
  

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด 

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ Factsheet 
ข้อมูล ณ วันที่ 28 เมษายน 2566 

กองทุนเปิด วรรณ อัลตร้า อินคัม ฟันด์ 
ONE ULTRA INCOME FUND 

  

ONE-ULTRA 
 

ประเภทกองทุนรวม / กลุ่มกองทุนรวม 
 กองทุนรวมผสม 
 Aggressive Allocation 

นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน 
• กองทุนที่มีนโยบายที่จะนำเงินที่ได้จากการระดมทุนไปลงทุนในตราสารแห่งทุน ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสาร 
แห่งหนี้ และ/หรือเงินฝาก ทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ โดยกองทุนจะพิจารณาลงทุนในหลักทรัพย์ 
แต่ละประเภทในสัดส่วนต้ังแต่ร้อยละ 0 ถึงร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 
• กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เสนอขายในต่างประเทศ ไม่เกินร้อยละ 50 ของมูลค่า 
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 
• กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์หรือทรัสต์เพื่อการลงทุนใน 
อสังหาริมทรัพย์ (REITs) ซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการได้ไม่เกินร้อยละ100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 
• กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร 
การลงทุน (Efficient Portfolio Management) และเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการลงทุน (Hedging 
) และ/หรือ กองทุนอาจลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) 
• กองทุนมีกลยุทธ์การลงทุนเพื่อมุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามดัชนีชี้วัด และในบางโอกาสอาจสร้าง 
ผลตอบแทนสูงกว่าดัชนีชี้วัด 

ผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน (% ต่อปี) 

 

 2561 2562 2563 2564 2565 
ONE-ULTRA -10.65% 2.01% -1.55% 2.27% -9.72% 
BENCHMARK -4.74% 7.46% 6.81% 8.36% -7.85% 
PEER AVG 9.32% -5.42% 4.65% -3.46% 7.56% 

ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด (% ต่อปี)                             

 YTD 3 เดือน 6 เดือน 1 ป ี

กองทุน -1.16 -3.46 0.41 -4.67 
ดัชนีชี้วัด 1.79 -0.24 3.49 -0.26 
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน -6.07 -4.77 -6.07 -4.48 
ความผันผวนกองทุน 4.76 5.03 5.39 5.79 
ความผันผวนดัชนีชีว้ัด 4.63 4.58 6.0 7.4 

 3 ป ี 5 ป ี 10 ป ี ตั้งแต่จัดตั้ง 
กองทุน -2.52 -3.42 N/A -1.29 
ดัชนีชี้วัด 3.51 2.34 4.12 3.47 
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน -1.16 0.77 3.2 N/A 
ความผันผวนกองทุน 5.67 6.12 N/A 5.45 
ความผันผวนดัชนีชีว้ัด 7.51 7.92 6.4 6.82 

 

ระดับความเสี่ยง 

 
เสี่ยงปานกลางค่อนขา้งสูง 

ลงทุนในตราสารทนุ ตราสารหนี้และ/หรอืทรัพย์สนิทางเลือก 
โดยมีสดัส่วนการลงทนุในตราสารทุนน้อยกว่า 80 % ของ NAV 

ข้อมูลกองทุนรวม 
วันจดทะเบียนกองทนุ  31 สิงหาคม 2558 
วันเริ่มตน้ class  31 สิงหาคม 2558 
นโยบายการจ่ายเงนิปันผล จ่าย 
อายกุองทุน   ไม่กำหนด 
 
ผู้จัดการกองทุนรวม 

 นายสทุธโิรจน์ สทิธิวฒันานนท์ (ตั้งแต่จดทะเบียน) 
 นายสทิธิ์ จ่างตระกลู  (ตั้งแต่ 11 มกราคม 2559) 

 

 
ดัชนีชี้วดั 
              '- ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 - 3 ปี 
 ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ในสัดส่วนร้อยละ 40 '- ดัชนี FTSE  
All-World Net Total Return Index USD ในสัดส่วนร้อยละ 35 ปรับด้วย 
ต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุล 
เงินบาท ณ วันที่ลงทุน ประมาณร้อยละ 85 และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อ 
เทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ประมาณร้อยละ 15 '- ดัชนี 
ผลตอบแทนรวม SET 50 (SET50 TRI) ในสัดส่วนร้อยละ 15 '- ดัชนี FTSE  
World Broad Investment-Grade Bond Index (WorldBIG) USD ใน 
สัดส่วนร้อยละ 10 ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อ 
คำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน ประมาณร้อยละ 85 และปรับ 
ด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน  
ประมาณร้อยละ 15 

คำเตือน 
 การลงทนุในกองทุนรวมไม่ใชก่ารฝากเงนิ 
 ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทนุรวมมไิด้เป็นสิ่งยนืยนัถึง 

ผลการดำเนนิงานในอนาคต 
การเข้าร่วมต่อต้านทุจริต : ได้รับการรับรอง CAC 
จัดอันดับกองทุน Morningstar    

ผู้ลงทุนสามารถศึกษาเครื่องมือ 
บริหารความเสี่ยงดา้นสภาพคล่อง 
ได้ในหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม  

 
www.one-asset.com 

 

  

https://www.one-asset.com/doc_fund/Fund%20Q&A%20Prospectus/ONE-ULTRA_Q&A_Prospectus.pdf


ONE-ULTRA 

 
การซื้อหน่วยลงทุน 
วันทำการซ้ือ : ทุกวนัทำการ 
เวลาทำการ : 09:00 - 15:00 น. 
การซ้ือครั้งแรกขั้นตำ่ : 50,000.00 บาท 
การซ้ือครั้งถัดไปขัน้ต่ำ : 50,000.00 บาท 

การขายคืนหน่วยลงทุน 
วันทำการขายคืน : ทุกวนัทำการแรกของเดือนมนีาคม 
มิถุนายน กนัยายน ธันวาคม (หากตรงกับวนัหยุดทำการ 
ให้เลื่อนเป็นวนัทำการถัดไป) 
เวลาทำการ : 09:00 - 15:00 น. 
การขายคนืขั้นต่ำ : ไม่กำหนด 
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ : 100 หน่วย 
ระยะเวลาการรับเงนิค่าขายคืน : T+3 คอื3 วันทำการ 
หลังจากวนัทำรายการขายคืน 

 
 
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเกบ็จากกองทุนรวม (% ต่อปขีอง NAV) 
 

ค่าธรรมเนียม สูงสุดไม่เกิน เก็บจริง 
การจัดการ 2.675 1.3979 
รวมค่าใช้จ่าย 6.42 2.5 

 

หมายเหตุ : 
1.ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดแล้ว 
2.ค่าใช้จ่ายที่กองทุนเรียกเก็บอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยเก็บในอัตราไม่เกินจากที่ระบุไว้ในโครงการ 
3. สามารถดูข้อมูลค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายย้อนหลัง 3 ปี ของกองทุนในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม ได้ที่ www. 
one-asset.com 
 
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเกบ็จากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย) 
 

ค่าธรรมเนียม สูงสุดไม่เกิน เก็บจริง 
การขาย 2.14 1.5 
การรับซื้อคืน 2.14 ยกเว้น 
การสับเปลีย่นหนว่ยลงทุนเข้า 2.14 1.5 
การสับเปลีย่นหนว่ยลงทุนออก 2.14 ยกเว้น 
การโอนหน่วยลงทุน ตามทีน่ายทะเบียนเรยีกเก็บ ตามทีน่ายทะเบียนเรยีกเก็บ 

 

หมายเหตุ : 
1. ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอืน่ใดแล้ว 
2. ค่าธรรมเนียมการจัดการดังกล่าว รวมถึงค่าใช้จ่ายในการชำระเบ้ียประกันชีวิตและสุขภาพซึ่งประมาณการอัตราส่วนค่า 
เบ้ียประกันต่อค่าธรรมเนียมการจัดการเบื้องต้น ประมาณร้อยละ 57 ของค่าธรรมเนียมการจัดการ ท้ังนี้ อัตราส่วนดังกล่าว 
คำนวณจากการประมาณการจำนวนผู้ถือหน่วยลงทุน มูลค่าเงินลงทุน ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุน และค่าเบ้ียประกัน 
จ่าย ทำให้อัตราส่วนดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ ตามจำนวนผู้ถือหน่วยลงทุนและค่าเบ้ียประกันท่ีจ่ายจรงิในอนาคต โดย 
เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขในข้อสิทธิประโยชน์ด้านการประกนัชีวิตและสุขภาพ 
3. กรณีกองทุน ONE-ULTRA  (กองทุนต้นทาง) ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัท 
จัดการเดียวกัน (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะไม่คิดค่าธรรมเนียมการจัดการและ/หรือธรรมเนียมการขายของ 
กองทุนรวมต้นทางซ้ำซ้อนกับกองทุนรวมปลายทาง 

 
สัดส่วนประเภททรัพยส์ินที่ลงทุน 

ประเภททรัพย์สิน %NAV 

หน่วยลงทุนในต่างประเทศ 38.43 

ตราสารหนี้ภาคเอกชน 26.43 

ตราสารหนี้ภาครัฐ 19.15 

หน่วยลงทุนในประเทศ 8.71 

เงินฝาก และอื่นๆ 7.28 
 

ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรก 

ทรัพย์สิน %NAV 

iShares MSCI ACWI ETF 10.77 

BAI GIF WW LT GB GR-BUSD ACC 9.85 

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดท่ี 13/91/66 9.42 

NOMURA ETF - NIKKEI 225 5.1 

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ แกรนด์ รอยัล 

ออคิด โฮสพีทาลิตี้ ที่มีข้อตกลงในการซื้อคืน 

4.75 

  

ข้อมูลเชิงสถติ ิ
Maximum Drawdown : -13.99% 
Recovering Period : N/A ปี N/A เดอืน 
FX Hedging : 81.7% 
อัตราสว่นหมนุเวยีนการลงทนุ : 0.21 เท่า 
 

การจัดสรรการลงทุนในต่างประเทศ 

ประเทศ %NAV 

สหรัฐอเมริกา 18.93 

ไอร์แลนด์ 9.85 

ญี่ปุ่น 5.1 

ฮ่องกง 4.55 

 
การจัดสรรการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรม 

อุตสาหกรรม %NAV 

หน่วยลงทุน 38.43 

รัฐบาล 19.15 

เงินทุนและหลักทรัพย ์ 14.4 

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ 7.22 

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 5.34 

 
การจัดสรรการลงทุนตามอันดับความน่าเชื่อถือ (%NAV) 

  



