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ผูลงทนุควรศึกษารายละเอียดของกองทุนอยางละเอียดถี่ถวนกอนตัดสินใจลงทุน 
หากมีขอสงสัยหรือตองการขอมูลเพิ่มเติม โปรดติดตอบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน 
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ชื่อโครงการ (ภาษาไทย)     : กองทุนเปด แอล เอช หุนปนผล พลัส 

ชื่อโครงการ (ภาษาอังกฤษ)     : LH EQUITY DIVIDEND PLUS FUND 

ชื่อยอโครงการ      : LHEQDPLUS 

อายุโครงการ      : ไมกำหนด  

วันที่ไดรับอนุมัติใหจัดต้ังและจัดการกองทุนรวม   : 11 มกราคม 2562 

วันที่จดทะเบียน      : 30 มกราคม 2562 

วันที่เปดเสนอซื้อหนวยลงทุน    : ทกุวันทำการ 

วันท่ีเปดเสนอขายหนวยลงทุน    : ทุกวันทำการ 

 

 
 
 

ประเภทของกองทุน : กองทุนรวมตราสารแหงทุน ประเภทรับซื้อคืนหนวยลงทุน  

นโยบายการลงทุน 
กองทุนจะนำเงนิลงทุนที่ระดมไดไปลงทุนในตราสารทุนของบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยจะเนน
ลงทุนในหุนท่ีมีประวัติการจายเงินปนผล และมีแนวโนมการจายเงินปนผลท่ีดี โดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของ
มูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม โดยมีหลักเกณฑการคัดเลือกหลักทรัพยดังน้ี 

1. ประวัติการจายเงินปนผลในอดีตยอนหลังอยางนอย 1-3 ป และ/หรือแนวโนมการจายเงินปนผลในอนาคต และ/หรือ 

2. ผลประกอบการในอดีต และ/หรือผลประกอบการปจจุบัน และ/หรือแนวโนมการเติบโตในอนาคต  

โดยจะมีการพิจารณาเลือกลงทุนใหสอดคลองตามเกณฑท่ีกำหนด และพิจารณาปรับหลักทรัพยที่ลงทุนใหสอดคลองกับสภาวะ
เศรษฐกิจของประเทศ  

สำหรับเงนิทุนสวนที่เหลือจะนำไปลงทุนในเงินฝากธนาคาร ตราสารแหงหนี้ ตราสารกึ่งหนี้ก่ึงทุน ใบสำคัญแสดงสิทธิ และ/หรือ
หนวย private equity ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมถึงหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นหรือการหาดอกผลโดย
วิธีอ่ืนตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานประกาศกำหนด 

นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนหรือมีไวในสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivatives) เพื่อปองกันความเสี่ยงท่ีมีอยูจากการลงทุน เชน 
การทำสวอป และ/หรือสัญญาฟอรเวิรดที่อางอิงกับราคาตราสาร อัตราดอกเบ้ีย และ/หรือสัญญาฟวเจอร เปนตน ตามท่ีสา
นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนดหรือใหความเห็นชอบ รวมท้ังอาจทำธุรกรรมการใหยืมหลักทรัพยหรือธุรกรรมการ
ซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) และ/หรือธุรกรรมประเภทการใหยืมหลักทรัพย (securities lending) รวมถึงอาจ
ลงทนุในหรือมีไวซึ่งตราสารหนี้ที่มีอันดบัความนาเช่ือถือต่ำกวาที่สามารถลงทุนได (non – investment grade) และตราสารหนี้
ที่ไมไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือ (Unrated) รวมทั้งตราสารทุนที่ไมไดจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย (Unlisted 
Securities) รวมถึงทรัพยสินอ่ืนใด และ/หรือการหาดอกผลอื่นใดอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางโดยเปนไปตามที่ประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดหรือใหความเห็นชอบ ทั้งนี้ กองทุนจะไมลงทุนใน
ตราสารที่มสีัญญาซื้อขายลวงหนาแฝง (Structured Note) 
 
 

สวนขอมูลสรุปรายละเอียดโครงการ 

ประเภทและนโยบายการลงทุนของกองทุนรวม 
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 การแบงชนิดหนวยลงทุน และสทิธิประโยชนของผูถือหนวยลงทนุแยกตามชนิดของหนวยลงทุน 

กองทุนรวมน้ีเปนกองทุนสำหรับผูลงทุนท่ัวไป โดยกองทุนแบงชนิดของหนวยลงทุน ดังนี้ 

รายละเอียดแตละชนิดหนวยลงทุน ชื่อยอ คำอธิบายเพิ่มเติม 

1. ชนิดจายเงนิปนผล LHEQDPLUS-D 

เหมาะสำหรับผูลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา หรือผูลงทุนประเภท
นิติบุคคล/สถาบัน เปดโอกาสใหผูลงทุนรับรายไดสม่ำเสมอจากเงิน
ปนผล รวมถึงมีสิทธิไดรับสิทธิพิเศษทางภาษี หากปฏิบัติเปนไปตาม
เกณฑ/เงื่อนไขที่กรมสรรพากรกำหนด 

2. ชนิดสะสมมูลคา  LHEQDPLUS-A 

เหมาะสำหรับผูลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา หรือผูลงทุนประเภท
นิติบุคคล/สถาบัน เปดโอกาสใหผูลงทุนรับรายไดจากสวนตางจาก
การลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชนจากการลงทุน 
(Total return)  

 

 ผลตอบแทนท่ีผูลงทุนจะไดจากเงินลงทุน 

ผูลงทุนมีโอกาสที่จะไดรับกำไรจากมูลคาหนวยลงทุนที่เพ่ิมขึ้น ในกรณีที่ราคาหลักทรัพยที่กองทุนลงทุนปรับตัวสูงข้ึน และเปด
โอกาสใหผูลงทุนไดรับรายไดจากเงินปนผล โดยกองทุนจะพิจารณาจายเงินปนผลไมเกินปละ 12 ครั้ง โดยพิจารณาจากผลการ
ดำเนินงานสิ้นสุดตามชวงเวลาที่บริษัทจัดการเห็นสมควร จากกำไรสะสม หรือกำไรสุทธิในงวดบัญชีที่จะจายเงินปนผล แลวแต
กรณี และการจายเงนิปนผลดังกลาวจะไมทำใหกองทุนรวมมีผลขาดทุนสะสมเพ่ิมขึ้นในงวดที่มีการจายเงินปนผลนั้น          

ทั้งนี ้บริษทัจัดการจะถือปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการที่สำนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ กำหนด และตามที่บริษัท
จัดการเห็นสมควร 

 กองทุนรวมนี้มจีำนวนเงินทนุโครงการลาสุดเทาใด  

จำนวนเงินทุนโครงการนี้เทากับ 2,000 ลานบาท 

 รอบระยะเวลาบัญชี  

วันที่สิ้นสุดรอบบัญชี : วันที ่31 ธันวาคม ของทุกป 
     วันทีส่ิ้นสุดรอบบัญชีครั้งแรก : วันที่ 31 ธันวาคม 2562 

 ปจจัยใดที่มีผลกระทบอยางมนีัยสำคัญตอเงินลงทุนของผูลงทุน 

     1) ความผันผวนของราคาหุนในตลาดหลักทรัพยฯ  

 การเลื่อนกำหนดการชำระเงินคาขายคืนหนวยลงทนุ 

 1) ความผันผวนของราคาหุนในตลาดหลักทรัพยฯ  

     2) การขาดสภาพคลองของตราสาร 

 การเลื่อนกำหนดการชำระเงินคาขายคืนหนวยลงทนุ 

บริษัทจัดการอาจเลื่อนกำหนดการชำระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนคืนแกผูถือหนวยลงทุนท่ีไดมีคำสั่งขายคืนหนวยลงทุนของ
กองทุนเปดไดในกรณีดังตอไปนี้  

(1) บริษัทจัดการโดยความเห็นชอบของผูดูแลผลประโยชนเห็นวามีเหตุจำเปนทำใหไมสามารถจำหนาย จาย โอนหลักทรัพย
หรือทรัพยสินของกองทุนเปดไดอยางสมเหตุสมผล หรอืมีเหตุท่ีทำใหกองทุนรวมไมไดรับชำระเงนิจากหลักทรัพยหรือทรัพยสินที่
ลงทุนไวตามกำหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุดังกลาวอยูนอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ 

(2) มีคำสั่งขายคืนหนวยลงทุนไวแลวแตในชวงระยะเวลาที่บริษัทจัดการยังไมไดชำระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนใหแกผูถือหนวย
ลงทุน บริษัทจัดการพบวาราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนดังกลาวไมถูกตอง และผูดูแลผลประโยชนยังไมไดรับรองขอมูลในรายงาน
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การแกไขราคายอนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารับซื้อคืนหนวยลงทนุที่ไมถูกตองน้ันตางจากราคารับซื้อคนืหนวย
ลงทุนที่ถูกตองตั้งแตหนึ่งสตางคข้ึนไปและคิดเปนอัตราตั้งแตรอยละ 0.5 ของราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนท่ีถูกตอง 

(3) มีคำสั่งขายคืนหนวยลงทุนในชวงระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบวาราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนไมถูกตอง และผูดูแล
ผลประโยชนยังไมไดรับรองขอมูลในรายงานการแกไขราคายอนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารับซื้อคืนหนวยลงทุน
ที่ไมถูกตองนั้นตางจากราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนที่ถูกตองตั้งแตหนึ่งสตางคขึ้นไป และคิดเปนอัตราตั้งแตรอยละ 0.5 ของราคา
รับซื้อคืนหนวยลงทุนที่ถูกตอง 

การเลื่อนกำหนดการชำระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนแกผูถือหนวยลงทุนตาม (1) (2) หรือ (3) บริษัทจัดการอาจเลื่อนไดไมเกิน 
10 วันทำการนับตั้งแตวันทำการถัดจากวันที่มีคำสั่งขายคืนหนวยลงทุนน้ัน เวนแตไดรบัการผอนผันจากสำนักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ทั้งนี้ การผอนผันดังกลาวไมรวมกรณีตาม (1) และบริษัทจัดการจะดำเนินการดังตอไปนี้  

- แจงผูถือหนวยลงทุนที่มีคำสั่งขายคืนหนวยลงทุนไวแลวใหทราบถึงการเลื่อนกำหนดการชำระคาขายคืนหนวยลงทุน 
ตลอดจนเปดเผยตอผูถือหนวยลงทุนรายอ่ืนและผูลงทุนทั่วไปใหทราบเรื่องดังกลาวดวยวิธีการใด ๆ  

โดยพลัน 

- แจงการเลื่อนกำหนดการชำระเงินคาขายคืนหนวยลงทุน และจัดทำรายงานในเรื่องดังกลาว พรอมทั้งแสดงเหตุผลและ
หลักฐานการไดรับความเห็นชอบหรือการรับรองขอมูลในรายงานการแกไขราคายอนหลังและรายงานการชดเชยราคาจากผูดูแล
ผลประโยชนใหสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบโดยพลัน โดยบริษัทจัดการอาจมอบหมายใหผูดูแลผลประโยชนดำเนินการ
ดังกลาวแทนก็ได 

- ในระหวางที่บริษัทจัดการเลื่อนกำหนดการชำระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนนั้น หากถึงวันทำการซื้อขายหนวยลงทุนวันอ่ืน 
และมีผูถือหนวยลงทุนสั่งขายคืนหนวยลงทุนอีก บริษัทจัดการจะตองรับซื้อคืนหนวยลงทุนนั้น ท้ังนี้ บริษัทจัดการจะตองชำระ
เงนิคาขายคืนหนวยลงทุนแกผูถือหนวยลงทุนที่ยังคางอยูใหเสร็จสิ้นกอน  

แลวจึงชำระเงนิคาขายคืนหนวยลงทุนแกผูถือหนวยลงทุนที่สั่งขายคืนหนวยลงทุนในวันนั้นๆ ตอไป 

 การไมขายหรือไมรับซื้อคนืหนวยลงทุนตามคำสั่งที่รับไวแลว  

การดำเนินการในกรณีท่ีผูออกตราสารหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกรองผดินัดชำระหนี้ หรือตราสารที่ลงทุนประสบปญหา
ขาดสภาพคลองหรือไมสามารถจำหนายไดดวยราคาที่สมเหตุสมผล (side pocket) 

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะปฏิบัติตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ท่ี  
สน.9/2564 เรื่อง หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีจัดการกองทุนรวมเพื่อผูลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผูลงทุนที่มิใช 
รายยอย และกองทนุรวมเพ่ือผูลงทนุประเภทสถาบัน 

การไมขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามคำสั่งที่รับไวแลวหรือจะหยุดรับคำสั่งซ้ือหรือขายคืนหนวยลงทุน (Suspension 
of Dealings) 

บริษัทจัดการสามารถดำเนินการไดสูงสุดไมเกิน 5 วันทำการ เวนแตจะไดรับการผอนผันเวลาดังกลาวจากสำนักงาน ก.ล.ต. 
โดบริษัทจัดการพิจารณาแลวมีความเชื่อโดยสุจรติและสมเหตุสมผลวาจำเปนตองระงบัการซื้อขายหนวยลงทนุโดยไดรบัความ
เห็นชอบจากผูดูแลผลประโยชน อันเนื่องมาจากเหตุจำเปนตามกรณีใดกรณีหนึ่งดงัน้ี 

1)   ไมสามารถจำหนาย จาย โอน หลักทรัพย หรือทรัพยสินของกองทุนรวมไดอยางสมเหตุสมผล 

2)   ไมสามารถคำนวณมูลคาทรัพยสินของกองทุนรวมไดอยางเปนธรรม และเหมาะสม 

3)   มีเหตุจำเปนอื่นใดเพ่ือคุมครองประโยชนของผูถือหนวยลงทุนโดยรวม 

อนึ่ง การไมขายหรือไมรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามคำสั่งที่รับไวแลวหรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหนวยลงทุน 
(Suspension of Dealings) ใหบริษัทจัดการปฏิบัติตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย ที่ สน. 9/2564 เรื่อง หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีจัดการกองทุนรวมเพื่อผูลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพ่ือ 
ผูลงทุนท่ีมิใชรายยอย และกองทุนรวมเพื่อผูลงทุนประเภทสถาบัน 
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ทั้งนี้ การไมขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามคำสั่งที่รับไวแลวหรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อขายหนวยลงทุน (Suspension of 
Dealings) ดวยเหตุอื่น ใหเปนไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 11/2564 เรื่อง หลักเกณฑการจัดการ
กองทุนรวมเพื่อผูลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผูลงทุนที่มิใชรายยอย กองทุนรวมเพ่ือผูลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนสวน
บุคคล 

การหยุดรับคำสั่งซ้ือขายหนวยลงทุน 

เพ่ือคุมครองประโยชนของผูถือหนวยลงทุน หรือในกรณีที่มีความจำเปนเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงนิของ
ประเทศ หรือเพื่อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศใหบริษัทจัดการหยุด
รับคำสั่งซื้อ คำสัง่ขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทนุของกองทุนเปดไดเปนการช่ัวคราวตามระยะเวลาที่เห็นสมควร แต
รวมแลวตองไมเกิน 20 วันทำการติดตอกัน เวนแตจะไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหขยายระยะเวลาหยุด
รับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออกไปได 

 ชองทางที่ผูถือหนวยลงทุนจะทราบขอมูลเกี่ยวกับมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทนุ ราคาขาย และรับซื้อคืนหนวย
ลงทุน รวมถึงขอมูลโครงการจัดการกองทุนรวมและขอผกูพันระหวางผูถือหนวยลงทุนกับบริษัทจัดการ 

ผูถือหนวยลงทุนสามารถตรวจสอบได ในเว็บไซต (Website) ของบริษัทจัดการ www.lhfund.co.th หรือที่บริษัทจัดการที่
หมายเลขโทรศพัท 02-286-3484  

 ชองทางที่ผูลงทุนสามารถทราบขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนรวมนี้ 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน แลนด แอนด เฮาส จำกัด 
เลขที่ 11 อาคารคิวเฮาส ชั้น 14 ถนนสาทรใต แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 

 ปจจัยความเสี่ยงของกองทุนรวม 

 ความเสี่ยงจากการดำเนินงานของผูออกตราสาร (Business Risk) 

คือความเสี่ยงที่เกิดจากการดำเนินงานของผูออกตราสาร หากผลการดำเนินงานหรือฐานะการเงินของผูออกตราสาร รวมทั้ง
ความสามารถในการทำกำไรของผูออกตราสารเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งอาจกระทบตอราคาซื้อขายของตราสาร 

แนวทางการบริหารความเสี่ยง: ผูจัดการกองทุนจะพิจารณาคัดเลือกหลักทรัพยที่จะลงทุน โดยการวิเคราะหสถานะทาง

การเงิน ผลการดำเนินงาน การบริหารงาน เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน และยังจะทำการติดตามขอมูลขาวสารของผู

ออกตราสารอยางใกลชิดและตอเนือ่ง เพื่อปรับเปลี่ยนแผนการลงทนุอยางเหมาะสม 
 

ความเสี่ยงจากความสามารถในการชำระหนี้ของผูออกตราสาร (Credit Risk) 

คือความเสี่ยงจากการท่ีบริษัทผูออกตราสารไมสามารถชำระคืนเงินตน และ/หรือดอกเบี้ยไดตามท่ีกำหนด หรือไมครบตาม
จำนวนที่ไดสัญญาไว 
แนวทางการบริหารความเสี่ยง: บริษัทจัดการจะวิเคราะหคณุภาพและความสามารถในการชำระหน้ีของผูออกตราสาร และ
ทบทวนฐานะทางการเงินและความนาเชื่อถือของผูออกตราสารเปนประจำสม่ำเสมอ หากมีการเปลี่ยนแปลงอยางมี
นัยสำคัญ ก็จะพิจารณาปรับเปลี่ยนแผนการลงทุนใหเหมาะสมกับสภาวการณ 

 

ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร (Market Risk) 

คือความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงราคา หรือผลตอบแทนโดยรวมของตราสาร ซึ่งขึ้นอยูกับปจจัยตาง ๆ เชน แนวโนม
ของอัตราดอกเบี้ย ความผันผวนของคาเงิน ปจจัยพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ ผลประกอบการของบริษัทผูออกตราสาร ปริมาณ
การซื้อขายหุนหรือตราสารหนี้ เปนตน ซึ่งสงผลใหราคาตราสารที่กองทนุไดลงทนุไวอาจเพิ่มข้ึนหรือลดลงไดตลอดเวลา 
แนวทางการบริหารความเสี่ยง : บริษัทจัดการจะวิเคราะหและวิจัยปจจยัตาง ๆ ที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงของราคาตราสาร
อยางตอเนื่องและสม่ำเสมอ เพ่ือนำไปใชประกอบการตัดสินใจปรับเปลี่ยนสัดสวนในการลงทุนในตราสารแตละประเภทให
เหมาะสมกับสภาวการณในชวงเวลาตาง ๆ 
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ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคลองของตราสาร (Liquidity Risk) 

คือความเสี่ยงที่เกิดจากการไมสามารถขายตราสารไดในชวงเวลาที่ตองการหรืออาจไมไดราคาตามที่คาดหวังเอาไว 

แนวทางการบริหารความเสี่ยง : บริษัทจัดการจะพิจารณาลงทุนในหลักทรัพยที่มีสภาพคลองใหสอดคลองกับประเภท

ลักษณะและนโยบายการลงทุนของกองทุนอยางเหมาะสม เพ่ือใหมีความคลองตัวในการบริหารกองทุน ทั้งนี้ แนวทางการ

บริหารความเสี่ยงจากการขาดสภาพคลองของตราสาร จะขึ้นอยูกับการพิจารณาตัดสินใจของบริษัทจัดการโดยคำนึงถึง

ผลประโยชนสูงสุดของผูถือหนวยลงทุนเปนสำคัญ 
 
 

 

 

บริษัทจัดการจัดใหมีแนวทาง และ/หรือเครื่องมือบริหารและจัดการความเสี่ยงสภาพดานคลองของกองทุน (Liquidity Management 
Tools)  โดยแบงเปน 

1) การกำหนดใหผูลงทุนเปนผูรับภาระคาใชจาย ไดแก คาธรรมเนียมการรักษาสภาพคลอง (liquidity fee) การปรับมูลคา
ทรัพยสินสุทธิดวยสูตรการคำนวณที่สะทอนตนทุนในการซื้อขายทรัพยสินของกองทุนรวม (Swing pricing) และคาธรรมเนียมการ
ซื้อขายหนวยลงทุนที่สะทอนตนทุนในการซื้อขายทรัพยสินของกองทุนรวม (Anti-Dilution Levies – ADLs)   

2) การกำหนดเงื่อนไขหรือขอจำกัดในการรับคำสั่งขายคืนหนวยลงทุน ไดแก ระยะเวลาที่ตองแจงลวงหนากอนการขายคืนหนวย
ลงทุน (Notice period) กำหนดพดานการขายคืนหนวยลงทุน (Redemption Gate)  

3) การดำเนินการในกรณีที่ผูออกตราสารหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกรองผิดนัดชำระหนี้ หรือตราสารที่ลงทุนประสบปญหาขาด
สภาพคลองหรอืไมสามารถจำหนายไดดวยราคาที่สมเหตุสมผล (side pocket) และ 

4) การไมขายหรือไมรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามคำสั่งที่ รับไวแลวหรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อ หรือคำสั่งขายคืนหนวยลงทุน 
(Suspension of dealings)  

ทั้งน้ี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเลือกใชเคร่ืองมือบริหารและจัดการความเสี่ยงสภาพดานคลองของกองทุนอยาง
หนึ่งอยางใดหรือหลายอยางตามความจำเปนและ/หรือตามการประเมินวาสมควรภายใตเงื่อนไขขอจำกัดและสถานการณที่
เกี่ยวของในขณะนั้น ๆ ได และ/หรืออาจพิจารณาไมใชเครื่องมือบริหารและจัดการความเสี่ยงสภาพดานคลองใด ๆ  หากพิจารณา
แลวากองทุนรวมมีสภาพคลองเพียงพอ ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ โดยเปนไปตามหลักการที่สำนักงาน ก.ล.ต.และ/
หรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และ/หรือหนวยงานท่ีมีอำนาจอ่ืน ประกาศกำหนดหรืออนุญาต/เห็นชอบ/ผอนผัน และ/หรือที่มี
การแกไขเปลี่ยนแปลงใหบริษัทจัดการดำเนินการได โดยคำนึงถึงประโยชนของกองทุนและผูถือหนวยลงทุนเปนสำคัญ อนึ่งบริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิไมใชเครื่องมือบริหารและจัดการความเสี่ยงสภาพดานคลองกับชนดิหนวยลงทุนเพ่ือการออม (SSF) 

โดยในชวงแรก บรษิัทจัดการจะพิจารณาเลือกใชเครื่องมือบริหารและจัดการความเสี่ยงสภาพดานคลองของกองทุน ไดแก การปรับ
มูลคาทรัพยสินสุทธิดวยสูตรการคำนวณท่ีสะทอนตนทุนในการซื้อขายทรัพยสินของกองทุนรวม (Swing pricing)  การกำหนด
ระยะเวลาท่ีตองแจงลวงหนากอนการขายคืนหนวยลงทุน (Notice period)  การดำเนินการในกรณีท่ีผูออกตราสารหนี้หรือลูกหนี้
ตามสิทธิเรียกรองผิดนัดชำระหนี้ หรือตราสารที่ลงทุนประสบปญหาขาดสภาพคลองหรือไมสามารถจำหนายไดดวยราคาที่
สมเหตุสมผล (side pocket) และการไมขายหรือไมรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามคำสั่งที่รับไวแลวหรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อ หรือคำสั่งขาย
คืนหนวยลงทุน (Suspension of dealings)  ทั้งนี้ หากบริษัทจัดการจะเพิ่มเติมการใชเครื่องมือบริหารและจัดการความเสี่ยงสภาพ
ดานคลองของกองทุนภายหลังจากนี้ บริษัทจัดการเปดเผยใหผูถือหนวยลงทนุทราบลวงหนาผานทางเว็บไซตของบริษัทจัดการ และ/
หรือในหนังสือช้ีชวนสวนขอมูลกองทุนรวม และ/หรือผานทางชองทางอ่ืนที่บริษัทจัดการกำหนด 

 

 

เครือ่งมือบรหิารความเสี่ยงดานสภาพคลองของกองทุนรวม 
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กองทุนมีเคร่ืองมือบริหารความเสี่ยงดานสภาพคลอง ดังนี้  

1. เครื่องมือการกำหนดใหผูลงทุนเปนผูรับภาระคาใชจาย  

การปรับมูลคาทรัพยสินสุทธิดวยสูตรการคำนวณที่สะทอนตนทุนในการซื้อขายทรัพยสินของกองทุนรวม (Swing pricing) : 

 กรณีกองทุนรวมทั่วไป 

อัตราสูงสุดไมเกินรอยละ :  2.00 ของมูลคาหนวยลงทุน 

ดวยวิธีปฏิบัติ :  Full swing pricing  

 Partial swing pricing 

หลักเกณฑ และเงื่อนไข 

1. บริษัทจัดการจะกำหนดอัตราการปรับมูลคาทรัพยสินสุทธิดวยสูตรการคำนวณที่สะทอนตนทนุและคาใชจายในการซื้อขาย
ทรพัยสินของกองทุนรวม (Swing factor) สูงสุดไมเกินรอยละ 2.00 ของมูลคาหนวยลงทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะพิจารณา
เลือกใช swing pricing ดวยวิธีการใดวิธิการหน่ึงระหวาง Full swing pricing และ Partial swing pricing โดยคำนึงถึง
ประโยชนของกองทุนและผูลงทุนเปนสำคัญ 

2. Swing factor มีหลักการในการพิจารณาเปนไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด โดยคำนึงถึงตนทุนและ
คาใชจายจากการซื้อหรือขายทรัพยสินของกองทุน (transaction costs) ที่อาจเกิดขึ้นจากปจจัยตาง ๆ ไดแก การซื้อขาย
ทรัพยสิน หรือภาวะที่ตลาดของทรัพยสินมีความผันผวนหรือสภาพคลองผิดปกติ หรือเหตุการณอ่ืนที่สงผลกระทบตอตนทุน
และคาใชจายของกองทุน หรือปจจัยอื่น ๆ ที่กระทบตอสภาพคลองของหลักทรัพยที่กองทุนลงทุน เปนตน ซึ่งบริษัทจัดการอาจ
พิจารณาใชขอมูลประมาณการภายใตขอเท็จจริงท่ีมีอยูและ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากปจจัยท่ีเก่ียวของเทาที่
สามารถทำไดเพื่อใหสามารถดำเนินการไดภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนัน้ ๆ  

3. Swing Thresholds มีหลักการในการพิจารณาเปนไปตามนโยบายและแนวทางท่ีบริษัทจัดการกำหนด โดยคำนึงถึงปจจัย
เกี่ยวกับสภาพคลองของกองทุนเปนสำคัญ ไดแก พอรตการลงทุน นโยบายการลงทุน สภาวะตลาดของทรัพยสินท่ีลงทุน 
ปจจัยอื่น ๆ ที่กระทบตอสภาพคลองของหลักทรัพยที่กองทุนลงทุน เปนตน โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใชขอมูล
ประมาณการภายใตขอเท็จจริงท่ีมีอยูและ/หรือสมมติฐานและ/หรือการประเมินจากปจจัยที่เก่ียวของเทาที่สามารถทำได
เพ่ือใหสามารถดำเนินการไดภายในเวลาและเง่ือนไข ณ ขณะนั้น ๆ  

4. กรณีที่ เปนการทำรายการผานผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนในรูปแบบ (Omnibus account) บริษัทจัดการจะ
ดำเนินการตามที่ไดรับขอมูลจากผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเทาที่สามารถทำไดเพ่ือใหสามารถดำเนินการไดภายใต
สถานการณ และ/หรือขอจำกัดภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ 

5. ณ ขณะใดขณะหนึ่ง บริษัทจัดการจะไมใช Swing Pricing พรอมกับ Anti-dilution levies – ADLs แตสามารถใชรวมกับ
เครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคลองอื่นได 

ขอสงวนสิทธ ิ

1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรอืลดอัตรา swing factor ท่ีเก็บจริงไดตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร  ซึ่งจะปรับเพิ่ม
ไมเกินอัตราสูงสุดที่ระบุไวในรายละเอียดโครงการ 

2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำขอมูลของหนวยลงทุนทุกชนิดเวนแตชนิดหนวยลงทุนเพื่อการออม (SSF) มาใชในการ
พิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องตาง ๆ ที่เก่ียวของการการใชเคร่ืองมือ Swing Pricing ในวันทำการนั้น  

3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะนำคาซื้อหนวยลงทุนที่ชำระเงินดวยเช็ค รวมเขาเปนยอดซื้อหนวยลงทุนในวันทำการที่มีการใช
เครื่องมือ swing pricing และบริษัทจัดการจะนำยอดซื้อหนวยลงทุนดังกลาวไปใชในการพิจารณาและ/หรือตัดสินใจเรื่องตาง ๆ 
ที่เก่ียวของกับการใชเครื่องมือ swing pricing ในวันทำการนั้น  ทั้งนี้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไมเปลี่ยนแปลงการ
ดำเนินการใด ๆ ที่ไดดำเนินการหรือตัดสินใจไปแลวที่เก่ียวของกับการใชเคร่ืองมือ swing pricing ในวันทำการนั้น  แมหาก
ภายหลังปรากฏวาเช็คคาซื้อหนวยลงทุนทั้งหมดหรือบางสวนของวันทำการนั้นไมสามารถเรียกเก็บเงินไดและรายการซื้อหนวย
ลงทุนท่ีชำระดวยเช็คที่เรียกเก็บไมไดนั้น ไมไดรับการจัดสรรหนวยลงทุน   

4. บรษิัทจัดการขอสงวนสิทธิไมใชเครื่องมือ Swing Pricing  ดังกลาวในกรณีที่พิจารณาแลววาไมมีผลกระทบตอสภาพคลองของ

กองทุนรวมอยางมีนัยสำคัญ 
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การพิจารณาใชเครื่องมือ 

1. บริษัทจดัการอาจกำหนด Swing Pricing  แตกตางกันไดในแตละวันทำการที่มีการใชเครื่องมือนี้ 

2. ในกรณีทีบ่ริษัทจัดการพิจารณาใช partial swing pricing จะเปนการใชเฉพาะกรณีท่ีวันทำการซื้อขายใดที่สัดสวนของ

มูลคาซื้อขายหนวยลงทุนสุทธิของกองทุน เทยีบกับมูลคาทรัพยสินสทุธิทั้งหมดของกองทุนมีคาเกินกวา swing threshold 

ที่บริษัทจัดการกำหนด  โดยที่มูลคาซื้อขายหนวยลงทุนสุทธิของกองทุน คำนวณจากมูลคาการซื้อหนวยลงทุน 

(subscription) บวกมูลคาการสบัเปลี่ยนหนวยลงทุนเขา (switch in) หักดวยมลูคาการขายคนืหนวยลงทุน (redemption) 

และหักดวยมูลคาการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก (switch out)  ทั้งน้ี รายละเอียดวิธีการคำนวณเปนไปตามวิธีที่บริษัท

จัดการกำหนด 

2. การกำหนดเง่ือนไขหรือขอจำกัดในการรับคำสั่งขายคืนหนวยลงทุน  

   ระยะเวลาท่ีตองแจงลวงหนากอนการขายคืนหนวยลงทุน (Notice period) : 

