หนังสือชีช้ วนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ Factsheet
ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565
บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน วรรณ จำกัด

กองทุนเปิด วรรณ อัลตร้า อินคัม ฟันด์
ONE ULTRA INCOME FUND

ONE-ULTRA

ประเภทกองทุนรวม / กลุ่มกองทุนรวม

ระดับความเสีย่ ง

กองทุนรวมผสม
Aggressive Allocation

เสีย่ งปานกลางค่อนข้างสูง
ลงทุนในตราสารทุน ตราสารหนี้และ/หรือทรัพย์สินทางเลือก

นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน

โดยมีสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุนน้อยกว่า 80 % ของ NAV

• กองทุนที่มีนโยบายที่จะนำเงินที่ได้จากการระดมทุนไปลงทุนในตราสารแห่งทุน ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสาร
แห่งหนี้ และ/หรือเงินฝาก ทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ โดยกองทุนจะพิจารณาลงทุนในหลักทรัพย์

ข้อมูลกองทุนรวม

แต่ละประเภทในสัดส่วนตั้งแต่ร้อยละ 0 ถึงร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
• กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เสนอขายในต่างประเทศ ไม่เกินร้อยละ 50 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
• กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือกองทุนรวมอสังหาริมทรัพ ย์หรือทรัสต์เพื่อการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์ (REITs) ซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการได้ไม่เกินร้อยละ100 ของมูลค่าทรัพย์สิน

วันจดทะเบียนกองทุน

31 สิงหาคม 2558

วันเริ่มต้น class

31 สิงหาคม 2558

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

จ่าย

อายุกองทุน

ไม่กำหนด

ผูจ้ ดั การกองทุนรวม

• กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
การลงทุน (Efficient Portfolio Management) และเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการลงทุน (Hedging
) และ/หรือ กองทุนอาจลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)
• กองทุนมีกลยุทธ์การลงทุนเพื่อมุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามดัชนีชี้วัด และในบางโอกาสอาจสร้าง

นายสุทธิโรจน์ สิทธิวัฒนานนท์

(ตั้งแต่จดทะเบียน)

นายสิทธิ์ จ่างตระกูล

(ตั้งแต่ 11 มกราคม 2559)

ดัชนีชวี้ ดั

ผลตอบแทนสูงกว่าดัชนีชี้วัด

- ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพนั ธบัตรรัฐบาลอายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ ทย
ในสัดส่วนร้อยละ 40

ผลการดำเนินงานและดัชนีชวี้ ัดย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน (% ต่อปี)

- ดัชนี FTSE All-World Net Total Return Index USD ในสัดส่วนร้อยละ 35 ปรับด้วย
ต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคานวณผลตอบแทนเป็ นสกุลเงินบาท ณ วันที่
ลงทุน ประมาณร้อยละ 85 และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่
คานวณผลตอบแทน ประมาณร้อยละ 15

- ดัชนีผลตอบแทนรวม SET 50 (SET50 TRI) ในสัดส่วนร้อยละ 15
- ดัชนี FTSE World Broad Investment-Grade Bond Index (WorldBIG) USD ใน
สัดส่วนร้อยละ 10 ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคานวณ
ผลตอบแทนเป็ นสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน ประมาณร้อยละ 85 และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน
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ONE-ULTRA
-10.65%
BENCHMARK
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ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด (% ต่อปี)
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2.27%
8.75%
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-9.24%
-6.49%
7.56%

เพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คานวณผลตอบแทน ประมาณร้อยละ 15
หมายเหตุ : กองทุนมีการเปลี่ยนแปลงดัชนีชีว้ ดั /อ้างอิง (Benchmark) เพื่อลดค่าใช้จ่ายของ
กองทุนที่อาจเกิดขึน้ ในอนาคต ซึ่งดัชนีชีว้ ดั ใหม่นสี ้ ามารถสะท้อนผลการดาเนินงานของกองทุน
และมีการใช้งานอย่างแพร่หลาย โดยมีผลตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2566 เป็ นต้นไป

คำเตือน
การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน

กองทุน
ดัชนีชวี้ ดั
ค่าเฉลีย่ ในกลุม่ เดียวกัน
ความผันผวนกองทุน
ความผันผวนดัชนีชวี้ ดั
กองทุน
ดัชนีชวี้ ดั
ค่าเฉลีย่ ในกลุม่ เดียวกัน
ความผันผวนกองทุน
ความผันผวนดัชนีชวี้ ดั

YTD
-9.24
-6.49
-6.07
6.95
8.25
3 ปี
-2.73
2.26
-1.16
5.87
9.54

3 เดือน
-1.26
0.73
-4.77
6.3
8.85
5 ปี
-3.44
2.02
0.77
6.12
7.96

6 เดือน
-3.53
-1.46
-6.07
6.19
8.53
10 ปี
N/A
4.27
3.2
N/A
6.45

1 ปี
-8.6
-4.44
-4.48
6.98
8.12
ตั้งแต่จัดตั้ง
-1.13
3.43
N/A
5.44
6.98

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึง
ผลการดำเนินงานในอนาคต
การเข้าร่วมต่อต้านทุจริต : ได้รบั การรับรอง CAC
จัดอันดับกองทุน Morningstar
ผูล้ งทุนสามารถศึกษาเครือ่ งมือ
บริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
ได้ในหนังสือชีช้ วนฉบับเต็ม
www.one-asset.com

ONE-ULTRA
การซือ้ หน่วยลงทุน
วันทำการซื้อ :
เวลาทำการ :
การซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ :
การซื้อครั้งถัดไปขัน้ ต่ำ :

การขายคืนหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการ
09:00 - 15:00 น.
50,000.00 บาท
50,000.00 บาท

วันทำการขายคืน :
ทุกวันทำการแรกของเดือนมีนาคม
มิถุนายน กันยายน ธันวาคม (หากตรงกับวันหยุดทำการ
ให้เลื่อนเป็นวันทำการถัดไป)
เวลาทำการ :
09:00 - 15:00 น.
การขายคืนขั้นต่ำ :
ไม่กำหนด
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ : 100 หน่วย
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน : T+3 คือ3 วันทำการ
หลังจากวันทำรายการขายคืน

ค่าธรรมเนียมทีเ่ รียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)
ค่าธรรมเนียม
การจัดการ
รวมค่าใช้จา่ ย
หมายเหตุ :

สูงสุดไม่เกิน
2.675
6.42

เก็บจริง
1.3979
2.5

ประเภททรัพย์สนิ
หน่วยลงทุนในต่างประเทศ
ตราสารหนีภ้ าครัฐ
เงินฝาก และอืน่ ๆ
ตราสารหนีภ้ าคเอกชน
หน่วยลงทุนในประเทศ

%NAV
29.51
23.63
19.33
17.82
9.71

เก็บจริง
1.5
ยกเว้น
1.5
ยกเว้น
ตามทีน่ ายทะเบียนเรียกเก็บ

ทรัพย์สนิ ทีล่ งทุน 5 อันดับแรก
ทรัพย์สนิ
BAI GIF WW LT GB GR-BUSD ACC
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 39/91/65
iShares MSCI ACWI ETF
NOMURA ETF - NIKKEI 225
ทรัสต์เพือ่ การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ แกรนด์ รอยัล
ออคิด โฮสพีทาลิตี้ ที่มขี ้อตกลงในการซือ้ คืน

