
Investment Strategy September 2021

Fund Type as Classified by Fund size (Million Baht)

AIMC Category Performance 127.47

Global Equity NAV per unit (Baht)

This Fund is classified as risky/ 9.4464

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 0.36 4.85 14.25 -1.45 N/A N/A 15.30 -1.73 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 2.58 3.33 5.58 7.06 N/A N/A 4.41 6.71

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 September 2021 Insurance Entitlement

Asset Allocation

1. Unit Trust 100.60%

2. Others -0.60% 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 : Jupiter Merian Global Equity Absolute Return Fund (Class I USD Accumulation) 100.60% Switching fee

2.Others -0.60% 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 September 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

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 September 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 )

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 (%)
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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 5.18 15.03 46.36 20.30 13.90 12.06 8.30 8.56 10.29 12.75 11.24 11.05

25th Percentile 1.23 10.16 26.74 13.49 11.84 10.20 10.58 10.36 11.45 14.77 12.29 11.82

50th Percentile -0.32 6.09 21.97 11.44 9.81 8.03 12.35 12.54 14.20 17.20 13.45 14.83

75th Percentile -4.77 2.73 16.66 6.80 6.14 1.52 17.28 16.50 16.91 20.35 15.62 16.25

95th Percentile -14.49 -10.64 -0.90 -0.40 0.23 -7.00 27.54 29.50 25.54 30.70 27.67 29.09

Health Care

5th Percentile 5.25 15.88 23.88 12.71 11.79 15.48 10.02 10.90 12.41 13.74 12.32 14.55

25th Percentile -0.14 8.42 17.95 10.03 10.12 14.86 10.68 11.08 13.83 15.15 14.09 14.61

50th Percentile -0.84 6.46 14.99 8.69 9.48 14.09 10.83 11.37 14.00 16.62 14.75 14.69

75th Percentile -3.37 3.76 14.41 8.02 8.55 13.32 16.17 11.94 14.39 17.19 15.19 14.77

95th Percentile -17.82 -9.62 8.98 7.20 6.30 12.70 28.67 30.94 24.32 18.00 15.81 14.84

High Yield Bond

5th Percentile 3.08 6.76 11.96 5.30 4.15 1.07 0.95 1.26 4.77 5.60

25th Percentile 0.77 2.71 8.71 3.92 4.05 1.51 1.45 2.12 6.91 5.98

50th Percentile 0.63 2.45 7.70 3.62 3.78 1.60 1.46 2.18 7.58 6.04

75th Percentile 0.48 1.93 7.28 3.04 3.67 1.93 1.47 2.66 7.67 6.17

95th Percentile -3.35 1.76 4.21 2.55 3.56 6.40 3.53 4.10 9.90 7.98

India Equity

5th Percentile 16.97 28.93 66.03 18.88 11.90 9.75 10.73 12.43 14.12 20.14 18.21 17.74

25th Percentile 15.81 23.68 57.64 16.46 10.45 9.63 11.12 13.32 14.38 20.59 18.78 18.86

50th Percentile 11.30 19.51 50.01 14.75 9.73 9.47 11.46 13.76 15.74 21.80 20.50 20.27

75th Percentile 10.71 17.74 45.71 13.86 8.83 9.31 12.08 14.98 16.68 24.73 22.40 21.68

95th Percentile 9.95 15.88 44.86 11.64 8.69 9.19 13.14 15.92 17.53 25.30 22.74 22.80

Japan Equity

5th Percentile 7.06 10.17 28.81 8.73 13.30 6.95 14.77 14.56 14.28 16.54 13.68 19.35

25th Percentile 5.22 5.15 26.96 7.65 11.81 6.95 15.38 14.90 15.05 18.19 15.21 19.35

50th Percentile 3.33 2.53 26.01 6.50 10.00 6.95 15.62 16.29 16.31 18.78 15.67 19.35

75th Percentile 2.90 1.75 17.77 4.56 8.99 6.95 16.52 16.98 16.38 19.22 15.93 19.35

95th Percentile 1.95 0.67 14.78 0.67 5.42 6.95 17.88 17.09 17.59 21.91 17.18 19.35

Long Term General Bond

5th Percentile 0.01 1.55 1.78 4.21 2.75 3.60 0.95 1.04 1.12 2.08 2.02 1.65

25th Percentile -0.14 1.50 1.72 3.33 2.37 3.36 1.03 1.09 1.17 2.26 3.14 2.18

50th Percentile -0.19 1.38 1.40 2.79 1.89 3.06 1.17 1.14 1.30 3.74 4.53 2.86

75th Percentile -0.27 0.48 0.27 2.32 1.74 2.76 2.35 2.28 2.59 5.31 4.62 3.53

95th Percentile -0.53 0.32 -1.78 1.61 1.62 2.52 3.61 3.13 3.08 5.70 4.70 4.07

Mid Term General Bond

5th Percentile 0.17 1.27 2.34 2.44 2.13 2.83 0.17 0.16 0.25 0.57 0.50 0.57

25th Percentile 0.06 1.08 1.85 2.11 1.82 2.50 0.29 0.28 0.41 0.72 0.61 0.64

50th Percentile 0.00 0.72 1.50 1.88 1.65 2.35 0.45 0.43 0.54 0.95 0.78 0.75

75th Percentile -0.08 0.47 0.93 1.46 1.33 2.09 0.55 0.51 0.63 1.08 0.89 0.87

95th Percentile -0.29 0.11 0.18 0.94 0.88 1.65 1.08 0.86 0.89 1.22 0.98 1.59

Moderate Allocation

5th Percentile 2.41 4.58 27.17 3.93 4.44 7.08 3.51 3.43 3.97 6.07 5.58 6.28

25th Percentile 0.86 2.62 16.73 2.28 3.28 6.12 4.12 4.18 5.16 8.05 7.20 8.03

50th Percentile 0.21 1.73 13.14 1.02 2.34 5.22 5.69 5.56 7.15 9.37 8.46 8.97

75th Percentile -0.46 0.58 8.93 -1.62 1.50 4.57 7.30 7.19 9.40 10.48 10.52 10.16

95th Percentile -2.13 -1.84 3.25 -3.97 -1.01 3.68 11.48 12.04 13.44 14.14 12.40 12.34
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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
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กองทนุเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล อคิวติ ีแอบโซลทู รเีทริน์ 

United Global Equity Absolute Return Fund 

  UGEAR 

กองทนุรวมตราสารทนุ 

กองทนุรวมหนว่ยลงทนุประเภท Feeder Fund 

กองทนุรวมทเีนน้ลงทนุแบบมคีวามเสยีงในตา่งประเทศ 

 

หนงัสอืชชีวนสว่นสรปุขอ้มลูสําคญั 
 

บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ  
ยโูอบ ี(ประเทศไทย) จํากดั  

การเขา้รว่มตอ่ตา้นการทจุรติ :     
ไดร้บัการรบัรอง CAC  
  
  

ขอ้มลู ณ วนัท ี30 มถินุายน 2564 

 

กองทนุรวมทมีคีวามเสยีงสูงหรอืซบัซอ้น 
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นโยบายการลงทนุ 

กองทนุจะเนน้ลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมตา่งประเทศ ชอื Jupiter Merian Global Equity Absolute Return 
Fund (Class I USD Accumulation) (กองทุนหลัก) เพยีงกองทุนเดยีวโดยเฉลยีในรอบปีบัญชไีม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 
80 ของมูลค่าทรัพย์สนิสุทธขิองกองทุน ทังนี กองทุนหลักเป็นกองทุนเพือผูล้งทุนทัวไป (Retail Fund) จัดตัง
แล ะเสนอข ายต าม ห ลั ก เกณ ฑ์ ข อง UCITS (Undertakings for Collective Investment in Transferable 
Securities)บริหารและจัดการโดย Jupiter Asset Management Series plc. โดยอยู่ภายใตก้ารกํากับดูแลของ 
Central Bank ประเทศไอร์แลนด์  ซึงเป็ นสมาชิกสามัญของ International Organizations of Securities 
Commission (IOSCO) โดยกองทุนหลักมิไดเ้ป็นกองทุนรวมประเภทเฮ็จฟันด์ (Hedge Fund) ทังนี Jupiter 
Asset Management Series plc. ไดม้อบหมายการบริหารการลงทุนให ้Jupiter Investment Management 
Limited 

กองทุนอาจพจิารณาลงทุนในหรือมไีวซ้งึสัญญาซอืขายล่วงหนา้ (Derivatives) ทมีีตัวแปรเป็นอัตราแลกเปลยีน
เงนิโดยมีวัตถุประสงค์เพือป้องกันความเสยีง (FX Hedging) ตามหลักเกณฑ์ทีคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด โดยขนึอยู่กับดุลยพนิจิของผูจ้ัดการกองทุนตามความเหมาะสม
กับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ ซงึการใชเ้ครอืงมอืป้องกนัความเสยีงอาจมตีน้ทุนสําหรับการทําธุรกรรมป้องกันความ
เสยีง โดยอาจทําใหผ้ลตอบแทนของกองทนุโดยรวมลดลงจากตน้ทนุทเีพมิขนึ 

กองทุนจะลงทุนในหรือมไีวซ้งึตราสารทมีีลักษณะของสัญญาซอืขายล่วงหนา้แฝง (Structured Note) และอาจ
ทําธุรกรรมการใหย้ืมหลักทรัพย์ (Securities lending) หรือธุรกรรมการซอืโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) 
ไดโ้ดยเป็นไปตามหลักเกณฑท์คีณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 
 
นโยบายการลงทนุของกองทนุตา่งประเทศ 

กองทุนมุ่งสรา้งผลตอบแทนทีเป็นบวก (absolute return)โดยไม่ขนึกับภาวะตลาดในแต่ละขณะดว้ยกลยุทธก์าร
บริหารกองทุนแบบ market neutral strategy โดยจะพิจารณาลงทุนในหุน้ขนาดใหญ่ทีซือขายบนตลาด
หลักทรัพยท์ัวโลก ผ่านการลงทุนในสถานะซอื (long position) ในสัญญาซอืขายล่วงหนา้ทมีีหลักทรัพย์อา้งองิ
เป็นหุน้ดังกล่าวซงึพจิารณาแลว้ว่ามคีวามเป็นไปไดสู้งสุดในการใหผ้ลตอบแทนเป็นบวกและลงทุนในสถานะขาย 
(short position) ในสัญญาซอืขายล่วงหนา้ทมีหีลักทรัพยอ์า้งองิเป็นหุน้ดังกล่าว ซงึพจิารณาแลว้วา่มคีวามเป็นไป
ไดสู้งสุดในการใหผ้ลตอบแทนเป็นลบโดยมูลค่ารวมในการลงทุนในสถานะซือ (long position)จะใกลเ้คียงกับ
มูลค่ารวมในการลงทุนในสถานะขาย (short position)ทังนี ภายใตส้ภาวะตลาดปกต ิและขนึอยู่กับโอกาสในการ
ลงทุนในสถานะขาย (short position) ในตลาดต่าง ๆ ผูจั้ดการกองทุนคาดวา่ฐานะการลงทนุในสถานะขาย (short 
exposure) จะตํากว่ารอ้ยละ 125ของ NAV นอกจากนี ภายใตส้ภาวะตลาดปกต ิผูจั้ดการกองทุนหลักคาดว่าฐานะ
การลงทนุในสถานะซอื (long exposure) จะไม่เกนิรอ้ยละ 125 ของ NAV ดังนัน ภายใตส้ภาวะตลาดปกต ิกองทุน
จะมฐีานะการลงทนุสทุธ ิ(net exposure) ระหวา่งรอ้ยละ -5 ถงึ +5 ของ NAV 

กองทุนอาจลงทุนในหลักทรัพยท์มีลัีกษณะใกลเ้คียงกับหุน้ เช่น หุน้บุรมิสทิธ ิหุน้กูแ้ปลงสภาพ (โดยปกตจิะเป็น
ตราสารทไีม่ไดรั้บการจัดอันดับความน่าเชอืถอื) ตราสารแสดงสทิธกิารฝากหลักทรัพย์ทังAmerican และ Global 
Depository Receipts และ กองทุนรวม (collective investment schemes) รวมถึง (กองทุนรวมตลาดเงนิ) ซึง
สอดคลอ้งกับหลักเกณฑข์องธนาคารกลางประเทศไอรแ์ลนด ์โดยการลงทุนในกองทุนรวม(collective investment 
schemes)จะไมเ่กนิรอ้ยละ 10 ของมลูค่าทรัพยส์นิสุทธ ิ

นอกจากนี ผูจั้ดการกองทุนจะลงทุนในสัญญาซอืขายล่วงหนา้ (Derivatives) เพอืใหบ้รรลุวัตถุประสงคก์ารลงทุน 
ซงึสญัญาซอืขายล่วงหนา้รวมถงึสัญญาการซอืขายสว่นต่าง (contracts for difference) ออปชันทอีา้งองิกับดัชนี
ราคาของกลุ่มหลักทรัพย์ (index options) และสัญญาซือขายล่วงหนา้ทีอา้งอิงกับราคาหุน้ (equity related 
futures) กองทุนอาจลงทุนในสญัญาซอืขายล่วงหนา้เพอืเพมิสถานะการลงทุนในสนิทรัพยใ์หม้มีูลค่าสูงกวา่ NAV 
ของกองทุน โดย ณ ขณะใดขณะหนึงจะไม่เกนิรอ้ยละ 250 ของ NAV (leverage) ซงึการทําleverage อาจทําให ้
มลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุมคีวามผันผวนค่อนขา้งสงู 

เนืองจากกองทนุหลักจัดตังเป็นกองทนุรวมตราสารทนุ ซงึกองทุนหลักมนีโยบายการลงทนุเพอืมุ่งสรา้งผลตอบแทน
ทเีป็นบวก (absolute return) โดยไม่ขนึกับภาวะตลาดในแต่ละขณะ โดยใชก้ลยทุธก์ารลงทุนแบบ Market Neutral 
Strategy โดยใชส้ัญญาซอืขายล่วงหนา้ (derivatives) ทมีหีลักทรัพยอ์า้งองิเป็นตราสารทุน เพือลงทุนในฐานะซอื 

