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หนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญ Factsheet

ขอมูล ณ วันที่ 31 มี.ค. 2566

ประเภทกองทุนรวม / กลุ มกองทุนรวม

กองทุนรวมผสม,กองทุนที่มีนโยบายลงทุนในกองทุนรวมภายใต บลจ.เดียวกัน,กองทุนรวมหนวย

ลงทุน (Fund of Funds)

กลุม Aggressive Allocation

นโยบายและกลยุทธการลงทุน

กองทุนจะลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมทั้งในและตางประเทศ ตั้งแต 2 กองทุนขึ้นไป โดย

เฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวา 80% ของ NAV โดยกองทุนปลายทางจะลงทุนทั้งในตราสารทุน

ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ทรัพยสินทางเลือก ทั้งนี้ จะลงทุนในกองทุนใดกองทุนหนึ่งโดย

เฉลี่ยในรอบปบัญชีไมเกิน 79% ของ NAV

กองทุนอาจลงทุนในหรือมีไวซึ่งสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivatives) เพื่อลดความเสี่ยง (Hedging)

เพื่อเปนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management)

มุงหวังใหผลประกอบการสูงกวาดัชนีชี้วัด (active management)

ผลการดําเนินงานและดัชนีชี้วัดยอนหลัง 5 ปปฏิทิน (%ตอป)

ผลการดําเนินงานยอนหลังแบบปกหมุด

YTD 3 เด ือน 6 เด ือน 1 ป*

กองทุน 0.78 0.78 2.09 9.41

ดัชนีชี ้ว ัด 1.49 1.49 3.25 2.71

คาเฉลี ่ยในกลุ มเดียวกัน 1.83 1.83 2.07 5.70

ความผันผวนกองทุน 6.29 6.29 7.21 8.32

ความผันผวนดัชนีชี ้ว ัด 6.44 6.44 7.53 8.23

3 ป* 5 ป* 10 ป* ตั ้งแตจัดตั ้ง*

กองทุน 1.75

ดัชนีชี ้ว ัด 7.17

คาเฉลี ่ยในกลุ มเดียวกัน

ความผันผวนกองทุน 8.41

ความผันผวนดัชนีชี ้ว ัด 7.65

หมายเหตุ : * % ตอป

ตํ่า สูง

หนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม

www.ktam.co.th

ระดับความเสี ่ยง

เสี่ยงปานกลางคอนขางสูง

กองทุนรวมผสม ที่มี net exposure ไดทั้งในตราสารทุน ตราสารหนี้

หรือทรัพยสินทางเลือก

ขอมูลกองทุนรวม

วันจดทะเบียนกองทุน 24/08/63

วันเริ ่มตน class N/A

นโยบายการจายเง ินปนผล มี

อายุกองทุน ไมก ําหนดอายุโครงการ

ผู จัดการกองทุนรวม

นาย สมชัย อมรธรรม ตั ้งแต 24/08/63

นาง ณิธาวัลย อิศรเสนา ณ อยุธยา ตั ้งแต 21/11/65

ดัชนีชี ้วัด

1. ดัชนี Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate TR

Index Value Hedge USD(5%) และ

2. ดัชนี FTSE EPRA/NAREIT Developed Total Return Index

Net (USD)(5%) และ

3. ดัชนี LBMA Gold Price AM (USD)(5%) และ

4. ดัชนี PF and REIT TRI (5%) และ

5. ดัชนี SET TRI(30%) และ

6. ดัชนี All World Index–TR Net of Tax(USD)(30%) และ

7. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market

อายุ 1-3 ป THAIBMA(20%) *ขอ 1-3 และ ขอ 6 ปรับดวยอัตรา

แลกเปลี่ยนเมื่อเทียบกับคาสกุลเงินบาท ณ วันคํานวณผล

ตอบแทน

คําเตือน
การลงทุนในกองทุนรวมไมใชการฝากเงิน

ผลการดําเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผล

การดําเนินงานในอนาคต

การเขารวมตอตานทุจริต : ไดรับการรับรองจาก CAC

การซื้อหนวยลงทุน การขายคืนหนวยลงทุน

วันทําการซื ้อ : ทุกวันทําการซื ้อขาย วันทําการขายคืน : ทุกวันทําการซื ้อขาย

เวลาทําการ : 8:30  15:30 เวลาทําการ : สงคําสั ่งลวงหนาระหวางวันที ่ 16

20 ของทุกเดือน ตั ้งแตเวลาเริ ่มเปดทําการถึง

15.30 น. และกําหนดใหวันที ่ 21 ของทุกเดือน

เปนวันทําการรับซื ้อคืนหนวยลงทุน

การซื ้อครั ้งแรกขั ้นตํ ่า : 50,000 บาท การขายคืนขั ้นตํ ่า : 0.00 บาท

การซื ้อครั ้งถัดไปขั ้นตํ ่า : 1,000 บาท ยอดคงเหลือขั ้นตํ ่า : 0.00 บาท

ระยะเวลาการรับเง ินคาขายคืน : T+5 คือ5 วัน

ทําการนับจากวันคํานวณ NAV

หมายเหตุ : โดยทั่วไปจะไดรับเงินคาขายคืน T+5 วันทําการหลังจากวันทําการขายคืน

คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ตอปของ NAV)

คาธรรมเน ียม สูงสุดไมเก ิน เก ็บจร ิง

การจัดการ 3.21 1.07

รวมคาใชจาย 8.56 1.78

หมายเหตุ : *เปนอัตราที่รวมภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทํานองเดียวกัน **รวมคา

ใชจาย (เก็บจริง) เปนของรอบปบัญชีผานมา ไดรวมคาธรรมเนียมการจัดการ โดยไมเรียกเก็บคาธรรม

เนียมซํ้าซอนกับกองทุนปลายทางกรณีลงทุนในกองทุนภายใตการจัดการเดียวกัน เรียบรอยแลว ***คา

ธรรมเนียมการจัดการขางตนเปนอัตราที่บริษัทจัดการกําหนด โดยหากกองทุนลงทุนในหนวยลงทุน

ของกองทุนรวมภายใตการจัดการเดียวกัน (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะไมเรียกเก็บคาธรรมเนียม

การจัดการซํ้าซอนกับกองทุนปลายทาง

คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผูถือหนวย (% ของมูลคาซื้อขาย)

คาธรรมเน ียม สูงสุดไมเก ิน เก ็บจร ิง

การขาย 3.21 1.00

การรับซื ้อคืน 3.21 ยังไม เร ียกเก ็บ

การสับเปลี ่ยนหนวยลงทุนเขา 3.21 1.00

การสับเปลี ่ยนหนวยลงทุนออก 3.21 ยังไม เร ียกเก ็บ

การโอนหนวย ดูหมายเหตุเพิ ่มเติม ดูหมายเหตุเพิ ่มเติม

หมายเหตุ : *คาธรรมเนียมขางตนเปนอัตราที่รวมภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดใน

ทํานองเดียวกัน **คาธรรมเนียมการโอนหนวย ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ ***หากกองทุนลงทุนใน

หนวยลงทุนของกองทุนรวมภายใตบริษัทจัดการเดียวกัน (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะไมเรียกเก็บ

คาธรรมเนียมการขาย และ/หรือ คาธรรมเนียมการรับซื้อคืนซํ้าซอนกับกองทุนปลายทาง

ขอมูลเชิงสถิติ

Maximum Drawdown 18.22 %

Recovering Period N/A

FX Hedging N/A

อัตราสวนหมุนเวียนการลงทุน 0.72 เทา

สัดสวนประเภททรัพยสินที ่ลงทุน

ทรัพยสิน % NAV

หนวยลงทุน ตราสารทุน 69.37

หนวยลงทุน ตราสารหนี ้ 20.21

หนวยลงทุนในทรัสตเพื ่อการลงทุนอสังหาริมทรัพย 2.35

หนวยลงทุน ทรัพยสินทางเลือก 2.24

สินทรัพยและหนี ้ส ินอื ่นๆ 2.17

เง ินฝากธนาคาร 2.01

หนวยลงทุนในกองทุนรวมโครงสรางพื ้นฐาน 1.52

หนวยลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย 0.10

ประเภทหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื ่นตามที ่ส ํานักงาน

กําหนด
0.03

หมายเหตุ :

ทรัพยสินที่ลงทุน 5 อันดับแรก

ทรัพยสิน % NAV

กองทุนเปดเคแทม โกลบอล อิควิตี ้ พาสซีฟ ฟนด  A 17.96

กองทุนเปดเคแทม ไชนา เอแชร อิควิตี ้ ฟนด (ชนิดสะสมมูลคา) 12.68

กองทุนเปดกรุงไทยตราสารหนี ้ พลัสA 11.03

กองทุนเปดกรุงไทยหุ นทุนปนผล 8.66

กองทุนเปดกรุงไทย สมารท อิควิตี ้ ฟนด 8.64

หมายเหตุ :

ขอมูลสิทธิประโยชนการประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ

ขอมูลสิทธิประโยชนการประกันสุขภาพและอุบัติเหตุกลุม

สําหรับผูถือหนวยลงทุน กองทุนเปดกรุงไทย ยกกําลังสุข(ภาพ) ของบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน)

ผูถือหนวยลงทุน กองทุนเปดกรุงไทย ยกกําลังสุข(ภาพ) จะไดรับความคุมครองสุขภาพและอุบัติเหตุกลุมตามที่กรมธรรมกําหนด ดังนี้

1. คุณสมบัติของผูมีสิทธิเอาประกันภัย

เปนบุคคลธรรมดา

ตองมีอายุระหวาง 15-65 ปบริบูรณ สุขภาพแข็งแรง ไมมีสวนใดสวนหนึ่งพิการหรือวิกลจริต ณ วันที่กรมธรรมมีผลบังคับ (หรือเปนไปตามเงื่อนไขที่บริษัทจัดการกําหนด)

เปนบุคคลที่บริษัทประกันถือวามีสุขภาพสมบูรณแข็งแรง โดยสิทธิความคุมครองจะมีผลเมื่อไดรับการอนุมัติ การรับประกันภัยจากบริษัทประกันภัย

ไมคุมครองโรคเรื้อรังที่เปนมากอนการทําประกัน

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติ และเงื่อนไขของผูมีสิทธิเอาประกันภัยตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงและรักษาผลประโยชนของผูถือหนวยลงทุนเปน

สําคัญ รวมถึงรักษาผลประโยชนของกองทุนรวม โดยจะไมถือวาเปนการดําเนินการที่ผิดไปจากรายละเอียดโครงการ และถือวาไดรับมติจากผูถือหนวยลงทุนแลว โดยบริษัทจัดการ

จะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนาไมนอยกวา 7 วัน โดยจะเปดเผยในเว็บไซตของบริษัทจัดการ

2. ความคุมครอง

ในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนเปนผูมีสิทธิเอาประกันภัย ผูถือหนวยลงทุนจะไดรับความคุมครองนับตั้งแตวันที่กรมธรรมประกันภัยมี ผลบังคับ หรือนับตั้งแตวันที่ไดรับการอนุมัติการรับ

ประกันภัยจากบริษัทประกันภัย และสิ้นสุดความคุมครอง ในกรณี ใดกรณีหนึ่ง ดังตอไปนี้

เมื่อกรมธรรมสิ้นสุดผลบังคับ

เมื่อผูถือหนวยลงทุนพนสภาพการเปนผูถือหนวยลงทุนของกองทุน

เมื่อผูถือหนวยลงทุนเสียชีวิต

เมื่อผูถือหนวยลงทุนมีอายุเกินกวาอายุสูงสุดที่กําหนดไวขางตน

เมื่อผูถือหนวยลงทุนมีจํานวนเงินลงทุนไมเปนไปเกณฑที่กําหนดในหนังสือชี้ชวน

เมื่อผูถือหนวยลงทุนขาดคุณสมบัติขอใดขอหนึ่งของคุณสมบัติของผูมีสิทธิเอาประกันภัยตามขอ 1

ทั้งนี้ การสิ้นสุดความคุมครอง ใหเปนไปตามเงื่อนไขตามปกรมธรรมหรือตามรอบระยะเวลาที่บริษัทประกันกําหนด

3. ผูถือหนวยลงทุนที่มีสิทธิเอาประกันภัยจะไดรับความคุมครองดานประกันสุขภาพและอุบัติเหตุกลุมโดยมีรายละเอียดเงื่อนไขและความคุมครองตามกรมธรรมประกันภัยกําหนด

4. ผูถือหนวยลงทุนจะตองยินยอมเปดเผยขอมูลสวนบุคคล อาทิเชน ชื่อ-นามสกุล ที่อยู ขอมูลดานสุขภาพ ของผูถือหนวยลงทุน หรือขอมูลอื่นใดที่เปนตามที่บริษัทประกันกําหนด ทั้งนี้

หากบริษัทจัดการไมไดรับการเปดเผยขอมูลใดๆ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธการไดรับความคุมครองตามกรมธรรมประกันชีวิตและสุขภาพดังกลาว

สิทธิประโยชนของผูถือหนวยลงทุนที่ไดรับตามกรมธรรมดังกลาว กองทุนไดจัดใหมีความคุมครองดานประกันสุขภาพและอุบัติเหตุกลุมสําหรับผูถือหนวยลงทุนเพื่อเปนประโยชนใน

ดานการเสริมสรางความมั่นคงของชีวิตและสุขภาพ ทั้งนี้ เมื่อใดก็ตาม หลังจากที่กองทุนมีอายุครบ 1 ป นับจากวันที่จดทะเบียนกองทรัพยสินเปนกองทุนรวม หากบริษัทจัดการเห็นวา

จะไมเกิดประโยชนโดยรวมตอผูลงทุน หรือมีผลกระทบตอกองทุนรวมในอนาคต หรือคาธรรมเนียมหรือคาใชจายในการชําระเบี้ยประกันเพิ่มสูงขึ้นมากจนสงผลกระทบตอกองทุน

อยางมีนัยสําคัญ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง หรือเพิ่มเติมเงื่อนไขของสิทธิประโยชนความคุมครอง เงื่อนไขกรมธรรม บริษัทประกันภัย หรือเงื่อนไขใด

ตามหลักเกณฑที่กฎหมายกําหนด รวมถึงยกเลิกสิทธิประโยชนความคุมครองดานสุขภาพและอุบัติเหตุโดยถือวาไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนแลว หรือพิจารณายกเลิก

กองทุน โดยบริษัทจัดการจะแจงให    ผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนาไมนอยกวา 30 วัน โดยในชวงเวลาดังกลาวจะครอบคลุมระยะเวลาการเปดรับคําสั่งซื้อคืนหนวยลงทุนอยางนอย 1

ครั้ง และในการรับซื้อคืนในชวงเวลาดังกลาว บริษัทจัดการจะเปดใหผูถือหนวยลงทุนสามารถขายคืนหนวยลงทุนโดยไมคิดคาธรรมเนียมการรับซื้อคืนหนวยลงทุน (Exit without fee)

เง ื ่อนไขวันเริ ่มความคุ มครอง

วันเริ่มความคุมครอง หมายถึง วันที่กรมธรรมประกันภัยมีผลบังคับ และวันที่บริษัทประกันภัยอนุมัติใหความคุมครองหรือเปลี่ยนแปลงแผนความคุมครอง ใหกับผูถือหนวยลงทุน

เงื่อนไขวันเริ่มความคุมครอง

หากซื้อภายในวันที่ 21 กอนเวลา 15.30 น. ของเดือนนั้นๆ วันไดรับสิทธิ์ความคุมครอง คือ วันที่ 1 ของเดือนถัดจากเดือนที่ลงทุน เชน ซื้อหนวยลงทุนวันที่ 18 สิงหาคม 2563

วันที่ไดรับสิทธิ์ความคุมครอง คือ วันที่ 1 ของเดือนถัดจากเดือนที่ลงทุน (วันที่ 1 กันยายน 2563)

หากซื้อหลังจากวันที่ 21 วันไดรับสิทธิ์ความคุมครอง คือ วันที่ 1 ของเดือนนับถัดจากเดือนที่ลงทุนไปอีก 2 เดือน เชน ซื้อหนวยลงทุนวันที่ 25 สิงหาคม 2563 วันไดรับสิทธิ์

ความคุมครอง คือ วันที่ 1 ของเดือนนับถัดจากเดือนที่ลงทุนไป อีก 2 เดือน (วันที่ 1 ตุลาคม 2563)

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงวันเริ่มความคุมครอง โดยจะไมถือวาเปนการดําเนินการที่ผิดไปจากรายละเอียดโครงการ และถือวาไดรับมติจากผูถือ

หนวยลงทุนแลว โดยบริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนาไมนอยกวา 7 วัน โดยจะเปดเผยในเว็บไซตของบริษัทจัดการ เวนแตกรณีที่เกิดจากปจจัยที่ควบคุมไมได

หรือกรณีจําเปนและสมควร บริษัทจัดการจะแจงการเปลี่ยนแปลงดังกลาวโดยทันที

ระยะเวลาความคุมครอง คือ วันที่กรมธรรมประกันภัยมีผลบังคับ หรือวันเริ่มความคุมครองแลวแตกรณี ถึงวันสิ้นสุดความคุมครองซึ่งจะไมเกินวันที่กรมธรรมยังใหความคุมครองอยู

คําถามคําตอบ

Q : ใครเปนผูรับประกันภัยใหกับ กองทุนเปดกรุงไทย ยกกําลังสุข(ภาพ) ในปจจุบัน

A : บริษัท ทิพยประกันภัย จํากัด (มหาชน)

Q : ใครจะไดรับความคุมครองประกันสุขภาพและอุบัติเหตุกลุมบาง

A : ผูมีสิทธิไดรับความคุมครองประกันสุขภาพและอุบัติเหตุกลุม คือ

เปนบุคคลธรรมดา

เปนผูถือหนวยลงทุนที่อยูในทะเบียนรายชื่อผูถือหนวยลงทุนโดยมีมูลคาเงินลงทุนตั้งแต 50,000 บาทขึ้นไป หรือ จํานวนอื่นใดที่บริษัทจัดการจะเปลี่ยนแปลงในอนาคต โดย

บริษัทจัดการจะพิจารณามูลคาเงินลงทุนตามเลขที่บัตรประชาชนของผูถือหนวยลงทุน

ตองมีอายุระหวาง 15-65 ปบริบูรณ สุขภาพแข็งแรง ไมมีสวนใดสวนหนึ่งพิการหรือวิกลจริต ณ วันที่กรมธรรมมีผลบังคับ (หรือเปนไปตามเงื่อนไขที่บริษัทจัดการกําหนด)

เปนบุคคลที่บริษัทประกันภัยถือวามีสุขภาพสมบูรณแข็งแรง โดยสิทธิความคุมครองจะมีผลเมื่อไดรับการอนุมัติ การรับประกันภัยจากบริษัทประกันภัย

ไมคุมครองโรคเรื้อรังที่เปนมากอนการทําประกันภัย

กรณีบริษัทประกันภัยไมอนุมัติการรับประกันภัยให ผูถือหนวยลงทุนจะไมไดรับทั้งแผนประกันสุขภาพและอุบัติเหตุกลุม

หมายเหตุ: กรณีบริษัทประกันภัยไมอนุมัติการรับประกันภัย และผูถือหนวยลงทุนไมประสงคจะลงทุนในกองทุน ผูถือหนวยลงทุนสามารถทํารายการขายคืนไดตามรอบการขายคืน

หนวยลงทุนที่กําหนดไว โดยผูถือหนวยลงทุนจะไดรับมูลคาหนวยลงทุน (NAV) ตามราคาขายคืน ณ วันที่ทํารายการ

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติ และเงื่อนไขของผูมีสิทธิเอาประกันภัยตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงและรักษาผลประโยชนของผูถือหนวยลงทุนเปน

สําคัญ รวมถึงรักษาผลประโยชนของกองทุนรวม โดยจะไมถือวาเปนการดําเนินการที่ผิดไปจากรายละเอียดโครงการ และถือวาไดรับมติจากผูถือหนวยลงทุนแลว โดยบริษัทจัดการ

จะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนาไมนอยกวา 7 วัน โดยจะเปดเผยในเว็บไซตของบริษัทจัดการ

Q : ผูถือหนวยลงทุนจะไดรับความคุมครองเมื่อไร

A : ผูถือหนวยลงทุนจะไดรับความคุมครองประกันสุขภาพและอุบัติเหตุกลุมตามกรณีดังตอไปนี้ กรณีซื้อหนวยลงทุน ณ วัน IPO และมูลคาเงินลงทุนเปนไปตามเงื่อนไขที่กําหนด จะได

รับความคุมครองตั้งแตวันที่ 1 ของ เดือนถัดจากเดือนที่จดทะเบียนกองทุนเปนตนไป ตัวอยางวันที่เริ่มสิทธิความคุมครอง 

ตัวอยาง

กรณีที ่ซื ้อหนวยลงทุนชวง IPO

กรณีที ่ซื ้อหนวยลงทุนภายหลัง IPO ผูถือหนวยสามารถซื้อ/ สับเปลี่ยนเขาไดทุกวันทําการ - กรณีผูถือหนวยลงทุนทํารายการซื้อภายในวันที่ 21 กอนเวลา 15.30 น. ของเดือนนั้น ๆ

วันไดรับสิทธิคุมครอง คือ วันที่ 1 ของเดือนถัดจากเดือนที่ลงทุน

กรณีผูถือหนวยลงทุนทํารายการซื้อภายหลังวันที่ 21 ของเดือนนั้น ๆ วันไดรับสิทธิคุมครอง คือ วันที่ 1 ของ 2 เดือนถัดจากเดือนที่ลงทุน

กรณีการสิ ้นสุดความคุ มครอง จะเกิดขึ้น ณ วันที่ไดรับการยืนยันจากกองทุนเปดกรุงไทย ยกกําลังสุข(ภาพ) ในกรณีผูถือหนวยลงทุนขายคืนหนวยลงทุนทั้งหมด หรือมูลคาเงินลงทุน

คงเหลือตํ่ากวา 50,000 บาท* (มูลคาเงินลงทุนคงเหลือ หมายถึง มูลคาเงินลงทุนพิจารณาจากตนทุนสะสมของเงินลงทุนของผูถือหนวยลงทุน เมื่อรวมกันแลวแลวตองไมตํ่ากวา

50,000 บาท โดยไมคํานึงถึงผลกําไรหรือขาดทุนของมูลคา NAV ที่เปลี่ยนแปลงไป)  การไดรับความคุมครองตามสิทธิประโยชนจะกระทําไดจนถึงวันสุดทายของเดือนที่มีการขายคืน

หนวยลงทุน ดังนั้น วันสิ้นสุดความคุมครองจะเปนวันแรกของเดือนถัดไป ตั้งแตเวลา 0.00 น. ตามรอบระยะเวลาที่บริษัทประกันภัยกําหนด หรือการสิ้นสุดขอตกลงการคุมครองประกัน

สุขภาพและอุบัติเหตุกลุม ระหวาง กองทุนเปดกรุงไทย ยกกําลังสุข(ภาพ) กับบริษัทประกันภัย

มูลคาเงินลงทุนคงเหลือ = มูลคาเงินที่ผูถือหนวยซื้อ/สับเปลี่ยนเขากองทุน – มูลคาเงินที่ผูถือหนวยขาย/สับเปลี่ยนออกจากกองทุน

Q : ผูถือหนวยลงทุนจะไดรับความคุมครองประกันสุขภาพและอุบัติเหตุกลุมเปนจํานวนเงินเทาไหร

A: ความคุมครองสุขภาพที่ผูถือหนวยลงทุนจะไดรับ คือ ความคุมครองคารักษาพยาบาลตามแผนความคุมครอง ซึ่งมีทั้งหมด 6 แผน แผนประกันสุขภาพ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผูถือหนวยลงทุนจะตองลงทุนตั้งแต 50,000 บาทขึ้นไป โดยมูลคาเงินลงทุนที่ผูถือหนวยลงทุนจะไดรับความคุมครองตามแผนการลงทุนในแตละแผนนั้น จะพิจารณาจากตนทุนสะสม

ของเงินลงทุนของผูถือหนวยลงทุน แตเมื่อรวมกันแลวตองไมตํ่ากวา 50,000 บาท โดยไมคํานึงถึงผลกําไรหรือขาดทุนของมูลคา NAV ที่เปลี่ยนแปลงไป 

ตัวอยาง  (ขยายความ)

นาย ก. ลงทุนในกองทุนเปดกรุงไทย ยกกําลังสุข(ภาพ) ครั้งแรก 100,000 บาท

- นาย ก. จะไดรับความคุมครองในแผนที่ 1

- ตอมา นาย ก. ลงทุนเพิ่ม 1,000,000 บาท ความคุมครองจะเปลี่ยนจากแผนที่ 1 เปนแผนที่ 3

ทั้งนี้ ความคุมครองตามทั้ง 6 แผน จะคํานวณจากจํานวนเงินลงทุนที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง

กรณีที่ผูถือหนวยมีมูลคาเงินลงทุนตั้งแต 50,000 บาท ขึ้นไป แตไมไดรับการอนุมัติใหเอาประกันได ผูถือหนวยลงทุนจะไมไดรับแผนความคุมครองประกันสุขภาพและอุบัติเหตุกลุม

ใดๆ เลย

หมายเหตุ: กรณีบริษัทประกันภัยไมอนุมัติการรับประกันภัย และผูถือหนวยลงทุนไมประสงคจะลงทุนในกองทุนเปดกรุงไทย ยกกําลังสุข(ภาพ) ผูถือหนวยลงทุนสามารถทํารายการขาย

คืนไดตามรอบการขายคืนหนวยลงทุนที่กําหนดไว โดยผูถือหนวยลงทุนจะไดรับมูลคาหนวยลงทุน (NAV) ตามราคาขายคืน ณ วันที่ทํารายการ

ตัวอยางวิธ ีพิจารณาแผนความคุ มครองกรมธรรมที ่ผ ู ถ ือหนวยลงทุนจะไดร ับ

แผนความคุ มครองกรมธรรมที ่ผ ู ถ ือหนวยลงทุนจะไดร ับตองสอดคลองกับตนทุนสะสมของมูลคาเง ินลงทุนคงเหลือ

ตัวอยางที ่1

การไดรับผลประโยชนวาจะไดรับสิทธิ์ตามแผนไหน จะพิจารณาจากมูลคาเงินลงทุนคงเหลือ (ไมนับรวมผลกําไรขาดทุนของ NAV ที่เปลี่ยนแปลงไป) ของการลงทุนที่ผานมา ดังนั้น ผูถือ

หนวยลงทุนจะยังคงไดรับผลประโยชนตามแผนการลงทุน แมวามูลคา NAV ตอหนวย จะลดลงจนทําใหมูลคาทรัพยสินรวมลดลงไปตํ่ากวายอดที่ลงทุนมา แตจะถือวามูลคาเงินลงทุนยัง

คงเปนไปตามที่กําหนดก็จะยังคงไดรับผลประโยชนอยู

* มูลคาเงินลงทุนคงเหลือ = มูลคาเงินที่ผูถือหนวยซื้อ/สับเปลี่ยนเขากองทุน – มูลคาเงินที่ผูถือหนวยขาย/สับเปลี่ยนออกจากกองทุน โดยพิจารณาจากยอดสั่งซื้อหรือขายคืนตาม

ตารางดังนั ้น ตามตารางดังกลาวขางตน จากการทํารายการครั้งที่ 4 ผูถือหนวยลงทุนจะไดรับแผนประกันสุขภาพในแผนที ่ 1

ตัวอยางที ่2

กรณีที่ผูถือหนวยลงทุนมีการไถถอนหนวยลงทุน (ขายหรือสับเปลี่ยนออก) จนเปนเหตุใหมูลคาเงินลงทุนคงเหลือลดลงตํ่ากวา 50,000 บาท ซึ่งเปนไปตามที่กําหนดไวในโครงการ

บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื้อคืนหนวยลงทุนที่เหลืออยูทั้งหมดของผูถือหนวยลงทุน ในคราวเดียวกัน

* มูลคาเงินลงทุนคงเหลือ = มูลคาเงินที่ผูถือหนวยซื้อ/สับเปลี่ยนเขากองทุน – มูลคาเงินที่ผูถือหนวยขาย/สับเปลี่ยนออกจากกองทุน โดยพิจารณาจากยอดสั่งซื้อหรือขายคืนตามตาราง 

ดังนั ้น ตามตารางดังกลาวขางตน จากการทํารายการครงที่ 2 เมื่อมูลคาเงินลงทุนคงเหลือจากการขายคืนตํ่ากวา 50,000 บาท บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื้อคืนหนวยลงทุนที่เหลือ

อยูทั้งจํานวนของผูถือหนวยลงทุนไปในคราวเดียวกัน

ตัวอยางที ่3

การปรับแผนการลงทุนตามมูลคาเงินลงทุน เมื่อมีการสั่งซื้อ หรือ ขายคืน ตามรอบการลงทุนในแตละครั้ง 

* มูลคาเงินลงทุนคงเหลือ = มูลคาเงินที่ผูถือหนวยซื้อ/สับเปลี่ยนเขากองทุน – มูลคาเงินที่ผูถือหนวยขาย/สับเปลี่ยนออกจากกองทุน โดยพิจารณาจากยอดสั่งซื้อหรือขายคืนตามตาราง

ดังนั ้น ตามตารางดังกลาวขางตน จากการทํารายการขายคืนในครั้งที่ 4 ผูถือหนวยลงทุนจะถูกปรับลดแผนประกันสุขภาพเปนแผนที ่  3

ตัวอยางที ่ 4

การปรับแผนการลงทุนตามมูลคาเงินลงทุน เมื่อมีการสั่งซื้อ หรือ ขายคืน ตามรอบการลงทุนในแตละครั้ง

มูลคาเงินลงทุนคงเหลือ = มูลคาเงินที่ผูถือหนวยซื้อ/สับเปลี่ยนเขากองทุน – มูลคาเงินที่ผูถือหนวยขาย/สับเปลี่ยนออกจากกองทุน โดยพิจารณาจากยอดสั่งซื้อหรือขายคืนตามตาราง

ดังนั ้น ตามตารางดังกลาวขางตน จากการทํารายการขายคืนในครั้งที่ 2 ผูถือหนวยลงทุนจะถูกปรับลดแผนประกันสุขภาพเปนแผนที ่ 1

Q : ผูถือหนวยลงทุนสามารถเปลี่ยนแปลงแผนความคุมครองประกันสุขภาพและอุบัติเหตุกลุมไดหรือไม

A : ผูถือหนวยลงทุนสามารถเปลี่ยนแปลงแผนความคุมครองไดตามมูลคาเงินลงทุนที่เปลี่ยนแปลงไป

- ในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนซื้อหนวยลงทุนหรือขายหนวยลงทุน บริษัทจัดการจะแจงขอมูลของผูถือหนวยลงทุนไปยังบริษัทประกันภัยเพื่อดําเนินการปรับปรุงแผนความคุมครอง

สุขภาพของผูถือหนวยลงทุนตามรอบระยะเวลาที่บริษัทจัดการกําหนด เชน ตั้งแตวันที่ 1 ของเดือนถัดไป

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงวันเริ่มความคุมครอง โดยจะไมถือวาเปนการดําเนินการที่ผิดไปจากรายละเอียดโครงการ และถือวาไดรับมติจากผูถือ

หนวยลงทุนแลว โดยบริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนาไมนอยกวา 7 วัน โดยจะเปดเผยในเว็บไซตของบริษัทจัดการ เวนแตกรณีที่เกิดจากปจจัยที่ควบคุมไมได

หรือกรณีจําเปนและสมควร บริษัทจัดการจะแจงการเปลี่ยนแปลงดังกลาวโดยทันที

- หากกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนซื้อหรือสับเปลี่ยนเขากองทุนฯ ซึ่งเปนไปตามเกณฑทําใหมีการปรับแผนที่ไดรับความคุมครองเพิ่มขึ้น      ผูถือหนวยลงทุนจะไดรับความคุมครองในแผนที่

สูงกวาเมื่อบริษัทประกันภัยไดอนุมัติรับประกันภัย โดยมีเงื่อนไขความคุมครองตามที่บริษัทประกันภัยกําหนด

- กรณีผูถือหนวยลงทุนสิ้นสุดสมาชิกภาพและกลับเขามาใหม ผูถือหนวยลงทุนจะไดรับความคุมครองเมื่อบริษัทประกันภัยไดอนุมัติใหเอาประกันภัยได

ทั้งนี้ ผูถือหนวยลงทุนที่ซื้อหรือสับเปลี่ยนเขากองทุนฯ และไดรับแผนความคุมครองที่สูงขึ้น ผูถือหนวยลงทุนจะไดรับความคุมครองตามแผนใหม เมื่อบริษัทประกันภัยไดอนุมัติรับ

ประกันภัย โดยมีเงื่อนไขความคุมครองตามที่บริษัทประกันภัยกําหนด

กรณีที่ผูถือหนวยลงทุนมีความคุมครองเดิมอยูแลว จะไมมีเงื่อนไขระยะเวลารอคอยดังกลาว

Q : ผูถือหนวยลงทุนที่ขายคืนหนวยลงทุนไปแลว สามารถกลับมาซื้อหนวยลงทุนอีกไดหรือไม ความคุมครองจะเปนอยางไร

A : กรณีที่ผูถือหนวยลงทุนเคยไดรับความคุมครองภายใตกรมธรรมเดิม เมื่อกลับมาถือกองทุนและไดรับความคุมครองอีกครั้ง บริษัท ฯ ไมนําเงื่อนไข (Pre-existing) มาปฏิเสธการ

จายคาสินไหมทดแทน

Q : แผนความคุมครองที่ผูถือหนวยลงทุนจะไดรับคํานวณอยางไร ในกรณีที่มีบัญชีผูถือหนวยลงทุนหลายบัญชี หรือถือหนวยลงทุนของตัวแทนสนับสนุนฯที่แตกตางกัน

A : การคํานวณวงเงินคุมครองจะพิจารณาหนวยลงทุนตามเลขที่บัตรประชาชนของผูถือหนวยลงทุน เชน กรณีที่ผูถือหนวยลงทุนมีการลงทุนในกองทุนเปดกรุงไทย ยกกําลังสุข(ภาพ)

มากกวา 1 เลขที่ผูถือหนวยลงทุน หรือถือหนวยลงทุนของตัวแทนสนับสนุนฯที่แตกตางกัน บริษัทประกันจะนับมูลคาเงินลงทุน เพื่อจะนํามาคิดแผนประกันตามหมายเลขบัตรประชาชน

นั้นๆ ยกตัวอยางเชน

นาย ก. ลงทุนในกองทุนเปดกรุงไทย ยกกําลังสุข(ภาพ) เลขที่ผูถือหนวยลงทุน 5888 จากตัวแทนสนับสนุนฯ A สาขา A จํานวน 500,000 บาท

นาย ก. ลงทุนในกองทุนเปดกรุงไทย ยกกําลังสุข(ภาพ) เลขที่ผูถือหนวยลงทุน 5999 จากตัวแทนสนับสนุนฯ A สาขา B จํานวน 1,000,000 บาท

นาก ก. ลงทุนในกองทุนเปดกรุงไทย ยกกําลังสุข(ภาพ) เลขที่ผูถือหนวยลงทุน 1234 จากตัวแทนสนับสนุนฯ B จํานวน 3,500,000 บาท

บริษัทประกันจะใหความคุมครองนาย ก. ตามแผน 5 ซึ่งคํานวณจากจํานวนเงินลงทุนรวม = 500,000+1,000,000 +3,500,000 = 5,000,000 บาท

แตหากในอนาคต นาย ก. ซื้อหนวยลงทุนเพิ่มอีก 10 ลานบาท รวมเปน 15 ลานบาท นาย ก. จะไดรับสิทธิ์ความคุมครองแผนสูงสุดคือ แผน 6 เทานั้น

กรณีผูถือหนวยลงทุนหลายบัญชี หรือถือหนวยลงทุนของตัวแทนสนับสนุนฯที่แตกตางกัน และมีขอมูลสวนตัวที่ไมตรงกัน เชน ชื่อ-นามสกุล (กรณีมีการเปลี่ยนแปลง) ที่อยูที่ติดตอได

เปนตน บริษัทจัดการจะดําเนินการสงใหกับบริษัทประกัน โดยพิจารณาตามเงื่อนไขดังนี้

1. 1. พิจารณาจากยอดเงินลงทุนสูงสุด

2. 2. หากมียอดเงินลงทุนเทากัน จะพิจารณาจากวันที ่ผ ู ถ ือหนวยลงทุนในกองทุนเปดกรุงไทย ยกกําลังสุข(ภาพ) โดยจะใชขอมูลจากตัวแทนสนับสนุนฯ หรือสาขา

แรกที ่ผ ู ถ ือหนวยลงทุนทํารายการ

3. 3. หากมียอดเงินลงทุนเทากัน และลงทุนกับตัวแทนสนับสนุนฯ ในวันเดียวกัน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการติดตอผูถือหนวย เพื่อสอบถามขอมูลสําหรับใชในการสงให

บริษัทประกันภัย

4. หรือตามดุลยพินิจที่บริษัทจัดการกําหนด

Q: หากเปดบัญชีเพื่อ.../และหรือ...ใครจะเปนผูไดรับความคุมครองประกันสุขภาพและอุบัติเหตุกลุม

A: กรณีผูถือหนวยลงทุนเปดบัญชีในลักษณะบัญชีเพื่อ.../ และหรือ... จะนับจํานวนเงินคุมครองจากเลขที่บัตรประชาชน ของชื่อบุคคลแรกในคําขอเปดบัญชีกองทุน เชน

- บัญชี นาย ก. เพื่อ ด.ช. ข

- บัญชี นาย ก. และ/หรือนาง ข.

จะนับความคุ มครองที ่ช ื ่อบุคคลแรก คือ นาย ก. เปนตน

Q: กรณีผูถือหนวยลงทุนโอนหนวยลงทุน ผูถือหนวยลงทุนเดิมยังจะไดรับความคุมครองตามแผนประกันสุขภาพและอุบัติเหตุกลุมหรือไม

A: ผูถือหนวยลงทุนเดิมยังคงไดรับความคุมครองตามแผนประกันสุขภาพและอุบัติเหตุกลุมเดิม และจะสิ้นสุดความคุมครองเมื่อถึงรอบที่บริษัทจัดการแจงขอมูลของผูหนวยลงทุนไปยัง

บริษัทประกันภัยเพื่อดําเนินการปรับปรุงแผนความคุมครองสุขภาพของผูถือหนวยลงทุนตามรอบที่กําหนด โดยความคุมครองดังกลาวจะไมถูกโอนไปใหผูถือหนวยลงทุนที่รับโอน

หนวยลงทุนแทน ตัวอยางเชน

Q: กรณีนาย ก. โอนหนวยลงทุนใหนาย ข. แลวนาย ข. ไดซื้อหนวยลงทุนเพิ่มเติม จะไดรับความคุมครองอยางไร

A: นาย ก. จะไมไดรับความคุมครองตามแผนประกันสุขภาพและอุบัติเหตุกลุมเดิม โดยนาย ก. จะถูกตัดสิทธิประกันตามรอบ แตหาก นาย ก. ยังเหลือมูลคาเงินลงทุนเปนไปตามแผน

ความคุมครอง นาย ก. จะยังคงไดรับความคุมครองตามเงื่อนไขที่กําหนด โดยคิดจากมูลคาเงินลงทุนสวนที่เหลือ และในสวนที่โอนใหนาย ข. แผนความคุมครองประกันสุขภาพและ

อุบัติเหตุกลุม นาย ข. จะไดตาม มูลคาเงินลงทุนที่ถูกโอนมา หากนาย ข. ไดซื้อหนวยลงทุนเพิ่ม นาย ข. ไดรับรับความคุมครอง ตามมูลคาเงินลงทุนที่โอนมารวมกับเงินลงุทนที่ นาย ข.

ซื้อเพิ่มเติม ตามเงื่อนไขหลักเกณฑที่จะไดรับความคุมครองตามที่บริษัทจัดการกําหนดจัดการกําหนด

Q: กรณีผูถือหนวยลงทุนตองการใชสิทธิตามที่ไดรับความคุมครองตามแผนประกันสุขภาพและอุบัติเหตุกลุมตองทําอยางไร

A: ผูถือหนวยลงทุนสามารถใชสิทธิตามที่ไดรับความคุมครองตามแผนประกันสุขภาพและอุบัติเหตุกลุมได โดยปฏิบัติดังนี้

กรณีใชบัตรประกันสุขภาพ กับสถานพยาบาลในสัญญาของบริษัท ทิพยประกันภัย จํากัด (มหาชน)

·         แสดงบัตรประกันสุขภาพคูกับบัตรประชาชน หรือใบขับขี่ หรือบัตรที่ทางราชการออกให แกเจาหนาที่ของสถานพยาบาลในโครงการทุกครั้งที่ทานเขารับการรักษา

พยาบาล

·         การรักษาพยาบาลกรณีผูปวยนอก (OPD) ที่ไมใชขอยกเวน สถานพยาบาลจะใหสิทธิแกทานทันที

·         กรณีผูปวยใน (IPD) เจาหนาที่โรงพยาบาลจะประสานงานมายังบริษัท ทิพยประกันภัย จํากัด (มหาชน)  เพื่อใหบริการผูเอาประกันภัยตลอด 24 ชั ่วโมง

กรณีสอบถามขอมูลเพิ่มเติม กรุณาติดตอไดที่เบอร Hotline ที่ปรากฎบนบัตร ตลอด 24 ชั ่วโมง

กรณีสํารองจายคารักษาพยาบาล

ผูเอาประกันภัย สามารถเขารับการรักษาในโรงพยาบาลที่เปนคูสัญญากับบริษัท ทิพยประกันภัย จํากัด (มหาชน) จากการแสดงบัตรประกันภัย โดยคารักษาพยาบาลที่เกิน

สิทธิ์ โรงพยาบาลจะเรียกเก็บจากผูเอาประกันภัยทันที

หากผูเอาประกันภัย สํารองจายคารักษาพยาบาลแลว ใหนําหลักฐานใบเสร็จ ใบรับรองแพทยฉบับจริง พรอมสําเนาบัตรประกันสุขภาพ โดยสงไปรษณียลงทะเบียน ระบุ

ถึง

ฝายสินไหมประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุสวนบุคคล บริษัท ทิพยประกันภัย จํากัด (มหาชน) ที่อยู เลขที่ 1115 ถนนพระราม 3 แขวงชองนนทรี เขตยานนาวา กทม. 10120โทร

: 1736 ตอ 2414, 2081, 1905, 4190 , 1970, 1907, 4192 และ 4191

ทั้งนี้ บริษัท ทิพยประกันภัย จํากัด (มหาชน) จะไมคุมครองคารักษาพยาบาลหรือความเสียหายที่เกิดจากการบาดเจ็บ หรือเจ็บปวย จากโรคที่เปนมากอนการเอาประกันภัยอันได

ครอบคลุมถึงโรคเรื้อรัง การเจ็บปวย (รวมถึงสภาวะแทรกซอน) หรือการบาดเจ็บที่ยังมิไดรักษากอนวันที่ผูลงทุนจะไดรับความคุมครอง รวมถึงขอยกเวนภายใตกรมธรรมนี้ ใน

กรณีที่ปรากฎภายหลังวาผูลงทุนแจงขอมูลไมครบถวน และ/หรือปกปดขอความจริง และ/หรือแถลงความเท็จ บริษัทประกันชีวิต และบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกรอง

คาใชจายคืนจากผูลงทุนไปยื่นที่บริษัททิพยประกันภัย เพื่อแจงเรียกรองคาสินไหมทดแทนกับบริษัทฯ

เมื่อบริษัท ทิพยประกันภัย จํากัด (มหาชน)  พิจารณาคาสินไหมทดแทนแลว จะนําสงเช็คคาสินไหม หรือโอนเงินเขาบัญชีผูเอาประกันภัยโดยตรง

ขั ้นตอนการใชสิทธิ ์โรงพยาบาล

ผูเอาประกันภัยแสดงบัตรประกันภัย, ภาพถายบัตรประกันภัย, ภาพบัตรประกันภัยจาก application หรือ บัตรพนักงาน พรอมบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรอื่นๆ ที่ทาง

ราชการออกให กอนรับการรักษาพยาบาลที่สถานพยาบาลในเครือขายทุกครั้ง กรณีผูเอาประกันภัยเปนเด็กอายุตํ่ากวา 7 ปบริบูรณ ใหแสดงบัตรที่ทางราชการออกใหของผูปกครอง

กรณีผูเอาประกันภัยไมมีบัตรประกันภัย ลืมนําบัตรประกันภัยมา หรือบัตรประกันภัยสูญหาย แตมีขอมูลความคุมครองในระบบ บริษัทฯ สามารถยืนยันสิทธิ์ความคุมครองได

จาก ชื่อ-นามสกุล และ เลขที่บัตรประจําตัวประชาชนของผูเอาประกันภัย หากไมพบขอมูล โรงพยาบาลสามารถติดตอ Hotline 02-660-1221 ไดตลอด 24 ชั่วโมง

การรักษาพยาบาลกรณีผูปวยนอก (OPD) ที่ไมใชขอยกเวน สถานพยาบาลจะใหสิทธิแกทานทันที กรณีผูปวยใน (IPD) เจาหนาที่โรงพยาบาลจะประสานงานมายังบริษัทฯ เพื่อ

ใหบริการผูเอาประกันภัยทุกวัน

ภายหลังการรักษาพยาบาลเสร็จสิ้น ไมตองเสียคาใชจายใดๆ หากคารักษาพยาบาลไมเกินวงเงินความคุมครอง แตหากมีสวนเกินสิทธิ์ความคุมครอง หรือที่เปนขอยกเวนความ

คุมครอง สถานพยาบาลจะแจงใหผูเอาประกันภัยทราบ เพื่อจายสวนเกินสิทธิ์นั้นทันที

** หากมีขอสงสัยประการใด สามารถติดตอ Hotline 02-660-1221 ไดตลอด 24 ชั่วโมง **

- กรณีผูถือหนวยลงทุนเปนผูชําระเงิน/สํารองคารักษาพยาบาลไปกอน ผูถือหนวยลงทุนสามารถนําใบเสร็จรับเงินใบรับรองแพทยตัวจริง พรอมสําเนาบัตรประกันสุขภาพ เพื่อดําเนิน

การเบิกคารักษาฯจากบริษัทประกัน โดยสามารถสงเอกสารการเบิกคารักษาพยาบาล ทางไปรษณียลงทะเบียน

ถึง ฝายสินไหมประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุสวนบุคคล

บริษัท ทิพยประกันภัย จํากัด (มหาชน) ที่อยู เลขที่ 1115 ถนนพระราม 3 แขวงชองนนทรี เขตยานนาวา กทม. 10120

โทร : 1736 ตอ 2414, 2081, 1905, 4190 , 1970, 1907, 4192 และ 4191

TIP Flash Claim

สินไหมประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุสวนบุคคล : โทร. 02-239-2840 (ในเวลาทําการ 8.30 - 16.30 น.)

Email: claim_ah@dhipaya.co.th

ฝายสินไหมประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุสวนบุคคล ชั้น 15 เลขที่ 1115 ถนนพระราม 3 แขวงชองนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

Hotline คารักษาพยาบาลสุขภาพและอุบัติเหตุ (บัตรประกัน) 24 ชั่วโมง : ระบุในบัตรประกัน

- ผูถือหนวยลงทุนสามารถติดตอสอบถามแผนคุมครองสุขภาพไดที่

บริษัท ทิพยประกันภัย จํากัด (มหาชน) ศูนยบริการลูกคา 1736 กด 4279 และ 2946 

- การรับประโยชนสินไหมทดแทนในกรณีผูถือหนวยลงทุนเสียชีวิต ผูรับประโยชนสามารถสงเอกสารประกอบการเรียกรองคาสินไหมทดแทนกับทางบริษัทประกันไดโดยตรง และ

บริษัทประกันจะดําเนินการพิจารณาและดําเนินการทําเช็คสั่งจายหรือโอนเงินใหแก ผูรับประโยชนภายใน 7 วันนับตั้งแตวันที่บริษัทประกันไดรับคําเรียกรองพรอมทั้งเอกสารประกอบ

การพิจารณาการจายครบถวนสมบูรณแลว และกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยวา การเรียกรองเพื่อใหบริษัทชดใชตามกรมธรรมประกันภัยกลุมดังกลาว ไมเปนไปตามขอตกลงคุมครอง

ในกรมธรรมประกันภัยดังกลาว ระยะเวลาที่กําหนดไวอาจขยายออกไปไดตามความจําเปน แตทั้งนี้จะไมเกิน 90 วัน นับตั้งแตวันที่บริษัทไดรับเอกสารครบถวนแลว โดยทางบริษัท

ประกันจะนําสงเช็คหรือโอนเงินดังกลาวใหแกผูรับประโยชนโดยตรง

 Q : ชองทางที่ผูถือหนวยลงทุนสามารถสอบถามขอมูลเกี่ยวกับประกันสุขภาพและอุบัติเหตุกลุม

A : ผูถือหนวยลงทุนสามารถติดตอกับทางบริษัทประกันไดดังนี้

บริษัท ทิพยประกันภัย จํากัด (มหาชน)

Hotline คารักษาพยาบาลสุขภาพและอุบัติเหตุ (บัตรประกัน) 24 ชั่วโมง : ระบุในบัตรประกัน

Mobile Application TIPinsure 

สินไหมประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุสวนบุคคล : โทร. 02-239-2840 (ในเวลาทําการ 8.30 - 16.30 น.)