ONE-ULTRA 

สรุปรายละเอียดความคุ้มครองประกันสุขภาพ  
ผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุนเปิด วรรณ อัลตร้า อินคัม ฟันด์ จะได้รับความคุ้มครองประกันชีวิตและสุขภาพ ตามท่ีกรมธรรม์กำหนด ดังนี้ 
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเอาประกัน 
    • เป็นบุคคลธรรมดา 
    • เป็นผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีอยู่ในทะเบียนรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยถือครองหน่วยลงทุนต้ังแต่ 4,500 หน่วยข้ึนไป หรือ จำนวนอืน่ใดท่ีบริษัทจัดการจะเปลี่ยนแปลงในอนาคต 
    • ต้องมีอายุระหว่าง 15 – 75 ปี ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมีอายุเกินกว่า 65 ปีบริบูรณ์แต่ไม่เกิน 75 ปีบริบูรณ์จะต้องกรอกแบบฟอร์มแถลงสุขภาพ และ/หรือดำเนินการตามวิธีการอื่นใดตามเง่ือนไขท่ีบริษัทประกันกำหนด 
    • เป็นบุคคลท่ีบริษัทประกันถือว่ามีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง โดยสิทธิความคุ้มครองจะมีผลเมื่อได้รับการอนุมัติการเอาประกันจากบริษัทประกัน 
การสิ้นสุดความคุ้มครอง 
ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นผู้มีสิทธิเอาประกันภัย ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับคุ้มครองนับต้ังแต่วันท่ีกรมธรรม์มีผลบังคับ หรือนับต้ังแต่วันท่ีได้รับการอนุมัติการเอาประกันจากบริษัทประกนั และสิน้สุดความคุ้มครอง ในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้  
    • เมื่อกรมธรรม์สิ้นสุดผลบังคับ 
    • เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนพ้นสภาพการเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน 
    • เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนเสียชีวิต 
    • เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนมีอายุเกินกว่าอายุสูงสุดท่ีกำหนดไว้ข้างต้น 
    • เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งของคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเอาประกัน  
ท้ังนี้ การสิ้นสุดความคุ้มครอง ให้เป็นไปตามเง่ือนไขตามปีกรมธรรม์หรือตามรอบระยะเวลาท่ีบริษัทประกันกำหนด 
 ผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีมีสิทธิเอาประกันจะได้รับความคุ้มครองด้านประกันชีวิตและสุขภาพ โดยมีรายละเอียดเง่ือนไขและความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกัน 
 ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องยินยอมเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล อาทิเช่น ชื่อนามสกลุ ท่ีอยู่ ข้อมูลด้านสุขภาพ ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือข้อมูลอื่นใดท่ีเป็นไปตามท่ีบริษัทประกันกำหนด ท้ังนี้ หากบริษัทจัดการไม่ได้รับการเปิดเผยข้อมูลใดๆ 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธการได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันชีวิตและสุขภาพดังกล่าว 
 สิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีได้รับตามกรมธรรม์ดังกล่าว บริษัทจัดการได้จัดให้เพื่อคุ้มครองผู้ถือหน่วยลงทุนและเพื่อเปน็ประโยชน์ในด้านการเสริมสร้างความมั่นคงของชีวิตและสุขภาพ 
โดยบริษัทจัดการเป็นผู้รับภาระการชำระเบ้ียประกันท่ีได้รับความคุ้มครองท้ังหมด โดยรวมอยู่ในค่าธรรมเนียมการจัดการ ท้ังนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงวิธีการและเง่ือนไขของสิทธิประโยชนค์วามคุ้มครอง เงื่อนไขกรมธรรม์ 
บริษัทประกัน หรือเงื่อนไขอื่นใด ตามหลักเกณฑ์ท่ีกฎหมายกำหนด รวมถึงยกเลิกสิทธิประโยชน์ความคุ้มครองชีวิตและสุขภาพ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว 
 วันท่ีกรมธรรม์มีผลบังคับ หมายถึง วันท่ี 1 กันยายน ของทุกปี หรือวันท่ีระบุไว้ในกรมธรรม์  
 วันเร่ิมความคุ้มครอง หมายถึง วันท่ีกรมธรรม์มีผลบังคับ และวันท่ีบริษัทประกันอนุมัติให้ความคุ้มครอง หรือเปลี่ยนแปลงแผนความคุ้มครองให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน ซึ่งได้แก่ ทุกวันท่ี 1 ม.ค., 1 เม.ย., 1 ก.ค., และ 1 ต.ค. ของทุกปี 
และให้หมายรวมถึงวันท่ี 1 ก.ย. ของทุกปี ในกรณีที่มีการต่ออายุกรมธรรม์ 
 ระยะเวลาความคุ้มครอง คือ วันท่ีกรมธรรม์มีผลบังคับ หรือวันเร่ิมความคุ้มครอง แล้วแต่กรณี ถึงวันสิ้นสุดความคุ้มครอง ซึ่งจะไม่เกินวันท่ีกรมธรรม์ยังให้ความคุ้มครองอยู่ 

     

คำอธิบาย  
Maximum Drawdown เปอร์เซ็นต์ผลขาดทุนสูงสุดของกองทุนรวมในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง (หรือต้ังแต่จัดต้ังกองทุนกรณีที่ยังไม่ครบ 5 ปี) โดยวัดจากระดับ NAV ต่อหน่วยที่จุดสูงสุดไปจนถึงจุดต่าสุดในช่วงที่ NAV 
ต่อหน่วยปรับตัวลดลง ค่า Maximum Drawdown เป็นข้อมูลที่ช่วยให้ทราบถึงความเสี่ยงที่อาจจะขาดทุนจากการลงทุนในกองทุนรวม 

Recovering Period ระยะเวลาการฟื้นตัว เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบถึงระยะเวลาต้ังแต่การขาดทุนสูงสุดจนถึงระยะเวลาที่ฟื้นกลับมาที่เงินทุนเริ่มต้นใช้ระยะเวลานานเท่าใด 

FX Hedging เปอร์เซ็นต์ของการลงทุนในสกุลเงินต่างประเทศที่มีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 

อัตราส่วนหมุนเวยีนการลงทุน ความถ่ีของการซื้อขายหลักทรัพย์ในพอร์ตกองทุนในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่ง 
โดยคำนวณจากมูลค่าที่ต่ำกว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อหลักทรัพย์กับผลรวมของมูลค่าการขายหลักทรัพย์ของกองทุนรวมในรอบระยะเวลา 1 ปีหารด้วยมูลค่า NAV ของกองทุนรวมเฉลี่ยในรอบระยะเวลาเดียวกัน 
กองทุนรวมที่มีค่า portfolio turnover สูงบ่งชี้ถึงการซื้อขายหลักทรัพย์บ่อยครั้งของผู้จัดการกองทุนและทำให้มีต้นทุนการซื้อขายหลักทรัพย์ที่สูง 
จึงต้องพิจารณาเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเพื่อประเมินความคุ้มค่าของการซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าว 

Sharpe Ratio อัตราส่วนระหว่างผลตอบแทนส่วนเพิ่มของกองทุนรวมเปรียบเทียบกับความเสี่ยงจากการลงทุน โดยคำนวณจากผลต่างระหว่างอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมกับอัตราผลตอบแทนที่ปราศจากความเสี่ยง 
(risk-free rate) เปรียบเทียบกับค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ของกองทุนรวม ค่า Sharpe Ratio สะท้อนถึงอัตราผลตอบแทนที่กองทุนรวมควรได้รับเพิ่มข้ึนเพื่อชดเชยกับความเสี่ยงที่กองทุนรวมรับมา 
โดยกองทุนรวมที่มีค่า Sharpe Ratio สูงกว่าจะเป็นกองทุนที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการลงทุนที่ดีกว่าเนื่องจากได้รับผลตอบแทนส่วนเพิ่มที่สูงกว่าภายใต้ระดับความเสี่ยงเดียวกัน 

Alpha ผลตอบแทนส่วนเกินของกองทุนรวมเมื่อเปรียบเทียบกับดัชนีชี้วัด (benchmark) โดยค่า Alpha ที่สูง หมายถึง กองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนได้สูงกว่าดัชนีชี้วัด 
ซึ่งเป็นผลจากประสิทธิภาพของผู้จัดการกองทุนในการคัดเลือกหรือหาจังหวะเข้าลงทุนในหลักทรัพย์ได้อย่างเหมาะสม 

Beta ระดับและทิศทางการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุน โดยเปรียบเทียบกับอัตราการเปลี่ยนแปลงของตลาด Beta น้อยกว่า 1 
แสดงว่าหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนน้อยกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด Beta มากกว่า 1 แสดงว่า 
หลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนมากกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด 

Tracking Error ตราผลตอบแทนของกองทุนมีประสิทธิภาพในการเลียนแบบดัชนีชี้วัด โดยหาก tracking error ต่ำ หมายถึงกองทุนรวมมีประสิทธิภาพในการสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับดัชนีชี้วัด กองทุนรวมที่มีค่า 
tracking error สูง จะมีอัตราผลตอบแทนโดยเฉลี่ยห่างจากดัชนีชี้วัดมากข้ึน 

Yield to Maturity อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้โดยถือจนครบกำหนดอายุ ซึ่งคำนวณจากดอกเบี้ยที่จะได้รับในอนาคตตลอดอายุตราสารและเงินต้นที่จะได้รับคืนนำมาคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน 
โดยใช้วัดอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารหนี้ คำนวณจากค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของ Yield to Maturity ของตราสารหนี้แต่ละตัวที่กองทุนมีการลงทุน และเนื่องจาก Yield to Maturity 
มีหน่วยมาตรฐานเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อปี จึงสามารถนาไปใช้เปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนระหว่างกองทุนรวมตราสารหนี้ที่มีนโยบายถือครองตราสารหนี้จนครบกาหนดอายุและมีลักษณะการลงทุนที่ใกล้เคียงกันได้ 

 บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด 
เลขที ่989 อาคารสยามพวิรรธนท์าวเวอร์ ชั้น 9, 24 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวนั  เขตปทุมวนั 
กรุงเทพมหานคร 10330 
โทรศัพท์ 0-2659-8888  โทรสาร 0-2659-8860-1 
www.one-asset.com/ 
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ผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุนเปิด วรรณ อัลตร้า อินคัม ฟันด์ จะได้รับความคุ้มครองประกันชีวิตและสุขภาพ ตามที่
กรมธรรมก์ าหนด ดงันี้ 

 
คณุสมบติัของผู้มีสิทธิเอาประกนั 
➢ เป็นบุคคลธรรมดา 
➢ เป็นผู้ถือหน่วยลงทุนที่อยู่ในทะเบียนรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยถือครองหน่วยลงทุนตัง้แต่  4,500 หน่วยขึ้นไป หรือ 
จ านวนอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการจะเปลีย่นแปลงในอนาคต 
➢ ต้องมอีายุระหว่าง 15 – 75 ปี ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนมอีายุเกนิกว่า 65 ปีบรบิูรณ์แต่ไม่เกนิ 75 ปีบรบิูรณ์จะต้องกรอก
แบบฟอรม์แถลงสุขภาพ และ/หรอืด าเนินการตามวธิกีารอื่นใดตามเงือ่นไขทีบ่รษิทัประกนัก าหนด 
➢ เป็นบุคคลทีบ่รษิทัประกนัถอืว่ามสุีขภาพสมบูรณ์แขง็แรง โดยสทิธคิวามคุม้ครองจะมผีลเมื่อไดร้บัการอนุมตักิารเอาประกนั
จากบรษิทัประกนั 
 
การส้ินสุดความคุ้มครอง 
ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนเป็นผูม้สีทิธเิอาประกนัภยั ผูถ้อืหน่วยลงทุนจะไดร้บัคุม้ครองนับตัง้แต่วนัทีก่รมธรรมม์ผีลบงัคบั หรอื
นับตัง้แต่วนัทีไ่ดร้บัการอนุมตักิารเอาประกนัจากบรษิทัประกนั และสิน้สุดความคุม้ครอง ในกรณีใดกรณีหนึ่งดงัต่อไปนี้  
➢  เมื่อกรมธรรมส์ิน้สุดผลบงัคบั 
➢  เมื่อผูถ้อืหน่วยลงทุนพน้สภาพการเป็นผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุน 
➢  เมื่อผูถ้อืหน่วยลงทุนเสยีชวีติ 
➢  เมื่อผูถ้อืหน่วยลงทุนมอีายุเกนิกว่าอายุสงูสุดทีก่ าหนดไวข้า้งตน้ 
➢  เมื่อผูถ้อืหน่วยลงทุนขาดคุณสมบตัขิอ้ใดขอ้หนึ่งของคุณสมบตัขิองผูม้สีทิธเิอาประกนั  

 
ทัง้นี้ การสิน้สุดความคุม้ครอง ใหเ้ป็นไปตามเงือ่นไขตามปีกรมธรรมห์รอืตามรอบระยะเวลาทีบ่รษิทัประกนัก าหนด 
 
ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่สีทิธเิอาประกนัจะไดร้บัความคุม้ครองดา้นประกนัชวีติและสุขภาพ  โดยมรีายละเอยีดเงื่อนไขและ

ความคุม้ครองตามกรมธรรมป์ระกนั 
 
ผูถ้อืหน่วยลงทุนจะตอ้งยนิยอมเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคล อาทเิช่น ชื่อนามสกุล ทีอ่ยู่ ขอ้มลูดา้นสุขภาพ ของผูถ้อืหน่วย

ลงทุน หรอืขอ้มลูอื่นใดทีเ่ป็นไปตามทีบ่รษิทัประกนัก าหนด ทัง้นี้ หากบรษิทัจดัการไม่ไดร้บัการเปิดเผยขอ้มูลใดๆ บรษิทัจดัการ
ขอสงวนสทิธใินการปฏเิสธการไดร้บัความคุม้ครองตามกรมธรรมป์ระกนัชวีติและสุขภาพดงักล่าว 

 
สทิธปิระโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัตามกรมธรรม์ดงักล่าว บรษิทัจดัการไดจ้ดัใหเ้พื่อคุม้ครองผูถ้อืหน่วยลงทุน

