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ONE-PREMIER 
 

ประเภทกองทุนรวม / กลุ่มกองทุนรวม 
 กองทุนรวมผสม 
 Aggressive Allocation 

นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน 
• กองทุนที่มีนโยบายที่จะนำเงินที่ได้จากการระดมทุนไปลงทุนในตราสารแห่งทุน ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสาร 
แห่งหนี้ และ/หรือเงินฝาก ทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ นอกจากนี้ โดยกองทุนจะพิจารณาลงทุนใน 
หลักทรัพย์แต่ละประเภทในสัดส่วนต้ังแต่ร้อยละ 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-PREMIER -14.11% 3.17% -4.51% 2.58% -10.0% 
BENCHMARK -4.45% 8.92% 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 -1.35 -3.65 0.17 -4.92 
ดัชนีชี้วัด 1.79 -0.24 3.49 -0.26 
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน -6.07 -4.77 -6.07 -4.48 
ความผันผวนกองทุน 4.86 5.13 5.46 5.8 
ความผันผวนดัชนีชีว้ัด 4.63 4.58 6.0 7.4 

 3 ป ี 5 ป ี 10 ป ี ตั้งแต่จัดตั้ง 
กองทุน -2.7 -4.48 N/A -1.29 
ดัชนีชี้วัด 3.51 2.68 4.3 4.63 
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน -1.16 0.77 3.2 N/A 
ความผันผวนกองทุน 6.04 7.82 N/A 6.7 
ความผันผวนดัชนีชีว้ัด 7.51 7.91 6.37 6.38 

 

ระดับความเสี่ยง 

 
เสี่ยงปานกลางค่อนขา้งสูง 

ลงทุนในตราสารทนุ ตราสารหนี้และ/หรอืทรัพย์สนิทางเลือก 
โดยมีสดัส่วนการลงทนุในตราสารทุนน้อยกว่า 80 % ของ NAV 

ข้อมูลกองทุนรวม 
วันจดทะเบียนกองทนุ  27 มิถุนายน 2556 
วันเริ่มตน้ class  27 มิถุนายน 2556 
นโยบายการจ่ายเงนิปันผล ไม่จ่าย 
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-PREMIER_Q&A_Prospectus.pdf
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การซื้อหน่วยลงทุน 
วันทำการซ้ือ : ทุกวนัทำการ 
เวลาทำการ : 09:00 - 15:00 น. 
การซ้ือครั้งแรกขั้นตำ่ : 1,000.00 บาท 
การซ้ือครั้งถัดไปขัน้ต่ำ : 1,000.00 บาท 

การขายคืนหน่วยลงทุน 
วันทำการขายคืน : ทุกวนัทำการแรกของเดือน 
(หากตรงกับวนัหยดุทำการให้เลือ่นเป็นวนัทำการถัดไป) 
ภายในเวลา 15.00 น. 
เวลาทำการ : 09:00 - 15:00 น. 
การขายคนืขั้นต่ำ : ไม่กำหนด 
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ : 100 หน่วย 
ระยะเวลาการรับเงนิค่าขายคืน : T+3 คอื3 วันทำการ 
หลังจากวนัทำรายการขายคืน 

 
 
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเกบ็จากกองทุนรวม (% ต่อปขีอง NAV) 
 

ค่าธรรมเนียม สูงสุดไม่เกิน เก็บจริง 
การจัดการ 2.35935 1.3979 
รวมค่าใช้จ่าย 4.28 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 0.2675 
การรับซื้อคืน 2.14 ยกเว้น 
การสับเปลีย่นหนว่ยลงทุนเข้า 2.14 0.2675 
การสับเปลีย่นหนว่ยลงทุนออก 2.14 ยกเว้น 
การโอนหน่วยลงทุน ตามทีน่ายทะเบียนเรยีกเก็บ ตามทีน่ายทะเบียนเรยีกเก็บ 

 

หมายเหตุ : 
1.ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดแล้ว 
2.กรณีกองทุน ONE-PREMIER  (กองทุนต้นทาง) ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัท 
จัดการเดียวกัน (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะไม่คิดค่าธรรมเนียมการจัดการของ และ/หรือค่าธรรมเนียมการ 
ขายของกองทุนรวมต้นทางซ้ำซ้อนกับกองทุนรวมปลายทาง 
3.ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยเก็บในอัตราไม่เกินจากที่ระบุไว้ในโครงการ 

