดบัที ่75 เปอรเ์ซ็นตไ์ทล ์(Bottom 25% performance) 

•95th Percentile แสดงผลการดําเนนิงานของกองทนุอนัดบัที ่95 เปอรเ์ซ็นตไ์ทล ์(Bottom 5% performance) 

4. ผลตอบแทนทีม่อีายเุกนิหนึง่ปีนัน้มกีารแสดงเป็นผลตอบแทนตอ่ปี  
 
เมือ่ผูล้งทนุทราบผลตอบแทนของกองทนุทีล่งทนุ สามารถนําไปเปรยีบเทยีบกบัเปอรเ์ซ็นตไ์ทลต์ามตาราง จะ
ทราบวา่กองทนุทีล่งทนุนัน้อยูใ่นชว่งทีเ่ทา่ใดของประเภทกองทนุรวมนัน้ 
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ผลการดาํเนนิงานยอ้นหลงัของกองทนุหลกั 

 
หมายเหต ุ: ขอ้มลูกองทนุหลัก ณ วันที ่31 ธันวาคม 2563 

คณุสามารถดขูอ้มลูทีเ่ป็นปัจจบุนัไดท้ี ่: http://www.merian.com/ 

ผลการดําเนนิงานในอดตี/ผลการเปรยีบเทยีบผลการดําเนนิงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัผลติภัณฑใ์นตลาดทนุ มไิดเ้ป็นสิง่
ยนืยันถงึผลการดําเนนิงานในอนาคต  

 

 
หมายเหต ุกองทนุหลักเปลีย่นเว็บไซตเ์ป็น http://www.jupiteram.com/ เนือ่งจากมกีารควบรวมบรษัิท มผีลใชบ้งัคับ 
ตัง้แตว่ันที ่15 กมุภาพันธ ์2564 เป็นตน้ไป 
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นโยบายการจา่ยปันผล ไมจ่า่ย 

ผูด้แูลผลประโยชน ์ ธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน) 

วันทีจ่ดทะเบยีน 28 มถินุายน 2561 

อายโุครงการ ไมก่ําหนด 

การซือ้และขายคนืหน่วยลงทนุ วนัทําการซือ้: ทกุวันทําการตัง้แตเ่วลาเริม่เปิดทําการ ถงึ 15.30 น. 

มลูคา่ขัน้ตํา่ของการซือ้ครัง้แรก         : ไมก่ําหนด 

มลูคา่ขัน้ตํา่ของการสัง่ซือ้ครัง้ถัดไป   : ไมก่ําหนด 

 

วนัทําการขายคนื: บรษัิทจัดการจะกําหนดใหท้กุวันที ่15 ของทกุเดอืนเป็นวันทําการ
รับซือ้คนืหน่วยลงทนุ หากวันดังกลา่วตรงกบัวันปิดทําการหรอืเป็นวันทําการทีไ่มส่ามารถ
ซือ้ขายหน่วยลงทุนไดใ้หเ้ลือ่นเป็นวันทําการถัดไป โดยผูถ้อืหน่วยลงทนุจะตอ้งสง่
คําสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุลว่งหนา้ ระหวา่งวันที ่1 – 14ในวันทําการของทกุเดอืน ตัง้แต่
เวลาเปิดทําการถงึเวลา 15.30 น. 

มลูคา่ขัน้ตํา่ของการขายคนื      :  ไมก่ําหนด 

ยอดคงเหลอืขัน้ตํา่                :  ไมก่ําหนด 

ระยะเวลาการรับเงนิคา่ขายคนื  :  ภายใน 5 วันทําการนับถัดจากวันคํานวณมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธิ
มลูคา่หน่วยลงทนุ โดยมใิหนั้บรวมวันหยดุทําการในตา่งประเทศของผูป้ระกอบธรุกจิการจัดการ
กองทนุตา่งประเทศทีม่ลีักษณะในทํานองเดยีวกบัธรุกจิการจัดการกองทนุรวมซึง่บรษัิทจัดการ
กองทนุรวมไดร้ะบเุกีย่วกบัวันหยดุทําการในตา่งประเทศดังกลา่วไวแ้ลว้ในเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ 

หมายเหตสุามารถดวูนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุและตรวจสอบมลูคา่ทรัพยส์นิรายวนัไดท้ี ่
www.uobam.co.th 

รายชือ่ผูจั้ดการกองทนุ ชือ่-นามสกลุ วนัทีเ่ร ิม่บรหิารกองทนุนี ้

นางสาววรรณจันทร ์อึง้ถาวร* 28 มถินุายน 2561 

นายกติตพิงษ์ กงัวานเกยีรตชิยั* 28 มถินุายน 2561 

นางสาวสริอินงค ์ปิยสนัตวิงศ ์ 19 มถินุายน 2562 

นายฐติรัิฐ รัตนสงิห*์ 4 มถินุายน 2562 

* ปฏบิตัหินา้ทีเ่ป็นผูจั้ดการกองทนุ และผูจั้ดการลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ (ถา้ม)ี 

 

ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื ธนาคารยโูอบ ีจํากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2285-1555 

หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื ทีบ่รษัิทจัดการแตง่ตัง้ขึน้ 

อตัราสว่นหมนุเวยีนการลงทนุของ
กองทนุรวม (PTR) 

ในรอบระยะเวลาทีผ่า่นมายอ้นหลัง 1 ปี เทา่กบั 2.02% 

หมายเหต ุขอ้มลู ณ วันที ่31 ธันวาคม 2563 
 

ขอ้มลูอืน่ๆ 
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ตดิตอ่สอบถาม รับหนังสอืชีช้วน 
รอ้งเรยีน 

 บรษัิทหลักทรัพยจั์ดการกองทนุ ยโูอบ ี(ประเทศไทย) จํากดั 

ทีอ่ยู ่: ชัน้ 23A, 25 อาคารเอเซยีเซ็นเตอร ์เลขที ่173/27-30, 32-33 ถนนสาทรใต ้
แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรงุเทพมหานคร 10120 

โทรศัพท ์: 0-2786-2222โทรสาร : 0-2786-2377 

Website : www.uobam.co.th / Email : thuobamwealthservice@UOBgroup.com 

ธรุกรรมทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

กรณีบรษัิทจัดการมธีรุกรรมทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์บรษัิทจัดการ
จะเปิดเผยขอ้มลูธรุกรรมดังกลา่วใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทราบผา่นทางเว็ปไซตข์องบรษัิท
จัดการ 

คณุสามารถตรวจสอบธรุกรรมทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชนไ์ดท้ี ่
www.uobam.co.th 

 การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใชก่ารฝากเงนิ รวมทัง้ไม่ไดอ้ยู่ภายใตค้วามคุม้ครองของสถาบันคุม้ครองเงนิฝาก จงึมคีวาม
เสีย่งจากการลงทนุซึง่ผูล้งทนุอาจไมไ่ดรั้บเงนิลงทนุคนืเต็มจํานวน 

 ไดรั้บอนุมัตจัิดตัง้และอยูภ่ายใตก้ารกํากบัดแูลของสํานักงาน ก.ล.ต 

 การพจิารณาร่างหนังสอืชีช้วนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มไิดเ้ป็นการแสดงว่าสํานักงาน ก.ล.ต. ได ้
รับรองถงึความถกูตอ้งของขอ้มลูในหนังสอืชีช้วนของกองทนุรวม หรอืไดป้ระกันราคาหรอืผลตอบแทนของหน่วยลงทนุที่
เสนอขายนั้น  ทั ้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวมไดส้อบทานขอ้มูลในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปขอ้มูลสําคัญ ณ วันที ่               
12 มกราคม 2564 แลว้ดว้ยความระมัดระวังในฐานะผูรั้บผดิชอบในการดําเนนิการของกองทุนรวมและขอรับรองว่าขอ้มูล
ดังกลา่วถกูตอ้ง ไมเ่ป็นเท็จ และไมทํ่าใหผู้อ้ ืน่สําคญัผดิ 

 
*CACหมายถงึ Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption (โครงการแนวรว่มปฏบิัตขิอง
ภาคเอกชนไทยในการตอ่ตา้นการทจุรติของสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย) 
 
อตัราสว่นหมนุเวยีนการลงทนุของกองทนุรวม (Portfolio turnover ratio : PTR) เพือ่ใหผู้ล้งทนุทราบถงึ
ปรมิาณการซือ้ขายทรัพยส์นิของกองทุน และสะทอ้นกลยุทธก์ารลงทุนของผูจั้ดการกองทุนไดด้ยี ิง่ขึน้ โดยคํานวณ
จากมลูคา่ทีตํ่า่กวา่ระหวา่งผลรวมของมลูคา่การซือ้ทรัพยส์นิกบัผลรวมของมลูคา่การขายทรัพยส์นิทีก่องทนุรวมลงทนุ
ในรอบระยะเวลาผา่นมายอ้นหลัง 1 ปี หารดว้ยมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธเิฉลีย่ของกองทนุรวมในรอบระยะเวลาเดยีวกนั 
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คาํอธบิายเพิม่เตมิ 
 
ปจัจยัความเสีย่งทีส่ําคญัเพิม่เตมิ 

1. ความเสีย่งทางการตลาด (Market Risk)หมายถงึ ความเสีย่งจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย ์
(Market Risk) หมายถงึ ความเสีย่งทีม่ลูคา่ของหลักทรัพยท์ีก่องทนุรวมลงทนุจะเปลีย่นแปลงเพิม่ขึน้หรอื
ลดลงจากปัจจัยภายนอก เชน่ สภาวะเศรษฐกจิการลงทนุ ปัจจัยทางการเมอืงทัง้ในและตา่งประเทศ เป็นตน้ 
ซึง่พจิารณาไดจ้ากคา่ standard deviation (SD) ของกองทนุรวม หากกองทนุรวมมคีา่ SD สงู แสดงวา่
กองทนุรวมมคีวามผันผวนจากการเปลีย่นแปลงของราคาหลักทรัพยส์งู 