คณุกําลงัจะลงทนุอะไร? 
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(long position) และฐานะขาย (short position) ทังนี เมอืหักลบฐานะการลงทุนในสัญญาซอืขายล่วงหนา้ (derivatives) 
แลว้ ในบางขณะกองทุนหลักอาจไม่มี net exposure ในตราสารทุนเลย เนืองจากกองทุนหลักเขา้ทําสัญญาซอืขาย
ล่วงหนา้ (derivatives) ในฐานะขาย (short position)  มากกวา่ฐานะซอื (long position) ซงึการจัดตังเป็นกองทุนตราสาร
ทนุดว้ยกลยุทธก์ารลงทุนดังกล่าวของกองทนุหลักไม่ขัดกับระเบยีบของ UCITS อย่างไรก็ด ีโดยปกตติามเกณฑไ์ทยที
เกยีวขอ้ง กองทุนรวมตราสารทุนตอ้งมกีารลงทุนในตราสารทุนไม่นอ้ยกวา่รอ้ยละ 80 ของ NAV แตเ่นืองจากกองทนุเปิด 
ยไูนเต็ด โกลบอล อคิวติ ีแอบโซลูท รเีทริน์ มลัีกษณะพเิศษเป็นกองทนุ Feeder Fund ซงึเนน้ลงทนุในหน่วยลงทนุของ
กองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดยีว (กองทุนหลัก) ประกาศที ทน. 87/2558 ไดอ้นุญาตใหก้องทุนไทยสามารถ
กําหนดประเภทกองทุนตามชอืหรือนโยบายการลงทุนของกองทุนหลักได ้ซงึในกรณีนีกองทุนหลัก คอื Jupiter Merian 
Global Equity Absolute Return Fund ซงึเป็นกองทนุรวมตราสารทนุ 

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

มุ่งหวังใหผ้ลประกอบการเคลอืนไหวตามกองทุนหลัก (passive management) ทังนี กองทุนหลักใชก้ลยุทธก์าร
บรหิารกองทุนแบบ market neutral strategy ในการสรา้งผลตอบแทนของกองทุนใหเ้ป็นบวกโดยไม่คํานึงถงึ
สภาวะตลาดในแต่ละขณะ โดยมรีะยะเวลา12 เดอืน ในแตล่ะรอบการลงทนุ (rolling 12 months periods) 
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1. กองทนุนเีป็นผลติภณัฑใ์นตลาดทนุทมีคีวามเสยีงสงูหรอืมคีวามซบัซอ้น ซงึมคีวามแตกต่างจากลงทนุในกองทนุรวม

ทัวไป ผูล้งทุนควรสอบถามรายละเอยีดเพิมเตมิจากคนขาย หรือศกึษารายละเอยีดจากเอกสารประกอบการ
เสนอขายกองทนุ 

2. ผูล้งทนุทสีามารถรับความผันผวนของราคาหุน้ทกีองทุนรวมไปลงทุน ซงึอาจจะปรับตัวเพมิสงูขนึ หรอืลดลง
จนตํากวา่มลูคา่ทลีงทุนและทําใหข้าดทนุได ้ 

3. ผูท้สีามารถลงทุนในระยะกลางตังแต่ 5 ปีขนึไปถงึระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวทีดีกว่าการ
ลงทนุในตราสารหนทีัวไป 

4. เหมาะสําหรับเงนิลงทนุของผูล้งทนุทมีุ่งหวังผลตอบแทนทดีจีากการลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ โดยควร
เป็นเงนิลงทุนสว่นทสีามารถยอมรับความเสยีงจากการลงทุนไดใ้นระดับสงู โดยผลตอบแทนทกีองทุนจะไดรั้บ
สว่นใหญม่าจากกําไรสว่นต่างของราคาหน่วยลงทนุ 

5. ผูถ้อืหน่วยลงทุนทลีงทุน 1,000,000 บาทขนึไปเท่านัน ทจีะไดส้ทิธคิวามคุม้ครองจากบรษัิทประกัน หากลงทุน
ตํากวา่ 1,000,000  บาท ผูถ้อืหน่วยลงทนุจะไมไ่ดส้ทิธคิุม้ครองจากบรษัิทประกัน ทังน ีผูถ้อืหน่วยลงทนุสามารถ
อา่นรายละเอยีดจากดา้นทา้ยของหนังสอืชชีวนสว่นสรุปขอ้มลูสําคัญ 

6.  ผูล้งทนุทเีขา้ใจและสามารถรับความเสยีงจากการลงทุนในตราสารอนุพันธเ์พอืเพมิสถานะการลงทนุในสนิทรัพย์
ใหม้มีลูคา่สงูกวา่มลูค่าทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุ (Leverage) ได ้

 

กองทนุรวมนไีมเ่หมาะกบัใคร 

ผูล้งทนุทเีนน้การไดรั้บผลตอบแทนในจํานวนเงนิทแีน่นอน หรอืรักษาเงนิตน้ใหอ้ยู่ครบ 

 

 
 

ทาํอยา่งไรหากยงัไมเ่ขา้ใจนโยบาย และความเสยีงของกองทนุน ี

 อา่นหนังสอืชชีวนฉบบัเต็ม หรอืสอบถามผูส้นับสนุนการขายและบรษัิทจัดการ  
 อย่าลงทนุหากไมเ่ขา้ใจลักษณะและความเสยีงของกองทนุรวมนดีพีอ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กองทนุรวมนเีหมาะกบัใคร? 
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คําเตอืนทสํีาคญั  

1. กองทุนเป็นผลติภัณฑ์ในตลาดทุนทีมีความเสียงสูงหรือมีความซับซอ้น ซงึมคีวามแตกต่างจากการลงทุนใน
กองทุนรวมทัวไป ผูล้งทุนควรสอบถามรายละเอียดเพิมเตมิจากคนขาย หรือศึกษารายละเอียดจากเอกสาร
ประกอบการเสนอขายกองทนุ 

2. กองทุนไทยนําเงนิไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนหลักเป็นสกุลเงนิดอลลารส์หรัฐ (USD) กองทุนนีจงึมี
ความเสยีงจากอัตราแลกเปลยีนสกุลเงนิบาทและสกลุเงนิดอลลาร์สหรัฐ (USD) ทังนี กองทุนไทยอาจลงทุนใน
สัญญาซอืขายล่วงหนา้เพอืป้องกันความเสยีงจากอัตราแลกเปลียนตามดุลยพนิจิของผูจั้ดการกองทุน ผูล้งทุน
อาจไดรั้บผลขาดทนุจากอตัราแลกเปลยีนหรอืไดรั้บเงนิคนืตํากว่าเงนิลงทนุเรมิแรกได ้

3.  กองทนุรวมมคีวามเสยีงมากกวา่กองทนุรวมทลีงทนุในหลักทรัพยอ์า้งองิโดยตรง เนืองจากใชเ้งนิลงทนุในจํานวน
ทนีอ้ยกวา่จงึมกํีาไร/ขาดทนุสงูกวา่การลงทนุในหลกัทรัพยอ์า้งองิโดยตรง  

4. เนืองจากกองทนุนีลงทนุในต่างประเทศ จงึมคีวามเสยีงททีางการของต่างประเทศอาจออกมาตรการในภาวะทเีกดิ
วกิฤตการณ์ทไีม่ปกต ิทําใหก้องทุนไม่สามารถนําเงนิกลับเขา้มาในประเทศ ซงึอาจสง่ผลใหผู้ล้งทุนไม่ไดร้ับเงนิคนื
ตามระยะเวลาทกํีาหนด  

5. กองทนุมนีโยบายลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทุนรวมต่างประเทศ จงึมคีวามเสยีงดา้นการเมอืง เศรษฐกจิสังคม 
สภาวะตลาด สภาพคล่อง อัตราแลกเปลียน กฎหมาย และ/หรอืขอ้จํากัดของประเทศทกีองทุนเขา้ไปลงทุน ซงึ
อาจจะสง่ผลตอ่มลูคา่หน่วยลงทนุ และ/หรอืสภาพคลอ่งของกองทนุ 

6. ผูถ้อืหน่วยลงทุนทมีีมูลค่าเงนิลงทุนตังแต่ 1,000,000 บาทขนึไปเท่านัน ทจีะมสีทิธไิดรั้บความคุม้ครองสทิธิ
ประโยชน์ประกันชวีติ 10,000 บาท และความคุม้ครองดา้นประกันสุขภาพ โดยมแีผนความคุม้ครองตามมูลค่า
เงนิลงทุน ทังนี สทิธใินการไดร้ับความคุม้ครองตามกรมธรรม ์ตอ้งเป็นไปตามเงอืนไขทีระบุในกรมธรรม์ประกัน
ชวีติและสขุภาพ โดยผูล้งทนุสามารถศกึษารายละเอยีดความคุม้ครองประกนัชวีติและสขุภาพตามแนบ 

7. ผูล้งทุนควรศกึษารายละเอยีดและเงอืนไขการลงทุนในกองทุนรวมควบประกัน เพือใหไ้ดรั้บสทิธปิระโยชน์และ
ความคุม้ครองตามกรมธรรม์ ทังนี บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการเปลียนแปลงวธิกีารและเงือนไขของสทิธิ
ประโยชน์ความคุม้ครองตามหลักเกณฑ ์เงอืนไขทกีฎหมายกําหนด เงอืนไขกรมธรรมค์่าใชจ้่ายเบยีประกัน บรษัิทประกัน 
หรอืเงอืนไขอนืใด รวมถงึยกเลกิสทิธปิระโยชน์ความคุม้ครองชวีติและสุขภาพ หากบรษัิทจัดการเห็นว่าจะไม่เกดิ
ประโยชนโ์ดยรวมตอ่ผูล้งทนุหรอืมผีลกระทบตอ่กองทนุรวมหรอืบรษัิทจัดการในอนาคต 

8. ทงัน ีเมอืกองทนุมอีายคุรบ 1 ปี นับจากวนัทกีองทนุเปิด ยไูนเต็ด โกลบอล อคิวติ ีแอบโซลูท รเีทริน์ จดทะเบยีน
กองทุนเป็นกองทรัพย์สนิ หากบรษัิทจัดการเห็นว่าจะไม่เกดิประโยชน์โดยรวมต่อผูล้งทุน หรือมผีลกระทบต่อ
กองทนุรวม หรอืกรณคี่าใชจ้่ายในการชาํระเบยีประกนัเทา่กบัหรอืมากกวา่คา่ธรรมเนียมการจัดการ ทบีรษัิทจัดการ
ไดรั้บหลังหักค่าใชจ่้าย บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการเปลียนแปลง ปรับปรุง หรอืเพมิเตมิเงอืนไขของสทิธิ
ประโยชน์ความคุม้ครองเงือนไขกรมธรรม์ บรษัิทประกัน หรือเงือนไขใด ๆ ตามหลักเกณฑ์ทีกฎหมายกําหนด 
รวมถงึยกเลกิสทิธปิระโยชน์ความคุม้ครองชวีติและสขุภาพ โดยถือวา่ไดรั้บความเห็นชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุน
แลว้ โดยบรษัิทจัดการจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทไีดรั้บผลกระทบทราบลว่งหนา้ อย่างนอ้ย 60 วัน โดยในช่วง
เวลาดังกล่าวครอบคลุมระยะเวลาการเปิดรับซอืคืนอย่างนอ้ย 1 ครัง และในการรับซอืคนืในช่วงเวลาดังกล่าว
บรษัิทจัดการจะเปิดใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนสามารถขายคนืหน่วยลงทุนโดยไม่คดิค่าธรรมเนียมการรับซอืคนืหน่วย
ลงทนุ (exit without fee) 

 อนงึ บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการปฏเิสธการใหค้วามคุม้ครองตามกรมธรรมป์ระกนัชวีติและสขุภาพ ในกรณีที
มีผูถ้ือหน่วยลงทุนมีคุณสมบัตทิีจะไดร้ับสทิธคิวามคุม้ครองตามกรมธรรม์ แต่มีจํานวนผูถ้ือหน่วยลงทุน ทีมี
คุณสมบัตดิังกล่าวไม่ถงึ 100 คน เฉพาะในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครังแรก โดยจะพจิารณาตามเลขทีบัตร
ประจําตัวประชาชนของผูถ้อืหน่วยลงทุน โดยถือว่าไดรั้บความเห็นชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ ทังนี บรษัิท
จัดการจะแจง้ใหผู้ถ้ือหน่วยลงทุนทีไดรั้บผลกระทบทราบล่วงหนา้ อย่างนอ้ย 60 วัน โดยในช่วงเวลาดังกล่าว
ครอบคลุมระยะเวลาการเปิดรับซอืคนือย่างนอ้ย 1 ครัง และในการรับซอืคนืในช่วงเวลาดังกล่าวบรษัิทจัดการจะ

คณุตอ้งระวงัอะไรเป็นพเิศษ? 
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เปิดใหผู้ถ้ือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนโดยไม่คดิค่าธรรมเนียมการรับซือคืนหน่วยลงทุน (exit 
without fee) 

9. กองทุนหลักลงทุนในสัญญาซือขายล่วงหนา้เพือเพิมสถานะการลงทุนในสนิทรัพย์ใหม้ีมูลค่าสูงกว่า NAV 
(Leverage) ไดส้งูสุดประมาณ 250% ของ NAV ทําใหม้คีวามเสยีงมากกวา่กองทุนทลีงทนุในหลักทรัพยอ์า้งองิ
โดยตรง ดังนันกองทนุอาจประสบภาวะขาดทนุสงูมาก หากเกดิเหตุการณ์ทสีง่ผลกระทบเชงิลบกับกองทนุ 

10.กองทุนหลักใชก้ลยุทธ์ Market Neutral Strategy ผ่านการลงทุนโดยใชต้ราสารอนุพันธ์ (long position / short 
position) เพอืลดความเสยีงดา้นตลาดของหุน้ทกีองทนุหลักลงทนุ อย่างไรก็ตามกองทนุไม่ไดรั้บประกันผลตอบแทน
และมโีอกาสขาดทนุได ้

11.กองทุนรวมอาจมกีารกระจุกตัวของการถอืหน่วยลงทุนของบุคคลใดเกนิ 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนทังหมด 
ดังนัน หากผูถ้อืหน่วยลงทุนดังกล่าวไถ่ถอนหน่วยลงทุนอาจมคีวามเสยีงใหก้องทุนตอ้งเลกิกองทุนรวมได ้โดย  
ผูถ้อืหน่วยลงทนุสามารถตรวจสอบขอ้มลูไดท้เีว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ www.uobam.co.th 

 

 

 

 

แผนภาพแสดงตําแหนง่ความเสยีงของกองทุนรวม 
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ปจัจยัความเสยีงทสีาํคญั 
 

