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กองทุนเป	ด แอล เอช หุ�นป�นผล พลัส  
LH EQUITY DIVIDEND PLUS FUND (LHEQDPLUS) 

(ชนิดสะสมมูลค+า : LHEQDPLUS-A) 
กองทุนรวมตราสารทุน 

กองทุนท่ีลงทุนแบบไม+มีความเส่ียงต+างประเทศ 
 

หนังสือชี้ชวนส+วนสรุปข�อมูลสําคัญ 

บริษัทหลักทรัพย?จัดการกองทุน  
แลนด? แอนด? เฮ�าส? จํากัด 
การเข�าร+วมการต+อต�านทุจริต: ได�รับการรับรอง CAC  

  

การลงทุนในกองทุนรวมไม+ใช+การฝากเงิน  

ข�อมูล ณ วันที่ 11 มกราคม 2562 

ผู�ลงทุนควรศึกษารายละเอียดของกองทุนอย+างละเอียดถ่ีถ�วนก+อนตัดสินใจลงทุน 
หากมีข�อสงสัยหรือต�องการข�อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต+อบริษัทจัดการหรือผู�สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน 

คุณกําลังจะลงทุนอะไร? 

กองทุนรวมน้ีเหมาะกับใคร? 

คุณต�องระวังอะไรเปOนพิเศษ? 

สัดส+วนของประเภททรัพย?สินท่ี

ผลการดําเนินงาน 

ค+าธรรมเนียม 

ข�อมูลอ่ืน ๆ 

เปOนกองทุนท่ีผู�ถือหน+วยลงทุนท่ีมีมูลค+าเงินลงทุนรวมต้ังแต+ 150,000 บาท ขึ้นไปมีสิทธิได�รับความคุ�มครองประกันชีวิตและสุขภาพ  
โดยบลจ. เปOนผู�รับภาระการชําระเบ้ียประกันท่ีได�รับความคุ�มครองท้ังหมด โดยรวมอยู+ในค+าธรรมการจัดการของกองทุนรวม 
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นโยบายการลงทุน:  
กองทุนจะนําเงินลงทุนที่ระดมได�ไปลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย$แห&งประเทศไทย โดยจะเน�น
ลงทุนในหุ�นที่มีประวัติการจ&ายเงินป*นผล และมีแนวโน�มการจ&ายเงินป*นผลที่ดี  โดยเฉล่ียในรอบป-บัญชีไม&น�อยกว&าร�อยละ 80 ของ
มูลค&าทรัพย$สินสุทธิของกองทุนรวม โดยมีหลักเกณฑ$การคัดเลือกหลักทรัพย$ดังนี้ 

1. ประวัติการจ&ายเงินป*นผลในอดีตย�อนหลังอย&างน�อย 1-3 ป- และ/หรือแนวโน�มการจ&ายเงินป*นผลในอนาคต และ/หรือ 

2. ผลประกอบการในอดีต และ/หรือผลประกอบการป*จจุบัน และ/หรือแนวโน�มการเติบโตในอนาคต  

โดยจะมีการพิจารณาเลือกลงทุนให�สอดคล�องตามเกณฑ$ที่กําหนด และพิจารณาปรับหลักทรัพย$ที่ลงทุนให�สอดคล�องกับสภาวะ
เศรษฐกิจของประเทศ 

กลยุทธ?การบริหารกองทุน :  
กองทุนเป?ด LHEQDPLUS มุ&งหวังให�ผลประกอบการสูงกว&าดัชนีช้ีวัด (Active Management)  

“ผู�ลงทุนควรศึกษาและทําความเข�าใจเก่ียวกับป*จจัยความเส่ียงของกองทุนได�ในเนื้อหาส&วน “คําอธิบายเพิ่มเติม” หัวข�อ  
“สรุปสาระสําคัญของกองทุนหลัก” ในส&วนท�ายของเอกสารฉบับนี้ 

� อ+านหนังสือช้ีชวนฉบับเต็ม  หรือสอบถามผู�สนับสนุนการขายและบริษัทจัดการ 
� อย+าลงทุนหากไม&เข�าใจลักษณะและความเส่ียงของกองทุนรวมน้ีดีพอ 

   ทําอย+างไรหากยังไม+เข�าใจนโยบาย และความเส่ียงของกองทุนน้ี 

คุณกําลังจะลงทุนอะไร? 

กองทุนรวมนีไ้ม+เหมาะกับใคร 
� ผู�ลงทุนที่เน�นการได�รับผลตอบแทนในจํานวนเงินที่แน&นอน หรือรักษาเงินต�นให�อยู&ครบ 

กองทุนรวมน้ีเหมาะกับใคร? 
� ผู�ลงทุนที่สามารถรับความผันผวน ของราคาหุ�นที่กองทุนรวมไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงข้ึน หรือลดลงจนตํ่ากว&ามูลค&าที่

ลงทุนและทําให�ขาดทุนได� 
� ผู�ที่สามารถลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวที่ดีกว&าการลงทุนในตราสารหนี้ทั่วไป 
� เหมาะกับผู�ลงทุนที่มีมูลค&าการลงทุนรวมตั้งแต& 150,000 บาทข้ึนไป และต�องการได�รับสิทธิความคุ�มครองสิทธิประโยชน$

ประกันชีวิต และความคุ�มครองด�านประกันสุขภาพ โดยมีแผนความคุ�มครองตามมูลค&าเงินลงทุน ทั้งนี้ สิทธิในการได�รับความ
คุ�มครองตามกรมธรรม$ต�องเป]นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทจัดการกําหนด ผู�ถือหน&วยลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติมจาก
เอกสารแนบท�ายหนังสือช้ีชวนส&วนสรุปข�อมูลสําคัญ 

� ชนิดสะสมมูลค&า (LHEQDPLUS-A) เหมาะสําหรับผู�ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา เป?ดโอกาสให�ผู�ลงทุนรับรายได�จากส&วนต&าง
จากการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน$จากการลงทุน (Total Return) 
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คําเตือนท่ีสําคัญ: 
 

� ผู�ลงทุนควรศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขการลงทุนในกองทุนรวมควบประกันเพื่อให�ได�รับสิทธิประโยชน$และความคุ�มครอง
ตามกรมธรรม$ 

� เป]นกองทุนที่ผู�ลงทุนที่มีมูลค&าการลงทุนรวมต้ังแต& 150,000 บาทข้ึนไป โดยบริษัทจัดการเป]นผู�รับภาระค&าเบ้ียประกันทั้งหมด 
จึงจะมีสิทธิได�รับความคุ�มครองสิทธิประโยชน$ประกันชีวิต และความคุ�มครองด�านประกันสุขภาพ โดยมีแผนความคุ�มครอง
ตามมูลค&าเงินลงทุน ทั้งนี้ สิทธิในการได�รับความคุ�มครองตามกรมธรรม$ต�องเป]นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทจัดการกําหนด ผู�ถือ
หน&วยลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากเอกสารแนบท�ายหนังสือช้ีชวนส&วนสรุปข�อมูลสําคัญ  

� ผู�ถือหน&วยลงทุนมีสิทธิได�รับความคุ�มครองสิทธิประโยชน$ประกันชีวิต และความคุ�มครองด�านประกันสุขภาพ ภายใต�เงื่อนไขที่
ระบุในกรมธรรม$ประกันชีวิตและประกันสุขภาพ ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลงวิธิการและเงื่อนไขของ
สิทธิประโยชน$ความคุ�มครองตามหลักเกณฑ$ เงื่อนไขที่กฎหมายกําหนด เง่ือนไขกรมธรรม$ค&าใช�จ&ายเบี้ยประกัน บริษัทประกัน 
หรือเงื่อนไขอ่ืนใด รวมถึงยกเลิกสิทธิประโยชน$ความคุ�มครองชีวิตและสุขภาพ หากบริษัทจัดการเห็นว&าจะไม&เกิดประโยชน$ต&อ
ผู�ลงทุนโดยรวมหรือมีผลกระทบต&อกองทุนรวมหรือบริษัทจัดการในอนาคต  

� เงื่อนไขการเริ่มรับความคุ�มครอง 
• ในช&วงการเสนอขายคร้ังแรก หากมีผู�ถือหน&วยลงทุนที่มีคุณสมบัติได�รับสิทธิความคุ�มครองตามกรมธรรม$ไม&ถึง 100 ราย 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเล่ือนรอบความคุ�มครองตามกรมธรรม$ประกันชีวิตและสุขภาพ หรือปฏิเสธการให�ความคุ�มครอง
ตามกรมธรรม$ประกันชีวิตและสุขภาพ และหากภายหลังการเสนอขายคร้ังแรก มีผู�ถือหน&วยลงทุนท่ีมีคุณสมบัติได�รับสิทธิ
ความคุ�มครองตามกรมธรรม$เพิ่มข้ึนจนถึง 100 ราย ผู�ถือหน&วยลงทุนดังกล&าวก็จะได�รับสิทธิการคุ�มครองตามเง่ือนไขท่ี
กําหนด 

• ในช&วงการเสนอขายครั้งแรก หากมีผู�ถือหน&วยลงทุนที่มีคุณสมบัติได�รับสิทธิความคุ�มครองตามกรมธรรม$ครบ 100 ราย 
และต&อมาภายหลังการเสนอขายคร้ังแรก มีผู�ถือหน&วยลงทุนที่มีคุณสมบัติได�รับสิทธิความคุ�มครองตามกรมธรรม$ลดลงตํ่า
กว&า 100 ราย ผู�ถือหน&วยลงทุนเดิมยังคงได�รับสิทธิคุ�มครองตามเงื่อนไขที่กําหนด 

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ�งให�ผู�ถือหน&วยลงทุนที่ได�รับผลกระทบทราบล&วงหน�า อย&างน�อย 30 วัน โดยในช&วงเวลาดังกล&าว
ครอบคลุมระยะเวลาการเป?ดรับซ้ือคืนอย&างน�อย 1 คร้ัง และในการรับซื้อคืนในช&วงเวลาดังกล&าว บริษัทจัดการจะเป?ดให�ผู�ถือ
หน&วยลงทุนสามารถขายคืนหน&วยลงทุนโดยไม&คิดค&าธรรมเนียมการรับซ้ือคืนหน&วยลงทุน (exit without fee) 

� บริษัทจัดการอาจพิจารณาสิทธิประโยชน$ด�านการประกันชีวิตและสุขภาพทุก ๆ ป- หากบริษัทจัดการเห็นว&าสิทธิประโยชน$ด�าน
การประกันชีวิตและสุขภาพจะไม&เกิดประโยชน$ต&อผู�ลงทุนโดยรวม หรือมีผลกระทบต&อกองทุนรวมในอนาคต บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลง ปรับปรุง หรือเพิ่มเติมเงื่อนไขของสิทธิประโยชน$ความคุ�มครอง เงื่อนไขกรมธรรม$ บริษัทประกัน 
หรือเง่ือนไขใด ตามหลักเกณฑ$ที่กฎหมายกําหนด รวมถึงยกเลิกสิทธิประโยชน$ความคุ�มครองชีวิตและสุขภาพหรือยกเลิก
กองทุน โดยถือว&าได�รับความเห็นชอบจากผู�ถือหน&วยลงทุนแล�ว โดยบริษัทจัดการจะแจ�งให�ผู�ถือหน&วยลงทุนทราบล&วงหน�าไม&
น�อยกว&า 30 วัน หรือครอบคลุมระยะเวลาการเป?ดรับคําส่ังซ้ือคืนหน&วยลงทุนอย&างน�อย 1 คร้ัง และในการรับซื้อคืนใน
ช&วงเวลาดังกล&าว บริษัทจัดการจะเป?ดให�ผู�ถือหน&วยลงทุนสามารถขายคืนหน&วยลงทุนโดยไม&คิดค&าธรรมเนียมการรับซ้ือคืน
หน&วยลงทุน (Exit without fee) 

� กองทุนอาจลงทุนหรือมีไว�ซึ่งตราสารหนี้ที่มีอันดับความน&าเช่ือถือตํ่ากว&าที่สามารถลงทุนได� (Non – investment grade) 
และตราสารหนี้ที่ไม&ได�รับการจัดอันดับความน&าเช่ือถือ (Unrated) รวมทั้งตราสารทุนที่ไม&ได�จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย$ 
(Unlisted Securities) ผู�ลงทุนอาจมีความเส่ียงที่สูงข้ึนมากกว&ากองทุนรวมทั่วไป เช&น ความเส่ียงจากการผิดนัดชําระหนี้ของ
ผู�ออกตราสาร หรือ ความเส่ียงจากการขาดสภาพคล&องของตราสาร เป]นต�น 

คุณต�องระวังอะไรเปOนพิเศษ? 
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 แผนภาพแสดงตําแหน+งความเส่ียงของกองทุนรวม 

ป�จจัยความเส่ียงที่สําคัญ 

1 

7 

3 
4 5 

เสี่ยงต่ํา 

เสี่ยงปานกลาง 
ค+อนข�างต่ํา 

เสี่ยงปานกลาง
ค+อนข�างสูง 

เสี่ยงสูง 

เสี่ยงสูงมาก 

ต่ํา สูง 
โอกาสขาดทุนเงินต�น 

6 

2 

8 

LHEQDPLUS 

 

 

 

*คุณสามารถดูข�อมูลเพิ่มเติมได�ท่ี www.lhfund.co.th 

� ความเส่ียงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย? 

  ต่ํา                                                                                                                             สูง 

< 5% 5-10% 10-15% 15-20% > 25% 

� ความเส่ียงจากการกระจุกตัวลงทุนในผู�ออกรายใดรายหน่ึง 
ความผันผวนของการดําเนินงาน (SD) 
≤ 10% 10%-20% 20%-50% 50%-80% > 80% 

  ต่ํา                                                                                                                              สูง 

� ความเส่ียงของลักษณะหุ�นท่ีกองทุนเน�นลงทุน 
 

General Mid / Small Sector 

  ตํ่า                                                                                                                             สูง 
Large Cap 
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*ยังไม&ได�ลงทุนจริง จึงยังไม&มีข�อมูล* 

 

 

 

 

 

 

 

 

*ยังไม&ได�ลงทุนจริง จึงยังไม&มีข�อมูล* 

 

 

 

 

 

 

 

*คุณสามารถดูข�อมูลเพ่ิมเติมได�ท่ี www.lhfund.co.th 

 

 

 

 

 

 

 

สัดส+วนของประเภททรัพย?สินท่ีลงทุน 

รายละเอียดทรัพย?สินท่ีกองทุนลงทุน  

ช่ือทรัพย?สินที่ลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก  
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หมายเหตุ:  
1)  ค&าธรรมเนียมดังกล&าวข�างต�นเป]นอัตราท่ีรวมภาษีมูลค&าเพ่ิม หรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่ืนใด ในทํานองเดียวกันน้ี 
2)  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการท่ีจะปรับเพ่ิมอัตราค&าธรรมเนียมหรือค&าใช�จ&ายข�างต�นโดยไม&ถือว&าเป]นการแก�ไข   

เพ่ิมเติมโครงการจัดการในอัตราไม&เกินร�อยละ 5 ของอัตราค&าธรรมเนียมหรือค&าใช�จ&าย  
ท้ังน้ี เป]นไปตามท่ีระบุไว�ในรายละเอียดโครงการและตามหลักเกณฑ$ท่ีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 

3)  ค&าธรรมเนียมค&าใช�จ&ายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวม เม่ือรวมกันท้ังหมดแล�ว ต�องไม+เกินอัตราร�อยละ 6.00 ต+อปZของ  
 มูลค+าทรัพย?สินสุทธิของกองทุนรวม  

*  ท้ังน้ี ค&าธรรมเนียมการจัดการดังกล&าว รวมถึงค&าใช�จ&ายในการชําระเบ้ียประกันชีวิตและสุขภาพ ซ่ึงประมาณการอัตราส&วนค&า
เบ้ียประกันต&อค&าธรรมเนียมการจัดการเบ้ืองต�น ประมาณร�อยละ 97.33 ของค&าธรรมเนียมการจัดการท่ีเก็บจริง ท้ังน้ี อัตราส&วน
ดังกล&าวคํานวณจากการประมาณการจํานวนผู�ถือหน&วยลงทุน มูลค&าเงินลงทุน ระยะเวลาการถือครองหน&วยลงทุน และ ค&าเบ้ีย
ประกันจ&าย ทําให�อัตราส&วนดังกล&าวอาจเปล่ียนแปลงได� ตามจํานวนผู�ถือหน&วยลงทุนและค&าเบ้ียประกันท่ีจ&ายจริงในอนาคต  
โดยเป]นไปตามหลักเกณฑ$และเง่ือนไขในหนังสือช้ีชวนส&วนโครงการ 

  

 * ค&าธรรมเนียมมีผลกระทบต&อผลตอบแทนท่ีคุณจะได�รับ  
ดังน้ัน คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บค&าธรรมเนียมดังกล&าวก&อนการลงทุน * 

ค+าธรรมเนียม 

ค&า
ธร

รม
เนี

ยม
ที่เ

รีย
กเ

ก็บ
จริ

ง 
   

  (
%

 ต
&อป

-ขอ
ง N

AV
) 

����              

���� 

����              

���� 

����              

����

����              

���� 

สูงสุดไม&เกิน, 2.50% 

เก็บจริง, 1.3375% 

สูงสุดไม&เกิน, 6.00% 

  เก็บจริง, 2.4289% 
(ยังไม&รวมค&าใช�จ&าย อ่ืนๆ ) 

เก็บจริง, 0.0214% 

สูงสุดไม&เกิน, 0.10% 

สูงสุดไม&เกิน,  
1.50% 

เก็บจริง, 1.0700% 

การจัดการ ผู�ดูแล 
ผลประโยชน? 

นายทะเบียน ค+าใช�จ+ายอ่ืน รวมค+าใช�จ+าย 

6 .0 0 0 %  

5 .0 0 0 %  

4 .5 0 0 %  

4 .0 0 0 %  

3 .5 0 0 %  

3 .0 0 0 %  

2 .5 0 0 %  

2 .0 0 0 %  

1 .5 0 0 %  

1 .0 0 0 %  

0 .5 0 0 %  

0 .0 0 0 %  

สูงสุดไม&เกิน,  
1.90% 

ค+าธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต+อปZของ NAV) 
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รายการ สูงสุดไม+เกิน เก็บจริง 

ค+าธรรมเนียมการขาย 

เสนอขายคร้ังแรก (IPO) 

ภายหลังการเสนอขายคร้ังแรก 

 

2.50% 

2.50% 

 

1.00% 

1.00% 

ค+าธรรมเนียมการรับซ้ือคืน 2.50% ยกเว�น 

ค+าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน 

� ค+าธรรมเนียมสับเปลี่ยนเข�า 
 

� ค+าธรรมเนียมสับเปลี่ยนออก 

 

2.50% 
 

2.50% 

 

ยกเว�น 
(แต&ต�องเสียค&าธรรมเนียมการขาย) 

ยกเว�น 
(แต&ต�องเสียค&าธรรมเนียมการรับซ้ือคืน) 

ค+าธรรมเนียมการโอนหน+วยลงทุน ตามอัตราที่นายทะเบียนกําหนด 200 บาทต&อรายการ 

 

หมายเหตุ: 
 1)  ค&าธรรมเนียมดังกล&าวข�างต�น อาจเรียกเก็บจากผู�ลงทุนแต&ละกลุ&มหรือแต&ละรายไม&เท&ากัน ขึ้นอยู&กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ 
2)  กรณีสับเปลี่ยนหน&วยลงทุน บริษัทจัดการอาจยกเว�นไม&เรียกเก็บค&าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน&วยลงทุน 

สําหรับการสับเปล่ียนหน&วยลงทุนระหว&างกองทุนรวมภายใต�การจัดการของบริษัทจัดการ แต&จะมีการเรียกเก็บ 
ค&าธรรมเนียมการขายและรับซ้ือคืนหน&วยลงทุนตามอัตราท่ีบริษัทจัดการกําหนด 

3)  ค&าธรรมเนียมดังกล&าวข�างต�นรวมภาษีมูลค&าเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอ่ืนใดแล�ว 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 * ผลการดําเนินงานในอดีต มิได�เป]นสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต * 

ตัวช้ีวัดของกองทุน (Benchmark): 
กองทุนน้ีจะเปรียบเทียบดัชนีตัวช้ีวัดกับดัชนีผลตอบแทนรวม SET High Dividend 30 Index  
(SETHD Total Return Index) 

ประเภทกองทุนรวมเพ่ือใช�เปรียบเทียบผลการดําเนินงาน ณ จุดขาย คือ Equity General 

ผลการดําเนินงานในอดีต 

ค+าธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจากผู�ถือหน+วย (% ของมูลค+าซ้ือขาย) 
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นโยบายการจ+ายเงินป�นผล 
ผู�ดูแลผลประโยชน? 
วันเสนอขายคร้ังแรก (IPO)  
วันท่ีจดทะเบียน  
อายุโครงการ 
จํานวนเงินทุนโครงการ 

 ไม&มี  
ธนาคารไทยพาณิชย$ จํากัด (มหาชน)  
ระหว&างวันท่ี 17 - 29 มกราคม 2562 
บริษัทจะจดทะเบียนกองทรัพย$สินเป]นกองทุนรวม ภายหลังจากการเสนอขายคร้ังแรก 
ไม&กําหนดอายุโครงการ 
2,000 ล�านบาท 

ซ้ือและขายคืนหน+วยลงทุน  วันทําการซ้ือ  :  
ระหว+างการเสนอขายคร้ังแรก (IPO)*  : ระหว&างวันท่ี 17 - 29 มกราคม 2562 
    ต้ังแต&เวลา 08.30 – 15.30น. 
ภายหลังการเสนอขายคร้ังแรก      : ทุกวันทําการต้ังแต&เวลา 08.30 – 15.30น. 

* โดยวันสุดท�ายของการเสนอขายคร้ังแรก (IPO) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิรับเงินค&าจองซ้ือ
เป]นเงินโอนเท&าน้ันภายในเวลา 15.30 น. อน่ึง ผู�ถือหน&วยลงทุนสามารถส&งคําส่ังสับเปลี่ยน
หน&วยลงทุนจากกองทุนต�นทาง อันได�แก& กองทุนเป?ด แอล เอช ตลาดเงิน (LHMM) และ
กองทุนเป?ด แอล เอช ตราสารหน้ีระยะสั้น พลัส (LHSTPLUS) เพ่ือซ้ือหน&วยลงทุน 
ของกองทุนน้ี (สับเปล่ียนเข�า หรือการขายหน&วยลงทุนกองทุนต�นทางเพ่ือซ้ือหน&วยลงทุน 
ของกองทุนน้ี)  ในช&วงเสนอขายคร้ังแรก (IPO) ได� ท้ังน้ี บริษัทจัดการอาจกําหนด  
หรือเปล่ียนแปลงรายชื่อกองทุนต�นทางน้ีในภายหลังได� เว�นแต&บริษัทจัดการจะอนุญาต 
เป]นอย&างอื่น 
มูลค&าข้ันตํ่าของการซ้ือคร้ังแรก : 5,000 บาท 
มูลค&าข้ันตํ่าของการซ้ือคร้ังถัดไป : 500 บาท 
วันทําการขายคืน   
วันทําการขายคืนอัตโนมัติ   : ไม&มี 
วันทําการขายคืนปกติ   : ทุกวันท่ี 25 ของทุกเดือน ต้ังแต&เวลา 08.30 – 15.30น. 
  (หากวันดังกล&าวตรงกับวันหยุดวันทําการ ให�เล่ือนเป]น

 วันทําการถัดไป) 
มูลค&าข้ันตํ่าของการขายคืน : 500 บาท 
จํานวนหน&วยขั้นตํ่าของการขายคืน : 50 หน&วย 
ยอดคงเหลือขั้นตํ่า : ไม&กําหนด 
ระยะเวลาการรับเงินค&าขายคืน : ภายใน 5 วันทําการนับแต&วันถัดจากวัน    
 คํานวณ NAV  (ป*จจุบัน T+2 วันทําการหลังจากวันทํารายการขายคืน) 
คุณสามารถตรวจสอบมูลค&าทรัพย$สินรายวันได�ท่ี: www.lhfund.co.th     

รายชื่อผู�จัดการกองทุน  คุณมนชญา  รัชตกุล   (เร่ิมต้ังแต&วันท่ีจดทะเบียนกองทุน) 
คุณสมิทธ$ ศักด์ิกําจร  (เร่ิมต้ังแต&วันท่ีจดทะเบียนกองทุน) 
คุณอานุภาพ โฉมศรี  (เร่ิมต้ังแต&วันท่ีจดทะเบียนกองทุน) 
คุณนภาพรรณ จึงจินต$เจริญ  (เร่ิมต้ังแต&วันท่ีจดทะเบียนกองทุน) 
คุณภควัต พิสุทธิพันธ$  (เร่ิมต้ังแต&วันท่ีจดทะเบียนกองทุน) 
คุณสิทธานต$ สุรเดช   (เร่ิมต้ังแต&วันท่ีจดทะเบียนกองทุน)    

ผู�สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน  ธนาคารแลนด$ แอนด$ เฮ�าส$ จํากัด (มหาชน) 
บริษัทหลักทรัพย$ แลนด$ แอนด$ เฮ�าส$ จํากัด (มหาชน) 
หรือผู�สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน&วยลงทุนท่ีได�รับแต&งต้ัง (ถ�ามี)    

ติดต+อสอบถามรับหนังสือช้ีชวน 
ร�องเรียน 

 บริษัทหลักทรัพย?จัดการกองทุน แลนด? แอนด? เฮ�าส? จํากัด 
ท่ีอยู&: เลขท่ี 11 อาคารคิวเฮ�าส$ 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 

ข�อมูลอ่ืน ๆ 
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ธุรกรรมท่ีอาจก+อให�เกิดความขัดแย�งทาง
ผลประโยชน? 
 