และเพื่อเป็นประโยชน์ในดา้นการเสรมิสรา้งความมัน่คงของชวีติและสุขภาพ โดยบรษิทัจดัการเป็นผูร้บัภาระการช าระเบีย้ประกนั
ทีไ่ดร้บัความคุม้ครองทัง้หมด โดยรวมอยู่ในค่าธรรมเนียมการจดัการ ทัง้นี้ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการเปลีย่นแปลงวธิกีาร
และเงื่อนไขของสทิธปิระโยชน์ความคุม้ครอง เงื่อนไขกรมธรรม์ บรษิัทประกนั หรอื เงื่อนไขอื่นใด ตามหลกัเกณฑ์ทีก่ฎหมาย
ก าหนด รวมถงึยกเลกิสทิธปิระโยชน์ความคุม้ครองชวีติและสุขภาพ โดยถอืว่าไดร้บัความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ 

วนัทีก่รมธรรมม์ผีลบงัคบั หมายถงึ วนัที ่1 กนัยายน ของทุกปี หรอืวนัทีร่ะบุไวใ้นกรมธรรม ์ 
 



ONE-ULTRA   

วันเริ่มความคุ้มครอง หมายถึง วันที่กรมธรรม์มีผลบังคับ และวันที่บริษัทประกันอนุมัติให้ความคุ้มครอง หรือ
เปลีย่นแปลงแผนความคุม้ครองใหก้บัผูถ้อืหน่วยลงทุน ซึง่ไดแ้ก่ ทุกวนัที ่1 ม.ค., 1 เม.ย., 1 ก.ค., และ 1 ต.ค. ของทุกปี และให้
หมายรวมถงึวนัที ่1 ก.ย. ของทุกปี ในกรณีทีม่กีารต่ออายุกรมธรรม ์
 

ระยะเวลาความคุ้มครอง คือ วนัที่กรมธรรม์มผีลบงัคบั หรือวนัเริ่มความคุ้มครอง แล้วแต่กรณี ถึงวนัสิ้นสุดความ
คุม้ครอง ซึง่จะไม่เกนิวนัทีก่รมธรรมย์งัใหค้วามคุม้ครองอยู่ 
 
ค าถาม-ค าตอบ 
Q: ใครเป็นผูร้บัเอาประกนัภยัใหก้บักองทุนเปิด วรรณ อลัตรา้ อนิคมั ฟันด ์(“กองทุน”) ในปัจจุบนั 
A: บรษิทั เอไอเอ จ ากดั 
 
Q: ใครจะไดร้บัความคุม้ครองประกนัชวีติและสุขภาพบา้ง 
A: ผูท้ีม่สีทิธไิดร้บัความคุม้ครองประกนัชวีติและสุขภาพ คอื 

➢ เป็นบุคคลธรรมดา 
➢ เป็นผู้ถือหน่วยลงทุนที่อยู่ในทะเบยีนรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนเปิด วรรณ อลัตร้า อนิคมั ฟันด์ 

โดยลงทุนในหน่วยลงทุนตัง้แต่ 4,500 หน่วยขึ้นไป หรอื จ านวนอื่นใดที่บรษิทัจดัการจะเปลี่ยนแปลงใน
อนาคต 

➢ ต้องมีอายุระหว่าง 15 – 75 ปี ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมีอายุเกินกว่า 65 ปีบริบูรณ์แต่ไม่เกิน 75 ปี
บรบิูรณ์จะตอ้งกรอกแบบฟอรม์แถลงสุขภาพและไดร้บัการอนุมตัเิอาประกนั ทัง้นี้ 
• ผูถ้อืหน่วยลงทุนตอ้งมอีายุ 15 ปีบรบิูรณ์ โดยนับตัง้แต่วนัทีย่ื่นขอเอาประกนั 

• กรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนมอีายุเกนิกว่า 65 ปีบรบิูรณ์แต่ไม่เกนิ 75 ปีบรบิูรณ์ จะไดร้บัความคุม้ครองก็
ต่อเมื่อผ่านการแถลงสุขภาพและไดร้บัอนุมตัใิหเ้อาประกนัได ้โดยผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่อีายุเกนิ 65 ปี
บรบิูรณ์ขึน้ไปจะต้องกรอกแบบฟอร์มแถลงสุขภาพ และต้องน าสง่ใหท้างบรษิทั เอไอเอ จ ากดั ภายใน 
1 เดอืนนับจากวนัที่เริม่คุ้มครอง โดยบรษิทัจดัการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีอายุ 65 ปีบรบิูรณ์
ดงักล่าว ทราบล่วงหน้าก่อนวนัครบรอบปีกรมธรรม์ 

• ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีอายุครบ 75 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ใน วนัที่ 1 ก.ย. ของปีใด ซึ่งเป็นวนัครบรอบปี
กรมธรรม ์หรอืตัง้แต่วนัทีผู่ถ้อืหน่วยเริม่ลงทุนในกองทุน จะไม่ไดร้บัความคุม้ครอง  

• ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่อีายุ 75 ปี ระหว่างปีกรมธรรมใ์ด หากบรษิทัประกนัอนุมตัใิบค าขอเอาประกนัภยั
ในปีกรมธรรมน์ัน้แลว้จะไดร้บัความคุม้ครองถงึวนัสิน้สุดผลบงัคบัของปีกรมธรรมน์ัน้ เช่น ผูท้ีม่อีายุ 74 
ปี 10 เดอืน ในเดอืน ม.ค. 61 จะไดร้บัความคุม้ครอง จนถงึ 31 ส.ค. 61 

➢ เป็นบุคคลทีบ่รษิทัประกนัถอืว่ามสีุขภาพสมบูรณ์แขง็แรง 
กรณี บรษิทัประกนัไม่อนุมตักิารเอาประกนัภยัให ้ผูถ้อืหน่วยลงทุนจะไม่ไดร้บัทัง้แผนประกนัชวีติและสุขภาพ 

 
  



ONE-ULTRA   

Q: ผูถ้อืหน่วยลงทุนจะไดร้บัความคุม้ครองเมื่อไร 
A: ผูถ้อืหน่วยลงทุนจะไดร้บัความคุม้ครองประกนัชวีติและสุขภาพตามกรณีดงัต่อไปนี้ 

➢ กรณีผูถ้อืหน่วยลงทุนอายุระหว่าง 15 - 65 ปีบรบิูรณ์ : จะไดร้บัความคุม้ครองตามรอบการส่งขอ้มูลผูถ้อื
หน่วยลงทุนใหก้บับรษิทัประกนั คอื ในวนัที ่1 ม.ค. หรอื 1 เม.ย. หรอื 1 ก.ค. หรอื 1 ต.ค. ของปีใด ตาม
รอบระยะเวลาทีบ่รษิทัประกนัก าหนด 
ตวัอย่าง 
ผูถ้อืหน่วยลงทุนซื้อ / สบัเปลี่ยนเขา้กองทุนเปิด ONE-ULTRA ก่อนวนัทีส่่งขอ้มูล เช่น ซื้อหน่วยลงทุนวนัที ่30 

ก.ย. ของปีใด 

 
 

➢ กรณีผูถ้อืหน่วยลงทุนอายุเกนิกว่า 65 ปีบรบิูรณ์แต่ไม่เกนิ 75 ปีบรบิูรณ์ : จะไดร้บัความคุม้ครองหลงัจาก
ทีบ่รษิทัประกนัได้รบัและอนุมตัใิบค าขอเอาประกนัภยัเป็นทีเ่รยีบร้อยแลว้โดยพจิารณาตามรอบการเขา้
ร่วม คอื ในวนัที ่1 ม.ค. หรอื 1 เม.ย. หรอื 1 ก.ค. หรอื 1 ต.ค. ของปีใด ตามรอบระยะเวลาทีบ่รษิทัประกนั
ก าหนด  

➢ สิน้สุดความคุม้ครอง ณ วนัทีไ่ดร้บัการยนืยนัจาก บลจ.วรรณ ถงึการขายคนืหน่วยลงทุนทัง้หมดของผูถ้อื
หน่วยลงทุน หรอืจ านวนหน่วยลงทุนคงเหลอืน้อยกว่า 4,500 หน่วย โดยวนัสิ้นสุดความคุ้มครองจะเป็น
วนัที ่1 ม.ค. หรอื 1 เม.ย. หรอื 1 ก.ค. หรอื 1 ต.ค. ของทุกปี เวลา 0.00 น. ตามรอบระยะเวลาที่บรษิทั
ประกนัก าหนด หรือการสิ้นสุดข้อตกลงการคุ้มครองประกนัชีวิตกลุ่ม ระหว่าง บลจ.วรรณ กบั  บริษัท
ประกนั 

 
Q: ผูถ้อืหน่วยลงทุนจะไดร้บัความคุม้ครองชวีติเป็นจ านวนเท่าไร 
A: ความคุม้ครองชวีติทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนจะไดร้บั คอื 
 

ตารางผลประโยชน์ แผน 1 
หน่วยลงทุน
ตัง้แต่ 4,500 

หน่วยแต่ไม่ถึง 
45,000 หน่วย 

แผน 2 
หน่วยลงทุน
ตัง้แต่ 45,000 
หน่วยแต่ไม่ถึง 
145,000 หน่วย 

แผน 3 
หน่วยลงทุน
ตัง้แต่ 145,000 
หน่วยแต่ไม่ถึง 
450,000 หน่วย 

แผน 4 
หน่วยลงทุน
ตัง้แต่ 450,000 
หน่วยขึ้นไป 

ประกนัชีวิต 50,000 50,000 50,000 100,000 

 

ทัง้นี้ ความคุม้ครองชวีติขา้งตน้ ยกเวน้ การฆา่ตวัตายในปีแรกและการฆาตกรรมโดยผูร้บัประโยชน์ 

  



ONE-ULTRA   

Q: ผูถ้อืหน่วยลงทุนจะไดร้บัความคุม้ครองสุขภาพเป็นจ านวนเท่าไร 
A: ความคุม้ครองสุขภาพทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนจะไดร้บั คอื 

➢ ความคุ้มครองการชดเชยค่ารกัษาพยาบาลตามแผนความคุ้มครอง ซึ่งมทีัง้หมด 4 แผนประกนัสุขภาพ 
โดยจะพิจารณาจากจ านวนหน่วยลงทุนที่ถือครอง ณ วนัที่รายงานข้อมูลให้กับบริษัทประกัน โดยมี
รายละเอยีดความคุม้ครอง ดงันี้ 
 

ตารางผลประโยชน์ (ต่อการเจบ็ป่วยแต่ละครัง้) แผน 1 
หน่วยลงทุน
ตัง้แต่ 4,500 

หน่วยแต่ไม่ถึง 
45,000 หน่วย 

แผน 2 
หน่วยลงทุน
ตัง้แต่ 45,000 
หน่วยแต่ไม่ถึง 
145,000 หน่วย 

แผน 3 
หน่วยลงทุน
ตัง้แต่ 145,000 
หน่วยแต่ไม่ถึง 
450,000 หน่วย 

แผน 4 
หน่วยลงทุน
ตัง้แต่ 450,000 
หน่วยขึ้นไป 

ประกนัสุขภาพผู้ป่วยใน 
ก. ค่าหอ้งและค่าอาหาร/วนั (นับจ านวนวนัรวมกบัค่าหอ้งผูป่้วยหนักแล้ว  

สงูสุด 31 วนั/ครัง้) 
ค่าหอ้งผูป่้วยหนัก (I.C.U) (สงูสุด 15 วนั/ครัง้) 

ข. ค่ารกัษาพยาบาลอื่นๆ  
(ค่ารถพยาบาล/ต่อการเจบ็ป่วย/ต่อเทีย่ว และรวมอยู่ใน ข.) 