2. ความเสีย่งจากการทําสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ (Derivatives) หมายถงึ สัญญาซือ้ขายล่วงหนา้บาง
ประเภทอาจมกีารขึน้ลงผันผวน (volatile) มากกว่าหลักทรัพยพ์ืน้ฐาน ดังนัน้หากกองทุนมกีารลงทุนใน
หลักทรัพยด์ังกลา่วยอ่มทําใหส้นิทรัพยม์คีวามผันผวนมากกวา่การลงทนุในหลักทรัพยพ์ืน้ฐาน (Underlying 
Security) 

3. ความเสีย่งของประเทศทีล่งทนุ (Country Risk) หมายถงึความเสีย่งทีเ่กดิจากการเปลีย่นแปลงภายในประเทศ
ทีก่องทนุเขา้ไปลงทนุเชน่ การเปลีย่นแปลงผูบ้รหิาร, การเปลีย่นแปลงนโยบายทางดา้นเศรษฐกจิ หรอืสาเหตอุืน่ๆ 
จนทําใหไ้มส่ามารถชาํระคา่ขายคนืหน่วยลงทนุไดต้รงตามระยะเวลาทีก่ําหนด 

4. ความเสีย่งจากการเปลีย่นแปลงของอตัราแลกเปลีย่น (Currency Risk)หมายถงึ การเปลีย่นแปลง ของ
อัตราแลกเปลีย่นมผีลกระทบตอ่มลูค่าของหน่วยลงทนุ เชน่ กองทนุรวมลงทนุดว้ยสกลุเงนิดอลลาร ์ในชว่งทีเ่งนิ
บาทออ่น แต่ขายทํากําไรในชว่งทีบ่าทแข็ง กองทนุรวมจะไดเ้งนิบาทกลับมานอ้ยลง ในทางกลับกันหากกองทุน
รวมลงทุนในชว่งทีบ่าทแข็งและขายทํากําไรในชว่งทีบ่าทออ่น ก็อาจไดผ้ลตอบแทนมากขึน้กว่าเดมิดว้ยเชน่กัน 
ดังนัน้ การป้องกันความเสีย่งจากอัตราแลกเปลีย่นจงึเป็นเครือ่งมอืสําคัญในการบรหิารความเสีย่งจากดังกลา่ว ซึง่
ทําไดด้ังตอ่ไปนี ้

- อาจป้องกันความเสีย่งตามดุลยพนิิจของผูจั้ดการกองทุนรวม : ผูล้งทุนอาจมีความเสีย่งจากอัตราแลกเปลี่ยน 
เนือ่งจากการป้องกนัความเสีย่งขึน้อยูก่บัดลุยพนิจิของผูจั้ดการกองทนุรวมในการพจิารณาวา่จะป้องกนัความ
เสีย่งหรอืไม ่

5. ความเสีย่งจากการนําเงนิลงทนุกลบัเขา้ประเทศ (Repatriation Risk) หมายถงึ ความเสีย่งทีเ่กดิจาก
การเปลีย่นแปลงภายในประเทศทีก่องทนุลงทนุ ซึง่อาจทําใหไ้มส่ามารถชาํระหนีไ้ดต้รงตามระยะเวลาทีก่ําหนด 

6. ความเสีย่งจากการดําเนนิธุรกจิของผูอ้อกตราสาร (Business Risk) หมายถงึความสามารถในการดําเนนิ
ธุรกจิของผูอ้อกตราสารดังกล่าว จะบ่งบอกถงึถงึศักยภาพ ความสามารถในการทํากําไร ฐานะการเงนิและความ
เขม้แข็งขององคก์รธรุกจิ ซึง่จะถกูสะทอ้นออกมาในราคาของหุน้ทีม่กีารขึน้หรอืลงในขณะนัน้ๆ 

7. ความเสีย่งจากการลงทนุกระจกุตวั (High Concentration Risk) 

(1) ความเสีย่งจากการลงทนุกระจกุตัวในผูอ้อกตราสารรายใดรายหนึง่ (High Issuer Concentration Risk) 
เกดิจากกองทุนลงทุนในผูอ้อกตราสารรายใดๆ มากกวา่ 10% ของ NAV รวมกัน ซึง่หากเกดิเหตุการณ์ที่
สง่ผลกระทบตอ่การดําเนนิงาน ฐานะการเงนิ หรอืความมั่นคงของผูอ้อกตราสารรายดังกล่าว กองทุนอาจมี
ผลการดําเนนิงานทีผั่นผวนมากกวา่กองทนุทีก่ระจายการลงทนุในหลายผูอ้อกตราสาร 

ทัง้นี ้การลงทนุแบบกระจกุตัวไมร่วมถงึกรณีการลงทนุในทรัพยส์นิดังนี ้ 

1. ตราสารหนีภ้าครัฐไทย 

2. ตราสารภาครัฐตา่งประเทศทีม่กีารจัดอนัดับความน่าเชือ่ถอือยูใ่นอนัดับทีส่ามารถลงทนุได ้

3. เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเทา่เงนิฝากทีผู่รั้บฝากหรอืผูอ้อกตราสารทีม่กีารจัดอันดับความน่าเชือ่ถอือยู่
ในอนัดับทีส่ามารถลงทนุได ้

(2) ความเสีย่งจากการลงทนุกระจกุตัวในหมวดอตุสาหกรรมใดอตุสาหกรรมหนึง่ (Sector Concentration Risk) 
เกดิจากกองทนุลงทนุในบางหมวดอตุสาหกรรมมากกวา่ 20% ของ NAV รวมกัน ซึง่หากเกดิเหตกุารณ์ทีส่ง่ผล
กระทบตอ่อตุสาหกรรมนัน้ กองทนุดังกลา่วอาจมผีลการดําเนนิงานทีผั่นผวนมากกวา่กองทนุทีก่ระจายการลงทนุ
ในหลายหมวดอตุสาหกรรม 
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(3) ความเสีย่งจากการกระจกุตัวลงทนุในประเทศใดประเทศหนึง่ (Country Concentration Risk) เกดิจาก
กองทนุลงทนุในประเทศใดประเทศหนึง่มากกวา่ 20% ของ NAV รวมกัน ทัง้นี้ ไมร่วมถงึการลงทนุในตรา
สารที่ผูอ้อกเสนอขายอยู่ในประเทศไทย ซึง่หากเกดิเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อประเทศดังกล่าว เช่น 
การเมืองเศรษฐกจิ สังคม เป็นตน้ กองทุนดังกล่าวอาจมีผลการดําเนินงานที่ผันผวนมากกว่ากองทุนที่
กระจายการลงทนุในหลายประเทศ 

 

ลกัษณะสําคญัของกองทนุ Jupiter Merian Global Equity Absolute Return Fund 

(Class I USD Accumulation) 
 

ชือ่กองทนุ : Jupiter Merian Global Equity Absolute Return Fund (Class I USD 
Accumulation) 

บรษิทัจดัการ : 

(Management 
Company) 

Jupiter Asset Management Series plc. 

วนัทีจ่ดัต ัง้กองทนุ : 30 มถินุายน พ.ศ. 2552 

ประเภทโครงการ : กองทนุตราสารแหง่ทนุ 

ประเทศทีจ่ดทะเบยีนจดัต ัง้ ไอรแ์ลนด ์

วนัทาํการซือ้ขาย ทกุวันทําการซือ้ขายของกองทนุหลัก 

อายโุครงการ : ไมก่ําหนด 

การจา่ยเงนิปนัผล : 
ไมม่ ี

(เนือ่งจากกองทนุลงทนุใน Class Accumulation Shares ทีไ่มจ่า่ยเงนิปันผล) 

ผูด้แูลผลประโยชน/์ 
ผูเ้ก็บรกัษาทรพัยส์นิ 
ของกองทนุ : 

Citi Depositary Services Ireland DesignatedActivity Company 

1 North Wall Quay,Dublin 1,Ireland 

Bloomberg Ticker : OMEIUSA ID 

Website http://www.jupiteram.com/ 
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ขอ้มลูสทิธปิระโยชนด์า้นประกนัชวีติและสขุภาพ 
 

ผูถ้อืหน่วยลงทนุ กองทนุเปิด ยไูนเต็ด โกลบอล อคิวติี ้แอบโซลทู รเีทริน์ทีจ่ะไดรั้บความคุม้ครองประกนัชวีติและ
สขุภาพ ตามทีก่รมธรรมก์ําหนดดังนี ้

1. คณุสมบตัขิองผูม้สีทิธเิอาประกนั 

1.1 เป็นบคุคลธรรมดา 

1.2 เป็นผูถ้อืหน่วยลงทนุทีอ่ยูใ่นทะเบยีนรายชือ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุโดยมมีลูคา่เงนิลงทนุตัง้แต ่1,000,000 
บาทขึน้ไป หรอืจํานวนอืน่ใดทีบ่รษัิทจัดการจะเปลีย่นแปลงในอนาคตโดยบรษัิทจัดการจะพจิารณามลูคา่
เงนิลงทนุ ตามเลขทีบ่ตัรประจําตัวประชาชนของผูถ้อืหน่วยลงทนุ 

1.3 ตอ้งมอีายรุะหวา่ง 15 – 65 ปี 

1.4 เป็นบคุคลทีบ่รษัิทประกนัถอืวา่มสีขุภาพสมบรูณ์แข็งแรง โดยสทิธคิวามคุม้ครองจะมผีลเมือ่ไดรั้บการ
อนุมัตกิารเอาประกนัจากบรษัิทประกนั 