 กรณีกองทุนรวมทั่วไป 

เมื่อผูถือหนวยลงทุนตองการไถถอนหนวยงทุนมูลคาเกินกวา : 5.00% ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน 

จะตองแจงบริษทัจัดการลวงเปนหนาเปนเวลา : 5 วันทำการ  

หลักเกณฑ และเง่ือนไข 

1. ในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนขายคืนหนวยลงทุน และ/หรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออกในวันทำการซื้อขายใด โดยมีมูลคาการ
ขายคืนหนวยลงทุน และ/หรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก มูลคาตั้งแตรอยละ 5 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน ผูถือ
หนวยลงทุนจะตองแจงบริษัทจัดการลวงเปนหนาเปนเวลา 5 วันทำการ  

2. กรณีที่ เปนการทำรายการผานผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนในรูปแบบ (Omnibus account) บริษัทจัดการจะ

ดำเนินการตามที่ไดรับขอมูลจากผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเทาที่สามารถทำไดเพ่ือใหสามารถดำเนินการไดภายใต

สถานการณ และ/หรือขอจำกัดภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ 

3. บริษัทจัดการอาจใช Notice period รวมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคลองอ่ืนได 

ขอสงวนสิทธิ 

1. บรษิทัจัดการขอสงวนสิทธิทีจ่ะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา และ/หรือระยะเวลาที่ตองแจงลวงหนากอนการขายคืนหนวยลงทุน และ/

หรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุนได โดยจะปรับเพ่ิมไมเกินอัตราสูงสุดท่ีระบุไวในรายละเอียดโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปดเผย

ทางเว็บไซดของบริษัทจัดการ และ/หรือในหนังสือชี้ชวนสวนขอมูลกองทุนรวม และ/หรือผานทางชองทางอื่นท่ีบริษัทจัดการ

กำหนด  

2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำขอมูลของหนวยลงทุนทุกชนิดเวนแตชนิดหนวยลงทุนเพื่อการออม (SSF) มาใชในการ

พิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องตาง ๆ ที่เก่ียวของการการใชเครื่องมอื Notice period  ในวันทำการนั้น  

3. ในกรณีที่มีการใช Notice period และมีเหตุท่ีทำใหตองใชเครื่องมืออื่นดวย บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิบัติกับคำสั่งที่ได

จาก Notice period นั้นเชนเดียวกับคำสั่งที่ไดตามปกติในวันที่ทำรายการดวย โดยจะอยูภายใตกฎระเบียบและหรือประกาศและ

หรือแนวทางปฏิบัติของสำนักงาน ก.ล.ต. และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและหรือหนวยงานที่มีอำนาจอ่ืน  ทั้งนี้ บริษัท

จัดการอาจพิจารณาใช Notice period รวมกับเครื่องมืออื่น เชน Liquidity Fee,  Swing pricing,  ADLs,  Redemption Gate, 

Side pocket, Suspension of Dealings และหรือเครื่องมืออื่น ๆ ตามโดยจะอยูภายใตกฎระเบียบและหรือประกาศและหรือ

แนวทางปฏิบัติของสำนักงาน ก.ล.ต. และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและหรือหนวยงานที่มีอำนาจอื่นกำหนด 

4. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิไมใชเคร่ืองมือ Notice period  ดังกลาวในกรณีท่ีพิจารณาแลววาไมมีผลกระทบตอสภาพคลองของ

กองทุนรวมอยางมีนัยสำคัญ 
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การพิจารณาใชเคร่ืองมือ 

1. บริษัทจัดการอาจกำหนด Notice period แตกตางกันไดในแตละวันทำการที่มีการใชเครื่องมือนี้ 

2. บริษัทจัดการอาจพิจารณาใชและกำหนดระยะเวลา Notice period โดยมีหลักการในการพิจารณาเปนไปตามนโยบาย

และแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด โดยพิจารณาจากปจจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ไดแก การประเมินสภาพคลองของ

กองทุนรวมและหรือสภาพคลองของตลาด  โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช ขอมูลประมาณการภายใตขอเท็จจริงที่มี

อยูและหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปจจัยที่เก่ียวของเทาที่สามารถทำไดเพื่อใหสามารถดำเนินการได 

(best effort) ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ  

3.  การไมขายหรือไมรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามคำสั่งที่รับไวหรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหนวยลงทุน 
(suspension of dealings) 

โดยบริษัทจัดการจะใชเพดานการขายคืนหนวยลงทุนไมเกนิ : 1 วันทำการ 

เวนแตจะไดรบัการผอนผันเวลาดังกลาวจากสำนักงาน ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแลว มีความเชื่อโดยสจุริต
และสมเหตุสมผลวา จำเปนตองระงับการซื้อขายหนวยลงทนุโดยไดรบัความเห็นชอบจากผูดูแลผลประโยชน กรณเีกิดเหตุตาม
ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยกำหนด 
บรษิทัจัดการกองทุนรวมจะไมขายหรือไมรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามคำสั่งที่รับไวแลวหรือจะหยดุรับคำสัง่ซื้อหรือคำสั่งขายคืน
หนวยลงทุน (suspension of dealings) ไดดวยเหตุอื่นใดดังตอไปนี ้ซึง่ไมเกินกวากรณีท่ีประกาศคณะกรรมการกำกับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกำหนด 
1. เปนการไมขายหนวยลงทุนตามคำสั่งซื้อหนวยลงทุนที่รับไวแลว หรือเปนการหยุดรับคำสั่งซื้อหนวยลงทุนแกผูลงทุนเฉพาะ
ราย เนื่องจากปรากฏขอเทจ็จริงดงันี ้
(ก) บริษทัจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยวาผูลงทุนรายนั้น ๆ มีสวนเกี่ยวของกับการกระทำอยางใดอยางหนึ่งดงัน้ี 
(1) การกระทำที่เปนความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงนิตามกฎหมายเกี่ยวกับการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินไม
วาจะเปนกฎหมายไทย หรือกฎหมายตางประเทศ 
(2) การใหการสนับสนุนทางการเงนิแกการกอการราย 
(3) การกระทำที่เปนการปฏิบัตติามคำสั่งเก่ียวกับการยึดหรืออายดัทรัพยสินโดยบุคคลผูมีอำนาจตามกฎหมาย 
(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไมสามารถดำเนินการรูจักลูกคา และตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคาไดในสาระสำคญั 
2. อยูในระหวางดำเนินการเปลี่ยนใหบริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื่นเขาบริหารจัดการกองทุนรวมภายใตการจัดการของตน    
อันเนื่องมาจาก การที่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไมสามารถดำรงความเพียงพอของเงินกองทุนไดตามประกาศ
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  วาดวยการดำรงเงินกองทุนของผูประกอบธุรกิจการจัดการ 
กองทุนรวม การจัดการกองทุนสวนบุคคล การเปนนายหนาซื้อขายหลักทรัพยและการคาหลักทรัพย และการจัดจำหนาย
หลักทรัพยที่เปนหนวยลงทุน และการเปนผูจัดการเงนิทุนสัญญาซื้อขายลวงหนา ซึ่งใหกระทำไดไมเกิน 3 วันทำการ 
หมายเหตุ บรษิทัจัดการไมจำเปนตองระบุ side pocket ในโครงการจัดการกองทุนรวม เนื่องจากเปนการปฏิบัตติามประกาศซึ่ง
บรษิัทจัดการสามารถดำเนินการ ไดอยูแลว 

4. การดำเนินการในกรณีที่ผูออกตราสารหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกรองผดินัดชำระหนี้ หรือตราสารที่ลงทุนประสบปญหา
ขาดสภาพคลองหรือไมสามารถจำหนายไดดวยราคาที่สมเหตุสมผล (side pocket) 

บรษิัทจัดการกองทุนรวมจะปฏิบัติตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่ สน.9/2564 เรื่อง 
หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีจัดการกองทุนรวมเพ่ือผูลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผูลงทุนที่มิใชรายยอย และกองทุนรวมเพ่ือผูลงทุน
ประเภทสถาบัน 

บริษัทจัดการจะกำหนดวิธีการคำนวณมูลคาหนวยลงทุนในกรณีทรพัยสินทีก่องทุนรวมมีการลงทุนโดยมีนัยสำคัญตอมูลคาทรัพยสิน
ของกองทุนรวมประสบปญหาขาดสภาพคลอง หรือไมสามารถจำหนายไดดวยราคาที่สมเหตสุมผล เมื่อไดรับความเห็นชอบจากผูดูแล
ผลประโยชน โดยบริษัทจัดการสามารถใชวิธีการคำนวณมูลคาหนวยลงทุนโดยบันทึกมูลคาทรัพยสินดังกลาวเปน 0 และใหผูถือ
หนวยลงทุนที่มีชื่ออยูในทะเบียน ณ วันที่ไดบันทึกมูลคาดังกลาวเปนผูมีสิทธิที่จะไดรับเงินภายหลังจากที่สามารถจำหนายทรัพยสิน
นั้นได ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะดำเนินการใหเปนไปตามหลักเกณฑที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด 
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1) การลงทุนในหนวยลงทุนไมใชการฝากเงิน รวมทั้งไมไดอยูภายใตความคุมครองของสถาบันคุมครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยง
จากการลงทุนซึ่งผูลงทุนอาจไมไดรบัเงินลงทุนคืนเตม็จำนวน 

2) ไดรับอนุมัติจัดตั้ง และอยูภายใตการกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

3) การพิจารณารางหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหนวยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิไดเปนการแสดงวาสำนักงาน ก.ล.ต. ไดรับรอง
ถึงความถูกตองของขอมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือ ไดประกันราคาหรือผลตอบแทนของหนวยลงทุนที่เสนอขายนั้น 
ทั้งน้ี บริษัทจัดการกองทุนรวมไดสอบทานขอมูลในหนังสือช้ีชวนสวนขอมูลกองทุนรวม  แลวดวยความระมัดระวังในฐานะ
ผูรับผิดชอบในการดำเนินการของกองทุนรวมและขอรับรองวาขอมูลดังกลาวถูกตองไมเปนเท็จ และไมทำใหผูอื่นสำคัญผิด 

4) บริษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย หรือทรัพยสินอ่ืนเพื่อบริษัทจัดการเชนเดียวกันกับที่บริษัทจัดการลงทุนในหลักทรัพย
หรือทรัพยสินอ่ืนเพ่ือกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะจัดใหมีระบบงานท่ีปองกันความขัดแยงทางผลประโยชนเพ่ือใหเกิดความ
เปนธรรมตอผูถือหนวยลงทุน ผูถือหนวยลงทุนสามารถสอบถามขอมูลเพ่ิมเติมไดที่ www.lhfund.co.th 

 

 

 

 เง่ือนไขที่ผูถือหนวยลงทุนของกองทุนรวมนี้อาจถกูจำกัดสิทธิ 
กรณีผูถือหนวยลงทุนถือหนวยลงทุนเกินกวา 1 ใน 3 ของจำนวนหนวยลงทุนที่จำหนายไดแลวทั้งหมดของกองทุนรวม 
บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไมนับคะแนนเสียงสวนที่เกินดังกลาว เวนแตเปนกรณีกองทุนรวมท่ีมีการแบงชนิดหนวยลงทุน
และหนวยลงทุนชนิดดังกลาวมีผูถือหนวยลงทุนเพียงรายเดียว จะนับคะแนนเสียงของผูถือหนวยลงทุนดังกลาวไดเต็มตาม
จำนวนที่ถืออยู 

 วิธีการโอนหนวยลงทุน และขอจำกัดการโอนหนวยลงทุน 

ผูถือหนวยลงทุนสามารถโอนหนวยลงทุนไดในกรณีดังตอไปนี้ 

     ผูถือหนวยลงทุนสามารถโอนหนวยลงทุนไดตามหลักเกณฑและวิธีการที่บริษัทจัดการกำหนด 

(1) กรอกแบบคำขอโอนหนวยลงทุนตามท่ีบริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหนวยลงทุนกำหนด พรอมทั้งลงลายมือชื่อผูโอน
และผูรบัโอน และยื่นคำขอโอนหนวยลงทุนดังกลาวพรอมเอกสารที่กำหนดแกนายทะเบียนหนวยลงทุน ในกรณีที่ผูรับ
โอนยังไมมีบัญชีกองทุนกับบริษัทจัดการ ผูรับโอนจะตองดำเนินการขอเปดบัญชีกองทุนตามวิธีการที่กำหนดไวใน
โครงการกอน แลวผูโอนจึงทำการโอนหนวยลงทุนใหผูรับโอนได 

(2) ผูโอนจะตองเสียคาธรรมเนียมการโอนหนวยลงทุนตามทีร่ะบไุวในขอ 15.3 เรื่อง “คาธรรมเนียมที่เรยีกเก็บจากผูส่ังซื้อ
หรือผูถือหนวยลงทุน” 

(3) หลังจากที่ไดรับคาธรรมเนียมการโอนหนวยลงทุนจากผูโอนแลว นายทะเบียนหนวยลงทุนจะสงมอบใบเสร็จรับเงิน และ
ใบกำกับภาษี พรอมสำเนาคำขอโอนหนวยลงทุนใหแกผูโอนไวเปนหลักฐาน 

นายทะเบียนหนวยลงทุนจะบันทึกขอมูลการโอนหนวยลงทุนและออกหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุนใหผูโอนและผูรับโอน
หนวยลงทุน ภายใน 15 วันนับแตวันที่นายทะเบียนหนวยลงทุนไดรับคำขอโอนหนวยลงทุนถูกตองสมบูรณ ทั้งน้ี ผูรับโอน
หนวยลงทุนจะมีสิทธิในฐานะผูถือหนวยลงทุนของกองทุนรวมตามขอผูกพันขอ 13 เรื่อง “สิทธิหนาที่และความรับผิดชอบ
ของผูถือหนวยลงทุน” ไดตอเมื่อนายทะเบียนหนวยลงทุนไดบันทึกช่ือผูรับโอนหนวยลงทุนในสมุดทะเบียนผูถือหนวยลงทุน
เรยีบรอยแลว 

 

 

 

  คำเตือนเกี่ยวกับการลงทุนในหนวยลงทุน 

  สิทธิและขอจำกัดของผูถือหนวยลงทุน 
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 การออกและสงมอบเอกสารหลักฐานแสดงสิทธิในหนวยลงทุน  
นายทะเบียนหนวยลงทุนจะออก “หนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุน/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี” ทุกครั้งท่ีมีการสั่งซื้อหรือ
ขายคืนหนวยลงทุน เพ่ือเปนการยืนยันจำนวนหนวยลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทุน และจะจัดสงหนังสือรับรองสิทธิในหนวย
ลงทุน/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีใหแกผูถือหนวยลงทนุภายใน 15 วันทำการนับแตวันทำการถัดจากวันที่ปดการเสนอขาย
หนวยลงทุนครั้งแรก หรือภายใน 7 วันทำการนับแตวันถัดจากวันคำนวณมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทนุ และราคา
หนวยลงทุน ในชวงการขายและรับซื้อคืนหนวยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั้งแรก อนึ่งเอกสารหลักฐานตาง ๆ จะจัดสง
โดยทางไปรษณีย หรือใหผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเปนผูมอบใหแลวแตกรณี 

ทั้งนี้ สิทธิในหนวยลงทุนของผูสั่งซื้อหนวยลงทุนจะเกิดขึ้นตอเมื่อนายทะเบียนหนวยลงทุนไดทำการบันทึกรายการสั่งซื้อ
หนวยลงทุนของผูสั่งซื้อหนวยลงทุนในทะเบียนผูถือหนวยลงทุนแลว 

บริษัทจัดการและ/หรือนายทะเบียนขอสงวนสิทธิเปลี่ยนรูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุนจากหนังสือรับรองสิทธิ
ในหนวยลงทุน เปน “สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหนวยลงทุน (Fund book)” หรือรูปแบบอ่ืนใดที่สำนักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. อนุญาต หรือเห็นชอบได บริษัทจัดการจะประกาศใหทราบลวงหนาไมนอยกวา 5 วันทำการ ณ ท่ีทำการทุกแหงของ
บริษัทจัดการ และสถานที่ติดตอของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน 

 ชองทางและวิธีการที่ผูถือหนวยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใชสิทธิออกเสียงและการดำเนินการใชสิทธิออกเสียง
ของ บลจ. ในหลักทรัพยของบริษัทใด ๆ ที่กองทุนรวมลงทนุ 

ผูถือหนวยลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใชสิทธิออกเสียงและการดำเนนิการใชสิทธิออกเสียง ไดท่ี 

www.lhfund.co.th 

 ชองทางและวิธรีองเรียนของผูลงทุน  

ผูถือหนวยลงทุนสามารถรองเรียนไดที่  

- บริษัทจัดการที่หมายเลขโทรศัพท 02-286-3484  

- สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (Help center) โทรศพัท 02-263-6000  

- ผูดูแลผลประโยชน ธนาคารไทยพาณิชย จำกัด (มหาชน) โทรศัพท 02-128-2331-6 

 นโยบายการระงับขอพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการตลอดจนวิธีเขาสูกระบวนการดังกลาวของกองทุนรวม 

ในกรณีที่บริษัทจัดการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามหลักเกณฑเก่ียวกับการอนุมัติใหจัดตั้งกองทุนรวมแบบเปนการทั่วไป และการฝาฝน
หรือการไมปฏิบัติตามหลักเกณฑเกี่ยวกับการอนุมัติใหจัดตั้งกองทุนรวมแบบเปนการท่ัวไป และการฝาฝนหรือการไมปฏิบัตินั้น
กอใหเกิดความเสียหายแกกองทุนรวมหรือผูลงทุน บริษัทจัดการจะแกไขเยียวยาความเสียหายโดยไมชักชา โดยในกรณีที่เกิดขอ
พิพาทระหวางบริษัทจัดการและผูลงทุน บริษัทจดัการยินยอมใหนำขอพิพาทเขาสูการพิจารณาของอนุญาโตตุลาการ 

 ภูมิลำเนาเพ่ือการวางทรัพย สำหรับผูถือหนวยลงทุนทุกรายที่ไมมีภูมิลำเนาในประเทศไทย  

บริษัทจัดการจะอางอิงที่อยูของบริษัทจัดการเปนภูมิลำเนาเพื่อการวางทรัพยในกรณีที่ตองมีการวางทรัพย 
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 ขอมูลเกี่ยวกับบริษทัจัดการกองทุนรวม 

ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ 2566 บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน แลนด แอนด เฮาส จำกัด มีจำนวนกองทุนภายใตการบริหาร
จัดการของบริษัททั้งหมด 67 กองทุน และมีมูลคาสินสุทธิของกองทุนรวมเทากับ 59,641,314,425.15 บาท 

รายชื่อกรรมการ 

1. นายรัตน พานิชพันธ    ประธานกรรมการ 
2. นายอดุลย วินัยแพทย    กรรมการ 
3. นางสุวรรณา พุทธประสาท    กรรมการ 
4. นางศศิธร พงศธร     กรรมการ 
5. นางสาวจุฑามาศ สมบุณยะวิโรจน   กรรมการ 
6. นางระวีวรรณ วัธนานุกิจ    กรรมการ 
7. นางจันทนา กาญจนาคม    กรรมการ 
8. นายมนรัฐ ผดุงสิทธ์ิ    กรรมการ 
9. นายหลาย กวง-ฮัว    กรรมการ 
10. นางดวงมน จึงเสถียรทรัพย   กรรมการ 

 

รายชื่อผูบริหาร 

1. นายมนรัฐ ผดุงสิทธ์ิ    กรรมการผูอำนวยการ 
2. นายพิพัฒน พิศณุวงรักษ    สายการลงทนุ 
3. นายอนุวัฒน อิ่มแสงรัตน    สายการตลาด 
4. นางสาวศศิวีณ กฤษณะสมิต   สายปฎิบัติการกองทุน 
5. นางสาวนิศานาถ วงศวสิฐ    สายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
6. นางสาวภาวนุช เอ่ียมนวชาต สายกำกับ ตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง 

 

รายชื่อคณะกรรมการลงทุน 

1. นายพิพัฒน พิศณุวงรักษ ประธานกรรมการ  

2. นายมนรัฐ ผดุงสิทธ์ิ กรรมการ  

3. นายสมประสงค แชจิว กรรมการ  
4. นางสาวพรเพ็ญ ชุลีประเสรฐิ   กรรมการ 
5. นายจิตติพงศ มีเพียร    กรรมการ 
6. คุณปกรณ เกาเอี้ยน    กรรมการ 
 
 รายชื่อผูจัดการกองทุน ประวัติการศึกษา และประสบการณการทำงานที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการกองทุนรวม รวมทั้ง

หนาท่ีความรับผิดชอบของผูจัดการกองทุนดังกลาว 
ชื่อ นามสกุล ประวัติการศึกษา ประสบการณทำงาน หนาท่ีความรับผิดชอบ 

นายมนรฐั  ผดุงสิทธิ์ -ปริญญาโท MBA, SASIN 
Graduate Institute 
-ปริญญาตร ีบัญชีบัณฑิต , 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  
-ประกาศนียบัตร สมาคมสงเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย DCP   
รุน 154/2554  

-บลจ. แลนด แอนด เฮาส จำกัด  
-บมจ. เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต 
 
-บลจ. ไอเอ็นจี (ประเทศไทย)  
 
-ตลาดสินคาเกษตรลวงหนา 
แหงประเทศไทย (AFET)  

-กรรมการผูอำนวยการ 
-รองประธานเจาหนาที่บริหารฝาย
การลงทุน  
-กรรมการบริหารและประธาน
เจาหนาที่ลงทุน  
-กรรมการ 
 

ขอมูลบุคคลท่ีเกี่ยวของกับการดำเนินการของกองทุนรวม 
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ชื่อ นามสกุล ประวัติการศึกษา ประสบการณทำงาน หนาท่ีความรับผิดชอบ 

-TEPCOT รุนที่ 6 
-ผาน CFA ระดับ II 
 

-บลจ. วรรณ จำกัด  
 
-บลจ. ไอเอ็นจี (ประเทศไทย) 
-บรรษัทตลาดรองสนิเช่ือที่อยูอาศัย 

-กรรมการและประธานเจาหนาที่
บริหาร 
-ผูชวยกรรมการผูจัดการ 
-กรรมการและกรรมการบริหาร 

คุณพิพัฒน พิศณุวงรกัษ
  

-ปริญญาโท MBA, SASIN 
Graduate institute 
-ปริญญาตร ีเกียรตินิยม อันดับ 2, 
เศรษฐศาสตร  บัณฑิต, จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย 
-ผาน CFA ระดับ I 

-บลจ.แลนด แอนด เฮาส จำกัด 
 
-บลจ. ทหารไทย จำกัด 
 
 
 
-บลจ. ทหารไทย จำกัด 
 
 
 
 
 
-ธนาคารสแตนดารด ขารเตอร 
ประเทศไทย 
 
-บลจ. ทหารไทย จำกัด   

-รองกรรมการผูอำนวยการ สายการ
ลงทุน (CIO) 
-รองกรรมการผูจัดการ, ฝายจัดการ
ลงทุน, (Deputy Managing 
Director, Investment 
Management Department) 
-ผูจัดการกองทนุอาวุโส, 
ผูอำนวยการฝาย Property Fund 
(Senior Fund Manager, 
Executive Vice President, 
Department Head - Property 
Fund Department) 
-ผูชวยผูอำนวยการฝายตราสารหน้ี 
(Associated Director, Debt 
Capital Market)  
-ผูจัดการกองทุนตราสารหนี้  

คุณพรเพญ็ ชุลปีระเสริฐ -ปริญญาโท Information System 
London School of Economics 
(LSE)  
-ปริญญาโท สาขาการเงิน Imperial 
College, London  
-ปริญญาตร ีสาขาการเศรษฐศาสตร
และบัญชี City University, 
London 
-CFA 

-บลจ.แลนด แอนด เฮาส 
 
-บลจ. เอ็ม เอฟ ซี  
 
-บลจ.วรรณ จำกัด 
-บลจ.ซไีอเอ็มบี-พรนิซเิพิล จำกัด 
 
-บลจ.ซไีอเอ็มบี-พรนิซเิพิล จำกัด 

-ผูอำนวยการฝายอาวุโส ฝายการ
ลงทุนตางประเทศ 
-ผูจัดการกองทนุอาวุโส ฝาย
ตางประเทศ 
-ผูจัดการกองทนุ ฝายตางประเทศ 
-ผูจัดการกองทนุ ฝายตางประเทศ 
-ผูชวยผูจัดการกองทุน ฝาย
ตางประเทศ 

คุณสมประสงค แซจิว -ปริญญาโท สาขา Master of 
Science in Finance จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย 
-ปริญญาตร ีสาขา การเงิน 
การธนาคาร มหาวิทยาลัย
รามคำแหง เกียรตินิยมอันดับ 2 
-ผาน CISA ระดับ l 

-บลจ. แลนด แอนด เฮาส จำกัด 
-บลจ. ธนชาติ ฮีสปริง จำกัด 
-บลจ. บางกอก แคปปตอล จำกดั 
-บล. ไอวีโกลบอล จำกัด (มหาชน) 

-ผูจัดการกองทนุ 
-ผูจัดการกองทนุ 
-ผูจัดการกองทนุ 
 
-นกัวิเคราะห 

คุณพลสินธุ กิจม่ันถาวร -ปริญญาโท Master of Science 
in Finance (MSF), จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย 
-ป.ตรี เศรษฐศาสตร, จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย 
-CFA 

- บลจ. แลนด แอนด เฮาส จำกัด 
-บมจ.ธนาคารกสิกรไทย 

-ผูจัดการกองทนุ 
-ผูเชี่ยวชาญผลิตภัณฑการลงทุน ฝาย
ธุรกิจตลาดทุน 

คุณจิตตพิงศ มีเพียร -ป .โท  ( เกี ย รติ นิ ย ม อั น ดั บ  2 ) 
การเงินและการลงทุน, University 
of Strathclyde,  
-ป.ตรี วิศวกรรมโยธา 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  
-ผาน CFA ระดับ I  

-บลจ.แลนด แอนด เฮาส จำกัด 
-บลจ. เมอชั่นพารทเนอร จำกัด 
-บมจ. ไทยศรปีระกันภัย 

-ผูจัดการกองทนุ 
-ผูจัดการกองทุน 
-หัวหนาสวน แผนกการทุนและ
บริหารสินทรัพย 

คุณพัชสกันณ ธนวรกิจสกุล -ปริญญาโท สาขา Financial 
Economic, Nida 

-บลจ. แลนด แอนด เฮาส จำกัด 
 

-ผูจัดการกองทนุ ฝายการลงทุน 
ตราสารหน้ี 
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ชื่อ นามสกุล ประวัติการศึกษา ประสบการณทำงาน หนาท่ีความรับผิดชอบ 

-ป.ตรี เศรษฐศาสตรการเงนิ (2 
Honor) ม.รามคำแหง 
ผาน CFA ระดบั II 

-บมจ.ทางดวนและรถไฟฟากรุงเทพ 
-กองทุนประกันสังคม 
-ธนาคารกรุงไทย 

-ผูชวยผูจัดการแผนกวางแผนการเงนิ 
-ผูชวยผูจัดการวิเคราะหการลงทุน 
-เจาหนาที่อาวุโส ฝายวิจัยธุรกิจ 

คุณปกรณ เกาเอี้ยน 
 

-ป.ตรี สาขา Business 
Administration 
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
-ป.โท สาขา Investment 
Analysis & Management 
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
ใบอนุญาตินักวิเคราะห
ปจจัยพื้นฐาน 
ผาน CFA ระดับ I  
Certificate in Quantitative 
Finance (CQF) 

-บลจ. แลนด แอนด เฮาส จำกัด 
 
-บลจ.แลนด แอนด เฮาส จำกัด 
-บล. อาร เอช บี จำกัด 
 

-ผูจัดการกองทนุ ฝายการลงทุนตรา
สารทุน  
-นกัวิเคราะห  
-นกัวิเคราะหอาวุโส  

คุณอัครวัฒน เรืองกิตตอัคร - ป.โท Financial Investment 
and Risk Management, สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบรหิารศาสตร 
- ป.ตรี บริหารธุรกิจระหวาง
ประเทศ, มหาวิทยาลัยมหิดล 
-ใบอนุญาตที่ปรึกษาทางการเงนิ 
(FA License) 
- REIT Manager License, 
ประเทศสิงคโปร  
- ผาน CFA ระดบั II 

- บลจ. แลนด แอนด เฮาส 
- บริษัท ดทีีพีโกลบอล รีทส  
แมนเนจเมนท จำกัด 
-  สำนักงานคณะกรรมการกำกับ
หลักทรพัย และตลาดหลกัทรพัย 
(ก.ล.ต.) 

-  ผูจัดการกองทุน ฝายการลงทนุ
ตางประเทศ   
- ผูอำนวยการฝายการบริหาร
สินทรพัย และปฏิบัตกิาร  
- เจาหนาที่บริหาร ฝายวิจัย  

  
 รายชื่อผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน นายทะเบียนหนวยลงทุน และผูดูแลผลประโยชน 
     1) ผูสนบัสนุนการขายหรือรับซื้อคนืหนวยลงทุน  
 - ธนาคารแลนด แอนด เฮาส จำกัด (มหาชน) 
 - บริษัทหลักทรัพย แลนด แอนด เฮาส จำกัด (มหาชน) 
 - หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนที่บริษัทจัดการแตงต้ังข้ึน (ถามี) 
 2) นายทะเบียนหนวยลงทุน  

 บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน แลนด แอนด เฮาส จำกัด 
      3) ผูดูแลผลประโยชน   

 ธนาคารไทยพาณชิย จำกัด (มหาชน)   
* นอกจากหนาที่ตามที่กำหนดไวในสัญญาแตงตั้งผูดูแลผลประโยชนยังมีหนาที่ตามกฎหมายในการรักษาผลประโยชนของ
ผูถอืหนวยลงทุนดวย  

 รายชื่อผูสอบบัญชีของกองทุนรวม 

1. นาย อนุสรณ เกียรติกังวาฬไกล 

2. นาง ขวัญใจ เกียรติกังวาฬไกล 

3. นาย สาธิต เกียรติกงัวาฬไกล 

4. นาย ประสิทธ์ิพร เกษามา 

 ชองทางที่ผูลงทุนสามารถทราบขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนรวมนี้  

ผูลงทุนสามารถทราบขอมูลเพิม่เตมิไดทีส่ำนักงานของบรษิัทจัดการ และเว็บไซต ของบริษัทจัดการ หรอื 
ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน 
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สวนที่ 1 : อัตราสวนการลงทุนที่คำนวณตามผูออกทรัพยสินหรือคูสัญญา (single entity limit) 

หมายเหตุ : ในกรณีเปนทรัพยสินดังน้ี ไมมีขอกำหนดเกี่ยวกับ single entity limit ของผูรับฝาก ผูออกตราสารหรือคูสัญญา 
แลวแตกรณ ี

1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเทาเงนิฝากเพื่อการดำเนินงานของ MF 

2. derivatives on organized exchange 

ตอนท่ี 1.1 : อัตราสวนการลงทุนสำหรับกองทุนทั่วไป 

ขอ ประเภททรัพยสิน อัตราสวน (% ของ NAV) 

1 ตราสารภาครัฐไทย ไมจำกัดอัตราสวน 

2 ตราสารภาครัฐตางประเทศ  

2.1  กรณีมี credit rating อยูใน 2 อันดับแรกขึ้นไป 

 

ไมจำกัดอัตราสวน 

2.2  กรณีมี credit rating อยูในระดับ investment grade  
แตต่ำกวา 2 อันดบัแรก 

ไมเกิน 35% 

3 หนวย CIS ตามที่ระบุในภาคผนวก 3 สวนที่ 2 ขอ 1.1 หรือขอ 2.1  ไมจำกดัอัตราสวน 

4 เงินฝากหรือตราสารเทยีบเทาเงนิฝากที่ผูรบัฝากหรือผูออก 
ตราสารมลีักษณะอยางใดอยางหน่ึงดังน้ี 

4.1  มี credit rating อยูในระดบั investment grade   

4.2  เปนธนาคารออมสิน ทั้งน้ี เฉพาะเงนิฝากหรือตราสารทีร่ฐับาลเปน
ประกัน  

ไมเกิน 20% 

หรือไมเกิน 10% เมื่อเปนการลงทนุใน
ตางประเทศหรือผูมภีาระผูกพันมภีูมิลำเนาอยู
ตางประเทศ โดยเลือกใช credit rating แบบ 

national scale 

5 ตราสารที่มีลักษณะครบถวนดังนี ้

5.1  เปนตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้ก่ึงทุน SN หรือศุกูก ที่ผูออกจัดตั้งข้ึน
ตามกฎหมายไทย หรือสาขาของ ธพ. ตางประเทศที่ ไดรับอนุญาตให
ประกอบธุรกิจ ธพ. ในประเทศไทย 

5.2  เปนตราสารที่มีลักษณะอยางใดอยางหนึ่งดังน้ี 

5.2.1  ผูออกเปนบริษัทจดทะเบียน 

5.2.2  ผูออกมีการเปดเผยขอมูลเปนการทั่วไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ 
filing        

5.2.3  ในกรณีที่เปนตราสารที่มีกำหนดวันชำระหนี้ ≤ 397 วัน นับแตวันที่
ลงทุน และไมไดมีลกัษณะตาม 5.2.1 หรือ 5.2.2 ผูมีภาระผูกพันตามตราสาร
ดังกลาวตองเปน บุคคลดังนี ้

5.2.3.1  ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายวาดวยธุรกิจสถาบันการเงิน  

5.2.3.2  ธนาคารออมสิน  

5.2.3.3  ธนาคารอาคารสงเคราะห  

5.2.3.4  ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร  

5.2.3.5  บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยูอาศัย  

5.2.3.6  ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย  

5.2.3.7  ธนาคารเพื่อการสงออกและนำเขาแหงประเทศไทย  

ไมเกินอัตราดังนี้ แลวแตอัตราใดจะสูงกวา 

(1) 10% หรือ 

(2) น้ำหนักของตราสารที่ลงทนุ 
ใน benchmark + 5% 

  

สรุปอัตราสวนการลงทุนของกองทุนรวม 
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ขอ ประเภททรัพยสิน อัตราสวน (% ของ NAV) 

5.2.3.8  ธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย 

5.2.3.9  บล. 