 
สัดส่วนประเภททรัพยส์ินที่ลงทุน 

ประเภททรัพย์สิน %NAV 

หน่วยลงทุนในต่างประเทศ 39.16 

ตราสารหนี้ภาคเอกชน 30.84 

เงินฝาก และอื่นๆ 20.71 

หน่วยลงทุนในประเทศ 9.29 
 

ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรก 

ทรัพย์สิน %NAV 

iShares MSCI ACWI ETF 10.89 

BAI GIF WW LT GB GR-BUSD ACC 9.88 

หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท เอสซี 

แอสเสท คอร์ปอเรช่ัน จำกัด (มหาชน) คร้ังท่ี 

1/2564 

7.77 

เงินหลักประกัน บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ 

(ประเทศไทย) 

6.82 

NOMURA ETF - NIKKEI 225 4.99 
  

ข้อมูลเชิงสถติ ิ
Maximum Drawdown : -14.27% 
Recovering Period : N/A ปี N/A เดอืน 
FX Hedging : 84.33% 
อัตราสว่นหมนุเวยีนการลงทนุ : 0.13 เท่า 
 

การจัดสรรการลงทุนในต่างประเทศ 

ประเทศ %NAV 

สหรัฐอเมริกา 16.86 

ไอร์แลนด์ 9.88 

ญี่ปุ่น 4.99 

ฮ่องกง 4.63 

 
การจัดสรรการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรม 

อุตสาหกรรม %NAV 

หน่วยลงทุน 39.16 

พัฒนาอสังหาริมทรัพย ์ 11.56 

เงินทุนและหลักทรัพย ์ 11.5 

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 9.42 

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ 7.65 

 
การจัดสรรการลงทุนตามอันดับความน่าเชื่อถือ (%NAV) 
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คำอธิบาย  
Maximum Drawdown เปอรเ์ซ็นต์ผลขาดทนุสูงสุดของกองทุนรวมในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง (หรือตั้งแต่จัดตั้งกองทนุกรณทีี่ยังไม่ครบ 5 ปี) โดยวัดจากระดับ NAV 
ต่อหน่วยที่จุดสูงสุดไปจนถึงจดุต่าสุดในชว่งที่ NAV ตอ่หน่วยปรับตวัลดลง ค่า Maximum Drawdown เป็นข้อมูลที่ชว่ยให้ทราบถึงความเสีย่งที่อาจจะขาดทนุจากการลงทุนในกองทนุรวม 
Recovering Period ระยะเวลาการฟื้นตัว เพือ่เป็นข้อมลูให้ผู้ลงทุนทราบถึงระยะเวลาตั้งแตก่ารขาดทนุสูงสุดจนถงึระยะเวลาที่ฟื้นกลับมาทีเ่งินทนุเริม่ต้นใชร้ะยะเวลานานเทา่ใด 

FX Hedging เปอร์เซ็นต์ของการลงทนุในสกุลเงนิต่างประเทศที่มกีารป้องกนัความเสีย่งจากอัตราแลกเปลีย่น 