ความเสยีงจากความผนัผวนของมลูคา่หนว่ยลงทุน (Market risk)  
 

                           ตํา                                                                                             สงู 
 

 

๖๖         
ความเสยีงจากการลงทุนกระจกุตวั (High concentration risk)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความเสยีงจากการเปลยีนแปลงของอตัราแลกเปลยีน (Exchange rate risk)  

                 ตํา                                                                                             สงู 
 

 

หมายเหต ุ: กองทนุรวมมกีารป้องกันความเสยีงจากการเปลยีนแปลงของอัตราแลกเปลยีนคดิเป็นรอ้ยละ  81.87 % ของเงนิลงทนุใน
ตา่งประเทศ 

ทังนี ท่านสามารถดคํูาอธบิายความเสยีงตา่งๆไดจ้ากคําอธบิายเพมิเตมิทา้ยเลม่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≤ 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% 

ทังหมด / เกอืบทังหมด บางสว่น ดลุยพนิจิ ไมป้่องกนั การป้องกนัความเสยีง fx 

ความผันผวนของผล
การดําเนนิงาน (SD) 

การลงทนุกระจุกตัวใน
ผูอ้อกตราสารรวม 

ตํา                   สงู 

การลงทนุกระจุกตัวใน
รายประเทศรวม 

ตํา                                             สงู 

การลงทนุกระจุกตัวใน
หมวดอตุสาหกรรมรวม 

ตํา                                     สงู 
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ชอืทรพัยส์นิและการลงทนุสงูสดุ 5 อนัดบัแรก 

ทรพัยส์นิ 5 อนัดบัแรกของกองทนุเปิด ยไูนเต็ด โกลบอล อคิวติ ีแอบโซลทู รเีทริน์ 

ทรพัยส์นิ % ของ NAV 

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

100.21 

2.    อนื ๆ -0.21 

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

 

 

 

 
 

 

 

 

 

หน่วยลงทนุของกองทนุ
ระหวา่งประเทศ  

100.21%

 อนื ๆ  -0.21%

สดัสว่นของประเภททรพัยส์นิทลีงทนุ 

% ของ NAV 
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ขอ้มลูการลงทนุของ  Jupiter Merian Global Equity Absolute Return Fund 
(Class I USD Accumulation) (ขอ้มลูกองทนุหลกั ณ วนัท ี30 มถินุายน 2564) 

   

 

Net sector breakdown แสดงฐานะการลงทุนสุทธ ิ (net exposure) ขอ งกองทุนห ล ักตามห ม วด
อุตสาหกรรม ยกตวัอยา่งเชน่  

- Net exposure ในหมวดอุตสาหกรรม Consumer Discretionary ในสดัสว่น -8.1% หมายความวา่ เมอืหกักลบฐานะการ
ลงทุนในสญัญาซอืขายลว่งหนา้ (derivatives) ในฐานะซอื (long) และในฐานะขาย (short) แลว้ กองทุนหลกัมฐีานะการ
ลงทุนสุทธใินหมวดอุตสาหกรรม Consumer Discretionary ในฐานะขาย (short) มากกวา่ฐานะซอื (long)  ในสดัส่วน -
8.1% ซงึสะทอ้นใหเ้ห็นมุมมองของผูจ้ดัการกองทุนหลกัวา่มคีวามเป็นไปไดสู้งทหีุน้ในหมวดอุตสาหกรรมดงักลา่วจะให้
ผลตอบแทนทเีป็นลบ จงึเขา้ทําสญัญาซอืขายลว่งหนา้ (derivatives) ในฐานะขาย (short) มากกวา่ซอื (long)  

- Net exposure ในหมวดอุตสาหกรรม Health Care ในสดัสว่น 8.1% หมายความวา่ เมอืหกักลบฐานะการลงทุนใน
สญัญาซอืขายลว่งหนา้ (derivatives) ในฐานะซอื (long) และในฐานะขาย (short) แลว้ กองทนุหลกัมฐีานะการลงทนุ
สทุธใินหมวดอุตสาหกรรม Information Technologyในฐานะซอื (long) มากกวา่ฐานะขาย (short) ในสดัสว่น 8.1% 
ซงึสะทอ้นใหเ้ห็นมุมมองของผูจ้ดัการกองทุนหลกัวา่มคีวามเป็นไปไดสู้งทหีุน้ในหมวดอุตสาหกรรมดงักลา่วจะให้
ผลตอบแทนทเีป็นบวก จงึเขา้ทําสญัญาซอืขายลว่งหนา้ (derivatives) ในฐานะซอื (long) มากกวา่ขาย (short) 
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หมายเหตุ:  - คา่ธรรมเนียมดังกลา่วขา้งตน้ไดร้วมภาษีมลูคา่เพมิไวด้ว้ย (ถา้ม)ี 

- ค่าใชจ่้ายอนืๆขา้งตน้ เชน่ คา่สอบบัญช ีเรยีกเก็บตามจรงิในอัตรารอ้ยละ 0.0321 เป็นตน้ 
* ทังนี ค่าธรรมเนียมการจัดการดังกล่าว รวมถงึค่าใชจ้่ายในการชําระเบยีประกันชวีติและสุขภาพ ซงึประมาณการอตัราส่วนค่า
เบยีประกันตอ่ค่าธรรมเนียมการจัดการเบอืงตน้ ประมาณรอ้ยละ 40 ของค่าธรรมเนียมการจัดการทังนี อัตราสว่นดังกล่าวคํานวณ
จากการประมาณการจํานวนผูถ้อืหน่วยลงทนุ มูลคา่เงนิลงทนุ ระยะเวลาการถอืครองหน่วยลงทุน และ ค่าเบยีประกนัจ่าย ทําให ้
อัตราส่วนดังกล่าวอาจเปลียนแปลงได ้ตามจํานวนผูถ้ือหน่วยลงทุนและค่าเบียประกันทีจ่ายจรงิในอนาคต โดยเป็นไปตาม
หลกัเกณฑแ์ละเงอืนไขในขอ้ 20 ขอ้กําหนดอนืๆ ของหนังสอืชชีวนสว่นโครงการ 

ทังนี สามารถดูคา่ธรรมเนียมทเีรยีกเก็บจากกองทนุรวมยอ้นหลัง 3 ปีไดท้:ี 
https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/00560 
 

คา่ธรรมเนยีมทเีรยีกเก็บจากผูถ้อืหนว่ยลงทนุ (% ของมูลคา่หนว่ยลงทนุ)* 

รายการ สงูสดุไมเ่กนิ เก็บจรงิ 
ค่าธรรมเนียมการขาย 2.00 1.50 
ค่าธรรมเนียมการสับเปลยีนหน่วยลงทนุเขา้ 2.00 1.50** 
ค่าธรรมเนียมการรับซอืคนื 2.00 ยกเวน้ 
ค่าธรรมเนียมการสับเปลยีนหน่วยลงทนุออก 2.00 ยกเวน้ 
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย ไมม่ ี ไมม่ ี
ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทนุ ไมม่ ี ไมม่ ี

* ทังนี บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการคดิค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผูส้ังซอืหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือ
แต่ละคนไม่เท่ากันได ้โดยบรษัิทจัดการจะแจง้รายละเอยีดหลักเกณฑใ์นการคดิค่าธรรมเนียม โดยจะแจง้ใหท้ราบ
ทางเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ 

**   กรณีผูถ้อืหน่วยลงทนุสับเปลยีนหน่วยลงทนุเขา้ บรษัิทจัดการจะไมค่ดิคา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ                                         

 

 

1.1235

0.0321
0.3210 0.0325

1.5091

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

การจัดการ ผูด้แูลผลประโยชน์ นายทะเบยีน คา่ใชจ้า่ยอนืๆ รวมคา่ใชจ่้าย

*คา่ธรรมเนียมมผีลกระทบต่อผลตอบแทนทคีณุจะไดร้บั  
  ดังนัน คณุควรพจิารณาการเรยีกเก็บคา่ธรรมเนยีมดังกลา่วกอ่นการลงทนุ * 

คา่ธรรมเนยีม 

สูงสดุไมเ่กนิ  
2.14* 

สูงสดุไมเ่กนิ 
0.08025 

สูงสุดไมเ่กนิ  
0.642 

สูงสดุไมเ่กนิ
5.35 

คา่ธรรมเนยีมทเีรยีกเก็บจากกองทนุรวม (% ตอ่ปีของ NAV) 

สูงสดุไมเ่กนิ 
2.48775 
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คา่ธรรมเนยีมของกองทนุหลกั 

 

 

ในสนิปีบญัชทีผีา่นมา (สนิสดุ ณ วันท ี30/06/2564) กองทนุหลกัมกีารเรยีกเก็บ performance fee ทรีอ้ยละ 0 ของ
มูลค่าทรัพย์สนิของ class นี โดยอัตรารอ้ยละ 0 นี เป็นอัตราทเีรยีกเก็บจรงิ ซงึคํานวณจากมูลค่าเฉลยีแบบถ่วง
นําหนกัของจํานวนหน่วยลงทนุทงัหมดทอีอกเสนอขายใน class นใีนชว่งระยะเวลาการคํานวณ performance fee 

คณุสามารถดขูอ้มลูทเีป็นปัจจุบันไดท้ ี: http://www.jupiteram.com/ 

 
 
 
 
 
 
คา่ตอบแทนทไีดร้บัจากบรษิทัจดัการตา่งประเทศ (Rebate fee) : 0.0000%ของNAV 
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1. ดชันชีวีดั กองทุนไมม่ดีชันชีวีดัในการเปรยีบเทยีบผลการดําเนนิงานเนอืงจากกองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล 
อคิวติ ีแอบโซลูท รเีทริน์ เนน้ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน  Jupiter Merian Global Equity Absolute 
Return Fund  (กองทุนหลกั) ซึงมุ่งสรา้งผลตอบแทนโดยไม่ขึนกบัภาวะตลาดในแต่ละขณะ ดงันนั 
ผูจ้ดัการกองทุนของกองทนุหลกัจงึเชอืวา่ไมม่ตีวัชวีดัใดทเีหมาะสมกบักลยทุธก์ารลงทุนของกองทุน 
 

2. ผลการดาํเนนิงานยอ้นหลงัตามปีปฏทินิ 

ผลการดําเนนิงาน 

 
 

3. กองทุนนเีคยมผีลขาดทนุสงูสดุในช่วงเวลา 5 ปี (หรอืตงัแตจ่ดัตงักองทนุ) คอื -21.1586% 

4. ความผนัผวนของผลการดาํเนนิงาน (standard deviation) คอื 6.89% 

5. ประเภทกองทุนรวมเพอืใชเ้ปรยีบเทยีบผลการดําเนนิงาน ณ จดุขาย คอื Global Equity  

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

6. ผลการดาํเนนิงานยอ้นหลงัแบบปกัหมดุ 

กองทนุ YTD 3 เดอืน Percentile 6 เดอืน Percentile 1 ปี Percentile 3 ปี Percentile 5 ปี Percentile 10 ปี Percentile ตงัแตจ่ดัตงักองทนุ* 

ผลตอบแทนของกองทุนรวม 14.88% 4.47% 75 14.88% 25 15.73% 95 -2.08% 95 N/A N/A N/A N/A -1.99% 

ผลตอบแทนตวัชวีดั 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 3.53% 2.09% 5 3.53% 5 5.35% 5 6.98% 5 N/A N/A N/A N/A 6.89% 

ความผนัผวนของตวัชวีดั 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 

 - ผลตอบแทนทมีอีายมุากกวา่หรอืเทา่กับ 1 ปี จะแสดงเป็นผลตอบแทนรอ้ยละตอ่ปี 

 - เอกสารการวัดผลการดําเนนิงานของกองทนุรวมฉบบันี ไดจั้ดทําขนึตามมาตรฐานการวดัและนําเสนอผลการ
ดําเนนิงานของกองทนุรวมของสมาคมบรษัิทจัดการลงทุน 

       คุณสามารถดขูอ้มลูทเีป็นปัจจุบันไดท้ ี: https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/00560 
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*ผลการดําเนนิงานในอดตี มไิดเ้ป็นสงิยนืยันถงึผลการดําเนนิงานในอนาคต * 

ผลการดาํเนนิงานในอดตี 
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ตารางแสดงผลการดําเนนิงานของกลุม่ Global Equity ขอ้มลู ณ วนัท ี30 มถินุายน 2564 

 
ขอ้ตกลงและเงอืนไขของขอ้มูลเปรยีบเทยีบผลการดําเนนิงานแบบเปอรเ์ซ็นตไ์ทล ์

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

2. ผูล้งทนุสามารถดขูอ้มลูฉบับเต็มไดท้ ีwww.aimc.or.th 

3. ผลการดําเนนิงานของกองทนุทกีารเปรยีบเทยีบ แบง่ตามประเภทกองทนุรวมภายใตข้อ้กําหนดของสมาคม
บรษัิทจัดการลงทนุ โดยกองทุนทจีะถูกเปรยีบเทยีบผลการดําเนนิงานในแตล่ะชว่งเวลากับกองทนุประเภท
เดยีวกนัในระดับเปอรเ์ซ็นตไ์ทล ์(Percentiles) ต่างๆ โดยแบง่ออกเป็น  

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

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

•50th Percentile แสดงผลการดําเนนิงานของกองทนุอนัดับท ี50 เปอรเ์ซ็นตไ์ทล ์(Median Performance) 

•75th Percentile แสดงผลการดําเนนิงานของกองทนุอนัดับท ี75 เปอรเ์ซน็ตไ์ทล ์(Bottom 25% performance) 

•95th Percentile แสดงผลการดําเนนิงานของกองทนุอนัดับท ี95 เปอรเ์ซน็ตไ์ทล ์(Bottom 5% performance) 

4. ผลตอบแทนทมีอีายเุกนิหนงึปีนันมกีารแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี  
 

เมอืผูล้งทุนทราบผลตอบแทนของกองทุนทลีงทุน สามารถนําไปเปรยีบเทยีบกับเปอรเ์ซน็ตไ์ทลต์ามตาราง จะ
ทราบวา่กองทนุทลีงทนุนันอยูใ่นช่วงทเีทา่ใดของประเภทกองทนุรวมนัน 
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ผลการดําเนนิงานยอ้นหลงัของกองทนุหลกั 

หมายเหต ุ:  

คุณสามารถดขูอ้มลูทเีป็นปัจจุบันไดท้ ี: http://www.jupiteram.com/ 

ผลการดําเนนิงานในอดตี/ผลการเปรยีบเทยีบผลการดําเนนิงานทเีกยีวขอ้งกับผลติภณัฑใ์นตลาดทนุ มไิดเ้ป็นสงิ
ยนืยันถงึผลการดําเนนิงานในอนาคต  
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นโยบายการจ่ายปันผล ไมจ่่าย 

ผูด้แูลผลประโยชน์ ธนาคารกสกิรไทย จํากัด (มหาชน) 

วนัทจีดทะเบยีน 28 มถินุายน 2561 

อายุโครงการ ไมกํ่าหนด 

การซอืและขายคนืหน่วยลงทนุ วนัทําการซอื: ทกุวนัทําการตังแต่เวลาเรมิเปิดทําการ ถงึ 15.30 น. 