ค. ค่าแพทยผ่์าตดั (แบบจ่ายตามจรงิ) 
ง. ค่าเยีย่มของแพทย์ (1 ครัง้/วนั สงูสุด 31 วนั) 
จ. ค่ารกัษาพยาบาลผูป่้วยนอกฉุกเฉิน (กรณีอุบตัเิหตุ) 

(เขา้รกัษาภายใน 24 ชม.นับจากเกดิอุบตัเิหตุ และรวมรกัษาต่อเนื่อง 
ภายใน 31 วนั) 

ฉ. ค่าปรกึษาแพทย์ผูเ้ชี่ยวชาญเฉพาะโรค (รวมอยู่ใน ข. หรอื ค. แล้วแต่
กรณี) 

ช. ค่าชดเชยกรณีเสยีชวีติในโรงพยาบาล 
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ประกนัสุขภาพผู้ป่วยนอก** (1 ครัง้/วนั, 30 ครัง้/ปีกรมธรรม)์ - 750 1,000 2,000 

 
ทัง้นี้ บรษิัทประกนัจะจ่ายผลประโยชน์ค่าชดเชยรายวนัใหแ้ก่สมาชกิผู้เอาประกนัภยัเป็นเงื่อนไขพเิศษจากความคุม้ครองค่า
รกัษาพยาบาลผูป่้วยในทีม่อียู่ โดยจ่ายค่าชดเชยรายวนัเท่ากบัค่าหอ้งและค่าอาหารประจ าวนัทีส่มาชกิมผีลประโยชน์อยู่ภายใต้
การประกนัภยักลุ่ม และจ านวนวนัสงูสุดตามทีเ่ขา้พกัรกัษาในโรงพยาบาลจรงิ แต่ไม่เกนิกว่าจ านวนวนัสงูสุดทีก่ าหนดไวส้ าหรบั
ค่าห้องและค่าอาหารภายใต้ผลประโยชน์การประกนัภยักลุ่มนี้ ทัง้นี้ มเีงื่อนไขว่าสมาชกิผู้เอาประกนัภยัจะต้องใชส้ทิธเิบกิค่า
รักษาพยาบาลทัง้หมดจากความคุ้มครองอื่นๆ  ที่สมาชิกผู้เอาประกันภัยมีอยู่ เช่น สวัสดิการอื่นใดที่สมาชิกฯ มีอยู่ การ
ประกนัสงัคม โครงการหลกัประกนัสุขภาพถว้นหน้า (บตัรทอง 30 บาท) พ.ร.บ.บุคคลทีส่าม กรมธรรมป์ระกนัสุขภาพส่วนบุคคล
กบับรษิทัประกนัภยัหรอืประกนัชวีติอื่นๆ ทีไ่ม่ใช่เอ.ไอ.เอ เป็นตน้ โดยไม่เบกิค่าใชจ้่ายใดๆ จากการประกนัสุขภาพกบั เอ.ไอ.เอ. 
ทัง้ผลประโยชน์การประกนัภยักลุ่มนี้ และการประกนัภยัรายบุคคล (หากม)ี ตัง้แต่วนัแรกทีเ่ขา้พกัรกัษาตวัในโรงพยาบาล  
 
อนึ่ง ในกรณีเบกิค่าหอ้งและค่าอาหารจากผลประโยชน์ประกนัภยักลุ่มนี้บางส่วน โดยไม่เบกิค่าใชจ้่ายในโรงพยาบาลในรายการ
อื่นๆ ตัง้แต่วนัแรกของการเขา้รกัษาในโรงพยาบาล เอไอเอจะจ่ายผลประโยชน์ค่าชดเชยรายวนัใหเ้ท่ากบัส่วนของผลประโยชน์
ค่าหอ้งและค่าอาหารประจ าวนัทีเ่หลอือยู่หลงัจากการเบกิค่าหอ้งและค่าอาหารบางส่วนแลว้  
 

➢ ตวัอย่างเช่น นาย สริิศกัดิ ์ลงทุนในกองทุนเปิด ONE-ULTRA จ านวน 1,575,000 บาท และอายุ 35 ปี
บรบิูรณ์ 
• ราคาขายหน่วยลงทุนอยู่ที ่10.50 บาท 

• จ านวนหน่วยลงทุน เท่ากบั 1,575,000 / 10.50 = 150,000 หน่วย 
• จะไดร้บัความคุม้ครองในแผนที ่3 



ONE-ULTRA   

 
➢ กรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนซื้อ / สบัเปลี่ยนเข้ากองทุนเปิด ONE-ULTRA โดยส่งเอกสารใบค าขอประกนั

สุขภาพและใบแถลงสุขภาพไม่ทันภายในก าหนดรอบการส่งข้อมูลให้กับบริษัทประกัน การคุ้มครอง
สุขภาพจะอยู่ในการพจิารณาตามขอ้มลูการถอืครองหน่วยของไตรมาสถดัไป 
 

 
 

➢ กรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนมจี านวนหน่วยลงทุนมากกว่า 4,500 หน่วย แต่ไม่ไดร้บัการอนุมตัเิอาประกนั ผูถ้อื
หน่วยลงทุนจะไม่ไดร้บัแผนความคุม้ครองชวีติและสุขภาพใดๆ เลย 
ยกตวัอย่างเช่น นาย เอ อายุ 67 ปี ซื้อกองทุนฯ จ านวน 2,625,000 บาท โดยมรีาคาขาย ณ วนัซื้ออยู่ที ่
10.50 บาท 

• จ านวนหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัความคุม้ครอง เท่ากบั 2,625,000 / 10.50 = 250,000 หน่วย 
• ผู้ถือหน่วยลงทุนจะไดร้บัความคุ้มครองก็ต่อเมื่อผลการตรวจสุขภาพผ่านและบรษิทัประกนัอนุมตัใิห้

เอาประกนัได ้ซึง่ในกรณีนี้ผูถ้อืหน่วยลงทุนจะไดร้บัความคุม้ครองตามแผน 3 

• แต่หากผลการแถลงสุขภาพ ไม่ผ่านการพจิารณารบัประกนั นาย เอ จะไม่ได้รบัความคุ้มครอง โดย
บริษัทประกันจะแจ้งผลการตรวจสุขภาพภายใน 5 วนัท าการหลงัจากที่ได้รบัยืนยนัการขอตรวจ
สุขภาพและไดร้บัเอกสารภายในเวลาทีก่ าหนด 

 
Q: ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถเปลีย่นแปลงแผนความคุม้ครองประกนัชวีติและสุขภาพไดห้รอืไม่ 
A: ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถเปลีย่นแปลงแผนความคุม้ครองไดต้ามจ านวนหน่วยลงทุนทีเ่ปลีย่นแปลงไป 

➢ ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนซื้อหน่วยลงทุนหรอืขายหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการจะแจง้ขอ้มลูของผูถ้อืหน่วยลงทุนไป
ยงับรษิทัประกนัเพื่อด าเนินการปรบัปรุงแผนความคุม้ครองสุขภาพของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นรายไตรมาส โดยใช้
ข้อมูล ณ สิ้นวนัท าการรบัซื้อคืนหน่วยลงทุน (ทุกวนัท าการแรกของเดือน มีนาคม มิถุนายน กันยายน และ
ธนัวาคม) 

➢ กรณีผู้ถือหน่วยลงทุนสิ้นสุดสมาชกิภาพและกลบัเขา้มาใหม่ ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องส่งใบแถลงสุขภาพ 
ทุกครัง้และจะไดร้บัความคุม้ครองต่อเมื่อบรษิทัประกนัไดอ้นุมตักิารพจิารณาแลว้เช่นกนั  

 

Q: แผนความคุม้ครองทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนจะไดร้บัค านวณอย่างไร ในกรณีทีม่บีญัชผีูถ้อืหน่วยลงทุนหลายบญัช ี
A:  การค านวณวงเงนิคุ้มครองจะพจิารณาหน่วยลงทุนตามเลขที่บตัรประชาชนของผู้ถอืหน่วยลงทุน เช่น กรณีที่ผู้ถือหน่วย

ลงทุนมกีารลงทุนในกองทุนเปิด ONE-ULTRA มากกว่า 1 เลขที่ผู้ถอืหน่วยลงทุน บรษิัทประกนัจะนับจ านวนหน่วยลงทุน
รวม เพื่อจะน ามาคดิแผนประกนัตามหมายเลขบตัรประชาชนนัน้ๆ ยกตวัอย่างเช่น  

➢ นาย ก ลงทุนในกองทุนเปิด ONE-ULTRA เลขทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุน 11111 จ านวน 20,000 หน่วย 
➢ นาย ก ลงทุนในกองทุนเปิด ONE-ULTRA เลขทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุน 11112 จ านวน 5,000 หน่วย 



ONE-ULTRA   

บรษิทัประกนัจะใหค้วามคุม้ครองนาย ก ตามแผน 1 ซึ่งค านวณจากจ านวนหน่วยลงทุนรวม = 20,000+5,000 
หน่วย = 25,000 หน่วย 
 

Q: เอกสารทีผู่ล้งทุนจะตอ้งกรอกเพื่อขอเอาประกนัภยัเมื่อลงทุนครัง้แรกมอีะไรบา้ง 
A: เอกสารประกอบทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนตอ้งกรอก โดยตอ้งลงนามและระบุวนัที่ก ากบัอย่างชดัเจน คอื 

➢ ใบสมคัรขอเอาประกนัภยั 
➢ ใบแถลงสุขภาพ 

 
Q: ใครเป็นผูร้บัผดิชอบค่าใชจ้่ายในการตรวจสุขภาพ 
A:  หากเป็นการตรวจสุขภาพครัง้แรก ทางบรษิทัประกนัจะเป็นผูร้บัผดิชอบค่าใชจ้่ายในการตรวจสุขภาพ โดยผูถ้อืหน่วยลงทุน

จะตอ้งตรวจสุขภาพกบัแพทยห์รอืสถานพยาบาลทีท่างบรษิทัประกนัก าหนดไว ้
➢ กรณี ผูถ้อืหน่วยลงทุนอยู่ในกรุงเทพฯ ตอ้งมารบัการตรวจทีห่อ้งแพทยท์ีบ่รษิทัประกนัก าหนด 
➢ กรณี ผูถ้อืหน่วยลงทุนอยู่ต่างจงัหวดั ผูถ้อืหน่วยลงทุนต้องส ารองจ่ายค่าใชจ้่ายการตรวจสุขภาพก่อนและ

น าใบเสรจ็และใบรบัรองแพทยม์าเบกิกบับรษิทัประกนั โดยสามารถเบกิไดต้ามจรงิแต่ไม่เกนิ 400 บาท   
 

Q: หากเปิดบญัชเีพื่อ... / และหรอื... ใครจะเป็นผูไ้ดร้บัความคุม้ครองประกนัชวีติและสุขภาพ 
A: กรณีผูถ้อืหน่วยลงทุนเปิดบญัชใีนลกัษณะบญัชเีพื่อ... / และหรอื... จะนับจ านวนเงนิคุม้ครองจากเลขทีบ่ตัรประชาชนของชื่อ
บุคคลแรกในค าขอเปิดบญัชกีองทุน เช่น “นาย ก. เพื่อ ด.ช. ข” / “นาย ก. และหรอืนาง ข.” ใหน้ับความคุม้ครองทีช่ื่อบุคคลแรก คอื 
นาย ก. เป็นตน้ 
 
Q: กรณีผูถ้อืหน่วยลงทุนตอ้งการใชส้ทิธติามทีไ่ดร้บัความคุม้ครองตามแผนประกนัสุขภาพตอ้งท าอย่างไร 
A: ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถใชส้ทิธติามทีไ่ดร้บัความคุม้ครองตามแผนประกนัสุขภาพได ้โดยปฏบิตัดิงันี้ 

➢ ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถน าบตัรประกนัสุขภาพทีไ่ดร้บัจากบรษิทัประกนัใหแ้ก่ทางโรงพยาบาล โดยผูถ้อื
หน่วยลงทุนไม่จ าเป็นตอ้งช าระค่ารกัษาพยาบาลหากอยู่ในวงเงนิทีไ่ดร้บัประกนั แต่หากค่ารกัษาพยาบาล
สูงกว่าวงเงินที่ได้ร ับประกัน ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องเป็นผู้ช าระส่วนต่างดังกล่าวเมื่อช าระเงินค่า
รกัษาพยาบาลดงักล่าว 

➢ กรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนเป็นผูช้ าระเงนิค่ารกัษาพยาบาลไปก่อน ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถน าใบเสรจ็รบัเงิน
และใบรบัรองแพทย์มาเบิกจากบริษัทประกนั โดยสามารถติดต่อได้ที่บริษัท  เอไอเอ จ ากดั โทร. 02-
2673400-4 
โดยบรษิัทประกนัจะช าระค่ารกัษาพยาบาลแก่ผู้ถอืหน่วยลงทุนในรูปแบบเชค็ภายใน 14  วนัท าการ หลงัจากที่
ไดร้บัเอกสารการเรยีกรอ้งครบถว้น และไม่มกีารตรวจสอบหรอืสบืคน้เพิม่เตมิ 