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน ความถีข่องการซ้ือขายหลกัทรัพย์ในพอร์ตกองทุนในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่ง 
โดยคำนวณจากมูลค่าที่ต่ำกว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซ้ือหลกัทรัพย์กับผลรวมของมูลค่าการขายหลกัทรัพยข์องกองทนุรวมในรอบระยะเวลา 1 ปีหารด้วยมูลค่า NAV 
ของกองทุนรวมเฉลีย่ในรอบระยะเวลาเดยีวกัน กองทนุรวมทีม่ีค่า portfolio turnover สูงบ่งชี้ถึงการซ้ือขายหลกัทรัพย์บ่อยครั้งของผู้จัดการกองทนุและทำให้มีตน้ทนุการซ้ือขายหลกัทรัพยท์ี่สูง 
จึงต้องพจิารณาเปรยีบเทยีบกับผลการดำเนินงานของกองทนุรวมเพือ่ประเมนิความคุม้ค่าของการซ้ือขายหลักทรัพย์ดังกล่าว 
Sharpe Ratio อัตราสว่นระหว่างผลตอบแทนสว่นเพิ่มของกองทุนรวมเปรียบเทยีบกับความเสีย่งจากการลงทุน 
โดยคำนวณจากผลต่างระหว่างอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมกับอตัราผลตอบแทนที่ปราศจากความเสีย่ง (risk-free rate) เปรยีบเทยีบกับค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ของกองทุนรวม 
ค่า Sharpe Ratio สะทอ้นถึงอัตราผลตอบแทนทีก่องทุนรวมควรได้รับเพิ่มขึน้เพือ่ชดเชยกับความเสีย่งที่กองทนุรวมรับมา โดยกองทุนรวมที่มีค่า Sharpe Ratio 
สูงกว่าจะเป็นกองทนุทีม่ีประสทิธิภาพในการบริหารจดัการลงทนุที่ดีกว่าเนื่องจากได้รับผลตอบแทนส่วนเพิม่ที่สูงกว่าภายใตร้ะดับความเสีย่งเดยีวกัน 
Alpha ผลตอบแทนส่วนเกินของกองทนุรวมเมือ่เปรียบเทียบกับดัชนชีี้วัด (benchmark) โดยค่า Alpha ที่สูง หมายถึง กองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนได้สูงกว่าดัชนีชี้วดั 
ซ่ึงเป็นผลจากประสทิธิภาพของผูจ้ัดการกองทุนในการคัดเลอืกหรือหาจังหวะเข้าลงทนุในหลักทรัพย์ได้อย่างเหมาะสม 
Beta ระดับและทิศทางการเปลีย่นแปลงของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ในพอรต์การลงทุน โดยเปรยีบเทียบกับอัตราการเปลี่ยนแปลงของตลาด Beta นอ้ยกว่า 1 
แสดงว่าหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนมกีารเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนนอ้ยกวา่การเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลกัทรัพยข์องตลาด Beta มากกว่า 1 แสดงว่า 
หลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนมกีารเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนมากกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุม่หลกัทรัพยข์องตลาด 

Tracking Error ตราผลตอบแทนของกองทุนมีประสทิธิภาพในการเลยีนแบบดัชนีชีว้ัด โดยหาก tracking error ต่ำ หมายถึงกองทนุรวมมีประสิทธิภาพในการสร้างผลตอบแทนให้ใกลเ้คียงกับดัชนีชี้วัด 
กองทุนรวมที่มีค่า tracking error สูง จะมอีัตราผลตอบแทนโดยเฉลีย่ห่างจากดัชนีชี้วดัมากขึน้ 
Yield to Maturity อตัราผลตอบแทนจากการลงทนุในตราสารหนี้โดยถอืจนครบกำหนดอายุ 
ซ่ึงคำนวณจากดอกเบ้ียที่จะได้รับในอนาคตตลอดอายุตราสารและเงินตน้ทีจ่ะได้รับคืนนำมาคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน โดยใชว้ัดอัตราผลตอบแทนของกองทนุรวมตราสารหนี้ คำนวณจากค่าเฉลีย่ถ่วงน้ำหนกัของ 
Yield to Maturity ของตราสารหนี้แต่ละตวัที่กองทุนมกีารลงทนุ และเนื่องจาก Yield to Maturity มีหน่วยมาตรฐานเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อปี 
จึงสามารถนาไปใช้เปรยีบเทียบอัตราผลตอบแทนระหว่างกองทนุรวมตราสารหนีท้ี่มนีโยบายถอืครองตราสารหนี้จนครบกาหนดอายุและมีลักษณะการลงทุนที่ใกลเ้คียงกันได ้

 บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกดั 
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/ 

 



 
สรุปรายละเอียดความคุ้มครองประกันชวีิตกลุ่ม 

 
ส ำหรบัผูถื้อหน่วยลงทนุของกองทนุเปิด วรรณ อินคมั พรีเมียร ์ฟันด ์ของ บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดักำรกองทนุ วรรณ จ ำกดั 
เอกสำรค ำถำม ค ำตอบ (Q&A) ซึ่งทัง้สองฝ่ำยไดพ้ิจำรณำควำมถกูตอ้ง และใหถื้อเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรมป์ระกนัชีวิตฉบบันี ้
 