5.3  เสนอขายในประเทศไทย  

5.4  มี credit rating อยูในระดับ investment grade 

5.5  ในกรณีท่ีเปนตราสารที่มีกำหนดวันชำระหนี้ > 397 วันนับแตวันท่ี
ลงทนุ ตองข้ึนทะเบียนหรืออยูในระบบของregulated market 

6 

 

ทรพัยสินดังน้ี 
6.1  ตราสารทุนที่จดทะเบียนซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพยสำหรับผู

ลงทุนทั่วไปของ SET หรือของตลาด ซื้อขายหลักทรัพยตางประเทศ 
(แตไมรวมถึงตราสารทุนที่ผูออกตราสารอยูระหวางดำเนินการแกไข
เหตุที่อาจทำใหมีการเพิกถอนการเปนหลักทรัพยซื้อขายใน SET หรือ
ในตลาดซือ้ขายหลักทรัพยตางประเทศ)  

6.2  ตราสารทุนที่ออกโดยบริษัทที่จัดตั้งข้ึนไมวาตามกฎหมายไทยหรือ
กฎหมายตางประเทศ ซึ่งหุนของบริษัทดังกลาวซื้อขายในกระดานซื้อ
ขายหลักทรัพยสำหรับ ผูลงทุนทั่วไปของ SET หรือของตลาดซื้อขาย
หลักทรัพย ตางประเทศ (แตไมรวมถึงบริษัทที่อยูระหวางดำเนินการ
แกไขเหตุที่อาจทำใหมีการเพิกถอนหุนออกจากการซื้อขายใน SET หรือ
ในตลาดซือ้ขายหลักทรัพยตางประเทศ) 

6.3  หุนที่อยูในระหวาง IPO เพื่อการจดทะเบียนซื้อขายตาม 6.1 
6.4  ตราสารที่มลีักษณะครบถวนดังนี้         

6.4.1  เปนตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน SN หรือศุกูก ที่ผูออก
จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย และเสนอขายตราสารนั้นใน
ตางประเทศ หรือผูออกจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายตางประเทศ 
(แตไมรวมสาขาของ ธพ. ตางประเทศที่ไดรับอนุญาตให
ประกอบธุรกิจ ธพ. ในประเทศไทย) หรือเปนตราสาร Basel 
III  

6.4.2  มี credit rating อยูในระดับ investment grade 
6.4.3  เปนตราสารที่มีลักษณะอยางใดอยางหนึ่งดังน้ี 

6.4.3.1  ผูออกเปนบริษัทจดทะเบียนใน SET หรือ 
ในตลาดซือ้ขายหลักทรัพยตางประเทศ 
6.4.3.2  ผูออกมีการเปด เผยขอมูล เปนการทั่ วไปโดยมี

รายละเอียดตามแบบ filing 
6.4.3.3  ในกรณทีีเ่ปนตราสารที่มีกำหนดวันชำระหนี้ ≤ 397 วัน 

นับแตวันที่ลงทุน และไมได มีลักษณะตาม 6.4.3.1 
หรอื 6.4.3.2 ผูมีภาระผูกพันตามตราสารดังกลาวตอง
เปน บุคคลดังนี้ 
6.4.3.3.1   บุคคลตามขอ 5.2.3.1 –  5.2.3.9 
6.4.3.3.2   สถาบันการเงินระหวางประเทศที่

ประเทศไทยเปนสมาชกิ 
6.4.3.3.3  สถาบันการเงินตางประเทศที่มีลักษณะ

ท ำน อ ง เดี ย ว กั บ บุ ค ค ล  ต าม ข อ 
6.4.3.3.1 – 6.4.3.3.2        

 

รวมกันไมเกินอัตราดังนี้ แลวแตอัตราใด 
จะสูงกวา 

(1) 10% หรือ 

(2) น้ำหนักของทรัพยสินท่ีลงทุน 
      ใน benchmark + 5% 
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ขอ ประเภททรัพยสิน อัตราสวน (% ของ NAV) 

6.4.4  ในกรณีที่เปนตราสารที่มีกำหนดวันชำระหนี้ > 397 วัน นบัแตวันที่
ลงทุน ตองข้ึนทะเบียนหรืออยูในระบบของ regulated market 

6.5  DW ที่มี issuer rating อยูในระดับ investment grade 
6.6  ธุรกรรมดังนี้ ทีคู่สัญญามี credit rating อยูในระดับ investment grade 

6.6.1  reverse repo 
6.6.2  OTC derivatives 

6.7  หนวย infra หรือหนวย property ที่มลีักษณะครบถวนดังนี้ 
6.7.1  จดทะเบียนซื้อขายหรืออยูในระหวาง IPO เพ่ือการจดทะเบียน

ซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย สำหรับผูลงทุนทั่วไปของ 
SET หรือของตลาดซื้อขายหลักทรพัยตางประเทศ (แตไมรวมถึง
หนวยดังกลาวที่อยูระหวางดำเนินการแกไขเหตุท่ีอาจทำใหมี
การเพิกถอนหนวยดังกลาวออกจาก การซื้อขายใน SET หรือใน
ตลาดซื้อขายหลักทรพัยตางประเทศ)  

6.7.2  เปนหนวยของกองทุนที่ไมไดมีลักษณะกระจาย การลงทุนใน
กิจการโครงสรางพ้ืนฐาน อสังหาริมทรัพย หรือสิทธิการเชา 
แลวแตกรณี  (diversified fund) ตามแนวทางท่ีสำนักงาน
กำหนด 

6.8  หนวย private equity ที่จดทะเบียนซื้อขายหรืออยูใน ระหวาง IPO 
เพื่อการจดทะเบียนซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพยสำหรับผูลงทุน
ทั่วไปของ SET หรือของตลาดซื้อขายหลักทรัพยตางประเทศ (แตไม
รวมถึงหนวย private equity ที่อยูระหวางดำเนินการแกไขเหตุที่อาจ
ทำใหมีการเพิกถอนหนวยดังกลาวออกจากการซื้อขายใน SET หรือใน
ตลาดซื้อขายหลักทรัพยตางประเทศ) 

7 ทรพัยสินอื่นนอกเหนือจากที่ระบุในขอ 1 - ขอ 6 (SIP) รวมกันไมเกิน 5% 

 
สวนที่ 2 : อัตราสวนการลงทุนท่ีคำนวณตามกลุมกจิการ (group limit)* 

ขอ ประเภททรัพยสิน อตัราสวน (% ของ NAV) 

1 การลงทุนในทรัพยสินของบริษัททุกบริษัทท่ีอยูในกลุมกิจการเดียวกัน
หรือการเขาเปนคูสัญญาในธุรกรรมทางการเงนิกับบริษัทดังกลาว  
 

ไมเกินอัตราใดอัตราหนึ่งดังนี้ แลวแตอัตราใดจะสูง
กวา 
(1) 25% หรือ 
(2) น้ำหนักของทรัพยสินท่ีลงทนุในbenchmark + 

10%  

* หมายเหตุ : ในกรณเีปนทรพัยสินดังนี้ ไมมีขอกำหนดเก่ียวกับ group limit  
                      1. เงนิฝากหรือตราสารเทียบเทาเงนิฝากเพ่ือการดำเนินงานของ MF  
                      2. derivatives on organized exchange 
 
สวนที่ 3 : อตัราสวนการลงทุนท่ีคำนวณตามประเภททรัพยสิน (product limit)** 

ขอ ประเภททรัพยสิน อัตราสวน (% ของ NAV) 

1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเทาเงินฝาก B/E หรือ P/N ที่นิติบุคคลตาม
กฎหมายไทย (ไมรวมถึงสาขาในตางประเทศของนิติบุคคลดังกลาว) เปนผู
ออก ผูสั่งจาย หรือคูสัญญา ดังนี้ 

1.1  ธนาคารหรือสถาบันการเงินท่ีมีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น 

- รวมกันไมเกิน 45% เฉลี่ยในรอบปบัญชี 
เวนแตเปน MF ที่มีอายุโครงการ < 1 ป  
  ใหเฉลี่ยตามรอบอายุกองทุน 

- อัตราขางตนไมใชกับ MF ที่อายุกองทุน  
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ขอ ประเภททรัพยสิน อัตราสวน (% ของ NAV) 

1.2  ธพ. 

1.3  บง. 

1.4  บค. 

1.5  บรรษัทตลาดรองสินเช่ือที่อยูอาศัย 

(ไมรวมถึงทรัพยสินท่ี MF ไดรับโอนกรรมสิทธิ์มาจากคูสัญญาตาม 
reverse repo หรือ securities lending หรือ derivatives) 

  คงเหลือ ≤ 6 เดือน  ทั้งนี้ เฉพาะ MF ที่มี 
  อายุโครงการ ≥ 1 ป  

 

 

2 

  

ทรัพยสนิดังน้ี 

2.1  B/E หรือ P/N ท่ีมีเงื่อนไขหามเปลี่ยนมือแต MF ไดดำเนินการใหมี
การรับโอนสิทธิเรียกรองในตราสารได ตามวิธีการที่กฎหมายกำหนด 
หรือมีเงื่อนไขให MF สามารถขายคืนผูออกตราสารได2.2  SN (แต
ไมรวมถึง SN ซึ่งจดทะเบียนกับ TBMA และมีการเสนอขายตาม
หลักเกณฑที่กำหนดไวในประกาศ คณะกรรมการกำกับตลาดทุนวา
ดวยการขออนญุาต และการอนญุาตใหเสนอขายตราสารหน้ีที่ออกใหม) 

2.2  เงินฝากหรือตราสารเทียบเทาเงินฝากที่มีระยะเวลาการฝากเกิน 12 
เดอืน  

2.3  total SIP ตามขอ 5 ของสวนน้ี 

รวมกันไมเกิน 25% 

 

3 reverse repo ไมเกิน 25% 

4 securities lending   ไมเกิน 25% 

5 total SIP ซึ่งไดแก ทรัพยสินตามขอ 7 ในตอนที่ 1.1 : อัตราสวนการ
ลงทุนสำหรับ MF ทั่วไป ของสวนที่ 1 : อัตราสวนการลงทุนท่ีคำนวณ
ตามผูออกทรัพยสินหรือคูสัญญา (single entity limit)  แตไมรวมถึงตรา
สารหนี้ ตราสารก่ึงหนี้ก่ึงทุน SN ศุกูก หรือตราสาร Basel III ที่มีลักษณะ
ครบถวนดังนี้ 

5.1  มีลั กษณะตาม 6.4.3 และ 6.4.4 ของขอ 6 ในตอนที่  1.1 :       
อัตราสวนการลงทุนสำหรับ MF ทั่วไป ของสวนที่ 1 :อัตราสวนการ
ลงทุนที่คำนวณตามผูออกทรัพยสิน หรือคูสัญญา (single entity 
limit) 

5 .2  มี  credit rating อยู ใน ระดั บต่ ำกว า investment grade หรื อ 
ไมมี credit rating 

รวมกันไมเกิน 15% 

 

6 derivatives ดังน้ี 

6.1  การเขาทำธุรกรรม derivatives ที่มีวัตถุประสงคเพ่ือการลดความ
เสี่ยง (hedging) 

ไมเกินมลูคาความเสี่ยงท่ีมีอยู 

** หมายเหตุ : สำหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเทาเงนิฝากเพ่ือการดำเนินงานของกองทุนไมมีขอกำหนดเกี่ยวกับ product 
limit 
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สวนท่ี 4 : อตัราสวนการลงทุนที่คำนวณตามความมีสวนไดเสียในกิจการที่ลงทุน (concentration limit) 

ขอ ประเภททรัพยสิน อตัราสวน  

1 หุนของบรษิัทรายใดรายหนึ่ง ทุก MF รวมกันภายใตการจัดการของ บลจ. รายเดียวกันตองมีจำนวนหุนของ
บริษัทรวมกัน < 25% ของจำนวนสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทนั้น 

2 ตราสารหนี้ ตราสารก่ึงหนี้ก่ึงทนุตราสาร 
Basel III และศุกูกของผูออกรายใดรายหนึ่ง 
(ไมรวมถึงตราสารหนีภ้าครัฐไทยหรือตรา
สารหนีภ้าครัฐตางประเทศ) 

 

2.1  ไมเกิน 1 ใน 3 ของมูลคาหน้ีสินทางการเงิน (financial liability)*ของผูออก
ตราสารรายนั้น ตามที่เปดเผยไวในงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี
ลาสุด ท้ังนี้ ในกรณี ท่ีผูออกตราสารมีหนี้สินทางการเงินท่ีออกใหมกอน
ครบรอบระยะเวลาบัญชีถัดไปและยังไมปรากฏในงบการเงินลาสุด บลจ. 
อาจนำมูลคาหนี้สินทางการเงินดังกลาวมารวมกับมูลคาหนี้สินทางการเงิน
ตามงบการเงินลาสุดดวยก็ไดโดยขอมูลหนี้สินทางการเงินนั้นจะตองเปน
ขอมูลที่มีการเผยแพรเปนการทั่วไป และในกรณีที่ผูออกตราสารไมมีหนี้สิน
ทางการเงินตามที่เปดเผยไวในงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีลาสุด** 
ใหใชอัตราสวนไมเกิน 1 ใน 3ของมูลคาการออกและเสนอขายตราสารตาม
ขอนี้ของผูออกรายนั้นเปนรายครั้ง เวนแตในกรณีที่ผูออกตราสารไดมีการยื่น
แบบ filing ในลักษณ ะเปนโครงการ (bond issuance program) ให
พจิารณาเปนรายโครงการ 

2.2  ในกรณีท่ีกองทุนลงทุนในตราสารตามขอนี้โดยเปนตราสารที่ออกใหมและมี 
credit rating อยู ในระดับต่ำกวา investment grade หรือไมมี  credit 
rating ให บลจ. ลงทุนเพ่ือกองทุนภายใต การจัดการของ บลจ. รายเดียวกัน
รวมกันไมเกิน 1 ใน 3 ของมูลคาการออกและเสนอขายตราสารดังกลาวเปน
รายครั้ง เวนแตกรณีท่ีผูออกตราสารไดมีการยื่นแบบ filing ในลักษณะเปน
โครงการ (bond issuance program) ใหพิจารณาเปนรายโครงการ 

(อัตราสวนตาม 2.2 ไมใชกับกรณีเปนตราสารท่ีออกโดยบุคคลดังน้ี  

1. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายวาดวยธุรกิจสถาบันการเงิน 

2. ธนาคารออมสิน 

3. ธนาคารอาคารสงเคราะห 

4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร 

5. บรรษัทตลาดรองสินเช่ือที่อยูอาศัย 

6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย  

7. ธนาคารเพื่อการสงออกและนำเขาแหงประเทศไทย  

8. ธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย 

9. บล. 

10. สถาบันการเงินระหวางประเทศท่ีประเทศไทยเปนสมาชิก 

11. สถาบันการเงินตางประเทศที่มีลักษณะทำนองเดียวกับบุคคลตาม 1. – 
9.) 

3 หนวย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง - ไมเกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหนวย CIS ทั้งหมดของ MF หรือ 

   กองทุน CIS ตางประเทศ ท่ีออกหนวยนั้น   

- อัตราขางตนไมใชกับการลงทุนดังนี ้
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ขอ ประเภททรัพยสิน อตัราสวน  

(1)  การลงทุนในหนวย CIS ของกองทุนที่มีลักษณะครบถวนดังนี้  
โดยไดรับความเห็นชอบจากสำนักงาน            

(1.1)  มีขนาดเล็ก 

(1.2)  จัดตั้งข้ึนใหมโดยมีอายุไมเกิน 2 ป 

(1.3)  เสนอขายตอผูลงทุนในวงกวาง    

4 หนวย infra ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง ไมเกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหนวย infra ทั้งหมดของกองทุน infra ที่ออกหนวย
นั้น  เวนแตเปนหนวย infra ของกองทุนที่มีลักษณะครบถวนดังนี้ โดยไดรับ
ความเห็นชอบจากสำนักงาน 

(1)  มีขนาดเล็ก  

(2)  จัดตั้งข้ึนใหมโดยมีอายุไมเกิน 2 ป 

(3)  เสนอขายตอผูลงทุนในวงกวาง 

5 หนวย property ของกองทุนใด 
กองทุนหนึ่ง 

ไมเกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหนวย property ทั้งหมดของกองทุน property ที่
ออกหนวยนั้น  เวนแตเปนหนวย property ของกองทุนที่มีลักษณะครบถวน
ดังนี ้โดยไดรับความเห็นชอบจากสำนักงาน 

(1)  มขีนาดเล็ก  

(2)  จัดตั้งข้ึนใหมโดยมีอายุไมเกิน 2 ป 

(3)  เสนอขายตอผูลงทนุในวงกวาง 

6 หนวย private equity ไมเกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหนวย private equity ทั้งหมดของกองทุน private 
equity  

หมายเหตุ : 

* หนี้สินทางการเงิน (financial liability) ใหพิจารณาตามมาตรฐานการบัญชีที่ผูออกตราสารดังกลาวไดจัดทำงบการเงินตาม
มาตรฐานการบัญชีนั้น โดยเปนมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กำหนดโดยคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชีตาม
กฎหมายวาดวยวิชาชีพบัญชี หรือมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเปนที่ยอมรับในระดับสากล เชน International Financial 
Reporting Standards (IFRS)หรือ United States Generally Accepted Accounting Principle (US GAAP) เปนตน 

** รวมถึงกรณียังไมครบกำหนดการจัดทำงบการเงนิในครั้งแรกของผูออกตราสาร 

ทั้งนี้ การคำนวณสัดสวนตามนโยบายการลงทุนและอัตราสวนการลงทุน ใหเปนไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนวา

ดวยการลงทุนของกองทุน และ/หรือ ที่แกไขเพ่ิมเติม 
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คาใชจายทีเ่รียกเก็บจากกองทุนรวม 

1. คาธรรมเนียมและคาใชจายรวมท้ังหมดท่ีประมาณการได ป 2563 ป 2564 ป 2565

 ● คาธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) ไมเกินรอยละ 2.50 1.33769 1.33769 1.37074

 ● คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน (Trustee Fee) ไมเกินรอยละ 0.10 0.02140 0.02140 0.02140

 ● คาธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee) ไมเกินรอยละ 1.50 1.07015 1.11149 1.17797

 ● คาท่ีปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee) ไมมี ไมมี ไมมี

 ● คาใชจายอื่นๆ : - ไมเกินรอยละ 1.90 0.06027 0.11145 0.06229

   - คาโฆษณาประชาสัมพันธ ไมเกินรอยละ 0.54 ไมมี ไมมี ไมมี

- คาสอบบัญชี (Audit Fee) 0.02574 0.02434 0.02151

- คาจัดต้ังและจดทะเบียนกองทนุ (Setup and Registered Fund) 0.02861 0.02699 0.00189

- คาใชจายในการจัดทํา จัดพิมพรายงานถึงผูถือหนวย 0.00369 0.00282 0.00000

- คาใชจายอื่นๆ ในการดําเนนิโครงการ  (Others Operating  Expense) 0.00223 0.05730 0.03889

2. คาธรรมเนียมและคาใชจายรวมท่ีประมาณการไมได

   - ไมมี ไมมี ไมมี ไมมี

รวมคาใชจายท้ังหมด ไมเกินรอยละ 6.00 2.48951 2.58203 2.63240

คาใชจายในการซื้อขายหลักทรัพย 1.59620 1.06111 2.21116

รายการท่ีเรียกเก็บ
รอยละของมูลคาทรัพยสินท้ังหมดของกองทุนตอป

ตามโครงการ
เรียกเก็บจริง

ไมมี

จายตามจริง

จายตามจริง

จายตามจริง

จายตามจริง

จายตามจริง

จายตามจริง

 
 

หมายเหตุ :  
 1)  คาธรรมเนียมและคาใชจายตาง ๆ รวมภาษีมูลคาเพ่ิม หรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่ืนใด (ถามี) แตยังไมรวมคา นายหนาซื้อ 

ขายหลักทรัพยและคาธรรมเนียมตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการซือ้ขายหลักทรัพย 
        2)  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการท่ีจะปรับเพ่ิมอัตราคาธรรมเนียมหรือคาใชจายขางตนโดยไมถือวาเปนการแกไข เพ่ิมเติม

โครงการจดัการในอัตราไมเกินรอยละ 5 ของอัตราคาธรรมเนียมหรือคาใชจาย ทั้งน้ี เปนไปตามท่ีระบไุวในรายละเอียดโครงการ
และตามหลักเกณฑท่ีสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด 

     3)  คาธรรมเนียมคาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม เม่ือรวมกันทั้งหมดแลวตองไมเกินอัตรารอยละ 6.00 ตอป ของมูลคา
ทรัพยสินสุทธิของกองทนุรวม  

* ท้ังน้ี คาธรรมเนียมการจัดการดังกลาว รวมถึงคาใชจายในการชําระเบี้ยประกันชีวิตและสุขภาพ ซึ่งประมาณการอัตราสวนคาเบ้ียประกันตอ

คาธรรมเนียมการจัดการเบื้องตน ประมาณรอยละ 97.33 ของคาธรรมเนียมการจัดการที่เก็บจริง ทั้งนี้ อัตราสวนดังกลาวคำนวณจากการ

ประมาณการจำนวนผูถือหนวยลงทุน มูลคาเงินลงทุน ระยะเวลาการถือครองหนวยลงทุน และ คาเบ้ียประกันจาย ทำใหอัตราสวนดังกลาวอาจ

เปลี่ยนแปลงได ตามจำนวนผูถือหนวยลงทุนและคาเบ้ียประกันที่จายจริงในอนาคต โดยเปนไปตามหลกัเกณฑและเงื่อนไขในหนังสือชี้ชวนสวน

โครงการ 

 

 

 

 

 

ตารางคาธรรมเนียม เงินตอบแทน และคาใชจายทั้งหมดที่เรียกเกบ็จากกองทุนรวม และผูถือหนวยลงทุน 
สำหรับรอบระยะเวลาต้ังแตวันท่ี 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 
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ขอมูลอื่น ๆ 

คาใชจายที่เรียกเก็บจากผูถอืหนวยลงทุน 

รายการที่เรียกเก็บ รอยละของมูลคาซื้อขาย 
อัตราตาม 
โครงการ 

เรียกเก็บจริง 
ป 2563 

เรียกเก็บจริง 
ป 2564 

เรียกเก็บจรงิ 
ป 2565 

 คาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุน  
    (Front-end-fee) 

2.50 1.00 1.00 1.00 

 คาธรรมเนียมการรับซื้อคืนหนวยลงทุน  
    (Back-end fee) 

2.50 ยกเวน ยกเวน ยกเวน 

 คาธรรมเนียมการสับเปล่ียนหนวยลงทุน  
(Switching fee) 
- คาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเขา 
- คาธรรมเนียมการสับเปล่ียนออก 

 
 

2.50 
2.50 

 
 

1.00 
ยกเวน 

 
 

1.00 
ยกเวน 

 
 

1.00 
ยกเวน 

 คาธรรมเนียมการโอนหนวยลงทุน 
อัตราตามท่ีนาย

ทะเบียนเรียกเก็บ 
200 บาท       
ตอรายการ 

200 บาท       
ตอรายการ 

200 บาท       
ตอรายการ 

หมายเหตุ :  
 1)  คาธรรมเนยีมดงักลาวขางตนเปนอัตราที่รวมภาษีมูลคาเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่ืนใดในทำนองเดยีวกัน (ถามี) 
   2)  อาจเรียกเก็บจากผูลงทุนแตละกลุมหรือแตละรายไมเทากัน ขึ้นอยูกับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ 
   3)  กรณีสับเปลี่ยนหนวยลงทุน บริษัทจัดการอาจยกเวนไมเรียกเก็บคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนสำหรับการ 

สับเปล่ียนหนวยลงทุนระหวางกองทุนรวมภายใตการจัดการของบริษัทจัดการ แตจะมีการเรียกเก็บคาธรรมเนียมการขาย
และรับซือ้คืนหนวยลงทุนตามอัตราที่บริษัทจัดการกำหนด 

 

 

 

 นโยบายการจายเงินปนผล 

ชนิดจายเงนิปนผล  : จาย ไมเกินปละ 12 ครั้ง 

ชนิดสะสมมูลคา  : ไมจาย 

1. หลักเกณฑการจายเงินปนผล : 

กองทุนจะพิจารณาจายเงินปนผลไมเกินปละ 12 ครั้ง โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานสิ้นสุดตามชวงเวลาที่บริษัทจัดการ
เห็นสมควร จากกำไรสะสม หรือกำไรสุทธิในงวดบัญชีที่จะจายเงินปนผล แลวแตกรณี และการจายเงินปนผลดังกลาวจะตองไม
ทำใหกองทุนรวมมีผลขาดทุนสะสมเพิ่มข้ึนในงวดที่มีการจายเงินปนผลนั้น 
การพิจารณาจายเงินปนผลจะขึ้นอยูกับดุลยพินิจของบรษิัทจัดการ 
ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะถือปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด และตามที่บริษัท
จัดการเห็นสมควร 
บรษิทัจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะพิจารณาแกไขเพิ่มเตมิรายละเอียดโครงการที่เก่ียวของกับการจายเงินปนผลของกองทุนในอนาคต 

2. กำหนดเวลา วิธีการ และขอจำกัดในการจายเงินปนผลแกผูถือหนวยลงทุน :  

ในกรณีทีบ่ริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาใหมีการจายเงินปนผลของกองทุนรวมใด ใหบรษิทัเปดเผยขอมูลเก่ียวกับการจายเงิน
ปนผล วันปดทะเบียนผูถือหนวยลงทุนเพ่ือการจายเงินปนผล และอัตราเงินปนผลของกองทุนรวมดังกลาว ดวยวิธีการที่
เหมาะสมดังตอไปนี้ 
(1)  เปดเผยขอมูลในลักษณะที่ผูลงทุนท่ัวไปสามารถทราบได  เวนแตเปนกองทุนรวมเพื่อผูลงทุนประเภทสถาบัน 

(2)  แจงผูดูแลผลประโยชน และผูถือหนวยลงทุนที่มีชื่ออยูในทะเบียนผูถือหนวยลงทุน รวมถึงผูถือหนวยลงทุนที่ถือหนวยลงทุน
ชนิดไมระบุชือ่ผูถือเม่ือไดรับการรองขอ 
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บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่อาจจายเงินปนผลใหผูถือหนวยลงทุนของหนวยลงทุนชนิดจายเงนิปนผล ดวยวิธีการที่ตางกันสำหรับ
หนวยลงทุนของหนวยลงทุนชนิดจายเงินปนผลที่ขายในชวงเวลาที่ตางกันได โดยไดรับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. กอน
ดำเนินการจายเงินปนผลในแตละครั้ง และจะถือปฏิบัติเพ่ิมเติมตามหลักเกณฑและวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศกำหนด 

ในกรณีผูถือหนวยลงทุนไมใชสิทธิขอรับเงินปนผลจำนวนใดภายในอายุความใชสิทธิเรียกรองตามประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย บรษิัทจัดการจะไมนำเงินปนผลจำนวนดังกลาวไปใชเพื่อการอื่นใด นอกจากเพ่ือประโยชนของหนวยลงทุนของกองทุน
เปดนั้น 
 

 ระดับความเสี่ยงของกองทุนรวม 

 

 

 ดัชนีชี้วัด/อางอิง (Benchmark) : 
กองทุนนี้จะเปรียบเทียบดัชนีตัวชี้วัดกับดัชนีผลตอบแทนรวม SET High Dividend 30 Index (SETHD Total Return Index) 

หมายเหตุ 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดในการเปรียบเทียบตามที่บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม ซึ่งอยูภายใต
กรอบนโยบายการลงทุนท่ีกำหนด โดยบริษัทจัดการจะเปดเผยขอมูลและแจงใหผูลงทุนทราบลวงหนาอยางชัดเจนถึงวันที่มีการ
เปลี่ยนตัวช้ีวัด คำอธิบายเก่ียวกับตัวช้ีวัด และเหตุผลในการเปลี่ยนตัวช้ีวัดดังกลาวผานการลงประกาศในเว็บไซตของบริษัท
จัดการ ภายในเวลาที่ผูลงทุนสามารถใชประโยชนจากขอมูลในการตัดสินใจลงทุนได 

อยางไรก็ตาม ในกรณีการเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดเพื่อใหเปนไปตามประกาศ เงื่อนไขและขอกำหนดของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน 
และ/หรือ ประกาศ ขอกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี่ยวกับมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวม 
และ/หรือ การเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดในการใชเปรยีบเทียบในกรณีท่ีผูออกตัวดัชนีของตัวชี้วัดไมไดจัดทำหรือเปดเผยขอมูล/อัตรา
ดังกลาวอีกตอไป โดยบริษัทบริษัทจัดการจะแจงเปลี่ยนแปลงดังกลาวผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนาผานการประกาศในเว็บไซต
ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที่ผูลงทุนสามารถใชประโยชนจากขอมูลการตัดสินใจลงทุนได 