Email: claim_ah@dhipaya.co.th

ฝายสินไหมประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุสวนบุคคล ชั้น 15 เลขที่ 1115 ถนนพระราม 3 แขวงชองนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

 Q : ความคุมครองตามแผนประกันสุขภาพและอุบัติเหตุกลุมของกองทุน ยกเวนความคุมครองกรณีใดบาง

A : บริษัทประกันภัยจะไมจายผลประโยชนตามขอยกเวนที่กรมธรรมประกันภัยกําหนด ในกรณีตอไปนี้

1. 1. โรคเรื้อรัง การบาดเจ็บหรือการเจ็บปวยที่ยังมิไดรักษาใหหายกอนวันทําสัญญาประกันภัย การตรวจรักษาภาวะที่เปนมาแตกําเนิด (Congenital) หรือปญหาดานพัฒนาการ

หรือโรคทางพันธุกรรม

2. 2. การตรวจรักษาหรือการผาตัดเพื่อเสริมสวย หรือการแกไขปญหาผิวพรรณ สิว ฝา กระ รังแค ผมรวงหรือการควบคุมนํ้าหนักตัว หรือการผาตัดอันมีลักษณะเลือกได เวนแต

เปนการตกแตงบาดแผล อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุที่ไดรับความคุมครอง

3. การตั้งครรภ แทงบุตร ทําแทง การคลอดบุตร โรคแทรกซอนจากการตั้งครรภ การแกไขปญหาการมีบุตรยาก (รวมถึงการสืบวิเคราะหและการรักษา) การทําหมันหรือการคุม

กําเนิด

4. โรคเอดส หรือกามโรคหรือโรคติดตอทางเพศสัมพันธ

5. การตรวจรักษา หรือการปองกัน การใชยา หรือสารตางๆ เพื่อชะลอการเสื่อมของวัย หรือ การใหฮอรโมนทดแทนในวัยใกลหมดหรือหมดระดู การเสื่อมสมรรถภาพทางเพศใน

หญิง หรือชาย การรักษาความผิดปกติทางเพศ และการแปลงเพศ

6. การตรวจสุขภาพทั่วไป การรองขอเขาอยูรักษาตัวในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาล เวชกรรม หรือรองขอการผาตัด การพักฟน หรือการพักเพื่อการฟนฟูหรือการรักษาโดยวิธี

ใหพักอยูเฉยๆ การตรวจวิเคราะหเพื่อหาสาเหตุใดๆ ที่ไมเกี่ยวของโดยตรงกับการเขารักษาในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาล เวชกรรม หรือคลินิก การตรวจวินิจฉัยการบาด

เจ็บหรือการเจ็บปวย การรักษาหรือตรวจวิเคราะหเพื่อสาเหตุ ซึ่งไมใชความจําเปนทางการแพทย หรือไมเปนมาตรฐานทางการแพทย

7. การตรวจรักษาความผิดปกติเกี่ยวกับสายตา การทําเลสิค คาใชจายสําหรับอุปกรณเพื่อชวยในการมองเห็นหรือการรักษาความผิดปกติของการมองเห็น

8. การตรวจรักษา หรือผาตัด เกี่ยวกับฟน หรือเหงือก การทําฟนปลอม การครอบฟน การรักษารากฟน อุดฟน การจัดฟน ขูดหินปูน ถอนฟน การใสรากฟนเทียม ยกเวนในกรณี

จําเปนอันเนื่องจากการบาดเจ็บโดยอุบัติเหตุ ทั้งนี้ไมรวมคาฟนปลอม การครอบฟนและการรักษารากฟนหรือใสรากเทียม

9. การรักษาหรือการบําบัดการติดยาเสพติดใหโทษ บุหรี่ สุรา หรือสารออกฤทธิ์ตอ จิตประสาท

10. การตรวจรักษา อาการ หรือโรคที่เกี่ยวเนื่องกับภาวะทางจิตใจ โรคทางจิตเวช หรือ ทางพฤติกรรมหรือความผิดปกติทางบุคลิกภาพ รวมถึงสภาวะสมาธิสั้น ออธิสซึม เครียด

ความผิดปกติของ การกิน หรือความวิตกกังวล

11. การตรวจรักษาที่ยังอยูในระหวางทดลอง การตรวจหรือการรักษาโรคหรืออาการหยุดหายใจขณะหลับ การตรวจหรือการรักษาความผิดปกติของการนอนหลับ การนอนกรน

12. การปลูกฝหรือการฉีดวัคซีนปองกันโรค ยกเวนการฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบาภายหลังการถูกสัตวทําราย และวัคซีนปองกันบาดทะยัก ภายหลังไดรับการบาดเจ็บ

13. การตรวจรักษาที่ไมใชแผนปจจุบัน รวมถึงแพทยทางเลือก

14. คาใชจายที่เกิดจากการตรวจรักษาพยาบาลที่ผูไดรับความคุมครอง ซึ่งเปนแพทยสั่งใหแกตัวเอง รวมทั้งคาใชจายที่เกิดจากการตรวจรักษาพยาบาลจากแพทย ผูซึ่งเปน บิดา

มารดา คูสมรส หรือบุตรของผูไดรับความคุมครอง

15. การฆาตัวตาย การพยายามฆาตัวตาย การทํารายรางกายตนเอง หรือการพยายามทํารายรางกายตนเองไมวาจะเปนการกระทําโดยตนเอง หรือยินยอมใหผูอื่นกระทําไมวาจะอยู

ในระหวางวิกลจริตหรือไมก็ตาม ทั้งนี้รวมถึงอุบัติเหตุจากการที่ผูไดรับความคุมครอง กิน ดื่ม หรือฉีดยาหรือสารมีพิษเขารางกาย การใชยาเกินกวาที่แพทยสั่ง

16. การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นจากการกระทําของผูไดรับความคุมครองขณะอยูภายใตฤทธิ์สุรา สารเสพติด หรือยาเสพติดใหโทษจนไมสามารถครองสติได

คําวา “ขณะอยูภายใตฤทธิ์สุรา” นั้น ในกรณีที่มี การตรวจเลือดใหถือเกณฑมีระดับแอลกอฮอลในเลือดตั้งแต 150 มิลลิกรัมเปอรเซ็นตขึ้นไป

17. การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นขณะที่ผูไดรับความคุมครองเขารวมทะเลาะวิวาทหรือมีสวนยั่วยุ ใหเกิดการทะเลาะวิวาท

18. การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นขณะที่ผูไดรับความคุมครองกออาชญากรรมที่มีความผิดสถานหนัก หรือขณะถูกจับกุม หรือหลบหนีการจับกุม

19. การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นขณะที่ผูไดรับความคุมครอง แขงรถหรือแขงเรือทุกชนิด แขงมา แขงสกีทุกชนิดรวมถึงเจตสกีดวย แขงสเก็ต ชกมวย โดดรม (เวนแตการโดดรมเพื่อรักษา

ชีวิต) ขณะกําลังขึ้นหรือกําลังลงหรือโดยสารอยูในบอลลูน หรือเครื่องรอน เลนบันจี้จั๊มพ ดํานํ้าที่ตองใชถังอากาศและเครื่องชวยหายใจใตนํ้า

20. การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นขณะที่ผูไดรับความคุมครองกําลังขึ้นหรือกําลังลง หรือขณะโดยสาร อยูในอากาศยานที่มิไดจดทะเบียนเพื่อบรรทุกผูโดยสาร และมิไดประกอบการโดยสาย

การบินพาณิชย

21. การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นขณะที่ผูไดรับความคุมครองขับขี่หรือปฏิบัติหนาที่เปนพนักงานประจําในอากาศยานใดๆ

22. การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นขณะผูไดรับความคุมครองปฏิบัติหนาที่เปนทหาร ตํารวจ หรืออาสาสมัคร และเขาปฏิบัติการในสงคราม หรือปราบปราม

23. สงคราม การรุกราน การกระทําที่มุงรายของศัตรูตางชาติ หรือการกระทําที่มุงรายคลายสงคราม ไมวาจะไดมีการประกาศสงครามหรือไมก็ตาม หรือสงครามกลางเมือง ซึ่งหมาย

ถึงสงครามระหวางชนที่อาศัยอยูในประเทศเดียวกัน การแข็งขอ การกบฏ การจลาจล การนัดหยุดงาน การกอความวุนวาย การปฏิวัติ การรัฐประหาร การประกาศกฎอัยการศึก

หรือเหตุการณใดๆ ซึ่งจะเปนเหตุใหมีการประกาศหรือคงไวซึ่งกฎอัยการศึก

24. การกอการราย

25. การแผรังสี หรือการแพรกัมมันตภาพรังสีจากเชื้อเพลิงนิวเคลียร หรือจากกากนิวเคลียรใดๆ อันเนื่องมาจากการเผาไหมของเชื้อเพลิงนิวเคลียร และจากกรรมวิธีใดๆ แหงการ

แตกแยกตัวทางนิวเคลียรซึ่งดําเนินติดตอไปดวยตัวเอง

26. การระเบิดของกัมมันตภาพรังสี หรือสวนประกอบของนิวเคลียร หรือวัตถุอันตรายอื่นใดที่อาจเกิดการระเบิดในกระบวนการนิวเคลียรได

กองทุนเปดกรุงไทย ยกกําลังสุข(ภาพ) 

Krung Thai Happy Health
KTHH 

กองทุนเปดกรุงไทย ยกกําลังสุข(ภาพ) 

Krung Thai Happy Health
KTHH 

กองทุนเปดกรุงไทย ยกกําลังสุข(ภาพ) 

Krung Thai Happy Health
KTHH 

ผูลงทุนสามารถศึกษาเครื่องมือบริหาร

ความเสี่ยงดานสภาพคลองไดในหนังสือชี้

ชวนฉบับเต็ม

https://https//www.ktam.co.th/mutual-fund-detail-document.aspx?IdF=416


บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน)

(แบบ 1231)

หนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญ Factsheet

ขอมูล ณ วันที่ 31 มี.ค. 2566

ประเภทกองทุนรวม / กลุ มกองทุนรวม

กองทุนรวมผสม,กองทุนที่มีนโยบายลงทุนในกองทุนรวมภายใต บลจ.เดียวกัน,กองทุนรวมหนวย

ลงทุน (Fund of Funds)

กลุม Aggressive Allocation

นโยบายและกลยุทธการลงทุน

กองทุนจะลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมทั้งในและตางประเทศ ตั้งแต 2 กองทุนขึ้นไป โดย

เฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวา 80% ของ NAV โดยกองทุนปลายทางจะลงทุนทั้งในตราสารทุน

ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ทรัพยสินทางเลือก ทั้งนี้ จะลงทุนในกองทุนใดกองทุนหนึ่งโดย

เฉลี่ยในรอบปบัญชีไมเกิน 79% ของ NAV

กองทุนอาจลงทุนในหรือมีไวซึ่งสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivatives) เพื่อลดความเสี่ยง (Hedging)

เพื่อเปนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management)

มุงหวังใหผลประกอบการสูงกวาดัชนีชี้วัด (active management)

ผลการดําเนินงานและดัชนีชี้วัดยอนหลัง 5 ปปฏิทิน (%ตอป)

ผลการดําเนินงานยอนหลังแบบปกหมุด

YTD 3 เด ือน 6 เด ือน 1 ป*

กองทุน 0.78 0.78 2.09 9.41

ดัชนีชี ้ว ัด 1.49 1.49 3.25 2.71

คาเฉลี ่ยในกลุ มเดียวกัน 1.83 1.83 2.07 5.70

ความผันผวนกองทุน 6.29 6.29 7.21 8.32

ความผันผวนดัชนีชี ้ว ัด 6.44 6.44 7.53 8.23

3 ป* 5 ป* 10 ป* ตั ้งแตจัดตั ้ง*

กองทุน 1.75

ดัชนีชี ้ว ัด 7.17

คาเฉลี ่ยในกลุ มเดียวกัน

ความผันผวนกองทุน 8.41

ความผันผวนดัชนีชี ้ว ัด 7.65

หมายเหตุ : * % ตอป

ตํ่า สูง

หนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม

www.ktam.co.th

ระดับความเสี ่ยง

เสี่ยงปานกลางคอนขางสูง

กองทุนรวมผสม ที่มี net exposure ไดทั้งในตราสารทุน ตราสารหนี้

หรือทรัพยสินทางเลือก

ขอมูลกองทุนรวม

วันจดทะเบียนกองทุน 24/08/63

วันเริ ่มตน class N/A

นโยบายการจายเง ินปนผล มี

อายุกองทุน ไมก ําหนดอายุโครงการ

ผู จัดการกองทุนรวม

นาย สมชัย อมรธรรม ตั ้งแต 24/08/63

นาง ณิธาวัลย อิศรเสนา ณ อยุธยา ตั ้งแต 21/11/65

ดัชนีชี ้วัด

1. ดัชนี Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate TR

Index Value Hedge USD(5%) และ

2. ดัชนี FTSE EPRA/NAREIT Developed Total Return Index

Net (USD)(5%) และ

3. ดัชนี LBMA Gold Price AM (USD)(5%) และ

4. ดัชนี PF and REIT TRI (5%) และ

5. ดัชนี SET TRI(30%) และ

6. ดัชนี All World Index–TR Net of Tax(USD)(30%) และ

7. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market

อายุ 1-3 ป THAIBMA(20%) *ขอ 1-3 และ ขอ 6 ปรับดวยอัตรา

แลกเปลี่ยนเมื่อเทียบกับคาสกุลเงินบาท ณ วันคํานวณผล

ตอบแทน

คําเตือน
การลงทุนในกองทุนรวมไมใชการฝากเงิน

ผลการดําเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผล

การดําเนินงานในอนาคต

การเขารวมตอตานทุจริต : ไดรับการรับรองจาก CAC

การซื้อหนวยลงทุน การขายคืนหนวยลงทุน

วันทําการซื ้อ : ทุกวันทําการซื ้อขาย วันทําการขายคืน : ทุกวันทําการซื ้อขาย

เวลาทําการ : 8:30  15:30 เวลาทําการ : สงคําสั ่งลวงหนาระหวางวันที ่ 16

20 ของทุกเดือน ตั ้งแตเวลาเริ ่มเปดทําการถึง

15.30 น. และกําหนดใหวันที ่ 21 ของทุกเดือน

เปนวันทําการรับซื ้อคืนหนวยลงทุน

การซื ้อครั ้งแรกขั ้นตํ ่า : 50,000 บาท การขายคืนขั ้นตํ ่า : 0.00 บาท

การซื ้อครั ้งถัดไปขั ้นตํ ่า : 1,000 บาท ยอดคงเหลือขั ้นตํ ่า : 0.00 บาท

ระยะเวลาการรับเง ินคาขายคืน : T+5 คือ5 วัน

ทําการนับจากวันคํานวณ NAV

หมายเหตุ : โดยทั่วไปจะไดรับเงินคาขายคืน T+5 วันทําการหลังจากวันทําการขายคืน

คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ตอปของ NAV)

คาธรรมเน ียม สูงสุดไมเก ิน เก ็บจร ิง

การจัดการ 3.21 1.07

รวมคาใชจาย 8.56 1.78

หมายเหตุ : *เปนอัตราที่รวมภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทํานองเดียวกัน **รวมคา

ใชจาย (เก็บจริง) เปนของรอบปบัญชีผานมา ไดรวมคาธรรมเนียมการจัดการ โดยไมเรียกเก็บคาธรรม

เนียมซํ้าซอนกับกองทุนปลายทางกรณีลงทุนในกองทุนภายใตการจัดการเดียวกัน เรียบรอยแลว ***คา

ธรรมเนียมการจัดการขางตนเปนอัตราที่บริษัทจัดการกําหนด โดยหากกองทุนลงทุนในหนวยลงทุน

ของกองทุนรวมภายใตการจัดการเดียวกัน (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะไมเรียกเก็บคาธรรมเนียม

การจัดการซํ้าซอนกับกองทุนปลายทาง

คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผูถือหนวย (% ของมูลคาซื้อขาย)

คาธรรมเน ียม สูงสุดไมเก ิน เก ็บจร ิง

การขาย 3.21 1.00

การรับซื ้อคืน 3.21 ยังไม เร ียกเก ็บ

การสับเปลี ่ยนหนวยลงทุนเขา 3.21 1.00

การสับเปลี ่ยนหนวยลงทุนออก 3.21 ยังไม เร ียกเก ็บ

การโอนหนวย ดูหมายเหตุเพิ ่มเติม ดูหมายเหตุเพิ ่มเติม

หมายเหตุ : *คาธรรมเนียมขางตนเปนอัตราที่รวมภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดใน

ทํานองเดียวกัน **คาธรรมเนียมการโอนหนวย ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ ***หากกองทุนลงทุนใน

หนวยลงทุนของกองทุนรวมภายใตบริษัทจัดการเดียวกัน (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะไมเรียกเก็บ

คาธรรมเนียมการขาย และ/หรือ คาธรรมเนียมการรับซื้อคืนซํ้าซอนกับกองทุนปลายทาง

ขอมูลเชิงสถิติ

Maximum Drawdown 18.22 %

Recovering Period N/A

FX Hedging N/A

อัตราสวนหมุนเวียนการลงทุน 0.72 เทา

สัดสวนประเภททรัพยสินที ่ลงทุน

ทรัพยสิน % NAV

หนวยลงทุน ตราสารทุน 69.37

หนวยลงทุน ตราสารหนี ้ 20.21

หนวยลงทุนในทรัสตเพื ่อการลงทุนอสังหาริมทรัพย 2.35

หนวยลงทุน ทรัพยสินทางเลือก 2.24

สินทรัพยและหนี ้ส ินอื ่นๆ 2.17

เง ินฝากธนาคาร 2.01

หนวยลงทุนในกองทุนรวมโครงสรางพื ้นฐาน 1.52

หนวยลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย 0.10

ประเภทหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื ่นตามที ่ส ํานักงาน

กําหนด
0.03

หมายเหตุ :

ทรัพยสินที่ลงทุน 5 อันดับแรก

ทรัพยสิน % NAV

กองทุนเปดเคแทม โกลบอล อิควิตี ้ พาสซีฟ ฟนด  A 17.96

กองทุนเปดเคแทม ไชนา เอแชร อิควิตี ้ ฟนด (ชนิดสะสมมูลคา) 12.68

กองทุนเปดกรุงไทยตราสารหนี ้ พลัสA 11.03

กองทุนเปดกรุงไทยหุ นทุนปนผล 8.66

กองทุนเปดกรุงไทย สมารท อิควิตี ้ ฟนด 8.64

หมายเหตุ :

ขอมูลสิทธิประโยชนการประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ

ขอมูลสิทธิประโยชนการประกันสุขภาพและอุบัติเหตุกลุม

สําหรับผูถือหนวยลงทุน กองทุนเปดกรุงไทย ยกกําลังสุข(ภาพ) ของบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน)

ผูถือหนวยลงทุน กองทุนเปดกรุงไทย ยกกําลังสุข(ภาพ) จะไดรับความคุมครองสุขภาพและอุบัติเหตุกลุมตามที่กรมธรรมกําหนด ดังนี้

1. คุณสมบัติของผูมีสิทธิเอาประกันภัย

เปนบุคคลธรรมดา

ตองมีอายุระหวาง 15-65 ปบริบูรณ สุขภาพแข็งแรง ไมมีสวนใดสวนหนึ่งพิการหรือวิกลจริต ณ วันที่กรมธรรมมีผลบังคับ (หรือเปนไปตามเงื่อนไขที่บริษัทจัดการกําหนด)

เปนบุคคลที่บริษัทประกันถือวามีสุขภาพสมบูรณแข็งแรง โดยสิทธิความคุมครองจะมีผลเมื่อไดรับการอนุมัติ การรับประกันภัยจากบริษัทประกันภัย

ไมคุมครองโรคเรื้อรังที่เปนมากอนการทําประกัน

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติ และเงื่อนไขของผูมีสิทธิเอาประกันภัยตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงและรักษาผลประโยชนของผูถือหนวยลงทุนเปน

สําคัญ รวมถึงรักษาผลประโยชนของกองทุนรวม โดยจะไมถือวาเปนการดําเนินการที่ผิดไปจากรายละเอียดโครงการ และถือวาไดรับมติจากผูถือหนวยลงทุนแลว โดยบริษัทจัดการ

จะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนาไมนอยกวา 7 วัน โดยจะเปดเผยในเว็บไซตของบริษัทจัดการ

2. ความคุมครอง

ในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนเปนผูมีสิทธิเอาประกันภัย ผูถือหนวยลงทุนจะไดรับความคุมครองนับตั้งแตวันที่กรมธรรมประกันภัยมี ผลบังคับ หรือนับตั้งแตวันที่ไดรับการอนุมัติการรับ

ประกันภัยจากบริษัทประกันภัย และสิ้นสุดความคุมครอง ในกรณี ใดกรณีหนึ่ง ดังตอไปนี้

เมื่อกรมธรรมสิ้นสุดผลบังคับ

เมื่อผูถือหนวยลงทุนพนสภาพการเปนผูถือหนวยลงทุนของกองทุน

เมื่อผูถือหนวยลงทุนเสียชีวิต

เมื่อผูถือหนวยลงทุนมีอายุเกินกวาอายุสูงสุดที่กําหนดไวขางตน

เมื่อผูถือหนวยลงทุนมีจํานวนเงินลงทุนไมเปนไปเกณฑที่กําหนดในหนังสือชี้ชวน

เมื่อผูถือหนวยลงทุนขาดคุณสมบัติขอใดขอหนึ่งของคุณสมบัติของผูมีสิทธิเอาประกันภัยตามขอ 1

ทั้งนี้ การสิ้นสุดความคุมครอง ใหเปนไปตามเงื่อนไขตามปกรมธรรมหรือตามรอบระยะเวลาที่บริษัทประกันกําหนด

3. ผูถือหนวยลงทุนที่มีสิทธิเอาประกันภัยจะไดรับความคุมครองดานประกันสุขภาพและอุบัติเหตุกลุมโดยมีรายละเอียดเงื่อนไขและความคุมครองตามกรมธรรมประกันภัยกําหนด

4. ผูถือหนวยลงทุนจะตองยินยอมเปดเผยขอมูลสวนบุคคล อาทิเชน ชื่อ-นามสกุล ที่อยู ขอมูลดานสุขภาพ ของผูถือหนวยลงทุน หรือขอมูลอื่นใดที่เปนตามที่บริษัทประกันกําหนด ทั้งนี้

หากบริษัทจัดการไมไดรับการเปดเผยขอมูลใดๆ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธการไดรับความคุมครองตามกรมธรรมประกันชีวิตและสุขภาพดังกลาว

สิทธิประโยชนของผูถือหนวยลงทุนที่ไดรับตามกรมธรรมดังกลาว กองทุนไดจัดใหมีความคุมครองดานประกันสุขภาพและอุบัติเหตุกลุมสําหรับผูถือหนวยลงทุนเพื่อเปนประโยชนใน

ดานการเสริมสรางความมั่นคงของชีวิตและสุขภาพ ทั้งนี้ เมื่อใดก็ตาม หลังจากที่กองทุนมีอายุครบ 1 ป นับจากวันที่จดทะเบียนกองทรัพยสินเปนกองทุนรวม หากบริษัทจัดการเห็นวา

จะไมเกิดประโยชนโดยรวมตอผูลงทุน หรือมีผลกระทบตอกองทุนรวมในอนาคต หรือคาธรรมเนียมหรือคาใชจายในการชําระเบี้ยประกันเพิ่มสูงขึ้นมากจนสงผลกระทบตอกองทุน

อยางมีนัยสําคัญ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง หรือเพิ่มเติมเงื่อนไขของสิทธิประโยชนความคุมครอง เงื่อนไขกรมธรรม บริษัทประกันภัย หรือเงื่อนไขใด

ตามหลักเกณฑที่กฎหมายกําหนด รวมถึงยกเลิกสิทธิประโยชนความคุมครองดานสุขภาพและอุบัติเหตุโดยถือวาไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนแลว หรือพิจารณายกเลิก

กองทุน โดยบริษัทจัดการจะแจงให    ผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนาไมนอยกวา 30 วัน โดยในชวงเวลาดังกลาวจะครอบคลุมระยะเวลาการเปดรับคําสั่งซื้อคืนหนวยลงทุนอยางนอย 1

ครั้ง และในการรับซื้อคืนในชวงเวลาดังกลาว บริษัทจัดการจะเปดใหผูถือหนวยลงทุนสามารถขายคืนหนวยลงทุนโดยไมคิดคาธรรมเนียมการรับซื้อคืนหนวยลงทุน (Exit without fee)

เง ื ่อนไขวันเริ ่มความคุ มครอง

วันเริ่มความคุมครอง หมายถึง วันที่กรมธรรมประกันภัยมีผลบังคับ และวันที่บริษัทประกันภัยอนุมัติใหความคุมครองหรือเปลี่ยนแปลงแผนความคุมครอง ใหกับผูถือหนวยลงทุน

เงื่อนไขวันเริ่มความคุมครอง

หากซื้อภายในวันที่ 21 กอนเวลา 15.30 น. ของเดือนนั้นๆ วันไดรับสิทธิ์ความคุมครอง คือ วันที่ 1 ของเดือนถัดจากเดือนที่ลงทุน เชน ซื้อหนวยลงทุนวันที่ 18 สิงหาคม 2563

วันที่ไดรับสิทธิ์ความคุมครอง คือ วันที่ 1 ของเดือนถัดจากเดือนที่ลงทุน (วันที่ 1 กันยายน 2563)

หากซื้อหลังจากวันที่ 21 วันไดรับสิทธิ์ความคุมครอง คือ วันที่ 1 ของเดือนนับถัดจากเดือนที่ลงทุนไปอีก 2 เดือน เชน ซื้อหนวยลงทุนวันที่ 25 สิงหาคม 2563 วันไดรับสิทธิ์

ความคุมครอง คือ วันที่ 1 ของเดือนนับถัดจากเดือนที่ลงทุนไป อีก 2 เดือน (วันที่ 1 ตุลาคม 2563)

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงวันเริ่มความคุมครอง โดยจะไมถือวาเปนการดําเนินการที่ผิดไปจากรายละเอียดโครงการ และถือวาไดรับมติจากผูถือ

หนวยลงทุนแลว โดยบริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนาไมนอยกวา 7 วัน โดยจะเปดเผยในเว็บไซตของบริษัทจัดการ เวนแตกรณีที่เกิดจากปจจัยที่ควบคุมไมได

หรือกรณีจําเปนและสมควร บริษัทจัดการจะแจงการเปลี่ยนแปลงดังกลาวโดยทันที

ระยะเวลาความคุมครอง คือ วันที่กรมธรรมประกันภัยมีผลบังคับ หรือวันเริ่มความคุมครองแลวแตกรณี ถึงวันสิ้นสุดความคุมครองซึ่งจะไมเกินวันที่กรมธรรมยังใหความคุมครองอยู

คําถามคําตอบ

Q : ใครเปนผูรับประกันภัยใหกับ กองทุนเปดกรุงไทย ยกกําลังสุข(ภาพ) ในปจจุบัน

A : บริษัท ทิพยประกันภัย จํากัด (มหาชน)

Q : ใครจะไดรับความคุมครองประกันสุขภาพและอุบัติเหตุกลุมบาง

A : ผูมีสิทธิไดรับความคุมครองประกันสุขภาพและอุบัติเหตุกลุม คือ

เปนบุคคลธรรมดา

เปนผูถือหนวยลงทุนที่อยูในทะเบียนรายชื่อผูถือหนวยลงทุนโดยมีมูลคาเงินลงทุนตั้งแต 50,000 บาทขึ้นไป หรือ จํานวนอื่นใดที่บริษัทจัดการจะเปลี่ยนแปลงในอนาคต โดย

บริษัทจัดการจะพิจารณามูลคาเงินลงทุนตามเลขที่บัตรประชาชนของผูถือหนวยลงทุน

ตองมีอายุระหวาง 15-65 ปบริบูรณ สุขภาพแข็งแรง ไมมีสวนใดสวนหนึ่งพิการหรือวิกลจริต ณ วันที่กรมธรรมมีผลบังคับ (หรือเปนไปตามเงื่อนไขที่บริษัทจัดการกําหนด)

เปนบุคคลที่บริษัทประกันภัยถือวามีสุขภาพสมบูรณแข็งแรง โดยสิทธิความคุมครองจะมีผลเมื่อไดรับการอนุมัติ การรับประกันภัยจากบริษัทประกันภัย

ไมคุมครองโรคเรื้อรังที่เปนมากอนการทําประกันภัย

กรณีบริษัทประกันภัยไมอนุมัติการรับประกันภัยให ผูถือหนวยลงทุนจะไมไดรับทั้งแผนประกันสุขภาพและอุบัติเหตุกลุม

หมายเหตุ: กรณีบริษัทประกันภัยไมอนุมัติการรับประกันภัย และผูถือหนวยลงทุนไมประสงคจะลงทุนในกองทุน ผูถือหนวยลงทุนสามารถทํารายการขายคืนไดตามรอบการขายคืน

หนวยลงทุนที่กําหนดไว โดยผูถือหนวยลงทุนจะไดรับมูลคาหนวยลงทุน (NAV) ตามราคาขายคืน ณ วันที่ทํารายการ

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติ และเงื่อนไขของผูมีสิทธิเอาประกันภัยตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงและรักษาผลประโยชนของผูถือหนวยลงทุนเปน

สําคัญ รวมถึงรักษาผลประโยชนของกองทุนรวม โดยจะไมถือวาเปนการดําเนินการที่ผิดไปจากรายละเอียดโครงการ และถือวาไดรับมติจากผูถือหนวยลงทุนแลว โดยบริษัทจัดการ

จะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนาไมนอยกวา 7 วัน โดยจะเปดเผยในเว็บไซตของบริษัทจัดการ

Q : ผูถือหนวยลงทุนจะไดรับความคุมครองเมื่อไร

A : ผูถือหนวยลงทุนจะไดรับความคุมครองประกันสุขภาพและอุบัติเหตุกลุมตามกรณีดังตอไปนี้ กรณีซื้อหนวยลงทุน ณ วัน IPO และมูลคาเงินลงทุนเปนไปตามเงื่อนไขที่กําหนด จะได

รับความคุมครองตั้งแตวันที่ 1 ของ เดือนถัดจากเดือนที่จดทะเบียนกองทุนเปนตนไป ตัวอยางวันที่เริ่มสิทธิความคุมครอง 

ตัวอยาง

กรณีที ่ซื ้อหนวยลงทุนชวง IPO

กรณีที ่ซื ้อหนวยลงทุนภายหลัง IPO ผูถือหนวยสามารถซื้อ/ สับเปลี่ยนเขาไดทุกวันทําการ - กรณีผูถือหนวยลงทุนทํารายการซื้อภายในวันที่ 21 กอนเวลา 15.30 น. ของเดือนนั้น ๆ

วันไดรับสิทธิคุมครอง คือ วันที่ 1 ของเดือนถัดจากเดือนที่ลงทุน

กรณีผูถือหนวยลงทุนทํารายการซื้อภายหลังวันที่ 21 ของเดือนนั้น ๆ วันไดรับสิทธิคุมครอง คือ วันที่ 1 ของ 2 เดือนถัดจากเดือนที่ลงทุน

กรณีการสิ ้นสุดความคุ มครอง จะเกิดขึ้น ณ วันที่ไดรับการยืนยันจากกองทุนเปดกรุงไทย ยกกําลังสุข(ภาพ) ในกรณีผูถือหนวยลงทุนขายคืนหนวยลงทุนทั้งหมด หรือมูลคาเงินลงทุน

คงเหลือตํ่ากวา 50,000 บาท* (มูลคาเงินลงทุนคงเหลือ หมายถึง มูลคาเงินลงทุนพิจารณาจากตนทุนสะสมของเงินลงทุนของผูถือหนวยลงทุน เมื่อรวมกันแลวแลวตองไมตํ่ากวา

50,000 บาท โดยไมคํานึงถึงผลกําไรหรือขาดทุนของมูลคา NAV ที่เปลี่ยนแปลงไป)  การไดรับความคุมครองตามสิทธิประโยชนจะกระทําไดจนถึงวันสุดทายของเดือนที่มีการขายคืน

หนวยลงทุน ดังนั้น วันสิ้นสุดความคุมครองจะเปนวันแรกของเดือนถัดไป ตั้งแตเวลา 0.00 น. ตามรอบระยะเวลาที่บริษัทประกันภัยกําหนด หรือการสิ้นสุดขอตกลงการคุมครองประกัน

สุขภาพและอุบัติเหตุกลุม ระหวาง กองทุนเปดกรุงไทย ยกกําลังสุข(ภาพ) กับบริษัทประกันภัย

มูลคาเงินลงทุนคงเหลือ = มูลคาเงินที่ผูถือหนวยซื้อ/สับเปลี่ยนเขากองทุน – มูลคาเงินที่ผูถือหนวยขาย/สับเปลี่ยนออกจากกองทุน

Q : ผูถือหนวยลงทุนจะไดรับความคุมครองประกันสุขภาพและอุบัติเหตุกลุมเปนจํานวนเงินเทาไหร

A: ความคุมครองสุขภาพที่ผูถือหนวยลงทุนจะไดรับ คือ ความคุมครองคารักษาพยาบาลตามแผนความคุมครอง ซึ่งมีทั้งหมด 6 แผน แผนประกันสุขภาพ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผูถือหนวยลงทุนจะตองลงทุนตั้งแต 50,000 บาทขึ้นไป โดยมูลคาเงินลงทุนที่ผูถือหนวยลงทุนจะไดรับความคุมครองตามแผนการลงทุนในแตละแผนนั้น จะพิจารณาจากตนทุนสะสม

ของเงินลงทุนของผูถือหนวยลงทุน แตเมื่อรวมกันแลวตองไมตํ่ากวา 50,000 บาท โดยไมคํานึงถึงผลกําไรหรือขาดทุนของมูลคา NAV ที่เปลี่ยนแปลงไป 

ตัวอยาง  (ขยายความ)

นาย ก. ลงทุนในกองทุนเปดกรุงไทย ยกกําลังสุข(ภาพ) ครั้งแรก 100,000 บาท

- นาย ก. จะไดรับความคุมครองในแผนที่ 1

- ตอมา นาย ก. ลงทุนเพิ่ม 1,000,000 บาท ความคุมครองจะเปลี่ยนจากแผนที่ 1 เปนแผนที่ 3

ทั้งนี้ ความคุมครองตามทั้ง 6 แผน จะคํานวณจากจํานวนเงินลงทุนที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง

กรณีที่ผูถือหนวยมีมูลคาเงินลงทุนตั้งแต 50,000 บาท ขึ้นไป แตไมไดรับการอนุมัติใหเอาประกันได ผูถือหนวยลงทุนจะไมไดรับแผนความคุมครองประกันสุขภาพและอุบัติเหตุกลุม

ใดๆ เลย

หมายเหตุ: กรณีบริษัทประกันภัยไมอนุมัติการรับประกันภัย และผูถือหนวยลงทุนไมประสงคจะลงทุนในกองทุนเปดกรุงไทย ยกกําลังสุข(ภาพ) ผูถือหนวยลงทุนสามารถทํารายการขาย

คืนไดตามรอบการขายคืนหนวยลงทุนที่กําหนดไว โดยผูถือหนวยลงทุนจะไดรับมูลคาหนวยลงทุน (NAV) ตามราคาขายคืน ณ วันที่ทํารายการ

ตัวอยางวิธ ีพิจารณาแผนความคุ มครองกรมธรรมที ่ผ ู ถ ือหนวยลงทุนจะไดร ับ

แผนความคุ มครองกรมธรรมที ่ผ ู ถ ือหนวยลงทุนจะไดร ับตองสอดคลองกับตนทุนสะสมของมูลคาเง ินลงทุนคงเหลือ

ตัวอยางที ่1

การไดรับผลประโยชนวาจะไดรับสิทธิ์ตามแผนไหน จะพิจารณาจากมูลคาเงินลงทุนคงเหลือ (ไมนับรวมผลกําไรขาดทุนของ NAV ที่เปลี่ยนแปลงไป) ของการลงทุนที่ผานมา ดังนั้น ผูถือ

หนวยลงทุนจะยังคงไดรับผลประโยชนตามแผนการลงทุน แมวามูลคา NAV ตอหนวย จะลดลงจนทําใหมูลคาทรัพยสินรวมลดลงไปตํ่ากวายอดที่ลงทุนมา แตจะถือวามูลคาเงินลงทุนยัง

คงเปนไปตามที่กําหนดก็จะยังคงไดรับผลประโยชนอยู

* มูลคาเงินลงทุนคงเหลือ = มูลคาเงินที่ผูถือหนวยซื้อ/สับเปลี่ยนเขากองทุน – มูลคาเงินที่ผูถือหนวยขาย/สับเปลี่ยนออกจากกองทุน โดยพิจารณาจากยอดสั่งซื้อหรือขายคืนตาม

ตารางดังนั ้น ตามตารางดังกลาวขางตน จากการทํารายการครั้งที่ 4 ผูถือหนวยลงทุนจะไดรับแผนประกันสุขภาพในแผนที ่ 1

ตัวอยางที ่2

กรณีที่ผูถือหนวยลงทุนมีการไถถอนหนวยลงทุน (ขายหรือสับเปลี่ยนออก) จนเปนเหตุใหมูลคาเงินลงทุนคงเหลือลดลงตํ่ากวา 50,000 บาท ซึ่งเปนไปตามที่กําหนดไวในโครงการ

บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื้อคืนหนวยลงทุนที่เหลืออยูทั้งหมดของผูถือหนวยลงทุน ในคราวเดียวกัน

* มูลคาเงินลงทุนคงเหลือ = มูลคาเงินที่ผูถือหนวยซื้อ/สับเปลี่ยนเขากองทุน – มูลคาเงินที่ผูถือหนวยขาย/สับเปลี่ยนออกจากกองทุน โดยพิจารณาจากยอดสั่งซื้อหรือขายคืนตามตาราง 

ดังนั ้น ตามตารางดังกลาวขางตน จากการทํารายการครงที่ 2 เมื่อมูลคาเงินลงทุนคงเหลือจากการขายคืนตํ่ากวา 50,000 บาท บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื้อคืนหนวยลงทุนที่เหลือ

อยูทั้งจํานวนของผูถือหนวยลงทุนไปในคราวเดียวกัน

ตัวอยางที ่3

การปรับแผนการลงทุนตามมูลคาเงินลงทุน เมื่อมีการสั่งซื้อ หรือ ขายคืน ตามรอบการลงทุนในแตละครั้ง 

* มูลคาเงินลงทุนคงเหลือ = มูลคาเงินที่ผูถือหนวยซื้อ/สับเปลี่ยนเขากองทุน – มูลคาเงินที่ผูถือหนวยขาย/สับเปลี่ยนออกจากกองทุน โดยพิจารณาจากยอดสั่งซื้อหรือขายคืนตามตาราง

ดังนั ้น ตามตารางดังกลาวขางตน จากการทํารายการขายคืนในครั้งที่ 4 ผูถือหนวยลงทุนจะถูกปรับลดแผนประกันสุขภาพเปนแผนที ่  3

ตัวอยางที ่ 4

การปรับแผนการลงทุนตามมูลคาเงินลงทุน เมื่อมีการสั่งซื้อ หรือ ขายคืน ตามรอบการลงทุนในแตละครั้ง

มูลคาเงินลงทุนคงเหลือ = มูลคาเงินที่ผูถือหนวยซื้อ/สับเปลี่ยนเขากองทุน – มูลคาเงินที่ผูถือหนวยขาย/สับเปลี่ยนออกจากกองทุน โดยพิจารณาจากยอดสั่งซื้อหรือขายคืนตามตาราง

ดังนั ้น ตามตารางดังกลาวขางตน จากการทํารายการขายคืนในครั้งที่ 2 ผูถือหนวยลงทุนจะถูกปรับลดแผนประกันสุขภาพเปนแผนที ่ 1

Q : ผูถือหนวยลงทุนสามารถเปลี่ยนแปลงแผนความคุมครองประกันสุขภาพและอุบัติเหตุกลุมไดหรือไม

A : ผูถือหนวยลงทุนสามารถเปลี่ยนแปลงแผนความคุมครองไดตามมูลคาเงินลงทุนที่เปลี่ยนแปลงไป

- ในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนซื้อหนวยลงทุนหรือขายหนวยลงทุน บริษัทจัดการจะแจงขอมูลของผูถือหนวยลงทุนไปยังบริษัทประกันภัยเพื่อดําเนินการปรับปรุงแผนความคุมครอง

สุขภาพของผูถือหนวยลงทุนตามรอบระยะเวลาที่บริษัทจัดการกําหนด เชน ตั้งแตวันที่ 1 ของเดือนถัดไป

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงวันเริ่มความคุมครอง โดยจะไมถือวาเปนการดําเนินการที่ผิดไปจากรายละเอียดโครงการ และถือวาไดรับมติจากผูถือ

หนวยลงทุนแลว โดยบริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนาไมนอยกวา 7 วัน โดยจะเปดเผยในเว็บไซตของบริษัทจัดการ เวนแตกรณีที่เกิดจากปจจัยที่ควบคุมไมได

หรือกรณีจําเปนและสมควร บริษัทจัดการจะแจงการเปลี่ยนแปลงดังกลาวโดยทันที

- หากกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนซื้อหรือสับเปลี่ยนเขากองทุนฯ ซึ่งเปนไปตามเกณฑทําใหมีการปรับแผนที่ไดรับความคุมครองเพิ่มขึ้น      ผูถือหนวยลงทุนจะไดรับความคุมครองในแผนที่

สูงกวาเมื่อบริษัทประกันภัยไดอนุมัติรับประกันภัย โดยมีเงื่อนไขความคุมครองตามที่บริษัทประกันภัยกําหนด

- กรณีผูถือหนวยลงทุนสิ้นสุดสมาชิกภาพและกลับเขามาใหม ผูถือหนวยลงทุนจะไดรับความคุมครองเมื่อบริษัทประกันภัยไดอนุมัติใหเอาประกันภัยได

ทั้งนี้ ผูถือหนวยลงทุนที่ซื้อหรือสับเปลี่ยนเขากองทุนฯ และไดรับแผนความคุมครองที่สูงขึ้น ผูถือหนวยลงทุนจะไดรับความคุมครองตามแผนใหม เมื่อบริษัทประกันภัยไดอนุมัติรับ

ประกันภัย โดยมีเงื่อนไขความคุมครองตามที่บริษัทประกันภัยกําหนด

กรณีที่ผูถือหนวยลงทุนมีความคุมครองเดิมอยูแลว จะไมมีเงื่อนไขระยะเวลารอคอยดังกลาว

Q : ผูถือหนวยลงทุนที่ขายคืนหนวยลงทุนไปแลว สามารถกลับมาซื้อหนวยลงทุนอีกไดหรือไม ความคุมครองจะเปนอยางไร

A : กรณีที่ผูถือหนวยลงทุนเคยไดรับความคุมครองภายใตกรมธรรมเดิม เมื่อกลับมาถือกองทุนและไดรับความคุมครองอีกครั้ง บริษัท ฯ ไมนําเงื่อนไข (Pre-existing) มาปฏิเสธการ

จายคาสินไหมทดแทน

Q : แผนความคุมครองที่ผูถือหนวยลงทุนจะไดรับคํานวณอยางไร ในกรณีที่มีบัญชีผูถือหนวยลงทุนหลายบัญชี หรือถือหนวยลงทุนของตัวแทนสนับสนุนฯที่แตกตางกัน

A : การคํานวณวงเงินคุมครองจะพิจารณาหนวยลงทุนตามเลขที่บัตรประชาชนของผูถือหนวยลงทุน เชน กรณีที่ผูถือหนวยลงทุนมีการลงทุนในกองทุนเปดกรุงไทย ยกกําลังสุข(ภาพ)

มากกวา 1 เลขที่ผูถือหนวยลงทุน หรือถือหนวยลงทุนของตัวแทนสนับสนุนฯที่แตกตางกัน บริษัทประกันจะนับมูลคาเงินลงทุน เพื่อจะนํามาคิดแผนประกันตามหมายเลขบัตรประชาชน

นั้นๆ ยกตัวอยางเชน

นาย ก. ลงทุนในกองทุนเปดกรุงไทย ยกกําลังสุข(ภาพ) เลขที่ผูถือหนวยลงทุน 5888 จากตัวแทนสนับสนุนฯ A สาขา A จํานวน 500,000 บาท

นาย ก. ลงทุนในกองทุนเปดกรุงไทย ยกกําลังสุข(ภาพ) เลขที่ผูถือหนวยลงทุน 5999 จากตัวแทนสนับสนุนฯ A สาขา B จํานวน 1,000,000 บาท

นาก ก. ลงทุนในกองทุนเปดกรุงไทย ยกกําลังสุข(ภาพ) เลขที่ผูถือหนวยลงทุน 1234 จากตัวแทนสนับสนุนฯ B จํานวน 3,500,000 บาท

บริษัทประกันจะใหความคุมครองนาย ก. ตามแผน 5 ซึ่งคํานวณจากจํานวนเงินลงทุนรวม = 500,000+1,000,000 +3,500,000 = 5,000,000 บาท

แตหากในอนาคต นาย ก. ซื้อหนวยลงทุนเพิ่มอีก 10 ลานบาท รวมเปน 15 ลานบาท นาย ก. จะไดรับสิทธิ์ความคุมครองแผนสูงสุดคือ แผน 6 เทานั้น

กรณีผูถือหนวยลงทุนหลายบัญชี หรือถือหนวยลงทุนของตัวแทนสนับสนุนฯที่แตกตางกัน และมีขอมูลสวนตัวที่ไมตรงกัน เชน ชื่อ-นามสกุล (กรณีมีการเปลี่ยนแปลง) ที่อยูที่ติดตอได

เปนตน บริษัทจัดการจะดําเนินการสงใหกับบริษัทประกัน โดยพิจารณาตามเงื่อนไขดังนี้

1. 1. พิจารณาจากยอดเงินลงทุนสูงสุด

2. 2. หากมียอดเงินลงทุนเทากัน จะพิจารณาจากวันที ่ผ ู ถ ือหนวยลงทุนในกองทุนเปดกรุงไทย ยกกําลังสุข(ภาพ) โดยจะใชขอมูลจากตัวแทนสนับสนุนฯ หรือสาขา

แรกที ่ผ ู ถ ือหนวยลงทุนทํารายการ

3. 3. หากมียอดเงินลงทุนเทากัน และลงทุนกับตัวแทนสนับสนุนฯ ในวันเดียวกัน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการติดตอผูถือหนวย เพื่อสอบถามขอมูลสําหรับใชในการสงให

บริษัทประกันภัย

4. หรือตามดุลยพินิจที่บริษัทจัดการกําหนด

Q: หากเปดบัญชีเพื่อ.../และหรือ...ใครจะเปนผูไดรับความคุมครองประกันสุขภาพและอุบัติเหตุกลุม

A: กรณีผูถือหนวยลงทุนเปดบัญชีในลักษณะบัญชีเพื่อ.../ และหรือ... จะนับจํานวนเงินคุมครองจากเลขที่บัตรประชาชน ของชื่อบุคคลแรกในคําขอเปดบัญชีกองทุน เชน

- บัญชี นาย ก. เพื่อ ด.ช. ข

- บัญชี นาย ก. และ/หรือนาง ข.

จะนับความคุ มครองที ่ช ื ่อบุคคลแรก คือ นาย ก. เปนตน

Q: กรณีผูถือหนวยลงทุนโอนหนวยลงทุน ผูถือหนวยลงทุนเดิมยังจะไดรับความคุมครองตามแผนประกันสุขภาพและอุบัติเหตุกลุมหรือไม

A: ผูถือหนวยลงทุนเดิมยังคงไดรับความคุมครองตามแผนประกันสุขภาพและอุบัติเหตุกลุมเดิม และจะสิ้นสุดความคุมครองเมื่อถึงรอบที่บริษัทจัดการแจงขอมูลของผูหนวยลงทุนไปยัง

บริษัทประกันภัยเพื่อดําเนินการปรับปรุงแผนความคุมครองสุขภาพของผูถือหนวยลงทุนตามรอบที่กําหนด โดยความคุมครองดังกลาวจะไมถูกโอนไปใหผูถือหนวยลงทุนที่รับโอน

หนวยลงทุนแทน ตัวอยางเชน

Q: กรณีนาย ก. โอนหนวยลงทุนใหนาย ข. แลวนาย ข. ไดซื้อหนวยลงทุนเพิ่มเติม จะไดรับความคุมครองอยางไร

A: นาย ก. จะไมไดรับความคุมครองตามแผนประกันสุขภาพและอุบัติเหตุกลุมเดิม โดยนาย ก. จะถูกตัดสิทธิประกันตามรอบ แตหาก นาย ก. ยังเหลือมูลคาเงินลงทุนเปนไปตามแผน

ความคุมครอง นาย ก. จะยังคงไดรับความคุมครองตามเงื่อนไขที่กําหนด โดยคิดจากมูลคาเงินลงทุนสวนที่เหลือ และในสวนที่โอนใหนาย ข. แผนความคุมครองประกันสุขภาพและ

อุบัติเหตุกลุม นาย ข. จะไดตาม มูลคาเงินลงทุนที่ถูกโอนมา หากนาย ข. ไดซื้อหนวยลงทุนเพิ่ม นาย ข. ไดรับรับความคุมครอง ตามมูลคาเงินลงทุนที่โอนมารวมกับเงินลงุทนที่ นาย ข.

ซื้อเพิ่มเติม ตามเงื่อนไขหลักเกณฑที่จะไดรับความคุมครองตามที่บริษัทจัดการกําหนดจัดการกําหนด

Q: กรณีผูถือหนวยลงทุนตองการใชสิทธิตามที่ไดรับความคุมครองตามแผนประกันสุขภาพและอุบัติเหตุกลุมตองทําอยางไร

A: ผูถือหนวยลงทุนสามารถใชสิทธิตามที่ไดรับความคุมครองตามแผนประกันสุขภาพและอุบัติเหตุกลุมได โดยปฏิบัติดังนี้

กรณีใชบัตรประกันสุขภาพ กับสถานพยาบาลในสัญญาของบริษัท ทิพยประกันภัย จํากัด (มหาชน)

·         แสดงบัตรประกันสุขภาพคูกับบัตรประชาชน หรือใบขับขี่ หรือบัตรที่ทางราชการออกให แกเจาหนาที่ของสถานพยาบาลในโครงการทุกครั้งที่ทานเขารับการรักษา

พยาบาล

·         การรักษาพยาบาลกรณีผูปวยนอก (OPD) ที่ไมใชขอยกเวน สถานพยาบาลจะใหสิทธิแกทานทันที

·         กรณีผูปวยใน (IPD) เจาหนาที่โรงพยาบาลจะประสานงานมายังบริษัท ทิพยประกันภัย จํากัด (มหาชน)  เพื่อใหบริการผูเอาประกันภัยตลอด 24 ชั ่วโมง

กรณีสอบถามขอมูลเพิ่มเติม กรุณาติดตอไดที่เบอร Hotline ที่ปรากฎบนบัตร ตลอด 24 ชั ่วโมง

กรณีสํารองจายคารักษาพยาบาล

ผูเอาประกันภัย สามารถเขารับการรักษาในโรงพยาบาลที่เปนคูสัญญากับบริษัท ทิพยประกันภัย จํากัด (มหาชน) จากการแสดงบัตรประกันภัย โดยคารักษาพยาบาลที่เกิน

สิทธิ์ โรงพยาบาลจะเรียกเก็บจากผูเอาประกันภัยทันที

หากผูเอาประกันภัย สํารองจายคารักษาพยาบาลแลว ใหนําหลักฐานใบเสร็จ ใบรับรองแพทยฉบับจริง พรอมสําเนาบัตรประกันสุขภาพ โดยสงไปรษณียลงทะเบียน ระบุ

ถึง

ฝายสินไหมประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุสวนบุคคล บริษัท ทิพยประกันภัย จํากัด (มหาชน) ที่อยู เลขที่ 1115 ถนนพระราม 3 แขวงชองนนทรี เขตยานนาวา กทม. 10120โทร

: 1736 ตอ 2414, 2081, 1905, 4190 , 1970, 1907, 4192 และ 4191

ทั้งนี้ บริษัท ทิพยประกันภัย จํากัด (มหาชน) จะไมคุมครองคารักษาพยาบาลหรือความเสียหายที่เกิดจากการบาดเจ็บ หรือเจ็บปวย จากโรคที่เปนมากอนการเอาประกันภัยอันได

ครอบคลุมถึงโรคเรื้อรัง การเจ็บปวย (รวมถึงสภาวะแทรกซอน) หรือการบาดเจ็บที่ยังมิไดรักษากอนวันที่ผูลงทุนจะไดรับความคุมครอง รวมถึงขอยกเวนภายใตกรมธรรมนี้ ใน

กรณีที่ปรากฎภายหลังวาผูลงทุนแจงขอมูลไมครบถวน และ/หรือปกปดขอความจริง และ/หรือแถลงความเท็จ บริษัทประกันชีวิต และบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกรอง

คาใชจายคืนจากผูลงทุนไปยื่นที่บริษัททิพยประกันภัย เพื่อแจงเรียกรองคาสินไหมทดแทนกับบริษัทฯ

เมื่อบริษัท ทิพยประกันภัย จํากัด (มหาชน)  พิจารณาคาสินไหมทดแทนแลว จะนําสงเช็คคาสินไหม หรือโอนเงินเขาบัญชีผูเอาประกันภัยโดยตรง

ขั ้นตอนการใชสิทธิ ์โรงพยาบาล

ผูเอาประกันภัยแสดงบัตรประกันภัย, ภาพถายบัตรประกันภัย, ภาพบัตรประกันภัยจาก application หรือ บัตรพนักงาน พรอมบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรอื่นๆ ที่ทาง

ราชการออกให กอนรับการรักษาพยาบาลที่สถานพยาบาลในเครือขายทุกครั้ง กรณีผูเอาประกันภัยเปนเด็กอายุตํ่ากวา 7 ปบริบูรณ ใหแสดงบัตรที่ทางราชการออกใหของผูปกครอง

กรณีผูเอาประกันภัยไมมีบัตรประกันภัย ลืมนําบัตรประกันภัยมา หรือบัตรประกันภัยสูญหาย แตมีขอมูลความคุมครองในระบบ บริษัทฯ สามารถยืนยันสิทธิ์ความคุมครองได

จาก ชื่อ-นามสกุล และ เลขที่บัตรประจําตัวประชาชนของผูเอาประกันภัย หากไมพบขอมูล โรงพยาบาลสามารถติดตอ Hotline 02-660-1221 ไดตลอด 24 ชั่วโมง

การรักษาพยาบาลกรณีผูปวยนอก (OPD) ที่ไมใชขอยกเวน สถานพยาบาลจะใหสิทธิแกทานทันที กรณีผูปวยใน (IPD) เจาหนาที่โรงพยาบาลจะประสานงานมายังบริษัทฯ เพื่อ

ใหบริการผูเอาประกันภัยทุกวัน

ภายหลังการรักษาพยาบาลเสร็จสิ้น ไมตองเสียคาใชจายใดๆ หากคารักษาพยาบาลไมเกินวงเงินความคุมครอง แตหากมีสวนเกินสิทธิ์ความคุมครอง หรือที่เปนขอยกเวนความ

คุมครอง สถานพยาบาลจะแจงใหผูเอาประกันภัยทราบ เพื่อจายสวนเกินสิทธิ์นั้นทันที

** หากมีขอสงสัยประการใด สามารถติดตอ Hotline 02-660-1221 ไดตลอด 24 ชั่วโมง **

- กรณีผูถือหนวยลงทุนเปนผูชําระเงิน/สํารองคารักษาพยาบาลไปกอน ผูถือหนวยลงทุนสามารถนําใบเสร็จรับเงินใบรับรองแพทยตัวจริง พรอมสําเนาบัตรประกันสุขภาพ เพื่อดําเนิน

การเบิกคารักษาฯจากบริษัทประกัน โดยสามารถสงเอกสารการเบิกคารักษาพยาบาล ทางไปรษณียลงทะเบียน

ถึง ฝายสินไหมประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุสวนบุคคล

บริษัท ทิพยประกันภัย จํากัด (มหาชน) ที่อยู เลขที่ 1115 ถนนพระราม 3 แขวงชองนนทรี เขตยานนาวา กทม. 10120

โทร : 1736 ตอ 2414, 2081, 1905, 4190 , 1970, 1907, 4192 และ 4191

TIP Flash Claim

สินไหมประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุสวนบุคคล : โทร. 02-239-2840 (ในเวลาทําการ 8.30 - 16.30 น.)