ค ำจ ำกดัควำม 

ผูท้ี่มีสิทธิไดร้บัควำมคุม้ครองประกนัชวีิตกลุ่ม หมำยถึง ผูถื้อหน่วยลงทนุประเภทบคุคลธรรมดำที่ลงทนุในกองทนุเปิด 
วรรณ อินคัม พรีเมียร ์ฟันด ์โดยไม่รวมถึงบัญชีประเภทที่ไม่ทรำบชื่อผูถื้อหน่วยลงทุนที่แทจ้ริง (Omnibus Account) / คณะ
บคุคล / หำ้งหุน้ส่วนสำมญั และผูถื้อหน่วยลงทนุประเภทอื่นใดที่บรษิัทจดักำรไม่สำมำรถทรำบขอ้มลูหรือใหค้วำมคุม้ครองตำม
กรมธรรมก์ ำหนดได ้
 

ทนุประกนั หมำยถึง (1) จ ำนวนหน่วยลงทนุ คณู รำคำพำร ์(10 บำท) 
  (2) ทนุประกนั 100,000 บำท คือ จ ำนวนหน่วยลงทนุ 10,000 หน่วย คณู รำคำพำร ์(10 บำท) 

 
1. ผูท้ี่มีสิทธิไดร้บัควำมคุม้ครองประกนัชีวิตกลุ่ม คือ 

➢ ผูถื้อหน่วยลงทนุประเภทบคุคลธรรมดำที่ลงทนุในกองทนุเปิด วรรณ อินคมั พรีเมียร ์ฟันด ์ของ บลจ.วรรณ 
➢ มีอำยไุม่เกิน 75 ปี นบัตำมปีกรมธรรม ์คือ 

• ผูถื้อหน่วยลงทนุท่ีมีอำยคุรบ 75 ปีบรบิรูณ ์จะไม่ไดร้บัควำมคุม้ครอง 

2. ควำมคุม้ครองที่ผูถื้อหน่วยลงทนุจะไดร้บั คือ 
➢ คุม้ครองกำรเสียชีวิตทกุกรณี ยกเวน้ กำรฆ่ำตวัตำยในปีแรก และกำรถกูฆำตกรรมโดยผูร้บัผลประโยชน ์

3. ผูถื้อหน่วยลงทนุจะไดร้บัควำมคุม้ครอง เมื่อไร 
➢ จะไดร้บัควำมคุม้ครองตัง้แต่วนัแรกที่เขำ้ถือหน่วยลงทนุ 
➢ สิน้สุดควำมคุม้ครอง ณ วันที่ขำยคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดและ/หรือสิน้สุดขอ้ตกลงกำรคุม้ครองประกันชีวิต กลุ่ม 

ระหว่ำง บลจ.วรรณ กบักรุงเทพประกนัชีวิต 

4. ผูถื้อหน่วยลงทนุจะไดร้บัควำมคุม้ครอง ทนุประกนั เท่ำไร 
➢ ทนุประกนั ที่ไดร้บั เท่ำกบั จ ำนวนหน่วยลงทนุท่ีถือ คณู รำคำพำร ์(10) โดยสงูสดุไม่เกิน 1,000,000.- บำท 
➢ กรณีทนุประกนั เกิน 100.000.- บำท (10,000 หน่วย) จะตอ้งแถลงสขุภำพประกอบกำรรบัประกนั 

• โดยจะไดร้บัควำมคุม้ครองในทนุประกนั 100,000.- บำทก่อน 

• และจะไดร้บัควำมคุม้ครองเต็มทนุประกนัท่ีขอเมื่อกำรพิจำรณำรบัประกนัสขุภำพผลผ่ำนเรียบรอ้ยแลว้ 

• กรณีที่ผลกำรแถลงสุขภำพ ไม่ผ่ำนกำรพิจำรณำรบัประกัน ผูถื้อหน่วยลงทุนยงัคงไดร้บัควำมคุม้ครอง
กรณีที่เสียชีวิตที่ 100,000 บำท 



• ทัง้นี ้ผูถื้อหน่วยลงทนุจะตอ้งแถลงสขุภำพประกอบกำรพิจำรณำรบัประกนั ทกุตน้ปีกรมธรรม ์
➢ ยกตวัอย่ำงเช่น นำย สิรศิกัดิ์ ถือหน่วยลงทนุ 150,000 หน่วย 

• ทนุประกนัท่ีไดร้บัตำมสิทธิ เท่ำกบั (150,000 X 10 = 1,500,000) 1,000,000.- บำท 

• คณุสิรศิกัดิ์ ตอ้งแถลงสขุภำพประกอบกำรพิจำรณำรบัประกนั 

• จะไดร้บัควำมคุม้ครอง ก่อน 100,000.- บำท 

• จะไดร้บัเต็ม 1,000,000.- บำท เมื่อกำรพิจำรณำรบัประกนัสขุภำพผลผ่ำนเรียบรอ้ยแลว้ 

• แต่หำกผลกำรแถลงสุขภำพ ไม่ผ่ำนกำรพิจำรณำรับประกัน นำยสิริศักดิ์ จะได้รับควำมคุม้ครองท่ี 
100,000 บำท 