1) วิธีการขายหนวยลงทุน 

ขอกำหนด : 

 มูลคาขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งแรก  

o ชนดิสะสมมลูคา (ชื่อยอ : LHEQDPLUS-A) : ไมกำหนด 

o ชนดิจายเงินปนผล (ช่ือยอ : LHEQDPLUS-D) : ไมกำหนด 
 

 มูลคาขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งถัดไป 

o ชนดิสะสมมลูคา (ชื่อยอ : LHEQDPLUS-A) : ไมกำหนด 

o ชนดิจายเงินปนผล (ช่ือยอ : LHEQDPLUS-D) : ไมกำหนด 

 ชวงภายหลังการเสนอขายครั้งแรก (Post IPO) : ผูลงทุนสามารถสั่งซื้อไดท่ีบริษัทจัดการ หรอืผูสนับสนุนการขายหรือรับ
ซื้อคืนหนวยลงทนุที่ไดรับการแตงตั้งจากบริษทัจัดการ ทุกวันทำการขายหนวยลงทุน (วันทำการที่บริษัทจัดการเปดรับคำสั่ง
ซือ้หนวยลงทุน) ตั้งแตเวลา 8.30 – 15.30 น.   
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 ในการซื้อหนวยลงทุน ผูสั่ งซื้อหนวยลงทุน/ผูถือหนวยลงทุน จะตองชำระเงินคาซื้อครั้งเดียวเต็มจำนวนที่สั่ งซื้อ  
โดยชำระเปน เงินโอน เช็ค ดราฟต หรือวิธีอ่ืนใดที่บริษัทจัดการยอมรับ โดยผูสั่งซื้อจะตองลงวันที่ตามวันท่ีที่สั่งซื้อและขีด
ครอมเฉพาะสั่งจายในนาม “บลจ. แลนด แอนด เฮาส จำกัด เพื่อจองซื้อหนวยลงทุน” โดยระบุชื่อ ที่อยูและหมายเลข
โทรศัพทของผูสั่งซื้อลงบนดานหลังของเช็คเพ่ือความสะดวกในการตดิตอและเพื่อผลประโยชนของผูสั่งซือ้หนวยลงทุน 

 รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายคร้ังแรก : 

- วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวน ใบคำสั่งซื้อหนวยลงทุน ใบคำขอเปดบัญชีกองทุน  

ผูสนใจลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนสามารถติดตอขอรับหนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูลสำคัญ หนังสือชี้ชวน
สวนขอมูลโครงการ ใบคำขอเปดบัญชีกองทุน ใบคำสั่งซื้อหนวยลงทุน ไดที่บริษัทจัดการ ตามวัน เวลา ทำการ
ตามปกติของบริษัทจัดการ ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ผูจัดจำหนาย (ถามี) หรือตัวแทน (ถามี)  

สำหรับผูลงทุนที่ยังไมเคยมีบัญชีกองทุน จะตองเปดบัญชีกองทุน โดยกรอกรายละเอียดและขอความตาง ๆ ในคำขอเปด
บัญชีกองทนุพรอมแนบเอกสารหลักฐานในการขอเปดบัญชีกองทุน 

-  วันและเวลาทำการเสนอขายหนวยลงทุนภายหลังการเสนอขายคร้ังแรก 

บริษัทจัดการจะกำหนดวันเริ่มรับคำสั่งซื้อหนวยลงทุนภายใน 15 วันทำการนับตั้งแตวันจดทะเบียนกองทรัพยสินเปน
กองทุนรวมโดยบริษัทจัดการจะประกาศวันที่เปนวันทำการซื้อขายหนวยลงทุนใหทราบลวงหนา โดยปดประกาศ ณ 
สำนักงานของบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน และบนเว็บไซตของบริษัทจัดการ 

บริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหนวยลงทุนจะรับคำสั่งซื้อหนวยลงทุนทุกวันทำการซื้อหนวย
ลงทุนจากผูถือหนวยลงทุน ตั้งแตเวลาเริ่มทำการของบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายและรบัซื้อคืนหนวยลงทุน 
(ถามี) จนถึงเวลา 15.30 น. ณ บริษัทจัดการ หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน โดยผูสนใจกรอกใบคำสั่งซื้อให
ครบถวนและแนบเอกสารหลักฐานในการซื้อหนวยลงทุน พรอมชำระเงินคาซื้อหนวยลงทุน รวมถึงชุดเปดบัญชี
กองทุน (กรณีที่ยังไมเคยเปดบัญชีกองทุน)   

การสงคำสั่งซื้อหนวยลงทุนภายหลังเวลา 15.30 น. ใหถือวาเปนการสั่งซื้อหนวยลงทุนในวันทำการท่ีกำหนดใหเปน
วันทำการซื้อถัดไป 

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงวัน เวลา และวิธีการ การรับคำสั่งซื้อหนวยลงทุนดังกลาว ตามที่
บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะแจงใหผูถือหนวยทราบลวงหนา โดยประกาศ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือ
ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) ทั้งนี้ เปนไปเพ่ือความเหมาะสม หรือเพ่ือประโยชนแกกองทุนรวม 

ในกรณีที่วันดังกลาวตรงกับวันหยุดทำการ และ/หรือวันที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือหนวยงานอ่ืนใดทีม่ี
อำนาจตามกฎหมายที่เก่ียวของมีคำสั่งใหเปนวันหยุดทำการซื้อขาย แมอาจเปนวันที่บริษัทจัดการกำหนดใหเปนวันรับคำ
สั่งซื้อหนวยลงทนุก็ตาม บรษิัทจัดการจะเลื่อนวันรับคำสั่งซื้อหนวยลงทุนเปนวันทำการถัดไป 

  - วิธีการซื้อและชำระเงินคาซื้อหนวยลงทุน  

วิธีการซ้ือหนวยลงทุนผานบริษัทจัดการและผูสนับสนนุการขายหรือรับซื้อคืน 

(1)  ผูสั่งซื้อหนวยลงทุนแตละรายสามารถสั่งซื้อหนวยลงทุนไดที่บริษัทจัดการ ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน  
ผูจัดจำหนาย (ถามี) หรือตัวแทน (ถามี) หรือระบบอินเทอรเน็ต (Internet) ไดตามวันและเวลาระบุไวในหนังสือช้ี
ชวน โดยจะตองสั่งซื้อหนวยลงทุนเปนมูลคาไมต่ำกวาที่ระบุไวในหนังสือชี้ชวน ซึ่งเปนมูลคาท่ีรวมคาธรรมเนียมการ
ขายหนวยลงทุนแลว (ถามี)  

(2) ผูสั่งซื้อจะตองชำระเงินคาซื้อหนวยลงทุนและคาธรรมเนียมทั้งจำนวนใหแกบริษัทจัดการ ผูสนับสนุนการขาย
หรือรับซื้อคนื ผูจัดจำหนาย (ถามี) หรือตัวแทน (ถามี) และกรอกรายละเอียดตางๆ ในใบคำขอเปดบัญชีกองทุน 
และใบคำสั่งซื้อหนวยลงทุนใหถูกตองครบถวนชัดเจน 

(3) สำหรับผูสั่งซื้อหนวยลงทุนที่ยังไมเคยมีบัญชีกองทุน และ/หรือ บัญชีผูถือหนวยลงทุน กับบริษัทจัดการ จะตอง
เปดบัญชีกองทนุ และ/หรือบัญชีผูถือหนวยลงทุนกอน 
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(4) ผูสั่งซื้อหนวยลงทุนสามารถชำระเงินคาซื้อหนวยลงทนุ โดยชำระเปน เงินโอน เช็ค ดราฟต หรือวิธีอ่ืนใดท่ีบริษัท
จัดการยอมรับ โดยผูสั่งซื้อจะตองลงวันท่ีตามวันที่ที่สั่งซื้อและขีดครอมเฉพาะสั่งจายในนาม “บลจ. แลนด 
แอนด เฮาส จำกัด เพ่ือจองซื้อหนวยลงทุน” โดยระบุชื่อ ที่อยูและหมายเลขโทรศัพทของผูสั่งซื้อลงบนดานหลัง
ของเช็คเพื่อความสะดวกในการติดตอและเพ่ือผลประโยชนของผูสั่งซื้อหนวยลงทุน เปนบัญชีกระแสรายวัน มี
ดังตอไปนี้ 

บัญชธีนาคาร สาขาธนาคาร เลขที่บัญชี 
ธนาคารแลนด แอนด เฮาส จำกดั (มหาชน) สำนักลมุพิน ี เลขที่บัญช ี889-1-01361-5 
ธนาคารไทยพาณิชย จำกัด (มหาชน) สาขาอาคารคิวเฮาส ลมุพิน ี เลขที่บัญชี 227-3-01446-6 
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสวนพลู เลขที่บัญช ี064-1-06608-7 
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สาขาคิวเฮาส ลุมพินี เลขที่บัญชี 539-0-00105-5 
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาสวนพลู เลขที่บัญชี 200-3-03485-3 
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสวนพลู เลขที่บัญช ี492-6-00046-6 
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) อาคารสาทร ซิตี ้ เลขที่บัญช ี004-1-10428-2 
ธนาคาร ยูโอบี จำกดั (มหาชน) อาคารไทยวา เลขที่บัญชี 794-3-63067-8 
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกดั (มหาชน) สำนักสลีม เลขที่บัญชี 800-0-22888-4 
ธนาคารเกียรตินาคิน จำกดั (มหาชน) สำนักงานใหญ เลขที่บัญชี 100-0-00251-3 
ธนาคารทสิโก จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ เลขที่บัญชี 0001-114-005064-7 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบัญชีดังกลาว โดยไมถือเปนการแกไขเพิ่มเติมโครงการโดยจะปด
ประกาศ ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการและสถานที่ติดตอของผูสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหนวยลงทุน 

(5)  หลังจากที่บริษัทจัดการ ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ผูจัดจำหนาย (ถามี) หรือตัวแทน (ถามี) ไดรบัการสั่งซื้อหนวย
ลงทุน พรอมทั้งเงินคาซื้อหนวยลงทุนจากผูสั่งซื้อแลว บริษัทจัดการ ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) ผูจัด
จำหนาย (ถามี) หรือตัวแทน (ถามี) จะออกสำเนาใบคำสั่งซื้อหนวยลงทุนใหแกผูสั่งซือ้ไวเปนหลักฐาน 

(6) ในกรณทีีผู่สั่งซื้อหนวยลงทุนชำระเงนิคาซื้อหนวยลงทุนเปนเชค็ หรือดราฟต ซึ่งไมสามารถเรยีกเก็บเงินไดในวันที่สั่งซื้อ 
ไมวาดวยเหตุใดก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสทิธิทีจ่ะระงบัการขายหนวยลงทนุใหกับผูสั่งทำการซื้อนั้น 

(7) นายทะเบียนหนวยลงทุนจะจัดสงหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุนของผูสั่งซื้อหนวยลงทุนทางไปรษณียภายใน 7 
วันทำการ นับแตวันถัดจากวันคำนวณมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน และราคาหนวยลงทุน 

ทั้งน้ี สิทธิในหนวยลงทุนของผูสั่งซื้อหนวยลงทุนจะเกิดขึ้นตอเมื่อนายทะเบียนหนวยลงทุนไดบันทึกรายการ
สั่งซื้อหนวยลงทุนในทะเบียนผูถือหนวยลงทุนแลว 

(8) ในการชำระเงินคาซื้อหนวยลงทุน ผูสั่งซื้อหนวยลงทุนจะตองชำระคาหนวยลงทุนดวยเงินจนเต็มจำนวน จะหัก
ลบหนีกั้บบรษิัทจัดการไมได เวนแตผูถือหนวยลงทุนขายคืนหนวยลงทุนของกองทุนรวมหนึ่งเพ่ือซื้อหนวยลงทุน
ของกองทุนรวมนี้ที่บริษัทจัดการเปนผูรับผิดชอบดำเนินการ บริษัทจัดการอาจจะดำเนินการใหมีการหักลบกลบ
หนี้กันก็ได 

(9) ผูสั่งซื้อหนวยลงทุนที่ไดทำการสั่งซื้อหนวยลงทุน และไดชำระเงินคาซื้อหนวยลงทุนเต็มตามจำนวนแลวจะเพิก
ถอนการสั่งซื้อหนวยลงทุน และ/หรือ ขอคืนเงินคาซื้อหนวยลงทุนไมได ยกเวนบริษัทจัดการจะอนุญาตใหเพิก
ถอนได 

(10) การเพิ่มจำนวนหนวยลงทุนที่ขายไดแลว จะกระทำในวันทำการถัดจากวันที่คำนวณราคาขายหนวยลงทุนจำนวน
นัน้ 

(11) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสั่งซื้อหนวยลงทุน ในกรณีท่ีบริษัทจัดการไดพิจารณาแลวเห็นวาการ
สั่งซื้อดังกลาว มีผลกระทบตอการลงทุนของกองทุน หรือตอผูถือหนวยลงทุน หรือตอชื่อเสียง หรือตอความ
รบัผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ โดยไมจำเปนตองแจงใหผูสั่งซื้อหนวยลงทุนทราบลวงหนา 
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- การรับคำสั่งซื้อหนวยลงทุนโดยผานระบบโทรศัพท (บริษัทจัดการจะแจงใหทราบเมื่อเปดใหบริการและเมื่อ 
ไดรับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แลว โดยปดประกาศ ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการและ
ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน 

เมื่อบริษัทจัดการเปดใหใชบริการดังกลาว บริษัทจัดการจะจัดใหมีรายละเอียดหลักเกณฑ เงื่อนไข ขั้นตอน
วิธีการใชบริการ และกำหนดเวลาในการใหบริการใหผูถือหนวยลงทุนทราบและปฏิบัติตาม โดยปดประกาศ ณ ที่
ทำการของบริษัทจัดการ และผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ลวงหนาไมนอยกวา 15 วันกอนเริ่มใหบริการ โดย
จะปดประกาศผานทางเว็บไซตของบริษัทจัดการ 

- การรับคำสั่งซ้ือหนวยลงทุนโดยผานสื่ออเิล็กทรอนิกส (Internet)  
วิธีการขายหนวยลงทุนโดยผานอินเตอรเน็ต (Internet) (บริษัทจัดการจะแจงใหทราบเมื่อเปดใหบริการและเมื่อ
ไดรับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แลว โดยปดประกาศ ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการและ
ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคนื) 
 

เมื่อบริษัทจดัการเปดใหใชบริการดังกลาว บริษัทจัดการจะจดัใหมรีายละเอียดหลักเกณฑ เงื่อนไข ขั้นตอนวิธีการใช
บริการ และกำหนดเวลาในการใหบริการใหผูถือหนวยลงทุนทราบและปฏิบัติตาม โดยปดประกาศ ณ ที่ทำการของ
บริษัทจดัการ และผูสนับสนุการขายหรือรับซื้อคืน ลวงหนาไมนอยกวา 15 วันกอนเริ่มใหบริการโดยจะปดประกาศ
ผานทางเว็บไซตของบริษัทจัดการ 

- การรับคำสั่งซ้ือหนวยลงทุนโดยวิธีการอื่น ๆ  
เพ่ืออำนวยความสะดวกใหแกผูถือหนวยลงทุนในอนาคต บริษัทจัดการอาจเพิ่มเติมวิธีการรับคำสั่งซื้อหนวยลงทุน
โดยวิธีอ่ืน ๆ เชน วิธีการรับคำสั่งซื้อหนวยลงทุนผานเคานเตอรธนาคาร (Bill Payment) บริการธนาคารทาง
โทรศัพท (Telephone Banking) บริการธนาคารทางอิเล็กทรอนิกส (Internet Banking) เครื่องฝากถอนเงิน
อัตโนมัต ิ(Automatic Teller Machine) หรือวิธีการอ่ืนใดอันจะเปนการอำนวยความสะดวกใหแกผูถือหนวยลงทุน
ในอนาคต โดยบริษัทจัดการจะดำเนินการตามเกณฑของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และถือวาไดรับความ
เห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนแลว ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนาไมนอยกวา 15 วัน
กอนเริม่ใหบริการ โดยจะปดประกาศผานทางเว็บไซตของบริษัทจัดการ 

 ราคาขายหนวยลงทนุ 

ผูสนใจลงทุนสามารถสั่งซื้อหนวยลงทุนไดตามราคาขายหนวยลงทุนทีค่ำนวณได ณ สิ้นวันทำการถัดจากวันทำการขาย
หนวยลงทุนนั้น โดยเปนราคาที่ไดรับการรับรองจากผูดูแลผลประโยชนแลว บวกดวยคาธรรมเนียมในการขายหนวย
ลงทนุ (ถามี) 

 เงื่อนไขการขายหนวยลงทุน 

      บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธ และ/หรือ ระงับการสั่งซื้อหนวยลงทุนทั้งหมดหรือบางสวนในกรณีใดกรณี
หนึ่งดังตอไปนี้ 

(1) กรณีท่ีการสั่งซื้อหนวยลงทุนนั้นมีผลทำใหจำนวนหนวยลงทุนของกองทุนเกินกวาจำนวนหนวยลงทุนของ
โครงการตามท่ีไดรับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

(2) กรณีเอกสารหรือขอมูลที่บริษัทจัดการ ไดรับจากผูสั่งซื้อหนวยลงทุนไมถูกตองตามความเปนจริงหรือไม
ครบถวน 

(3) กรณีบริษัทจัดการเกิดขอสงสัยวาการซื้อหนวยลงทุนของผูสั่งซื้อหนวยลงทุนไมโปรงใส เชน อาจเปนการ 
ฟอกเงนิ เปนตน 

(4) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสั่งซ้ือหนวยลงทุนในบางกรณีตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร เชน ใน
กรณีที่บริษัทจัดการเห็นวาเปนประโยชนตอกองทุน หรือผูถือหนวยลงทุน หรือกรณีที่การสั่งซื้อหนวยลงทุนอาจ
กอใหเกิดปญหาในการบริหารกองทุนหรือกอใหเกิดผลเสียหายแกกองทุน เปนตน ทั้งน้ีเพื่อเปนการรักษา
ผลประโยชนของกองทุน ผูถือหนวยลงทุน และชื่อเสียงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายในอนาคตของบริษัท
จัดการเปนหลัก 
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(5) บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะหยุดรับคำสั่งซื้อหนวยลงทุนเปนการชั่วคราวและ/หรือถาวรก็ได ในกรณีท่ีบริษัท
พิจารณาเห็นวาการหยุดรับคำสัง่ซื้อหนวยลงทุนดงักลาวจะเปนประโยชนสูงสุดตอกองทุนและผูถือหนวยลงทุน 
โดยบริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบโดยปดประกาศท่ีสำนักงานของบริษัทจัดการและผูสนับสนุน
การขายและรับซื้อคืนหนวยลงทุน รวมทั้งเผยแพรผานเว็บไซตของบริษัทจัดการ 

        บริษัทจัดการจะถือวาผูถือหนวยลงทุนไดศึกษา เขาใจ และยินดีที่จะปฏิบัติตามนโยบาย รายละเอียด และ วิธีการ
เงื่อนไขตาง ๆ ที่กำหนดในโครงการนี้แลว 

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการแกไขเพ่ิมเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีการจัดการกองทุนรวมเก่ียวกับ
การเปลี่ยนแปลง และ/หรือ เพ่ิมเติม วัน เวลา และวิธีการ การขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน และวิธีปฏิบัติที่เก่ียวของ 
โดยถือวาไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทนุแลว  

 การจัดสรรหนวยลงทุน 

(1) บริษัทจัดการจะจัดสรรหนวยลงทุนใหแกผูสั่งซื้อหนวยลงทุนตามที่สั่งซื้อและไดชำระเงินคาซื้อหนวยลงทุนเต็มตาม
จำนวนแลว ในกรณีที่จำนวนเงนิที่ระบุในคำสั่งซื้อหนวยลงทุนไมตรงกับจำนวนเงินที่บริษัทจัดการไดรับชำระบริษัท
จัดการจะจัดสรรหนวยลงทุนใหตามจำนวนเงินทีไ่ดรับชำระเปนเกณฑ 

ยกเวนในกรณีท่ีการสั่งซื้อหนวยลงทุนนั้นมีผลใหจำนวนหนวยลงทุนของกองทุนเกินกวาจำนวนหนวยลงทุนของ
โครงการตามที่ไดรับอนุมัตจิากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจัดการจะจัดสรรหนวยลงทุนใหแกผูสั่งซื้อโดย
ใชหลักการ “จองซื้อกอนไดกอน” ตามวันที่ไดรบัการสั่งซื้อและเงินคาซือ้หนวยลงทุนเตม็ตามจำนวน ในกรณีท่ีมีการ
สั่งซื้อในวันเดียวกันและมีหนวยลงทุนไมเพียงพอตอการจัดสรร บริษัทจัดการจะจัดสรรตามสัดสวนจำนวนหนวย
ลงทุนท่ีสั่งซ้ือใหแกผูซื้อหนวยลงทุน 

(2) ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาแลวเห็นวาเปนการรักษาผลประโยชนของกองทุน หรือผลประโยชนของผูถือหนวย
ลงทุนหรือช่ือเสียงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหรือไม
จัดสรรหนวยลงทุนแตบางสวนหรือทั้งหมดก็ได โดยไมจำเปนตองแจงใหผูสั่งซื้อหนวยลงทุนทราบลวงหนา 

ทั้งนี้ บรษิัทจัดการขอสงวนสิทธิในการแกไขเพ่ิมเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีการจัดการกองทุนรวมเก่ียวกับการ
เปลี่ยนแปลง และ/หรือ เพ่ิมเติม วัน เวลา และวิธีการ การขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน และวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวของ โดยถือวา
ไดรบัความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนแลว 

2) วิธีรับซื้อคืน   

 มูลคาขั้นต่ำในการขายคืน 

o ชนดิสะสมมลูคา (ชื่อยอ : LHEQDPLUS-A) : ไมกำหนด 

o ชนดิจายเงนิปนผล (ชื่อยอ : LHEQDPLUS-D) : ไมกำหนด 

o จำนวนหนวยลงทุนขัน้ต่ำของการสั่งขายคืน  

o ชนดิสะสมมลูคา (ชื่อยอ : LHEQDPLUS-A) : ไมกำหนด 

o ชนดิจายเงนิปนผล (ช่ือยอ : LHEQDPLUS-D) : ไมกำหนด 

 มูลคาหนวยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ  

o    ชนิดสะสมมูลคา (ช่ือยอ : LHEQDPLUS-A) : ไมกำหนด 

o ชนดิจายเงินปนผล (ช่ือยอ : LHEQDPLUS-D) : ไมกำหนด 
 จำนวนหนวยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ  

o   ชนิดสะสมมลูคา (ชื่อยอ : LHEQDPLUS-A) : ไมกำหนด 

o   ชนิดจายเงินปนผล (ชื่อยอ : LHEQDPLUS-D) : ไมกำหนด 
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 การรับซื้อคืนหนวยลงทุน 
  ชองทางการรับซื้อคนืหนวยลงทุน : 
  - บริษัทจัดการ 
  - ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน 
  - วิธีการอื่น ๆ เพื่อเปนการอำนวยความสะดวกใหผูถือหนวยลงทุนในอนาคต 

  ชองทางการรับซื้อคนืหนวยลงทุน 
- บริษัทจัดการ 

- ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน 
- วิธีการอ่ืน ๆ เพื่อเปนการอำนวยความสะดวกใหผูถือหนวยลงทุนในอนาคต 

  วิธกีารรับซื้อคนืหนวยลงทุน : 

- รับซื้อคืนหนวยลงทุนแบบดุลยพินจิของผูลงทุน 

   รายละเอียดวธิีการรับซื้อคืนหนวยลงทุนเพิ่มเติม 

 กรณีรับซื้อคนืหนวยลงทุนแบบดุลยพินิจของผูลงทุน 

  ชนิดจายเงินปนผล   :  ม ี

      ชนิดสะสมมูลคา     :  มี 

 

- การรับซื้อคืนหนวยลงทุนโดยผานบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคนืหนวยลงทุน 
(1) ผูถือหนวยลงทุนสามารถสั่งขายคืนหนวยลงทุนไดที่บริษัทจัดการและผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนไดทุกวันท่ี 25 ของทุก
เดือน ตั้งแตเวลาเริ่มทำการถึงเวลา 15.30 น. หากวันดังกลาวตรงกับวันปดทำการหรือเปนวันทำการท่ีไมสามารถซื้อขายหนวย
ลงทุนไดใหเลื่อนเปนวันทำการถัดไป หรือเวลาอ่ืนใดที่บริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนจะกำหนดเวลาโดย
จะแจงใหผูลงทุนทราบ โดยใชราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนที่คำนวณได ณ สิ้นวันทำการซื้อขายหนวยลงทุนเปนเกณฑในการ
คำนวณราคารับซื้อคืนหนวยลงทุน ซึ่งเปนราคาที่ไดรับรองจากผูดูแลผลประโยชน 

ทัง้นี ้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงวันและเวลาของวันที่เปดรบัคำสั่งขายคืนหนวยลงทุน ตามท่ีไดแจงไวในหนังสือ
ช้ีชวนเสนอขายหนวยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะทำการปดประกาศใหทราบลวงหนา ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือ
ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน หรือเว็บไซตของบริษัทจัดการ 

(2) ผูถือหนวยลงทุนสามารถสั่งขายคืนหนวยลงทุน โดยสงคำสั่งขายคืน และหลักฐานการขายคืน และกรอกรายละเอียดในใบ
คำสั่งขายคืนหนวยลงทุนใหครบถวน ถูกตอง และชัดเจน โดยระบุจำนวนหนวยลงทุนที่จะขายคืนหรือจำนวนเงินที่ผูถือหนวย
ลงทุนตองการไดรับจากการขายคืนหนวยลงทุนซึ่งบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่รับคำสั่งขายคืนหนวย
ลงทุนจะสงมอบหลักฐานการรับคำสั่งขายคืนหนวยลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทุนไวเปนหลักฐาน 

ทั้งนี้ ผูถือหนวยลงทุนสามารถสงคำสั่งขายคืนหนวยลงทุนผานทางโทรสารได โดยผูถือหนวยตองลงนามในแบบฟอรมขายคืน
หนวยลงทุน พรอมทั้งแนบเอกสารหลักฐานตามที่บริษัทจัดการกำหนด และจะตองปฏิบัติตามเงื่อนไขที่บรษิัทจัดการระบุไวในคำ
ขอใชบริการดังกลาว และผูถือหนวยลงทุนที่ใชบริการซื้อขายหนวยลงทุนผานทางโทรสาร จะตองยอมรับและผูกพันตามเง่ือนไข 
และ/หรือ ที่จะแกไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงในอนาคต ซึ่งรวมถึงการยอมรับความเสี่ยงใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากความ
ขัดของของระบบ 

(3) ในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนระบุจำนวนหนวยลงทุนที่จะขายคืน หรือจำนวนเงินที่ผูถือหนวยลงทุนตองการไดรับจากการขาย
คนืหนวยลงทุนในใบคำสั่งขายคืนหนวยลงทุนมากกวาจำนวนหนวยลงทุนหรือมูลคาหนวยลงทุนหักดวยคาธรรมเนียมการรับซื้อ
คืนหนวยลงทุน (ถามี) ของผูถือหนวยลงทุนที่ปรากฏอยูในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหนวยลงทุน บริษัทจัดการจะถือวา 
ผูถือหนวยลงทุนประสงคที่จะขายคืนหนวยลงทุนทั้งหมดเทาที่ปรากฏอยูในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหนวยลงทุนนั้น 
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(4) นายทะเบียนหนวยลงทุนจะทำการตรวจสอบรายการสั่งขายคืนหนวยลงทุนกับทะเบียนผูถือหนวยลงทุน หากถูกตองนาย
ทะเบียนหนวยลงทุนจะเปนผูยกเลิกหนวยลงทุนดังกลาวพรอมกับออกหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุนสงใหผูถือหนวยลงทุน
ภายใน 7 วันทำการนับตั้งแตวันถัดจากวันคำนวณมูลคาทรัพยสินสุทธิ มลูคาหนวยลงทนุ และราคาหนวยลงทุน  

ทั้งนี้ สิทธิการขายคืนหนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทุนจะเกิดขึ้นตอเม่ือนายทะเบียนหนวยลงทุนไดทำการบันทึกรายการสั่งขาย
คนืหนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทุนในทะเบียนผูถือหนวยลงทุนแลว 

(5) บริษัทจัดการจะดำเนินการใหมีการชำระเงินคาขายคืนหนวยลงทนุภายใน 5 วันทำการ นับตั้งแตวันถัดจากวันคำนวณมูลคา
ทรัพยสนิสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน และราคาหนวยลงทุน  

(6) ในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนไดยื่นคำสั่งขายคืนหนวยลงทุนตอบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน และบริษัท
จัดการยังไมสามารถรับซื้อคืนหนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทุนได โดยอยูในระหวางการดำเนินการของบริษัทจัดการตามขอ 
“การไมขายหรอืรับซื้อคนืหนวยลงทุนตามคำสั่งซื้อหรือขายคืนหนวยลงทุน”  ผูถือหนวยลงทุนอาจขอยกเลิกคำสั่งขายคืนของผู
ถือหนวยลงทุนไดในระหวางวันทำการใดท่ีบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ท่ีผูถือหนวยลงทุนไดยื่นคำสั่งขาย
คืนหนวยลงทุน ทั้งนี้ การยกเลิกคำสั่งขายคืนหนวยลงทุนจะสมบูรณก็ตอเมื่อไดรบัการอนุมัติจากบริษัทจัดการกอนเทานั้น 

(7) การลดจำนวนหนวยลงทุนที่รับซื้อคนืจะกระทำในวันทำการถัดจากวันทำการขายคืนหนวยลงทุนจำนวนนั้น 

- การรับซื้อคนืหนวยลงทุนโดยผานระบบโทรศัพท (บริษัทจัดการจะแจงใหทราบเมื่อเปดใหบริการและเมื่อไดรับความเห็นชอบ
จากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.แลว โดยปดประกาศ ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการและผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน 

เมือ่บรษิัทจัดการเปดใหใชบริการดงักลาว บริษัทจัดการจะจัดใหมีรายละเอียดหลักเกณฑ เงื่อนไข ข้ันตอนวิธีการใชบริการ และ
กำหนดเวลาในการใหบริการใหผูถือหนวยลงทุนทราบและปฏิบัติตาม โดยปดประกาศ ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการ และ 
ผูสนับสนุการขายหรือรับซื้อคืน ลวงหนาไมนอยกวา 15 วันกอนเริ่มใหบริการ โดยจะปดประกาศผานทางเว็บไซตของบริษัท
จัดการ 

- การรับซื้อคืนหนวยลงทุนโดยผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (Internet) (บริษัทจัดการจะแจงใหทราบเมื่อเปดใหบริการและเมื่อ
ไดรับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.แลว โดยปดประกาศ ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการและผูสนับสนุนการ
ขายหรือรับซื้อคืน) 

เมื่อบรษิัทจัดการเปดใหใชบริการดังกลาว บริษัทจัดการจะจัดใหมีรายละเอียดหลักเกณฑ เงื่อนไข ข้ันตอนวิธีการใชบริการ และ
กำหนดเวลาในการใหบริการใหผูถือหนวยลงทุนทราบและปฏิบัติตาม โดยปดประกาศ ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการ และ 
ผูสนับสนุการขายหรือรับซื้อคืน ลวงหนาไมนอยกวา 15 วันกอนเริ่มใหบริการ โดยจะปดประกาศผานทางเว็บไซตของบริษัท
จัดการ 

