หนังสือชี้ชวนส+วนสรุปขอมูลสําคัญ

ขอมูล ณ วันที่ 11 มกราคม 2562

กองทุนเปด แอล เอช หุนปนผล พลัส

LH EQUITY DIVIDEND PLUS FUND (LHEQDPLUS)

บริษัทหลักทรัพย?จัดการกองทุน
แลนด? แอนด? เฮาส? จํากัด

(ชนิดสะสมมูลค+า : LHEQDPLUS-A)
กองทุนรวมตราสารทุน
กองทุนที่ลงทุนแบบไม+มีความเสี่ยงต+างประเทศ

การเขาร+วมการต+อตานทุจริต: ไดรับการรับรอง CAC
เปOนกองทุนที่ผูถือหน+วยลงทุนที่มีมูลค+าเงินลงทุนรวมตั้งแต+ 150,000 บาท ขึ้นไปมีสิทธิไดรับความคุมครองประกันชีวิตและสุขภาพ
โดยบลจ. เปOนผูรับภาระการชําระเบี้ยประกันที่ไดรับความคุมครองทั้งหมด โดยรวมอยู+ในค+าธรรมการจัดการของกองทุนรวม

คุณกําลังจะลงทุนอะไร?
กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร?
คุณตองระวังอะไรเปOนพิเศษ?
สัดส+วนของประเภททรัพย?สินที่
ค+าธรรมเนียม
ผลการดําเนินงาน
ขอมูลอื่น ๆ

การลงทุนในกองทุนรวมไม+ใช+การฝากเงิน
ผูลงทุนควรศึกษารายละเอียดของกองทุนอย+างละเอียดถี่ถวนก+อนตัดสินใจลงทุน
หากมีขอสงสัยหรือตองการขอมูลเพิ่มเติม โปรดติดต+อบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
หนา 1

คุณกําลังจะลงทุนอะไร?
นโยบายการลงทุน:
กองทุนจะนําเงินลงทุนที่ระดมไดไปลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย$แห&งประเทศไทย โดยจะเนน
ลงทุนในหุนที่มีประวัติการจ&ายเงินป*นผล และมีแนวโนมการจ&ายเงินป*นผลที่ดี โดยเฉลี่ยในรอบป-บัญชีไม&นอยกว&ารอยละ 80 ของ
มูลค&าทรัพย$สินสุทธิของกองทุนรวม โดยมีหลักเกณฑ$การคัดเลือกหลักทรัพย$ดังนี้
1. ประวัติการจ&ายเงินป*นผลในอดีตยอนหลังอย&างนอย 1-3 ป- และ/หรือแนวโนมการจ&ายเงินป*นผลในอนาคต และ/หรือ
2. ผลประกอบการในอดีต และ/หรือผลประกอบการป*จจุบัน และ/หรือแนวโนมการเติบโตในอนาคต
โดยจะมีการพิจารณาเลือกลงทุนใหสอดคลองตามเกณฑ$ที่กําหนด และพิจารณาปรับหลักทรัพย$ที่ลงทุนใหสอดคลองกับสภาวะ
เศรษฐกิจของประเทศ
กลยุทธ?การบริหารกองทุน :
กองทุนเป?ด LHEQDPLUS มุ&งหวังใหผลประกอบการสูงกว&าดัชนีชี้วัด (Active Management)
“ผูลงทุนควรศึ กษาและทํ า ความเขาใจเกี่ย วกับ ป*จจั ย ความเสี่ ยงของกองทุนไดในเนื้อหาส& วน “คําอธิบายเพิ่ ม เติม ” หัวขอ
“สรุปสาระสําคัญของกองทุนหลัก” ในส&วนทายของเอกสารฉบับนี้

กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร?
ผูลงทุนที่สามารถรับความผันผวน ของราคาหุนที่กองทุนรวมไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น หรือลดลงจนต่ํากว&ามูลค&าที่
ลงทุนและทําใหขาดทุนได
ผูที่สามารถลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวที่ดีกว&าการลงทุนในตราสารหนี้ทั่วไป
เหมาะกับผูลงทุนที่มีมูลค&าการลงทุนรวมตั้งแต& 150,000 บาทขึ้นไป และตองการไดรับ สิทธิความคุมครองสิทธิประโยชน$
ประกันชีวิต และความคุมครองดานประกันสุขภาพ โดยมีแผนความคุมครองตามมูลค&าเงินลงทุน ทั้งนี้ สิทธิในการไดรับความ
คุมครองตามกรมธรรม$ตองเป]นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทจัดการกําหนด ผูถือหน&วยลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจาก
เอกสารแนบทายหนังสือชี้ชวนส&วนสรุปขอมูลสําคัญ
ชนิดสะสมมูลค&า (LHEQDPLUS-A) เหมาะสําหรับผูลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา เป?ดโอกาสใหผูลงทุนรับรายไดจากส&วนต&าง
จากการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน$จากการลงทุน (Total Return)

กองทุนรวมนีไ้ ม+เหมาะกับใคร
ผูลงทุนที่เนนการไดรับผลตอบแทนในจํานวนเงินที่แน&นอน หรือรักษาเงินตนใหอยู&ครบ

ทําอย+างไรหากยังไม+เขาใจนโยบาย และความเสี่ยงของกองทุนนี้
อ+านหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม หรือสอบถามผูสนับสนุนการขายและบริษัทจัดการ
อย+าลงทุนหากไม&เขาใจลักษณะและความเสี่ยงของกองทุนรวมนี้ดีพอ
หนา 2

คุณตองระวังอะไรเปOนพิเศษ?
คําเตือนที่สําคัญ:
ผูลงทุนควรศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขการลงทุนในกองทุนรวมควบประกันเพื่อใหไดรับสิทธิประโยชน$และความคุมครอง
ตามกรมธรรม$
เป]นกองทุนที่ผูลงทุนที่มีมูลค&าการลงทุนรวมตั้งแต& 150,000 บาทขึ้นไป โดยบริษัทจัดการเป]นผูรับภาระค&าเบี้ยประกันทั้งหมด
จึงจะมีสิทธิไดรับความคุมครองสิทธิประโยชน$ประกันชีวิต และความคุมครองดานประกันสุขภาพ โดยมีแผนความคุมครอง
ตามมูลค&าเงินลงทุน ทั้งนี้ สิทธิในการไดรับความคุมครองตามกรมธรรม$ตองเป]นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทจัดการกําหนด ผูถือ
หน&วยลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากเอกสารแนบทายหนังสือชี้ชวนส&วนสรุปขอมูลสําคัญ
ผูถือหน&วยลงทุนมีสิทธิไดรับความคุมครองสิทธิประโยชน$ประกันชีวิต และความคุมครองดานประกันสุขภาพ ภายใตเงื่อนไขที่
ระบุในกรมธรรม$ประกันชีวิตและประกันสุขภาพ ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงวิธิการและเงื่อนไขของ
สิทธิประโยชน$ความคุมครองตามหลักเกณฑ$ เงื่อนไขที่กฎหมายกําหนด เงื่อนไขกรมธรรม$ค&าใชจ&ายเบี้ยประกัน บริษัทประกัน
หรือเงื่อนไขอื่นใด รวมถึงยกเลิกสิทธิประโยชน$ความคุมครองชีวิตและสุขภาพ หากบริษัทจัดการเห็นว&าจะไม&เกิดประโยชน$ต&อ
ผูลงทุนโดยรวมหรือมีผลกระทบต&อกองทุนรวมหรือบริษัทจัดการในอนาคต
เงื่อนไขการเริ่มรับความคุมครอง
• ในช&วงการเสนอขายครั้งแรก หากมีผูถือหน&วยลงทุนที่มีคุณสมบัติไดรับสิทธิความคุมครองตามกรมธรรม$ไม&ถึง 100 ราย
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเลื่อนรอบความคุมครองตามกรมธรรม$ประกันชีวิตและสุขภาพ หรือปฏิเสธการใหความคุมครอง
ตามกรมธรรม$ประกันชีวิตและสุขภาพ และหากภายหลังการเสนอขายครั้งแรก มีผูถือหน&วยลงทุนที่มีคุณสมบัติไดรับสิทธิ
ความคุมครองตามกรมธรรม$เพิ่มขึ้นจนถึง 100 ราย ผูถือหน&วยลงทุนดังกล&าวก็จะไดรับสิทธิการคุมครองตามเงื่อนไขที่
กําหนด
• ในช&วงการเสนอขายครั้งแรก หากมีผูถือหน&วยลงทุนที่มีคุณสมบัติไดรับสิทธิความคุมครองตามกรมธรรม$ครบ 100 ราย
และต&อมาภายหลังการเสนอขายครั้งแรก มีผูถือหน&วยลงทุนที่มีคุณสมบัติไดรับสิทธิความคุมครองตามกรมธรรม$ลดลงต่ํา
กว&า 100 ราย ผูถือหน&วยลงทุนเดิมยังคงไดรับสิทธิคุมครองตามเงื่อนไขที่กําหนด
ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหน&วยลงทุนที่ไดรับ ผลกระทบทราบล&วงหนา อย&างนอย 30 วัน โดยในช&วงเวลาดัง กล& าว
ครอบคลุมระยะเวลาการเป?ดรับซื้อคืนอย&างนอย 1 ครั้ง และในการรับซื้อคืนในช&วงเวลาดังกล&าว บริษัทจัดการจะเป?ดใหผูถือ
หน&วยลงทุนสามารถขายคืนหน&วยลงทุนโดยไม&คิดค&าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน&วยลงทุน (exit without fee)
บริษัทจัดการอาจพิจารณาสิทธิประโยชน$ดานการประกันชีวิตและสุขภาพทุก ๆ ป- หากบริษัทจัดการเห็นว&าสิทธิประโยชน$ดาน
การประกันชีวิตและสุขภาพจะไม&เกิดประโยชน$ต&อผูลงทุนโดยรวม หรือมีผลกระทบต&อกองทุนรวมในอนาคต บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง หรือเพิ่มเติมเงื่อนไขของสิทธิประโยชน$ความคุมครอง เงื่อนไขกรมธรรม$ บริษัทประกัน
หรือเงื่อนไขใด ตามหลักเกณฑ$ที่กฎหมายกําหนด รวมถึงยกเลิกสิทธิประโยชน$ความคุมครองชีวิตและสุขภาพหรือยกเลิ ก
กองทุน โดยถือว&าไดรับความเห็นชอบจากผูถือหน&วยลงทุนแลว โดยบริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหน&วยลงทุนทราบล&วงหนาไม&
นอยกว&า 30 วัน หรือครอบคลุมระยะเวลาการเป?ดรับคําสั่ง ซื้อคืนหน&วยลงทุนอย&างนอย 1 ครั้ง และในการรับซื้อคืนใน
ช&วงเวลาดังกล&าว บริษัทจัดการจะเป?ดใหผูถือหน&วยลงทุนสามารถขายคืนหน&วยลงทุนโดยไม&คิดค&าธรรมเนียมการรับซื้อคืน
หน&วยลงทุน (Exit without fee)
กองทุนอาจลงทุนหรือมีไวซึ่งตราสารหนี้ที่มีอันดับความน&าเชื่อถือต่ํากว&าที่สามารถลงทุนได (Non – investment grade)
และตราสารหนี้ที่ไม&ไดรับการจัดอันดับความน&าเชื่อถือ (Unrated) รวมทั้งตราสารทุนที่ไม&ไดจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย$
(Unlisted Securities) ผูลงทุนอาจมีความเสี่ยงที่สูงขึ้นมากกว&ากองทุนรวมทั่วไป เช&น ความเสี่ยงจากการผิดนัดชําระหนี้ของ
ผูออกตราสาร หรือ ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล&องของตราสาร เป]นตน

หนา 3

แผนภาพแสดงตําแหน+งความเสี่ยงของกองทุนรวม
เสี่ยงปานกลาง
ค+อนขางสูง

เสี่ยงปานกลาง
ค+อนขางต่ํา

เสี่ยงต่ํา

3 4

2

5

เสี่ยงสูง
6

7

1

เสี่ยงสูงมาก

8
LHEQDPLUS

สูง

ต่ํา
โอกาสขาดทุนเงินตน

ปจจัยความเสี่ยงที่สําคัญ
ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย?
< 5%

5-10%

10-15%

15-20%

> 25%

ต่ํา

สูง

ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุนในผูออกรายใดรายหนึ่ง
ความผั
าเนินงาน (SD) 20%-50%
≤ 10%นผวนของการดํ
10%-20%

50%-80%

> 80%

ต่ํา

สูง

ความเสี่ยงของลักษณะหุนที่กองทุนเนนลงทุน
General

ต่ํา

Large Cap

Mid / Small

Sector

สูง
*คุณสามารถดูขอมูลเพิ่มเติมไดที่ www.lhfund.co.th

หนา 4

สัดส+วนของประเภททรัพย?สินที่ลงทุน
รายละเอียดทรัพย?สินที่กองทุนลงทุน

*ยังไม&ไดลงทุนจริง จึงยังไม&มีขอมูล*

ชื่อทรัพย?สินที่ลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก
*ยังไม&ไดลงทุนจริง จึงยังไม&มีขอมูล*

*คุณสามารถดูขอมูลเพิ่มเติมไดที่ www.lhfund.co.th

หนา 5

ค+าธรรมเนียม
* ค&าธรรมเนียมมีผลกระทบต&อผลตอบแทนที่คุณจะไดรับ
ดังนั้น คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บค&าธรรมเนียมดังกล&าวก&อนการลงทุน *

ค+าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต+อปZของ NAV)
สูงสุดไม&เกิน, 6.00%

6.000%
5.000%
4.500%
4.000%
ค&าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริง
(% ต&อป-ของ NAV)

3.500%
3.000%
2.500%

สูงสุดไม&เกิน, 2.50%

2.000%
1.500%

สูงสุดไม&เกิน,
1.50%

เก็บจริง, 1.3375%

1.000%

เก็บจริง, 2.4289%

สูงสุดไม&เกิน,
1.90%

(ยังไม&รวมค&าใชจ&าย อื่นๆ )

ค+าใชจ+ายอื่น

รวมค+าใชจ+าย

เก็บจริง, 1.0700%

0.500%

สูงสุดไม&เกิน, 0.10%

0.000%

เก็บจริง, 0.0214%

การจัดการ

ผูดูแล
ผลประโยชน?

นายทะเบียน

หมายเหตุ:
1) ค&าธรรมเนียมดังกล&าวขางตนเป]นอัตราที่รวมภาษีมูลค&าเพิ่ม หรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใด ในทํานองเดียวกันนี้
2) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการที่จะปรับเพิ่มอัตราค&าธรรมเนียมหรือค&าใชจ&ายขางตนโดยไม&ถือว&าเป]นการแกไข
เพิ่มเติมโครงการจัดการในอัตราไม&เกินรอยละ 5 ของอัตราค&าธรรมเนียมหรือค&าใชจ&าย
ทั้งนี้ เป]นไปตามที่ระบุไวในรายละเอียดโครงการและตามหลักเกณฑ$ที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
3) ค&าธรรมเนียมค&าใชจ&ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม เมื่อรวมกันทั้งหมดแลว ตองไม+เกินอัตรารอยละ 6.00 ต+อปZของ
มูลค+าทรัพย?สินสุทธิของกองทุนรวม
* ทั้งนี้ ค&าธรรมเนียมการจัดการดังกล&าว รวมถึงค&าใชจ&ายในการชําระเบี้ยประกันชีวิตและสุขภาพ ซึ่งประมาณการอัตราส&วนค&า
เบี้ยประกันต&อค&าธรรมเนียมการจัดการเบื้องตน ประมาณรอยละ 97.33 ของค&าธรรมเนียมการจัดการที่เก็บจริง ทั้งนี้ อัตราส&วน
ดังกล&าวคํานวณจากการประมาณการจํานวนผูถือหน&วยลงทุน มูลค&าเงินลงทุน ระยะเวลาการถือครองหน&วยลงทุน และ ค&าเบี้ย
ประกันจ&าย ทําใหอัตราส&วนดังกล&าวอาจเปลี่ยนแปลงได ตามจํานวนผูถือหน&วยลงทุนและค&าเบี้ยประกันที่จ&ายจริงในอนาคต
โดยเป]นไปตามหลักเกณฑ$และเงื่อนไขในหนังสือชี้ชวนส&วนโครงการ
หนา 6

ค+าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผูถือหน+วย (% ของมูลค+าซื้อขาย)
รายการ

สูงสุดไม+เกิน

เก็บจริง

เสนอขายครั้งแรก (IPO)

2.50%

1.00%

ภายหลังการเสนอขายครั้งแรก

2.50%

1.00%

ค+าธรรมเนียมการรับซื้อคืน

2.50%

ยกเวน

ค+าธรรมเนียมการขาย

ค+าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน
ค+าธรรมเนียมสับเปลี่ยนเขา

ยกเวน

2.50%

(แต&ตองเสียค&าธรรมเนียมการขาย)

ค+าธรรมเนียมสับเปลี่ยนออก
ค+าธรรมเนียมการโอนหน+วยลงทุน

2.50%
ตามอัตราที่นายทะเบียนกําหนด

ยกเวน
(แต&ตองเสียค&าธรรมเนียมการรับซื้อคืน)

200 บาทต&อรายการ

หมายเหตุ:
1) ค&าธรรมเนียมดังกล&าวขางตน อาจเรียกเก็บจากผูลงทุนแต&ละกลุ&มหรือแต&ละรายไม&เท&ากัน ขึ้นอยู&กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
2) กรณีสับเปลี่ยนหน&วยลงทุน บริษัทจัดการอาจยกเวนไม&เรียกเก็บค&าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน&วยลงทุน
สําหรับการสับเปลี่ยนหน&วยลงทุนระหว&างกองทุนรวมภายใตการจัดการของบริษัทจัดการ แต&จะมีการเรียกเก็บ
ค&าธรรมเนียมการขายและรับซื้อคืนหน&วยลงทุนตามอัตราที่บริษัทจัดการกําหนด
3) ค&าธรรมเนียมดังกล&าวขางตนรวมภาษีมูลค&าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแลว

ผลการดําเนินงานในอดีต
* ผลการดําเนินงานในอดีต มิไดเป]นสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต *
ตัวชี้วัดของกองทุน (Benchmark):
กองทุนนี้จะเปรียบเทียบดัชนีตัวชี้วัดกับดัชนีผลตอบแทนรวม SET High Dividend 30 Index
(SETHD Total Return Index)

ประเภทกองทุนรวมเพื่อใชเปรียบเทียบผลการดําเนินงาน ณ จุดขาย คือ Equity General
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ขอมูลอื่น ๆ
นโยบายการจ+ายเงินปนผล
ผูดูแลผลประโยชน?
วันเสนอขายครั้งแรก (IPO)
วันที่จดทะเบียน
อายุโครงการ
จํานวนเงินทุนโครงการ
ซื้อและขายคืนหน+วยลงทุน

รายชื่อผูจัดการกองทุน

ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
ติดต+อสอบถามรับหนังสือชี้ชวน
รองเรียน

ไม&มี
ธนาคารไทยพาณิชย$ จํากัด (มหาชน)
ระหว&างวันที่ 17 - 29 มกราคม 2562
บริษัทจะจดทะเบียนกองทรัพย$สินเป]นกองทุนรวม ภายหลังจากการเสนอขายครั้งแรก
ไม&กําหนดอายุโครงการ
2,000 ลานบาท
วันทําการซื้อ :
ระหว+างการเสนอขายครั้งแรก (IPO)* : ระหว&างวันที่ 17 - 29 มกราคม 2562
ตั้งแต&เวลา 08.30 – 15.30น.
ภายหลังการเสนอขายครั้งแรก
: ทุกวันทําการตั้งแต&เวลา 08.30 – 15.30น.
* โดยวันสุดทายของการเสนอขายครั้งแรก (IPO) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิรับเงินค&าจองซื้อ
เป]นเงินโอนเท&านั้นภายในเวลา 15.30 น. อนึ่ง ผูถือหน&วยลงทุนสามารถส&งคําสั่งสับเปลี่ยน
หน&วยลงทุนจากกองทุ นตนทาง อันไดแก& กองทุนเป?ด แอล เอช ตลาดเงิน (LHMM) และ
กองทุ นเป? ด แอล เอช ตราสารหนี้ ร ะยะสั้ น พลั ส (LHSTPLUS) เพื่ อ ซื้ อ หน& ว ยลงทุ น
ของกองทุนนี้ (สับเปลี่ยนเขา หรือการขายหน&วยลงทุนกองทุนตนทางเพื่อซื้อหน&วยลงทุ น
ของกองทุ น นี้ ) ในช& ว งเสนอขายครั้ ง แรก (IPO) ได ทั้ ง นี้ บริ ษั ท จั ด การอาจกํ า หนด
หรือเปลี่ ยนแปลงรายชื่อ กองทุนตนทางนี้ ใ นภายหลั งได เวนแต&บริษั ทจั ดการจะอนุ ญาต
เป]นอย&างอื่น
มูลค&าขั้นต่ําของการซื้อครั้งแรก : 5,000 บาท
มูลค&าขั้นต่ําของการซื้อครั้งถัดไป : 500 บาท
วันทําการขายคืน
วันทําการขายคืนอัตโนมัติ
: ไม&มี
วันทําการขายคืนปกติ
: ทุกวันที่ 25 ของทุกเดือน ตั้งแต&เวลา 08.30 – 15.30น.
(หากวันดังกล&าวตรงกับวันหยุดวันทําการ ใหเลื่อนเป]น
วันทําการถัดไป)
มูลค&าขั้นต่ําของการขายคืน
: 500 บาท
จํานวนหน&วยขั้นต่ําของการขายคืน : 50 หน&วย
ยอดคงเหลือขั้นต่ํา
: ไม&กําหนด
ระยะเวลาการรับเงินค&าขายคืน : ภายใน 5 วันทําการนับแต&วันถัดจากวัน
คํานวณ NAV (ป*จจุบัน T+2 วันทําการหลังจากวันทํารายการขายคืน)
คุณสามารถตรวจสอบมูลค&าทรัพย$สินรายวันไดที่: www.lhfund.co.th
คุณมนชญา รัชตกุล
(เริ่มตั้งแต&วันที่จดทะเบียนกองทุน)
คุณสมิทธ$ ศักดิ์กําจร
(เริ่มตั้งแต&วันที่จดทะเบียนกองทุน)
คุณอานุภาพ โฉมศรี
(เริ่มตั้งแต&วันที่จดทะเบียนกองทุน)
คุณนภาพรรณ จึงจินต$เจริญ
(เริ่มตั้งแต&วันที่จดทะเบียนกองทุน)
คุณภควัต พิสุทธิพันธ$
(เริ่มตั้งแต&วันที่จดทะเบียนกองทุน)
คุณสิทธานต$ สุรเดช
(เริ่มตั้งแต&วันที่จดทะเบียนกองทุน)
ธนาคารแลนด$ แอนด$ เฮาส$ จํากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย$ แลนด$ แอนด$ เฮาส$ จํากัด (มหาชน)
หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน&วยลงทุนที่ไดรับแต&งตั้ง (ถามี)
บริษัทหลักทรัพย?จัดการกองทุน แลนด? แอนด? เฮาส? จํากัด
ที่อยู&: เลขที่ 11 อาคารคิวเฮาส$ สาทร ชั้น 14 ถนนสาทรใต
แขวงทุ&งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท$ : 0-2286-3484 , 0-2679-2155
website : www.lhfund.co.th
email : Marketing@lhfund.co.th
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ขอมูลอื่น ๆ (ต+อ)
ธุรกรรมที่อาจก+อใหเกิดความขัดแยงทาง
ผลประโยชน?