 คุณสามารถตรวจสอบธุรกรรมท่ีอาจก&อให�เกิดความขัดแย�งทางผลประโยชน$ 
ได�ท่ี www.lhfund.co.th                      

คําอธิบายเพ่ิมเติม 

ป�จจัยความเส่ียงของกองทุน 
� ความเส่ียงจากการดําเนินงานของผู�ออกตราสาร (Business Risk) : คือความเส่ียงท่ีเกิดจากการดําเนินงานของผู�ออก

ตราสาร หากผลการดําเนินงานหรือฐานะการเงินของผู�ออกตราสาร รวมท้ังความสามารถในการทํากําไรของผู�ออก
ตราสารเปล่ียนแปลงไป ซ่ึงอาจกระทบต&อราคาซ้ือขายของตราสาร 

� ความเส่ียงจากความสามารถในการชําระหน้ีของผู�ออกตราสาร (Credit Risk) : คือความเส่ียงจากการท่ีบริษัทผู�ออก
ตราสารไม&สามารถชําระคืนเงินต�น และ/หรือดอกเบ้ียได�ตามท่ีกําหนด หรือไม&ครบตามจํานวนท่ีได�สัญญาไว� 

� ความเส่ียงจากความผันผวนของราคาตราสาร (Market Risk) : คือความเส่ียงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงราคา หรือ
ผลตอบแทนโดยรวมของตราสาร ซ่ึงข้ึนอยู&กับป*จจัยต&าง ๆ เช&น แนวโน�มของอัตราดอกเบ้ีย ความผันผวนของค&าเงิน 
ป*จจัยพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ ผลประกอบการของบริษัทผู�ออกตราสาร ปริมาณการซ้ือขายหุ�นหรือตราสารหน้ี เป]นต�น 
ซ่ึงส&งผลให�ราคาตราสารท่ีกองทุนได�ลงทุนไว�อาจเพ่ิมข้ึนหรือลดลงได�ตลอดเวลา 

� ความเส่ียงจากการขาดสภาพคล&องของตราสาร (Liquidity Risk) : คือความเส่ียงท่ีเกิดจากการไม&สามารถขาย 
ตราสารได�ในช&วงเวลาท่ีต�องการหรืออาจไม&ได�ราคาตามท่ีคาดหวังเอาไว� 

� การลงทุนในหน+วยลงทุนไม+ใช+การฝากเงิน รวมทั้งไม+ได�อยู+ภายใต�ความคุ�มครองของสถาบันคุ�มครองเงินฝาก 
จึงมีความเส่ียงจากการลงทุนซ่ึงผู�ลงทุนอาจไม+ได�รับเงินลงทุนคืนเต็มจํานวน  

� ได�รับอนุมัติจัดตั้ง และอยู+ภายใต�การกํากับดูแลของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
� การพิจารณาร+างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน+วยลงทุนของกองทุนรวมน้ีมิได�เปOนการแสดงว+าสํานักงาน 

ก.ล.ต. ได�รับรองถึงความถูกต�องของข�อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือ ได�ประกันราคาหรือ
ผลตอบแทนของหน+วยลงทุนท่ีเสนอขายน้ัน  ท้ังน้ี บริษัทจัดการกองทุนรวมได�สอบทานข�อมูลในหนังสือช้ีชวน
ส+วนสรุปข�อมูลสําคัญ ณ วันท่ี 11 มกราคม 2562  แล�วด�วยความระมัดระวังในฐานะผู�รับผิดชอบในการ
ดําเนินการของกองทุนรวมและขอรับรองว+าข�อมูลดังกล+าวถูกต�องไม+เปOนเท็จ และไม+ทําให�ผู�อ่ืนสําคัญผิด 

ข�อมูลอ่ืน ๆ (ต+อ) 



หน�า 10 
  

ข�อมูลสิทธิประโยชน?การประกันชีวิตและสุขภาพ 

สําหรับผู�ถือหน&วยลงทุนกองทุนเป?ด แอล เอช หุ�นป*นผล พลัส (LHEQDPLUS) ของบริษัทหลักทรัพย$จัดการกองทุน แลนด$ แอนด$ เฮ�าส$ 
จํากัด จะได�รับความคุ�มครองประกันชีวิตและสุขภาพของบริษัท เอไอเอ จํากัด ตามท่ีกรมธรรม$กําหนด ดังน้ี  
1. คุณสมบัติของผู�มีสิทธิเอาประกัน  

• เป]นบุคคลธรรมดา 
• เป]นผู�ถือหน&วยลงทุนท่ีอยู&ในทะเบียนรายช่ือผู�ถือหน&วยลงทุนโดยถือครองหน&วยลงทุนท่ีมีมูลค&าการลงทุนรวมต้ังแต& 150,000 

บาท ขึ้นไป หรือ จํานวนอ่ืนใดท่ีบริษัทจัดการจะเปลี่ยนแปลงในอนาคต โดยบริษัทจัดการจะพิจารณามูลค&าเงินลงทุนตาม
เลขท่ีบัตรประชาชนของผู�ถือหน&วยลงทุน 

• ต�องมีอายุระหว&าง 15-75 ป-บริบูรณ$ (หรือเป]นไปตามเง่ือนไขท่ีบริษัทจัดการกําหนด) ในกรณีท่ีผู�ถือหน&วยลงทุนมีอายุต้ังแต& 65 
ป-บริบูรณ$ แต&ไม&เกิน 75 ป-บริบูรณ$จะต�องกรอกแบบฟอร$มแถลงสุขภาพ และ/หรือดําเนินการตามวิธีการอ่ืนใดตามเง่ือนไขท่ี
บริษัทประกันกําหนด 

• เป]นบุคคลท่ีบริษัทประกันถือว&ามีสุขภาพสมบูรณ$แข็งแรง โดยมีสิทธิความคุ�มครองจะมีผลเม่ือได�รับการอนุมัติ การเอาประกัน
จากบริษัทประกัน 

ท้ังน้ี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลงคุณสมบัติ และเง่ือนไขของผู�มีสิทธิเอาประกันตามความเหมาะสม โดยการ
ดําเนินการดังกล&าวบริษัทจัดการจะคํานึงถึงประโยชน$ของกองทุนและผู�ถือหน&วยลงทุนเป]นสําคัญ โดยถือว&าได�รับมติจากผู�ถือหน&วย
ลงทุนแล�ว โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศดังกล&าวท่ีบริษัทจัดการและผู�สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน&วยลงทุนล&วงหน�าไม&น�อย
กว&า 30 วัน และจะเป?ดเผยในเว็บไซต$ของบริษัทจัดการ 
2. ความคุ�มครอง   

ในกรณีท่ีผู�ถือหน&วยลงทุนเป]นผู�มีสิทธิเอาประกัน ผู�ถือหน&วยลงทุนจะได�รับความคุ�มครองนับต้ังแต&วันท่ีเร่ิมความคุ�มครอง หรือ
นับต้ังแต&วันท่ีได�รับการอนุมัติการเอาประกันจากบริษัทประกัน 

3. ผู�ถือหน&วยลงทุนจะส้ินสุดความคุ�มครอง ในกรณีใดกรณีหน่ึง ดังต&อไปน้ี  
• เม่ือกรมธรรม$สิ้นสุดผลบังคับ 
• เม่ือผู�ถือหน&วยลงทุนพ�นสภาพการเป]นผู�ถือหน&วยลงทุนของกองทุน 
• เม่ือผู�ถือหน&วยลงทุนเสียชีวิต 
• เม่ือผู�ถือหน&วยลงทุนมีอายุเกินกว&าอายุสูงสุดท่ีกําหนดไว�ข�างต�น 
• เม่ือผู�ถือหน&วยลงทุนมีจํานวนเงินลงทุนไม&เป]นไปตามเกณฑ$ท่ีกําหนดในหนังสือช้ีชวน 
• เม่ือผู�ถือหน&วยลงทุนขาดคุณสมบัติข�อใดข�อหน่ึงของคุณสมบัติของผู�มีสิทธิเอาประกันตามข�อ 1.  
ท้ังน้ี การส้ินสุดความคุ�มครอง ให�เป]นไปตามเง่ือนไขตามป-กรมธรรม$หรือตามรอบระยะเวลาท่ีบริษัทประกันกําหนด  

4. ผู�ถือหน&วยลงทุนท่ีมีสิทธิเอาประกันจะได�รับความคุ�มครองด�านประกันชีวิตและสุขภาพ โดยมีรายละเอียดเง่ือนไขและความคุ�มครอง
ตามกรมธรรม$ประกันภัยกําหนด 

5. ผู�ถือหน&วยลงทุนจะต�องยินยอมเป?ดเผยข�อมูลส&วนบุคคล อาทิเช&น ช่ือ-นามสกุล ท่ีอยู& ข�อมูลด�านสุขภาพ ของผู�ถือหน&วยลงทุน หรือ
ข�อมูลอ่ืนใดท่ีเป]นตามท่ีบริษัทประกันกําหนด ท้ังน้ี หากบริษัทจัดการไม&ได�รับการเป?ดเผยข�อมูลใด ๆ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิใน
การปฏิเสธการได�รับความคุ�มครองตามกรมธรรม$ประกันชีวิตและสุขภาพดังกล&าว 

สิทธิประโยชน$ของผู�ถือหน&วยลงทุนท่ีได�รับตามกรมธรรม$ดังกล&าว บริษัทจัดการได�จัดให�เพ่ือความคุ�มครองผู�ถือหน&วยลงทุนและเพ่ือเป]น
ประโยชน$ในด�านการเสริมสร�างความม่ันคงของชีวิตและสุขภาพ โดยบริษัทจัดการเป]นผู�รับภาระการชําระเบ้ียประกันท่ีได�รับความ
คุ�มครองท้ังหมด โดยรวมอยู&ในค&าธรรมเนียมการจัดการ 

ท้ังน้ี บริษัทจัดการอาจพิจารณาสิทธิประโยชน$ด�านการประกันชีวิตและสุขภาพทุก ๆ ป- หากบริษัทจัดการเห็นว&าสิทธิประโยชน$ด�าน
การประกันชีวิตและสุขภาพจะไม&เกิดประโยชน$ต&อผู�ลงทุนโดยรวม หรือมีผลกระทบต&อกองทุนรวมในอนาคต บริษัทจัดการขอสงวน
สิทธิในการเปล่ียนแปลง ปรับปรุง หรือเพ่ิมเติมเง่ือนไขของสิทธิประโยชน$ความคุ�มครอง เง่ือนไขกรมธรรม$ บริษัทประกัน หรือเง่ือนไข
ใด ตามหลักเกณฑ$ท่ีกฎหมายกําหนด รวมถึงยกเลิกสิทธิประโยชน$ความคุ�มครองชีวิตและสุขภาพหรือยกเลิกกองทุน โดยถือว&าได�รับ
ความเห็นชอบจากผู�ถือหน&วยลงทุนแล�ว โดยบริษัทจัดการจะแจ�งให�ผู�ถือหน&วยลงทุนทราบล&วงหน�าไม&น�อยกว&า 30 วัน และครอบคลุม
ระยะเวลาการเป?ดรับคําส่ังซ้ือคืนหน&วยลงทุนอย&างน�อย 1 คร้ัง และในการรับซ้ือคืนในช&วงเวลาดังกล&าว บริษัทจัดการจะเป?ดให�ผู�ถือ
หน&วยลงทุนสามารถขายคืนหน&วยลงทุนโดยไม&คิดค&าธรรมเนียมการรับซ้ือคืนหน&วยลงทุน (Exit without fee) 
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เง่ือนไขการเร่ิมรับความคุ�มครอง 

• ในช&วงการเสนอขายคร้ังแรก หากมีผู�ถือหน&วยลงทุนท่ีมีคุณสมบัติได�รับสิทธิความคุ�มครองตามกรมธรรม$ไม&ถึง 100 ราย 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเล่ือนรอบความคุ�มครองตามกรมธรรม$ประกันชีวิตและสุขภาพ หรือปฏิเสธการให�ความคุ�มครอง
ตามกรมธรรม$ประกันชีวิตและสุขภาพ และหากภายหลังการเสนอขายคร้ังแรก มีผู�ถือหน&วยลงทุนท่ีมีคุณสมบัติได�รับสิทธิ
ความคุ�มครองตามกรมธรรม$เพ่ิมข้ึนจนถึง 100 ราย ผู�ถือหน&วยลงทุนดังกล&าวก็จะได�รับสิทธิการคุ�มครองตามเง่ือนไขท่ี
กําหนด 

• ในช&วงการเสนอขายคร้ังแรก หากมีผู�ถือหน&วยลงทุนท่ีมีคุณสมบัติได�รับสิทธิความคุ�มครองตามกรมธรรม$ครบ 100 ราย  
และต&อมาภายหลังการเสนอขายคร้ังแรก มีผู�ถือหน&วยลงทุนท่ีมีคุณสมบัติได�รับสิทธิความคุ�มครองตามกรมธรรม$ลดลงตํ่ากว&า 
100 ราย ผู�ถือหน&วยลงทุนเดิมยังคงได�รับสิทธิคุ�มครองตามเง่ือนไขท่ีกําหนด 

ท้ังน้ี บริษัทจัดการจะแจ�งให�ผู�ถือหน&วยลงทุนท่ีได�รับผลกระทบทราบล&วงหน�า อย&างน�อย 30 วัน โดยในช&วงเวลาดังกล&าวครอบคลุม
ระยะเวลาการเป?ดรับซ้ือคืนอย&างน�อย 1 คร้ัง และในการรับซ้ือคืนในช&วงเวลาดังกล&าว บริษัทจัดการจะเป?ดให�ผู�ถือหน&วยลงทุนสามารถ
ขายคืนหน&วยลงทุนโดยไม&คิดค&าธรรมเนียมการรับซ้ือคืนหน&วยลงทุน (exit without fee) 

วันท่ีกรมธรรม$มีผลบังคับ หมายถึง ต้ังแต&วันท่ี 1 ของเดือนถัดไปนับจากวันจดทะเบียนกองทุน (หรือวันท่ีระบุไว�ในกรมธรรม$) 
วันท่ีเร่ิมความคุ�มครอง หมายถึง วันท่ีกรมธรรม$มีผลบังคับหรือวันท่ีบริษัทประกันอนุมัติให�ความคุ�มครอง หรือ เปล่ียนแปลงแผนความ
คุ�มครองให�กับผู�ถือหน&วยลงทุน  
ระยะเวลาความคุ�มครอง หมามถึง วันท่ีเร่ิมความคุ�มครอง ถึงวันส้ินสุดความคุ�มครอง ซ่ึงจะไม&เกินวันท่ีกรมธรรม$ยังให�ความคุ�มครองอยู& 

เง่ือนไขวันเร่ิมคุ�มครอง 
• กรณีผู�ถือหน&วยลงทุนทํารายการซ้ือภายในวันท่ี 25  ก&อนเวลา 15.30 น. ของเดือนน้ัน ๆ วันได�รับสิทธิคุ�มครอง คือ วันท่ี 1 ของ

เดือนถัดจากเดือนท่ีลงทุน  
• กรณีผู�ถือหน&วยลงทุนทํารายการซ้ือภายหลังวันท่ี 25 ของเดือนน้ัน ๆ วันได�รับสิทธิคุ�มครอง คือ วันท่ี 1 ของ 2 เดือนถัดจากเดือน

ท่ีลงทุน  

เง่ือนไขเพ่ิมเติมเก่ียวกับการแถลงสุขภาพ มีกรณีดังน้ี 

• กรณีผู�ถือหน&วยลงทุนท่ีมีอายุไม&เกิน 65 ป-บริบูรณ$ ไม&ต�องกรอกแบบฟอร$มแถลงสุขภาพ 
• กรณีผู�ถือหน&วยลงทุนได�รับสิทธิความคุ�มครองก&อนอายุ 65 ป- และต&ออายุกรมธรรม$จนถึง 65 ป-บริบูรณ$ จะต�องกรอก

แบบฟอร$มแถลงสุขภาพต้ังแต&อายุ 65 ป-บริบูรณ$  และจําเป]นต�องแถลงทุกป- เม่ือมีการต&ออายุกรมธรรม$ และ/หรือ
ดําเนินการตามวิธีการอ่ืนใดตามเง่ือนไขท่ีบริษัทประกันภัย  

• กรณีผู�ถือหน&วยลงทุนมีอายุต้ังแต& 65 ป-บริบูรณ$ และไม&เกิน 75 ป-บริบูรณ$ จะต�องกรอกแบบฟอร$มแถลงสุขภาพทุกป- เม่ือมี
การต&ออายุกรมธรรม$ และ/หรือดําเนินการตามวิธีการอื่นใดตามเง่ือนไขท่ีบริษัทประกันภัย  

• กรณีผู�ถือหน&วยลงทุนเดิมมีการสั่งซ้ือเพ่ิมจากเดิมส&งผลให�มีมูลค&าการลงทุนเพ่ิมขึ้นและมีผลให�แผนความคุ�มครองสูงขึ้น 
จะต�องกรอกแบบฟอร$มแถลงสุขภาพ ณ รอบท่ีมีการเปลี่ยนแปลงแผนความคุ�มครอง และ/หรือดําเนินการตามวิธีการอ่ืนใด
ตามเง่ือนไขท่ีบริษัทประกันภัย  

ท้ังน้ี สําหรับผู�ถือหน&วยลงทุนท่ีต�องกรอกแบบฟอร$มแถลงสุขภาพ ผู�ถือหน&วยลงทุนจะทราบผลอนุมัติตามระยะเวลาดังน้ี 
• กรณีผู�ถือหน&วยลงทุนทํารายการซ้ือภายในวันท่ี 25 ก&อนเวลา 15.30 น. ของเดือนน้ัน ๆ บริษัทประกันจะอนุมัติภายใน

วันท่ี 10 ของเดือนถัดจากเดือนท่ีลงทุน หรือตามระยะเวลาท่ีประกันอนุมัติ 
• กรณีผู�ถือหน&วยลงทุนทํารายการซ้ือภายหลังวันท่ี 25 ของเดือนน้ัน ๆ บริษัทประกันจะอนุมัติภายวันท่ี 10 ของ 2 เดือน

ถัดจากเดือนท่ีลงทุน หรือตามระยะเวลาท่ีประกันอนุมัติ 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลงหรือปรับปรุงวันท่ีเร่ิมความคุ�มครอง โดยถือว&าได�รับมติจากผู�ถือหน&วยลงทุนแล�ว โดย
บริษัทจัดการจะติดประกาศดังกล&าวท่ีบริษัทจัดการและผู�สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน&วยลงทุนล&วงหน�าไม&น�อยกว&า 30 วัน หรือ
ครอบคลุมระยะเวลาการเป?ดรับคําส่ังซ้ือคืนหน&วยลงทุนอย&างน�อย 1 คร้ัง และจะเป?ดเผยในเว็บไซต$ของบริษัทจัดการ เว�นแต&กรณีท่ีเกิด
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จากป*จจัยท่ีควบคุมไม&ได� หรือกรณีจําเป]นและสมควร บริษัทจัดการจะแจ�งการเปล่ียนแปลงดังกล&าวโดยทันที ซ่ึงการดําเนินการ
ดังกล&าวบริษัทจัดการจะคํานึงถึงประโยชน$ของกองทุนและผู�ถือหน&วยลงทุนเป]นสําคัญ 

คําถาม-คําตอบ 

Q : ใครเปOนผู�รับเอาประกันให�กับกองทุนเป	ด แอล เอช หุ�นป�นผล พลัส (LHEQDPLUS) ในป�จจุบัน 

A : บริษัท เอไอเอ จํากัด   

Q : ใครจะได�รับความคุ�มครองประกันชีวิตและสุขภาพบ�าง 

A : ผู�มีสิทธิได�รับความคุ�มครองประกันชีวิตและสุขภาพ คือ  
• เป]นบุคคลธรรมดา 
• เป]นผู�ถือหน&วยลงทุนท่ีอยู&ในทะเบียนรายช่ือผู�ถือหน&วยลงทุนโดยถือครองหน&วยลงทุนท่ีมีมูลค&าการลงทุนรวม

ต้ังแต&  150,000 บาท ข้ึนไป หรือ จํานวนอื่นใดท่ีบริษัทจัดการจะเปล่ียนแปลงในอนาคต โดยบริษัทจัดการจะ
พิจารณามูลค&าเงินลงทุนตามเลขท่ีบัตรประชาชนของผู�ถือหน&วยลงทุน 

• ต�องมีอายุระหว&าง 15-75 ป-บริบูรณ$ (หรือเป]นไปตามเง่ือนไขท่ีบริษัทจัดการกําหนด) ในกรณีท่ีผู�ถือหน&วยลงทุนมี
อายุตั้งแต& 65 ป-บริบูรณ$ แต&ไม&เกิน 75 ป-บริบูรณ$จะต�องกรอกแบบฟอร$มแถลงสุขภาพทุกป- และ/หรือดําเนินการ
ตามวิธีการอื่นใดตามเง่ือนไขท่ีบริษัทประกันภัย 

เง่ือนไขเพ่ิมเติมเก่ียวกับการแถลงสุขภาพ มีกรณีดังน้ี 

• กรณีผู�ถือหน&วยลงทุนท่ีมีอายุไม&เกิน 65 ป-บริบูรณ$ ไม&ต�องกรอกแบบฟอร$มแถลงสุขภาพ 
• กรณีผู�ถือหน&วยลงทุนได�รับสิทธิความคุ�มครองก&อนอายุ 65 ป- และต&ออายุกรมธรรม$จนถึง 65 ป-บริบูรณ$ 

จะต�องกรอกแบบฟอร$มแถลงสุขภาพต้ังแต&อายุ 65 ป-บริบูรณ$  และจําเป]นต�องแถลงทุกป- เม่ือมีการต&ออายุ
กรมธรรม$ และ/หรือดําเนินการตามวิธีการอื่นใดตามเง่ือนไขท่ีบริษัทประกันภัย  

• กรณีผู�ถือหน&วยลงทุนมีอายุต้ังแต& 65 ป-บริบูรณ$ และไม&เกิน 75 ป-บริบูรณ$ จะต�องกรอกแบบฟอร$มแถลง
สุขภาพทุกป- เม่ือมีการต&ออายุกรมธรรม$ และ/หรือดําเนินการตามวิธีการอ่ืนใดตามเง่ือนไขท่ีบริษัท
ประกันภัย  

• กรณีผู�ถือหน&วยลงทุนเดิมมีการสั่งซ้ือเพ่ิมจากเดิมส&งผลให�มีมูลค&าการลงทุนเพ่ิมขึ้นและมีผลให�แผนความ
คุ�มครองสูงข้ึน จะต�องกรอกแบบฟอร$มแถลงสุขภาพ ณ รอบท่ีมีการเปล่ียนแปลงแผนความคุ�มครอง และ/
หรือดําเนินการตามวิธีการอ่ืนใดตามเง่ือนไขท่ีบริษัทประกันภัย  

ท้ังน้ี สําหรับผู�ถือหน&วยลงทุนท่ีต�องกรอกแบบฟอร$มแถลงสุขภาพ ผู�ถือหน&วยลงทุนจะทราบผลอนุมัติตาม
ระยะเวลาดังน้ี 

• กรณีผู�ถือหน&วยลงทุนทํารายการซ้ือภายในวันท่ี 25  ก&อนเวลา 15.30 น. ของเดือนน้ัน ๆ บริษัทประกัน
จะอนุมัติภายในวันท่ี 10 ของเดือนถัดจากเดือนท่ีลงทุน หรือตามระยะเวลาท่ีประกันอนุมัติ 

• กรณีผู�ถือหน&วยลงทุนทํารายการซ้ือภายหลังวันท่ี 25  ของเดือนน้ัน ๆ บริษัทประกันจะอนุมัติภายวันท่ี 
10 ของ 2 เดือนถัดจากเดือนท่ีลงทุน หรือตามระยะเวลาท่ีประกันอนุมัติ 

• เป]นบุคคลท่ีบริษัทประกันถือว&ามีสุขภาพสมบูรณ$แข็งแรง โดยสิทธิความคุ�มครองจะมีผลเม่ือได�รับการอนุมัติการ
เอาประกันจากบริษัทประกัน 