5. การรบัซื้อคืนหนวยลงทุนโดยวิธีการอื่น ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกใหแกผูถือหนวยลงทนุในอนาคต บริษัทจัดการอาจเพ่ิมเติม
วิธีการรับซื้อคืนหนวยลงทุนโดยวิธีอื่น ๆ เพื่อเปนการอำนวยความสะดวกใหแกผูถือหนวยลงทนุในอนาคต เชน วิธีการรับซื้อคืน
หนวยลงทุนผานเคานเตอรธนาคาร (Bill Payment) บริการธนาคารทางโทรศัพท (Telephone Banking) บริการธนาคารทาง
อิเล็กทรอนิกส (Internet Banking) เครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติ (Automatic Teller Machine) หรือวิธีการอ่ืนใดอันจะเปน
การอำนวยความสะดวกใหแกผูถือหนวยลงทุนในอนาคต โดยถือวาไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนแลว ทั้งนี้ บริษัท
จัดการจะแจงถึงวิธีการรับซื้อคืนหนวยลงทุนนั้น ๆ ใหสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ และจะแจงใหผูถือหนวยลงทุน
ทราบลวงหนาไมนอยกวา 15 วันกอนเริ่มใหบริการ โดยจะปดประกาศผานทางเว็บไซตของบริษัทจัดการ 

การขายคืนหนวยลงทุน : 

ผูถือหนวยลงทุน ไมตองแจงลวงหนา 

 รายละเอียดเพิม่เติม : 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงกำหนดการ ในการรับซื้อคืนหนวยลงทุน หรือปรับปรุง เพิ่มเติม วิธีการ และการรับ
เงินคาขายคืนหนวยลงทุน โดยถือวาไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนแลว ทั้งนี้ เปนไปเพื่อประโยชนของผูถือหนวย
ลงทนุ โดยจะทำการติดประกาศที่สำนักงานของบริษัทจัดการ และสำนักงานผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน 
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 วิธีการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเปนอยางไร 

      ชองทางการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน 

 - บริษัทจัดการ 

 - ผูสนบัสนุนการขายหรือรับซื้อคืน  

 - วิธีการอื่น ๆ เพื่อเปนการอำนวยความสะดวกใหแกผูถือหนวยลงทุนในอนาคต 

 รายละเอียดการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเพิ่มเติม  

การสับเปลี่ยนหนวยลงทุน หมายถึง การขายคืนหนวยลงทุนของกองทุนหนึ่ง (“กองทุนตนทาง”) เพ่ือซื้อหนวยลงทุนของกองทุน
อีกกองทุนหนึ่ง (“กองทุนปลายทาง”) ตามเงื่อนไขที่ระบุไวในโครงการจัดการ โดยบริษัทจัดการจะดำเนินการนำเงินคาขายคืน 
ซึง่ไดหักคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทนุ (ถามี) เพ่ือนำไปชำระคาซื้อหนวยลงทนุของกองทุนปลายทาง 

การสับเปลี่ยนหนวยลงทุนกรณกีารเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรก ซึง่มาจากการสั่งขายหนวยลงทุนของกองทุนรวมอื่นภายใตการ
จัดการของบริษัทจัดการจะตองเปนไปตามเงื่อนไขในหัวขอการเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรก หรือหัวขอการเสนอขายภายหลัง
การเสนอขายครั้งแรก หรือหัวขอการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนของกองทุนรวมอ่ืนนั้น   

เวนแตไดรบัอนุญาตจากบริษัทจัดการเปนอยางอ่ืน 

การสับเปลี่ยนหนวยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั้งแรก บริษัทจัดการอาจเปดใหบริการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน โดยบริษัท
จัดการจะติดประกาศรายละเอียดลวงหนากอนวันเปดใหบริการ โดยปดประกาศ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุน
การขายหรือรับซื้อคืน และบนเว็บไซตของบริษัทจัดการ 

ในกรณีที่วันดังกลาวตรงกับวันหยุดทำการ และ/หรือวันที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือหนวยงานอื่นใดที่มีอำนาจ
ตามกฎหมายที่เกี่ยวของมีคำสั่งใหเปนวันหยุดทำการซื้อขาย แมอาจเปนวันที่บริษัทจัดการกำหนดใหเปนวันทำการสับเปลี่ยน
หนวยลงทุนก็ตาม บริษัทจัดการจะเลื่อนวันทำการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเปนวันทำการถัดไป 

ทั้งน้ี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลง และ/หรือ เพ่ิมเติม วัน เวลา และวิธีการ การสับเปลี่ยนหนวยลงทุนดังกลาว 
ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนา โดยประกาศ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ และ/
หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน รวมทั้งเผยแพรผานเว็บไซตของบริษัทจัดการ 

กรณีท่ีเปนการสับเปลี่ยนระหวางชนิดหนวยลงทุน (ถามี) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะใชหลักเกณฑขางตนดวย เวนแตบริษัท
จัดการจะอนุญาตเปนอยางอ่ืน 

 วิธีการสับเปลีย่นหนวยลงทุน 

กรณีกองทุนนี้เปนกองทุนตนทาง 

ผูถือหนวยลงทุนที่ประสงคจะสับเปลี่ยนหนวยลงทุนจากกองทุนนี้ ไปยังกองทุนอ่ืนภายใตการจัดการของบริษัทจัดการ สามารถ
สั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุน โดยกรอกรายละเอียดในคำสั่งสบัเปลี่ยนหนวยลงทุนใหครบถวน โดยระบุชื่อกองทุนตนทาง จำนวนเงิน
หรือจำนวนหนวยลงทุนที่ตองการสับเปลี่ยนจากกองทุนตนทาง และชื่อกองทุนปลายทาง พรอมเอกสารประกอบการสับเปลี่ยน
หนวยลงทุนที่บริษัทจัดการกำหนด (ถามี) และนำสงไดที่บริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน และบริษัทจัดการ
หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนจะสงมอบหลักฐานการรับคำสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทุนไวเปน
หลักฐาน ทั้งน้ี บริษัทจัดการจะดำเนินการนำเงินที่ไดจากการขายคนืหนวยลงทุนของกองทุนตนทางน้ี ไปชำระคาซื้อหนวยลงทุน
ของกองทุนปลายทาง ตามรายละเอียดที่ระบุไวในคำสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุน หรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนด เมื่อ
บริษัทจัดการไดทำรายการสับเปลี่ยนแลว ผูสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุนจะยกเลิกหรือเพิกถอนการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนไมได เวน
แตบริษัทจัดการจะอนุญาตใหดำเนินการเปนอยางอ่ืนได 

กรณีกองทุนนี้เปนกองทุนปลายทาง 

ผูถือหนวยลงทุนที่ประสงคจะสับเปลี่ยนหนวยลงทุนจากกองทุนรวมอ่ืนภายใตการจัดการของบริษัทจัดการ มายังกองทุนน้ี 
สามารถขอรับหนงัสือชี้ชวน คูมือผูลงทุน คำสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุน หรือเอกสารอ่ืนใดที่บรษิัทจัดการกำหนด (ถามี) ไดท่ีที่ทำ
การของบริษัทจัดการ และผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ในวันและเวลาทำการ หรือชองทางอ่ืนที่บริษัทจัดการอาจแจง
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เพ่ิมเติมในอนาคต และสามารถสั่งสับเปลีย่นหนวยลงทุนได โดยกรอกรายละเอียดในคำสัง่สับเปลี่ยนหนวยลงทุน หรือเอกสารอ่ืน
ใดท่ีบริษัทจัดการกำหนด (ถามี) และนำสงไดที่บริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน เมื่อบริษัทจัดการไดทำ
รายการสับเปลี่ยนแลว ผูสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุน จะยกเลิกหรือเพิกถอนการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนไมได เวนแตบริษัทจัดการ
จะอนุญาตใหดำเนินการเปนอยางอื่นได 

(สำหรับผูสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุนที่ยังไมเคยเปดบัญชีกองทุนรวม จะตองเปดบัญชีกองทุนรวม โดยกรอกรายละเอียดในใบคำ
ขอเปดบัญชีกองทุนรวมใหครบถวน พรอมแนบเอกสารหลักฐานประกอบการขอเปดบัญชีกองทุนรวมโดยปฏิบัติเชนเดียวกับการ
เปดบัญชีกองทุนรวมตามหัวขอ การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก เวนแตจะไดรบัอนุญาตจากบริษัทจัดการเปนอยาง
อ่ืน) 
 วันและเวลาในการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน 

กรณีกองทุนนี้เปนกองทุนตนทาง 

ผูถือหนวยลงทนุสามารถสับเปลีย่นหนวยลงทุน โดยสงคำสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุน และนำสงหลักฐานการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน
ซึ่งเปนไปตามรายละเอียดในโครงการ การรับซื้อคืนหนวยลงทุนโดยผานบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
หนวยลงทุน 

ในกรณีที่วันดังกลาวตรงกับวันหยุดทำการ และ/หรือวันท่ีสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือหนวยงานอื่นใดที่มีอำนาจ
ตามกฎหมายท่ีเก่ียวของมีคำสั่งใหเปนวันหยุดทำการซื้อขาย แมอาจเปนวันที่บริษัทจัดการกำหนดใหเปนทำการสับเปลี่ยนหนวย
ลงทุนก็ตาม บริษัทจัดการจะเลื่อนวันทำการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเปนวันทำการถัดไป 

ทั้งน้ี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลง และ/หรือ เพ่ิมเติม วัน เวลา และวิธีการ การสับเปลี่ยนหนวยลงทุนดังกลาว 
ตามท่ีบริษัทจัดการเห็นสมควรโดยคำนึงถึงประโยชนของผูถือหนวยลงทุนเปนสำคัญ และจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบ
ลวงหนา โดยประกาศ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน รวมท้ังเผยแพรผานเว็บไซต
ของบริษัทจัดการ 

กรณีกองทุนนี้เปนกองทุนปลายทาง 

ผูสนใจลงทนุสามารถสับเปลีย่นหนวยลงทุนไดซึง่เปนไปตามรายละเอียดตามเง่ือนไขวันและเวลาเสนอขายหนวยลงทุน  

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงวันและเวลาทำการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนดังกลาว ตามที่บริษัทจัดการ
เห็นสมควร โดยจะแจงใหผูถือหนวยทราบลวงหนา โดยประกาศ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผูสนับสนุนการขาย
หรือรับซื้อคืน 

 ราคาสับเปลี่ยนหนวยลงทุน 

ในการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน มูลคาหนวยลงทุนที่ใชเปนเกณฑในการคำนวณเมื่อสิ้นวันทำการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน โดยจะ
กำหนดราคาขายและรับซื้อคืนกรณีสับเปลี่ยนหนวยลงทุน ดังนี้ 

กรณีกองทุนนี้เปนกองทุนตนทาง 

การกำหนดราคารับซื้อคืนเพ่ือสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก จะใชมูลคาหนวยลงทุนที่คำนวณไดเม่ือสิ้นวันทำการสับเปลี่ยนหนวย
ลงทนุมีผล หักดวยคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก (ถามี) หรือคาธรรมเนียมอื่นใดที่เก่ียวของ (ถามี) 

กรณีกองทุนนี้เปนกองทุนปลายทาง 

การกำหนดราคาหนวยลงทุนเพ่ือสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขา จะใชมูลคาหนวยลงทุนที่คำนวณไดเมื่อสิ้นวันทำการสับเปลี่ยนหนวย
ลงทุนมีผลกอนวันที่กองทุนไดรับชำระคาซื้อหนวยลงทุนจากกองทุนตนทาง บวกดวยคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขา 
(ถาม)ี หรือคาธรรมเนียมอื่นใดที่เก่ียวของ (ถามี) 

หากมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ บริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบ โดยปดประกาศท่ีสำนักงานของบริษัทจัดการ และ/
หรอืผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน 

ทั้งน้ี บริษัทจัดการจะยกเวนไมเรียกเก็บคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนสำหรับการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนระหวาง
กองทุนรวมภายใตการจัดการของบรษิัทจัดการ  แตจะมีการเรียกเก็บคาธรรมเนียมการขายและรบัซื้อคืนหนวยลงทุน (ถามี) ตาม
อัตราที่บริษัทจัดการกำหนด 
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 เงื่อนไขในการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน 

1. กรณีท่ีกองทุนนี้เปนกองทุนตนทางและผูถือหนวยลงทุนสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุนโดยมีจำนวนหนวยลงทุนหรือมูลคาหนวย
ลงทุนสูงกวาขอมูลที่ปรากฏตามสมุดทะเบียนผูถือหนวยลงทนุ หรือการสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุนดังกลาวมีผลทำใหหนวยลงทุน
ของผูถือหนวยลงทุนมีมูลคาต่ำกวามูลคาหรือจำนวนหนวยลงทุนคงเหลือขัน้ต่ำ  

(ถามี) บริษัทจัดการจะถือวาผูถือหนวยลงทุนประสงคท่ีจะสับเปลี่ยนหนวยลงทุนท้ังหมดตามจำนวนที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู
ถือหนวยลงทุนไปยังกองทุนปลายทาง 

ทั้งน้ี หากบริษัทจัดการจะเปลี่ยนแปลงมูลคาหรือจำนวนหนวยลงทุนคงเหลือในบัญชีข้ันต่ำดังกลาว บริษัทจัดการจะติดประกาศ
รายละเอียดการใหบริการดังกลาวกอนวันเปลี่ยนแปลง ท่ีที่ทำการทุกแหงของบริษัทจัดการและ ณ สถานที่ติดตอของผูสนบัสนุน
การขายหรือรับซื้อคืน ที่ใชในการรับซื้อคืนหนวยลงทุน 

2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการทำรายการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน หากไมสามารถเรยีกเกบ็คาใชจายหรือ
คาธรรมเนียมที่เก่ียวของจากผูถือหนวยลงทุนไดตามอัตราและวิธีการท่ีบริษัทจัดการกำหนด 

 เงื่อนไขอื่น ๆ  

1. บริษัทจัดการอาจเปลีย่นแปลงหรือปรบัปรุง เพ่ิมเติมวิธีการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน เพ่ือเพ่ิมความสะดวกใหแกผูถือหนวยลงทุน 
โดยจะเปนไปตามหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการที่บริษัทจัดการกำหนด ซึ่งเปนไปตามหลักเกณฑที่สำนักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. กำหนด โดยไมถือวาเปนการแกไขโครงการ ทั้งนี้บริษัทจัดการจะติดประกาศรายละเอียดการใหบริการดังกลาว กอนวัน
เปลี่ยนแปลง ท่ีที่ทำการทุกแหงของบริษัทจัดการและ ณ สถานที่ตดิตอของผูสนับสนนุการขายหรือรับซื้อคืน รวมทั้งเผยแพรผาน
เว็บไซตของบริษัทจัดการ 

2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระยะเวลาทำการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเพื่อความเหมาะสม หรือเพื่อ
ประโยชนของผูถือหนวยลงทุนและกองทุนโดยรวม โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศรายละเอียดการใหบริการดังกลาว กอนวัน
เปลี่ยนแปลง ที่ที่ทำการทุกแหงของบริษัทจัดการ และ ณ สถานที่ติดตอของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ใชในการรับซื้อ
คืนหนวยลงทุน 

3. บริษัทจัดการจะไมสับเปลี่ยนหนวยลงทุนหากเกิดกรณีตามขอ “การเลื่อนกำหนดการชำระเงินคาขายคืนหนวยลงทนุคืนแกผู
ถือหนวยลงทุน” “การไมขายหรือไมรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหนวยลงทุน” และ “การหยุดรบัซื้อคืน
หนวยลงทุน” หรือกรณีอ่ืนใดที่บรษิัทจัดการไดสงวนสิทธิในการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนไวใน รายละเอียดโครงการ (ถามี) 
หรือ ในกรณีท่ีบริษัทจัดการพิจารณาเห็นวาคำสั่งสับเปลีย่นใดจะมีผลกระทบตอกองทุนหรือผูถือหนวยลงทุนโดยรวม หรือทำให
เกิดความเสี่ยงทางกฎหมาย หรือความเสี่ยงตอชื่อเสียงของบริษัทจัดการหรือกองทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม
ดำเนินการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนนั้น ๆ โดยไมจำเปนตองแจงผูสั่งสับเปลี่ยนกอนการดำเนินการ 

บริษัทจัดการสงวนสิทธิท่ีจะหยุดรับคำสั่งสบัเปลี่ยนหนวยลงทุนเปนการชัว่คราวและ/หรือถาวรก็ได ในกรณีที่บริษัทพิจารณาเห็น
วาการหยุดรับคำสั่งสับเปลี่ยนดังกลาวจะเปนประโยชนสูงสุดตอกองทุนและผูถือหนวยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะแจงใหผูถือ
หนวยลงทุนทราบโดยปดประกาศที่สำนักงานของบริษัทจัดการและผูสนบัสนุนการขายและรับซื้อคืนหนวยลงทุน รวมทั้งเผยแพร
ผานเว็บไซตของบริษัทจัดการ 

 ขอสงวนสิทธิที่จะไมขายหนวยลงทุน 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสั่งซื้อหนวยลงทุน ในกรณีที่บริษัทจัดการไดพิจารณาแลวเห็นวาการสั่งซื้อดังกลาว มี
ผลกระทบตอการลงทุนของกองทุนรวมหรือตอผูถือหนวยลงทุนหรือตอช่ือเสียงหรือตอความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัท
จัดการ โดยไมจำเปนตองแจงใหผูสั่งซื้อหนวยลงทุนทราบลวงหนา 

 ขอมูลสิทธิประโยชนการประกันชีวิตและสขุภาพ 

สำหรับผูถือหนวยลงทุนกองทุนเปด แอล เอช หุนปนผล พลัส (LHEQDPLUS) ของบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน แลนด 
แอนด เฮาส จำกัด จะไดรับความคุมครองประกันชีวิตและสุขภาพของบริษัท เอไอเอ จำกัด ตามที่กรมธรรมกำหนด ดังน้ี  
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1. คุณสมบัติของผูมีสิทธิเอาประกัน  

 เปนบุคคลธรรมดา 

 เปนผูถือหนวยลงทุนที่อยูในทะเบียนรายชื่อผูถือหนวยลงทุนโดยถือครองหนวยลงทุนที่มีมูลคาการลงทุนรวมตั้งแต 
150,000 บาท ขึ้นไป หรือ จำนวนอ่ืนใดที่บริษัทจัดการจะเปลี่ยนแปลงในอนาคต โดยบริษัทจัดการจะพิจารณามูลคาเงิน
ลงทุนตามเลขที่บัตรประชาชนของผูถือหนวยลงทุน 

 ตองมีอายรุะหวาง 15-75 ปบริบูรณ (หรือเปนไปตามเงื่อนไขที่บริษัทจัดการกำหนด) ในกรณีท่ีผูถือหนวยลงทุนมีอายุตั้งแต 
65 ปบริบูรณ แตไมเกิน 75 ปบริบูรณจะตองกรอกแบบฟอรมแถลงสุขภาพ และ/หรือดำเนินการตามวิธีการอื่นใดตาม
เงื่อนไขที่บริษัทประกันกำหนด 

 เปนบุคคลที่บริษัทประกันถือวามีสุขภาพสมบูรณแข็งแรง โดยมีสิทธิความคุมครองจะมีผลเมื่อไดรับการอนุมัติ การเอา
ประกันจากบริษัทประกัน 

ทั้งน้ี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติ และเงื่อนไขของผูมีสิทธิเอาประกันตามความเหมาะสม โดยการ
ดำเนินการดังกลาวบริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชนของกองทุนและผูถือหนวยลงทุนเปนสำคัญ โดยถือวาไดรับมติจากผูถือ
หนวยลงทุนแลว โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศดังกลาวที่บริษัทจัดการและผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน
ลวงหนาไมนอยกวา 30 วัน และจะเปดเผยในเว็บไซตของบริษัทจัดการ 

2. ความคุมครอง   

ในกรณีท่ีผูถือหนวยลงทุนเปนผูมีสิทธิเอาประกัน ผูถือหนวยลงทุนจะไดรับความคุมครองนับตั้งแตวันที่เริ่มความคุมครอง 
หรือนับตั้งแตวันที่ไดรับการอนุมัติการเอาประกันจากบริษทัประกัน 

3. ผูถือหนวยลงทุนจะสิ้นสุดความคุมครอง ในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังตอไปนี้  

 เมื่อกรมธรรมส้ินสดุผลบังคับ 

 เมื่อผูถือหนวยลงทุนพนสภาพการเปนผูถือหนวยลงทนุของกองทุน 

 เมื่อผูถือหนวยลงทุนเสียชีวิต 

 เมื่อผูถือหนวยลงทุนมีอายเุกินกวาอายุสูงสุดที่กำหนดไวขางตน 

 เมื่อผูถือหนวยลงทุนมีจำนวนเงินลงทุนไมเปนไปตามเกณฑที่กำหนดในหนังสือช้ีชวน 

 เมื่อผูถือหนวยลงทุนขาดคุณสมบัติขอใดขอหนึ่งของคุณสมบตัิของผูมีสิทธิเอาประกันตามขอ 1.  

ทั้งน้ี การสิ้นสุดความคุมครอง ใหเปนไปตามเงื่อนไขตามปกรมธรรมหรือตามรอบระยะเวลาที่บริษัทประกันกำหนด  

4. ผูถือหนวยลงทุนที่มีสิทธิเอาประกันจะไดรับความคุมครองดานประกันชีวิตและสุขภาพ โดยมีรายละเอียดเงื่อนไขและความ
คุมครองตามกรมธรรมประกันภัยกำหนด 

5. ผูถือหนวยลงทุนจะตองยินยอมเปดเผยขอมูลสวนบุคคล อาทิเชน ชื่อ-นามสกุล ที่อยู ขอมูลดานสุขภาพ ของผูถือหนวยลงทุน 
หรือขอมูลอื่นใดที่เปนตามที่บริษัทประกันกำหนด ทั้งนี้ หากบริษัทจัดการไมไดรับการเปดเผยขอมูลใด ๆ บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิในการปฏิเสธการไดรับความคุมครองตามกรมธรรมประกันชีวิตและสุขภาพดังกลาว 

สิทธิประโยชนของผูถือหนวยลงทุนที่ไดรับตามกรมธรรมดังกลาว บริษัทจัดการไดจัดใหเพ่ือความคุมครองผูถือหนวยลงทุนและ
เพ่ือเปนประโยชนในดานการเสริมสรางความมั่นคงของชีวิตและสุขภาพ โดยบริษัทจัดการเปนผูรับภาระการชำระเบี้ยประกันที่
ไดรับความคุมครองทั้งหมด โดยรวมอยูในคาธรรมเนียมการจัดการ 

ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาสิทธิประโยชนดานการประกันชีวิตและสุขภาพทุก ๆ ป หากบริษัทจัดการเห็นวาสิทธิประโยชน
ดานการประกันชีวิตและสุขภาพจะไมเกิดประโยชนตอผูลงทุนโดยรวม หรือมีผลกระทบตอกองทนุรวมในอนาคต บริษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง หรือเพิ่มเติมเงื่อนไขของสิทธิประโยชนความคุมครอง เงื่อนไขกรมธรรม บริษัท
ประกัน หรือเงื่อนไขใด ตามหลักเกณฑท่ีกฎหมายกำหนด รวมถึงยกเลิกสิทธิประโยชนความคุมครองชีวิตและสุขภาพหรือยกเลิก
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กองทุน โดยถือวาไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนแลว โดยบริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนาไม
นอยกวา 30 วัน และครอบคลุมระยะเวลาการเปดรับคำสั่งซื้อคืนหนวยลงทุนอยางนอย 1 ครั้ง และในการรับซื้อคนืในชวงเวลา
ดังกลาว บริษัทจัดการจะเปดใหผูถือหนวยลงทุนสามารถขายคืนหนวยลงทุนโดยไมคิดคาธรรมเนียมการรับซื้อคืนหนวยลงทุน 
(Exit without fee) 

เงื่อนไขการเริ่มรับความคุมครอง 

 ในชวงการเสนอขายครั้งแรก หากมีผูถือหนวยลงทุนที่มีคุณสมบัติไดรับสิทธิความคุมครองตามกรมธรรมไมถึง 100 ราย 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเลื่อนรอบความคุมครองตามกรมธรรมประกันชีวิตและสุขภาพ หรือปฏิเสธการใหความคุมครอง

ตามกรมธรรมประกันชีวิตและสุขภาพ และหากภายหลังการเสนอขายครั้งแรก มีผูถือหนวยลงทุนที่มีคุณสมบัติไดรับสิทธิ

ความคุมครองตามกรมธรรมเพ่ิมข้ึนจนถึง 100 ราย ผูถือหนวยลงทุนดังกลาวก็จะไดรับสิทธิการคุมครองตามเงื่อนไขที่

กำหนด 

 ในชวงการเสนอขายครั้งแรก หากมีผูถือหนวยลงทุนที่มีคุณสมบัติไดรับสิทธิความคุมครองตามกรมธรรมครบ 100 ราย และ

ตอมาภายหลังการเสนอขายครั้งแรก มีผูถือหนวยลงทุนท่ีมีคุณสมบัติไดรับสิทธิความคุมครองตามกรมธรรมลดลงต่ำกวา 

100 ราย ผูถือหนวยลงทุนเดิมยังคงไดรบัสิทธิคุมครองตามเงื่อนไขที่กำหนด 

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจงใหผู ถือหนวยลงทุนที่ไดรับผลกระทบทราบลวงหนา อยางนอย 30 วัน โดยในชวงเวลาดังกลาว
ครอบคลุมระยะเวลาการเปดรับซื้อคืนอยางนอย 1 ครั้ง และในการรับซื้อคืนในชวงเวลาดังกลาว บริษัทจัดการจะเปดใหผูถือ
หนวยลงทุนสามารถขายคืนหนวยลงทุนโดยไมคิดคาธรรมเนยีมการรับซื้อคืนหนวยลงทุน (exit without fee) 

วันท่ีกรมธรรมมีผลบังคับ หมายถึง ตั้งแตวันที่ 1 ของเดือนถัดไปนับจากวันจดทะเบียนกองทุน (หรือวันที่ระบุไวในกรมธรรม) 
วันท่ีเริ่มความคุมครอง หมายถึง วันทีก่รมธรรมมีผลบังคับหรือวันที่บริษัทประกันอนุมัติใหความคุมครอง หรือ เปลี่ยนแปลงแผน
ความคุมครองใหกับผูถือหนวยลงทุน  
ระยะเวลาความคุมครอง หมามถึง วันท่ีเริ่มความคุมครอง ถึงวันสิ้นสุดความคุมครอง ซึ่งจะไมเกินวันท่ีกรมธรรมยังใหความ
คุมครองอยู 

เงื่อนไขวันเร่ิมคุมครอง 

 กรณผูีถือหนวยลงทุนทำรายการซือ้ภายในวันที่ 25  กอนเวลา 15.30 น. ของเดือนนั้น ๆ วันไดรับสิทธิคุมครอง คือ วันที่ 1 

ของเดือนถัดจากเดือนที่ลงทนุ  

 กรณผูีถือหนวยลงทุนทำรายการซือ้ภายหลังวันที่ 25 ของเดือนนั้น ๆ วันไดรับสทิธิคุมครอง คือ วันที่ 1 ของ 2 เดือนถัดจาก

เดือนที่ลงทุน  

เงื่อนไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแถลงสุขภาพ มีกรณีดังนี้ 

 กรณผูีถือหนวยลงทุนท่ีมีอายุไมเกิน 65 ปบริบูรณ ไมตองกรอกแบบฟอรมแถลงสุขภาพ 

 กรณีผูถือหนวยลงทุนไดรับสิทธิความคุมครองกอนอายุ 65 ป และตออายุกรมธรรมจนถึง 65 ปบริบูรณ จะตองกรอก

แบบฟอรมแถลงสุขภาพตั้งแตอายุ 65 ปบริบูรณ  และจำเปนตองแถลงทุกป เมื่อมีการตออายุกรมธรรม และ/หรือ

ดำเนินการตามวิธีการอื่นใดตามเงื่อนไขที่บริษัทประกันภัย  

 กรณผูีถือหนวยลงทุนมีอายต้ัุงแต 65 ปบริบูรณ และไมเกิน 75 ปบรบิูรณ จะตองกรอกแบบฟอรมแถลงสุขภาพทุกป เมื่อมี

การตออายุกรมธรรม และ/หรือดำเนินการตามวิธีการอื่นใดตามเงื่อนไขที่บริษัทประกันภัย  

 กรณีผูถือหนวยลงทุนเดิมมีการสั่งซื้อเพิ่มจากเดิมสงผลใหมีมูลคาการลงทุนเพ่ิมข้ึนและมีผลใหแผนความคุมครองสูงข้ึน 

จะตองกรอกแบบฟอรมแถลงสุขภาพ ณ รอบที่มีการเปลี่ยนแปลงแผนความคุมครอง และ/หรือดำเนินการตามวิธีการอ่ืนใด

ตามเงื่อนไขที่บริษัทประกันภัย  

ทั้งน้ี สำหรบัผูถือหนวยลงทุนที่ตองกรอกแบบฟอรมแถลงสขุภาพ ผูถือหนวยลงทนุจะทราบผลอนุมัติตามระยะเวลาดังนี้ 

 กรณีผูถือหนวยลงทุนทำรายการซื้อภายในวันท่ี 25 กอนเวลา 15.30 น. ของเดือนนั้น ๆ บริษัทประกันจะอนุมัติภายในวันที่ 

10 ของเดือนถัดจากเดือนที่ลงทนุ หรือตามระยะเวลาที่ประกันอนุมัติ 
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 กรณีผูถือหนวยลงทุนทำรายการซื้อภายหลังวันที่ 25 ของเดือนนั้น ๆ บริษัทประกันจะอนุมัติภายวันที่ 10 ของ 2 เดือนถัด

จากเดือนท่ีลงทุน หรือตามระยะเวลาที่ประกันอนุมัติ 

บรษิัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงวันท่ีเริ่มความคุมครอง โดยถือวาไดรับมติจากผูถือหนวยลงทุนแลว 
โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศดังกลาวที่บริษัทจัดการและผูสนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนหนวยลงทนุลวงหนาไมนอยกวา 30 
วัน หรือครอบคลุมระยะเวลาการเปดรับคำสั่งซื้อคืนหนวยลงทุนอยางนอย 1 ครั้ง และจะเปดเผยในเว็บไซตของบริษัทจัดการ 
เวนแตกรณีที่เกิดจากปจจัยที่ควบคุมไมได หรือกรณีจำเปนและสมควร บริษัทจัดการจะแจงการเปลี่ยนแปลงดังกลาวโดยทันที 
ซึง่การดำเนินการดังกลาวบริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชนของกองทนุและผูถือหนวยลงทุนเปนสำคัญ 

คำถาม-คำตอบ 

Q : ใครเปนผูรับเอาประกันใหกับกองทุนเปด แอล เอช หุนปนผล พลัส (LHEQDPLUS) ในปจจุบัน 

A : บริษัท เอไอเอ จำกัด   

Q : ใครจะไดรับความคุมครองประกันชีวิตและสุขภาพบาง 

A : ผูมีสิทธิไดรับความคุมครองประกันชีวิตและสุขภาพ คือ  

 เปนบุคคลธรรมดา 

 เปนผูถือหนวยลงทุนที่อยูในทะเบียนรายชื่อผูถือหนวยลงทุนโดยถือครองหนวยลงทุนที่มีมลูคาการลงทุนรวม