คุณสามารถตรวจสอบธุรกรรมที่อาจก&อใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน$
ไดที่ www.lhfund.co.th

คําอธิบายเพิ่มเติม
ปจจัยความเสี่ยงของกองทุน
ความเสี่ยงจากการดําเนินงานของผูออกตราสาร (Business Risk) : คือความเสี่ยงที่เกิดจากการดําเนินงานของผูออก
ตราสาร หากผลการดําเนินงานหรือฐานะการเงินของผูออกตราสาร รวมทั้งความสามารถในการทํากําไรของผูออก
ตราสารเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งอาจกระทบต&อราคาซื้อขายของตราสาร
ความเสี่ยงจากความสามารถในการชําระหนี้ของผูออกตราสาร (Credit Risk) : คือความเสี่ยงจากการที่บริษัทผูออก
ตราสารไม&สามารถชําระคืนเงินตน และ/หรือดอกเบี้ยไดตามที่กําหนด หรือไม&ครบตามจํานวนที่ไดสัญญาไว
ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร (Market Risk) : คือความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงราคา หรือ
ผลตอบแทนโดยรวมของตราสาร ซึ่งขึ้นอยู&กับป*จจัยต&าง ๆ เช&น แนวโนมของอัตราดอกเบี้ย ความผันผวนของค&าเงิน
ป*จจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจ ผลประกอบการของบริษัทผูออกตราสาร ปริมาณการซื้อขายหุนหรือตราสารหนี้ เป]นตน
ซึ่งส&งผลใหราคาตราสารที่กองทุนไดลงทุนไวอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลงไดตลอดเวลา
ความเสี่ ย งจากการขาดสภาพคล& อ งของตราสาร (Liquidity Risk) : คือความเสี่ ยงที่ เกิด จากการไม& สามารถขาย
ตราสารไดในช&วงเวลาที่ตองการหรืออาจไม&ไดราคาตามที่คาดหวังเอาไว

การลงทุนในหน+วยลงทุนไม+ใช+การฝากเงิน รวมทั้งไม+ไดอยู+ภายใตความคุมครองของสถาบันคุมครองเงินฝาก
จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผูลงทุนอาจไม+ไดรับเงินลงทุนคืนเต็มจํานวน
ไดรับอนุมัติจัดตั้ง และอยู+ภายใตการกํากับดูแลของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
การพิจารณาร+างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน+วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิไดเปOนการแสดงว+าสํานักงาน
ก.ล.ต. ไดรั บ รองถึ ง ความถู ก ตองของขอมู ล ในหนั ง สื อ ชี้ ช วนของกองทุ น รวม หรื อ ไดประกั น ราคาหรื อ
ผลตอบแทนของหน+วยลงทุนที่เสนอขายนั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวมไดสอบทานขอมูลในหนังสือชี้ชวน
ส+วนสรุปขอมูลสําคั ญ ณ วันที่ 11 มกราคม 2562 แลวดวยความระมัดระวังในฐานะผูรั บผิดชอบในการ
ดําเนินการของกองทุนรวมและขอรับรองว+าขอมูลดังกล+าวถูกตองไม+เปOนเท็จ และไม+ทําใหผูอื่นสําคัญผิด
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ขอมูลสิทธิประโยชน?การประกันชีวิตและสุขภาพ
สําหรับผูถือหน&วยลงทุนกองทุนเป?ด แอล เอช หุนป*นผล พลัส (LHEQDPLUS) ของบริษัทหลักทรัพย$จัดการกองทุน แลนด$ แอนด$ เฮาส$
จํากัด จะไดรับความคุมครองประกันชีวิตและสุขภาพของบริษัท เอไอเอ จํากัด ตามที่กรมธรรม$กําหนด ดังนี้
1. คุณสมบัติของผูมีสิทธิเอาประกัน
• เป]นบุคคลธรรมดา
• เป]นผูถือหน&วยลงทุนที่อยู&ในทะเบียนรายชื่อผูถือหน&วยลงทุนโดยถือครองหน&วยลงทุนที่มีมูลค&าการลงทุนรวมตั้งแต& 150,000
บาท ขึ้นไป หรือ จํานวนอื่นใดที่บริษัทจัดการจะเปลี่ยนแปลงในอนาคต โดยบริษัทจัดการจะพิจารณามูลค&าเงินลงทุ นตาม
เลขที่บัตรประชาชนของผูถือหน&วยลงทุน
• ตองมีอายุระหว&าง 15-75 ป-บริบูรณ$ (หรือเป]นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทจัดการกําหนด) ในกรณีที่ผูถือหน&วยลงทุนมีอายุตั้งแต& 65
ป-บริบูรณ$ แต&ไม&เกิน 75 ป-บริบูรณ$จะตองกรอกแบบฟอร$มแถลงสุขภาพ และ/หรือดําเนินการตามวิธีการอื่นใดตามเงื่อนไขที่
บริษัทประกันกําหนด
• เป]นบุคคลที่บริษัทประกันถือว&ามีสุขภาพสมบูรณ$แข็งแรง โดยมีสิทธิความคุมครองจะมีผลเมื่อไดรับการอนุมัติ การเอาประกัน
จากบริษัทประกัน
ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติ และเงื่อนไขของผูมีสิทธิเอาประกันตามความเหมาะสม โดยการ
ดําเนินการดังกล&าวบริษัทจัดการจะคํานึงถึงประโยชน$ของกองทุนและผูถือหน&วยลงทุนเป]นสําคัญ โดยถือว&าไดรับมติจากผูถือหน&วย
ลงทุนแลว โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศดังกล&าวที่บริษัทจัดการและผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน&วยลงทุนล&วงหนาไม&นอย
กว&า 30 วัน และจะเป?ดเผยในเว็บไซต$ของบริษัทจัดการ
2. ความคุมครอง
ในกรณีที่ผูถือหน&วยลงทุนเป]นผูมีสิทธิเอาประกัน ผูถือหน&วยลงทุนจะไดรับความคุมครองนับตั้งแต&วันที่เริ่มความคุมครอง หรือ
นับตั้งแต&วันที่ไดรับการอนุมัติการเอาประกันจากบริษัทประกัน
3. ผูถือหน&วยลงทุนจะสิ้นสุดความคุมครอง ในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต&อไปนี้
• เมื่อกรมธรรม$สิ้นสุดผลบังคับ
• เมื่อผูถือหน&วยลงทุนพนสภาพการเป]นผูถือหน&วยลงทุนของกองทุน
• เมื่อผูถือหน&วยลงทุนเสียชีวิต
• เมื่อผูถือหน&วยลงทุนมีอายุเกินกว&าอายุสูงสุดที่กําหนดไวขางตน
• เมื่อผูถือหน&วยลงทุนมีจํานวนเงินลงทุนไม&เป]นไปตามเกณฑ$ที่กําหนดในหนังสือชี้ชวน
• เมื่อผูถือหน&วยลงทุนขาดคุณสมบัติขอใดขอหนึ่งของคุณสมบัติของผูมีสิทธิเอาประกันตามขอ 1.
ทั้งนี้ การสิ้นสุดความคุมครอง ใหเป]นไปตามเงื่อนไขตามป-กรมธรรม$หรือตามรอบระยะเวลาที่บริษัทประกันกําหนด
4. ผูถือหน&วยลงทุนที่มีสิทธิเอาประกันจะไดรับความคุมครองดานประกันชีวิตและสุขภาพ โดยมีรายละเอียดเงื่อนไขและความคุมครอง
ตามกรมธรรม$ประกันภัยกําหนด
5. ผูถือหน&วยลงทุนจะตองยินยอมเป?ดเผยขอมูลส&วนบุคคล อาทิเช&น ชื่อ-นามสกุล ที่อยู& ขอมูลดานสุขภาพ ของผูถือหน&วยลงทุน หรือ
ขอมูลอื่นใดที่เป]นตามที่บริษัทประกันกําหนด ทั้งนี้ หากบริษัทจัดการไม&ไดรับการเป?ดเผยขอมูลใด ๆ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิใน
การปฏิเสธการไดรับความคุมครองตามกรมธรรม$ประกันชีวิตและสุขภาพดังกล&าว
สิทธิประโยชน$ของผูถือหน&วยลงทุนที่ไดรับตามกรมธรรม$ดังกล&าว บริษัทจัดการไดจัดใหเพื่อความคุมครองผูถือหน&วยลงทุนและเพื่อเป]น
ประโยชน$ในดานการเสริมสรางความมั่นคงของชีวิตและสุขภาพ โดยบริษัทจัดการเป]นผูรับภาระการชําระเบี้ยประกันที่ไ ดรับความ
คุมครองทั้งหมด โดยรวมอยู&ในค&าธรรมเนียมการจัดการ
ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาสิทธิประโยชน$ดานการประกันชีวิตและสุขภาพทุก ๆ ป- หากบริษัทจัดการเห็นว&าสิทธิประโยชน$ ดาน
การประกันชีวิตและสุขภาพจะไม&เกิดประโยชน$ต&อผูลงทุนโดยรวม หรือมีผลกระทบต&อกองทุนรวมในอนาคต บริษัทจัดการขอสงวน
สิทธิในการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง หรือเพิ่มเติมเงื่อนไขของสิทธิประโยชน$ความคุมครอง เงื่อนไขกรมธรรม$ บริษัทประกัน หรือเงื่อนไข
ใด ตามหลักเกณฑ$ที่กฎหมายกําหนด รวมถึงยกเลิกสิทธิประโยชน$ความคุมครองชีวิตและสุขภาพหรือยกเลิกกองทุน โดยถือว&าไดรับ
ความเห็นชอบจากผูถือหน&วยลงทุนแลว โดยบริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหน&วยลงทุนทราบล&วงหนาไม&นอยกว&า 30 วัน และครอบคลุม
ระยะเวลาการเป?ดรับคําสั่งซื้อคืนหน&วยลงทุนอย&างนอย 1 ครั้ง และในการรับซื้อคืนในช&วงเวลาดังกล&าว บริษัทจัดการจะเป?ดใหผูถือ
หน&วยลงทุนสามารถขายคืนหน&วยลงทุนโดยไม&คิดค&าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน&วยลงทุน (Exit without fee)
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เงื่อนไขการเริ่มรับความคุมครอง
• ในช&วงการเสนอขายครั้งแรก หากมีผูถือหน&วยลงทุนที่มีคุณสมบัติไดรับสิทธิความคุมครองตามกรมธรรม$ไม&ถึง 100 ราย
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเลื่อนรอบความคุมครองตามกรมธรรม$ประกันชีวิตและสุขภาพ หรือปฏิเสธการใหความคุมครอง
ตามกรมธรรม$ประกันชีวิตและสุขภาพ และหากภายหลังการเสนอขายครั้งแรก มีผูถือหน&วยลงทุนที่มีคุณสมบัติไดรับสิ ทธิ
ความคุมครองตามกรมธรรม$เพิ่มขึ้นจนถึง 100 ราย ผูถือหน&วยลงทุนดังกล&า วก็จะไดรับสิทธิการคุมครองตามเงื่อ นไขที่
กําหนด
• ในช&วงการเสนอขายครั้งแรก หากมีผูถือ หน&วยลงทุนที่มีคุณสมบัติไดรั บสิทธิความคุ มครองตามกรมธรรม$ครบ 100 ราย
และต&อมาภายหลังการเสนอขายครั้งแรก มีผูถือหน&วยลงทุนที่มีคุณสมบัติไดรับสิทธิความคุมครองตามกรมธรรม$ลดลงต่ํากว&า
100 ราย ผูถือหน&วยลงทุนเดิมยังคงไดรับสิทธิคุมครองตามเงื่อนไขที่กําหนด
ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหน&วยลงทุนที่ไดรับผลกระทบทราบล&วงหนา อย&างนอย 30 วัน โดยในช&วงเวลาดังกล&าวครอบคลุม
ระยะเวลาการเป?ดรับซื้อคืนอย&างนอย 1 ครั้ง และในการรับซื้อคืนในช&วงเวลาดังกล&าว บริษัทจัดการจะเป?ดใหผูถือหน&วยลงทุนสามารถ
ขายคืนหน&วยลงทุนโดยไม&คิดค&าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน&วยลงทุน (exit without fee)
วันที่กรมธรรม$มีผลบังคับ หมายถึง ตั้งแต&วันที่ 1 ของเดือนถัดไปนับจากวันจดทะเบียนกองทุน (หรือวันที่ระบุไวในกรมธรรม$)
วันที่เริ่มความคุมครอง หมายถึง วันที่กรมธรรม$มีผลบังคับหรือวันที่บริษัทประกันอนุมัติใหความคุมครอง หรือ เปลี่ยนแปลงแผนความ
คุมครองใหกับผูถือหน&วยลงทุน
ระยะเวลาความคุมครอง หมามถึง วันที่เริ่มความคุมครอง ถึงวันสิ้นสุดความคุมครอง ซึ่งจะไม&เกินวันที่กรมธรรม$ยังใหความคุมครองอยู&
เงื่อนไขวันเริ่มคุมครอง
• กรณีผูถือหน&วยลงทุนทํารายการซื้อภายในวันที่ 25 ก&อนเวลา 15.30 น. ของเดือนนั้น ๆ วันไดรับสิทธิคุมครอง คือ วันที่ 1 ของ
เดือนถัดจากเดือนที่ลงทุน
• กรณีผูถือหน&วยลงทุนทํารายการซื้อภายหลังวันที่ 25 ของเดือนนั้น ๆ วันไดรับสิทธิคุมครอง คือ วันที่ 1 ของ 2 เดือนถัดจากเดือน
ที่ลงทุน
เงื่อนไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแถลงสุขภาพ มีกรณีดังนี้
• กรณีผูถือหน&วยลงทุนที่มีอายุไม&เกิน 65 ป-บริบูรณ$ ไม&ตองกรอกแบบฟอร$มแถลงสุขภาพ
• กรณีผูถือหน&วยลงทุ นไดรับสิทธิความคุมครองก&อนอายุ 65 ป- และต&ออายุกรมธรรม$จนถึง 65 ป-บริบูรณ$ จะตองกรอก
แบบฟอร$ มแถลงสุข ภาพตั้ งแต&อ ายุ 65 ป-บริบูร ณ$ และจํา เป] นตองแถลงทุ ก ป- เมื่อมี การต&อ อายุกรมธรรม$ และ/หรือ
ดําเนินการตามวิธีการอื่นใดตามเงื่อนไขที่บริษัทประกันภัย
• กรณีผูถือหน&วยลงทุนมีอายุตั้งแต& 65 ป-บริบูรณ$ และไม&เกิน 75 ป-บริบูรณ$ จะตองกรอกแบบฟอร$มแถลงสุขภาพทุกป- เมื่อมี
การต&ออายุกรมธรรม$ และ/หรือดําเนินการตามวิธีการอื่นใดตามเงื่อนไขที่บริษัทประกันภัย
• กรณีผูถือหน&วยลงทุนเดิมมีการสั่งซื้อเพิ่มจากเดิมส&งผลใหมีมูลค&า การลงทุนเพิ่มขึ้นและมีผลใหแผนความคุมครองสูงขึ้ น
จะตองกรอกแบบฟอร$มแถลงสุขภาพ ณ รอบที่มีการเปลี่ยนแปลงแผนความคุมครอง และ/หรือดําเนินการตามวิธีการอื่นใด
ตามเงื่อนไขที่บริษัทประกันภัย
ทั้งนี้ สําหรับผูถือหน&วยลงทุนที่ตองกรอกแบบฟอร$มแถลงสุขภาพ ผูถือหน&วยลงทุนจะทราบผลอนุมัติตามระยะเวลาดังนี้
• กรณีผูถือหน&วยลงทุนทํารายการซื้อภายในวันที่ 25 ก&อนเวลา 15.30 น. ของเดือนนั้น ๆ บริษัทประกันจะอนุมัติภายใน
วันที่ 10 ของเดือนถัดจากเดือนที่ลงทุน หรือตามระยะเวลาที่ประกันอนุมัติ
• กรณีผูถือหน&วยลงทุนทํารายการซื้อภายหลังวันที่ 25 ของเดือนนั้น ๆ บริษัทประกันจะอนุมัติภายวันที่ 10 ของ 2 เดือน
ถัดจากเดือนที่ลงทุน หรือตามระยะเวลาที่ประกันอนุมัติ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงวันที่เริ่มความคุมครอง โดยถือว&าไดรับมติจากผูถือหน&วยลงทุนแลว โดย
บริษัทจัดการจะติดประกาศดังกล&าวที่บริษัทจัดการและผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน&วยลงทุนล&วงหนาไม&นอยกว&า 30 วัน หรือ
ครอบคลุมระยะเวลาการเป?ดรับคําสั่งซื้อคืนหน&วยลงทุนอย&างนอย 1 ครั้ง และจะเป?ดเผยในเว็บไซต$ของบริษัทจัดการ เวนแต&กรณีที่เกิด
หนา 11

จากป*จจัยที่ควบคุมไม&ได หรือกรณีจําเป]นและสมควร บริษัทจัดการจะแจงการเปลี่ยนแปลงดังกล&าวโดยทันที ซึ่งการดําเนินการ
ดังกล&าวบริษัทจัดการจะคํานึงถึงประโยชน$ของกองทุนและผูถือหน&วยลงทุนเป]นสําคัญ
คําถาม-คําตอบ
Q : ใครเปOนผูรับเอาประกันใหกับกองทุนเปด แอล เอช หุนปนผล พลัส (LHEQDPLUS) ในปจจุบัน
A : บริษัท เอไอเอ จํากัด
Q : ใครจะไดรับความคุมครองประกันชีวิตและสุขภาพบาง
A : ผูมีสิทธิไดรับความคุมครองประกันชีวิตและสุขภาพ คือ
• เป]นบุคคลธรรมดา
• เป]นผูถือหน&วยลงทุนที่อยู&ในทะเบียนรายชื่อผูถือหน&วยลงทุนโดยถือครองหน&วยลงทุนที่ มีมูลค&าการลงทุ นรวม
ตั้งแต& 150,000 บาท ขึ้นไป หรือ จํานวนอื่นใดที่บริษัทจัดการจะเปลี่ยนแปลงในอนาคต โดยบริษัทจัดการจะ
พิจารณามูลค&าเงินลงทุนตามเลขที่บัตรประชาชนของผูถือหน&วยลงทุน
• ตองมีอายุระหว&าง 15-75 ป-บริบูรณ$ (หรือเป]นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทจัดการกําหนด) ในกรณีที่ผูถือหน&วยลงทุนมี
อายุตั้งแต& 65 ป-บริบูรณ$ แต&ไม&เกิน 75 ป-บริบูรณ$จะตองกรอกแบบฟอร$มแถลงสุขภาพทุกป- และ/หรือดําเนินการ
ตามวิธีการอื่นใดตามเงื่อนไขที่บริษัทประกันภัย
เงื่อนไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแถลงสุขภาพ มีกรณีดังนี้
• กรณีผูถือหน&วยลงทุนที่มีอายุไม&เกิน 65 ป-บริบูรณ$ ไม&ตองกรอกแบบฟอร$มแถลงสุขภาพ
• กรณีผูถือหน&วยลงทุนไดรับสิทธิความคุมครองก&อนอายุ 65 ป- และต&ออายุกรมธรรม$จนถึง 65 ป-บริบูรณ$
จะตองกรอกแบบฟอร$มแถลงสุขภาพตั้งแต&อายุ 65 ป-บริบูรณ$ และจําเป]นตองแถลงทุกป- เมื่อมีการต&ออายุ
กรมธรรม$ และ/หรือดําเนินการตามวิธีการอื่นใดตามเงื่อนไขที่บริษัทประกันภัย
• กรณีผูถือหน&วยลงทุนมีอายุตั้งแต& 65 ป-บริบูรณ$ และไม&เกิน 75 ป-บริบูรณ$ จะตองกรอกแบบฟอร$มแถลง
สุ ข ภาพทุ ก ป- เมื่ อ มี การต& อ อายุ ก รมธรรม$ และ/หรื อ ดํา เนิ น การตามวิ ธี ก ารอื่ น ใดตามเงื่ อ นไขที่ บ ริ ษั ท
ประกันภัย
• กรณีผูถือหน&วยลงทุนเดิมมีการสั่งซื้อเพิ่มจากเดิมส&งผลใหมีมูลค&าการลงทุนเพิ่มขึ้นและมีผลใหแผนความ
คุมครองสูงขึ้น จะตองกรอกแบบฟอร$มแถลงสุขภาพ ณ รอบที่มีการเปลี่ยนแปลงแผนความคุมครอง และ/
หรือดําเนินการตามวิธีการอื่นใดตามเงื่อนไขที่บริษัทประกันภัย
ทั้ งนี้ สํ า หรับผูถือ หน& ว ยลงทุ นที่ ตองกรอกแบบฟอร$ มแถลงสุ ข ภาพ ผู ถื อ หน&ว ยลงทุ นจะทราบผลอนุ มัติ ต าม
ระยะเวลาดังนี้
• กรณีผูถือหน&วยลงทุนทํารายการซื้อภายในวันที่ 25 ก&อนเวลา 15.30 น. ของเดือนนั้น ๆ บริษัทประกัน
จะอนุมัติภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดจากเดือนที่ลงทุน หรือตามระยะเวลาที่ประกันอนุมัติ
• กรณีผูถือหน&วยลงทุนทํารายการซื้อภายหลังวันที่ 25 ของเดือนนั้น ๆ บริษัทประกันจะอนุมัติภายวันที่
10 ของ 2 เดือนถัดจากเดือนที่ลงทุน หรือตามระยะเวลาที่ประกันอนุมัติ
• เป]นบุคคลที่บริษัทประกันถือว&ามีสุขภาพสมบูรณ$แข็งแรง โดยสิทธิความคุมครองจะมีผลเมื่อไดรับการอนุมัติการ
เอาประกันจากบริษัทประกัน
ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติ และเงื่อนไขของผูมีสิทธิเอาประกันตามความเหมาะสม
โดยการดําเนินการดังกล&าวบริษัทจัดการจะคํานึงถึงประโยชน$ของกองทุนและผูถือหน&วยลงทุนเป]นสําคัญ โดยถือว&า
ไดรับมติจากผูถือหน&วยลงทุนแลว โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศดังกล&าวที่บริษัทจัดการและผูสนับสนุนการขายหรือ
รับซื้อคืนหน&วยลงทุนล&วงหนาไม&นอยกว&า 30 วัน และจะเป?ดเผยในเว็บไซต$ของบริษัทจัดการ

