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กองทุนเป�ดกรุงไทย
ยกกำลังสุข(ภาพ)
ครบ จบในกองเดียว

สุขกับ
กองทุน

ประกัน
สุขภาพ

กองทุนเป�ดกรุงไทย ยกกำลังสุข(ภาพ) (KTHH)

นโยบายกองทุนเป�ดกรุงไทย ยกกำลังสุข(ภาพ) (KTHH)
ลงทุนในหร�อมีไว�ซ�่งหน�วยลงทุนของกองทุนรวมทั้งในและต�างประเทศ อาทิ หน�วย CIS และ/หร�อ กองทุนรวมอีทีเอฟ และ/หร�อกองทุนรวมอสังหาร�มทรัพย�
และ/หร�อทรัสต�เพื่อการลงทุนในอสังหาร�มทรัพย� และ/หร�อกองทุนรวมโครงสร�างพื้นฐาน (กองทุนปลายทาง) ตั้งแต� 2 กองทุนข�้นไป โดยเฉลี่ยในรอบป�บัญช�
ไม�น�อยกว�าร�อยละ 80 ของมูลค�าทรัพย�สินสุทธ�ของกองทุนรวม 

กองทุนเป�ดกรุงไทย ยกกำลังสุข(ภาพ) (KTHH) เหมาะสำหรับใคร?

ข�อมูลกองทุน

ผู�ลงทุนที่ยอมรับความเสี่ยงจากการลงทุนในหลักทรัพย�ประเภทหน�วยลงทุนของกองทุนรวม หร�อกองทุนรวมอีทีเอฟ และ/หร�อกองทุนรวมอสังหาร�มทรัพย�
และ/หร�อทรัสต�เพื่อการลงทุนในอสังหาร�มทรัพย� และ/หร�อกองทุนรวมโครงสร�างพื้นฐาน ทั้งในและต�างประเทศ ที่กองทุนไปลงทุน ซ�่งอาจปรับตัวเพิ่มสูงข�้น
หร�อลดลงต่ำกว�าที่ลงทุนและทำให�ขาดทุนได��

ผู�ลงทุนที่สามารถรับความเสี่ยงด�านอัตราแลกเปลี่ยนเง�นตราต�างประเทศได�

ผู�ที่สามารถลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาว และมองหาความคุ�มครองประกันสุขภาพควบคู�กับการลงทุน

*รายละเอียดความคุ�มครองและเง�่อนไขต�างๆ สามารถเปลี่ยนแปลงได�ในอนาคต โดยสามารถดูได�ทั้งหมดในหนังสือช�้ชวนกองทุน

กองทุนเป�ดกรุงไทย ยกกำลังสุข(ภาพ) (KTHH) คืออะไร?
กองทุนท่ีผู�ถือหน�วยลงทุนท่ีมีมูลค�าเง�นลงทุนต้ังแต� 50,000 บาทข�น้ไป มีสิทธ�ได�รับความคุ�มครองประกันสุขภาพและอุบัติเหตุกลุ�ม ตามเง�อ่นไขท่ีกองทุนกำหนด*  

ศึกษารายละเอียดหร�อขอรับหนังสือช�้ชวนที่ ธนาคารกรุงไทย ผู�สนับสนุนการขาย หร�อ บลจ.กรุงไทย โทร 02 686 6100 กด 9 

ประเภทของกองทุนรวม

ระดับความเสี่ยง

นโยบายการป�องกันความเสี่ยงด�านอัตราแลกเปลี่ยน

นโยบายการจ�ายเง�นป�นผล

เง�นลงทุนขั้นต่ำ

วันเป�ดรับคำสั่งซ�้อ

วันเป�ดรับคำสั่งขายคืน**

ระยะเวลาในการรับเง�นค�าขายคืน

กองทุนผสม, กองทุนรวมหน�วยลงทุนประเภท Fund of Funds

5

ตามดุลยพินิจผู�จัดการกองทุน

ไม�เกินป�ละ 4 ครั้ง

มูลค�าขั้นต่ำของการซ�้อครั้งแรก : 50,000 บาท | ซ�้อครั้งถัดไป : 1,000 บาท

ทุกวันทำการซ�้อขาย ภายในเวลา 15.30 น.

รับคำสั่งล�วงหน�าตั้งแต�วันที่ 16 - 20 ของทุกเดือน โดยจะทำรายการขายวันที่ 21 ของทุกเดือน
(หากติดวันหยุดจะทำรายการให�ในวันทำการถัดไป) ภายในเวลา 15.30 น.

ภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต�วันถัดจากวันคำนวณมูลค�าทรัพย�สินสุทธ� มูลค�าหน�วยลงทุน
และราคาหน�วยลงทุน หน�วยลงทุน  (T+5)

ป�จจัยความเสี่ยงที่สำคัญ เช�น ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย�/ ความเสี่ยงจากการกระจ�กตัวลงทุน/ ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เป�นต�น
**ผู�ลงทุนจะสามารถขายคืนและสับเปลี่ยนหน�วยลงทุนออกได�ภายหลังจากที่จดทะเบียนกองทุนครบ 6 เดือนแล�ว และ/หร�อเป�นไปตามที่บร�ษัทจัดการกำหนด

IPO 3-21 ส.ค. 63



•  ผู�ลงทุนควรศึกษารายละเอียดและเง�อ่นไขการลงทุนในกองทุนรวมท่ีให�สิทธ�ประโยชน�ของประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ เพ่ือให�ได�สิทธ�ประโยชน�และความคุ�มครองตามกรมธรรม�
•  ผู�ถือหน�วยลงทุนควรศึกษาและทำความเข�าใจในรายละเอียดความคุ�มครอง และเง�อ่นไขการประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุกลุ�มดังข�างต�น (รับประกันภัยโดยบร�ษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน))
•  ผู�ถือหน�วยลงทุนมีสิทธ�ได�รับความคุ�มครองด�านประกันสุขภาพและอุบัติเหตุกลุ�ม ภายใต�เง�อ่นไขท่ีระบุในกรมธรรม� ท้ังน้ี บร�ษัทจัดการขอสงวนสิทธ�ในการเปล่ียนแปลงว�ธ�การและเง�อ่นไขของสิทธ�ประโยชน�ความคุ�มครองตามหลักเกณฑ�
    เง�อ่นไขท่ีกฎหมายกําหนด เง�อ่นไขกรมธรรม�ค�าใช�จ�ายเบ้ียประกัน บร�ษัทประกัน หร�อเง�อ่นไขอ่ืนใด รวมถึงยกเลิกสิทธ�ประโยชน�ความคุ�มครองช�ว�ตและสุขภาพ หากบร�ษัทจัดการเห็นว�าจะไม�เกิดประโยชน�ต�อผู�ลงทุนโดยรวมหร�อ
    มีผลกระทบต�อกองทุนรวมหร�อบร�ษัทจัดการในอนาคต
•  ผู�ถือหน�วยลงทุนสามารถติดต�อสอบถามแผนคุ�มครองสุขภาพได�ท่ี บร�ษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ศูนย�บร�การลูกค�า 1736 กด 4279, 2946

ท่ีมา Morningstar ข�อมูล ณ เดือน พ.ย. 2009 - พ.ค. 2020

โมเดล
ตามกรอบการลงทุน
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Inception

-6.68

-2.21

-0.35

0.51

6.02

ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปร�ยบเทียบผลการดำเนินงานท่ีเก่ียวข�องกับผลิตภัณฑ� มิได�เป�นส่ิงยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

แผนความคุ�มครองประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ

ผลตอบแทนย�อนหลังเสมือนลงทุนจร�งของโมเดลตามกรอบการลงทุนจร�ง

*รายละเอียดความคุ�มครองและเง�่อนไขต�างๆ สามารถเปลี่ยนแปลงได�ในอนาคต
 โดยสามารถดูได�ทั้งหมดในหนังสือช�้ชวนกองทุน

ข�อมูลสิทธ�ประโยชน�การประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ

คุณสมบัติของผู�มีสิทธ�เอาประกัน ความคุ�มครอง

สำหรับผู�ถือหน�วยลงทุน กองทุนเป�ดกรุงไทย ยกกำลังสุข(ภาพ) ท่ีมีมูลค�าเง�นลงทุนต้ังแต� 50,000 บาทข�น้ไป
จะมีสิทธ�ได�รับความคุ�มครองประกันสุขภาพและอุบัติเหตุกลุ�มตามเง�อ่นไขท่ีกองทุนกำหนด*

ในกรณีท่ีผู�ถือหน�วยลงทุนเป�นผู�มีสิทธ�เอาประกันภัย ผู�ถือหน�วยลงทุนจะได�รับ
ความคุ�มครองนับต้ังแต�วันท่ีกรมธรรม�ประกันภัยมีผลบังคับ หร�อนับต้ังแต�วันท่ี
ได�รับการอนุมัติการรับประกันภัยจากบร�ษัทประกันภัย และส้ินสุดความคุ�มครอง
ในกรณี ใดกรณีหน่ึง*
 