ผูถ้อืหน่วยลงทนุจะตอ้งยนิยอมเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคล อาทเิชน่ ชือ่นามสกลุ ทีอ่ยู ่ขอ้มลูดา้นสขุภาพ ของผู ้
ถือหน่วยลงทุน หรือขอ้มูลอื่นใดที่เป็นไปตามที่บรษัิทประกันกําหนด ทัง้นี้หากบริษัทจัดการไม่ไดรั้บการ
เปิดเผยขอ้มลูใดๆ บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการปฏเิสธการไดรั้บความคุม้ครองตามกรมธรรมด์ังกลา่ว 

ทัง้นี้ บรษัิทจัดการของสงวนสทิธใินการเปลีย่นแปลงคณุสมบัต ิและเงือ่นไขของผูม้สีทิธเิอาประกันตามความ
เหมาะสม โดยคํานงึถงึและรักษาผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ รวมถงึรักษาผลประโยชน์ของ
กองทุนรวม โดยจะไม่ถอืว่าเป็นการดําเนนิการทีผ่ดิไปจากรายละเอยีดโครงการ และถอืว่าไดรั้บมตจิากผูถ้อื
หน่วยลงทุนแลว้ โดยบรษัิทจัดการจะตดิประกาศดังกลา่วทีสํ่านักงานของบรษัิทจัดการและผูส้นับสนุนการขาย
หรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทนุลว่งหนา้ไมน่อ้ยกวา่ 7 วัน และจะเปิดเผยในเว็ปไซตข์องบรษัิทจัดการ 
 

2. การสิน้สดุความคุม้ครอง 

ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุเป็นผูม้สีทิธเิอาประกนั ผูถ้อืหน่วยลงทนุจะไดรั้บความคุม้ครองนับตัง้แตว่ันทีก่รมธรรม์
มผีลบงัคับ หรอืนับตัง้แตว่ันทีไ่ดรั้บการอนุมัตกิารเอาประกนัจากบรษัิทประกนั และสิน้สดุความคุม้ครอง ในกรณีใด
กรณีหนึง่ดังตอ่ไปนี ้

2.1 เมือ่กรมธรรมส์ ิน้สดุผลบงัคับ 

2.2 เมือ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุพน้สภาพการเป็นผูถ้อืหน่วยลงทนุของกองทนุ 

2.3 เมือ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุเสยีชวีติ 

2.4 เมือ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุมอีายเุกนิกวา่อายสุงูสดุทีก่ําหนดไวข้า้งตน้ 

2.5 เมือ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุขาดคณุสมบตัขิอ้ใดขอ้หนึง่ของคณุสมบตัขิองผูม้สีทิธเิอาประกนัตามขอ้ 1. 

ทัง้นี ้การสิน้สดุความคุม้ครอง ใหเ้ป็นไปตามเงือ่นไขตามปีกรมธรรมห์รอืตามรอบระยะเวลาทีบ่รษัิทประกนักําหนด 

ผูถ้อืหน่วยลงทนุทีม่สีทิธเิอาประกนัจะไดรั้บความคุม้ครองดา้นประกนัชวีติและสขุภาพ โดยมรีายละเอยีด เงือ่นไข 
และความคุม้ครองตามกรมธรรมป์ระกนั 

สทิธปิระโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนทีไ่ดรั้บตามกรมธรรมด์ังกล่าว บรษัิทจัดการไดจั้ดใหเ้พือ่ความคุม้ครองผูถ้อื
หน่วยลงทนุและเพือ่เป็นประโยชนใ์นดา้นการเสรมิสรา้งความมั่นคงของชวีติและสขุภาพ โดยบรษัิทจัดการเป็นผูรั้บ
ภาระการชาํระเบีย้ประกนัทีไ่ดรั้บความคุม้ครองทัง้หมด โดยรวมอยูใ่นคา่ธรรมเนยีมการจัดการ  
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ทัง้นี ้เมือ่กองทนุมอีายคุรบ 1 ปี นับจากวันทีก่องทนุเปิด ยไูนเต็ด โกลบอล อคิวติี ้แอบโซลทู รเีทริน์ จดทะเบยีน
กองทุนเป็นกองทรัพยส์นิ หากบรษัิทจัดการเห็นว่าจะไม่เกดิประโยชน์โดยรวมต่อผูล้งทุน หรือมผีลกระทบต่อ
กองทนุรวม หรอืกรณีคา่ใชจ้า่ยในการชําระเบีย้ประกนัเทา่กบัหรอืมากกวา่คา่ธรรมเนียมการจัดการ ทีบ่รษัิทจัดการ
ไดรั้บหลังหักค่าใชจ้่าย บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการเปลีย่นแปลง ปรับปรุง หรอืเพิม่เตมิเงือ่นไขของสทิธิ
ประโยชน์ความคุม้ครองเงื่อนไขกรมธรรม ์บรษัิทประกัน หรือเงื่อนไขใด ๆ ตามหลักเกณฑท์ี่กฎหมายกําหนด 
รวมถงึยกเลกิสทิธปิระโยชน์ความคุม้ครองชวีติและสขุภาพ โดยถอืว่าไดรั้บความเห็นชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุน
แลว้ โดยบรษัิทจัดการจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทีไ่ดรั้บผลกระทบทราบล่วงหนา้ อย่างนอ้ย 60 วัน โดยในชว่ง
เวลาดังกล่าวครอบคลุมระยะเวลาการเปิดรับซือ้คืนอย่างนอ้ย 1 ครัง้ และในการรับซือ้คืนในช่วงเวลาดังกล่าว
บรษัิทจัดการจะเปิดใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนสามารถขายคนืหน่วยลงทุนโดยไม่คดิค่าธรรมเนียมการรับซือ้คนืหน่วย
ลงทนุ (exit without fee) 

อนึง่ บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการปฏเิสธการใหค้วามคุม้ครองตามกรมธรรมป์ระกนัชวีติและสขุภาพ ในกรณีที่
มีผูถ้ือหน่วยลงทุนมีคุณสมบัตทิี่จะไดรั้บสทิธคิวามคุม้ครองตามกรมธรรม์ แต่มีจํานวนผูถ้ือหน่วยลงทุน ที่มี
คุณสมบัตดิังกล่าวไม่ถงึ 100 คน เฉพาะในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรกโดยจะพจิารณาตามเลขที่บัตร
ประจําตัวประชาชนของผูถ้อืหน่วยลงทุน โดยถอืว่าไดรั้บความเห็นชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ ทัง้นี้ บรษัิท
จัดการจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนที่ไดรั้บผลกระทบทราบล่วงหนา้ อย่างนอ้ย 60 วัน โดยในช่วงเวลาดังกล่าว
ครอบคลุมระยะเวลาการเปิดรับซือ้คนือย่างนอ้ย 1 ครัง้ และในการรับซือ้คนืในชว่งเวลาดังกล่าวบรษัิทจัดการจะ
เปิดใหผู้ถ้ือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนโดยไม่คดิค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (exit 
without fee) 

 วันเริม่ความคุม้ครอง หมายถงึ วันทีก่รมธรรมม์ผีลบงัคับ และวันทีบ่รษัิทประกนัอนุมตัใิหค้วามคุม้ครอง 
หรอืเปลีย่นแปลงแผนความคุม้ครองใหก้บัผูถ้อืหน่วยลงทนุ 

เง ือ่นไขวนัเร ิม่ความคุม้ครอง 

 หากซือ้ภายในวันที ่15 กอ่นเวลา 15.30 น. ของเดอืนนัน้ๆ วันไดรั้บสทิธิค์ุม้ครอง คอื วันที ่1 ของเดอืนถัด
จากเดอืนทีล่งทนุ เชน่ 
ซือ้หน่วยลงทนุวันที ่9 กรกฎาคม 2561 วันไดรั้บสทิธิค์ุม้ครอง คอื วันที ่1 ของเดอืนถัดจากเดอืนทีล่งทนุ  
(1สงิหาคม 2561) 

 หากซือ้หลังจากวันที ่ 15 วันไดรั้บสทิธิค์ุม้ครอง คอื วันที ่1 ของเดอืนนับถัดจากเดอืนทีล่งทนุไปอกี 2 
เดอืน เชน่ 
ซือ้หน่วยลงทนุวันที ่16 กรกฎาคม 2561 วันไดรั้บสทิธิค์ุม้ครอง คอื วันที ่1 ของเดอืนนับถัดจากเดอืนทีล่งทนุไป
อกี 2 เดอืน (1 กนัยายน 2561) 

ทัง้นี ้บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการเปลีย่นแปลงวันเริม่ความคุม้ครองตามความเหมาะสม หรอื ตามดลุยพนิจิ
ของบรษัิทจัดการ 

 ระยะเวลาความคุม้ครอง คอื วันทีก่รมธรรมม์ผีลบงัคับ หรอืวันเริม่ความคุม้ครอง แลว้แตก่รณี ถงึวันสิน้สดุ
ความคุม้ครอง ซึง่จะไมเ่กนิวนัทีก่รมธรรมย์งัใหค้วามคุม้ครองอยู ่

 

คาํถาม – คาํตอบ 

Q : ใครเป็นผูรั้บเอาประกนัภัยใหก้บั กองทนุเปิด ยไูนเต็ด โกลบอล อคิวติี ้แอบโซลทู รเีทริน์ (“กองทนุ”) ในปัจจบุนั 

A : บรษัิทพรเูด็นเชยีล ประกนัชวีติ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 
 
Q : ใครจะไดรั้บความคุม้ครองประกนัชวีติและสขุภาพบา้ง 

A : ผูท้ีม่สีทิธไิดรั้บความคุม้ครองประกนัชวีติและสขุภาพ คอื 

1. เป็นบคุคลธรรมดา 



กองทนุเปิด ยไูนเต็ด โกลบอล อคิวติี ้แอบโซลทู รเีทริน์  20 
 

2. เป็นผูถ้อืหน่วยลงทนุทีอ่ยูใ่นทะเบยีนรายชือ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุโดยมมีลูคา่เงนิลงทนุตัง้แต ่1,000,000 บาทขึน้
ไป หรอืจํานวนอืน่ใดทีบ่รษัิทจัดการจะเปลีย่นแปลงในอนาคต 