Email: claim_ah@dhipaya.co.th

ฝายสินไหมประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุสวนบุคคล ชั้น 15 เลขที่ 1115 ถนนพระราม 3 แขวงชองนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

Hotline คารักษาพยาบาลสุขภาพและอุบัติเหตุ (บัตรประกัน) 24 ชั่วโมง : ระบุในบัตรประกัน

- ผูถือหนวยลงทุนสามารถติดตอสอบถามแผนคุมครองสุขภาพไดที่

บริษัท ทิพยประกันภัย จํากัด (มหาชน) ศูนยบริการลูกคา 1736 กด 4279 และ 2946 

- การรับประโยชนสินไหมทดแทนในกรณีผูถือหนวยลงทุนเสียชีวิต ผูรับประโยชนสามารถสงเอกสารประกอบการเรียกรองคาสินไหมทดแทนกับทางบริษัทประกันไดโดยตรง และ

บริษัทประกันจะดําเนินการพิจารณาและดําเนินการทําเช็คสั่งจายหรือโอนเงินใหแก ผูรับประโยชนภายใน 7 วันนับตั้งแตวันที่บริษัทประกันไดรับคําเรียกรองพรอมทั้งเอกสารประกอบ

การพิจารณาการจายครบถวนสมบูรณแลว และกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยวา การเรียกรองเพื่อใหบริษัทชดใชตามกรมธรรมประกันภัยกลุมดังกลาว ไมเปนไปตามขอตกลงคุมครอง

ในกรมธรรมประกันภัยดังกลาว ระยะเวลาที่กําหนดไวอาจขยายออกไปไดตามความจําเปน แตทั้งนี้จะไมเกิน 90 วัน นับตั้งแตวันที่บริษัทไดรับเอกสารครบถวนแลว โดยทางบริษัท

ประกันจะนําสงเช็คหรือโอนเงินดังกลาวใหแกผูรับประโยชนโดยตรง

 Q : ชองทางที่ผูถือหนวยลงทุนสามารถสอบถามขอมูลเกี่ยวกับประกันสุขภาพและอุบัติเหตุกลุม

A : ผูถือหนวยลงทุนสามารถติดตอกับทางบริษัทประกันไดดังนี้

บริษัท ทิพยประกันภัย จํากัด (มหาชน)

Hotline คารักษาพยาบาลสุขภาพและอุบัติเหตุ (บัตรประกัน) 24 ชั่วโมง : ระบุในบัตรประกัน

Mobile Application TIPinsure 

สินไหมประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุสวนบุคคล : โทร. 02-239-2840 (ในเวลาทําการ 8.30 - 16.30 น.)

Email: claim_ah@dhipaya.co.th

ฝายสินไหมประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุสวนบุคคล ชั้น 15 เลขที่ 1115 ถนนพระราม 3 แขวงชองนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

 Q : ความคุมครองตามแผนประกันสุขภาพและอุบัติเหตุกลุมของกองทุน ยกเวนความคุมครองกรณีใดบาง

A : บริษัทประกันภัยจะไมจายผลประโยชนตามขอยกเวนที่กรมธรรมประกันภัยกําหนด ในกรณีตอไปนี้

1. 1. โรคเรื้อรัง การบาดเจ็บหรือการเจ็บปวยที่ยังมิไดรักษาใหหายกอนวันทําสัญญาประกันภัย การตรวจรักษาภาวะที่เปนมาแตกําเนิด (Congenital) หรือปญหาดานพัฒนาการ

หรือโรคทางพันธุกรรม

2. 2. การตรวจรักษาหรือการผาตัดเพื่อเสริมสวย หรือการแกไขปญหาผิวพรรณ สิว ฝา กระ รังแค ผมรวงหรือการควบคุมนํ้าหนักตัว หรือการผาตัดอันมีลักษณะเลือกได เวนแต

เปนการตกแตงบาดแผล อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุที่ไดรับความคุมครอง

3. การตั้งครรภ แทงบุตร ทําแทง การคลอดบุตร โรคแทรกซอนจากการตั้งครรภ การแกไขปญหาการมีบุตรยาก (รวมถึงการสืบวิเคราะหและการรักษา) การทําหมันหรือการคุม

กําเนิด

4. โรคเอดส หรือกามโรคหรือโรคติดตอทางเพศสัมพันธ

5. การตรวจรักษา หรือการปองกัน การใชยา หรือสารตางๆ เพื่อชะลอการเสื่อมของวัย หรือ การใหฮอรโมนทดแทนในวัยใกลหมดหรือหมดระดู การเสื่อมสมรรถภาพทางเพศใน

หญิง หรือชาย การรักษาความผิดปกติทางเพศ และการแปลงเพศ

6. การตรวจสุขภาพทั่วไป การรองขอเขาอยูรักษาตัวในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาล เวชกรรม หรือรองขอการผาตัด การพักฟน หรือการพักเพื่อการฟนฟูหรือการรักษาโดยวิธี

ใหพักอยูเฉยๆ การตรวจวิเคราะหเพื่อหาสาเหตุใดๆ ที่ไมเกี่ยวของโดยตรงกับการเขารักษาในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาล เวชกรรม หรือคลินิก การตรวจวินิจฉัยการบาด

เจ็บหรือการเจ็บปวย การรักษาหรือตรวจวิเคราะหเพื่อสาเหตุ ซึ่งไมใชความจําเปนทางการแพทย หรือไมเปนมาตรฐานทางการแพทย

7. การตรวจรักษาความผิดปกติเกี่ยวกับสายตา การทําเลสิค คาใชจายสําหรับอุปกรณเพื่อชวยในการมองเห็นหรือการรักษาความผิดปกติของการมองเห็น

8. การตรวจรักษา หรือผาตัด เกี่ยวกับฟน หรือเหงือก การทําฟนปลอม การครอบฟน การรักษารากฟน อุดฟน การจัดฟน ขูดหินปูน ถอนฟน การใสรากฟนเทียม ยกเวนในกรณี

จําเปนอันเนื่องจากการบาดเจ็บโดยอุบัติเหตุ ทั้งนี้ไมรวมคาฟนปลอม การครอบฟนและการรักษารากฟนหรือใสรากเทียม

9. การรักษาหรือการบําบัดการติดยาเสพติดใหโทษ บุหรี่ สุรา หรือสารออกฤทธิ์ตอ จิตประสาท

10. การตรวจรักษา อาการ หรือโรคที่เกี่ยวเนื่องกับภาวะทางจิตใจ โรคทางจิตเวช หรือ ทางพฤติกรรมหรือความผิดปกติทางบุคลิกภาพ รวมถึงสภาวะสมาธิสั้น ออธิสซึม เครียด

ความผิดปกติของ การกิน หรือความวิตกกังวล

11. การตรวจรักษาที่ยังอยูในระหวางทดลอง การตรวจหรือการรักษาโรคหรืออาการหยุดหายใจขณะหลับ การตรวจหรือการรักษาความผิดปกติของการนอนหลับ การนอนกรน

12. การปลูกฝหรือการฉีดวัคซีนปองกันโรค ยกเวนการฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบาภายหลังการถูกสัตวทําราย และวัคซีนปองกันบาดทะยัก ภายหลังไดรับการบาดเจ็บ

13. การตรวจรักษาที่ไมใชแผนปจจุบัน รวมถึงแพทยทางเลือก

14. คาใชจายที่เกิดจากการตรวจรักษาพยาบาลที่ผูไดรับความคุมครอง ซึ่งเปนแพทยสั่งใหแกตัวเอง รวมทั้งคาใชจายที่เกิดจากการตรวจรักษาพยาบาลจากแพทย ผูซึ่งเปน บิดา

มารดา คูสมรส หรือบุตรของผูไดรับความคุมครอง

15. การฆาตัวตาย การพยายามฆาตัวตาย การทํารายรางกายตนเอง หรือการพยายามทํารายรางกายตนเองไมวาจะเปนการกระทําโดยตนเอง หรือยินยอมใหผูอื่นกระทําไมวาจะอยู

ในระหวางวิกลจริตหรือไมก็ตาม ทั้งนี้รวมถึงอุบัติเหตุจากการที่ผูไดรับความคุมครอง กิน ดื่ม หรือฉีดยาหรือสารมีพิษเขารางกาย การใชยาเกินกวาที่แพทยสั่ง

16. การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นจากการกระทําของผูไดรับความคุมครองขณะอยูภายใตฤทธิ์สุรา สารเสพติด หรือยาเสพติดใหโทษจนไมสามารถครองสติได

คําวา “ขณะอยูภายใตฤทธิ์สุรา” นั้น ในกรณีที่มี การตรวจเลือดใหถือเกณฑมีระดับแอลกอฮอลในเลือดตั้งแต 150 มิลลิกรัมเปอรเซ็นตขึ้นไป

17. การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นขณะที่ผูไดรับความคุมครองเขารวมทะเลาะวิวาทหรือมีสวนยั่วยุ ใหเกิดการทะเลาะวิวาท

18. การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นขณะที่ผูไดรับความคุมครองกออาชญากรรมที่มีความผิดสถานหนัก หรือขณะถูกจับกุม หรือหลบหนีการจับกุม

19. การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นขณะที่ผูไดรับความคุมครอง แขงรถหรือแขงเรือทุกชนิด แขงมา แขงสกีทุกชนิดรวมถึงเจตสกีดวย แขงสเก็ต ชกมวย โดดรม (เวนแตการโดดรมเพื่อรักษา

ชีวิต) ขณะกําลังขึ้นหรือกําลังลงหรือโดยสารอยูในบอลลูน หรือเครื่องรอน เลนบันจี้จั๊มพ ดํานํ้าที่ตองใชถังอากาศและเครื่องชวยหายใจใตนํ้า

20. การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นขณะที่ผูไดรับความคุมครองกําลังขึ้นหรือกําลังลง หรือขณะโดยสาร อยูในอากาศยานที่มิไดจดทะเบียนเพื่อบรรทุกผูโดยสาร และมิไดประกอบการโดยสาย

การบินพาณิชย

21. การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นขณะที่ผูไดรับความคุมครองขับขี่หรือปฏิบัติหนาที่เปนพนักงานประจําในอากาศยานใดๆ

22. การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นขณะผูไดรับความคุมครองปฏิบัติหนาที่เปนทหาร ตํารวจ หรืออาสาสมัคร และเขาปฏิบัติการในสงคราม หรือปราบปราม

23. สงคราม การรุกราน การกระทําที่มุงรายของศัตรูตางชาติ หรือการกระทําที่มุงรายคลายสงคราม ไมวาจะไดมีการประกาศสงครามหรือไมก็ตาม หรือสงครามกลางเมือง ซึ่งหมาย

ถึงสงครามระหวางชนที่อาศัยอยูในประเทศเดียวกัน การแข็งขอ การกบฏ การจลาจล การนัดหยุดงาน การกอความวุนวาย การปฏิวัติ การรัฐประหาร การประกาศกฎอัยการศึก

หรือเหตุการณใดๆ ซึ่งจะเปนเหตุใหมีการประกาศหรือคงไวซึ่งกฎอัยการศึก

24. การกอการราย

25. การแผรังสี หรือการแพรกัมมันตภาพรังสีจากเชื้อเพลิงนิวเคลียร หรือจากกากนิวเคลียรใดๆ อันเนื่องมาจากการเผาไหมของเชื้อเพลิงนิวเคลียร และจากกรรมวิธีใดๆ แหงการ

แตกแยกตัวทางนิวเคลียรซึ่งดําเนินติดตอไปดวยตัวเอง

26. การระเบิดของกัมมันตภาพรังสี หรือสวนประกอบของนิวเคลียร หรือวัตถุอันตรายอื่นใดที่อาจเกิดการระเบิดในกระบวนการนิวเคลียรได

กองทุนเปดกรุงไทย ยกกําลังสุข(ภาพ) 

Krung Thai Happy Health
KTHH 

กองทุนเปดกรุงไทย ยกกําลังสุข(ภาพ) 

Krung Thai Happy Health
KTHH 

กองทุนเปดกรุงไทย ยกกําลังสุข(ภาพ) 

Krung Thai Happy Health
KTHH 

ผูลงทุนสามารถศึกษาเครื่องมือบริหาร

ความเสี่ยงดานสภาพคลองไดในหนังสือชี้

ชวนฉบับเต็ม



บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน)

(แบบ 1231)

หนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญ Factsheet

ขอมูล ณ วันที่ 31 มี.ค. 2566

ประเภทกองทุนรวม / กลุ มกองทุนรวม

กองทุนรวมผสม,กองทุนที่มีนโยบายลงทุนในกองทุนรวมภายใต บลจ.เดียวกัน,กองทุนรวมหนวย

ลงทุน (Fund of Funds)

กลุม Aggressive Allocation

นโยบายและกลยุทธการลงทุน

กองทุนจะลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมทั้งในและตางประเทศ ตั้งแต 2 กองทุนขึ้นไป โดย

เฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวา 80% ของ NAV โดยกองทุนปลายทางจะลงทุนทั้งในตราสารทุน

ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ทรัพยสินทางเลือก ทั้งนี้ จะลงทุนในกองทุนใดกองทุนหนึ่งโดย

เฉลี่ยในรอบปบัญชีไมเกิน 79% ของ NAV

กองทุนอาจลงทุนในหรือมีไวซึ่งสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivatives) เพื่อลดความเสี่ยง (Hedging)

เพื่อเปนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management)

มุงหวังใหผลประกอบการสูงกวาดัชนีชี้วัด (active management)

ผลการดําเนินงานและดัชนีชี้วัดยอนหลัง 5 ปปฏิทิน (%ตอป)

ผลการดําเนินงานยอนหลังแบบปกหมุด

YTD 3 เด ือน 6 เด ือน 1 ป*

กองทุน 0.78 0.78 2.09 9.41

ดัชนีชี ้ว ัด 1.49 1.49 3.25 2.71

คาเฉลี ่ยในกลุ มเดียวกัน 1.83 1.83 2.07 5.70

ความผันผวนกองทุน 6.29 6.29 7.21 8.32

ความผันผวนดัชนีชี ้ว ัด 6.44 6.44 7.53 8.23

3 ป* 5 ป* 10 ป* ตั ้งแตจัดตั ้ง*

กองทุน 1.75

ดัชนีชี ้ว ัด 7.17

คาเฉลี ่ยในกลุ มเดียวกัน

ความผันผวนกองทุน 8.41

ความผันผวนดัชนีชี ้ว ัด 7.65

หมายเหตุ : * % ตอป

ตํ่า สูง

หนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม

www.ktam.co.th

ระดับความเสี ่ยง

เสี่ยงปานกลางคอนขางสูง

กองทุนรวมผสม ที่มี net exposure ไดทั้งในตราสารทุน ตราสารหนี้

หรือทรัพยสินทางเลือก

ขอมูลกองทุนรวม

วันจดทะเบียนกองทุน 24/08/63

วันเริ ่มตน class N/A

นโยบายการจายเง ินปนผล มี

อายุกองทุน ไมก ําหนดอายุโครงการ

ผู จัดการกองทุนรวม

นาย สมชัย อมรธรรม ตั ้งแต 24/08/63

นาง ณิธาวัลย อิศรเสนา ณ อยุธยา ตั ้งแต 21/11/65

ดัชนีชี ้วัด

1. ดัชนี Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate TR

Index Value Hedge USD(5%) และ

2. ดัชนี FTSE EPRA/NAREIT Developed Total Return Index

Net (USD)(5%) และ

3. ดัชนี LBMA Gold Price AM (USD)(5%) และ

4. ดัชนี PF and REIT TRI (5%) และ

5. ดัชนี SET TRI(30%) และ

6. ดัชนี All World Index–TR Net of Tax(USD)(30%) และ

7. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market

อายุ 1-3 ป THAIBMA(20%) *ขอ 1-3 และ ขอ 6 ปรับดวยอัตรา

แลกเปลี่ยนเมื่อเทียบกับคาสกุลเงินบาท ณ วันคํานวณผล

ตอบแทน

คําเตือน
การลงทุนในกองทุนรวมไมใชการฝากเงิน

ผลการดําเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผล

การดําเนินงานในอนาคต

การเขารวมตอตานทุจริต : ไดรับการรับรองจาก CAC

การซื้อหนวยลงทุน การขายคืนหนวยลงทุน

วันทําการซื ้อ : ทุกวันทําการซื ้อขาย วันทําการขายคืน : ทุกวันทําการซื ้อขาย

เวลาทําการ : 8:30  15:30 เวลาทําการ : สงคําสั ่งลวงหนาระหวางวันที ่ 16

20 ของทุกเดือน ตั ้งแตเวลาเริ ่มเปดทําการถึง

15.30 น. และกําหนดใหวันที ่ 21 ของทุกเดือน

เปนวันทําการรับซื ้อคืนหนวยลงทุน

การซื ้อครั ้งแรกขั ้นตํ ่า : 50,000 บาท การขายคืนขั ้นตํ ่า : 0.00 บาท

การซื ้อครั ้งถัดไปขั ้นตํ ่า : 1,000 บาท ยอดคงเหลือขั ้นตํ ่า : 0.00 บาท

ระยะเวลาการรับเง ินคาขายคืน : T+5 คือ5 วัน

ทําการนับจากวันคํานวณ NAV

หมายเหตุ : โดยทั่วไปจะไดรับเงินคาขายคืน T+5 วันทําการหลังจากวันทําการขายคืน

คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ตอปของ NAV)

คาธรรมเน ียม สูงสุดไมเก ิน เก ็บจร ิง

การจัดการ 3.21 1.07

รวมคาใชจาย 8.56 1.78

หมายเหตุ : *เปนอัตราที่รวมภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทํานองเดียวกัน **รวมคา

ใชจาย (เก็บจริง) เปนของรอบปบัญชีผานมา ไดรวมคาธรรมเนียมการจัดการ โดยไมเรียกเก็บคาธรรม

เนียมซํ้าซอนกับกองทุนปลายทางกรณีลงทุนในกองทุนภายใตการจัดการเดียวกัน เรียบรอยแลว ***คา

ธรรมเนียมการจัดการขางตนเปนอัตราที่บริษัทจัดการกําหนด โดยหากกองทุนลงทุนในหนวยลงทุน

ของกองทุนรวมภายใตการจัดการเดียวกัน (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะไมเรียกเก็บคาธรรมเนียม

การจัดการซํ้าซอนกับกองทุนปลายทาง

คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผูถือหนวย (% ของมูลคาซื้อขาย)

คาธรรมเน ียม สูงสุดไมเก ิน เก ็บจร ิง

การขาย 3.21 1.00

การรับซื ้อคืน 3.21 ยังไม เร ียกเก ็บ

การสับเปลี ่ยนหนวยลงทุนเขา 3.21 1.00

การสับเปลี ่ยนหนวยลงทุนออก 3.21 ยังไม เร ียกเก ็บ

การโอนหนวย ดูหมายเหตุเพิ ่มเติม ดูหมายเหตุเพิ ่มเติม

หมายเหตุ : *คาธรรมเนียมขางตนเปนอัตราที่รวมภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดใน

ทํานองเดียวกัน **คาธรรมเนียมการโอนหนวย ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ ***หากกองทุนลงทุนใน

หนวยลงทุนของกองทุนรวมภายใตบริษัทจัดการเดียวกัน (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะไมเรียกเก็บ

คาธรรมเนียมการขาย และ/หรือ คาธรรมเนียมการรับซื้อคืนซํ้าซอนกับกองทุนปลายทาง

ขอมูลเชิงสถิติ

Maximum Drawdown 18.22 %

Recovering Period N/A

FX Hedging N/A

อัตราสวนหมุนเวียนการลงทุน 0.72 เทา

สัดสวนประเภททรัพยสินที ่ลงทุน

ทรัพยสิน % NAV

หนวยลงทุน ตราสารทุน 69.37

หนวยลงทุน ตราสารหนี ้ 20.21

หนวยลงทุนในทรัสตเพื ่อการลงทุนอสังหาริมทรัพย 2.35

หนวยลงทุน ทรัพยสินทางเลือก 2.24

สินทรัพยและหนี ้ส ินอื ่นๆ 2.17

เง ินฝากธนาคาร 2.01

หนวยลงทุนในกองทุนรวมโครงสรางพื ้นฐาน 1.52

หนวยลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย 0.10

ประเภทหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื ่นตามที ่ส ํานักงาน

กําหนด
0.03

หมายเหตุ :

ทรัพยสินที่ลงทุน 5 อันดับแรก

ทรัพยสิน % NAV

กองทุนเปดเคแทม โกลบอล อิควิตี ้ พาสซีฟ ฟนด  A 17.96

กองทุนเปดเคแทม ไชนา เอแชร อิควิตี ้ ฟนด (ชนิดสะสมมูลคา) 12.68

กองทุนเปดกรุงไทยตราสารหนี ้ พลัสA 11.03

กองทุนเปดกรุงไทยหุ นทุนปนผล 8.66

กองทุนเปดกรุงไทย สมารท อิควิตี ้ ฟนด 8.64

หมายเหตุ :

ขอมูลสิทธิประโยชนการประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ

ขอมูลสิทธิประโยชนการประกันสุขภาพและอุบัติเหตุกลุม

สําหรับผูถือหนวยลงทุน กองทุนเปดกรุงไทย ยกกําลังสุข(ภาพ) ของบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน)

ผูถือหนวยลงทุน กองทุนเปดกรุงไทย ยกกําลังสุข(ภาพ) จะไดรับความคุมครองสุขภาพและอุบัติเหตุกลุมตามที่กรมธรรมกําหนด ดังนี้

1. คุณสมบัติของผูมีสิทธิเอาประกันภัย

เปนบุคคลธรรมดา

ตองมีอายุระหวาง 15-65 ปบริบูรณ สุขภาพแข็งแรง ไมมีสวนใดสวนหนึ่งพิการหรือวิกลจริต ณ วันที่กรมธรรมมีผลบังคับ (หรือเปนไปตามเงื่อนไขที่บริษัทจัดการกําหนด)

เปนบุคคลที่บริษัทประกันถือวามีสุขภาพสมบูรณแข็งแรง โดยสิทธิความคุมครองจะมีผลเมื่อไดรับการอนุมัติ การรับประกันภัยจากบริษัทประกันภัย

ไมคุมครองโรคเรื้อรังที่เปนมากอนการทําประกัน

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติ และเงื่อนไขของผูมีสิทธิเอาประกันภัยตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงและรักษาผลประโยชนของผูถือหนวยลงทุนเปน

สําคัญ รวมถึงรักษาผลประโยชนของกองทุนรวม โดยจะไมถือวาเปนการดําเนินการที่ผิดไปจากรายละเอียดโครงการ และถือวาไดรับมติจากผูถือหนวยลงทุนแลว โดยบริษัทจัดการ

จะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนาไมนอยกวา 7 วัน โดยจะเปดเผยในเว็บไซตของบริษัทจัดการ

2. ความคุมครอง

ในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนเปนผูมีสิทธิเอาประกันภัย ผูถือหนวยลงทุนจะไดรับความคุมครองนับตั้งแตวันที่กรมธรรมประกันภัยมี ผลบังคับ หรือนับตั้งแตวันที่ไดรับการอนุมัติการรับ

ประกันภัยจากบริษัทประกันภัย และสิ้นสุดความคุมครอง ในกรณี ใดกรณีหนึ่ง ดังตอไปนี้

เมื่อกรมธรรมสิ้นสุดผลบังคับ

เมื่อผูถือหนวยลงทุนพนสภาพการเปนผูถือหนวยลงทุนของกองทุน

เมื่อผูถือหนวยลงทุนเสียชีวิต

เมื่อผูถือหนวยลงทุนมีอายุเกินกวาอายุสูงสุดที่กําหนดไวขางตน

เมื่อผูถือหนวยลงทุนมีจํานวนเงินลงทุนไมเปนไปเกณฑที่กําหนดในหนังสือชี้ชวน

เมื่อผูถือหนวยลงทุนขาดคุณสมบัติขอใดขอหนึ่งของคุณสมบัติของผูมีสิทธิเอาประกันภัยตามขอ 1

ทั้งนี้ การสิ้นสุดความคุมครอง ใหเปนไปตามเงื่อนไขตามปกรมธรรมหรือตามรอบระยะเวลาที่บริษัทประกันกําหนด

3. ผูถือหนวยลงทุนที่มีสิทธิเอาประกันภัยจะไดรับความคุมครองดานประกันสุขภาพและอุบัติเหตุกลุมโดยมีรายละเอียดเงื่อนไขและความคุมครองตามกรมธรรมประกันภัยกําหนด

4. ผูถือหนวยลงทุนจะตองยินยอมเปดเผยขอมูลสวนบุคคล อาทิเชน ชื่อ-นามสกุล ที่อยู ขอมูลดานสุขภาพ ของผูถือหนวยลงทุน หรือขอมูลอื่นใดที่เปนตามที่บริษัทประกันกําหนด ทั้งนี้

หากบริษัทจัดการไมไดรับการเปดเผยขอมูลใดๆ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธการไดรับความคุมครองตามกรมธรรมประกันชีวิตและสุขภาพดังกลาว

สิทธิประโยชนของผูถือหนวยลงทุนที่ไดรับตามกรมธรรมดังกลาว กองทุนไดจัดใหมีความคุมครองดานประกันสุขภาพและอุบัติเหตุกลุมสําหรับผูถือหนวยลงทุนเพื่อเปนประโยชนใน

ดานการเสริมสรางความมั่นคงของชีวิตและสุขภาพ ทั้งนี้ เมื่อใดก็ตาม หลังจากที่กองทุนมีอายุครบ 1 ป นับจากวันที่จดทะเบียนกองทรัพยสินเปนกองทุนรวม หากบริษัทจัดการเห็นวา

จะไมเกิดประโยชนโดยรวมตอผูลงทุน หรือมีผลกระทบตอกองทุนรวมในอนาคต หรือคาธรรมเนียมหรือคาใชจายในการชําระเบี้ยประกันเพิ่มสูงขึ้นมากจนสงผลกระทบตอกองทุน

อยางมีนัยสําคัญ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง หรือเพิ่มเติมเงื่อนไขของสิทธิประโยชนความคุมครอง เงื่อนไขกรมธรรม บริษัทประกันภัย หรือเงื่อนไขใด

ตามหลักเกณฑที่กฎหมายกําหนด รวมถึงยกเลิกสิทธิประโยชนความคุมครองดานสุขภาพและอุบัติเหตุโดยถือวาไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนแลว หรือพิจารณายกเลิก

กองทุน โดยบริษัทจัดการจะแจงให    ผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนาไมนอยกวา 30 วัน โดยในชวงเวลาดังกลาวจะครอบคลุมระยะเวลาการเปดรับคําสั่งซื้อคืนหนวยลงทุนอยางนอย 1

ครั้ง และในการรับซื้อคืนในชวงเวลาดังกลาว บริษัทจัดการจะเปดใหผูถือหนวยลงทุนสามารถขายคืนหนวยลงทุนโดยไมคิดคาธรรมเนียมการรับซื้อคืนหนวยลงทุน (Exit without fee)

เง ื ่อนไขวันเริ ่มความคุ มครอง

วันเริ่มความคุมครอง หมายถึง วันที่กรมธรรมประกันภัยมีผลบังคับ และวันที่บริษัทประกันภัยอนุมัติใหความคุมครองหรือเปลี่ยนแปลงแผนความคุมครอง ใหกับผูถือหนวยลงทุน

เงื่อนไขวันเริ่มความคุมครอง

หากซื้อภายในวันที่ 21 กอนเวลา 15.30 น. ของเดือนนั้นๆ วันไดรับสิทธิ์ความคุมครอง คือ วันที่ 1 ของเดือนถัดจากเดือนที่ลงทุน เชน ซื้อหนวยลงทุนวันที่ 18 สิงหาคม 2563

วันที่ไดรับสิทธิ์ความคุมครอง คือ วันที่ 1 ของเดือนถัดจากเดือนที่ลงทุน (วันที่ 1 กันยายน 2563)

หากซื้อหลังจากวันที่ 21 วันไดรับสิทธิ์ความคุมครอง คือ วันที่ 1 ของเดือนนับถัดจากเดือนที่ลงทุนไปอีก 2 เดือน เชน ซื้อหนวยลงทุนวันที่ 25 สิงหาคม 2563 วันไดรับสิทธิ์

ความคุมครอง คือ วันที่ 1 ของเดือนนับถัดจากเดือนที่ลงทุนไป อีก 2 เดือน (วันที่ 1 ตุลาคม 2563)

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงวันเริ่มความคุมครอง โดยจะไมถือวาเปนการดําเนินการที่ผิดไปจากรายละเอียดโครงการ และถือวาไดรับมติจากผูถือ

หนวยลงทุนแลว โดยบริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนาไมนอยกวา 7 วัน โดยจะเปดเผยในเว็บไซตของบริษัทจัดการ เวนแตกรณีที่เกิดจากปจจัยที่ควบคุมไมได

หรือกรณีจําเปนและสมควร บริษัทจัดการจะแจงการเปลี่ยนแปลงดังกลาวโดยทันที

ระยะเวลาความคุมครอง คือ วันที่กรมธรรมประกันภัยมีผลบังคับ หรือวันเริ่มความคุมครองแลวแตกรณี ถึงวันสิ้นสุดความคุมครองซึ่งจะไมเกินวันที่กรมธรรมยังใหความคุมครองอยู

คําถามคําตอบ

Q : ใครเปนผูรับประกันภัยใหกับ กองทุนเปดกรุงไทย ยกกําลังสุข(ภาพ) ในปจจุบัน

A : บริษัท ทิพยประกันภัย จํากัด (มหาชน)

Q : ใครจะไดรับความคุมครองประกันสุขภาพและอุบัติเหตุกลุมบาง

A : ผูมีสิทธิไดรับความคุมครองประกันสุขภาพและอุบัติเหตุกลุม คือ

เปนบุคคลธรรมดา

เปนผูถือหนวยลงทุนที่อยูในทะเบียนรายชื่อผูถือหนวยลงทุนโดยมีมูลคาเงินลงทุนตั้งแต 50,000 บาทขึ้นไป หรือ จํานวนอื่นใดที่บริษัทจัดการจะเปลี่ยนแปลงในอนาคต โดย

บริษัทจัดการจะพิจารณามูลคาเงินลงทุนตามเลขที่บัตรประชาชนของผูถือหนวยลงทุน

ตองมีอายุระหวาง 15-65 ปบริบูรณ สุขภาพแข็งแรง ไมมีสวนใดสวนหนึ่งพิการหรือวิกลจริต ณ วันที่กรมธรรมมีผลบังคับ (หรือเปนไปตามเงื่อนไขที่บริษัทจัดการกําหนด)

เปนบุคคลที่บริษัทประกันภัยถือวามีสุขภาพสมบูรณแข็งแรง โดยสิทธิความคุมครองจะมีผลเมื่อไดรับการอนุมัติ การรับประกันภัยจากบริษัทประกันภัย

ไมคุมครองโรคเรื้อรังที่เปนมากอนการทําประกันภัย

กรณีบริษัทประกันภัยไมอนุมัติการรับประกันภัยให ผูถือหนวยลงทุนจะไมไดรับทั้งแผนประกันสุขภาพและอุบัติเหตุกลุม

หมายเหตุ: กรณีบริษัทประกันภัยไมอนุมัติการรับประกันภัย และผูถือหนวยลงทุนไมประสงคจะลงทุนในกองทุน ผูถือหนวยลงทุนสามารถทํารายการขายคืนไดตามรอบการขายคืน

หนวยลงทุนที่กําหนดไว โดยผูถือหนวยลงทุนจะไดรับมูลคาหนวยลงทุน (NAV) ตามราคาขายคืน ณ วันที่ทํารายการ

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติ และเงื่อนไขของผูมีสิทธิเอาประกันภัยตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงและรักษาผลประโยชนของผูถือหนวยลงทุนเปน

สําคัญ รวมถึงรักษาผลประโยชนของกองทุนรวม โดยจะไมถือวาเปนการดําเนินการที่ผิดไปจากรายละเอียดโครงการ และถือวาไดรับมติจากผูถือหนวยลงทุนแลว โดยบริษัทจัดการ

จะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนาไมนอยกวา 7 วัน โดยจะเปดเผยในเว็บไซตของบริษัทจัดการ

Q : ผูถือหนวยลงทุนจะไดรับความคุมครองเมื่อไร

A : ผูถือหนวยลงทุนจะไดรับความคุมครองประกันสุขภาพและอุบัติเหตุกลุมตามกรณีดังตอไปนี้ กรณีซื้อหนวยลงทุน ณ วัน IPO และมูลคาเงินลงทุนเปนไปตามเงื่อนไขที่กําหนด จะได

รับความคุมครองตั้งแตวันที่ 1 ของ เดือนถัดจากเดือนที่จดทะเบียนกองทุนเปนตนไป ตัวอยางวันที่เริ่มสิทธิความคุมครอง 

ตัวอยาง

กรณีที ่ซื ้อหนวยลงทุนชวง IPO

กรณีที ่ซื ้อหนวยลงทุนภายหลัง IPO ผูถือหนวยสามารถซื้อ/ สับเปลี่ยนเขาไดทุกวันทําการ - กรณีผูถือหนวยลงทุนทํารายการซื้อภายในวันที่ 21 กอนเวลา 15.30 น. ของเดือนนั้น ๆ

วันไดรับสิทธิคุมครอง คือ วันที่ 1 ของเดือนถัดจากเดือนที่ลงทุน

กรณีผูถือหนวยลงทุนทํารายการซื้อภายหลังวันที่ 21 ของเดือนนั้น ๆ วันไดรับสิทธิคุมครอง คือ วันที่ 1 ของ 2 เดือนถัดจากเดือนที่ลงทุน

กรณีการสิ ้นสุดความคุ มครอง จะเกิดขึ้น ณ วันที่ไดรับการยืนยันจากกองทุนเปดกรุงไทย ยกกําลังสุข(ภาพ) ในกรณีผูถือหนวยลงทุนขายคืนหนวยลงทุนทั้งหมด หรือมูลคาเงินลงทุน

คงเหลือตํ่ากวา 50,000 บาท* (มูลคาเงินลงทุนคงเหลือ หมายถึง มูลคาเงินลงทุนพิจารณาจากตนทุนสะสมของเงินลงทุนของผูถือหนวยลงทุน เมื่อรวมกันแลวแลวตองไมตํ่ากวา

50,000 บาท โดยไมคํานึงถึงผลกําไรหรือขาดทุนของมูลคา NAV ที่เปลี่ยนแปลงไป)  การไดรับความคุมครองตามสิทธิประโยชนจะกระทําไดจนถึงวันสุดทายของเดือนที่มีการขายคืน

หนวยลงทุน ดังนั้น วันสิ้นสุดความคุมครองจะเปนวันแรกของเดือนถัดไป ตั้งแตเวลา 0.00 น. ตามรอบระยะเวลาที่บริษัทประกันภัยกําหนด หรือการสิ้นสุดขอตกลงการคุมครองประกัน

สุขภาพและอุบัติเหตุกลุม ระหวาง กองทุนเปดกรุงไทย ยกกําลังสุข(ภาพ) กับบริษัทประกันภัย

มูลคาเงินลงทุนคงเหลือ = มูลคาเงินที่ผูถือหนวยซื้อ/สับเปลี่ยนเขากองทุน – มูลคาเงินที่ผูถือหนวยขาย/สับเปลี่ยนออกจากกองทุน

Q : ผูถือหนวยลงทุนจะไดรับความคุมครองประกันสุขภาพและอุบัติเหตุกลุมเปนจํานวนเงินเทาไหร

A: ความคุมครองสุขภาพที่ผูถือหนวยลงทุนจะไดรับ คือ ความคุมครองคารักษาพยาบาลตามแผนความคุมครอง ซึ่งมีทั้งหมด 6 แผน แผนประกันสุขภาพ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผูถือหนวยลงทุนจะตองลงทุนตั้งแต 50,000 บาทขึ้นไป โดยมูลคาเงินลงทุนที่ผูถือหนวยลงทุนจะไดรับความคุมครองตามแผนการลงทุนในแตละแผนนั้น จะพิจารณาจากตนทุนสะสม

ของเงินลงทุนของผูถือหนวยลงทุน แตเมื่อรวมกันแลวตองไมตํ่ากวา 50,000 บาท โดยไมคํานึงถึงผลกําไรหรือขาดทุนของมูลคา NAV ที่เปลี่ยนแปลงไป 

ตัวอยาง  (ขยายความ)

นาย ก. ลงทุนในกองทุนเปดกรุงไทย ยกกําลังสุข(ภาพ) ครั้งแรก 100,000 บาท

- นาย ก. จะไดรับความคุมครองในแผนที่ 1

- ตอมา นาย ก. ลงทุนเพิ่ม 1,000,000 บาท ความคุมครองจะเปลี่ยนจากแผนที่ 1 เปนแผนที่ 3

ทั้งนี้ ความคุมครองตามทั้ง 6 แผน จะคํานวณจากจํานวนเงินลงทุนที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง

กรณีที่ผูถือหนวยมีมูลคาเงินลงทุนตั้งแต 50,000 บาท ขึ้นไป แตไมไดรับการอนุมัติใหเอาประกันได ผูถือหนวยลงทุนจะไมไดรับแผนความคุมครองประกันสุขภาพและอุบัติเหตุกลุม

ใดๆ เลย

หมายเหตุ: กรณีบริษัทประกันภัยไมอนุมัติการรับประกันภัย และผูถือหนวยลงทุนไมประสงคจะลงทุนในกองทุนเปดกรุงไทย ยกกําลังสุข(ภาพ) ผูถือหนวยลงทุนสามารถทํารายการขาย

คืนไดตามรอบการขายคืนหนวยลงทุนที่กําหนดไว โดยผูถือหนวยลงทุนจะไดรับมูลคาหนวยลงทุน (NAV) ตามราคาขายคืน ณ วันที่ทํารายการ

ตัวอยางวิธ ีพิจารณาแผนความคุ มครองกรมธรรมที ่ผ ู ถ ือหนวยลงทุนจะไดร ับ

แผนความคุ มครองกรมธรรมที ่ผ ู ถ ือหนวยลงทุนจะไดร ับตองสอดคลองกับตนทุนสะสมของมูลคาเง ินลงทุนคงเหลือ

ตัวอยางที ่1

การไดรับผลประโยชนวาจะไดรับสิทธิ์ตามแผนไหน จะพิจารณาจากมูลคาเงินลงทุนคงเหลือ (ไมนับรวมผลกําไรขาดทุนของ NAV ที่เปลี่ยนแปลงไป) ของการลงทุนที่ผานมา ดังนั้น ผูถือ

หนวยลงทุนจะยังคงไดรับผลประโยชนตามแผนการลงทุน แมวามูลคา NAV ตอหนวย จะลดลงจนทําใหมูลคาทรัพยสินรวมลดลงไปตํ่ากวายอดที่ลงทุนมา แตจะถือวามูลคาเงินลงทุนยัง

คงเปนไปตามที่กําหนดก็จะยังคงไดรับผลประโยชนอยู

* มูลคาเงินลงทุนคงเหลือ = มูลคาเงินที่ผูถือหนวยซื้อ/สับเปลี่ยนเขากองทุน – มูลคาเงินที่ผูถือหนวยขาย/สับเปลี่ยนออกจากกองทุน โดยพิจารณาจากยอดสั่งซื้อหรือขายคืนตาม

ตารางดังนั ้น ตามตารางดังกลาวขางตน จากการทํารายการครั้งที่ 4 ผูถือหนวยลงทุนจะไดรับแผนประกันสุขภาพในแผนที ่ 1

ตัวอยางที ่2

กรณีที่ผูถือหนวยลงทุนมีการไถถอนหนวยลงทุน (ขายหรือสับเปลี่ยนออก) จนเปนเหตุใหมูลคาเงินลงทุนคงเหลือลดลงตํ่ากวา 50,000 บาท ซึ่งเปนไปตามที่กําหนดไวในโครงการ

บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื้อคืนหนวยลงทุนที่เหลืออยูทั้งหมดของผูถือหนวยลงทุน ในคราวเดียวกัน

* มูลคาเงินลงทุนคงเหลือ = มูลคาเงินที่ผูถือหนวยซื้อ/สับเปลี่ยนเขากองทุน – มูลคาเงินที่ผูถือหนวยขาย/สับเปลี่ยนออกจากกองทุน โดยพิจารณาจากยอดสั่งซื้อหรือขายคืนตามตาราง 

ดังนั ้น ตามตารางดังกลาวขางตน จากการทํารายการครงที่ 2 เมื่อมูลคาเงินลงทุนคงเหลือจากการขายคืนตํ่ากวา 50,000 บาท บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื้อคืนหนวยลงทุนที่เหลือ

อยูทั้งจํานวนของผูถือหนวยลงทุนไปในคราวเดียวกัน

ตัวอยางที ่3

การปรับแผนการลงทุนตามมูลคาเงินลงทุน เมื่อมีการสั่งซื้อ หรือ ขายคืน ตามรอบการลงทุนในแตละครั้ง 

* มูลคาเงินลงทุนคงเหลือ = มูลคาเงินที่ผูถือหนวยซื้อ/สับเปลี่ยนเขากองทุน – มูลคาเงินที่ผูถือหนวยขาย/สับเปลี่ยนออกจากกองทุน โดยพิจารณาจากยอดสั่งซื้อหรือขายคืนตามตาราง

ดังนั ้น ตามตารางดังกลาวขางตน จากการทํารายการขายคืนในครั้งที่ 4 ผูถือหนวยลงทุนจะถูกปรับลดแผนประกันสุขภาพเปนแผนที ่  3

ตัวอยางที ่ 4

การปรับแผนการลงทุนตามมูลคาเงินลงทุน เมื่อมีการสั่งซื้อ หรือ ขายคืน ตามรอบการลงทุนในแตละครั้ง

มูลคาเงินลงทุนคงเหลือ = มูลคาเงินที่ผูถือหนวยซื้อ/สับเปลี่ยนเขากองทุน – มูลคาเงินที่ผูถือหนวยขาย/สับเปลี่ยนออกจากกองทุน โดยพิจารณาจากยอดสั่งซื้อหรือขายคืนตามตาราง

ดังนั ้น ตามตารางดังกลาวขางตน จากการทํารายการขายคืนในครั้งที่ 2 ผูถือหนวยลงทุนจะถูกปรับลดแผนประกันสุขภาพเปนแผนที ่ 1

Q : ผูถือหนวยลงทุนสามารถเปลี่ยนแปลงแผนความคุมครองประกันสุขภาพและอุบัติเหตุกลุมไดหรือไม

A : ผูถือหนวยลงทุนสามารถเปลี่ยนแปลงแผนความคุมครองไดตามมูลคาเงินลงทุนที่เปลี่ยนแปลงไป

- ในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนซื้อหนวยลงทุนหรือขายหนวยลงทุน บริษัทจัดการจะแจงขอมูลของผูถือหนวยลงทุนไปยังบริษัทประกันภัยเพื่อดําเนินการปรับปรุงแผนความคุมครอง

สุขภาพของผูถือหนวยลงทุนตามรอบระยะเวลาที่บริษัทจัดการกําหนด เชน ตั้งแตวันที่ 1 ของเดือนถัดไป

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงวันเริ่มความคุมครอง โดยจะไมถือวาเปนการดําเนินการที่ผิดไปจากรายละเอียดโครงการ และถือวาไดรับมติจากผูถือ

หนวยลงทุนแลว โดยบริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนาไมนอยกวา 7 วัน โดยจะเปดเผยในเว็บไซตของบริษัทจัดการ เวนแตกรณีที่เกิดจากปจจัยที่ควบคุมไมได

หรือกรณีจําเปนและสมควร บริษัทจัดการจะแจงการเปลี่ยนแปลงดังกลาวโดยทันที

- หากกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนซื้อหรือสับเปลี่ยนเขากองทุนฯ ซึ่งเปนไปตามเกณฑทําใหมีการปรับแผนที่ไดรับความคุมครองเพิ่มขึ้น      ผูถือหนวยลงทุนจะไดรับความคุมครองในแผนที่

สูงกวาเมื่อบริษัทประกันภัยไดอนุมัติรับประกันภัย โดยมีเงื่อนไขความคุมครองตามที่บริษัทประกันภัยกําหนด

- กรณีผูถือหนวยลงทุนสิ้นสุดสมาชิกภาพและกลับเขามาใหม ผูถือหนวยลงทุนจะไดรับความคุมครองเมื่อบริษัทประกันภัยไดอนุมัติใหเอาประกันภัยได

ทั้งนี้ ผูถือหนวยลงทุนที่ซื้อหรือสับเปลี่ยนเขากองทุนฯ และไดรับแผนความคุมครองที่สูงขึ้น ผูถือหนวยลงทุนจะไดรับความคุมครองตามแผนใหม เมื่อบริษัทประกันภัยไดอนุมัติรับ

ประกันภัย โดยมีเงื่อนไขความคุมครองตามที่บริษัทประกันภัยกําหนด

กรณีที่ผูถือหนวยลงทุนมีความคุมครองเดิมอยูแลว จะไมมีเงื่อนไขระยะเวลารอคอยดังกลาว

Q : ผูถือหนวยลงทุนที่ขายคืนหนวยลงทุนไปแลว สามารถกลับมาซื้อหนวยลงทุนอีกไดหรือไม ความคุมครองจะเปนอยางไร

A : กรณีที่ผูถือหนวยลงทุนเคยไดรับความคุมครองภายใตกรมธรรมเดิม เมื่อกลับมาถือกองทุนและไดรับความคุมครองอีกครั้ง บริษัท ฯ ไมนําเงื่อนไข (Pre-existing) มาปฏิเสธการ

จายคาสินไหมทดแทน

Q : แผนความคุมครองที่ผูถือหนวยลงทุนจะไดรับคํานวณอยางไร ในกรณีที่มีบัญชีผูถือหนวยลงทุนหลายบัญชี หรือถือหนวยลงทุนของตัวแทนสนับสนุนฯที่แตกตางกัน

A : การคํานวณวงเงินคุมครองจะพิจารณาหนวยลงทุนตามเลขที่บัตรประชาชนของผูถือหนวยลงทุน เชน กรณีที่ผูถือหนวยลงทุนมีการลงทุนในกองทุนเปดกรุงไทย ยกกําลังสุข(ภาพ)

มากกวา 1 เลขที่ผูถือหนวยลงทุน หรือถือหนวยลงทุนของตัวแทนสนับสนุนฯที่แตกตางกัน บริษัทประกันจะนับมูลคาเงินลงทุน เพื่อจะนํามาคิดแผนประกันตามหมายเลขบัตรประชาชน

นั้นๆ ยกตัวอยางเชน

นาย ก. ลงทุนในกองทุนเปดกรุงไทย ยกกําลังสุข(ภาพ) เลขที่ผูถือหนวยลงทุน 5888 จากตัวแทนสนับสนุนฯ A สาขา A จํานวน 500,000 บาท

นาย ก. ลงทุนในกองทุนเปดกรุงไทย ยกกําลังสุข(ภาพ) เลขที่ผูถือหนวยลงทุน 5999 จากตัวแทนสนับสนุนฯ A สาขา B จํานวน 1,000,000 บาท

นาก ก. ลงทุนในกองทุนเปดกรุงไทย ยกกําลังสุข(ภาพ) เลขที่ผูถือหนวยลงทุน 1234 จากตัวแทนสนับสนุนฯ B จํานวน 3,500,000 บาท

บริษัทประกันจะใหความคุมครองนาย ก. ตามแผน 5 ซึ่งคํานวณจากจํานวนเงินลงทุนรวม = 500,000+1,000,000 +3,500,000 = 5,000,000 บาท

แตหากในอนาคต นาย ก. ซื้อหนวยลงทุนเพิ่มอีก 10 ลานบาท รวมเปน 15 ลานบาท นาย ก. จะไดรับสิทธิ์ความคุมครองแผนสูงสุดคือ แผน 6 เทานั้น

กรณีผูถือหนวยลงทุนหลายบัญชี หรือถือหนวยลงทุนของตัวแทนสนับสนุนฯที่แตกตางกัน และมีขอมูลสวนตัวที่ไมตรงกัน เชน ชื่อ-นามสกุล (กรณีมีการเปลี่ยนแปลง) ที่อยูที่ติดตอได

เปนตน บริษัทจัดการจะดําเนินการสงใหกับบริษัทประกัน โดยพิจารณาตามเงื่อนไขดังนี้

1. 1. พิจารณาจากยอดเงินลงทุนสูงสุด

2. 2. หากมียอดเงินลงทุนเทากัน จะพิจารณาจากวันที ่ผ ู ถ ือหนวยลงทุนในกองทุนเปดกรุงไทย ยกกําลังสุข(ภาพ) โดยจะใชขอมูลจากตัวแทนสนับสนุนฯ หรือสาขา

แรกที ่ผ ู ถ ือหนวยลงทุนทํารายการ

3. 3. หากมียอดเงินลงทุนเทากัน และลงทุนกับตัวแทนสนับสนุนฯ ในวันเดียวกัน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการติดตอผูถือหนวย เพื่อสอบถามขอมูลสําหรับใชในการสงให

บริษัทประกันภัย

4. หรือตามดุลยพินิจที่บริษัทจัดการกําหนด

Q: หากเปดบัญชีเพื่อ.../และหรือ...ใครจะเปนผูไดรับความคุมครองประกันสุขภาพและอุบัติเหตุกลุม

A: กรณีผูถือหนวยลงทุนเปดบัญชีในลักษณะบัญชีเพื่อ.../ และหรือ... จะนับจํานวนเงินคุมครองจากเลขที่บัตรประชาชน ของชื่อบุคคลแรกในคําขอเปดบัญชีกองทุน เชน

- บัญชี นาย ก. เพื่อ ด.ช. ข

- บัญชี นาย ก. และ/หรือนาง ข.

จะนับความคุ มครองที ่ช ื ่อบุคคลแรก คือ นาย ก. เปนตน

Q: กรณีผูถือหนวยลงทุนโอนหนวยลงทุน ผูถือหนวยลงทุนเดิมยังจะไดรับความคุมครองตามแผนประกันสุขภาพและอุบัติเหตุกลุมหรือไม

A: ผูถือหนวยลงทุนเดิมยังคงไดรับความคุมครองตามแผนประกันสุขภาพและอุบัติเหตุกลุมเดิม และจะสิ้นสุดความคุมครองเมื่อถึงรอบที่บริษัทจัดการแจงขอมูลของผูหนวยลงทุนไปยัง

บริษัทประกันภัยเพื่อดําเนินการปรับปรุงแผนความคุมครองสุขภาพของผูถือหนวยลงทุนตามรอบที่กําหนด โดยความคุมครองดังกลาวจะไมถูกโอนไปใหผูถือหนวยลงทุนที่รับโอน

หนวยลงทุนแทน ตัวอยางเชน

Q: กรณีนาย ก. โอนหนวยลงทุนใหนาย ข. แลวนาย ข. ไดซื้อหนวยลงทุนเพิ่มเติม จะไดรับความคุมครองอยางไร

A: นาย ก. จะไมไดรับความคุมครองตามแผนประกันสุขภาพและอุบัติเหตุกลุมเดิม โดยนาย ก. จะถูกตัดสิทธิประกันตามรอบ แตหาก นาย ก. ยังเหลือมูลคาเงินลงทุนเปนไปตามแผน

ความคุมครอง นาย ก. จะยังคงไดรับความคุมครองตามเงื่อนไขที่กําหนด โดยคิดจากมูลคาเงินลงทุนสวนที่เหลือ และในสวนที่โอนใหนาย ข. แผนความคุมครองประกันสุขภาพและ

อุบัติเหตุกลุม นาย ข. จะไดตาม มูลคาเงินลงทุนที่ถูกโอนมา หากนาย ข. ไดซื้อหนวยลงทุนเพิ่ม นาย ข. ไดรับรับความคุมครอง ตามมูลคาเงินลงทุนที่โอนมารวมกับเงินลงุทนที่ นาย ข.