ประเทศ

%NAV

สหรัฐอเมริกา
ไอร์แลนด์
ญีป่ นุ่
ฮ่องกง

12.89
9.69
4.83
2.1

หน่วยลงทุน
รัฐบาล
ธนาคาร
เงินทุนและหลักทรัพย์
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์

1. ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอนื่ ใดแล้ว
2. ค่าธรรมเนียมการจัดการดังกล่าว รวมถึงค่าใช้จ่ายในการชำระเบี้ยประกันชีวิตและสุขภาพซึ่งประมาณการอัตราส่วนค่า
เบี้ยประกันต่อค่าธรรมเนียมการจัดการเบื้องต้น ประมาณร้อยละ 57 ของค่าธรรมเนียมการจัดการ ทั้งนี้ อัตราส่วนดังกล่าว
คำนวณจากการประมาณการจำนวนผู้ถือหน่วยลงทุน มูลค่าเงินลงทุน ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุน และค่าเบี้ยประกัน
จ่าย ทำให้อัตราส่วนดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ ตามจำนวนผู้ถือหน่วยลงทุนและค่าเบี้ยประกันที่จ่ายจริงในอนาคต โดย
เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในข้อสิทธิประโยชน์ด้านการประกันชีวิตและสุขภาพ
3. กรณีกองทุน ONE-ULTRA (กองทุนต้นทาง) ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัท
จัดการเดียวกัน (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะไม่คิดค่าธรรมเนียมการจัดการและ/หรือธรรมเนียมการขายของ
กองทุนรวมต้นทางซ้ำซ้อนกับกองทุนรวมปลายทาง

สัดส่วนประเภททรัพย์สนิ ทีล่ งทุน

การจัดสรรการลงทุนในต่างประเทศ

อุตสาหกรรม

ค่าธรรมเนียมทีเ่ รียกเก็บจากผูถ้ อื หน่วย (% ของมูลค่าซือ้ ขาย)
สูงสุดไม่เกิน
2.14
2.14
2.14
2.14
ตามทีน่ ายทะเบียนเรียกเก็บ

Maximum Drawdown : -13.99%
Recovering Period : N/A ปี N/A เดือน
FX Hedging : 60.02%
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน : N/A เท่า

การจัดสรรการลงทุนในกลุม่ อุตสาหกรรม

1.ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดแล้ว
2.ค่าใช้จ่ายที่กองทุนเรียกเก็บอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยเก็บในอัตราไม่เกินจากที่ระบุไว้ในโครงการ
3. สามารถดูข้อมูลค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายย้อนหลัง 3 ปี ของกองทุนในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม ได้ที่ www.
one-asset.com

ค่าธรรมเนียม
การขาย
การรับซือ้ คืน
การสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนเข้า
การสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนออก
การโอนหน่วยลงทุน
หมายเหตุ :

ข้อมูลเชิงสถิติ

%NAV
9.69
9.51
4.98
4.83
4.72

%NAV
29.51
23.63
18.03
11.77
8.2

ONE-ULTRA

คำอธิบาย
Maximum Drawdown เปอร์เซ็นต์ผลขาดทุนสูงสุดของกองทุนรวมในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง (หรือตั้งแต่จัดตั้งกองทุนกรณีที่ยงั ไม่ครบ 5 ปี) โดยวัดจากระดับ NAV
ต่อหน่วยที่จุดสูงสุดไปจนถึงจุดต่าสุดในช่วงที่ NAV ต่อหน่วยปรับตัวลดลง ค่า Maximum Drawdown เป็นข้อมูลที่ชว่ ยให้ทราบถึงความเสีย่ งที่อาจจะขาดทุนจากการลงทุนในกองทุนรวม

Recovering Period ระยะเวลาการฟื้นตัว เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบถึงระยะเวลาตั้งแต่การขาดทุนสูงสุดจนถึงระยะเวลาทีฟ่ ื้นกลับมาที่เงินทุนเริ่มต้นใช้ระยะเวลานานเท่าใด
FX Hedging เปอร์เซ็นต์ของการลงทุนในสกุลเงินต่างประเทศที่มกี ารป้องกันความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ น
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน ความถี่ของการซื้อขายหลักทรัพย์ในพอร์ตกองทุนในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่ง
โดยคำนวณจากมูลค่าที่ต่ำกว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อหลักทรัพย์กับผลรวมของมูลค่าการขายหลักทรัพย์ของกองทุนรวมในรอบระยะเวลา 1 ปีหารด้วยมูลค่า NAV
ของกองทุนรวมเฉลีย่ ในรอบระยะเวลาเดียวกัน กองทุนรวมทีม่ ีค่า portfolio turnover สูงบ่งชี้ถึงการซื้อขายหลักทรัพย์บอ่ ยครั้งของผู้จัดการกองทุนและทำให้มีตน้ ทุนการซื้อขายหลักทรัพย์ที่สูง
จึงต้องพิจารณาเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเพือ่ ประเมินความคุม้ ค่าของการซือ้ ขายหลักทรัพย์ดังกล่าว

Sharpe Ratio อัตราส่วนระหว่างผลตอบแทนส่วนเพิ่มของกองทุนรวมเปรียบเทียบกับความเสี่ยงจากการลงทุน
โดยคำนวณจากผลต่างระหว่างอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมกับอัตราผลตอบแทนที่ปราศจากความเสีย่ ง (risk-free rate) เปรียบเทียบกับค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ของกองทุนรวม
ค่า Sharpe Ratio สะท้อนถึงอัตราผลตอบแทนทีก่ องทุนรวมควรได้รับเพิ่มขึน้ เพือ่ ชดเชยกับความเสีย่ งที่กองทุนรวมรับมา โดยกองทุนรวมที่มีค่า Sharpe Ratio
สูงกว่าจะเป็นกองทุนทีม่ ีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการลงทุนที่ดีกว่าเนื่องจากได้รับผลตอบแทนส่วนเพิม่ ที่สูงกว่าภายใต้ระดับความเสี่ยงเดียวกัน

Alpha ผลตอบแทนส่วนเกินของกองทุนรวมเมือ่ เปรียบเทียบกับดัชนีชวี้ ัด (benchmark) โดยค่า Alpha ที่สูง หมายถึง กองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนได้สูงกว่าดัชนีชี้วัด
ซึ่งเป็นผลจากประสิทธิภาพของผูจ้ ัดการกองทุนในการคัดเลือกหรือหาจังหวะเข้าลงทุนในหลักทรัพย์ได้อย่างเหมาะสม

Beta ระดับและทิศทางการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุน โดยเปรียบเทียบกับอัตราการเปลี่ยนแปลงของตลาด Beta น้อยกว่า 1
แสดงว่าหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนน้อยกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด Beta มากกว่า 1 แสดงว่า
หลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนมากกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุม่ หลักทรัพย์ของตลาด