หนา 12

Q : ผูถือหน+วยลงทุนจะไดรับความคุมครองเมื่อไร
A : ผูถือหน&วยลงทุนจะไดรับความคุมครองประกันชีวิตและสุขภาพตามกรณีดังต&อไปนี้
กรณีซื้อหน+วยลงทุน ณ IPO และมูลค&าเงินลงทุนเป]นไปตามเงื่อนไขที่กําหนด จะไดรับความคุมครองตั้งแต&วันที่ 1 ของ
เดือนถัดจากเดือนที่จดทะเบียนกองทุนเป]นตนไป ตัวอย&างวันที่เริ่มสิทธิความคุมครอง
กรณีที่ซื้อหน+วยลงทุนในช+วง IPO
ตัวอย+าง 1
จดทะเบียนวันที่ 30 มกราคม 2562
ไดรับสิทธิคุมครอง คือ วันที่ 1 กุมภาพันธ$ 2562 เป]นตนไป

ระยะเวลาได้ร บั ความคุ้ม ครอง
IPO
จดทะเบียนกองทุน
วันที 30 ม.ค.62

เริมความคุม้ ครอง
ตังแต่วนั ที 1 ก.พ.62 เป็ นต้นไป

กรณีที่ซื้อหน+วยลงทุนภายหลัง IPO ผูถือหน+วยสามารถซื้อ/ สับเปลี่ยนเขาไดทุกวันทําการ
- กรณีผูถือหน&วยลงทุนทํารายการซื้อภายในวันที่ 25 ก&อนเวลา 15.30 น. ของเดือนนั้น ๆ วันไดรับสิทธิคุมครอง
คือ วันที่ 1 ของเดือนถัดจากเดือนที่ลงทุน
ตัวอย+าง 2
ทํารายการซื้อหน&วยลงทุนวันที่ 22 กุมภาพันธ$ 2562
ไดรับสิทธิคุมครอง คือ วันที่ 1 มีนาคม 2562

ระยะเวลาได้ร บั ความคุ้ม ครอง

สังซือวันที )) ก.พ.*)

เริมความคุม้ ครอง
ตังแต่วนั ที 1 มี.ค.62 เป็ นต้นไป
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-

กรณีผูถือหน&วยลงทุนทํารายการซื้อภายหลังวันที่ 25 ของเดือนนั้น ๆ วันไดรับสิทธิคุมครอง คือ วันที่ 1 ของ 2
เดือนถัดจากเดือนที่ลงทุน

ตัวอย+าง 3
ทํารายการซื้อหน&วยลงทุนวันที่ 28 กุมภาพันธ$ 2562
ไดรับสิทธิคุมครอง คือ วันที่ 1 เมษายน 2562

ระยะเวลาได้ร บั ความคุ้ม ครอง

สังซือวันที )+ ก.พ.*)

วันที 1 มี.ค.62

เริมความคุม้ ครอง
ตังแต่วนั ที 1 เม.ย.62 เป็ นต้น
ไป

ทั้งนี้ กรณีผูถือหน&วยลงทุนมีอายุตั้งแต& 65 ป-บริบูรณ$ และไม&เกิน 75 ป-บริบูรณ$ หรือ ผูถือหน&วยลงทุนเดิมมีการสั่งซื้อ
เพิ่มจากเดิมส&งผลใหมีมูลค&าการลงทุนเพิ่มขึ้นและมีผลใหแผนความคุมครองสูงขึ้น จะตองกรอกแบบฟอร$มแถลงสุขภาพ
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
เงื่อนไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแถลงสุขภาพ มีกรณีดังนี้
•
•

•
•

กรณีผูถือหน&วยลงทุนที่มีอายุไม&เกิน 65 ป-บริบูรณ$ ไม&ตองกรอกแบบฟอร$มแถลงสุขภาพ
กรณีผูถือหน&วยลงทุนไดรับสิทธิความคุมครองก&อนอายุ 65 ป- และต&ออายุกรมธรรม$จนถึง 65 ป-บริบูรณ$ จะตอง
กรอกแบบฟอร$มแถลงสุขภาพตั้งแต&อายุ 65 ป-บริบูรณ$ และจําเป]นตองแถลงทุกป- เมื่อมีการต&ออายุกรมธรรม$
และ/หรือดําเนินการตามวิธีการอื่นใดตามเงื่อนไขที่บริษัทประกันภัย
กรณีผูถือหน&วยลงทุนมีอายุตั้งแต& 65 ป-บริบูรณ$ และไม&เกิน 75 ป-บริบูรณ$ จะตองกรอกแบบฟอร$มแถลงสุขภาพ
ทุกป- เมื่อมีการต&ออายุกรมธรรม$ และ/หรือดําเนินการตามวิธีการอื่นใดตามเงื่อนไขที่บริษัทประกันภัย
กรณีผูถือหน&วยลงทุนเดิมมีการสั่งซื้อเพิ่มจากเดิมส&งผลใหมีมูลค&าการลงทุนเพิ่มขึ้นและมีผลใหแผนความคุมครอง
สูงขึ้น จะตองกรอกแบบฟอร$มแถลงสุขภาพ ณ รอบที่มีการเปลี่ยนแปลงแผนความคุมครอง และ/หรือดําเนินการ
ตามวิธีการอื่นใดตามเงื่อนไขที่บริษัทประกันภัย

ทั้งนี้ สําหรับผูถือหน&วยลงทุนที่ตองกรอกแบบฟอร$มแถลงสุขภาพ ผูถือหน&วยลงทุนจะทราบผลอนุมัติตามระยะเวลาดังนี้
• กรณีผูถือหน&วยลงทุนทํารายการซื้อภายในวันที่ 25 ก&อนเวลา 15.30 น. ของเดือนนั้น ๆ บริษัทประกันจะอนุมัติ
ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดจากเดือนที่ลงทุน หรือตามระยะเวลาที่ประกันอนุมัติ
• กรณีผูถือหน&วยลงทุนทํารายการซื้อภายหลังวันที่ 25 ของเดือนนั้น ๆ บริษัทประกันจะอนุมัติภายวันที่ 10 ของ 2
เดือนถัดจากเดือนที่ลงทุน หรือตามระยะเวลาที่ประกันอนุมัติ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงวันที่เริ่มความคุมครอง โดยถือว&าไดรับมติจากผูถือหน&วย
ลงทุนแลว โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศดังกล&าวที่บริษัทจัดการและผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน&วยลงทุ น
ล&วงหนาไม&นอยกว&า 30 วัน หรือครอบคลุมระยะเวลาการเป?ดรับคํา สั่งซื้อคืนหน&วยลงทุนอย&างนอย 1 ครั้ง และจะ
เป?ดเผยในเว็บไซต$ของบริษัทจัดการ เวนแต&กรณีที่เกิดจากป*จจัยที่ควบคุมไม&ไ ด หรือกรณีจําเป]นและสมควร บริษัท
จัดการจะแจงการเปลี่ยนแปลงดังกล&าวโดยทันที ซึ่งการดําเนินการดังกล&าวบริษัทจั ดการจะคํา นึงถึงประโยชน$ข อง
กองทุนและผูถือหน&วยลงทุนเป]นสําคัญ

หนา 14

Q : กรณีใดบางที่ผูถือหน+วยไม+สามารถใชสิทธิการประกันสุขภาพได
A : ในกรณีที่ผูถือหน&วยลงทุนเป]นผูมีสิทธิเอาประกัน ผูถือหน&วยลงทุนจะไดรับคุมครองนับตั้งแต&วันที่เริ่มความคุมครอง
หรือนับตั้งแต&วันที่ไดรับการอนุมัติการเอาประกันจากบริษัทประกัน และสิ้นสุดความคุมครอง ในกรณีใดกรณี หนึ่ง
ดังต&อไปนี้
- เมื่อกรมธรรม$สิ้นสุดผลบังคับ
- เมื่อผูถือหน&วยลงทุนพนสภาพการเป]นผูถือหน&วยลงทุนของกองทุน
- เมื่อผูถือหน&วยลงทุนเสียชีวิต
- เมื่อผูถือหน&วยลงทุนมีอายุเกินกว&าอายุสูงสุดที่กําหนดไวขางตน
- เมื่อผูถือหน&วยลงทุนขาดคุณสมบัติขอใดขอหนึ่งของคุณสมบัติของผูมีสิทธิเอาประกัน
ทั้งนี้ การสิ้นสุดความคุมครอง ใหเป]นไปตามเงื่อนไขตามป-กรมธรรม$หรือตามรอบระยะเวลาที่บริษัทประกันกําหนด
ผูถือหน&วยลงทุนที่มีสิทธิเอาประกันจะไดรับความคุมครองดานประกันชีวิตและสุขภาพ โดยมีรายละเอียดเงื่อนไขและ
ความคุมครองตามกรมธรรม$ประกัน
ผูถือหน&วยลงทุนจะตองยินยอมเป?ดเผยขอมูลส&วนบุคคล อาทิเช&น ชื่อนามสกุล ที่อยู& ขอมูลดานสุขภาพ ของผูถือหน&วย
ลงทุน หรือขอมูลอื่นใดที่ เป]นไปตามที่บริษัทประกันกํา หนด ทั้งนี้ หากบริษัทจัดการไม&ไดรับการเป?ดเผยขอมูลใด ๆ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธการไดรับความคุมครองตามกรมธรรม$ประกันชีวิตและสุขภาพดังกล&าว
สิทธิประโยชน$ของผูถือหน&วยลงทุนที่ไดรับตามกรมธรรม$ดังกล&าว บริษัทจัดการไดจัดใหเพื่อความคุมครองผูถือหน&วย
ลงทุนและเพื่อเป]นประโยชน$ในดานการเสริมสรางความมั่นคงของชีวิตและสุขภาพ โดยบริษัทจัดการเป]นผูรับภาระการ
ชําระเบี้ยประกันที่ไดรับความคุมครองทั้งหมด โดยรวมอยู&ในค&าธรรมเนียมการจัดการ
ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาสิทธิประโยชน$ดานการประกันชีวิตและสุขภาพทุก ๆ ป- หากบริษัทจัดการเห็นว&าสิทธิ
ประโยชน$ดานการประกันชีวิตและสุขภาพจะไม&เกิดประโยชน$ต&อผูลงทุนโดยรวม หรือมีผลกระทบต&อกองทุนรวมใน
อนาคต บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง หรือเพิ่มเติมเงื่อนไขของสิทธิประโยชน$ความคุมครอง
เงื่อนไขกรมธรรม$ บริษัทประกัน หรือเงื่อนไขใด ตามหลักเกณฑ$ที่กฎหมายกําหนด รวมถึงยกเลิกสิทธิประโยชน$ความ
คุมครองชีวิตและสุขภาพหรือยกเลิกกองทุน โดยถือว&าไดรับความเห็นชอบจากผูถือหน&วยลงทุนแลว โดยบริษัทจัดการ
จะแจงใหผูถือหน&วยลงทุนทราบล&วงหนาไม&นอยกว&า 30 วัน และครอบคลุมระยะเวลาการเป?ดรับคําสั่งซื้อคืนหน&วย
ลงทุนอย&างนอย 1 ครั้ง และในการรับซื้อคืนในช&วงเวลาดังกล&าว บริษัทจัดการจะเป?ดใหผูถือหน&วยลงทุนสามารถขายคืน
หน&วยลงทุนโดยไม&คิดค&าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน&วยลงทุน (Exit without fee)
เงื่อนไขการเริ่มรับความคุมครอง
• ในช&วงการเสนอขายครั้งแรก หากมีผูถือหน&วยลงทุนที่มีคุณสมบัติไดรับสิทธิความคุมครองตามกรมธรรม$ไม&ถึง 100
ราย บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเลื่อนรอบความคุมครองตามกรมธรรม$ประกันชีวิตและสุขภาพ หรือปฏิเสธการให
ความคุมครองตามกรมธรรม$ประกันชีวิตและสุขภาพ และหากภายหลังการเสนอขายครั้งแรก มีผูถือหน&วยลงทุนที่
มีคุณสมบัติไดรับสิทธิความคุมครองตามกรมธรรม$เพิ่มขึ้นจนถึง 100 ราย ผูถือหน&วยลงทุนดังกล&าวก็จะไดรับสิทธิ
การคุมครองตามเงื่อนไขที่กําหนด
• ในช&วงการเสนอขายครั้งแรก หากมีผูถือหน&วยลงทุนที่มีคุณสมบัติไดรับสิทธิความคุมครองตามกรมธรรม$ครบ 100
ราย และต&อมาภายหลังการเสนอขายครั้ งแรก มีผูถือหน&วยลงทุ น ที่ มีคุณ สมบั ติไ ดรั บสิ ทธิความคุ มครองตาม
กรมธรรม$ลดลงต่ํากว&า 100 ราย ผูถือหน&วยลงทุนเดิมยังคงไดรับสิทธิคุมครองตามเงื่อนไขที่กําหนด

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหน&วยลงทุนที่ไดรับผลกระทบทราบล&วงหนา อย&างนอย 30 วัน โดยในช&วงเวลาดังกล&าว
ครอบคลุมระยะเวลาการเป?ดรับซื้อคืนอย&างนอย 1 ครั้ง และในการรับซื้อคืนในช&วงเวลาดังกล&าว บริษัทจัดการจะเป?ดให
ผูถือหน&วยลงทุนสามารถขายคืนหน&วยลงทุนโดยไม&คิดค&าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน&วยลงทุน (exit without fee)
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Q : ผูถือหน+วยลงทุนจะไม+ไดรับความคุมครองเมื่อไร
A : กรณีการสิ้นสุดความคุมครอง จะเกิดขึ้นในกรณีผูถือหน&วยลงทุนขายคืนหน&วยลงทุนทั้งหมด หรือมูลค&าเงินลงทุนรวม
คงเหลือต่ํากว&า 150,000 บาท* โดยวันสิ้นสุดความคุมครองจะเป]นวันสุดทายของเดือนที่มีการขายคืนหน&วยลงทุน เวลา
0.00 น. ตามรอบระยะเวลาที่บริษัทประกันกําหนด หรือการสิ้นสุดความคุมครองในกรณีใดกรณีหนึ่งตามที่บริษัทจัดการ
กําหนด
* มูลค&าเงินลงทุนคงเหลือ = มูลค&าเงินที่ผูถือหน&วยซื้อ/สับเปลี่ยนเขากองทุน – มูลค&าเงินที่ผูถือหน&วยขาย/สับเปลี่ยน
ออกจากกองทุน
Q : ผูถือหน+วยลงทุนจะไดรับความคุมครองชีวิตเปOนจํานวนเงินเท+าไหร+
A: ความคุมครองชีวิตที่ผูถือหน&วยลงทุนจะไดรับ คือ คุมครองการเสียชีวิตทุกกรณี จํานวน 10,000 บาท
(โดยมีเงื่อนไขเป]นไปตามที่บริษัทประกันกําหนด)
Q : ผูถือหน+วยลงทุนจะไดรับความคุมครองสุขภาพเปOนจํานวนเงินเท+าไหร+
A: ความคุมครองสุขภาพที่ผูถือหน&วยลงทุนจะไดรับ คือ ความคุมครองการชดเชยค&ารักษาพยาบาลตามแผนความคุมครอง
ซึ่งมีทั้งหมด 5 แผน แผนประกันสุขภาพ โดยมีรายละเอียดดังนี้
ตารางผลประโยชน?แผนประกัน
มูลค+าเงินลงทุน
ประกันการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาล
(ต&อการเขาพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง)
ค+าหอง ค+าอาหาร
-ค&าหองผูปˆวยปกติต&อวัน (สูงสุดไม&เกิน 31 วัน)
- ค&าหองผูปˆวยหนัก (I.C.U) ต&อวัน (สูงสุดไม&เกิน
7 วัน เมื่อรวมกับผลประโยชน$ค&าหองค&าอาหาร
ประจําวันขางตนแลวไม&เกิน 31 วัน)
ค+ารักษาพยาบาลอื่น ๆในโรงพยาบาล
-ค&ารักษาพยาบาลอื่น ๆ รวมค&าบริการพยาบาล
(รวมถึงการรักษาพยาบาลต&อเนื่องภายใน 31 วัน
หลังจากออกจากโรงพยาบาล)
-ค&ารถพยาบาลฉุกเฉิน (รวมในค&ารักษาพยาบาล
อื่น ๆ)
ค+าธรรมเนียมแพทย?ผ+าตัดและหัตถการ
ค+าแพทย?ตรวจรักษาในโรงพยาบาลประจําวัน
วันละ
(สูงสุดไม&เกิน 31 วันต&อการเขาพักรักษาตัวครั้งใด
ครั้งหนึ่ง)
ค+าปรึกษาแพทย?ผูเชี่ยวชาญเฉพาะโรค
(นําไปรวมกับค&ารักษาพยาบาลอื่น ๆหรือค&า
แพทย$ผ&าตัดแลวแต&กรณี)
ค+ารักษาพยาบาลอุบัติเหตุฉุกเฉินขณะเปOน
ผูปrวยนอก

แผนประกัน
แผน 1
แผน 2
ลงทุน
ลงทุน
150,000 - 500,000 499,999 บาท 1,499,999
บาท

แผน 3
ลงทุน
1,500,000 4,999,999
บาท

แผน 4
แผน 5
ลงทุน
ลงทุนตั้งแต&
5,000,000 - 10,000,000
9,999,999
ขึ้นไป
บาท

1,800

1,800

2,200

4,000

5,000

3,600

3,600

4,400

8,000

10,000

6,000

6,000

15,000

35,000

40,000

1,800

1,800

2,200

4,000

5,000

6,000

6,000

15,000

35,000

40,000

250

250

500

900

1,000

2,000

2,000

3,000

5,000

6,000

2,000

2,000

3,000

5,000

6,000
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สาหรับการรักษาพยาบาลภายใน 72 ชม. นับจาก
เวลาที่เกิดอุบัติเหตุ รวมการรักษาพยาบาล
สืบเนื่องจากอุบัติเหตุเดียวกันภายใน 31 วัน)
ค+าชดเชยกรณีเสียชีวิตในโรงพยาบาล
ค+าตรวจรักษากรณีผูปrวยนอก
สูงสุดไม&เกิน 1 ครั้ง/วัน, สูงสุด 30 ครั้ง/ปกรมธรรม$
ประกันชีวิต (คุมครองเสียชีวิตทุกกรณี)
ตลอด 24 ชม. ทุกสถานที่ทั่วโลก ยกเวน การฆ&า
ตัวตายในป-แรก หรือถูกผูรับประโยชน$ฆ&าตายโดย
เจตนา

18,000

18,000

22,000

40,000

50,000

-

1,000

1,500

3,000

3,500

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

Q : ผูถือหน+วยลงทุนสามารถเปลี่ยนแปลงแผนความคุมครองประกันชีวิตและสุขภาพไดหรือไม+
A : ผูถือหน&วยลงทุนสามารถเปลี่ยนแปลงแผนความคุมครองไดตามมูลค&าเงินลงทุนที่เปลี่ยนแปลงไป
- ในกรณีที่ผูถือหน&วยลงทุนซื้อหน&วยลงทุนหรือขายหน&วยลงทุน บริษัทจัดการจะแจงขอมูลของผูถือหน&วยลงทุน
ไปยังบริษัทประกันเพื่อดําเนินการปรับปรุงแผนความคุมครองสุขภาพของผูถือหน&วยลงทุนตามรอบระยะเวลา
ที่บริษัทจัดการกําหนด
ตัวอย+างที่ 1
นาย กุ‰ก ลงทุนในกองทุน LHEQDPLUS ครั้งแรก 500,000 บาท
- นาย กุ‰ก จะไดรับความคุมครองในแผนที่ 2
- ต&อมา นาย กุ‰ก ลงทุนเพิ่ม 4,500,000 บาท มูลค&าเงินลงทุนรวมเท&ากับ 5,000,000 ดังนั้น ความคุมครองจะ
เปลี่ยนจากแผนที่ 2 เป]นแผนที่ 4
ทั้งนี้ แผนความคุมครองจะคํานวณจากจํานวนเงินลงทุนรวมทั้งหมด

ตัวอย+างที่ 2
นาย กุ‰ก ลงทุนในกองทุน LHEQDPLUS 450,000 บาท
- นาย กุ‰ก จะไดรับความคุมครองในแผนที่ 1
- ต&อมาผลการดําเนินงานของกองทุน LHEQDPLUS เพิ่มขึ้นส&งผลใหนาย กุ‰ก มีกําไร 100,000 บาท รวมเป]น
มูลค&าทรัพย$สินสุทธิเท&ากับ 550,000 แต&สิทธิความคุมครองของนาย กุ‰ก จะไม&เปลี่ยนแผนยังคงไดรับความคุมครอง
ในแผนที่ 1 เหมือนเดิม
ทั้งนี้ ความคุมครองจะคํานวณจากจํานวนเงินลงทุนไม&รวมผลประโยชน$ที่เพิ่มขึ้น