3. ตอ้งมอีายรุะหวา่ง 15 – 65 ปี 

4. เป็นบคุคลทีบ่รษัิทประกนัถอืวา่มสีขุภาพสมบรูณ์แข็งแรง โดยสทิธคิวามคุม้ครองจะมผีลเมือ่ไดรั้บการอนุมัตกิาร
เอาประกนัจากบรษัิทประกนั 

กรณีบรษัิทประกนัไมอ่นุมัตกิารเอาประกนัให ้ผูถ้อืหน่วยลงทนุจะไมไ่ดรั้บทัง้แผนประกนัชวีติและสขุภาพ 

ทัง้นี ้บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการเปลีย่นแปลงคณุสมบัต ิและเงือ่นไขของผูม้สีทิธเิอาประกนัตามความเหมาะสม 
โดยคํานงึถงึและรักษาผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ รวมถงึรักษาผลประโยชน์ของกองทุนรวม 
โดยจะไมถ่อืวา่เป็นการดําเนนิการทีผ่ดิไปจากรายละเอยีดโครงการ และถอืวา่ไดรั้บมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทนุแลว้ 
โดยบรษัิทจัดการจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทราบทางเว็ปไซตข์องบรษัิทจัดการ 
 
Q : ผูถ้อืหน่วยลงทนุจะไดรั้บความคุม้ครองเมือ่ไร 

A : ผูถ้อืหน่วยลงทนุจะไดรั้บความคุม้ครองประกนัชวีติและสขุภาพตามกรณีดังตอ่ไปนี ้

- กรณีซือ้หน่วยลงทนุ ณ IPO และมลูคา่เงนิลงทนุเป็นไปตามเงือ่นไขทีก่ําหนด จะไดรั้บความคุม้ครองภายใน 
20 วัน หลังจากสิน้สดุวัน IPO 

 

ตัวอยา่ง ผูถ้อืหน่วยลงทนุทีซ่ือ้ / สับเปลีย่นเขา้กองทนุเปิด ยไูนเต็ด โกลบอล อคิวติี ้แอบโซลทู รเีทริน์ ในชว่ง
IPO และสง่เอกสารครบถว้น และไมไ่ดข้ายคนืหน่วยลงทนุ ผูถ้อืหน่วยลงทนุจะไดรั้บความคุม้ครองภายใน 20 
วัน หลังจากสิน้สดุวัน IPO 

 

 

 

 

 

วันที ่9-16 มถินุายน 2561 (โดยประมาณ) 

- กรณีทีซ่ือ้หน่วยลงทนุภายหลัง IPO  
ผูถ้อืหน่วยลงทนุสามารถซือ้ / สบัเปลีย่นเขา้กองทนุเปิด ยไูนเต็ด โกลบอล อคิวติี ้แอบโซลทู รเีทริน์ ได ้
ทกุวันทําการ และมลูคา่เงนิลงทนุเป็นไปตามเงือ่นไขทีก่ําหนดจะไดรั้บความคุม้ครองในวันทีต่ามเงือ่นไขวัน
เริม่ความคุม้ครอง 

 

- สิน้สดุความคุม้ครอง ณ วันทีไ่ดรั้บการยนืยันจากบรษัิทจัดการถงึการขายคนืหน่วยลงทนุทัง้หมดของผูถ้อื
หน่วยลงทุน หรอืมูลค่าเงนิลงทุนคงเหลอืนอ้ยกว่า 1,000,000บาท โดยวันสิน้สดุความคุม้ครองจะเป็น
วันที ่1 ของเดอืนถัดจากเดอืนทีข่ายคนืหน่วยลงทุน เวลา 0.00 น. ตามรอบระยะเวลาทีบ่รษัิทประกัน
กําหนด หรอืการสิน้สดุขอ้ตกลงการคุม้ครองประกนัชวีติกลุม่ ระหวา่งบรษัิทจัดการกบับรษัิทประกนั 

 

 

 

 

IPO 

ระยะเวลาไดร้บัความคุม้ครอง 

6 กรกฎาคม 2561 

20 วนั หลงัจากวนัที ่16 
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ตวัอยา่ง เร ือ่งเกณฑผ์ูม้สีทิธ ิเ์อาประกนั ทีม่อีายรุะหวา่ง 15-65 ปี สรปุดงันี ้

1. สําหรับเด็ก  

จะตอ้งมอีายคุรบ 15 ปีบรบิรูณ์ ในวันไดรั้บสทิธิค์ุม้ครอง  

ตัวอยา่ง 

• เด็กชาย ก. เกดิวันที ่15 ก.ค. 2546 ซือ้กองทนุในชว่ง IPO 9-16 ม.ิย. 2561* (เดอืนม.ิย. 2561) จะไมไ่ด ้
รับสทิธิค์ุม้ครองประกนัชวีติ เนือ่งจาก อายยุังไมค่รบ 15 ปีบรบิรูณ์ ในวันทีไ่ดรั้บสทิธิค์ุม้ครอง (1 ก.ค. 2561) 
 
• เด็กชาย ก. เกดิวันที ่15 พ.ย. 2546 ซือ้กองทนุในวันที ่1 ต.ค. 2561 จะไมไ่ดรั้บสทิธิค์ุม้ครองประกันชวีติ 
เนือ่งจาก อายยุังไมค่รบ 15 ปีบรบิรูณ์ ในวันทีไ่ดรั้บสทิธิค์ุม้ครอง (1 พ.ย. 2561) 
 
• เด็กชาย ก. เกดิวันที่ 15 ก.ย. 2546 ซือ้กองทุนในวันที่1 ต.ค. 2561 จะไดรั้บสทิธิค์ุม้ครองประกันชวีติ 
เนือ่งจาก อายคุรบ 15 ปีบรบิรูณ์ ในวันทีไ่ดรั้บสทิธิค์ุม้ครอง (1 พ.ย. 2561) 
 
2. สําหรับผูใ้หญ ่
จะตอ้งมอีายไุม่เกนิ 65 ปี โดยคํานวณนับตามปีปฎทินิ (เอาปีเกดิมาหักลบกับปีทีก่ําหนดสทิธิ)์ ในวันไดรั้บสทิธิ์
คุม้ครอง   
 
ตัวอยา่ง 
• นาย ข. เกดิวันที ่15 ม.ิย. 2496  ซือ้กองทนุในชว่ง IPO9-16 ม.ิย. 2561* (เดอืนม.ิย. 2561) จะไดรั้บสทิธิ์
คุม้ครองประกนัชวีติ เนือ่งจาก อายยุังไมเ่กนิ 65 ปี ตามปีปฏทินิ ในวันทีไ่ดรั้บสทิธิค์ุม้ครอง (1 ก.ค. 2561) 

ทัง้นี ้ความคุม้ครองการรับสทิธิป์ระโยชนจ์ากประกนัชวีติของนาย ข. จะดํารงอยูต่ลอดปี (1 ก.ค. 2561-30 ม.ิย. 2562)
แมว้า่ในระหวา่งนัน้ นาย ข. จะมอีายเุกนิ 65 ปีไปแลว้ก็ตามและในปีถัดไป (1 ก.ค. 2562-30 ม.ิย. 2563) นายข. 
จะไมไ่ดรั้บความคุม้ครองการรับสทิธิป์ระโยชนจ์ากประกนัชวีติแลว้  
 
• นาย ข. เกดิวันที ่31 ธ.ค. 2496  ซือ้กองทนุในวันที ่1 ก.ย. 2561 จะไดรั้บสทิธิค์ุม้ครองประกนัชวีติ เนื่องจาก 
อายยุังไมเ่กนิ 65 ปี ตามปีปฏทินิ ในวันทีไ่ดรั้บสทิธิค์ุม้ครอง (1 ต.ค. 2561) 

ทัง้นี้ ความคุม้ครองการรับสทิธิป์ระโยชน์จากประกันชวีติของนาย ข. จะดํารงอยูต่ลอด (1 ต.ค. 2561-30 ม.ิย. 
2562) แมว้า่ในระหวา่งนัน้ นาย ข. จะมอีายเุกนิ 65 ปีไปแลว้ก็ตาม 
 

ในปีถดัไป (รอบ 1 ก.ค. 2562) นาย ข. จะไมไ่ดร้บัสทิธิป์ระโยชนจ์ากประกนัชวีติ เนือ่งจากอายุเกนิ 
65 ปีตามปีปฎทินิ 
 
หมายเหต:ุ * วันทีด่ังกลา่วอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้
 

Q : ผูถ้อืหน่วยลงทนุจะไดรั้บความคุม้ครองชวีติเป็นจํานวนเงนิเทา่ไร 

A : คุม้ครองการเสยีชวีติทกุกรณี จํานวน 10,000 บาท 

(ขอ้ยกเวน้เป็นไปตามเงือ่นไขกรมธรรม)์ 
Q : ผูถ้อืหน่วยลงทนุจะไดรั้บความคุม้ครองสขุภาพเป็นจํานวนเงนิเทา่ไร 

A : ความคุม้ครองสขุภาพทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุจะไดรั้บคอื  
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ความคุม้ครองการชดเชยคา่รักษาพยาบาลตามแผนความคุม้ครอง ซึง่มทัีง้หมด 4 แผน แผนประกนัสขุภาพ โดย 

