กองทุนเปดกรุงไทย ยกกำลังสุข(ภาพ) (KTHH)

สุข กับ
กองทุน

ประกัน
สุขภาพ

IPO 3-18 ส.ค. 63

กองทุนเปดกรุงไทย
ยกกำลังสุข(ภาพ)
ครบ จบในกองเดียว

นโยบายกองทุนเปดกรุงไทย ยกกำลังสุข(ภาพ) (KTHH)
ลงทุนในหร�อมีไวซ�่งหนวยลงทุนของกองทุนรวมทั้งในและตางประเทศ อาทิ หนวย CIS และ/หร�อ กองทุนรวมอีทีเอฟ และ/หร�อกองทุนรวมอสังหาร�มทรัพย
และ/หร�อทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาร�มทรัพย และ/หร�อกองทุนรวมโครงสรางพื้นฐาน (กองทุนปลายทาง) ตั้งแต 2 กองทุนข�้นไป โดยเฉลี่ยในรอบปบัญช�
ไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธ�ของกองทุนรวม

กองทุนเปดกรุงไทย ยกกำลังสุข(ภาพ) (KTHH) คืออะไร?
กองทุนทีผ่ ถู อื หนวยลงทุนทีม่ มี ลู คาเง�นลงทุนตัง้ แต 50,000 บาทข�น้ ไป มีสทิ ธ�ไดรบั ความคุม ครองประกันสุขภาพและอุบตั เิ หตุกลุม ตามเง�อ่ นไขทีก่ องทุนกำหนด*
*รายละเอียดความคุมครองและเง�่อนไขตางๆ สามารถเปลี่ยนแปลงได ในอนาคต โดยสามารถดูไดทั้งหมดในหนังสือช�้ชวนกองทุน

กองทุนเปดกรุงไทย ยกกำลังสุข(ภาพ) (KTHH) เหมาะสำหรับใคร?
ผูลงทุนที่ยอมรับความเสี่ยงจากการลงทุนในหลักทรัพยประเภทหนวยลงทุนของกองทุนรวม หร�อกองทุนรวมอีทีเอฟ และ/หร�อกองทุนรวมอสังหาร�มทรัพย
และ/หร�อทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาร�มทรัพย และ/หร�อกองทุนรวมโครงสรางพื้นฐาน ทั้งในและตางประเทศ ที่กองทุนไปลงทุน ซ�่งอาจปรับตัวเพิ่มสูงข�้น
หร�อลดลงต่ำกวาที่ลงทุนและทำใหขาดทุนได
ผูลงทุนที่สามารถรับความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยนเง�นตราตางประเทศได
ผูที่สามารถลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาว และมองหาความคุมครองประกันสุขภาพควบคูกับการลงทุน

ขอมูลกองทุน
ประเภทของกองทุนรวม

กองทุนผสม, กองทุนรวมหนวยลงทุนประเภท Fund of Funds

ระดับความเสี่ยง

5

นโยบายการปองกันความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยน

ตามดุลยพินิจผูจัดการกองทุน

นโยบายการจายเง�นปนผล

ไมเกินปละ 4 ครั้ง

เง�นลงทุนขั้นต่ำ

มูลคาขั้นต่ำของการซ�้อครั้งแรก : 50,000 บาท | ซ�้อครั้งถัดไป : 1,000 บาท

วันเปดรับคำสั่งซ�้อ

ทุกวันทำการซ�้อขาย ภายในเวลา 15.30 น.

วันเปดรับคำสั่งขายคืน**

รับคำสั่งลวงหนาตั้งแตวันที่ 16 - 20 ของทุกเดือน โดยจะทำรายการขายวันที่ 21 ของทุกเดือน
(หากติดวันหยุดจะทำรายการให ในวันทำการถัดไป) ภายในเวลา 15.30 น.