ท้ังน้ี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลงคุณสมบัติ และเง่ือนไขของผู�มีสิทธิเอาประกันตามความเหมาะสม 
โดยการดําเนินการดังกล&าวบริษัทจัดการจะคํานึงถึงประโยชน$ของกองทุนและผู�ถือหน&วยลงทุนเป]นสําคัญ โดยถือว&า
ได�รับมติจากผู�ถือหน&วยลงทุนแล�ว โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศดังกล&าวท่ีบริษัทจัดการและผู�สนับสนุนการขายหรือ
รับซ้ือคืนหน&วยลงทุนล&วงหน�าไม&น�อยกว&า 30 วัน และจะเป?ดเผยในเว็บไซต$ของบริษัทจัดการ 
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Q : ผู�ถือหน+วยลงทุนจะได�รับความคุ�มครองเม่ือไร 

A : ผู�ถือหน&วยลงทุนจะได�รับความคุ�มครองประกันชีวิตและสุขภาพตามกรณีดังต&อไปน้ี 
กรณีซ้ือหน+วยลงทุน ณ IPO และมูลค&าเงินลงทุนเป]นไปตามเง่ือนไขท่ีกําหนด จะได�รับความคุ�มครองต้ังแต&วันท่ี 1 ของ
เดือนถัดจากเดือนท่ีจดทะเบียนกองทุนเป]นต�นไป ตัวอย&างวันท่ีเร่ิมสิทธิความคุ�มครอง 

���� กรณีท่ีซ้ือหน+วยลงทุนในช+วง IPO  
 

ตัวอย+าง 1 
จดทะเบียนวันท่ี 30 มกราคม 2562 
ได�รับสิทธิคุ�มครอง คือ วันท่ี 1 กุมภาพันธ$ 2562 เป]นต�นไป 

 
 

                               

 

 

 

 
 
���� กรณีท่ีซ้ือหน+วยลงทุนภายหลัง IPO ผู�ถือหน+วยสามารถซ้ือ/ สับเปลี่ยนเข�าได�ทุกวันทําการ 

- กรณีผู�ถือหน&วยลงทุนทํารายการซ้ือภายในวันท่ี 25  ก&อนเวลา 15.30 น. ของเดือนน้ัน ๆ วันได�รับสิทธิคุ�มครอง 
คือ วันท่ี 1 ของเดือนถัดจากเดือนท่ีลงทุน  

 
ตัวอย+าง 2 
ทํารายการซ้ือหน&วยลงทุนวันท่ี 22 กุมภาพันธ$ 2562 
ได�รับสิทธิคุ�มครอง คือ วันท่ี 1 มีนาคม 2562 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ระยะเวลาได้รบัความค ุ้มครอง 

IPO 

จดทะเบยีนกองทนุ 

วนัที� 30 ม.ค.62  
เริ�มความคุม้ครอง 

ตั �งแต่วนัที� 1 ก.พ.62 เป็นต้นไป 

ระยะเวลาได้รบัความค ุ้มครอง 

สั �งซื�อวนัที� )) ก.พ.*) เริ�มความคุม้ครอง 

ตั �งแต่วนัที� 1 ม.ีค.62 เป็นต้นไป 
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- กรณีผู�ถือหน&วยลงทุนทํารายการซ้ือภายหลังวันท่ี 25 ของเดือนน้ัน ๆ วันได�รับสิทธิคุ�มครอง คือ วันท่ี 1 ของ 2 
เดือนถัดจากเดือนท่ีลงทุน  

 
ตัวอย+าง 3 
ทํารายการซ้ือหน&วยลงทุนวันท่ี 28 กุมภาพันธ$ 2562 
ได�รับสิทธิคุ�มครอง คือ วันท่ี 1 เมษายน 2562 
 
 
 
 
 
 
 

ท้ังน้ี กรณีผู�ถือหน&วยลงทุนมีอายุต้ังแต& 65 ป-บริบูรณ$ และไม&เกิน 75 ป-บริบูรณ$ หรือ ผู�ถือหน&วยลงทุนเดิมมีการสั่งซ้ือ
เพ่ิมจากเดิมส&งผลให�มีมูลค&าการลงทุนเพ่ิมขึ้นและมีผลให�แผนความคุ�มครองสูงขึ้น จะต�องกรอกแบบฟอร$มแถลงสุขภาพ 
โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 
เง่ือนไขเพ่ิมเติมเก่ียวกับการแถลงสุขภาพ มีกรณีดังน้ี 

• กรณีผู�ถือหน&วยลงทุนท่ีมีอายุไม&เกิน 65 ป-บริบูรณ$ ไม&ต�องกรอกแบบฟอร$มแถลงสุขภาพ 
• กรณีผู�ถือหน&วยลงทุนได�รับสิทธิความคุ�มครองก&อนอายุ 65 ป- และต&ออายุกรมธรรม$จนถึง 65 ป-บริบูรณ$ จะต�อง

กรอกแบบฟอร$มแถลงสุขภาพต้ังแต&อายุ 65 ป-บริบูรณ$  และจําเป]นต�องแถลงทุกป- เม่ือมีการต&ออายุกรมธรรม$ 
และ/หรือดําเนินการตามวิธีการอื่นใดตามเง่ือนไขท่ีบริษัทประกันภัย  

• กรณีผู�ถือหน&วยลงทุนมีอายุต้ังแต& 65 ป-บริบูรณ$ และไม&เกิน 75 ป-บริบูรณ$ จะต�องกรอกแบบฟอร$มแถลงสุขภาพ
ทุกป- เม่ือมีการต&ออายุกรมธรรม$ และ/หรือดําเนินการตามวิธีการอื่นใดตามเง่ือนไขท่ีบริษัทประกันภัย  

• กรณีผู�ถือหน&วยลงทุนเดิมมีการสั่งซ้ือเพ่ิมจากเดิมส&งผลให�มีมูลค&าการลงทุนเพ่ิมขึ้นและมีผลให�แผนความคุ�มครอง
สูงขึ้น จะต�องกรอกแบบฟอร$มแถลงสุขภาพ ณ รอบท่ีมีการเปลี่ยนแปลงแผนความคุ�มครอง และ/หรือดําเนินการ
ตามวิธีการอื่นใดตามเง่ือนไขท่ีบริษัทประกันภัย  

ท้ังน้ี สําหรับผู�ถือหน&วยลงทุนท่ีต�องกรอกแบบฟอร$มแถลงสุขภาพ ผู�ถือหน&วยลงทุนจะทราบผลอนุมัติตามระยะเวลาดังน้ี 
• กรณีผู�ถือหน&วยลงทุนทํารายการซ้ือภายในวันท่ี 25  ก&อนเวลา 15.30 น. ของเดือนน้ัน ๆ บริษัทประกันจะอนุมัติ

ภายในวันท่ี 10 ของเดือนถัดจากเดือนท่ีลงทุน หรือตามระยะเวลาท่ีประกันอนุมัติ 
• กรณีผู�ถือหน&วยลงทุนทํารายการซ้ือภายหลังวันท่ี 25  ของเดือนน้ัน ๆ บริษัทประกันจะอนุมัติภายวันท่ี 10 ของ 2 

เดือนถัดจากเดือนท่ีลงทุน หรือตามระยะเวลาท่ีประกันอนุมัติ 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลงหรือปรับปรุงวันท่ีเร่ิมความคุ�มครอง โดยถือว&าได�รับมติจากผู�ถือหน&วย
ลงทุนแล�ว โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศดังกล&าวท่ีบริษัทจัดการและผู�สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน&วยลงทุน
ล&วงหน�าไม&น�อยกว&า 30 วัน หรือครอบคลุมระยะเวลาการเป?ดรับคําส่ังซ้ือคืนหน&วยลงทุนอย&างน�อย 1 คร้ัง  และจะ
เป?ดเผยในเว็บไซต$ของบริษัทจัดการ เว�นแต&กรณีท่ีเกิดจากป*จจัยท่ีควบคุมไม&ได� หรือกรณีจําเป]นและสมควร บริษัท
จัดการจะแจ�งการเปล่ียนแปลงดังกล&าวโดยทันที ซ่ึงการดําเนินการดังกล&าวบริษัทจัดการจะคํานึงถึงประโยชน$ของ
กองทุนและผู�ถือหน&วยลงทุนเป]นสําคัญ 

 

 

 

ระยะเวลาได้รบัความค ุ้มครอง 

สั �งซื�อวนัที� )+ ก.พ.*) เริ�มความคุม้ครอง 

ตั �งแต่วนัที� 1 เม.ย.62 เป็นต้น
ไป

วนัที� 1 ม.ีค.62 
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Q :  กรณีใดบ�างท่ีผู�ถือหน+วยไม+สามารถใช�สิทธิการประกันสุขภาพได� 
A :  ในกรณีท่ีผู�ถือหน&วยลงทุนเป]นผู�มีสิทธิเอาประกัน ผู�ถือหน&วยลงทุนจะได�รับคุ�มครองนับต้ังแต&วันท่ีเร่ิมความคุ�มครอง  

หรือนับต้ังแต&วันท่ีได�รับการอนุมัติการเอาประกันจากบริษัทประกัน และส้ินสุดความคุ�มครอง ในกรณีใดกรณีหน่ึง
ดังต&อไปน้ี 

- เม่ือกรมธรรม$สิ้นสุดผลบังคับ 
- เม่ือผู�ถือหน&วยลงทุนพ�นสภาพการเป]นผู�ถือหน&วยลงทุนของกองทุน 
- เม่ือผู�ถือหน&วยลงทุนเสียชีวิต 
- เม่ือผู�ถือหน&วยลงทุนมีอายุเกินกว&าอายุสูงสุดท่ีกําหนดไว�ข�างต�น 
- เม่ือผู�ถือหน&วยลงทุนขาดคุณสมบัติข�อใดข�อหน่ึงของคุณสมบัติของผู�มีสิทธิเอาประกัน 

ท้ังน้ี การสิ้นสุดความคุ�มครอง ให�เป]นไปตามเง่ือนไขตามป-กรมธรรม$หรือตามรอบระยะเวลาท่ีบริษัทประกันกําหนด 
ผู�ถือหน&วยลงทุนท่ีมีสิทธิเอาประกันจะได�รับความคุ�มครองด�านประกันชีวิตและสุขภาพ โดยมีรายละเอียดเง่ือนไขและ
ความคุ�มครองตามกรมธรรม$ประกัน  
ผู�ถือหน&วยลงทุนจะต�องยินยอมเป?ดเผยข�อมูลส&วนบุคคล อาทิเช&น ช่ือนามสกุล ท่ีอยู& ข�อมูลด�านสุขภาพ ของผู�ถือหน&วย
ลงทุน หรือข�อมูลอ่ืนใดท่ีเป]นไปตามท่ีบริษัทประกันกําหนด ท้ังน้ี หากบริษัทจัดการไม&ได�รับการเป?ดเผยข�อมูลใด ๆ 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธการได�รับความคุ�มครองตามกรมธรรม$ประกันชีวิตและสุขภาพดังกล&าว 
 
สิทธิประโยชน$ของผู�ถือหน&วยลงทุนท่ีได�รับตามกรมธรรม$ดังกล&าว บริษัทจัดการได�จัดให�เพ่ือความคุ�มครองผู�ถือหน&วย
ลงทุนและเพ่ือเป]นประโยชน$ในด�านการเสริมสร�างความม่ันคงของชีวิตและสุขภาพ โดยบริษัทจัดการเป]นผู�รับภาระการ
ชําระเบ้ียประกันท่ีได�รับความคุ�มครองท้ังหมด โดยรวมอยู&ในค&าธรรมเนียมการจัดการ 

ท้ังน้ี บริษัทจัดการอาจพิจารณาสิทธิประโยชน$ด�านการประกันชีวิตและสุขภาพทุก ๆ ป- หากบริษัทจัดการเห็นว&าสิทธิ
ประโยชน$ด�านการประกันชีวิตและสุขภาพจะไม&เกิดประโยชน$ต&อผู�ลงทุนโดยรวม หรือมีผลกระทบต&อกองทุนรวมใน
อนาคต บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลง ปรับปรุง หรือเพ่ิมเติมเง่ือนไขของสิทธิประโยชน$ความคุ�มครอง 
เง่ือนไขกรมธรรม$ บริษัทประกัน หรือเง่ือนไขใด ตามหลักเกณฑ$ท่ีกฎหมายกําหนด รวมถึงยกเลิกสิทธิประโยชน$ความ
คุ�มครองชีวิตและสุขภาพหรือยกเลิกกองทุน โดยถือว&าได�รับความเห็นชอบจากผู�ถือหน&วยลงทุนแล�ว โดยบริษัทจัดการ
จะแจ�งให�ผู�ถือหน&วยลงทุนทราบล&วงหน�าไม&น�อยกว&า 30 วัน และครอบคลุมระยะเวลาการเป?ดรับคําส่ังซ้ือคืนหน&วย
ลงทุนอย&างน�อย 1 คร้ัง และในการรับซ้ือคืนในช&วงเวลาดังกล&าว บริษัทจัดการจะเป?ดให�ผู�ถือหน&วยลงทุนสามารถขายคืน
หน&วยลงทุนโดยไม&คิดค&าธรรมเนียมการรับซ้ือคืนหน&วยลงทุน (Exit without fee) 

เง่ือนไขการเร่ิมรับความคุ�มครอง 

• ในช&วงการเสนอขายคร้ังแรก หากมีผู�ถือหน&วยลงทุนท่ีมีคุณสมบัติได�รับสิทธิความคุ�มครองตามกรมธรรม$ไม&ถึง 100 
ราย บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเล่ือนรอบความคุ�มครองตามกรมธรรม$ประกันชีวิตและสุขภาพ หรือปฏิเสธการให�
ความคุ�มครองตามกรมธรรม$ประกันชีวิตและสุขภาพ และหากภายหลังการเสนอขายคร้ังแรก มีผู�ถือหน&วยลงทุนท่ี
มีคุณสมบัติได�รับสิทธิความคุ�มครองตามกรมธรรม$เพ่ิมข้ึนจนถึง 100 ราย ผู�ถือหน&วยลงทุนดังกล&าวก็จะได�รับสิทธิ
การคุ�มครองตามเง่ือนไขท่ีกําหนด 

• ในช&วงการเสนอขายคร้ังแรก หากมีผู�ถือหน&วยลงทุนท่ีมีคุณสมบัติได�รับสิทธิความคุ�มครองตามกรมธรรม$ครบ 100 
ราย และต&อมาภายหลังการเสนอขายคร้ังแรก มีผู�ถือหน&วยลงทุนท่ีมีคุณสมบัติได�รับสิทธิความคุ�มครองตาม
กรมธรรม$ลดลงตํ่ากว&า 100 ราย ผู�ถือหน&วยลงทุนเดิมยังคงได�รับสิทธิคุ�มครองตามเง่ือนไขท่ีกําหนด 

ท้ังน้ี บริษัทจัดการจะแจ�งให�ผู�ถือหน&วยลงทุนท่ีได�รับผลกระทบทราบล&วงหน�า อย&างน�อย 30 วัน โดยในช&วงเวลาดังกล&าว
ครอบคลุมระยะเวลาการเป?ดรับซ้ือคืนอย&างน�อย 1 คร้ัง และในการรับซ้ือคืนในช&วงเวลาดังกล&าว บริษัทจัดการจะเป?ดให�
ผู�ถือหน&วยลงทุนสามารถขายคืนหน&วยลงทุนโดยไม&คิดค&าธรรมเนียมการรับซ้ือคืนหน&วยลงทุน (exit without fee) 
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Q : ผู�ถือหน+วยลงทุนจะไม+ได�รับความคุ�มครองเมื่อไร 

A : กรณีการส้ินสุดความคุ�มครอง จะเกิดข้ึนในกรณีผู�ถือหน&วยลงทุนขายคืนหน&วยลงทุนท้ังหมด หรือมูลค&าเงินลงทุนรวม
คงเหลือตํ่ากว&า 150,000 บาท* โดยวันส้ินสุดความคุ�มครองจะเป]นวันสุดท�ายของเดือนท่ีมีการขายคืนหน&วยลงทุน เวลา 
0.00 น. ตามรอบระยะเวลาท่ีบริษัทประกันกําหนด หรือการสิ้นสุดความคุ�มครองในกรณีใดกรณีหน่ึงตามท่ีบริษัทจัดการ
กําหนด 
* มูลค&าเงินลงทุนคงเหลือ =  มูลค&าเงินท่ีผู�ถือหน&วยซ้ือ/สับเปล่ียนเข�ากองทุน – มูลค&าเงินท่ีผู�ถือหน&วยขาย/สับเปล่ียน

ออกจากกองทุน  

Q : ผู�ถือหน+วยลงทุนจะได�รับความคุ�มครองชีวิตเปOนจํานวนเงินเท+าไหร+ 
A:  ความคุ�มครองชีวิตท่ีผู�ถือหน&วยลงทุนจะได�รับ คือ คุ�มครองการเสียชีวิตทุกกรณี จํานวน 10,000 บาท  
 (โดยมีเง่ือนไขเป]นไปตามท่ีบริษัทประกันกําหนด) 

 
Q : ผู�ถือหน+วยลงทุนจะได�รับความคุ�มครองสุขภาพเปOนจํานวนเงินเท+าไหร+ 
A:  ความคุ�มครองสุขภาพท่ีผู�ถือหน&วยลงทุนจะได�รับ คือ ความคุ�มครองการชดเชยค&ารักษาพยาบาลตามแผนความคุ�มครอง  

ซ่ึงมีท้ังหมด 5 แผน แผนประกันสุขภาพ โดยมีรายละเอียดดังน้ี   

ตารางผลประโยชน?แผนประกัน  แผนประกัน  

มูลค+าเงินลงทุน  

แผน 1  แผน 2  แผน 3  แผน 4  แผน 5  
ลงทุน 

150,000 - 
499,999 บาท  

ลงทุน 
500,000 - 
1,499,999 

บาท  

ลงทุน 
1,500,000 - 
4,999,999 

บาท  

ลงทุน 
5,000,000 - 
9,999,999 

บาท  

ลงทุนต้ังแต& 
10,000,000 

ข้ึนไป  

ประกันการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาล            

(ต&อการเข�าพักรักษาตัวคร้ังใดคร้ังหน่ึง)            

ค+าห�อง ค+าอาหาร            

-ค&าห�องผู�ป�วยปกติต&อวัน (สูงสุดไม&เกิน 31 วัน)  1,800  1,800 2,200 4,000 5,000 
- ค&าห�องผู�ป�วยหนัก (I.C.U) ต&อวัน (สูงสุดไม&เกิน 
7 วัน เม่ือรวมกับผลประโยชน$ค&าห�องค&าอาหาร
ประจําวันข�างต�นแล�วไม&เกิน 31 วนั)  

3,600 3,600 4,400 8,000 10,000 

ค+ารักษาพยาบาลอ่ืน ๆในโรงพยาบาล            
-ค&ารักษาพยาบาลอ่ืน ๆ รวมค&าบริการพยาบาล 
(รวมถึงการรักษาพยาบาลต&อเน่ืองภายใน 31 วัน 
หลังจากออกจากโรงพยาบาล)  

6,000 6,000 15,000 35,000 40,000 

-ค&ารถพยาบาลฉุกเฉิน (รวมในค&ารักษาพยาบาล
อ่ืน ๆ)  1,800 1,800 2,200 4,000 5,000 

ค+าธรรมเนียมแพทย?ผ+าตัดและหัตถการ  6,000 6,000 15,000 35,000 40,000 
ค+าแพทย?ตรวจรักษาในโรงพยาบาลประจําวัน 
วันละ  250 250 500 900 1,000 
(สูงสุดไม&เกิน 31 วันต&อการเข�าพักรักษาตัวคร้ังใด
คร้ังหน่ึง)            

ค+าปรึกษาแพทย?ผู�เช่ียวชาญเฉพาะโรค  2,000 2,000 3,000 5,000 6,000 
(นําไปรวมกับค&ารักษาพยาบาลอ่ืน ๆหรือค&า
แพทย$ผ&าตัดแล�วแต&กรณี)            
ค+ารักษาพยาบาลอุบัติเหตุฉุกเฉินขณะเปOน
ผู�ปrวยนอก  2,000 2,000 3,000 5,000 6,000 
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สาหรับการรักษาพยาบาลภายใน 72 ชม. นับจาก
เวลาท่ีเกิดอุบัติเหตุ รวมการรักษาพยาบาล
สืบเน่ืองจากอุบัติเหตุเดียวกันภายใน 31 วัน)  

          

ค+าชดเชยกรณีเสียชีวิตในโรงพยาบาล 18,000 18,000 22,000 40,000 50,000 

ค+าตรวจรักษากรณีผู�ปrวยนอก  -  1,000 1,500 3,000 3,500 
สูงสุดไม&เกิน 1 คร้ัง/วัน, สูงสุด 30 คร้ัง/ป-
กรมธรรม$            

ประกันชีวิต (คุ�มครองเสียชีวิตทุกกรณี)  10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 

ตลอด 24 ชม. ทุกสถานท่ีท่ัวโลก ยกเว�น การฆ&า
ตัวตายในป-แรก หรือถูกผู�รับประโยชน$ฆ&าตายโดย
เจตนา  

          

Q :   ผู�ถือหน+วยลงทุนสามารถเปลี่ยนแปลงแผนความคุ�มครองประกันชีวิตและสุขภาพได�หรือไม+ 
 A :   ผู�ถือหน&วยลงทุนสามารถเปล่ียนแปลงแผนความคุ�มครองได�ตามมูลค&าเงินลงทุนท่ีเปลี่ยนแปลงไป  

- ในกรณีท่ีผู�ถือหน&วยลงทุนซ้ือหน&วยลงทุนหรือขายหน&วยลงทุน บริษัทจัดการจะแจ�งข�อมูลของผู�ถือหน&วยลงทุน
ไปยังบริษัทประกันเพ่ือดําเนินการปรับปรุงแผนความคุ�มครองสุขภาพของผู�ถือหน&วยลงทุนตามรอบระยะเวลา
ท่ีบริษัทจัดการกําหนด  
 

ตัวอย+างท่ี 1  
นาย กุ�ก ลงทุนในกองทุน LHEQDPLUS คร้ังแรก 500,000  บาท  
- นาย กุ�ก จะได�รับความคุ�มครองในแผนท่ี 2  
- ต&อมา นาย กุ�ก ลงทุนเพ่ิม 4,500,000 บาท มูลค&าเงินลงทุนรวมเท&ากับ 5,000,000 ดังน้ัน ความคุ�มครองจะ

เปล่ียนจากแผนท่ี 2 เป]นแผนท่ี 4  
ท้ังน้ี แผนความคุ�มครองจะคํานวณจากจํานวนเงินลงทุนรวมท้ังหมด 
 
 
 

ตัวอย+างท่ี 2 
นาย กุ�ก ลงทุนในกองทุน LHEQDPLUS  450,000  บาท  
- นาย กุ�ก จะได�รับความคุ�มครองในแผนท่ี 1 
- ต&อมาผลการดําเนินงานของกองทุน LHEQDPLUS เพ่ิมข้ึนส&งผลให�นาย กุ�ก มีกําไร 100,000  บาท รวมเป]น
มูลค&าทรัพย$สินสุทธิเท&ากับ 550,000 แต&สิทธิความคุ�มครองของนาย กุ�ก จะไม&เปล่ียนแผนยังคงได�รับความคุ�มครอง
ในแผนท่ี 1 เหมือนเดิม  
ท้ังน้ี ความคุ�มครองจะคํานวณจากจํานวนเงินลงทุนไม&รวมผลประโยชน$ท่ีเพ่ิมขึ้น 

 

ตัวอย+างท่ี 3 
นาย กุ�ก ลงทุนในกองทุน LHEQDPLUS  150,000  บาท  
- นาย กุ�ก จะได�รับความคุ�มครองในแผนท่ี 1 
- ผลการดําเนินงานของกองทุน LHEQDPLUS เพ่ิมข้ึนส&งผลให�นาย กุ�ก มีกําไร 50,000  บาท รวมเป]นมูลค&า

ทรัพย$สินสุทธิเท&ากับ 200,000 แต&สิทธิความคุ�มครองของนาย กุ�ก จะไม&เปลี่ยนแผนยังคงได�รับความคุ�มครอง
ในแผนท่ี 1 เหมือนเดิม 

- ต&อมานาย กุ�ก ทํารายการขายคืนหน&วยลงทุน 50,000 บาท นาย กุ�ก จะไม&ได�รับความคุ�มครอง เน่ืองจากการ
ทํารายการขายคืนส&งผลให�เงินลงทุนลดลงตํ่ากว&า 150,000 บาท  
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ท้ังน้ี ในกรณีท่ีมีผลประโยชน$ มีการจ&ายเงินป*นผล หรือมีการขายคืนหน&วยลงทุน ผู�ถือหน&วยจะได�รับความคุ�มครอง 
ดังน้ี 

1. หากมีผลประโยชน$เพ่ิมขึ้น หรือมีการจ&ายเงินป*นผลให�กับผู�ถือหน&วยลงทุน จะไม&ส&งผลให�ความคุ�มครองเพ่ิมขึ้น
หรือลดลง เน่ืองจากความคุ�มครองจะคํานวณจากจํานวนเงินลงทุนรวมไม&นับรวมผลประโยชน$ ไม&นับรวมเงินป*น
ผล  