ความคุม้ครอง 
จาํนวนเงนิเอาประกนั 

แผน 1 แผน 2 แผน 3 แผน 4 

เงนิลงทนุ 
1 ลา้นบาท 
แตไ่มถ่งึ 5 
ลา้นบาท 

5 ลา้นบาท 
แตไ่มถ่งึ 10 
ลา้นบาท 

10 ลา้นบาท
แตไ่มถ่งึ 20 
ลา้นบาท 

20 ลา้น
บาทขึน้ไป 

ประกนัชวีติ คุม้ครองเสยีชวีติทกุกรณี     

ตลอดเวลา 24 ชัว่โมง ทกุสถานทีั่วโลก ยกเวน้การฆา่ตวัตายใน
ปีแรก หรอืถกูผูรั้บผลประโยชนฆ์า่ตายโดยเจตนา 

10,000 10,000 10,000 10,000

การรกัษาพยาบาลในโรงพยาบาล หรอื                   
สถานพยาบาลเวชกรรม (ผูป่้วยใน) ผลประโยชนต์อ่การเจ็บป่วย (ตอ่คร ัง้/โรค) 

1) คา่หอ้ง คา่อาหาร ประจาํวนั และคา่บรกิารใน
โรงพยาบาล 

    

- คา่หอ้งผูป่้วยปกต ิตอ่วนั (สงูสดุไมเ่กนิ 31 วนั) 2,000 4,000 5,000 7,500

- คา่หอ้งผูป่้วยหนัก ตอ่วนั (สงูสดุไมเ่กนิ 7 วนั) 4,000 8,000 10,000 15,000

(จํานวนวนัคุม้ครองของคา่หอ้งผูป่้วยปกตแิละคา่หอ้ง
ผูป่้วยหนัก รวมสงูสดุไมเ่กนิ 31 วนั) 

 

2) คา่รกัษาพยาบาลอืน่ๆ  

- คา่รักษาพยาบาลอืน่ๆ รวมคา่บรกิารพยาบาล              
(รวมการรักษาตอ่เนือ่งภายใน 31 วนั) 

12,000 30,000 35,000 40,000

- คา่รถพยาบาลฉุกเฉนิ (รวมอยูใ่นคา่รักษาพยาบาลอืน่ๆ) 2,000 4,000 5,000 7,500

3) คา่รกัษาโดยการผา่ตดั  

- คา่แพทยผ์า่ตดัและหตัถการ (จา่ยตามจรงิ) 12,000 40,000 50,000 75,000

4) คา่ธรรมเนยีมดแูลโดยแพทย ์  

- คา่แพทยต์รวจรักษาตอ่วนั (1 ครัง้ตอ่วนั / สงูสดุไมเ่กนิ 31 วนั) 350 900 1,000 1,200

5) คา่ปรกึษาแพทยผ์ูเ้ชีย่วชาญเฉพาะโรค  

- คา่ปรกึษาแพทยผ์ูเ้ชีย่วชาญเฉพาะโรค 

กรณีไมม่กีารผา่ตดั (จา่ยแยกจาก คา่รักษาพยาบาลอืน่ๆ) 

2,200 5,000 6,000 7,000

- คา่ปรกึษาแพทยผ์ูเ้ชีย่วชาญเฉพาะโรค 

กรณีมกีารผา่ตดั (จา่ยแยกจาก คา่รักษาพยาบาลโดยการผา่ตดั) 

2,200 5,000 6,000 7,000

6) คา่รกัษาพยาบาลฉุกเฉนิขณะเป็นผูป่้วยนอก 
(เนือ่งจากอบุตัเิหต)ุ 

 

- คา่รักษาพยาบาลอบุตัเิหตฉุุกเฉนิ ขณะเป็นผูป่้วยนอก 
ภายในเวลา 24 ชม.รวมการรักษาตอ่เนือ่งภายใน 31 วนั  
(จา่ย แยกจาก คา่รักษาพยาบาลอืน่ๆ) 

2,200 5,000 6,000 7,000

การรกัษาพยาบาลทีไ่มไ่ดอ้ยูร่กัษาตวัในโรงพยาบาล 
(ผูป่้วยนอก) 

 

- คา่รักษาพยาบาลแบบผูป่้วยนอก (สงูสดุไมเ่กนิ 1 ครัง้ตอ่วนั 
30 ครัง้ตอ่ปี) 

1,000 3,000 3,500 4,000
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 ตัวอยา่งเชน่ นาย ก. ลงทนุในกองทนุเปิด ยไูนเต็ด โกลบอล อคิวติี ้แอบโซลทู รเีทริน์ ครัง้แรก 1,000,000บาท 

- นาย ก. จะไดรั้บความคุม้ครองในแผนที ่1 

- ตอ่มา นาย ก. ลงทนุเพิม่ 4,000,000บาท ความคุม้ครองจะเปลีย่นจากแผนที ่1 เป็นแผนที ่2 

- ความคุม้ครองตามทัง้ 4 แผน จะคํานวณจากเงนิลงทนุทีเ่พิม่ขึน้หรอืลดลง 
 

 กรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุมมีูลคา่เงนิลงทนุมากกวา่ 1,000,000 บาท แตไ่มไ่ดรั้บการอนุมัตเิอาประกัน ผูถ้อื
หน่วยลงทนุจะไมไ่ดรั้บแผนความคุม้ครองชวีติและสขุภาพใดๆเลย 

 

Q :  ผูถ้อืหน่วยลงทนุสามารถเปลีย่นแปลงแผนความคุม้ครองประกนัชวีติและสขุภาพไดห้รอืไม ่

A : ผูถ้อืหน่วยลงทนุสามารถเปลีย่นแปลงแผนความคุม้ครองไดต้ามมลูคา่เงนิลงทนุทีเ่ปลีย่นแปลงไป 

- ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุซือ้หน่วยลงทนุหรอืขายหน่วยลงทนุ บรษัิทจัดการจะแจง้ขอ้มลูของผูถ้อืหน่วย
ลงทนุไปยังบรษัิทประกนัเพือ่ดําเนนิการปรับปรุงแผนความคุม้ครองสขุภาพของผูถ้อืหน่วยลงทนุตามรอบ
ระยะเวลาทีบ่รษัิทจัดการกําหนด เชน่ ทกุ 1 เดอืน (โดยประมาณ) 

- หากกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนซือ้หรอืสับเปลีย่นเขา้กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล อคิวติี ้แอบโซลูท รเีทริ์
นซึง่ทําใหม้กีารปรับแผนทีไ่ดรั้บความคุม้ครองเพิม่ขึน้ ผูถ้อืหน่วยลงทนุจะไดรั้บความคุม้ครองในแผนที่
สงูกวา่เมือ่บรษัิทประกนัไดอ้นุมัตกิรมธรรม ์

- กรณีผูถ้อืหน่วยลงทุนสิน้สดุสมาชกิภาพและกลับเขา้มาใหม่ ผูถ้อืหน่วยลงทุนจะไดรั้บความคุม้ครอง
เมือ่บรษัิทประกนัไดอ้นุมัตกิรมธรรม ์

 

Q : แผนความคุม้ครองทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุจะไดรั้บคํานวณอยา่งไร ในกรณีทีม่บีญัชผีูถ้อืหน่วยลงทนุหลายบญัช ี

A : การคํานวณวงเงนิคุม้ครองจะพจิารณาหน่วยลงทนุตามเลขทีบ่ตัรประชาชนของผูถ้อืหน่วยลงทนุ เชน่ กรณีทีผู่ ้
ถอืหน่วยลงทุนมกีารลงทุนในกองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล อคิวติี ้แอบโซลูท รีเทริน์ มากกว่า 1 เลขทีผู่ถ้ือ
หน่วยลงทุน บรษัิทจะนับจํานวนหน่วยลงทุนรวม เพื่อนํามาคดิแผนประกันตามหมายเลขบัตรประชาชนนั้นๆ 
ยกตัวอยา่งเชน่  

- นาย ก. ลงทนุในกองทนุ เลขทีผู่ถ้อืหน่วย 1111111 จํานวน 1,000,000 บาท 

- นาย ก. ลงทนุในกองทนุ เลขทีผู่ถ้อืหน่วย 1111112 จํานวน 1,000,000 บาท 

บรษัิทประกันจะใหค้วามคุม้ครองนาย ก. ตามแผน 1 ซึง่คํานวณจากจํานวนเงนิลงทนุรวม = 1,000,000 + 
1,000,000 บาท = 2,000,000  
 
Q : หากเปิดบญัชเีพือ่..../และหรอื....ใครจะเป็นผูไ้ดรั้บความคุม้ครองประกนัชวีติและสขุภาพ 

A : กรณีผูถ้อืหน่วยลงทนุเปิดบัญชใีนลักษณะบัญชเีพือ่..../และหรอื...จะนับจํานวนเงนิคุม้ครองจากเลขทีบ่ัตร
ประชาชนของชือ่บคุคลแรกในคําขอเปิดบัญชกีองทนุ เชน่ “นาย ก.เพือ่ ด.ช. ข” / “นาย ก. และหรอืนาง ข.” 
ใหนั้บความคุม้ครองทีช่ ือ่บคุคลแรก คอื นาย ก. เป็นตน้ 

 
Q : หากเปิดบญัช.ี....โดย.... เชน่ นาย ก. โดย นาย ข. ใครจะเป็นผูไ้ดรั้บความคุม้ครองประกนัชวีติและสขุภาพ 

A : ผูม้สีทิธไิดรั้บความคุม้ครองตามกรมธรรม ์คอื นาย ข. 
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Q : กรณีผูถ้อืหน่วยลงทนุโอนหน่วยลงทนุ ผูถ้อืหน่วยลงทนุเดมิยังจะไดรั้บความคุม้ครองตามแผนประกนัสขุภาพ 
/ ประกนัชวีติหรอืไม ่