ซื้อเพิ่มเติม ตามเงื่อนไขหลักเกณฑที่จะไดรับความคุมครองตามที่บริษัทจัดการกําหนดจัดการกําหนด

Q: กรณีผูถือหนวยลงทุนตองการใชสิทธิตามที่ไดรับความคุมครองตามแผนประกันสุขภาพและอุบัติเหตุกลุมตองทําอยางไร

A: ผูถือหนวยลงทุนสามารถใชสิทธิตามที่ไดรับความคุมครองตามแผนประกันสุขภาพและอุบัติเหตุกลุมได โดยปฏิบัติดังนี้

กรณีใชบัตรประกันสุขภาพ กับสถานพยาบาลในสัญญาของบริษัท ทิพยประกันภัย จํากัด (มหาชน)

·         แสดงบัตรประกันสุขภาพคูกับบัตรประชาชน หรือใบขับขี่ หรือบัตรที่ทางราชการออกให แกเจาหนาที่ของสถานพยาบาลในโครงการทุกครั้งที่ทานเขารับการรักษา

พยาบาล

·         การรักษาพยาบาลกรณีผูปวยนอก (OPD) ที่ไมใชขอยกเวน สถานพยาบาลจะใหสิทธิแกทานทันที

·         กรณีผูปวยใน (IPD) เจาหนาที่โรงพยาบาลจะประสานงานมายังบริษัท ทิพยประกันภัย จํากัด (มหาชน)  เพื่อใหบริการผูเอาประกันภัยตลอด 24 ชั ่วโมง

กรณีสอบถามขอมูลเพิ่มเติม กรุณาติดตอไดที่เบอร Hotline ที่ปรากฎบนบัตร ตลอด 24 ชั ่วโมง

กรณีสํารองจายคารักษาพยาบาล

ผูเอาประกันภัย สามารถเขารับการรักษาในโรงพยาบาลที่เปนคูสัญญากับบริษัท ทิพยประกันภัย จํากัด (มหาชน) จากการแสดงบัตรประกันภัย โดยคารักษาพยาบาลที่เกิน

สิทธิ์ โรงพยาบาลจะเรียกเก็บจากผูเอาประกันภัยทันที

หากผูเอาประกันภัย สํารองจายคารักษาพยาบาลแลว ใหนําหลักฐานใบเสร็จ ใบรับรองแพทยฉบับจริง พรอมสําเนาบัตรประกันสุขภาพ โดยสงไปรษณียลงทะเบียน ระบุ

ถึง

ฝายสินไหมประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุสวนบุคคล บริษัท ทิพยประกันภัย จํากัด (มหาชน) ที่อยู เลขที่ 1115 ถนนพระราม 3 แขวงชองนนทรี เขตยานนาวา กทม. 10120โทร

: 1736 ตอ 2414, 2081, 1905, 4190 , 1970, 1907, 4192 และ 4191

ทั้งนี้ บริษัท ทิพยประกันภัย จํากัด (มหาชน) จะไมคุมครองคารักษาพยาบาลหรือความเสียหายที่เกิดจากการบาดเจ็บ หรือเจ็บปวย จากโรคที่เปนมากอนการเอาประกันภัยอันได

ครอบคลุมถึงโรคเรื้อรัง การเจ็บปวย (รวมถึงสภาวะแทรกซอน) หรือการบาดเจ็บที่ยังมิไดรักษากอนวันที่ผูลงทุนจะไดรับความคุมครอง รวมถึงขอยกเวนภายใตกรมธรรมนี้ ใน

กรณีที่ปรากฎภายหลังวาผูลงทุนแจงขอมูลไมครบถวน และ/หรือปกปดขอความจริง และ/หรือแถลงความเท็จ บริษัทประกันชีวิต และบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกรอง

คาใชจายคืนจากผูลงทุนไปยื่นที่บริษัททิพยประกันภัย เพื่อแจงเรียกรองคาสินไหมทดแทนกับบริษัทฯ

เมื่อบริษัท ทิพยประกันภัย จํากัด (มหาชน)  พิจารณาคาสินไหมทดแทนแลว จะนําสงเช็คคาสินไหม หรือโอนเงินเขาบัญชีผูเอาประกันภัยโดยตรง

ขั ้นตอนการใชสิทธิ ์โรงพยาบาล

ผูเอาประกันภัยแสดงบัตรประกันภัย, ภาพถายบัตรประกันภัย, ภาพบัตรประกันภัยจาก application หรือ บัตรพนักงาน พรอมบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรอื่นๆ ที่ทาง

ราชการออกให กอนรับการรักษาพยาบาลที่สถานพยาบาลในเครือขายทุกครั้ง กรณีผูเอาประกันภัยเปนเด็กอายุตํ่ากวา 7 ปบริบูรณ ใหแสดงบัตรที่ทางราชการออกใหของผูปกครอง

กรณีผูเอาประกันภัยไมมีบัตรประกันภัย ลืมนําบัตรประกันภัยมา หรือบัตรประกันภัยสูญหาย แตมีขอมูลความคุมครองในระบบ บริษัทฯ สามารถยืนยันสิทธิ์ความคุมครองได

จาก ชื่อ-นามสกุล และ เลขที่บัตรประจําตัวประชาชนของผูเอาประกันภัย หากไมพบขอมูล โรงพยาบาลสามารถติดตอ Hotline 02-660-1221 ไดตลอด 24 ชั่วโมง

การรักษาพยาบาลกรณีผูปวยนอก (OPD) ที่ไมใชขอยกเวน สถานพยาบาลจะใหสิทธิแกทานทันที กรณีผูปวยใน (IPD) เจาหนาที่โรงพยาบาลจะประสานงานมายังบริษัทฯ เพื่อ

ใหบริการผูเอาประกันภัยทุกวัน

ภายหลังการรักษาพยาบาลเสร็จสิ้น ไมตองเสียคาใชจายใดๆ หากคารักษาพยาบาลไมเกินวงเงินความคุมครอง แตหากมีสวนเกินสิทธิ์ความคุมครอง หรือที่เปนขอยกเวนความ

คุมครอง สถานพยาบาลจะแจงใหผูเอาประกันภัยทราบ เพื่อจายสวนเกินสิทธิ์นั้นทันที

** หากมีขอสงสัยประการใด สามารถติดตอ Hotline 02-660-1221 ไดตลอด 24 ชั่วโมง **

- กรณีผูถือหนวยลงทุนเปนผูชําระเงิน/สํารองคารักษาพยาบาลไปกอน ผูถือหนวยลงทุนสามารถนําใบเสร็จรับเงินใบรับรองแพทยตัวจริง พรอมสําเนาบัตรประกันสุขภาพ เพื่อดําเนิน

การเบิกคารักษาฯจากบริษัทประกัน โดยสามารถสงเอกสารการเบิกคารักษาพยาบาล ทางไปรษณียลงทะเบียน

ถึง ฝายสินไหมประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุสวนบุคคล

บริษัท ทิพยประกันภัย จํากัด (มหาชน) ที่อยู เลขที่ 1115 ถนนพระราม 3 แขวงชองนนทรี เขตยานนาวา กทม. 10120

โทร : 1736 ตอ 2414, 2081, 1905, 4190 , 1970, 1907, 4192 และ 4191

TIP Flash Claim

สินไหมประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุสวนบุคคล : โทร. 02-239-2840 (ในเวลาทําการ 8.30 - 16.30 น.)

Email: claim_ah@dhipaya.co.th

ฝายสินไหมประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุสวนบุคคล ชั้น 15 เลขที่ 1115 ถนนพระราม 3 แขวงชองนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

Hotline คารักษาพยาบาลสุขภาพและอุบัติเหตุ (บัตรประกัน) 24 ชั่วโมง : ระบุในบัตรประกัน

- ผูถือหนวยลงทุนสามารถติดตอสอบถามแผนคุมครองสุขภาพไดที่

บริษัท ทิพยประกันภัย จํากัด (มหาชน) ศูนยบริการลูกคา 1736 กด 4279 และ 2946 

- การรับประโยชนสินไหมทดแทนในกรณีผูถือหนวยลงทุนเสียชีวิต ผูรับประโยชนสามารถสงเอกสารประกอบการเรียกรองคาสินไหมทดแทนกับทางบริษัทประกันไดโดยตรง และ

บริษัทประกันจะดําเนินการพิจารณาและดําเนินการทําเช็คสั่งจายหรือโอนเงินใหแก ผูรับประโยชนภายใน 7 วันนับตั้งแตวันที่บริษัทประกันไดรับคําเรียกรองพรอมทั้งเอกสารประกอบ

การพิจารณาการจายครบถวนสมบูรณแลว และกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยวา การเรียกรองเพื่อใหบริษัทชดใชตามกรมธรรมประกันภัยกลุมดังกลาว ไมเปนไปตามขอตกลงคุมครอง

ในกรมธรรมประกันภัยดังกลาว ระยะเวลาที่กําหนดไวอาจขยายออกไปไดตามความจําเปน แตทั้งนี้จะไมเกิน 90 วัน นับตั้งแตวันที่บริษัทไดรับเอกสารครบถวนแลว โดยทางบริษัท

ประกันจะนําสงเช็คหรือโอนเงินดังกลาวใหแกผูรับประโยชนโดยตรง

 Q : ชองทางที่ผูถือหนวยลงทุนสามารถสอบถามขอมูลเกี่ยวกับประกันสุขภาพและอุบัติเหตุกลุม

A : ผูถือหนวยลงทุนสามารถติดตอกับทางบริษัทประกันไดดังนี้

บริษัท ทิพยประกันภัย จํากัด (มหาชน)

Hotline คารักษาพยาบาลสุขภาพและอุบัติเหตุ (บัตรประกัน) 24 ชั่วโมง : ระบุในบัตรประกัน

Mobile Application TIPinsure 

สินไหมประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุสวนบุคคล : โทร. 02-239-2840 (ในเวลาทําการ 8.30 - 16.30 น.)

Email: claim_ah@dhipaya.co.th

ฝายสินไหมประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุสวนบุคคล ชั้น 15 เลขที่ 1115 ถนนพระราม 3 แขวงชองนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

 Q : ความคุมครองตามแผนประกันสุขภาพและอุบัติเหตุกลุมของกองทุน ยกเวนความคุมครองกรณีใดบาง

A : บริษัทประกันภัยจะไมจายผลประโยชนตามขอยกเวนที่กรมธรรมประกันภัยกําหนด ในกรณีตอไปนี้

1. 1. โรคเรื้อรัง การบาดเจ็บหรือการเจ็บปวยที่ยังมิไดรักษาใหหายกอนวันทําสัญญาประกันภัย การตรวจรักษาภาวะที่เปนมาแตกําเนิด (Congenital) หรือปญหาดานพัฒนาการ

หรือโรคทางพันธุกรรม

2. 2. การตรวจรักษาหรือการผาตัดเพื่อเสริมสวย หรือการแกไขปญหาผิวพรรณ สิว ฝา กระ รังแค ผมรวงหรือการควบคุมนํ้าหนักตัว หรือการผาตัดอันมีลักษณะเลือกได เวนแต

เปนการตกแตงบาดแผล อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุที่ไดรับความคุมครอง

3. การตั้งครรภ แทงบุตร ทําแทง การคลอดบุตร โรคแทรกซอนจากการตั้งครรภ การแกไขปญหาการมีบุตรยาก (รวมถึงการสืบวิเคราะหและการรักษา) การทําหมันหรือการคุม

กําเนิด

4. โรคเอดส หรือกามโรคหรือโรคติดตอทางเพศสัมพันธ

5. การตรวจรักษา หรือการปองกัน การใชยา หรือสารตางๆ เพื่อชะลอการเสื่อมของวัย หรือ การใหฮอรโมนทดแทนในวัยใกลหมดหรือหมดระดู การเสื่อมสมรรถภาพทางเพศใน

หญิง หรือชาย การรักษาความผิดปกติทางเพศ และการแปลงเพศ

6. การตรวจสุขภาพทั่วไป การรองขอเขาอยูรักษาตัวในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาล เวชกรรม หรือรองขอการผาตัด การพักฟน หรือการพักเพื่อการฟนฟูหรือการรักษาโดยวิธี

ใหพักอยูเฉยๆ การตรวจวิเคราะหเพื่อหาสาเหตุใดๆ ที่ไมเกี่ยวของโดยตรงกับการเขารักษาในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาล เวชกรรม หรือคลินิก การตรวจวินิจฉัยการบาด

เจ็บหรือการเจ็บปวย การรักษาหรือตรวจวิเคราะหเพื่อสาเหตุ ซึ่งไมใชความจําเปนทางการแพทย หรือไมเปนมาตรฐานทางการแพทย

7. การตรวจรักษาความผิดปกติเกี่ยวกับสายตา การทําเลสิค คาใชจายสําหรับอุปกรณเพื่อชวยในการมองเห็นหรือการรักษาความผิดปกติของการมองเห็น

8. การตรวจรักษา หรือผาตัด เกี่ยวกับฟน หรือเหงือก การทําฟนปลอม การครอบฟน การรักษารากฟน อุดฟน การจัดฟน ขูดหินปูน ถอนฟน การใสรากฟนเทียม ยกเวนในกรณี

จําเปนอันเนื่องจากการบาดเจ็บโดยอุบัติเหตุ ทั้งนี้ไมรวมคาฟนปลอม การครอบฟนและการรักษารากฟนหรือใสรากเทียม

9. การรักษาหรือการบําบัดการติดยาเสพติดใหโทษ บุหรี่ สุรา หรือสารออกฤทธิ์ตอ จิตประสาท

10. การตรวจรักษา อาการ หรือโรคที่เกี่ยวเนื่องกับภาวะทางจิตใจ โรคทางจิตเวช หรือ ทางพฤติกรรมหรือความผิดปกติทางบุคลิกภาพ รวมถึงสภาวะสมาธิสั้น ออธิสซึม เครียด

ความผิดปกติของ การกิน หรือความวิตกกังวล

11. การตรวจรักษาที่ยังอยูในระหวางทดลอง การตรวจหรือการรักษาโรคหรืออาการหยุดหายใจขณะหลับ การตรวจหรือการรักษาความผิดปกติของการนอนหลับ การนอนกรน

12. การปลูกฝหรือการฉีดวัคซีนปองกันโรค ยกเวนการฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบาภายหลังการถูกสัตวทําราย และวัคซีนปองกันบาดทะยัก ภายหลังไดรับการบาดเจ็บ

13. การตรวจรักษาที่ไมใชแผนปจจุบัน รวมถึงแพทยทางเลือก

14. คาใชจายที่เกิดจากการตรวจรักษาพยาบาลที่ผูไดรับความคุมครอง ซึ่งเปนแพทยสั่งใหแกตัวเอง รวมทั้งคาใชจายที่เกิดจากการตรวจรักษาพยาบาลจากแพทย ผูซึ่งเปน บิดา

มารดา คูสมรส หรือบุตรของผูไดรับความคุมครอง

15. การฆาตัวตาย การพยายามฆาตัวตาย การทํารายรางกายตนเอง หรือการพยายามทํารายรางกายตนเองไมวาจะเปนการกระทําโดยตนเอง หรือยินยอมใหผูอื่นกระทําไมวาจะอยู

ในระหวางวิกลจริตหรือไมก็ตาม ทั้งนี้รวมถึงอุบัติเหตุจากการที่ผูไดรับความคุมครอง กิน ดื่ม หรือฉีดยาหรือสารมีพิษเขารางกาย การใชยาเกินกวาที่แพทยสั่ง

16. การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นจากการกระทําของผูไดรับความคุมครองขณะอยูภายใตฤทธิ์สุรา สารเสพติด หรือยาเสพติดใหโทษจนไมสามารถครองสติได

คําวา “ขณะอยูภายใตฤทธิ์สุรา” นั้น ในกรณีที่มี การตรวจเลือดใหถือเกณฑมีระดับแอลกอฮอลในเลือดตั้งแต 150 มิลลิกรัมเปอรเซ็นตขึ้นไป

17. การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นขณะที่ผูไดรับความคุมครองเขารวมทะเลาะวิวาทหรือมีสวนยั่วยุ ใหเกิดการทะเลาะวิวาท

18. การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นขณะที่ผูไดรับความคุมครองกออาชญากรรมที่มีความผิดสถานหนัก หรือขณะถูกจับกุม หรือหลบหนีการจับกุม

19. การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นขณะที่ผูไดรับความคุมครอง แขงรถหรือแขงเรือทุกชนิด แขงมา แขงสกีทุกชนิดรวมถึงเจตสกีดวย แขงสเก็ต ชกมวย โดดรม (เวนแตการโดดรมเพื่อรักษา

ชีวิต) ขณะกําลังขึ้นหรือกําลังลงหรือโดยสารอยูในบอลลูน หรือเครื่องรอน เลนบันจี้จั๊มพ ดํานํ้าที่ตองใชถังอากาศและเครื่องชวยหายใจใตนํ้า

20. การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นขณะที่ผูไดรับความคุมครองกําลังขึ้นหรือกําลังลง หรือขณะโดยสาร อยูในอากาศยานที่มิไดจดทะเบียนเพื่อบรรทุกผูโดยสาร และมิไดประกอบการโดยสาย

การบินพาณิชย

21. การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นขณะที่ผูไดรับความคุมครองขับขี่หรือปฏิบัติหนาที่เปนพนักงานประจําในอากาศยานใดๆ

22. การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นขณะผูไดรับความคุมครองปฏิบัติหนาที่เปนทหาร ตํารวจ หรืออาสาสมัคร และเขาปฏิบัติการในสงคราม หรือปราบปราม

23. สงคราม การรุกราน การกระทําที่มุงรายของศัตรูตางชาติ หรือการกระทําที่มุงรายคลายสงคราม ไมวาจะไดมีการประกาศสงครามหรือไมก็ตาม หรือสงครามกลางเมือง ซึ่งหมาย

ถึงสงครามระหวางชนที่อาศัยอยูในประเทศเดียวกัน การแข็งขอ การกบฏ การจลาจล การนัดหยุดงาน การกอความวุนวาย การปฏิวัติ การรัฐประหาร การประกาศกฎอัยการศึก

หรือเหตุการณใดๆ ซึ่งจะเปนเหตุใหมีการประกาศหรือคงไวซึ่งกฎอัยการศึก

24. การกอการราย

25. การแผรังสี หรือการแพรกัมมันตภาพรังสีจากเชื้อเพลิงนิวเคลียร หรือจากกากนิวเคลียรใดๆ อันเนื่องมาจากการเผาไหมของเชื้อเพลิงนิวเคลียร และจากกรรมวิธีใดๆ แหงการ

แตกแยกตัวทางนิวเคลียรซึ่งดําเนินติดตอไปดวยตัวเอง

26. การระเบิดของกัมมันตภาพรังสี หรือสวนประกอบของนิวเคลียร หรือวัตถุอันตรายอื่นใดที่อาจเกิดการระเบิดในกระบวนการนิวเคลียรได

กองทุนเปดกรุงไทย ยกกําลังสุข(ภาพ) 

Krung Thai Happy Health
KTHH 

กองทุนเปดกรุงไทย ยกกําลังสุข(ภาพ) 

Krung Thai Happy Health
KTHH 

กองทุนเปดกรุงไทย ยกกําลังสุข(ภาพ) 

Krung Thai Happy Health
KTHH 

ผูลงทุนสามารถศึกษาเครื่องมือบริหาร

ความเสี่ยงดานสภาพคลองไดในหนังสือชี้

ชวนฉบับเต็ม



บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน)

(แบบ 1231)

หนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญ Factsheet

ขอมูล ณ วันที่ 31 มี.ค. 2566

ประเภทกองทุนรวม / กลุ มกองทุนรวม

กองทุนรวมผสม,กองทุนที่มีนโยบายลงทุนในกองทุนรวมภายใต บลจ.เดียวกัน,กองทุนรวมหนวย

ลงทุน (Fund of Funds)

กลุม Aggressive Allocation

นโยบายและกลยุทธการลงทุน

กองทุนจะลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมทั้งในและตางประเทศ ตั้งแต 2 กองทุนขึ้นไป โดย

เฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวา 80% ของ NAV โดยกองทุนปลายทางจะลงทุนทั้งในตราสารทุน

ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ทรัพยสินทางเลือก ทั้งนี้ จะลงทุนในกองทุนใดกองทุนหนึ่งโดย

เฉลี่ยในรอบปบัญชีไมเกิน 79% ของ NAV

กองทุนอาจลงทุนในหรือมีไวซึ่งสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivatives) เพื่อลดความเสี่ยง (Hedging)

เพื่อเปนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management)

มุงหวังใหผลประกอบการสูงกวาดัชนีชี้วัด (active management)

ผลการดําเนินงานและดัชนีชี้วัดยอนหลัง 5 ปปฏิทิน (%ตอป)

ผลการดําเนินงานยอนหลังแบบปกหมุด

YTD 3 เด ือน 6 เด ือน 1 ป*

กองทุน 0.78 0.78 2.09 9.41

ดัชนีชี ้ว ัด 1.49 1.49 3.25 2.71

คาเฉลี ่ยในกลุ มเดียวกัน 1.83 1.83 2.07 5.70

ความผันผวนกองทุน 6.29 6.29 7.21 8.32

ความผันผวนดัชนีชี ้ว ัด 6.44 6.44 7.53 8.23

3 ป* 5 ป* 10 ป* ตั ้งแตจัดตั ้ง*

กองทุน 1.75

ดัชนีชี ้ว ัด 7.17

คาเฉลี ่ยในกลุ มเดียวกัน

ความผันผวนกองทุน 8.41

ความผันผวนดัชนีชี ้ว ัด 7.65

หมายเหตุ : * % ตอป

ตํ่า สูง

หนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม

www.ktam.co.th

ระดับความเสี ่ยง

เสี่ยงปานกลางคอนขางสูง

กองทุนรวมผสม ที่มี net exposure ไดทั้งในตราสารทุน ตราสารหนี้

หรือทรัพยสินทางเลือก

ขอมูลกองทุนรวม

วันจดทะเบียนกองทุน 24/08/63

วันเริ ่มตน class N/A

นโยบายการจายเง ินปนผล มี

อายุกองทุน ไมก ําหนดอายุโครงการ

ผู จัดการกองทุนรวม

นาย สมชัย อมรธรรม ตั ้งแต 24/08/63

นาง ณิธาวัลย อิศรเสนา ณ อยุธยา ตั ้งแต 21/11/65

ดัชนีชี ้วัด

1. ดัชนี Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate TR

Index Value Hedge USD(5%) และ

2. ดัชนี FTSE EPRA/NAREIT Developed Total Return Index

Net (USD)(5%) และ

3. ดัชนี LBMA Gold Price AM (USD)(5%) และ

4. ดัชนี PF and REIT TRI (5%) และ

5. ดัชนี SET TRI(30%) และ

6. ดัชนี All World Index–TR Net of Tax(USD)(30%) และ

7. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market

อายุ 1-3 ป THAIBMA(20%) *ขอ 1-3 และ ขอ 6 ปรับดวยอัตรา

แลกเปลี่ยนเมื่อเทียบกับคาสกุลเงินบาท ณ วันคํานวณผล

ตอบแทน

คําเตือน
การลงทุนในกองทุนรวมไมใชการฝากเงิน

ผลการดําเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผล

การดําเนินงานในอนาคต

การเขารวมตอตานทุจริต : ไดรับการรับรองจาก CAC

การซื้อหนวยลงทุน การขายคืนหนวยลงทุน

วันทําการซื ้อ : ทุกวันทําการซื ้อขาย วันทําการขายคืน : ทุกวันทําการซื ้อขาย

เวลาทําการ : 8:30  15:30 เวลาทําการ : สงคําสั ่งลวงหนาระหวางวันที ่ 16

20 ของทุกเดือน ตั ้งแตเวลาเริ ่มเปดทําการถึง

15.30 น. และกําหนดใหวันที ่ 21 ของทุกเดือน

เปนวันทําการรับซื ้อคืนหนวยลงทุน

การซื ้อครั ้งแรกขั ้นตํ ่า : 50,000 บาท การขายคืนขั ้นตํ ่า : 0.00 บาท

การซื ้อครั ้งถัดไปขั ้นตํ ่า : 1,000 บาท ยอดคงเหลือขั ้นตํ ่า : 0.00 บาท

ระยะเวลาการรับเง ินคาขายคืน : T+5 คือ5 วัน

ทําการนับจากวันคํานวณ NAV

หมายเหตุ : โดยทั่วไปจะไดรับเงินคาขายคืน T+5 วันทําการหลังจากวันทําการขายคืน

คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ตอปของ NAV)

คาธรรมเน ียม สูงสุดไมเก ิน เก ็บจร ิง

การจัดการ 3.21 1.07

รวมคาใชจาย 8.56 1.78

หมายเหตุ : *เปนอัตราที่รวมภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทํานองเดียวกัน **รวมคา

ใชจาย (เก็บจริง) เปนของรอบปบัญชีผานมา ไดรวมคาธรรมเนียมการจัดการ โดยไมเรียกเก็บคาธรรม

เนียมซํ้าซอนกับกองทุนปลายทางกรณีลงทุนในกองทุนภายใตการจัดการเดียวกัน เรียบรอยแลว ***คา

ธรรมเนียมการจัดการขางตนเปนอัตราที่บริษัทจัดการกําหนด โดยหากกองทุนลงทุนในหนวยลงทุน

ของกองทุนรวมภายใตการจัดการเดียวกัน (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะไมเรียกเก็บคาธรรมเนียม

การจัดการซํ้าซอนกับกองทุนปลายทาง

คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผูถือหนวย (% ของมูลคาซื้อขาย)

คาธรรมเน ียม สูงสุดไมเก ิน เก ็บจร ิง

การขาย 3.21 1.00

การรับซื ้อคืน 3.21 ยังไม เร ียกเก ็บ

การสับเปลี ่ยนหนวยลงทุนเขา 3.21 1.00

การสับเปลี ่ยนหนวยลงทุนออก 3.21 ยังไม เร ียกเก ็บ

การโอนหนวย ดูหมายเหตุเพิ ่มเติม ดูหมายเหตุเพิ ่มเติม

หมายเหตุ : *คาธรรมเนียมขางตนเปนอัตราที่รวมภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดใน

ทํานองเดียวกัน **คาธรรมเนียมการโอนหนวย ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ ***หากกองทุนลงทุนใน

หนวยลงทุนของกองทุนรวมภายใตบริษัทจัดการเดียวกัน (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะไมเรียกเก็บ

คาธรรมเนียมการขาย และ/หรือ คาธรรมเนียมการรับซื้อคืนซํ้าซอนกับกองทุนปลายทาง

ขอมูลเชิงสถิติ

Maximum Drawdown 18.22 %

Recovering Period N/A

FX Hedging N/A

อัตราสวนหมุนเวียนการลงทุน 0.72 เทา

สัดสวนประเภททรัพยสินที ่ลงทุน

ทรัพยสิน % NAV

หนวยลงทุน ตราสารทุน 69.37

หนวยลงทุน ตราสารหนี ้ 20.21

หนวยลงทุนในทรัสตเพื ่อการลงทุนอสังหาริมทรัพย 2.35

หนวยลงทุน ทรัพยสินทางเลือก 2.24

สินทรัพยและหนี ้ส ินอื ่นๆ 2.17

เง ินฝากธนาคาร 2.01

หนวยลงทุนในกองทุนรวมโครงสรางพื ้นฐาน 1.52

หนวยลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย 0.10

ประเภทหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื ่นตามที ่ส ํานักงาน

กําหนด
0.03

หมายเหตุ :

ทรัพยสินที่ลงทุน 5 อันดับแรก

ทรัพยสิน % NAV

กองทุนเปดเคแทม โกลบอล อิควิตี ้ พาสซีฟ ฟนด  A 17.96

กองทุนเปดเคแทม ไชนา เอแชร อิควิตี ้ ฟนด (ชนิดสะสมมูลคา) 12.68

กองทุนเปดกรุงไทยตราสารหนี ้ พลัสA 11.03

กองทุนเปดกรุงไทยหุ นทุนปนผล 8.66

กองทุนเปดกรุงไทย สมารท อิควิตี ้ ฟนด 8.64

หมายเหตุ :

ขอมูลสิทธิประโยชนการประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ

ขอมูลสิทธิประโยชนการประกันสุขภาพและอุบัติเหตุกลุม

สําหรับผูถือหนวยลงทุน กองทุนเปดกรุงไทย ยกกําลังสุข(ภาพ) ของบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน)

ผูถือหนวยลงทุน กองทุนเปดกรุงไทย ยกกําลังสุข(ภาพ) จะไดรับความคุมครองสุขภาพและอุบัติเหตุกลุมตามที่กรมธรรมกําหนด ดังนี้

1. คุณสมบัติของผูมีสิทธิเอาประกันภัย

เปนบุคคลธรรมดา

ตองมีอายุระหวาง 15-65 ปบริบูรณ สุขภาพแข็งแรง ไมมีสวนใดสวนหนึ่งพิการหรือวิกลจริต ณ วันที่กรมธรรมมีผลบังคับ (หรือเปนไปตามเงื่อนไขที่บริษัทจัดการกําหนด)

เปนบุคคลที่บริษัทประกันถือวามีสุขภาพสมบูรณแข็งแรง โดยสิทธิความคุมครองจะมีผลเมื่อไดรับการอนุมัติ การรับประกันภัยจากบริษัทประกันภัย

ไมคุมครองโรคเรื้อรังที่เปนมากอนการทําประกัน

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติ และเงื่อนไขของผูมีสิทธิเอาประกันภัยตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงและรักษาผลประโยชนของผูถือหนวยลงทุนเปน

สําคัญ รวมถึงรักษาผลประโยชนของกองทุนรวม โดยจะไมถือวาเปนการดําเนินการที่ผิดไปจากรายละเอียดโครงการ และถือวาไดรับมติจากผูถือหนวยลงทุนแลว โดยบริษัทจัดการ

จะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนาไมนอยกวา 7 วัน โดยจะเปดเผยในเว็บไซตของบริษัทจัดการ

2. ความคุมครอง

ในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนเปนผูมีสิทธิเอาประกันภัย ผูถือหนวยลงทุนจะไดรับความคุมครองนับตั้งแตวันที่กรมธรรมประกันภัยมี ผลบังคับ หรือนับตั้งแตวันที่ไดรับการอนุมัติการรับ

ประกันภัยจากบริษัทประกันภัย และสิ้นสุดความคุมครอง ในกรณี ใดกรณีหนึ่ง ดังตอไปนี้

เมื่อกรมธรรมสิ้นสุดผลบังคับ

เมื่อผูถือหนวยลงทุนพนสภาพการเปนผูถือหนวยลงทุนของกองทุน

เมื่อผูถือหนวยลงทุนเสียชีวิต

เมื่อผูถือหนวยลงทุนมีอายุเกินกวาอายุสูงสุดที่กําหนดไวขางตน

เมื่อผูถือหนวยลงทุนมีจํานวนเงินลงทุนไมเปนไปเกณฑที่กําหนดในหนังสือชี้ชวน

เมื่อผูถือหนวยลงทุนขาดคุณสมบัติขอใดขอหนึ่งของคุณสมบัติของผูมีสิทธิเอาประกันภัยตามขอ 1

ทั้งนี้ การสิ้นสุดความคุมครอง ใหเปนไปตามเงื่อนไขตามปกรมธรรมหรือตามรอบระยะเวลาที่บริษัทประกันกําหนด

3. ผูถือหนวยลงทุนที่มีสิทธิเอาประกันภัยจะไดรับความคุมครองดานประกันสุขภาพและอุบัติเหตุกลุมโดยมีรายละเอียดเงื่อนไขและความคุมครองตามกรมธรรมประกันภัยกําหนด

4. ผูถือหนวยลงทุนจะตองยินยอมเปดเผยขอมูลสวนบุคคล อาทิเชน ชื่อ-นามสกุล ที่อยู ขอมูลดานสุขภาพ ของผูถือหนวยลงทุน หรือขอมูลอื่นใดที่เปนตามที่บริษัทประกันกําหนด ทั้งนี้

หากบริษัทจัดการไมไดรับการเปดเผยขอมูลใดๆ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธการไดรับความคุมครองตามกรมธรรมประกันชีวิตและสุขภาพดังกลาว

สิทธิประโยชนของผูถือหนวยลงทุนที่ไดรับตามกรมธรรมดังกลาว กองทุนไดจัดใหมีความคุมครองดานประกันสุขภาพและอุบัติเหตุกลุมสําหรับผูถือหนวยลงทุนเพื่อเปนประโยชนใน

ดานการเสริมสรางความมั่นคงของชีวิตและสุขภาพ ทั้งนี้ เมื่อใดก็ตาม หลังจากที่กองทุนมีอายุครบ 1 ป นับจากวันที่จดทะเบียนกองทรัพยสินเปนกองทุนรวม หากบริษัทจัดการเห็นวา

จะไมเกิดประโยชนโดยรวมตอผูลงทุน หรือมีผลกระทบตอกองทุนรวมในอนาคต หรือคาธรรมเนียมหรือคาใชจายในการชําระเบี้ยประกันเพิ่มสูงขึ้นมากจนสงผลกระทบตอกองทุน

อยางมีนัยสําคัญ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง หรือเพิ่มเติมเงื่อนไขของสิทธิประโยชนความคุมครอง เงื่อนไขกรมธรรม บริษัทประกันภัย หรือเงื่อนไขใด

ตามหลักเกณฑที่กฎหมายกําหนด รวมถึงยกเลิกสิทธิประโยชนความคุมครองดานสุขภาพและอุบัติเหตุโดยถือวาไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนแลว หรือพิจารณายกเลิก

กองทุน โดยบริษัทจัดการจะแจงให    ผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนาไมนอยกวา 30 วัน โดยในชวงเวลาดังกลาวจะครอบคลุมระยะเวลาการเปดรับคําสั่งซื้อคืนหนวยลงทุนอยางนอย 1

ครั้ง และในการรับซื้อคืนในชวงเวลาดังกลาว บริษัทจัดการจะเปดใหผูถือหนวยลงทุนสามารถขายคืนหนวยลงทุนโดยไมคิดคาธรรมเนียมการรับซื้อคืนหนวยลงทุน (Exit without fee)

เง ื ่อนไขวันเริ ่มความคุ มครอง

วันเริ่มความคุมครอง หมายถึง วันที่กรมธรรมประกันภัยมีผลบังคับ และวันที่บริษัทประกันภัยอนุมัติใหความคุมครองหรือเปลี่ยนแปลงแผนความคุมครอง ใหกับผูถือหนวยลงทุน

เงื่อนไขวันเริ่มความคุมครอง

หากซื้อภายในวันที่ 21 กอนเวลา 15.30 น. ของเดือนนั้นๆ วันไดรับสิทธิ์ความคุมครอง คือ วันที่ 1 ของเดือนถัดจากเดือนที่ลงทุน เชน ซื้อหนวยลงทุนวันที่ 18 สิงหาคม 2563

วันที่ไดรับสิทธิ์ความคุมครอง คือ วันที่ 1 ของเดือนถัดจากเดือนที่ลงทุน (วันที่ 1 กันยายน 2563)

หากซื้อหลังจากวันที่ 21 วันไดรับสิทธิ์ความคุมครอง คือ วันที่ 1 ของเดือนนับถัดจากเดือนที่ลงทุนไปอีก 2 เดือน เชน ซื้อหนวยลงทุนวันที่ 25 สิงหาคม 2563 วันไดรับสิทธิ์

ความคุมครอง คือ วันที่ 1 ของเดือนนับถัดจากเดือนที่ลงทุนไป อีก 2 เดือน (วันที่ 1 ตุลาคม 2563)

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงวันเริ่มความคุมครอง โดยจะไมถือวาเปนการดําเนินการที่ผิดไปจากรายละเอียดโครงการ และถือวาไดรับมติจากผูถือ

หนวยลงทุนแลว โดยบริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนาไมนอยกวา 7 วัน โดยจะเปดเผยในเว็บไซตของบริษัทจัดการ เวนแตกรณีที่เกิดจากปจจัยที่ควบคุมไมได

หรือกรณีจําเปนและสมควร บริษัทจัดการจะแจงการเปลี่ยนแปลงดังกลาวโดยทันที

ระยะเวลาความคุมครอง คือ วันที่กรมธรรมประกันภัยมีผลบังคับ หรือวันเริ่มความคุมครองแลวแตกรณี ถึงวันสิ้นสุดความคุมครองซึ่งจะไมเกินวันที่กรมธรรมยังใหความคุมครองอยู

คําถามคําตอบ

Q : ใครเปนผูรับประกันภัยใหกับ กองทุนเปดกรุงไทย ยกกําลังสุข(ภาพ) ในปจจุบัน

A : บริษัท ทิพยประกันภัย จํากัด (มหาชน)

Q : ใครจะไดรับความคุมครองประกันสุขภาพและอุบัติเหตุกลุมบาง

A : ผูมีสิทธิไดรับความคุมครองประกันสุขภาพและอุบัติเหตุกลุม คือ

เปนบุคคลธรรมดา

เปนผูถือหนวยลงทุนที่อยูในทะเบียนรายชื่อผูถือหนวยลงทุนโดยมีมูลคาเงินลงทุนตั้งแต 50,000 บาทขึ้นไป หรือ จํานวนอื่นใดที่บริษัทจัดการจะเปลี่ยนแปลงในอนาคต โดย

บริษัทจัดการจะพิจารณามูลคาเงินลงทุนตามเลขที่บัตรประชาชนของผูถือหนวยลงทุน

ตองมีอายุระหวาง 15-65 ปบริบูรณ สุขภาพแข็งแรง ไมมีสวนใดสวนหนึ่งพิการหรือวิกลจริต ณ วันที่กรมธรรมมีผลบังคับ (หรือเปนไปตามเงื่อนไขที่บริษัทจัดการกําหนด)

เปนบุคคลที่บริษัทประกันภัยถือวามีสุขภาพสมบูรณแข็งแรง โดยสิทธิความคุมครองจะมีผลเมื่อไดรับการอนุมัติ การรับประกันภัยจากบริษัทประกันภัย

ไมคุมครองโรคเรื้อรังที่เปนมากอนการทําประกันภัย

กรณีบริษัทประกันภัยไมอนุมัติการรับประกันภัยให ผูถือหนวยลงทุนจะไมไดรับทั้งแผนประกันสุขภาพและอุบัติเหตุกลุม

หมายเหตุ: กรณีบริษัทประกันภัยไมอนุมัติการรับประกันภัย และผูถือหนวยลงทุนไมประสงคจะลงทุนในกองทุน ผูถือหนวยลงทุนสามารถทํารายการขายคืนไดตามรอบการขายคืน

หนวยลงทุนที่กําหนดไว โดยผูถือหนวยลงทุนจะไดรับมูลคาหนวยลงทุน (NAV) ตามราคาขายคืน ณ วันที่ทํารายการ

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติ และเงื่อนไขของผูมีสิทธิเอาประกันภัยตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงและรักษาผลประโยชนของผูถือหนวยลงทุนเปน

สําคัญ รวมถึงรักษาผลประโยชนของกองทุนรวม โดยจะไมถือวาเปนการดําเนินการที่ผิดไปจากรายละเอียดโครงการ และถือวาไดรับมติจากผูถือหนวยลงทุนแลว โดยบริษัทจัดการ

จะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนาไมนอยกวา 7 วัน โดยจะเปดเผยในเว็บไซตของบริษัทจัดการ

Q : ผูถือหนวยลงทุนจะไดรับความคุมครองเมื่อไร

A : ผูถือหนวยลงทุนจะไดรับความคุมครองประกันสุขภาพและอุบัติเหตุกลุมตามกรณีดังตอไปนี้ กรณีซื้อหนวยลงทุน ณ วัน IPO และมูลคาเงินลงทุนเปนไปตามเงื่อนไขที่กําหนด จะได

รับความคุมครองตั้งแตวันที่ 1 ของ เดือนถัดจากเดือนที่จดทะเบียนกองทุนเปนตนไป ตัวอยางวันที่เริ่มสิทธิความคุมครอง 

ตัวอยาง

กรณีที ่ซื ้อหนวยลงทุนชวง IPO

กรณีที ่ซื ้อหนวยลงทุนภายหลัง IPO ผูถือหนวยสามารถซื้อ/ สับเปลี่ยนเขาไดทุกวันทําการ - กรณีผูถือหนวยลงทุนทํารายการซื้อภายในวันที่ 21 กอนเวลา 15.30 น. ของเดือนนั้น ๆ

วันไดรับสิทธิคุมครอง คือ วันที่ 1 ของเดือนถัดจากเดือนที่ลงทุน

กรณีผูถือหนวยลงทุนทํารายการซื้อภายหลังวันที่ 21 ของเดือนนั้น ๆ วันไดรับสิทธิคุมครอง คือ วันที่ 1 ของ 2 เดือนถัดจากเดือนที่ลงทุน

กรณีการสิ ้นสุดความคุ มครอง จะเกิดขึ้น ณ วันที่ไดรับการยืนยันจากกองทุนเปดกรุงไทย ยกกําลังสุข(ภาพ) ในกรณีผูถือหนวยลงทุนขายคืนหนวยลงทุนทั้งหมด หรือมูลคาเงินลงทุน

คงเหลือตํ่ากวา 50,000 บาท* (มูลคาเงินลงทุนคงเหลือ หมายถึง มูลคาเงินลงทุนพิจารณาจากตนทุนสะสมของเงินลงทุนของผูถือหนวยลงทุน เมื่อรวมกันแลวแลวตองไมตํ่ากวา

50,000 บาท โดยไมคํานึงถึงผลกําไรหรือขาดทุนของมูลคา NAV ที่เปลี่ยนแปลงไป)  การไดรับความคุมครองตามสิทธิประโยชนจะกระทําไดจนถึงวันสุดทายของเดือนที่มีการขายคืน

หนวยลงทุน ดังนั้น วันสิ้นสุดความคุมครองจะเปนวันแรกของเดือนถัดไป ตั้งแตเวลา 0.00 น. ตามรอบระยะเวลาที่บริษัทประกันภัยกําหนด หรือการสิ้นสุดขอตกลงการคุมครองประกัน

สุขภาพและอุบัติเหตุกลุม ระหวาง กองทุนเปดกรุงไทย ยกกําลังสุข(ภาพ) กับบริษัทประกันภัย

มูลคาเงินลงทุนคงเหลือ = มูลคาเงินที่ผูถือหนวยซื้อ/สับเปลี่ยนเขากองทุน – มูลคาเงินที่ผูถือหนวยขาย/สับเปลี่ยนออกจากกองทุน

Q : ผูถือหนวยลงทุนจะไดรับความคุมครองประกันสุขภาพและอุบัติเหตุกลุมเปนจํานวนเงินเทาไหร

A: ความคุมครองสุขภาพที่ผูถือหนวยลงทุนจะไดรับ คือ ความคุมครองคารักษาพยาบาลตามแผนความคุมครอง ซึ่งมีทั้งหมด 6 แผน แผนประกันสุขภาพ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผูถือหนวยลงทุนจะตองลงทุนตั้งแต 50,000 บาทขึ้นไป โดยมูลคาเงินลงทุนที่ผูถือหนวยลงทุนจะไดรับความคุมครองตามแผนการลงทุนในแตละแผนนั้น จะพิจารณาจากตนทุนสะสม

ของเงินลงทุนของผูถือหนวยลงทุน แตเมื่อรวมกันแลวตองไมตํ่ากวา 50,000 บาท โดยไมคํานึงถึงผลกําไรหรือขาดทุนของมูลคา NAV ที่เปลี่ยนแปลงไป 

ตัวอยาง  (ขยายความ)

นาย ก. ลงทุนในกองทุนเปดกรุงไทย ยกกําลังสุข(ภาพ) ครั้งแรก 100,000 บาท

- นาย ก. จะไดรับความคุมครองในแผนที่ 1

- ตอมา นาย ก. ลงทุนเพิ่ม 1,000,000 บาท ความคุมครองจะเปลี่ยนจากแผนที่ 1 เปนแผนที่ 3

ทั้งนี้ ความคุมครองตามทั้ง 6 แผน จะคํานวณจากจํานวนเงินลงทุนที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง

กรณีที่ผูถือหนวยมีมูลคาเงินลงทุนตั้งแต 50,000 บาท ขึ้นไป แตไมไดรับการอนุมัติใหเอาประกันได ผูถือหนวยลงทุนจะไมไดรับแผนความคุมครองประกันสุขภาพและอุบัติเหตุกลุม

ใดๆ เลย

หมายเหตุ: กรณีบริษัทประกันภัยไมอนุมัติการรับประกันภัย และผูถือหนวยลงทุนไมประสงคจะลงทุนในกองทุนเปดกรุงไทย ยกกําลังสุข(ภาพ) ผูถือหนวยลงทุนสามารถทํารายการขาย

คืนไดตามรอบการขายคืนหนวยลงทุนที่กําหนดไว โดยผูถือหนวยลงทุนจะไดรับมูลคาหนวยลงทุน (NAV) ตามราคาขายคืน ณ วันที่ทํารายการ

ตัวอยางวิธ ีพิจารณาแผนความคุ มครองกรมธรรมที ่ผ ู ถ ือหนวยลงทุนจะไดร ับ

แผนความคุ มครองกรมธรรมที ่ผ ู ถ ือหนวยลงทุนจะไดร ับตองสอดคลองกับตนทุนสะสมของมูลคาเง ินลงทุนคงเหลือ

ตัวอยางที ่1

การไดรับผลประโยชนวาจะไดรับสิทธิ์ตามแผนไหน จะพิจารณาจากมูลคาเงินลงทุนคงเหลือ (ไมนับรวมผลกําไรขาดทุนของ NAV ที่เปลี่ยนแปลงไป) ของการลงทุนที่ผานมา ดังนั้น ผูถือ

หนวยลงทุนจะยังคงไดรับผลประโยชนตามแผนการลงทุน แมวามูลคา NAV ตอหนวย จะลดลงจนทําใหมูลคาทรัพยสินรวมลดลงไปตํ่ากวายอดที่ลงทุนมา แตจะถือวามูลคาเงินลงทุนยัง

คงเปนไปตามที่กําหนดก็จะยังคงไดรับผลประโยชนอยู

* มูลคาเงินลงทุนคงเหลือ = มูลคาเงินที่ผูถือหนวยซื้อ/สับเปลี่ยนเขากองทุน – มูลคาเงินที่ผูถือหนวยขาย/สับเปลี่ยนออกจากกองทุน โดยพิจารณาจากยอดสั่งซื้อหรือขายคืนตาม

ตารางดังนั ้น ตามตารางดังกลาวขางตน จากการทํารายการครั้งที่ 4 ผูถือหนวยลงทุนจะไดรับแผนประกันสุขภาพในแผนที ่ 1

ตัวอยางที ่2

กรณีที่ผูถือหนวยลงทุนมีการไถถอนหนวยลงทุน (ขายหรือสับเปลี่ยนออก) จนเปนเหตุใหมูลคาเงินลงทุนคงเหลือลดลงตํ่ากวา 50,000 บาท ซึ่งเปนไปตามที่กําหนดไวในโครงการ

บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื้อคืนหนวยลงทุนที่เหลืออยูทั้งหมดของผูถือหนวยลงทุน ในคราวเดียวกัน

* มูลคาเงินลงทุนคงเหลือ = มูลคาเงินที่ผูถือหนวยซื้อ/สับเปลี่ยนเขากองทุน – มูลคาเงินที่ผูถือหนวยขาย/สับเปลี่ยนออกจากกองทุน โดยพิจารณาจากยอดสั่งซื้อหรือขายคืนตามตาราง 

ดังนั ้น ตามตารางดังกลาวขางตน จากการทํารายการครงที่ 2 เมื่อมูลคาเงินลงทุนคงเหลือจากการขายคืนตํ่ากวา 50,000 บาท บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื้อคืนหนวยลงทุนที่เหลือ

อยูทั้งจํานวนของผูถือหนวยลงทุนไปในคราวเดียวกัน

ตัวอยางที ่3

การปรับแผนการลงทุนตามมูลคาเงินลงทุน เมื่อมีการสั่งซื้อ หรือ ขายคืน ตามรอบการลงทุนในแตละครั้ง 

* มูลคาเงินลงทุนคงเหลือ = มูลคาเงินที่ผูถือหนวยซื้อ/สับเปลี่ยนเขากองทุน – มูลคาเงินที่ผูถือหนวยขาย/สับเปลี่ยนออกจากกองทุน โดยพิจารณาจากยอดสั่งซื้อหรือขายคืนตามตาราง

ดังนั ้น ตามตารางดังกลาวขางตน จากการทํารายการขายคืนในครั้งที่ 4 ผูถือหนวยลงทุนจะถูกปรับลดแผนประกันสุขภาพเปนแผนที ่  3

ตัวอยางที ่ 4

การปรับแผนการลงทุนตามมูลคาเงินลงทุน เมื่อมีการสั่งซื้อ หรือ ขายคืน ตามรอบการลงทุนในแตละครั้ง

มูลคาเงินลงทุนคงเหลือ = มูลคาเงินที่ผูถือหนวยซื้อ/สับเปลี่ยนเขากองทุน – มูลคาเงินที่ผูถือหนวยขาย/สับเปลี่ยนออกจากกองทุน โดยพิจารณาจากยอดสั่งซื้อหรือขายคืนตามตาราง

ดังนั ้น ตามตารางดังกลาวขางตน จากการทํารายการขายคืนในครั้งที่ 2 ผูถือหนวยลงทุนจะถูกปรับลดแผนประกันสุขภาพเปนแผนที ่ 1

Q : ผูถือหนวยลงทุนสามารถเปลี่ยนแปลงแผนความคุมครองประกันสุขภาพและอุบัติเหตุกลุมไดหรือไม

A : ผูถือหนวยลงทุนสามารถเปลี่ยนแปลงแผนความคุมครองไดตามมูลคาเงินลงทุนที่เปลี่ยนแปลงไป

- ในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนซื้อหนวยลงทุนหรือขายหนวยลงทุน บริษัทจัดการจะแจงขอมูลของผูถือหนวยลงทุนไปยังบริษัทประกันภัยเพื่อดําเนินการปรับปรุงแผนความคุมครอง

สุขภาพของผูถือหนวยลงทุนตามรอบระยะเวลาที่บริษัทจัดการกําหนด เชน ตั้งแตวันที่ 1 ของเดือนถัดไป

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงวันเริ่มความคุมครอง โดยจะไมถือวาเปนการดําเนินการที่ผิดไปจากรายละเอียดโครงการ และถือวาไดรับมติจากผูถือ

หนวยลงทุนแลว โดยบริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนาไมนอยกวา 7 วัน โดยจะเปดเผยในเว็บไซตของบริษัทจัดการ เวนแตกรณีที่เกิดจากปจจัยที่ควบคุมไมได

หรือกรณีจําเปนและสมควร บริษัทจัดการจะแจงการเปลี่ยนแปลงดังกลาวโดยทันที

- หากกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนซื้อหรือสับเปลี่ยนเขากองทุนฯ ซึ่งเปนไปตามเกณฑทําใหมีการปรับแผนที่ไดรับความคุมครองเพิ่มขึ้น      ผูถือหนวยลงทุนจะไดรับความคุมครองในแผนที่

สูงกวาเมื่อบริษัทประกันภัยไดอนุมัติรับประกันภัย โดยมีเงื่อนไขความคุมครองตามที่บริษัทประกันภัยกําหนด

- กรณีผูถือหนวยลงทุนสิ้นสุดสมาชิกภาพและกลับเขามาใหม ผูถือหนวยลงทุนจะไดรับความคุมครองเมื่อบริษัทประกันภัยไดอนุมัติใหเอาประกันภัยได

ทั้งนี้ ผูถือหนวยลงทุนที่ซื้อหรือสับเปลี่ยนเขากองทุนฯ และไดรับแผนความคุมครองที่สูงขึ้น ผูถือหนวยลงทุนจะไดรับความคุมครองตามแผนใหม เมื่อบริษัทประกันภัยไดอนุมัติรับ

ประกันภัย โดยมีเงื่อนไขความคุมครองตามที่บริษัทประกันภัยกําหนด

กรณีที่ผูถือหนวยลงทุนมีความคุมครองเดิมอยูแลว จะไมมีเงื่อนไขระยะเวลารอคอยดังกลาว

Q : ผูถือหนวยลงทุนที่ขายคืนหนวยลงทุนไปแลว สามารถกลับมาซื้อหนวยลงทุนอีกไดหรือไม ความคุมครองจะเปนอยางไร

A : กรณีที่ผูถือหนวยลงทุนเคยไดรับความคุมครองภายใตกรมธรรมเดิม เมื่อกลับมาถือกองทุนและไดรับความคุมครองอีกครั้ง บริษัท ฯ ไมนําเงื่อนไข (Pre-existing) มาปฏิเสธการ

จายคาสินไหมทดแทน

Q : แผนความคุมครองที่ผูถือหนวยลงทุนจะไดรับคํานวณอยางไร ในกรณีที่มีบัญชีผูถือหนวยลงทุนหลายบัญชี หรือถือหนวยลงทุนของตัวแทนสนับสนุนฯที่แตกตางกัน

A : การคํานวณวงเงินคุมครองจะพิจารณาหนวยลงทุนตามเลขที่บัตรประชาชนของผูถือหนวยลงทุน เชน กรณีที่ผูถือหนวยลงทุนมีการลงทุนในกองทุนเปดกรุงไทย ยกกําลังสุข(ภาพ)

มากกวา 1 เลขที่ผูถือหนวยลงทุน หรือถือหนวยลงทุนของตัวแทนสนับสนุนฯที่แตกตางกัน บริษัทประกันจะนับมูลคาเงินลงทุน เพื่อจะนํามาคิดแผนประกันตามหมายเลขบัตรประชาชน

นั้นๆ ยกตัวอยางเชน

นาย ก. ลงทุนในกองทุนเปดกรุงไทย ยกกําลังสุข(ภาพ) เลขที่ผูถือหนวยลงทุน 5888 จากตัวแทนสนับสนุนฯ A สาขา A จํานวน 500,000 บาท

นาย ก. ลงทุนในกองทุนเปดกรุงไทย ยกกําลังสุข(ภาพ) เลขที่ผูถือหนวยลงทุน 5999 จากตัวแทนสนับสนุนฯ A สาขา B จํานวน 1,000,000 บาท

นาก ก. ลงทุนในกองทุนเปดกรุงไทย ยกกําลังสุข(ภาพ) เลขที่ผูถือหนวยลงทุน 1234 จากตัวแทนสนับสนุนฯ B จํานวน 3,500,000 บาท

บริษัทประกันจะใหความคุมครองนาย ก. ตามแผน 5 ซึ่งคํานวณจากจํานวนเงินลงทุนรวม = 500,000+1,000,000 +3,500,000 = 5,000,000 บาท

แตหากในอนาคต นาย ก. ซื้อหนวยลงทุนเพิ่มอีก 10 ลานบาท รวมเปน 15 ลานบาท นาย ก. จะไดรับสิทธิ์ความคุมครองแผนสูงสุดคือ แผน 6 เทานั้น

กรณีผูถือหนวยลงทุนหลายบัญชี หรือถือหนวยลงทุนของตัวแทนสนับสนุนฯที่แตกตางกัน และมีขอมูลสวนตัวที่ไมตรงกัน เชน ชื่อ-นามสกุล (กรณีมีการเปลี่ยนแปลง) ที่อยูที่ติดตอได

เปนตน บริษัทจัดการจะดําเนินการสงใหกับบริษัทประกัน โดยพิจารณาตามเงื่อนไขดังนี้

1. 1. พิจารณาจากยอดเงินลงทุนสูงสุด

2. 2. หากมียอดเงินลงทุนเทากัน จะพิจารณาจากวันที ่ผ ู ถ ือหนวยลงทุนในกองทุนเปดกรุงไทย ยกกําลังสุข(ภาพ) โดยจะใชขอมูลจากตัวแทนสนับสนุนฯ หรือสาขา

แรกที ่ผ ู ถ ือหนวยลงทุนทํารายการ

3. 3. หากมียอดเงินลงทุนเทากัน และลงทุนกับตัวแทนสนับสนุนฯ ในวันเดียวกัน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการติดตอผูถือหนวย เพื่อสอบถามขอมูลสําหรับใชในการสงให

บริษัทประกันภัย

4. หรือตามดุลยพินิจที่บริษัทจัดการกําหนด

Q: หากเปดบัญชีเพื่อ.../และหรือ...ใครจะเปนผูไดรับความคุมครองประกันสุขภาพและอุบัติเหตุกลุม

A: กรณีผูถือหนวยลงทุนเปดบัญชีในลักษณะบัญชีเพื่อ.../ และหรือ... จะนับจํานวนเงินคุมครองจากเลขที่บัตรประชาชน ของชื่อบุคคลแรกในคําขอเปดบัญชีกองทุน เชน

- บัญชี นาย ก. เพื่อ ด.ช. ข

- บัญชี นาย ก. และ/หรือนาง ข.