ตัวอย+างที่ 3
นาย กุ‰ก ลงทุนในกองทุน LHEQDPLUS 150,000 บาท
- นาย กุ‰ก จะไดรับความคุมครองในแผนที่ 1
- ผลการดําเนินงานของกองทุน LHEQDPLUS เพิ่มขึ้นส&งผลใหนาย กุ‰ก มีกําไร 50,000 บาท รวมเป]นมูลค&า
ทรัพย$สินสุทธิเท&ากับ 200,000 แต&สิทธิความคุมครองของนาย กุ‰ก จะไม&เปลี่ยนแผนยังคงไดรับความคุมครอง
ในแผนที่ 1 เหมือนเดิม
- ต&อมานาย กุ‰ก ทํารายการขายคืนหน&วยลงทุน 50,000 บาท นาย กุ‰ก จะไม&ไดรับความคุมครอง เนื่องจากการ
ทํารายการขายคืนส&งผลใหเงินลงทุนลดลงต่ํากว&า 150,000 บาท
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ทั้งนี้ ในกรณีที่มีผลประโยชน$ มีการจ&ายเงินป*นผล หรือมีการขายคืนหน&วยลงทุน ผูถือหน&วยจะไดรับความคุมครอง
ดังนี้
1. หากมีผลประโยชน$เพิ่มขึ้น หรือมีการจ&ายเงินป*นผลใหกับผูถือหน&วยลงทุน จะไม&ส&งผลใหความคุมครองเพิ่มขึ้น
หรือลดลง เนื่องจากความคุมครองจะคํานวณจากจํานวนเงินลงทุนรวมไม&นับรวมผลประโยชน$ ไม&นับรวมเงินป*น
ผล
2. หากมีการขายคืนหน&วยลงทุน กองทุนจะคํานวณเงินลงทุนครั้งแรกพรอมผลประโยชน$จากเงินลงทุนครั้งแรกก&อน
ในการจ&ายเงินค&าขายคืนหน&วยลงทุน หากเงินลงทุนครั้งแรกไม&เพียงพอในการจ&ายเงินค&าขายคืน กองทุนจะ
คํานวณจากเงินลงทุนครั้งถัดไป โดยระบบจะคํานวณแบบ FIFO จึงอาจส&งผลใหไม&ไดรับความคุมครองหรือมีการ
เปลี่ยนแผนความคุมครองได
กรณีที่ผูถือหน&วยมีมูลค&าเงินลงทุนตามแผนประกัน แต&บริษัทประกันปฎิเสธการอนุมัติประกัน ผูถือหน&วยลงทุนจะ
ไม&ไดรับแผนความคุมครองชีวิตและสุขภาพใด ๆ เลย
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงวันที่เริ่มความคุมครอง โดยถือว&าไดรับมติจากผูถือหน&วย
ลงทุนแลว โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศดังกล&าวที่บริษัทจัดการและผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน&วยลงทุน
ล&วงหนาไม&นอยกว&า 30 วัน หรือครอบคลุมระยะเวลาการเป?ดรับคําสั่งซื้อคืนหน&วยลงทุนอย&างนอย 1 ครั้ง และจะ
เป?ดเผยในเว็บไซต$ของบริษัทจัดการ เวนแต&กรณีที่เกิดจากป*จจัยที่ควบคุมไม&ได หรือกรณีจําเป]นและสมควร บริษัท
จัดการจะแจงการเปลี่ยนแปลงดังกล&าวโดยทันที ซึ่งการดําเนินการดังกล&าวบริษัทจัดการจะคํานึงถึงประโยชน$ของ
กองทุนและผูถือหน&วยลงทุนเป]นสําคัญ
Q : ผูถือหน+วยลงทุนที่ขายคืนหน+วยลงทุนไปแลว สามารถกลับมาซื้อหน+วยลงทุนอีกไดหรือไม+ ความคุมครองจะ
เปOนอย+างไร
A : ได โดยผูถือหน&วยลงทุนจะไดรับความคุมครองตามแผนที่ซื้อใหม& แต&ตองติดเงื่อนไข สภาวะการเจ็บปˆวยหรือการ
บาดเจ็บที่เป]น และยังรักษาไม&หายขาด ในระหว&าง 90 วันก&อนวันที่เริ่มความคุมครองใหม& (Pre-existing
Condition) เป]นระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันที่เริ่มความคุมครองใหม& หรือเป]นไปตามเงื่อนไขตามบริษัทประกัน
กําหนด ถึงจะมีสิทธิ์การรักษาพยาบาลในโรคเดิม
ตัวอย+าง 1
นายกุ‰ก อายุ 63 ป- ทํารายการซื้อหน&วยลงทุนวันที่ 22 กุมภาพันธ$ 2562
ไดรับสิทธิคุมครอง คือ วันที่ 1 มีนาคม 2562
แต& นายกุ‰ก มีโรคประจําตัวเป]นความดันโลหิตสูง
ต&อมา นายกุ‰ก ไดเขารักษาโรคความดันสูงในวันที่ 4 เมษายน 2562 และแสดงบัตรประกันสุขภาพกลุ&มกับโรงพยาบาลที่
เขารักษา โรงพยาบาลจะติดต&อบริษัทประกันทันที
บริษัทประกันจะตรวจสอบประวัติการรักษา หากพบว&ามีประวัติการรักษาโรคความดันในระหว&าง 90 วันก&อนวันที่เริ่ม
ความคุมครองใหม& บริษัทประกันจะไม&คุมครองโรคความดันของ นายกุ‰ก เวนแต& นายกุ‰ก ไม&เบิกค&ารักษาโรคความดัน
เป]นระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันที่เริ่มความคุมครองใหม& และภายหลังระยะเวลา 12 เดือนนายกุ‰กจะสามารถเบิกค&า
รักษาโรคความดันไดตามสิทธิความคุมครอง
ตรวจสอบ
90 วันก+อนวันที่กรมธรรม?มีผลบังคับ
(วันที่ 1 ธ.ค. 2561)
วันที่ 22 ก.พ.62 ทํารายการซื้อหน&วยลงทุน

เดือน ต.ค.61

เดือน พ.ย.61

เดือน ธ.ค.61

เดือน ม.ค.62

เดือน ก.พ.62

เริ่มความคุมครอง
ตั้งแต&วันที่ 1 มี.ค.62
เป]นตนไป
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ตัวอย+าง 2
นายเก&ง อายุ 60 ป- ทํารายการซื้อหน&วยลงทุนวันที่ 20 กุมภาพันธ$ 2562
ไดรับสิทธิคุมครอง คือ วันที่ 1 มีนาคม 2562
แต& นายเก&ง มีโรคประจําตัวเป]นความดันโลหิตสูง
ต&อมา นายเก&ง ไดเขารักษาโรคความดันสูงในวันที่ 25 เมษายน 2562 และแสดงบัตรประกันสุขภาพกลุ&มกับโรงพยาบาล
ที่เขารักษา โรงพยาบาลจะติดต&อบริษัทประกันทันที
บริษัทประกันจะตรวจสอบประวัติการรักษา หากพบว&าไม&มีประวัติการรักษาโรคความดันในระหว&าง 90 วันก&อนวันที่
เริ่มความคุมครองใหม& นายเก&งจะสามารถเบิกค&ารักษาโรคความดันไดตามสิทธิความคุมครอง
ตรวจสอบ
90 วันก+อนวันที่กรมธรรม?มีผลบังคับ
(วันที่ 1 ธ.ค. 2561)
วันที )- ก.พ.*) ทํารายการซือหน่วย

เดือน ต.ค.61

เดือน พ.ย.61

เดือน ธ.ค.61

เดือน ม.ค.62

เดือน ก.พ.62

เริ่มความคุมครอง
ตั้งแต&วันที่ 1 มี.ค.62 เป]นตน

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่คู&มือประกันชีวิต อุบัติเหตุ ทุพพลภาพ โรครายแรง และสุขภาพกลุ&ม
Q : แผนความคุมครองที่ผูถือหน+วยลงทุนจะไดรับคํานวณอย+างไร ในกรณีที่มีบัญชีผูถือหน+วยลงทุนหลายบัญชี
หรือถือหน+วยลงทุนของตัวแทนสนับสนุนฯที่แตกต+างกัน
A : การคํานวณวงเงินคุมครองจะพิจารณาหน&วยลงทุนตามเลขที่บัตรประชาชนของผูถือหน&วยลงทุน กรณีที่ผูถือหน&วย
ลงทุนมีการลงทุนในกองทุน LHEQDPLUS มากกว&า 1 เลขที่ผูถือหน&วยลงทุ น หรือถือหน&วยลงทุ นของตั ว แทน
สนับสนุนฯที่แตกต&างกัน บริษัทจัดการจะนับมูลค&าเงินลงทุน และนําส&งขอมูลใหบริษัทประกันเพื่อนํามาคิดแผน
ประกันตามหมายเลขบัตรประชาชนนั้น ๆ ยกตัวอย&างเช&น
• นาย กุ‰ก ลงทุนในกองทุน LHEQDPLUS เลขที่ผูถือหน&วยลงทุน 111 จากตัวแทนสนับสนุนฯ A จํานวน
200,000 บาท
• นาย กุ‰ก ลงทุนในกองทุน LHEQDPLUS เลขที่ผูถือหน&วยลงทุน 222 จากตัวแทนสนับสนุนฯ B จํานวน
1,000,000 บาท
• นาก กุ‰ก ลงทุนในกองทุน LHEQDPLUS เลขที่ผูถือหน&วยลงทุน 333 จากตัวแทนสนับสนุนฯ C จํานวน
3,500,000 บาท
บริษัทประกันจะใหความคุมครองนาย กุ‰ก ตามแผน 3 ซึ่งคํานวณจากจํานวนเงินลงทุนรวม ดังนี้
200,000+100,000 +3,500,000 = 4,700,000 บาท
แต&หากในอนาคต นาย กุ‰ก ซื้อหน&วยลงทุนเพิ่มอีก 10 ลานบาท รวมเป]น 14,700,000 ลานบาท นาย กุ‰ก จะไดรับ
สิทธิ์ความคุมครองแผนสูงสุดคือ แผน 5 เท&านั้น
กรณีผูถือหน&วยลงทุนหลายบัญชี หรือถือหน&วยลงทุนของตัวแทนสนับสนุนฯที่แตกต&างกัน และมีขอมูลส&วนตัวที่ไม&
ตรงกัน เช&น ชื่อ-นามสกุล (กรณีมีการเปลี่ยนแปลง) ที่อยู&ที่ติดต&อได เป]นตน บริษัทจัดการจะดําเนินการส&งใหกับ
บริษัทประกัน โดยพิจารณาจากการทํารายการล&าสุด
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Q: กรณีผูถือหน+วยลงทุนโอนหน+วยลงทุน ผูถือหน+วยลงทุนเดิมยังจะไดรับความคุมครองตามแผนประกันสุขภาพ/
ประกันชีวิตหรือไม+
A: ผูถือหน&วยลงทุนเดิมอาจไม&ไดรับความคุมครองตามแผนประกันสุขภาพและประกันชีวิตตามแผนเดิม อาจ
เปลี่ยนแปลงแผนประกันสุขภาพและประกันชีวิต หรือ อาจสิ้นสุดความคุมครองเมื่อถึงรอบที่บริษัทจัดการแจง
ขอมูลของผูหน&วยลงทุนไปยังบริษัทประกันเพื่อดําเนินการปรับปรุงแผนความคุมครองสุขภาพของผูถือหน&วยลงทุน
ตามรอบระยะเวลาที่บริษัทประกันกําหนด โดยความคุมครองดังกล&าวจะไม&ถูกโอนไปใหผูถือหน&วยลงทุนที่รับโอน
หน&วยลงทุนแทน
ทั้งนี้ หากผูรับโอนซื้อหน&วยลงทุนเพิ่มเติม และมีมูลค&าตรงตามเงื่อนไขที่ระบุในหนังสือชี้ชวน ผูถือหน&วยจะไดรับ
ความคุมครองตามแผนประกันสุขภาพและประกันชีวิต ตัวอย&างเช&น
ตัวอย+างที่ 1
นาย กุ‰ก ลงทุนในกองทุน LHEQDPLUS 500,000 บาท ไดรับความคุมครองในแผนที่ 2
- ต&อมา นาย กุ‰ก ไดโอนให นาย เก&ง 500,000 บาท นาย กุ‰ก และ นาย เก&ง จะไม&ไดรับความคุมครอง
- แต&ต&อมา นาย เก&ง ซื้อหน&วยลงทุนเพิ่ม 200,000 บาท ดังนั้น นายเก&ง จะไดรับความคุมครองในแผน 1
ตัวอย+างที่ 2
นาย กุ‰ก ลงทุนในกองทุน LHEQDPLUS ครั้งแรก 500,000 บาท ไดรับความคุมครองในแผนที่ 2
- ต&อมา นาย กุ‰ก ไดโอนให นาย เก&ง 200,000 บาท ความคุมครอง นาย กุ‰ก จะเปลี่ยนจากแผนที่ 2
เป]นแผนที่ 1 และ นาย เก&ง จะไม&ไดรับความคุมครอง
Q: กรณีผูถือหน+วยลงทุนตองการใชสิทธิตามที่ไดรับความคุมครองตามแผนประกันสุขภาพตองทําอย+างไร
A: ผูถือหน&วยลงทุนสามารถใชสิทธิตามที่ไดรับความคุมครองตามแผนประกันสุขภาพได โดยปฏิบัติดังนี้
- ผูถือหน&วยลงทุนสามารถนําบัตรประกันสุขภาพที่ไดรับจากบริษัทประกันใหแก&ทางโรงพยาบาล
- โดยผูถือหน&วยลงทุนไม&จําเป]นตองชําระค&ารักษาพยาบาลหากอยู&ในวงเงินที่ไดรับประกัน
- แต&หากค&ารักษาพยาบาลสูงกว&าวงเงินที่ไดรับประกัน ผูถือหน&วยลงทุนจะตองเป]นผูชําระส&วนต&างดังกล&าว
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รายละเอียดเพิ่มเติมกรณีที่ไม+ไดใชบริการโรงพยาบาลคู+สัญญาของเอไอเอ
สมาชิกผูเอาประกันสามารถดําเนินการเรียกรองค&าชดเชยค&ารักษาพยาบาลแบบคนไขใน หรือแบบคนไขนอกหรือกรณี
รักษาพยาบาลฉุกเฉิน หรือทันตกรรม (ค&าทําฟ*น)
1. สํารองเงินค&ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นไปก&อน
2. ขอเอกสารใบเสร็จรับเงินตัวจริง ที่ระบุรายละเอียดค&าใชจ&าย และใบรับรองแพทย$ตัวจริงจากสถานพยาบาลเพื่อ
เป]นหลักฐานประกอบการเบิกค&ารักษาพยาบาล
3. กรอกแบบฟอร$มเรียกรองสินไหมทดแทน และสําเนาบัตรสิทธิพิเศษประกันกลุ&ม พรอมแนบเอกสารตามขอ 2.
แลวนําส&งมายัง
บริษัท เอไอเอ จํากัด
ศูนย$รับเอกสาร ชั้น 1 เอไอเอ ทาวเวอร$ 1
เลขที่ 181 ถนนสุรวงศ$ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
(เอกสารเคลมประกันกลุ&ม)
หมายเหตุ
- ตองดําเนินการเรียกรองค&าชดเชยภายใน 20 วันทาการ หลังจากออกจากโรงพยาบาล การส&งเอกสารล&าชา เกิน
กว&ากําหนดอาจเป]นเหตุใหเสียสิทธิในการเรียกรอง หากไม&สามารถแสดงใหเห็นไดว&ามีเหตุอันควร
- แบบฟอร$มเรียกรองเงินชดเชยค&ารักษาพยาบาล สามารถขอไดจากฝˆายบุคคล หรือดาวน$โหลดจากเอไอเอ เว็ปไซต$
ที่ AIA.CO.TH
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่คู&มือประกันชีวิต อุบัติเหตุ ทุพพลภาพ โรครายแรง และสุขภาพกลุ&ม
Q : ช+องทางที่ผูถือหน+วยลงทุนสามารถสอบถามขอมูลเกี่ยวกับประกันชีวิตและประกันสุขภาพ
A : ผูถือหน&วยลงทุนสามารถติดต&อสอบถามแผนคุมครองสุขภาพไดที่ บริษัท เอไอเอ จํากัด
หมายเลขโทรศัพท$ 02-783-6248
Q : ช+องทาง Digital ที่ผูถือหน+วยลงทุนสามารถตรวจสอบสิทธิความคุมครองผลประโยชน?ดวยตนเอง
A : ผูถือหน&วยลงทุนสามารถติดต&อกับทางบริษัทประกันได ดังนี้
- เว็บไซต$สําหรับผูถือหน&วยลงทุนตรวจสอบขอมูลส&วนบุคคล E-Benefit www:http://gmd.aia.co.th
- ขอมูลผลประโยชน$
- ขอมูลการเคลมสินไหม
- ดาวน$โหลดคู&มือ,สถานพยาบาล
- มีระบบลงทะเบียนอัตโนมัติ (ขอขอมูลอีเมล$ผูถือหน&วยลงทุน)
- Mobile Application สําหรับผูถือหน&วยลงทุนตรวจสอบขอมูลส&วนบุคคล
ขันตอนการติ ด ตัง “ AIA Employee Care / AIA TH
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Q : ความคุมครองตามแผนประกันชีวิตและสุขภาพของกองทุน ยกเวนความคุมครองกรณีใดบาง
A : บริษัทประกันจะไม&จ&ายผลประโยชน$ตามขอยกเวนที่กรมธรรม$ประกันกําหนด ในกรณีต&อไปนี้
1. ประกันชีวิต
- การฆ&าตัวตายในป-แรกที่ทําประกัน
- การถูกฆ&าตายโดยผูรับผลประโยชน$
2. สัญญาเพิ่มเติมการประกันสุขภาพกลุ+มค+ารักษาในโรงพยาบาล (ผูปrวยใน) และนอกโรงพยาบาลกรณีผูปrวยใน
-

-

การเจ็บปˆวยหรือการบาดเจ็บที่เป]นอยู&ก&อนแลว โดยผูเอาประกันไดรับการรักษา การวินิจฉัยโรค การ
ปรึกษาหรือการสั่งจ&ายยาใหในระหว&างเวลา 90 วัน ก&อนวันที่กรมธรรม$เริ่มมีผลบังคับ เวนแต&สมาชิกผูเอา
ประกันที่เจ็บปˆวยดังกล&าวไดเอาประกันไวตามสัญญาเพิ่มเติมนี้มาเป]นเวลา 12 เดือนติดต&อกันแลว
การทํารายร&างกายตนเอง หรือจงใจก&อใหเกิดการบาดเจ็บแก&ตนเอง หรือการพยายามกระทําเช&นว&านั้น
สงครามไม&ว&าจะประกาศหรือไม&ก็ตาม การนัดหยุดงาน การจลาจล การก&อการราย สงครามกลางเมือง
การปฏิวัติหรือการปฏิบัติการเยี่ยงสงครามใด ๆ
การเขาเป]นทหารประจํา การในกองทัพ ไม&ว&า จะเป]นเวลาที่ มีการประกาศสงครามหรือ ไม& ก็ตาม หรือ
ในขณะที่ปฏิบัติตามคาสั่งใหปฏิบัติการเยี่ยงสงคราม หรือในการพิทักษ$ความสงบเรียบรอยของบานเมือง
บริษัทจะคืนเบี้ยประกันส&วนที่ไม&ไดใหความคุมครอง
ขณะที่ผูเอาประกันก&ออาชญากรรม หรือขณะถูกจับกุม หรือ หลบหนีการจับกุม เนื่องจากการกระทํ า
ความผิดทางอาญาโดยเจตนา เวนแต&เป]นความผิดลหุโทษ หรือความผิดอันยอมความกันได
การตั้งครรภ$ แทงบุตรทําแทง การคลอดบุตร โรคแทรกซอนจากการตั้งครรภ$ การแกไขป*ญหาการมีบุตร
ยาก (รวมถึงการสืบวิเคราะห$และการรักษา) การทําหมัน และการคุมกําเนิด
การรักษาโรค หรืออาการหยุดหายใจขณะหลับ การรักษาความผิดปกติข องการนอนหลับ โรคจิตเภท
สภาวะจิตใจหรือประสาทผิดปกติ โรคไมเกรน การรักษาโรคพิษสุราเรื้อรัง หรือติดยาเสพติดใหโทษ หรือ
การเจ็บปˆวยอันเนื่องมาจากโรคดังกล&าว หรืออุบัติเหตุจากการใชยา โรคติดต&อซึ่งตองถูกแยกออกหรืออยู&
ในเขตกักกันโรคตามกฎหมาย
ป*ญหาเกี่ยวกับสายตาสั้น ยาว หรือเอียง ค&าใชจ&ายสาหรับอุปกรณ$เพื่อช&วยในการมองเห็น หรือการรักษา
ความผิดปกติของการมองเห็น ยกเวนในกรณีจําเป]นอันเนื่องจากการบาดเจ็บโดยอุบัติเหตุ
การผ&าตัดเสริมสวยหรือศัลยกรรมตกแต&ง หรือ การผ&าตัดอั นมี ลักษณะเลือ กได หรือผ&าตัดเพื่อแกไขสิ่ ง
ผิดปกติอันเนื่องมาแต&กําเนิด
การรักษาโรคหรือผ&าตัดเกี่ยวกับฟ*น ยกเวน ในกรณีจําเป]นอันเนื่องจากการบาดเจ็บโดยอุบัติเหตุ แต&ไม&
รวมถึง การทําฟ*นปลอม การครอบฟ*น และการรักษารากฟ*น
การตรวจสุ ข ภาพทั่ ว ไป การพั ก ฟ•Ž น หรื อ การรั ก ษาโดยวิ ธี ใ หพั ก อยู& เ ฉยๆ การรั ก ษาเพื่ อ การฟ•Ž น ฟู
การตรวจวิเคราะห$เพื่อหาสาเหตุใด ๆ ที่ไม&เกี่ยวของโดยตรงกับการเขารักษาในโรงพยาบาล การตรวจ
วินิจฉัยความบาดเจ็บหรือเจ็บปˆวย การรักษา หรือตรวจวิเคราะห$เพื่อหาสาเหตุซึ่งไม&ใช&ความจําเป]นทาง
การแพทย$ หรือไม&เป]นไปตามมาตรฐานทางการแพทย$ การใหบริการอํานวยความสะดวกที่มิใช&เป]นการ
รักษาอาการเจ็บปˆวย หรือบาดเจ็บ เช&น การใชโทรทัศน$ วิทยุ และอื่น ๆ ที่คลายคลึงกัน

กรณีผูปrวยนอก (เพิ่มเติมจากกรณีผูปrวยใน)
- ยาที่ซื้อโดยปราศจากใบสั่งจากแพทย$
- การตรวจวัดสายตา การประกอบแว&นตา เลนส$สัมผัส (CONTACT LENSES) หรืออุปกรณ$ช&วยการไดยิน
การรักษาเหงือกอักเสบ การรักษาช&องปาก
- ความผิดปกติที่เกี่ยวกับการทํางานของร&างกาย โดยไม&มีพยาธิสภาพแสดงใหเห็นรวมทั้งอาการทองผูก
อาหารไม&ย&อย ทองอืด เบื่ออาหาร
- การเรียกรองการจ&ายเงินชดเชย ที่มิไดส&งใบเสร็จรับเงิน และ/หรือ ใบเรียกเก็บเงินใหบริษัทภายใน 3
เดือน (สามเดือน) นับแต&วันที่ค&าใชจ&ายดังกล&าวเกิดขึ้น
หนา 22

Q: กรณีใดบางที่ผูถือหน+วยลงทุนเปOนผูชําระเงินค+ารักษาพยาบาลไปก+อน แลวจึงนําใบเสร็จรับเงินและใบรับรอง
แพทย?มาเบิกจากบริษัทประกัน
A: กรณีที่ผูถือหน&วยลงทุนเป]นผูชําระเงินค&ารักษาพยาบาลไปก&อน
- ผูถือหน&วยลงทุนไม&ไดถือบัตรประกันสุขภาพกลุ&ม
- ผูถือหน&วยลงทุนไม&ไดเขาในโรงพยาบาลคู&สัญญาของเอไอเอ
Q: ผูลงทุนจะตองชําระค+ารักษาพยาบาลไปก+อนแลวส+งใบเสร็จใบรับรองแพทย?ฉบับจริง พรอมสําเนาบัตรประกัน
สุขภาพ โดยส+งไปรษณีย?ลงทะเบียน ระบุ
A: ผูลงทุนสามารถส&งเอกสารสําหรับเบิกค&ารักษาพยาบาลมาไดที่
- แผนกการขายประกันกลุ&มช&องทางตรง ฝายธุรกิจองค$กร
บริษัท เอไอเอ จํากัด
ชั้น 18 เอไอเอ ทาวเวอร$ 2
เลขที่ 181 ถนนสุรวงศ$ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
(เอกสารเคลมประกันกลุ&ม)

หนา 23

หนังสือชี้ชวนส(วนสรุปขอมูลสําคัญ

ขอมูล ณ วันที่ 11 มกราคม 2562

กองทุนเปด แอล เอช หุนปนผล พลัส

LH EQUITY DIVIDEND PLUS FUND (LHEQDPLUS)