A : ผูถ้อืหน่วยลงทุนเดมิจะไม่ไดรั้บความคุม้ครองตามแผนประกันสขุภาพและประกันชวีติเดมิ เนื่องจากขาด
คุณสมบัตไิม่ไดเ้ป็นผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้และความคุม้ครองดังกล่าวจะไม่ถูกโอนไปใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทีรั่บ
โอนมาหน่วยลงทนุแทน (ไมไ่ดส้ทิธปิระกนั) 

ตวัอยา่ง 

Q : กรณีนาย ก. โอนหน่วยลงทนุใหน้าย ข. แลว้นายข. ไดซ้ือ้หน่วยลงทนุเพิม่เตมิ 

A : นาย ก. จะไมไ่ดรั้บความคุม้ครองตามแผนประกนัสขุภาพและประกนัชวีติเดมิ โดยนาย ก.จะถกูตัดสทิธปิระกนั
ตามรอบ แตห่าก นาย ก. ยังคงเหลอืหน่วยลงทนุเป็นไปตามแผนความคุม้ครอง นาย ก.จะยังคงไดรั้บความคุม้ครอง
ตามเงือ่นไขทีก่ําหนดไว ้โดยคดิจากเงนิลงทนุสว่นทีเ่หลอื และสว่นทีโ่อนใหน้าย ข.ความคุม้ครองดังกลา่วจะไม่
ถกูโอนไปใหน้ายข. ในสว่นทีรั่บโอน อย่างไรก็ตามนายข. จะไดรั้บความคุม้ครองตามแผนประกันสขุภาพและ
ประกนัชวีติในสว่นทีไ่ดซ้ือ้หน่วยลงทนุเพิม่เตมิ หากเขา้เงือ่นไขหลักเกณฑท์ีจ่ะไดรั้บความคุม้ครอง 
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Q : กรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุตอ้งการใชส้ทิธติามทีไ่ดรั้บความคุม้ครองตามแผนประกนัสขุภาพตอ้งทําอยา่งไร 

A : ผูถ้อืหน่วยลงทนุสามารถใชส้ทิธติามทีไ่ดรั้บความคุม้ครองตามแผนสขุภาพได ้โดยปฏบิตัดิังนี ้
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1) การบรกิารปกต ิ(Reimbursement)  

สมาชกิผูเ้อาประกันภัยสามารถเขา้รับการรักษาพยาบาลตามแผนการประกันภัยทีไ่ดรั้บความคุม้ครองได ้
ตามสถานพยาบาลทีถู่กตอ้งตามกฎหมายทุกแห่ง ทัง้ของรัฐบาลและเอกชน โดยจะตอ้งสํารองจ่ายค่า
รักษาพยาบาลไปกอ่น และนําเอกสารตา่งๆเบกิเงนิชดเชย โดยมวีธิปีฏบิตัดิังนี ้

 

กรณีผูป่้วยใน ตอ้งนอนพักรักษาพยาบาลเป็นเวลาตอ่เนือ่งไมน่อ้ยกวา่ 6 ชัว่โมง จะตอ้งปฏบิตัดิังนี ้

1) กรอกรายละเอยีดลงในแบบฟอรม์เรยีกรอ้งสนิไหมอบุัตเิหตหุรอืคา่รักษาพยาบาลผูป่้วยใน ไดแ้ก ่ขอ้มลู
สมาชกิผูเ้อาประกันภัย การเจ็บป่วย หรือประสบอุบัตเิหตุแลว้แต่กรณีใหค้รบถว้นโดยละเอยีดและ
ลายมอืชือ่ 

2) ใหแ้พทยผ์ูทํ้าการรักษาพยาบาลกรอกรายละเอยีดเกีย่วกับการรักษา คณุวุฒ ิเลขทีใ่บประกอบเลขศลิป์ 
และประทับตราโรงพยาบาล 

3) ยืน่แบบฟอร์มทีก่รอกรายละเอยีดแลว้ขา้งตน้ พรอ้มหลักฐานการจ่ายเงนิ ใบเสร็จรับเงนิ (ตน้ฉบับ) 
รายละเอยีดคา่ใชจ้่ายตา่งๆ เชน่ คา่หอ้ง คา่ยา คา่ผ่าตัด และอืน่ๆ และนําสง่มายังบรษัิทประกันตอ่ไป 
โดยใบรับรองแพทย ์และหลักฐานขา้งตน้นี้ บรษัิทประกันกําหนดใหใ้ชเ้ป็นภาษาไทยหรอืภาษาอังกฤษ
เทา่นัน้ 

 
2) การใชบ้ตัรประจําตวัสมาชกิประกนัภยักลุม่ 

หลกัเกณฑก์ารใชบ้ตัรประจําตวัสมาชกิประกนัภยักลุม่ 

บตัรประจําตัวสมาชกิกลุม่ออกใหโ้ดย บรษัิท พรเูด็นเชยีล ประกนัชวีติ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) สามารถ
ใชรั้บบริการจากสถานพยาบาลที่บริษัทประกันไดทํ้าสัญญาไวเ้ท่านั้น และใชใ้นกรณีเขา้รับการ
รักษาพยาบาลในฐานะผูป่้วยและผูป่้วยในนอกของโรงพยาบาล โดยใชร้่วมกับบัตรทีท่างราชการออกให ้
เชน่ บตัรประจําตัวประชาชน 
 
คณุสมบตัขิองผูม้สีทิธ ิใ์ชบ้ตัรประจําตวัสมาชกิประกนัภยักลุม่ 

สมาชกิผูเ้อาประกันภัยทีไ่ดรั้บความคุม้ครองการประกันสขุภาพกลุม่ภายใตก้รมธรรมป์ระกันชวีติกลุม่ทีทํ่า
ไวก้บั บรษัิท พรเูด็นเชยีล ประกนัชวีติ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 

 หากผูใ้ดพน้สภาพจากการเป็นสมาชกิ สทิธิก์ารใชบ้ตัรประจําตัวสมาชกิประกนัภัยกลุม่ของสมาชกิจะ
หมดไปทันทนัีบตัง้แตว่ันทีพ่น้สภาพการเป็นสมาชกิ 

 หา้มนําบตัรประจําตัวสมาชกิประกนัภัยกลุม่ไปใหผู้อ้ืน่ใชแ้ทนโดยเด็ดขาด 
 
 ประโยชนท์ีไ่ดร้บัจากบตัรประจําตวัสมาชกิประกนัภยักลุม่ 

 บรษัิทประกัน ไดอ้อกบัตรประจําตัวสมาชกิประกันภัยกลุ่มเพื่ออํานวยความสะดวกใหแ้กส่มาชกิที่
ไดรั้บความคุม้ครองการประกนัสขุภาพกลุม่ โดยสมาชกิไมต่อ้งจา่ยคา่รักษาพยาบาลในสทิธปิระโยชน์
ทีพ่งึเบกิไดจ้ากบรษัิทประกนั 

 บัตรประจําตัวสมาชกิประกันภัยกลุ่มเป็นบัตรทีบ่รษัิทประกัน ไดทํ้าสัญญากับสถานพยาบาลต่างๆ 
ตามทีร่ะบไุวเ้ทา่นัน้ หากมสีว่นเกนิสทิธิ ์สมาชกิผูเ้อาประกนัภัยจะตอ้งเป็นผูช้ําระใหแ้กส่ถานพยาบาล
ทันท ี

 
ข ัน้ตอนการใชบ้ตัรประจําตวัสมาชกิประกนัภยักลุม่ 

 ใหส้มาชกิผูเ้อาประกนัภัยแสดงบัตรประจําตัวสมาชกิประกนัภัยกลุม่ พรอ้มบัตรประชาชนแกเ่จา้หนา้ที่
ของสถานพยาบาลทกุครัง้กอ่นเขา้รับการรักษาพยาบาล 

 กรอกแบบฟอรม์เรยีกรอ้งคา่รักษาพยาบาลใหโ้รงพยาบาลเมือ่ถงึขัน้ตอนชาํระคา่รักษาพยาบาล 
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 เมือ่การรักษาพยาบาลเสร็จสิน้ ใหต้รวจสอบค่าใชจ้่ายรักษาพยาบาล และรายละเอยีดการรักษาว่า
ถกูตอ้งหรอืไม ่กรณีถูกตอ้งใหพ้นักงานลงลายมอืชือ่ในใบแจง้หนี้ พรอ้มทัง้ชําระค่ารักษาพยาบาล
ในสว่นเกนิสทิธิ ์(ถา้ม)ี 

 
 
 ภาระความรบัผดิชอบของผูถ้อืบตัรประจําตวัสมาชกิผูเ้อาประกนัภยักลุม่ / ผูถ้อืกรมธรรม ์

 สมาชกิผูเ้อาประกันภัยจะไดรั้บความคุม้ครองประกันสุขภาพกลุ่มตามสทิธปิระโยชน์ที่ระบุไวใ้น
กรมธรรมป์ระกันชวีติกลุม่ทีผู่ถ้อืกรมธรรมไ์ดทํ้าไวใ้หแ้กส่มาชกิผูเ้อาประกันภัยเทา่นัน้ ในกรณีทีค่่า
รักษาพยาบาลเกนิสทิธิ ์หรือ สาเหตุการเขา้รับการรักษาอยู่นอกเหนือขอบเขตความคุม้ครอง 
สมาชกิผูเ้อาประกันภัยจะตอ้งรับผดิชอบชําระคา่รักษาพยาบาลในสว่นคา่รักษาพยาบาลทีเ่กนิสทิธิ ์
หรอืรับผดิชอบคา่รักษาพยาบาลทัง้หมด กรณีอยูน่อกขอบเขตความคุม้ครอง 