จะนับความคุ มครองที ่ช ื ่อบุคคลแรก คือ นาย ก. เปนตน

Q: กรณีผูถือหนวยลงทุนโอนหนวยลงทุน ผูถือหนวยลงทุนเดิมยังจะไดรับความคุมครองตามแผนประกันสุขภาพและอุบัติเหตุกลุมหรือไม

A: ผูถือหนวยลงทุนเดิมยังคงไดรับความคุมครองตามแผนประกันสุขภาพและอุบัติเหตุกลุมเดิม และจะสิ้นสุดความคุมครองเมื่อถึงรอบที่บริษัทจัดการแจงขอมูลของผูหนวยลงทุนไปยัง

บริษัทประกันภัยเพื่อดําเนินการปรับปรุงแผนความคุมครองสุขภาพของผูถือหนวยลงทุนตามรอบที่กําหนด โดยความคุมครองดังกลาวจะไมถูกโอนไปใหผูถือหนวยลงทุนที่รับโอน

หนวยลงทุนแทน ตัวอยางเชน

Q: กรณีนาย ก. โอนหนวยลงทุนใหนาย ข. แลวนาย ข. ไดซื้อหนวยลงทุนเพิ่มเติม จะไดรับความคุมครองอยางไร

A: นาย ก. จะไมไดรับความคุมครองตามแผนประกันสุขภาพและอุบัติเหตุกลุมเดิม โดยนาย ก. จะถูกตัดสิทธิประกันตามรอบ แตหาก นาย ก. ยังเหลือมูลคาเงินลงทุนเปนไปตามแผน

ความคุมครอง นาย ก. จะยังคงไดรับความคุมครองตามเงื่อนไขที่กําหนด โดยคิดจากมูลคาเงินลงทุนสวนที่เหลือ และในสวนที่โอนใหนาย ข. แผนความคุมครองประกันสุขภาพและ

อุบัติเหตุกลุม นาย ข. จะไดตาม มูลคาเงินลงทุนที่ถูกโอนมา หากนาย ข. ไดซื้อหนวยลงทุนเพิ่ม นาย ข. ไดรับรับความคุมครอง ตามมูลคาเงินลงทุนที่โอนมารวมกับเงินลงุทนที่ นาย ข.

ซื้อเพิ่มเติม ตามเงื่อนไขหลักเกณฑที่จะไดรับความคุมครองตามที่บริษัทจัดการกําหนดจัดการกําหนด

Q: กรณีผูถือหนวยลงทุนตองการใชสิทธิตามที่ไดรับความคุมครองตามแผนประกันสุขภาพและอุบัติเหตุกลุมตองทําอยางไร

A: ผูถือหนวยลงทุนสามารถใชสิทธิตามที่ไดรับความคุมครองตามแผนประกันสุขภาพและอุบัติเหตุกลุมได โดยปฏิบัติดังนี้

กรณีใชบัตรประกันสุขภาพ กับสถานพยาบาลในสัญญาของบริษัท ทิพยประกันภัย จํากัด (มหาชน)

·         แสดงบัตรประกันสุขภาพคูกับบัตรประชาชน หรือใบขับขี่ หรือบัตรที่ทางราชการออกให แกเจาหนาที่ของสถานพยาบาลในโครงการทุกครั้งที่ทานเขารับการรักษา

พยาบาล

·         การรักษาพยาบาลกรณีผูปวยนอก (OPD) ที่ไมใชขอยกเวน สถานพยาบาลจะใหสิทธิแกทานทันที

·         กรณีผูปวยใน (IPD) เจาหนาที่โรงพยาบาลจะประสานงานมายังบริษัท ทิพยประกันภัย จํากัด (มหาชน)  เพื่อใหบริการผูเอาประกันภัยตลอด 24 ชั ่วโมง

กรณีสอบถามขอมูลเพิ่มเติม กรุณาติดตอไดที่เบอร Hotline ที่ปรากฎบนบัตร ตลอด 24 ชั ่วโมง

กรณีสํารองจายคารักษาพยาบาล

ผูเอาประกันภัย สามารถเขารับการรักษาในโรงพยาบาลที่เปนคูสัญญากับบริษัท ทิพยประกันภัย จํากัด (มหาชน) จากการแสดงบัตรประกันภัย โดยคารักษาพยาบาลที่เกิน

สิทธิ์ โรงพยาบาลจะเรียกเก็บจากผูเอาประกันภัยทันที

หากผูเอาประกันภัย สํารองจายคารักษาพยาบาลแลว ใหนําหลักฐานใบเสร็จ ใบรับรองแพทยฉบับจริง พรอมสําเนาบัตรประกันสุขภาพ โดยสงไปรษณียลงทะเบียน ระบุ

ถึง

ฝายสินไหมประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุสวนบุคคล บริษัท ทิพยประกันภัย จํากัด (มหาชน) ที่อยู เลขที่ 1115 ถนนพระราม 3 แขวงชองนนทรี เขตยานนาวา กทม. 10120โทร

: 1736 ตอ 2414, 2081, 1905, 4190 , 1970, 1907, 4192 และ 4191

ทั้งนี้ บริษัท ทิพยประกันภัย จํากัด (มหาชน) จะไมคุมครองคารักษาพยาบาลหรือความเสียหายที่เกิดจากการบาดเจ็บ หรือเจ็บปวย จากโรคที่เปนมากอนการเอาประกันภัยอันได

ครอบคลุมถึงโรคเรื้อรัง การเจ็บปวย (รวมถึงสภาวะแทรกซอน) หรือการบาดเจ็บที่ยังมิไดรักษากอนวันที่ผูลงทุนจะไดรับความคุมครอง รวมถึงขอยกเวนภายใตกรมธรรมนี้ ใน

กรณีที่ปรากฎภายหลังวาผูลงทุนแจงขอมูลไมครบถวน และ/หรือปกปดขอความจริง และ/หรือแถลงความเท็จ บริษัทประกันชีวิต และบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกรอง

คาใชจายคืนจากผูลงทุนไปยื่นที่บริษัททิพยประกันภัย เพื่อแจงเรียกรองคาสินไหมทดแทนกับบริษัทฯ

เมื่อบริษัท ทิพยประกันภัย จํากัด (มหาชน)  พิจารณาคาสินไหมทดแทนแลว จะนําสงเช็คคาสินไหม หรือโอนเงินเขาบัญชีผูเอาประกันภัยโดยตรง

ขั ้นตอนการใชสิทธิ ์โรงพยาบาล

ผูเอาประกันภัยแสดงบัตรประกันภัย, ภาพถายบัตรประกันภัย, ภาพบัตรประกันภัยจาก application หรือ บัตรพนักงาน พรอมบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรอื่นๆ ที่ทาง

ราชการออกให กอนรับการรักษาพยาบาลที่สถานพยาบาลในเครือขายทุกครั้ง กรณีผูเอาประกันภัยเปนเด็กอายุตํ่ากวา 7 ปบริบูรณ ใหแสดงบัตรที่ทางราชการออกใหของผูปกครอง

กรณีผูเอาประกันภัยไมมีบัตรประกันภัย ลืมนําบัตรประกันภัยมา หรือบัตรประกันภัยสูญหาย แตมีขอมูลความคุมครองในระบบ บริษัทฯ สามารถยืนยันสิทธิ์ความคุมครองได

จาก ชื่อ-นามสกุล และ เลขที่บัตรประจําตัวประชาชนของผูเอาประกันภัย หากไมพบขอมูล โรงพยาบาลสามารถติดตอ Hotline 02-660-1221 ไดตลอด 24 ชั่วโมง

การรักษาพยาบาลกรณีผูปวยนอก (OPD) ที่ไมใชขอยกเวน สถานพยาบาลจะใหสิทธิแกทานทันที กรณีผูปวยใน (IPD) เจาหนาที่โรงพยาบาลจะประสานงานมายังบริษัทฯ เพื่อ

ใหบริการผูเอาประกันภัยทุกวัน

ภายหลังการรักษาพยาบาลเสร็จสิ้น ไมตองเสียคาใชจายใดๆ หากคารักษาพยาบาลไมเกินวงเงินความคุมครอง แตหากมีสวนเกินสิทธิ์ความคุมครอง หรือที่เปนขอยกเวนความ

คุมครอง สถานพยาบาลจะแจงใหผูเอาประกันภัยทราบ เพื่อจายสวนเกินสิทธิ์นั้นทันที

** หากมีขอสงสัยประการใด สามารถติดตอ Hotline 02-660-1221 ไดตลอด 24 ชั่วโมง **

- กรณีผูถือหนวยลงทุนเปนผูชําระเงิน/สํารองคารักษาพยาบาลไปกอน ผูถือหนวยลงทุนสามารถนําใบเสร็จรับเงินใบรับรองแพทยตัวจริง พรอมสําเนาบัตรประกันสุขภาพ เพื่อดําเนิน

การเบิกคารักษาฯจากบริษัทประกัน โดยสามารถสงเอกสารการเบิกคารักษาพยาบาล ทางไปรษณียลงทะเบียน

ถึง ฝายสินไหมประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุสวนบุคคล

บริษัท ทิพยประกันภัย จํากัด (มหาชน) ที่อยู เลขที่ 1115 ถนนพระราม 3 แขวงชองนนทรี เขตยานนาวา กทม. 10120

โทร : 1736 ตอ 2414, 2081, 1905, 4190 , 1970, 1907, 4192 และ 4191

TIP Flash Claim

สินไหมประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุสวนบุคคล : โทร. 02-239-2840 (ในเวลาทําการ 8.30 - 16.30 น.)

Email: claim_ah@dhipaya.co.th

ฝายสินไหมประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุสวนบุคคล ชั้น 15 เลขที่ 1115 ถนนพระราม 3 แขวงชองนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

Hotline คารักษาพยาบาลสุขภาพและอุบัติเหตุ (บัตรประกัน) 24 ชั่วโมง : ระบุในบัตรประกัน

- ผูถือหนวยลงทุนสามารถติดตอสอบถามแผนคุมครองสุขภาพไดที่

บริษัท ทิพยประกันภัย จํากัด (มหาชน) ศูนยบริการลูกคา 1736 กด 4279 และ 2946 

- การรับประโยชนสินไหมทดแทนในกรณีผูถือหนวยลงทุนเสียชีวิต ผูรับประโยชนสามารถสงเอกสารประกอบการเรียกรองคาสินไหมทดแทนกับทางบริษัทประกันไดโดยตรง และ

บริษัทประกันจะดําเนินการพิจารณาและดําเนินการทําเช็คสั่งจายหรือโอนเงินใหแก ผูรับประโยชนภายใน 7 วันนับตั้งแตวันที่บริษัทประกันไดรับคําเรียกรองพรอมทั้งเอกสารประกอบ

การพิจารณาการจายครบถวนสมบูรณแลว และกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยวา การเรียกรองเพื่อใหบริษัทชดใชตามกรมธรรมประกันภัยกลุมดังกลาว ไมเปนไปตามขอตกลงคุมครอง

ในกรมธรรมประกันภัยดังกลาว ระยะเวลาที่กําหนดไวอาจขยายออกไปไดตามความจําเปน แตทั้งนี้จะไมเกิน 90 วัน นับตั้งแตวันที่บริษัทไดรับเอกสารครบถวนแลว โดยทางบริษัท

ประกันจะนําสงเช็คหรือโอนเงินดังกลาวใหแกผูรับประโยชนโดยตรง

 Q : ชองทางที่ผูถือหนวยลงทุนสามารถสอบถามขอมูลเกี่ยวกับประกันสุขภาพและอุบัติเหตุกลุม

A : ผูถือหนวยลงทุนสามารถติดตอกับทางบริษัทประกันไดดังนี้

บริษัท ทิพยประกันภัย จํากัด (มหาชน)

Hotline คารักษาพยาบาลสุขภาพและอุบัติเหตุ (บัตรประกัน) 24 ชั่วโมง : ระบุในบัตรประกัน

Mobile Application TIPinsure 

สินไหมประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุสวนบุคคล : โทร. 02-239-2840 (ในเวลาทําการ 8.30 - 16.30 น.)

Email: claim_ah@dhipaya.co.th

ฝายสินไหมประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุสวนบุคคล ชั้น 15 เลขที่ 1115 ถนนพระราม 3 แขวงชองนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

 Q : ความคุมครองตามแผนประกันสุขภาพและอุบัติเหตุกลุมของกองทุน ยกเวนความคุมครองกรณีใดบาง

A : บริษัทประกันภัยจะไมจายผลประโยชนตามขอยกเวนที่กรมธรรมประกันภัยกําหนด ในกรณีตอไปนี้

1. 1. โรคเรื้อรัง การบาดเจ็บหรือการเจ็บปวยที่ยังมิไดรักษาใหหายกอนวันทําสัญญาประกันภัย การตรวจรักษาภาวะที่เปนมาแตกําเนิด (Congenital) หรือปญหาดานพัฒนาการ

หรือโรคทางพันธุกรรม

2. 2. การตรวจรักษาหรือการผาตัดเพื่อเสริมสวย หรือการแกไขปญหาผิวพรรณ สิว ฝา กระ รังแค ผมรวงหรือการควบคุมนํ้าหนักตัว หรือการผาตัดอันมีลักษณะเลือกได เวนแต

เปนการตกแตงบาดแผล อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุที่ไดรับความคุมครอง

3. การตั้งครรภ แทงบุตร ทําแทง การคลอดบุตร โรคแทรกซอนจากการตั้งครรภ การแกไขปญหาการมีบุตรยาก (รวมถึงการสืบวิเคราะหและการรักษา) การทําหมันหรือการคุม

กําเนิด

4. โรคเอดส หรือกามโรคหรือโรคติดตอทางเพศสัมพันธ

5. การตรวจรักษา หรือการปองกัน การใชยา หรือสารตางๆ เพื่อชะลอการเสื่อมของวัย หรือ การใหฮอรโมนทดแทนในวัยใกลหมดหรือหมดระดู การเสื่อมสมรรถภาพทางเพศใน

หญิง หรือชาย การรักษาความผิดปกติทางเพศ และการแปลงเพศ

6. การตรวจสุขภาพทั่วไป การรองขอเขาอยูรักษาตัวในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาล เวชกรรม หรือรองขอการผาตัด การพักฟน หรือการพักเพื่อการฟนฟูหรือการรักษาโดยวิธี

ใหพักอยูเฉยๆ การตรวจวิเคราะหเพื่อหาสาเหตุใดๆ ที่ไมเกี่ยวของโดยตรงกับการเขารักษาในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาล เวชกรรม หรือคลินิก การตรวจวินิจฉัยการบาด

เจ็บหรือการเจ็บปวย การรักษาหรือตรวจวิเคราะหเพื่อสาเหตุ ซึ่งไมใชความจําเปนทางการแพทย หรือไมเปนมาตรฐานทางการแพทย

7. การตรวจรักษาความผิดปกติเกี่ยวกับสายตา การทําเลสิค คาใชจายสําหรับอุปกรณเพื่อชวยในการมองเห็นหรือการรักษาความผิดปกติของการมองเห็น

8. การตรวจรักษา หรือผาตัด เกี่ยวกับฟน หรือเหงือก การทําฟนปลอม การครอบฟน การรักษารากฟน อุดฟน การจัดฟน ขูดหินปูน ถอนฟน การใสรากฟนเทียม ยกเวนในกรณี

จําเปนอันเนื่องจากการบาดเจ็บโดยอุบัติเหตุ ทั้งนี้ไมรวมคาฟนปลอม การครอบฟนและการรักษารากฟนหรือใสรากเทียม

9. การรักษาหรือการบําบัดการติดยาเสพติดใหโทษ บุหรี่ สุรา หรือสารออกฤทธิ์ตอ จิตประสาท

10. การตรวจรักษา อาการ หรือโรคที่เกี่ยวเนื่องกับภาวะทางจิตใจ โรคทางจิตเวช หรือ ทางพฤติกรรมหรือความผิดปกติทางบุคลิกภาพ รวมถึงสภาวะสมาธิสั้น ออธิสซึม เครียด

ความผิดปกติของ การกิน หรือความวิตกกังวล

11. การตรวจรักษาที่ยังอยูในระหวางทดลอง การตรวจหรือการรักษาโรคหรืออาการหยุดหายใจขณะหลับ การตรวจหรือการรักษาความผิดปกติของการนอนหลับ การนอนกรน

12. การปลูกฝหรือการฉีดวัคซีนปองกันโรค ยกเวนการฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบาภายหลังการถูกสัตวทําราย และวัคซีนปองกันบาดทะยัก ภายหลังไดรับการบาดเจ็บ

13. การตรวจรักษาที่ไมใชแผนปจจุบัน รวมถึงแพทยทางเลือก

14. คาใชจายที่เกิดจากการตรวจรักษาพยาบาลที่ผูไดรับความคุมครอง ซึ่งเปนแพทยสั่งใหแกตัวเอง รวมทั้งคาใชจายที่เกิดจากการตรวจรักษาพยาบาลจากแพทย ผูซึ่งเปน บิดา

มารดา คูสมรส หรือบุตรของผูไดรับความคุมครอง

15. การฆาตัวตาย การพยายามฆาตัวตาย การทํารายรางกายตนเอง หรือการพยายามทํารายรางกายตนเองไมวาจะเปนการกระทําโดยตนเอง หรือยินยอมใหผูอื่นกระทําไมวาจะอยู

ในระหวางวิกลจริตหรือไมก็ตาม ทั้งนี้รวมถึงอุบัติเหตุจากการที่ผูไดรับความคุมครอง กิน ดื่ม หรือฉีดยาหรือสารมีพิษเขารางกาย การใชยาเกินกวาที่แพทยสั่ง

16. การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นจากการกระทําของผูไดรับความคุมครองขณะอยูภายใตฤทธิ์สุรา สารเสพติด หรือยาเสพติดใหโทษจนไมสามารถครองสติได

คําวา “ขณะอยูภายใตฤทธิ์สุรา” นั้น ในกรณีที่มี การตรวจเลือดใหถือเกณฑมีระดับแอลกอฮอลในเลือดตั้งแต 150 มิลลิกรัมเปอรเซ็นตขึ้นไป

17. การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นขณะที่ผูไดรับความคุมครองเขารวมทะเลาะวิวาทหรือมีสวนยั่วยุ ใหเกิดการทะเลาะวิวาท

18. การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นขณะที่ผูไดรับความคุมครองกออาชญากรรมที่มีความผิดสถานหนัก หรือขณะถูกจับกุม หรือหลบหนีการจับกุม

19. การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นขณะที่ผูไดรับความคุมครอง แขงรถหรือแขงเรือทุกชนิด แขงมา แขงสกีทุกชนิดรวมถึงเจตสกีดวย แขงสเก็ต ชกมวย โดดรม (เวนแตการโดดรมเพื่อรักษา

ชีวิต) ขณะกําลังขึ้นหรือกําลังลงหรือโดยสารอยูในบอลลูน หรือเครื่องรอน เลนบันจี้จั๊มพ ดํานํ้าที่ตองใชถังอากาศและเครื่องชวยหายใจใตนํ้า

20. การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นขณะที่ผูไดรับความคุมครองกําลังขึ้นหรือกําลังลง หรือขณะโดยสาร อยูในอากาศยานที่มิไดจดทะเบียนเพื่อบรรทุกผูโดยสาร และมิไดประกอบการโดยสาย

การบินพาณิชย

21. การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นขณะที่ผูไดรับความคุมครองขับขี่หรือปฏิบัติหนาที่เปนพนักงานประจําในอากาศยานใดๆ

22. การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นขณะผูไดรับความคุมครองปฏิบัติหนาที่เปนทหาร ตํารวจ หรืออาสาสมัคร และเขาปฏิบัติการในสงคราม หรือปราบปราม

23. สงคราม การรุกราน การกระทําที่มุงรายของศัตรูตางชาติ หรือการกระทําที่มุงรายคลายสงคราม ไมวาจะไดมีการประกาศสงครามหรือไมก็ตาม หรือสงครามกลางเมือง ซึ่งหมาย

ถึงสงครามระหวางชนที่อาศัยอยูในประเทศเดียวกัน การแข็งขอ การกบฏ การจลาจล การนัดหยุดงาน การกอความวุนวาย การปฏิวัติ การรัฐประหาร การประกาศกฎอัยการศึก

หรือเหตุการณใดๆ ซึ่งจะเปนเหตุใหมีการประกาศหรือคงไวซึ่งกฎอัยการศึก

24. การกอการราย

25. การแผรังสี หรือการแพรกัมมันตภาพรังสีจากเชื้อเพลิงนิวเคลียร หรือจากกากนิวเคลียรใดๆ อันเนื่องมาจากการเผาไหมของเชื้อเพลิงนิวเคลียร และจากกรรมวิธีใดๆ แหงการ

แตกแยกตัวทางนิวเคลียรซึ่งดําเนินติดตอไปดวยตัวเอง

26. การระเบิดของกัมมันตภาพรังสี หรือสวนประกอบของนิวเคลียร หรือวัตถุอันตรายอื่นใดที่อาจเกิดการระเบิดในกระบวนการนิวเคลียรได

กองทุนเปดกรุงไทย ยกกําลังสุข(ภาพ) 

Krung Thai Happy Health
KTHH 

กองทุนเปดกรุงไทย ยกกําลังสุข(ภาพ) 

Krung Thai Happy Health
KTHH 

กองทุนเปดกรุงไทย ยกกําลังสุข(ภาพ) 

Krung Thai Happy Health
KTHH 

ผูลงทุนสามารถศึกษาเครื่องมือบริหาร

ความเสี่ยงดานสภาพคลองไดในหนังสือชี้

ชวนฉบับเต็ม



บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน)

(แบบ 1231)

หนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญ Factsheet

ขอมูล ณ วันที่ 31 มี.ค. 2566

ประเภทกองทุนรวม / กลุ มกองทุนรวม

กองทุนรวมผสม,กองทุนที่มีนโยบายลงทุนในกองทุนรวมภายใต บลจ.เดียวกัน,กองทุนรวมหนวย

ลงทุน (Fund of Funds)

กลุม Aggressive Allocation

นโยบายและกลยุทธการลงทุน

กองทุนจะลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมทั้งในและตางประเทศ ตั้งแต 2 กองทุนขึ้นไป โดย

เฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวา 80% ของ NAV โดยกองทุนปลายทางจะลงทุนทั้งในตราสารทุน

ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ทรัพยสินทางเลือก ทั้งนี้ จะลงทุนในกองทุนใดกองทุนหนึ่งโดย

เฉลี่ยในรอบปบัญชีไมเกิน 79% ของ NAV

กองทุนอาจลงทุนในหรือมีไวซึ่งสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivatives) เพื่อลดความเสี่ยง (Hedging)

เพื่อเปนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management)

มุงหวังใหผลประกอบการสูงกวาดัชนีชี้วัด (active management)

ผลการดําเนินงานและดัชนีชี้วัดยอนหลัง 5 ปปฏิทิน (%ตอป)

ผลการดําเนินงานยอนหลังแบบปกหมุด

YTD 3 เด ือน 6 เด ือน 1 ป*

กองทุน 0.78 0.78 2.09 9.41

ดัชนีชี ้ว ัด 1.49 1.49 3.25 2.71

คาเฉลี ่ยในกลุ มเดียวกัน 1.83 1.83 2.07 5.70

ความผันผวนกองทุน 6.29 6.29 7.21 8.32

ความผันผวนดัชนีชี ้ว ัด 6.44 6.44 7.53 8.23

3 ป* 5 ป* 10 ป* ตั ้งแตจัดตั ้ง*

กองทุน 1.75

ดัชนีชี ้ว ัด 7.17

คาเฉลี ่ยในกลุ มเดียวกัน

ความผันผวนกองทุน 8.41

ความผันผวนดัชนีชี ้ว ัด 7.65

หมายเหตุ : * % ตอป

ตํ่า สูง

หนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม

www.ktam.co.th

ระดับความเสี ่ยง

เสี่ยงปานกลางคอนขางสูง

กองทุนรวมผสม ที่มี net exposure ไดทั้งในตราสารทุน ตราสารหนี้

หรือทรัพยสินทางเลือก

ขอมูลกองทุนรวม

วันจดทะเบียนกองทุน 24/08/63

วันเริ ่มตน class N/A

นโยบายการจายเง ินปนผล มี

อายุกองทุน ไมก ําหนดอายุโครงการ

ผู จัดการกองทุนรวม

นาย สมชัย อมรธรรม ตั ้งแต 24/08/63

นาง ณิธาวัลย อิศรเสนา ณ อยุธยา ตั ้งแต 21/11/65

ดัชนีชี ้วัด

1. ดัชนี Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate TR

Index Value Hedge USD(5%) และ

2. ดัชนี FTSE EPRA/NAREIT Developed Total Return Index

Net (USD)(5%) และ

3. ดัชนี LBMA Gold Price AM (USD)(5%) และ

4. ดัชนี PF and REIT TRI (5%) และ

5. ดัชนี SET TRI(30%) และ

6. ดัชนี All World Index–TR Net of Tax(USD)(30%) และ

7. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market

อายุ 1-3 ป THAIBMA(20%) *ขอ 1-3 และ ขอ 6 ปรับดวยอัตรา

แลกเปลี่ยนเมื่อเทียบกับคาสกุลเงินบาท ณ วันคํานวณผล

ตอบแทน

คําเตือน
การลงทุนในกองทุนรวมไมใชการฝากเงิน

ผลการดําเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผล

การดําเนินงานในอนาคต

การเขารวมตอตานทุจริต : ไดรับการรับรองจาก CAC

การซื้อหนวยลงทุน การขายคืนหนวยลงทุน

วันทําการซื ้อ : ทุกวันทําการซื ้อขาย วันทําการขายคืน : ทุกวันทําการซื ้อขาย

เวลาทําการ : 8:30  15:30 เวลาทําการ : สงคําสั ่งลวงหนาระหวางวันที ่ 16

20 ของทุกเดือน ตั ้งแตเวลาเริ ่มเปดทําการถึง

15.30 น. และกําหนดใหวันที ่ 21 ของทุกเดือน

เปนวันทําการรับซื ้อคืนหนวยลงทุน

การซื ้อครั ้งแรกขั ้นตํ ่า : 50,000 บาท การขายคืนขั ้นตํ ่า : 0.00 บาท

การซื ้อครั ้งถัดไปขั ้นตํ ่า : 1,000 บาท ยอดคงเหลือขั ้นตํ ่า : 0.00 บาท

ระยะเวลาการรับเง ินคาขายคืน : T+5 คือ5 วัน

ทําการนับจากวันคํานวณ NAV

หมายเหตุ : โดยทั่วไปจะไดรับเงินคาขายคืน T+5 วันทําการหลังจากวันทําการขายคืน

คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ตอปของ NAV)

คาธรรมเน ียม สูงสุดไมเก ิน เก ็บจร ิง

การจัดการ 3.21 1.07

รวมคาใชจาย 8.56 1.78

หมายเหตุ : *เปนอัตราที่รวมภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทํานองเดียวกัน **รวมคา

ใชจาย (เก็บจริง) เปนของรอบปบัญชีผานมา ไดรวมคาธรรมเนียมการจัดการ โดยไมเรียกเก็บคาธรรม

เนียมซํ้าซอนกับกองทุนปลายทางกรณีลงทุนในกองทุนภายใตการจัดการเดียวกัน เรียบรอยแลว ***คา

ธรรมเนียมการจัดการขางตนเปนอัตราที่บริษัทจัดการกําหนด โดยหากกองทุนลงทุนในหนวยลงทุน

ของกองทุนรวมภายใตการจัดการเดียวกัน (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะไมเรียกเก็บคาธรรมเนียม

การจัดการซํ้าซอนกับกองทุนปลายทาง

คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผูถือหนวย (% ของมูลคาซื้อขาย)

คาธรรมเน ียม สูงสุดไมเก ิน เก ็บจร ิง

การขาย 3.21 1.00

การรับซื ้อคืน 3.21 ยังไม เร ียกเก ็บ

การสับเปลี ่ยนหนวยลงทุนเขา 3.21 1.00

การสับเปลี ่ยนหนวยลงทุนออก 3.21 ยังไม เร ียกเก ็บ

การโอนหนวย ดูหมายเหตุเพิ ่มเติม ดูหมายเหตุเพิ ่มเติม

หมายเหตุ : *คาธรรมเนียมขางตนเปนอัตราที่รวมภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดใน

ทํานองเดียวกัน **คาธรรมเนียมการโอนหนวย ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ ***หากกองทุนลงทุนใน

หนวยลงทุนของกองทุนรวมภายใตบริษัทจัดการเดียวกัน (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะไมเรียกเก็บ

คาธรรมเนียมการขาย และ/หรือ คาธรรมเนียมการรับซื้อคืนซํ้าซอนกับกองทุนปลายทาง

ขอมูลเชิงสถิติ

Maximum Drawdown 18.22 %

Recovering Period N/A

FX Hedging N/A

อัตราสวนหมุนเวียนการลงทุน 0.72 เทา

สัดสวนประเภททรัพยสินที ่ลงทุน

ทรัพยสิน % NAV

หนวยลงทุน ตราสารทุน 69.37

หนวยลงทุน ตราสารหนี ้ 20.21

หนวยลงทุนในทรัสตเพื ่อการลงทุนอสังหาริมทรัพย 2.35

หนวยลงทุน ทรัพยสินทางเลือก 2.24

สินทรัพยและหนี ้ส ินอื ่นๆ 2.17

เง ินฝากธนาคาร 2.01

หนวยลงทุนในกองทุนรวมโครงสรางพื ้นฐาน 1.52

หนวยลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย 0.10

ประเภทหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื ่นตามที ่ส ํานักงาน

กําหนด
0.03

หมายเหตุ :

ทรัพยสินที่ลงทุน 5 อันดับแรก

ทรัพยสิน % NAV

กองทุนเปดเคแทม โกลบอล อิควิตี ้ พาสซีฟ ฟนด  A 17.96

กองทุนเปดเคแทม ไชนา เอแชร อิควิตี ้ ฟนด (ชนิดสะสมมูลคา) 12.68

กองทุนเปดกรุงไทยตราสารหนี ้ พลัสA 11.03

กองทุนเปดกรุงไทยหุ นทุนปนผล 8.66

กองทุนเปดกรุงไทย สมารท อิควิตี ้ ฟนด 8.64

หมายเหตุ :

ขอมูลสิทธิประโยชนการประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ

ขอมูลสิทธิประโยชนการประกันสุขภาพและอุบัติเหตุกลุม

สําหรับผูถือหนวยลงทุน กองทุนเปดกรุงไทย ยกกําลังสุข(ภาพ) ของบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน)

ผูถือหนวยลงทุน กองทุนเปดกรุงไทย ยกกําลังสุข(ภาพ) จะไดรับความคุมครองสุขภาพและอุบัติเหตุกลุมตามที่กรมธรรมกําหนด ดังนี้

1. คุณสมบัติของผูมีสิทธิเอาประกันภัย

เปนบุคคลธรรมดา

ตองมีอายุระหวาง 15-65 ปบริบูรณ สุขภาพแข็งแรง ไมมีสวนใดสวนหนึ่งพิการหรือวิกลจริต ณ วันที่กรมธรรมมีผลบังคับ (หรือเปนไปตามเงื่อนไขที่บริษัทจัดการกําหนด)

เปนบุคคลที่บริษัทประกันถือวามีสุขภาพสมบูรณแข็งแรง โดยสิทธิความคุมครองจะมีผลเมื่อไดรับการอนุมัติ การรับประกันภัยจากบริษัทประกันภัย

ไมคุมครองโรคเรื้อรังที่เปนมากอนการทําประกัน

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติ และเงื่อนไขของผูมีสิทธิเอาประกันภัยตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงและรักษาผลประโยชนของผูถือหนวยลงทุนเปน

สําคัญ รวมถึงรักษาผลประโยชนของกองทุนรวม โดยจะไมถือวาเปนการดําเนินการที่ผิดไปจากรายละเอียดโครงการ และถือวาไดรับมติจากผูถือหนวยลงทุนแลว โดยบริษัทจัดการ

จะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนาไมนอยกวา 7 วัน โดยจะเปดเผยในเว็บไซตของบริษัทจัดการ

2. ความคุมครอง

ในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนเปนผูมีสิทธิเอาประกันภัย ผูถือหนวยลงทุนจะไดรับความคุมครองนับตั้งแตวันที่กรมธรรมประกันภัยมี ผลบังคับ หรือนับตั้งแตวันที่ไดรับการอนุมัติการรับ

ประกันภัยจากบริษัทประกันภัย และสิ้นสุดความคุมครอง ในกรณี ใดกรณีหนึ่ง ดังตอไปนี้

เมื่อกรมธรรมสิ้นสุดผลบังคับ

เมื่อผูถือหนวยลงทุนพนสภาพการเปนผูถือหนวยลงทุนของกองทุน

เมื่อผูถือหนวยลงทุนเสียชีวิต

เมื่อผูถือหนวยลงทุนมีอายุเกินกวาอายุสูงสุดที่กําหนดไวขางตน

เมื่อผูถือหนวยลงทุนมีจํานวนเงินลงทุนไมเปนไปเกณฑที่กําหนดในหนังสือชี้ชวน

เมื่อผูถือหนวยลงทุนขาดคุณสมบัติขอใดขอหนึ่งของคุณสมบัติของผูมีสิทธิเอาประกันภัยตามขอ 1

ทั้งนี้ การสิ้นสุดความคุมครอง ใหเปนไปตามเงื่อนไขตามปกรมธรรมหรือตามรอบระยะเวลาที่บริษัทประกันกําหนด

3. ผูถือหนวยลงทุนที่มีสิทธิเอาประกันภัยจะไดรับความคุมครองดานประกันสุขภาพและอุบัติเหตุกลุมโดยมีรายละเอียดเงื่อนไขและความคุมครองตามกรมธรรมประกันภัยกําหนด

4. ผูถือหนวยลงทุนจะตองยินยอมเปดเผยขอมูลสวนบุคคล อาทิเชน ชื่อ-นามสกุล ที่อยู ขอมูลดานสุขภาพ ของผูถือหนวยลงทุน หรือขอมูลอื่นใดที่เปนตามที่บริษัทประกันกําหนด ทั้งนี้

หากบริษัทจัดการไมไดรับการเปดเผยขอมูลใดๆ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธการไดรับความคุมครองตามกรมธรรมประกันชีวิตและสุขภาพดังกลาว

สิทธิประโยชนของผูถือหนวยลงทุนที่ไดรับตามกรมธรรมดังกลาว กองทุนไดจัดใหมีความคุมครองดานประกันสุขภาพและอุบัติเหตุกลุมสําหรับผูถือหนวยลงทุนเพื่อเปนประโยชนใน

ดานการเสริมสรางความมั่นคงของชีวิตและสุขภาพ ทั้งนี้ เมื่อใดก็ตาม หลังจากที่กองทุนมีอายุครบ 1 ป นับจากวันที่จดทะเบียนกองทรัพยสินเปนกองทุนรวม หากบริษัทจัดการเห็นวา

จะไมเกิดประโยชนโดยรวมตอผูลงทุน หรือมีผลกระทบตอกองทุนรวมในอนาคต หรือคาธรรมเนียมหรือคาใชจายในการชําระเบี้ยประกันเพิ่มสูงขึ้นมากจนสงผลกระทบตอกองทุน

อยางมีนัยสําคัญ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง หรือเพิ่มเติมเงื่อนไขของสิทธิประโยชนความคุมครอง เงื่อนไขกรมธรรม บริษัทประกันภัย หรือเงื่อนไขใด

ตามหลักเกณฑที่กฎหมายกําหนด รวมถึงยกเลิกสิทธิประโยชนความคุมครองดานสุขภาพและอุบัติเหตุโดยถือวาไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนแลว หรือพิจารณายกเลิก

กองทุน โดยบริษัทจัดการจะแจงให    ผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนาไมนอยกวา 30 วัน โดยในชวงเวลาดังกลาวจะครอบคลุมระยะเวลาการเปดรับคําสั่งซื้อคืนหนวยลงทุนอยางนอย 1

ครั้ง และในการรับซื้อคืนในชวงเวลาดังกลาว บริษัทจัดการจะเปดใหผูถือหนวยลงทุนสามารถขายคืนหนวยลงทุนโดยไมคิดคาธรรมเนียมการรับซื้อคืนหนวยลงทุน (Exit without fee)

เง ื ่อนไขวันเริ ่มความคุ มครอง

วันเริ่มความคุมครอง หมายถึง วันที่กรมธรรมประกันภัยมีผลบังคับ และวันที่บริษัทประกันภัยอนุมัติใหความคุมครองหรือเปลี่ยนแปลงแผนความคุมครอง ใหกับผูถือหนวยลงทุน

เงื่อนไขวันเริ่มความคุมครอง

หากซื้อภายในวันที่ 21 กอนเวลา 15.30 น. ของเดือนนั้นๆ วันไดรับสิทธิ์ความคุมครอง คือ วันที่ 1 ของเดือนถัดจากเดือนที่ลงทุน เชน ซื้อหนวยลงทุนวันที่ 18 สิงหาคม 2563

วันที่ไดรับสิทธิ์ความคุมครอง คือ วันที่ 1 ของเดือนถัดจากเดือนที่ลงทุน (วันที่ 1 กันยายน 2563)

หากซื้อหลังจากวันที่ 21 วันไดรับสิทธิ์ความคุมครอง คือ วันที่ 1 ของเดือนนับถัดจากเดือนที่ลงทุนไปอีก 2 เดือน เชน ซื้อหนวยลงทุนวันที่ 25 สิงหาคม 2563 วันไดรับสิทธิ์

ความคุมครอง คือ วันที่ 1 ของเดือนนับถัดจากเดือนที่ลงทุนไป อีก 2 เดือน (วันที่ 1 ตุลาคม 2563)

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงวันเริ่มความคุมครอง โดยจะไมถือวาเปนการดําเนินการที่ผิดไปจากรายละเอียดโครงการ และถือวาไดรับมติจากผูถือ

หนวยลงทุนแลว โดยบริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนาไมนอยกวา 7 วัน โดยจะเปดเผยในเว็บไซตของบริษัทจัดการ เวนแตกรณีที่เกิดจากปจจัยที่ควบคุมไมได

หรือกรณีจําเปนและสมควร บริษัทจัดการจะแจงการเปลี่ยนแปลงดังกลาวโดยทันที

ระยะเวลาความคุมครอง คือ วันที่กรมธรรมประกันภัยมีผลบังคับ หรือวันเริ่มความคุมครองแลวแตกรณี ถึงวันสิ้นสุดความคุมครองซึ่งจะไมเกินวันที่กรมธรรมยังใหความคุมครองอยู

คําถามคําตอบ

Q : ใครเปนผูรับประกันภัยใหกับ กองทุนเปดกรุงไทย ยกกําลังสุข(ภาพ) ในปจจุบัน

A : บริษัท ทิพยประกันภัย จํากัด (มหาชน)

Q : ใครจะไดรับความคุมครองประกันสุขภาพและอุบัติเหตุกลุมบาง

A : ผูมีสิทธิไดรับความคุมครองประกันสุขภาพและอุบัติเหตุกลุม คือ

เปนบุคคลธรรมดา

เปนผูถือหนวยลงทุนที่อยูในทะเบียนรายชื่อผูถือหนวยลงทุนโดยมีมูลคาเงินลงทุนตั้งแต 50,000 บาทขึ้นไป หรือ จํานวนอื่นใดที่บริษัทจัดการจะเปลี่ยนแปลงในอนาคต โดย

บริษัทจัดการจะพิจารณามูลคาเงินลงทุนตามเลขที่บัตรประชาชนของผูถือหนวยลงทุน

ตองมีอายุระหวาง 15-65 ปบริบูรณ สุขภาพแข็งแรง ไมมีสวนใดสวนหนึ่งพิการหรือวิกลจริต ณ วันที่กรมธรรมมีผลบังคับ (หรือเปนไปตามเงื่อนไขที่บริษัทจัดการกําหนด)

เปนบุคคลที่บริษัทประกันภัยถือวามีสุขภาพสมบูรณแข็งแรง โดยสิทธิความคุมครองจะมีผลเมื่อไดรับการอนุมัติ การรับประกันภัยจากบริษัทประกันภัย

ไมคุมครองโรคเรื้อรังที่เปนมากอนการทําประกันภัย

กรณีบริษัทประกันภัยไมอนุมัติการรับประกันภัยให ผูถือหนวยลงทุนจะไมไดรับทั้งแผนประกันสุขภาพและอุบัติเหตุกลุม

หมายเหตุ: กรณีบริษัทประกันภัยไมอนุมัติการรับประกันภัย และผูถือหนวยลงทุนไมประสงคจะลงทุนในกองทุน ผูถือหนวยลงทุนสามารถทํารายการขายคืนไดตามรอบการขายคืน

หนวยลงทุนที่กําหนดไว โดยผูถือหนวยลงทุนจะไดรับมูลคาหนวยลงทุน (NAV) ตามราคาขายคืน ณ วันที่ทํารายการ

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติ และเงื่อนไขของผูมีสิทธิเอาประกันภัยตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงและรักษาผลประโยชนของผูถือหนวยลงทุนเปน

สําคัญ รวมถึงรักษาผลประโยชนของกองทุนรวม โดยจะไมถือวาเปนการดําเนินการที่ผิดไปจากรายละเอียดโครงการ และถือวาไดรับมติจากผูถือหนวยลงทุนแลว โดยบริษัทจัดการ

จะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนาไมนอยกวา 7 วัน โดยจะเปดเผยในเว็บไซตของบริษัทจัดการ

Q : ผูถือหนวยลงทุนจะไดรับความคุมครองเมื่อไร

A : ผูถือหนวยลงทุนจะไดรับความคุมครองประกันสุขภาพและอุบัติเหตุกลุมตามกรณีดังตอไปนี้ กรณีซื้อหนวยลงทุน ณ วัน IPO และมูลคาเงินลงทุนเปนไปตามเงื่อนไขที่กําหนด จะได

รับความคุมครองตั้งแตวันที่ 1 ของ เดือนถัดจากเดือนที่จดทะเบียนกองทุนเปนตนไป ตัวอยางวันที่เริ่มสิทธิความคุมครอง 

ตัวอยาง

กรณีที ่ซื ้อหนวยลงทุนชวง IPO

กรณีที ่ซื ้อหนวยลงทุนภายหลัง IPO ผูถือหนวยสามารถซื้อ/ สับเปลี่ยนเขาไดทุกวันทําการ - กรณีผูถือหนวยลงทุนทํารายการซื้อภายในวันที่ 21 กอนเวลา 15.30 น. ของเดือนนั้น ๆ

วันไดรับสิทธิคุมครอง คือ วันที่ 1 ของเดือนถัดจากเดือนที่ลงทุน

กรณีผูถือหนวยลงทุนทํารายการซื้อภายหลังวันที่ 21 ของเดือนนั้น ๆ วันไดรับสิทธิคุมครอง คือ วันที่ 1 ของ 2 เดือนถัดจากเดือนที่ลงทุน

กรณีการสิ ้นสุดความคุ มครอง จะเกิดขึ้น ณ วันที่ไดรับการยืนยันจากกองทุนเปดกรุงไทย ยกกําลังสุข(ภาพ) ในกรณีผูถือหนวยลงทุนขายคืนหนวยลงทุนทั้งหมด หรือมูลคาเงินลงทุน

คงเหลือตํ่ากวา 50,000 บาท* (มูลคาเงินลงทุนคงเหลือ หมายถึง มูลคาเงินลงทุนพิจารณาจากตนทุนสะสมของเงินลงทุนของผูถือหนวยลงทุน เมื่อรวมกันแลวแลวตองไมตํ่ากวา

50,000 บาท โดยไมคํานึงถึงผลกําไรหรือขาดทุนของมูลคา NAV ที่เปลี่ยนแปลงไป)  การไดรับความคุมครองตามสิทธิประโยชนจะกระทําไดจนถึงวันสุดทายของเดือนที่มีการขายคืน

หนวยลงทุน ดังนั้น วันสิ้นสุดความคุมครองจะเปนวันแรกของเดือนถัดไป ตั้งแตเวลา 0.00 น. ตามรอบระยะเวลาที่บริษัทประกันภัยกําหนด หรือการสิ้นสุดขอตกลงการคุมครองประกัน

สุขภาพและอุบัติเหตุกลุม ระหวาง กองทุนเปดกรุงไทย ยกกําลังสุข(ภาพ) กับบริษัทประกันภัย

มูลคาเงินลงทุนคงเหลือ = มูลคาเงินที่ผูถือหนวยซื้อ/สับเปลี่ยนเขากองทุน – มูลคาเงินที่ผูถือหนวยขาย/สับเปลี่ยนออกจากกองทุน

Q : ผูถือหนวยลงทุนจะไดรับความคุมครองประกันสุขภาพและอุบัติเหตุกลุมเปนจํานวนเงินเทาไหร

A: ความคุมครองสุขภาพที่ผูถือหนวยลงทุนจะไดรับ คือ ความคุมครองคารักษาพยาบาลตามแผนความคุมครอง ซึ่งมีทั้งหมด 6 แผน แผนประกันสุขภาพ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผูถือหนวยลงทุนจะตองลงทุนตั้งแต 50,000 บาทขึ้นไป โดยมูลคาเงินลงทุนที่ผูถือหนวยลงทุนจะไดรับความคุมครองตามแผนการลงทุนในแตละแผนนั้น จะพิจารณาจากตนทุนสะสม

ของเงินลงทุนของผูถือหนวยลงทุน แตเมื่อรวมกันแลวตองไมตํ่ากวา 50,000 บาท โดยไมคํานึงถึงผลกําไรหรือขาดทุนของมูลคา NAV ที่เปลี่ยนแปลงไป 

ตัวอยาง  (ขยายความ)

นาย ก. ลงทุนในกองทุนเปดกรุงไทย ยกกําลังสุข(ภาพ) ครั้งแรก 100,000 บาท

- นาย ก. จะไดรับความคุมครองในแผนที่ 1

- ตอมา นาย ก. ลงทุนเพิ่ม 1,000,000 บาท ความคุมครองจะเปลี่ยนจากแผนที่ 1 เปนแผนที่ 3

ทั้งนี้ ความคุมครองตามทั้ง 6 แผน จะคํานวณจากจํานวนเงินลงทุนที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง

กรณีที่ผูถือหนวยมีมูลคาเงินลงทุนตั้งแต 50,000 บาท ขึ้นไป แตไมไดรับการอนุมัติใหเอาประกันได ผูถือหนวยลงทุนจะไมไดรับแผนความคุมครองประกันสุขภาพและอุบัติเหตุกลุม

ใดๆ เลย

หมายเหตุ: กรณีบริษัทประกันภัยไมอนุมัติการรับประกันภัย และผูถือหนวยลงทุนไมประสงคจะลงทุนในกองทุนเปดกรุงไทย ยกกําลังสุข(ภาพ) ผูถือหนวยลงทุนสามารถทํารายการขาย

คืนไดตามรอบการขายคืนหนวยลงทุนที่กําหนดไว โดยผูถือหนวยลงทุนจะไดรับมูลคาหนวยลงทุน (NAV) ตามราคาขายคืน ณ วันที่ทํารายการ

ตัวอยางวิธ ีพิจารณาแผนความคุ มครองกรมธรรมที ่ผ ู ถ ือหนวยลงทุนจะไดร ับ

แผนความคุ มครองกรมธรรมที ่ผ ู ถ ือหนวยลงทุนจะไดร ับตองสอดคลองกับตนทุนสะสมของมูลคาเง ินลงทุนคงเหลือ

ตัวอยางที ่1

การไดรับผลประโยชนวาจะไดรับสิทธิ์ตามแผนไหน จะพิจารณาจากมูลคาเงินลงทุนคงเหลือ (ไมนับรวมผลกําไรขาดทุนของ NAV ที่เปลี่ยนแปลงไป) ของการลงทุนที่ผานมา ดังนั้น ผูถือ

หนวยลงทุนจะยังคงไดรับผลประโยชนตามแผนการลงทุน แมวามูลคา NAV ตอหนวย จะลดลงจนทําใหมูลคาทรัพยสินรวมลดลงไปตํ่ากวายอดที่ลงทุนมา แตจะถือวามูลคาเงินลงทุนยัง

คงเปนไปตามที่กําหนดก็จะยังคงไดรับผลประโยชนอยู

* มูลคาเงินลงทุนคงเหลือ = มูลคาเงินที่ผูถือหนวยซื้อ/สับเปลี่ยนเขากองทุน – มูลคาเงินที่ผูถือหนวยขาย/สับเปลี่ยนออกจากกองทุน โดยพิจารณาจากยอดสั่งซื้อหรือขายคืนตาม

ตารางดังนั ้น ตามตารางดังกลาวขางตน จากการทํารายการครั้งที่ 4 ผูถือหนวยลงทุนจะไดรับแผนประกันสุขภาพในแผนที ่ 1

ตัวอยางที ่2

กรณีที่ผูถือหนวยลงทุนมีการไถถอนหนวยลงทุน (ขายหรือสับเปลี่ยนออก) จนเปนเหตุใหมูลคาเงินลงทุนคงเหลือลดลงตํ่ากวา 50,000 บาท ซึ่งเปนไปตามที่กําหนดไวในโครงการ

บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื้อคืนหนวยลงทุนที่เหลืออยูทั้งหมดของผูถือหนวยลงทุน ในคราวเดียวกัน

* มูลคาเงินลงทุนคงเหลือ = มูลคาเงินที่ผูถือหนวยซื้อ/สับเปลี่ยนเขากองทุน – มูลคาเงินที่ผูถือหนวยขาย/สับเปลี่ยนออกจากกองทุน โดยพิจารณาจากยอดสั่งซื้อหรือขายคืนตามตาราง 

ดังนั ้น ตามตารางดังกลาวขางตน จากการทํารายการครงที่ 2 เมื่อมูลคาเงินลงทุนคงเหลือจากการขายคืนตํ่ากวา 50,000 บาท บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื้อคืนหนวยลงทุนที่เหลือ

อยูทั้งจํานวนของผูถือหนวยลงทุนไปในคราวเดียวกัน

ตัวอยางที ่3

การปรับแผนการลงทุนตามมูลคาเงินลงทุน เมื่อมีการสั่งซื้อ หรือ ขายคืน ตามรอบการลงทุนในแตละครั้ง 

* มูลคาเงินลงทุนคงเหลือ = มูลคาเงินที่ผูถือหนวยซื้อ/สับเปลี่ยนเขากองทุน – มูลคาเงินที่ผูถือหนวยขาย/สับเปลี่ยนออกจากกองทุน โดยพิจารณาจากยอดสั่งซื้อหรือขายคืนตามตาราง

ดังนั ้น ตามตารางดังกลาวขางตน จากการทํารายการขายคืนในครั้งที่ 4 ผูถือหนวยลงทุนจะถูกปรับลดแผนประกันสุขภาพเปนแผนที ่  3

ตัวอยางที ่ 4

การปรับแผนการลงทุนตามมูลคาเงินลงทุน เมื่อมีการสั่งซื้อ หรือ ขายคืน ตามรอบการลงทุนในแตละครั้ง

มูลคาเงินลงทุนคงเหลือ = มูลคาเงินที่ผูถือหนวยซื้อ/สับเปลี่ยนเขากองทุน – มูลคาเงินที่ผูถือหนวยขาย/สับเปลี่ยนออกจากกองทุน โดยพิจารณาจากยอดสั่งซื้อหรือขายคืนตามตาราง

ดังนั ้น ตามตารางดังกลาวขางตน จากการทํารายการขายคืนในครั้งที่ 2 ผูถือหนวยลงทุนจะถูกปรับลดแผนประกันสุขภาพเปนแผนที ่ 1

Q : ผูถือหนวยลงทุนสามารถเปลี่ยนแปลงแผนความคุมครองประกันสุขภาพและอุบัติเหตุกลุมไดหรือไม

A : ผูถือหนวยลงทุนสามารถเปลี่ยนแปลงแผนความคุมครองไดตามมูลคาเงินลงทุนที่เปลี่ยนแปลงไป

- ในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนซื้อหนวยลงทุนหรือขายหนวยลงทุน บริษัทจัดการจะแจงขอมูลของผูถือหนวยลงทุนไปยังบริษัทประกันภัยเพื่อดําเนินการปรับปรุงแผนความคุมครอง

สุขภาพของผูถือหนวยลงทุนตามรอบระยะเวลาที่บริษัทจัดการกําหนด เชน ตั้งแตวันที่ 1 ของเดือนถัดไป

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงวันเริ่มความคุมครอง โดยจะไมถือวาเปนการดําเนินการที่ผิดไปจากรายละเอียดโครงการ และถือวาไดรับมติจากผูถือ

หนวยลงทุนแลว โดยบริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนาไมนอยกวา 7 วัน โดยจะเปดเผยในเว็บไซตของบริษัทจัดการ เวนแตกรณีที่เกิดจากปจจัยที่ควบคุมไมได

หรือกรณีจําเปนและสมควร บริษัทจัดการจะแจงการเปลี่ยนแปลงดังกลาวโดยทันที

- หากกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนซื้อหรือสับเปลี่ยนเขากองทุนฯ ซึ่งเปนไปตามเกณฑทําใหมีการปรับแผนที่ไดรับความคุมครองเพิ่มขึ้น      ผูถือหนวยลงทุนจะไดรับความคุมครองในแผนที่

สูงกวาเมื่อบริษัทประกันภัยไดอนุมัติรับประกันภัย โดยมีเงื่อนไขความคุมครองตามที่บริษัทประกันภัยกําหนด

- กรณีผูถือหนวยลงทุนสิ้นสุดสมาชิกภาพและกลับเขามาใหม ผูถือหนวยลงทุนจะไดรับความคุมครองเมื่อบริษัทประกันภัยไดอนุมัติใหเอาประกันภัยได

ทั้งนี้ ผูถือหนวยลงทุนที่ซื้อหรือสับเปลี่ยนเขากองทุนฯ และไดรับแผนความคุมครองที่สูงขึ้น ผูถือหนวยลงทุนจะไดรับความคุมครองตามแผนใหม เมื่อบริษัทประกันภัยไดอนุมัติรับ

ประกันภัย โดยมีเงื่อนไขความคุมครองตามที่บริษัทประกันภัยกําหนด

กรณีที่ผูถือหนวยลงทุนมีความคุมครองเดิมอยูแลว จะไมมีเงื่อนไขระยะเวลารอคอยดังกลาว

Q : ผูถือหนวยลงทุนที่ขายคืนหนวยลงทุนไปแลว สามารถกลับมาซื้อหนวยลงทุนอีกไดหรือไม ความคุมครองจะเปนอยางไร

A : กรณีที่ผูถือหนวยลงทุนเคยไดรับความคุมครองภายใตกรมธรรมเดิม เมื่อกลับมาถือกองทุนและไดรับความคุมครองอีกครั้ง บริษัท ฯ ไมนําเงื่อนไข (Pre-existing) มาปฏิเสธการ

จายคาสินไหมทดแทน

Q : แผนความคุมครองที่ผูถือหนวยลงทุนจะไดรับคํานวณอยางไร ในกรณีที่มีบัญชีผูถือหนวยลงทุนหลายบัญชี หรือถือหนวยลงทุนของตัวแทนสนับสนุนฯที่แตกตางกัน

A : การคํานวณวงเงินคุมครองจะพิจารณาหนวยลงทุนตามเลขที่บัตรประชาชนของผูถือหนวยลงทุน เชน กรณีที่ผูถือหนวยลงทุนมีการลงทุนในกองทุนเปดกรุงไทย ยกกําลังสุข(ภาพ)

มากกวา 1 เลขที่ผูถือหนวยลงทุน หรือถือหนวยลงทุนของตัวแทนสนับสนุนฯที่แตกตางกัน บริษัทประกันจะนับมูลคาเงินลงทุน เพื่อจะนํามาคิดแผนประกันตามหมายเลขบัตรประชาชน

นั้นๆ ยกตัวอยางเชน

นาย ก. ลงทุนในกองทุนเปดกรุงไทย ยกกําลังสุข(ภาพ) เลขที่ผูถือหนวยลงทุน 5888 จากตัวแทนสนับสนุนฯ A สาขา A จํานวน 500,000 บาท

นาย ก. ลงทุนในกองทุนเปดกรุงไทย ยกกําลังสุข(ภาพ) เลขที่ผูถือหนวยลงทุน 5999 จากตัวแทนสนับสนุนฯ A สาขา B จํานวน 1,000,000 บาท

นาก ก. ลงทุนในกองทุนเปดกรุงไทย ยกกําลังสุข(ภาพ) เลขที่ผูถือหนวยลงทุน 1234 จากตัวแทนสนับสนุนฯ B จํานวน 3,500,000 บาท

บริษัทประกันจะใหความคุมครองนาย ก. ตามแผน 5 ซึ่งคํานวณจากจํานวนเงินลงทุนรวม = 500,000+1,000,000 +3,500,000 = 5,000,000 บาท

แตหากในอนาคต นาย ก. ซื้อหนวยลงทุนเพิ่มอีก 10 ลานบาท รวมเปน 15 ลานบาท นาย ก. จะไดรับสิทธิ์ความคุมครองแผนสูงสุดคือ แผน 6 เทานั้น

กรณีผูถือหนวยลงทุนหลายบัญชี หรือถือหนวยลงทุนของตัวแทนสนับสนุนฯที่แตกตางกัน และมีขอมูลสวนตัวที่ไมตรงกัน เชน ชื่อ-นามสกุล (กรณีมีการเปลี่ยนแปลง) ที่อยูที่ติดตอได

เปนตน บริษัทจัดการจะดําเนินการสงใหกับบริษัทประกัน โดยพิจารณาตามเงื่อนไขดังนี้

1. 1. พิจารณาจากยอดเงินลงทุนสูงสุด

2. 2. หากมียอดเงินลงทุนเทากัน จะพิจารณาจากวันที ่ผ ู ถ ือหนวยลงทุนในกองทุนเปดกรุงไทย ยกกําลังสุข(ภาพ) โดยจะใชขอมูลจากตัวแทนสนับสนุนฯ หรือสาขา

แรกที ่ผ ู ถ ือหนวยลงทุนทํารายการ

3. 3. หากมียอดเงินลงทุนเทากัน และลงทุนกับตัวแทนสนับสนุนฯ ในวันเดียวกัน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการติดตอผูถือหนวย เพื่อสอบถามขอมูลสําหรับใชในการสงให

บริษัทประกันภัย

4. หรือตามดุลยพินิจที่บริษัทจัดการกําหนด

Q: หากเปดบัญชีเพื่อ.../และหรือ...ใครจะเปนผูไดรับความคุมครองประกันสุขภาพและอุบัติเหตุกลุม

A: กรณีผูถือหนวยลงทุนเปดบัญชีในลักษณะบัญชีเพื่อ.../ และหรือ... จะนับจํานวนเงินคุมครองจากเลขที่บัตรประชาชน ของชื่อบุคคลแรกในคําขอเปดบัญชีกองทุน เชน

- บัญชี นาย ก. เพื่อ ด.ช. ข

- บัญชี นาย ก. และ/หรือนาง ข.