ตั้งแต  150,000 บาท ขึ้นไป หรือ จำนวนอื่นใดที่บริษัทจัดการจะเปลีย่นแปลงในอนาคต โดยบริษัทจัดการ

จะพิจารณามลูคาเงินลงทุนตามเลขที่บัตรประชาชนของผูถือหนวยลงทุน 

 ตองมีอายุระหวาง 15-75 ปบริบูรณ (หรือเปนไปตามเงื่อนไขที่บริษัทจัดการกำหนด) ในกรณีท่ีผูถือหนวย

ลงทุนมอีายุตั้งแต 65 ปบริบูรณ แตไมเกิน 75 ปบริบูรณจะตองกรอกแบบฟอรมแถลงสุขภาพทุกป และ/

หรือดำเนินการตามวิธีการอื่นใดตามเงื่อนไขที่บริษัทประกันภัย 

เงื่อนไขเพ่ิมเติมเก่ียวกับการแถลงสุขภาพ มีกรณีดังน้ี 

 กรณผูีถือหนวยลงทุนที่มีอายไุมเกนิ 65 ปบริบูรณ ไมตองกรอกแบบฟอรมแถลงสุขภาพ 

 กรณผูีถือหนวยลงทุนไดรับสิทธิความคุมครองกอนอายุ 65 ป และตออายุกรมธรรมจนถึง 65 ป

บริบูรณ จะตองกรอกแบบฟอรมแถลงสุขภาพตั้งแตอายุ 65 ปบริบูรณ  และจำเปนตองแถลงทุกป 

เมื่อมีการตออายุกรมธรรม และ/หรือดำเนินการตามวิธีการอ่ืนใดตามเงื่อนไขที่บริษัทประกันภัย  

 กรณผูีถือหนวยลงทุนมีอายตุั้งแต 65 ปบริบูรณ และไมเกิน 75 ปบรบิูรณ จะตองกรอกแบบฟอรม

แถลงสุขภาพทุกป เมื่อมีการตออายุกรมธรรม และ/หรือดำเนินการตามวิธีการอ่ืนใดตามเงื่อนไขที่

บริษัทประกันภัย  

 กรณีผูถือหนวยลงทุนเดิมมีการสั่งซื้อเพิ่มจากเดิมสงผลใหมีมูลคาการลงทุนเพ่ิมข้ึนและมีผลใหแผน

ความคุมครองสูงข้ึน จะตองกรอกแบบฟอรมแถลงสุขภาพ ณ รอบที่มีการเปลี่ยนแปลงแผนความ

คุมครอง และ/หรือดำเนินการตามวิธีการอื่นใดตามเง่ือนไขที่บริษัทประกันภัย  

ทั้งนี้ สำหรับผูถือหนวยลงทุนที่ตองกรอกแบบฟอรมแถลงสุขภาพ ผูถือหนวยลงทุนจะทราบผลอนุมัติตาม
ระยะเวลาดังน้ี 

 กรณีผูถือหนวยลงทุนทำรายการซื้อภายในวันที่ 25  กอนเวลา 15.30 น. ของเดือนนั้น ๆ บริษัท

ประกันจะอนุมัติภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดจากเดือนท่ีลงทุน หรือตามระยะเวลาที่ประกัน

อนุมัติ 

 กรณผูีถือหนวยลงทุนทำรายการซือ้ภายหลังวันที่ 25  ของเดือนนั้น ๆ บริษัทประกันจะอนุมัตภิาย

วันที่ 10 ของ 2 เดือนถัดจากเดือนที่ลงทุน หรือตามระยะเวลาที่ประกันอนุมัติ 

 เปนบุคคลท่ีบริษัทประกันถือวามสุีขภาพสมบูรณแข็งแรง โดยสิทธคิวามคุมครองจะมีผลเมื่อไดรับการอนุมัติ

การเอาประกันจากบริษัทประกัน 
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ทั้งน้ี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติ และเงื่อนไขของผูมีสิทธิเอาประกันตามความ
เหมาะสม โดยการดำเนินการดังกลาวบริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชนของกองทุนและผูถือหนวยลงทุนเปน
สำคัญ โดยถือวาไดรับมติจากผูถือหนวยลงทุนแลว โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศดังกลาวที่บริษัทจัดการและ
ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนลวงหนาไมนอยกวา 30 วัน และจะเปดเผยในเว็บไซตของบริษัท
จัดการ 
 

Q : ผูถือหนวยลงทุนจะไดรับความคุมครองเมื่อไร 

A : ผูถือหนวยลงทุนจะไดรบัความคุมครองประกันชีวิตและสุขภาพตามกรณีดังตอไปนี ้
กรณีซื้อหนวยลงทุน ณ IPO และมูลคาเงนิลงทุนเปนไปตามเงื่อนไขท่ีกำหนด จะไดรับความคุมครองตั้งแตวันท่ี 
1 ของเดือนถัดจากเดือนที่จดทะเบียนกองทุนเปนตนไป ตัวอยางวันที่เริ่มสิทธิความคุมครอง 

 กรณีที่ซื้อหนวยลงทุนในชวง IPO  
 
ตัวอยาง 1 
จดทะเบียนวันที่ 30 มกราคม 2562 
ไดรับสิทธิคุมครอง คอื วันที่ 1 กุมภาพันธ 2562 เปนตนไป 

 
 

                               

 

 

 

 
 
 
 กรณีที่ซื้อหนวยลงทุนภายหลัง IPO ผูถือหนวยสามารถซื้อ/ สับเปลี่ยนเขาไดทุกวันทำการ 

- กรณผูีถือหนวยลงทุนทำรายการซือ้ภายในวันที่ 25  กอนเวลา 15.30 น. ของเดือนนั้น ๆ วันไดรบั

สิทธิคุมครอง คือ วันที่ 1 ของเดือนถัดจากเดือนที่ลงทุน  

 

 

 
ตัวอยาง 2 
ทำรายการซื้อหนวยลงทุนวันที่ 22 กุมภาพันธ 2562 
ไดรับสิทธิคุมครอง คือ วันที่ 1 มีนาคม 2562 

 
 
 
 
 
 
 
 

ระยะเวลาได้รบัความคุ้มครอง 

IPO 

จดทะเบยีนกองทนุ 

วนัท ี30 ม.ค.62  

เรมิความคุม้ครอง 

ตงัแต่วนัท ี1 ก.พ.62 เป็นตน้ไป 

ระยะเวลาได้รบัความคุ้มครอง 

สงัซอืวนัท ี  ก.พ.  เรมิความคุม้ครอง 

ตงัแต่วนัท ี1 ม.ีค.62 เป็นตน้ไป 
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- กรณผูีถือหนวยลงทุนทำรายการซือ้ภายหลังวันที่ 25 ของเดือนนั้น ๆ วันไดรับสิทธิคุมครอง คือ 

วันที่ 1 ของ 2 เดือนถัดจากเดือนท่ีลงทุน  

 
ตัวอยาง 3 
ทำรายการซื้อหนวยลงทุนวันที่ 28 กุมภาพันธ 2562 
ไดรับสิทธิคุมครอง คือ วันที่ 1 เมษายน 2562 
 
 
 
 
 
 
 

 

ทั้งนี้ กรณีผูถือหนวยลงทุนมีอายุตั้งแต 65 ปบริบูรณ และไมเกิน 75 ปบริบูรณ หรือ ผูถือหนวยลงทุนเดิมมีการ
สั่งซื้อเพ่ิมจากเดิมสงผลใหมีมูลคาการลงทุนเพ่ิมขึ้นและมีผลใหแผนความคุมครองสูงข้ึน จะตองกรอกแบบฟอรม
แถลงสขุภาพ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

เงื่อนไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแถลงสขุภาพ มีกรณีดังนี้ 

 กรณผูีถือหนวยลงทุนท่ีมีอายุไมเกิน 65 ปบริบูรณ ไมตองกรอกแบบฟอรมแถลงสขุภาพ 

 กรณผูีถือหนวยลงทุนไดรับสิทธิความคุมครองกอนอายุ 65 ป และตออายุกรมธรรมจนถึง 65 ปบริบูรณ 
จะตองกรอกแบบฟอรมแถลงสขุภาพตั้งแตอายุ 65 ปบริบูรณ  และจำเปนตองแถลงทุกป เมื่อมีการตออายุ
กรมธรรม และ/หรือดำเนินการตามวิธีการอื่นใดตามเงื่อนไขที่บริษัทประกันภัย  

 กรณผูีถือหนวยลงทุนมีอายต้ัุงแต 65 ปบริบูรณ และไมเกิน 75 ปบรบิูรณ จะตองกรอกแบบฟอรมแถลง
สุขภาพทุกป เมื่อมีการตออายุกรมธรรม และ/หรือดำเนินการตามวธีิการอ่ืนใดตามเงื่อนไขที่บริษัท
ประกันภัย  

 กรณผูีถือหนวยลงทุนเดมิมีการสั่งซื้อเพ่ิมจากเดิมสงผลใหมมีูลคาการลงทุนเพ่ิมขึ้นและมผีลใหแผนความ
คุมครองสูงขึ้น จะตองกรอกแบบฟอรมแถลงสุขภาพ ณ รอบที่มีการเปลีย่นแปลงแผนความคุมครอง และ/
หรือดำเนินการตามวิธีการอื่นใดตามเงื่อนไขที่บริษัทประกันภัย  

ทั้งนี้ สำหรับผูถือหนวยลงทุนที่ตองกรอกแบบฟอรมแถลงสุขภาพ ผูถือหนวยลงทุนจะทราบผลอนุมัติตาม
ระยะเวลาดังนี้ 

 กรณผีูถือหนวยลงทุนทำรายการซือ้ภายในวันที่ 25  กอนเวลา 15.30 น. ของเดือนนั้น ๆ บรษิัทประกันจะ
อนุมัติภายในวันที่ 10 ของเดือนถดัจากเดือนทีล่งทุน หรือตามระยะเวลาที่ประกันอนุมัติ 

 กรณผีูถือหนวยลงทุนทำรายการซือ้ภายหลังวันที่ 25  ของเดือนนั้น ๆ บริษัทประกันจะอนุมัตภิายวันที ่10 
ของ 2 เดือนถัดจากเดือนที่ลงทุน หรือตามระยะเวลาที่ประกันอนุมติั 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงวันท่ีเริ่มความคุมครอง โดยถือวาไดรับมติจากผูถือ
หนวยลงทุนแลว โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศดังกลาวที่บริษัทจัดการและผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
หนวยลงทุนลวงหนาไมนอยกวา 30 วัน หรือครอบคลุมระยะเวลาการเปดรับคำสั่งซื้อคืนหนวยลงทุนอยางนอย 1 
ครัง้  และจะเปดเผยในเว็บไซตของบริษัทจัดการ เวนแตกรณีที่เกิดจากปจจัยที่ควบคุมไมได หรือกรณีจำเปนและ
สมควร บริษัทจัดการจะแจงการเปลี่ยนแปลงดังกลาวโดยทันที ซึ่งการดำเนินการดังกลาวบริษัทจัดการจะคำนึงถึง
ประโยชนของกองทุนและผูถือหนวยลงทุนเปนสำคัญ 

ระยะเวลาได้รบัความคุ้มครอง 

สงัซอืวนัท ี  ก.พ.  เรมิความคุม้ครอง 

ตงัแต่วนัท ี1 เม.ย.62 เป็นต้น

ไป 

วนัท ี1 ม.ีค.62 
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Q :  กรณีใดบางที่ผูถอืหนวยไมสามารถใชสิทธิการประกันสุขภาพได 

A :  ในกรณีท่ีผูถือหนวยลงทุนเปนผูมีสิทธิเอาประกัน ผูถือหนวยลงทุนจะไดรับคุมครองนับตั้งแตวันที่เริ่มความ
คุมครอง  หรือนับตั้งแตวันที่ไดรับการอนุมัติการเอาประกันจากบริษัทประกัน และสิ้นสุดความคุมครอง ในกรณี
ใดกรณีหนึ่งดงัตอไปนี้ 

- เมื่อกรมธรรมสิ้นสดุผลบังคบั 

- เมื่อผูถือหนวยลงทุนพนสภาพการเปนผูถือหนวยลงทนุของกองทุน 

- เมื่อผูถือหนวยลงทุนเสียชีวิต 

- เมื่อผูถือหนวยลงทุนมีอายุเกินกวาอายุสูงสุดที่กำหนดไวขางตน 

- เมื่อผูถือหนวยลงทุนขาดคณุสมบัติขอใดขอหนึ่งของคุณสมบัติของผูมีสิทธิเอาประกัน 

ทั้งน้ี การสิ้นสุดความคุมครอง ใหเปนไปตามเงื่อนไขตามปกรมธรรมหรือตามรอบระยะเวลาที่บริษัทประกัน
กำหนด 

ผูถือหนวยลงทุนที่มีสิทธิเอาประกันจะไดรับความคุมครองดานประกันชีวิตและสุขภาพ โดยมีรายละเอียดเงื่อนไข
และความคุมครองตามกรมธรรมประกัน  

ผูถือหนวยลงทุนจะตองยินยอมเปดเผยขอมูลสวนบุคคล อาทิเชน ชื่อนามสกุล ที่อยู ขอมูลดานสุขภาพ ของผูถือ
หนวยลงทุน หรือขอมูลอ่ืนใดที่เปนไปตามท่ีบริษัทประกันกำหนด ทั้งน้ี หากบริษัทจัดการไมไดรับการเปดเผย
ขอมลูใด ๆ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธการไดรบัความคุมครองตามกรมธรรมประกันชีวิตและสุขภาพ
ดังกลาว 

สิทธิประโยชนของผูถือหนวยลงทุนที่ไดรับตามกรมธรรมดังกลาว บริษัทจัดการไดจัดใหเพื่อความคุมครองผูถือ
หนวยลงทุนและเพ่ือเปนประโยชนในดานการเสริมสรางความมั่นคงของชีวิตและสุขภาพ โดยบริษัทจัดการเปน
ผูรับภาระการชำระเบ้ียประกันที่ไดรับความคุมครองทั้งหมด โดยรวมอยูในคาธรรมเนียมการจัดการ 

ทั้งน้ี บริษัทจัดการอาจพิจารณาสิทธิประโยชนดานการประกันชีวิตและสุขภาพทุก ๆ ป หากบริษัทจัดการเห็นวา
สิทธิประโยชนดานการประกันชีวิตและสุขภาพจะไมเกิดประโยชนตอผูลงทุนโดยรวม หรือมีผลกระทบตอกองทุน
รวมในอนาคต บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง หรือเพิ่มเติมเงื่อนไขของสิทธิประโยชน
ความคุมครอง เงื่อนไขกรมธรรม บริษัทประกัน หรือเงื่อนไขใด ตามหลักเกณฑท่ีกฎหมายกำหนด รวมถึงยกเลิก
สิทธิประโยชนความคุมครองชีวิตและสุขภาพหรือยกเลิกกองทุน โดยถือวาไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวย
ลงทุนแลว โดยบริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนาไมนอยกวา 30 วัน และครอบคลุม
ระยะเวลาการเปดรับคำสั่งซื้อคืนหนวยลงทุนอยางนอย 1 ครั้ง และในการรับซื้อคืนในชวงเวลาดังกลาว บริษัท
จัดการจะเปดใหผูถือหนวยลงทุนสามารถขายคืนหนวยลงทุนโดยไมคิดคาธรรมเนียมการรับซื้อคืนหนวยลงทุน 
(Exit without fee) 

เงื่อนไขการเร่ิมรับความคุมครอง 

 ในชวงการเสนอขายครั้งแรก หากมีผูถือหนวยลงทุนที่มีคุณสมบัตไิดรับสิทธิความคุมครองตามกรมธรรมไม

ถึง 100 ราย บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเลื่อนรอบความคุมครองตามกรมธรรมประกันชีวิตและสุขภาพ หรือ

ปฏิเสธการใหความคุมครองตามกรมธรรมประกันชีวิตและสุขภาพ และหากภายหลังการเสนอขายครัง้แรก 

มีผูถือหนวยลงทุนที่มีคุณสมบัติไดรับสิทธิความคุมครองตามกรมธรรมเพิ่มข้ึนจนถึง 100 ราย ผูถือหนวย

ลงทุนดังกลาวก็จะไดรับสิทธิการคุมครองตามเงื่อนไขที่กำหนด 

 ในชวงการเสนอขายครั้งแรก หากมีผูถือหนวยลงทุนที่มีคุณสมบัตไิดรับสิทธิความคุมครองตามกรมธรรมครบ 

100 ราย และตอมาภายหลังการเสนอขายครั้งแรก มผีูถือหนวยลงทุนที่มีคุณสมบัตไิดรบัสิทธิความคุมครอง

ตามกรมธรรมลดลงต่ำกวา 100 ราย ผูถือหนวยลงทุนเดิมยังคงไดรบัสิทธิคุมครองตามเงื่อนไขที่กำหนด 
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ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนที่ไดรับผลกระทบทราบลวงหนา อยางนอย 30 วัน โดยในชวงเวลา
ดังกลาวครอบคลุมระยะเวลาการเปดรับซื้อคืนอยางนอย 1 ครั้ง และในการรับซื้อคืนในชวงเวลาดังกลาว บริษัท
จัดการจะเปดใหผูถือหนวยลงทุนสามารถขายคืนหนวยลงทุนโดยไมคิดคาธรรมเนียมการรับซื้อคืนหนวยลงทุน 
(exit without fee) 

Q : ผูถือหนวยลงทุนจะไมไดรับความคุมครองเมื่อไร 

A : กรณีการสิ้นสุดความคุมครอง จะเกิดขึ้นในกรณีผูถือหนวยลงทุนขายคืนหนวยลงทุนทั้งหมด หรือมูลคาเงินลงทุน
รวมคงเหลือต่ำกวา 150,000 บาท* โดยวันสิ้นสุดความคุมครองจะเปนวันสุดทายของเดือนที่มีการขายคืนหนวย
ลงทุน เวลา 0.00 น. ตามรอบระยะเวลาที่บริษัทประกันกำหนด หรือการสิ้นสุดความคุมครองในกรณีใดกรณีหนึ่ง
ตามที่บริษัทจัดการกำหนด 
* มูลคาเงินลงทุนคงเหลือ =  มูลคาเงินทีผู่ถือหนวยซื้อ/สับเปลีย่นเขากองทุน – มูลคาเงินท่ีผูถือหนวยขาย/

สับเปลี่ยนออกจากกองทุน  

Q : ผูถือหนวยลงทุนจะไดรับความคุมครองชีวิตเปนจำนวนเงินเทาไหร 
A:  ความคุมครองชีวิตที่ผูถือหนวยลงทุนจะไดรับ คือ คุมครองการเสียชีวิตทุกกรณี จำนวน 10,000 บาท  
 (โดยมีเงื่อนไขเปนไปตามที่บริษัทประกันกำหนด) 
 
Q : ผูถือหนวยลงทุนจะไดรับความคุมครองสุขภาพเปนจำนวนเงนิเทาไหร 
A:  ความคุมครองสุขภาพที่ผูถือหนวยลงทุนจะไดรบั คือ ความคุมครองการชดเชยคารักษาพยาบาลตามแผนความ

คุมครอง ซึ่งมีท้ังหมด 5 แผน แผนประกันสุขภาพ โดยมีรายละเอียดดังน้ี   

ตารางผลประโยชนแผนประกัน  แผนประกัน  

มูลคาเงินลงทุน  

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  

ลงทนุ 
5,000,000 - 
9,999,999 
บาท  

ลงทุนตั้งแต 
10,000,000 
ข้ึนไป  

ประกันการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาล            

(ตอการเขาพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง)            

คาหอง คาอาหาร            

-คาหองผูปวยปกติตอวัน (สูงสุดไมเกิน 31 วัน)  1,800  1,800 2,200 4,000 5,000 

- คาหองผูปวยหนัก (I.C.U) ตอวัน (สูงสุดไมเกิน 
7 วัน เมื่อรวมกับผลประโยชนคาหองคาอาหาร
ประจำวันขางตนแลวไมเกิน 31 วัน)  

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

คารักษาพยาบาลอื่น ๆในโรงพยาบาล            

-คารักษาพยาบาลอ่ืน ๆ รวมคาบริการพยาบาล 
(รวมถึงการรักษาพยาบาลตอเน่ืองภายใน 31 วัน 
หลังจากออกจากโรงพยาบาล)  

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

-คารถพยาบาลฉุกเฉิน (รวมในคารักษาพยาบาล
อ่ืน ๆ)  1,800 1,800 2,200 4,000 5,000 

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

คาแพทยตรวจรักษาในโรงพยาบาลประจำวัน 
วันละ  250 250 500 900 1,000 

(สูงสุดไมเกิน 31 วันตอการเขาพักรักษาตัวครั้งใด
ครั้งหนึ่ง)            

คาปรึกษาแพทยผูเชี่ยวชาญเฉพาะโรค  2,000 2,000 3,000 5,000 6,000 
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(นำไปรวมกับคารักษาพยาบาลอื่น ๆหรือคา
แพทยผาตัดแลวแตกรณี)            

คารักษาพยาบาลอุบัติเหตุฉุกเฉินขณะเปน
ผูปวยนอก  2,000 2,000 3,000 5,000 6,000 

สาหรับการรักษาพยาบาลภายใน 72 ชม. นับจาก
เวลาที่เกิดอุบัติเหตุ รวมการรักษาพยาบาล
สืบเนื่องจากอุบัติเหตุเดียวกันภายใน 31 วัน)  

          

คาชดเชยกรณีเสียชีวิตในโรงพยาบาล 18,000 18,000 22,000 40,000 50,000 

คาตรวจรักษากรณีผูปวยนอก  -  1,000 1,500 3,000 3,500 
สูงสุดไมเกิน 1 ครั้ง/วัน, สูงสุด 30 ครั้ง/ป
กรมธรรม            

ประกันชีวิต (คุมครองเสียชีวิตทุกกรณี)  10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 

ตลอด 24 ชม. ทุกสถานที่ทั่วโลก ยกเวน การฆา
ตัวตายในปแรก หรือถูกผูรับประโยชนฆาตายโดย
เจตนา  

          

 
Q :   ผูถือหนวยลงทุนสามารถเปลี่ยนแปลงแผนความคุมครองประกันชีวิตและสขุภาพไดหรือไม 

 A :   ผูถือหนวยลงทุนสามารถเปลี่ยนแปลงแผนความคุมครองไดตามมูลคาเงินลงทุนที่เปลีย่นแปลงไป  

- ในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนซื้อหนวยลงทุนหรือขายหนวยลงทนุ บริษทัจัดการจะแจงขอมูลของผูถือ

หนวยลงทุนไปยังบริษัทประกันเพ่ือดำเนินการปรับปรุงแผนความคุมครองสุขภาพของผูถือหนวยลงทุน

ตามรอบระยะเวลาที่บริษัทจัดการกำหนด  

 
ตัวอยางที่ 1  

นาย กุก ลงทุนในกองทุน LHEQDPLUS ครั้งแรก 500,000  บาท  
- นาย กุก จะไดรับความคุมครองในแผนท่ี 2  
- ตอมา นาย กุก ลงทนุเพิ่ม 4,500,000 บาท มูลคาเงินลงทุนรวมเทากับ 5,000,000 ดังนั้น ความคุมครอง

จะเปลีย่นจากแผนที่ 2 เปนแผนท่ี 4  
ทั้งน้ี แผนความคุมครองจะคำนวณจากจำนวนเงินลงทุนรวมท้ังหมด 
 
 

ตัวอยางที่ 2 
นาย กุก ลงทุนในกองทุน LHEQDPLUS  450,000  บาท  

- นาย กุก จะไดรับความคุมครองในแผนท่ี 1 

- ตอมาผลการดำเนินงานของกองทุน LHEQDPLUS เพิ่มขึ้นสงผลใหนาย กุก มีกำไร 100,000  บาท รวม

เปนมูลคาทรัพยสินสุทธิเทากับ 550,000 แตสิทธิความคุมครองของนาย กุก จะไมเปลี่ยนแผนยังคงไดรับ

ความคุมครองในแผนที่ 1 เหมือนเดมิ  

ทั้งน้ี ความคุมครองจะคำนวณจากจำนวนเงินลงทุนไมรวมผลประโยชนที่เพ่ิมข้ึน 

 

ตัวอยางที่ 3 
นาย กุก ลงทุนในกองทุน LHEQDPLUS  150,000  บาท  

- นาย กุก จะไดรับความคุมครองในแผนที่ 1 

- ผลการดำเนินงานของกองทุน LHEQDPLUS เพ่ิมขึ้นสงผลใหนาย กุก มีกำไร 50,000  บาท รวมเปน

มูลคาทรัพยสินสุทธิเทากับ 200,000 แตสิทธิความคุมครองของนาย กุก จะไมเปลี่ยนแผนยังคงไดรับ

ความคุมครองในแผนที่ 1 เหมือนเดิม 
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- ตอมานาย กุก ทำรายการขายคืนหนวยลงทุน 50,000 บาท นาย กุก จะไมไดรับความคุมครอง เนื่องจาก

การทำรายการขายคืนสงผลใหเงินลงทุนลดลงต่ำกวา 150,000 บาท  

ทั้งน้ี ในกรณีที่มีผลประโยชน มีการจายเงินปนผล หรือมีการขายคนืหนวยลงทุน ผูถือหนวยจะไดรบัความ
คุมครอง ดังน้ี 

1. หากมีผลประโยชนเพ่ิมข้ึน หรือมกีารจายเงินปนผลใหกับผูถือหนวยลงทุน จะไมสงผลใหความคุมครอง
เพ่ิมขึ้นหรือลดลง เนื่องจากความคุมครองจะคำนวณจากจำนวนเงินลงทุนรวมไมนับรวมผลประโยชน ไม
นับรวมเงินปนผล  

2. หากมีการขายคืนหนวยลงทุน กองทุนจะคำนวณเงินลงทุนครั้งแรกพรอมผลประโยชนจากเงินลงทุนครั้ง
แรกกอน ในการจายเงินคาขายคนืหนวยลงทุน หากเงินลงทุนครั้งแรกไมเพียงพอในการจายเงนิคาขายคนื 
กองทุนจะคำนวณจากเงนิลงทุนครั้งถัดไป โดยระบบจะคำนวณแบบ FIFO จึงอาจสงผลใหไมไดรับความ
คุมครองหรือมีการเปลี่ยนแผนความคุมครองได  

กรณทีี่ผูถือหนวยมีมลูคาเงินลงทุนตามแผนประกัน แตบริษัทประกันปฎิเสธการอนุมัติประกัน ผูถือหนวย
ลงทุนจะไมไดรับแผนความคุมครองชีวิตและสุขภาพใด ๆ เลย 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงวันที่เริ่มความคุมครอง โดยถือวาไดรบัมติจากผูถือ
หนวยลงทุนแลว โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศดงักลาวที่บริษัทจัดการและผูสนับสนุนการขายหรือรบัซื้อคืน
หนวยลงทุนลวงหนาไมนอยกวา 30 วัน หรือครอบคลุมระยะเวลาการเปดรับคำสั่งซื้อคืนหนวยลงทุนอยาง
นอย 1 ครั้ง  และจะเปดเผยในเว็บไซตของบริษัทจัดการ เวนแตกรณีที่เกิดจากปจจัยที่ควบคุมไมได หรือกรณี
จำเปนและสมควร บริษัทจัดการจะแจงการเปลี่ยนแปลงดังกลาวโดยทันที ซึ่งการดำเนินการดังกลาวบริษัท
จัดการจะคำนึงถึงประโยชนของกองทุนและผูถือหนวยลงทุนเปนสำคัญ 

Q :  ผูถือหนวยลงทุนท่ีขายคนืหนวยลงทุนไปแลว สามารถกลับมาซ้ือหนวยลงทุนอกีไดหรือไม ความ
คุมครองจะเปนอยางไร 

A :  ได โดยผูถือหนวยลงทุนจะไดรบัความคุมครองตามแผนท่ีซื้อใหม แตตองติดเงื่อนไข สภาวะการเจ็บปวยหรือ
การบาดเจบ็ที่เปน และยังรักษาไมหายขาด ในระหวาง 90 วันกอนวันที่เริ่มความคุมครองใหม (Pre-existing 
Condition) เปนระยะเวลา 12 เดอืนนับจากวันที่เร่ิมความคุมครองใหม หรือเปนไปตามเงื่อนไขตามบริษัท
ประกันกำหนด ถึงจะมีสิทธ์ิการรกัษาพยาบาลในโรคเดมิ 

 
ตัวอยาง 1  
นายกุก อายุ 63 ป ทำรายการซื้อหนวยลงทุนวันที่ 22 กุมภาพันธ 2562 
ไดรับสิทธิคุมครอง คอื วันที่ 1 มีนาคม 2562 
แต นายกุก มีโรคประจำตัวเปนความดันโลหิตสูง  
ตอมา นายกุก ไดเขารักษาโรคความดันสูงในวันที่ 4 เมษายน 2562 และแสดงบัตรประกันสุขภาพกลุมกับ
โรงพยาบาลที่เขารักษา โรงพยาบาลจะติดตอบริษัทประกันทันที  
บริษัทประกันจะตรวจสอบประวัติการรักษา หากพบวามีประวัติการรักษาโรคความดันในระหวาง 90 วันกอน
วันท่ีเริ่มความคุมครองใหม บริษัทประกันจะไมคุมครองโรคความดันของ นายกุก เวนแต นายกุก ไมเบิกคารักษา
โรคความดันเปนระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันที่เริ่มความคุมครองใหม และภายหลังระยะเวลา 12 เดือนนายกุก
จะสามารถเบิกคารักษาโรคความดันไดตามสิทธิความคุมครอง 

  

 
 
 

 
 
 
 
 
 

ตรวจสอบ 
90 วันกอนวันท่ีกรมธรรมมีผลบังคับ  

(วันท่ี 1 ธ.ค. 2561) 

เดือน ก.พ.62 เริ่มความคุมครอง 

ตั้งแตวันที่ 1 มี.ค.62  

เปนตนไป 

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

วันที่ 22 ก.พ.62 ทำรายการซื้อหนวยลงทุน 
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ตัวอยาง 2 
นายเกง อายุ 60 ป ทำรายการซื้อหนวยลงทุนวันที่ 20 กุมภาพันธ 2562 
ไดรับสิทธิคุมครอง คือ วันที่ 1 มีนาคม 2562 
แต นายเกง มีโรคประจำตัวเปนความดันโลหิตสูง  
ตอมา นายเกง ไดเขารักษาโรคความดันสูงในวันที่ 25 เมษายน 2562 และแสดงบัตรประกันสุขภาพกลุมกับ
โรงพยาบาลที่เขารักษา โรงพยาบาลจะติดตอบริษัทประกันทันที  
บริษัทประกันจะตรวจสอบประวัติการรักษา หากพบวาไมมีประวัติการรักษาโรคความดันในระหวาง 90 วันกอน
วันท่ีเริ่มความคุมครองใหม นายเกงจะสามารถเบิกคารักษาโรคความดันไดตามสิทธิความคุมครอง 
 
 
 
  

 
 
 
 

 

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดทีคู่มือประกันชีวิต อุบัติเหตุ ทุพพลภาพ โรครายแรง และสุขภาพกลุม 