บริษัทหลักทรัพย?จัดการกองทุน
แลนด? แอนด? เฮาส? จํากัด

(ชนิดจ(ายเงินปนผล : LHEQDPLUS-D)
กองทุนรวมตราสารทุน
กองทุนที่ลงทุนแบบไม(มีความเสี่ยงต(างประเทศ

การเขาร(วมการต(อตานทุจริต: ไดรับการรับรอง CAC
เปOนกองทุนที่ผูถือหน(วยลงทุนที่มีมูลค(าเงินลงทุนรวมตั้งแต( 150,000 บาท ขึ้นไปมีสิทธิไดรับความคุมครองประกันชีวิตและสุขภาพ
โดยบลจ. เปOนผูรับภาระการชําระเบี้ยประกันที่ไดรับความคุมครองทั้งหมด โดยรวมอยู(ในค(าธรรมการจัดการของกองทุนรวม

คุณกําลังจะลงทุนอะไร?
กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร?
คุณตองระวังอะไรเปOนพิเศษ?
สัดส(วนของประเภททรัพย?สินที่
ค(าธรรมเนียม
ผลการดําเนินงาน
ขอมูลอื่น ๆ

การลงทุนในกองทุนรวมไม(ใช(การฝากเงิน
ผูลงทุนควรศึกษารายละเอียดของกองทุนอย(างละเอียดถี่ถวนก(อนตัดสินใจลงทุน
หากมีขอสงสัยหรือตองการขอมูลเพิ่มเติม โปรดติดต(อบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
หนา 1

คุณกําลังจะลงทุนอะไร?
นโยบายการลงทุน:
กองทุนจะนําเงินลงทุนที่ระดมไดไปลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย$แห&งประเทศไทย โดยจะเนน
ลงทุนในหุนที่มีประวัติการจ&ายเงินป*นผล และมีแนวโนมการจ&ายเงินป*นผลที่ดี โดยเฉลี่ยในรอบป-บัญชีไม&นอยกว&ารอยละ 80 ของ
มูลค&าทรัพย$สินสุทธิของกองทุนรวม โดยมีหลักเกณฑ$การคัดเลือกหลักทรัพย$ดังนี้
1. ประวัติการจ&ายเงินป*นผลในอดีตยอนหลังอย&างนอย1-3 ป- และ/หรือแนวโนมการจ&ายเงินป*นผลในอนาคต และ/หรือ
2. ผลประกอบการในอดีต และ/หรือผลประกอบการป*จจุบัน และ/หรือแนวโนมการเติบโตในอนาคต
โดยจะมีการพิจารณาเลือกลงทุนใหสอดคลองตามเกณฑ$ที่กําหนด และพิจารณาปรับหลักทรัพย$ที่ลงทุนใหสอดคลองกับสภาวะ
เศรษฐกิจของประเทศ
กลยุทธ?การบริหารกองทุน :
กองทุนเป?ด LHEQDPLUS มุ&งหวังใหผลประกอบการสูงกว&าดัชนีชี้วัด (Active Management)
“ผูลงทุนควรศึ กษาและทํ า ความเขาใจเกี่ย วกับ ป*จจั ย ความเสี่ ยงของกองทุนไดในเนื้อหาส& วน “คําอธิบายเพิ่ ม เติม ” หัวขอ
“สรุปสาระสําคัญของกองทุนหลัก” ในส&วนทายของเอกสารฉบับนี้

กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร?
ผูลงทุนที่สามารถรับความผันผวน ของราคาหุนที่กองทุนรวมไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น หรือลดลงจนต่ํากว&ามูลค&า
ที่ลงทุนและทําใหขาดทุนได
ผูที่สามารถลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวที่ดีกว&าการลงทุนในตราสารหนี้ทั่วไป
เหมาะกับผูลงทุนที่มีมูลค&าการลงทุนรวมตั้งแต& 150,000 บาทขึ้นไป และตองการไดรับ สิทธิความคุมครองสิทธิประโยชน$
ประกันชีวิต และความคุมครองดานประกันสุขภาพ โดยมีแผนความคุมครองตามมูลค&าเงินลงทุน ทั้งนี้ สิทธิในการไดรับความ
คุมครองตามกรมธรรม$ตองเป]นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทจัดการกําหนด ผูถือหน&วยลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจาก
เอกสารแนบทายหนังสือชี้ชวนส&วนสรุปขอมูลสําคัญ
ชนิ ด จ& ายเงิ น ป*น ผล (LHEQDPLUS-D) เหมาะสํ าหรั บ ผู ลงทุ น ประเภทนิติบุ คคล/สถาบั น เป? ด โอกาสใหผู ลงทุน รับ รายได
สม่ําเสมอจากเงินป*นผล รวมถึงมีสิทธิไดรับสิทธิพิเศษทางภาษีหากปฏิบัติเป]นไปตามเกณฑ$/เงื่อนไขที่กรมสรรพากรกําหนด

กองทุนรวมนีไ้ ม(เหมาะกับใคร
ผูลงทุนที่เนนการไดรับผลตอบแทนในจํานวนเงินที่แน&นอน หรือรักษาเงินตนใหอยู&ครบ

ทําอย(างไรหากยังไม(เขาใจนโยบาย และความเสี่ยงของกองทุนนี้
อ(านหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม หรือสอบถามผูสนับสนุนการขายและบริษัทจัดการ
อย(าลงทุนหากไม&เขาใจลักษณะและความเสี่ยงของกองทุนรวมนี้ดีพอ
หนา 2

คุณตองระวังอะไรเปOนพิเศษ?
คําเตือนที่สําคัญ:
ผูลงทุนควรศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขการลงทุนในกองทุนรวมควบประกันเพื่อใหไดรับสิทธิประโยชน$และความคุมครอง
ตามกรมธรรม$
เป]นกองทุนที่ผูลงทุนที่มีมูลค&าการลงทุนรวมตั้งแต& 150,000 บาทขึ้นไป โดยบริษัทจัดการเป]นผูรับภาระค&าเบี้ยประกันทั้งหมด
จึงจะมีสิทธิไดรับความคุมครองสิทธิประโยชน$ประกันชีวิต และความคุมครองดานประกันสุขภาพ โดยมีแผนความคุมครอง
ตามมูลค&าเงินลงทุน ทั้งนี้ สิทธิในการไดรับความคุมครองตามกรมธรรม$ตองเป]นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทจัดการกําหนด ผูถือ
หน&วยลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากเอกสารแนบทายหนังสือชี้ชวนส&วนสรุปขอมูลสําคัญ
ผูถือหน&วยลงทุนมีสิทธิไดรับความคุมครองสิทธิประโยชน$ประกันชีวิต และความคุมครองดานประกันสุขภาพ ภายใตเงื่อนไขที่
ระบุในกรมธรรม$ประกันชีวิตและประกันสุขภาพ ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงวิธิการและเงื่อนไขของ
สิทธิประโยชน$ความคุมครองตามหลักเกณฑ$ เงื่อนไขที่กฎหมายกําหนด เงื่อนไขกรมธรรม$ค&าใชจ&ายเบี้ยประกัน บริษัทประกัน
หรือเงื่อนไขอื่นใด รวมถึงยกเลิกสิทธิประโยชน$ความคุมครองชีวิตและสุขภาพ หากบริษัทจัดการเห็นว&าจะไม&เกิดประโยชน$ต&อ
ผูลงทุนโดยรวมหรือมีผลกระทบต&อกองทุนรวมหรือบริษัทจัดการในอนาคต
เงื่อนไขการเริ่มรับความคุมครอง
• ในช&วงการเสนอขายครั้งแรก หากมีผูถือหน&วยลงทุนที่มีคุณสมบัติไดรับสิทธิความคุมครองตามกรมธรรม$ไม&ถึง 100 ราย
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเลื่อนรอบความคุมครองตามกรมธรรม$ประกันชีวิตและสุขภาพ หรือปฏิเสธการใหความคุมครอง
ตามกรมธรรม$ประกันชีวิตและสุขภาพ และหากภายหลังการเสนอขายครั้งแรก มีผูถือหน&วยลงทุนที่มีคุณสมบัติไดรับสิทธิ
ความคุมครองตามกรมธรรม$เพิ่มขึ้นจนถึง 100 ราย ผูถือหน&วยลงทุนดังกล&าวก็จะไดรับสิทธิการคุมครองตามเงื่อนไขที่
กําหนด
• ในช&วงการเสนอขายครั้งแรก หากมีผูถือหน&วยลงทุนที่มีคุณสมบัติไดรับสิทธิความคุมครองตามกรมธรรม$ครบ 100 ราย
และต&อมาภายหลังการเสนอขายครั้งแรก มีผูถือหน&วยลงทุนที่มีคุณสมบัติไดรับสิทธิความคุมครองตามกรมธรรม$ลดลงต่ํา
กว&า 100 ราย ผูถือหน&วยลงทุนเดิมยังคงไดรับสิทธิคุมครองตามเงื่อนไขที่กําหนด
ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหน&วยลงทุนที่ไดรับ ผลกระทบทราบล&วงหนา อย&างนอย 30 วัน โดยในช&วงเวลาดัง กล& าว
ครอบคลุมระยะเวลาการเป?ดรับซื้อคืนอย&างนอย 1 ครั้ง และในการรับซื้อคืนในช&วงเวลาดังกล&าว บริษัทจัดการจะเป?ดใหผูถือ
หน&วยลงทุนสามารถขายคืนหน&วยลงทุนโดยไม&คิดค&าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน&วยลงทุน (exit without fee)
บริษัทจัดการอาจพิจารณาสิทธิประโยชน$ดานการประกันชีวิตและสุขภาพทุก ๆ ป- หากบริษัทจัดการเห็นว&าสิทธิประโยชน$ดาน
การประกันชีวิตและสุขภาพจะไม&เกิดประโยชน$ต&อผูลงทุนโดยรวม หรือมีผลกระทบต&อกองทุนรวมในอนาคต บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง หรือเพิ่มเติมเงื่อนไขของสิทธิประโยชน$ความคุมครอง เงื่อนไขกรมธรรม$ บริษัทประกัน
หรือเงื่อนไขใด ตามหลักเกณฑ$ที่กฎหมายกําหนด รวมถึงยกเลิกสิทธิประโยชน$ความคุมครองชีวิตและสุขภาพหรือยกเลิ ก
กองทุน โดยถือว&าไดรับความเห็นชอบจากผูถือหน&วยลงทุนแลว โดยบริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหน&วยลงทุนทราบล&วงหนาไม&
นอยกว&า 30 วัน หรือครอบคลุมระยะเวลาการเป?ดรับคําสั่ง ซื้อคืนหน&วยลงทุนอย&างนอย 1 ครั้ง และในการรับ ซื้อคืนใน
ช&วงเวลาดังกล&าว บริษัทจัดการจะเป?ดใหผูถือหน&วยลงทุนสามารถขายคืนหน&วยลงทุนโดยไม&คิดค&าธรรมเนียมการรับซื้อคืน
หน&วยลงทุน (Exit without fee)
กองทุนอาจลงทุนหรือมีไวซึ่งตราสารหนี้ที่มีอันดับความน&าเชื่อถือต่ํากว&าที่สามารถลงทุนได (Non – investment grade)
และตราสารหนี้ที่ไม&ไดรับการจัดอันดับความน&าเชื่อถือ (Unrated) รวมทั้งตราสารทุนที่ไม&ไดจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย$
(Unlisted Securities) ผูลงทุนอาจมีความเสี่ยงที่สูงขึ้นมากกว&ากองทุนรวมทั่วไป เช&น ความเสี่ยงจากการผิดนัดชําระหนี้ของ
ผูออกตราสาร หรือ ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล&องของตราสาร เป]นตน

หนา 3

แผนภาพแสดงตําแหน(งความเสี่ยงของกองทุนรวม
เสี่ยงปานกลาง
ค(อนขางสูง

เสี่ยงปานกลาง
ค(อนขางต่ํา

เสี่ยงต่ํา

3 4

2

5

เสี่ยงสูง
6

7

1

เสี่ยงสูงมาก

8
LHEQDPLUS

สูง

ต่ํา
โอกาสขาดทุนเงินตน

ปจจัยความเสี่ยงที่สําคัญ
ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย?
< 5%

5-10%

10-15%

15-20%

> 25%

ต่ํา

สูง

ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุนในผูออกรายใดรายหนึ่ง
ความผั
าเนินงาน (SD) 20%-50%
≤ 10%นผวนของการดํ
10%-20%

50%-80%

> 80%

ต่ํา

สูง

ความเสี่ยงของลักษณะหุนที่กองทุนเนนลงทุน
General

ต่ํา

Large Cap

Mid / Small

Sector

สูง
*คุณสามารถดูขอมูลเพิ่มเติมไดที่ www.lhfund.co.th

หนา 4

สัดส(วนของประเภททรัพย?สินที่ลงทุน
รายละเอียดทรัพย?สินที่กองทุนลงทุน

*ยังไม&ไดลงทุนจริง จึงยังไม&มีขอมูล*

ชื่อทรัพย?สินที่ลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก
*ยังไม&ไดลงทุนจริง จึงยังไม&มีขอมูล*

*คุณสามารถดูขอมูลเพิ่มเติมไดที่ www.lhfund.co.th

หนา 5

ค(าธรรมเนียม
* ค&าธรรมเนียมมีผลกระทบต&อผลตอบแทนที่คุณจะไดรับ
ดังนั้น คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บค&าธรรมเนียมดังกล&าวก&อนการลงทุน *

ค(าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต(อปZของ NAV)
สูงสุดไม&เกิน, 6.00%

6.000%
5.000%
4.500%

ค&าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริง
(% ต&อป-ของ NAV)

4.000%
3.500%
3.000%
2.500%

สูงสุดไม&เกิน, 2.50%

2.000%
1.500%

สูงสุดไม&เกิน,
1.50%

เก็บจริง, 1.3375%

เก็บจริง, 2.4289%

สูงสุดไม&เกิน,
1.90%

(ยังไม&รวมค&าใชจ&าย อื่นๆ )

ค(าใชจ(ายอื่น

รวมค(าใชจ(าย

เก็บจริง, 1.0700%

1.000%
0.500%

สูงสุดไม&เกิน, 0.10%

0.000%

เก็บจริง, 0.0214%

การจัดการ

ผูดูแล
ผลประโยชน?

นายทะเบียน

หมายเหตุ:
1) ค&าธรรมเนียมดังกล&าวขางตนเป]นอัตราที่รวมภาษีมูลค&าเพิ่ม หรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใด ในทํานองเดียวกันนี้
2) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการที่จะปรับเพิ่มอัตราค&าธรรมเนียมหรือค&าใชจ&ายขางตนโดยไม&ถือว&าเป]นการแกไข
เพิ่มเติมโครงการจัดการในอัตราไม&เกินรอยละ 5 ของอัตราค&าธรรมเนียมหรือค&าใชจ&าย
ทั้งนี้ เป]นไปตามที่ระบุไวในรายละเอียดโครงการและตามหลักเกณฑ$ที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
3) ค&าธรรมเนียมค&าใชจ&ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม เมื่อรวมกันทั้งหมดแลว ตองไม(เกินอัตรารอยละ 6.00 ต(อปZของ
มูลค(าทรัพย?สินสุทธิของกองทุนรวม
* ทั้งนี้ ค&าธรรมเนียมการจัดการดังกล&าว รวมถึงค&าใชจ&ายในการชําระเบี้ยประกันชีวิตและสุขภาพ ซึ่งประมาณการอัตราส&วนค&าเบี้ย
ประกันต&อค&าธรรมเนียมการจัดการเบื้องตน ประมาณรอยละ 97.33 ของค&าธรรมเนียมการจัดการที่เรียกเก็บจริง ทั้งนี้ อัตราส&วน
ดังกล&าวคํานวณจากการประมาณการจํานวนผูถือหน&วยลงทุน มูลค&าเงินลงทุน ระยะเวลาการถือครองหน&วยลงทุน และ ค&าเบี้ย
ประกันจ&าย ทําใหอัตราส&วนดังกล&าวอาจเปลี่ยนแปลงได ตามจํานวนผูถือหน&วยลงทุนและค&าเบี้ยประกันที่จ&ายจริงในอนาคต โดย
เป]นไปตามหลักเกณฑ$และเงื่อนไขในหนังสือชี้ชวนส&วนโครงการ
หนา 6

ค(าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผูถือหน(วย (% ของมูลค(าซื้อขาย)
รายการ

สูงสุดไม(เกิน

เก็บจริง

เสนอขายครั้งแรก (IPO)

2.50%

1.00%

ภายหลังการเสนอขายครั้งแรก

2.50%

1.00%

ค(าธรรมเนียมการรับซื้อคืน

2.50%

ยกเวน

ค(าธรรมเนียมการขาย

ค(าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน
ค(าธรรมเนียมสับเปลี่ยนเขา

ยกเวน

2.50%

(แต&ตองเสียค&าธรรมเนียมการขาย)

ค(าธรรมเนียมสับเปลี่ยนออก
ค(าธรรมเนียมการโอนหน(วยลงทุน

2.50%
ตามอัตราที่นายทะเบียนกําหนด

ยกเวน
(แต&ตองเสียค&าธรรมเนียมการรับซื้อคืน)

200 บาทต&อรายการ

หมายเหตุ:
1) ค&าธรรมเนียมดังกล&าวขางตน อาจเรียกเก็บจากผูลงทุนแต&ละกลุ&มหรือแต&ละรายไม&เท&ากัน ขึ้นอยู&กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
2) กรณีสับเปลี่ยนหน&วยลงทุน บริษัทจัดการอาจยกเวนไม&เรียกเก็บค&าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน&วยลงทุน
สําหรับการสับเปลี่ยนหน&วยลงทุนระหว&างกองทุนรวมภายใตการจัดการของบริษัทจัดการ แต&จะมีการเรียกเก็บ
ค&าธรรมเนียมการขายและรับซื้อคืนหน&วยลงทุนตามอัตราที่บริษัทจัดการกําหนด
3) ค&าธรรมเนียมดังกล&าวขางตนรวมภาษีมูลค&าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแลว

ผลการดําเนินงานในอดีต
* ผลการดําเนินงานในอดีต มิไดเป]นสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต *
ตัวชี้วัดของกองทุน (Benchmark):
กองทุนนี้จะเปรียบเทียบดัชนีตัวชี้วัดกับดัชนีผลตอบแทนรวม SET High Dividend 30 Index
(SETHD Total Return Index)

ประเภทกองทุนรวมเพื่อใชเปรียบเทียบผลการดําเนินงาน ณ จุดขาย คือ Equity General
หนา 7

ขอมูลอื่น ๆ
นโยบายการจ(ายเงินปนผล
ผูดูแลผลประโยชน?
วันเสนอขายครั้งแรก (IPO)
วันที่จดทะเบียน
อายุโครงการ
จํานวนเงินทุนโครงการ
ซื้อและขายคืนหน(วยลงทุน

รายชื่อผูจัดการกองทุน

ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
ติดต(อสอบถามรับหนังสือชี้ชวน
รองเรียน

มี จ&ายไม&เกินป-ละ 12 ครั้ง
ธนาคารไทยพาณิชย$ จํากัด (มหาชน)
ระหว&างวันที่ 17 - 29 มกราคม 2562
บริษัทจะจดทะเบียนกองทรัพย$สินเป]นกองทุนรวม ภายหลังจากการเสนอขายครั้งแรก
ไม&กําหนดอายุโครงการ
2,000 ลานบาท
วันทําการซื้อ :
ระหว(างการเสนอขายครั้งแรก (IPO)* : ระหว&างวันที่ 17 – 29 มกราคม 2562
ตั้งแต&เวลา 08.30 – 15.30น.
ภายหลังการเสนอขายครั้งแรก
: ทุกวันทําการตั้งแต&เวลา 08.30 – 15.30น.
* โดยวันสุดทายของการเสนอขายครั้งแรก (IPO) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิรับเงินค&าจองซื้อ
เป]นเงินโอนเท&านั้นภายในเวลา 15.30 น. อนึ่ง ผูถือหน&วยลงทุนสามารถส&งคําสั่งสับเปลี่ยน
หน&วยลงทุนจากกองทุ นตนทาง อันไดแก& กองทุนเป?ด แอล เอช ตลาดเงิน (LHMM) และ
กองทุ นเป? ด แอล เอช ตราสารหนี้ ร ะยะสั้ น พลั ส (LHSTPLUS) เพื่ อ ซื้ อ หน& ว ยลงทุ น
ของกองทุนนี้ (สับเปลี่ยนเขา หรือการขายหน&วยลงทุนกองทุนตนทางเพื่อซื้อหน&วยลงทุ น
ของกองทุ น นี้ ) ในช& ว งเสนอขายครั้ ง แรก (IPO) ได ทั้ ง นี้ บริ ษั ท จั ด การอาจกํ า หนด
หรือเปลี่ ยนแปลงรายชื่อ กองทุนตนทางนี้ ใ นภายหลั งได เวนแต&บริษั ทจั ดการจะอนุ ญาต
เป]นอย&างอื่น
มูลค&าขั้นต่ําของการซื้อครั้งแรก : 5,000 บาท
มูลค&าขั้นต่ําของการซื้อครั้งถัดไป : 500 บาท
วันทําการขายคืน
วันทําการขายคืนอัตโนมัติ
: ไม&มี
วันทําการขายคืนปกติ
: ทุกวันที่ 25 ของทุกเดือน ตั้งแต&เวลา 08.30 – 15.30น.
(หากวันดังกล&าวตรงกับวันหยุดวันทําการ ใหเลื่อนเป]น
วันทําการถัดไป)
มูลค&าขั้นต่ําของการขายคืน
: 500 บาท
จํานวนหน&วยขั้นต่ําของการขายคืน : 50 หน&วย
ยอดคงเหลือขั้นต่ํา
: ไม&กําหนด
ระยะเวลาการรับเงินค&าขายคืน : ภายใน 5 วันทําการนับแต&วันถัดจากวัน
คํานวณ NAV (ป*จจุบัน T+2 วันทําการหลังจากวันทํารายการขายคืน)
คุณสามารถตรวจสอบมูลค&าทรัพย$สินรายวันไดที่: www.lhfund.co.th
คุณมนชญา รัชตกุล
(เริ่มตั้งแต&วันที่จดทะเบียนกองทุน)
คุณสมิทธ$ ศักดิ์กําจร
(เริ่มตั้งแต&วันที่จดทะเบียนกองทุน)
คุณอานุภาพ โฉมศรี
(เริ่มตั้งแต&วันที่จดทะเบียนกองทุน)
คุณนภาพรรณ จึงจินต$เจริญ
(เริ่มตั้งแต&วันที่จดทะเบียนกองทุน)
คุณภควัต พิสุทธิพันธ$
(เริ่มตั้งแต&วันที่จดทะเบียนกองทุน)
คุณสิทธานต$ สุรเดช
(เริ่มตั้งแต&วันที่จดทะเบียนกองทุน)
ธนาคารแลนด$ แอนด$ เฮาส$ จํากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย$ แลนด$ แอนด$ เฮาส$ จํากัด (มหาชน)
หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน&วยลงทุนที่ไดรับแต&งตั้ง (ถามี)
บริษัทหลักทรัพย?จัดการกองทุน แลนด? แอนด? เฮาส? จํากัด
ที่อยู&: เลขที่ 11 อาคารคิวเฮาส$ สาทร ชั้น 14 ถนนสาทรใต
แขวงทุ&งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท$ : 0-2286-3484 , 0-2679-2155
website : www.lhfund.co.th
email : Marketing@lhfund.co.th
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ขอมูลอื่น ๆ (ต(อ)
ธุรกรรมที่อาจก(อใหเกิดความขัดแยงทาง
ผลประโยชน?