2. หากมีการขายคืนหน&วยลงทุน กองทุนจะคํานวณเงินลงทุนคร้ังแรกพร�อมผลประโยชน$จากเงินลงทุนคร้ังแรกก&อน 
ในการจ&ายเงินค&าขายคืนหน&วยลงทุน หากเงินลงทุนคร้ังแรกไม&เพียงพอในการจ&ายเงินค&าขายคืน กองทุนจะ
คํานวณจากเงินลงทุนคร้ังถัดไป โดยระบบจะคํานวณแบบ FIFO จึงอาจส&งผลให�ไม&ได�รับความคุ�มครองหรือมีการ
เปล่ียนแผนความคุ�มครองได�  

กรณีท่ีผู�ถือหน&วยมีมูลค&าเงินลงทุนตามแผนประกัน แต&บริษัทประกันปฎิเสธการอนุมัติประกัน ผู�ถือหน&วยลงทุนจะ
ไม&ได�รับแผนความคุ�มครองชีวิตและสุขภาพใด ๆ เลย 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลงหรือปรับปรุงวันท่ีเร่ิมความคุ�มครอง โดยถือว&าได�รับมติจากผู�ถือหน&วย
ลงทุนแล�ว โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศดังกล&าวท่ีบริษัทจัดการและผู�สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน&วยลงทุน
ล&วงหน�าไม&น�อยกว&า 30 วัน หรือครอบคลุมระยะเวลาการเป?ดรับคําส่ังซ้ือคืนหน&วยลงทุนอย&างน�อย 1 คร้ัง  และจะ
เป?ดเผยในเว็บไซต$ของบริษัทจัดการ เว�นแต&กรณีท่ีเกิดจากป*จจัยท่ีควบคุมไม&ได� หรือกรณีจําเป]นและสมควร บริษัท
จัดการจะแจ�งการเปลี่ยนแปลงดังกล&าวโดยทันที ซ่ึงการดําเนินการดังกล&าวบริษัทจัดการจะคํานึงถึงประโยชน$ของ
กองทุนและผู�ถือหน&วยลงทุนเป]นสําคัญ 
 

Q :  ผู�ถือหน+วยลงทุนท่ีขายคืนหน+วยลงทุนไปแล�ว สามารถกลับมาซ้ือหน+วยลงทุนอีกได�หรือไม+ ความคุ�มครองจะ
เปOนอย+างไร 

A :  ได� โดยผู�ถือหน&วยลงทุนจะได�รับความคุ�มครองตามแผนท่ีซ้ือใหม& แต&ต�องติดเง่ือนไข สภาวะการเจ็บป�วยหรือการ
บาดเจ็บท่ีเป]น และยังรักษาไม&หายขาด ในระหว&าง 90 วันก&อนวันท่ีเร่ิมความคุ�มครองใหม& (Pre-existing 
Condition) เป]นระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันท่ีเร่ิมความคุ�มครองใหม& หรือเป]นไปตามเง่ือนไขตามบริษัทประกัน
กําหนด ถึงจะมีสิทธ์ิการรักษาพยาบาลในโรคเดิม 

 
ตัวอย+าง 1  
นายกุ�ก อายุ 63 ป- ทํารายการซ้ือหน&วยลงทุนวันท่ี 22 กุมภาพันธ$ 2562 
ได�รับสิทธิคุ�มครอง คือ วันท่ี 1 มีนาคม 2562 
แต& นายกุ�ก มีโรคประจําตัวเป]นความดันโลหิตสูง  
ต&อมา นายกุ�ก ได�เข�ารักษาโรคความดันสูงในวันท่ี 4 เมษายน 2562 และแสดงบัตรประกันสุขภาพกลุ&มกับโรงพยาบาลท่ี
เข�ารักษา โรงพยาบาลจะติดต&อบริษัทประกันทันที  
บริษัทประกันจะตรวจสอบประวัติการรักษา หากพบว&ามีประวัติการรักษาโรคความดันในระหว&าง 90 วันก&อนวันท่ีเร่ิม
ความคุ�มครองใหม& บริษัทประกันจะไม&คุ�มครองโรคความดันของ นายกุ�ก เว�นแต& นายกุ�ก ไม&เบิกค&ารักษาโรคความดัน
เป]นระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันท่ีเร่ิมความคุ�มครองใหม& และภายหลังระยะเวลา 12 เดือนนายกุ�กจะสามารถเบิกค&า
รักษาโรคความดันได�ตามสิทธิความคุ�มครอง 

  

 
 
 

 
 
 
 
 
 

ตรวจสอบ 
90 วันก+อนวันท่ีกรมธรรม?มีผลบังคับ  

(วันท่ี 1 ธ.ค. 2561) 

เดือน ก.พ.62 เร่ิมความคุ�มครอง 

ต้ังแต&วันท่ี 1 มี.ค.62  

เป]นต�นไป 

เดือน ม.ค.62 เดือน ธ.ค.61 เดือน พ.ย.61 เดือน ต.ค.61 

วันท่ี 22 ก.พ.62 ทํารายการซ้ือหน&วยลงทุน 
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ตัวอย+าง 2 
นายเก&ง อายุ 60 ป- ทํารายการซ้ือหน&วยลงทุนวันท่ี 20 กุมภาพันธ$ 2562 
ได�รับสิทธิคุ�มครอง คือ วันท่ี 1 มีนาคม 2562 
แต& นายเก&ง มีโรคประจําตัวเป]นความดันโลหิตสูง  
ต&อมา นายเก&ง ได�เข�ารักษาโรคความดันสูงในวันท่ี 25 เมษายน 2562 และแสดงบัตรประกันสุขภาพกลุ&มกับโรงพยาบาล
ท่ีเข�ารักษา โรงพยาบาลจะติดต&อบริษัทประกันทันที  
บริษัทประกันจะตรวจสอบประวัติการรักษา หากพบว&าไม&มีประวัติการรักษาโรคความดันในระหว&าง 90 วันก&อนวันท่ี
เร่ิมความคุ�มครองใหม& นายเก&งจะสามารถเบิกค&ารักษาโรคความดันได�ตามสิทธิความคุ�มครอง 
 
 
 
  

 
 
 
 

 

 

สามารถดูรายละเอียดเพ่ิมเติมได�ท่ีคู&มือประกันชีวิต อุบัติเหตุ ทุพพลภาพ โรคร�ายแรง และสุขภาพกลุ&ม 

 

Q :  แผนความคุ�มครองท่ีผู�ถือหน+วยลงทุนจะได�รับคํานวณอย+างไร ในกรณีท่ีมีบัญชีผู�ถือหน+วยลงทุนหลายบัญชี 
หรือถือหน+วยลงทุนของตัวแทนสนับสนุนฯท่ีแตกต+างกัน 

A :  การคํานวณวงเงินคุ�มครองจะพิจารณาหน&วยลงทุนตามเลขท่ีบัตรประชาชนของผู�ถือหน&วยลงทุน กรณีท่ีผู�ถือหน&วย
ลงทุนมีการลงทุนในกองทุน LHEQDPLUS มากกว&า 1 เลขท่ีผู�ถือหน&วยลงทุน หรือถือหน&วยลงทุนของตัวแทน
สนับสนุนฯท่ีแตกต&างกัน บริษัทจัดการจะนับมูลค&าเงินลงทุน และนําส&งข�อมูลให�บริษัทประกันเพ่ือนํามาคิดแผน
ประกันตามหมายเลขบัตรประชาชนน้ัน ๆ ยกตัวอย&างเช&น  
• นาย กุ�ก ลงทุนในกองทุน LHEQDPLUS เลขท่ีผู�ถือหน&วยลงทุน 111 จากตัวแทนสนับสนุนฯ A จํานวน 

200,000 บาท 
• นาย กุ�ก ลงทุนในกองทุน LHEQDPLUS เลขท่ีผู�ถือหน&วยลงทุน 222 จากตัวแทนสนับสนุนฯ B จํานวน 

1,000,000 บาท 
• นาก กุ�ก ลงทุนในกองทุน LHEQDPLUS เลขท่ีผู�ถือหน&วยลงทุน 333 จากตัวแทนสนับสนุนฯ C จํานวน 

3,500,000 บาท 
บริษัทประกันจะให�ความคุ�มครองนาย กุ�ก  ตามแผน 3 ซ่ึงคํานวณจากจํานวนเงินลงทุนรวม ดังน้ี 
200,000+100,000 +3,500,000 = 4,700,000 บาท 
แต&หากในอนาคต นาย กุ�ก ซ้ือหน&วยลงทุนเพ่ิมอีก 10 ล�านบาท รวมเป]น 14,700,000 ล�านบาท นาย กุ�ก จะได�รับ
สิทธ์ิความคุ�มครองแผนสูงสุดคือ แผน 5 เท&าน้ัน 
กรณีผู�ถือหน&วยลงทุนหลายบัญชี หรือถือหน&วยลงทุนของตัวแทนสนับสนุนฯท่ีแตกต&างกัน และมีข�อมูลส&วนตัวท่ีไม&
ตรงกัน เช&น ช่ือ-นามสกุล (กรณีมีการเปล่ียนแปลง) ท่ีอยู&ท่ีติดต&อได� เป]นต�น บริษัทจัดการจะดําเนินการส&งให�กับ
บริษัทประกัน โดยพิจารณาจากการทํารายการล&าสุด 
 
 

เดือน ก.พ.62 เร่ิมความคุ�มครอง 
ตั้งแต&วันท่ี 1 มี.ค.62 เป]นต�น

เดือน ม.ค.62 เดือน ธ.ค.61 เดือน พ.ย.61 เดือน ต.ค.61 

วนัที� )- ก.พ.*) ทํารายการซื�อหน่วย

ตรวจสอบ 
90 วันก+อนวันท่ีกรมธรรม?มีผลบังคับ  

(วันท่ี 1 ธ.ค. 2561) 
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Q: กรณีผู�ถือหน+วยลงทุนโอนหน+วยลงทุน ผู�ถือหน+วยลงทุนเดิมยังจะได�รับความคุ�มครองตามแผนประกันสุขภาพ/
ประกันชีวิตหรือไม+ 

A: ผู�ถือหน&วยลงทุนเดิมอาจไม&ได�รับความคุ�มครองตามแผนประกันสุขภาพและประกันชีวิตตามแผนเดิม อาจ
เปล่ียนแปลงแผนประกันสุขภาพและประกันชีวิต หรือ อาจส้ินสุดความคุ�มครองเม่ือถึงรอบท่ีบริษัทจัดการแจ�ง
ข�อมูลของผู�หน&วยลงทุนไปยังบริษัทประกันเพ่ือดําเนินการปรับปรุงแผนความคุ�มครองสุขภาพของผู�ถือหน&วยลงทุน
ตามรอบระยะเวลาท่ีบริษัทประกันกําหนด โดยความคุ�มครองดังกล&าวจะไม&ถูกโอนไปให�ผู�ถือหน&วยลงทุนท่ีรับโอน
หน&วยลงทุนแทน 
ท้ังน้ี หากผู�รับโอนซ้ือหน&วยลงทุนเพ่ิมเติม และมีมูลค&าตรงตามเง่ือนไขท่ีระบุในหนังสือช้ีชวน ผู�ถือหน&วยจะได�รับ
ความคุ�มครองตามแผนประกันสุขภาพและประกันชีวิต ตัวอย&างเช&น 

 
ตัวอย+างท่ี 1  

นาย กุ�ก ลงทุนในกองทุน LHEQDPLUS 500,000  บาท ได�รับความคุ�มครองในแผนท่ี 2 
- ต&อมา นาย กุ�ก ได�โอนให� นาย เก&ง 500,000 บาท นาย กุ�ก และ นาย เก&ง จะไม&ได�รับความคุ�มครอง 
- แต&ต&อมา นาย เก&ง ซ้ือหน&วยลงทุนเพ่ิม 200,000 บาท ดังน้ัน นายเก&ง จะได�รับความคุ�มครองในแผน 1 

 
 
ตัวอย+างท่ี 2 

นาย กุ�ก ลงทุนในกองทุน LHEQDPLUS คร้ังแรก 500,000  บาท ได�รับความคุ�มครองในแผนท่ี 2 
- ต&อมา นาย กุ�ก ได�โอนให� นาย เก&ง 200,000 บาท ความคุ�มครอง นาย กุ�ก จะเปลี่ยนจากแผนท่ี 2  

เป]นแผนท่ี 1 และ นาย เก&ง จะไม&ได�รับความคุ�มครอง 

Q: กรณีผู�ถือหน+วยลงทุนต�องการใช�สิทธิตามท่ีได�รับความคุ�มครองตามแผนประกันสุขภาพต�องทําอย+างไร 

A: ผู�ถือหน&วยลงทุนสามารถใช�สิทธิตามท่ีได�รับความคุ�มครองตามแผนประกันสุขภาพได� โดยปฏิบัติดังน้ี 
- ผู�ถือหน&วยลงทุนสามารถนําบัตรประกันสุขภาพท่ีได�รับจากบริษัทประกันให�แก&ทางโรงพยาบาล  
- โดยผู�ถือหน&วยลงทุนไม&จําเป]นต�องชําระค&ารักษาพยาบาลหากอยู&ในวงเงินท่ีได�รับประกัน  
- แต&หากค&ารักษาพยาบาลสูงกว&าวงเงินท่ีได�รับประกัน ผู�ถือหน&วยลงทุนจะต�องเป]นผู�ชําระส&วนต&างดังกล&าว 
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รายละเอียดเพ่ิมเติมกรณีท่ีไม+ได�ใช�บริการโรงพยาบาลคู+สัญญาของเอไอเอ 
สมาชิกผู�เอาประกันสามารถดําเนินการเรียกร�องค&าชดเชยค&ารักษาพยาบาลแบบคนไข�ใน หรือแบบคนไข�นอกหรือกรณี
รักษาพยาบาลฉุกเฉิน หรือทันตกรรม (ค&าทําฟ*น) 
1.  สํารองเงินค&ารักษาพยาบาลท่ีเกิดข้ึนไปก&อน 
2.  ขอเอกสารใบเสร็จรับเงินตัวจริง ท่ีระบุรายละเอียดค&าใช�จ&าย และใบรับรองแพทย$ตัวจริงจากสถานพยาบาลเพ่ือ

เป]นหลักฐานประกอบการเบิกค&ารักษาพยาบาล 
3.  กรอกแบบฟอร$มเรียกร�องสินไหมทดแทน และสําเนาบัตรสิทธิพิเศษประกันกลุ&ม พร�อมแนบเอกสารตามข�อ 2. 

แล�วนําส&งมายัง 
บริษัท เอไอเอ จํากัด  
ศูนย$รับเอกสาร ช้ัน 1 เอไอเอ ทาวเวอร$ 1  
เลขท่ี 181 ถนนสุรวงศ$ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500  
(เอกสารเคลมประกันกลุ&ม) 

หมายเหตุ 
-  ต�องดําเนินการเรียกร�องค&าชดเชยภายใน 20 วันทาการ หลังจากออกจากโรงพยาบาล การส&งเอกสารล&าช�า เกิน

กว&ากําหนดอาจเป]นเหตุให�เสียสิทธิในการเรียกร�อง หากไม&สามารถแสดงให�เห็นได�ว&ามีเหตุอันควร 
-  แบบฟอร$มเรียกร�องเงินชดเชยค&ารักษาพยาบาล สามารถขอได�จากฝ�ายบุคคล หรือดาวน$โหลดจากเอไอเอ เว็ปไซต$

ท่ี AIA.CO.TH 

สามารถดูรายละเอียดเพ่ิมเติมได�ท่ีคู&มือประกันชีวิต อุบัติเหตุ ทุพพลภาพ โรคร�ายแรง และสุขภาพกลุ&ม 

Q : ช+องทางท่ีผู�ถือหน+วยลงทุนสามารถสอบถามข�อมูลเก่ียวกับประกันชีวิตและประกันสุขภาพ 
A : ผู�ถือหน&วยลงทุนสามารถติดต&อสอบถามแผนคุ�มครองสุขภาพได�ท่ี บริษัท เอไอเอ จํากัด  
 หมายเลขโทรศัพท$ 02-783-6248 

Q : ช+องทาง Digital ท่ีผู�ถือหน+วยลงทุนสามารถตรวจสอบสิทธิความคุ�มครองผลประโยชน?ด�วยตนเอง 
A : ผู�ถือหน&วยลงทุนสามารถติดต&อกับทางบริษัทประกันได� ดังน้ี 

- เว็บไซต$สําหรับผู�ถือหน&วยลงทุนตรวจสอบข�อมูลส&วนบุคคล E-Benefit www:http://gmd.aia.co.th   
- ข�อมูลผลประโยชน$ 
- ข�อมูลการเคลมสินไหม 
- ดาวน$โหลดคู&มือ,สถานพยาบาล  
- มีระบบลงทะเบียนอัตโนมัติ (ขอข�อมูลอีเมล$ผู�ถือหน&วยลงทุน) 
- Mobile Application สําหรับผู�ถือหน&วยลงทุนตรวจสอบข�อมูลส&วนบุคคล 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข ั �นตอนการติดต ั �ง “ AIA Employee Care / AIA TH 
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Q : ความคุ�มครองตามแผนประกันชีวิตและสุขภาพของกองทุน ยกเว�นความคุ�มครองกรณีใดบ�าง 

A : บริษัทประกันจะไม&จ&ายผลประโยชน$ตามข�อยกเว�นท่ีกรมธรรม$ประกันกําหนด ในกรณีต&อไปน้ี 
1. ประกันชีวิต 

-  การฆ&าตัวตายในป-แรกท่ีทําประกัน 
-  การถูกฆ&าตายโดยผู�รับผลประโยชน$ 

2. สัญญาเพ่ิมเติมการประกันสุขภาพกลุ+มค+ารักษาในโรงพยาบาล (ผู�ปrวยใน) และนอกโรงพยาบาลกรณีผู�ปrวยใน 

- การเจ็บป�วยหรือการบาดเจ็บท่ีเป]นอยู&ก&อนแล�ว โดยผู�เอาประกันได�รับการรักษา การวินิจฉัยโรค การ
ปรึกษาหรือการส่ังจ&ายยาให�ในระหว&างเวลา 90 วัน ก&อนวันท่ีกรมธรรม$เร่ิมมีผลบังคับ เว�นแต&สมาชิกผู�เอา
ประกันท่ีเจ็บป�วยดังกล&าวได�เอาประกันไว�ตามสัญญาเพ่ิมเติมน้ีมาเป]นเวลา 12 เดือนติดต&อกันแล�ว 

- การทําร�ายร&างกายตนเอง หรือจงใจก&อให�เกิดการบาดเจ็บแก&ตนเอง หรือการพยายามกระทําเช&นว&าน้ัน 
- สงครามไม&ว&าจะประกาศหรือไม&ก็ตาม การนัดหยุดงาน การจลาจล การก&อการร�าย สงครามกลางเมือง 

การปฏิวัติหรือการปฏิบัติการเย่ียงสงครามใด ๆ 
- การเข�าเป]นทหารประจําการในกองทัพ ไม&ว&าจะเป]นเวลาท่ีมีการประกาศสงครามหรือไม&ก็ตาม หรือ

ในขณะท่ีปฏิบัติตามคาส่ังให�ปฏิบัติการเย่ียงสงคราม หรือในการพิทักษ$ความสงบเรียบร�อยของบ�านเมือง 
บริษัทจะคืนเบ้ียประกันส&วนท่ีไม&ได�ให�ความคุ�มครอง 

- ขณะท่ีผู�เอาประกันก&ออาชญากรรม หรือขณะถูกจับกุม หรือหลบหนีการจับกุม เน่ืองจากการกระทํา
ความผิดทางอาญาโดยเจตนา เว�นแต&เป]นความผิดลหุโทษ หรือความผิดอันยอมความกันได� 

- การต้ังครรภ$ แท�งบุตรทําแท�ง การคลอดบุตร โรคแทรกซ�อนจากการต้ังครรภ$ การแก�ไขป*ญหาการมีบุตร
ยาก (รวมถึงการสืบวิเคราะห$และการรักษา) การทําหมัน และการคุมกําเนิด 

- การรักษาโรค หรืออาการหยุดหายใจขณะหลับ การรักษาความผิดปกติของการนอนหลับ โรคจิตเภท 
สภาวะจิตใจหรือประสาทผิดปกติ โรคไมเกรน การรักษาโรคพิษสุราเร้ือรัง หรือติดยาเสพติดให�โทษ หรือ
การเจ็บป�วยอันเน่ืองมาจากโรคดังกล&าว หรืออุบัติเหตุจากการใช�ยา โรคติดต&อซ่ึงต�องถูกแยกออกหรืออยู&
ในเขตกักกันโรคตามกฎหมาย 

- ป*ญหาเก่ียวกับสายตาส้ัน ยาว หรือเอียง ค&าใช�จ&ายสาหรับอุปกรณ$เพ่ือช&วยในการมองเห็น หรือการรักษา
ความผิดปกติของการมองเห็น ยกเว�นในกรณีจําเป]นอันเน่ืองจากการบาดเจ็บโดยอุบัติเหตุ 

- การผ&าตัดเสริมสวยหรือศัลยกรรมตกแต&งหรือการผ&าตัดอันมีลักษณะเลือกได� หรือผ&าตัดเพ่ือแก�ไขส่ิง
ผิดปกติอันเน่ืองมาแต&กําเนิด 

- การรักษาโรคหรือผ&าตัดเก่ียวกับฟ*น ยกเว�น ในกรณีจําเป]นอันเน่ืองจากการบาดเจ็บโดยอุบัติเหตุ แต&ไม&
รวมถึง การทําฟ*นปลอม การครอบฟ*น และการรักษารากฟ*น 

- การตรวจสุขภาพท่ัวไป การพักฟ��น หรือการรักษาโดยวิธีให�พักอยู&เฉยๆ การรักษาเพ่ือการฟ��นฟู  
การตรวจวิเคราะห$เพ่ือหาสาเหตุใด ๆ ท่ีไม&เก่ียวข�องโดยตรงกับการเข�ารักษาในโรงพยาบาล การตรวจ
วินิจฉัยความบาดเจ็บหรือเจ็บป�วย การรักษา หรือตรวจวิเคราะห$เพ่ือหาสาเหตุซ่ึงไม&ใช&ความจําเป]นทาง
การแพทย$ หรือไม&เป]นไปตามมาตรฐานทางการแพทย$ การให�บริการอํานวยความสะดวกท่ีมิใช&เป]นการ
รักษาอาการเจ็บป�วย หรือบาดเจ็บ เช&น การใช�โทรทัศน$ วิทยุ และอ่ืน ๆ ท่ีคล�ายคลึงกัน 

กรณีผู�ปrวยนอก (เพ่ิมเติมจากกรณีผู�ปrวยใน) 
- ยาท่ีซ้ือโดยปราศจากใบส่ังจากแพทย$ 
- การตรวจวัดสายตา การประกอบแว&นตา เลนส$สัมผัส (CONTACT LENSES) หรืออุปกรณ$ช&วยการได�ยิน  

การรักษาเหงือกอักเสบ การรักษาช&องปาก 
- ความผิดปกติท่ีเก่ียวกับการทํางานของร&างกาย โดยไม&มีพยาธิสภาพแสดงให�เห็นรวมท้ังอาการท�องผูก 

อาหารไม&ย&อย ท�องอืด เบ่ืออาหาร 
- การเรียกร�องการจ&ายเงินชดเชย ท่ีมิได�ส&งใบเสร็จรับเงิน และ/หรือ ใบเรียกเก็บเงินให�บริษัทภายใน 3 

เดือน (สามเดือน) นับแต&วันท่ีค&าใช�จ&ายดังกล&าวเกิดข้ึน 
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Q: กรณีใดบ�างท่ีผู�ถือหน+วยลงทุนเปOนผู�ชําระเงินค+ารักษาพยาบาลไปก+อน แล�วจึงนําใบเสร็จรับเงินและใบรับรอง
แพทย?มาเบิกจากบริษัทประกัน 

A:  กรณีท่ีผู�ถือหน&วยลงทุนเป]นผู�ชําระเงินค&ารักษาพยาบาลไปก&อน 
-  ผู�ถือหน&วยลงทุนไม&ได�ถือบัตรประกันสุขภาพกลุ&ม 
-  ผู�ถือหน&วยลงทุนไม&ได�เข�าในโรงพยาบาลคู&สัญญาของเอไอเอ  

Q: ผู�ลงทุนจะต�องชําระค+ารักษาพยาบาลไปก+อนแล�วส+งใบเสร็จใบรับรองแพทย?ฉบับจริง พร�อมสําเนาบัตรประกัน
สุขภาพ โดยส+งไปรษณีย?ลงทะเบียน ระบุ 

A: ผู�ลงทุนสามารถส&งเอกสารสําหรับเบิกค&ารักษาพยาบาลมาได�ท่ี  
- แผนกการขายประกันกลุ&มช&องทางตรง ฝายธุรกิจองค$กร 
 บริษัท เอไอเอ จํากัด 
 ช้ัน 18 เอไอเอ ทาวเวอร$ 2  
 เลขท่ี 181 ถนนสุรวงศ$ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 
 (เอกสารเคลมประกันกลุ&ม) 
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กองทุนเป	ด แอล เอช หุ�นป�นผล พลัส  
LH EQUITY DIVIDEND PLUS FUND (LHEQDPLUS) 

(ชนิดจ(ายเงินป�นผล : LHEQDPLUS-D) 
กองทุนรวมตราสารทุน 

กองทุนท่ีลงทุนแบบไม(มีความเส่ียงต(างประเทศ 
 

หนังสือชี้ชวนส(วนสรุปข�อมูลสําคัญ 

บริษัทหลักทรัพย?จัดการกองทุน  
แลนด? แอนด? เฮ�าส? จํากัด 
การเข�าร(วมการต(อต�านทุจริต: ได�รับการรับรอง CAC  

  

การลงทุนในกองทุนรวมไม(ใช(การฝากเงิน  

ข�อมูล ณ วันที่ 11 มกราคม 2562 

ผู�ลงทุนควรศึกษารายละเอียดของกองทุนอย(างละเอียดถ่ีถ�วนก(อนตัดสินใจลงทุน 
หากมีข�อสงสัยหรือต�องการข�อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต(อบริษัทจัดการหรือผู�สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน 

คุณกําลังจะลงทุนอะไร? 