จะนับความคุ มครองที ่ช ื ่อบุคคลแรก คือ นาย ก. เปนตน

Q: กรณีผูถือหนวยลงทุนโอนหนวยลงทุน ผูถือหนวยลงทุนเดิมยังจะไดรับความคุมครองตามแผนประกันสุขภาพและอุบัติเหตุกลุมหรือไม

A: ผูถือหนวยลงทุนเดิมยังคงไดรับความคุมครองตามแผนประกันสุขภาพและอุบัติเหตุกลุมเดิม และจะสิ้นสุดความคุมครองเมื่อถึงรอบที่บริษัทจัดการแจงขอมูลของผูหนวยลงทุนไปยัง

บริษัทประกันภัยเพื่อดําเนินการปรับปรุงแผนความคุมครองสุขภาพของผูถือหนวยลงทุนตามรอบที่กําหนด โดยความคุมครองดังกลาวจะไมถูกโอนไปใหผูถือหนวยลงทุนที่รับโอน

หนวยลงทุนแทน ตัวอยางเชน

Q: กรณีนาย ก. โอนหนวยลงทุนใหนาย ข. แลวนาย ข. ไดซื้อหนวยลงทุนเพิ่มเติม จะไดรับความคุมครองอยางไร

A: นาย ก. จะไมไดรับความคุมครองตามแผนประกันสุขภาพและอุบัติเหตุกลุมเดิม โดยนาย ก. จะถูกตัดสิทธิประกันตามรอบ แตหาก นาย ก. ยังเหลือมูลคาเงินลงทุนเปนไปตามแผน

ความคุมครอง นาย ก. จะยังคงไดรับความคุมครองตามเงื่อนไขที่กําหนด โดยคิดจากมูลคาเงินลงทุนสวนที่เหลือ และในสวนที่โอนใหนาย ข. แผนความคุมครองประกันสุขภาพและ

อุบัติเหตุกลุม นาย ข. จะไดตาม มูลคาเงินลงทุนที่ถูกโอนมา หากนาย ข. ไดซื้อหนวยลงทุนเพิ่ม นาย ข. ไดรับรับความคุมครอง ตามมูลคาเงินลงทุนที่โอนมารวมกับเงินลงุทนที่ นาย ข.

ซื้อเพิ่มเติม ตามเงื่อนไขหลักเกณฑที่จะไดรับความคุมครองตามที่บริษัทจัดการกําหนดจัดการกําหนด

Q: กรณีผูถือหนวยลงทุนตองการใชสิทธิตามที่ไดรับความคุมครองตามแผนประกันสุขภาพและอุบัติเหตุกลุมตองทําอยางไร

A: ผูถือหนวยลงทุนสามารถใชสิทธิตามที่ไดรับความคุมครองตามแผนประกันสุขภาพและอุบัติเหตุกลุมได โดยปฏิบัติดังนี้

กรณีใชบัตรประกันสุขภาพ กับสถานพยาบาลในสัญญาของบริษัท ทิพยประกันภัย จํากัด (มหาชน)

·         แสดงบัตรประกันสุขภาพคูกับบัตรประชาชน หรือใบขับขี่ หรือบัตรที่ทางราชการออกให แกเจาหนาที่ของสถานพยาบาลในโครงการทุกครั้งที่ทานเขารับการรักษา

พยาบาล

·         การรักษาพยาบาลกรณีผูปวยนอก (OPD) ที่ไมใชขอยกเวน สถานพยาบาลจะใหสิทธิแกทานทันที

·         กรณีผูปวยใน (IPD) เจาหนาที่โรงพยาบาลจะประสานงานมายังบริษัท ทิพยประกันภัย จํากัด (มหาชน)  เพื่อใหบริการผูเอาประกันภัยตลอด 24 ชั ่วโมง

กรณีสอบถามขอมูลเพิ่มเติม กรุณาติดตอไดที่เบอร Hotline ที่ปรากฎบนบัตร ตลอด 24 ชั ่วโมง

กรณีสํารองจายคารักษาพยาบาล

ผูเอาประกันภัย สามารถเขารับการรักษาในโรงพยาบาลที่เปนคูสัญญากับบริษัท ทิพยประกันภัย จํากัด (มหาชน) จากการแสดงบัตรประกันภัย โดยคารักษาพยาบาลที่เกิน

สิทธิ์ โรงพยาบาลจะเรียกเก็บจากผูเอาประกันภัยทันที

หากผูเอาประกันภัย สํารองจายคารักษาพยาบาลแลว ใหนําหลักฐานใบเสร็จ ใบรับรองแพทยฉบับจริง พรอมสําเนาบัตรประกันสุขภาพ โดยสงไปรษณียลงทะเบียน ระบุ

ถึง

ฝายสินไหมประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุสวนบุคคล บริษัท ทิพยประกันภัย จํากัด (มหาชน) ที่อยู เลขที่ 1115 ถนนพระราม 3 แขวงชองนนทรี เขตยานนาวา กทม. 10120โทร

: 1736 ตอ 2414, 2081, 1905, 4190 , 1970, 1907, 4192 และ 4191

ทั้งนี้ บริษัท ทิพยประกันภัย จํากัด (มหาชน) จะไมคุมครองคารักษาพยาบาลหรือความเสียหายที่เกิดจากการบาดเจ็บ หรือเจ็บปวย จากโรคที่เปนมากอนการเอาประกันภัยอันได

ครอบคลุมถึงโรคเรื้อรัง การเจ็บปวย (รวมถึงสภาวะแทรกซอน) หรือการบาดเจ็บที่ยังมิไดรักษากอนวันที่ผูลงทุนจะไดรับความคุมครอง รวมถึงขอยกเวนภายใตกรมธรรมนี้ ใน

กรณีที่ปรากฎภายหลังวาผูลงทุนแจงขอมูลไมครบถวน และ/หรือปกปดขอความจริง และ/หรือแถลงความเท็จ บริษัทประกันชีวิต และบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกรอง

คาใชจายคืนจากผูลงทุนไปยื่นที่บริษัททิพยประกันภัย เพื่อแจงเรียกรองคาสินไหมทดแทนกับบริษัทฯ

เมื่อบริษัท ทิพยประกันภัย จํากัด (มหาชน)  พิจารณาคาสินไหมทดแทนแลว จะนําสงเช็คคาสินไหม หรือโอนเงินเขาบัญชีผูเอาประกันภัยโดยตรง

ขั ้นตอนการใชสิทธิ ์โรงพยาบาล

ผูเอาประกันภัยแสดงบัตรประกันภัย, ภาพถายบัตรประกันภัย, ภาพบัตรประกันภัยจาก application หรือ บัตรพนักงาน พรอมบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรอื่นๆ ที่ทาง

ราชการออกให กอนรับการรักษาพยาบาลที่สถานพยาบาลในเครือขายทุกครั้ง กรณีผูเอาประกันภัยเปนเด็กอายุตํ่ากวา 7 ปบริบูรณ ใหแสดงบัตรที่ทางราชการออกใหของผูปกครอง

กรณีผูเอาประกันภัยไมมีบัตรประกันภัย ลืมนําบัตรประกันภัยมา หรือบัตรประกันภัยสูญหาย แตมีขอมูลความคุมครองในระบบ บริษัทฯ สามารถยืนยันสิทธิ์ความคุมครองได

จาก ชื่อ-นามสกุล และ เลขที่บัตรประจําตัวประชาชนของผูเอาประกันภัย หากไมพบขอมูล โรงพยาบาลสามารถติดตอ Hotline 02-660-1221 ไดตลอด 24 ชั่วโมง

การรักษาพยาบาลกรณีผูปวยนอก (OPD) ที่ไมใชขอยกเวน สถานพยาบาลจะใหสิทธิแกทานทันที กรณีผูปวยใน (IPD) เจาหนาที่โรงพยาบาลจะประสานงานมายังบริษัทฯ เพื่อ

ใหบริการผูเอาประกันภัยทุกวัน

ภายหลังการรักษาพยาบาลเสร็จสิ้น ไมตองเสียคาใชจายใดๆ หากคารักษาพยาบาลไมเกินวงเงินความคุมครอง แตหากมีสวนเกินสิทธิ์ความคุมครอง หรือที่เปนขอยกเวนความ

คุมครอง สถานพยาบาลจะแจงใหผูเอาประกันภัยทราบ เพื่อจายสวนเกินสิทธิ์นั้นทันที

** หากมีขอสงสัยประการใด สามารถติดตอ Hotline 02-660-1221 ไดตลอด 24 ชั่วโมง **

- กรณีผูถือหนวยลงทุนเปนผูชําระเงิน/สํารองคารักษาพยาบาลไปกอน ผูถือหนวยลงทุนสามารถนําใบเสร็จรับเงินใบรับรองแพทยตัวจริง พรอมสําเนาบัตรประกันสุขภาพ เพื่อดําเนิน

การเบิกคารักษาฯจากบริษัทประกัน โดยสามารถสงเอกสารการเบิกคารักษาพยาบาล ทางไปรษณียลงทะเบียน

ถึง ฝายสินไหมประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุสวนบุคคล

บริษัท ทิพยประกันภัย จํากัด (มหาชน) ที่อยู เลขที่ 1115 ถนนพระราม 3 แขวงชองนนทรี เขตยานนาวา กทม. 10120

โทร : 1736 ตอ 2414, 2081, 1905, 4190 , 1970, 1907, 4192 และ 4191

TIP Flash Claim

สินไหมประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุสวนบุคคล : โทร. 02-239-2840 (ในเวลาทําการ 8.30 - 16.30 น.)

Email: claim_ah@dhipaya.co.th

ฝายสินไหมประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุสวนบุคคล ชั้น 15 เลขที่ 1115 ถนนพระราม 3 แขวงชองนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

Hotline คารักษาพยาบาลสุขภาพและอุบัติเหตุ (บัตรประกัน) 24 ชั่วโมง : ระบุในบัตรประกัน

- ผูถือหนวยลงทุนสามารถติดตอสอบถามแผนคุมครองสุขภาพไดที่

บริษัท ทิพยประกันภัย จํากัด (มหาชน) ศูนยบริการลูกคา 1736 กด 4279 และ 2946 

- การรับประโยชนสินไหมทดแทนในกรณีผูถือหนวยลงทุนเสียชีวิต ผูรับประโยชนสามารถสงเอกสารประกอบการเรียกรองคาสินไหมทดแทนกับทางบริษัทประกันไดโดยตรง และ

บริษัทประกันจะดําเนินการพิจารณาและดําเนินการทําเช็คสั่งจายหรือโอนเงินใหแก ผูรับประโยชนภายใน 7 วันนับตั้งแตวันที่บริษัทประกันไดรับคําเรียกรองพรอมทั้งเอกสารประกอบ

การพิจารณาการจายครบถวนสมบูรณแลว และกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยวา การเรียกรองเพื่อใหบริษัทชดใชตามกรมธรรมประกันภัยกลุมดังกลาว ไมเปนไปตามขอตกลงคุมครอง

ในกรมธรรมประกันภัยดังกลาว ระยะเวลาที่กําหนดไวอาจขยายออกไปไดตามความจําเปน แตทั้งนี้จะไมเกิน 90 วัน นับตั้งแตวันที่บริษัทไดรับเอกสารครบถวนแลว โดยทางบริษัท

ประกันจะนําสงเช็คหรือโอนเงินดังกลาวใหแกผูรับประโยชนโดยตรง

 Q : ชองทางที่ผูถือหนวยลงทุนสามารถสอบถามขอมูลเกี่ยวกับประกันสุขภาพและอุบัติเหตุกลุม

A : ผูถือหนวยลงทุนสามารถติดตอกับทางบริษัทประกันไดดังนี้

บริษัท ทิพยประกันภัย จํากัด (มหาชน)

Hotline คารักษาพยาบาลสุขภาพและอุบัติเหตุ (บัตรประกัน) 24 ชั่วโมง : ระบุในบัตรประกัน

Mobile Application TIPinsure 

สินไหมประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุสวนบุคคล : โทร. 02-239-2840 (ในเวลาทําการ 8.30 - 16.30 น.)

Email: claim_ah@dhipaya.co.th

ฝายสินไหมประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุสวนบุคคล ชั้น 15 เลขที่ 1115 ถนนพระราม 3 แขวงชองนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

 Q : ความคุมครองตามแผนประกันสุขภาพและอุบัติเหตุกลุมของกองทุน ยกเวนความคุมครองกรณีใดบาง

A : บริษัทประกันภัยจะไมจายผลประโยชนตามขอยกเวนที่กรมธรรมประกันภัยกําหนด ในกรณีตอไปนี้

1. 1. โรคเรื้อรัง การบาดเจ็บหรือการเจ็บปวยที่ยังมิไดรักษาใหหายกอนวันทําสัญญาประกันภัย การตรวจรักษาภาวะที่เปนมาแตกําเนิด (Congenital) หรือปญหาดานพัฒนาการ

หรือโรคทางพันธุกรรม

2. 2. การตรวจรักษาหรือการผาตัดเพื่อเสริมสวย หรือการแกไขปญหาผิวพรรณ สิว ฝา กระ รังแค ผมรวงหรือการควบคุมนํ้าหนักตัว หรือการผาตัดอันมีลักษณะเลือกได เวนแต

เปนการตกแตงบาดแผล อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุที่ไดรับความคุมครอง

3. การตั้งครรภ แทงบุตร ทําแทง การคลอดบุตร โรคแทรกซอนจากการตั้งครรภ การแกไขปญหาการมีบุตรยาก (รวมถึงการสืบวิเคราะหและการรักษา) การทําหมันหรือการคุม

กําเนิด

4. โรคเอดส หรือกามโรคหรือโรคติดตอทางเพศสัมพันธ

5. การตรวจรักษา หรือการปองกัน การใชยา หรือสารตางๆ เพื่อชะลอการเสื่อมของวัย หรือ การใหฮอรโมนทดแทนในวัยใกลหมดหรือหมดระดู การเสื่อมสมรรถภาพทางเพศใน

หญิง หรือชาย การรักษาความผิดปกติทางเพศ และการแปลงเพศ

6. การตรวจสุขภาพทั่วไป การรองขอเขาอยูรักษาตัวในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาล เวชกรรม หรือรองขอการผาตัด การพักฟน หรือการพักเพื่อการฟนฟูหรือการรักษาโดยวิธี

ใหพักอยูเฉยๆ การตรวจวิเคราะหเพื่อหาสาเหตุใดๆ ที่ไมเกี่ยวของโดยตรงกับการเขารักษาในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาล เวชกรรม หรือคลินิก การตรวจวินิจฉัยการบาด

เจ็บหรือการเจ็บปวย การรักษาหรือตรวจวิเคราะหเพื่อสาเหตุ ซึ่งไมใชความจําเปนทางการแพทย หรือไมเปนมาตรฐานทางการแพทย

7. การตรวจรักษาความผิดปกติเกี่ยวกับสายตา การทําเลสิค คาใชจายสําหรับอุปกรณเพื่อชวยในการมองเห็นหรือการรักษาความผิดปกติของการมองเห็น

8. การตรวจรักษา หรือผาตัด เกี่ยวกับฟน หรือเหงือก การทําฟนปลอม การครอบฟน การรักษารากฟน อุดฟน การจัดฟน ขูดหินปูน ถอนฟน การใสรากฟนเทียม ยกเวนในกรณี

จําเปนอันเนื่องจากการบาดเจ็บโดยอุบัติเหตุ ทั้งนี้ไมรวมคาฟนปลอม การครอบฟนและการรักษารากฟนหรือใสรากเทียม

9. การรักษาหรือการบําบัดการติดยาเสพติดใหโทษ บุหรี่ สุรา หรือสารออกฤทธิ์ตอ จิตประสาท

10. การตรวจรักษา อาการ หรือโรคที่เกี่ยวเนื่องกับภาวะทางจิตใจ โรคทางจิตเวช หรือ ทางพฤติกรรมหรือความผิดปกติทางบุคลิกภาพ รวมถึงสภาวะสมาธิสั้น ออธิสซึม เครียด

ความผิดปกติของ การกิน หรือความวิตกกังวล

11. การตรวจรักษาที่ยังอยูในระหวางทดลอง การตรวจหรือการรักษาโรคหรืออาการหยุดหายใจขณะหลับ การตรวจหรือการรักษาความผิดปกติของการนอนหลับ การนอนกรน

12. การปลูกฝหรือการฉีดวัคซีนปองกันโรค ยกเวนการฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบาภายหลังการถูกสัตวทําราย และวัคซีนปองกันบาดทะยัก ภายหลังไดรับการบาดเจ็บ

13. การตรวจรักษาที่ไมใชแผนปจจุบัน รวมถึงแพทยทางเลือก

14. คาใชจายที่เกิดจากการตรวจรักษาพยาบาลที่ผูไดรับความคุมครอง ซึ่งเปนแพทยสั่งใหแกตัวเอง รวมทั้งคาใชจายที่เกิดจากการตรวจรักษาพยาบาลจากแพทย ผูซึ่งเปน บิดา

มารดา คูสมรส หรือบุตรของผูไดรับความคุมครอง

15. การฆาตัวตาย การพยายามฆาตัวตาย การทํารายรางกายตนเอง หรือการพยายามทํารายรางกายตนเองไมวาจะเปนการกระทําโดยตนเอง หรือยินยอมใหผูอื่นกระทําไมวาจะอยู

ในระหวางวิกลจริตหรือไมก็ตาม ทั้งนี้รวมถึงอุบัติเหตุจากการที่ผูไดรับความคุมครอง กิน ดื่ม หรือฉีดยาหรือสารมีพิษเขารางกาย การใชยาเกินกวาที่แพทยสั่ง

16. การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นจากการกระทําของผูไดรับความคุมครองขณะอยูภายใตฤทธิ์สุรา สารเสพติด หรือยาเสพติดใหโทษจนไมสามารถครองสติได

คําวา “ขณะอยูภายใตฤทธิ์สุรา” นั้น ในกรณีที่มี การตรวจเลือดใหถือเกณฑมีระดับแอลกอฮอลในเลือดตั้งแต 150 มิลลิกรัมเปอรเซ็นตขึ้นไป

17. การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นขณะที่ผูไดรับความคุมครองเขารวมทะเลาะวิวาทหรือมีสวนยั่วยุ ใหเกิดการทะเลาะวิวาท

18. การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นขณะที่ผูไดรับความคุมครองกออาชญากรรมที่มีความผิดสถานหนัก หรือขณะถูกจับกุม หรือหลบหนีการจับกุม

19. การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นขณะที่ผูไดรับความคุมครอง แขงรถหรือแขงเรือทุกชนิด แขงมา แขงสกีทุกชนิดรวมถึงเจตสกีดวย แขงสเก็ต ชกมวย โดดรม (เวนแตการโดดรมเพื่อรักษา

ชีวิต) ขณะกําลังขึ้นหรือกําลังลงหรือโดยสารอยูในบอลลูน หรือเครื่องรอน เลนบันจี้จั๊มพ ดํานํ้าที่ตองใชถังอากาศและเครื่องชวยหายใจใตนํ้า

20. การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นขณะที่ผูไดรับความคุมครองกําลังขึ้นหรือกําลังลง หรือขณะโดยสาร อยูในอากาศยานที่มิไดจดทะเบียนเพื่อบรรทุกผูโดยสาร และมิไดประกอบการโดยสาย

การบินพาณิชย

21. การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นขณะที่ผูไดรับความคุมครองขับขี่หรือปฏิบัติหนาที่เปนพนักงานประจําในอากาศยานใดๆ

22. การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นขณะผูไดรับความคุมครองปฏิบัติหนาที่เปนทหาร ตํารวจ หรืออาสาสมัคร และเขาปฏิบัติการในสงคราม หรือปราบปราม

23. สงคราม การรุกราน การกระทําที่มุงรายของศัตรูตางชาติ หรือการกระทําที่มุงรายคลายสงคราม ไมวาจะไดมีการประกาศสงครามหรือไมก็ตาม หรือสงครามกลางเมือง ซึ่งหมาย

ถึงสงครามระหวางชนที่อาศัยอยูในประเทศเดียวกัน การแข็งขอ การกบฏ การจลาจล การนัดหยุดงาน การกอความวุนวาย การปฏิวัติ การรัฐประหาร การประกาศกฎอัยการศึก

หรือเหตุการณใดๆ ซึ่งจะเปนเหตุใหมีการประกาศหรือคงไวซึ่งกฎอัยการศึก

24. การกอการราย

25. การแผรังสี หรือการแพรกัมมันตภาพรังสีจากเชื้อเพลิงนิวเคลียร หรือจากกากนิวเคลียรใดๆ อันเนื่องมาจากการเผาไหมของเชื้อเพลิงนิวเคลียร และจากกรรมวิธีใดๆ แหงการ

แตกแยกตัวทางนิวเคลียรซึ่งดําเนินติดตอไปดวยตัวเอง

26. การระเบิดของกัมมันตภาพรังสี หรือสวนประกอบของนิวเคลียร หรือวัตถุอันตรายอื่นใดที่อาจเกิดการระเบิดในกระบวนการนิวเคลียรได

กองทุนเปดกรุงไทย ยกกําลังสุข(ภาพ) 

Krung Thai Happy Health
KTHH 

กองทุนเปดกรุงไทย ยกกําลังสุข(ภาพ) 

Krung Thai Happy Health
KTHH 

กองทุนเปดกรุงไทย ยกกําลังสุข(ภาพ) 

Krung Thai Happy Health
KTHH 

ผูลงทุนสามารถศึกษาเครื่องมือบริหาร

ความเสี่ยงดานสภาพคลองไดในหนังสือชี้

ชวนฉบับเต็ม



บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน)

(แบบ 1231)

หนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญ Factsheet

ขอมูล ณ วันที่ 31 มี.ค. 2566

ประเภทกองทุนรวม / กลุ มกองทุนรวม

กองทุนรวมผสม,กองทุนที่มีนโยบายลงทุนในกองทุนรวมภายใต บลจ.เดียวกัน,กองทุนรวมหนวย

ลงทุน (Fund of Funds)

กลุม Aggressive Allocation

นโยบายและกลยุทธการลงทุน

กองทุนจะลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมทั้งในและตางประเทศ ตั้งแต 2 กองทุนขึ้นไป โดย

เฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวา 80% ของ NAV โดยกองทุนปลายทางจะลงทุนทั้งในตราสารทุน

ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ทรัพยสินทางเลือก ทั้งนี้ จะลงทุนในกองทุนใดกองทุนหนึ่งโดย

เฉลี่ยในรอบปบัญชีไมเกิน 79% ของ NAV

กองทุนอาจลงทุนในหรือมีไวซึ่งสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivatives) เพื่อลดความเสี่ยง (Hedging)

เพื่อเปนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management)

มุงหวังใหผลประกอบการสูงกวาดัชนีชี้วัด (active management)

ผลการดําเนินงานและดัชนีชี้วัดยอนหลัง 5 ปปฏิทิน (%ตอป)

ผลการดําเนินงานยอนหลังแบบปกหมุด

YTD 3 เด ือน 6 เด ือน 1 ป*

กองทุน 0.78 0.78 2.09 9.41

ดัชนีชี ้ว ัด 1.49 1.49 3.25 2.71

คาเฉลี ่ยในกลุ มเดียวกัน 1.83 1.83 2.07 5.70

ความผันผวนกองทุน 6.29 6.29 7.21 8.32

ความผันผวนดัชนีชี ้ว ัด 6.44 6.44 7.53 8.23

3 ป* 5 ป* 10 ป* ตั ้งแตจัดตั ้ง*

กองทุน 1.75

ดัชนีชี ้ว ัด 7.17

คาเฉลี ่ยในกลุ มเดียวกัน

ความผันผวนกองทุน 8.41

ความผันผวนดัชนีชี ้ว ัด 7.65

หมายเหตุ : * % ตอป

ตํ่า สูง

หนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม

www.ktam.co.th

ระดับความเสี ่ยง

เสี่ยงปานกลางคอนขางสูง

กองทุนรวมผสม ที่มี net exposure ไดทั้งในตราสารทุน ตราสารหนี้

หรือทรัพยสินทางเลือก

ขอมูลกองทุนรวม

วันจดทะเบียนกองทุน 24/08/63

วันเริ ่มตน class N/A

นโยบายการจายเง ินปนผล มี

อายุกองทุน ไมก ําหนดอายุโครงการ

ผู จัดการกองทุนรวม

นาย สมชัย อมรธรรม ตั ้งแต 24/08/63

นาง ณิธาวัลย อิศรเสนา ณ อยุธยา ตั ้งแต 21/11/65

ดัชนีชี ้วัด

1. ดัชนี Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate TR

Index Value Hedge USD(5%) และ

2. ดัชนี FTSE EPRA/NAREIT Developed Total Return Index

Net (USD)(5%) และ

3. ดัชนี LBMA Gold Price AM (USD)(5%) และ

4. ดัชนี PF and REIT TRI (5%) และ

5. ดัชนี SET TRI(30%) และ

6. ดัชนี All World Index–TR Net of Tax(USD)(30%) และ

7. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market

อายุ 1-3 ป THAIBMA(20%) *ขอ 1-3 และ ขอ 6 ปรับดวยอัตรา

แลกเปลี่ยนเมื่อเทียบกับคาสกุลเงินบาท ณ วันคํานวณผล

ตอบแทน

คําเตือน
การลงทุนในกองทุนรวมไมใชการฝากเงิน

ผลการดําเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผล

การดําเนินงานในอนาคต

การเขารวมตอตานทุจริต : ไดรับการรับรองจาก CAC

การซื้อหนวยลงทุน การขายคืนหนวยลงทุน

วันทําการซื ้อ : ทุกวันทําการซื ้อขาย วันทําการขายคืน : ทุกวันทําการซื ้อขาย

เวลาทําการ : 8:30  15:30 เวลาทําการ : สงคําสั ่งลวงหนาระหวางวันที ่ 16

20 ของทุกเดือน ตั ้งแตเวลาเริ ่มเปดทําการถึง

15.30 น. และกําหนดใหวันที ่ 21 ของทุกเดือน

เปนวันทําการรับซื ้อคืนหนวยลงทุน

การซื ้อครั ้งแรกขั ้นตํ ่า : 50,000 บาท การขายคืนขั ้นตํ ่า : 0.00 บาท

การซื ้อครั ้งถัดไปขั ้นตํ ่า : 1,000 บาท ยอดคงเหลือขั ้นตํ ่า : 0.00 บาท

ระยะเวลาการรับเง ินคาขายคืน : T+5 คือ5 วัน

ทําการนับจากวันคํานวณ NAV

หมายเหตุ : โดยทั่วไปจะไดรับเงินคาขายคืน T+5 วันทําการหลังจากวันทําการขายคืน

คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ตอปของ NAV)

คาธรรมเน ียม สูงสุดไมเก ิน เก ็บจร ิง

การจัดการ 3.21 1.07

รวมคาใชจาย 8.56 1.78

หมายเหตุ : *เปนอัตราที่รวมภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทํานองเดียวกัน **รวมคา

ใชจาย (เก็บจริง) เปนของรอบปบัญชีผานมา ไดรวมคาธรรมเนียมการจัดการ โดยไมเรียกเก็บคาธรรม

เนียมซํ้าซอนกับกองทุนปลายทางกรณีลงทุนในกองทุนภายใตการจัดการเดียวกัน เรียบรอยแลว ***คา

ธรรมเนียมการจัดการขางตนเปนอัตราที่บริษัทจัดการกําหนด โดยหากกองทุนลงทุนในหนวยลงทุน

ของกองทุนรวมภายใตการจัดการเดียวกัน (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะไมเรียกเก็บคาธรรมเนียม

การจัดการซํ้าซอนกับกองทุนปลายทาง

คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผูถือหนวย (% ของมูลคาซื้อขาย)

คาธรรมเน ียม สูงสุดไมเก ิน เก ็บจร ิง

การขาย 3.21 1.00

การรับซื ้อคืน 3.21 ยังไม เร ียกเก ็บ

การสับเปลี ่ยนหนวยลงทุนเขา 3.21 1.00

การสับเปลี ่ยนหนวยลงทุนออก 3.21 ยังไม เร ียกเก ็บ

การโอนหนวย ดูหมายเหตุเพิ ่มเติม ดูหมายเหตุเพิ ่มเติม

หมายเหตุ : *คาธรรมเนียมขางตนเปนอัตราที่รวมภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดใน

ทํานองเดียวกัน **คาธรรมเนียมการโอนหนวย ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ ***หากกองทุนลงทุนใน

หนวยลงทุนของกองทุนรวมภายใตบริษัทจัดการเดียวกัน (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะไมเรียกเก็บ

คาธรรมเนียมการขาย และ/หรือ คาธรรมเนียมการรับซื้อคืนซํ้าซอนกับกองทุนปลายทาง

ขอมูลเชิงสถิติ

Maximum Drawdown 18.22 %

Recovering Period N/A

FX Hedging N/A

อัตราสวนหมุนเวียนการลงทุน 0.72 เทา

สัดสวนประเภททรัพยสินที ่ลงทุน

ทรัพยสิน % NAV

หนวยลงทุน ตราสารทุน 69.37

หนวยลงทุน ตราสารหนี ้ 20.21

หนวยลงทุนในทรัสตเพื ่อการลงทุนอสังหาริมทรัพย 2.35

หนวยลงทุน ทรัพยสินทางเลือก 2.24

สินทรัพยและหนี ้ส ินอื ่นๆ 2.17

เง ินฝากธนาคาร 2.01

หนวยลงทุนในกองทุนรวมโครงสรางพื ้นฐาน 1.52

หนวยลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย 0.10

ประเภทหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื ่นตามที ่ส ํานักงาน

กําหนด
0.03

หมายเหตุ :

ทรัพยสินที่ลงทุน 5 อันดับแรก

ทรัพยสิน % NAV

กองทุนเปดเคแทม โกลบอล อิควิตี ้ พาสซีฟ ฟนด  A 17.96

กองทุนเปดเคแทม ไชนา เอแชร อิควิตี ้ ฟนด (ชนิดสะสมมูลคา) 12.68

กองทุนเปดกรุงไทยตราสารหนี ้ พลัสA 11.03

กองทุนเปดกรุงไทยหุ นทุนปนผล 8.66

กองทุนเปดกรุงไทย สมารท อิควิตี ้ ฟนด 8.64

หมายเหตุ :

ขอมูลสิทธิประโยชนการประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ

ขอมูลสิทธิประโยชนการประกันสุขภาพและอุบัติเหตุกลุม

สําหรับผูถือหนวยลงทุน กองทุนเปดกรุงไทย ยกกําลังสุข(ภาพ) ของบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน)

ผูถือหนวยลงทุน กองทุนเปดกรุงไทย ยกกําลังสุข(ภาพ) จะไดรับความคุมครองสุขภาพและอุบัติเหตุกลุมตามที่กรมธรรมกําหนด ดังนี้

1. คุณสมบัติของผูมีสิทธิเอาประกันภัย

เปนบุคคลธรรมดา

ตองมีอายุระหวาง 15-65 ปบริบูรณ สุขภาพแข็งแรง ไมมีสวนใดสวนหนึ่งพิการหรือวิกลจริต ณ วันที่กรมธรรมมีผลบังคับ (หรือเปนไปตามเงื่อนไขที่บริษัทจัดการกําหนด)

เปนบุคคลที่บริษัทประกันถือวามีสุขภาพสมบูรณแข็งแรง โดยสิทธิความคุมครองจะมีผลเมื่อไดรับการอนุมัติ การรับประกันภัยจากบริษัทประกันภัย

ไมคุมครองโรคเรื้อรังที่เปนมากอนการทําประกัน

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติ และเงื่อนไขของผูมีสิทธิเอาประกันภัยตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงและรักษาผลประโยชนของผูถือหนวยลงทุนเปน

สําคัญ รวมถึงรักษาผลประโยชนของกองทุนรวม โดยจะไมถือวาเปนการดําเนินการที่ผิดไปจากรายละเอียดโครงการ และถือวาไดรับมติจากผูถือหนวยลงทุนแลว โดยบริษัทจัดการ

จะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนาไมนอยกวา 7 วัน โดยจะเปดเผยในเว็บไซตของบริษัทจัดการ

2. ความคุมครอง

ในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนเปนผูมีสิทธิเอาประกันภัย ผูถือหนวยลงทุนจะไดรับความคุมครองนับตั้งแตวันที่กรมธรรมประกันภัยมี ผลบังคับ หรือนับตั้งแตวันที่ไดรับการอนุมัติการรับ

ประกันภัยจากบริษัทประกันภัย และสิ้นสุดความคุมครอง ในกรณี ใดกรณีหนึ่ง ดังตอไปนี้

เมื่อกรมธรรมสิ้นสุดผลบังคับ

เมื่อผูถือหนวยลงทุนพนสภาพการเปนผูถือหนวยลงทุนของกองทุน

เมื่อผูถือหนวยลงทุนเสียชีวิต

เมื่อผูถือหนวยลงทุนมีอายุเกินกวาอายุสูงสุดที่กําหนดไวขางตน

เมื่อผูถือหนวยลงทุนมีจํานวนเงินลงทุนไมเปนไปเกณฑที่กําหนดในหนังสือชี้ชวน

เมื่อผูถือหนวยลงทุนขาดคุณสมบัติขอใดขอหนึ่งของคุณสมบัติของผูมีสิทธิเอาประกันภัยตามขอ 1

ทั้งนี้ การสิ้นสุดความคุมครอง ใหเปนไปตามเงื่อนไขตามปกรมธรรมหรือตามรอบระยะเวลาที่บริษัทประกันกําหนด

3. ผูถือหนวยลงทุนที่มีสิทธิเอาประกันภัยจะไดรับความคุมครองดานประกันสุขภาพและอุบัติเหตุกลุมโดยมีรายละเอียดเงื่อนไขและความคุมครองตามกรมธรรมประกันภัยกําหนด

4. ผูถือหนวยลงทุนจะตองยินยอมเปดเผยขอมูลสวนบุคคล อาทิเชน ชื่อ-นามสกุล ที่อยู ขอมูลดานสุขภาพ ของผูถือหนวยลงทุน หรือขอมูลอื่นใดที่เปนตามที่บริษัทประกันกําหนด ทั้งนี้

หากบริษัทจัดการไมไดรับการเปดเผยขอมูลใดๆ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธการไดรับความคุมครองตามกรมธรรมประกันชีวิตและสุขภาพดังกลาว

สิทธิประโยชนของผูถือหนวยลงทุนที่ไดรับตามกรมธรรมดังกลาว กองทุนไดจัดใหมีความคุมครองดานประกันสุขภาพและอุบัติเหตุกลุมสําหรับผูถือหนวยลงทุนเพื่อเปนประโยชนใน

ดานการเสริมสรางความมั่นคงของชีวิตและสุขภาพ ทั้งนี้ เมื่อใดก็ตาม หลังจากที่กองทุนมีอายุครบ 1 ป นับจากวันที่จดทะเบียนกองทรัพยสินเปนกองทุนรวม หากบริษัทจัดการเห็นวา

จะไมเกิดประโยชนโดยรวมตอผูลงทุน หรือมีผลกระทบตอกองทุนรวมในอนาคต หรือคาธรรมเนียมหรือคาใชจายในการชําระเบี้ยประกันเพิ่มสูงขึ้นมากจนสงผลกระทบตอกองทุน

อยางมีนัยสําคัญ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง หรือเพิ่มเติมเงื่อนไขของสิทธิประโยชนความคุมครอง เงื่อนไขกรมธรรม บริษัทประกันภัย หรือเงื่อนไขใด

ตามหลักเกณฑที่กฎหมายกําหนด รวมถึงยกเลิกสิทธิประโยชนความคุมครองดานสุขภาพและอุบัติเหตุโดยถือวาไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนแลว หรือพิจารณายกเลิก

กองทุน โดยบริษัทจัดการจะแจงให    ผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนาไมนอยกวา 30 วัน โดยในชวงเวลาดังกลาวจะครอบคลุมระยะเวลาการเปดรับคําสั่งซื้อคืนหนวยลงทุนอยางนอย 1

ครั้ง และในการรับซื้อคืนในชวงเวลาดังกลาว บริษัทจัดการจะเปดใหผูถือหนวยลงทุนสามารถขายคืนหนวยลงทุนโดยไมคิดคาธรรมเนียมการรับซื้อคืนหนวยลงทุน (Exit without fee)

เง ื ่อนไขวันเริ ่มความคุ มครอง

วันเริ่มความคุมครอง หมายถึง วันที่กรมธรรมประกันภัยมีผลบังคับ และวันที่บริษัทประกันภัยอนุมัติใหความคุมครองหรือเปลี่ยนแปลงแผนความคุมครอง ใหกับผูถือหนวยลงทุน

เงื่อนไขวันเริ่มความคุมครอง

หากซื้อภายในวันที่ 21 กอนเวลา 15.30 น. ของเดือนนั้นๆ วันไดรับสิทธิ์ความคุมครอง คือ วันที่ 1 ของเดือนถัดจากเดือนที่ลงทุน เชน ซื้อหนวยลงทุนวันที่ 18 สิงหาคม 2563

วันที่ไดรับสิทธิ์ความคุมครอง คือ วันที่ 1 ของเดือนถัดจากเดือนที่ลงทุน (วันที่ 1 กันยายน 2563)

หากซื้อหลังจากวันที่ 21 วันไดรับสิทธิ์ความคุมครอง คือ วันที่ 1 ของเดือนนับถัดจากเดือนที่ลงทุนไปอีก 2 เดือน เชน ซื้อหนวยลงทุนวันที่ 25 สิงหาคม 2563 วันไดรับสิทธิ์

ความคุมครอง คือ วันที่ 1 ของเดือนนับถัดจากเดือนที่ลงทุนไป อีก 2 เดือน (วันที่ 1 ตุลาคม 2563)

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงวันเริ่มความคุมครอง โดยจะไมถือวาเปนการดําเนินการที่ผิดไปจากรายละเอียดโครงการ และถือวาไดรับมติจากผูถือ

หนวยลงทุนแลว โดยบริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนาไมนอยกวา 7 วัน โดยจะเปดเผยในเว็บไซตของบริษัทจัดการ เวนแตกรณีที่เกิดจากปจจัยที่ควบคุมไมได

หรือกรณีจําเปนและสมควร บริษัทจัดการจะแจงการเปลี่ยนแปลงดังกลาวโดยทันที

ระยะเวลาความคุมครอง คือ วันที่กรมธรรมประกันภัยมีผลบังคับ หรือวันเริ่มความคุมครองแลวแตกรณี ถึงวันสิ้นสุดความคุมครองซึ่งจะไมเกินวันที่กรมธรรมยังใหความคุมครองอยู

คําถามคําตอบ

Q : ใครเปนผูรับประกันภัยใหกับ กองทุนเปดกรุงไทย ยกกําลังสุข(ภาพ) ในปจจุบัน

A : บริษัท ทิพยประกันภัย จํากัด (มหาชน)

Q : ใครจะไดรับความคุมครองประกันสุขภาพและอุบัติเหตุกลุมบาง

A : ผูมีสิทธิไดรับความคุมครองประกันสุขภาพและอุบัติเหตุกลุม คือ

เปนบุคคลธรรมดา

เปนผูถือหนวยลงทุนที่อยูในทะเบียนรายชื่อผูถือหนวยลงทุนโดยมีมูลคาเงินลงทุนตั้งแต 50,000 บาทขึ้นไป หรือ จํานวนอื่นใดที่บริษัทจัดการจะเปลี่ยนแปลงในอนาคต โดย

บริษัทจัดการจะพิจารณามูลคาเงินลงทุนตามเลขที่บัตรประชาชนของผูถือหนวยลงทุน

ตองมีอายุระหวาง 15-65 ปบริบูรณ สุขภาพแข็งแรง ไมมีสวนใดสวนหนึ่งพิการหรือวิกลจริต ณ วันที่กรมธรรมมีผลบังคับ (หรือเปนไปตามเงื่อนไขที่บริษัทจัดการกําหนด)

เปนบุคคลที่บริษัทประกันภัยถือวามีสุขภาพสมบูรณแข็งแรง โดยสิทธิความคุมครองจะมีผลเมื่อไดรับการอนุมัติ การรับประกันภัยจากบริษัทประกันภัย

ไมคุมครองโรคเรื้อรังที่เปนมากอนการทําประกันภัย

กรณีบริษัทประกันภัยไมอนุมัติการรับประกันภัยให ผูถือหนวยลงทุนจะไมไดรับทั้งแผนประกันสุขภาพและอุบัติเหตุกลุม

หมายเหตุ: กรณีบริษัทประกันภัยไมอนุมัติการรับประกันภัย และผูถือหนวยลงทุนไมประสงคจะลงทุนในกองทุน ผูถือหนวยลงทุนสามารถทํารายการขายคืนไดตามรอบการขายคืน

หนวยลงทุนที่กําหนดไว โดยผูถือหนวยลงทุนจะไดรับมูลคาหนวยลงทุน (NAV) ตามราคาขายคืน ณ วันที่ทํารายการ

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติ และเงื่อนไขของผูมีสิทธิเอาประกันภัยตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงและรักษาผลประโยชนของผูถือหนวยลงทุนเปน

สําคัญ รวมถึงรักษาผลประโยชนของกองทุนรวม โดยจะไมถือวาเปนการดําเนินการที่ผิดไปจากรายละเอียดโครงการ และถือวาไดรับมติจากผูถือหนวยลงทุนแลว โดยบริษัทจัดการ

จะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนาไมนอยกวา 7 วัน โดยจะเปดเผยในเว็บไซตของบริษัทจัดการ

Q : ผูถือหนวยลงทุนจะไดรับความคุมครองเมื่อไร

A : ผูถือหนวยลงทุนจะไดรับความคุมครองประกันสุขภาพและอุบัติเหตุกลุมตามกรณีดังตอไปนี้ กรณีซื้อหนวยลงทุน ณ วัน IPO และมูลคาเงินลงทุนเปนไปตามเงื่อนไขที่กําหนด จะได

รับความคุมครองตั้งแตวันที่ 1 ของ เดือนถัดจากเดือนที่จดทะเบียนกองทุนเปนตนไป ตัวอยางวันที่เริ่มสิทธิความคุมครอง 

ตัวอยาง

กรณีที ่ซื ้อหนวยลงทุนชวง IPO

กรณีที ่ซื ้อหนวยลงทุนภายหลัง IPO ผูถือหนวยสามารถซื้อ/ สับเปลี่ยนเขาไดทุกวันทําการ - กรณีผูถือหนวยลงทุนทํารายการซื้อภายในวันที่ 21 กอนเวลา 15.30 น. ของเดือนนั้น ๆ

วันไดรับสิทธิคุมครอง คือ วันที่ 1 ของเดือนถัดจากเดือนที่ลงทุน

กรณีผูถือหนวยลงทุนทํารายการซื้อภายหลังวันที่ 21 ของเดือนนั้น ๆ วันไดรับสิทธิคุมครอง คือ วันที่ 1 ของ 2 เดือนถัดจากเดือนที่ลงทุน

กรณีการสิ ้นสุดความคุ มครอง จะเกิดขึ้น ณ วันที่ไดรับการยืนยันจากกองทุนเปดกรุงไทย ยกกําลังสุข(ภาพ) ในกรณีผูถือหนวยลงทุนขายคืนหนวยลงทุนทั้งหมด หรือมูลคาเงินลงทุน

คงเหลือตํ่ากวา 50,000 บาท* (มูลคาเงินลงทุนคงเหลือ หมายถึง มูลคาเงินลงทุนพิจารณาจากตนทุนสะสมของเงินลงทุนของผูถือหนวยลงทุน เมื่อรวมกันแลวแลวตองไมตํ่ากวา

50,000 บาท โดยไมคํานึงถึงผลกําไรหรือขาดทุนของมูลคา NAV ที่เปลี่ยนแปลงไป)  การไดรับความคุมครองตามสิทธิประโยชนจะกระทําไดจนถึงวันสุดทายของเดือนที่มีการขายคืน

หนวยลงทุน ดังนั้น วันสิ้นสุดความคุมครองจะเปนวันแรกของเดือนถัดไป ตั้งแตเวลา 0.00 น. ตามรอบระยะเวลาที่บริษัทประกันภัยกําหนด หรือการสิ้นสุดขอตกลงการคุมครองประกัน

สุขภาพและอุบัติเหตุกลุม ระหวาง กองทุนเปดกรุงไทย ยกกําลังสุข(ภาพ) กับบริษัทประกันภัย

มูลคาเงินลงทุนคงเหลือ = มูลคาเงินที่ผูถือหนวยซื้อ/สับเปลี่ยนเขากองทุน – มูลคาเงินที่ผูถือหนวยขาย/สับเปลี่ยนออกจากกองทุน

Q : ผูถือหนวยลงทุนจะไดรับความคุมครองประกันสุขภาพและอุบัติเหตุกลุมเปนจํานวนเงินเทาไหร

A: ความคุมครองสุขภาพที่ผูถือหนวยลงทุนจะไดรับ คือ ความคุมครองคารักษาพยาบาลตามแผนความคุมครอง ซึ่งมีทั้งหมด 6 แผน แผนประกันสุขภาพ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผูถือหนวยลงทุนจะตองลงทุนตั้งแต 50,000 บาทขึ้นไป โดยมูลคาเงินลงทุนที่ผูถือหนวยลงทุนจะไดรับความคุมครองตามแผนการลงทุนในแตละแผนนั้น จะพิจารณาจากตนทุนสะสม

ของเงินลงทุนของผูถือหนวยลงทุน แตเมื่อรวมกันแลวตองไมตํ่ากวา 50,000 บาท โดยไมคํานึงถึงผลกําไรหรือขาดทุนของมูลคา NAV ที่เปลี่ยนแปลงไป 

ตัวอยาง  (ขยายความ)

นาย ก. ลงทุนในกองทุนเปดกรุงไทย ยกกําลังสุข(ภาพ) ครั้งแรก 100,000 บาท

- นาย ก. จะไดรับความคุมครองในแผนที่ 1

- ตอมา นาย ก. ลงทุนเพิ่ม 1,000,000 บาท ความคุมครองจะเปลี่ยนจากแผนที่ 1 เปนแผนที่ 3

ทั้งนี้ ความคุมครองตามทั้ง 6 แผน จะคํานวณจากจํานวนเงินลงทุนที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง

กรณีที่ผูถือหนวยมีมูลคาเงินลงทุนตั้งแต 50,000 บาท ขึ้นไป แตไมไดรับการอนุมัติใหเอาประกันได ผูถือหนวยลงทุนจะไมไดรับแผนความคุมครองประกันสุขภาพและอุบัติเหตุกลุม

ใดๆ เลย

หมายเหตุ: กรณีบริษัทประกันภัยไมอนุมัติการรับประกันภัย และผูถือหนวยลงทุนไมประสงคจะลงทุนในกองทุนเปดกรุงไทย ยกกําลังสุข(ภาพ) ผูถือหนวยลงทุนสามารถทํารายการขาย

คืนไดตามรอบการขายคืนหนวยลงทุนที่กําหนดไว โดยผูถือหนวยลงทุนจะไดรับมูลคาหนวยลงทุน (NAV) ตามราคาขายคืน ณ วันที่ทํารายการ

ตัวอยางวิธ ีพิจารณาแผนความคุ มครองกรมธรรมที ่ผ ู ถ ือหนวยลงทุนจะไดร ับ

แผนความคุ มครองกรมธรรมที ่ผ ู ถ ือหนวยลงทุนจะไดร ับตองสอดคลองกับตนทุนสะสมของมูลคาเง ินลงทุนคงเหลือ

ตัวอยางที ่1

การไดรับผลประโยชนวาจะไดรับสิทธิ์ตามแผนไหน จะพิจารณาจากมูลคาเงินลงทุนคงเหลือ (ไมนับรวมผลกําไรขาดทุนของ NAV ที่เปลี่ยนแปลงไป) ของการลงทุนที่ผานมา ดังนั้น ผูถือ