Tracking Error ตราผลตอบแทนของกองทุนมีประสิทธิภาพในการเลียนแบบดัชนีชี้วดั โดยหาก tracking error ต่ำ หมายถึงกองทุนรวมมีประสิทธิภาพในการสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับดัชนีชี้วดั
กองทุนรวมที่มีค่า tracking error สูง จะมีอัตราผลตอบแทนโดยเฉลีย่ ห่างจากดัชนีชี้วดั มากขึน้

Yield to Maturity อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้โดยถือจนครบกำหนดอายุ
ซึ่งคำนวณจากดอกเบี้ยที่จะได้รับในอนาคตตลอดอายุตราสารและเงินต้นทีจ่ ะได้รับคืนนำมาคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน โดยใช้วัดอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารหนี้ คำนวณจากค่าเฉลีย่ ถ่วงน้ำหนักของ
Yield to Maturity ของตราสารหนี้แต่ละตัวที่กองทุนมีการลงทุน และเนื่องจาก Yield to Maturity มีหน่วยมาตรฐานเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อปี
จึงสามารถนาไปใช้เปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนระหว่างกองทุนรวมตราสารหนีท้ ี่มนี โยบายถือครองตราสารหนี้จนครบกาหนดอายุและมีลักษณะการลงทุนที่ ใกล้เคียงกันได้

บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน วรรณ จำกัด
เลขที่ 989 อาคารสยามพิวรรธน์ทาวเวอร์ ชั้น 9, 24 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ 0-2659-8888 โทรสาร 0-2659-8860-1
www.one-asset.com/

ผู้ถือ หน่ ว ยลงทุน กองทุ น เปิ ด วรรณ อัลตร้า อิน คัม ฟั น ด์ จะได้ร ับ ความคุ้มครองประกันชีวิต และสุ ขภาพ ตามที่
กรมธรรม์กาหนด ดังนี้
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ เอาประกัน
➢ เป็ นบุคคลธรรมดา
➢ เป็ นผู้ถือหน่ วยลงทุนที่อยู่ในทะเบียนรายชื่อผู้ถือหน่ วยลงทุนโดยถือครองหน่ วยลงทุนตัง้ แต่ 4,500 หน่ วยขึ้นไป หรือ
จานวนอื่นใดทีบ่ ริษทั จัดการจะเปลีย่ นแปลงในอนาคต
➢ ต้องมีอายุระหว่าง 15 – 75 ปี ในกรณีทผ่ี ถู้ อื หน่ วยลงทุนมีอายุเกินกว่า 65 ปี บริบูรณ์แต่ไม่เกิน 75 ปี บริบูรณ์จะต้องกรอก
แบบฟอร์มแถลงสุขภาพ และ/หรือดาเนินการตามวิธกี ารอื่นใดตามเงือ่ นไขทีบ่ ริษทั ประกันกาหนด
➢ เป็ นบุคคลทีบ่ ริษทั ประกันถือว่ามีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง โดยสิทธิความคุม้ ครองจะมีผลเมื่อได้รบั การอนุมตั กิ ารเอาประกัน
จากบริษทั ประกัน
การสิ้ นสุดความคุ้มครอง
ในกรณีทผ่ี ถู้ อื หน่ วยลงทุนเป็ นผูม้ สี ทิ ธิเอาประกันภัย ผูถ้ อื หน่ วยลงทุนจะได้รบั คุม้ ครองนับตัง้ แต่วนั ทีก่ รมธรรม์มผี ลบังคับ หรือ
นับตัง้ แต่วนั ทีไ่ ด้รบั การอนุมตั กิ ารเอาประกันจากบริษทั ประกัน และสิน้ สุดความคุม้ ครอง ในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้
➢ เมื่อกรมธรรม์สน้ิ สุดผลบังคับ
➢ เมื่อผูถ้ อื หน่วยลงทุนพ้นสภาพการเป็ นผูถ้ อื หน่วยลงทุนของกองทุน
➢ เมื่อผูถ้ อื หน่วยลงทุนเสียชีวติ
➢ เมื่อผูถ้ อื หน่วยลงทุนมีอายุเกินกว่าอายุสงู สุดทีก่ าหนดไว้ขา้ งต้น
➢ เมื่อผูถ้ อื หน่วยลงทุนขาดคุณสมบัตขิ อ้ ใดข้อหนึ่งของคุณสมบัตขิ องผูม้ สี ทิ ธิเอาประกัน
ทัง้ นี้ การสิน้ สุดความคุม้ ครอง ให้เป็ นไปตามเงือ่ นไขตามปี กรมธรรม์หรือตามรอบระยะเวลาทีบ่ ริษทั ประกันกาหนด
ผูถ้ อื หน่ วยลงทุนทีม่ สี ทิ ธิเอาประกันจะได้รบั ความคุม้ ครองด้านประกันชีวติ และสุขภาพ โดยมีรายละเอียดเงื่อนไขและ
ความคุม้ ครองตามกรมธรรม์ประกัน
ผูถ้ อื หน่วยลงทุนจะต้องยินยอมเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล อาทิเช่น ชื่อนามสกุล ทีอ่ ยู่ ข้อมูลด้านสุขภาพ ของผูถ้ อื หน่วย
ลงทุน หรือข้อมูลอื่นใดทีเ่ ป็ นไปตามทีบ่ ริษทั ประกันกาหนด ทัง้ นี้ หากบริษทั จัดการไม่ได้รบั การเปิ ดเผยข้อมูลใดๆ บริษทั จัดการ
ขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธการได้รบั ความคุม้ ครองตามกรมธรรม์ประกันชีวติ และสุขภาพดังกล่าว
สิทธิประโยชน์ของผูถ้ อื หน่ วยลงทุนทีไ่ ด้รบั ตามกรมธรรม์ดงั กล่าว บริษทั จัดการได้จดั ให้เพื่อคุม้ ครองผูถ้ อื หน่ วยลงทุน
และเพื่อเป็ นประโยชน์ในด้านการเสริมสร้างความมั ่นคงของชีวติ และสุขภาพ โดยบริษทั จัดการเป็ นผูร้ บั ภาระการชาระเบีย้ ประกัน
ทีไ่ ด้รบั ความคุม้ ครองทัง้ หมด โดยรวมอยู่ในค่าธรรมเนียมการจัดการ ทัง้ นี้ บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิในการเปลีย่ นแปลงวิธกี าร
และเงื่อนไขของสิทธิประโยชน์ความคุม้ ครอง เงื่อนไขกรมธรรม์ บริษัทประกัน หรือ เงื่อนไขอื่นใด ตามหลักเกณฑ์ทก่ี ฎหมาย
กาหนด รวมถึงยกเลิกสิทธิประโยชน์ความคุม้ ครองชีวติ และสุขภาพ โดยถือว่าได้รบั ความเห็นชอบจากผูถ้ อื หน่วยลงทุนแล้ว
วันทีก่ รมธรรม์มผี ลบังคับ หมายถึง วันที่ 1 กันยายน ของทุกปี หรือวันทีร่ ะบุไว้ในกรมธรรม์
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วัน เริ่ม ความคุ้ม ครอง หมายถึง วัน ที่ก รมธรรม์มีผ ลบัง คับ และวัน ที่บ ริษัท ประกัน อนุ ม ัติใ ห้ค วามคุ้ม ครอง หรือ
เปลีย่ นแปลงแผนความคุม้ ครองให้กบั ผูถ้ อื หน่วยลงทุน ซึง่ ได้แก่ ทุกวันที่ 1 ม.ค., 1 เม.ย., 1 ก.ค., และ 1 ต.ค. ของทุกปี และให้
หมายรวมถึงวันที่ 1 ก.ย. ของทุกปี ในกรณีทม่ี กี ารต่ออายุกรมธรรม์
ระยะเวลาความคุ้มครอง คือ วันที่กรมธรรม์มผี ลบังคับ หรือวันเริ่มความคุ้มครอง แล้วแต่กรณี ถึงวันสิ้นสุดความ
คุม้ ครอง ซึง่ จะไม่เกินวันทีก่ รมธรรม์ยงั ให้ความคุม้ ครองอยู่
คาถาม-คาตอบ
Q: ใครเป็ นผูร้ บั เอาประกันภัยให้กบั กองทุนเปิ ด วรรณ อัลตร้า อินคัม ฟั นด์ (“กองทุน”) ในปั จจุบนั
A: บริษทั เอไอเอ จากัด
Q: ใครจะได้รบั ความคุม้ ครองประกันชีวติ และสุขภาพบ้าง
A: ผูท้ ม่ี สี ทิ ธิได้รบั ความคุม้ ครองประกันชีวติ และสุขภาพ คือ
➢ เป็ นบุคคลธรรมดา
➢ เป็ นผู้ถือหน่ วยลงทุนที่อยู่ในทะเบียนรายชื่อผู้ถือหน่ วยลงทุนในกองทุนเปิ ด วรรณ อัลตร้า อินคัม ฟั นด์
โดยลงทุนในหน่ วยลงทุนตัง้ แต่ 4 ,500 หน่ วยขึ้นไป หรือ จานวนอื่นใดที่บริษทั จัดการจะเปลี่ยนแปลงใน