กองทุนรวมน้ีเหมาะกับใคร? 

คุณต�องระวังอะไรเปOนพิเศษ? 

สัดส(วนของประเภททรัพย?สินท่ี

ผลการดําเนินงาน 

ค(าธรรมเนียม 

ข�อมูลอ่ืน ๆ 

เปOนกองทุนท่ีผู�ถือหน(วยลงทุนท่ีมีมูลค(าเงินลงทุนรวมต้ังแต( 150,000 บาท ขึ้นไปมีสิทธิได�รับความคุ�มครองประกันชีวิตและสุขภาพ  
โดยบลจ. เปOนผู�รับภาระการชําระเบ้ียประกันท่ีได�รับความคุ�มครองท้ังหมด โดยรวมอยู(ในค(าธรรมการจัดการของกองทุนรวม 
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นโยบายการลงทุน:  
กองทุนจะนําเงินลงทุนที่ระดมได�ไปลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย$แห&งประเทศไทย โดยจะเน�น
ลงทุนในหุ�นที่มีประวัติการจ&ายเงินป*นผล และมีแนวโน�มการจ&ายเงินป*นผลท่ีดี โดยเฉล่ียในรอบป-บัญชีไม&น�อยกว&าร�อยละ 80 ของ
มูลค&าทรัพย$สินสุทธิของกองทุนรวม โดยมีหลักเกณฑ$การคัดเลือกหลักทรัพย$ดังนี้ 

1. ประวัติการจ&ายเงินป*นผลในอดีตย�อนหลังอย&างน�อย1-3 ป- และ/หรือแนวโน�มการจ&ายเงินป*นผลในอนาคต และ/หรือ 

2. ผลประกอบการในอดีต และ/หรือผลประกอบการป*จจุบัน และ/หรือแนวโน�มการเติบโตในอนาคต  

โดยจะมีการพิจารณาเลือกลงทุนให�สอดคล�องตามเกณฑ$ที่กําหนด และพิจารณาปรับหลักทรัพย$ที่ลงทุนให�สอดคล�องกับสภาวะ
เศรษฐกิจของประเทศ  

กลยุทธ?การบริหารกองทุน :  
กองทุนเป?ด LHEQDPLUS มุ&งหวังให�ผลประกอบการสูงกว&าดัชนีช้ีวัด (Active Management)  

“ผู�ลงทุนควรศึกษาและทําความเข�าใจเก่ียวกับป*จจัยความเส่ียงของกองทุนได�ในเนื้อหาส&วน “คําอธิบายเพิ่มเติม” หัวข�อ  
“สรุปสาระสําคัญของกองทุนหลัก” ในส&วนท�ายของเอกสารฉบับนี้ 

� อ(านหนังสือช้ีชวนฉบับเต็ม  หรือสอบถามผู�สนับสนุนการขายและบริษัทจัดการ 
� อย(าลงทุนหากไม&เข�าใจลักษณะและความเส่ียงของกองทุนรวมน้ีดีพอ 

   ทําอย(างไรหากยังไม(เข�าใจนโยบาย และความเส่ียงของกองทุนน้ี 

คุณกําลังจะลงทุนอะไร? 

กองทุนรวมนีไ้ม(เหมาะกับใคร 
� ผู�ลงทุนที่เน�นการได�รับผลตอบแทนในจํานวนเงินที่แน&นอน หรือรักษาเงินต�นให�อยู&ครบ 

กองทุนรวมน้ีเหมาะกับใคร? 
� ผู�ลงทุนที่สามารถรับความผันผวน ของราคาหุ�นที่กองทุนรวมไปลงทุน ซ่ึงอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงข้ึน หรือลดลงจนตํ่ากว&ามูลค&า 

ที่ลงทุนและทําให�ขาดทุนได� 
� ผู�ที่สามารถลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวที่ดีกว&าการลงทุนในตราสารหนี้ทั่วไป 
� เหมาะกับผู�ลงทุนที่มีมูลค&าการลงทุนรวมตั้งแต& 150,000 บาทข้ึนไป และต�องการได�รับสิทธิความคุ�มครองสิทธิประโยชน$

ประกันชีวิต และความคุ�มครองด�านประกันสุขภาพ โดยมีแผนความคุ�มครองตามมูลค&าเงินลงทุน ทั้งนี้ สิทธิในการได�รับความ
คุ�มครองตามกรมธรรม$ต�องเป]นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทจัดการกําหนด ผู�ถือหน&วยลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติมจาก
เอกสารแนบท�ายหนังสือช้ีชวนส&วนสรุปข�อมูลสําคัญ 

� ชนิดจ&ายเงินป*นผล (LHEQDPLUS-D) เหมาะสําหรับผู�ลงทุนประเภทนิติบุคคล/สถาบัน เป?ดโอกาสให�ผู�ลงทุนรับรายได�
สมํ่าเสมอจากเงินป*นผล รวมถึงมีสิทธิได�รับสิทธิพิเศษทางภาษีหากปฏิบัติเป]นไปตามเกณฑ$/เงื่อนไขที่กรมสรรพากรกําหนด 
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คําเตือนท่ีสําคัญ: 
 

� ผู�ลงทุนควรศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขการลงทุนในกองทุนรวมควบประกันเพื่อให�ได�รับสิทธิประโยชน$และความคุ�มครอง
ตามกรมธรรม$ 

� เป]นกองทุนที่ผู�ลงทุนที่มีมูลค&าการลงทุนรวมต้ังแต& 150,000 บาทข้ึนไป โดยบริษัทจัดการเป]นผู�รับภาระค&าเบ้ียประกันทั้งหมด 
จึงจะมีสิทธิได�รับความคุ�มครองสิทธิประโยชน$ประกันชีวิต และความคุ�มครองด�านประกันสุขภาพ โดยมีแผนความคุ�มครอง
ตามมูลค&าเงินลงทุน ทั้งนี้ สิทธิในการได�รับความคุ�มครองตามกรมธรรม$ต�องเป]นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทจัดการกําหนด ผู�ถือ
หน&วยลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากเอกสารแนบท�ายหนังสือช้ีชวนส&วนสรุปข�อมูลสําคัญ  

� ผู�ถือหน&วยลงทุนมีสิทธิได�รับความคุ�มครองสิทธิประโยชน$ประกันชีวิต และความคุ�มครองด�านประกันสุขภาพ ภายใต�เงื่อนไขที่
ระบุในกรมธรรม$ประกันชีวิตและประกันสุขภาพ ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลงวิธิการและเงื่อนไขของ
สิทธิประโยชน$ความคุ�มครองตามหลักเกณฑ$ เงื่อนไขที่กฎหมายกําหนด เง่ือนไขกรมธรรม$ค&าใช�จ&ายเบี้ยประกัน บริษัทประกัน 
หรือเงื่อนไขอ่ืนใด รวมถึงยกเลิกสิทธิประโยชน$ความคุ�มครองชีวิตและสุขภาพ หากบริษัทจัดการเห็นว&าจะไม&เกิดประโยชน$ต&อ
ผู�ลงทุนโดยรวมหรือมีผลกระทบต&อกองทุนรวมหรือบริษัทจัดการในอนาคต  

� เงื่อนไขการเริ่มรับความคุ�มครอง 
• ในช&วงการเสนอขายคร้ังแรก หากมีผู�ถือหน&วยลงทุนที่มีคุณสมบัติได�รับสิทธิความคุ�มครองตามกรมธรรม$ไม&ถึง 100 ราย 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเล่ือนรอบความคุ�มครองตามกรมธรรม$ประกันชีวิตและสุขภาพ หรือปฏิเสธการให�ความคุ�มครอง
ตามกรมธรรม$ประกันชีวิตและสุขภาพ และหากภายหลังการเสนอขายคร้ังแรก มีผู�ถือหน&วยลงทุนท่ีมีคุณสมบัติได�รับสิทธิ
ความคุ�มครองตามกรมธรรม$เพิ่มข้ึนจนถึง 100 ราย ผู�ถือหน&วยลงทุนดังกล&าวก็จะได�รับสิทธิการคุ�มครองตามเง่ือนไขท่ี
กําหนด 

• ในช&วงการเสนอขายครั้งแรก หากมีผู�ถือหน&วยลงทุนที่มีคุณสมบัติได�รับสิทธิความคุ�มครองตามกรมธรรม$ครบ 100 ราย 
และต&อมาภายหลังการเสนอขายคร้ังแรก มีผู�ถือหน&วยลงทุนที่มีคุณสมบัติได�รับสิทธิความคุ�มครองตามกรมธรรม$ลดลงตํ่า
กว&า 100 ราย ผู�ถือหน&วยลงทุนเดิมยังคงได�รับสิทธิคุ�มครองตามเงื่อนไขที่กําหนด 

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ�งให�ผู�ถือหน&วยลงทุนที่ได�รับผลกระทบทราบล&วงหน�า อย&างน�อย 30 วัน โดยในช&วงเวลาดังกล&าว
ครอบคลุมระยะเวลาการเป?ดรับซ้ือคืนอย&างน�อย 1 คร้ัง และในการรับซื้อคืนในช&วงเวลาดังกล&าว บริษัทจัดการจะเป?ดให�ผู�ถือ
หน&วยลงทุนสามารถขายคืนหน&วยลงทุนโดยไม&คิดค&าธรรมเนียมการรับซ้ือคืนหน&วยลงทุน (exit without fee) 

� บริษัทจัดการอาจพิจารณาสิทธิประโยชน$ด�านการประกันชีวิตและสุขภาพทุก ๆ ป- หากบริษัทจัดการเห็นว&าสิทธิประโยชน$ด�าน
การประกันชีวิตและสุขภาพจะไม&เกิดประโยชน$ต&อผู�ลงทุนโดยรวม หรือมีผลกระทบต&อกองทุนรวมในอนาคต บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลง ปรับปรุง หรือเพิ่มเติมเงื่อนไขของสิทธิประโยชน$ความคุ�มครอง เงื่อนไขกรมธรรม$ บริษัทประกัน 
หรือเง่ือนไขใด ตามหลักเกณฑ$ที่กฎหมายกําหนด รวมถึงยกเลิกสิทธิประโยชน$ความคุ�มครองชีวิตและสุขภาพหรือยกเลิก
กองทุน โดยถือว&าได�รับความเห็นชอบจากผู�ถือหน&วยลงทุนแล�ว โดยบริษัทจัดการจะแจ�งให�ผู�ถือหน&วยลงทุนทราบล&วงหน�าไม&
น�อยกว&า 30 วัน หรือครอบคลุมระยะเวลาการเป?ดรับคําส่ังซ้ือคืนหน&วยลงทุนอย&างน�อย 1 คร้ัง และในการรับซ้ือคืนใน
ช&วงเวลาดังกล&าว บริษัทจัดการจะเป?ดให�ผู�ถือหน&วยลงทุนสามารถขายคืนหน&วยลงทุนโดยไม&คิดค&าธรรมเนียมการรับซ้ือคืน
หน&วยลงทุน (Exit without fee) 

� กองทุนอาจลงทุนหรือมีไว�ซึ่งตราสารหนี้ที่มีอันดับความน&าเช่ือถือตํ่ากว&าที่สามารถลงทุนได� (Non – investment grade) 
และตราสารหนี้ที่ไม&ได�รับการจัดอันดับความน&าเช่ือถือ (Unrated) รวมทั้งตราสารทุนที่ไม&ได�จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย$ 
(Unlisted Securities) ผู�ลงทุนอาจมีความเส่ียงที่สูงข้ึนมากกว&ากองทุนรวมทั่วไป เช&น ความเส่ียงจากการผิดนัดชําระหนี้ของ
ผู�ออกตราสาร หรือ ความเส่ียงจากการขาดสภาพคล&องของตราสาร เป]นต�น 

 

คุณต�องระวังอะไรเปOนพิเศษ? 
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 แผนภาพแสดงตําแหน(งความเส่ียงของกองทุนรวม 

ป�จจัยความเส่ียงที่สําคัญ 

1 

7 

3 
4 5 

เสี่ยงต่ํา 

เสี่ยงปานกลาง 
ค(อนข�างต่ํา 

เสี่ยงปานกลาง
ค(อนข�างสูง 

เสี่ยงสูง 

เสี่ยงสูงมาก 

ต่ํา สูง 
โอกาสขาดทุนเงินต�น 

6 

2 

8 

LHEQDPLUS 

 

 

 

*คุณสามารถดูข�อมูลเพิ่มเติมได�ท่ี www.lhfund.co.th 

� ความเส่ียงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย? 

  ต่ํา                                                                                                                             สูง 

< 5% 5-10% 10-15% 15-20% > 25% 

� ความเส่ียงจากการกระจุกตัวลงทุนในผู�ออกรายใดรายหน่ึง 
ความผันผวนของการดําเนินงาน (SD) 
≤ 10% 10%-20% 20%-50% 50%-80% > 80% 

  ต่ํา                                                                                                                              สูง 

� ความเส่ียงของลักษณะหุ�นท่ีกองทุนเน�นลงทุน 
 

General Mid / Small Sector 

  ตํ่า                                                                                                                             สูง 
Large Cap 
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*ยังไม&ได�ลงทุนจริง จึงยังไม&มีข�อมูล* 

 

 

 

 

 

 

 

 

*ยังไม&ได�ลงทุนจริง จึงยังไม&มีข�อมูล* 

 

 

 

 

 

 

 

*คุณสามารถดูข�อมูลเพ่ิมเติมได�ท่ี www.lhfund.co.th 

 

 

 

 

 

 

 

สัดส(วนของประเภททรัพย?สินท่ีลงทุน 

รายละเอียดทรัพย?สินท่ีกองทุนลงทุน  

ช่ือทรัพย?สินที่ลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก  
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หมายเหตุ:  
1)  ค&าธรรมเนียมดังกล&าวข�างต�นเป]นอัตราท่ีรวมภาษีมูลค&าเพ่ิม หรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่ืนใด ในทํานองเดียวกันน้ี 
2)  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการท่ีจะปรับเพ่ิมอัตราค&าธรรมเนียมหรือค&าใช�จ&ายข�างต�นโดยไม&ถือว&าเป]นการแก�ไข   

เพ่ิมเติมโครงการจัดการในอัตราไม&เกินร�อยละ 5 ของอัตราค&าธรรมเนียมหรือค&าใช�จ&าย  
ท้ังน้ี เป]นไปตามท่ีระบุไว�ในรายละเอียดโครงการและตามหลักเกณฑ$ท่ีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 

3)  ค&าธรรมเนียมค&าใช�จ&ายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวม เม่ือรวมกันท้ังหมดแล�ว ต�องไม(เกินอัตราร�อยละ 6.00 ต(อปZของ  
 มูลค(าทรัพย?สินสุทธิของกองทุนรวม  

* ท้ังน้ี ค&าธรรมเนียมการจัดการดังกล&าว รวมถึงค&าใช�จ&ายในการชําระเบ้ียประกันชีวิตและสุขภาพ ซ่ึงประมาณการอัตราส&วนค&าเบ้ีย
ประกันต&อค&าธรรมเนียมการจัดการเบ้ืองต�น ประมาณร�อยละ 97.33 ของค&าธรรมเนียมการจัดการท่ีเรียกเก็บจริง ท้ังน้ี อัตราส&วน
ดังกล&าวคํานวณจากการประมาณการจํานวนผู�ถือหน&วยลงทุน มูลค&าเงินลงทุน ระยะเวลาการถือครองหน&วยลงทุน และ ค&าเบ้ีย
ประกันจ&าย ทําให�อัตราส&วนดังกล&าวอาจเปลี่ยนแปลงได� ตามจํานวนผู�ถือหน&วยลงทุนและค&าเบ้ียประกันท่ีจ&ายจริงในอนาคต โดย
เป]นไปตามหลักเกณฑ$และเง่ือนไขในหนังสือช้ีชวนส&วนโครงการ 

  

 * ค&าธรรมเนียมมีผลกระทบต&อผลตอบแทนท่ีคุณจะได�รับ  
ดังน้ัน คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บค&าธรรมเนียมดังกล&าวก&อนการลงทุน * 
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สูงสุดไม&เกิน, 2.50% 

เก็บจริง, 1.3375% 

สูงสุดไม&เกิน, 6.00% 

  เก็บจริง, 2.4289% 
(ยังไม&รวมค&าใช�จ&าย อ่ืนๆ ) 

เก็บจริง, 0.0214% 

สูงสุดไม&เกิน, 0.10% 

สูงสุดไม&เกิน,  
1.50% 

เก็บจริง, 1.0700% 

การจัดการ ผู�ดูแล 
ผลประโยชน? 

นายทะเบียน ค(าใช�จ(ายอ่ืน รวมค(าใช�จ(าย 

6 .0 0 0 %  

5 .0 0 0 %  

4 .5 0 0 %  

4 .0 0 0 %  

3 .5 0 0 %  

3 .0 0 0 %  

2 .5 0 0 %  

2 .0 0 0 %  

1 .5 0 0 %  

1 .0 0 0 %  

0 .5 0 0 %  

0 .0 0 0 %  

สูงสุดไม&เกิน,  
1.90% 

ค(าธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต(อปZของ NAV) 
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รายการ สูงสุดไม(เกิน เก็บจริง 

ค(าธรรมเนียมการขาย 

เสนอขายคร้ังแรก (IPO) 

ภายหลังการเสนอขายคร้ังแรก 

 

2.50% 

2.50% 

 

1.00% 

1.00% 

ค(าธรรมเนียมการรับซ้ือคืน 2.50% ยกเว�น 

ค(าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน 

� ค(าธรรมเนียมสับเปลี่ยนเข�า 
 

� ค(าธรรมเนียมสับเปลี่ยนออก 

 

2.50% 
 

2.50% 

 

ยกเว�น 
(แต&ต�องเสียค&าธรรมเนียมการขาย) 

ยกเว�น 
(แต&ต�องเสียค&าธรรมเนียมการรับซ้ือคืน) 

ค(าธรรมเนียมการโอนหน(วยลงทุน ตามอัตราที่นายทะเบียนกําหนด 200 บาทต&อรายการ 

 

หมายเหตุ: 
 1)  ค&าธรรมเนียมดังกล&าวข�างต�น อาจเรียกเก็บจากผู�ลงทุนแต&ละกลุ&มหรือแต&ละรายไม&เท&ากัน ขึ้นอยู&กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ 
2)  กรณีสับเปลี่ยนหน&วยลงทุน บริษัทจัดการอาจยกเว�นไม&เรียกเก็บค&าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน&วยลงทุน 

สําหรับการสับเปล่ียนหน&วยลงทุนระหว&างกองทุนรวมภายใต�การจัดการของบริษัทจัดการ แต&จะมีการเรียกเก็บ 
ค&าธรรมเนียมการขายและรับซ้ือคืนหน&วยลงทุนตามอัตราท่ีบริษัทจัดการกําหนด 

3)  ค&าธรรมเนียมดังกล&าวข�างต�นรวมภาษีมูลค&าเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอ่ืนใดแล�ว 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 * ผลการดําเนินงานในอดีต มิได�เป]นสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต * 

ตัวช้ีวัดของกองทุน (Benchmark): 
กองทุนน้ีจะเปรียบเทียบดัชนีตัวช้ีวัดกับดัชนีผลตอบแทนรวม SET High Dividend 30 Index  
(SETHD Total Return Index) 

ประเภทกองทุนรวมเพ่ือใช�เปรียบเทียบผลการดําเนินงาน ณ จุดขาย คือ Equity General 

ผลการดําเนินงานในอดีต 

ค(าธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจากผู�ถือหน(วย (% ของมูลค(าซ้ือขาย) 
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นโยบายการจ(ายเงินป�นผล 
ผู�ดูแลผลประโยชน? 
วันเสนอขายคร้ังแรก (IPO)  
วันท่ีจดทะเบียน  
อายุโครงการ 
จํานวนเงินทุนโครงการ 

 มี จ&ายไม&เกินป-ละ 12 คร้ัง 
ธนาคารไทยพาณิชย$ จํากัด (มหาชน)  
ระหว&างวันท่ี 17 - 29 มกราคม 2562 
บริษัทจะจดทะเบียนกองทรัพย$สินเป]นกองทุนรวม ภายหลังจากการเสนอขายคร้ังแรก 
ไม&กําหนดอายุโครงการ 
2,000 ล�านบาท 

ซ้ือและขายคืนหน(วยลงทุน  วันทําการซ้ือ  :  
ระหว(างการเสนอขายคร้ังแรก (IPO)*  : ระหว&างวันท่ี 17 – 29 มกราคม 2562 
    ต้ังแต&เวลา 08.30 – 15.30น. 
ภายหลังการเสนอขายคร้ังแรก      : ทุกวันทําการต้ังแต&เวลา 08.30 – 15.30น. 

* โดยวันสุดท�ายของการเสนอขายคร้ังแรก (IPO) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิรับเงินค&าจองซ้ือ
เป]นเงินโอนเท&าน้ันภายในเวลา 15.30 น. อน่ึง ผู�ถือหน&วยลงทุนสามารถส&งคําส่ังสับเปลี่ยน
หน&วยลงทุนจากกองทุนต�นทาง อันได�แก& กองทุนเป?ด แอล เอช ตลาดเงิน (LHMM) และ
กองทุนเป?ด แอล เอช ตราสารหน้ีระยะสั้น พลัส (LHSTPLUS) เพ่ือซ้ือหน&วยลงทุน 
ของกองทุนน้ี (สับเปล่ียนเข�า หรือการขายหน&วยลงทุนกองทุนต�นทางเพ่ือซ้ือหน&วยลงทุน 
ของกองทุนน้ี) ในช&วงเสนอขายคร้ังแรก (IPO) ได� ท้ังน้ี บริษัทจัดการอาจกําหนด  
หรือเปล่ียนแปลงรายชื่อกองทุนต�นทางน้ีในภายหลังได� เว�นแต&บริษัทจัดการจะอนุญาต 
เป]นอย&างอื่น 
มูลค&าข้ันตํ่าของการซ้ือคร้ังแรก : 5,000 บาท 
มูลค&าข้ันตํ่าของการซ้ือคร้ังถัดไป : 500 บาท 
วันทําการขายคืน   
วันทําการขายคืนอัตโนมัติ   : ไม&มี 
วันทําการขายคืนปกติ   : ทุกวันท่ี 25 ของทุกเดือน ต้ังแต&เวลา 08.30 – 15.30น. 
  (หากวันดังกล&าวตรงกับวันหยุดวันทําการ ให�เล่ือนเป]น

 วันทําการถัดไป) 
มูลค&าข้ันตํ่าของการขายคืน : 500 บาท 
จํานวนหน&วยขั้นตํ่าของการขายคืน : 50 หน&วย 
ยอดคงเหลือขั้นตํ่า : ไม&กําหนด 
ระยะเวลาการรับเงินค&าขายคืน : ภายใน 5 วันทําการนับแต&วันถัดจากวัน    
 คํานวณ NAV  (ป*จจุบัน T+2 วันทําการหลังจากวันทํารายการขายคืน) 
คุณสามารถตรวจสอบมูลค&าทรัพย$สินรายวันได�ท่ี: www.lhfund.co.th     

รายชื่อผู�จัดการกองทุน  คุณมนชญา  รัชตกุล   (เร่ิมต้ังแต&วันท่ีจดทะเบียนกองทุน) 
คุณสมิทธ$ ศักด์ิกําจร  (เร่ิมต้ังแต&วันท่ีจดทะเบียนกองทุน) 
คุณอานุภาพ โฉมศรี  (เร่ิมต้ังแต&วันท่ีจดทะเบียนกองทุน) 
คุณนภาพรรณ จึงจินต$เจริญ  (เร่ิมต้ังแต&วันท่ีจดทะเบียนกองทุน) 
คุณภควัต พิสุทธิพันธ$  (เร่ิมต้ังแต&วันท่ีจดทะเบียนกองทุน) 
คุณสิทธานต$ สุรเดช   (เร่ิมต้ังแต&วันท่ีจดทะเบียนกองทุน)    

ผู�สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน  ธนาคารแลนด$ แอนด$ เฮ�าส$ จํากัด (มหาชน) 
บริษัทหลักทรัพย$ แลนด$ แอนด$ เฮ�าส$ จํากัด (มหาชน) 
หรือผู�สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน&วยลงทุนท่ีได�รับแต&งต้ัง (ถ�ามี)    

ติดต(อสอบถามรับหนังสือช้ีชวน 
ร�องเรียน 

 บริษัทหลักทรัพย?จัดการกองทุน แลนด? แอนด? เฮ�าส? จํากัด 
ท่ีอยู&: เลขท่ี 11 อาคารคิวเฮ�าส$ 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 

ข�อมูลอ่ืน ๆ 
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ธุรกรรมท่ีอาจก(อให�เกิดความขัดแย�งทาง
ผลประโยชน? 
 