หนวยลงทุนจะยังคงไดรับผลประโยชนตามแผนการลงทุน แมวามูลคา NAV ตอหนวย จะลดลงจนทําใหมูลคาทรัพยสินรวมลดลงไปตํ่ากวายอดที่ลงทุนมา แตจะถือวามูลคาเงินลงทุนยัง

คงเปนไปตามที่กําหนดก็จะยังคงไดรับผลประโยชนอยู

* มูลคาเงินลงทุนคงเหลือ = มูลคาเงินที่ผูถือหนวยซื้อ/สับเปลี่ยนเขากองทุน – มูลคาเงินที่ผูถือหนวยขาย/สับเปลี่ยนออกจากกองทุน โดยพิจารณาจากยอดสั่งซื้อหรือขายคืนตาม

ตารางดังนั ้น ตามตารางดังกลาวขางตน จากการทํารายการครั้งที่ 4 ผูถือหนวยลงทุนจะไดรับแผนประกันสุขภาพในแผนที ่ 1

ตัวอยางที ่2

กรณีที่ผูถือหนวยลงทุนมีการไถถอนหนวยลงทุน (ขายหรือสับเปลี่ยนออก) จนเปนเหตุใหมูลคาเงินลงทุนคงเหลือลดลงตํ่ากวา 50,000 บาท ซึ่งเปนไปตามที่กําหนดไวในโครงการ

บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื้อคืนหนวยลงทุนที่เหลืออยูทั้งหมดของผูถือหนวยลงทุน ในคราวเดียวกัน

* มูลคาเงินลงทุนคงเหลือ = มูลคาเงินที่ผูถือหนวยซื้อ/สับเปลี่ยนเขากองทุน – มูลคาเงินที่ผูถือหนวยขาย/สับเปลี่ยนออกจากกองทุน โดยพิจารณาจากยอดสั่งซื้อหรือขายคืนตามตาราง 

ดังนั ้น ตามตารางดังกลาวขางตน จากการทํารายการครงที่ 2 เมื่อมูลคาเงินลงทุนคงเหลือจากการขายคืนตํ่ากวา 50,000 บาท บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื้อคืนหนวยลงทุนที่เหลือ

อยูทั้งจํานวนของผูถือหนวยลงทุนไปในคราวเดียวกัน

ตัวอยางที ่3

การปรับแผนการลงทุนตามมูลคาเงินลงทุน เมื่อมีการสั่งซื้อ หรือ ขายคืน ตามรอบการลงทุนในแตละครั้ง 

* มูลคาเงินลงทุนคงเหลือ = มูลคาเงินที่ผูถือหนวยซื้อ/สับเปลี่ยนเขากองทุน – มูลคาเงินที่ผูถือหนวยขาย/สับเปลี่ยนออกจากกองทุน โดยพิจารณาจากยอดสั่งซื้อหรือขายคืนตามตาราง

ดังนั ้น ตามตารางดังกลาวขางตน จากการทํารายการขายคืนในครั้งที่ 4 ผูถือหนวยลงทุนจะถูกปรับลดแผนประกันสุขภาพเปนแผนที ่  3

ตัวอยางที ่ 4

การปรับแผนการลงทุนตามมูลคาเงินลงทุน เมื่อมีการสั่งซื้อ หรือ ขายคืน ตามรอบการลงทุนในแตละครั้ง

มูลคาเงินลงทุนคงเหลือ = มูลคาเงินที่ผูถือหนวยซื้อ/สับเปลี่ยนเขากองทุน – มูลคาเงินที่ผูถือหนวยขาย/สับเปลี่ยนออกจากกองทุน โดยพิจารณาจากยอดสั่งซื้อหรือขายคืนตามตาราง

ดังนั ้น ตามตารางดังกลาวขางตน จากการทํารายการขายคืนในครั้งที่ 2 ผูถือหนวยลงทุนจะถูกปรับลดแผนประกันสุขภาพเปนแผนที ่ 1

Q : ผูถือหนวยลงทุนสามารถเปลี่ยนแปลงแผนความคุมครองประกันสุขภาพและอุบัติเหตุกลุมไดหรือไม

A : ผูถือหนวยลงทุนสามารถเปลี่ยนแปลงแผนความคุมครองไดตามมูลคาเงินลงทุนที่เปลี่ยนแปลงไป

- ในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนซื้อหนวยลงทุนหรือขายหนวยลงทุน บริษัทจัดการจะแจงขอมูลของผูถือหนวยลงทุนไปยังบริษัทประกันภัยเพื่อดําเนินการปรับปรุงแผนความคุมครอง

สุขภาพของผูถือหนวยลงทุนตามรอบระยะเวลาที่บริษัทจัดการกําหนด เชน ตั้งแตวันที่ 1 ของเดือนถัดไป

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงวันเริ่มความคุมครอง โดยจะไมถือวาเปนการดําเนินการที่ผิดไปจากรายละเอียดโครงการ และถือวาไดรับมติจากผูถือ

หนวยลงทุนแลว โดยบริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนาไมนอยกวา 7 วัน โดยจะเปดเผยในเว็บไซตของบริษัทจัดการ เวนแตกรณีที่เกิดจากปจจัยที่ควบคุมไมได

หรือกรณีจําเปนและสมควร บริษัทจัดการจะแจงการเปลี่ยนแปลงดังกลาวโดยทันที

- หากกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนซื้อหรือสับเปลี่ยนเขากองทุนฯ ซึ่งเปนไปตามเกณฑทําใหมีการปรับแผนที่ไดรับความคุมครองเพิ่มขึ้น      ผูถือหนวยลงทุนจะไดรับความคุมครองในแผนที่

สูงกวาเมื่อบริษัทประกันภัยไดอนุมัติรับประกันภัย โดยมีเงื่อนไขความคุมครองตามที่บริษัทประกันภัยกําหนด

- กรณีผูถือหนวยลงทุนสิ้นสุดสมาชิกภาพและกลับเขามาใหม ผูถือหนวยลงทุนจะไดรับความคุมครองเมื่อบริษัทประกันภัยไดอนุมัติใหเอาประกันภัยได

ทั้งนี้ ผูถือหนวยลงทุนที่ซื้อหรือสับเปลี่ยนเขากองทุนฯ และไดรับแผนความคุมครองที่สูงขึ้น ผูถือหนวยลงทุนจะไดรับความคุมครองตามแผนใหม เมื่อบริษัทประกันภัยไดอนุมัติรับ

ประกันภัย โดยมีเงื่อนไขความคุมครองตามที่บริษัทประกันภัยกําหนด

กรณีที่ผูถือหนวยลงทุนมีความคุมครองเดิมอยูแลว จะไมมีเงื่อนไขระยะเวลารอคอยดังกลาว

Q : ผูถือหนวยลงทุนที่ขายคืนหนวยลงทุนไปแลว สามารถกลับมาซื้อหนวยลงทุนอีกไดหรือไม ความคุมครองจะเปนอยางไร

A : กรณีที่ผูถือหนวยลงทุนเคยไดรับความคุมครองภายใตกรมธรรมเดิม เมื่อกลับมาถือกองทุนและไดรับความคุมครองอีกครั้ง บริษัท ฯ ไมนําเงื่อนไข (Pre-existing) มาปฏิเสธการ

จายคาสินไหมทดแทน

Q : แผนความคุมครองที่ผูถือหนวยลงทุนจะไดรับคํานวณอยางไร ในกรณีที่มีบัญชีผูถือหนวยลงทุนหลายบัญชี หรือถือหนวยลงทุนของตัวแทนสนับสนุนฯที่แตกตางกัน

A : การคํานวณวงเงินคุมครองจะพิจารณาหนวยลงทุนตามเลขที่บัตรประชาชนของผูถือหนวยลงทุน เชน กรณีที่ผูถือหนวยลงทุนมีการลงทุนในกองทุนเปดกรุงไทย ยกกําลังสุข(ภาพ)

มากกวา 1 เลขที่ผูถือหนวยลงทุน หรือถือหนวยลงทุนของตัวแทนสนับสนุนฯที่แตกตางกัน บริษัทประกันจะนับมูลคาเงินลงทุน เพื่อจะนํามาคิดแผนประกันตามหมายเลขบัตรประชาชน

นั้นๆ ยกตัวอยางเชน

นาย ก. ลงทุนในกองทุนเปดกรุงไทย ยกกําลังสุข(ภาพ) เลขที่ผูถือหนวยลงทุน 5888 จากตัวแทนสนับสนุนฯ A สาขา A จํานวน 500,000 บาท

นาย ก. ลงทุนในกองทุนเปดกรุงไทย ยกกําลังสุข(ภาพ) เลขที่ผูถือหนวยลงทุน 5999 จากตัวแทนสนับสนุนฯ A สาขา B จํานวน 1,000,000 บาท

นาก ก. ลงทุนในกองทุนเปดกรุงไทย ยกกําลังสุข(ภาพ) เลขที่ผูถือหนวยลงทุน 1234 จากตัวแทนสนับสนุนฯ B จํานวน 3,500,000 บาท

บริษัทประกันจะใหความคุมครองนาย ก. ตามแผน 5 ซึ่งคํานวณจากจํานวนเงินลงทุนรวม = 500,000+1,000,000 +3,500,000 = 5,000,000 บาท

แตหากในอนาคต นาย ก. ซื้อหนวยลงทุนเพิ่มอีก 10 ลานบาท รวมเปน 15 ลานบาท นาย ก. จะไดรับสิทธิ์ความคุมครองแผนสูงสุดคือ แผน 6 เทานั้น

กรณีผูถือหนวยลงทุนหลายบัญชี หรือถือหนวยลงทุนของตัวแทนสนับสนุนฯที่แตกตางกัน และมีขอมูลสวนตัวที่ไมตรงกัน เชน ชื่อ-นามสกุล (กรณีมีการเปลี่ยนแปลง) ที่อยูที่ติดตอได

เปนตน บริษัทจัดการจะดําเนินการสงใหกับบริษัทประกัน โดยพิจารณาตามเงื่อนไขดังนี้

1. 1. พิจารณาจากยอดเงินลงทุนสูงสุด

2. 2. หากมียอดเงินลงทุนเทากัน จะพิจารณาจากวันที ่ผ ู ถ ือหนวยลงทุนในกองทุนเปดกรุงไทย ยกกําลังสุข(ภาพ) โดยจะใชขอมูลจากตัวแทนสนับสนุนฯ หรือสาขา

แรกที ่ผ ู ถ ือหนวยลงทุนทํารายการ

3. 3. หากมียอดเงินลงทุนเทากัน และลงทุนกับตัวแทนสนับสนุนฯ ในวันเดียวกัน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการติดตอผูถือหนวย เพื่อสอบถามขอมูลสําหรับใชในการสงให

บริษัทประกันภัย

4. หรือตามดุลยพินิจที่บริษัทจัดการกําหนด

Q: หากเปดบัญชีเพื่อ.../และหรือ...ใครจะเปนผูไดรับความคุมครองประกันสุขภาพและอุบัติเหตุกลุม

A: กรณีผูถือหนวยลงทุนเปดบัญชีในลักษณะบัญชีเพื่อ.../ และหรือ... จะนับจํานวนเงินคุมครองจากเลขที่บัตรประชาชน ของชื่อบุคคลแรกในคําขอเปดบัญชีกองทุน เชน

- บัญชี นาย ก. เพื่อ ด.ช. ข

- บัญชี นาย ก. และ/หรือนาง ข.

จะนับความคุ มครองที ่ช ื ่อบุคคลแรก คือ นาย ก. เปนตน

Q: กรณีผูถือหนวยลงทุนโอนหนวยลงทุน ผูถือหนวยลงทุนเดิมยังจะไดรับความคุมครองตามแผนประกันสุขภาพและอุบัติเหตุกลุมหรือไม

A: ผูถือหนวยลงทุนเดิมยังคงไดรับความคุมครองตามแผนประกันสุขภาพและอุบัติเหตุกลุมเดิม และจะสิ้นสุดความคุมครองเมื่อถึงรอบที่บริษัทจัดการแจงขอมูลของผูหนวยลงทุนไปยัง

บริษัทประกันภัยเพื่อดําเนินการปรับปรุงแผนความคุมครองสุขภาพของผูถือหนวยลงทุนตามรอบที่กําหนด โดยความคุมครองดังกลาวจะไมถูกโอนไปใหผูถือหนวยลงทุนที่รับโอน

หนวยลงทุนแทน ตัวอยางเชน

Q: กรณีนาย ก. โอนหนวยลงทุนใหนาย ข. แลวนาย ข. ไดซื้อหนวยลงทุนเพิ่มเติม จะไดรับความคุมครองอยางไร

A: นาย ก. จะไมไดรับความคุมครองตามแผนประกันสุขภาพและอุบัติเหตุกลุมเดิม โดยนาย ก. จะถูกตัดสิทธิประกันตามรอบ แตหาก นาย ก. ยังเหลือมูลคาเงินลงทุนเปนไปตามแผน

ความคุมครอง นาย ก. จะยังคงไดรับความคุมครองตามเงื่อนไขที่กําหนด โดยคิดจากมูลคาเงินลงทุนสวนที่เหลือ และในสวนที่โอนใหนาย ข. แผนความคุมครองประกันสุขภาพและ

อุบัติเหตุกลุม นาย ข. จะไดตาม มูลคาเงินลงทุนที่ถูกโอนมา หากนาย ข. ไดซื้อหนวยลงทุนเพิ่ม นาย ข. ไดรับรับความคุมครอง ตามมูลคาเงินลงทุนที่โอนมารวมกับเงินลงุทนที่ นาย ข.

ซื้อเพิ่มเติม ตามเงื่อนไขหลักเกณฑที่จะไดรับความคุมครองตามที่บริษัทจัดการกําหนดจัดการกําหนด

Q: กรณีผูถือหนวยลงทุนตองการใชสิทธิตามที่ไดรับความคุมครองตามแผนประกันสุขภาพและอุบัติเหตุกลุมตองทําอยางไร

A: ผูถือหนวยลงทุนสามารถใชสิทธิตามที่ไดรับความคุมครองตามแผนประกันสุขภาพและอุบัติเหตุกลุมได โดยปฏิบัติดังนี้

กรณีใชบัตรประกันสุขภาพ กับสถานพยาบาลในสัญญาของบริษัท ทิพยประกันภัย จํากัด (มหาชน)

·         แสดงบัตรประกันสุขภาพคูกับบัตรประชาชน หรือใบขับขี่ หรือบัตรที่ทางราชการออกให แกเจาหนาที่ของสถานพยาบาลในโครงการทุกครั้งที่ทานเขารับการรักษา

พยาบาล

·         การรักษาพยาบาลกรณีผูปวยนอก (OPD) ที่ไมใชขอยกเวน สถานพยาบาลจะใหสิทธิแกทานทันที

·         กรณีผูปวยใน (IPD) เจาหนาที่โรงพยาบาลจะประสานงานมายังบริษัท ทิพยประกันภัย จํากัด (มหาชน)  เพื่อใหบริการผูเอาประกันภัยตลอด 24 ชั ่วโมง

กรณีสอบถามขอมูลเพิ่มเติม กรุณาติดตอไดที่เบอร Hotline ที่ปรากฎบนบัตร ตลอด 24 ชั ่วโมง

กรณีสํารองจายคารักษาพยาบาล

ผูเอาประกันภัย สามารถเขารับการรักษาในโรงพยาบาลที่เปนคูสัญญากับบริษัท ทิพยประกันภัย จํากัด (มหาชน) จากการแสดงบัตรประกันภัย โดยคารักษาพยาบาลที่เกิน

สิทธิ์ โรงพยาบาลจะเรียกเก็บจากผูเอาประกันภัยทันที

หากผูเอาประกันภัย สํารองจายคารักษาพยาบาลแลว ใหนําหลักฐานใบเสร็จ ใบรับรองแพทยฉบับจริง พรอมสําเนาบัตรประกันสุขภาพ โดยสงไปรษณียลงทะเบียน ระบุ

ถึง

ฝายสินไหมประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุสวนบุคคล บริษัท ทิพยประกันภัย จํากัด (มหาชน) ที่อยู เลขที่ 1115 ถนนพระราม 3 แขวงชองนนทรี เขตยานนาวา กทม. 10120โทร

: 1736 ตอ 2414, 2081, 1905, 4190 , 1970, 1907, 4192 และ 4191

ทั้งนี้ บริษัท ทิพยประกันภัย จํากัด (มหาชน) จะไมคุมครองคารักษาพยาบาลหรือความเสียหายที่เกิดจากการบาดเจ็บ หรือเจ็บปวย จากโรคที่เปนมากอนการเอาประกันภัยอันได

ครอบคลุมถึงโรคเรื้อรัง การเจ็บปวย (รวมถึงสภาวะแทรกซอน) หรือการบาดเจ็บที่ยังมิไดรักษากอนวันที่ผูลงทุนจะไดรับความคุมครอง รวมถึงขอยกเวนภายใตกรมธรรมนี้ ใน

กรณีที่ปรากฎภายหลังวาผูลงทุนแจงขอมูลไมครบถวน และ/หรือปกปดขอความจริง และ/หรือแถลงความเท็จ บริษัทประกันชีวิต และบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกรอง

คาใชจายคืนจากผูลงทุนไปยื่นที่บริษัททิพยประกันภัย เพื่อแจงเรียกรองคาสินไหมทดแทนกับบริษัทฯ

เมื่อบริษัท ทิพยประกันภัย จํากัด (มหาชน)  พิจารณาคาสินไหมทดแทนแลว จะนําสงเช็คคาสินไหม หรือโอนเงินเขาบัญชีผูเอาประกันภัยโดยตรง

ขั ้นตอนการใชสิทธิ ์โรงพยาบาล

ผูเอาประกันภัยแสดงบัตรประกันภัย, ภาพถายบัตรประกันภัย, ภาพบัตรประกันภัยจาก application หรือ บัตรพนักงาน พรอมบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรอื่นๆ ที่ทาง

ราชการออกให กอนรับการรักษาพยาบาลที่สถานพยาบาลในเครือขายทุกครั้ง กรณีผูเอาประกันภัยเปนเด็กอายุตํ่ากวา 7 ปบริบูรณ ใหแสดงบัตรที่ทางราชการออกใหของผูปกครอง

กรณีผูเอาประกันภัยไมมีบัตรประกันภัย ลืมนําบัตรประกันภัยมา หรือบัตรประกันภัยสูญหาย แตมีขอมูลความคุมครองในระบบ บริษัทฯ สามารถยืนยันสิทธิ์ความคุมครองได

จาก ชื่อ-นามสกุล และ เลขที่บัตรประจําตัวประชาชนของผูเอาประกันภัย หากไมพบขอมูล โรงพยาบาลสามารถติดตอ Hotline 02-660-1221 ไดตลอด 24 ชั่วโมง

การรักษาพยาบาลกรณีผูปวยนอก (OPD) ที่ไมใชขอยกเวน สถานพยาบาลจะใหสิทธิแกทานทันที กรณีผูปวยใน (IPD) เจาหนาที่โรงพยาบาลจะประสานงานมายังบริษัทฯ เพื่อ

ใหบริการผูเอาประกันภัยทุกวัน

ภายหลังการรักษาพยาบาลเสร็จสิ้น ไมตองเสียคาใชจายใดๆ หากคารักษาพยาบาลไมเกินวงเงินความคุมครอง แตหากมีสวนเกินสิทธิ์ความคุมครอง หรือที่เปนขอยกเวนความ

คุมครอง สถานพยาบาลจะแจงใหผูเอาประกันภัยทราบ เพื่อจายสวนเกินสิทธิ์นั้นทันที

** หากมีขอสงสัยประการใด สามารถติดตอ Hotline 02-660-1221 ไดตลอด 24 ชั่วโมง **

- กรณีผูถือหนวยลงทุนเปนผูชําระเงิน/สํารองคารักษาพยาบาลไปกอน ผูถือหนวยลงทุนสามารถนําใบเสร็จรับเงินใบรับรองแพทยตัวจริง พรอมสําเนาบัตรประกันสุขภาพ เพื่อดําเนิน

การเบิกคารักษาฯจากบริษัทประกัน โดยสามารถสงเอกสารการเบิกคารักษาพยาบาล ทางไปรษณียลงทะเบียน

ถึง ฝายสินไหมประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุสวนบุคคล

บริษัท ทิพยประกันภัย จํากัด (มหาชน) ที่อยู เลขที่ 1115 ถนนพระราม 3 แขวงชองนนทรี เขตยานนาวา กทม. 10120

โทร : 1736 ตอ 2414, 2081, 1905, 4190 , 1970, 1907, 4192 และ 4191

TIP Flash Claim

สินไหมประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุสวนบุคคล : โทร. 02-239-2840 (ในเวลาทําการ 8.30 - 16.30 น.)

Email: claim_ah@dhipaya.co.th

ฝายสินไหมประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุสวนบุคคล ชั้น 15 เลขที่ 1115 ถนนพระราม 3 แขวงชองนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

Hotline คารักษาพยาบาลสุขภาพและอุบัติเหตุ (บัตรประกัน) 24 ชั่วโมง : ระบุในบัตรประกัน

- ผูถือหนวยลงทุนสามารถติดตอสอบถามแผนคุมครองสุขภาพไดที่

บริษัท ทิพยประกันภัย จํากัด (มหาชน) ศูนยบริการลูกคา 1736 กด 4279 และ 2946 

- การรับประโยชนสินไหมทดแทนในกรณีผูถือหนวยลงทุนเสียชีวิต ผูรับประโยชนสามารถสงเอกสารประกอบการเรียกรองคาสินไหมทดแทนกับทางบริษัทประกันไดโดยตรง และ

บริษัทประกันจะดําเนินการพิจารณาและดําเนินการทําเช็คสั่งจายหรือโอนเงินใหแก ผูรับประโยชนภายใน 7 วันนับตั้งแตวันที่บริษัทประกันไดรับคําเรียกรองพรอมทั้งเอกสารประกอบ

การพิจารณาการจายครบถวนสมบูรณแลว และกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยวา การเรียกรองเพื่อใหบริษัทชดใชตามกรมธรรมประกันภัยกลุมดังกลาว ไมเปนไปตามขอตกลงคุมครอง

ในกรมธรรมประกันภัยดังกลาว ระยะเวลาที่กําหนดไวอาจขยายออกไปไดตามความจําเปน แตทั้งนี้จะไมเกิน 90 วัน นับตั้งแตวันที่บริษัทไดรับเอกสารครบถวนแลว โดยทางบริษัท

ประกันจะนําสงเช็คหรือโอนเงินดังกลาวใหแกผูรับประโยชนโดยตรง

 Q : ชองทางที่ผูถือหนวยลงทุนสามารถสอบถามขอมูลเกี่ยวกับประกันสุขภาพและอุบัติเหตุกลุม

A : ผูถือหนวยลงทุนสามารถติดตอกับทางบริษัทประกันไดดังนี้

บริษัท ทิพยประกันภัย จํากัด (มหาชน)

Hotline คารักษาพยาบาลสุขภาพและอุบัติเหตุ (บัตรประกัน) 24 ชั่วโมง : ระบุในบัตรประกัน

Mobile Application TIPinsure 

สินไหมประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุสวนบุคคล : โทร. 02-239-2840 (ในเวลาทําการ 8.30 - 16.30 น.)

Email: claim_ah@dhipaya.co.th

ฝายสินไหมประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุสวนบุคคล ชั้น 15 เลขที่ 1115 ถนนพระราม 3 แขวงชองนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

 Q : ความคุมครองตามแผนประกันสุขภาพและอุบัติเหตุกลุมของกองทุน ยกเวนความคุมครองกรณีใดบาง

A : บริษัทประกันภัยจะไมจายผลประโยชนตามขอยกเวนที่กรมธรรมประกันภัยกําหนด ในกรณีตอไปนี้

1. 1. โรคเรื้อรัง การบาดเจ็บหรือการเจ็บปวยที่ยังมิไดรักษาใหหายกอนวันทําสัญญาประกันภัย การตรวจรักษาภาวะที่เปนมาแตกําเนิด (Congenital) หรือปญหาดานพัฒนาการ

หรือโรคทางพันธุกรรม

2. 2. การตรวจรักษาหรือการผาตัดเพื่อเสริมสวย หรือการแกไขปญหาผิวพรรณ สิว ฝา กระ รังแค ผมรวงหรือการควบคุมนํ้าหนักตัว หรือการผาตัดอันมีลักษณะเลือกได เวนแต

เปนการตกแตงบาดแผล อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุที่ไดรับความคุมครอง

3. การตั้งครรภ แทงบุตร ทําแทง การคลอดบุตร โรคแทรกซอนจากการตั้งครรภ การแกไขปญหาการมีบุตรยาก (รวมถึงการสืบวิเคราะหและการรักษา) การทําหมันหรือการคุม

กําเนิด

4. โรคเอดส หรือกามโรคหรือโรคติดตอทางเพศสัมพันธ

5. การตรวจรักษา หรือการปองกัน การใชยา หรือสารตางๆ เพื่อชะลอการเสื่อมของวัย หรือ การใหฮอรโมนทดแทนในวัยใกลหมดหรือหมดระดู การเสื่อมสมรรถภาพทางเพศใน

หญิง หรือชาย การรักษาความผิดปกติทางเพศ และการแปลงเพศ

6. การตรวจสุขภาพทั่วไป การรองขอเขาอยูรักษาตัวในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาล เวชกรรม หรือรองขอการผาตัด การพักฟน หรือการพักเพื่อการฟนฟูหรือการรักษาโดยวิธี

ใหพักอยูเฉยๆ การตรวจวิเคราะหเพื่อหาสาเหตุใดๆ ที่ไมเกี่ยวของโดยตรงกับการเขารักษาในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาล เวชกรรม หรือคลินิก การตรวจวินิจฉัยการบาด

เจ็บหรือการเจ็บปวย การรักษาหรือตรวจวิเคราะหเพื่อสาเหตุ ซึ่งไมใชความจําเปนทางการแพทย หรือไมเปนมาตรฐานทางการแพทย

7. การตรวจรักษาความผิดปกติเกี่ยวกับสายตา การทําเลสิค คาใชจายสําหรับอุปกรณเพื่อชวยในการมองเห็นหรือการรักษาความผิดปกติของการมองเห็น

8. การตรวจรักษา หรือผาตัด เกี่ยวกับฟน หรือเหงือก การทําฟนปลอม การครอบฟน การรักษารากฟน อุดฟน การจัดฟน ขูดหินปูน ถอนฟน การใสรากฟนเทียม ยกเวนในกรณี

จําเปนอันเนื่องจากการบาดเจ็บโดยอุบัติเหตุ ทั้งนี้ไมรวมคาฟนปลอม การครอบฟนและการรักษารากฟนหรือใสรากเทียม

9. การรักษาหรือการบําบัดการติดยาเสพติดใหโทษ บุหรี่ สุรา หรือสารออกฤทธิ์ตอ จิตประสาท

10. การตรวจรักษา อาการ หรือโรคที่เกี่ยวเนื่องกับภาวะทางจิตใจ โรคทางจิตเวช หรือ ทางพฤติกรรมหรือความผิดปกติทางบุคลิกภาพ รวมถึงสภาวะสมาธิสั้น ออธิสซึม เครียด

ความผิดปกติของ การกิน หรือความวิตกกังวล

11. การตรวจรักษาที่ยังอยูในระหวางทดลอง การตรวจหรือการรักษาโรคหรืออาการหยุดหายใจขณะหลับ การตรวจหรือการรักษาความผิดปกติของการนอนหลับ การนอนกรน

12. การปลูกฝหรือการฉีดวัคซีนปองกันโรค ยกเวนการฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบาภายหลังการถูกสัตวทําราย และวัคซีนปองกันบาดทะยัก ภายหลังไดรับการบาดเจ็บ

13. การตรวจรักษาที่ไมใชแผนปจจุบัน รวมถึงแพทยทางเลือก

14. คาใชจายที่เกิดจากการตรวจรักษาพยาบาลที่ผูไดรับความคุมครอง ซึ่งเปนแพทยสั่งใหแกตัวเอง รวมทั้งคาใชจายที่เกิดจากการตรวจรักษาพยาบาลจากแพทย ผูซึ่งเปน บิดา

มารดา คูสมรส หรือบุตรของผูไดรับความคุมครอง

15. การฆาตัวตาย การพยายามฆาตัวตาย การทํารายรางกายตนเอง หรือการพยายามทํารายรางกายตนเองไมวาจะเปนการกระทําโดยตนเอง หรือยินยอมใหผูอื่นกระทําไมวาจะอยู

ในระหวางวิกลจริตหรือไมก็ตาม ทั้งนี้รวมถึงอุบัติเหตุจากการที่ผูไดรับความคุมครอง กิน ดื่ม หรือฉีดยาหรือสารมีพิษเขารางกาย การใชยาเกินกวาที่แพทยสั่ง

16. การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นจากการกระทําของผูไดรับความคุมครองขณะอยูภายใตฤทธิ์สุรา สารเสพติด หรือยาเสพติดใหโทษจนไมสามารถครองสติได

คําวา “ขณะอยูภายใตฤทธิ์สุรา” นั้น ในกรณีที่มี การตรวจเลือดใหถือเกณฑมีระดับแอลกอฮอลในเลือดตั้งแต 150 มิลลิกรัมเปอรเซ็นตขึ้นไป

17. การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นขณะที่ผูไดรับความคุมครองเขารวมทะเลาะวิวาทหรือมีสวนยั่วยุ ใหเกิดการทะเลาะวิวาท

18. การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นขณะที่ผูไดรับความคุมครองกออาชญากรรมที่มีความผิดสถานหนัก หรือขณะถูกจับกุม หรือหลบหนีการจับกุม

19. การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นขณะที่ผูไดรับความคุมครอง แขงรถหรือแขงเรือทุกชนิด แขงมา แขงสกีทุกชนิดรวมถึงเจตสกีดวย แขงสเก็ต ชกมวย โดดรม (เวนแตการโดดรมเพื่อรักษา

ชีวิต) ขณะกําลังขึ้นหรือกําลังลงหรือโดยสารอยูในบอลลูน หรือเครื่องรอน เลนบันจี้จั๊มพ ดํานํ้าที่ตองใชถังอากาศและเครื่องชวยหายใจใตนํ้า

20. การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นขณะที่ผูไดรับความคุมครองกําลังขึ้นหรือกําลังลง หรือขณะโดยสาร อยูในอากาศยานที่มิไดจดทะเบียนเพื่อบรรทุกผูโดยสาร และมิไดประกอบการโดยสาย

การบินพาณิชย

21. การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นขณะที่ผูไดรับความคุมครองขับขี่หรือปฏิบัติหนาที่เปนพนักงานประจําในอากาศยานใดๆ

22. การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นขณะผูไดรับความคุมครองปฏิบัติหนาที่เปนทหาร ตํารวจ หรืออาสาสมัคร และเขาปฏิบัติการในสงคราม หรือปราบปราม

23. สงคราม การรุกราน การกระทําที่มุงรายของศัตรูตางชาติ หรือการกระทําที่มุงรายคลายสงคราม ไมวาจะไดมีการประกาศสงครามหรือไมก็ตาม หรือสงครามกลางเมือง ซึ่งหมาย

ถึงสงครามระหวางชนที่อาศัยอยูในประเทศเดียวกัน การแข็งขอ การกบฏ การจลาจล การนัดหยุดงาน การกอความวุนวาย การปฏิวัติ การรัฐประหาร การประกาศกฎอัยการศึก

หรือเหตุการณใดๆ ซึ่งจะเปนเหตุใหมีการประกาศหรือคงไวซึ่งกฎอัยการศึก

24. การกอการราย

25. การแผรังสี หรือการแพรกัมมันตภาพรังสีจากเชื้อเพลิงนิวเคลียร หรือจากกากนิวเคลียรใดๆ อันเนื่องมาจากการเผาไหมของเชื้อเพลิงนิวเคลียร และจากกรรมวิธีใดๆ แหงการ

แตกแยกตัวทางนิวเคลียรซึ่งดําเนินติดตอไปดวยตัวเอง

26. การระเบิดของกัมมันตภาพรังสี หรือสวนประกอบของนิวเคลียร หรือวัตถุอันตรายอื่นใดที่อาจเกิดการระเบิดในกระบวนการนิวเคลียรได

กองทุนเปดกรุงไทย ยกกําลังสุข(ภาพ) 

Krung Thai Happy Health
KTHH 

กองทุนเปดกรุงไทย ยกกําลังสุข(ภาพ) 

Krung Thai Happy Health
KTHH 

กองทุนเปดกรุงไทย ยกกําลังสุข(ภาพ) 

Krung Thai Happy Health
KTHH 

ผูลงทุนสามารถศึกษาเครื่องมือบริหาร

ความเสี่ยงดานสภาพคลองไดในหนังสือชี้

ชวนฉบับเต็ม



บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน)

(แบบ 1231)

หนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญ Factsheet

ขอมูล ณ วันที่ 31 มี.ค. 2566

ประเภทกองทุนรวม / กลุ มกองทุนรวม

กองทุนรวมผสม,กองทุนที่มีนโยบายลงทุนในกองทุนรวมภายใต บลจ.เดียวกัน,กองทุนรวมหนวย

ลงทุน (Fund of Funds)

กลุม Aggressive Allocation

นโยบายและกลยุทธการลงทุน

กองทุนจะลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมทั้งในและตางประเทศ ตั้งแต 2 กองทุนขึ้นไป โดย

เฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวา 80% ของ NAV โดยกองทุนปลายทางจะลงทุนทั้งในตราสารทุน

ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ทรัพยสินทางเลือก ทั้งนี้ จะลงทุนในกองทุนใดกองทุนหนึ่งโดย

เฉลี่ยในรอบปบัญชีไมเกิน 79% ของ NAV

กองทุนอาจลงทุนในหรือมีไวซึ่งสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivatives) เพื่อลดความเสี่ยง (Hedging)

เพื่อเปนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management)

มุงหวังใหผลประกอบการสูงกวาดัชนีชี้วัด (active management)

ผลการดําเนินงานและดัชนีชี้วัดยอนหลัง 5 ปปฏิทิน (%ตอป)

ผลการดําเนินงานยอนหลังแบบปกหมุด

YTD 3 เด ือน 6 เด ือน 1 ป*

กองทุน 0.78 0.78 2.09 9.41

ดัชนีชี ้ว ัด 1.49 1.49 3.25 2.71

คาเฉลี ่ยในกลุ มเดียวกัน 1.83 1.83 2.07 5.70

ความผันผวนกองทุน 6.29 6.29 7.21 8.32

ความผันผวนดัชนีชี ้ว ัด 6.44 6.44 7.53 8.23

3 ป* 5 ป* 10 ป* ตั ้งแตจัดตั ้ง*

กองทุน 1.75

ดัชนีชี ้ว ัด 7.17

คาเฉลี ่ยในกลุ มเดียวกัน

ความผันผวนกองทุน 8.41

ความผันผวนดัชนีชี ้ว ัด 7.65

หมายเหตุ : * % ตอป

ตํ่า สูง

หนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม

www.ktam.co.th

ระดับความเสี ่ยง

เสี่ยงปานกลางคอนขางสูง

กองทุนรวมผสม ที่มี net exposure ไดทั้งในตราสารทุน ตราสารหนี้

หรือทรัพยสินทางเลือก

ขอมูลกองทุนรวม

วันจดทะเบียนกองทุน 24/08/63

วันเริ ่มตน class N/A

นโยบายการจายเง ินปนผล มี

อายุกองทุน ไมก ําหนดอายุโครงการ

ผู จัดการกองทุนรวม

นาย สมชัย อมรธรรม ตั ้งแต 24/08/63

นาง ณิธาวัลย อิศรเสนา ณ อยุธยา ตั ้งแต 21/11/65

ดัชนีชี ้วัด

1. ดัชนี Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate TR

Index Value Hedge USD(5%) และ

2. ดัชนี FTSE EPRA/NAREIT Developed Total Return Index

Net (USD)(5%) และ

3. ดัชนี LBMA Gold Price AM (USD)(5%) และ

4. ดัชนี PF and REIT TRI (5%) และ

5. ดัชนี SET TRI(30%) และ

6. ดัชนี All World Index–TR Net of Tax(USD)(30%) และ

7. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market

อายุ 1-3 ป THAIBMA(20%) *ขอ 1-3 และ ขอ 6 ปรับดวยอัตรา

แลกเปลี่ยนเมื่อเทียบกับคาสกุลเงินบาท ณ วันคํานวณผล

ตอบแทน

คําเตือน
การลงทุนในกองทุนรวมไมใชการฝากเงิน

ผลการดําเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผล

การดําเนินงานในอนาคต

การเขารวมตอตานทุจริต : ไดรับการรับรองจาก CAC

การซื้อหนวยลงทุน การขายคืนหนวยลงทุน

วันทําการซื ้อ : ทุกวันทําการซื ้อขาย วันทําการขายคืน : ทุกวันทําการซื ้อขาย

เวลาทําการ : 8:30  15:30 เวลาทําการ : สงคําสั ่งลวงหนาระหวางวันที ่ 16

20 ของทุกเดือน ตั ้งแตเวลาเริ ่มเปดทําการถึง

15.30 น. และกําหนดใหวันที ่ 21 ของทุกเดือน

เปนวันทําการรับซื ้อคืนหนวยลงทุน

การซื ้อครั ้งแรกขั ้นตํ ่า : 50,000 บาท การขายคืนขั ้นตํ ่า : 0.00 บาท

การซื ้อครั ้งถัดไปขั ้นตํ ่า : 1,000 บาท ยอดคงเหลือขั ้นตํ ่า : 0.00 บาท

ระยะเวลาการรับเง ินคาขายคืน : T+5 คือ5 วัน

ทําการนับจากวันคํานวณ NAV

หมายเหตุ : โดยทั่วไปจะไดรับเงินคาขายคืน T+5 วันทําการหลังจากวันทําการขายคืน

คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ตอปของ NAV)

คาธรรมเน ียม สูงสุดไมเก ิน เก ็บจร ิง

การจัดการ 3.21 1.07

รวมคาใชจาย 8.56 1.78

หมายเหตุ : *เปนอัตราที่รวมภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทํานองเดียวกัน **รวมคา

ใชจาย (เก็บจริง) เปนของรอบปบัญชีผานมา ไดรวมคาธรรมเนียมการจัดการ โดยไมเรียกเก็บคาธรรม

เนียมซํ้าซอนกับกองทุนปลายทางกรณีลงทุนในกองทุนภายใตการจัดการเดียวกัน เรียบรอยแลว ***คา

ธรรมเนียมการจัดการขางตนเปนอัตราที่บริษัทจัดการกําหนด โดยหากกองทุนลงทุนในหนวยลงทุน

ของกองทุนรวมภายใตการจัดการเดียวกัน (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะไมเรียกเก็บคาธรรมเนียม

การจัดการซํ้าซอนกับกองทุนปลายทาง

คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผูถือหนวย (% ของมูลคาซื้อขาย)

คาธรรมเน ียม สูงสุดไมเก ิน เก ็บจร ิง

การขาย 3.21 1.00

การรับซื ้อคืน 3.21 ยังไม เร ียกเก ็บ

การสับเปลี ่ยนหนวยลงทุนเขา 3.21 1.00

การสับเปลี ่ยนหนวยลงทุนออก 3.21 ยังไม เร ียกเก ็บ

การโอนหนวย ดูหมายเหตุเพิ ่มเติม ดูหมายเหตุเพิ ่มเติม

หมายเหตุ : *คาธรรมเนียมขางตนเปนอัตราที่รวมภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดใน

ทํานองเดียวกัน **คาธรรมเนียมการโอนหนวย ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ ***หากกองทุนลงทุนใน

หนวยลงทุนของกองทุนรวมภายใตบริษัทจัดการเดียวกัน (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะไมเรียกเก็บ

คาธรรมเนียมการขาย และ/หรือ คาธรรมเนียมการรับซื้อคืนซํ้าซอนกับกองทุนปลายทาง

ขอมูลเชิงสถิติ

Maximum Drawdown 18.22 %

Recovering Period N/A

FX Hedging N/A

อัตราสวนหมุนเวียนการลงทุน 0.72 เทา

สัดสวนประเภททรัพยสินที ่ลงทุน

ทรัพยสิน % NAV

หนวยลงทุน ตราสารทุน 69.37

หนวยลงทุน ตราสารหนี ้ 20.21

หนวยลงทุนในทรัสตเพื ่อการลงทุนอสังหาริมทรัพย 2.35

หนวยลงทุน ทรัพยสินทางเลือก 2.24

สินทรัพยและหนี ้ส ินอื ่นๆ 2.17

เง ินฝากธนาคาร 2.01

หนวยลงทุนในกองทุนรวมโครงสรางพื ้นฐาน 1.52

หนวยลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย 0.10

ประเภทหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื ่นตามที ่ส ํานักงาน

กําหนด
0.03

หมายเหตุ :

ทรัพยสินที่ลงทุน 5 อันดับแรก

ทรัพยสิน % NAV

กองทุนเปดเคแทม โกลบอล อิควิตี ้ พาสซีฟ ฟนด  A 17.96

กองทุนเปดเคแทม ไชนา เอแชร อิควิตี ้ ฟนด (ชนิดสะสมมูลคา) 12.68

กองทุนเปดกรุงไทยตราสารหนี ้ พลัสA 11.03

กองทุนเปดกรุงไทยหุ นทุนปนผล 8.66

กองทุนเปดกรุงไทย สมารท อิควิตี ้ ฟนด 8.64

หมายเหตุ :

ขอมูลสิทธิประโยชนการประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ

ขอมูลสิทธิประโยชนการประกันสุขภาพและอุบัติเหตุกลุม

สําหรับผูถือหนวยลงทุน กองทุนเปดกรุงไทย ยกกําลังสุข(ภาพ) ของบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน)

ผูถือหนวยลงทุน กองทุนเปดกรุงไทย ยกกําลังสุข(ภาพ) จะไดรับความคุมครองสุขภาพและอุบัติเหตุกลุมตามที่กรมธรรมกําหนด ดังนี้

1. คุณสมบัติของผูมีสิทธิเอาประกันภัย

เปนบุคคลธรรมดา

ตองมีอายุระหวาง 15-65 ปบริบูรณ สุขภาพแข็งแรง ไมมีสวนใดสวนหนึ่งพิการหรือวิกลจริต ณ วันที่กรมธรรมมีผลบังคับ (หรือเปนไปตามเงื่อนไขที่บริษัทจัดการกําหนด)

เปนบุคคลที่บริษัทประกันถือวามีสุขภาพสมบูรณแข็งแรง โดยสิทธิความคุมครองจะมีผลเมื่อไดรับการอนุมัติ การรับประกันภัยจากบริษัทประกันภัย

ไมคุมครองโรคเรื้อรังที่เปนมากอนการทําประกัน

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติ และเงื่อนไขของผูมีสิทธิเอาประกันภัยตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงและรักษาผลประโยชนของผูถือหนวยลงทุนเปน

สําคัญ รวมถึงรักษาผลประโยชนของกองทุนรวม โดยจะไมถือวาเปนการดําเนินการที่ผิดไปจากรายละเอียดโครงการ และถือวาไดรับมติจากผูถือหนวยลงทุนแลว โดยบริษัทจัดการ

จะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนาไมนอยกวา 7 วัน โดยจะเปดเผยในเว็บไซตของบริษัทจัดการ

2. ความคุมครอง

ในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนเปนผูมีสิทธิเอาประกันภัย ผูถือหนวยลงทุนจะไดรับความคุมครองนับตั้งแตวันที่กรมธรรมประกันภัยมี ผลบังคับ หรือนับตั้งแตวันที่ไดรับการอนุมัติการรับ

ประกันภัยจากบริษัทประกันภัย และสิ้นสุดความคุมครอง ในกรณี ใดกรณีหนึ่ง ดังตอไปนี้

เมื่อกรมธรรมสิ้นสุดผลบังคับ

เมื่อผูถือหนวยลงทุนพนสภาพการเปนผูถือหนวยลงทุนของกองทุน

เมื่อผูถือหนวยลงทุนเสียชีวิต

เมื่อผูถือหนวยลงทุนมีอายุเกินกวาอายุสูงสุดที่กําหนดไวขางตน

เมื่อผูถือหนวยลงทุนมีจํานวนเงินลงทุนไมเปนไปเกณฑที่กําหนดในหนังสือชี้ชวน

เมื่อผูถือหนวยลงทุนขาดคุณสมบัติขอใดขอหนึ่งของคุณสมบัติของผูมีสิทธิเอาประกันภัยตามขอ 1

ทั้งนี้ การสิ้นสุดความคุมครอง ใหเปนไปตามเงื่อนไขตามปกรมธรรมหรือตามรอบระยะเวลาที่บริษัทประกันกําหนด

3. ผูถือหนวยลงทุนที่มีสิทธิเอาประกันภัยจะไดรับความคุมครองดานประกันสุขภาพและอุบัติเหตุกลุมโดยมีรายละเอียดเงื่อนไขและความคุมครองตามกรมธรรมประกันภัยกําหนด

4. ผูถือหนวยลงทุนจะตองยินยอมเปดเผยขอมูลสวนบุคคล อาทิเชน ชื่อ-นามสกุล ที่อยู ขอมูลดานสุขภาพ ของผูถือหนวยลงทุน หรือขอมูลอื่นใดที่เปนตามที่บริษัทประกันกําหนด ทั้งนี้

หากบริษัทจัดการไมไดรับการเปดเผยขอมูลใดๆ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธการไดรับความคุมครองตามกรมธรรมประกันชีวิตและสุขภาพดังกลาว

สิทธิประโยชนของผูถือหนวยลงทุนที่ไดรับตามกรมธรรมดังกลาว กองทุนไดจัดใหมีความคุมครองดานประกันสุขภาพและอุบัติเหตุกลุมสําหรับผูถือหนวยลงทุนเพื่อเปนประโยชนใน

ดานการเสริมสรางความมั่นคงของชีวิตและสุขภาพ ทั้งนี้ เมื่อใดก็ตาม หลังจากที่กองทุนมีอายุครบ 1 ป นับจากวันที่จดทะเบียนกองทรัพยสินเปนกองทุนรวม หากบริษัทจัดการเห็นวา

จะไมเกิดประโยชนโดยรวมตอผูลงทุน หรือมีผลกระทบตอกองทุนรวมในอนาคต หรือคาธรรมเนียมหรือคาใชจายในการชําระเบี้ยประกันเพิ่มสูงขึ้นมากจนสงผลกระทบตอกองทุน

อยางมีนัยสําคัญ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง หรือเพิ่มเติมเงื่อนไขของสิทธิประโยชนความคุมครอง เงื่อนไขกรมธรรม บริษัทประกันภัย หรือเงื่อนไขใด

ตามหลักเกณฑที่กฎหมายกําหนด รวมถึงยกเลิกสิทธิประโยชนความคุมครองดานสุขภาพและอุบัติเหตุโดยถือวาไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนแลว หรือพิจารณายกเลิก

กองทุน โดยบริษัทจัดการจะแจงให    ผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนาไมนอยกวา 30 วัน โดยในชวงเวลาดังกลาวจะครอบคลุมระยะเวลาการเปดรับคําสั่งซื้อคืนหนวยลงทุนอยางนอย 1

ครั้ง และในการรับซื้อคืนในชวงเวลาดังกลาว บริษัทจัดการจะเปดใหผูถือหนวยลงทุนสามารถขายคืนหนวยลงทุนโดยไมคิดคาธรรมเนียมการรับซื้อคืนหนวยลงทุน (Exit without fee)

เง ื ่อนไขวันเริ ่มความคุ มครอง

วันเริ่มความคุมครอง หมายถึง วันที่กรมธรรมประกันภัยมีผลบังคับ และวันที่บริษัทประกันภัยอนุมัติใหความคุมครองหรือเปลี่ยนแปลงแผนความคุมครอง ใหกับผูถือหนวยลงทุน

เงื่อนไขวันเริ่มความคุมครอง

หากซื้อภายในวันที่ 21 กอนเวลา 15.30 น. ของเดือนนั้นๆ วันไดรับสิทธิ์ความคุมครอง คือ วันที่ 1 ของเดือนถัดจากเดือนที่ลงทุน เชน ซื้อหนวยลงทุนวันที่ 18 สิงหาคม 2563

วันที่ไดรับสิทธิ์ความคุมครอง คือ วันที่ 1 ของเดือนถัดจากเดือนที่ลงทุน (วันที่ 1 กันยายน 2563)

หากซื้อหลังจากวันที่ 21 วันไดรับสิทธิ์ความคุมครอง คือ วันที่ 1 ของเดือนนับถัดจากเดือนที่ลงทุนไปอีก 2 เดือน เชน ซื้อหนวยลงทุนวันที่ 25 สิงหาคม 2563 วันไดรับสิทธิ์

ความคุมครอง คือ วันที่ 1 ของเดือนนับถัดจากเดือนที่ลงทุนไป อีก 2 เดือน (วันที่ 1 ตุลาคม 2563)

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงวันเริ่มความคุมครอง โดยจะไมถือวาเปนการดําเนินการที่ผิดไปจากรายละเอียดโครงการ และถือวาไดรับมติจากผูถือ

หนวยลงทุนแลว โดยบริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนาไมนอยกวา 7 วัน โดยจะเปดเผยในเว็บไซตของบริษัทจัดการ เวนแตกรณีที่เกิดจากปจจัยที่ควบคุมไมได

หรือกรณีจําเปนและสมควร บริษัทจัดการจะแจงการเปลี่ยนแปลงดังกลาวโดยทันที

ระยะเวลาความคุมครอง คือ วันที่กรมธรรมประกันภัยมีผลบังคับ หรือวันเริ่มความคุมครองแลวแตกรณี ถึงวันสิ้นสุดความคุมครองซึ่งจะไมเกินวันที่กรมธรรมยังใหความคุมครองอยู

คําถามคําตอบ

Q : ใครเปนผูรับประกันภัยใหกับ กองทุนเปดกรุงไทย ยกกําลังสุข(ภาพ) ในปจจุบัน

A : บริษัท ทิพยประกันภัย จํากัด (มหาชน)

Q : ใครจะไดรับความคุมครองประกันสุขภาพและอุบัติเหตุกลุมบาง

A : ผูมีสิทธิไดรับความคุมครองประกันสุขภาพและอุบัติเหตุกลุม คือ

เปนบุคคลธรรมดา

เปนผูถือหนวยลงทุนที่อยูในทะเบียนรายชื่อผูถือหนวยลงทุนโดยมีมูลคาเงินลงทุนตั้งแต 50,000 บาทขึ้นไป หรือ จํานวนอื่นใดที่บริษัทจัดการจะเปลี่ยนแปลงในอนาคต โดย

บริษัทจัดการจะพิจารณามูลคาเงินลงทุนตามเลขที่บัตรประชาชนของผูถือหนวยลงทุน

ตองมีอายุระหวาง 15-65 ปบริบูรณ สุขภาพแข็งแรง ไมมีสวนใดสวนหนึ่งพิการหรือวิกลจริต ณ วันที่กรมธรรมมีผลบังคับ (หรือเปนไปตามเงื่อนไขที่บริษัทจัดการกําหนด)

เปนบุคคลที่บริษัทประกันภัยถือวามีสุขภาพสมบูรณแข็งแรง โดยสิทธิความคุมครองจะมีผลเมื่อไดรับการอนุมัติ การรับประกันภัยจากบริษัทประกันภัย

ไมคุมครองโรคเรื้อรังที่เปนมากอนการทําประกันภัย

กรณีบริษัทประกันภัยไมอนุมัติการรับประกันภัยให ผูถือหนวยลงทุนจะไมไดรับทั้งแผนประกันสุขภาพและอุบัติเหตุกลุม

หมายเหตุ: กรณีบริษัทประกันภัยไมอนุมัติการรับประกันภัย และผูถือหนวยลงทุนไมประสงคจะลงทุนในกองทุน ผูถือหนวยลงทุนสามารถทํารายการขายคืนไดตามรอบการขายคืน

หนวยลงทุนที่กําหนดไว โดยผูถือหนวยลงทุนจะไดรับมูลคาหนวยลงทุน (NAV) ตามราคาขายคืน ณ วันที่ทํารายการ

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติ และเงื่อนไขของผูมีสิทธิเอาประกันภัยตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงและรักษาผลประโยชนของผูถือหนวยลงทุนเปน

สําคัญ รวมถึงรักษาผลประโยชนของกองทุนรวม โดยจะไมถือวาเปนการดําเนินการที่ผิดไปจากรายละเอียดโครงการ และถือวาไดรับมติจากผูถือหนวยลงทุนแลว โดยบริษัทจัดการ

จะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนาไมนอยกวา 7 วัน โดยจะเปดเผยในเว็บไซตของบริษัทจัดการ

Q : ผูถือหนวยลงทุนจะไดรับความคุมครองเมื่อไร

A : ผูถือหนวยลงทุนจะไดรับความคุมครองประกันสุขภาพและอุบัติเหตุกลุมตามกรณีดังตอไปนี้ กรณีซื้อหนวยลงทุน ณ วัน IPO และมูลคาเงินลงทุนเปนไปตามเงื่อนไขที่กําหนด จะได

รับความคุมครองตั้งแตวันที่ 1 ของ เดือนถัดจากเดือนที่จดทะเบียนกองทุนเปนตนไป ตัวอยางวันที่เริ่มสิทธิความคุมครอง 

ตัวอยาง

กรณีที ่ซื ้อหนวยลงทุนชวง IPO

กรณีที ่ซื ้อหนวยลงทุนภายหลัง IPO ผูถือหนวยสามารถซื้อ/ สับเปลี่ยนเขาไดทุกวันทําการ - กรณีผูถือหนวยลงทุนทํารายการซื้อภายในวันที่ 21 กอนเวลา 15.30 น. ของเดือนนั้น ๆ