➢ ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถตดิต่อสอบถามแผนคุม้ครองสุขภาพไดท้ีห่มายเลขโทรศพัท์ 02-2673400-4 ต่อ 
2613 และ/หรอื 094-819-5599  

➢ การรบัผลประโยชน์สนิไหมทดแทนในกรณีผู้ถือหน่วยลงทุนเสยีชวีติ ผู้รบัประโยชน์สามารถส่งเอกสาร
ประกอบการเรยีกรอ้งค่าสนิไหมทดแทนกบัทางบรษิัทประกนัไดโ้ดยตรง ภายใน 30 วนันับตัง้แต่วนัทีผู่ถ้อื
หน่วยลงทุนเสยีชีวิต และบริษัทประกนัจะด าเนินการพจิารณาและท าเช็คสัง่จ่ายให้แก่ผู้รบัประโยชน์
ภายใน 15 วนันับตัง้แต่วนัทีบ่รษิทัผูร้บัประกนัภยัไดร้บัค าเรยีกรอ้งพรอ้มทัง้เอกสารประกอบการพจิารณา
การจ่ายครบถ้วนแล้ว และกรณีที่มเีหตุอนัควรสงสยัว่า การเรยีกร้องเพื่อให้บรษิัทชดใช้ตามกรมธรรม์
ประกนัภยักลุ่มดงักล่าว ไม่เป็นไปตามข้อตกลงคุ้มครองในกรมธรรม์ประกนัภยัดงักล่าว ระยะเวลาที่
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ก าหนดไว้อาจขยายออกไปได้ตามความจ าเป็น แต่ทัง้นี้จะไม่เกิน 90 วนั นับตัง้แต่วนัที่บริษัทได้รบั
เอกสารครบถว้นแลว้ โดยทางบรษิทัประกนัจะน าสง่เชค็ดงักล่าวใหแ้ก่ผูร้บัประโยชน์โดยตรง 

 
Q: ความคุม้ครองตามแผนประกนัสุขภาพของกองทุน ยกเวน้ความคุม้ครองกรณีใดบา้ง 
A: บรษิทัประกนัจะไม่จ่ายผลประโยชน์ตามขอ้ยกเวน้ทีก่รมธรรมป์ระกนัก าหนด ในกรณีต่อไปนี้ 

กรณีผูป่้วยใน 
➢ การเจบ็ป่วยหรอืการบาดเจบ็ทีเ่ป็นอยู่ก่อนแลว้ โดยผูเ้อาประกนัภยัไดร้บัการรกัษา การวนิิจฉัยโรค การ

ปรกึษาหรอืการสัง่จ่ายยาใหใ้นระหว่างเวลา 90 วนั ก่อนวนัทีก่รมธรรมเ์ริม่มผีลบงัคบั เวน้แต่สมาชกิผูเ้อา
ประกนัภยัทีเ่จบ็ป่วยดงักล่าวไดเ้อาประกนัภยัไว้ตามสญัญาเพิม่เตมินี้มาเป็นเวลา 12 เดอืนตดิต่อกนัแลว้ 

➢ การท ารา้ยร่างกายตนเอง หรอืจงใจก่อใหเ้กดิการบาดเจบ็แก่ตนเอง หรอืการพยายามกระท าเช่นว่านัน้ 
➢ สงครามไม่ว่าจะประกาศหรอืไม่ก็ตาม การนัดหยุดงาน การจลาจล การก่อการร้าย สงครามกลางเมอืง 

การปฏวิตัหิรอืการปฏบิตักิารเยีย่งสงครามใดๆ 
➢ การเข้าเป็นทหารประจ าการในกองทพั ไม่ว่าจะเป็นเวลาที่มีการประกาศสงครามหรือไม่ก็ตาม หรือ

ในขณะทีป่ฏบิตัติามค าสัง่ใหป้ฏบิตักิารเยีย่งสงคราม หรอืในการพทิกัษ์ความสงบเรยีบรอ้ยของบา้นเมอืง 
บรษิทัจะคนืเบีย้ประกนัภยัสว่นทีไ่ม่ไดใ้หค้วามคุม้ครอง 

➢ ขณะที่ผู้เอาประกนัภยัก่ออาชญากรรม หรอืขณะถูกจบักุม หรอืหลบหนีการจบักุม เนื่องจากการกระท า
ความผดิทางอาญาโดยเจตนา เวน้แต่เป็นความผดิลหุโทษ หรอืความผดิอนัยอมความกนัได้ 

➢ การตัง้ครรภ์ แทง้บุตรท าแทง้ การคลอดบุตร โรคแทรกซ้อนจากการตัง้ครรภ์ การแก้ไขปัญหาการมบีุตร
ยาก (รวมถงึการสบืวเิคราะหแ์ละการรกัษา) การท าหมนั และการคุมก าเนิด 

➢ การรกัษาโรค หรืออาการหยุดหายใจขณะหลบั การรกัษาความผิดปกติของการนอนหลบั โรคจิตเภท 
สภาวะจติใจหรอืประสาทผดิปกต ิโรคไมเกรน การรกัษาโรคพษิสุราเรื้อรงั หรอืตดิยาเสพตดิใหโ้ทษ หรอื
การเจบ็ป่วยอนัเนื่องมาจากโรคดงักล่าว หรอือุบตัเิหตุจากการใชย้า โรคตดิต่อซึ่งต้องถูกแยกออกหรอือยู่
ในเขตกกักนัโรคตามกฎหมาย 

➢ ปัญหาเกี่ยวกบัสายตาสัน้ ยาว หรอืเอยีง ค่าใชจ้่ายส าหรบัอุปกรณ์เพื่อช่วยในการมองเหน็ หรอืการรกัษา
ความผดิปกตขิองการมองเหน็ ยกเวน้ในกรณีจ าเป็นอนัเนื่องจากการบาดเจบ็โดยอุบตัเิหตุ 

➢ การผ่าตดัเสริมสวยหรือศลัยกรรมตกแต่งหรือการผ่าตดัอนัมีลกัษณะเลือกได้ หรือผ่าตดัเพื่อแก้ไขสิง่
ผดิปกตอินัเนื่องมาแต่ก าเนิด 

➢ การรกัษาโรคหรอืผ่าตดัเกี่ยวกบัฟัน ยกเวน้ ในกรณีจ าเป็นอนัเนื่องจากการบาดเจบ็โดยอุบตัิเหตุ แต่ไม่
รวมถงึ การท าฟันปลอม การครอบฟัน และการรกัษารากฟัน 

➢ การตรวจสุขภาพทัว่ไป การพกัฟ้ืน หรอืการรกัษาโดยวธิใีหพ้กัอยู่เฉยๆ การรกัษาเพื่อการฟ้ืนฟู การตรวจ
วเิคราะห์เพื่อหาสาเหตุใดๆทีไ่ม่เกี่ยวขอ้งโดยตรงกบัการเขา้รกัษาในโรงพยาบาล การตรวจวนิิจฉัยความ
บาดเจ็บหรอืเจ็บป่วย การรกัษา หรอืตรวจวเิคราะห์เพื่อหาสาเหตุซึ่งไม่ใช่ความจ าเป็นทางการแพทย์ 
หรอืไม่เป็นไปตามมาตรฐานทางการแพทย ์ การใหบ้รกิารอ านวยความสะดวกทีม่ใิช่เป็นการรกัษาอาการ
เจบ็ป่วย หรอืบาดเจบ็ เช่น การใชโ้ทรทศัน์ วทิยุ และอื่นๆ ทีค่ลา้ยคลงึกนั 

กรณีผูป่้วยนอก (เพิม่เตมิจากกรณีผูป่้วยใน) 
➢ ยาทีซ่ื้อโดยปราศจากใบสัง่จากแพทย ์
➢ การตรวจวดัสายตา การประกอบแว่นตา เลนส์สมัผสั (CONTACT LENSES) หรอือุปกรณ์ช่วยการไดย้นิ 

การรกัษาเหงอืกอกัเสบ การรกัษาช่องปาก 
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➢ ความผดิปกติที่เกี่ยวกบัการท างานของร่างกาย โดยไม่มพียาธสิภาพแสดงให้เหน็รวมทัง้อาการท้องผูก 
อาหารไม่ย่อย ทอ้งอดื เบื่ออาหาร 

➢ การเรียกร้องการจ่ายเงนิชดเชย ที่มิได้ส่งใบเสรจ็รบัเงนิ และ/หรือ ใบเรียกเก็บเงนิให้บรษิัทภายใน 3 
เดอืน (สามเดอืน) นับแต่วนัทีค่่าใชจ้่ายดงักล่าวเกดิขึน้ 
 

Q: การเปลี่ยนแปลงความคุม้ครองตามแผนประกนัชวีติและสุขภาพของกองทุน ซึ่งจะมผีลตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2561 เป็นต้น
ไป ผูถ้อืหน่วยลงทุนจะไดร้บัความคุม้ครองเพิม่เตมิอย่างไรบา้ง และมวีธิกีารค านวณความคุม้ครองทีจ่ะไดร้บัอย่างไร เช่น 
- ความคุม้ครองค่าหอ้งผูป่้วยหนัก (I.C.U) เพิม่เตมิ สงูสุด 15 วนั/ครัง้ ค านวณอย่างไรในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนก าลงัเขา้รบัการ
รกัษาในช่วงวนัที ่28 – 31 ธนัวาคม 2560 โดยรอบปีกรมธรรมใ์หม่ทีจ่ะมผีลบงัคบัใชใ้นวนัที ่1 มกราคม 2561 ผูถ้อืหน่วยลงทุน
จะไดร้บัสทิธคิวามคุม้ครองเพิม่เตมิหรอืไม่  
A: ไม่ว่าปีนัน้จะใชส้ทิธกิีค่รัง้กต็าม แต่ความคุม้ครองสงูสุดคอื 15 วนั/ครัง้  
- ความคุม้ครองสุขภาพผูป่้วยนอก เพิม่เตมิ 30 ครัง้/ปีกรมธรรม ์ค านวณอย่างไรส าหรบัรอบปีกรมธรรมใ์หม่ทีจ่ะมผีลบงัคบัใชใ้น
วนัที่ 1 มกราคม 2561 ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รบัความคุ้มครองเพิม่เตมิกี่ครัง้ ในกรณีที่ใช้สทิธคิวามคุ้มครองไปบ้างแล้วในปี 
2560  
A: วธิกีารค านวนคอื 30 ครัง้ หาร 12 (เดอืน) คณูระยะเวลาทีเ่หลอื คอื 8 (เดอืน) 30/12*8= 20 ครัง้  
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ผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุนเปิด วรรณ อัลตร้า อินคัม ฟันด์ จะได้รับความคุ้มครองประกันชีวิตและสุขภาพ ตามที่
กรมธรรมก์ าหนด ดงันี้ 

 
คณุสมบติัของผู้มีสิทธิเอาประกนั 
➢ เป็นบุคคลธรรมดา 
➢ เป็นผู้ถือหน่วยลงทุนที่อยู่ในทะเบียนรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยถือครองหน่วยลงทุนตัง้แต่  4,500 หน่วยขึ้นไป หรือ 
จ านวนอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการจะเปลีย่นแปลงในอนาคต 
➢ ต้องมอีายุระหว่าง 15 – 75 ปี ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนมอีายุเกนิกว่า 65 ปีบรบิูรณ์แต่ไม่เกนิ 75 ปีบรบิูรณ์จะต้องกรอก
แบบฟอรม์แถลงสุขภาพ และ/หรอืด าเนินการตามวธิกีารอื่นใดตามเงือ่นไขทีบ่รษิทัประกนัก าหนด 
➢ เป็นบุคคลทีบ่รษิทัประกนัถอืว่ามสุีขภาพสมบูรณ์แขง็แรง โดยสทิธคิวามคุม้ครองจะมผีลเมื่อไดร้บัการอนุมตักิารเอาประกนั
จากบรษิทัประกนั 
 
การส้ินสุดความคุ้มครอง 
ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนเป็นผูม้สีทิธเิอาประกนัภยั ผูถ้อืหน่วยลงทุนจะไดร้บัคุม้ครองนับตัง้แต่วนัทีก่รมธรรมม์ผีลบงัคบั หรอื
นับตัง้แต่วนัทีไ่ดร้บัการอนุมตักิารเอาประกนัจากบรษิทัประกนั และสิน้สุดความคุม้ครอง ในกรณีใดกรณีหนึ่งดงัต่อไปนี้  
➢  เมื่อกรมธรรมส์ิน้สุดผลบงัคบั 
➢  เมื่อผูถ้อืหน่วยลงทุนพน้สภาพการเป็นผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุน 
➢  เมื่อผูถ้อืหน่วยลงทุนเสยีชวีติ 
➢  เมื่อผูถ้อืหน่วยลงทุนมอีายุเกนิกว่าอายุสงูสุดทีก่ าหนดไวข้า้งตน้ 
➢  เมื่อผูถ้อืหน่วยลงทุนขาดคุณสมบตัขิอ้ใดขอ้หนึ่งของคุณสมบตัขิองผูม้สีทิธเิอาประกนั  