ทั้งนี ้กำรค ำนวณวงเงินคุม้ครองจะพิจำรณำหน่วยลงทุนตำมเลขที่บัตรประชำชนของผูถื้อหน่วยลงทุน เช่น กรณีที่
หำกผูถื้อหน่วยลงทุนมีกำรลงทุนในกองทุนเปิด วรรณ อินคัม พรีเมียร ์ฟันด ์มำกกว่ำ 1 เลขที่ผูถื้อหน่วยลงทุน ทำงกรุงเทพ
ประกนัชีวิตจะนบัยอดทนุประกนัรวมตำมหมำยเลขบตัรประชำชนนัน้ๆ ยกตวัอย่ำงเช่น 

➢ หำกนำย ก ลงทนุในกองทนุเปิด ONE-PREMIER เลขที่ผูถื้อหน่วยลงทนุ 11111 จ ำนวน 200,000 บำท 
➢ และลงทนุกองทนุเปิด ONE-PREMIER เลขที่ผูถื้อหน่วยลงทนุ 11112 จ ำนวน 50,000 บำท 
➢ กรุงเทพประกนัชีวิตจะคุม้ครองนำย ก ในวงเงิน 250,000 บำท (200,000 + 50,000 บำท) 

5. เอกสำรประกอบที่ผูถื้อหน่วยลงทนุตอ้งกรอก 
➢ ใบผูร้บัผลประโยชน ์
➢ ใบแถลงสขุภำพเฉพำะ กรณีขอทนุประกนัเกิน 100,000. -บำท 

• โดยตอ้งลงนำมและวนัท่ีก ำกบั อย่ำงชดัเจน 

6.  โดยขัน้ตอนของกำรแจง้กำรปรบัปรุงระหว่ำงสญัญำ มีดงันี ้
➢ บลจ.วรรณ จะสรุปรำยละเอียดผูถื้อหน่วยลงทนุ (ค ำน ำหนำ้นำม ชื่อ นำมสกลุ วนัเดือนปีเกิด จ ำนวนหน่วยลงทนุ

ที่ถือ วนัที่มีผล) ที่มีกำรเปล่ียนแปลงให ้กรุงเทพประกันชีวิต ทรำบทุกเดือนภำยในวนัที่ 5 ของเดือนถัดไป พรอ้ม
เอกสำรประกอบ ขอ้ 5 

➢ ผูถื้อหน่วยที่ผ่ำนกำรพิจำรณำจะไดร้บัควำมคุม้ครอง ดงันี ้

• กรณี ทนุประกนัไม่เกิน 100,000.- บำท ผูถื้อหน่วยจะไดร้บัควำมคุม้ครองตัง้แต่วนัท่ี 1 ของเดือนถดัไป 

• กรณี ทุนประกันเกิน 100,000.- บำท ผูถื้อหน่วยจะไดร้บัควำมคุม้ครองทุนประกันก่อน 100,000.- บำท 
ตั้งแต่วันที่  1 ของเดือนถัดไป และเมื่อผลแถลงสุขภำพผ่ำนกำรพิจำรณำ ผู้ถือหน่วยจะไดร้ับควำม
คุม้ครองทนุประกนัตำมเงื่อนไขที่กรุงเทพประกนัชีวิตก ำหนด  

7. กรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนขำยหน่วยลงทุนหมดแลว้และลงทุนใหม่ต่อ ตอ้งกรอกเอกสำรใบผูร้ับผลประโยชน์และใบแถลง
สขุภำพอีกครัง้หรือไม่ อย่ำงไร 
➢ ผูล้งทุนตอ้งกรอกแบบฟอรม์ผูร้บัผลประโยชนท์ุกครัง้ที่มีหน่วยลงทุนเกิดขึน้ใหม่ครัง้แรก (ซือ้หน่วยลงทุนครัง้แรก / 

ลงทนุเพื่อขำยหมดและลงทนุใหม่) เนื่องจำกกำรแจง้ชื่อผูร้บัผลประโยชนเ์ปรียบเสมือนเป็นพินยักรรม 