คุณสามารถตรวจสอบธุรกรรมที่อาจก&อใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน$
ไดที่ www.lhfund.co.th

คําอธิบายเพิ่มเติม
ปจจัยความเสี่ยงของกองทุน
ความเสี่ยงจากการดําเนินงานของผูออกตราสาร (Business Risk) : คือความเสี่ยงที่เกิดจากการดําเนินงานของผูออก
ตราสาร หากผลการดําเนินงานหรือฐานะการเงินของผูออกตราสาร รวมทั้งความสามารถในการทํากําไรของผูออก
ตราสารเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งอาจกระทบต&อราคาซื้อขายของตราสาร
ความเสี่ยงจากความสามารถในการชําระหนี้ของผูออกตราสาร (Credit Risk) : คือความเสี่ยงจากการที่บริษัทผูออก
ตราสารไม&สามารถชําระคืนเงินตน และ/หรือดอกเบี้ยไดตามที่กําหนด หรือไม&ครบตามจํานวนที่ไดสัญญาไว
ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร (Market Risk) : คือความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงราคา หรือ
ผลตอบแทนโดยรวมของตราสาร ซึ่งขึ้นอยู&กับป*จจัยต&าง ๆ เช&น แนวโนมของอัตราดอกเบี้ย ความผันผวนของค&าเงิน
ป*จจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจ ผลประกอบการของบริษัทผูออกตราสาร ปริมาณการซื้อขายหุนหรือตราสารหนี้ เป]นตน
ซึ่งส&งผลใหราคาตราสารที่กองทุนไดลงทุนไวอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลงไดตลอดเวลา
ความเสี่ ย งจากการขาดสภาพคล& อ งของตราสาร (Liquidity Risk) : คือความเสี่ ยงที่ เกิด จากการไม& สามารถขาย
ตราสารไดในช&วงเวลาที่ตองการหรืออาจไม&ไดราคาตามที่คาดหวังเอาไว

การลงทุนในหน(วยลงทุนไม(ใช(การฝากเงิน รวมทั้งไม(ไดอยู(ภายใตความคุมครองของสถาบันคุมครองเงินฝาก
จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผูลงทุนอาจไม(ไดรับเงินลงทุนคืนเต็มจํานวน
ไดรับอนุมัติจัดตั้ง และอยู(ภายใตการกํากับดูแลของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
การพิจารณาร(างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน(วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิไดเปOนการแสดงว(าสํานักงาน
ก.ล.ต. ไดรั บ รองถึ ง ความถู ก ตองของขอมู ล ในหนั ง สื อ ชี้ ช วนของกองทุ น รวม หรื อ ไดประกั น ราคาหรื อ
ผลตอบแทนของหน(วยลงทุนที่เสนอขายนั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวมไดสอบทานขอมูลในหนังสือชี้ชวน
ส(วนสรุปขอมูลสําคั ญ ณ วันที่ 11 มกราคม 2562 แลวดวยความระมัดระวังในฐานะผูรั บผิดชอบในการ
ดําเนินการของกองทุนรวมและขอรับรองว(าขอมูลดังกล(าวถูกตองไม(เปOนเท็จ และไม(ทําใหผูอื่นสําคัญผิด
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ขอมูลสิทธิประโยชน?การประกันชีวิตและสุขภาพ
สําหรับผูถือหน&วยลงทุนกองทุนเป?ด แอล เอช หุนป*นผล พลัส (LHEQDPLUS) ของบริษัทหลักทรัพย$จัดการกองทุน แลนด$ แอนด$ เฮาส$
จํากัด จะไดรับความคุมครองประกันชีวิตและสุขภาพของบริษัท เอไอเอ จํากัด ตามที่กรมธรรม$กําหนด ดังนี้
1. คุณสมบัติของผูมีสิทธิเอาประกัน
• เป]นบุคคลธรรมดา
• เป]นผูถือหน&วยลงทุนที่อยู&ในทะเบียนรายชื่อผูถือหน&วยลงทุนโดยถือครองหน&วยลงทุนที่มีมูลค&าการลงทุนรวมตั้งแต& 150,000
บาท ขึ้นไป หรือ จํานวนอื่นใดที่บริษัทจัดการจะเปลี่ยนแปลงในอนาคต โดยบริษัทจัดการจะพิจารณามูลค&าเงินลงทุ นตาม
เลขที่บัตรประชาชนของผูถือหน&วยลงทุน
• ตองมีอายุระหว&าง 15-75 ป-บริบูรณ$ (หรือเป]นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทจัดการกําหนด) ในกรณีที่ผูถือหน&วยลงทุนมีอายุตั้งแต& 65
ป-บริบูรณ$ แต&ไม&เกิน 75 ป-บริบูรณ$จะตองกรอกแบบฟอร$มแถลงสุขภาพ และ/หรือดําเนินการตามวิธีการอื่นใดตามเงื่อนไขที่
บริษัทประกันกําหนด
• เป]นบุคคลที่บริษัทประกันถือว&ามีสุขภาพสมบูรณ$แข็งแรง โดยมีสิทธิความคุมครองจะมีผลเมื่อไดรับการอนุมัติ การเอาประกัน
จากบริษัทประกัน
ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติ และเงื่อนไขของผูมีสิทธิเอาประกันตามความเหมาะสม โดยการ
ดําเนินการดังกล&าวบริษัทจัดการจะคํานึงถึงประโยชน$ของกองทุนและผูถือหน&วยลงทุนเป]นสําคัญ โดยถือว&าไดรับมติจากผูถือหน&วย
ลงทุนแลว โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศดังกล&าวที่บริษัทจัดการและผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน&วยลงทุนล&วงหนาไม&นอย
กว&า 30 วัน และจะเป?ดเผยในเว็บไซต$ของบริษัทจัดการ
2. ความคุมครอง
ในกรณีที่ผูถือหน&วยลงทุนเป]นผูมีสิทธิเอาประกัน ผูถือหน&วยลงทุนจะไดรับความคุมครองนับตั้งแต&วันที่เริ่มความคุมครอง หรือ
นับตั้งแต&วันที่ไดรับการอนุมัติการเอาประกันจากบริษัทประกัน
3. ผูถือหน&วยลงทุนจะสิ้นสุดความคุมครอง ในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต&อไปนี้
• เมื่อกรมธรรม$สิ้นสุดผลบังคับ
• เมื่อผูถือหน&วยลงทุนพนสภาพการเป]นผูถือหน&วยลงทุนของกองทุน
• เมื่อผูถือหน&วยลงทุนเสียชีวิต
• เมื่อผูถือหน&วยลงทุนมีอายุเกินกว&าอายุสูงสุดที่กําหนดไวขางตน
• เมื่อผูถือหน&วยลงทุนมีจํานวนเงินลงทุนไม&เป]นไปตามเกณฑ$ที่กําหนดในหนังสือชี้ชวน
• เมื่อผูถือหน&วยลงทุนขาดคุณสมบัติขอใดขอหนึ่งของคุณสมบัติของผูมีสิทธิเอาประกันตามขอ 1.
ทั้งนี้ การสิ้นสุดความคุมครอง ใหเป]นไปตามเงื่อนไขตามป-กรมธรรม$หรือตามรอบระยะเวลาที่บริษัทประกันกําหนด
4. ผูถือหน&วยลงทุนที่มีสิทธิเอาประกันจะไดรับความคุมครองดานประกันชีวิตและสุขภาพ โดยมีรายละเอียดเงื่อนไขและความคุมครอง
ตามกรมธรรม$ประกันภัยกําหนด
5. ผูถือหน&วยลงทุนจะตองยินยอมเป?ดเผยขอมูลส&วนบุคคล อาทิเช&น ชื่อ-นามสกุล ที่อยู& ขอมูลดานสุขภาพ ของผูถือหน&วยลงทุน หรือ
ขอมูลอื่นใดที่เป]นตามที่บริษัทประกันกําหนด ทั้งนี้ หากบริษัทจัดการไม&ไดรับการเป?ดเผยขอมูลใด ๆ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิใน
การปฏิเสธการไดรับความคุมครองตามกรมธรรม$ประกันชีวิตและสุขภาพดังกล&าว
สิทธิประโยชน$ของผูถือหน&วยลงทุนที่ไดรับตามกรมธรรม$ดังกล&าว บริษัทจัดการไดจัดใหเพื่อความคุมครองผูถือหน&วยลงทุนและเพื่อเป]น
ประโยชน$ในดานการเสริมสรางความมั่นคงของชีวิตและสุขภาพ โดยบริษัทจัดการเป]นผูรับภาระการชําระเบี้ยประกันที่ไ ดรับความ
คุมครองทั้งหมด โดยรวมอยู&ในค&าธรรมเนียมการจัดการ
ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาสิทธิประโยชน$ดานการประกันชีวิตและสุขภาพทุก ๆ ป- หากบริษัทจัดการเห็นว&าสิทธิประโยชน$ ดาน
การประกันชีวิตและสุขภาพจะไม&เกิดประโยชน$ต&อผูลงทุนโดยรวม หรือมีผลกระทบต&อกองทุนรวมในอนาคต บริษัทจัดการขอสงวน
สิทธิในการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง หรือเพิ่มเติมเงื่อนไขของสิทธิประโยชน$ความคุมครอง เงื่อนไขกรมธรรม$ บริษัทประกัน หรือเงื่อนไข
ใด ตามหลักเกณฑ$ที่กฎหมายกําหนด รวมถึงยกเลิกสิทธิประโยชน$ความคุมครองชีวิตและสุขภาพหรือยกเลิกกองทุน โดยถือว&าไดรับ
ความเห็นชอบจากผูถือหน&วยลงทุนแลว โดยบริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหน&วยลงทุนทราบล&วงหนาไม&นอยกว&า 30 วัน และครอบคลุม
ระยะเวลาการเป?ดรับคําสั่งซื้อคืนหน&วยลงทุนอย&างนอย 1 ครั้ง และในการรับซื้อคืนในช&วงเวลาดังกล&าว บริษัทจัดการจะเป?ดใหผูถือ
หน&วยลงทุนสามารถขายคืนหน&วยลงทุนโดยไม&คิดค&าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน&วยลงทุน (Exit without fee)
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เงื่อนไขการเริ่มรับความคุมครอง
• ในช&วงการเสนอขายครั้งแรก หากมีผูถือหน&วยลงทุนที่มีคุณสมบัติไดรับสิทธิความคุมครองตามกรมธรรม$ไม&ถึง 100 ราย
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเลื่อนรอบความคุมครองตามกรมธรรม$ประกันชีวิตและสุขภาพ หรือปฏิเสธการใหความคุมครอง
ตามกรมธรรม$ประกันชีวิตและสุขภาพ และหากภายหลังการเสนอขายครั้งแรก มีผูถือหน&วยลงทุนที่มีคุณสมบัติไดรับสิ ทธิ
ความคุมครองตามกรมธรรม$เพิ่มขึ้นจนถึง 100 ราย ผูถือหน&วยลงทุนดังกล&า วก็จะไดรับสิทธิการคุมครองตามเงื่อ นไขที่
กําหนด
• ในช&วงการเสนอขายครั้งแรก หากมีผูถือ หน&วยลงทุนที่มีคุณสมบัติไดรั บสิทธิความคุ มครองตามกรมธรรม$ครบ 100 ราย
และต&อมาภายหลังการเสนอขายครั้งแรก มีผูถือหน&วยลงทุนที่มีคุณสมบัติไดรับสิทธิความคุมครองตามกรมธรรม$ลดลงต่ํากว&า
100 ราย ผูถือหน&วยลงทุนเดิมยังคงไดรับสิทธิคุมครองตามเงื่อนไขที่กําหนด
ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหน&วยลงทุนที่ไดรับผลกระทบทราบล&วงหนา อย&างนอย 30 วัน โดยในช&วงเวลาดังกล&าวครอบคลุม
ระยะเวลาการเป?ดรับซื้อคืนอย&างนอย 1 ครั้ง และในการรับซื้อคืนในช&วงเวลาดังกล&าว บริษัทจัดการจะเป?ดใหผูถือหน&วยลงทุนสามารถ
ขายคืนหน&วยลงทุนโดยไม&คิดค&าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน&วยลงทุน (exit without fee)
วันที่กรมธรรม$มีผลบังคับ หมายถึง ตั้งแต&วันที่ 1 ของเดือนถัดไปนับจากวันจดทะเบียนกองทุน (หรือวันที่ระบุไวในกรมธรรม$)
วันที่เริ่มความคุมครอง หมายถึง วันที่กรมธรรม$มีผลบังคับหรือวันที่บริษัทประกันอนุมัติใหความคุมครอง หรือ เปลี่ยนแปลงแผนความ
คุมครองใหกับผูถือหน&วยลงทุน
ระยะเวลาความคุมครอง หมามถึง วันที่เริ่มความคุมครอง ถึงวันสิ้นสุดความคุมครอง ซึ่งจะไม&เกินวันที่กรมธรรม$ยังใหความคุมครองอยู&
เงื่อนไขวันเริ่มคุมครอง
• กรณีผูถือหน&วยลงทุนทํารายการซื้อภายในวันที่ 25 ก&อนเวลา 15.30 น. ของเดือนนั้น ๆ วันไดรับสิทธิคุมครอง คือ วันที่ 1 ของ
เดือนถัดจากเดือนที่ลงทุน
• กรณีผูถือหน&วยลงทุนทํารายการซื้อภายหลังวันที่ 25 ของเดือนนั้น ๆ วันไดรับสิทธิคุมครอง คือ วันที่ 1 ของ 2 เดือนถัดจากเดือน
ที่ลงทุน
เงื่อนไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแถลงสุขภาพ มีกรณีดังนี้
• กรณีผูถือหน&วยลงทุนที่มีอายุไม&เกิน 65 ป-บริบูรณ$ ไม&ตองกรอกแบบฟอร$มแถลงสุขภาพ
• กรณีผูถือหน&วยลงทุ นไดรับสิทธิความคุมครองก&อนอายุ 65 ป- และต&ออายุกรมธรรม$จนถึง 65 ป-บริบูรณ$ จะตองกรอก
แบบฟอร$ มแถลงสุข ภาพตั้ งแต&อ ายุ 65 ป-บริบูร ณ$ และจํา เป] นตองแถลงทุ ก ป- เมื่อมี การต&อ อายุกรมธรรม$ และ/หรือ
ดําเนินการตามวิธีการอื่นใดตามเงื่อนไขที่บริษัทประกันภัย
• กรณีผูถือหน&วยลงทุนมีอายุตั้งแต& 65 ป-บริบูรณ$ และไม&เกิน 75 ป-บริบูรณ$ จะตองกรอกแบบฟอร$มแถลงสุขภาพทุกป- เมื่อมี
การต&ออายุกรมธรรม$ และ/หรือดําเนินการตามวิธีการอื่นใดตามเงื่อนไขที่บริษัทประกันภัย
• กรณีผูถือหน&วยลงทุนเดิมมีการสั่งซื้อเพิ่มจากเดิมส&งผลใหมีมูลค&า การลงทุนเพิ่มขึ้นและมีผลใหแผนความคุมครองสูงขึ้ น
จะตองกรอกแบบฟอร$มแถลงสุขภาพ ณ รอบที่มีการเปลี่ยนแปลงแผนความคุมครอง และ/หรือดําเนินการตามวิธีการอื่นใด
ตามเงื่อนไขที่บริษัทประกันภัย
ทั้งนี้ สําหรับผูถือหน&วยลงทุนที่ตองกรอกแบบฟอร$มแถลงสุขภาพ ผูถือหน&วยลงทุนจะทราบผลอนุมัติตามระยะเวลาดังนี้
• กรณีผูถือหน&วยลงทุนทํารายการซื้อภายในวันที่ 25 ก&อนเวลา 15.30 น. ของเดือนนั้น ๆ บริษัทประกันจะอนุมัติภายใน
วันที่ 10 ของเดือนถัดจากเดือนที่ลงทุน หรือตามระยะเวลาที่ประกันอนุมัติ
• กรณีผูถือหน&วยลงทุนทํารายการซื้อภายหลังวันที่ 25 ของเดือนนั้น ๆ บริษัทประกันจะอนุมัติภายวันที่ 10 ของ 2 เดือน
ถัดจากเดือนที่ลงทุน หรือตามระยะเวลาที่ประกันอนุมัติ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงวันที่เริ่มความคุมครอง โดยถือว&าไดรับมติจากผูถือหน&วยลงทุนแลว โดย
บริษัทจัดการจะติดประกาศดังกล&าวที่บริษัทจัดการและผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน&วยลงทุนล&วงหนาไม&นอยกว&า 30 วัน หรือ
ครอบคลุมระยะเวลาการเป?ดรับคําสั่งซื้อคืนหน&วยลงทุนอย&างนอย 1 ครั้ง และจะเป?ดเผยในเว็บไซต$ของบริษัทจัดการ เวนแต&กรณีที่เกิด
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จากป*จจัยที่ควบคุมไม&ได หรือกรณีจําเป]นและสมควร บริษัทจัดการจะแจงการเปลี่ยนแปลงดังกล&าวโดยทันที ซึ่งการดําเนินการ
ดังกล&าวบริษัทจัดการจะคํานึงถึงประโยชน$ของกองทุนและผูถือหน&วยลงทุนเป]นสําคัญ
คําถาม-คําตอบ
Q : ใครเปOนผูรับเอาประกันใหกับกองทุนเปด แอล เอช หุนปนผล พลัส (LHEQDPLUS) ในปจจุบัน
A : บริษัท เอไอเอ จํากัด
Q : ใครจะไดรับความคุมครองประกันชีวิตและสุขภาพบาง
A : ผูมีสิทธิไดรับความคุมครองประกันชีวิตและสุขภาพ คือ
• เป]นบุคคลธรรมดา
• เป]นผูถือหน&วยลงทุนที่อยู&ในทะเบียนรายชื่อผูถือหน&วยลงทุนโดยถือครองหน&วยลงทุนที่ มีมูลค&าการลงทุ นรวม
ตั้งแต& 150,000 บาท ขึ้นไป หรือ จํานวนอื่นใดที่บริษัทจัดการจะเปลี่ยนแปลงในอนาคต โดยบริษัทจัดการจะ
พิจารณามูลค&าเงินลงทุนตามเลขที่บัตรประชาชนของผูถือหน&วยลงทุน
• ตองมีอายุระหว&าง 15-75 ป-บริบูรณ$ (หรือเป]นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทจัดการกําหนด) ในกรณีที่ผูถือหน&วยลงทุนมี
อายุตั้งแต& 65 ป-บริบูรณ$ แต&ไม&เกิน 75 ป-บริบูรณ$จะตองกรอกแบบฟอร$มแถลงสุขภาพทุกป- และ/หรือดําเนินการ
ตามวิธีการอื่นใดตามเงื่อนไขที่บริษัทประกันภัย
เงื่อนไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแถลงสุขภาพ มีกรณีดังนี้
• กรณีผูถือหน&วยลงทุนที่มีอายุไม&เกิน 65 ป-บริบูรณ$ ไม&ตองกรอกแบบฟอร$มแถลงสุขภาพ
• กรณีผูถือหน&วยลงทุนไดรับสิทธิความคุมครองก&อนอายุ 65 ป- และต&ออายุกรมธรรม$จนถึง 65 ป-บริบูรณ$
จะตองกรอกแบบฟอร$มแถลงสุขภาพตั้งแต&อายุ 65 ป-บริบูรณ$ และจําเป]นตองแถลงทุกป- เมื่อมีการต&ออายุ
กรมธรรม$ และ/หรือดําเนินการตามวิธีการอื่นใดตามเงื่อนไขที่บริษัทประกันภัย
• กรณีผูถือหน&วยลงทุนมีอายุตั้งแต& 65 ป-บริบูรณ$ และไม&เกิน 75 ป-บริบูรณ$ จะตองกรอกแบบฟอร$มแถลง
สุ ข ภาพทุ ก ป- เมื่ อ มี การต& อ อายุ ก รมธรรม$ และ/หรื อ ดํา เนิ น การตามวิ ธี ก ารอื่ น ใดตามเงื่ อ นไขที่ บ ริ ษั ท
ประกันภัย
• กรณีผูถือหน&วยลงทุนเดิมมีการสั่งซื้อเพิ่มจากเดิมส&งผลใหมีมูลค&าการลงทุนเพิ่มขึ้นและมีผลใหแผนความ
คุมครองสูงขึ้น จะตองกรอกแบบฟอร$มแถลงสุขภาพ ณ รอบที่มีการเปลี่ยนแปลงแผนความคุมครอง และ/
หรือดําเนินการตามวิธีการอื่นใดตามเงื่อนไขที่บริษัทประกันภัย
ทั้ งนี้ สํ า หรับผูถือ หน& ว ยลงทุ นที่ ตองกรอกแบบฟอร$ มแถลงสุ ข ภาพ ผู ถื อ หน&ว ยลงทุ นจะทราบผลอนุ มัติ ต าม
ระยะเวลาดังนี้
• กรณีผูถือหน&วยลงทุนทํารายการซื้อภายในวันที่ 25 ก&อนเวลา 15.30 น. ของเดือนนั้น ๆ บริษัทประกัน
จะอนุมัติภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดจากเดือนที่ลงทุน หรือตามระยะเวลาที่ประกันอนุมัติ
• กรณีผูถือหน&วยลงทุนทํารายการซื้อภายหลังวันที่ 25 ของเดือนนั้น ๆ บริษัทประกันจะอนุมัติภายวันที่
10 ของ 2 เดือนถัดจากเดือนที่ลงทุน หรือตามระยะเวลาที่ประกันอนุมัติ
• เป]นบุคคลที่บริษัทประกันถือว&ามีสุขภาพสมบูรณ$แข็งแรง โดยสิทธิความคุมครองจะมีผลเมื่อไดรับการอนุมัติการ
เอาประกันจากบริษัทประกัน
ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติ และเงื่อนไขของผูมีสิทธิเอาประกันตามความเหมาะสม
โดยการดําเนินการดังกล&าวบริษัทจัดการจะคํานึงถึงประโยชน$ของกองทุนและผูถือหน&วยลงทุนเป]นสําคัญ โดยถือว&า
ไดรับมติจากผูถือหน&วยลงทุนแลว โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศดังกล&าวที่บริษัทจัดการและผูสนับสนุนการขายหรือ
รับซื้อคืนหน&วยลงทุนล&วงหนาไม&นอยกว&า 30 วัน และจะเป?ดเผยในเว็บไซต$ของบริษัทจัดการ
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Q : ผูถือหน(วยลงทุนจะไดรับความคุมครองเมื่อไร
A : ผูถือหน&วยลงทุนจะไดรับความคุมครองประกันชีวิตและสุขภาพตามกรณีดังต&อไปนี้
กรณีซื้อหน(วยลงทุน ณ IPO และมูลค&าเงินลงทุนเป]นไปตามเงื่อนไขที่กําหนด จะไดรับความคุมครองตั้งแต&วันที่ 1 ของ
เดือนถัดจากเดือนที่จดทะเบียนกองทุนเป]นตนไป ตัวอย&างวันที่เริ่มสิทธิความคุมครอง
กรณีที่ซื้อหน(วยลงทุนในช(วง IPO
ตัวอย(าง 1
จดทะเบียนวันที่ 30 มกราคม 2562
ไดรับสิทธิคุมครอง คือ วันที่ 1 กุมภาพันธ$ 2562 เป]นตนไป