 
ทัง้นี้ การสิน้สุดความคุม้ครอง ใหเ้ป็นไปตามเงือ่นไขตามปีกรมธรรมห์รอืตามรอบระยะเวลาทีบ่รษิทัประกนัก าหนด 
 
ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่สีทิธเิอาประกนัจะไดร้บัความคุม้ครองดา้นประกนัชวีติและสุขภาพ  โดยมรีายละเอยีดเงื่อนไขและ

ความคุม้ครองตามกรมธรรมป์ระกนั 
 
ผูถ้อืหน่วยลงทุนจะตอ้งยนิยอมเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคล อาทเิช่น ชื่อนามสกุล ทีอ่ยู่ ขอ้มลูดา้นสุขภาพ ของผูถ้อืหน่วย

ลงทุน หรอืขอ้มลูอื่นใดทีเ่ป็นไปตามทีบ่รษิทัประกนัก าหนด ทัง้นี้ หากบรษิทัจดัการไม่ไดร้บัการเปิดเผยขอ้มูลใดๆ บรษิทัจดัการ
ขอสงวนสทิธใินการปฏเิสธการไดร้บัความคุม้ครองตามกรมธรรมป์ระกนัชวีติและสุขภาพดงักล่าว 

 
สทิธปิระโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัตามกรมธรรม์ดงักล่าว บรษิทัจดัการไดจ้ดัใหเ้พื่อคุม้ครองผูถ้อืหน่วยลงทุน

และเพื่อเป็นประโยชน์ในดา้นการเสรมิสรา้งความมัน่คงของชวีติและสุขภาพ โดยบรษิทัจดัการเป็นผูร้บัภาระการช าระเบีย้ประกนั
ทีไ่ดร้บัความคุม้ครองทัง้หมด โดยรวมอยู่ในค่าธรรมเนียมการจดัการ ทัง้นี้ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการเปลีย่นแปลงวธิกีาร
และเงื่อนไขของสทิธปิระโยชน์ความคุม้ครอง เงื่อนไขกรมธรรม์ บรษิัทประกนั หรอื เงื่อนไขอื่นใด ตามหลกัเกณฑ์ทีก่ฎหมาย
ก าหนด รวมถงึยกเลกิสทิธปิระโยชน์ความคุม้ครองชวีติและสุขภาพ โดยถอืว่าไดร้บัความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ 

วนัทีก่รมธรรมม์ผีลบงัคบั หมายถงึ วนัที ่1 กนัยายน ของทุกปี หรอืวนัทีร่ะบุไวใ้นกรมธรรม ์ 
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วันเริ่มความคุ้มครอง หมายถึง วันที่กรมธรรม์มีผลบังคับ และวันที่บริษัทประกันอนุมัติให้ความคุ้มครอง หรือ
เปลีย่นแปลงแผนความคุม้ครองใหก้บัผูถ้อืหน่วยลงทุน ซึง่ไดแ้ก่ ทุกวนัที ่1 ม.ค., 1 เม.ย., 1 ก.ค., และ 1 ต.ค. ของทุกปี และให้
หมายรวมถงึวนัที ่1 ก.ย. ของทุกปี ในกรณีทีม่กีารต่ออายุกรมธรรม ์
 

ระยะเวลาความคุ้มครอง คือ วนัที่กรมธรรม์มผีลบงัคบั หรือวนัเริ่มความคุ้มครอง แล้วแต่กรณี ถึงวนัสิ้นสุดความ
คุม้ครอง ซึง่จะไม่เกนิวนัทีก่รมธรรมย์งัใหค้วามคุม้ครองอยู่ 
 
ค าถาม-ค าตอบ 
Q: ใครเป็นผูร้บัเอาประกนัภยัใหก้บักองทุนเปิด วรรณ อลัตรา้ อนิคมั ฟันด ์(“กองทุน”) ในปัจจุบนั 
A: บรษิทั เอไอเอ จ ากดั 
 
Q: ใครจะไดร้บัความคุม้ครองประกนัชวีติและสุขภาพบา้ง 
A: ผูท้ีม่สีทิธไิดร้บัความคุม้ครองประกนัชวีติและสุขภาพ คอื 

➢ เป็นบุคคลธรรมดา 
➢ เป็นผู้ถือหน่วยลงทุนที่อยู่ในทะเบยีนรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนเปิด วรรณ อลัตร้า อนิคมั ฟันด์ 

โดยลงทุนในหน่วยลงทุนตัง้แต่ 4,500 หน่วยขึ้นไป หรอื จ านวนอื่นใดที่บรษิทัจดัการจะเปลี่ยนแปลงใน
อนาคต 

➢ ต้องมีอายุระหว่าง 15 – 75 ปี ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมีอายุเกินกว่า 65 ปีบริบูรณ์แต่ไม่เกิน 75 ปี
บรบิูรณ์จะตอ้งกรอกแบบฟอรม์แถลงสุขภาพและไดร้บัการอนุมตัเิอาประกนั ทัง้นี้ 
• ผูถ้อืหน่วยลงทุนตอ้งมอีายุ 15 ปีบรบิูรณ์ โดยนับตัง้แต่วนัทีย่ื่นขอเอาประกนั 

• กรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนมอีายุเกนิกว่า 65 ปีบรบิูรณ์แต่ไม่เกนิ 75 ปีบรบิูรณ์ จะไดร้บัความคุม้ครองก็
ต่อเมื่อผ่านการแถลงสุขภาพและไดร้บัอนุมตัใิหเ้อาประกนัได ้โดยผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่อีายุเกนิ 65 ปี
บรบิูรณ์ขึน้ไปจะต้องกรอกแบบฟอร์มแถลงสุขภาพ และต้องน าสง่ใหท้างบรษิทั เอไอเอ จ ากดั ภายใน 
1 เดอืนนับจากวนัที่เริม่คุ้มครอง โดยบรษิทัจดัการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีอายุ 65 ปีบรบิูรณ์
ดงักล่าว ทราบล่วงหน้าก่อนวนัครบรอบปีกรมธรรม์ 

• ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีอายุครบ 75 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ใน วนัที่ 1 ก.ย. ของปีใด ซึ่งเป็นวนัครบรอบปี
กรมธรรม ์หรอืตัง้แต่วนัทีผู่ถ้อืหน่วยเริม่ลงทุนในกองทุน จะไม่ไดร้บัความคุม้ครอง  

• ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่อีายุ 75 ปี ระหว่างปีกรมธรรมใ์ด หากบรษิทัประกนัอนุมตัใิบค าขอเอาประกนัภยั
ในปีกรมธรรมน์ัน้แลว้จะไดร้บัความคุม้ครองถงึวนัสิน้สุดผลบงัคบัของปีกรมธรรมน์ัน้ เช่น ผูท้ีม่อีายุ 74 
ปี 10 เดอืน ในเดอืน ม.ค. 61 จะไดร้บัความคุม้ครอง จนถงึ 31 ส.ค. 61 

➢ เป็นบุคคลทีบ่รษิทัประกนัถอืว่ามสีุขภาพสมบูรณ์แขง็แรง 
กรณี บรษิทัประกนัไม่อนุมตักิารเอาประกนัภยัให ้ผูถ้อืหน่วยลงทุนจะไม่ไดร้บัทัง้แผนประกนัชวีติและสุขภาพ 
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Q: ผูถ้อืหน่วยลงทุนจะไดร้บัความคุม้ครองเมื่อไร 
A: ผูถ้อืหน่วยลงทุนจะไดร้บัความคุม้ครองประกนัชวีติและสุขภาพตามกรณีดงัต่อไปนี้ 

➢ กรณีผูถ้อืหน่วยลงทุนอายุระหว่าง 15 - 65 ปีบรบิูรณ์ : จะไดร้บัความคุม้ครองตามรอบการส่งขอ้มูลผูถ้อื
หน่วยลงทุนใหก้บับรษิทัประกนั คอื ในวนัที ่1 ม.ค. หรอื 1 เม.ย. หรอื 1 ก.ค. หรอื 1 ต.ค. ของปีใด ตาม
รอบระยะเวลาทีบ่รษิทัประกนัก าหนด 
ตวัอย่าง 
ผูถ้อืหน่วยลงทุนซื้อ / สบัเปลี่ยนเขา้กองทุนเปิด ONE-ULTRA ก่อนวนัทีส่่งขอ้มูล เช่น ซื้อหน่วยลงทุนวนัที ่30 

ก.ย. ของปีใด 

 
 

➢ กรณีผูถ้อืหน่วยลงทุนอายุเกนิกว่า 65 ปีบรบิูรณ์แต่ไม่เกนิ 75 ปีบรบิูรณ์ : จะไดร้บัความคุม้ครองหลงัจาก
ทีบ่รษิทัประกนัได้รบัและอนุมตัใิบค าขอเอาประกนัภยัเป็นทีเ่รยีบร้อยแลว้โดยพจิารณาตามรอบการเขา้
ร่วม คอื ในวนัที ่1 ม.ค. หรอื 1 เม.ย. หรอื 1 ก.ค. หรอื 1 ต.ค. ของปีใด ตามรอบระยะเวลาทีบ่รษิทัประกนั
ก าหนด  

➢ สิน้สุดความคุม้ครอง ณ วนัทีไ่ดร้บัการยนืยนัจาก บลจ.วรรณ ถงึการขายคนืหน่วยลงทุนทัง้หมดของผูถ้อื
หน่วยลงทุน หรอืจ านวนหน่วยลงทุนคงเหลอืน้อยกว่า 4,500 หน่วย โดยวนัสิ้นสุดความคุ้มครองจะเป็น
วนัที ่1 ม.ค. หรอื 1 เม.ย. หรอื 1 ก.ค. หรอื 1 ต.ค. ของทุกปี เวลา 0.00 น. ตามรอบระยะเวลาที่บรษิทั
ประกนัก าหนด หรือการสิ้นสุดข้อตกลงการคุ้มครองประกนัชีวิตกลุ่ม ระหว่าง บลจ.วรรณ กบั  บริษัท
ประกนั 

 
Q: ผูถ้อืหน่วยลงทุนจะไดร้บัความคุม้ครองชวีติเป็นจ านวนเท่าไร 
A: ความคุม้ครองชวีติทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนจะไดร้บั คอื 
 

ตารางผลประโยชน์ แผน 1 
หน่วยลงทุน
ตัง้แต่ 4,500 

หน่วยแต่ไม่ถึง 
45,000 หน่วย 

แผน 2 
หน่วยลงทุน
ตัง้แต่ 45,000 
หน่วยแต่ไม่ถึง 
145,000 หน่วย 

แผน 3 
หน่วยลงทุน
ตัง้แต่ 145,000 
หน่วยแต่ไม่ถึง 
450,000 หน่วย 

แผน 4 
หน่วยลงทุน
ตัง้แต่ 450,000 
หน่วยขึ้นไป 

ประกนัชีวิต 50,000 50,000 50,000 100,000 

 

ทัง้นี้ ความคุม้ครองชวีติขา้งตน้ ยกเวน้ การฆา่ตวัตายในปีแรกและการฆาตกรรมโดยผูร้บัประโยชน์ 

  



ONE-ULTRA   

Q: ผูถ้อืหน่วยลงทุนจะไดร้บัความคุม้ครองสุขภาพเป็นจ านวนเท่าไร 
A: ความคุม้ครองสุขภาพทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนจะไดร้บั คอื 

➢ ความคุ้มครองการชดเชยค่ารกัษาพยาบาลตามแผนความคุ้มครอง ซึ่งมทีัง้หมด 4 แผนประกนัสุขภาพ 
โดยจะพิจารณาจากจ านวนหน่วยลงทุนที่ถือครอง ณ วนัที่รายงานข้อมูลให้กับบริษัทประกัน โดยมี
รายละเอยีดความคุม้ครอง ดงันี้ 
 

ตารางผลประโยชน์ (ต่อการเจบ็ป่วยแต่ละครัง้) แผน 1 
หน่วยลงทุน
ตัง้แต่ 4,500 

หน่วยแต่ไม่ถึง 
45,000 หน่วย 

แผน 2 
หน่วยลงทุน
ตัง้แต่ 45,000 
หน่วยแต่ไม่ถึง 
145,000 หน่วย 

แผน 3 
หน่วยลงทุน
ตัง้แต่ 145,000 
หน่วยแต่ไม่ถึง 
450,000 หน่วย 

แผน 4 
หน่วยลงทุน
ตัง้แต่ 450,000 
หน่วยขึ้นไป 

ประกนัสุขภาพผู้ป่วยใน 
ก. ค่าหอ้งและค่าอาหาร/วนั (นับจ านวนวนัรวมกบัค่าหอ้งผูป่้วยหนักแล้ว  

สงูสุด 31 วนั/ครัง้) 
ค่าหอ้งผูป่้วยหนัก (I.C.U) (สงูสุด 15 วนั/ครัง้) 

ข. ค่ารกัษาพยาบาลอื่นๆ  
(ค่ารถพยาบาล/ต่อการเจบ็ป่วย/ต่อเทีย่ว และรวมอยู่ใน ข.) 