อนาคต
➢ ต้องมีอายุระหว่าง 15 – 75 ปี ในกรณีท่ผี ู้ถือหน่ วยลงทุนมีอายุเกินกว่า 65 ปี บริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 75 ปี
บริบูรณ์จะต้องกรอกแบบฟอร์มแถลงสุขภาพและได้รบั การอนุมตั เิ อาประกัน ทัง้ นี้
• ผูถ้ อื หน่วยลงทุนต้องมีอายุ 15 ปี บริบูรณ์ โดยนับตัง้ แต่วนั ทีย่ ่นื ขอเอาประกัน
• กรณีทผ่ี ถู้ อื หน่ วยลงทุนมีอายุเกินกว่า 65 ปี บริบูรณ์แต่ไม่เกิน 75 ปี บริบูรณ์ จะได้รบั ความคุม้ ครองก็
ต่อเมื่อผ่านการแถลงสุขภาพและได้รบั อนุ มตั ใิ ห้เอาประกันได้ โดยผูถ้ อื หน่ วยลงทุนทีม่ อี ายุเกิน 65 ปี
บริบูรณ์ขน้ึ ไปจะต้องกรอกแบบฟอร์มแถลงสุขภาพ และต้องนาส่งให้ทางบริษทั เอไอเอ จากัด ภายใน
1 เดือนนับจากวันที่เริม่ คุ้มครอง โดยบริษทั จัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่ วยลงทุนที่มีอายุ 65 ปี บริบูรณ์
ดังกล่าว ทราบล่วงหน้าก่อนวันครบรอบปี กรมธรรม์
• ผู้ถือหน่ วยลงทุ น ที่มีอายุ ครบ 75 ปี บริบูรณ์ ข้นึ ไป ใน วันที่ 1 ก.ย. ของปี ใด ซึ่งเป็ นวันครบ รอบปี
กรมธรรม์ หรือตัง้ แต่วนั ทีผ่ ถู้ อื หน่วยเริม่ ลงทุนในกองทุน จะไม่ได้รบั ความคุม้ ครอง
• ผูถ้ อื หน่ วยลงทุนทีม่ อี ายุ 75 ปี ระหว่างปี กรมธรรม์ใด หากบริษทั ประกันอนุมตั ใิ บคาขอเอาประกันภัย
ในปี กรมธรรม์นัน้ แล้วจะได้รบั ความคุม้ ครองถึงวันสิน้ สุดผลบังคับของปี กรมธรรม์นัน้ เช่น ผูท้ ม่ี อี ายุ 74
ปี 10 เดือน ในเดือน ม.ค. 61 จะได้รบั ความคุม้ ครอง จนถึง 31 ส.ค. 61
➢ เป็ นบุคคลทีบ่ ริษทั ประกันถือว่ามีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง
กรณี บริษทั ประกันไม่อนุมตั กิ ารเอาประกันภัยให้ ผูถ้ อื หน่วยลงทุนจะไม่ได้รบั ทัง้ แผนประกันชีวติ และสุขภาพ
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Q: ผูถ้ อื หน่วยลงทุนจะได้รบั ความคุม้ ครองเมื่อไร
A: ผูถ้ อื หน่วยลงทุนจะได้รบั ความคุม้ ครองประกันชีวติ และสุขภาพตามกรณีดงั ต่อไปนี้
➢ กรณีผถู้ อื หน่ วยลงทุนอายุระหว่าง 15 - 65 ปี บริบูรณ์ : จะได้รบั ความคุม้ ครองตามรอบการส่งข้อมูลผูถ้ อื

หน่ วยลงทุนให้กบั บริษทั ประกัน คือ ในวันที่ 1 ม.ค. หรือ 1 เม.ย. หรือ 1 ก.ค. หรือ 1 ต.ค. ของปี ใด ตาม
รอบระยะเวลาทีบ่ ริษทั ประกันกาหนด
ตัวอย่าง
ผูถ้ อื หน่ วยลงทุนซื้อ / สับเปลี่ยนเข้ากองทุนเปิ ด ONE-ULTRA ก่อนวันทีส่ ่งข้อมูล เช่น ซื้อหน่ วยลงทุนวันที่ 30
ก.ย. ของปี ใด

➢ กรณีผถู้ อื หน่วยลงทุนอายุเกินกว่า 65 ปี บริบูรณ์แต่ไม่เกิน 75 ปี บริบูรณ์ : จะได้รบั ความคุม้ ครองหลังจาก