มลูคา่ขันตําของการซอืครังแรก         : ไมกํ่าหนด 

มลูคา่ขันตําของการสังซอืครังถัดไป   : ไมกํ่าหนด 

 

วนัทําการขายคนื: บรษัิทจัดการจะกําหนดใหท้กุวนัท ี15 ของทกุเดอืนเป็นวันทําการ
รับซอืคนืหน่วยลงทุน หากวันดังกล่าวตรงกับวันปิดทําการหรอืเป็นวันทําการทไีมส่ามารถ
ซอืขายหน่วยลงทุนไดใ้หเ้ลอืนเป็นวันทําการถัดไป โดยผูถ้อืหน่วยลงทนุจะตอ้งสง่
คําสังขายคนืหน่วยลงทนุลว่งหนา้ ระหวา่งวันท ี1 – 14ในวันทําการของทกุเดอืน ตังแต่
เวลาเปิดทําการถงึเวลา 15.30 น. 

มลูคา่ขันตําของการขายคนื      :  ไมกํ่าหนด 

ยอดคงเหลอืขนัตํา                :  ไมกํ่าหนด 

ระยะเวลาการรับเงนิคา่ขายคนื  :  ภายใน 5 วันทําการนับถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพยส์นิสุทธิ
มลูค่าหน่วยลงทนุ โดยมใิหนั้บรวมวันหยดุทําการในต่างประเทศของผูป้ระกอบธรุกจิการจัดการ
กองทนุตา่งประเทศทมีลีกัษณะในทํานองเดยีวกับธรุกจิการจัดการกองทนุรวมซงึบรษัิทจัดการ
กองทนุรวมไดร้ะบุเกยีวกับวันหยดุทําการในตา่งประเทศดงักลา่วไวแ้ลว้ในเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ 

หมายเหตสุามารถดวูนัทําการซอืขายหน่วยลงทนุและตรวจสอบมลูคา่ทรัพยส์นิรายวันไดท้ ี
www.uobam.co.th 

รายชอืผูจั้ดการกองทุน ชอื-นามสกลุ วนัทเีรมิบรหิารกองทุนน ี

นางสาววรรณจันทร ์องึถาวร* 28 มถินุายน 2561 

นายกติตพิงษ์ กงัวานเกยีรตชิยั* 28 มถินุายน 2561 

นางสาวสริอินงค ์ปิยสันตวิงศ ์ 19 มถินุายน 2562 

นายฐติรัิฐ รัตนสงิห*์ 4 มถิุนายน 2562 

นายนพพล นราศร ี 22 กมุภาพันธ ์2564 

* ปฏบัิตหินา้ทเีป็นผูจั้ดการกองทนุ และผูจั้ดการลงทนุในสญัญาซอืขายลว่งหนา้ (ถา้ม)ี 

ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซอืคนื ธนาคารยูโอบ ีจํากัด (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2285-1555 

หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซอืคนื ทบีรษัิทจัดการแต่งตังขนึ 

อตัราสว่นหมนุเวยีนการลงทนุของ
กองทนุรวม (PTR) 

ในรอบระยะเวลาทผีา่นมายอ้นหลัง 1 ปี เท่ากับ 4.31% 

 

ขอ้มลูอนืๆ 
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ตดิตอ่สอบถาม รับหนังสอืชชีวน 
รอ้งเรยีน 

บรษัิทหลกัทรัพยจั์ดการกองทนุ ยูโอบ ี(ประเทศไทย) จํากัด 

ทอียู่ : ชัน 23A, 25 อาคารเอเซยีเซ็นเตอร ์เลขท ี173/27-30, 32-33 ถนนสาทรใต ้
แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 

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

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

ธรุกรรมทอีาจกอ่ใหเ้กดิความ
ขัดแยง้ทางผลประโยชน์ 

กรณีบรษัิทจัดการมธีรุกรรมทอีาจกอ่ใหเ้กดิความขัดแยง้ทางผลประโยชน ์บรษัิทจัดการ
จะเปิดเผยขอ้มลูธรุกรรมดังกลา่วใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทราบผา่นทางเว็ปไซตข์องบรษัิท
จัดการ 

คุณสามารถตรวจสอบธุรกรรมทอีาจกอ่ใหเ้กดิความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ไดท้ ี
www.uobam.co.th 

 การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงนิ รวมทังไม่ไดอ้ยู่ภายใตค้วามคุม้ครองของสถาบันคุม้ครองเงนิฝาก จงึมีความ
เสยีงจากการลงทนุซงึผูล้งทนุอาจไม่ไดรั้บเงนิลงทนุคนืเต็มจํานวน 

 ไดรั้บอนุมตัจัิดตังและอยู่ภายใตก้ารกํากับดแูลของสํานักงาน ก.ล.ต 

 การพจิารณาร่างหนังสอืชชีวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนีมไิดเ้ป็นการแสดงว่าสํานักงาน ก.ล.ต. ได ้
รับรองถงึความถูกตอ้งของขอ้มลูในหนังสอืชชีวนของกองทุนรวม หรอืไดป้ระกันราคาหรอืผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที
เสนอขายนัน  ทังนี บริษัทจัดการกองทุนรวมไดส้อบทานขอ้มูลในหนังสือชีชวนส่วนสรุปขอ้มูลสําคัญ ณ วันท ี               
30 มถิุนายน 2564 แลว้ดว้ยความระมัดระวังในฐานะผูรั้บผดิชอบในการดําเนินการของกองทุนรวมและขอรับรองว่าขอ้มูล
ดังกลา่วถูกตอ้ง ไมเ่ป็นเท็จ และไมทํ่าใหผู้อ้นืสําคัญผดิ 

 
*CAC หมายถงึ Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption (โครงการแนวร่วมปฏิบัติของ
ภาคเอกชนไทยในการตอ่ตา้นการทจุรติของสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย) 
 
อตัราส่วนหมุนเวยีนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio turnover ratio : PTR) เพือใหผู้ล้งทุนทราบถงึ
ปรมิาณการซอืขายทรัพยส์นิของกองทุน และสะทอ้นกลยุทธก์ารลงทุนของผูจั้ดการกองทุนไดด้ียงิขนึ โดยคํานวณ
จากมูลค่าทตํีากว่าระหว่างผลรวมของมูลคา่การซอืทรัพยส์นิกับผลรวมของมลูค่าการขายทรัพยส์นิทกีองทุนรวมลงทุน
ในรอบระยะเวลาผ่านมายอ้นหลัง 1 ปี หารดว้ยมลูค่าทรัพยส์นิสทุธเิฉลยีของกองทนุรวมในรอบระยะเวลาเดยีวกัน 
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คําอธบิายเพมิเตมิ 
 
ปจัจยัความเสยีงทสีําคญัเพมิเตมิ 

1. ความเสยีงทางการตลาด (Market Risk) หมายถึง ความเสียงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย ์
(Market Risk) หมายถงึ ความเสยีงทมีูลค่าของหลักทรัพยท์กีองทุนรวมลงทุนจะเปลยีนแปลงเพมิขนึหรือ
ลดลงจากปัจจัยภายนอก เชน่ สภาวะเศรษฐกจิการลงทุน ปัจจัยทางการเมอืงทังในและตา่งประเทศ เป็นตน้ 
ซงึพิจารณาไดจ้ากค่า standard deviation (SD) ของกองทุนรวม หากกองทุนรวมมีค่า SD สูง แสดงว่า
กองทนุรวมมคีวามผันผวนจากการเปลยีนแปลงของราคาหลักทรัพยส์งู 

2. ความเสยีงจากการทําสญัญาซอืขายล่วงหนา้ (Derivatives) หมายถงึ สัญญาซอืขายล่วงหนา้บาง
ประเภทอาจมีการขนึลงผันผวน (volatile) มากกว่าหลักทรัพย์พืนฐาน ดังนันหากกองทุนมีการลงทุนใน
หลักทรัพยด์ังกล่าวยอ่มทําใหส้นิทรัพยม์คีวามผันผวนมากกวา่การลงทุนในหลักทรัพยพ์ืนฐาน (Underlying 
Security) 

3. ความเสียงของประเทศทีลงทุน (Country Risk) หมายถึง ความเสียงที เกิดจากการเปลียนแปลง
ภายในประเทศทกีองทุนเขา้ไปลงทนุเช่น การเปลยีนแปลงผูบ้รหิาร, การเปลยีนแปลงนโยบายทางดา้นเศรษฐกจิ 
หรอืสาเหตอุนื  ๆจนทําใหไ้มส่ามารถชําระคา่ขายคนืหน่วยลงทนุไดต้รงตามระยะเวลาทกํีาหนด 

4. ความเสยีงจากการเปลยีนแปลงของอตัราแลกเปลยีน (Currency Risk) หมายถงึ การเปลยีนแปลง ของ
อัตราแลกเปลยีนมผีลกระทบต่อมูลค่าของหน่วยลงทุน เช่น กองทนุรวมลงทุนดว้ยสกลุเงนิดอลลาร ์ในชว่งทเีงนิ
บาทออ่น แต่ขายทํากําไรในช่วงทบีาทแข็ง กองทุนรวมจะไดเ้งนิบาทกลับมานอ้ยลง ในทางกลับกนัหากกองทุน
รวมลงทุนในชว่งทบีาทแข็งและขายทํากําไรในช่วงทบีาทอ่อน ก็อาจไดผ้ลตอบแทนมากขนึกวา่เดมิดว้ยเชน่กัน 
ดังนัน การป้องกันความเสยีงจากอัตราแลกเปลยีนจงึเป็นเครอืงมอืสําคัญในการบรหิารความเสยีงจากดังกลา่ว ซงึ
ทําไดดั้งต่อไปน ี

- อาจป้องกันความเสียงตามดุลยพินิจของผูจั้ดการกองทุนรวม : ผูล้งทุนอาจมีความเสยีงจากอัตราแลกเปลียน 
เนืองจากการป้องกันความเสยีงขนึอยู่กับดุลยพนิจิของผูจั้ดการกองทนุรวมในการพจิารณาว่าจะป้องกันความ
เสยีงหรอืไม ่

5. ความเสยีงจากการนําเงนิลงทุนกลบัเขา้ประเทศ (Repatriation Risk) หมายถงึ ความเสยีงทเีกดิจาก
การเปลยีนแปลงภายในประเทศทกีองทนุลงทนุ ซงึอาจทําใหไ้ม่สามารถชําระหนีไดต้รงตามระยะเวลาทกํีาหนด 

6. ความเสยีงจากการดําเนนิธุรกจิของผูอ้อกตราสาร (Business Risk) หมายถงึ ความสามารถในการดําเนิน
ธุรกจิของผูอ้อกตราสารดังกล่าว จะบ่งบอกถงึถงึศักยภาพ ความสามารถในการทํากําไร ฐานะการเงนิและความ
เขม้แข็งขององคก์รธุรกจิ ซงึจะถกูสะทอ้นออกมาในราคาของหุน้ทมีกีารขนึหรอืลงในขณะนันๆ 

7. ความเสยีงจากการลงทนุกระจกุตวั (High Concentration Risk) 

(1) ความเสยีงจากการลงทุนกระจุกตัวในผูอ้อกตราสารรายใดรายหนึง (High Issuer Concentration Risk) 
เกดิจากกองทุนลงทุนในผูอ้อกตราสารรายใดๆ มากกว่า 10% ของ NAV รวมกัน ซงึหากเกดิเหตุการณ์ที
ส่งผลกระทบต่อการดําเนินงาน ฐานะการเงนิ หรอืความมันคงของผูอ้อกตราสารรายดังกล่าว กองทุนอาจมี
ผลการดําเนนิงานทผีันผวนมากกวา่กองทนุทกีระจายการลงทนุในหลายผูอ้อกตราสาร 

ทงันี การลงทนุแบบกระจุกตวัไมร่วมถงึกรณีการลงทนุในทรัพยส์นิดังนี  

1. ตราสารหนภีาครัฐไทย 

2. ตราสารภาครัฐตา่งประเทศทมีกีารจัดอนัดับความน่าเชอืถอือยูใ่นอนัดับทสีามารถลงทนุได ้

3. เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเทา่เงนิฝากทผีูรั้บฝากหรอืผูอ้อกตราสารทมีกีารจัดอันดับความน่าเชอืถอือยู่
ในอนัดับทสีามารถลงทนุได ้

(2) ความเสยีงจากการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึง (Sector Concentration Risk) 
เกดิจากกองทุนลงทุนในบางหมวดอุตสาหกรรมมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน ซงึหากเกดิเหตุการณ์ทีส่งผล
กระทบต่ออุตสาหกรรมนัน กองทุนดังกล่าวอาจมผีลการดําเนินงานทผีันผวนมากกว่ากองทุนทกีระจายการลงทุน
ในหลายหมวดอตุสาหกรรม 
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(3) ความเสยีงจากการกระจุกตัวลงทุนในประเทศใดประเทศหนงึ (Country Concentration Risk) เกดิจาก
กองทุนลงทุนในประเทศใดประเทศหนึงมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน ทังนี ไม่รวมถงึการลงทุนในตรา
สารทีผูอ้อกเสนอขายอยู่ในประเทศไทย ซงึหากเกดิเหตุการณ์ทีส่งผลกระทบต่อประเทศดังกล่าว เช่น 
การเมืองเศรษฐกจิ สังคม เป็นตน้ กองทุนดังกล่าวอาจมีผลการดําเนินงานทีผันผวนมากกว่ากองทุนที
กระจายการลงทนุในหลายประเทศ 
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ลกัษณะสาํคญัของกองทนุ Jupiter Merian Global Equity Absolute Return Fund 

(Class I USD Accumulation) 
 

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

บรษิทัจดัการ : 

(Management 
Company) 

Jupiter Asset Management Series plc. 