ค. ค่าแพทยผ่์าตดั (แบบจ่ายตามจรงิ) 
ง. ค่าเยีย่มของแพทย์ (1 ครัง้/วนั สงูสุด 31 วนั) 
จ. ค่ารกัษาพยาบาลผูป่้วยนอกฉุกเฉิน (กรณีอุบตัเิหตุ) 

(เขา้รกัษาภายใน 24 ชม.นับจากเกดิอุบตัเิหตุ และรวมรกัษาต่อเนื่อง 
ภายใน 31 วนั) 

ฉ. ค่าปรกึษาแพทย์ผูเ้ชี่ยวชาญเฉพาะโรค (รวมอยู่ใน ข. หรอื ค. แล้วแต่
กรณี) 

ช. ค่าชดเชยกรณีเสยีชวีติในโรงพยาบาล 
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ประกนัสุขภาพผู้ป่วยนอก** (1 ครัง้/วนั, 30 ครัง้/ปีกรมธรรม)์ - 750 1,000 2,000 

 
ทัง้นี้ บรษิัทประกนัจะจ่ายผลประโยชน์ค่าชดเชยรายวนัใหแ้ก่สมาชกิผู้เอาประกนัภยัเป็นเงื่อนไขพเิศษจากความคุม้ครองค่า
รกัษาพยาบาลผูป่้วยในทีม่อียู่ โดยจ่ายค่าชดเชยรายวนัเท่ากบัค่าหอ้งและค่าอาหารประจ าวนัทีส่มาชกิมผีลประโยชน์อยู่ภายใต้
การประกนัภยักลุ่ม และจ านวนวนัสงูสุดตามทีเ่ขา้พกัรกัษาในโรงพยาบาลจรงิ แต่ไม่เกนิกว่าจ านวนวนัสงูสุดทีก่ าหนดไวส้ าหรบั
ค่าห้องและค่าอาหารภายใต้ผลประโยชน์การประกนัภยักลุ่มนี้ ทัง้นี้ มเีงื่อนไขว่าสมาชกิผู้เอาประกนัภยัจะต้องใชส้ทิธเิบกิค่า
รักษาพยาบาลทัง้หมดจากความคุ้มครองอื่นๆ  ที่สมาชิกผู้เอาประกันภัยมีอยู่ เช่น สวัสดิการอื่นใดที่สมาชิกฯ มีอยู่ การ
ประกนัสงัคม โครงการหลกัประกนัสุขภาพถว้นหน้า (บตัรทอง 30 บาท) พ.ร.บ.บุคคลทีส่าม กรมธรรมป์ระกนัสุขภาพส่วนบุคคล
กบับรษิทัประกนัภยัหรอืประกนัชวีติอื่นๆ ทีไ่ม่ใช่เอ.ไอ.เอ เป็นตน้ โดยไม่เบกิค่าใชจ้่ายใดๆ จากการประกนัสุขภาพกบั เอ.ไอ.เอ. 
ทัง้ผลประโยชน์การประกนัภยักลุ่มนี้ และการประกนัภยัรายบุคคล (หากม)ี ตัง้แต่วนัแรกทีเ่ขา้พกัรกัษาตวัในโรงพยาบาล  
 
อนึ่ง ในกรณีเบกิค่าหอ้งและค่าอาหารจากผลประโยชน์ประกนัภยักลุ่มนี้บางส่วน โดยไม่เบกิค่าใชจ้่ายในโรงพยาบาลในรายการ
อื่นๆ ตัง้แต่วนัแรกของการเขา้รกัษาในโรงพยาบาล เอไอเอจะจ่ายผลประโยชน์ค่าชดเชยรายวนัใหเ้ท่ากบัส่วนของผลประโยชน์
ค่าหอ้งและค่าอาหารประจ าวนัทีเ่หลอือยู่หลงัจากการเบกิค่าหอ้งและค่าอาหารบางส่วนแลว้  
 

➢ ตวัอย่างเช่น นาย สริิศกัดิ ์ลงทุนในกองทุนเปิด ONE-ULTRA จ านวน 1,575,000 บาท และอายุ 35 ปี
บรบิูรณ์ 
• ราคาขายหน่วยลงทุนอยู่ที ่10.50 บาท 

• จ านวนหน่วยลงทุน เท่ากบั 1,575,000 / 10.50 = 150,000 หน่วย 
• จะไดร้บัความคุม้ครองในแผนที ่3 



ONE-ULTRA   

 
➢ กรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนซื้อ / สบัเปลี่ยนเข้ากองทุนเปิด ONE-ULTRA โดยส่งเอกสารใบค าขอประกนั

สุขภาพและใบแถลงสุขภาพไม่ทันภายในก าหนดรอบการส่งข้อมูลให้กับบริษัทประกัน การคุ้มครอง
สุขภาพจะอยู่ในการพจิารณาตามขอ้มลูการถอืครองหน่วยของไตรมาสถดัไป 
 

 
 

➢ กรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนมจี านวนหน่วยลงทุนมากกว่า 4,500 หน่วย แต่ไม่ไดร้บัการอนุมตัเิอาประกนั ผูถ้อื
หน่วยลงทุนจะไม่ไดร้บัแผนความคุม้ครองชวีติและสุขภาพใดๆ เลย 
ยกตวัอย่างเช่น นาย เอ อายุ 67 ปี ซื้อกองทุนฯ จ านวน 2,625,000 บาท โดยมรีาคาขาย ณ วนัซื้ออยู่ที ่
10.50 บาท 

• จ านวนหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัความคุม้ครอง เท่ากบั 2,625,000 / 10.50 = 250,000 หน่วย 
• ผู้ถือหน่วยลงทุนจะไดร้บัความคุ้มครองก็ต่อเมื่อผลการตรวจสุขภาพผ่านและบรษิทัประกนัอนุมตัใิห้

เอาประกนัได ้ซึง่ในกรณีนี้ผูถ้อืหน่วยลงทุนจะไดร้บัความคุม้ครองตามแผน 3 

• แต่หากผลการแถลงสุขภาพ ไม่ผ่านการพจิารณารบัประกนั นาย เอ จะไม่ได้รบัความคุ้มครอง โดย
บริษัทประกันจะแจ้งผลการตรวจสุขภาพภายใน 5 วนัท าการหลงัจากที่ได้รบัยืนยนัการขอตรวจ
สุขภาพและไดร้บัเอกสารภายในเวลาทีก่ าหนด 

 
Q: ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถเปลีย่นแปลงแผนความคุม้ครองประกนัชวีติและสุขภาพไดห้รอืไม่ 
A: ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถเปลีย่นแปลงแผนความคุม้ครองไดต้ามจ านวนหน่วยลงทุนทีเ่ปลีย่นแปลงไป 

➢ ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนซื้อหน่วยลงทุนหรอืขายหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการจะแจง้ขอ้มลูของผูถ้อืหน่วยลงทุนไป
ยงับรษิทัประกนัเพื่อด าเนินการปรบัปรุงแผนความคุม้ครองสุขภาพของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นรายไตรมาส โดยใช้
ข้อมูล ณ สิ้นวนัท าการรบัซื้อคืนหน่วยลงทุน (ทุกวนัท าการแรกของเดือน มีนาคม มิถุนายน กันยายน และ
ธนัวาคม) 

➢ กรณีผู้ถือหน่วยลงทุนสิ้นสุดสมาชกิภาพและกลบัเขา้มาใหม่ ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องส่งใบแถลงสุขภาพ 
ทุกครัง้และจะไดร้บัความคุม้ครองต่อเมื่อบรษิทัประกนัไดอ้นุมตักิารพจิารณาแลว้เช่นกนั  

 

Q: แผนความคุม้ครองทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนจะไดร้บัค านวณอย่างไร ในกรณีทีม่บีญัชผีูถ้อืหน่วยลงทุนหลายบญัช ี
A:  การค านวณวงเงนิคุ้มครองจะพจิารณาหน่วยลงทุนตามเลขที่บตัรประชาชนของผู้ถอืหน่วยลงทุน เช่น กรณีที่ผู้ถือหน่วย

ลงทุนมกีารลงทุนในกองทุนเปิด ONE-ULTRA มากกว่า 1 เลขที่ผู้ถอืหน่วยลงทุน บรษิัทประกนัจะนับจ านวนหน่วยลงทุน
รวม เพื่อจะน ามาคดิแผนประกนัตามหมายเลขบตัรประชาชนนัน้ๆ ยกตวัอย่างเช่น  

➢ นาย ก ลงทุนในกองทุนเปิด ONE-ULTRA เลขทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุน 11111 จ านวน 20,000 หน่วย 
➢ นาย ก ลงทุนในกองทุนเปิด ONE-ULTRA เลขทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุน 11112 จ านวน 5,000 หน่วย 



ONE-ULTRA   

บรษิทัประกนัจะใหค้วามคุม้ครองนาย ก ตามแผน 1 ซึ่งค านวณจากจ านวนหน่วยลงทุนรวม = 20,000+5,000 
หน่วย = 25,000 หน่วย 
 

Q: เอกสารทีผู่ล้งทุนจะตอ้งกรอกเพื่อขอเอาประกนัภยัเมื่อลงทุนครัง้แรกมอีะไรบา้ง 
A: เอกสารประกอบทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนตอ้งกรอก โดยตอ้งลงนามและระบุวนัที่ก ากบัอย่างชดัเจน คอื 

➢ ใบสมคัรขอเอาประกนัภยั 
➢ ใบแถลงสุขภาพ 

 
Q: ใครเป็นผูร้บัผดิชอบค่าใชจ้่ายในการตรวจสุขภาพ 
A:  หากเป็นการตรวจสุขภาพครัง้แรก ทางบรษิทัประกนัจะเป็นผูร้บัผดิชอบค่าใชจ้่ายในการตรวจสุขภาพ โดยผูถ้อืหน่วยลงทุน

จะตอ้งตรวจสุขภาพกบัแพทยห์รอืสถานพยาบาลทีท่างบรษิทัประกนัก าหนดไว ้
➢ กรณี ผูถ้อืหน่วยลงทุนอยู่ในกรุงเทพฯ ตอ้งมารบัการตรวจทีห่อ้งแพทยท์ีบ่รษิทัประกนัก าหนด 
➢ กรณี ผูถ้อืหน่วยลงทุนอยู่ต่างจงัหวดั ผูถ้อืหน่วยลงทุนต้องส ารองจ่ายค่าใชจ้่ายการตรวจสุขภาพก่อนและ

น าใบเสรจ็และใบรบัรองแพทยม์าเบกิกบับรษิทัประกนั โดยสามารถเบกิไดต้ามจรงิแต่ไม่เกนิ 400 บาท   
 

Q: หากเปิดบญัชเีพื่อ... / และหรอื... ใครจะเป็นผูไ้ดร้บัความคุม้ครองประกนัชวีติและสุขภาพ 
A: กรณีผูถ้อืหน่วยลงทุนเปิดบญัชใีนลกัษณะบญัชเีพื่อ... / และหรอื... จะนับจ านวนเงนิคุม้ครองจากเลขทีบ่ตัรประชาชนของชื่อ
บุคคลแรกในค าขอเปิดบญัชกีองทุน เช่น “นาย ก. เพื่อ ด.ช. ข” / “นาย ก. และหรอืนาง ข.” ใหน้ับความคุม้ครองทีช่ื่อบุคคลแรก คอื 
นาย ก. เป็นตน้ 
 