Q :  แผนความคุมครองที่ผูถอืหนวยลงทุนจะไดรับคำนวณอยางไร ในกรณีที่มีบัญชีผูถือหนวยลงทุนหลาย
บัญชี หรือถือหนวยลงทุนของตัวแทนสนับสนนุฯที่แตกตางกัน 

A :  การคำนวณวงเงินคุมครองจะพิจารณาหนวยลงทุนตามเลขที่บัตรประชาชนของผูถือหนวยลงทุน กรณีท่ีผูถือ
หนวยลงทุนมีการลงทุนในกองทุน LHEQDPLUS มากกวา 1 เลขที่ผูถือหนวยลงทุน หรือถือหนวยลงทุนของ
ตัวแทนสนับสนุนฯที่แตกตางกัน บริษัทจัดการจะนับมูลคาเงินลงทุน และนำสงขอมูลใหบริษัทประกันเพื่อ
นำมาคิดแผนประกันตามหมายเลขบัตรประชาชนน้ัน ๆ ยกตัวอยางเชน  

 นาย กุก ลงทนุในกองทุน LHEQDPLUS เลขที่ผูถือหนวยลงทุน 111 จากตัวแทนสนับสนุนฯ A จำนวน 
200,000 บาท 

 นาย กุก ลงทนุในกองทุน LHEQDPLUS เลขที่ผูถือหนวยลงทนุ 222 จากตัวแทนสนับสนุนฯ B จำนวน 
1,000,000 บาท 

 นาก กุก ลงทุนในกองทุน LHEQDPLUS เลขที่ผูถือหนวยลงทุน 333 จากตัวแทนสนบัสนุนฯ C จำนวน 
3,500,000 บาท 

บริษัทประกันจะใหความคุมครองนาย กุก  ตามแผน 3 ซึ่งคำนวณจากจำนวนเงินลงทุนรวม ดังนี้ 
200,000+100,000 +3,500,000 = 4,700,000 บาท 

แตหากในอนาคต นาย กุก ซื้อหนวยลงทุนเพิ่มอีก 10 ลานบาท รวมเปน 14,700,000 ลานบาท นาย กุก จะ
ไดรับสิทธิ์ความคุมครองแผนสูงสุดคือ แผน 5 เทานั้น 

กรณีผูถือหนวยลงทุนหลายบัญชี หรือถือหนวยลงทุนของตัวแทนสนับสนุนฯที่แตกตางกัน และมีขอมูล
สวนตัวที่ไมตรงกัน เชน ช่ือ-นามสกุล (กรณีมีการเปลี่ยนแปลง) ที่อยูที่ติดตอได เปนตน บริษัทจัดการจะ
ดำเนินการสงใหกับบริษัทประกัน โดยพิจารณาจากการทำรายการลาสุด 

 

เดือน ก.พ.62 เริ่มความคุมครอง 
ตั้งแตวันที่ 1 มี.ค.62 เปนตน

ไป

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

วนัท ี  ก.พ.  ทํารายการซอืหน่วย

ตรวจสอบ 
90 วันกอนวันทีก่รมธรรมมีผลบังคบั  

(วันท่ี 1 ธ.ค. 2561) 
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Q: กรณีผูถือหนวยลงทุนโอนหนวยลงทุน ผูถอืหนวยลงทุนเดิมยังจะไดรับความคุมครองตามแผนประกัน
สุขภาพ/ประกนัชีวิตหรือไม 

A: ผูถือหนวยลงทุนเดิมอาจไมไดรบัความคุมครองตามแผนประกันสุขภาพและประกันชีวิตตามแผนเดมิ อาจ
เปลี่ยนแปลงแผนประกันสุขภาพและประกันชีวิต หรือ อาจสิ้นสุดความคุมครองเม่ือถึงรอบที่บริษัทจัดการ
แจงขอมูลของผูหนวยลงทุนไปยังบริษัทประกันเพ่ือดำเนินการปรับปรุงแผนความคุมครองสุขภาพของผูถือ
หนวยลงทุนตามรอบระยะเวลาทีบ่ริษัทประกันกำหนด โดยความคุมครองดังกลาวจะไมถูกโอนไปใหผูถือ
หนวยลงทุนที่รับโอนหนวยลงทุนแทน 
ทั้งน้ี หากผูรับโอนซื้อหนวยลงทุนเพ่ิมเติม และมมีูลคาตรงตามเงื่อนไขที่ระบุในหนังสือชี้ชวน ผูถือหนวยจะ
ไดรับความคุมครองตามแผนประกันสุขภาพและประกันชีวิต ตัวอยางเชน 

 
ตัวอยางที่ 1  

นาย กุก ลงทุนในกองทุน LHEQDPLUS 500,000  บาท ไดรับความคุมครองในแผนที่ 2 

- ตอมา นาย กุก ไดโอนให นาย เกง 500,000 บาท นาย กุก และ นาย เกง จะไมไดรับความคุมครอง 

- แตตอมา นาย เกง ซื้อหนวยลงทุนเพิ่ม 200,000 บาท ดังน้ัน นายเกง จะไดรับความคุมครองในแผน 1 

 
 
ตัวอยางที่ 2 

นาย กุก ลงทุนในกองทุน LHEQDPLUS ครั้งแรก 500,000  บาท ไดรับความคุมครองในแผนท่ี 2 

- ตอมา นาย กุก ไดโอนให นาย เกง 200,000 บาท ความคุมครอง นาย กุก จะเปลี่ยนจากแผนที่ 2  

เปนแผนที่ 1 และ นาย เกง จะไมไดรับความคุมครอง 

Q: กรณีผูถือหนวยลงทุนตองการใชสิทธิตามที่ไดรับความคุมครองตามแผนประกันสขุภาพตองทำอยางไร 

A: ผูถอืหนวยลงทุนสามารถใชสิทธิตามที่ไดรับความคุมครองตามแผนประกันสุขภาพได โดยปฏิบัตดัิงน้ี 

- ผูถือหนวยลงทนุสามารถนำบตัรประกันสุขภาพที่ไดรับจากบริษัทประกันใหแกทางโรงพยาบาล  

- โดยผูถือหนวยลงทุนไมจำเปนตองชำระคารักษาพยาบาลหากอยูในวงเงนิที่ไดรับประกัน  

- แตหากคารักษาพยาบาลสูงกวาวงเงินท่ีไดรับประกัน ผูถือหนวยลงทุนจะตองเปนผูชำระสวนตาง

ดังกลาว 

 



กองทุนเปด แอล เอช หุนปนผล พลัส  44 

รายละเอียดเพิ่มเติมกรณีที่ไมไดใชบริการโรงพยาบาลคูสัญญาของเอไอเอ 
สมาชิกผูเอาประกันสามารถดำเนินการเรียกรองคาชดเชยคารักษาพยาบาลแบบคนไขใน หรือแบบคนไขนอกหรือ
กรณีรักษาพยาบาลฉุกเฉิน หรือทันตกรรม (คาทำฟน) 
1.  สำรองเงนิคารักษาพยาบาลท่ีเกิดข้ึนไปกอน 
2.  ขอเอกสารใบเสร็จรับเงินตัวจรงิ ที่ระบุรายละเอียดคาใชจาย และใบรับรองแพทยตัวจริงจากสถานพยาบาล

เพื่อเปนหลักฐานประกอบการเบิกคารักษาพยาบาล 
3.  กรอกแบบฟอรมเรียกรองสินไหมทดแทน และสำเนาบัตรสิทธิพิเศษประกันกลุม พรอมแนบเอกสารตามขอ 

2. แลวนำสงมายัง 
บริษัท เอไอเอ จากัด  
ศูนยรับเอกสาร ชั้น 1 เอไอเอ ทาวเวอร 1  
เลขที่ 181 ถนนสุรวงศ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500  
(เอกสารเคลมประกันกลุม) 

หมายเหตุ 
-  ตองดาเนินการเรียกรองคาชดเชยภายใน 20 วันทาการ หลังจากออกจากโรงพยาบาล การสงเอกสารลาชา 

เกินกวากาหนดอาจเปนเหตุใหเสียสิทธิในการเรียกรอง หากไมสามารถแสดงใหเห็นไดวามีเหตอัุนควร 
-  แบบฟอรมเรียกรองเงินชดเชยคารักษาพยาบาล สามารถขอไดจากฝายบุคคล หรือดาวนโหลดจากเอไอเอ 

เว็ปไซตที่ AIA.CO.TH 

สามารถดรูายละเอียดเพิ่มเติมไดทีคู่มือประกันชีวิต อุบัติเหตุ ทุพพลภาพ โรครายแรง และสุขภาพกลุม 

Q : ชองทางที่ผูถือหนวยลงทุนสามารถสอบถามขอมูลเกี่ยวกับประกันชีวิตและประกันสุขภาพ 
A : ผูถือหนวยลงทุนสามารถติดตอสอบถามแผนคุมครองสุขภาพไดที่ บริษัท เอไอเอ จากัด  
 หมายเลขโทรศัพท 02-783-6248 

Q : ชองทาง Digital ท่ีผูถือหนวยลงทุนสามารถตรวจสอบสิทธิความคุมครองผลประโยชนดวยตนเอง 
A : ผูถือหนวยลงทุนสามารถติดตอกับทางบริษัทประกันได ดังนี้ 

- เว็บไซตสำหรับผูถือหนวยลงทุนตรวจสอบขอมูลสวนบุคคล E-Benefit www:http://gmd.aia.co.th   
- ขอมูลผลประโยชน 
- ขอมูลการเคลมสินไหม 
- ดาวนโหลดคูมือ,สถานพยาบาล  
- มีระบบลงทะเบียนอัตโนมติั (ขอขอมูลอีเมลผูถือหนวยลงทุน) 
- Mobile Application สำหรับผูถือหนวยลงทุนตรวจสอบขอมูลสวนบุคคล 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ขนัตอนการติดตงั “AIA Employee Care / AIA TH 
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Q : ความคุมครองตามแผนประกันชีวิตและสุขภาพของกองทุน ยกเวนความคุมครองกรณีใดบาง 

A : บริษัทประกันจะไมจายผลประโยชนตามขอยกเวนที่กรมธรรมประกันกำหนด ในกรณีตอไปนี ้
1. ประกนัชีวิต 

-  การฆาตัวตายในปแรกที่ทำประกัน 

-  การถูกฆาตายโดยผูรับผลประโยชน 

2. สัญญาเพิ่มเติมการประกันสุขภาพกลุมคารักษาในโรงพยาบาล (ผูปวยใน) และนอกโรงพยาบาลกรณี
ผูปวยใน 
- การเจ็บปวยหรือการบาดเจ็บทีเ่ปนอยูกอนแลว โดยผูเอาประกันไดรับการรักษา การวินิจฉัยโรค 

การปรึกษาหรือการสั่งจายยาใหในระหวางเวลา 90 วัน กอนวันที่กรมธรรมเริ่มมผีลบังคับ เวนแต

สมาชิกผูเอาประกันที่เจ็บปวยดังกลาวไดเอาประกันไวตามสญัญาเพิม่เติมนี้มาเปนเวลา 12 เดือน

ติดตอกันแลว 

- การทำรายรางกายตนเอง หรือจงใจกอใหเกิดการบาดเจ็บแกตนเอง หรือการพยายามกระทำเชนวา

นั้น 

- สงครามไมวาจะประกาศหรือไมก็ตาม การนดัหยุดงาน การจลาจล การกอการราย สงครามกลาง

เมือง การปฏิวัติหรือการปฏิบัติการเย่ียงสงครามใด ๆ 

- การเขาเปนทหารประจำการในกองทัพ ไมวาจะเปนเวลาที่มีการประกาศสงครามหรือไมก็ตาม หรอื

ในขณะที่ปฏิบัตติามคาสั่งใหปฏิบัติการเยีย่งสงคราม หรือในการพิทกัษความสงบเรียบรอยของ

บานเมือง บริษัทจะคืนเบีย้ประกันสวนที่ไมไดใหความคุมครอง 

- ขณะที่ผูเอาประกันกออาชญากรรม หรือขณะถูกจับกุม หรือหลบหนีการจับกุม เนื่องจากการ

กระทำความผิดทางอาญาโดยเจตนา เวนแตเปนความผิดลหุโทษ หรือความผิดอันยอมความกันได 

- การตั้งครรภ แทงบุตรทำแทง การคลอดบุตร โรคแทรกซอนจากการตั้งครรภ การแกไขปญหาการมี

บุตรยาก (รวมถึงการสืบวิเคราะหและการรักษา) การทำหมัน และการคุมกำเนดิ 

- การรักษาโรค หรืออาการหยุดหายใจขณะหลับ การรักษาความผิดปกติของการนอนหลับ โรคจิต

เภท สภาวะจิตใจหรือประสาทผิดปกติ โรคไมเกรน การรักษาโรคพิษสุราเรื้อรัง หรือตดิยาเสพตดิให

โทษ หรือการเจ็บปวยอันเนื่องมาจากโรคดังกลาว หรืออุบัตเิหตุจากการใชยา โรคตดิตอซึ่งตองถูก

แยกออกหรืออยูในเขตกักกันโรคตามกฎหมาย 

- ปญหาเก่ียวกับสายตาสั้น ยาว หรอืเอียง คาใชจายสาหรับอุปกรณเพื่อชวยในการมองเห็น หรือการ

รักษาความผดิปกติของการมองเห็น ยกเวนในกรณีจำเปนอันเนื่องจากการบาดเจ็บโดยอุบัติเหตุ 

- การผาตัดเสรมิสวยหรือศลัยกรรมตกแตงหรือการผาตดัอันมลีกัษณะเลือกได หรือผาตดัเพื่อแกไขสิ่ง

ผิดปกติอันเนื่องมาแตกำเนดิ 

- การรักษาโรคหรือผาตดัเก่ียวกับฟน ยกเวน ในกรณีจำเปนอันเนื่องจากการบาดเจ็บโดยอุบัติเหตุ แต

ไมรวมถึง การทำฟนปลอม การครอบฟน และการรักษารากฟน 

- การตรวจสุขภาพทั่วไป การพักฟน หรือการรักษาโดยวิธีใหพักอยูเฉยๆ การรักษาเพ่ือการฟนฟู  

การตรวจวิเคราะหเพื่อหาสาเหตุใด ๆ ที่ไมเก่ียวของโดยตรงกับการเขารักษาในโรงพยาบาล การ

ตรวจวินิจฉัยความบาดเจ็บหรือเจ็บปวย การรักษา หรือตรวจวิเคราะหเพื่อหาสาเหตซุึ่งไมใช

ความจำเปนทางการแพทย หรือไมเปนไปตามมาตรฐานทางการแพทย การใหบริการอำนวยความ

สะดวกที่มิใชเปนการรักษาอาการเจ็บปวย หรือบาดเจ็บ เชน การใชโทรทัศน วิทยุ และอื่น ๆ ท่ี

คลายคลึงกัน 
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ขอกำหนดอื่น ๆ 

กรณีผูปวยนอก (เพ่ิมเติมจากกรณีผูปวยใน) 
- ยาที่ซื้อโดยปราศจากใบสั่งจากแพทย 

- การตรวจวัดสายตา การประกอบแวนตา เลนสสมัผสั (CONTACT LENSES) หรืออุปกรณชวยการ

ไดยิน  

การรักษาเหงือกอักเสบ การรักษาชองปาก 

- ความผิดปกติที่เก่ียวกับการทำงานของรางกาย โดยไมมีพยาธิสภาพแสดงใหเห็นรวมท้ังอาการ

ทองผูก อาหารไมยอย ทองอืด เบื่ออาหาร 

- การเรยีกรองการจายเงินชดเชย ท่ีมิไดสงใบเสร็จรับเงิน และ/หรือ ใบเรียกเก็บเงินใหบริษัทภายใน 

3 เดือน (สามเดือน) นับแตวันที่คาใชจายดังกลาวเกิดข้ึน 

Q: กรณีใดบางที่ผูถือหนวยลงทุนเปนผูชำระเงินคารักษาพยาบาลไปกอน แลวจึงนำใบเสร็จรับเงินและ
ใบรับรองแพทยมาเบิกจากบริษทัประกัน 

A:  กรณีที่ผูถือหนวยลงทุนเปนผูชำระเงนิคารักษาพยาบาลไปกอน 

-  ผูถือหนวยลงทุนไมไดถือบัตรประกันสุขภาพกลุม 

-  ผูถือหนวยลงทุนไมไดเขาในโรงพยาบาลคูสัญญาของเอไอเอ  

 
Q: ผูลงทุนจะตองชำระคารักษาพยาบาลไปกอนแลวสงใบเสร็จใบรับรองแพทยฉบับจริง พรอมสำเนาบัตร

ประกันสุขภาพ โดยสงไปรษณียลงทะเบียน ระบุ 
A: ผูลงทุนสามารถสงเอกสารสำหรับเบิกคารักษาพยาบาลมาไดที่  

- แผนกการขายประกันกลุมชองทางตรง ฝายธุรกิจองคกร 

 บริษัท เอไอเอ จำกัด 
 ชั้น 18 เอไอเอ ทาวเวอร 2  
 เลขที่ 181 ถนนสุรวงศ เขตบางรกั กรุงเทพฯ 10500 
 (เอกสารเคลมประกันกลุม) 

 

 

1. ขอจำกัดในการใชสิทธิออกเสียง 

กรณีผูถือหนวยลงทุนถือหนวยลงทุนเกินกวา 1 ใน 3 ของจำนวนหนวยลงทุนที่จำหนายไดแลวทั้งหมดของกองทุนรวม บริษัท
จัดการจะไมนับคะแนนเสียงสวนที่เกินกวา 1 ใน 3 เวนแตกรณีที่มีการแบงชนิดหนวยลงทุนและหนวยลงทนุชนิดดังกลาวมีผูถือ
หนวยลงทุนเพียงรายเดียวจะนับคะแนนเสียงของผูถือหนวยลงทุนดังกลาวไดเตม็ตามจำนวนที่ถืออยู 

2. การแกไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนหรือวิธีการจัดการ 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการแกไข เปลี่ยนแปลง เพ่ิมเติมโครงการจัดการกองทุน หรือวิธีการจัดการตามท่ีเห็นสมควรในกรณี
ที่สวนราชการตาง ๆ เชน คณะกรรมการ ก.ล.ต. สำนักคณะกรรมการ ก.ล.ต. กระทรวงการคลัง และ/หรือ หนวยงานอื่นใดที่มี
อำนาจตามกฎหมาย ไดมีการปรับเปลี่ยน แกไข เพ่ิม/ลด ประกาศ เห็นชอบ สั่งการ ผอนผันในเรื่องตางๆ ที่เก่ียวเนื่องกับ
หลักเกณฑ เงื่อนไข วิธีการจัดตั้งจัดการ และ/หรือวิธีการบริหารจัดการกองทุนไมวาจะเปนเรื่องของกฎหมาย ประกาศ 
ขอกำหนด ระเบียบปฏิบัติ เงื่อนไข หรือ รายละเอียดตาง ๆ ทั้งน้ีโดยถือวาไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทนุทุกราย  ทั้งนี้
การแกไขเปลี่ยนแปลงเพ่ิมเติมดังกลาว จะตองเปนไปตามท่ีสำนักงานประกาศกำหนด เห็นชอบ ผอนผัน สั่งการ ใหสามารถ
กระทำได  
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3. การรับผลประโยชนตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใชบริการบุคคลอื่น (Soft commission) 

บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชนตอบแทนเพื่อกองทุนจากบุคคลท่ีเปนผูใหบริการ อันเนื่องมาจากการใชบริการของบุคคล
ดังกลาวในการจัดการกองทุนได โดยมีหลักเกณฑดังตอไปนี้ 

(1) ผลประโยชนตอบแทนที่รับไวนั้นตองเปนทรัพยสินท่ีมีมูลคาในทางเศรษฐกิจและตองเก่ียวกับบทบาทโดยตรงของความเปน
กองทุนตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และ 

(2) ตองไมมีพฤติกรรมที่แสดงใหเห็นวาบริษัทจัดการใชบริการของบุคคลน้ันบอยครั้งเกินความจำเปนเพื่อใหกองทุนไดรับ
ประโยชนจากบุคคลดังกลาว (churning) 

ในการจัดสรรผลประโยชนตามวรรคหนึ่งใหแกกองทุนรวมที่อยูภายใตการบริหารจัดการของบริษัทจัดการ บริษัทตองกระทำดวย
ความเปนธรรมและคำนึงถึงลักษณะและประเภทหลักทรัพยท่ีอาจมีไวไดของกองทุนรวมนั้นดวย 

4. การกูยืมเงินหรือการทำธุรกรรมขายโดยมีสัญญาซื้อคนื 

บริษัทจัดการอาจกูยืมเงินหรือทำธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืนในนามกองทุนได โดยจะเปนไปตามหลักเกณฑ เงื่อนไข และ
วิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด 

5. การบริการซ้ือขายหนวยลงทุนดวยวิธีอื่น ๆ เพิ่มเติม 

(1) บริษัทจัดการอาจเปดใหบริการซื้อขายหนวยลงทุนดวยวิธีการซื้อขายแบบอ่ืน ๆ เพิ่มเติม ตามหลักเกณฑและเงื่อนไขท่ีบริษัท
จัดการกำหนด และเปนไปตามหลักเกณฑของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยจะประกาศใหผูลงทุนทราบลวงหนาไมนอย
กวา 15 วันกอนเริ่มใหบริการ โดยติดประกาศไวที่สำนักงานของบริษัทจัดการ และสำนักงานผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน 
โดยไมถือวาเปนการแกไขโครงการ 

(2) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปลี่ยนแปลงหรือปรบัปรุง เพ่ิมเติม วิธีการชำระเงินคาซื้อขายหนวยลงทุนโดยไมถือวาเปนการ
แกไขโครงการ โดยจะทำการติดประกาศที่สำนักงานของบริษัทจัดการ และสำนักงานผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน  

6. การทำความรูจักตัวตนของลูกคา (Know Your Client: KYC) และการพิสูจนทราบลูกคา (Client Due Diligence: 
CDD) 

บริษัทจดัการและ/หรือผูสนบัสนุนการขายหรือรบัซื้อคืนที่บริษัทจัดการแตงตั้ง อาจพิจารณาขอขอมูล เอกสาร หลักฐาน เพิ่มเติม
จากผูสนใจสั่งซื้อหนวยลงทนุ หรือผูถือหนวยลงทุนของกองทุน หรือบุคคลท่ีเกี่ยวของกับผูลงทุนตามคำจำกัดความของกฎหมาย
หรือตามที่หนวยงานที่มีอำนาจกำหนด ทั้งกอนและหรือภายหลังการลงทุนในกองทุนไปแลว ทั้งนี้เพ่ือใหเปนไปตามกฎหมายการ
ปองกันและปราบปรามการฟอกเงนิของประเทศไทยและประเทศอื่นที่เกี่ยวของ หรือเพื่อใหเปนไปตามแนวทางปฏิบัติ หรือการ
ตีความ หรือการสั่งการของหนวยงานผูมีอำนาจ ทั้งนี้ บริษัทจัดการและ/หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนมีหนาที่ตองทำ
ความรูจักตัวตนของลูกคา (Know Your Client: KYC) และการพิสูจนทราบลูกคา (Client Due Diligence: CDD) โดยผูลงทุน 
หรือผูถือหนวยลงทุนของกองทุนมีหนาที่แจงการเปลี่ยนแปลงขอมูลเก่ียวกับการรูจักตัวตนของลูกคา (KYC) และการพิสูจนทราบ
ลูกคา (CDD) ใหบริษัทจัดการและ/หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนทราบ โดยตามแนวทางปฏิบัติของกฎหมายที่เกี่ยวของ
กับการฟอกเงินดังกลาว บริษัทจัดการและ/หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนจำเปนตองดำเนินการตามกฎหมายครอบคลุม
ทั้งการเปดบัญชีเพื่อใชบรกิารใหม การทำธุรกรรมของลูกคาเดิม และการทบทวนขอมูลลูกคาใหเปนปจจุบันเปนระยะ ๆ รวมทั้ง
การดำเนินการอ่ืน ๆ ตามที่หนวยงานผูมีอำนาจกำหนดแนวทาง 

7. ขอมูลสิทธิประโยชนการประกันชีวิตและสุขภาพ 

สำหรับผูถือหนวยลงทุนกองทุนเปด แอล เอช หุนปนผล พลัส (LHEQDPLUS) ของบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน แลนด 
แอนด เฮาส จำกัด จะไดรับความคุมครองประกันชวีิตและสุขภาพของบริษัท เอไอเอ จำกัด ตามท่ีกรมธรรมกำหนด ดังนี้  

 1.คุณสมบัติของผูมีสิทธิเอาประกัน  

 • เปนบุคคลธรรมดา 
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 • เปนผูถือหนวยลงทุนที่อยูในทะเบียนรายชื่อผูถือหนวยลงทุนโดยถือครองหนวยลงทุนที่มีมูลคาการลงทุนรวมตั้งแต 
150,000 บาท ข้ึนไป หรือ จำนวนอ่ืนใดที่บรษิัทจัดการจะเปลี่ยนแปลงในอนาคต โดยบริษัทจัดการจะพิจารณามูลคาเงนิลงทุน
ตามเลขที่บัตรประชาชนของผูถือหนวยลงทุน 

 • ตองมีอายุระหวาง 15-75 ปบริบูรณ (หรือเปนไปตามเงื่อนไขท่ีบริษัทจัดการกำหนด) ในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนมีอายุ
ตั้งแต 65 ปบริบูรณ แตไมเกิน 75 ปบริบูรณจะตองกรอกแบบฟอรมแถลงสุขภาพ และ/หรือดำเนินการตามวิธีการอ่ืนใดตาม
เงื่อนไขที่บริษัทประกันกำหนด 

 • เปนบุคคลท่ีบริษัทประกันถือวามีสุขภาพสมบูรณแข็งแรง โดยมีสิทธิความคุมครองจะมีผลเมื่อไดรับการอนุมัติ การเอา
ประกันจากบริษัทประกัน 

ทั้งน้ี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติ และเงื่อนไขของผูมีสิทธิเอาประกันตามความเหมาะสม โดยการ
ดำเนินการดังกลาวบริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชนของกองทุนและผูถือหนวยลงทุนเปนสำคัญ โดยถือวาไดรับมติจากผูถือ
หนวยลงทุนแลว โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศดังกลาวที่บริษัทจัดการและผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน
ลวงหนาไมนอยกวา 30 วัน และจะเปดเผยในเว็บไซตของบริษัทจัดการ 

 2. ความคุมครอง   

ในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนเปนผูมีสิทธิเอาประกัน ผูถือหนวยลงทุนจะไดรับความคุมครองนับตั้งแตวันที่เริ่มความคุมครอง หรือ
นับตั้งแตวันท่ีไดรับการอนุมัติการเอาประกันจากบริษัทประกัน 

 3. ผูถือหนวยลงทุนจะสิ้นสุดความคุมครอง ในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังตอไปนี้  

 • เมื่อกรมธรรมสิ้นสุดผลบังคับ 

 • เมื่อผูถือหนวยลงทนุพนสภาพการเปนผูถือหนวยลงทุนของกองทนุ 

 • เมื่อผูถือหนวยลงทุนเสียชีวิต 

 • เมื่อผูถือหนวยลงทนุมีอายุเกินกวาอายุสูงสดุที่กำหนดไวขางตน 

 • เมื่อผูถือหนวยลงทนุมีจำนวนเงินลงทุนไมเปนไปตามเกณฑที่กำหนดในหนังสือช้ีชวน 

 • เมื่อผูถือหนวยลงทนุขาดคุณสมบัติขอใดขอหนึ่งของคณุสมบัติของผูมีสิทธิเอาประกันตามขอ 1.  