เป�นบุคคลธรรมดา
ต�องมีอายุระหว�าง 15-65 ป�บร�บูรณ� สุขภาพแข็งแรง ไม�มีส�วนใดส�วนหน่ึงพิการ
หร�อว�กลจร�ต ณ วันท่ีกรมธรรม�มีผลบังคับ (หร�อเป�นไปตามเง�อ่นไขท่ีบร�ษัทจัดการกำหนด)
เป�นบุคคลท่ีบร�ษัทประกันถือว�ามีสุขภาพสมบูรณ�แข็งแรง โดยสิทธ�ความคุ�มครอง
จะมีผลเม่ือได�รับการอนุมัติ การรับประกันภัยจากบร�ษัทประกันภัย
ไม�คุ�มครองโรคเร�้อรังที่เป�นมาก�อนการทำประกัน   

แผน 2แผน 1

50,000 ถึง
149,999

150,000 ถึง
499,999

500,000 ถึง
1,499,999

1,500,000 ถึง 
4,999,999

5,000,000 ถึง
 9,999,999

เง�นลงทุน ต้ังแต�
10,000,000 ข�น้ไป

จำนวนผลประโยชน� (บาท)

ตารางผลประโยชน�
แผน 3

เง�นลงทุน เง�นลงทุน เง�นลงทุน เง�นลงทุน เง�นลงทุน

แผน 4 แผน 5 แผน 6

1. ผู�ป�วยใน (IPD)
1.1 ค�าห�องและค�าอาหาร/วัน (สูงสุด 31 วัน/คร้ัง)

     ค�าห�อง ไอ ซ� ยู/วัน (สูงสุด 7 วัน/คร้ัง)
(ค�าห�องผู�ป�วยปกติ และค�าห�องผู�ป�วยหนัก รวมสูงสุดไม�เกิน 31 วัน)

300

600
1,800

3,600

1,800

3,600
2,200

4,400

4,000

8,000

5,000

10,000

1.3 ค�าแพทย�ผ�าตัด/คร้ัง (จ�ายตามจร�ง) 2,000 6,000 6,000 15,000 35,000 40,000

1.4 ค�าแพทย�เย่ียมไข�/วัน (สูงสุด 31 วัน/คร้ัง) 150 250 250 500 900 1,000

1.5 ค�าปร�กษาแพทย�ผู�เช�ย่วชาญเฉพาะโรค/คร้ัง
    (รวมอยู�ในข�อ 1.2 หร�อ 1.3 แล�วแต�กรณี)

1.6 ค�ารักษาพยาบาลอุบัติเหตุฉุกเฉินภายใน 72 ชม.
     แบบผู�ป�วยนอก/คร้ัง
     (รวมค�ารักษาต�อเน่ืองภายใน 31 วัน/ รวมอยู�ในข�อ 1.2)

500 2,000 2,000 3,000 5,000 6,000

1,000 2,000

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000

2,000 3,000 5,000 6,000

ไม�คุ�มครอง

ไม�คุ�มครอง

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000ไม�คุ�มครอง

ไม�คุ�มครอง 1,000 1,500 3,000 3,500

1.2 ค�าใช�จ�ายและค�าบร�การท่ัวไป/คร้ัง
     รวมการรักษาต�อเน่ืองภายใน 31 วัน
     หลังออกจากโรงพยาบาล

     ค�ารถพยาบาล/คร้ัง (รวมอยู�ในข�อ 1.2)

2,000

300

6,000

1,800

6,000

1,800

15,000

2,200

35,000

4,000

40,000

5,000

ค�ารักษาพยาบาล/คร้ัง/โรค (1 คร้ัง/วัน, สูงสุด 30 คร้ัง/ป�)

การเสียช�ว�ต การสูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟ�ง
หร�อทุพพลภาพถาวรส้ินเช�ง (อ.บ.1)

ค�าปลงศพและค�าใช�จ�ายในการจัดงานศพกรณีเสียช�ว�ต
จากการบาดเจ็บหร�อการเจ็บป�วย (กรณีเสียช�ว�ตจาก
การเจ็บป�วยมีระยะเวลารอคอย 180 วัน)

2. ผู�ป�วยนอก (OPD)

การประกันภัยอุบัติเหตุ