วนัทจีดัตงักองทุน : 30 มถินุายน พ.ศ. 2552 

ประเภทโครงการ : กองทนุตราสารแหง่ทนุ 

ประเทศทจีดทะเบยีนจดัตงั ไอรแ์ลนด ์

วนัทําการซอืขาย ทกุวันทําการซอืขายของกองทนุหลัก 

อายโุครงการ : ไมกํ่าหนด 

การจา่ยเงนิปันผล : 
ไมม่ ี

(เนอืงจากกองทนุลงทนุใน Class Accumulation Shares ทไีมจ่่ายเงนิปันผล) 

ผูด้แูลผลประโยชน/์ 
ผูเ้ก็บรกัษาทรพัยส์นิ 
ของกองทุน : 

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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ขอ้มูลสทิธปิระโยชนด์า้นประกนัชวีติและสขุภาพ 
 

ผูถ้อืหน่วยลงทนุ กองทนุเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล อคิวติ ีแอบโซลทู รเีทริน์ทจีะไดร้ับความคุม้ครองประกันชวีติและ
สขุภาพ ตามทกีรมธรรมก์ําหนดดังน ี

1. คณุสมบตัขิองผูม้สีทิธเิอาประกนั 

1.1 เป็นบคุคลธรรมดา 

1.2 เป็นผูถ้อืหน่วยลงทนุทอียู่ในทะเบยีนรายชอืผูถ้อืหน่วยลงทนุโดยมมีูลค่าเงนิลงทนุตังแต ่1,000,000 
บาทขนึไป หรอืจํานวนอนืใดทบีรษัิทจัดการจะเปลยีนแปลงในอนาคตโดยบรษัิทจัดการจะพจิารณามลูคา่
เงนิลงทนุ ตามเลขทบีตัรประจําตัวประชาชนของผูถ้อืหน่วยลงทนุ 

1.3 ตอ้งมอีายรุะหวา่ง 15 – 65 ปี 

1.4 เป็นบคุคลทบีรษัิทประกนัถอืวา่มสีขุภาพสมบรูณ์แข็งแรง โดยสทิธคิวามคุม้ครองจะมผีลเมอืไดรั้บการ
อนุมัตกิารเอาประกนัจากบรษัิทประกนั 

ผูถ้อืหน่วยลงทุนจะตอ้งยนิยอมเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล อาทเิชน่ ชอืนามสกลุ ทอียู ่ขอ้มูลดา้นสุขภาพ ของผู ้
ถือหน่วยลงทุน หรือขอ้มูลอนืใดทีเป็นไปตามทีบรษัิทประกันกําหนด ทังนีหากบรษัิทจัดการไม่ไดรั้บการ
เปิดเผยขอ้มลูใดๆ บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการปฏเิสธการไดร้ับความคุม้ครองตามกรมธรรมดั์งกล่าว 

ทังนี บรษัิทจัดการของสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงคุณสมบัต ิและเงอืนไขของผูม้สีทิธเิอาประกันตามความ
เหมาะสม โดยคํานึงถงึและรักษาผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ รวมถงึรักษาผลประโยชน์ของ
กองทุนรวม โดยจะไม่ถือว่าเป็นการดําเนินการทีผดิไปจากรายละเอยีดโครงการ และถอืว่าไดร้ับมตจิากผูถ้ือ
หน่วยลงทุนแลว้ โดยบรษัิทจัดการจะตดิประกาศดังกล่าวทสํีานักงานของบรษัิทจัดการและผูส้นับสนุนการขาย
หรอืรับซอืคนืหน่วยลงทนุล่วงหนา้ไมน่อ้ยกวา่ 7 วัน และจะเปิดเผยในเว็ปไซตข์องบรษัิทจัดการ 
 

2. การสนิสดุความคุม้ครอง 

ในกรณีทผีูถ้อืหน่วยลงทนุเป็นผูม้สีทิธเิอาประกนั ผูถ้อืหน่วยลงทนุจะไดรั้บความคุม้ครองนับตังแต่วันทกีรมธรรม์
มผีลบังคับ หรอืนับตังแตว่ันทไีดร้ับการอนุมัตกิารเอาประกนัจากบรษัิทประกัน และสนิสดุความคุม้ครอง ในกรณใีด
กรณีหนงึดังต่อไปนี 

2.1 เมอืกรมธรรมส์นิสดุผลบังคับ 

2.2 เมอืผูถ้อืหน่วยลงทนุพน้สภาพการเป็นผูถ้อืหน่วยลงทนุของกองทนุ 

2.3 เมอืผูถ้อืหน่วยลงทนุเสยีชวีติ 

2.4 เมอืผูถ้อืหน่วยลงทนุมอีายเุกนิกวา่อายสุงูสดุทกํีาหนดไวข้า้งตน้ 

2.5 เมอืผูถ้อืหน่วยลงทนุขาดคุณสมบตัขิอ้ใดขอ้หนึงของคุณสมบตัขิองผูม้สีทิธเิอาประกนัตามขอ้ 1. 

ทังนี การสนิสดุความคุม้ครอง ใหเ้ป็นไปตามเงอืนไขตามปีกรมธรรมห์รอืตามรอบระยะเวลาทบีรษัิทประกันกําหนด 

ผูถ้อืหน่วยลงทนุทมีสีทิธเิอาประกันจะไดรั้บความคุม้ครองดา้นประกนัชวีติและสขุภาพ โดยมรีายละเอยีด เงอืนไข 
และความคุม้ครองตามกรมธรรมป์ระกนั 

สทิธปิระโยชน์ของผูถ้ือหน่วยลงทุนทไีดรั้บตามกรมธรรม์ดังกล่าว บรษัิทจัดการไดจั้ดใหเ้พือความคุม้ครองผูถ้ือ
หน่วยลงทนุและเพอืเป็นประโยชน์ในดา้นการเสรมิสรา้งความมันคงของชวีติและสขุภาพ โดยบรษัิทจัดการเป็นผูรั้บ
ภาระการชําระเบยีประกันทไีดรั้บความคุม้ครองทังหมด โดยรวมอยู่ในคา่ธรรมเนียมการจัดการ  
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ทังนี เมอืกองทุนมอีายุครบ 1 ปี นับจากวันทกีองทุนเปิด ยไูนเต็ด โกลบอล อคิวติ ีแอบโซลทู รเีทริน์ จดทะเบยีน
กองทุนเป็นกองทรัพย์สนิ หากบรษัิทจัดการเห็นว่าจะไม่เกดิประโยชน์โดยรวมต่อผูล้งทุน หรือมีผลกระทบต่อ
กองทุนรวม หรอืกรณีค่าใชจ่้ายในการชําระเบยีประกันเท่ากับหรอืมากกวา่คา่ธรรมเนียมการจัดการ ทบีรษัิทจัดการ
ไดรั้บหลังหักค่าใชจ่้าย บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการเปลียนแปลง ปรับปรุง หรอืเพิมเตมิเงอืนไขของสทิธิ
ประโยชน์ความคุม้ครองเงือนไขกรมธรรม์ บรษัิทประกัน หรือเงือนไขใด ๆ ตามหลักเกณฑ์ทีกฎหมายกําหนด 
รวมถงึยกเลกิสทิธปิระโยชน์ความคุม้ครองชวีติและสุขภาพ โดยถือว่าไดรั้บความเห็นชอบจากผูถ้ือหน่วยลงทุน
แลว้ โดยบรษัิทจัดการจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทีไดรั้บผลกระทบทราบล่วงหนา้ อย่างนอ้ย 60 วัน โดยในช่วง
เวลาดังกล่าวครอบคลุมระยะเวลาการเปิดรับซือคืนอย่างนอ้ย 1 ครัง และในการรับซือคืนในช่วงเวลาดังกล่าว
บรษัิทจัดการจะเปิดใหผู้ถ้ือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนโดยไม่คดิค่าธรรมเนียมการรับซือคนืหน่วย
ลงทนุ (exit without fee) 

อนงึ บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการปฏเิสธการใหค้วามคุม้ครองตามกรมธรรมป์ระกันชวีติและสขุภาพ ในกรณีที
มีผูถ้ือหน่วยลงทุนมีคุณสมบัติทีจะไดร้ับสิทธคิวามคุม้ครองตามกรมธรรม์ แต่มีจํานวนผูถ้ือหน่วยลงทุน ทีมี
คุณสมบัติดังกล่าวไม่ถึง 100 คน เฉพาะในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครังแรกโดยจะพิจารณาตามเลขทีบัตร
ประจําตัวประชาชนของผูถ้ือหน่วยลงทุน โดยถือว่าไดรั้บความเห็นชอบจากผูถ้ือหน่วยลงทุนแลว้ ทังนี บรษัิท
จัดการจะแจง้ใหผู้ถ้ือหน่วยลงทุนทีไดรั้บผลกระทบทราบล่วงหนา้ อย่างนอ้ย 60 วัน โดยในช่วงเวลาดังกล่าว
ครอบคลุมระยะเวลาการเปิดรับซอืคืนอย่างนอ้ย 1 ครัง และในการรับซอืคืนในช่วงเวลาดังกล่าวบรษัิทจัดการจะ
เปิดใหผู้ถ้ือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนโดยไม่คดิค่าธรรมเนียมการรับซือคืนหน่วยลงทุน (exit 
without fee) 

 วนัเรมิความคุม้ครอง หมายถงึ วันทกีรมธรรมม์ผีลบังคับ และวนัทบีรษัิทประกันอนุมัตใิหค้วามคุม้ครอง 
หรอืเปลยีนแปลงแผนความคุม้ครองใหก้บัผูถ้อืหน่วยลงทุน 

เงอืนไขวนัเรมิความคุม้ครอง 

 หากซอืภายในวนัท ี15 ก่อนเวลา 15.30 น. ของเดอืนนันๆ วันไดรั้บสทิธคิุม้ครอง คอื วันท ี1 ของเดอืนถัด
จากเดอืนทลีงทุน เชน่ 
ซอืหน่วยลงทนุวันท ี9 กรกฎาคม 2561 วันไดรั้บสทิธคุิม้ครอง คอื วนัท ี1 ของเดอืนถัดจากเดอืนทลีงทนุ  
(1สงิหาคม 2561) 

 หากซอืหลังจากวันที 15 วันไดรั้บสทิธคิุม้ครอง คือ วันที 1 ของเดือนนับถัดจากเดือนทลีงทุนไปอกี 2 
เดอืน เชน่ 
ซอืหน่วยลงทุนวันท ี16 กรกฎาคม 2561 วันไดร้ับสทิธคิุม้ครอง คอื วันท ี1 ของเดอืนนับถัดจากเดอืนทลีงทุนไป
อกี 2 เดอืน (1 กันยายน 2561) 

ทังนี บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงวันเรมิความคุม้ครองตามความเหมาะสม หรือ ตามดุลยพนิจิ
ของบรษัิทจัดการ 

 ระยะเวลาความคุม้ครอง คอื วนัทกีรมธรรมม์ผีลบังคับ หรอืวันเรมิความคุม้ครอง แลว้แตก่รณี ถงึวนัสนิสดุ
ความคุม้ครอง ซงึจะไมเ่กนิวันทกีรมธรรมย์ังใหค้วามคุม้ครองอยู่ 

 

คาํถาม – คําตอบ 

Q : ใครเป็นผูรั้บเอาประกันภยัใหก้บั กองทนุเปิด ยไูนเต็ด โกลบอล อคิวติ ีแอบโซลทู รเีทริน์ (“กองทนุ”) ในปัจจุบนั 

A : บรษัิทพรูเด็นเชยีล ประกันชวีติ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 
 
Q : ใครจะไดรั้บความคุม้ครองประกันชวีติและสขุภาพบา้ง 

A : ผูท้มีสีทิธไิดรั้บความคุม้ครองประกันชวีติและสุขภาพ คอื 

1. เป็นบุคคลธรรมดา 
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2. เป็นผูถ้อืหน่วยลงทนุทอียู่ในทะเบยีนรายชอืผูถ้อืหน่วยลงทนุโดยมมีูลค่าเงนิลงทนุตังแต ่1,000,000 บาทขนึ
ไป หรอืจํานวนอนืใดทบีรษัิทจัดการจะเปลยีนแปลงในอนาคต 

3. ตอ้งมอีายุระหวา่ง 15 – 65 ปี 

4. เป็นบุคคลทบีรษัิทประกันถอืวา่มสีขุภาพสมบูรณ์แข็งแรง โดยสทิธคิวามคุม้ครองจะมผีลเมอืไดรั้บการอนุมัตกิาร
เอาประกันจากบรษัิทประกนั 

กรณีบรษัิทประกันไม่อนุมตักิารเอาประกันให ้ผูถ้อืหน่วยลงทนุจะไม่ไดรั้บทังแผนประกันชวีติและสขุภาพ 

ทงัน ีบรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงคณุสมบัต ิและเงอืนไขของผูม้สีทิธเิอาประกันตามความเหมาะสม 
โดยคํานึงถงึและรักษาผลประโยชน์ของผูถ้ือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ รวมถงึรักษาผลประโยชน์ของกองทุนรวม 
โดยจะไมถ่อืวา่เป็นการดําเนนิการทผีดิไปจากรายละเอยีดโครงการ และถอืวา่ไดรั้บมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทนุแลว้ 
โดยบรษัิทจัดการจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทราบทางเว็ปไซตข์องบรษัิทจัดการ 
 
Q : ผูถ้อืหน่วยลงทนุจะไดรั้บความคุม้ครองเมอืไร 

A : ผูถ้อืหน่วยลงทนุจะไดรั้บความคุม้ครองประกันชวีติและสขุภาพตามกรณีดังต่อไปนี 

- กรณีซอืหน่วยลงทุน ณ IPO และมูลค่าเงนิลงทุนเป็นไปตามเงอืนไขทกํีาหนด จะไดรั้บความคุม้ครองภายใน 
20 วัน หลังจากสนิสดุวัน IPO 

 

ตัวอย่าง ผูถ้อืหน่วยลงทุนทซีอื / สับเปลยีนเขา้กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล อคิวติ ีแอบโซลูท รีเทริน์ ในชว่ง
IPO และส่งเอกสารครบถว้น และไม่ไดข้ายคนืหน่วยลงทุน ผูถ้อืหน่วยลงทุนจะไดรั้บความคุม้ครองภายใน 20 
วนั หลังจากสนิสดุวัน IPO 