ระยะเวลาในการรับเง�นคาขายคืน

ภายใน 5 วันทำการนับตั้งแตวันถัดจากวันคำนวณมูลคาทรัพยสินสุทธ� มูลคาหนวยลงทุน
และราคาหนวยลงทุน หนวยลงทุน (T+5)

**ผูลงทุนจะสามารถขายคืนและสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออกไดภายหลังจากที่จดทะเบียนกองทุนครบ 6 เดือนแลว และ/หร�อเปนไปตามที่บร�ษัทจัดการกำหนด
ปจจัยความเสี่ยงที่สำคัญ เชน ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย/ ความเสี่ยงจากการกระจ�กตัวลงทุน/ ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เปนตน

ผูลงทุนตองทำความเขาใจลักษณะสินคา เง�่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง กอนการตัดสินใจลงทุน
ศึกษารายละเอียดหร�อขอรับหนังสือช�้ชวนที่ ธนาคารกรุงไทย ผูสนับสนุนการขาย หร�อ บลจ.กรุงไทย โทร 02 686 6100 กด 9

CALL CENTER 02 686 6100 www.ktam.co.th

KTAM Smart Trade

@KTAM

KTAM TV Online

ผลตอบแทนยอนหลังเสมือนลงทุนจร�งของโมเดลตามกรอบการลงทุนจร�ง
โมเดล
ตามกรอบการลงทุน
YTD

-6.68

1 ป

-2.21

3 ป

-0.35

5 ป

0.51

Since
Inception

6.02

ทีม่ า Morningstar ขอมูล ณ เดือน พ.ย. 2009 - พ.ค. 2020
ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปร�ยบเทียบผลการดำเนินงานทีเ่ กีย่ วของกับผลิตภัณฑ มิไดเปนสิง่ ยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ขอมูลสิทธ�ประโยชนการประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ
สำหรับผูถ อื หนวยลงทุน กองทุนเปดกรุงไทย ยกกำลังสุข(ภาพ) ทีม่ มี ลู คาเง�นลงทุนตัง้ แต 50,000 บาทข�น้ ไป
จะมีสทิ ธ�ไดรบั ความคุม ครองประกันสุขภาพและอุบตั เิ หตุกลุม ตามเง�อ่ นไขทีก่ องทุนกำหนด*
ความคุมครอง

คุณสมบัติของผูมีสิทธ�เอาประกัน

เปนบุคคลธรรมดา
ตองมีอายุระหวาง 15-65 ปบร�บรู ณ สุขภาพแข็งแรง ไมมสี ว นใดสวนหนึง่ พิการ
หร�อว�กลจร�ต ณ วันทีก่ รมธรรมมผี ลบังคับ (หร�อเปนไปตามเง�อ่ นไขทีบ่ ร�ษทั จัดการกำหนด)
เปนบุคคลทีบ่ ร�ษทั ประกันถือวามีสขุ ภาพสมบูรณแข็งแรง โดยสิทธ�ความคุม ครอง
จะมีผลเมือ่ ไดรบั การอนุมตั ิ การรับประกันภัยจากบร�ษทั ประกันภัย
ไมคุมครองโรคเร�้อรังที่เปนมากอนการทำประกัน

ในกรณีทผ่ี ถู อื หนวยลงทุนเปนผูม สี ทิ ธ�เอาประกันภัย ผูถ อื หนวยลงทุนจะไดรบั
ความคุม ครองนับตัง้ แตวนั ทีก่ รมธรรมประกันภัยมีผลบังคับ หร�อนับตัง้ แตวนั ที่
ไดรบั การอนุมตั กิ ารรับประกันภัยจากบร�ษทั ประกันภัย และสิน้ สุดความคุม ครอง
ในกรณี ใดกรณีหนึง่ *
*รายละเอียดความคุมครองและเง�่อนไขตางๆ สามารถเปลี่ยนแปลงได ในอนาคต
โดยสามารถดูไดทั้งหมดในหนังสือช�้ชวนกองทุน

แผนความคุมครองประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ
จำนวนผลประโยชน (บาท)
แผน 3
แผน 4

แผน 1

แผน 2

เง�นลงทุน
50,000 ถึง
149,999

เง�นลงทุน
150,000 ถึง
499,999

เง�นลงทุน
500,000 ถึง
1,499,999

เง�นลงทุน
1,500,000 ถึง
4,999,999

300
600

1,800
3,600

1,800
3,600

2,200
4,400

4,000
8,000

5,000
10,000

1.2 คาใชจา ยและคาบร�การทัว่ ไป/ครัง้
รวมการรักษาตอเนือ่ งภายใน 31 วัน
หลังออกจากโรงพยาบาล
คารถพยาบาล/ครัง้ (รวมอยูในขอ 1.2)