 คุณสามารถตรวจสอบธุรกรรมท่ีอาจก&อให�เกิดความขัดแย�งทางผลประโยชน$ 
ได�ท่ี www.lhfund.co.th                      

คําอธิบายเพ่ิมเติม 

ป�จจัยความเส่ียงของกองทุน 
� ความเส่ียงจากการดําเนินงานของผู�ออกตราสาร (Business Risk) : คือความเส่ียงท่ีเกิดจากการดําเนินงานของผู�ออก

ตราสาร หากผลการดําเนินงานหรือฐานะการเงินของผู�ออกตราสาร รวมท้ังความสามารถในการทํากําไรของผู�ออก
ตราสารเปล่ียนแปลงไป ซ่ึงอาจกระทบต&อราคาซ้ือขายของตราสาร 

� ความเส่ียงจากความสามารถในการชําระหน้ีของผู�ออกตราสาร (Credit Risk) : คือความเส่ียงจากการท่ีบริษัทผู�ออก
ตราสารไม&สามารถชําระคืนเงินต�น และ/หรือดอกเบ้ียได�ตามท่ีกําหนด หรือไม&ครบตามจํานวนท่ีได�สัญญาไว� 

� ความเส่ียงจากความผันผวนของราคาตราสาร (Market Risk) : คือความเส่ียงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงราคา หรือ
ผลตอบแทนโดยรวมของตราสาร ซ่ึงข้ึนอยู&กับป*จจัยต&าง ๆ เช&น แนวโน�มของอัตราดอกเบ้ีย ความผันผวนของค&าเงิน 
ป*จจัยพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ ผลประกอบการของบริษัทผู�ออกตราสาร ปริมาณการซ้ือขายหุ�นหรือตราสารหน้ี เป]นต�น 
ซ่ึงส&งผลให�ราคาตราสารท่ีกองทุนได�ลงทุนไว�อาจเพ่ิมข้ึนหรือลดลงได�ตลอดเวลา 

� ความเส่ียงจากการขาดสภาพคล&องของตราสาร (Liquidity Risk) : คือความเส่ียงท่ีเกิดจากการไม&สามารถขาย 
ตราสารได�ในช&วงเวลาท่ีต�องการหรืออาจไม&ได�ราคาตามท่ีคาดหวังเอาไว� 

� การลงทุนในหน(วยลงทุนไม(ใช(การฝากเงิน รวมทั้งไม(ได�อยู(ภายใต�ความคุ�มครองของสถาบันคุ�มครองเงินฝาก 
จึงมีความเส่ียงจากการลงทุนซ่ึงผู�ลงทุนอาจไม(ได�รับเงินลงทุนคืนเต็มจํานวน  

� ได�รับอนุมัติจัดตั้ง และอยู(ภายใต�การกํากับดูแลของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
� การพิจารณาร(างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน(วยลงทุนของกองทุนรวมน้ีมิได�เปOนการแสดงว(าสํานักงาน 

ก.ล.ต. ได�รับรองถึงความถูกต�องของข�อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือ ได�ประกันราคาหรือ
ผลตอบแทนของหน(วยลงทุนท่ีเสนอขายน้ัน  ท้ังน้ี บริษัทจัดการกองทุนรวมได�สอบทานข�อมูลในหนังสือช้ีชวน
ส(วนสรุปข�อมูลสําคัญ ณ วันท่ี 11 มกราคม 2562  แล�วด�วยความระมัดระวังในฐานะผู�รับผิดชอบในการ
ดําเนินการของกองทุนรวมและขอรับรองว(าข�อมูลดังกล(าวถูกต�องไม(เปOนเท็จ และไม(ทําให�ผู�อ่ืนสําคัญผิด 

ข�อมูลอ่ืน ๆ (ต(อ) 
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ข�อมูลสิทธิประโยชน?การประกันชีวิตและสุขภาพ 

สําหรับผู�ถือหน&วยลงทุนกองทุนเป?ด แอล เอช หุ�นป*นผล พลัส (LHEQDPLUS) ของบริษัทหลักทรัพย$จัดการกองทุน แลนด$ แอนด$ เฮ�าส$ 
จํากัด จะได�รับความคุ�มครองประกันชีวิตและสุขภาพของบริษัท เอไอเอ จํากัด ตามท่ีกรมธรรม$กําหนด ดังน้ี  
1. คุณสมบัติของผู�มีสิทธิเอาประกัน  

• เป]นบุคคลธรรมดา 
• เป]นผู�ถือหน&วยลงทุนท่ีอยู&ในทะเบียนรายช่ือผู�ถือหน&วยลงทุนโดยถือครองหน&วยลงทุนท่ีมีมูลค&าการลงทุนรวมต้ังแต& 150,000 

บาท ขึ้นไป หรือ จํานวนอ่ืนใดท่ีบริษัทจัดการจะเปลี่ยนแปลงในอนาคต โดยบริษัทจัดการจะพิจารณามูลค&าเงินลงทุนตาม
เลขท่ีบัตรประชาชนของผู�ถือหน&วยลงทุน 

• ต�องมีอายุระหว&าง 15-75 ป-บริบูรณ$ (หรือเป]นไปตามเง่ือนไขท่ีบริษัทจัดการกําหนด) ในกรณีท่ีผู�ถือหน&วยลงทุนมีอายุต้ังแต& 65 
ป-บริบูรณ$ แต&ไม&เกิน 75 ป-บริบูรณ$จะต�องกรอกแบบฟอร$มแถลงสุขภาพ และ/หรือดําเนินการตามวิธีการอ่ืนใดตามเง่ือนไขท่ี
บริษัทประกันกําหนด 

• เป]นบุคคลท่ีบริษัทประกันถือว&ามีสุขภาพสมบูรณ$แข็งแรง โดยมีสิทธิความคุ�มครองจะมีผลเม่ือได�รับการอนุมัติ การเอาประกัน
จากบริษัทประกัน 

ท้ังน้ี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลงคุณสมบัติ และเง่ือนไขของผู�มีสิทธิเอาประกันตามความเหมาะสม โดยการ
ดําเนินการดังกล&าวบริษัทจัดการจะคํานึงถึงประโยชน$ของกองทุนและผู�ถือหน&วยลงทุนเป]นสําคัญ โดยถือว&าได�รับมติจากผู�ถือหน&วย
ลงทุนแล�ว โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศดังกล&าวท่ีบริษัทจัดการและผู�สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน&วยลงทุนล&วงหน�าไม&น�อย
กว&า 30 วัน และจะเป?ดเผยในเว็บไซต$ของบริษัทจัดการ 
2. ความคุ�มครอง   

ในกรณีท่ีผู�ถือหน&วยลงทุนเป]นผู�มีสิทธิเอาประกัน ผู�ถือหน&วยลงทุนจะได�รับความคุ�มครองนับต้ังแต&วันท่ีเร่ิมความคุ�มครอง หรือ
นับต้ังแต&วันท่ีได�รับการอนุมัติการเอาประกันจากบริษัทประกัน 

3. ผู�ถือหน&วยลงทุนจะส้ินสุดความคุ�มครอง ในกรณีใดกรณีหน่ึง ดังต&อไปน้ี  
• เม่ือกรมธรรม$สิ้นสุดผลบังคับ 
• เม่ือผู�ถือหน&วยลงทุนพ�นสภาพการเป]นผู�ถือหน&วยลงทุนของกองทุน 
• เม่ือผู�ถือหน&วยลงทุนเสียชีวิต 
• เม่ือผู�ถือหน&วยลงทุนมีอายุเกินกว&าอายุสูงสุดท่ีกําหนดไว�ข�างต�น 
• เม่ือผู�ถือหน&วยลงทุนมีจํานวนเงินลงทุนไม&เป]นไปตามเกณฑ$ท่ีกําหนดในหนังสือช้ีชวน 
• เม่ือผู�ถือหน&วยลงทุนขาดคุณสมบัติข�อใดข�อหน่ึงของคุณสมบัติของผู�มีสิทธิเอาประกันตามข�อ 1.  
ท้ังน้ี การส้ินสุดความคุ�มครอง ให�เป]นไปตามเง่ือนไขตามป-กรมธรรม$หรือตามรอบระยะเวลาท่ีบริษัทประกันกําหนด  

4. ผู�ถือหน&วยลงทุนท่ีมีสิทธิเอาประกันจะได�รับความคุ�มครองด�านประกันชีวิตและสุขภาพ โดยมีรายละเอียดเง่ือนไขและความคุ�มครอง
ตามกรมธรรม$ประกันภัยกําหนด 

5. ผู�ถือหน&วยลงทุนจะต�องยินยอมเป?ดเผยข�อมูลส&วนบุคคล อาทิเช&น ช่ือ-นามสกุล ท่ีอยู& ข�อมูลด�านสุขภาพ ของผู�ถือหน&วยลงทุน หรือ
ข�อมูลอ่ืนใดท่ีเป]นตามท่ีบริษัทประกันกําหนด ท้ังน้ี หากบริษัทจัดการไม&ได�รับการเป?ดเผยข�อมูลใด ๆ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิใน
การปฏิเสธการได�รับความคุ�มครองตามกรมธรรม$ประกันชีวิตและสุขภาพดังกล&าว 

สิทธิประโยชน$ของผู�ถือหน&วยลงทุนท่ีได�รับตามกรมธรรม$ดังกล&าว บริษัทจัดการได�จัดให�เพ่ือความคุ�มครองผู�ถือหน&วยลงทุนและเพ่ือเป]น
ประโยชน$ในด�านการเสริมสร�างความม่ันคงของชีวิตและสุขภาพ โดยบริษัทจัดการเป]นผู�รับภาระการชําระเบ้ียประกันท่ีได�รับความ
คุ�มครองท้ังหมด โดยรวมอยู&ในค&าธรรมเนียมการจัดการ 

ท้ังน้ี บริษัทจัดการอาจพิจารณาสิทธิประโยชน$ด�านการประกันชีวิตและสุขภาพทุก ๆ ป- หากบริษัทจัดการเห็นว&าสิทธิประโยชน$ด�าน
การประกันชีวิตและสุขภาพจะไม&เกิดประโยชน$ต&อผู�ลงทุนโดยรวม หรือมีผลกระทบต&อกองทุนรวมในอนาคต บริษัทจัดการขอสงวน
สิทธิในการเปล่ียนแปลง ปรับปรุง หรือเพ่ิมเติมเง่ือนไขของสิทธิประโยชน$ความคุ�มครอง เง่ือนไขกรมธรรม$ บริษัทประกัน หรือเง่ือนไข
ใด ตามหลักเกณฑ$ท่ีกฎหมายกําหนด รวมถึงยกเลิกสิทธิประโยชน$ความคุ�มครองชีวิตและสุขภาพหรือยกเลิกกองทุน โดยถือว&าได�รับ
ความเห็นชอบจากผู�ถือหน&วยลงทุนแล�ว โดยบริษัทจัดการจะแจ�งให�ผู�ถือหน&วยลงทุนทราบล&วงหน�าไม&น�อยกว&า 30 วัน และครอบคลุม
ระยะเวลาการเป?ดรับคําส่ังซ้ือคืนหน&วยลงทุนอย&างน�อย 1 คร้ัง และในการรับซ้ือคืนในช&วงเวลาดังกล&าว บริษัทจัดการจะเป?ดให�ผู�ถือ
หน&วยลงทุนสามารถขายคืนหน&วยลงทุนโดยไม&คิดค&าธรรมเนียมการรับซ้ือคืนหน&วยลงทุน (Exit without fee) 
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เง่ือนไขการเร่ิมรับความคุ�มครอง 

• ในช&วงการเสนอขายคร้ังแรก หากมีผู�ถือหน&วยลงทุนท่ีมีคุณสมบัติได�รับสิทธิความคุ�มครองตามกรมธรรม$ไม&ถึง 100 ราย 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเล่ือนรอบความคุ�มครองตามกรมธรรม$ประกันชีวิตและสุขภาพ หรือปฏิเสธการให�ความคุ�มครอง
ตามกรมธรรม$ประกันชีวิตและสุขภาพ และหากภายหลังการเสนอขายคร้ังแรก มีผู�ถือหน&วยลงทุนท่ีมีคุณสมบัติได�รับสิทธิ
ความคุ�มครองตามกรมธรรม$เพ่ิมข้ึนจนถึง 100 ราย ผู�ถือหน&วยลงทุนดังกล&าวก็จะได�รับสิทธิการคุ�มครองตามเง่ือนไขท่ี
กําหนด 

• ในช&วงการเสนอขายคร้ังแรก หากมีผู�ถือหน&วยลงทุนท่ีมีคุณสมบัติได�รับสิทธิความคุ�มครองตามกรมธรรม$ครบ 100 ราย  
และต&อมาภายหลังการเสนอขายคร้ังแรก มีผู�ถือหน&วยลงทุนท่ีมีคุณสมบัติได�รับสิทธิความคุ�มครองตามกรมธรรม$ลดลงตํ่ากว&า 
100 ราย ผู�ถือหน&วยลงทุนเดิมยังคงได�รับสิทธิคุ�มครองตามเง่ือนไขท่ีกําหนด 

ท้ังน้ี บริษัทจัดการจะแจ�งให�ผู�ถือหน&วยลงทุนท่ีได�รับผลกระทบทราบล&วงหน�า อย&างน�อย 30 วัน โดยในช&วงเวลาดังกล&าวครอบคลุม
ระยะเวลาการเป?ดรับซ้ือคืนอย&างน�อย 1 คร้ัง และในการรับซ้ือคืนในช&วงเวลาดังกล&าว บริษัทจัดการจะเป?ดให�ผู�ถือหน&วยลงทุนสามารถ
ขายคืนหน&วยลงทุนโดยไม&คิดค&าธรรมเนียมการรับซ้ือคืนหน&วยลงทุน (exit without fee) 

วันท่ีกรมธรรม$มีผลบังคับ หมายถึง ต้ังแต&วันท่ี 1 ของเดือนถัดไปนับจากวันจดทะเบียนกองทุน (หรือวันท่ีระบุไว�ในกรมธรรม$) 
วันท่ีเร่ิมความคุ�มครอง หมายถึง วันท่ีกรมธรรม$มีผลบังคับหรือวันท่ีบริษัทประกันอนุมัติให�ความคุ�มครอง หรือ เปล่ียนแปลงแผนความ
คุ�มครองให�กับผู�ถือหน&วยลงทุน  
ระยะเวลาความคุ�มครอง หมามถึง วันท่ีเร่ิมความคุ�มครอง ถึงวันส้ินสุดความคุ�มครอง ซ่ึงจะไม&เกินวันท่ีกรมธรรม$ยังให�ความคุ�มครองอยู& 

เง่ือนไขวันเร่ิมคุ�มครอง 
• กรณีผู�ถือหน&วยลงทุนทํารายการซ้ือภายในวันท่ี 25  ก&อนเวลา 15.30 น. ของเดือนน้ัน ๆ วันได�รับสิทธิคุ�มครอง คือ วันท่ี 1 ของ

เดือนถัดจากเดือนท่ีลงทุน  
• กรณีผู�ถือหน&วยลงทุนทํารายการซ้ือภายหลังวันท่ี 25 ของเดือนน้ัน ๆ วันได�รับสิทธิคุ�มครอง คือ วันท่ี 1 ของ 2 เดือนถัดจากเดือน

ท่ีลงทุน  

เง่ือนไขเพ่ิมเติมเก่ียวกับการแถลงสุขภาพ มีกรณีดังน้ี 

• กรณีผู�ถือหน&วยลงทุนท่ีมีอายุไม&เกิน 65 ป-บริบูรณ$ ไม&ต�องกรอกแบบฟอร$มแถลงสุขภาพ 
• กรณีผู�ถือหน&วยลงทุนได�รับสิทธิความคุ�มครองก&อนอายุ 65 ป- และต&ออายุกรมธรรม$จนถึง 65 ป-บริบูรณ$ จะต�องกรอก

แบบฟอร$มแถลงสุขภาพต้ังแต&อายุ 65 ป-บริบูรณ$  และจําเป]นต�องแถลงทุกป- เม่ือมีการต&ออายุกรมธรรม$ และ/หรือ
ดําเนินการตามวิธีการอ่ืนใดตามเง่ือนไขท่ีบริษัทประกันภัย  

• กรณีผู�ถือหน&วยลงทุนมีอายุต้ังแต& 65 ป-บริบูรณ$ และไม&เกิน 75 ป-บริบูรณ$ จะต�องกรอกแบบฟอร$มแถลงสุขภาพทุกป- เม่ือมี
การต&ออายุกรมธรรม$ และ/หรือดําเนินการตามวิธีการอื่นใดตามเง่ือนไขท่ีบริษัทประกันภัย  

• กรณีผู�ถือหน&วยลงทุนเดิมมีการสั่งซ้ือเพ่ิมจากเดิมส&งผลให�มีมูลค&าการลงทุนเพ่ิมขึ้นและมีผลให�แผนความคุ�มครองสูงขึ้น 
จะต�องกรอกแบบฟอร$มแถลงสุขภาพ ณ รอบท่ีมีการเปลี่ยนแปลงแผนความคุ�มครอง และ/หรือดําเนินการตามวิธีการอ่ืนใด
ตามเง่ือนไขท่ีบริษัทประกันภัย  

ท้ังน้ี สําหรับผู�ถือหน&วยลงทุนท่ีต�องกรอกแบบฟอร$มแถลงสุขภาพ ผู�ถือหน&วยลงทุนจะทราบผลอนุมัติตามระยะเวลาดังน้ี 
• กรณีผู�ถือหน&วยลงทุนทํารายการซ้ือภายในวันท่ี 25 ก&อนเวลา 15.30 น. ของเดือนน้ัน ๆ บริษัทประกันจะอนุมัติภายใน

วันท่ี 10 ของเดือนถัดจากเดือนท่ีลงทุน หรือตามระยะเวลาท่ีประกันอนุมัติ 
• กรณีผู�ถือหน&วยลงทุนทํารายการซ้ือภายหลังวันท่ี 25 ของเดือนน้ัน ๆ บริษัทประกันจะอนุมัติภายวันท่ี 10 ของ 2 เดือน

ถัดจากเดือนท่ีลงทุน หรือตามระยะเวลาท่ีประกันอนุมัติ 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลงหรือปรับปรุงวันท่ีเร่ิมความคุ�มครอง โดยถือว&าได�รับมติจากผู�ถือหน&วยลงทุนแล�ว โดย
บริษัทจัดการจะติดประกาศดังกล&าวท่ีบริษัทจัดการและผู�สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน&วยลงทุนล&วงหน�าไม&น�อยกว&า 30 วัน หรือ
ครอบคลุมระยะเวลาการเป?ดรับคําส่ังซ้ือคืนหน&วยลงทุนอย&างน�อย 1 คร้ัง และจะเป?ดเผยในเว็บไซต$ของบริษัทจัดการ เว�นแต&กรณีท่ีเกิด
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จากป*จจัยท่ีควบคุมไม&ได� หรือกรณีจําเป]นและสมควร บริษัทจัดการจะแจ�งการเปล่ียนแปลงดังกล&าวโดยทันที ซ่ึงการดําเนินการ
ดังกล&าวบริษัทจัดการจะคํานึงถึงประโยชน$ของกองทุนและผู�ถือหน&วยลงทุนเป]นสําคัญ 

คําถาม-คําตอบ 

Q : ใครเปOนผู�รับเอาประกันให�กับกองทุนเป	ด แอล เอช หุ�นป�นผล พลัส (LHEQDPLUS) ในป�จจุบัน 

A : บริษัท เอไอเอ จํากัด   

Q : ใครจะได�รับความคุ�มครองประกันชีวิตและสุขภาพบ�าง 

A : ผู�มีสิทธิได�รับความคุ�มครองประกันชีวิตและสุขภาพ คือ  
• เป]นบุคคลธรรมดา 
• เป]นผู�ถือหน&วยลงทุนท่ีอยู&ในทะเบียนรายช่ือผู�ถือหน&วยลงทุนโดยถือครองหน&วยลงทุนท่ีมีมูลค&าการลงทุนรวม

ต้ังแต&  150,000 บาท ข้ึนไป หรือ จํานวนอื่นใดท่ีบริษัทจัดการจะเปล่ียนแปลงในอนาคต โดยบริษัทจัดการจะ
พิจารณามูลค&าเงินลงทุนตามเลขท่ีบัตรประชาชนของผู�ถือหน&วยลงทุน 

• ต�องมีอายุระหว&าง 15-75 ป-บริบูรณ$ (หรือเป]นไปตามเง่ือนไขท่ีบริษัทจัดการกําหนด) ในกรณีท่ีผู�ถือหน&วยลงทุนมี
อายุตั้งแต& 65 ป-บริบูรณ$ แต&ไม&เกิน 75 ป-บริบูรณ$จะต�องกรอกแบบฟอร$มแถลงสุขภาพทุกป- และ/หรือดําเนินการ
ตามวิธีการอื่นใดตามเง่ือนไขท่ีบริษัทประกันภัย 

เง่ือนไขเพ่ิมเติมเก่ียวกับการแถลงสุขภาพ มีกรณีดังน้ี 

• กรณีผู�ถือหน&วยลงทุนท่ีมีอายุไม&เกิน 65 ป-บริบูรณ$ ไม&ต�องกรอกแบบฟอร$มแถลงสุขภาพ 
• กรณีผู�ถือหน&วยลงทุนได�รับสิทธิความคุ�มครองก&อนอายุ 65 ป- และต&ออายุกรมธรรม$จนถึง 65 ป-บริบูรณ$ 

จะต�องกรอกแบบฟอร$มแถลงสุขภาพต้ังแต&อายุ 65 ป-บริบูรณ$  และจําเป]นต�องแถลงทุกป- เม่ือมีการต&ออายุ
กรมธรรม$ และ/หรือดําเนินการตามวิธีการอื่นใดตามเง่ือนไขท่ีบริษัทประกันภัย  

• กรณีผู�ถือหน&วยลงทุนมีอายุต้ังแต& 65 ป-บริบูรณ$ และไม&เกิน 75 ป-บริบูรณ$ จะต�องกรอกแบบฟอร$มแถลง
สุขภาพทุกป- เม่ือมีการต&ออายุกรมธรรม$ และ/หรือดําเนินการตามวิธีการอ่ืนใดตามเง่ือนไขท่ีบริษัท
ประกันภัย  

• กรณีผู�ถือหน&วยลงทุนเดิมมีการสั่งซ้ือเพ่ิมจากเดิมส&งผลให�มีมูลค&าการลงทุนเพ่ิมขึ้นและมีผลให�แผนความ
คุ�มครองสูงข้ึน จะต�องกรอกแบบฟอร$มแถลงสุขภาพ ณ รอบท่ีมีการเปล่ียนแปลงแผนความคุ�มครอง และ/
หรือดําเนินการตามวิธีการอ่ืนใดตามเง่ือนไขท่ีบริษัทประกันภัย  

ท้ังน้ี สําหรับผู�ถือหน&วยลงทุนท่ีต�องกรอกแบบฟอร$มแถลงสุขภาพ ผู�ถือหน&วยลงทุนจะทราบผลอนุมัติตาม
ระยะเวลาดังน้ี 

• กรณีผู�ถือหน&วยลงทุนทํารายการซ้ือภายในวันท่ี 25  ก&อนเวลา 15.30 น. ของเดือนน้ัน ๆ บริษัทประกัน
จะอนุมัติภายในวันท่ี 10 ของเดือนถัดจากเดือนท่ีลงทุน หรือตามระยะเวลาท่ีประกันอนุมัติ 

• กรณีผู�ถือหน&วยลงทุนทํารายการซ้ือภายหลังวันท่ี 25  ของเดือนน้ัน ๆ บริษัทประกันจะอนุมัติภายวันท่ี 
10 ของ 2 เดือนถัดจากเดือนท่ีลงทุน หรือตามระยะเวลาท่ีประกันอนุมัติ 

• เป]นบุคคลท่ีบริษัทประกันถือว&ามีสุขภาพสมบูรณ$แข็งแรง โดยสิทธิความคุ�มครองจะมีผลเม่ือได�รับการอนุมัติการ
เอาประกันจากบริษัทประกัน 