ระยะเวลาได้ร บั ความคุ้ม ครอง
IPO
จดทะเบียนกองทุน
วันที 30 ม.ค.62

เริมความคุม้ ครอง
ตังแต่วนั ที 1 ก.พ.62 เป็ นต้นไป

กรณีที่ซื้อหน(วยลงทุนภายหลัง IPO ผูถือหน(วยสามารถซื้อ/ สับเปลี่ยนเขาไดทุกวันทําการ
- กรณีผูถือหน&วยลงทุนทํารายการซื้อภายในวันที่ 25 ก&อนเวลา 15.30 น. ของเดือนนั้น ๆ วันไดรับสิทธิคุมครอง
คือ วันที่ 1 ของเดือนถัดจากเดือนที่ลงทุน
ตัวอย(าง 2
ทํารายการซื้อหน&วยลงทุนวันที่ 22 กุมภาพันธ$ 2562
ไดรับสิทธิคุมครอง คือ วันที่ 1 มีนาคม 2562

ระยะเวลาได้ร บั ความคุ้ม ครอง

สังซือวันที )) ก.พ.*)

เริมความคุม้ ครอง
ตังแต่วนั ที 1 มี.ค.62 เป็ นต้นไป
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-

กรณีผูถือหน&วยลงทุนทํารายการซื้อภายหลังวันที่ 25 ของเดือนนั้น ๆ วันไดรับสิทธิคุมครอง คือ วันที่ 1 ของ 2
เดือนถัดจากเดือนที่ลงทุน

ตัวอย(าง 3
ทํารายการซื้อหน&วยลงทุนวันที่ 28 กุมภาพันธ$ 2562
ไดรับสิทธิคุมครอง คือ วันที่ 1 เมษายน 2562

ระยะเวลาได้ร บั ความคุ้ม ครอง

สังซือวันที )+ ก.พ.*)

วันที 1 มี.ค.62

เริมความคุม้ ครอง
ตังแต่วนั ที 1 เม.ย.62 เป็ นต้น
ไป

ทั้งนี้ กรณีผูถือหน&วยลงทุนมีอายุตั้งแต& 65 ป-บริบูรณ$ และไม&เกิน 75 ป-บริบูรณ$ หรือ ผูถือหน&วยลงทุนเดิมมีการสั่งซื้อ
เพิ่มจากเดิมส&งผลใหมีมูลค&าการลงทุนเพิ่มขึ้นและมีผลใหแผนความคุมครองสูงขึ้น จะตองกรอกแบบฟอร$มแถลงสุขภาพ
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
เงื่อนไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแถลงสุขภาพ มีกรณีดังนี้
•
•

•
•

กรณีผูถือหน&วยลงทุนที่มีอายุไม&เกิน 65 ป-บริบูรณ$ ไม&ตองกรอกแบบฟอร$มแถลงสุขภาพ
กรณีผูถือหน&วยลงทุนไดรับสิทธิความคุมครองก&อนอายุ 65 ป- และต&ออายุกรมธรรม$จนถึง 65 ป-บริบูรณ$ จะตอง
กรอกแบบฟอร$มแถลงสุขภาพตั้งแต&อายุ 65 ป-บริบูรณ$ และจําเป]นตองแถลงทุกป- เมื่อมีการต&ออายุกรมธรรม$
และ/หรือดําเนินการตามวิธีการอื่นใดตามเงื่อนไขที่บริษัทประกันภัย
กรณีผูถือหน&วยลงทุนมีอายุตั้งแต& 65 ป-บริบูรณ$ และไม&เกิน 75 ป-บริบูรณ$ จะตองกรอกแบบฟอร$มแถลงสุขภาพ
ทุกป- เมื่อมีการต&ออายุกรมธรรม$ และ/หรือดําเนินการตามวิธีการอื่นใดตามเงื่อนไขที่บริษัทประกันภัย
กรณีผูถือหน&วยลงทุนเดิมมีการสั่งซื้อเพิ่มจากเดิมส&งผลใหมีมูลค&าการลงทุนเพิ่มขึ้นและมีผลใหแผนความคุมครอง
สูงขึ้น จะตองกรอกแบบฟอร$มแถลงสุขภาพ ณ รอบที่มีการเปลี่ยนแปลงแผนความคุมครอง และ/หรือดําเนินการ
ตามวิธีการอื่นใดตามเงื่อนไขที่บริษัทประกันภัย

ทั้งนี้ สําหรับผูถือหน&วยลงทุนที่ตองกรอกแบบฟอร$มแถลงสุขภาพ ผูถือหน&วยลงทุนจะทราบผลอนุมัติตามระยะเวลาดังนี้
• กรณีผูถือหน&วยลงทุนทํารายการซื้อภายในวันที่ 25 ก&อนเวลา 15.30 น. ของเดือนนั้น ๆ บริษัทประกันจะอนุมัติ
ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดจากเดือนที่ลงทุน หรือตามระยะเวลาที่ประกันอนุมัติ
• กรณีผูถือหน&วยลงทุนทํารายการซื้อภายหลังวันที่ 25 ของเดือนนั้น ๆ บริษัทประกันจะอนุมัติภายวันที่ 10 ของ 2
เดือนถัดจากเดือนที่ลงทุน หรือตามระยะเวลาที่ประกันอนุมัติ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงวันที่เริ่มความคุมครอง โดยถือว&าไดรับมติจากผูถือหน&วย
ลงทุนแลว โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศดังกล&าวที่บริษัทจัดการและผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน&วยลงทุ น
ล&วงหนาไม&นอยกว&า 30 วัน หรือครอบคลุมระยะเวลาการเป?ดรับคํา สั่งซื้อคืนหน&วยลงทุนอย&างนอย 1 ครั้ง และจะ
เป?ดเผยในเว็บไซต$ของบริษัทจัดการ เวนแต&กรณีที่เกิดจากป*จจัยที่ควบคุมไม&ไ ด หรือกรณีจําเป]นและสมควร บริษัท
จัดการจะแจงการเปลี่ยนแปลงดังกล&าวโดยทันที ซึ่งการดําเนินการดังกล&าวบริษัทจั ดการจะคํา นึงถึงประโยชน$ข อง
กองทุนและผูถือหน&วยลงทุนเป]นสําคัญ

หนา 14

Q : กรณีใดบางที่ผูถือหน(วยไม(สามารถใชสิทธิการประกันสุขภาพได
A : ในกรณีที่ผูถือหน&วยลงทุนเป]นผูมีสิทธิเอาประกัน ผูถือหน&วยลงทุนจะไดรับคุมครองนับตั้งแต&วันที่เริ่มความคุมครอง
หรือนับตั้งแต&วันที่ไดรับการอนุมัติการเอาประกันจากบริษัทประกัน และสิ้นสุดความคุมครอง ในกรณีใดกรณี หนึ่ง
ดังต&อไปนี้
- เมื่อกรมธรรม$สิ้นสุดผลบังคับ
- เมื่อผูถือหน&วยลงทุนพนสภาพการเป]นผูถือหน&วยลงทุนของกองทุน
- เมื่อผูถือหน&วยลงทุนเสียชีวิต
- เมื่อผูถือหน&วยลงทุนมีอายุเกินกว&าอายุสูงสุดที่กําหนดไวขางตน
- เมื่อผูถือหน&วยลงทุนขาดคุณสมบัติขอใดขอหนึ่งของคุณสมบัติของผูมีสิทธิเอาประกัน
ทั้งนี้ การสิ้นสุดความคุมครอง ใหเป]นไปตามเงื่อนไขตามป-กรมธรรม$หรือตามรอบระยะเวลาที่บริษัทประกันกําหนด
ผูถือหน&วยลงทุนที่มีสิทธิเอาประกันจะไดรับความคุมครองดานประกันชีวิตและสุขภาพ โดยมีรายละเอียดเงื่อนไขและ
ความคุมครองตามกรมธรรม$ประกัน
ผูถือหน&วยลงทุนจะตองยินยอมเป?ดเผยขอมูลส&วนบุคคล อาทิเช&น ชื่อนามสกุล ที่อยู& ขอมูลดานสุขภาพ ของผูถือหน&วย
ลงทุน หรือขอมูลอื่นใดที่ เป]นไปตามที่บริษัทประกันกํา หนด ทั้งนี้ หากบริษัทจัดการไม&ไดรับการเป?ดเผยขอมูลใด ๆ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธการไดรับความคุมครองตามกรมธรรม$ประกันชีวิตและสุขภาพดังกล&าว
สิทธิประโยชน$ของผูถือหน&วยลงทุนที่ไดรับตามกรมธรรม$ดังกล&าว บริษัทจัดการไดจัดใหเพื่อความคุมครองผูถือหน&วย
ลงทุนและเพื่อเป]นประโยชน$ในดานการเสริมสรางความมั่นคงของชีวิตและสุขภาพ โดยบริษัทจัดการเป]นผูรับภาระการ
ชําระเบี้ยประกันที่ไดรับความคุมครองทั้งหมด โดยรวมอยู&ในค&าธรรมเนียมการจัดการ
ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาสิทธิประโยชน$ดานการประกันชีวิตและสุขภาพทุก ๆ ป- หากบริษัทจัดการเห็นว&าสิทธิ
ประโยชน$ดานการประกันชีวิตและสุขภาพจะไม&เกิดประโยชน$ต&อผูลงทุนโดยรวม หรือมีผลกระทบต&อกองทุนรวมใน
อนาคต บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง หรือเพิ่มเติมเงื่อนไขของสิทธิประโยชน$ความคุมครอง
เงื่อนไขกรมธรรม$ บริษัทประกัน หรือเงื่อนไขใด ตามหลักเกณฑ$ที่กฎหมายกําหนด รวมถึงยกเลิกสิทธิประโยชน$ความ
คุมครองชีวิตและสุขภาพหรือยกเลิกกองทุน โดยถือว&าไดรับความเห็นชอบจากผูถือหน&วยลงทุนแลว โดยบริษัทจัดการ
จะแจงใหผูถือหน&วยลงทุนทราบล&วงหนาไม&นอยกว&า 30 วัน และครอบคลุมระยะเวลาการเป?ดรับคําสั่งซื้อคืนหน&วย
ลงทุนอย&างนอย 1 ครั้ง และในการรับซื้อคืนในช&วงเวลาดังกล&าว บริษัทจัดการจะเป?ดใหผูถือหน&วยลงทุนสามารถขายคืน
หน&วยลงทุนโดยไม&คิดค&าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน&วยลงทุน (Exit without fee)
เงื่อนไขการเริ่มรับความคุมครอง
• ในช&วงการเสนอขายครั้งแรก หากมีผูถือหน&วยลงทุนที่มีคุณสมบัติไดรับสิทธิความคุมครองตามกรมธรรม$ไม&ถึง 100
ราย บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเลื่อนรอบความคุมครองตามกรมธรรม$ประกันชีวิตและสุขภาพ หรือปฏิเสธการให
ความคุมครองตามกรมธรรม$ประกันชีวิตและสุขภาพ และหากภายหลังการเสนอขายครั้งแรก มีผูถือหน&วยลงทุนที่
มีคุณสมบัติไดรับสิทธิความคุมครองตามกรมธรรม$เพิ่มขึ้นจนถึง 100 ราย ผูถือหน&วยลงทุนดังกล&าวก็จะไดรับสิทธิ
การคุมครองตามเงื่อนไขที่กําหนด
• ในช&วงการเสนอขายครั้งแรก หากมีผูถือหน&วยลงทุนที่มีคุณสมบัติไดรับสิทธิความคุมครองตามกรมธรรม$ครบ 100
ราย และต&อมาภายหลังการเสนอขายครั้ งแรก มีผูถือหน&วยลงทุ น ที่ มีคุณ สมบั ติไ ดรับสิ ทธิความคุ มครองตาม
กรมธรรม$ลดลงต่ํากว&า 100 ราย ผูถือหน&วยลงทุนเดิมยังคงไดรับสิทธิคุมครองตามเงื่อนไขที่กําหนด

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหน&วยลงทุนที่ไดรับผลกระทบทราบล&วงหนา อย&างนอย 30 วัน โดยในช&วงเวลาดังกล&าว
ครอบคลุมระยะเวลาการเป?ดรับซื้อคืนอย&างนอย 1 ครั้ง และในการรับซื้อคืนในช&วงเวลาดังกล&าว บริษัทจัดการจะเป?ดให
ผูถือหน&วยลงทุนสามารถขายคืนหน&วยลงทุนโดยไม&คิดค&าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน&วยลงทุน (exit without fee)

หนา 15

Q : ผูถือหน(วยลงทุนจะไม(ไดรับความคุมครองเมื่อไร
A : กรณีการสิ้นสุดความคุมครอง จะเกิดขึ้นในกรณีผูถือหน&วยลงทุนขายคืนหน&วยลงทุนทั้งหมด หรือมูลค&าเงินลงทุนรวม
คงเหลือต่ํากว&า 150,000 บาท* โดยวันสิ้นสุดความคุมครองจะเป]นวันสุดทายของเดือนที่มีการขายคืนหน&วยลงทุน เวลา
0.00 น. ตามรอบระยะเวลาที่บริษัทประกันกําหนด หรือการสิ้นสุดความคุมครองในกรณีใดกรณีหนึ่งตามที่บริษัทจัดการ
กําหนด
* มูลค&าเงินลงทุนคงเหลือ = มูลค&าเงินที่ผูถือหน&วยซื้อ/สับเปลี่ยนเขากองทุน – มูลค&าเงินที่ผูถือหน&วยขาย/สับเปลี่ยน
ออกจากกองทุน
Q : ผูถือหน(วยลงทุนจะไดรับความคุมครองชีวิตเปOนจํานวนเงินเท(าไหร(
A: ความคุมครองชีวิตที่ผูถือหน&วยลงทุนจะไดรับ คือ คุมครองการเสียชีวิตทุกกรณี จํานวน 10,000 บาท
(โดยมีเงื่อนไขเป]นไปตามที่บริษัทประกันกําหนด)
Q : ผูถือหน(วยลงทุนจะไดรับความคุมครองสุขภาพเปOนจํานวนเงินเท(าไหร(
A: ความคุมครองสุขภาพที่ผูถือหน&วยลงทุนจะไดรับ คือ ความคุมครองการชดเชยค&ารักษาพยาบาลตามแผนความคุมครอง
ซึ่งมีทั้งหมด 5 แผน แผนประกันสุขภาพ โดยมีรายละเอียดดังนี้
ตารางผลประโยชน?แผนประกัน
มูลค(าเงินลงทุน
ประกันการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาล
(ต&อการเขาพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง)
ค(าหอง ค(าอาหาร
-ค&าหองผูป†วยปกติต&อวัน (สูงสุดไม&เกิน 31 วัน)
- ค&าหองผูป†วยหนัก (I.C.U) ต&อวัน (สูงสุดไม&เกิน
7 วัน เมื่อรวมกับผลประโยชน$ค&าหองค&าอาหาร
ประจําวันขางตนแลวไม&เกิน 31 วัน)
ค(ารักษาพยาบาลอื่น ๆในโรงพยาบาล
-ค&ารักษาพยาบาลอื่น ๆ รวมค&าบริการพยาบาล
(รวมถึงการรักษาพยาบาลต&อเนื่องภายใน 31 วัน
หลังจากออกจากโรงพยาบาล)
-ค&ารถพยาบาลฉุกเฉิน (รวมในค&ารักษาพยาบาล
อื่น ๆ)
ค(าธรรมเนียมแพทย?ผ(าตัดและหัตถการ
ค(าแพทย?ตรวจรักษาในโรงพยาบาลประจําวัน
วันละ
(สูงสุดไม&เกิน 31 วันต&อการเขาพักรักษาตัวครั้งใด
ครั้งหนึ่ง)
ค(าปรึกษาแพทย?ผูเชี่ยวชาญเฉพาะโรค
(นําไปรวมกับค&ารักษาพยาบาลอื่น ๆหรือค&า
แพทย$ผ&าตัดแลวแต&กรณี)
ค(ารักษาพยาบาลอุบัติเหตุฉุกเฉินขณะเปOน
ผูปrวยนอก

แผนประกัน
แผน 1
แผน 2
ลงทุน
ลงทุน
150,000 - 500,000 499,999 บาท 1,499,999
บาท

แผน 3
ลงทุน
1,500,000 4,999,999
บาท

แผน 4
แผน 5
ลงทุน
ลงทุนตั้งแต&
5,000,000 - 10,000,000
9,999,999
ขึ้นไป
บาท

1,800

1,800

2,200

4,000

5,000

3,600

3,600

4,400

8,000

10,000

6,000

6,000

15,000

35,000

40,000

1,800

1,800

2,200

4,000

5,000

6,000

6,000

15,000

35,000

40,000

250

250

500

900

1,000

2,000

2,000

3,000

5,000

6,000

2,000

2,000

3,000

5,000

6,000
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สาหรับการรักษาพยาบาลภายใน 72 ชม. นับจาก
เวลาที่เกิดอุบัติเหตุ รวมการรักษาพยาบาล
สืบเนื่องจากอุบัติเหตุเดียวกันภายใน 31 วัน)
ค(าชดเชยกรณีเสียชีวิตในโรงพยาบาล
ค(าตรวจรักษากรณีผูปrวยนอก
สูงสุดไม&เกิน 1 ครั้ง/วัน, สูงสุด 30 ครั้ง/ปกรมธรรม$
ประกันชีวิต (คุมครองเสียชีวิตทุกกรณี)
ตลอด 24 ชม. ทุกสถานที่ทั่วโลก ยกเวน การฆ&า
ตัวตายในป-แรก หรือถูกผูรับประโยชน$ฆ&าตายโดย
เจตนา

18,000

18,000

22,000

40,000

50,000

-

1,000

1,500

3,000

3,500

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

Q : ผูถือหน(วยลงทุนสามารถเปลี่ยนแปลงแผนความคุมครองประกันชีวิตและสุขภาพไดหรือไม(
A : ผูถือหน&วยลงทุนสามารถเปลี่ยนแปลงแผนความคุมครองไดตามมูลค&าเงินลงทุนที่เปลี่ยนแปลงไป
- ในกรณีที่ผูถือหน&วยลงทุนซื้อหน&วยลงทุนหรือขายหน&วยลงทุน บริษัทจัดการจะแจงขอมูลของผูถือหน&วยลงทุนไป
ยังบริษัทประกันเพื่อดําเนินการปรับปรุงแผนความคุมครองสุขภาพของผูถือหน&วยลงทุนตามรอบระยะเวลาที่
บริษัทจัดการกําหนด
ตัวอย(างที่ 1
นาย กุ‡ก ลงทุนในกองทุน LHEQDPLUS ครั้งแรก 500,000 บาท
- นาย กุ‡ก จะไดรับความคุมครองในแผนที่ 2
- ต&อมา นาย กุ‡ก ลงทุนเพิ่ม 4,500,000 บาท มูลค&าเงินลงทุนรวมเท&ากับ 5,000,000 ดังนั้น ความคุมครองจะ
เปลี่ยนจากแผนที่ 2 เป]นแผนที่ 4
ทั้งนี้ แผนความคุมครองจะคํานวณจากจํานวนเงินลงทุนรวมทั้งหมด

ตัวอย(างที่ 2
นาย กุ‡ก ลงทุนในกองทุน LHEQDPLUS 450,000 บาท
- นาย กุ‡ก จะไดรับความคุมครองในแผนที่ 1
- ต&อมาผลการดําเนินงานของกองทุน LHEQDPLUS เพิ่มขึ้นส&งผลใหนาย กุ‡ก มีกําไร 100,000 บาท รวมเป]น
มูลค&าทรัพย$สินสุทธิเท&ากับ 550,000 แต&สิทธิความคุมครองของนาย กุ‡ก จะไม&เปลี่ยนแผนยังคงไดรับความคุมครอง
ในแผนที่ 1 เหมือนเดิม
ทั้งนี้ ความคุมครองจะคํานวณจากจํานวนเงินลงทุนไม&รวมผลประโยชน$ที่เพิ่มขึ้น