ทีบ่ ริษทั ประกันได้รบั และอนุ มตั ใิ บคาขอเอาประกันภัยเป็ นทีเ่ รียบร้อยแล้วโดยพิจารณาตามรอบการเข้า
ร่วม คือ ในวันที่ 1 ม.ค. หรือ 1 เม.ย. หรือ 1 ก.ค. หรือ 1 ต.ค. ของปี ใด ตามรอบระยะเวลาทีบ่ ริษทั ประกัน
กาหนด
➢ สิน้ สุดความคุม้ ครอง ณ วันทีไ่ ด้รบั การยืนยันจาก บลจ.วรรณ ถึงการขายคืนหน่ วยลงทุนทัง้ หมดของผูถ้ อื
หน่ วยลงทุน หรือจานวนหน่ วยลงทุนคงเหลือน้อยกว่า 4,500 หน่ วย โดยวันสิ้นสุดความคุ้มครองจะเป็ น
วันที่ 1 ม.ค. หรือ 1 เม.ย. หรือ 1 ก.ค. หรือ 1 ต.ค. ของทุกปี เวลา 0.00 น. ตามรอบระยะเวลาที่บริษทั
ประกันกาหนด หรือการสิ้นสุดข้อตกลงการคุ้มครองประกันชีวิตกลุ่ม ระหว่าง บลจ.วรรณ กับ บริษัท
ประกัน
Q: ผูถ้ อื หน่วยลงทุนจะได้รบั ความคุม้ ครองชีวติ เป็ นจานวนเท่าไร
A: ความคุม้ ครองชีวติ ทีผ่ ถู้ อื หน่วยลงทุนจะได้รบั คือ
ตารางผลประโยชน์

ประกันชีวิต

แผน 1
หน่ วยลงทุน
ตัง้ แต่ 4,500
หน่ วยแต่ไม่ถึง
45,000 หน่ วย

แผน 2
หน่ วยลงทุน
ตัง้ แต่ 45,000
หน่ วยแต่ไม่ถึง
145,000 หน่ วย

50,000

50,000

ทัง้ นี้ ความคุม้ ครองชีวติ ข้างต้น ยกเว้น การฆ่าตัวตายในปี แรกและการฆาตกรรมโดยผูร้ บั ประโยชน์

ONE-ULTRA

แผน 3
หน่ วยลงทุน
ตัง้ แต่ 145,000
หน่ วยแต่ไม่ถึง
450,000 หน่ วย
50,000

แผน 4
หน่ วยลงทุน
ตัง้ แต่ 450,000
หน่ วยขึ้นไป
100,000

Q: ผูถ้ อื หน่วยลงทุนจะได้รบั ความคุม้ ครองสุขภาพเป็ นจานวนเท่าไร
A: ความคุม้ ครองสุขภาพทีผ่ ถู้ อื หน่วยลงทุนจะได้รบั คือ
➢ ความคุ้มครองการชดเชยค่ารักษาพยาบาลตามแผนความคุ้มครอง ซึ่งมีทงั ้ หมด 4 แผนประกันสุขภาพ

โดยจะพิจ ารณาจากจ านวนหน่ ว ยลงทุ น ที่ถือครอง ณ วัน ที่ร ายงานข้อมู ล ให้กับ บริษัทประกัน โดยมี
รายละเอียดความคุม้ ครอง ดังนี้
ตารางผลประโยชน์ (ต่อการเจ็บป่ วยแต่ละครัง้ )

ประกันสุขภาพผู้ป่วยใน
ก. ค่าห้องและค่าอาหาร/วัน (นับจานวนวันรวมกับค่าห้องผูป้ ่ วยหนักแล้ว
สูงสุด 31 วัน/ครัง้ )
ค่าห้องผูป้ ่ วยหนัก (I.C.U) (สูงสุด 15 วัน/ครัง้ )
ข. ค่ารักษาพยาบาลอื่นๆ
(ค่ารถพยาบาล/ต่อการเจ็บป่ วย/ต่อเทีย่ ว และรวมอยู่ใน ข.)
ค. ค่าแพทย์ผ่าตัด (แบบจ่ายตามจริง)
ง. ค่าเยีย่ มของแพทย์ (1 ครัง้ /วัน สูงสุด 31 วัน)
จ. ค่ารักษาพยาบาลผูป้ ่ วยนอกฉุกเฉิน (กรณีอุบตั เิ หตุ)
(เข้ารักษาภายใน 24 ชม.นับจากเกิดอุบตั เิ หตุ และรวมรักษาต่อเนื่อง
ภายใน 31 วัน)
ฉ. ค่าปรึกษาแพทย์ผเู้ ชี่ยวชาญเฉพาะโรค (รวมอยู่ใน ข. หรือ ค. แล้วแต่
กรณี)
ช. ค่าชดเชยกรณีเสียชีวติ ในโรงพยาบาล
ประกันสุขภาพผู้ป่วยนอก** (1 ครัง้ /วัน, 30 ครัง้ /ปี กรมธรรม์)

แผน 1
หน่ วยลงทุน
ตัง้ แต่ 4,500
หน่ วยแต่ไม่ถึง
45,000 หน่ วย

แผน 2
หน่ วยลงทุน
ตัง้ แต่ 45,000
หน่ วยแต่ไม่ถึง
145,000 หน่ วย

แผน 3
หน่ วยลงทุน
ตัง้ แต่ 145,000
หน่ วยแต่ไม่ถึง
450,000 หน่ วย

แผน 4
หน่ วยลงทุน
ตัง้ แต่ 450,000
หน่ วยขึ้นไป

300

1,800

2,200

4,000

600
2,500
300
2,500
100
900

3,600
6,000
1,800
6,000
250
2,000

4,400
15,000
2,200
15,000
500
3,000

8,000
35,000
4,000
35,000
900
5,000

900

2,000

3,000

5,000

3,000

18,000

22,000

40,000

-

750

1,000

2,000

ทัง้ นี้ บริษัทประกันจะจ่ายผลประโยชน์ค่าชดเชยรายวันให้แก่สมาชิกผู้เอาประกันภัยเป็ นเงื่อนไขพิเศษจากความคุม้ ครองค่า
รักษาพยาบาลผูป้ ่ วยในทีม่ อี ยู่ โดยจ่ายค่าชดเชยรายวันเท่ากับค่าห้องและค่าอาหารประจาวันทีส่ มาชิกมีผลประโยชน์อยู่ภายใต้
การประกันภัยกลุ่ม และจานวนวันสูงสุดตามทีเ่ ข้าพักรักษาในโรงพยาบาลจริง แต่ไม่เกินกว่าจานวนวันสูงสุดทีก่ าหนดไว้สาหรับ
ค่าห้องและค่าอาหารภายใต้ผลประโยชน์การประกันภัยกลุ่มนี้ ทัง้ นี้ มีเงื่อนไขว่าสมาชิกผู้เอาประกันภัยจะต้องใช้สทิ ธิเบิกค่า
รัก ษาพยาบาลทัง้ หมดจากความคุ้มครองอื่น ๆ ที่สมาชิก ผู้เ อาประกัน ภัยมีอ ยู่ เช่ น สวัสดิก ารอื่น ใดที่สมาชิก ฯ มีอ ยู่ การ
ประกันสังคม โครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัตรทอง 30 บาท) พ.ร.บ.บุคคลทีส่ าม กรมธรรม์ประกันสุขภาพส่วนบุคคล
กับบริษทั ประกันภัยหรือประกันชีวติ อื่นๆ ทีไ่ ม่ใช่เอ.ไอ.เอ เป็ นต้น โดยไม่เบิกค่าใช้จ่ายใดๆ จากการประกันสุขภาพกับ เอ.ไอ.เอ.
ทัง้ ผลประโยชน์การประกันภัยกลุ่มนี้ และการประกันภัยรายบุคคล (หากมี) ตัง้ แต่วนั แรกทีเ่ ข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล
อนึ่ง ในกรณีเบิกค่าห้องและค่าอาหารจากผลประโยชน์ประกันภัยกลุ่มนี้บางส่วน โดยไม่เบิกค่าใช้จ่ายในโรงพยาบาลในรายการ
อื่นๆ ตัง้ แต่วนั แรกของการเข้ารักษาในโรงพยาบาล เอไอเอจะจ่ายผลประโยชน์ค่าชดเชยรายวันให้เท่ากับส่วนของผลประโยชน์
ค่าห้องและค่าอาหารประจาวันทีเ่ หลืออยู่หลังจากการเบิกค่าห้องและค่าอาหารบางส่วนแล้ว
➢ ตัวอย่างเช่น นาย สิริศกั ดิ ์ ลงทุนในกองทุนเปิ ด ONE-ULTRA จานวน 1,575,000 บาท และอายุ 35 ปี