 

 

 

 

 

วนัท ี9-16 มถินุายน 2561 (โดยประมาณ) 

- กรณีทซีอืหน่วยลงทนุภายหลัง IPO  
ผูถ้อืหน่วยลงทนุสามารถซอื / สับเปลยีนเขา้กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล อคิวติ ีแอบโซลูท รเีทริน์ ได ้
ทกุวันทําการ และมูลคา่เงนิลงทนุเป็นไปตามเงอืนไขทกํีาหนดจะไดร้ับความคุม้ครองในวนัทตีามเงอืนไขวัน
เรมิความคุม้ครอง 

 

- สนิสดุความคุม้ครอง ณ วันทไีดรั้บการยนืยันจากบรษัิทจัดการถงึการขายคนืหน่วยลงทนุทังหมดของผูถ้อื
หน่วยลงทุน หรอืมูลค่าเงนิลงทุนคงเหลอืนอ้ยกว่า 1,000,000บาท โดยวันสนิสุดความคุม้ครองจะเป็น
วันท ี1 ของเดอืนถัดจากเดือนทขีายคืนหน่วยลงทุน เวลา 0.00 น. ตามรอบระยะเวลาทบีรษัิทประกัน
กําหนด หรอืการสนิสดุขอ้ตกลงการคุม้ครองประกนัชวีติกลุ่ม ระหวา่งบรษัิทจัดการกับบรษัิทประกัน 

 

 

 

 

IPO 

ระยะเวลาไดร้บัความคุม้ครอง 

6 กรกฎาคม 2561 

20 วัน หลังจากวันท ี16 
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ตวัอยา่ง เรอืงเกณฑผ์ูม้สีทิธเิอาประกนั ทมีอีายรุะหวา่ง 15-65 ปี สรปุดงัน ี

1. สําหรับเด็ก  

จะตอ้งมอีายคุรบ 15 ปีบรบูิรณ์ ในวันไดรั้บสทิธคุิม้ครอง  

ตัวอยา่ง 

• เด็กชาย ก. เกดิวันท ี15 ก.ค. 2546 ซอืกองทุนในช่วง IPO 9-16 ม.ิย. 2561* (เดอืนม.ิย. 2561) จะไม่ได ้
รับสทิธคิุม้ครองประกนัชวีติ เนืองจาก อายยุังไมค่รบ 15 ปีบรบิรูณ ์ในวนัทไีดรั้บสทิธคิุม้ครอง (1 ก.ค. 2561) 
 
• เด็กชาย ก. เกดิวันท ี15 พ.ย. 2546 ซอืกองทุนในวันท ี1 ต.ค. 2561 จะไม่ไดร้ับสทิธคิุม้ครองประกันชวีติ 
เนอืงจาก อายยุังไมค่รบ 15 ปีบรบิรูณ ์ในวันทไีดรั้บสทิธคิุม้ครอง (1 พ.ย. 2561) 
 
• เด็กชาย ก. เกดิวันที 15 ก.ย. 2546 ซอืกองทุนในวันที1 ต.ค. 2561 จะไดรั้บสทิธคิุม้ครองประกันชีวติ 
เนอืงจาก อายคุรบ 15 ปีบรบิรูณ ์ในวันทไีดร้ับสทิธคิุม้ครอง (1 พ.ย. 2561) 
 
2. สําหรับผูใ้หญ ่
จะตอ้งมอีายุไม่เกนิ 65 ปี โดยคํานวณนับตามปีปฎทินิ (เอาปีเกดิมาหักลบกับปีทีกําหนดสทิธ)ิ ในวันไดร้ับสทิธิ
คุม้ครอง   
 
ตัวอย่าง 
• นาย ข. เกดิวันท ี15 ม.ิย. 2496  ซอืกองทุนในชว่ง IPO9-16 ม.ิย. 2561* (เดอืนม.ิย. 2561) จะไดรั้บสทิธิ
คุม้ครองประกนัชวีติ เนืองจาก อายยัุงไมเ่กนิ 65 ปี ตามปีปฏทินิ ในวันทไีดรั้บสทิธคิุม้ครอง (1 ก.ค. 2561) 

ทงันี ความคุม้ครองการรับสทิธปิระโยชนจ์ากประกนัชวีติของนาย ข. จะดํารงอยูต่ลอดปี (1 ก.ค. 2561-30 ม.ิย. 2562)
แมว้่าในระหว่างนัน นาย ข. จะมอีายุเกนิ 65 ปีไปแลว้ก็ตามและในปีถัดไป (1 ก.ค. 2562-30 ม.ิย. 2563) นายข. 
จะไมไ่ดรั้บความคุม้ครองการรับสทิธปิระโยชนจ์ากประกันชวีติแลว้  
 
• นาย ข. เกดิวันท ี31 ธ.ค. 2496  ซอืกองทุนในวันท ี1 ก.ย. 2561 จะไดร้ับสทิธคิุม้ครองประกันชวีติ เนืองจาก 
อายยัุงไมเ่กนิ 65 ปี ตามปีปฏทินิ ในวนัทไีดรั้บสทิธคิุม้ครอง (1 ต.ค. 2561) 

ทังนี ความคุม้ครองการรับสทิธปิระโยชน์จากประกันชวีติของนาย ข. จะดํารงอยู่ตลอด (1 ต.ค. 2561-30 ม.ิย. 
2562) แมว้า่ในระหว่างนัน นาย ข. จะมอีายเุกนิ 65 ปีไปแลว้ก็ตาม 
 

ในปีถดัไป (รอบ 1 ก.ค. 2562) นาย ข. จะไมไ่ดร้บัสทิธปิระโยชนจ์ากประกนัชวีติ เนอืงจากอายเุกนิ 
65 ปีตามปีปฎทินิ 
 
หมายเหต:ุ * วนัทดัีงกลา่วอาจมกีารเปลยีนแปลงได ้
 

Q : ผูถ้อืหน่วยลงทนุจะไดรั้บความคุม้ครองชวีติเป็นจํานวนเงนิเทา่ไร 

A : คุม้ครองการเสยีชวีติทกุกรณี จํานวน 10,000 บาท 

(ขอ้ยกเวน้เป็นไปตามเงอืนไขกรมธรรม)์ 
Q : ผูถ้อืหน่วยลงทนุจะไดรั้บความคุม้ครองสขุภาพเป็นจํานวนเงนิเทา่ไร 

A : ความคุม้ครองสขุภาพทผีูถ้อืหน่วยลงทนุจะไดรั้บคอื  
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ความคุม้ครองการชดเชยค่ารักษาพยาบาลตามแผนความคุม้ครอง ซงึมทีงัหมด 4 แผน แผนประกันสขุภาพ โดย 

ความคุม้ครอง 
จํานวนเงนิเอาประกนั 

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
บาทขนึไป 

ประกนัชวีติ คุม้ครองเสยีชวีติทกุกรณ ี     

ตลอดเวลา 24 ชวัโมง ทกุสถานีทวัโลก ยกเวน้การฆา่ตัวตายใน
ปีแรก หรอืถูกผูรั้บผลประโยชน์ฆา่ตายโดยเจตนา 

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

การรกัษาพยาบาลในโรงพยาบาล หรอื                   
สถานพยาบาลเวชกรรม (ผูป่้วยใน) ผลประโยชนต์อ่การเจ็บป่วย (ตอ่ครงั/โรค) 

1) คา่หอ้ง คา่อาหาร ประจําวนั และคา่บรกิารใน
โรงพยาบาล 

    

- คา่หอ้งผูป่้วยปกต ิตอ่วัน (สงูสดุไมเ่กนิ 31 วัน) 2,000 4,000 5,000 7,500 

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

(จํานวนวันคุม้ครองของคา่หอ้งผูป่้วยปกตแิละคา่หอ้ง
ผูป่้วยหนัก รวมสงูสดุไมเ่กนิ 31 วัน) 

    

2) คา่รกัษาพยาบาลอนืๆ     

- คา่รักษาพยาบาลอนืๆ รวมคา่บรกิารพยาบาล              
(รวมการรักษาตอ่เนอืงภายใน 31 วัน) 

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

- คา่รถพยาบาลฉุกเฉิน (รวมอยูใ่นคา่รักษาพยาบาลอนืๆ) 2,000 4,000 5,000 7,500 

3) คา่รกัษาโดยการผา่ตดั     

- คา่แพทยผ์า่ตัดและหัตถการ (จ่ายตามจรงิ) 12,000 40,000 50,000 75,000 

4) คา่ธรรมเนยีมดแูลโดยแพทย ์     

- คา่แพทยต์รวจรักษาตอ่วนั (1 ครังต่อวัน / สงูสดุไมเ่กนิ 31 วัน) 350 900 1,000 1,200 

5) คา่ปรกึษาแพทยผ์ูเ้ชยีวชาญเฉพาะโรค     

- คา่ปรกึษาแพทยผ์ูเ้ชยีวชาญเฉพาะโรค 

กรณีไมม่กีารผา่ตัด (จ่ายแยกจาก คา่รักษาพยาบาลอนืๆ) 

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

- คา่ปรกึษาแพทยผ์ูเ้ชยีวชาญเฉพาะโรค 

กรณีมกีารผา่ตัด (จา่ยแยกจาก คา่รักษาพยาบาลโดยการผา่ตัด) 

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

6) คา่รกัษาพยาบาลฉกุเฉนิขณะเป็นผูป่้วยนอก 
(เนอืงจากอบุตัเิหตุ) 

    

- คา่รักษาพยาบาลอบุัตเิหตฉุุกเฉนิ ขณะเป็นผูป่้วยนอก 
ภายในเวลา 24 ชม.รวมการรักษาตอ่เนืองภายใน 31 วัน  
(จา่ย แยกจาก คา่รักษาพยาบาลอนืๆ) 

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

การรกัษาพยาบาลทไีมไ่ดอ้ยูร่กัษาตวัในโรงพยาบาล 
(ผูป่้วยนอก) 

    

- คา่รักษาพยาบาลแบบผูป่้วยนอก (สงูสดุไมเ่กนิ 1 ครังตอ่วัน 
30 ครังตอ่ปี) 

1,000 3,000 3,500 4,000 
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 ตัวอยา่งเชน่ นาย ก. ลงทนุในกองทนุเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล อคิวติ ีแอบโซลูท รเีทริน์ ครังแรก 1,000,000บาท 

- นาย ก. จะไดรั้บความคุม้ครองในแผนท ี1 

- ตอ่มา นาย ก. ลงทนุเพมิ 4,000,000บาท ความคุม้ครองจะเปลยีนจากแผนท ี1 เป็นแผนท ี2 

- ความคุม้ครองตามทัง 4 แผน จะคํานวณจากเงนิลงทนุทเีพมิขนึหรอืลดลง 
 

 กรณีทีผูถ้ ือหน่วยลงทุนมีมูลค่าเงนิลงทุนมากกว่า 1,000,000 บาท แต่ไม่ไดรั้บการอนุมัตเิอาประกัน ผูถ้ือ
หน่วยลงทนุจะไมไ่ดรั้บแผนความคุม้ครองชวีติและสขุภาพใดๆเลย 

 

Q :  ผูถ้อืหน่วยลงทนุสามารถเปลยีนแปลงแผนความคุม้ครองประกันชวีติและสขุภาพไดห้รอืไม ่

A : ผูถ้อืหน่วยลงทนุสามารถเปลยีนแปลงแผนความคุม้ครองไดต้ามมูลคา่เงนิลงทนุทเีปลยีนแปลงไป 

- ในกรณีทผีูถ้อืหน่วยลงทุนซอืหน่วยลงทุนหรอืขายหน่วยลงทุน บรษัิทจัดการจะแจง้ขอ้มลูของผูถ้อืหน่วย
ลงทุนไปยังบรษัิทประกันเพือดําเนนิการปรับปรุงแผนความคุม้ครองสขุภาพของผูถ้อืหน่วยลงทุนตามรอบ
ระยะเวลาทบีรษัิทจัดการกําหนด เชน่ ทุก 1 เดอืน (โดยประมาณ) 

- หากกรณีทผีูถ้ือหน่วยลงทุนซอืหรอืสับเปลียนเขา้กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล อคิวติ ีแอบโซลูท รเีทริ์
นซงึทําใหม้กีารปรับแผนทไีดรั้บความคุม้ครองเพมิขนึ ผูถ้อืหน่วยลงทนุจะไดรั้บความคุม้ครองในแผนที
สงูกวา่เมอืบรษัิทประกนัไดอ้นุมัตกิรมธรรม ์

- กรณีผูถ้ือหน่วยลงทุนสนิสุดสมาชกิภาพและกลับเขา้มาใหม่ ผูถ้อืหน่วยลงทุนจะไดรั้บความคุม้ครอง
เมอืบรษัิทประกนัไดอ้นุมตักิรมธรรม ์

 

Q : แผนความคุม้ครองทผีูถ้อืหน่วยลงทนุจะไดรั้บคํานวณอย่างไร ในกรณทีมีบีัญชผูีถ้อืหน่วยลงทนุหลายบัญช ี

A : การคํานวณวงเงนิคุม้ครองจะพจิารณาหน่วยลงทนุตามเลขทบีัตรประชาชนของผูถ้อืหน่วยลงทนุ เชน่ กรณีทผีู ้
ถือหน่วยลงทุนมีการลงทุนในกองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล อคิวติี แอบโซลูท รีเทริ์น มากกว่า 1 เลขทีผูถ้ือ
หน่วยลงทุน บรษัิทจะนับจํานวนหน่วยลงทุนรวม เพือนํามาคิดแผนประกันตามหมายเลขบัตรประชาชนนันๆ 
ยกตวัอยา่งเชน่  

- นาย ก. ลงทนุในกองทุน เลขทผีูถ้อืหน่วย 1111111 จํานวน 1,000,000 บาท 

- นาย ก. ลงทนุในกองทุน เลขทผีูถ้อืหน่วย 1111112 จํานวน 1,000,000 บาท 

บรษัิทประกันจะใหค้วามคุม้ครองนาย ก. ตามแผน 1 ซงึคํานวณจากจํานวนเงนิลงทุนรวม = 1,000,000 + 
1,000,000 บาท = 2,000,000  
 
Q : หากเปิดบญัชเีพอื..../และหรอื....ใครจะเป็นผูไ้ดรั้บความคุม้ครองประกันชวีติและสขุภาพ 