 ทั้งนี้ การสิ้นสุดความคุมครอง ใหเปนไปตามเงื่อนไขตามปกรมธรรมหรือตามรอบระยะเวลาที่บริษัทประกันกำหนด  

 4. ผูถือหนวยลงทุนที่มีสิทธิเอาประกันจะไดรับความคุมครองดานประกันชีวิตและสุขภาพ โดยมีรายละเอียดเงื่อนไขและ
ความคุมครองตามกรมธรรมประกันภัยกำหนด 

 5. ผูถือหนวยลงทุนจะตองยินยอมเปดเผยขอมูลสวนบุคคล อาทิเชน ชื่อ-นามสกุล ที่อยู ขอมูลดานสุขภาพ ของผูถือ
หนวยลงทุน หรือขอมูลอื่นใดที่เปนตามที่บริษัทประกันกำหนด ทั้งนี้ หากบริษัทจัดการไมไดรับการเปดเผยขอมูลใด ๆ บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธการไดรับความคุมครองตามกรมธรรมประกันชีวิตและสุขภาพดังกลาว 

สิทธิประโยชนของผูถือหนวยลงทุนที่ไดรับตามกรมธรรมดังกลาว บริษัทจัดการไดจัดใหเพื่อความคุมครองผูถือหนวยลงทุนและ
เพ่ือเปนประโยชนในดานการเสริมสรางความมั่นคงของชีวิตและสุขภาพ โดยบริษัทจัดการเปนผูรับภาระการชำระเบี้ยประกันที่
ไดรับความคุมครองทั้งหมด โดยรวมอยูในคาธรรมเนียมการจัดการ 

ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาสิทธิประโยชนดานการประกันชีวิตและสุขภาพทุก ๆ ป หากบริษัทจัดการเห็นวาสิทธิประโยชน
ดานการประกันชีวิตและสุขภาพจะไมเกิดประโยชนตอผูลงทุนโดยรวม หรือมีผลกระทบตอกองทุนรวมในอนาคต บริษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง หรือเพิ่มเติมเงื่อนไขของสิทธิประโยชนความคุมครอง เงื่อนไขกรมธรรม บริษัท
ประกัน หรือเงื่อนไขใด ตามหลักเกณฑที่กฎหมายกำหนด รวมถึงยกเลิกสิทธิประโยชนความคุมครองชีวิตและสุขภาพหรือยกเลิก
กองทุน โดยถือวาไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนแลว โดยบริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนาไม
นอยกวา 30 วัน และครอบคลุมระยะเวลาการเปดรับคำสั่งซื้อคืนหนวยลงทุนอยางนอย 1 ครั้ง และในการรับซื้อคืนในชวงเวลา
ดังกลาว บริษัทจัดการจะเปดใหผูถือหนวยลงทุนสามารถขายคืนหนวยลงทุนโดยไมคิดคาธรรมเนียมการรับซื้อคืนหนวยลงทุน 
(Exit without fee) 
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 เงื่อนไขการเริ่มรับความคุมครอง 

 • ในชวงการเสนอขายครั้งแรก หากมีผูถือหนวยลงทนุที่มีคุณสมบัตไิดรับสทิธิความคุมครองตามกรมธรรมไมถึง 100 ราย 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเลื่อนรอบความคุมครองตามกรมธรรมประกันชีวิตและสุขภาพ หรือปฏิเสธการใหความคุมครองตาม
กรมธรรมประกันชีวิตและสุขภาพ และหากภายหลังการเสนอขายครั้งแรก  

มีผูถือหนวยลงทุนที่มีคุณสมบัติไดรับสิทธิความคุมครองตามกรมธรรมเพ่ิมขึ้นจนถึง 100 ราย ผูถือหนวยลงทุนดังกลาวก็จะไดรับ
สิทธิการคุมครองตามเงื่อนไขที่กำหนด 

 • ในชวงการเสนอขายครั้งแรก หากมีผูถือหนวยลงทุนที่มีคุณสมบัติไดรับสิทธิความคุมครองตามกรมธรรมครบ 100 ราย 
และตอมาภายหลังการเสนอขายครั้งแรก มีผูถือหนวยลงทุนที่มีคุณสมบัติไดรับสิทธิความคุมครองตามกรมธรรมลดลงต่ำกวา 
100 ราย ผูถือหนวยลงทุนเดิมยังคงไดรับสิทธิคุมครองตามเง่ือนไขที่กำหนด 

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนที่ไดรับผลกระทบทราบลวงหนา อยางนอย 30 วัน โดยในชวงเวลาดังกลาว
ครอบคลุมระยะเวลาการเปดรับซื้อคืนอยางนอย 1 ครั้ง และในการรับซื้อคืนในชวงเวลาดังกลาว บริษัทจัดการจะเปดใหผูถือ
หนวยลงทุนสามารถขายคืนหนวยลงทุนโดยไมคิดคาธรรมเนียมการรับซื้อคืนหนวยลงทุน (exit without fee) 

วันท่ีกรมธรรมมีผลบังคับ หมายถึง ตั้งแตวันที ่1 ของเดือนถัดไปนับจากวันจดทะเบียนกองทุน (หรือวันที่ระบุไวในกรมธรรม) 

วันท่ีเริ่มความคุมครอง หมายถึง วันที่กรมธรรมมีผลบังคบัหรือวันที่บริษัทประกันอนุมัติใหความคุมครอง หรือ เปลี่ยนแปลงแผน
ความคุมครองใหกับผูถือหนวยลงทุน  

ระยะเวลาความคุมครอง หมามถึง วันท่ีเริ่มความคุมครอง ถึงวันสิ้นสุดความคุมครอง ซึ่งจะไมเกินวันท่ีกรมธรรมยังใหความ
คุมครองอยู 

 เงื่อนไขวันเริ่มคุมครอง 

 • กรณีผูถือหนวยลงทุนทำรายการซื้อภายในวันที่ 25  กอนเวลา 15.30 น. ของเดือนนั้น ๆ วันไดรับสิทธิคุมครอง คือ 
วันท่ี 1 ของเดอืนถดัจากเดือนที่ลงทุน  

 • กรณีผูถือหนวยลงทนุทำรายการซื้อภายหลังวันที่ 25 ของเดือนนั้น ๆ วันไดรับสิทธิคุมครอง คือ วันที่ 1 ของ 2 เดือน
ถัดจากเดือนที่ลงทุน  

เงื่อนไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแถลงสุขภาพ มีกรณีดังนี้ 

 • กรณีผูถือหนวยลงทุนท่ีมีอายุไมเกิน 65 ปบริบรูณ ไมตองกรอกแบบฟอรมแถลงสุขภาพ 

 • กรณีผูถือหนวยลงทุนไดรับสิทธิความคุมครองกอนอายุ 65 ป และตออายุกรมธรรมจนถึง 65 ปบริบูรณ จะตองกรอก
แบบฟอรมแถลงสุขภาพตั้งแตอายุ 65 ปบริบูรณ  และจำเปนตองแถลงทุกป เมื่อมีการตออายุกรมธรรม และ/หรือดำเนินการ
ตามวิธีการอ่ืนใดตามเงื่อนไขที่บริษัทประกันภัย  

 • กรณีผูถือหนวยลงทุนมีอายุตั้งแต 65 ปบริบูรณ และไมเกิน 75 ปบริบูรณ จะตองกรอกแบบฟอรมแถลงสุขภาพทุกป 
เมือ่มีการตออายุกรมธรรม และ/หรือดำเนินการตามวิธีการอื่นใดตามเงื่อนไขที่บริษัทประกันภัย  

 • กรณีผูถือหนวยลงทุนเดิมมีการสั่งซื้อเพิ่มจากเดิมสงผลใหมีมูลคาการลงทุนเพิ่มข้ึนและมีผลใหแผนความคุมครองสูงข้ึน 
จะตองกรอกแบบฟอรมแถลงสุขภาพ ณ รอบท่ีมีการเปลี่ยนแปลงแผนความคุมครอง และ/หรือดำเนินการตามวิธีการอื่นใดตาม
เงื่อนไขที่บริษัทประกันภัย  

ทัง้นี้ สำหรับผูถือหนวยลงทุนท่ีตองกรอกแบบฟอรมแถลงสุขภาพ ผูถือหนวยลงทุนจะทราบผลอนุมัติตามระยะเวลาดังนี้ 

 • กรณีผูถือหนวยลงทุนทำรายการซื้อภายในวันท่ี 25 กอนเวลา 15.30 น. ของเดือนนั้น ๆ บริษัทประกันจะอนุมัติภายใน
วันที่ 10 ของเดือนถัดจากเดือนที่ลงทุน หรือตามระยะเวลาที่ประกันอนุมัติ 

 • กรณีผูถือหนวยลงทุนทำรายการซื้อภายหลังวันที่ 25 ของเดือนนั้น ๆ บริษัทประกันจะอนุมัติภายวันที่ 10 ของ 2 
เดือนถัดจากเดอืนที่ลงทุน หรือตามระยะเวลาที่ประกันอนุมัติ 

บรษิัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงวันท่ีเริ่มความคุมครอง โดยถือวาไดรับมติจากผูถือหนวยลงทุนแลว 
โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศดังกลาวที่บริษัทจัดการและผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนลวงหนาไมนอยกวา 30 
วัน หรือครอบคลุมระยะเวลาการเปดรับคำสั่งซื้อคืนหนวยลงทุนอยางนอย 1 ครั้ง และจะเปดเผยในเว็บไซตของบริษัทจัดการ 
เวนแตกรณีที่เกิดจากปจจัยที่ควบคุมไมได หรือกรณีจำเปนและสมควร บรษิัทจัดการจะแจงการเปลี่ยนแปลงดังกลาวโดยทันที 
ซึ่งการดำเนินการดังกลาวบริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชนของกองทุนและผูถือหนวยลงทุนเปนสำคัญ 
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8. ขอกำหนดเกี่ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีตางประเทศในลักษณะเดียวกัน 

ในป พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาไดออกกฎหมายที่เรียกวา Foreign Account Tax Compliance Act  

(ซึ่งตอไปจะเรียกวา FATCA) โดยมีผลบังคับใชวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกลาวกำหนดใหสถาบันการเงินท่ี
ไมใชสัญชาติอเมริกันนอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานขอมูลเกี่ยวกับบัญชีของ
บุคคลท่ีอยูในบังคับตองเสียภาษีใหกับประเทศสหรฐัอเมริกา (ซึ่งรวมถึงบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล สัญชาติอเมริกัน ผูซึ่งมีถิ่นที่อยู
ถาวรในสหรัฐอเมริกา และ ผูซึ่งมีถิ่นที่อยูทางภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึ่งเปดหรือมีไวกับ FFI นั้น นอกจากนี้ยังปรากฎดวยวาใน
ปจจุบันมีรัฐบาลในหลายประเทศกำลังดำเนินการออกกฎหมายที่มีขอกำหนดและหลักเกณฑในลักษณะที่คลายคลึงกับ FATCA 
(ซึ่งตอไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดังกลาววา “กฎหมายตางประเทศท่ีเกี่ยวของ”) 

กองทุนรวมและบริษัทจัดการถือวาเปน FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ่งถูกกำหนดใหตองเขาผูกพันตนกับหนวยงานสรรพากร
ของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหนาที่ตองรายงานขอมูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสัญชาติอเมริกันและบุคคลท่ีมี
ลักษณะตามหลักเกณฑท่ี FATCA กำหนด หนาที่ในการตรวจสอบขอมูลลูกคาเพ่ือหาความสัมพันธของลูกคากับประเทศ
สหรัฐอเมริกา และรวมถึงหนาที่ในการกำหนดใหลูกคาบางประเภทตองจัดทำเอกสารยืนยันตนตามหลักเกณฑของ FATCA  
เปนตน 

ภายใตขอกำหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไมเขาผูกพันตนเพื่อปฏิบัติตามหลักเกณฑของ FATCA (กลาวคือ มีสถานะเปน 
Non-Participating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทุนรวมนั้นจะไดรับผลกระทบที่สำคัญในสองกรณี คือ 

(1) ตองถูกหักเงนิในอัตรา 30% ของเงนิที่กองทุนรวมจะไดรับจากรายได ผลประโยชนหรอืเงนิจากการขายทรัพยสินทางการเงิน
ในประเทศสหรัฐอเมริกา (เงินลงทุนทางตรง) ซึ่งจะเริ่มตนตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เปนตนไป และเงินลงทุนทางออม
ในทรัพยสินทางการเงนิของประเทศสหรัฐอเมริกา (Pass-thru) ซึ่งอาจรวมถึงเงินฝากและเงนิลงทุนกับสถาบันการเงนิอ่ืนๆ นอก
ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งจะเริ่มตนตั้งแตป พ.ศ. 2560 เปนตนไป โดย FATCA กำหนดใหสถาบันการเงินของประเทศ
สหรัฐอเมริกาและ FFI ที่เขารวมผูกพันตนตามขอกำหนดของ FATCA (ซึ่งรวมถึงธนาคารและสถาบันการเงินในประเทศไทย 
ผูรับฝากทรัพยสิน ผูสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหนวยลงทุน) มีหนาที่ดำเนินการหักเงิน ณ ที่จายดังกลาวกอนชำระใหกับ
กองทุนรวมที่เปน NPFFI  

(2) ธนาคารและสถาบันการเงนิทั้งในประเทศไทยและตางประเทศรวมทั้งผูดูแลผลประโยชน ผูรับฝากทรัพยสิน และผูสนับสนุน
การขายและรับซื้อคืนหนวยลงทุน ที่เขารวมผูกพันตามขอกำหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรือระงับการทำธุรกรรมทางการ
เงนิหรือยุติความสัมพันธทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรอืบริษัทจัดการ ซึ่งอาจทำใหกองทุนรวมไมสามารถดำเนินการลงทุนตอไปได 
และ/หรือดำเนินการลงทุนไดอยางไมมีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจทำใหผูถือหนวยลงทุนไมสามารถทำรายการผานทางผูสนับสนุน
การขายและรับซื้อคืนหนวยลงทุนไดอีกตอไป  

เพ่ือมิใหบริษัทจัดการและกองทุนรวมไดรับผลกระทบในการดำเนินงานรวมทั้งเพื่อเปนการรักษาประโยชนของผูถือหนวยลงทุน
โดยรวม บริษัทจัดการและกองทุนรวม (โดยบริษัทจัดการ) จึงเขาผูกพันตนเพ่ือปฏิบัติตามหลักเกณฑและขอกำหนดของ
กฎหมายตางประเทศท่ีเกี่ยวของ  และเพ่ือใหบริษัทจัดการและกองทุนรวมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใตขอกำหนดและ
หลักเกณฑของกฎหมายตางประเทศที่เก่ียวของได บริษัทจัดการและกองทุนรวม (ซึ่งรวมทั้งผูท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติงานของ
กองทุน เชน ผูดูแลผลประโยชน ผูรับฝากทรัพยสิน และผูสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหนวยลงทุน) จึงขอสงวนสิทธิในการ
ดำเนินการดังนี้ 

(1) รองขอใหผูถือหนวยลงทุนที่เขาขายเปนพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา (หรือเปนบุคคลตามที่กฎหมายตางประเทศที่
เกี่ยวของกำหนด) ใหคำยินยอมบริษัทจัดการและกองทนุและตัวแทนในการนำสงขอมูล  

(เชน ช่ือ ที่อยู เลขประจำตัวผูเสียภาษีของสหรัฐอเมริกา จำนวนและมูลคาหนวยลงทุนคงเหลือ จำนวนเงินคาขายคืนหนวย
ลงทุนหรือเงนิปนผลที่ไดรับ เปนตน)ที่มีอยูในบัญชีทั้งหมดของผูถือหนวยลงทุนนั้นกับบริษัทจัดการ ใหกับหนวยงานของรัฐทั้งใน
และตางประเทศ ตามขอกำหนดของกฎหมายตางประเทศท่ีเกี่ยวของ 

(2) รองขอใหผูถือหนวยลงทุนนำสงขอมูล เอกสาร และ/หรือคำยินยอม เพิ่มเติม เพื่อยืนยันหรือพิสูจนทราบความเกี่ยวของกับ
ประเทศสหรัฐอเมริกา เชน หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสัญชาติอเมรกัินหรือการใหขอมูลตามหัวขอที่กำหนดไวในแบบฟอรมของ
หนวยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจงปรับปรุงขอมูลเมื่อขอมูลที่เคยใหไวมีการเปลี่ยนแปลง เปนตน 
รวมถึงนำสงหลักฐานเพ่ือยืนยันการเขารวมใน FATCA หรือกฎหมายตางประเทศท่ีเก่ียวของ (ในกรณีที่เปนลูกคาสถาบันการเงิน) 
ทั้งน้ี เปนไปตามหลักเกณฑและขอกำหนดของกฎหมายดังกลาว 
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(3) ดำเนินการอ่ืนใดเพ่ือใหสอดคลองกับกฎหมายตางประเทศท่ีเก่ียวของ 

เพื่อเปนการปองกันและลดผลกระทบที่จะเกิดตอกองทุนหรือผูถือหนวยลงทุนโดยรวม รวมทั้งเพื่อใหกองทุนหรือผูถือหนวย
ลงทุนโดยรวมไดรบัประโยชนเพ่ิมขึ้นหากมีการดำเนินการท่ีสอดคลองกับกฎหมายตางประเทศที่เก่ียวของขางตน ในกรณีที่ผูถือ
หนวยลงทุนปฏิเสธการดำเนินการหรือไมแสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที่บริษัทจัดการกำหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ
ในการดำเนินการอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางดังตอไปนี้ตามความจำเปนและความเหมาะสม โดยถือวาผูถือหนวยลงทุน
ดังกลาวรับทราบการดำเนินการตามที่บรษิัทจัดการแจงน้ีแลว และ/หรอืไดดำเนินการตามขอตกลงท่ีไดระบุไวในคำขอเปดบัญชี   

(1)  ไมรับคำสั่งซื้อ/ สับเปลี่ยน/ โอน หนวยลงทนุของผูถือหนวยลงทุนดังกลาว 

(2)  ระงับหรือหยุดใหบรกิาร และดำเนินการคืนเงนิลงทุนตามมูลคาหนวยลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทนุดังกลาว 

(3) ดำเนินการหักเงิน ณ ที่จายจากรายไดเงินลงทุน เงนิปนผลและ/หรือเงินที่ชำระคาขายคืนหนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทุน
รายนั้นได เพื่อใหสอดคลองกับเกณฑและขอกำหนดของกฎหมายตางประเทศท่ีเก่ียวของ ทั้งนี้ ตองไมขัดกับกฎหมายของ
ประเทศไทย 

(4) ดำเนินการอื่นใดอันเปนการปองกันหรือลดผลกระทบ หรือทำใหกองทุนหรอืผูถือหนวยลงทุนโดยรวมไดรับประโยชนเพิ่มข้ึน 
หากมีการดำเนินการที่สอดคลองกับกฎหมายตางประเทศท่ีเกี่ยวของขางตน 

การดำเนินการดังกลาวถือเปนความจำเปน และเปนการรักษาผลประโยชนของกองทุนโดยรวม เพราะเปนการกระทำเพื่อ
หลีกเลี่ยงมิใหบริษัทจัดการและกองทุนมีการดำเนินการที่ไมสอดคลองขอบังคับของ FATCA และกฎหมายตางประเทศที่
เกี่ยวของอันจะทำใหกองทุนอาจตองถูกหัก ณ ที่จาย หรือถูกปดบัญชีธนาคารตามท่ีกลาวแลวขางตน ซึ่งในทางปฏิบัติบริษัท
จัดการจะเลือกดำเนินการเฉพาะผูถือหนวยลงทุนท่ีเขาขายเปนพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมรกิา(หรือเปนบุคคลตามที่กฎหมาย
ตางประเทศท่ีเกี่ยวของกำหนด)เทานั้น  

ทั้งนี้ ในกรณีที่กฎหมายไทยมีการแกไขเพิ่มเติมขอกำหนดเพ่ือรองรับการดำเนินการตามท่ีบริษัทจัดการไดสงวนสิทธิไวขางตน 
บริษัทจัดการ(รวมถึงผูที่เก่ียวของ) จะดำเนนิการตามขอกำหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนำสงขอมูลของผูถือหนวย
ลงทุนไปยังหนวยงาน หรือดำเนินการอ่ืนใดท่ีราชการกำหนด โดยไมจำเปนตองรองขอตอผูถือหนวยลงทนุ 

9. ในกรณีที่กองทุนรวมตางประเทศมีการคืนเงินคาธรรมเนียมบางสวน อันไดแก การจัดการ และ/หรือคาธรรมเนียมอ่ืนใดใน
ลักษณะทำนองเดียวกันนี้ (ถามี) เพื่อเปนคาตอบแทนใหกองทุน กองทุนจะนําเงินดังกลาวไปลงทุนในกองทุนหลัก (Royalties 
and rebate) ตอไป โดยถือวาเปนทรัพยสินของกองทุน 

 

 
 
 
 
 

กลุมของตราสารการลงทุน มูลคาตามราคาตลาด %NAV

(ก) ตราสารภาครัฐไทย/ตราสารภาครัฐตางประเทศ -                        -                  

(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดต้ังข้ึน ธนาคารพาณิชย 11,244,322.67         5.25                

หรือบริษัทเงินทุนเปนผูออก/ส่ังจาย/รับอาวัล/คํ้าประกัน

(ค) ตราสารที่มีอันดับความนาเช่ือถืออยูในอันดับที่สามารถ -                        -                  

ลงทุนได (Investment grade)

(ง) ตราสารที่มีอันดับความนาเช่ือถืออยูในอันดับตํ่ากวาอันดับที่ -                        -                  

สามารถลงทุนได (Non-Investment grade) หรือไมมี Rating  
 
 
 
 

 

รายงานสรุปเงินลงทุน 
มูลคา ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2565 

 

สัดสวนเงินลงทุนขั้นสูงตอมลูคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนสำหรับกลุมตราสารตาม (ง) เทากับ 15% NAV 
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ประเภท ผูออก อันดับ มูลคาตาม

ความนาเช่ือถือ ราคาตลาด

เงินฝากธนาคาร ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) AA+(FITCH) 11,244,322.67  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ช่ือกองทุน PTR

กองทุนเปด แอล เอช หุนปนผล พลัส 6.0643
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มูลคาตามราคาตลาด %NAV

210,896,527.66 98.41

เงินฝากธนาคาร 11,244,322.67 5.25

หุนสามัญ 199,652,204.99 93.16

3,407,665.02 1.59

214,304,192.68 100

ประเภทรายการคางรับคางจายหรือหน้ีสินอ่ืน ๆ

มูลคาทรัพยสินสุทธิ

รายละเอียดการลงทุน

หลักทรัพยหรือทรัพยสินในประเทศ

 
 
 
 
 
 
 

รายละเอยีดตัวตราสารและอันดับความนาเชื่อถือของตราสารแหงหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน 
มูลคา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 

 

อัตราสวนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (Portfolio Turnover Ratio: PTR) 
มูลคา ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2565 

รายงานสถานะการลงทุน การกูยืม และการกอภาระผูกพัน 
มูลคา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 
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ลําดับ ช่ือบริษัทนายหนา คานายหนา อัตราสวน

(บาท) (%)

1 บริษัทหลักทรัพย เกียรตินาคินภัทร จํากัด (มหาชน) 801,510.45 17.33

2 บริษัทหลักทรัพย บัวหลวง จํากัด 799,536.77 17.29

3 บริษัทหลักทรัพย เคทบีีเอสที จํากัด (มหาชน) 632,539.54 13.68

4 บริษัทหลักทรัพย ฟนันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน) 591,642.90 12.79

5 บริษัทหลักทรัพย กสิกรไทย จํากัด (มหาชน)  544,189.77 11.77

6 บริษัทหลักทรัพย เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จํากัด 214,918.29 4.65

7 บริษัทหลักทรัพย ทิสโก จํากัด 176,068.99 3.81

8 บริษัทหลักทรัพย แลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน) 162,534.25 3.51

9 บริษัทหลักทรัพย ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จํากัด 150,442.79 3.25

10 บริษัท หลักทรัพย เคจีไอ (ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน) 139,595.96 3.02

11 บริษัทหลักทรัพย อินโนเวสท เอกซ จํากัด 131,280.30 2.84

12 บริษัทหลักทรัพยธนชาต จํากัด (มหาชน) 115,403.19 2.50

13 บริษัทหลักทรัพย ดาโอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 83,540.56 1.81

14 บริษัทหลักทรัพย โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน) 66,960.83 1.45

15 บริษัทหลักทรัพย ดีบีเอส วิคเคอรส (ประเทศไทย) จํากัด 14,904.49 0.32

4,625,069.08 100.00รวม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คานายหนาซื้อขายหลักทรัพย  
ณ วันที ่31 ธันวาคม 2565 
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รายละเอียด อัตราสวน จำนวนเงินตน มูลคายุติธรรม 

  (%) หรือ จำนวนหุน/ (บาท) 

    หนวย   

เงินฝากธนาคาร 
   

 
ธนาคารไทยพาณิชย จำกัด (มหาชน)                        5.25 11,243,709.33 11,244,322.67  
                รวมเงินฝากธนาคาร 5.25 

 
11,244,322.67 

หุนสามัญ 
   

           หมวดธุรกิจการทองเท่ียวและสันทนาการ 
   

 
บริษัท ดิ เอราวัณ กรุป จำกัด (มหาชน)                                                               1.16 556,700.00 2,494,016.00  
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)                  1.47 62,600.00 3,145,650.00  
บริษัท เอส โฮเทล แอนด รีสอรท จำกัด (มหาชน)                                                  1.00 526,900.00 2,149,752.00 

           หมวดธุรกิจการแพทย 
   

 
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด(มหาชน)                                  4.23 312,500.00 9,062,500.00  
บริษัท บางกอก เชน ฮอสปทอล จำกัด (มหาชน)                                          0.74 77,300.00 1,584,650.00  
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร จำกัด (มหาชน)                        2.25 22,700.00 4,812,400.00 

           หมวดธุรกิจเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 
   

 
บริษัท อาฟเตอร ยู จำกัด (มหาชน)                                          0.51 95,000.00 1,083,000.00 

           หมวดธุรกิจขนสงและโลจิสติกส 
   

 
บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)                                                                  1.55 248,500.00 3,329,900.00  
บริษัท เจดับเบ้ิลยูดี อินโฟโลจิสติกส จำกัด (มหาชน)                                       1.02 105,400.00 2,192,320.00  
บริษัท ทาอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)                                                                 5.26 150,400.00 11,280,000.00  
บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน)                                           1.51 1,056,900.00 3,234,114.00 

           หมวดธุรกิจเงินทุนและหลักทรัพย 
   

 
บริษัท เงินติดลอ จำกัด (มหาชน)                                                           0.51 37,000.00 1,091,500.00  
บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอรค เซอรวิสเซ็ส จำกัด 
(มหาชน)                                              

0.49 15,200.00 1,048,800.00 

 
บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)                                          1.49 89,900.00 3,191,450.00  
บริษัทบริหารสินทรัพย กรุงเทพพาณิชย จำกัด 
(มหาชน)                                                   

1.69 228,700.00 3,613,460.00 

           หมวดธุรกิจชิ้นสวนอิเลคทรอนิคส 
   

 
บริษัท เน็กซ พอยท จำกัด (มหาชน)                                              0.47 55,500.00 1,015,650.00  
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จำกัด (มหาชน)                                                        1.41 58,600.00 3,017,900.00 

           หมวดธุรกิจเทคโนโลยี 
   

 
บริษัท ฮิวแมนิกา จำกัด (มหาชน)                                                                0.49 94,500.00 1,048,950.00 

           หมวดธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
   

 
 บริษัท เจ.อาร.ดับเบ้ิลยู. ยูทิลิต้ี จำกัด (มหาชน)                   0.30 89,500.00 644,400.00  
บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคช่ัน จำกัด (มหาชน)          1.55 70,900.00 3,314,575.00  
บริษัท อินทัช โฮลด้ิงส จำกัด (มหาชน)                             1.18 32,700.00 2,526,075.00  
บริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จำกัด (มหาชน)         2.85 31,300.00 6,103,500.00 

รายละเอียดการลงทุนในหลักทรัพย 
มูลคา ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2565 

 



กองทุนเปด แอล เอช หุนปนผล พลัส  55 

รายละเอียด อัตราสวน จำนวนเงินตน มูลคายุติธรรม 

  (%) หรือ จำนวนหุน/ (บาท) 

    หนวย   

           หมวดธุรกิจธนาคาร 
   

 
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)                              2.91 42,100.00 6,230,800.00  
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)                                                                   1.19 144,000.00 2,548,800.00  
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)                                                2.73 39,600.00 5,841,000.00  
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)                                                   0.78 22,600.00 1,666,750.00  
ธนาคารไทยพาณิชย จำกัด (มหาชน)                                        2.74 54,950.00 5,879,650.00  
บริษัท ทิสโกไฟแนนเซียลกรุป จำกัด (มหาชน)                                       0.39 8,400.00 833,700.00  
บริษัท ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)                            0.66 997,500.00 1,406,475.00 

           หมวดธุรกิจบริการ 
   

 
บริษัท สยามเวลเนสกรุป จำกัด (มหาชน)                                                        1.26 228,000.00 2,690,400.00  
บริษัท เดอะคลีนิกค คลินิกเวชกรรม จำกัด (มหาชน)                   0.48 26,800.00 1,038,500.00 

           หมวดธุรกิจปโตรเคมีและเคมีภัณฑ 
   

 
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)                                                          1.00 45,300.00 2,140,425.00  
บริษัท อินโดรามา เวนเจอรส จำกัด (มหาชน)                                                            1.10 57,600.00 2,347,200.00 

           หมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค 
   

 
บริษัท กัลฟ เอ็นเนอรจี ดีเวลลอปเมนท 
จำกัด (มหาชน)                                                

4.21 163,200.00 9,016,800.00 

 
บริษัท โกลบอล เพาเวอร ซินเนอรยี่ จำกัด (มหาชน)              0.99 29,000.00 2,117,000.00  
บริษัท ซัสโก จำกัด (มหาชน)                                                         0.29 156,600.00 629,532.00  
บริษัท ไทยออยล จำกัด (มหาชน)                            1.10 41,759.00 2,348,943.75  
บริษัท บานปู จำกัด (มหาชน)                                                    1.07 167,000.00 2,287,900.00  
บริษัท บี.กริม เพาเวอร จำกัด (มหาชน)                                  1.48 79,800.00 3,172,050.00  
บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปโตรเลียม จำกัด 
(มหาชน)                                                     

3.35 40,700.00 7,183,550.00 

           หมวดธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย 
   

 
 บริษัท แอสเสท เวิรด คอรป จำกัด (มหาชน)                1.49 507,800.00 3,199,140.00  
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)                                                        1.54 186,000.00 3,292,200.00  
บริษัทเซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)                                                                   2.99 90,300.00 6,411,300.00 

           หมวดธุรกิจพาณิชย 
   

 
บริษัท คอมเซเวน จำกัด (มหาชน)                                                    2.46 154,800.00 5,263,200.00  
บริษัท ซีพี ออลล จำกัด (มหาชน)                                 4.00 125,500.00 8,565,375.00  
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอรปอเรช่ัน จำกัด (มหาชน)                          2.92 135,500.00 6,266,875.00  
บริษัท สยามโกลบอลเฮาส จำกัด (มหาชน)                   2.02 193,400.00 4,332,160.00  
บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)                                  2.49 133,200.00 5,328,000.00  
บริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จำกัด (มหาชน)                                            2.03 281,000.00 4,355,500.00 

           หมวดธุรกิจวัสดุกอสราง 
   

 
บริษัท ทีโอเอ เพนท (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)                    1.30 82,500.00 2,784,375.00 

           หมวดธุรกิจสินคาอุตสาหกรรม 
   

 
บริษัท ไอแอนดไอ กรุป จำกัด (มหาชน)                                                                0.00 1,160.00 5,800.00 

  



กองทุนเปด แอล เอช หุนปนผล พลัส  56 

รายละเอียด อัตราสวน จำนวนเงินตน มูลคายุติธรรม 

  (%) หรือ จำนวนหุน/ (บาท) 

    หนวย   

           หมวดธุรกิจสินคาอุปโภคบริโภค 
   

 
บริษัท วอริกซ สปอรต จำกัด (มหาชน)                                                0.83 247,500.00 1,782,000.00 

           หมวดธุรกิจสื่อและส่ิงพิมพ 
   

 
บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอรไพรส จำกัด (มหาชน)               0.57 154,500.00 1,228,275.00  
บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)                        1.47 418,832.00 3,147,652.24  
บริษัท เอเชียซอฟท คอรปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)                  1.03 126,400.00 2,199,360.00 

           หมวดธุรกิจอสังหาริมทรัพยและกอสราง 
   

 
บริษัท สีเดลตา จำกัด (มหาชน)                                               0.91 205,800.00 1,955,100.00 

           หมวดธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม 
   

 
 บริษัท ศรีนานาพร มารเก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)                  0.94 100,300.00 2,016,030.00  
บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)                        2.85 189,700.00 6,117,825.00  
บริษัท ไอ-เทล คอรปอเรช่ัน จำกัด (มหาชน)              0.48 34,600.00 1,038,000.00  
                รวมหุนสามัญ 93.16 

 
199,652,204.99 

รวมเงินลงทุน 98.41   210,896,527.66 

  รายการคางจายหรือหนี้สินอื่น ๆ 1.59   3,407,665.02 

มูลคาทรัพยสินสุทธิ 100   214,304,192.68 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลําดับ ช่ือหลักทรัพย ช่ือยอ รอยละของเงินลงทุน

1 บริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) AOT 5.26

2 บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) BDMS 4.23

3 บริษัท กัลฟ เอ็นเนอรจี ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) GULF 4.21

4 บริษัท ซี.พี.ออลล  จํากัด (มหาชน) CPALL 4.00

5 บริษัท ปตท. สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) PTTEP 3.35

6 บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) CPN 2.99

7 บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) CRC 2.92

8 ธนาคาร กรุงเทพ จํากัด (มหาชน) BBL 2.91

9 บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด (มหาชน) MINT 2.85

10 บริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน) ADVANC 2.85  

 
 
 
 

รายชื่อหุนท่ีลงทุน 10 อันดับแรก 
มูลคา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 
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ขอมูล ณ วันที ่30 ธันวาคม 2565 

- เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ไดจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของ
สมาคมบริษัทจัดการลงทุน 

- ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เก่ียวของกับผลิตภัณฑในตลาดทุน มิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผล
การดำเนินงานในอนาคต 

- ทำความเขาใจลักษณะสินคา เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยง กอนตัดสินใจลงทุน 
 

 
 

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน 
ชนิดสะสมมูลคา 

ขอมูล ณ วันท่ี 30 ธันวาคม 2565 
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ขอมูล ณ วันที ่30 ธันวาคม 2565 

 

- เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ไดจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของ
สมาคมบริษัทจัดการลงทุน 

- ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เก่ียวของกับผลิตภัณฑในตลาดทุน มิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผล
การดำเนินงานในอนาคต 

- ทำความเขาใจลักษณะสินคา เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยง กอนตัดสินใจลงทุน 
 
 

 

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน 
ชนิดจายเงินปนผล 

ขอมลู ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2565 
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จำนวนผูถือหนวย (ราย) สัดสวน(รอยละ) 
N/A N/A 

 

 

 

 

ขอมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 

 

 

ขอมูลการถือหนวยลงทุนเกิน 1 ใน 3  
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2565 