8. กรณีผูถื้อหน่วยลงทนุใชเ้ปิดบญัชีในลกัษณะบญัชีเพื่อ.../ และหรือ... จะนบัจ ำนวนเงินคุม้ครองอย่ำงไร 
➢ นับควำมคุม้ครองจำกเลขที่บัตรประชำชนคนที่เป็นหลัก เช่น นำย ก. เพื่อ ด.ช. ข / นำย ก. และหรือนำง ข. ใหน้ับ

ควำมคุม้ครองที่ผูถื้อหน่วยลงทนุหลกั คือ นำย ก. เป็นตน้ 

9. หำกผูถื้อหน่วยลงทุนเสียชีวิตในช่วงที่ บลจ.วรรณ ยงัไม่ไดร้บักำรยืนยนักำรคุม้ครองจำกทำงกรุงเทพประกนัชีวิต (กรณีที่ผู้
ถือหน่วยลงทนุมีกำรลงทนุมำกกว่ำ 10,000 หน่วย) จะพิจำรณำอย่ำงไรส ำหรบัส่วนท่ีเกิน 100,000 บำท 
➢ เมื่อ กรุงเทพประกันชีวิต ไดร้บักำรแจง้รำยกำรเปล่ียนแปลงประจ ำเดือนจำก บลจ.วรรณ พรอ้มผลกำรแถลงสขุภำพ

และใบผูร้บัประโยชน ์

• กรณีผลแถลงสขุภำพผ่ำนกำรพิจำรณำรบัประกัน จะไดร้บัควำมคุม้ครองยอ้น ณ วนัที่ผูถื้อหน่วยลงทุน 
ซือ้หน่วยลงทุน ยกตวัอย่ำงเช่น นำย ก. ซือ้หน่วยลงทุน 20,000 หน่วย (ทุนประกัน 200,000 บำท) วนัท่ี 
1 มี.ค. 58 และเสียชีวิตวันที่  2 เม.ย. 58 สรุป นำย ก. จะได้รับกำรคุ้มครองประกันชีวิตทุนประกัน 
200,000 บำท ตัง้แต่วนัท่ี 1 มี.ค. 58 

• กรณีผลแถลงสขุภำพ ไม่ผ่ำนกำรพิจำรณำรบัประกนั จะไดร้บัควำมคุม้ครอง 100,000 บำท ยกตวัอย่ำง
เช่น นำย ก. ซือ้หน่วยลงทนุ 20,000 หน่วย (ทนุประกนั 200,000 บำท) วนัท่ี 1 มี.ค. 58 และเสียชีวิตวนัท่ี 
2 เม.ย. 58 สรุป นำย ก. จะไดร้บักำรคุม้ครองประกนัชีวิตทนุประกนั 100,000 บำท ตัง้แต่วนัท่ี 1 มี.ค.58 

10. กรณีผูถื้อหน่วยลงทนุเสียชีวิต ตอ้งท ำอย่ำงไร 
➢ บลจ.วรรณ จะแจง้ยืนยันกำรเสียชีวิตของผูถื้อหน่วยลงทุนใหแ้ก่ทำงกรุงเทพประกันชีวิตทรำบ พรอ้มแจง้รำยกำร

เอกสำรประกอบกำรเรียกรอ้งสินไหมทดแทนกำรเสียชีวิตใหแ้ก่ผูร้บัประโยชนท์รำบ 
➢ โดยผูร้บัประโยชน ์สำมำรถติดต่อสอบถำมพรอ้มทัง้ส่งเอกสำรประกอบกำรเรียกรอ้งค่ำสินไหมทดแทนกบั 

ทำงกรุงเทพประกนัชีวิต โดยตรง ท่ีสวนสินไหมประกนักลุ่ม เบอรโ์ทร 02 7778470 กรุงเทพประกนัชีวิต จะด ำเนินกำรพิจำรณำ 
และท ำเช็คสั่งจ่ำยใหแ้ก่ผูร้บัประโยชนภ์ำยใน 14 วนัท ำกำรนบัตัง้แต่เอกสำรครบถว้น โดยทำงกรุงเทพประกนัชีวิตจะน ำส่งเช็ค 
ดงักล่ำวใหแ้ก่ผูร้บัประโยชนโ์ดยตรง และส ำเนำแจง้ให ้บลจ.วรรณ ทรำบ 
 
 
 
 
 
 