A : กรณีผูถ้อืหน่วยลงทนุเปิดบัญชใีนลักษณะบัญชเีพอื..../และหรอื...จะนับจํานวนเงนิคุม้ครองจากเลขทบีตัร
ประชาชนของชอืบุคคลแรกในคําขอเปิดบัญชกีองทุน เชน่ “นาย ก.เพือ ด.ช. ข” / “นาย ก. และหรือนาง ข.” 
ใหนั้บความคุม้ครองทชีอืบุคคลแรก คอื นาย ก. เป็นตน้ 

 
Q : หากเปิดบัญช.ี....โดย.... เชน่ นาย ก. โดย นาย ข. ใครจะเป็นผูไ้ดรั้บความคุม้ครองประกันชวีติและสขุภาพ 

A : ผูม้สีทิธไิดรั้บความคุม้ครองตามกรมธรรม ์คอื นาย ข. 
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Q : กรณีผูถ้อืหน่วยลงทุนโอนหน่วยลงทนุ ผูถ้อืหน่วยลงทุนเดมิยังจะไดรั้บความคุม้ครองตามแผนประกนัสขุภาพ 
/ ประกนัชวีติหรอืไม ่

A : ผูถ้อืหน่วยลงทุนเดมิจะไม่ไดรั้บความคุม้ครองตามแผนประกันสุขภาพและประกันชวีติเดมิ เนืองจากขาด
คุณสมบัตไิม่ไดเ้ป็นผูถ้ือหน่วยลงทุนแลว้และความคุม้ครองดังกล่าวจะไม่ถูกโอนไปใหผู้ถ้ือหน่วยลงทุนทีรับ
โอนมาหน่วยลงทนุแทน (ไมไ่ดส้ทิธปิระกนั) 

ตวัอยา่ง 

Q : กรณีนาย ก. โอนหน่วยลงทนุใหน้าย ข. แลว้นายข. ไดซ้อืหน่วยลงทนุเพมิเตมิ 

A : นาย ก. จะไม่ไดรั้บความคุม้ครองตามแผนประกันสขุภาพและประกันชวีติเดมิ โดยนาย ก.จะถูกตัดสทิธปิระกัน
ตามรอบ แต่หาก นาย ก. ยังคงเหลอืหน่วยลงทุนเป็นไปตามแผนความคุม้ครอง นาย ก.จะยังคงไดรั้บความคุม้ครอง
ตามเงอืนไขทกํีาหนดไว ้โดยคดิจากเงนิลงทุนส่วนทเีหลอื และสว่นทโีอนใหน้าย ข.ความคุม้ครองดังกล่าวจะไม่
ถูกโอนไปใหน้ายข. ในสว่นทรัีบโอน อย่างไรก็ตามนายข. จะไดรั้บความคุม้ครองตามแผนประกันสขุภาพและ
ประกนัชวีติในสว่นทไีดซ้อืหน่วยลงทนุเพมิเตมิ หากเขา้เงอืนไขหลักเกณฑท์จีะไดรั้บความคุม้ครอง 
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Q : กรณีทผีูถ้อืหน่วยลงทนุตอ้งการใชส้ทิธติามทไีดรั้บความคุม้ครองตามแผนประกนัสขุภาพตอ้งทําอยา่งไร 

A : ผูถ้อืหน่วยลงทนุสามารถใชส้ทิธติามทไีดรั้บความคุม้ครองตามแผนสขุภาพได ้โดยปฏบัิตดิังนี 
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1) การบรกิารปกต ิ(Reimbursement)  

สมาชกิผูเ้อาประกันภัยสามารถเขา้รับการรักษาพยาบาลตามแผนการประกันภัยทไีดรั้บความคุม้ครองได ้
ตามสถานพยาบาลทถีูกตอ้งตามกฎหมายทุกแห่ง ทังของรัฐบาลและเอกชน โดยจะตอ้งสํารองจ่ายค่า
รักษาพยาบาลไปกอ่น และนําเอกสารต่างๆเบกิเงนิชดเชย โดยมวีธิปีฏบิัตดัิงนี 

 

กรณีผูป่้วยใน ตอ้งนอนพักรักษาพยาบาลเป็นเวลาตอ่เนืองไมน่อ้ยกว่า 6 ชวัโมง จะตอ้งปฏบิตัดัิงนี 

1) กรอกรายละเอยีดลงในแบบฟอรม์เรียกรอ้งสนิไหมอบุัตเิหตุหรือค่ารักษาพยาบาลผูป่้วยใน ไดแ้ก่ ขอ้มูล
สมาชกิผูเ้อาประกันภัย การเจ็บป่วย หรือประสบอุบัตเิหตุแลว้แต่กรณีใหค้รบถว้นโดยละเอียดและ
ลายมอืชอื 

2) ใหแ้พทยผ์ูทํ้าการรักษาพยาบาลกรอกรายละเอยีดเกยีวกับการรักษา คุณวุฒ ิเลขทใีบประกอบเลขศลิป์ 
และประทับตราโรงพยาบาล 

3) ยืนแบบฟอร์มทกีรอกรายละเอยีดแลว้ขา้งตน้ พรอ้มหลักฐานการจ่ายเงนิ ใบเสร็จรับเงนิ (ตน้ฉบับ) 
รายละเอยีดค่าใชจ้่ายต่างๆ เช่น ค่าหอ้ง ค่ายา ค่าผ่าตัด และอนืๆ และนําส่งมายังบรษัิทประกันต่อไป 
โดยใบรับรองแพทย ์และหลักฐานขา้งตน้นี บรษัิทประกันกําหนดใหใ้ชเ้ป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ
เทา่นัน 

 
2) การใชบ้ตัรประจาํตวัสมาชกิประกนัภยักลุม่ 

หลกัเกณฑก์ารใชบ้ตัรประจําตวัสมาชกิประกนัภยักลุม่ 

บัตรประจําตัวสมาชกิกลุม่ออกใหโ้ดย บรษัิท พรูเด็นเชยีล ประกันชวีติ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) สามารถ
ใชรั้บบริการจากสถานพยาบาลทีบริษัทประกันไดทํ้าสัญญาไวเ้ท่านัน และใชใ้นกรณีเขา้รับการ
รักษาพยาบาลในฐานะผูป่้วยและผูป่้วยในนอกของโรงพยาบาล โดยใชร้่วมกับบัตรททีางราชการออกให ้
เชน่ บตัรประจําตวัประชาชน 
 
คณุสมบตัขิองผูม้สีทิธใิชบ้ตัรประจาํตวัสมาชกิประกนัภยักลุม่ 

สมาชกิผูเ้อาประกันภัยทไีดรั้บความคุม้ครองการประกันสขุภาพกลุ่มภายใตก้รมธรรม์ประกันชวีติกลุ่มทีทํา
ไวก้บั บรษัิท พรูเด็นเชยีล ประกนัชวีติ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 

 หากผูใ้ดพน้สภาพจากการเป็นสมาชกิ สทิธกิารใชบ้ัตรประจําตัวสมาชกิประกันภยักลุ่มของสมาชกิจะ
หมดไปทนัทนัีบตังแต่วันทพีน้สภาพการเป็นสมาชกิ 

 หา้มนําบัตรประจําตัวสมาชกิประกนัภยักลุม่ไปใหผู้อ้นืใชแ้ทนโดยเด็ดขาด 
 
 ประโยชนท์ไีดร้บัจากบตัรประจาํตวัสมาชกิประกนัภยักลุม่ 

 บรษัิทประกัน ไดอ้อกบัตรประจําตัวสมาชกิประกันภัยกลุ่มเพืออํานวยความสะดวกใหแ้ก่สมาชกิที
ไดรั้บความคุม้ครองการประกนัสขุภาพกลุ่ม โดยสมาชกิไม่ตอ้งจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสทิธปิระโยชน์
ทพีงึเบกิไดจ้ากบรษัิทประกัน 

 บัตรประจําตัวสมาชกิประกันภัยกลุ่มเป็นบัตรทบีรษัิทประกัน ไดทํ้าสัญญากับสถานพยาบาลต่างๆ 
ตามทรีะบุไวเ้ท่านัน หากมสีว่นเกนิสทิธ ิสมาชกิผูเ้อาประกันภัยจะตอ้งเป็นผูชํ้าระใหแ้กส่ถานพยาบาล
ทนัท ี

 
ขนัตอนการใชบ้ตัรประจําตวัสมาชกิประกนัภยักลุม่ 

 ใหส้มาชกิผูเ้อาประกันภัยแสดงบัตรประจําตัวสมาชกิประกันภัยกลุม่ พรอ้มบัตรประชาชนแก่เจา้หนา้ที
ของสถานพยาบาลทกุครังกอ่นเขา้รับการรักษาพยาบาล 

 กรอกแบบฟอรม์เรยีกรอ้งค่ารักษาพยาบาลใหโ้รงพยาบาลเมอืถงึขนัตอนชําระคา่รักษาพยาบาล 
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 เมอืการรักษาพยาบาลเสร็จสนิ ใหต้รวจสอบค่าใชจ้่ายรักษาพยาบาล และรายละเอยีดการรักษาว่า
ถูกตอ้งหรอืไม่ กรณีถูกตอ้งใหพ้นักงานลงลายมอืชอืในใบแจง้หนี พรอ้มทังชําระค่ารักษาพยาบาล
ในสว่นเกนิสทิธ ิ(ถา้ม)ี 

 
 
 ภาระความรบัผดิชอบของผูถ้อืบตัรประจาํตวัสมาชกิผูเ้อาประกนัภยักลุม่ / ผูถ้อืกรมธรรม ์

 สมาชกิผูเ้อาประกันภัยจะไดรั้บความคุม้ครองประกันสุขภาพกลุ่มตามสทิธปิระโยชน์ทีระบุไวใ้น
กรมธรรมป์ระกันชวีติกลุ่มทผีูถ้อืกรมธรรมไ์ดทํ้าไวใ้หแ้ก่สมาชกิผูเ้อาประกันภัยเท่านัน ในกรณีทค่ีา
รักษาพยาบาลเกนิสทิธ ิหรือ สาเหตุการเขา้รับการรักษาอยู่นอกเหนือขอบเขตความคุม้ครอง 
สมาชกิผูเ้อาประกันภัยจะตอ้งรับผดิชอบชําระค่ารักษาพยาบาลในส่วนค่ารักษาพยาบาลทเีกนิสทิธ ิ
หรอืรับผดิชอบคา่รักษาพยาบาลทังหมด กรณีอยูน่อกขอบเขตความคุม้ครอง 

 สมาชกิผูเ้อาประกันภัยทหีมดสทิธใิชบั้ตรประจําตัวสมาชกิประกันภยักลุ่มไม่ว่าสาเหตใุดก็ตาม หรอื
นําไปใหผู้อ้นืใชส้ทิธแิทน ผูถ้อืกรมธรรมห์รอืสมาชกิผูเ้อาประกนัภัยตอ้งรับผดิชอบคา่ใชจ่้ายต่างๆ ที
เกดิขนึ รวมทงัความเสยีหายทังหมดทเีกดิขนึแกท่างบรษัิทประกัน 

 บตัรหาย-ชํารุด ขอใหแ้จง้ทางบรษัิทประกัน เพอืดําเนนิการออกบัตรใหม ่
 
3) สทิธติา่งๆ ทอีาจจะสามารถใชใ้นการเบกิรว่มได ้

เพอืใหท้า่นสามารถใชส้ทิธกิารเรยีกรอ้งค่ารักษาพยาบาลสงูสดุตามสทิธทิแีทจ้รงิ ทา่นสามารถนําสทิธิ
การเรยีกรอ้ง คา่รักษาพยาบาล จากการประกนัสขุภาพมาใชร้่วมกับสทิธต่ิางๆดังตอ่ไปนี (ถา้ม)ี 

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

 
หมายเหต:ุ หากใชใ้บเสร็จส่วนเกนิสทิธปิระกันสังคม หรอืกองทุนเงนิทดแทน ใหส้ถานพยาบาลระบุว่า
เป็นสว่นเกนิสทิธใิด และแนบรายละเอยีดการเบกิจ่ายดว้ยทกุครัง 
 
 สําเนาใบเสร็จรับเงนิไม่สามารถนํามาใชเ้ป็นหลักฐานการเรยีกรอ้งค่ารักษาพยาบาลได ้ไม่ว่ากรณีใดๆ 

เวน้แต่ สําเนาดังกล่าวเกดิจากการเรียกรอ้งค่ารักษาพยาบาลผ่านหน่วยงานราชการก่อนและไดรั้บการ
รับรองสําเนาจากหน่วยงานราชการนันๆ พรอ้มแนบหลักฐานการเบิกจ่าย เช่น การเรียกรอ้งค่า
รักษาพยาบาลจากประกันสังคมกองทนุเงนิทดแทน เป็นตน้ 

 หากตอ้งการใบเสร็จรับเงนิฉบับจรงิคนืเพือใชใ้นการเรยีกรอ้งสนิไหมจากประกันสขุภาพส่วนตัว โปรด
แจง้มาพรอ้มกับเอกสารททีา่นสง่มาเรยีกรอ้งคา่รักษาพยาบาล 

 

Q :  ชอ่งทางทผีูถ้อืหน่วยลงทนุสามารถสอบถามขอ้มลูเกยีวกับประกันชวีติและประกนัสขุภาพ 

A :  ผูถ้อืหน่วยลงทนุสามารถตดิต่อกับทางบรษัิทประกนัดังนี 

 บรษัิท พรเูด็นเชยีล ประกนัชวีติ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 

 แผนกบรกิาร การประกนัชวีติกลุม่ โทรศัพท ์0-2352-8673 ถงึ 4 

 ศนูยบ์รกิารลกูคา้พรูเด็นเชยีล โทรศพัท ์1621 

 วนัจันทร ์– ศุกร ์เวลา 8.30 – 19.00 น. 

 วนัเสาร ์เวลา 8.30 – 16.00 น. 