 สมาชกิผูเ้อาประกันภัยทีห่มดสทิธิใ์ชบ้ัตรประจําตัวสมาชกิประกันภัยกลุม่ไมว่า่สาเหตใุดก็ตาม หรอื
นําไปใหผู้อ้ืน่ใชส้ทิธิแ์ทน ผูถ้อืกรมธรรมห์รอืสมาชกิผูเ้อาประกนัภัยตอ้งรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ที่
เกดิขึน้ รวมทัง้ความเสยีหายทัง้หมดทีเ่กดิขึน้แกท่างบรษัิทประกนั 

 บตัรหาย-ชาํรดุ ขอใหแ้จง้ทางบรษัิทประกนั เพือ่ดําเนนิการออกบตัรใหม ่
 
3) สทิธติา่งๆ ทีอ่าจจะสามารถใชใ้นการเบกิรว่มได ้

เพือ่ใหท้า่นสามารถใชส้ทิธกิารเรยีกรอ้งคา่รักษาพยาบาลสงูสดุตามสทิธทิีแ่ทจ้รงิ ทา่นสามารถนําสทิธิ์
การเรยีกรอ้ง คา่รักษาพยาบาล จากการประกนัสขุภาพมาใชร้ว่มกบัสทิธิต์า่งๆดังตอ่ไปนี ้(ถา้ม)ี 

1. การประกนัสงัคม (ขอ้มลูเพิม่เตมิ : www.sso.go.th) 
2. กองทนุเงนิทดแทน (ขอ้มลูเพิม่เตมิ : www.sso.go.th) 
3. คูส่มรส บดิา มารดา เป็นขา้ราชการ 
4. มปีระกนัชวีติสว่นตัว 
5. พรบ.บคุคลทีส่าม 

 
หมายเหต:ุ หากใชใ้บเสร็จสว่นเกนิสทิธิป์ระกันสงัคม หรอืกองทนุเงนิทดแทน ใหส้ถานพยาบาลระบวุา่
เป็นสว่นเกนิสทิธิใ์ด และแนบรายละเอยีดการเบกิจา่ยดว้ยทกุครัง้ 
 
 สําเนาใบเสร็จรับเงนิไม่สามารถนํามาใชเ้ป็นหลักฐานการเรยีกรอ้งค่ารักษาพยาบาลได ้ไม่ว่ากรณีใดๆ 
เวน้แต ่สําเนาดังกลา่วเกดิจากการเรยีกรอ้งค่ารักษาพยาบาลผ่านหน่วยงานราชการกอ่นและไดรั้บการ
รับรองสําเนาจากหน่วยงานราชการนั้นๆ พรอ้มแนบหลักฐานการเบิกจ่าย เช่น การเรียกรอ้งค่า
รักษาพยาบาลจากประกนัสงัคมกองทนุเงนิทดแทน เป็นตน้ 

 หากตอ้งการใบเสร็จรับเงนิฉบับจรงิคนืเพือ่ใชใ้นการเรยีกรอ้งสนิไหมจากประกันสขุภาพสว่นตัว โปรด
แจง้มาพรอ้มกบัเอกสารทีท่า่นสง่มาเรยีกรอ้งคา่รักษาพยาบาล 

 

Q :  ชอ่งทางทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุสามารถสอบถามขอ้มลูเกีย่วกบัประกนัชวีติและประกนัสขุภาพ 

A :  ผูถ้อืหน่วยลงทนุสามารถตดิตอ่กบัทางบรษัิทประกนัดังนี ้

 บรษัิท พรเูด็นเชยีล ประกนัชวีติ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 

 แผนกบรกิาร การประกนัชวีติกลุม่ โทรศัพท ์0-2352-8673 ถงึ 4 

 ศนูยบ์รกิารลกูคา้พรเูด็นเชยีล โทรศัพท ์1621 

 วันจันทร ์– ศกุร ์เวลา 8.30 – 19.00 น. 

 วันเสาร ์เวลา 8.30 – 16.00 น. 

 อเีมล ์: DSSC-GrpCorp@prudential.co.th หรอืhotline@prudential.co.th 
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Q : ความคุม้ครองตามแผนประกนัสขุภาพของกองทนุ ยกเวน้ความคุม้ครองกรณีใดบา้ง 

A : บรษัิทประกนัจะไมจ่า่ยผลประโยชนต์ามขอ้ยกเวน้ทีก่รมธรรมป์ระกนักําหนด ในกรณีตอ่ไปนี ้

1. ประกนัชวีติ 

บรษัิทประกนัจะไมจ่า่ยเงนิตามกรมธรรมน์ี ้เมือ่ปรากฏวา่ 

1.1 ผูถ้อืหน่วยลงทนุฆา่ตัวตาย (กระทําอัตวนิบิาตกรรม) ดว้ยใจสมัครภายใน 1 ปี นับแตว่ันเขา้ร่วมการ
ประกนัภัย 

1.2 ผูถ้อืหน่วยลงทนุถกูผูรั้บผลประโยชนฆ์า่ตายโดยเจตนา 

 
2. ขอ้ยกเวน้การประกนัสขุภาพกลุม่แบบผูป่้วยใน 

การประกันภัยตามสัญญาเพิม่เตมินี้ไม่คุม้ครอง ค่าใชจ้่ายจากการรักษาพยาบาลหรอืความเสยีหายที่
เกดิจากการบาดเจ็บหรอืเจ็บป่วย (รวมทัง้โรคแทรกซอ้น) อาการ หรอืภาวะความผดิปกตทิีเ่กดิจาก 

2.1 โรคเรือ้รัง การเจ็บป่วยหรือการบาดเจ็บทีม่ไิดรั้กษาใหห้ายกอ่นวันทําสัญญาประกันภัย การตรวจ
รักษาภาวะทีเ่ป็นมาแตก่ําเนดิ (Congenital) หรอืปัญหาดา้นการพัฒนาการ หรอืโรคทางพันธกุรรม 

2.2 การตรวจรักษา หรอืการผ่าตัดเพือ่เสรมิสวย หรอืการแกปั้ญหาผวิพรรณ สวิ ฝ้า กระ รังแค ผมร่วง 
หรอืการควบคมุน้ําหนักตัว หรอืการผ่าตัดอันมลีักษณะเลอืกได ้ เวน้แตเ่ป็นการตกแตง่บาดแผลอัน
เนือ่งมาจากอบุตัเิหตทุีไ่ดรั้บความคุม้ครอง 

2.3 การตัง้ครรภ ์แทง้บตุร ทําแทง้ การคลอดบตุร โรคแทรกซอ้นจากการตัง้ครรภ ์การแกไ้ขปัญหาการมี
บตุรยาก (รวมถงึการสบืวเิคราะหแ์ละการรักษา) การทําหมัน หรอืการคมุกําเนดิ 

2.4 โรคเอดส ์หรอืกามโรค หรอืโรคตดิตอ่ทางเพศสมัพันธ ์

2.5 การตรวจรักษา หรอืการป้องกัน การใชย้า หรอืสารต่างๆ เพือ่การชะลอความเสือ่มของวัย หรอืการ
ใหฮ้อรโ์มนทดแทนในวัยใกลห้มดหรอืหมดระด ูการเสือ่มสมรรถภาพทางเพศในหญงิหรอืชาย การ
รักษาความผดิปกตทิางเพศและการแปลงเพศ 

2.6 การตรวจสขุภาพท่ัวไป การรอ้งขอเขา้อยูรั่กษาตัวในโรงพยาบาล หรอืสถานพยาบาลเวชกรรม หรอืรอ้ง
ขอการผ่าตัด การพักฟ้ืน หรือการพักเพื่อการฟ้ืนฟูหรือการรักษาโดยวธิีใหพั้กอยู่เฉยๆ การตรวจ
วเิคราะหเ์พือ่หาสาเหตใุดๆ ทีไ่มเ่กีย่วขอ้งโดยตรงกบัการเขา้รักษาในโรงพยาบาล หรอืสถานพยาบาล
เวชกรรม หรอืคลนีคิ การตรวจวนิจิฉัยการบาดเจ็บหรอืการเจ็บป่วย การรักษาหรอืตรวจวเิคราะหเ์พื่อ
สาเหต ุซึง่ไมใ่ชค่วามจําเป็นทางการแพทย ์หรอืไมเ่ป็นมาตรฐานทางการแพทย ์

2.7 การตรวจรักษาความผดิปกตเิกีย่วกับสายตา การทําเลสคิ คา่ใชจ้่ายสําหรับอปุกรณ์เพือ่ชว่ยในการ
มองเห็นหรอืการรักษาความผดิปกตขิองการมองเห็น 

2.8 การตรวจรักษา หรอืผา่ตัด เกีย่วกบัฟัน หรอืเหงอืก การทําฟันปลอม การครอบฟัน การรักษารากฟัน 
อดุฟัน การจัดฟัน ขดูหนิปนู ถอนฟัน การใสร่ากฟันเทยีม ยกเวน้ในกรณีจําเป็นอันเนื่องมาจากการ
บาดเจ็บโดยอบุตัเิหต ุทัง้นีไ้มร่วมคา่ฟันปลอมและการครอบฟันและการรักษารากฟันหรอืใสร่ากเทยีม 

2.9 การรักษาหรอืการบําบดัการตดิยาเสพตดิใหโ้ทษ บหุรี ่สรุา หรอืสารออกฤทธิต์อ่จติประสาท 

2.10 การตรวจรักษาอาการ หรอืโรคทีเ่กีย่วเนื่องกับภาวะทางจติใจ โรคทางจติเวช หรอืทางพฤตกิรรม
หรอืความผดิปกตทิางบคุลกิภาพ รวมถงึสภาวะสมาธสิัน้ ออธสิซมึ เครยีด ความผดิปกตขิองการกนิ 
หรอืความวติกกงัวล 

2.11 การตรวจรักษาทีย่ังอยูใ่นระหวา่งทดลอง การตรวจหรอืรักษาโรค หรอือาการหยดุหายใจขณะหลับ 
การตรวจ หรอืการรักษาความผดิปกตขิองการนอนหลับ การนอนกรน 