ท้ังน้ี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลงคุณสมบัติ และเง่ือนไขของผู�มีสิทธิเอาประกันตามความเหมาะสม 
โดยการดําเนินการดังกล&าวบริษัทจัดการจะคํานึงถึงประโยชน$ของกองทุนและผู�ถือหน&วยลงทุนเป]นสําคัญ โดยถือว&า
ได�รับมติจากผู�ถือหน&วยลงทุนแล�ว โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศดังกล&าวท่ีบริษัทจัดการและผู�สนับสนุนการขายหรือ
รับซ้ือคืนหน&วยลงทุนล&วงหน�าไม&น�อยกว&า 30 วัน และจะเป?ดเผยในเว็บไซต$ของบริษัทจัดการ 
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Q : ผู�ถือหน(วยลงทุนจะได�รับความคุ�มครองเม่ือไร 

A : ผู�ถือหน&วยลงทุนจะได�รับความคุ�มครองประกันชีวิตและสุขภาพตามกรณีดังต&อไปน้ี 
กรณีซ้ือหน(วยลงทุน ณ IPO และมูลค&าเงินลงทุนเป]นไปตามเง่ือนไขท่ีกําหนด จะได�รับความคุ�มครองต้ังแต&วันท่ี 1 ของ
เดือนถัดจากเดือนท่ีจดทะเบียนกองทุนเป]นต�นไป ตัวอย&างวันท่ีเร่ิมสิทธิความคุ�มครอง 

���� กรณีท่ีซ้ือหน(วยลงทุนในช(วง IPO  
 

ตัวอย(าง 1 
จดทะเบียนวันท่ี 30 มกราคม 2562 
ได�รับสิทธิคุ�มครอง คือ วันท่ี 1 กุมภาพันธ$ 2562 เป]นต�นไป 

 
 

                               

 

 

 

 
 
���� กรณีท่ีซ้ือหน(วยลงทุนภายหลัง IPO ผู�ถือหน(วยสามารถซ้ือ/ สับเปลี่ยนเข�าได�ทุกวันทําการ 

- กรณีผู�ถือหน&วยลงทุนทํารายการซ้ือภายในวันท่ี 25  ก&อนเวลา 15.30 น. ของเดือนน้ัน ๆ วันได�รับสิทธิคุ�มครอง 
คือ วันท่ี 1 ของเดือนถัดจากเดือนท่ีลงทุน  

 
ตัวอย(าง 2 
ทํารายการซ้ือหน&วยลงทุนวันท่ี 22 กุมภาพันธ$ 2562 
ได�รับสิทธิคุ�มครอง คือ วันท่ี 1 มีนาคม 2562 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ระยะเวลาได้รบัความค ุ้มครอง 

IPO 

จดทะเบยีนกองทนุ 

วนัที� 30 ม.ค.62  
เริ�มความคุม้ครอง 

ตั �งแต่วนัที� 1 ก.พ.62 เป็นต้นไป 

ระยะเวลาได้รบัความค ุ้มครอง 

สั �งซื�อวนัที� )) ก.พ.*) เริ�มความคุม้ครอง 

ตั �งแต่วนัที� 1 ม.ีค.62 เป็นต้นไป 



หน�า 14 
  

- กรณีผู�ถือหน&วยลงทุนทํารายการซ้ือภายหลังวันท่ี 25 ของเดือนน้ัน ๆ วันได�รับสิทธิคุ�มครอง คือ วันท่ี 1 ของ 2 
เดือนถัดจากเดือนท่ีลงทุน  

 
ตัวอย(าง 3 
ทํารายการซ้ือหน&วยลงทุนวันท่ี 28 กุมภาพันธ$ 2562 
ได�รับสิทธิคุ�มครอง คือ วันท่ี 1 เมษายน 2562 
 
 
 
 
 
 
 

ท้ังน้ี กรณีผู�ถือหน&วยลงทุนมีอายุต้ังแต& 65 ป-บริบูรณ$ และไม&เกิน 75 ป-บริบูรณ$ หรือ ผู�ถือหน&วยลงทุนเดิมมีการสั่งซ้ือ
เพ่ิมจากเดิมส&งผลให�มีมูลค&าการลงทุนเพ่ิมขึ้นและมีผลให�แผนความคุ�มครองสูงขึ้น จะต�องกรอกแบบฟอร$มแถลงสุขภาพ 
โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 
เง่ือนไขเพ่ิมเติมเก่ียวกับการแถลงสุขภาพ มีกรณีดังน้ี 

• กรณีผู�ถือหน&วยลงทุนท่ีมีอายุไม&เกิน 65 ป-บริบูรณ$ ไม&ต�องกรอกแบบฟอร$มแถลงสุขภาพ 
• กรณีผู�ถือหน&วยลงทุนได�รับสิทธิความคุ�มครองก&อนอายุ 65 ป- และต&ออายุกรมธรรม$จนถึง 65 ป-บริบูรณ$ จะต�อง

กรอกแบบฟอร$มแถลงสุขภาพต้ังแต&อายุ 65 ป-บริบูรณ$  และจําเป]นต�องแถลงทุกป- เม่ือมีการต&ออายุกรมธรรม$ 
และ/หรือดําเนินการตามวิธีการอื่นใดตามเง่ือนไขท่ีบริษัทประกันภัย  

• กรณีผู�ถือหน&วยลงทุนมีอายุต้ังแต& 65 ป-บริบูรณ$ และไม&เกิน 75 ป-บริบูรณ$ จะต�องกรอกแบบฟอร$มแถลงสุขภาพ
ทุกป- เม่ือมีการต&ออายุกรมธรรม$ และ/หรือดําเนินการตามวิธีการอื่นใดตามเง่ือนไขท่ีบริษัทประกันภัย  

• กรณีผู�ถือหน&วยลงทุนเดิมมีการสั่งซ้ือเพ่ิมจากเดิมส&งผลให�มีมูลค&าการลงทุนเพ่ิมขึ้นและมีผลให�แผนความคุ�มครอง
สูงขึ้น จะต�องกรอกแบบฟอร$มแถลงสุขภาพ ณ รอบท่ีมีการเปลี่ยนแปลงแผนความคุ�มครอง และ/หรือดําเนินการ
ตามวิธีการอื่นใดตามเง่ือนไขท่ีบริษัทประกันภัย  

ท้ังน้ี สําหรับผู�ถือหน&วยลงทุนท่ีต�องกรอกแบบฟอร$มแถลงสุขภาพ ผู�ถือหน&วยลงทุนจะทราบผลอนุมัติตามระยะเวลาดังน้ี 
• กรณีผู�ถือหน&วยลงทุนทํารายการซ้ือภายในวันท่ี 25  ก&อนเวลา 15.30 น. ของเดือนน้ัน ๆ บริษัทประกันจะอนุมัติ

ภายในวันท่ี 10 ของเดือนถัดจากเดือนท่ีลงทุน หรือตามระยะเวลาท่ีประกันอนุมัติ 
• กรณีผู�ถือหน&วยลงทุนทํารายการซ้ือภายหลังวันท่ี 25  ของเดือนน้ัน ๆ บริษัทประกันจะอนุมัติภายวันท่ี 10 ของ 2 

เดือนถัดจากเดือนท่ีลงทุน หรือตามระยะเวลาท่ีประกันอนุมัติ 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลงหรือปรับปรุงวันท่ีเร่ิมความคุ�มครอง โดยถือว&าได�รับมติจากผู�ถือหน&วย
ลงทุนแล�ว โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศดังกล&าวท่ีบริษัทจัดการและผู�สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน&วยลงทุน
ล&วงหน�าไม&น�อยกว&า 30 วัน หรือครอบคลุมระยะเวลาการเป?ดรับคําส่ังซ้ือคืนหน&วยลงทุนอย&างน�อย 1 คร้ัง  และจะ
เป?ดเผยในเว็บไซต$ของบริษัทจัดการ เว�นแต&กรณีท่ีเกิดจากป*จจัยท่ีควบคุมไม&ได� หรือกรณีจําเป]นและสมควร บริษัท
จัดการจะแจ�งการเปล่ียนแปลงดังกล&าวโดยทันที ซ่ึงการดําเนินการดังกล&าวบริษัทจัดการจะคํานึงถึงประโยชน$ของ
กองทุนและผู�ถือหน&วยลงทุนเป]นสําคัญ 

 

 

 

ระยะเวลาได้รบัความค ุ้มครอง 

สั �งซื�อวนัที� )+ ก.พ.*) เริ�มความคุม้ครอง 

ตั �งแต่วนัที� 1 เม.ย.62 เป็นต้น
ไป

วนัที� 1 ม.ีค.62 
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Q :  กรณีใดบ�างท่ีผู�ถือหน(วยไม(สามารถใช�สิทธิการประกันสุขภาพได� 
A :  ในกรณีท่ีผู�ถือหน&วยลงทุนเป]นผู�มีสิทธิเอาประกัน ผู�ถือหน&วยลงทุนจะได�รับคุ�มครองนับต้ังแต&วันท่ีเร่ิมความคุ�มครอง  

หรือนับต้ังแต&วันท่ีได�รับการอนุมัติการเอาประกันจากบริษัทประกัน และส้ินสุดความคุ�มครอง ในกรณีใดกรณีหน่ึง
ดังต&อไปน้ี 

- เม่ือกรมธรรม$สิ้นสุดผลบังคับ 
- เม่ือผู�ถือหน&วยลงทุนพ�นสภาพการเป]นผู�ถือหน&วยลงทุนของกองทุน 
- เม่ือผู�ถือหน&วยลงทุนเสียชีวิต 
- เม่ือผู�ถือหน&วยลงทุนมีอายุเกินกว&าอายุสูงสุดท่ีกําหนดไว�ข�างต�น 
- เม่ือผู�ถือหน&วยลงทุนขาดคุณสมบัติข�อใดข�อหน่ึงของคุณสมบัติของผู�มีสิทธิเอาประกัน 

ท้ังน้ี การสิ้นสุดความคุ�มครอง ให�เป]นไปตามเง่ือนไขตามป-กรมธรรม$หรือตามรอบระยะเวลาท่ีบริษัทประกันกําหนด 
ผู�ถือหน&วยลงทุนท่ีมีสิทธิเอาประกันจะได�รับความคุ�มครองด�านประกันชีวิตและสุขภาพ โดยมีรายละเอียดเง่ือนไขและ
ความคุ�มครองตามกรมธรรม$ประกัน  
ผู�ถือหน&วยลงทุนจะต�องยินยอมเป?ดเผยข�อมูลส&วนบุคคล อาทิเช&น ช่ือนามสกุล ท่ีอยู& ข�อมูลด�านสุขภาพ ของผู�ถือหน&วย
ลงทุน หรือข�อมูลอ่ืนใดท่ีเป]นไปตามท่ีบริษัทประกันกําหนด ท้ังน้ี หากบริษัทจัดการไม&ได�รับการเป?ดเผยข�อมูลใด ๆ 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธการได�รับความคุ�มครองตามกรมธรรม$ประกันชีวิตและสุขภาพดังกล&าว 
 
สิทธิประโยชน$ของผู�ถือหน&วยลงทุนท่ีได�รับตามกรมธรรม$ดังกล&าว บริษัทจัดการได�จัดให�เพ่ือความคุ�มครองผู�ถือหน&วย
ลงทุนและเพ่ือเป]นประโยชน$ในด�านการเสริมสร�างความม่ันคงของชีวิตและสุขภาพ โดยบริษัทจัดการเป]นผู�รับภาระการ
ชําระเบ้ียประกันท่ีได�รับความคุ�มครองท้ังหมด โดยรวมอยู&ในค&าธรรมเนียมการจัดการ 

ท้ังน้ี บริษัทจัดการอาจพิจารณาสิทธิประโยชน$ด�านการประกันชีวิตและสุขภาพทุก ๆ ป- หากบริษัทจัดการเห็นว&าสิทธิ
ประโยชน$ด�านการประกันชีวิตและสุขภาพจะไม&เกิดประโยชน$ต&อผู�ลงทุนโดยรวม หรือมีผลกระทบต&อกองทุนรวมใน
อนาคต บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลง ปรับปรุง หรือเพ่ิมเติมเง่ือนไขของสิทธิประโยชน$ความคุ�มครอง 
เง่ือนไขกรมธรรม$ บริษัทประกัน หรือเง่ือนไขใด ตามหลักเกณฑ$ท่ีกฎหมายกําหนด รวมถึงยกเลิกสิทธิประโยชน$ความ
คุ�มครองชีวิตและสุขภาพหรือยกเลิกกองทุน โดยถือว&าได�รับความเห็นชอบจากผู�ถือหน&วยลงทุนแล�ว โดยบริษัทจัดการ
จะแจ�งให�ผู�ถือหน&วยลงทุนทราบล&วงหน�าไม&น�อยกว&า 30 วัน และครอบคลุมระยะเวลาการเป?ดรับคําส่ังซ้ือคืนหน&วย
ลงทุนอย&างน�อย 1 คร้ัง และในการรับซ้ือคืนในช&วงเวลาดังกล&าว บริษัทจัดการจะเป?ดให�ผู�ถือหน&วยลงทุนสามารถขายคืน
หน&วยลงทุนโดยไม&คิดค&าธรรมเนียมการรับซ้ือคืนหน&วยลงทุน (Exit without fee) 

เง่ือนไขการเร่ิมรับความคุ�มครอง 

• ในช&วงการเสนอขายคร้ังแรก หากมีผู�ถือหน&วยลงทุนท่ีมีคุณสมบัติได�รับสิทธิความคุ�มครองตามกรมธรรม$ไม&ถึง 100 
ราย บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเล่ือนรอบความคุ�มครองตามกรมธรรม$ประกันชีวิตและสุขภาพ หรือปฏิเสธการให�
ความคุ�มครองตามกรมธรรม$ประกันชีวิตและสุขภาพ และหากภายหลังการเสนอขายคร้ังแรก มีผู�ถือหน&วยลงทุนท่ี
มีคุณสมบัติได�รับสิทธิความคุ�มครองตามกรมธรรม$เพ่ิมข้ึนจนถึง 100 ราย ผู�ถือหน&วยลงทุนดังกล&าวก็จะได�รับสิทธิ
การคุ�มครองตามเง่ือนไขท่ีกําหนด 

• ในช&วงการเสนอขายคร้ังแรก หากมีผู�ถือหน&วยลงทุนท่ีมีคุณสมบัติได�รับสิทธิความคุ�มครองตามกรมธรรม$ครบ 100 
ราย และต&อมาภายหลังการเสนอขายคร้ังแรก มีผู�ถือหน&วยลงทุนท่ีมีคุณสมบัติได�รับสิทธิความคุ�มครองตาม
กรมธรรม$ลดลงตํ่ากว&า 100 ราย ผู�ถือหน&วยลงทุนเดิมยังคงได�รับสิทธิคุ�มครองตามเง่ือนไขท่ีกําหนด 

ท้ังน้ี บริษัทจัดการจะแจ�งให�ผู�ถือหน&วยลงทุนท่ีได�รับผลกระทบทราบล&วงหน�า อย&างน�อย 30 วัน โดยในช&วงเวลาดังกล&าว
ครอบคลุมระยะเวลาการเป?ดรับซ้ือคืนอย&างน�อย 1 คร้ัง และในการรับซ้ือคืนในช&วงเวลาดังกล&าว บริษัทจัดการจะเป?ดให�
ผู�ถือหน&วยลงทุนสามารถขายคืนหน&วยลงทุนโดยไม&คิดค&าธรรมเนียมการรับซ้ือคืนหน&วยลงทุน (exit without fee) 
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Q : ผู�ถือหน(วยลงทุนจะไม(ได�รับความคุ�มครองเมื่อไร 

A : กรณีการส้ินสุดความคุ�มครอง จะเกิดข้ึนในกรณีผู�ถือหน&วยลงทุนขายคืนหน&วยลงทุนท้ังหมด หรือมูลค&าเงินลงทุนรวม
คงเหลือตํ่ากว&า 150,000 บาท* โดยวันส้ินสุดความคุ�มครองจะเป]นวันสุดท�ายของเดือนท่ีมีการขายคืนหน&วยลงทุน เวลา 
0.00 น. ตามรอบระยะเวลาท่ีบริษัทประกันกําหนด หรือการสิ้นสุดความคุ�มครองในกรณีใดกรณีหน่ึงตามท่ีบริษัทจัดการ
กําหนด 
* มูลค&าเงินลงทุนคงเหลือ =  มูลค&าเงินท่ีผู�ถือหน&วยซ้ือ/สับเปล่ียนเข�ากองทุน – มูลค&าเงินท่ีผู�ถือหน&วยขาย/สับเปล่ียน

ออกจากกองทุน  

Q : ผู�ถือหน(วยลงทุนจะได�รับความคุ�มครองชีวิตเปOนจํานวนเงินเท(าไหร( 
A:  ความคุ�มครองชีวิตท่ีผู�ถือหน&วยลงทุนจะได�รับ คือ คุ�มครองการเสียชีวิตทุกกรณี จํานวน 10,000 บาท  
 (โดยมีเง่ือนไขเป]นไปตามท่ีบริษัทประกันกําหนด) 

 
Q : ผู�ถือหน(วยลงทุนจะได�รับความคุ�มครองสุขภาพเปOนจํานวนเงินเท(าไหร( 
A:  ความคุ�มครองสุขภาพท่ีผู�ถือหน&วยลงทุนจะได�รับ คือ ความคุ�มครองการชดเชยค&ารักษาพยาบาลตามแผนความคุ�มครอง  

ซ่ึงมีท้ังหมด 5 แผน แผนประกันสุขภาพ โดยมีรายละเอียดดังน้ี   

ตารางผลประโยชน?แผนประกัน  แผนประกัน  

มูลค(าเงินลงทุน  

แผน 1  แผน 2  แผน 3  แผน 4  แผน 5  
ลงทุน 

150,000 - 
499,999 บาท  

ลงทุน 
500,000 - 
1,499,999 

บาท  

ลงทุน 
1,500,000 - 
4,999,999 

บาท  

ลงทุน 
5,000,000 - 
9,999,999 

บาท  

ลงทุนต้ังแต& 
10,000,000 

ข้ึนไป  

ประกันการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาล            

(ต&อการเข�าพักรักษาตัวคร้ังใดคร้ังหน่ึง)            

ค(าห�อง ค(าอาหาร            

-ค&าห�องผู�ป�วยปกติต&อวัน (สูงสุดไม&เกิน 31 วัน)  1,800  1,800 2,200 4,000 5,000 
- ค&าห�องผู�ป�วยหนัก (I.C.U) ต&อวัน (สูงสุดไม&เกิน 
7 วัน เม่ือรวมกับผลประโยชน$ค&าห�องค&าอาหาร
ประจําวันข�างต�นแล�วไม&เกิน 31 วนั)  

3,600 3,600 4,400 8,000 10,000 

ค(ารักษาพยาบาลอ่ืน ๆในโรงพยาบาล            
-ค&ารักษาพยาบาลอ่ืน ๆ รวมค&าบริการพยาบาล 
(รวมถึงการรักษาพยาบาลต&อเน่ืองภายใน 31 วัน 
หลังจากออกจากโรงพยาบาล)  

6,000 6,000 15,000 35,000 40,000 

-ค&ารถพยาบาลฉุกเฉิน (รวมในค&ารักษาพยาบาล
อ่ืน ๆ)  1,800 1,800 2,200 4,000 5,000 

ค(าธรรมเนียมแพทย?ผ(าตัดและหัตถการ  6,000 6,000 15,000 35,000 40,000 
ค(าแพทย?ตรวจรักษาในโรงพยาบาลประจําวัน 
วันละ  250 250 500 900 1,000 
(สูงสุดไม&เกิน 31 วันต&อการเข�าพักรักษาตัวคร้ังใด
คร้ังหน่ึง)            

ค(าปรึกษาแพทย?ผู�เช่ียวชาญเฉพาะโรค  2,000 2,000 3,000 5,000 6,000 
(นําไปรวมกับค&ารักษาพยาบาลอ่ืน ๆหรือค&า
แพทย$ผ&าตัดแล�วแต&กรณี)            
ค(ารักษาพยาบาลอุบัติเหตุฉุกเฉินขณะเปOน
ผู�ปrวยนอก  2,000 2,000 3,000 5,000 6,000 
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สาหรับการรักษาพยาบาลภายใน 72 ชม. นับจาก
เวลาท่ีเกิดอุบัติเหตุ รวมการรักษาพยาบาล
สืบเน่ืองจากอุบัติเหตุเดียวกันภายใน 31 วัน)  

          

ค(าชดเชยกรณีเสียชีวิตในโรงพยาบาล 18,000 18,000 22,000 40,000 50,000 

ค(าตรวจรักษากรณีผู�ปrวยนอก  -  1,000 1,500 3,000 3,500 
สูงสุดไม&เกิน 1 คร้ัง/วัน, สูงสุด 30 คร้ัง/ป-
กรมธรรม$            

ประกันชีวิต (คุ�มครองเสียชีวิตทุกกรณี)  10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 

ตลอด 24 ชม. ทุกสถานท่ีท่ัวโลก ยกเว�น การฆ&า
ตัวตายในป-แรก หรือถูกผู�รับประโยชน$ฆ&าตายโดย
เจตนา  

          

Q :   ผู�ถือหน(วยลงทุนสามารถเปลี่ยนแปลงแผนความคุ�มครองประกันชีวิตและสุขภาพได�หรือไม( 
 A :   ผู�ถือหน&วยลงทุนสามารถเปล่ียนแปลงแผนความคุ�มครองได�ตามมูลค&าเงินลงทุนท่ีเปลี่ยนแปลงไป  

- ในกรณีท่ีผู�ถือหน&วยลงทุนซ้ือหน&วยลงทุนหรือขายหน&วยลงทุน บริษัทจัดการจะแจ�งข�อมูลของผู�ถือหน&วยลงทุนไป
ยังบริษัทประกันเพ่ือดําเนินการปรับปรุงแผนความคุ�มครองสุขภาพของผู�ถือหน&วยลงทุนตามรอบระยะเวลาท่ี
บริษัทจัดการกําหนด  

 
ตัวอย(างท่ี 1  

นาย กุ�ก ลงทุนในกองทุน LHEQDPLUS คร้ังแรก 500,000  บาท  
- นาย กุ�ก จะได�รับความคุ�มครองในแผนท่ี 2  
- ต&อมา นาย กุ�ก ลงทุนเพ่ิม 4,500,000 บาท มูลค&าเงินลงทุนรวมเท&ากับ 5,000,000 ดังน้ัน ความคุ�มครองจะ

เปล่ียนจากแผนท่ี 2 เป]นแผนท่ี 4  
ท้ังน้ี แผนความคุ�มครองจะคํานวณจากจํานวนเงินลงทุนรวมท้ังหมด 
 
 
 

ตัวอย(างท่ี 2 
นาย กุ�ก ลงทุนในกองทุน LHEQDPLUS  450,000  บาท  
- นาย กุ�ก จะได�รับความคุ�มครองในแผนท่ี 1 
- ต&อมาผลการดําเนินงานของกองทุน LHEQDPLUS เพ่ิมข้ึนส&งผลให�นาย กุ�ก มีกําไร 100,000  บาท รวมเป]น
มูลค&าทรัพย$สินสุทธิเท&ากับ 550,000 แต&สิทธิความคุ�มครองของนาย กุ�ก จะไม&เปล่ียนแผนยังคงได�รับความคุ�มครอง
ในแผนท่ี 1 เหมือนเดิม  
ท้ังน้ี ความคุ�มครองจะคํานวณจากจํานวนเงินลงทุนไม&รวมผลประโยชน$ท่ีเพ่ิมขึ้น 

 

ตัวอย(างท่ี 3 
นาย กุ�ก ลงทุนในกองทุน LHEQDPLUS  150,000  บาท  
- นาย กุ�ก จะได�รับความคุ�มครองในแผนท่ี 1 
- ผลการดําเนินงานของกองทุน LHEQDPLUS เพ่ิมข้ึนส&งผลให�นาย กุ�ก มีกําไร 50,000  บาท รวมเป]นมูลค&า

ทรัพย$สินสุทธิเท&ากับ 200,000 แต&สิทธิความคุ�มครองของนาย กุ�ก จะไม&เปลี่ยนแผนยังคงได�รับความคุ�มครอง
ในแผนท่ี 1 เหมือนเดิม 

- ต&อมานาย กุ�ก ทํารายการขายคืนหน&วยลงทุน 50,000 บาท นาย กุ�ก จะไม&ได�รับความคุ�มครอง เน่ืองจากการ
ทํารายการขายคืนส&งผลให�เงินลงทุนลดลงตํ่ากว&า 150,000 บาท  
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ท้ังน้ี ในกรณีท่ีมีผลประโยชน$ มีการจ&ายเงินป*นผล หรือมีการขายคืนหน&วยลงทุน ผู�ถือหน&วยจะได�รับความคุ�มครอง 
ดังน้ี 

1. หากมีผลประโยชน$เพ่ิมข้ึน หรือมีการจ&ายเงินป*นผลให�กับผู�ถือหน&วยลงทุน จะไม&ส&งผลให�ความคุ�มครองเพ่ิมข้ึนหรือ
ลดลง เน่ืองจากความคุ�มครองจะคํานวณจากจํานวนเงินลงทุนรวมไม&นับรวมผลประโยชน$ ไม&นับรวมเงินป*นผล  