บริบูรณ์
• ราคาขายหน่วยลงทุนอยู่ท่ี 10.50 บาท
• จานวนหน่วยลงทุน เท่ากับ 1,575,000 / 10.50 = 150,000 หน่วย
• จะได้รบั ความคุม้ ครองในแผนที่ 3
ONE-ULTRA

➢ กรณี ท่ีผู้ถือหน่ ว ยลงทุ น ซื้อ / สับ เปลี่ย นเข้า กองทุ น เปิ ด ONE-ULTRA โดยส่งเอกสารใบคาขอประกัน

สุ ข ภาพและใบแถลงสุ ขภาพไม่ ทันภายในกาหนดรอบการส่งข้อมูล ให้กับบริษัทประกัน การคุ้ม ครอง
สุขภาพจะอยู่ในการพิจารณาตามข้อมูลการถือครองหน่วยของไตรมาสถัดไป

➢ กรณีทผ่ี ถู้ อื หน่วยลงทุนมีจานวนหน่วยลงทุนมากกว่า 4,500 หน่วย แต่ไม่ได้รบั การอนุมตั เิ อาประกัน ผูถ้ อื

หน่วยลงทุนจะไม่ได้รบั แผนความคุม้ ครองชีวติ และสุขภาพใดๆ เลย
ยกตัวอย่างเช่น นาย เอ อายุ 67 ปี ซื้อกองทุนฯ จานวน 2,625,000 บาท โดยมีราคาขาย ณ วันซื้ออยู่ท่ี
10.50 บาท
• จานวนหน่วยลงทุนทีไ่ ด้รบั ความคุม้ ครอง เท่ากับ 2,625,000 / 10.50 = 250,000 หน่วย
• ผู้ถือหน่ วยลงทุนจะได้รบั ความคุ้มครองก็ต่อเมื่อผลการตรวจสุขภาพผ่านและบริษทั ประกันอนุ มตั ใิ ห้
เอาประกันได้ ซึง่ ในกรณีน้ผี ถู้ อื หน่วยลงทุนจะได้รบั ความคุม้ ครองตามแผน 3
• แต่หากผลการแถลงสุขภาพ ไม่ผ่านการพิจารณารับประกัน นาย เอ จะไม่ได้รบั ความคุ้มครอง โดย
บริษัทประกัน จะแจ้งผลการตรวจสุข ภาพภายใน 5 วัน ทาการหลังจากที่ได้รบั ยืน ยันการขอตรวจ
สุขภาพและได้รบั เอกสารภายในเวลาทีก่ าหนด
Q: ผูถ้ อื หน่วยลงทุนสามารถเปลีย่ นแปลงแผนความคุม้ ครองประกันชีวติ และสุขภาพได้หรือไม่
A: ผูถ้ อื หน่วยลงทุนสามารถเปลีย่ นแปลงแผนความคุม้ ครองได้ตามจานวนหน่วยลงทุนทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป
➢ ในกรณีทผ่ี ถู้ อื หน่วยลงทุนซื้อหน่วยลงทุนหรือขายหน่วยลงทุน บริษทั จัดการจะแจ้งข้อมูลของผูถ้ อื หน่วยลงทุนไป
ยังบริษทั ประกันเพื่อดาเนินการปรับปรุงแผนความคุม้ ครองสุขภาพของผูถ้ อื หน่ วยลงทุนเป็ นรายไตรมาส โดยใช้
ข้อมูล ณ สิ้นวันทาการรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน (ทุกวันทาการแรกของเดือน มีนาคม มิถุนายน กันยายน และ
ธันวาคม)
➢ กรณีผู้ถือหน่ วยลงทุนสิ้นสุดสมาชิกภาพและกลับเข้ามาใหม่ ผู้ถือหน่ วยลงทุนจะต้องส่งใบแถลงสุขภาพ

ทุกครัง้ และจะได้รบั ความคุม้ ครองต่อเมื่อบริษทั ประกันได้อนุมตั กิ ารพิจารณาแล้วเช่นกัน
Q: แผนความคุม้ ครองทีผ่ ถู้ อื หน่วยลงทุนจะได้รบั คานวณอย่างไร ในกรณีทม่ี บี ญ
ั ชีผถู้ อื หน่วยลงทุนหลายบัญชี
A: การคานวณวงเงินคุ้มครองจะพิจารณาหน่ วยลงทุนตามเลขที่บตั รประชาชนของผู้ถอื หน่ วยลงทุน เช่น กรณีท่ผี ู้ถือหน่ วย
ลงทุนมีการลงทุนในกองทุนเปิ ด ONE-ULTRA มากกว่า 1 เลขที่ผู้ถอื หน่ วยลงทุน บริษัทประกันจะนับจานวนหน่ วยลงทุน
รวม เพื่อจะนามาคิดแผนประกันตามหมายเลขบัตรประชาชนนัน้ ๆ ยกตัวอย่างเช่น
➢ นาย ก ลงทุนในกองทุนเปิ ด ONE-ULTRA เลขทีผ่ ถู้ อื หน่วยลงทุน 11111 จานวน 20,000 หน่วย
➢ นาย ก ลงทุนในกองทุนเปิ ด ONE-ULTRA เลขทีผ่ ถู้ อื หน่วยลงทุน 11112 จานวน 5,000 หน่วย
ONE-ULTRA