ตัวอย(างที่ 3
นาย กุ‡ก ลงทุนในกองทุน LHEQDPLUS 150,000 บาท
- นาย กุ‡ก จะไดรับความคุมครองในแผนที่ 1
- ผลการดําเนินงานของกองทุน LHEQDPLUS เพิ่มขึ้นส&งผลใหนาย กุ‡ก มีกําไร 50,000 บาท รวมเป]นมูลค&า
ทรัพย$สินสุทธิเท&ากับ 200,000 แต&สิทธิความคุมครองของนาย กุ‡ก จะไม&เปลี่ยนแผนยังคงไดรับความคุมครอง
ในแผนที่ 1 เหมือนเดิม
- ต&อมานาย กุ‡ก ทํารายการขายคืนหน&วยลงทุน 50,000 บาท นาย กุ‡ก จะไม&ไดรับความคุมครอง เนื่องจากการ
ทํารายการขายคืนส&งผลใหเงินลงทุนลดลงต่ํากว&า 150,000 บาท
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ทั้งนี้ ในกรณีที่มีผลประโยชน$ มีการจ&ายเงินป*นผล หรือมีการขายคืนหน&วยลงทุน ผูถือหน&วยจะไดรับความคุมครอง
ดังนี้
1. หากมีผลประโยชน$เพิ่มขึ้น หรือมีการจ&ายเงินป*นผลใหกับผูถือหน&วยลงทุน จะไม&ส&งผลใหความคุมครองเพิ่มขึ้นหรือ
ลดลง เนื่องจากความคุมครองจะคํานวณจากจํานวนเงินลงทุนรวมไม&นับรวมผลประโยชน$ ไม&นับรวมเงินป*นผล
2. หากมีการขายคืนหน&วยลงทุน กองทุนจะคํานวณเงินลงทุนครั้งแรกพรอมผลประโยชน$จากเงินลงทุนครั้งแรกก&อน
ในการจ&ายเงินค&าขายคืนหน&วยลงทุน หากเงินลงทุนครั้งแรกไม&เพียงพอในการจ&ายเงินค&าขายคืน กองทุนจะคํานวณ
จากเงินลงทุนครั้งถัดไป โดยระบบจะคํานวณแบบ FIFO จึงอาจส&งผลใหไม&ไดรับความคุมครองหรือมีการเปลี่ยนแผน
ความคุมครองได
กรณีที่ผูถือหน&วยมีมูลค&าเงินลงทุนตามแผนประกัน แต&บริษัทประกันปฎิเสธการอนุมัติประกัน ผูถือหน&วยลงทุนจะ
ไม&ไดรับแผนความคุมครองชีวิตและสุขภาพใด ๆ เลย
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงวันที่เริ่มความคุมครอง โดยถือว&าไดรับมติจากผูถือหน&วย
ลงทุนแลว โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศดังกล&าวที่บริษัทจัดการและผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน&วยลงทุน
ล&วงหนาไม&นอยกว&า 30 วัน หรือครอบคลุมระยะเวลาการเป?ดรับคําสั่งซื้อคืนหน&วยลงทุนอย&างนอย 1 ครั้ง และจะ
เป?ดเผยในเว็บไซต$ของบริษัทจัดการ เวนแต&กรณีที่เกิดจากป*จจัยที่ควบคุมไม&ได หรือกรณีจําเป]นและสมควร บริษัท
จัดการจะแจงการเปลี่ยนแปลงดังกล&าวโดยทันที ซึ่งการดําเนินการดังกล&าวบริษัทจัดการจะคํานึงถึงประโยชน$ข อง
กองทุนและผูถือหน&วยลงทุนเป]นสําคัญ
Q : ผูถือหน(วยลงทุนที่ขายคืนหน(วยลงทุนไปแลว สามารถกลับมาซื้อหน(วยลงทุนอีกไดหรือไม( ความคุมครองจะเปOน
อย(างไร
A : ได โดยผูถือหน&วยลงทุนจะไดรับความคุมครองตามแผนที่ซื้อใหม& แต&ตองติดเงื่อนไข สภาวะการเจ็บป†วยหรือการ
บาดเจ็บที่เป]น และยังรักษาไม&หายขาด ในระหว&าง 90 วันก&อนวันที่เริ่มความคุมครองใหม& (Pre-existing Condition)
เป]นระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันที่เริ่มความคุมครองใหม& หรือเป]นไปตามเงื่อนไขตามบริษัทประกันกําหนด ถึงจะมี
สิทธิ์การรักษาพยาบาลในโรคเดิม
ตัวอย(าง 1
นายกุ‡ก อายุ 63 ป- ทํารายการซื้อหน&วยลงทุนวันที่ 22 กุมภาพันธ$ 2562
ไดรับสิทธิคุมครอง คือ วันที่ 1 มีนาคม 2562
แต& นายกุ‡ก มีโรคประจําตัวเป]นความดันโลหิตสูง
ต&อมา นายกุ‡ก ไดเขารักษาโรคความดันสูงในวันที่ 4 เมษายน 2562 และแสดงบัตรประกันสุขภาพกลุ&มกับโรงพยาบาลที่
เขารักษา โรงพยาบาลจะติดต&อบริษัทประกันทันที
บริษัทประกันจะตรวจสอบประวัติการรักษา หากพบว&ามีประวัติการรักษาโรคความดันในระหว&าง 90 วันก&อนวันที่เริ่ม
ความคุมครองใหม& บริษัทประกันจะไม&คุมครองโรคความดันของ นายกุ‡ก เวนแต& นายกุ‡ก ไม&เบิกค&ารักษาโรคความดัน
เป]นระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันที่เริ่มความคุมครองใหม& และภายหลังระยะเวลา 12 เดือนนายกุ‡กจะสามารถเบิกค&า
รักษาโรคความดันไดตามสิทธิความคุมครอง
ตรวจสอบ
90 วันก(อนวันที่กรมธรรม?มีผลบังคับ
(วันที่ 1 ธ.ค. 2561)
วันที่ 22 ก.พ.62 ทํารายการซื้อหน&วยลงทุน

เดือน ต.ค.61

เดือน พ.ย.61

เดือน ธ.ค.61

เดือน ม.ค.62

เดือน ก.พ.62

เริ่มความคุมครอง
ตั้งแต&วันที่ 1 มี.ค.62
เป]นตนไป
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ตัวอย(าง 2
นายเก&ง อายุ 60 ป- ทํารายการซื้อหน&วยลงทุนวันที่ 20 กุมภาพันธ$ 2562
ไดรับสิทธิคุมครอง คือ วันที่ 1 มีนาคม 2562
แต& นายเก&ง มีโรคประจําตัวเป]นความดันโลหิตสูง
ต&อมา นายเก&ง ไดเขารักษาโรคความดันสูงในวันที่ 25 เมษายน 2562 และแสดงบัตรประกันสุขภาพกลุ&มกับโรงพยาบาล
ที่เขารักษา โรงพยาบาลจะติดต&อบริษัทประกันทันที
บริษัทประกันจะตรวจสอบประวัติการรักษา หากพบว&าไม&มีประวัติการรักษาโรคความดันในระหว&าง 90 วันก&อนวันที่
เริ่มความคุมครองใหม& นายเก&งจะสามารถเบิกค&ารักษาโรคความดันไดตามสิทธิความคุมครอง
ตรวจสอบ
90 วันก(อนวันที่กรมธรรม?มีผลบังคับ
(วันที่ 1 ธ.ค. 2561)
วันที )- ก.พ.*) ทํารายการซือหน่วย

เดือน ต.ค.61

เดือน พ.ย.61

เดือน ธ.ค.61

เดือน ม.ค.62

เดือน ก.พ.62

เริ่มความคุมครอง
ตั้งแต&วันที่ 1 มี.ค.62 เป]นตน

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่คู&มือประกันชีวิต อุบัติเหตุ ทุพพลภาพ โรครายแรง และสุขภาพกลุ&ม
Q : แผนความคุมครองที่ผูถือหน(วยลงทุนจะไดรับคํานวณอย(างไร ในกรณีที่มีบัญชีผูถือหน(วยลงทุนหลายบัญชี หรือถือ
หน(วยลงทุนของตัวแทนสนับสนุนฯที่แตกต(างกัน
A : การคํานวณวงเงินคุมครองจะพิจารณาหน&วยลงทุนตามเลขที่บัตรประชาชนของผูถือหน&วยลงทุน กรณีที่ผูถือหน&วยลงทุน
มีการลงทุนในกองทุน LHEQDPLUS มากกว&า 1 เลขที่ผูถือหน&วยลงทุน หรือถือหน&วยลงทุนของตัวแทนสนับสนุ นฯที่
แตกต& า งกั น บริ ษั ทจั ดการจะนั บมูล ค&า เงิ นลงทุ น และนํ า ส&ง ขอมูลใหบริ ษั ทประกั นเพื่ อ นํา มาคิ ด แผนประกั น ตาม
หมายเลขบัตรประชาชนนั้น ๆ ยกตัวอย&างเช&น
• นาย กุ‡ก ลงทุนในกองทุน LHEQDPLUS เลขที่ผูถือหน&วยลงทุน 111 จากตัวแทนสนับสนุนฯ A จํานวน 200,000
บาท
• นาย กุ‡ก ลงทุนในกองทุน LHEQDPLUS เลขที่ผูถือหน&วยลงทุน 222 จากตัวแทนสนับสนุนฯ B จํานวน
1,000,000 บาท
• นาก กุ‡ก ลงทุนในกองทุน LHEQDPLUS เลขที่ผูถือหน&วยลงทุน 333 จากตัวแทนสนับสนุนฯ C จํานวน
3,500,000 บาท
บริษัทประกันจะใหความคุมครองนาย กุ‡ก ตามแผน 3 ซึ่งคํานวณจากจํานวนเงินลงทุนรวม ดังนี้
200,000+100,000+3,500,000 = 4,700,000 บาท
แต&หากในอนาคต นาย กุ‡ก ซื้อหน&วยลงทุนเพิ่มอีก 10 ลานบาท รวมเป]น 14,700,000 ลานบาท นาย กุ‡ก จะไดรับสิทธิ์
ความคุมครองแผนสูงสุดคือ แผน 5 เท&านั้น
กรณีผูถือหน&วยลงทุนหลายบัญชี หรือถือหน&วยลงทุนของตัวแทนสนับสนุ นฯที่แตกต&า งกัน และมีขอมูลส&วนตั ว ที่ไ ม&
ตรงกัน เช&น ชื่อ-นามสกุล (กรณีมีการเปลี่ยนแปลง) ที่อยู&ที่ติดต&อได เป]นตน บริษัทจัดการจะดําเนินการส&งใหกับบริษัท
ประกัน โดยพิจารณาจากการทํารายการล&าสุด
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Q: กรณีผูถือหน(วยลงทุนโอนหน(วยลงทุน ผูถือหน(วยลงทุนเดิมยังจะไดรับความคุมครองตามแผนประกันสุขภาพ/
ประกันชีวิตหรือไม(
A: ผูถือหน&วยลงทุนเดิมอาจไม&ไดรับความคุมครองตามแผนประกันสุขภาพและประกันชีวิตตามแผนเดิม อาจ
เปลี่ยนแปลงแผนประกันสุขภาพและประกันชีวิต หรือ อาจสิ้นสุดความคุมครองเมื่อถึงรอบที่บริษัทจัดการแจง
ขอมูลของผูหน&วยลงทุนไปยังบริษัทประกันเพื่อดําเนินการปรับปรุงแผนความคุมครองสุขภาพของผูถือหน&วยลงทุน
ตามรอบระยะเวลาที่บริษัทประกันกําหนด โดยความคุมครองดังกล&าวจะไม&ถูกโอนไปใหผูถือหน&วยลงทุนที่รับโอน
หน&วยลงทุนแทน
ทั้งนี้ หากผูรับโอนซื้อหน&วยลงทุนเพิ่มเติม และมีมูลค&าตรงตามเงื่อนไขที่ระบุในหนังสือชี้ชวน ผูถือหน&วยจะไดรับ
ความคุมครองตามแผนประกันสุขภาพและประกันชีวิต ตัวอย&างเช&น
ตัวอย(างที่ 1
นาย กุ‡ก ลงทุนในกองทุน LHEQDPLUS 500,000 บาท ไดรับความคุมครองในแผนที่ 2
- ต&อมา นาย กุ‡ก ไดโอนให นาย เก&ง 500,000 บาท นาย กุ‡ก และ นาย เก&ง จะไม&ไดรับความคุมครอง
- แต&ต&อมา นาย เก&ง ซื้อหน&วยลงทุนเพิ่ม 200,000 บาท ดังนั้น นายเก&ง จะไดรับความคุมครองในแผน 1
ตัวอย(างที่ 2
นาย กุ‡ก ลงทุนในกองทุน LHEQDPLUS ครั้งแรก 500,000 บาท ไดรับความคุมครองในแผนที่ 2
- ต&อมา นาย กุ‡ก ไดโอนให นาย เก&ง 200,000 บาท ความคุมครอง นาย กุ‡ก จะเปลี่ยนจากแผนที่ 2
เป]นแผนที่ 1 และ นาย เก&ง จะไม&ไดรับความคุมครอง
Q: กรณีผูถือหน(วยลงทุนตองการใชสิทธิตามที่ไดรับความคุมครองตามแผนประกันสุขภาพตองทําอย(างไร
A: ผูถือหน&วยลงทุนสามารถใชสิทธิตามที่ไดรับความคุมครองตามแผนประกันสุขภาพได โดยปฏิบัติดังนี้
- ผูถือหน&วยลงทุนสามารถนําบัตรประกันสุขภาพที่ไดรับจากบริษัทประกันใหแก&ทางโรงพยาบาล
- โดยผูถือหน&วยลงทุนไม&จําเป]นตองชําระค&ารักษาพยาบาลหากอยู&ในวงเงินที่ไดรับประกัน
- แต&หากค&ารักษาพยาบาลสูงกว&าวงเงินที่ไดรับประกัน ผูถือหน&วยลงทุนจะตองเป]นผูชําระส&วนต&างดังกล&าว
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รายละเอียดเพิ่มเติมกรณีที่ไม(ไดใชบริการโรงพยาบาลคู(สัญญาของเอไอเอ
สมาชิกผูเอาประกันสามารถดําเนินการเรียกรองค&าชดเชยค&ารักษาพยาบาลแบบคนไขใน หรือแบบคนไขนอกหรือกรณี
รักษาพยาบาลฉุกเฉิน หรือทันตกรรม (ค&าทําฟ*น)
1. สํารองเงินค&ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นไปก&อน
2. ขอเอกสารใบเสร็จรับเงินตัวจริง ที่ระบุรายละเอียดค&าใชจ&าย และใบรับรองแพทย$ตัวจริงจากสถานพยาบาลเพื่อ
เป]นหลักฐานประกอบการเบิกค&ารักษาพยาบาล
3. กรอกแบบฟอร$มเรียกรองสินไหมทดแทน และสําเนาบัตรสิทธิพิเศษประกันกลุ&ม พรอมแนบเอกสารตามขอ 2.
แลวนําส&งมายัง
บริษัท เอไอเอ จํากัด
ศูนย$รับเอกสาร ชั้น 1 เอไอเอ ทาวเวอร$ 1
เลขที่ 181 ถนนสุรวงศ$ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
(เอกสารเคลมประกันกลุ&ม)
หมายเหตุ
- ตองดําเนินการเรียกรองค&าชดเชยภายใน 20 วันทาการ หลังจากออกจากโรงพยาบาล การส&งเอกสารล&าชา เกิน
กว&ากําหนดอาจเป]นเหตุใหเสียสิทธิในการเรียกรอง หากไม&สามารถแสดงใหเห็นไดว&ามีเหตุอันควร
- แบบฟอร$มเรียกรองเงินชดเชยค&ารักษาพยาบาล สามารถขอไดจากฝ†ายบุคคล หรือดาวน$โหลดจากเอไอเอ เว็ปไซต$
ที่ AIA.CO.TH
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่คู&มือประกันชีวิต อุบัติเหตุ ทุพพลภาพ โรครายแรง และสุขภาพกลุ&ม
Q : ช(องทางที่ผูถือหน(วยลงทุนสามารถสอบถามขอมูลเกี่ยวกับประกันชีวิตและประกันสุขภาพ
A : ผูถือหน&วยลงทุนสามารถติดต&อสอบถามแผนคุมครองสุขภาพไดที่ บริษัท เอไอเอ จํากัด
หมายเลขโทรศัพท$ 02-783-6248
Q : ช(องทาง Digital ที่ผูถือหน(วยลงทุนสามารถตรวจสอบสิทธิความคุมครองผลประโยชน?ดวยตนเอง
A : ผูถือหน&วยลงทุนสามารถติดต&อกับทางบริษัทประกันได ดังนี้
- เว็บไซต$สําหรับผูถือหน&วยลงทุนตรวจสอบขอมูลส&วนบุคคล E-Benefit www:http://gmd.aia.co.th
- ขอมูลผลประโยชน$
- ขอมูลการเคลมสินไหม
- ดาวน$โหลดคู&มือ,สถานพยาบาล
- มีระบบลงทะเบียนอัตโนมัติ (ขอขอมูลอีเมล$ผูถือหน&วยลงทุน)
- Mobile Application สําหรับผูถือหน&วยลงทุนตรวจสอบขอมูลส&วนบุคคล
ขันตอนการติ ด ตัง “ AIA Employee Care / AIA TH
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Q : ความคุมครองตามแผนประกันชีวิตและสุขภาพของกองทุน ยกเวนความคุมครองกรณีใดบาง
A : บริษัทประกันจะไม&จ&ายผลประโยชน$ตามขอยกเวนที่กรมธรรม$ประกันกําหนด ในกรณีต&อไปนี้
1. ประกันชีวิต
- การฆ&าตัวตายในป-แรกที่ทําประกัน
- การถูกฆ&าตายโดยผูรับผลประโยชน$
2. สัญญาเพิ่มเติมการประกันสุขภาพกลุ(มค(ารักษาในโรงพยาบาล (ผูปrวยใน) และนอกโรงพยาบาลกรณีผูปrวยใน
-

-

การเจ็บป†วยหรือการบาดเจ็บที่เป]นอยู&ก&อนแลว โดยผูเอาประกันไดรับการรักษา การวินิจฉัยโรค การ
ปรึกษาหรือการสั่งจ&ายยาใหในระหว&างเวลา 90 วัน ก&อนวันที่กรมธรรม$เริ่มมีผลบังคับ เวนแต&สมาชิกผูเอา
ประกันที่เจ็บป†วยดังกล&าวไดเอาประกันไวตามสัญญาเพิ่มเติมนี้มาเป]นเวลา 12 เดือนติดต&อกันแลว
การทํารายร&างกายตนเอง หรือจงใจก&อใหเกิดการบาดเจ็บแก&ตนเอง หรือการพยายามกระทําเช&นว&านั้น
สงครามไม&ว&าจะประกาศหรือไม&ก็ตาม การนัดหยุดงาน การจลาจล การก&อการราย สงครามกลางเมือง
การปฏิวัติหรือการปฏิบัติการเยี่ยงสงครามใด ๆ
การเขาเป]นทหารประจํา การในกองทัพ ไม&ว&า จะเป]นเวลาที่ มีการประกาศสงครามหรือ ไม& ก็ตาม หรือ
ในขณะที่ปฏิบัติตามคาสั่งใหปฏิบัติการเยี่ยงสงคราม หรือในการพิทักษ$ความสงบเรียบรอยของบานเมือง
บริษัทจะคืนเบี้ยประกันส&วนที่ไม&ไดใหความคุมครอง
ขณะที่ผูเอาประกันก&ออาชญากรรม หรือขณะถูกจับกุม หรือ หลบหนีการจับกุม เนื่องจากการกระทํ า
ความผิดทางอาญาโดยเจตนา เวนแต&เป]นความผิดลหุโทษ หรือความผิดอันยอมความกันได
การตั้งครรภ$ แทงบุตรทําแทง การคลอดบุตร โรคแทรกซอนจากการตั้งครรภ$ การแกไขป*ญหาการมีบุตร
ยาก (รวมถึงการสืบวิเคราะห$และการรักษา) การทําหมัน และการคุมกําเนิด
การรักษาโรค หรืออาการหยุดหายใจขณะหลับ การรักษาความผิดปกติข องการนอนหลับ โรคจิตเภท
สภาวะจิตใจหรือประสาทผิดปกติ โรคไมเกรน การรักษาโรคพิษสุราเรื้อรัง หรือติดยาเสพติดใหโทษ หรือ
การเจ็บป†วยอันเนื่องมาจากโรคดังกล&าว หรืออุบัติเหตุจากการใชยา โรคติดต&อซึ่งตองถูกแยกออกหรืออยู&
ในเขตกักกันโรคตามกฎหมาย
ป*ญหาเกี่ยวกับสายตาสั้น ยาว หรือเอียง ค&าใชจ&ายสาหรับอุปกรณ$เพื่อช&วยในการมองเห็น หรือการรักษา
ความผิดปกติของการมองเห็น ยกเวนในกรณีจําเป]นอันเนื่องจากการบาดเจ็บโดยอุบัติเหตุ
การผ&าตัดเสริมสวยหรือศัลยกรรมตกแต&ง หรือ การผ&าตัดอั นมี ลักษณะเลือ กได หรือผ&าตัดเพื่อแกไขสิ่ ง
ผิดปกติอันเนื่องมาแต&กําเนิด
การรักษาโรคหรือผ&าตัดเกี่ยวกับฟ*น ยกเวน ในกรณีจําเป]นอันเนื่องจากการบาดเจ็บโดยอุบัติเหตุ แต&ไม&
รวมถึง การทําฟ*นปลอม การครอบฟ*น และการรักษารากฟ*น
การตรวจสุ ข ภาพทั่ ว ไป การพั ก ฟŒ• น หรื อ การรั ก ษาโดยวิ ธี ใ หพั ก อยู& เ ฉยๆ การรั ก ษาเพื่ อ การฟŒ• น ฟู
การตรวจวิเคราะห$เพื่อหาสาเหตุใด ๆ ที่ไม&เกี่ยวของโดยตรงกับการเขารักษาในโรงพยาบาล การตรวจ
วินิจฉัยความบาดเจ็บหรือเจ็บป†วย การรักษา หรือตรวจวิเคราะห$เพื่อหาสาเหตุซึ่งไม&ใช&ความจําเป]นทาง
การแพทย$ หรือไม&เป]นไปตามมาตรฐานทางการแพทย$ การใหบริการอํานวยความสะดวกที่มิใช&เป]นการ
รักษาอาการเจ็บป†วย หรือบาดเจ็บ เช&น การใชโทรทัศน$ วิทยุ และอื่น ๆ ที่คลายคลึงกัน

กรณีผูปrวยนอก (เพิ่มเติมจากกรณีผูปrวยใน)
- ยาที่ซื้อโดยปราศจากใบสั่งจากแพทย$
- การตรวจวัดสายตา การประกอบแว&นตา เลนส$สัมผัส (CONTACT LENSES) หรืออุปกรณ$ช&วยการไดยิน
การรักษาเหงือกอักเสบ การรักษาช&องปาก
- ความผิดปกติที่เกี่ยวกับการทํางานของร&างกาย โดยไม&มีพยาธิสภาพแสดงใหเห็นรวมทั้งอาการทองผูก
อาหารไม&ย&อย ทองอืด เบื่ออาหาร
- การเรียกรองการจ&ายเงินชดเชย ที่มิไดส&งใบเสร็จรับเงิน และ/หรือ ใบเรียกเก็บเงินใหบริษัทภายใน 3
เดือน (สามเดือน) นับแต&วันที่ค&าใชจ&ายดังกล&าวเกิดขึ้น
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Q: กรณีใดบางที่ผูถือหน(วยลงทุนเปOนผูชําระเงินค(ารักษาพยาบาลไปก(อน แลวจึงนําใบเสร็จรับเงินและใบรับรอง
แพทย?มาเบิกจากบริษัทประกัน
A: กรณีที่ผูถือหน&วยลงทุนเป]นผูชําระเงินค&ารักษาพยาบาลไปก&อน
- ผูถือหน&วยลงทุนไม&ไดถือบัตรประกันสุขภาพกลุ&ม
- ผูถือหน&วยลงทุนไม&ไดเขาในโรงพยาบาลคู&สัญญาของเอไอเอ
Q: ผูลงทุนจะตองชําระค(ารักษาพยาบาลไปก(อนแลวส(งใบเสร็จใบรับรองแพทย?ฉบับจริง พรอมสําเนาบัตรประกัน
สุขภาพ โดยส(งไปรษณีย?ลงทะเบียน ระบุ
A: ผูลงทุนสามารถส&งเอกสารสําหรับเบิกค&ารักษาพยาบาลมาไดที่
- แผนกการขายประกันกลุ&มช&องทางตรง ฝายธุรกิจองค$กร
บริษัท เอไอเอ จํากัด
ชั้น 18 เอไอเอ ทาวเวอร$ 2
เลขที่ 181 ถนนสุรวงศ$ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
(เอกสารเคลมประกันกลุ&ม)
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