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

A : บรษัิทประกนัจะไมจ่่ายผลประโยชนต์ามขอ้ยกเวน้ทกีรมธรรมป์ระกันกําหนด ในกรณีตอ่ไปนี 

1. ประกนัชวีติ 

บรษัิทประกันจะไมจ่่ายเงนิตามกรมธรรมน์ี เมอืปรากฏวา่ 

1.1 ผูถ้อืหน่วยลงทุนฆ่าตัวตาย (กระทําอัตวนิบิาตกรรม) ดว้ยใจสมัครภายใน 1 ปี นับแต่วันเขา้ร่วมการ
ประกนัภยั 

1.2 ผูถ้อืหน่วยลงทนุถูกผูรั้บผลประโยชน์ฆา่ตายโดยเจตนา 

 
2. ขอ้ยกเวน้การประกนัสขุภาพกลุม่แบบผูป่้วยใน 

การประกันภัยตามสัญญาเพมิเตมินีไม่คุม้ครอง ค่าใชจ้่ายจากการรักษาพยาบาลหรือความเสยีหายที
เกดิจากการบาดเจ็บหรอืเจ็บป่วย (รวมทงัโรคแทรกซอ้น) อาการ หรอืภาวะความผดิปกตทิเีกดิจาก 

2.1 โรคเรอืรัง การเจ็บป่วยหรือการบาดเจ็บทมีไิดรั้กษาใหห้ายก่อนวันทําสัญญาประกันภัย การตรวจ
รักษาภาวะทเีป็นมาแต่กําเนดิ (Congenital) หรอืปัญหาดา้นการพัฒนาการ หรอืโรคทางพันธกุรรม 

2.2 การตรวจรักษา หรอืการผ่าตัดเพือเสรมิสวย หรือการแกปั้ญหาผวิพรรณ สวิ ฝ้า กระ รังแค ผมร่วง 
หรอืการควบคุมนําหนักตัว หรอืการผ่าตัดอันมลัีกษณะเลอืกได ้ เวน้แต่เป็นการตกแต่งบาดแผลอัน
เนอืงมาจากอบุตัเิหตทุไีดรั้บความคุม้ครอง 

2.3 การตังครรภ ์แทง้บุตร ทําแทง้ การคลอดบตุร โรคแทรกซอ้นจากการตังครรภ ์การแกไ้ขปัญหาการมี
บตุรยาก (รวมถงึการสบืวเิคราะหแ์ละการรักษา) การทําหมัน หรอืการคมุกําเนดิ 

2.4 โรคเอดส ์หรอืกามโรค หรอืโรคตดิตอ่ทางเพศสมัพันธ ์

2.5 การตรวจรักษา หรอืการป้องกัน การใชย้า หรือสารต่างๆ เพือการชะลอความเสอืมของวัย หรอืการ
ใหฮ้อรโ์มนทดแทนในวัยใกลห้มดหรอืหมดระดู การเสอืมสมรรถภาพทางเพศในหญงิหรอืชาย การ
รักษาความผดิปกตทิางเพศและการแปลงเพศ 

2.6 การตรวจสขุภาพทัวไป การรอ้งขอเขา้อยู่รักษาตัวในโรงพยาบาล หรอืสถานพยาบาลเวชกรรม หรอืรอ้ง
ขอการผ่าตัด การพักฟืน หรือการพักเพือการฟืนฟูหรือการรักษาโดยวธิีใหพั้กอยู่เฉยๆ การตรวจ
วเิคราะหเ์พอืหาสาเหตุใดๆ ทไีม่เกยีวขอ้งโดยตรงกับการเขา้รักษาในโรงพยาบาล หรอืสถานพยาบาล
เวชกรรม หรอืคลนีิค การตรวจวนิจิฉัยการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย การรักษาหรือตรวจวเิคราะห์เพือ
สาเหต ุซงึไมใ่ชค่วามจําเป็นทางการแพทย ์หรอืไมเ่ป็นมาตรฐานทางการแพทย ์

2.7 การตรวจรักษาความผดิปกตเิกยีวกับสายตา การทําเลสคิ ค่าใชจ้่ายสําหรับอปุกรณ์เพอืช่วยในการ
มองเห็นหรอืการรักษาความผดิปกตขิองการมองเห็น 

2.8 การตรวจรักษา หรอืผา่ตัด เกยีวกับฟัน หรอืเหงอืก การทําฟันปลอม การครอบฟัน การรักษารากฟัน 
อดุฟัน การจัดฟัน ขูดหนิปูน ถอนฟัน การใสร่ากฟันเทยีม ยกเวน้ในกรณีจําเป็นอันเนืองมาจากการ
บาดเจ็บโดยอบัุตเิหต ุทังนไีมร่วมค่าฟันปลอมและการครอบฟันและการรักษารากฟันหรอืใสร่ากเทยีม 

2.9 การรักษาหรอืการบําบัดการตดิยาเสพตดิใหโ้ทษ บุหร ีสรุา หรอืสารออกฤทธติ่อจติประสาท 

2.10 การตรวจรักษาอาการ หรอืโรคทเีกยีวเนืองกับภาวะทางจติใจ โรคทางจติเวช หรือทางพฤตกิรรม
หรอืความผดิปกตทิางบุคลกิภาพ รวมถงึสภาวะสมาธสินั ออธสิซมึ เครยีด ความผดิปกตขิองการกนิ 
หรอืความวติกกงัวล 

2.11 การตรวจรักษาทยีังอยู่ในระหว่างทดลอง การตรวจหรือรักษาโรค หรอือาการหยุดหายใจขณะหลับ 
การตรวจ หรอืการรักษาความผดิปกตขิองการนอนหลับ การนอนกรน 

2.12 การปลูกฝีหรอืการฉีดวัคซนีป้องกันโรค ยกเวน้การฉีดวัคซนีป้องกนัโรคพษิสนัุขบา้ ภายหลังการถูก
สตัวทํ์ารา้ยและวัคซนีป้องกนัโรคบาดทะยัก ภายหลังไดร้ับการบาดเจ็บ 

2.13 การตรวจรักษาทไีมใ่ชแ่ผนปัจจุบนั รวมถงึแพทยท์างเลอืก 
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2.14 ค่าใชจ้่ายทเีกดิจากการตรวจรักษาพยาบาลทสีมาชกิผูเ้อาประกันภัย ซงึเป็นแพทยส์งัใหแ้ก่ตัวเอง 
รวมทงัคา่ใชจ้า่ยทเีกดิจากการตรวจรักษาพยาบาลจากแพทย ์ผูซ้งึเป็นบดิา มารดา คู่สมรส หรอืบุตร
ของสมาชกิผูเ้อาประกนัภัย 

2.15 การฆ่าตัวตาย การพยายามฆ่าตัวตาย การทํารา้ยร่างกายตนเอง หรือการพยายามทํารา้ยร่างกาย
ตนเองไม่ว่าจะเป็นการกระทําโดยตนเองหรือยนิยอมใหผู้อ้นืกระทําไม่ว่าจะอยู่ในระหว่างวกิลจรติ
หรือไม่ก็ตาม ทังนีรวมถงึอุบัตเิหตุจาการทสีมาชกิผูเ้อาประกันภัย กนิ ดมื หรอืฉีดยาหรอืสารมพีษิ
เขา้ร่างกาย การใชย้าเกนิกว่าแพทยสั์ง 

2.16 การบาดเจ็บทเีกดิขนึจากการกระทําของสมาชกิผูเ้อาประกันภัยขณะอยู่ภายใตฤ้ทธสิุรา สารเสพตดิ 
หรอืยาเสพตดิใหโ้ทษจนไมส่ามารถครองสตไิด ้(คําวา่ “ขณะอยูภ่ายใตฤ้ทธสิรุา” นันในกรณีทมีกีาร
ตรวจเลอืดใหถ้อืเกณฑม์รีะดับแอลกอฮอลใ์นเลอืดตังแต่ 150 มลิลกิรัมเปอรเ์ซ็นตข์นึไป) 

2.17 การบาดเจ็บทเีกดิขนึขณะทสีมาชกิผูเ้อาประกันภัยเขา้ร่วมทะเลาะววิาท หรอืมีสว่นยัวยุใหเ้กดิการ
ทะเลาะววิาท 

2.18 การบาดเจ็บทเีกดิขนึขณะทสีมาชกิผูเ้อาประกนัภัยก่ออาชญากรรมทมีคีวามผดิสถานหนัก หรือขณะ
ถกูจับกมุ หรอืหลบหนกีารจับกมุ 

2.19 การบาดเจ็บทีเกดิขนึขณะทีสมาชกิผูเ้อาประกันภัยแข่งรถหรือแข่งเรือทุกชนิด แข่งมา้ แข่งสกี
และเจ็ตสกทีุกชนดิ แข่งสเก็ต ชกมวย โดดร่ม (เวน้แต่การโดดร่มเพอืรักษาชวีติ) ขณะกําลังขนึหรอื
กําลังลง หรือโดยสารอยู่ในบอลลูนหรือเครืองร่อน เล่นบันจีจัมพ์ ดํานําทีตอ้งใชถั้งอากาศและ
เครอืงชว่ยหายใจใตนํ้า 

2.20 การบาดเจ็บทเีกดิขนึขณะทสีมาชกิผูเ้อาประกันภัยกําลังขนึหรือกําลังลง หรือขณะโดยสารอยู่ใน
อากาศยานทมีไิดจ้ดทะเบยีนเพอืบรรทกุผูโ้ดยสารและมไิดเ้ป็นสายการบนิพาณชิย ์

2.21 การบาดเจ็บทเีกดิขนึขณะทสีมาชกิผูเ้อาประกันภัยขับขี หรือปฏบิัตหินา้ทีเป็นพนักงานประจําใน
อากาศยานใดๆ 

2.22 การบาดเจ็บทเีกดิขนึขณะทสีมาชกิผูเ้อาประกันภัยปฏบัิตหินา้ทีเป็นทหาร ตํารวจ หรอือาสาสมัคร
และเขา้ปฏบัิตกิารในสงคราม หรอืปราบปราม 

2.23 สงคราม การรุกราน การกระทําทีมุ่งรา้ยของศัตรูต่างชาต ิหรอืการกระทําทมีุ่งรา้ยคลา้ยสงคราม ไม่
ว่าจะไดม้ีการประกาศสงครามหรือไม่ก็ตาม สงครามกลางเมอืง การแข็งขอ้ การกบฏ การจลาจล 
การนัดหยุดงาน การก่อความวุ่นวาย การปฏิบัติการรัฐประหาร การประกาศกฎอัยการศึก หรือ
เหตกุารณใ์ดๆ ซงึจะเป็นเหตใุหม้กีารประกาศหรอืคงไวซ้งึกฎอัยการศกึ 

2.24 การกอ่การรา้ย 

2.25 การแผ่รังสี หรือการแพร่กัมมันตภาพรังสีจากเชอืเพลงินิวเคลียร์ หรือจากกากนิวเคลียร์ใดๆ อัน
เนืองมาจากการเผาไหมข้องเชอืเพลงินิวเคลยีรแ์ละกรรมวธิใีดๆ แหง่การแตกแยกตัวทางนวิเคลยีร์
ซงึดําเนนิการตดิต่อกนัไปโดยตวัเอง 

2.26 การระเบดิของกัมมนัตภาพรังส ีหรอืสว่นประกอบของนวิเคลยีร ์หรอืวตัถุอนัตรายอนืใดทอีาจเกดิการ
ระเบดิในกระบวนการนวิเคลยีรไ์ด ้

 

3. ขอ้ยกเวน้เพมิเตมิสําหรบัความคุม้ครองการประกนัสขุภาพกลุม่แบบผูป่้วยนอก 

3.1 การรักษาสวิ ฝ้า รังแค ผมร่วง หรอืการผ่าตัดอนัมลีักษณะเลอืกได ้หรอืผ่าตัดเพอืแกไ้ขสงิผดิปกตทิี
เป็นอยู่ก่อนการตรวจรักษาโรค หรอืผ่าตัดเกยีวกับฟัน เหงอืก และชอ่งปาก ยกเวน้ในกรณีทจํีาเป็น
อนัเนอืงมาจากการบาดเจ็บโดยอบัุตเิหตุ ทงันี ไมร่วมคา่ฟันปลอม การครอบฟัน และการรักษาฟัน 

3.2 การตรวจวนิิจฉัยการรักษาพยาบาล หรือการป้องกันโรคโดยวธิีการแพทย์แผนไทย การแพทย์
พนืบา้นไทย การแพทยแ์ผนจนี หรอืวธิกีารอนืๆ ทมีใิชก่ารแพทยแ์ผนปัจจุบัน 

3.3 คา่ยาและเวชภัณฑท์ซีอืโดยปราศจากใบสังยาของแพทย ์



กองทนุเปิด ยไูนเต็ด โกลบอล อคิวติ ีแอบโซลทู รเีทริน์  31 
 

3.4 การตรวจวัดสายตา การประกอบแวน่สายตา เลนสสั์มผสั (Contact lens) หรอือปุกรณ์ชว่ยการไดย้นิ 

3.5 ความผดิปกตทิเีกยีวกับการทํางานของร่างกายโดยไม่มีพยาธสิภาพแสดงใหเ้ห็น รวมทังอาการ
ทอ้งผกู อาหารไมย่อ่ย ทอ้งอดื เบอือาหาร โดยไมม่สีภาพของโรคแสดงใหเ้ห็น 

 

Q : กรณีโรคทีผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นผูช้ําระเงนิค่ารักษาพยาบาลไปก่อน แลว้จงึนําใบเสร็จรับเงนิและใบรับรอง
แพทยม์าเบกิจากบรษัิทประกนั 

A : ตัวอยา่ง 16 โรคทผีูถ้อืหน่วยลงทนุเป็นผูชํ้าระเงนิค่ารักษาพยาบาลไปกอ่น มดัีงน ี

1. เนอืงอก ถงุนํา หรอืมะเร็งทกุชนดิ (Tumor, cyst or cancer) 

2. ไสเ้ลอืนทกุชนดิ (Hernias) 

3. เสน้เลอืดขอดทขีา (Varicose vein) 

4. การตดัทอนซลิ หรอือดนีอด ์(Tonsillectomy or Adenoidectomy) 

5. รดิสดีวงทวาร (Hemorrhoid) 

6. ตอ้เนอื หรอืตอ้กระจก (Pterygium or Cataract) 

7. นวิทกุชนดิ (Stones) 

8. เยอืบโุพรงมดลูกเจรญิผดิท ี(Endometriosis) 

9. โรคหลอดเลอืดในสมอง (Cerebral vascular disease) 

10. โรคหวัใจ (Heart disease) 

11. โรคเบาหวาน (Diabetes Mellitus) 

12. โรคความดนัโลหติสงู (Hypertension) 

13. โรคไต (Kidney disease) 

14. โรคเอสแอลอ ี(SLE : Systemic Lupus Erythematosus) 

15. โรคตบัหรอืทางเดนินําด ี(Liver or biliary tract disease) 

16. โรคขอ้อักเสบ (Arthritis disease) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