2. หากมีการขายคืนหน&วยลงทุน กองทุนจะคํานวณเงินลงทุนคร้ังแรกพร�อมผลประโยชน$จากเงินลงทุนคร้ังแรกก&อน  
ในการจ&ายเงินค&าขายคืนหน&วยลงทุน หากเงินลงทุนคร้ังแรกไม&เพียงพอในการจ&ายเงินค&าขายคืน กองทุนจะคํานวณ
จากเงินลงทุนคร้ังถัดไป โดยระบบจะคํานวณแบบ FIFO จึงอาจส&งผลให�ไม&ได�รับความคุ�มครองหรือมีการเปล่ียนแผน
ความคุ�มครองได�  

กรณีท่ีผู�ถือหน&วยมีมูลค&าเงินลงทุนตามแผนประกัน แต&บริษัทประกันปฎิเสธการอนุมัติประกัน ผู�ถือหน&วยลงทุนจะ
ไม&ได�รับแผนความคุ�มครองชีวิตและสุขภาพใด ๆ เลย 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลงหรือปรับปรุงวันท่ีเร่ิมความคุ�มครอง โดยถือว&าได�รับมติจากผู�ถือหน&วย
ลงทุนแล�ว โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศดังกล&าวท่ีบริษัทจัดการและผู�สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน&วยลงทุน
ล&วงหน�าไม&น�อยกว&า 30 วัน หรือครอบคลุมระยะเวลาการเป?ดรับคําส่ังซ้ือคืนหน&วยลงทุนอย&างน�อย 1 คร้ัง  และจะ
เป?ดเผยในเว็บไซต$ของบริษัทจัดการ เว�นแต&กรณีท่ีเกิดจากป*จจัยท่ีควบคุมไม&ได� หรือกรณีจําเป]นและสมควร บริษัท
จัดการจะแจ�งการเปล่ียนแปลงดังกล&าวโดยทันที ซ่ึงการดําเนินการดังกล&าวบริษัทจัดการจะคํานึงถึงประโยชน$ของ
กองทุนและผู�ถือหน&วยลงทุนเป]นสําคัญ 

 
Q :  ผู�ถือหน(วยลงทุนท่ีขายคืนหน(วยลงทุนไปแล�ว สามารถกลับมาซ้ือหน(วยลงทุนอีกได�หรือไม( ความคุ�มครองจะเปOน

อย(างไร 
A :   ได� โดยผู�ถือหน&วยลงทุนจะได�รับความคุ�มครองตามแผนท่ีซ้ือใหม& แต&ต�องติดเง่ือนไข สภาวะการเจ็บป�วยหรือการ

บาดเจ็บท่ีเป]น และยังรักษาไม&หายขาด ในระหว&าง 90 วันก&อนวันท่ีเร่ิมความคุ�มครองใหม& (Pre-existing Condition) 
เป]นระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันท่ีเร่ิมความคุ�มครองใหม& หรือเป]นไปตามเง่ือนไขตามบริษัทประกันกําหนด ถึงจะมี
สิทธิ์การรักษาพยาบาลในโรคเดิม 

 
ตัวอย(าง 1  
นายกุ�ก อายุ 63 ป- ทํารายการซ้ือหน&วยลงทุนวันท่ี 22 กุมภาพันธ$ 2562 
ได�รับสิทธิคุ�มครอง คือ วันท่ี 1 มีนาคม 2562 
แต& นายกุ�ก มีโรคประจําตัวเป]นความดันโลหิตสูง  
ต&อมา นายกุ�ก ได�เข�ารักษาโรคความดันสูงในวันท่ี 4 เมษายน 2562 และแสดงบัตรประกันสุขภาพกลุ&มกับโรงพยาบาลท่ี
เข�ารักษา โรงพยาบาลจะติดต&อบริษัทประกันทันที  
บริษัทประกันจะตรวจสอบประวัติการรักษา หากพบว&ามีประวัติการรักษาโรคความดันในระหว&าง 90 วันก&อนวันท่ีเร่ิม
ความคุ�มครองใหม& บริษัทประกันจะไม&คุ�มครองโรคความดันของ นายกุ�ก เว�นแต& นายกุ�ก ไม&เบิกค&ารักษาโรคความดัน
เป]นระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันท่ีเร่ิมความคุ�มครองใหม& และภายหลังระยะเวลา 12 เดือนนายกุ�กจะสามารถเบิกค&า
รักษาโรคความดันได�ตามสิทธิความคุ�มครอง 

  

 
 
 

 
 
 
 
 
 

ตรวจสอบ 
90 วันก(อนวันท่ีกรมธรรม?มีผลบังคับ  

(วันท่ี 1 ธ.ค. 2561) 

เดือน ก.พ.62 เร่ิมความคุ�มครอง 

ต้ังแต&วันท่ี 1 มี.ค.62  

เป]นต�นไป 

เดือน ม.ค.62 เดือน ธ.ค.61 เดือน พ.ย.61 เดือน ต.ค.61 

วันท่ี 22 ก.พ.62 ทํารายการซ้ือหน&วยลงทุน 
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ตัวอย(าง 2 
นายเก&ง อายุ 60 ป- ทํารายการซ้ือหน&วยลงทุนวันท่ี 20 กุมภาพันธ$ 2562 
ได�รับสิทธิคุ�มครอง คือ วันท่ี 1 มีนาคม 2562 
แต& นายเก&ง มีโรคประจําตัวเป]นความดันโลหิตสูง  
ต&อมา นายเก&ง ได�เข�ารักษาโรคความดันสูงในวันท่ี 25 เมษายน 2562 และแสดงบัตรประกันสุขภาพกลุ&มกับโรงพยาบาล
ท่ีเข�ารักษา โรงพยาบาลจะติดต&อบริษัทประกันทันที  
บริษัทประกันจะตรวจสอบประวัติการรักษา หากพบว&าไม&มีประวัติการรักษาโรคความดันในระหว&าง 90 วันก&อนวันท่ี
เร่ิมความคุ�มครองใหม& นายเก&งจะสามารถเบิกค&ารักษาโรคความดันได�ตามสิทธิความคุ�มครอง 
 
 
 
  

 
 
 
 

 

 

สามารถดูรายละเอียดเพ่ิมเติมได�ท่ีคู&มือประกันชีวิต อุบัติเหตุ ทุพพลภาพ โรคร�ายแรง และสุขภาพกลุ&ม 

 

Q :  แผนความคุ�มครองท่ีผู�ถือหน(วยลงทุนจะได�รับคํานวณอย(างไร ในกรณีท่ีมีบัญชีผู�ถือหน(วยลงทุนหลายบัญชี หรือถือ
หน(วยลงทุนของตัวแทนสนับสนุนฯท่ีแตกต(างกัน 

A :  การคํานวณวงเงินคุ�มครองจะพิจารณาหน&วยลงทุนตามเลขท่ีบัตรประชาชนของผู�ถือหน&วยลงทุน กรณีท่ีผู�ถือหน&วยลงทุน
มีการลงทุนในกองทุน LHEQDPLUS มากกว&า 1 เลขท่ีผู�ถือหน&วยลงทุน หรือถือหน&วยลงทุนของตัวแทนสนับสนุนฯท่ี
แตกต&างกัน บริษัทจัดการจะนับมูลค&าเงินลงทุน และนําส&งข�อมูลให�บริษัทประกันเพ่ือนํามาคิดแผนประกันตาม
หมายเลขบัตรประชาชนน้ัน ๆ ยกตัวอย&างเช&น  
• นาย กุ�ก ลงทุนในกองทุน LHEQDPLUS เลขท่ีผู�ถือหน&วยลงทุน 111 จากตัวแทนสนับสนุนฯ A จํานวน 200,000 

บาท 
• นาย กุ�ก ลงทุนในกองทุน LHEQDPLUS เลขท่ีผู�ถือหน&วยลงทุน 222 จากตัวแทนสนับสนุนฯ B จํานวน 

1,000,000 บาท 
• นาก กุ�ก ลงทุนในกองทุน LHEQDPLUS เลขท่ีผู�ถือหน&วยลงทุน 333 จากตัวแทนสนับสนุนฯ C จํานวน 

3,500,000 บาท 
บริษัทประกันจะให�ความคุ�มครองนาย กุ�ก  ตามแผน 3 ซ่ึงคํานวณจากจํานวนเงินลงทุนรวม ดังน้ี 
200,000+100,000+3,500,000 = 4,700,000 บาท 
แต&หากในอนาคต นาย กุ�ก ซ้ือหน&วยลงทุนเพ่ิมอีก 10 ล�านบาท รวมเป]น 14,700,000 ล�านบาท นาย กุ�ก จะได�รับสิทธิ์
ความคุ�มครองแผนสูงสุดคือ แผน 5 เท&าน้ัน 
กรณีผู�ถือหน&วยลงทุนหลายบัญชี หรือถือหน&วยลงทุนของตัวแทนสนับสนุนฯท่ีแตกต&างกัน และมีข�อมูลส&วนตัวท่ีไม&
ตรงกัน เช&น ช่ือ-นามสกุล (กรณีมีการเปล่ียนแปลง) ท่ีอยู&ท่ีติดต&อได� เป]นต�น บริษัทจัดการจะดําเนินการส&งให�กับบริษัท
ประกัน โดยพิจารณาจากการทํารายการล&าสุด 

 
 

เดือน ก.พ.62 เร่ิมความคุ�มครอง 
ตั้งแต&วันท่ี 1 มี.ค.62 เป]นต�น

เดือน ม.ค.62 เดือน ธ.ค.61 เดือน พ.ย.61 เดือน ต.ค.61 

วนัที� )- ก.พ.*) ทํารายการซื�อหน่วย

ตรวจสอบ 
90 วันก(อนวันท่ีกรมธรรม?มีผลบังคับ  

(วันท่ี 1 ธ.ค. 2561) 



หน�า 20 
  

Q: กรณีผู�ถือหน(วยลงทุนโอนหน(วยลงทุน ผู�ถือหน(วยลงทุนเดิมยังจะได�รับความคุ�มครองตามแผนประกันสุขภาพ/
ประกันชีวิตหรือไม( 

A: ผู�ถือหน&วยลงทุนเดิมอาจไม&ได�รับความคุ�มครองตามแผนประกันสุขภาพและประกันชีวิตตามแผนเดิม อาจ
เปล่ียนแปลงแผนประกันสุขภาพและประกันชีวิต หรือ อาจส้ินสุดความคุ�มครองเม่ือถึงรอบท่ีบริษัทจัดการแจ�ง
ข�อมูลของผู�หน&วยลงทุนไปยังบริษัทประกันเพ่ือดําเนินการปรับปรุงแผนความคุ�มครองสุขภาพของผู�ถือหน&วยลงทุน
ตามรอบระยะเวลาท่ีบริษัทประกันกําหนด โดยความคุ�มครองดังกล&าวจะไม&ถูกโอนไปให�ผู�ถือหน&วยลงทุนท่ีรับโอน
หน&วยลงทุนแทน 
ท้ังน้ี หากผู�รับโอนซ้ือหน&วยลงทุนเพ่ิมเติม และมีมูลค&าตรงตามเง่ือนไขท่ีระบุในหนังสือช้ีชวน ผู�ถือหน&วยจะได�รับ
ความคุ�มครองตามแผนประกันสุขภาพและประกันชีวิต ตัวอย&างเช&น 

 
ตัวอย(างท่ี 1  

นาย กุ�ก ลงทุนในกองทุน LHEQDPLUS 500,000  บาท ได�รับความคุ�มครองในแผนท่ี 2 
- ต&อมา นาย กุ�ก ได�โอนให� นาย เก&ง 500,000 บาท นาย กุ�ก และ นาย เก&ง จะไม&ได�รับความคุ�มครอง 
- แต&ต&อมา นาย เก&ง ซ้ือหน&วยลงทุนเพ่ิม 200,000 บาท ดังน้ัน นายเก&ง จะได�รับความคุ�มครองในแผน 1 

 
 
ตัวอย(างท่ี 2 

นาย กุ�ก ลงทุนในกองทุน LHEQDPLUS คร้ังแรก 500,000  บาท ได�รับความคุ�มครองในแผนท่ี 2 
- ต&อมา นาย กุ�ก ได�โอนให� นาย เก&ง 200,000 บาท ความคุ�มครอง นาย กุ�ก จะเปลี่ยนจากแผนท่ี 2  

เป]นแผนท่ี 1 และ นาย เก&ง จะไม&ได�รับความคุ�มครอง 

Q: กรณีผู�ถือหน(วยลงทุนต�องการใช�สิทธิตามท่ีได�รับความคุ�มครองตามแผนประกันสุขภาพต�องทําอย(างไร 

A: ผู�ถือหน&วยลงทุนสามารถใช�สิทธิตามท่ีได�รับความคุ�มครองตามแผนประกันสุขภาพได� โดยปฏิบัติดังน้ี 
- ผู�ถือหน&วยลงทุนสามารถนําบัตรประกันสุขภาพท่ีได�รับจากบริษัทประกันให�แก&ทางโรงพยาบาล  
- โดยผู�ถือหน&วยลงทุนไม&จําเป]นต�องชําระค&ารักษาพยาบาลหากอยู&ในวงเงินท่ีได�รับประกัน  
- แต&หากค&ารักษาพยาบาลสูงกว&าวงเงินท่ีได�รับประกัน ผู�ถือหน&วยลงทุนจะต�องเป]นผู�ชําระส&วนต&างดังกล&าว 
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รายละเอียดเพ่ิมเติมกรณีท่ีไม(ได�ใช�บริการโรงพยาบาลคู(สัญญาของเอไอเอ 
สมาชิกผู�เอาประกันสามารถดําเนินการเรียกร�องค&าชดเชยค&ารักษาพยาบาลแบบคนไข�ใน หรือแบบคนไข�นอกหรือกรณี
รักษาพยาบาลฉุกเฉิน หรือทันตกรรม (ค&าทําฟ*น) 
1.  สํารองเงินค&ารักษาพยาบาลท่ีเกิดข้ึนไปก&อน 
2.  ขอเอกสารใบเสร็จรับเงินตัวจริง ท่ีระบุรายละเอียดค&าใช�จ&าย และใบรับรองแพทย$ตัวจริงจากสถานพยาบาลเพ่ือ

เป]นหลักฐานประกอบการเบิกค&ารักษาพยาบาล 
3.  กรอกแบบฟอร$มเรียกร�องสินไหมทดแทน และสําเนาบัตรสิทธิพิเศษประกันกลุ&ม พร�อมแนบเอกสารตามข�อ 2. 

แล�วนําส&งมายัง 
บริษัท เอไอเอ จํากัด  
ศูนย$รับเอกสาร ช้ัน 1 เอไอเอ ทาวเวอร$ 1  
เลขท่ี 181 ถนนสุรวงศ$ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500  
(เอกสารเคลมประกันกลุ&ม) 

หมายเหตุ 
-  ต�องดําเนินการเรียกร�องค&าชดเชยภายใน 20 วันทาการ หลังจากออกจากโรงพยาบาล การส&งเอกสารล&าช�า เกิน

กว&ากําหนดอาจเป]นเหตุให�เสียสิทธิในการเรียกร�อง หากไม&สามารถแสดงให�เห็นได�ว&ามีเหตุอันควร 
-  แบบฟอร$มเรียกร�องเงินชดเชยค&ารักษาพยาบาล สามารถขอได�จากฝ�ายบุคคล หรือดาวน$โหลดจากเอไอเอ เว็ปไซต$

ท่ี AIA.CO.TH 

สามารถดูรายละเอียดเพ่ิมเติมได�ท่ีคู&มือประกันชีวิต อุบัติเหตุ ทุพพลภาพ โรคร�ายแรง และสุขภาพกลุ&ม 

Q : ช(องทางท่ีผู�ถือหน(วยลงทุนสามารถสอบถามข�อมูลเก่ียวกับประกันชีวิตและประกันสุขภาพ 
A : ผู�ถือหน&วยลงทุนสามารถติดต&อสอบถามแผนคุ�มครองสุขภาพได�ท่ี บริษัท เอไอเอ จํากัด  
 หมายเลขโทรศัพท$ 02-783-6248 

Q : ช(องทาง Digital ท่ีผู�ถือหน(วยลงทุนสามารถตรวจสอบสิทธิความคุ�มครองผลประโยชน?ด�วยตนเอง 
A : ผู�ถือหน&วยลงทุนสามารถติดต&อกับทางบริษัทประกันได� ดังน้ี 

- เว็บไซต$สําหรับผู�ถือหน&วยลงทุนตรวจสอบข�อมูลส&วนบุคคล E-Benefit www:http://gmd.aia.co.th   
- ข�อมูลผลประโยชน$ 
- ข�อมูลการเคลมสินไหม 
- ดาวน$โหลดคู&มือ,สถานพยาบาล  
- มีระบบลงทะเบียนอัตโนมัติ (ขอข�อมูลอีเมล$ผู�ถือหน&วยลงทุน) 
- Mobile Application สําหรับผู�ถือหน&วยลงทุนตรวจสอบข�อมูลส&วนบุคคล 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข ั �นตอนการติดต ั �ง “ AIA Employee Care / AIA TH 
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Q : ความคุ�มครองตามแผนประกันชีวิตและสุขภาพของกองทุน ยกเว�นความคุ�มครองกรณีใดบ�าง 

A : บริษัทประกันจะไม&จ&ายผลประโยชน$ตามข�อยกเว�นท่ีกรมธรรม$ประกันกําหนด ในกรณีต&อไปน้ี 
1. ประกันชีวิต 

-  การฆ&าตัวตายในป-แรกท่ีทําประกัน 
-  การถูกฆ&าตายโดยผู�รับผลประโยชน$ 

2. สัญญาเพ่ิมเติมการประกันสุขภาพกลุ(มค(ารักษาในโรงพยาบาล (ผู�ปrวยใน) และนอกโรงพยาบาลกรณีผู�ปrวยใน 

- การเจ็บป�วยหรือการบาดเจ็บท่ีเป]นอยู&ก&อนแล�ว โดยผู�เอาประกันได�รับการรักษา การวินิจฉัยโรค การ
ปรึกษาหรือการส่ังจ&ายยาให�ในระหว&างเวลา 90 วัน ก&อนวันท่ีกรมธรรม$เร่ิมมีผลบังคับ เว�นแต&สมาชิกผู�เอา
ประกันท่ีเจ็บป�วยดังกล&าวได�เอาประกันไว�ตามสัญญาเพ่ิมเติมน้ีมาเป]นเวลา 12 เดือนติดต&อกันแล�ว 

- การทําร�ายร&างกายตนเอง หรือจงใจก&อให�เกิดการบาดเจ็บแก&ตนเอง หรือการพยายามกระทําเช&นว&าน้ัน 
- สงครามไม&ว&าจะประกาศหรือไม&ก็ตาม การนัดหยุดงาน การจลาจล การก&อการร�าย สงครามกลางเมือง 

การปฏิวัติหรือการปฏิบัติการเย่ียงสงครามใด ๆ 
- การเข�าเป]นทหารประจําการในกองทัพ ไม&ว&าจะเป]นเวลาท่ีมีการประกาศสงครามหรือไม&ก็ตาม หรือ

ในขณะท่ีปฏิบัติตามคาส่ังให�ปฏิบัติการเย่ียงสงคราม หรือในการพิทักษ$ความสงบเรียบร�อยของบ�านเมือง 
บริษัทจะคืนเบ้ียประกันส&วนท่ีไม&ได�ให�ความคุ�มครอง 

- ขณะท่ีผู�เอาประกันก&ออาชญากรรม หรือขณะถูกจับกุม หรือหลบหนีการจับกุม เน่ืองจากการกระทํา
ความผิดทางอาญาโดยเจตนา เว�นแต&เป]นความผิดลหุโทษ หรือความผิดอันยอมความกันได� 

- การต้ังครรภ$ แท�งบุตรทําแท�ง การคลอดบุตร โรคแทรกซ�อนจากการต้ังครรภ$ การแก�ไขป*ญหาการมีบุตร
ยาก (รวมถึงการสืบวิเคราะห$และการรักษา) การทําหมัน และการคุมกําเนิด 

- การรักษาโรค หรืออาการหยุดหายใจขณะหลับ การรักษาความผิดปกติของการนอนหลับ โรคจิตเภท 
สภาวะจิตใจหรือประสาทผิดปกติ โรคไมเกรน การรักษาโรคพิษสุราเร้ือรัง หรือติดยาเสพติดให�โทษ หรือ
การเจ็บป�วยอันเน่ืองมาจากโรคดังกล&าว หรืออุบัติเหตุจากการใช�ยา โรคติดต&อซ่ึงต�องถูกแยกออกหรืออยู&
ในเขตกักกันโรคตามกฎหมาย 

- ป*ญหาเก่ียวกับสายตาส้ัน ยาว หรือเอียง ค&าใช�จ&ายสาหรับอุปกรณ$เพ่ือช&วยในการมองเห็น หรือการรักษา
ความผิดปกติของการมองเห็น ยกเว�นในกรณีจําเป]นอันเน่ืองจากการบาดเจ็บโดยอุบัติเหตุ 

- การผ&าตัดเสริมสวยหรือศัลยกรรมตกแต&งหรือการผ&าตัดอันมีลักษณะเลือกได� หรือผ&าตัดเพ่ือแก�ไขส่ิง
ผิดปกติอันเน่ืองมาแต&กําเนิด 

- การรักษาโรคหรือผ&าตัดเก่ียวกับฟ*น ยกเว�น ในกรณีจําเป]นอันเน่ืองจากการบาดเจ็บโดยอุบัติเหตุ แต&ไม&
รวมถึง การทําฟ*นปลอม การครอบฟ*น และการรักษารากฟ*น 

- การตรวจสุขภาพท่ัวไป การพักฟ��น หรือการรักษาโดยวิธีให�พักอยู&เฉยๆ การรักษาเพ่ือการฟ��นฟู  
การตรวจวิเคราะห$เพ่ือหาสาเหตุใด ๆ ท่ีไม&เก่ียวข�องโดยตรงกับการเข�ารักษาในโรงพยาบาล การตรวจ
วินิจฉัยความบาดเจ็บหรือเจ็บป�วย การรักษา หรือตรวจวิเคราะห$เพ่ือหาสาเหตุซ่ึงไม&ใช&ความจําเป]นทาง
การแพทย$ หรือไม&เป]นไปตามมาตรฐานทางการแพทย$ การให�บริการอํานวยความสะดวกท่ีมิใช&เป]นการ
รักษาอาการเจ็บป�วย หรือบาดเจ็บ เช&น การใช�โทรทัศน$ วิทยุ และอ่ืน ๆ ท่ีคล�ายคลึงกัน 

กรณีผู�ปrวยนอก (เพ่ิมเติมจากกรณีผู�ปrวยใน) 
- ยาท่ีซ้ือโดยปราศจากใบส่ังจากแพทย$ 
- การตรวจวัดสายตา การประกอบแว&นตา เลนส$สัมผัส (CONTACT LENSES) หรืออุปกรณ$ช&วยการได�ยิน  

การรักษาเหงือกอักเสบ การรักษาช&องปาก 
- ความผิดปกติท่ีเก่ียวกับการทํางานของร&างกาย โดยไม&มีพยาธิสภาพแสดงให�เห็นรวมท้ังอาการท�องผูก 

อาหารไม&ย&อย ท�องอืด เบ่ืออาหาร 
- การเรียกร�องการจ&ายเงินชดเชย ท่ีมิได�ส&งใบเสร็จรับเงิน และ/หรือ ใบเรียกเก็บเงินให�บริษัทภายใน 3 

เดือน (สามเดือน) นับแต&วันท่ีค&าใช�จ&ายดังกล&าวเกิดข้ึน 



หน�า 23 
  

Q: กรณีใดบ�างท่ีผู�ถือหน(วยลงทุนเปOนผู�ชําระเงินค(ารักษาพยาบาลไปก(อน แล�วจึงนําใบเสร็จรับเงินและใบรับรอง
แพทย?มาเบิกจากบริษัทประกัน 

A:  กรณีท่ีผู�ถือหน&วยลงทุนเป]นผู�ชําระเงินค&ารักษาพยาบาลไปก&อน 
-  ผู�ถือหน&วยลงทุนไม&ได�ถือบัตรประกันสุขภาพกลุ&ม 
-  ผู�ถือหน&วยลงทุนไม&ได�เข�าในโรงพยาบาลคู&สัญญาของเอไอเอ  

Q: ผู�ลงทุนจะต�องชําระค(ารักษาพยาบาลไปก(อนแล�วส(งใบเสร็จใบรับรองแพทย?ฉบับจริง พร�อมสําเนาบัตรประกัน
สุขภาพ โดยส(งไปรษณีย?ลงทะเบียน ระบุ 

A: ผู�ลงทุนสามารถส&งเอกสารสําหรับเบิกค&ารักษาพยาบาลมาได�ท่ี  
- แผนกการขายประกันกลุ&มช&องทางตรง ฝายธุรกิจองค$กร 
 บริษัท เอไอเอ จํากัด 
 ช้ัน 18 เอไอเอ ทาวเวอร$ 2  
 เลขท่ี 181 ถนนสุรวงศ$ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 
 (เอกสารเคลมประกันกลุ&ม) 

 