2,000

6,000

6,000

15,000

35,000

40,000

300

1,800

1,800

2,200

4,000

5,000

1.3 คาแพทยผา ตัด/ครัง้ (จายตามจร�ง)

2,000

6,000

6,000

15,000

35,000

40,000

1.4 คาแพทยเยีย่ มไข/วัน (สูงสุด 31 วัน/ครัง้ )

150

250

250

500

900

1,000

1.5 คาปร�กษาแพทยผเู ช�ย่ วชาญเฉพาะโรค/ครัง้
(รวมอยูในขอ 1.2 หร�อ 1.3 แลวแตกรณี)

500

2,000

2,000

3,000

5,000

6,000

1,000

2,000

2,000

3,000

5,000

6,000

ไมคมุ ครอง

ไมคมุ ครอง

1,000

1,500

3,000

3,500

ไมคมุ ครอง

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

ไมคมุ ครอง

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

ตารางผลประโยชน
1. ผูปวยใน (IPD)
1.1 คาหองและคาอาหาร/วัน (สูงสุด 31 วัน/ครัง้ )
คาหอง ไอ ซ� ยู/วัน (สูงสุด 7 วัน/ครัง้ )
(คาหองผูป ว ยปกติ และคาหองผูป ว ยหนัก รวมสูงสุดไมเกิน 31 วัน)

1.6 คารักษาพยาบาลอุบตั เิ หตุฉกุ เฉินภายใน 72 ชม.
แบบผูป ว ยนอก/ครัง้
(รวมคารักษาตอเนือ่ งภายใน 31 วัน/ รวมอยูในขอ 1.2)
2. ผูปวยนอก (OPD)
คารักษาพยาบาล/ครัง้ /โรค (1 ครัง้ /วัน, สูงสุด 30 ครัง้ /ป)
การประกันภัยอุบัติเหตุ
การเสียช�วต� การสูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟง
หร�อทุพพลภาพถาวรสิน้ เช�ง (อ.บ.1)
คาปลงศพและคาใชจา ยในการจัดงานศพกรณีเสียช�วต�
จากการบาดเจ็บหร�อการเจ็บปวย (กรณีเสียช�วต� จาก
การเจ็บปวยมีระยะเวลารอคอย 180 วัน)

แผน 5

แผน 6

เง�นลงทุน
เง�นลงทุน ตัง้ แต
5,000,000 ถึง 10,000,000
ข�น้ ไป
9,999,999

• ผูล งทุนควรศึกษารายละเอียดและเง�อ่ นไขการลงทุนในกองทุนรวมที่ใหสทิ ธ�ประโยชนของประกันสุขภาพและอุบตั เิ หตุ เพือ่ ใหไดสทิ ธ�ประโยชนและความคุม ครองตามกรมธรรม
• ผูถ อื หนวยลงทุนควรศึกษาและทำความเขาใจในรายละเอียดความคุม ครอง และเง�อ่ นไขการประกันภัยสุขภาพและอุบตั เิ หตุกลุม ดังขางตน (รับประกันภัยโดยบร�ษทั ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน))
• ผูถ อื หนวยลงทุนมีสทิ ธ�ไดรบั ความคุม ครองดานประกันสุขภาพและอุบตั เิ หตุกลุม ภายใตเง�อ่ นไขทีร่ ะบุในกรมธรรม ทัง้ นี้ บร�ษทั จัดการขอสงวนสิทธ�ในการเปลีย่ นแปลงว�ธก� ารและเง�อ่ นไขของสิทธ�ประโยชนความคุม ครองตามหลักเกณฑ
เง�อ่ นไขทีก่ ฎหมายกําหนด เง�อ่ นไขกรมธรรมคา ใชจา ยเบีย้ ประกัน บร�ษทั ประกัน หร�อเง�อ่ นไขอืน่ ใด รวมถึงยกเลิกสิทธ�ประโยชนความคุม ครองช�วต� และสุขภาพ หากบร�ษทั จัดการเห็นวาจะไมเกิดประโยชนตอ ผูล งทุนโดยรวมหร�อ
มีผลกระทบตอกองทุนรวมหร�อบร�ษทั จัดการในอนาคต
• ผูถ อื หนวยลงทุนสามารถติดตอสอบถามแผนคุม ครองสุขภาพไดท่ี บร�ษทั ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ศูนยบร�การลูกคา 1736 กด 4279, 2946