บริษทั ประกันจะให้ความคุม้ ครองนาย ก ตามแผน 1 ซึ่งคานวณจากจานวนหน่วยลงทุนรวม = 20,000+5,000
หน่วย = 25,000 หน่วย
Q: เอกสารทีผ่ ลู้ งทุนจะต้องกรอกเพื่อขอเอาประกันภัยเมื่อลงทุนครัง้ แรกมีอะไรบ้าง
A: เอกสารประกอบทีผ่ ถู้ อื หน่วยลงทุนต้องกรอก โดยต้องลงนามและระบุวนั ที่กากับอย่างชัดเจน คือ
➢ ใบสมัครขอเอาประกันภัย
➢ ใบแถลงสุขภาพ
Q: ใครเป็ นผูร้ บั ผิดชอบค่าใช้จ่ายในการตรวจสุขภาพ
A: หากเป็ นการตรวจสุขภาพครัง้ แรก ทางบริษทั ประกันจะเป็ นผูร้ บั ผิดชอบค่าใช้จ่ายในการตรวจสุขภาพ โดยผูถ้ อื หน่วยลงทุน
จะต้องตรวจสุขภาพกับแพทย์หรือสถานพยาบาลทีท่ างบริษทั ประกันกาหนดไว้
➢ กรณี ผูถ้ อื หน่วยลงทุนอยู่ในกรุงเทพฯ ต้องมารับการตรวจทีห่ อ้ งแพทย์ทบ่ี ริษทั ประกันกาหนด
➢ กรณี ผูถ้ อื หน่ วยลงทุนอยู่ต่างจังหวัด ผูถ้ อื หน่ วยลงทุนต้องสารองจ่ายค่าใช้จ่ายการตรวจสุขภาพก่อนและ

นาใบเสร็จและใบรับรองแพทย์มาเบิกกับบริษทั ประกัน โดยสามารถเบิกได้ตามจริงแต่ไม่เกิน 400 บาท
Q: หากเปิ ดบัญชีเพื่อ... / และหรือ... ใครจะเป็ นผูไ้ ด้รบั ความคุม้ ครองประกันชีวติ และสุขภาพ
A: กรณีผถู้ อื หน่ วยลงทุนเปิ ดบัญชีในลักษณะบัญชีเพื่อ... / และหรือ... จะนับจานวนเงินคุม้ ครองจากเลขทีบ่ ตั รประชาชนของชื่อ
บุคคลแรกในคาขอเปิ ดบัญชีกองทุน เช่น “นาย ก. เพื่อ ด.ช. ข” / “นาย ก. และหรือนาง ข.” ให้นับความคุม้ ครองทีช่ ่อื บุคคลแรก คือ
นาย ก. เป็ นต้น
Q: กรณีผถู้ อื หน่วยลงทุนต้องการใช้สทิ ธิตามทีไ่ ด้รบั ความคุม้ ครองตามแผนประกันสุขภาพต้องทาอย่างไร
A: ผูถ้ อื หน่วยลงทุนสามารถใช้สทิ ธิตามทีไ่ ด้รบั ความคุม้ ครองตามแผนประกันสุขภาพได้ โดยปฏิบตั ดิ งั นี้
➢ ผูถ้ อื หน่ วยลงทุนสามารถนาบัตรประกันสุขภาพทีไ่ ด้รบั จากบริษทั ประกันให้แก่ทางโรงพยาบาล โดยผูถ้ อื

หน่วยลงทุนไม่จาเป็ นต้องชาระค่ารักษาพยาบาลหากอยู่ในวงเงินทีไ่ ด้รบั ประกัน แต่หากค่ารักษาพยาบาล
สู ง กว่ า วงเงิน ที่ไ ด้ร ับ ประกัน ผู้ถือ หน่ ว ยลงทุ น จะต้ อ งเป็ น ผู้ช าระส่ ว นต่ า งดัง กล่ า วเมื่อ ช าระเงิน ค่ า
รักษาพยาบาลดังกล่าว
➢ กรณีทผ่ี ถู้ อื หน่วยลงทุนเป็ นผูช้ าระเงินค่ารักษาพยาบาลไปก่อน ผูถ้ อื หน่วยลงทุนสามารถนาใบเสร็จรับเงิน
และใบรับรองแพทย์มาเบิกจากบริษัทประกัน โดยสามารถติดต่อได้ท่บี ริษัท เอไอเอ จากัด โทร. 022673400-4
โดยบริษัทประกันจะชาระค่ารักษาพยาบาลแก่ผู้ถอื หน่ วยลงทุนในรูปแบบเช็คภายใน 14 วันทาการ หลังจากที่
ได้รบั เอกสารการเรียกร้องครบถ้วน และไม่มกี ารตรวจสอบหรือสืบค้นเพิม่ เติม
➢ ผูถ้ อื หน่ วยลงทุนสามารถติดต่อสอบถามแผนคุม้ ครองสุขภาพได้ทห่ี มายเลขโทรศัพท์ 02-2673400-4 ต่อ
2613 และ/หรือ 094-819-5599
➢ การรับผลประโยชน์ สนิ ไหมทดแทนในกรณีผู้ถือหน่ วยลงทุนเสียชีวติ ผู้รบั ประโยชน์ สามารถส่งเอกสาร
ประกอบการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนกับทางบริษัทประกันได้โดยตรง ภายใน 30 วันนับตัง้ แต่วนั ทีผ่ ถู้ อื

หน่ วยลงทุนเสียชีวิต และบริษัทประกันจะดาเนินการพิจารณาและทาเช็คสังจ่
่ ายให้แก่ ผู้รบั ประโยชน์
ภายใน 15 วันนับตัง้ แต่วนั ทีบ่ ริษทั ผูร้ บั ประกันภัยได้รบั คาเรียกร้องพร้อมทัง้ เอกสารประกอบการพิจารณา
การจ่ายครบถ้วนแล้ว และกรณีท่มี เี หตุอนั ควรสงสัยว่า การเรียกร้องเพื่อให้บริษัทชดใช้ตามกรมธรรม์
ประกันภัยกลุ่มดังกล่าว ไม่เป็ นไปตามข้อตกลงคุ้มครองในกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว ระยะเวลาที่
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กาหนดไว้อาจขยายออกไปได้ตามความจาเป็ น แต่ทงั ้ นี้ จ ะไม่ เ กิน 90 วัน นั บ ตัง้ แต่วนั ที่บริษัทได้รบั
เอกสารครบถ้วนแล้ว โดยทางบริษทั ประกันจะนาส่งเช็คดังกล่าวให้แก่ผรู้ บั ประโยชน์โดยตรง
Q: ความคุม้ ครองตามแผนประกันสุขภาพของกองทุน ยกเว้นความคุม้ ครองกรณีใดบ้าง
A: บริษทั ประกันจะไม่จ่ายผลประโยชน์ตามข้อยกเว้นทีก่ รมธรรม์ประกันกาหนด ในกรณีต่อไปนี้
กรณีผปู้ ่ วยใน
➢ การเจ็บป่ วยหรือการบาดเจ็บทีเ่ ป็ นอยู่ก่อนแล้ว โดยผูเ้ อาประกันภัยได้รบั การรักษา การวินิจฉัยโรค การ