Q: กรณีผูถ้อืหน่วยลงทุนตอ้งการใชส้ทิธติามทีไ่ดร้บัความคุม้ครองตามแผนประกนัสุขภาพตอ้งท าอย่างไร 
A: ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถใชส้ทิธติามทีไ่ดร้บัความคุม้ครองตามแผนประกนัสุขภาพได ้โดยปฏบิตัดิงันี้ 

➢ ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถน าบตัรประกนัสุขภาพทีไ่ดร้บัจากบรษิทัประกนัใหแ้ก่ทางโรงพยาบาล โดยผูถ้อื
หน่วยลงทุนไม่จ าเป็นตอ้งช าระค่ารกัษาพยาบาลหากอยู่ในวงเงนิทีไ่ดร้บัประกนั แต่หากค่ารกัษาพยาบาล
สูงกว่าวงเงินที่ได้ร ับประกัน ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องเป็นผู้ช าระส่วนต่างดังกล่าวเมื่อช าระเงินค่า
รกัษาพยาบาลดงักล่าว 

➢ กรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนเป็นผูช้ าระเงนิค่ารกัษาพยาบาลไปก่อน ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถน าใบเสรจ็รบัเงิน
และใบรบัรองแพทย์มาเบิกจากบริษัทประกนั โดยสามารถติดต่อได้ที่บริษัท  เอไอเอ จ ากดั โทร. 02-
2673400-4 
โดยบรษิัทประกนัจะช าระค่ารกัษาพยาบาลแก่ผู้ถอืหน่วยลงทุนในรูปแบบเชค็ภายใน 14  วนัท าการ หลงัจากที่
ไดร้บัเอกสารการเรยีกรอ้งครบถว้น และไม่มกีารตรวจสอบหรอืสบืคน้เพิม่เตมิ 

➢ ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถตดิต่อสอบถามแผนคุม้ครองสุขภาพไดท้ีห่มายเลขโทรศพัท์ 02-2673400-4 ต่อ 
2613 และ/หรอื 094-819-5599  

➢ การรบัผลประโยชน์สนิไหมทดแทนในกรณีผู้ถือหน่วยลงทุนเสยีชวีติ ผู้รบัประโยชน์สามารถส่งเอกสาร
ประกอบการเรยีกรอ้งค่าสนิไหมทดแทนกบัทางบรษิัทประกนัไดโ้ดยตรง ภายใน 30 วนันับตัง้แต่วนัทีผู่ถ้อื
หน่วยลงทุนเสยีชีวิต และบริษัทประกนัจะด าเนินการพจิารณาและท าเช็คสัง่จ่ายให้แก่ผู้รบัประโยชน์
ภายใน 15 วนันับตัง้แต่วนัทีบ่รษิทัผูร้บัประกนัภยัไดร้บัค าเรยีกรอ้งพรอ้มทัง้เอกสารประกอบการพจิารณา
การจ่ายครบถ้วนแล้ว และกรณีที่มเีหตุอนัควรสงสยัว่า การเรยีกร้องเพื่อให้บรษิัทชดใช้ตามกรมธรรม์
ประกนัภยักลุ่มดงักล่าว ไม่เป็นไปตามข้อตกลงคุ้มครองในกรมธรรม์ประกนัภยัดงักล่าว ระยะเวลาที่
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ก าหนดไว้อาจขยายออกไปได้ตามความจ าเป็น แต่ทัง้นี้จะไม่เกิน 90 วนั นับตัง้แต่วนัที่บริษัทได้รบั
เอกสารครบถว้นแลว้ โดยทางบรษิทัประกนัจะน าสง่เชค็ดงักล่าวใหแ้ก่ผูร้บัประโยชน์โดยตรง 

 
Q: ความคุม้ครองตามแผนประกนัสุขภาพของกองทุน ยกเวน้ความคุม้ครองกรณีใดบา้ง 
A: บรษิทัประกนัจะไม่จ่ายผลประโยชน์ตามขอ้ยกเวน้ทีก่รมธรรมป์ระกนัก าหนด ในกรณีต่อไปนี้ 

กรณีผูป่้วยใน 
➢ การเจบ็ป่วยหรอืการบาดเจบ็ทีเ่ป็นอยู่ก่อนแลว้ โดยผูเ้อาประกนัภยัไดร้บัการรกัษา การวนิิจฉัยโรค การ

ปรกึษาหรอืการสัง่จ่ายยาใหใ้นระหว่างเวลา 90 วนั ก่อนวนัทีก่รมธรรมเ์ริม่มผีลบงัคบั เวน้แต่สมาชกิผูเ้อา
ประกนัภยัทีเ่จบ็ป่วยดงักล่าวไดเ้อาประกนัภยัไว้ตามสญัญาเพิม่เตมินี้มาเป็นเวลา 12 เดอืนตดิต่อกนัแลว้ 

➢ การท ารา้ยร่างกายตนเอง หรอืจงใจก่อใหเ้กดิการบาดเจบ็แก่ตนเอง หรอืการพยายามกระท าเช่นว่านัน้ 
➢ สงครามไม่ว่าจะประกาศหรอืไม่ก็ตาม การนัดหยุดงาน การจลาจล การก่อการร้าย สงครามกลางเมอืง 

การปฏวิตัหิรอืการปฏบิตักิารเยีย่งสงครามใดๆ 
➢ การเข้าเป็นทหารประจ าการในกองทพั ไม่ว่าจะเป็นเวลาที่มีการประกาศสงครามหรือไม่ก็ตาม หรือ

ในขณะทีป่ฏบิตัติามค าสัง่ใหป้ฏบิตักิารเยีย่งสงคราม หรอืในการพทิกัษ์ความสงบเรยีบรอ้ยของบา้นเมอืง 
บรษิทัจะคนืเบีย้ประกนัภยัสว่นทีไ่ม่ไดใ้หค้วามคุม้ครอง 

➢ ขณะที่ผู้เอาประกนัภยัก่ออาชญากรรม หรอืขณะถูกจบักุม หรอืหลบหนีการจบักุม เนื่องจากการกระท า
ความผดิทางอาญาโดยเจตนา เวน้แต่เป็นความผดิลหุโทษ หรอืความผดิอนัยอมความกนัได้ 

➢ การตัง้ครรภ์ แทง้บุตรท าแทง้ การคลอดบุตร โรคแทรกซ้อนจากการตัง้ครรภ์ การแก้ไขปัญหาการมบีุตร
ยาก (รวมถงึการสบืวเิคราะหแ์ละการรกัษา) การท าหมนั และการคุมก าเนิด 

➢ การรกัษาโรค หรืออาการหยุดหายใจขณะหลบั การรกัษาความผิดปกติของการนอนหลบั โรคจิตเภท 
สภาวะจติใจหรอืประสาทผดิปกต ิโรคไมเกรน การรกัษาโรคพษิสุราเรื้อรงั หรอืตดิยาเสพตดิใหโ้ทษ หรอื
การเจบ็ป่วยอนัเนื่องมาจากโรคดงักล่าว หรอือุบตัเิหตุจากการใชย้า โรคตดิต่อซึ่งต้องถูกแยกออกหรอือยู่
ในเขตกกักนัโรคตามกฎหมาย 

➢ ปัญหาเกี่ยวกบัสายตาสัน้ ยาว หรอืเอยีง ค่าใชจ้่ายส าหรบัอุปกรณ์เพื่อช่วยในการมองเหน็ หรอืการรกัษา
ความผดิปกตขิองการมองเหน็ ยกเวน้ในกรณีจ าเป็นอนัเนื่องจากการบาดเจบ็โดยอุบตัเิหตุ 

➢ การผ่าตดัเสริมสวยหรือศลัยกรรมตกแต่งหรือการผ่าตดัอนัมีลกัษณะเลือกได้ หรือผ่าตดัเพื่อแก้ไขสิง่
ผดิปกตอินัเนื่องมาแต่ก าเนิด 

➢ การรกัษาโรคหรอืผ่าตดัเกี่ยวกบัฟัน ยกเวน้ ในกรณีจ าเป็นอนัเนื่องจากการบาดเจบ็โดยอุบตัิเหตุ แต่ไม่
รวมถงึ การท าฟันปลอม การครอบฟัน และการรกัษารากฟัน 

➢ การตรวจสุขภาพทัว่ไป การพกัฟ้ืน หรอืการรกัษาโดยวธิใีหพ้กัอยู่เฉยๆ การรกัษาเพื่อการฟ้ืนฟู การตรวจ
วเิคราะห์เพื่อหาสาเหตุใดๆทีไ่ม่เกี่ยวขอ้งโดยตรงกบัการเขา้รกัษาในโรงพยาบาล การตรวจวนิิจฉัยความ
บาดเจ็บหรอืเจ็บป่วย การรกัษา หรอืตรวจวเิคราะห์เพื่อหาสาเหตุซึ่งไม่ใช่ความจ าเป็นทางการแพทย์ 
หรอืไม่เป็นไปตามมาตรฐานทางการแพทย ์ การใหบ้รกิารอ านวยความสะดวกทีม่ใิช่เป็นการรกัษาอาการ
เจบ็ป่วย หรอืบาดเจบ็ เช่น การใชโ้ทรทศัน์ วทิยุ และอื่นๆ ทีค่ลา้ยคลงึกนั 

กรณีผูป่้วยนอก (เพิม่เตมิจากกรณีผูป่้วยใน) 
➢ ยาทีซ่ื้อโดยปราศจากใบสัง่จากแพทย ์
➢ การตรวจวดัสายตา การประกอบแว่นตา เลนส์สมัผสั (CONTACT LENSES) หรอือุปกรณ์ช่วยการไดย้นิ 

การรกัษาเหงอืกอกัเสบ การรกัษาช่องปาก 
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➢ ความผดิปกติที่เกี่ยวกบัการท างานของร่างกาย โดยไม่มพียาธสิภาพแสดงให้เหน็รวมทัง้อาการท้องผูก 
อาหารไม่ย่อย ทอ้งอดื เบื่ออาหาร 

➢ การเรียกร้องการจ่ายเงนิชดเชย ที่มิได้ส่งใบเสรจ็รบัเงนิ และ/หรือ ใบเรียกเก็บเงนิให้บรษิัทภายใน 3 
เดอืน (สามเดอืน) นับแต่วนัทีค่่าใชจ้่ายดงักล่าวเกดิขึน้ 
 

Q: การเปลี่ยนแปลงความคุม้ครองตามแผนประกนัชวีติและสุขภาพของกองทุน ซึ่งจะมผีลตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2561 เป็นต้น
ไป ผูถ้อืหน่วยลงทุนจะไดร้บัความคุม้ครองเพิม่เตมิอย่างไรบา้ง และมวีธิกีารค านวณความคุม้ครองทีจ่ะไดร้บัอย่างไร เช่น 
- ความคุม้ครองค่าหอ้งผูป่้วยหนัก (I.C.U) เพิม่เตมิ สงูสุด 15 วนั/ครัง้ ค านวณอย่างไรในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนก าลงัเขา้รบัการ
รกัษาในช่วงวนัที ่28 – 31 ธนัวาคม 2560 โดยรอบปีกรมธรรมใ์หม่ทีจ่ะมผีลบงัคบัใชใ้นวนัที ่1 มกราคม 2561 ผูถ้อืหน่วยลงทุน
จะไดร้บัสทิธคิวามคุม้ครองเพิม่เตมิหรอืไม่  
A: ไม่ว่าปีนัน้จะใชส้ทิธกิีค่รัง้กต็าม แต่ความคุม้ครองสงูสุดคอื 15 วนั/ครัง้  
- ความคุม้ครองสุขภาพผูป่้วยนอก เพิม่เตมิ 30 ครัง้/ปีกรมธรรม ์ค านวณอย่างไรส าหรบัรอบปีกรมธรรมใ์หม่ทีจ่ะมผีลบงัคบัใชใ้น
วนัที่ 1 มกราคม 2561 ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รบัความคุ้มครองเพิม่เตมิกี่ครัง้ ในกรณีที่ใช้สทิธคิวามคุ้มครองไปบ้างแล้วในปี 
2560  
A: วธิกีารค านวนคอื 30 ครัง้ หาร 12 (เดอืน) คณูระยะเวลาทีเ่หลอื คอื 8 (เดอืน) 30/12*8= 20 ครัง้  

 