2.12 การปลกูฝีหรอืการฉีดวัคซนีป้องกนัโรค ยกเวน้การฉีดวัคซนีป้องกันโรคพษิสนัุขบา้ ภายหลังการถกู
สตัวทํ์ารา้ยและวัคซนีป้องกนัโรคบาดทะยัก ภายหลังไดรั้บการบาดเจ็บ 

2.13 การตรวจรักษาทีไ่มใ่ชแ่ผนปัจจบุนั รวมถงึแพทยท์างเลอืก 
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2.14 คา่ใชจ้่ายทีเ่กดิจากการตรวจรักษาพยาบาลทีส่มาชกิผูเ้อาประกันภัย ซึง่เป็นแพทยส์ั่งใหแ้กต่ัวเอง 
รวมทัง้คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิจากการตรวจรักษาพยาบาลจากแพทย ์ผูซ้ ึง่เป็นบดิา มารดา คูส่มรส หรอืบตุร
ของสมาชกิผูเ้อาประกนัภัย 

2.15 การฆ่าตัวตาย การพยายามฆ่าตัวตาย การทํารา้ยร่างกายตนเอง หรอืการพยายามทํารา้ยร่างกาย
ตนเองไม่ว่าจะเป็นการกระทําโดยตนเองหรอืยนิยอมใหผู้อ้ืน่กระทําไม่ว่าจะอยู่ในระหว่างวกิลจรติ
หรอืไม่ก็ตาม ทัง้นี้รวมถงึอบุัตเิหตุจาการทีส่มาชกิผูเ้อาประกันภัย กนิ ดืม่ หรอืฉีดยาหรอืสารมพีษิ
เขา้รา่งกาย การใชย้าเกนิกวา่แพทยส์ัง่ 

2.16 การบาดเจ็บทีเ่กดิขึน้จากการกระทําของสมาชกิผูเ้อาประกนัภัยขณะอยูภ่ายใตฤ้ทธิส์รุา สารเสพตดิ 
หรอืยาเสพตดิใหโ้ทษจนไมส่ามารถครองสตไิด ้(คําวา่ “ขณะอยูภ่ายใตฤ้ทธิส์รุา” นัน้ในกรณีทีม่กีาร
ตรวจเลอืดใหถ้อืเกณฑม์รีะดับแอลกอฮอลใ์นเลอืดตัง้แต ่150 มลิลกิรัมเปอรเ์ซ็นตข์ึน้ไป) 

2.17 การบาดเจ็บทีเ่กดิขึน้ขณะทีส่มาชกิผูเ้อาประกันภัยเขา้ร่วมทะเลาะววิาท หรอืมสีว่นย่ัวยุใหเ้กดิการ
ทะเลาะววิาท 

2.18 การบาดเจ็บทีเ่กดิขึน้ขณะทีส่มาชกิผูเ้อาประกนัภัยกอ่อาชญากรรมทีม่คีวามผดิสถานหนัก หรอืขณะ
ถกูจับกมุ หรอืหลบหนกีารจับกมุ 

2.19 การบาดเจ็บที่เกดิขึน้ขณะที่สมาชกิผูเ้อาประกันภัยแข่งรถหรือแข่งเรือทุกชนิด แข่งมา้ แข่งสกี
และเจ็ตสกทีกุชนดิ แขง่สเก็ต ชกมวย โดดรม่ (เวน้แตก่ารโดดรม่เพือ่รักษาชวีติ) ขณะกําลังขึน้หรอื
กําลังลง หรือโดยสารอยู่ในบอลลูนหรือเครื่องร่อน เล่นบันจี้จ๊ัมพ์ ดําน้ําที่ตอ้งใชถั้งอากาศและ
เครือ่งชว่ยหายใจใตน้ํ้า 

2.20 การบาดเจ็บทีเ่กดิขึน้ขณะทีส่มาชกิผูเ้อาประกันภัยกําลังขึน้หรอืกําลังลง หรือขณะโดยสารอยู่ใน
อากาศยานทีม่ไิดจ้ดทะเบยีนเพือ่บรรทกุผูโ้ดยสารและมไิดเ้ป็นสายการบนิพาณชิย ์

2.21 การบาดเจ็บที่เกดิขึน้ขณะที่สมาชกิผูเ้อาประกันภัยขับขี ่หรือปฏบิัตหินา้ทีเ่ป็นพนักงานประจําใน
อากาศยานใดๆ 

2.22 การบาดเจ็บทีเ่กดิขึน้ขณะทีส่มาชกิผูเ้อาประกันภัยปฏบิัตหินา้ทีเ่ป็นทหาร ตํารวจ หรอือาสาสมัคร
และเขา้ปฏบิตักิารในสงคราม หรอืปราบปราม 

2.23 สงคราม การรุกราน การกระทําทีมุ่ง่รา้ยของศัตรูตา่งชาต ิหรอืการกระทําทีมุ่ง่รา้ยคลา้ยสงคราม ไม่
ว่าจะไดม้กีารประกาศสงครามหรอืไม่ก็ตาม สงครามกลางเมอืง การแข็งขอ้ การกบฏ การจลาจล 
การนัดหยุดงาน การก่อความวุ่นวาย การปฏิบัตกิารรัฐประหาร การประกาศกฎอัยการศกึ หรือ
เหตกุารณ์ใดๆ ซึง่จะเป็นเหตใุหม้กีารประกาศหรอืคงไวซ้ ึง่กฎอยัการศกึ 

2.24 การกอ่การรา้ย 

2.25 การแผ่รังส ีหรือการแพร่กัมมันตภาพรังสจีากเชือ้เพลงินิวเคลียร์ หรือจากกากนิวเคลียร์ใดๆ อัน
เนื่องมาจากการเผาไหมข้องเชือ้เพลงินวิเคลยีรแ์ละกรรมวธิใีดๆ แหง่การแตกแยกตัวทางนวิเคลยีร์
ซึง่ดําเนนิการตดิตอ่กนัไปโดยตัวเอง 

2.26 การระเบดิของกมัมันตภาพรังส ีหรอืสว่นประกอบของนวิเคลยีร ์หรอืวัตถอุนัตรายอืน่ใดทีอ่าจเกดิการ
ระเบดิในกระบวนการนวิเคลยีรไ์ด ้

 

3. ขอ้ยกเวน้เพิม่เตมิสําหรบัความคุม้ครองการประกนัสขุภาพกลุม่แบบผูป่้วยนอก 

3.1 การรักษาสวิ ฝ้า รังแค ผมรว่ง หรอืการผา่ตัดอนัมลีักษณะเลอืกได ้หรอืผา่ตัดเพือ่แกไ้ขสิง่ผดิปกตทิี่
เป็นอยู่กอ่นการตรวจรักษาโรค หรอืผ่าตัดเกีย่วกับฟัน เหงอืก และชอ่งปาก ยกเวน้ในกรณีทีจํ่าเป็น
อนัเนือ่งมาจากการบาดเจ็บโดยอบุตัเิหต ุทัง้นี ้ไมร่วมคา่ฟันปลอม การครอบฟัน และการรักษาฟัน 

3.2 การตรวจวนิิจฉัยการรักษาพยาบาล หรือการป้องกันโรคโดยวธิีการแพทย์แผนไทย การแพทย์
พืน้บา้นไทย การแพทยแ์ผนจนี หรอืวธิกีารอืน่ๆ ทีม่ใิชก่ารแพทยแ์ผนปัจจบุนั 

3.3 คา่ยาและเวชภัณฑท์ีซ่ือ้โดยปราศจากใบสัง่ยาของแพทย ์
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3.4 การตรวจวัดสายตา การประกอบแวน่สายตา เลนสส์มัผัส (Contact lens) หรอือปุกรณ์ชว่ยการไดย้นิ 

3.5 ความผดิปกตทิี่เกีย่วกับการทํางานของร่างกายโดยไม่มีพยาธสิภาพแสดงใหเ้ห็น รวมทัง้อาการ
ทอ้งผกู อาหารไมย่อ่ย ทอ้งอดื เบือ่อาหาร โดยไมม่สีภาพของโรคแสดงใหเ้ห็น 

 

Q : กรณีโรคทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุเป็นผูช้ําระเงนิคา่รักษาพยาบาลไปกอ่น แลว้จงึนําใบเสร็จรับเงนิและใบรับรอง
แพทยม์าเบกิจากบรษัิทประกนั 

A : ตัวอยา่ง 16 โรคทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุเป็นผูช้าํระเงนิคา่รักษาพยาบาลไปกอ่น มดีังนี ้

1. เนือ้งอก ถงุน้ํา หรอืมะเร็งทกุชนดิ (Tumor, cyst or cancer) 

2. ไสเ้ลือ่นทกุชนดิ (Hernias) 

3. เสน้เลอืดขอดทีข่า (Varicose vein) 

4. การตัดทอนซลิ หรอือดนีอด ์(Tonsillectomy or Adenoidectomy) 

5. รดิสดีวงทวาร (Hemorrhoid) 

6. ตอ้เนือ้ หรอืตอ้กระจก (Pterygium or Cataract) 

7. นิว่ทกุชนดิ (Stones) 

8. เยือ่บโุพรงมดลกูเจรญิผดิที ่(Endometriosis) 

9. โรคหลอดเลอืดในสมอง (Cerebral vascular disease) 

10. โรคหัวใจ (Heart disease) 

11. โรคเบาหวาน (Diabetes Mellitus) 

12. โรคความดันโลหติสงู (Hypertension) 

13. โรคไต (Kidney disease) 

14. โรคเอสแอลอ ี(SLE : Systemic Lupus Erythematosus) 

15. โรคตับหรอืทางเดนิน้ําด ี(Liver or biliary tract disease) 

16. โรคขอ้อกัเสบ (Arthritis disease) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