➢
➢
➢

➢
➢
➢

➢
➢
➢
➢

ปรึกษาหรือการสังจ่
่ ายยาให้ในระหว่างเวลา 90 วัน ก่อนวันทีก่ รมธรรม์เริม่ มีผลบังคับ เว้นแต่สมาชิกผูเ้ อา
ประกันภัยทีเ่ จ็บป่ วยดังกล่าวได้เอาประกันภัยไว้ตามสัญญาเพิม่ เติมนี้มาเป็ นเวลา 12 เดือนติดต่อกันแล้ว
การทาร้ายร่างกายตนเอง หรือจงใจก่อให้เกิดการบาดเจ็บแก่ตนเอง หรือการพยายามกระทาเช่นว่านัน้
สงครามไม่ว่าจะประกาศหรือไม่ก็ตาม การนัดหยุดงาน การจลาจล การก่อการร้าย สงครามกลางเมือง
การปฏิวตั หิ รือการปฏิบตั กิ ารเยีย่ งสงครามใดๆ
การเข้าเป็ นทหารประจาการในกองทัพ ไม่ว่าจะเป็ นเวลาที่มีการประกาศสงครามหรือไม่ ก็ตาม หรือ
ในขณะทีป่ ฏิบตั ติ ามคาสังให้
่ ปฏิบตั กิ ารเยีย่ งสงคราม หรือในการพิทกั ษ์ความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง
บริษทั จะคืนเบีย้ ประกันภัยส่วนทีไ่ ม่ได้ให้ความคุม้ ครอง
ขณะที่ผู้เอาประกันภัยก่ออาชญากรรม หรือขณะถูกจับกุม หรือหลบหนีการจับกุม เนื่องจากการกระทา
ความผิดทางอาญาโดยเจตนา เว้นแต่เป็ นความผิดลหุโทษ หรือความผิดอันยอมความกันได้
การตัง้ ครรภ์ แท้งบุตรทาแท้ง การคลอดบุตร โรคแทรกซ้อนจากการตัง้ ครรภ์ การแก้ไขปั ญหาการมีบุตร
ยาก (รวมถึงการสืบวิเคราะห์และการรักษา) การทาหมัน และการคุมกาเนิด
การรักษาโรค หรืออาการหยุดหายใจขณะหลับ การรักษาความผิดปกติของการนอนหลับ โรคจิตเภท
สภาวะจิตใจหรือประสาทผิดปกติ โรคไมเกรน การรักษาโรคพิษสุราเรื้อรัง หรือติดยาเสพติดให้โทษ หรือ
การเจ็บป่ วยอันเนื่องมาจากโรคดังกล่าว หรืออุบตั เิ หตุจากการใช้ยา โรคติดต่อซึ่งต้องถูกแยกออกหรืออยู่
ในเขตกักกันโรคตามกฎหมาย
ปั ญหาเกี่ยวกับสายตาสัน้ ยาว หรือเอียง ค่าใช้จ่ายสาหรับอุปกรณ์เพื่อช่วยในการมองเห็น หรือการรักษา
ความผิดปกติของการมองเห็น ยกเว้นในกรณีจาเป็ นอันเนื่องจากการบาดเจ็บโดยอุบตั เิ หตุ
การผ่าตัดเสริมสวยหรือศัลยกรรมตกแต่งหรือการผ่าตัดอันมีลกั ษณะเลือกได้ หรือผ่าตัดเพื่อแก้ไขสิง่
ผิดปกติอนั เนื่องมาแต่กาเนิด
การรักษาโรคหรือผ่าตัดเกี่ยวกับฟั น ยกเว้น ในกรณีจาเป็ นอันเนื่องจากการบาดเจ็บโดยอุบตั ิเหตุ แต่ไม่
รวมถึง การทาฟั นปลอม การครอบฟั น และการรักษารากฟั น
การตรวจสุขภาพทัวไป
่ การพักฟื้ น หรือการรักษาโดยวิธใี ห้พกั อยู่เฉยๆ การรักษาเพื่อการฟื้ นฟู การตรวจ
วิเคราะห์เพื่อหาสาเหตุใดๆทีไ่ ม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการเข้ารักษาในโรงพยาบาล การตรวจวินิจฉัยความ
บาดเจ็บหรือเจ็บป่ วย การรักษา หรือตรวจวิเคราะห์เพื่อหาสาเหตุซ่งึ ไม่ใช่ความจาเป็ นทางการแพทย์
หรือไม่เป็ นไปตามมาตรฐานทางการแพทย์ การให้บริการอานวยความสะดวกทีม่ ใิ ช่เป็ นการรักษาอาการ
เจ็บป่ วย หรือบาดเจ็บ เช่น การใช้โทรทัศน์ วิทยุ และอื่นๆ ทีค่ ล้ายคลึงกัน

กรณีผปู้ ่ วยนอก (เพิม่ เติมจากกรณีผปู้ ่ วยใน)
➢ ยาทีซ่ ้อื โดยปราศจากใบสังจากแพทย์
่
➢ การตรวจวัดสายตา การประกอบแว่นตา เลนส์สมั ผัส ( CONTACT LENSES) หรืออุปกรณ์ช่วยการได้ยนิ

การรักษาเหงือกอักเสบ การรักษาช่องปาก
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➢ ความผิดปกติท่เี กี่ยวกับการทางานของร่างกาย โดยไม่มพ
ี ยาธิสภาพแสดงให้เห็นรวมทัง้ อาการท้องผูก

อาหารไม่ย่อย ท้องอืด เบื่ออาหาร
➢ การเรียกร้องการจ่ายเงินชดเชย ที่มิได้ส่งใบเสร็จรับเงิน และ/หรือ ใบเรียกเก็บเงินให้บริษัทภายใน 3
เดือน (สามเดือน) นับแต่วนั ทีค่ ่าใช้จ่ายดังกล่าวเกิดขึน้
Q: การเปลี่ยนแปลงความคุม้ ครองตามแผนประกันชีวติ และสุข ภาพของกองทุน ซึ่งจะมีผลตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2561 เป็ นต้น
ไป ผูถ้ อื หน่วยลงทุนจะได้รบั ความคุม้ ครองเพิม่ เติมอย่างไรบ้าง และมีวธิ กี ารคานวณความคุม้ ครองทีจ่ ะได้รบั อย่างไร เช่น
- ความคุม้ ครองค่าห้องผูป้ ่ วยหนัก (I.C.U) เพิม่ เติม สูงสุด 15 วัน/ครัง้ คานวณอย่างไรในกรณีทผ่ี ถู้ อื หน่วยลงทุนกาลังเข้ารับการ
รักษาในช่วงวันที่ 28 – 31 ธันวาคม 2560 โดยรอบปี กรมธรรม์ใหม่ทจ่ี ะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 มกราคม 2561 ผูถ้ อื หน่วยลงทุน
จะได้รบั สิทธิความคุม้ ครองเพิม่ เติมหรือไม่
A: ไม่ว่าปี นนั ้ จะใช้สทิ ธิกค่ี รัง้ ก็ตาม แต่ความคุม้ ครองสูงสุดคือ 15 วัน/ครัง้
- ความคุม้ ครองสุขภาพผูป้ ่ วยนอก เพิม่ เติม 30 ครัง้ /ปี กรมธรรม์ คานวณอย่างไรสาหรับรอบปี กรมธรรม์ใหม่ทจ่ี ะมีผลบังคับใช้ใน
วันที่ 1 มกราคม 2561 ผู้ถือหน่ วยลงทุนจะได้รบั ความคุ้มครองเพิม่ เติมกี่ครัง้ ในกรณีท่ใี ช้สทิ ธิความคุ้มครองไปบ้างแล้วในปี
2560
A: วิธกี ารคานวนคือ 30 ครัง้ หาร 12 (เดือน) คูณระยะเวลาทีเ่ หลือ คือ 8 (เดือน) 30/12*8= 20 ครัง้
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