วันไดรับสิทธิคุมครอง คือ วันที่ 1 ของเดือนถัดจากเดือนที่ลงทุน

กรณีผูถือหนวยลงทุนทํารายการซื้อภายหลังวันที่ 21 ของเดือนนั้น ๆ วันไดรับสิทธิคุมครอง คือ วันที่ 1 ของ 2 เดือนถัดจากเดือนที่ลงทุน

กรณีการสิ ้นสุดความคุ มครอง จะเกิดขึ้น ณ วันที่ไดรับการยืนยันจากกองทุนเปดกรุงไทย ยกกําลังสุข(ภาพ) ในกรณีผูถือหนวยลงทุนขายคืนหนวยลงทุนทั้งหมด หรือมูลคาเงินลงทุน

คงเหลือตํ่ากวา 50,000 บาท* (มูลคาเงินลงทุนคงเหลือ หมายถึง มูลคาเงินลงทุนพิจารณาจากตนทุนสะสมของเงินลงทุนของผูถือหนวยลงทุน เมื่อรวมกันแลวแลวตองไมตํ่ากวา

50,000 บาท โดยไมคํานึงถึงผลกําไรหรือขาดทุนของมูลคา NAV ที่เปลี่ยนแปลงไป)  การไดรับความคุมครองตามสิทธิประโยชนจะกระทําไดจนถึงวันสุดทายของเดือนที่มีการขายคืน

หนวยลงทุน ดังนั้น วันสิ้นสุดความคุมครองจะเปนวันแรกของเดือนถัดไป ตั้งแตเวลา 0.00 น. ตามรอบระยะเวลาที่บริษัทประกันภัยกําหนด หรือการสิ้นสุดขอตกลงการคุมครองประกัน

สุขภาพและอุบัติเหตุกลุม ระหวาง กองทุนเปดกรุงไทย ยกกําลังสุข(ภาพ) กับบริษัทประกันภัย

มูลคาเงินลงทุนคงเหลือ = มูลคาเงินที่ผูถือหนวยซื้อ/สับเปลี่ยนเขากองทุน – มูลคาเงินที่ผูถือหนวยขาย/สับเปลี่ยนออกจากกองทุน

Q : ผูถือหนวยลงทุนจะไดรับความคุมครองประกันสุขภาพและอุบัติเหตุกลุมเปนจํานวนเงินเทาไหร

A: ความคุมครองสุขภาพที่ผูถือหนวยลงทุนจะไดรับ คือ ความคุมครองคารักษาพยาบาลตามแผนความคุมครอง ซึ่งมีทั้งหมด 6 แผน แผนประกันสุขภาพ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผูถือหนวยลงทุนจะตองลงทุนตั้งแต 50,000 บาทขึ้นไป โดยมูลคาเงินลงทุนที่ผูถือหนวยลงทุนจะไดรับความคุมครองตามแผนการลงทุนในแตละแผนนั้น จะพิจารณาจากตนทุนสะสม

ของเงินลงทุนของผูถือหนวยลงทุน แตเมื่อรวมกันแลวตองไมตํ่ากวา 50,000 บาท โดยไมคํานึงถึงผลกําไรหรือขาดทุนของมูลคา NAV ที่เปลี่ยนแปลงไป 

ตัวอยาง  (ขยายความ)

นาย ก. ลงทุนในกองทุนเปดกรุงไทย ยกกําลังสุข(ภาพ) ครั้งแรก 100,000 บาท

- นาย ก. จะไดรับความคุมครองในแผนที่ 1

- ตอมา นาย ก. ลงทุนเพิ่ม 1,000,000 บาท ความคุมครองจะเปลี่ยนจากแผนที่ 1 เปนแผนที่ 3

ทั้งนี้ ความคุมครองตามทั้ง 6 แผน จะคํานวณจากจํานวนเงินลงทุนที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง

กรณีที่ผูถือหนวยมีมูลคาเงินลงทุนตั้งแต 50,000 บาท ขึ้นไป แตไมไดรับการอนุมัติใหเอาประกันได ผูถือหนวยลงทุนจะไมไดรับแผนความคุมครองประกันสุขภาพและอุบัติเหตุกลุม

ใดๆ เลย

หมายเหตุ: กรณีบริษัทประกันภัยไมอนุมัติการรับประกันภัย และผูถือหนวยลงทุนไมประสงคจะลงทุนในกองทุนเปดกรุงไทย ยกกําลังสุข(ภาพ) ผูถือหนวยลงทุนสามารถทํารายการขาย

คืนไดตามรอบการขายคืนหนวยลงทุนที่กําหนดไว โดยผูถือหนวยลงทุนจะไดรับมูลคาหนวยลงทุน (NAV) ตามราคาขายคืน ณ วันที่ทํารายการ

ตัวอยางวิธ ีพิจารณาแผนความคุ มครองกรมธรรมที ่ผ ู ถ ือหนวยลงทุนจะไดร ับ

แผนความคุ มครองกรมธรรมที ่ผ ู ถ ือหนวยลงทุนจะไดร ับตองสอดคลองกับตนทุนสะสมของมูลคาเง ินลงทุนคงเหลือ

ตัวอยางที ่1

การไดรับผลประโยชนวาจะไดรับสิทธิ์ตามแผนไหน จะพิจารณาจากมูลคาเงินลงทุนคงเหลือ (ไมนับรวมผลกําไรขาดทุนของ NAV ที่เปลี่ยนแปลงไป) ของการลงทุนที่ผานมา ดังนั้น ผูถือ

หนวยลงทุนจะยังคงไดรับผลประโยชนตามแผนการลงทุน แมวามูลคา NAV ตอหนวย จะลดลงจนทําใหมูลคาทรัพยสินรวมลดลงไปตํ่ากวายอดที่ลงทุนมา แตจะถือวามูลคาเงินลงทุนยัง

คงเปนไปตามที่กําหนดก็จะยังคงไดรับผลประโยชนอยู

* มูลคาเงินลงทุนคงเหลือ = มูลคาเงินที่ผูถือหนวยซื้อ/สับเปลี่ยนเขากองทุน – มูลคาเงินที่ผูถือหนวยขาย/สับเปลี่ยนออกจากกองทุน โดยพิจารณาจากยอดสั่งซื้อหรือขายคืนตาม

ตารางดังนั ้น ตามตารางดังกลาวขางตน จากการทํารายการครั้งที่ 4 ผูถือหนวยลงทุนจะไดรับแผนประกันสุขภาพในแผนที ่ 1

ตัวอยางที ่2

กรณีที่ผูถือหนวยลงทุนมีการไถถอนหนวยลงทุน (ขายหรือสับเปลี่ยนออก) จนเปนเหตุใหมูลคาเงินลงทุนคงเหลือลดลงตํ่ากวา 50,000 บาท ซึ่งเปนไปตามที่กําหนดไวในโครงการ

บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื้อคืนหนวยลงทุนที่เหลืออยูทั้งหมดของผูถือหนวยลงทุน ในคราวเดียวกัน

* มูลคาเงินลงทุนคงเหลือ = มูลคาเงินที่ผูถือหนวยซื้อ/สับเปลี่ยนเขากองทุน – มูลคาเงินที่ผูถือหนวยขาย/สับเปลี่ยนออกจากกองทุน โดยพิจารณาจากยอดสั่งซื้อหรือขายคืนตามตาราง 

ดังนั ้น ตามตารางดังกลาวขางตน จากการทํารายการครงที่ 2 เมื่อมูลคาเงินลงทุนคงเหลือจากการขายคืนตํ่ากวา 50,000 บาท บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื้อคืนหนวยลงทุนที่เหลือ

อยูทั้งจํานวนของผูถือหนวยลงทุนไปในคราวเดียวกัน

ตัวอยางที ่3

การปรับแผนการลงทุนตามมูลคาเงินลงทุน เมื่อมีการสั่งซื้อ หรือ ขายคืน ตามรอบการลงทุนในแตละครั้ง 

* มูลคาเงินลงทุนคงเหลือ = มูลคาเงินที่ผูถือหนวยซื้อ/สับเปลี่ยนเขากองทุน – มูลคาเงินที่ผูถือหนวยขาย/สับเปลี่ยนออกจากกองทุน โดยพิจารณาจากยอดสั่งซื้อหรือขายคืนตามตาราง

ดังนั ้น ตามตารางดังกลาวขางตน จากการทํารายการขายคืนในครั้งที่ 4 ผูถือหนวยลงทุนจะถูกปรับลดแผนประกันสุขภาพเปนแผนที ่  3

ตัวอยางที ่ 4

การปรับแผนการลงทุนตามมูลคาเงินลงทุน เมื่อมีการสั่งซื้อ หรือ ขายคืน ตามรอบการลงทุนในแตละครั้ง

มูลคาเงินลงทุนคงเหลือ = มูลคาเงินที่ผูถือหนวยซื้อ/สับเปลี่ยนเขากองทุน – มูลคาเงินที่ผูถือหนวยขาย/สับเปลี่ยนออกจากกองทุน โดยพิจารณาจากยอดสั่งซื้อหรือขายคืนตามตาราง

ดังนั ้น ตามตารางดังกลาวขางตน จากการทํารายการขายคืนในครั้งที่ 2 ผูถือหนวยลงทุนจะถูกปรับลดแผนประกันสุขภาพเปนแผนที ่ 1

Q : ผูถือหนวยลงทุนสามารถเปลี่ยนแปลงแผนความคุมครองประกันสุขภาพและอุบัติเหตุกลุมไดหรือไม

A : ผูถือหนวยลงทุนสามารถเปลี่ยนแปลงแผนความคุมครองไดตามมูลคาเงินลงทุนที่เปลี่ยนแปลงไป

- ในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนซื้อหนวยลงทุนหรือขายหนวยลงทุน บริษัทจัดการจะแจงขอมูลของผูถือหนวยลงทุนไปยังบริษัทประกันภัยเพื่อดําเนินการปรับปรุงแผนความคุมครอง

สุขภาพของผูถือหนวยลงทุนตามรอบระยะเวลาที่บริษัทจัดการกําหนด เชน ตั้งแตวันที่ 1 ของเดือนถัดไป

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงวันเริ่มความคุมครอง โดยจะไมถือวาเปนการดําเนินการที่ผิดไปจากรายละเอียดโครงการ และถือวาไดรับมติจากผูถือ

หนวยลงทุนแลว โดยบริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนาไมนอยกวา 7 วัน โดยจะเปดเผยในเว็บไซตของบริษัทจัดการ เวนแตกรณีที่เกิดจากปจจัยที่ควบคุมไมได

หรือกรณีจําเปนและสมควร บริษัทจัดการจะแจงการเปลี่ยนแปลงดังกลาวโดยทันที

- หากกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนซื้อหรือสับเปลี่ยนเขากองทุนฯ ซึ่งเปนไปตามเกณฑทําใหมีการปรับแผนที่ไดรับความคุมครองเพิ่มขึ้น      ผูถือหนวยลงทุนจะไดรับความคุมครองในแผนที่

สูงกวาเมื่อบริษัทประกันภัยไดอนุมัติรับประกันภัย โดยมีเงื่อนไขความคุมครองตามที่บริษัทประกันภัยกําหนด

- กรณีผูถือหนวยลงทุนสิ้นสุดสมาชิกภาพและกลับเขามาใหม ผูถือหนวยลงทุนจะไดรับความคุมครองเมื่อบริษัทประกันภัยไดอนุมัติใหเอาประกันภัยได

ทั้งนี้ ผูถือหนวยลงทุนที่ซื้อหรือสับเปลี่ยนเขากองทุนฯ และไดรับแผนความคุมครองที่สูงขึ้น ผูถือหนวยลงทุนจะไดรับความคุมครองตามแผนใหม เมื่อบริษัทประกันภัยไดอนุมัติรับ

ประกันภัย โดยมีเงื่อนไขความคุมครองตามที่บริษัทประกันภัยกําหนด

กรณีที่ผูถือหนวยลงทุนมีความคุมครองเดิมอยูแลว จะไมมีเงื่อนไขระยะเวลารอคอยดังกลาว

Q : ผูถือหนวยลงทุนที่ขายคืนหนวยลงทุนไปแลว สามารถกลับมาซื้อหนวยลงทุนอีกไดหรือไม ความคุมครองจะเปนอยางไร

A : กรณีที่ผูถือหนวยลงทุนเคยไดรับความคุมครองภายใตกรมธรรมเดิม เมื่อกลับมาถือกองทุนและไดรับความคุมครองอีกครั้ง บริษัท ฯ ไมนําเงื่อนไข (Pre-existing) มาปฏิเสธการ

จายคาสินไหมทดแทน

Q : แผนความคุมครองที่ผูถือหนวยลงทุนจะไดรับคํานวณอยางไร ในกรณีที่มีบัญชีผูถือหนวยลงทุนหลายบัญชี หรือถือหนวยลงทุนของตัวแทนสนับสนุนฯที่แตกตางกัน

A : การคํานวณวงเงินคุมครองจะพิจารณาหนวยลงทุนตามเลขที่บัตรประชาชนของผูถือหนวยลงทุน เชน กรณีที่ผูถือหนวยลงทุนมีการลงทุนในกองทุนเปดกรุงไทย ยกกําลังสุข(ภาพ)

มากกวา 1 เลขที่ผูถือหนวยลงทุน หรือถือหนวยลงทุนของตัวแทนสนับสนุนฯที่แตกตางกัน บริษัทประกันจะนับมูลคาเงินลงทุน เพื่อจะนํามาคิดแผนประกันตามหมายเลขบัตรประชาชน

นั้นๆ ยกตัวอยางเชน

นาย ก. ลงทุนในกองทุนเปดกรุงไทย ยกกําลังสุข(ภาพ) เลขที่ผูถือหนวยลงทุน 5888 จากตัวแทนสนับสนุนฯ A สาขา A จํานวน 500,000 บาท

นาย ก. ลงทุนในกองทุนเปดกรุงไทย ยกกําลังสุข(ภาพ) เลขที่ผูถือหนวยลงทุน 5999 จากตัวแทนสนับสนุนฯ A สาขา B จํานวน 1,000,000 บาท

นาก ก. ลงทุนในกองทุนเปดกรุงไทย ยกกําลังสุข(ภาพ) เลขที่ผูถือหนวยลงทุน 1234 จากตัวแทนสนับสนุนฯ B จํานวน 3,500,000 บาท

บริษัทประกันจะใหความคุมครองนาย ก. ตามแผน 5 ซึ่งคํานวณจากจํานวนเงินลงทุนรวม = 500,000+1,000,000 +3,500,000 = 5,000,000 บาท

แตหากในอนาคต นาย ก. ซื้อหนวยลงทุนเพิ่มอีก 10 ลานบาท รวมเปน 15 ลานบาท นาย ก. จะไดรับสิทธิ์ความคุมครองแผนสูงสุดคือ แผน 6 เทานั้น

กรณีผูถือหนวยลงทุนหลายบัญชี หรือถือหนวยลงทุนของตัวแทนสนับสนุนฯที่แตกตางกัน และมีขอมูลสวนตัวที่ไมตรงกัน เชน ชื่อ-นามสกุล (กรณีมีการเปลี่ยนแปลง) ที่อยูที่ติดตอได

เปนตน บริษัทจัดการจะดําเนินการสงใหกับบริษัทประกัน โดยพิจารณาตามเงื่อนไขดังนี้

1. 1. พิจารณาจากยอดเงินลงทุนสูงสุด

2. 2. หากมียอดเงินลงทุนเทากัน จะพิจารณาจากวันที ่ผ ู ถ ือหนวยลงทุนในกองทุนเปดกรุงไทย ยกกําลังสุข(ภาพ) โดยจะใชขอมูลจากตัวแทนสนับสนุนฯ หรือสาขา

แรกที ่ผ ู ถ ือหนวยลงทุนทํารายการ

3. 3. หากมียอดเงินลงทุนเทากัน และลงทุนกับตัวแทนสนับสนุนฯ ในวันเดียวกัน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการติดตอผูถือหนวย เพื่อสอบถามขอมูลสําหรับใชในการสงให

บริษัทประกันภัย

4. หรือตามดุลยพินิจที่บริษัทจัดการกําหนด

Q: หากเปดบัญชีเพื่อ.../และหรือ...ใครจะเปนผูไดรับความคุมครองประกันสุขภาพและอุบัติเหตุกลุม

A: กรณีผูถือหนวยลงทุนเปดบัญชีในลักษณะบัญชีเพื่อ.../ และหรือ... จะนับจํานวนเงินคุมครองจากเลขที่บัตรประชาชน ของชื่อบุคคลแรกในคําขอเปดบัญชีกองทุน เชน

- บัญชี นาย ก. เพื่อ ด.ช. ข

- บัญชี นาย ก. และ/หรือนาง ข.

จะนับความคุ มครองที ่ช ื ่อบุคคลแรก คือ นาย ก. เปนตน

Q: กรณีผูถือหนวยลงทุนโอนหนวยลงทุน ผูถือหนวยลงทุนเดิมยังจะไดรับความคุมครองตามแผนประกันสุขภาพและอุบัติเหตุกลุมหรือไม

A: ผูถือหนวยลงทุนเดิมยังคงไดรับความคุมครองตามแผนประกันสุขภาพและอุบัติเหตุกลุมเดิม และจะสิ้นสุดความคุมครองเมื่อถึงรอบที่บริษัทจัดการแจงขอมูลของผูหนวยลงทุนไปยัง

บริษัทประกันภัยเพื่อดําเนินการปรับปรุงแผนความคุมครองสุขภาพของผูถือหนวยลงทุนตามรอบที่กําหนด โดยความคุมครองดังกลาวจะไมถูกโอนไปใหผูถือหนวยลงทุนที่รับโอน

หนวยลงทุนแทน ตัวอยางเชน

Q: กรณีนาย ก. โอนหนวยลงทุนใหนาย ข. แลวนาย ข. ไดซื้อหนวยลงทุนเพิ่มเติม จะไดรับความคุมครองอยางไร

A: นาย ก. จะไมไดรับความคุมครองตามแผนประกันสุขภาพและอุบัติเหตุกลุมเดิม โดยนาย ก. จะถูกตัดสิทธิประกันตามรอบ แตหาก นาย ก. ยังเหลือมูลคาเงินลงทุนเปนไปตามแผน

ความคุมครอง นาย ก. จะยังคงไดรับความคุมครองตามเงื่อนไขที่กําหนด โดยคิดจากมูลคาเงินลงทุนสวนที่เหลือ และในสวนที่โอนใหนาย ข. แผนความคุมครองประกันสุขภาพและ

อุบัติเหตุกลุม นาย ข. จะไดตาม มูลคาเงินลงทุนที่ถูกโอนมา หากนาย ข. ไดซื้อหนวยลงทุนเพิ่ม นาย ข. ไดรับรับความคุมครอง ตามมูลคาเงินลงทุนที่โอนมารวมกับเงินลงุทนที่ นาย ข.

ซื้อเพิ่มเติม ตามเงื่อนไขหลักเกณฑที่จะไดรับความคุมครองตามที่บริษัทจัดการกําหนดจัดการกําหนด

Q: กรณีผูถือหนวยลงทุนตองการใชสิทธิตามที่ไดรับความคุมครองตามแผนประกันสุขภาพและอุบัติเหตุกลุมตองทําอยางไร

A: ผูถือหนวยลงทุนสามารถใชสิทธิตามที่ไดรับความคุมครองตามแผนประกันสุขภาพและอุบัติเหตุกลุมได โดยปฏิบัติดังนี้

กรณีใชบัตรประกันสุขภาพ กับสถานพยาบาลในสัญญาของบริษัท ทิพยประกันภัย จํากัด (มหาชน)

·         แสดงบัตรประกันสุขภาพคูกับบัตรประชาชน หรือใบขับขี่ หรือบัตรที่ทางราชการออกให แกเจาหนาที่ของสถานพยาบาลในโครงการทุกครั้งที่ทานเขารับการรักษา

พยาบาล

·         การรักษาพยาบาลกรณีผูปวยนอก (OPD) ที่ไมใชขอยกเวน สถานพยาบาลจะใหสิทธิแกทานทันที

·         กรณีผูปวยใน (IPD) เจาหนาที่โรงพยาบาลจะประสานงานมายังบริษัท ทิพยประกันภัย จํากัด (มหาชน)  เพื่อใหบริการผูเอาประกันภัยตลอด 24 ชั ่วโมง

กรณีสอบถามขอมูลเพิ่มเติม กรุณาติดตอไดที่เบอร Hotline ที่ปรากฎบนบัตร ตลอด 24 ชั ่วโมง

กรณีสํารองจายคารักษาพยาบาล

ผูเอาประกันภัย สามารถเขารับการรักษาในโรงพยาบาลที่เปนคูสัญญากับบริษัท ทิพยประกันภัย จํากัด (มหาชน) จากการแสดงบัตรประกันภัย โดยคารักษาพยาบาลที่เกิน

สิทธิ์ โรงพยาบาลจะเรียกเก็บจากผูเอาประกันภัยทันที

หากผูเอาประกันภัย สํารองจายคารักษาพยาบาลแลว ใหนําหลักฐานใบเสร็จ ใบรับรองแพทยฉบับจริง พรอมสําเนาบัตรประกันสุขภาพ โดยสงไปรษณียลงทะเบียน ระบุ

ถึง

ฝายสินไหมประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุสวนบุคคล บริษัท ทิพยประกันภัย จํากัด (มหาชน) ที่อยู เลขที่ 1115 ถนนพระราม 3 แขวงชองนนทรี เขตยานนาวา กทม. 10120โทร

: 1736 ตอ 2414, 2081, 1905, 4190 , 1970, 1907, 4192 และ 4191

ทั้งนี้ บริษัท ทิพยประกันภัย จํากัด (มหาชน) จะไมคุมครองคารักษาพยาบาลหรือความเสียหายที่เกิดจากการบาดเจ็บ หรือเจ็บปวย จากโรคที่เปนมากอนการเอาประกันภัยอันได

ครอบคลุมถึงโรคเรื้อรัง การเจ็บปวย (รวมถึงสภาวะแทรกซอน) หรือการบาดเจ็บที่ยังมิไดรักษากอนวันที่ผูลงทุนจะไดรับความคุมครอง รวมถึงขอยกเวนภายใตกรมธรรมนี้ ใน

กรณีที่ปรากฎภายหลังวาผูลงทุนแจงขอมูลไมครบถวน และ/หรือปกปดขอความจริง และ/หรือแถลงความเท็จ บริษัทประกันชีวิต และบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกรอง

คาใชจายคืนจากผูลงทุนไปยื่นที่บริษัททิพยประกันภัย เพื่อแจงเรียกรองคาสินไหมทดแทนกับบริษัทฯ

เมื่อบริษัท ทิพยประกันภัย จํากัด (มหาชน)  พิจารณาคาสินไหมทดแทนแลว จะนําสงเช็คคาสินไหม หรือโอนเงินเขาบัญชีผูเอาประกันภัยโดยตรง

ขั ้นตอนการใชสิทธิ ์โรงพยาบาล

ผูเอาประกันภัยแสดงบัตรประกันภัย, ภาพถายบัตรประกันภัย, ภาพบัตรประกันภัยจาก application หรือ บัตรพนักงาน พรอมบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรอื่นๆ ที่ทาง

ราชการออกให กอนรับการรักษาพยาบาลที่สถานพยาบาลในเครือขายทุกครั้ง กรณีผูเอาประกันภัยเปนเด็กอายุตํ่ากวา 7 ปบริบูรณ ใหแสดงบัตรที่ทางราชการออกใหของผูปกครอง

กรณีผูเอาประกันภัยไมมีบัตรประกันภัย ลืมนําบัตรประกันภัยมา หรือบัตรประกันภัยสูญหาย แตมีขอมูลความคุมครองในระบบ บริษัทฯ สามารถยืนยันสิทธิ์ความคุมครองได

จาก ชื่อ-นามสกุล และ เลขที่บัตรประจําตัวประชาชนของผูเอาประกันภัย หากไมพบขอมูล โรงพยาบาลสามารถติดตอ Hotline 02-660-1221 ไดตลอด 24 ชั่วโมง

การรักษาพยาบาลกรณีผูปวยนอก (OPD) ที่ไมใชขอยกเวน สถานพยาบาลจะใหสิทธิแกทานทันที กรณีผูปวยใน (IPD) เจาหนาที่โรงพยาบาลจะประสานงานมายังบริษัทฯ เพื่อ

ใหบริการผูเอาประกันภัยทุกวัน

ภายหลังการรักษาพยาบาลเสร็จสิ้น ไมตองเสียคาใชจายใดๆ หากคารักษาพยาบาลไมเกินวงเงินความคุมครอง แตหากมีสวนเกินสิทธิ์ความคุมครอง หรือที่เปนขอยกเวนความ

คุมครอง สถานพยาบาลจะแจงใหผูเอาประกันภัยทราบ เพื่อจายสวนเกินสิทธิ์นั้นทันที

** หากมีขอสงสัยประการใด สามารถติดตอ Hotline 02-660-1221 ไดตลอด 24 ชั่วโมง **

- กรณีผูถือหนวยลงทุนเปนผูชําระเงิน/สํารองคารักษาพยาบาลไปกอน ผูถือหนวยลงทุนสามารถนําใบเสร็จรับเงินใบรับรองแพทยตัวจริง พรอมสําเนาบัตรประกันสุขภาพ เพื่อดําเนิน

การเบิกคารักษาฯจากบริษัทประกัน โดยสามารถสงเอกสารการเบิกคารักษาพยาบาล ทางไปรษณียลงทะเบียน

ถึง ฝายสินไหมประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุสวนบุคคล

บริษัท ทิพยประกันภัย จํากัด (มหาชน) ที่อยู เลขที่ 1115 ถนนพระราม 3 แขวงชองนนทรี เขตยานนาวา กทม. 10120

โทร : 1736 ตอ 2414, 2081, 1905, 4190 , 1970, 1907, 4192 และ 4191

TIP Flash Claim

สินไหมประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุสวนบุคคล : โทร. 02-239-2840 (ในเวลาทําการ 8.30 - 16.30 น.)

Email: claim_ah@dhipaya.co.th

ฝายสินไหมประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุสวนบุคคล ชั้น 15 เลขที่ 1115 ถนนพระราม 3 แขวงชองนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

Hotline คารักษาพยาบาลสุขภาพและอุบัติเหตุ (บัตรประกัน) 24 ชั่วโมง : ระบุในบัตรประกัน

- ผูถือหนวยลงทุนสามารถติดตอสอบถามแผนคุมครองสุขภาพไดที่

บริษัท ทิพยประกันภัย จํากัด (มหาชน) ศูนยบริการลูกคา 1736 กด 4279 และ 2946 

- การรับประโยชนสินไหมทดแทนในกรณีผูถือหนวยลงทุนเสียชีวิต ผูรับประโยชนสามารถสงเอกสารประกอบการเรียกรองคาสินไหมทดแทนกับทางบริษัทประกันไดโดยตรง และ

บริษัทประกันจะดําเนินการพิจารณาและดําเนินการทําเช็คสั่งจายหรือโอนเงินใหแก ผูรับประโยชนภายใน 7 วันนับตั้งแตวันที่บริษัทประกันไดรับคําเรียกรองพรอมทั้งเอกสารประกอบ

การพิจารณาการจายครบถวนสมบูรณแลว และกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยวา การเรียกรองเพื่อใหบริษัทชดใชตามกรมธรรมประกันภัยกลุมดังกลาว ไมเปนไปตามขอตกลงคุมครอง

ในกรมธรรมประกันภัยดังกลาว ระยะเวลาที่กําหนดไวอาจขยายออกไปไดตามความจําเปน แตทั้งนี้จะไมเกิน 90 วัน นับตั้งแตวันที่บริษัทไดรับเอกสารครบถวนแลว โดยทางบริษัท

ประกันจะนําสงเช็คหรือโอนเงินดังกลาวใหแกผูรับประโยชนโดยตรง

 Q : ชองทางที่ผูถือหนวยลงทุนสามารถสอบถามขอมูลเกี่ยวกับประกันสุขภาพและอุบัติเหตุกลุม

A : ผูถือหนวยลงทุนสามารถติดตอกับทางบริษัทประกันไดดังนี้

บริษัท ทิพยประกันภัย จํากัด (มหาชน)

Hotline คารักษาพยาบาลสุขภาพและอุบัติเหตุ (บัตรประกัน) 24 ชั่วโมง : ระบุในบัตรประกัน

Mobile Application TIPinsure 

สินไหมประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุสวนบุคคล : โทร. 02-239-2840 (ในเวลาทําการ 8.30 - 16.30 น.)

Email: claim_ah@dhipaya.co.th

ฝายสินไหมประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุสวนบุคคล ชั้น 15 เลขที่ 1115 ถนนพระราม 3 แขวงชองนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

 Q : ความคุมครองตามแผนประกันสุขภาพและอุบัติเหตุกลุมของกองทุน ยกเวนความคุมครองกรณีใดบาง

A : บริษัทประกันภัยจะไมจายผลประโยชนตามขอยกเวนที่กรมธรรมประกันภัยกําหนด ในกรณีตอไปนี้

1. 1. โรคเรื้อรัง การบาดเจ็บหรือการเจ็บปวยที่ยังมิไดรักษาใหหายกอนวันทําสัญญาประกันภัย การตรวจรักษาภาวะที่เปนมาแตกําเนิด (Congenital) หรือปญหาดานพัฒนาการ

หรือโรคทางพันธุกรรม

2. 2. การตรวจรักษาหรือการผาตัดเพื่อเสริมสวย หรือการแกไขปญหาผิวพรรณ สิว ฝา กระ รังแค ผมรวงหรือการควบคุมนํ้าหนักตัว หรือการผาตัดอันมีลักษณะเลือกได เวนแต

เปนการตกแตงบาดแผล อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุที่ไดรับความคุมครอง

3. การตั้งครรภ แทงบุตร ทําแทง การคลอดบุตร โรคแทรกซอนจากการตั้งครรภ การแกไขปญหาการมีบุตรยาก (รวมถึงการสืบวิเคราะหและการรักษา) การทําหมันหรือการคุม

กําเนิด

4. โรคเอดส หรือกามโรคหรือโรคติดตอทางเพศสัมพันธ

5. การตรวจรักษา หรือการปองกัน การใชยา หรือสารตางๆ เพื่อชะลอการเสื่อมของวัย หรือ การใหฮอรโมนทดแทนในวัยใกลหมดหรือหมดระดู การเสื่อมสมรรถภาพทางเพศใน

หญิง หรือชาย การรักษาความผิดปกติทางเพศ และการแปลงเพศ

6. การตรวจสุขภาพทั่วไป การรองขอเขาอยูรักษาตัวในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาล เวชกรรม หรือรองขอการผาตัด การพักฟน หรือการพักเพื่อการฟนฟูหรือการรักษาโดยวิธี

ใหพักอยูเฉยๆ การตรวจวิเคราะหเพื่อหาสาเหตุใดๆ ที่ไมเกี่ยวของโดยตรงกับการเขารักษาในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาล เวชกรรม หรือคลินิก การตรวจวินิจฉัยการบาด

เจ็บหรือการเจ็บปวย การรักษาหรือตรวจวิเคราะหเพื่อสาเหตุ ซึ่งไมใชความจําเปนทางการแพทย หรือไมเปนมาตรฐานทางการแพทย

7. การตรวจรักษาความผิดปกติเกี่ยวกับสายตา การทําเลสิค คาใชจายสําหรับอุปกรณเพื่อชวยในการมองเห็นหรือการรักษาความผิดปกติของการมองเห็น

8. การตรวจรักษา หรือผาตัด เกี่ยวกับฟน หรือเหงือก การทําฟนปลอม การครอบฟน การรักษารากฟน อุดฟน การจัดฟน ขูดหินปูน ถอนฟน การใสรากฟนเทียม ยกเวนในกรณี

จําเปนอันเนื่องจากการบาดเจ็บโดยอุบัติเหตุ ทั้งนี้ไมรวมคาฟนปลอม การครอบฟนและการรักษารากฟนหรือใสรากเทียม

9. การรักษาหรือการบําบัดการติดยาเสพติดใหโทษ บุหรี่ สุรา หรือสารออกฤทธิ์ตอ จิตประสาท

10. การตรวจรักษา อาการ หรือโรคที่เกี่ยวเนื่องกับภาวะทางจิตใจ โรคทางจิตเวช หรือ ทางพฤติกรรมหรือความผิดปกติทางบุคลิกภาพ รวมถึงสภาวะสมาธิสั้น ออธิสซึม เครียด

ความผิดปกติของ การกิน หรือความวิตกกังวล

11. การตรวจรักษาที่ยังอยูในระหวางทดลอง การตรวจหรือการรักษาโรคหรืออาการหยุดหายใจขณะหลับ การตรวจหรือการรักษาความผิดปกติของการนอนหลับ การนอนกรน

12. การปลูกฝหรือการฉีดวัคซีนปองกันโรค ยกเวนการฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบาภายหลังการถูกสัตวทําราย และวัคซีนปองกันบาดทะยัก ภายหลังไดรับการบาดเจ็บ

13. การตรวจรักษาที่ไมใชแผนปจจุบัน รวมถึงแพทยทางเลือก

14. คาใชจายที่เกิดจากการตรวจรักษาพยาบาลที่ผูไดรับความคุมครอง ซึ่งเปนแพทยสั่งใหแกตัวเอง รวมทั้งคาใชจายที่เกิดจากการตรวจรักษาพยาบาลจากแพทย ผูซึ่งเปน บิดา

มารดา คูสมรส หรือบุตรของผูไดรับความคุมครอง

15. การฆาตัวตาย การพยายามฆาตัวตาย การทํารายรางกายตนเอง หรือการพยายามทํารายรางกายตนเองไมวาจะเปนการกระทําโดยตนเอง หรือยินยอมใหผูอื่นกระทําไมวาจะอยู

ในระหวางวิกลจริตหรือไมก็ตาม ทั้งนี้รวมถึงอุบัติเหตุจากการที่ผูไดรับความคุมครอง กิน ดื่ม หรือฉีดยาหรือสารมีพิษเขารางกาย การใชยาเกินกวาที่แพทยสั่ง

16. การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นจากการกระทําของผูไดรับความคุมครองขณะอยูภายใตฤทธิ์สุรา สารเสพติด หรือยาเสพติดใหโทษจนไมสามารถครองสติได

คําวา “ขณะอยูภายใตฤทธิ์สุรา” นั้น ในกรณีที่มี การตรวจเลือดใหถือเกณฑมีระดับแอลกอฮอลในเลือดตั้งแต 150 มิลลิกรัมเปอรเซ็นตขึ้นไป

17. การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นขณะที่ผูไดรับความคุมครองเขารวมทะเลาะวิวาทหรือมีสวนยั่วยุ ใหเกิดการทะเลาะวิวาท

18. การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นขณะที่ผูไดรับความคุมครองกออาชญากรรมที่มีความผิดสถานหนัก หรือขณะถูกจับกุม หรือหลบหนีการจับกุม

19. การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นขณะที่ผูไดรับความคุมครอง แขงรถหรือแขงเรือทุกชนิด แขงมา แขงสกีทุกชนิดรวมถึงเจตสกีดวย แขงสเก็ต ชกมวย โดดรม (เวนแตการโดดรมเพื่อรักษา

ชีวิต) ขณะกําลังขึ้นหรือกําลังลงหรือโดยสารอยูในบอลลูน หรือเครื่องรอน เลนบันจี้จั๊มพ ดํานํ้าที่ตองใชถังอากาศและเครื่องชวยหายใจใตนํ้า

20. การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นขณะที่ผูไดรับความคุมครองกําลังขึ้นหรือกําลังลง หรือขณะโดยสาร อยูในอากาศยานที่มิไดจดทะเบียนเพื่อบรรทุกผูโดยสาร และมิไดประกอบการโดยสาย

การบินพาณิชย

21. การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นขณะที่ผูไดรับความคุมครองขับขี่หรือปฏิบัติหนาที่เปนพนักงานประจําในอากาศยานใดๆ

22. การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นขณะผูไดรับความคุมครองปฏิบัติหนาที่เปนทหาร ตํารวจ หรืออาสาสมัคร และเขาปฏิบัติการในสงคราม หรือปราบปราม

23. สงคราม การรุกราน การกระทําที่มุงรายของศัตรูตางชาติ หรือการกระทําที่มุงรายคลายสงคราม ไมวาจะไดมีการประกาศสงครามหรือไมก็ตาม หรือสงครามกลางเมือง ซึ่งหมาย

ถึงสงครามระหวางชนที่อาศัยอยูในประเทศเดียวกัน การแข็งขอ การกบฏ การจลาจล การนัดหยุดงาน การกอความวุนวาย การปฏิวัติ การรัฐประหาร การประกาศกฎอัยการศึก

หรือเหตุการณใดๆ ซึ่งจะเปนเหตุใหมีการประกาศหรือคงไวซึ่งกฎอัยการศึก

24. การกอการราย

25. การแผรังสี หรือการแพรกัมมันตภาพรังสีจากเชื้อเพลิงนิวเคลียร หรือจากกากนิวเคลียรใดๆ อันเนื่องมาจากการเผาไหมของเชื้อเพลิงนิวเคลียร และจากกรรมวิธีใดๆ แหงการ

แตกแยกตัวทางนิวเคลียรซึ่งดําเนินติดตอไปดวยตัวเอง

26. การระเบิดของกัมมันตภาพรังสี หรือสวนประกอบของนิวเคลียร หรือวัตถุอันตรายอื่นใดที่อาจเกิดการระเบิดในกระบวนการนิวเคลียรได

กองทุนเปดกรุงไทย ยกกําลังสุข(ภาพ) 

Krung Thai Happy Health
KTHH 

กองทุนเปดกรุงไทย ยกกําลังสุข(ภาพ) 

Krung Thai Happy Health
KTHH 

กองทุนเปดกรุงไทย ยกกําลังสุข(ภาพ) 

Krung Thai Happy Health
KTHH 

ผูลงทุนสามารถศึกษาเครื่องมือบริหาร

ความเสี่ยงดานสภาพคลองไดในหนังสือชี้

ชวนฉบับเต็ม



บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน)

(แบบ 1231)

หนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญ Factsheet

ขอมูล ณ วันที่ 31 มี.ค. 2566

ประเภทกองทุนรวม / กลุ มกองทุนรวม

กองทุนรวมผสม,กองทุนที่มีนโยบายลงทุนในกองทุนรวมภายใต บลจ.เดียวกัน,กองทุนรวมหนวย

ลงทุน (Fund of Funds)

กลุม Aggressive Allocation

นโยบายและกลยุทธการลงทุน

กองทุนจะลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมทั้งในและตางประเทศ ตั้งแต 2 กองทุนขึ้นไป โดย

เฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวา 80% ของ NAV โดยกองทุนปลายทางจะลงทุนทั้งในตราสารทุน

ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ทรัพยสินทางเลือก ทั้งนี้ จะลงทุนในกองทุนใดกองทุนหนึ่งโดย

เฉลี่ยในรอบปบัญชีไมเกิน 79% ของ NAV

กองทุนอาจลงทุนในหรือมีไวซึ่งสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivatives) เพื่อลดความเสี่ยง (Hedging)

เพื่อเปนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management)

มุงหวังใหผลประกอบการสูงกวาดัชนีชี้วัด (active management)

ผลการดําเนินงานและดัชนีชี้วัดยอนหลัง 5 ปปฏิทิน (%ตอป)

ผลการดําเนินงานยอนหลังแบบปกหมุด

YTD 3 เด ือน 6 เด ือน 1 ป*

กองทุน 0.78 0.78 2.09 9.41

ดัชนีชี ้ว ัด 1.49 1.49 3.25 2.71

คาเฉลี ่ยในกลุ มเดียวกัน 1.83 1.83 2.07 5.70

ความผันผวนกองทุน 6.29 6.29 7.21 8.32

ความผันผวนดัชนีชี ้ว ัด 6.44 6.44 7.53 8.23

3 ป* 5 ป* 10 ป* ตั ้งแตจัดตั ้ง*

กองทุน 1.75

ดัชนีชี ้ว ัด 7.17

คาเฉลี ่ยในกลุ มเดียวกัน

ความผันผวนกองทุน 8.41

ความผันผวนดัชนีชี ้ว ัด 7.65

หมายเหตุ : * % ตอป

ตํ่า สูง

หนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม

www.ktam.co.th

ระดับความเสี ่ยง

เสี่ยงปานกลางคอนขางสูง

กองทุนรวมผสม ที่มี net exposure ไดทั้งในตราสารทุน ตราสารหนี้

หรือทรัพยสินทางเลือก

ขอมูลกองทุนรวม

วันจดทะเบียนกองทุน 24/08/63

วันเริ ่มตน class N/A

นโยบายการจายเง ินปนผล มี

อายุกองทุน ไมก ําหนดอายุโครงการ

ผู จัดการกองทุนรวม

นาย สมชัย อมรธรรม ตั ้งแต 24/08/63

นาง ณิธาวัลย อิศรเสนา ณ อยุธยา ตั ้งแต 21/11/65

ดัชนีชี ้วัด

1. ดัชนี Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate TR

Index Value Hedge USD(5%) และ

2. ดัชนี FTSE EPRA/NAREIT Developed Total Return Index

Net (USD)(5%) และ

3. ดัชนี LBMA Gold Price AM (USD)(5%) และ

4. ดัชนี PF and REIT TRI (5%) และ

5. ดัชนี SET TRI(30%) และ

6. ดัชนี All World Index–TR Net of Tax(USD)(30%) และ

7. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market

อายุ 1-3 ป THAIBMA(20%) *ขอ 1-3 และ ขอ 6 ปรับดวยอัตรา

แลกเปลี่ยนเมื่อเทียบกับคาสกุลเงินบาท ณ วันคํานวณผล

ตอบแทน

คําเตือน
การลงทุนในกองทุนรวมไมใชการฝากเงิน

ผลการดําเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผล

การดําเนินงานในอนาคต

การเขารวมตอตานทุจริต : ไดรับการรับรองจาก CAC

การซื้อหนวยลงทุน การขายคืนหนวยลงทุน

วันทําการซื ้อ : ทุกวันทําการซื ้อขาย วันทําการขายคืน : ทุกวันทําการซื ้อขาย

เวลาทําการ : 8:30  15:30 เวลาทําการ : สงคําสั ่งลวงหนาระหวางวันที ่ 16

20 ของทุกเดือน ตั ้งแตเวลาเริ ่มเปดทําการถึง

15.30 น. และกําหนดใหวันที ่ 21 ของทุกเดือน

เปนวันทําการรับซื ้อคืนหนวยลงทุน

การซื ้อครั ้งแรกขั ้นตํ ่า : 50,000 บาท การขายคืนขั ้นตํ ่า : 0.00 บาท

การซื ้อครั ้งถัดไปขั ้นตํ ่า : 1,000 บาท ยอดคงเหลือขั ้นตํ ่า : 0.00 บาท

ระยะเวลาการรับเง ินคาขายคืน : T+5 คือ5 วัน

ทําการนับจากวันคํานวณ NAV

หมายเหตุ : โดยทั่วไปจะไดรับเงินคาขายคืน T+5 วันทําการหลังจากวันทําการขายคืน

คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ตอปของ NAV)

คาธรรมเน ียม สูงสุดไมเก ิน เก ็บจร ิง

การจัดการ 3.21 1.07

รวมคาใชจาย 8.56 1.78

หมายเหตุ : *เปนอัตราที่รวมภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทํานองเดียวกัน **รวมคา

ใชจาย (เก็บจริง) เปนของรอบปบัญชีผานมา ไดรวมคาธรรมเนียมการจัดการ โดยไมเรียกเก็บคาธรรม

เนียมซํ้าซอนกับกองทุนปลายทางกรณีลงทุนในกองทุนภายใตการจัดการเดียวกัน เรียบรอยแลว ***คา

ธรรมเนียมการจัดการขางตนเปนอัตราที่บริษัทจัดการกําหนด โดยหากกองทุนลงทุนในหนวยลงทุน

ของกองทุนรวมภายใตการจัดการเดียวกัน (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะไมเรียกเก็บคาธรรมเนียม

การจัดการซํ้าซอนกับกองทุนปลายทาง

คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผูถือหนวย (% ของมูลคาซื้อขาย)

คาธรรมเน ียม สูงสุดไมเก ิน เก ็บจร ิง

การขาย 3.21 1.00

การรับซื ้อคืน 3.21 ยังไม เร ียกเก ็บ

การสับเปลี ่ยนหนวยลงทุนเขา 3.21 1.00

การสับเปลี ่ยนหนวยลงทุนออก 3.21 ยังไม เร ียกเก ็บ

การโอนหนวย ดูหมายเหตุเพิ ่มเติม ดูหมายเหตุเพิ ่มเติม

หมายเหตุ : *คาธรรมเนียมขางตนเปนอัตราที่รวมภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดใน

ทํานองเดียวกัน **คาธรรมเนียมการโอนหนวย ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ ***หากกองทุนลงทุนใน

หนวยลงทุนของกองทุนรวมภายใตบริษัทจัดการเดียวกัน (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะไมเรียกเก็บ

คาธรรมเนียมการขาย และ/หรือ คาธรรมเนียมการรับซื้อคืนซํ้าซอนกับกองทุนปลายทาง

ขอมูลเชิงสถิติ

Maximum Drawdown 18.22 %

Recovering Period N/A

FX Hedging N/A

อัตราสวนหมุนเวียนการลงทุน 0.72 เทา

สัดสวนประเภททรัพยสินที ่ลงทุน

ทรัพยสิน % NAV

หนวยลงทุน ตราสารทุน 69.37

หนวยลงทุน ตราสารหนี ้ 20.21

หนวยลงทุนในทรัสตเพื ่อการลงทุนอสังหาริมทรัพย 2.35

หนวยลงทุน ทรัพยสินทางเลือก 2.24

สินทรัพยและหนี ้ส ินอื ่นๆ 2.17

เง ินฝากธนาคาร 2.01

หนวยลงทุนในกองทุนรวมโครงสรางพื ้นฐาน 1.52

หนวยลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย 0.10

ประเภทหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื ่นตามที ่ส ํานักงาน

กําหนด
0.03

หมายเหตุ :

ทรัพยสินที่ลงทุน 5 อันดับแรก

ทรัพยสิน % NAV

กองทุนเปดเคแทม โกลบอล อิควิตี ้ พาสซีฟ ฟนด  A 17.96

กองทุนเปดเคแทม ไชนา เอแชร อิควิตี ้ ฟนด (ชนิดสะสมมูลคา) 12.68

กองทุนเปดกรุงไทยตราสารหนี ้ พลัสA 11.03

กองทุนเปดกรุงไทยหุ นทุนปนผล 8.66

กองทุนเปดกรุงไทย สมารท อิควิตี ้ ฟนด 8.64

หมายเหตุ :

ขอมูลสิทธิประโยชนการประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ

ขอมูลสิทธิประโยชนการประกันสุขภาพและอุบัติเหตุกลุม

สําหรับผูถือหนวยลงทุน กองทุนเปดกรุงไทย ยกกําลังสุข(ภาพ) ของบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน)

ผูถือหนวยลงทุน กองทุนเปดกรุงไทย ยกกําลังสุข(ภาพ) จะไดรับความคุมครองสุขภาพและอุบัติเหตุกลุมตามที่กรมธรรมกําหนด ดังนี้

1. คุณสมบัติของผูมีสิทธิเอาประกันภัย

เปนบุคคลธรรมดา

ตองมีอายุระหวาง 15-65 ปบริบูรณ สุขภาพแข็งแรง ไมมีสวนใดสวนหนึ่งพิการหรือวิกลจริต ณ วันที่กรมธรรมมีผลบังคับ (หรือเปนไปตามเงื่อนไขที่บริษัทจัดการกําหนด)

เปนบุคคลที่บริษัทประกันถือวามีสุขภาพสมบูรณแข็งแรง โดยสิทธิความคุมครองจะมีผลเมื่อไดรับการอนุมัติ การรับประกันภัยจากบริษัทประกันภัย

ไมคุมครองโรคเรื้อรังที่เปนมากอนการทําประกัน

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติ และเงื่อนไขของผูมีสิทธิเอาประกันภัยตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงและรักษาผลประโยชนของผูถือหนวยลงทุนเปน

สําคัญ รวมถึงรักษาผลประโยชนของกองทุนรวม โดยจะไมถือวาเปนการดําเนินการที่ผิดไปจากรายละเอียดโครงการ และถือวาไดรับมติจากผูถือหนวยลงทุนแลว โดยบริษัทจัดการ

จะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนาไมนอยกวา 7 วัน โดยจะเปดเผยในเว็บไซตของบริษัทจัดการ

2. ความคุมครอง

ในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนเปนผูมีสิทธิเอาประกันภัย ผูถือหนวยลงทุนจะไดรับความคุมครองนับตั้งแตวันที่กรมธรรมประกันภัยมี ผลบังคับ หรือนับตั้งแตวันที่ไดรับการอนุมัติการรับ

ประกันภัยจากบริษัทประกันภัย และสิ้นสุดความคุมครอง ในกรณี ใดกรณีหนึ่ง ดังตอไปนี้

เมื่อกรมธรรมสิ้นสุดผลบังคับ

เมื่อผูถือหนวยลงทุนพนสภาพการเปนผูถือหนวยลงทุนของกองทุน

เมื่อผูถือหนวยลงทุนเสียชีวิต

เมื่อผูถือหนวยลงทุนมีอายุเกินกวาอายุสูงสุดที่กําหนดไวขางตน

เมื่อผูถือหนวยลงทุนมีจํานวนเงินลงทุนไมเปนไปเกณฑที่กําหนดในหนังสือชี้ชวน

เมื่อผูถือหนวยลงทุนขาดคุณสมบัติขอใดขอหนึ่งของคุณสมบัติของผูมีสิทธิเอาประกันภัยตามขอ 1

ทั้งนี้ การสิ้นสุดความคุมครอง ใหเปนไปตามเงื่อนไขตามปกรมธรรมหรือตามรอบระยะเวลาที่บริษัทประกันกําหนด

3. ผูถือหนวยลงทุนที่มีสิทธิเอาประกันภัยจะไดรับความคุมครองดานประกันสุขภาพและอุบัติเหตุกลุมโดยมีรายละเอียดเงื่อนไขและความคุมครองตามกรมธรรมประกันภัยกําหนด

4. ผูถือหนวยลงทุนจะตองยินยอมเปดเผยขอมูลสวนบุคคล อาทิเชน ชื่อ-นามสกุล ที่อยู ขอมูลดานสุขภาพ ของผูถือหนวยลงทุน หรือขอมูลอื่นใดที่เปนตามที่บริษัทประกันกําหนด ทั้งนี้

หากบริษัทจัดการไมไดรับการเปดเผยขอมูลใดๆ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธการไดรับความคุมครองตามกรมธรรมประกันชีวิตและสุขภาพดังกลาว

สิทธิประโยชนของผูถือหนวยลงทุนที่ไดรับตามกรมธรรมดังกลาว กองทุนไดจัดใหมีความคุมครองดานประกันสุขภาพและอุบัติเหตุกลุมสําหรับผูถือหนวยลงทุนเพื่อเปนประโยชนใน

ดานการเสริมสรางความมั่นคงของชีวิตและสุขภาพ ทั้งนี้ เมื่อใดก็ตาม หลังจากที่กองทุนมีอายุครบ 1 ป นับจากวันที่จดทะเบียนกองทรัพยสินเปนกองทุนรวม หากบริษัทจัดการเห็นวา

จะไมเกิดประโยชนโดยรวมตอผูลงทุน หรือมีผลกระทบตอกองทุนรวมในอนาคต หรือคาธรรมเนียมหรือคาใชจายในการชําระเบี้ยประกันเพิ่มสูงขึ้นมากจนสงผลกระทบตอกองทุน

อยางมีนัยสําคัญ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง หรือเพิ่มเติมเงื่อนไขของสิทธิประโยชนความคุมครอง เงื่อนไขกรมธรรม บริษัทประกันภัย หรือเงื่อนไขใด

ตามหลักเกณฑที่กฎหมายกําหนด รวมถึงยกเลิกสิทธิประโยชนความคุมครองดานสุขภาพและอุบัติเหตุโดยถือวาไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนแลว หรือพิจารณายกเลิก

กองทุน โดยบริษัทจัดการจะแจงให    ผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนาไมนอยกวา 30 วัน โดยในชวงเวลาดังกลาวจะครอบคลุมระยะเวลาการเปดรับคําสั่งซื้อคืนหนวยลงทุนอยางนอย 1

ครั้ง และในการรับซื้อคืนในชวงเวลาดังกลาว บริษัทจัดการจะเปดใหผูถือหนวยลงทุนสามารถขายคืนหนวยลงทุนโดยไมคิดคาธรรมเนียมการรับซื้อคืนหนวยลงทุน (Exit without fee)

เง ื ่อนไขวันเริ ่มความคุ มครอง

วันเริ่มความคุมครอง หมายถึง วันที่กรมธรรมประกันภัยมีผลบังคับ และวันที่บริษัทประกันภัยอนุมัติใหความคุมครองหรือเปลี่ยนแปลงแผนความคุมครอง ใหกับผูถือหนวยลงทุน

เงื่อนไขวันเริ่มความคุมครอง

หากซื้อภายในวันที่ 21 กอนเวลา 15.30 น. ของเดือนนั้นๆ วันไดรับสิทธิ์ความคุมครอง คือ วันที่ 1 ของเดือนถัดจากเดือนที่ลงทุน เชน ซื้อหนวยลงทุนวันที่ 18 สิงหาคม 2563

วันที่ไดรับสิทธิ์ความคุมครอง คือ วันที่ 1 ของเดือนถัดจากเดือนที่ลงทุน (วันที่ 1 กันยายน 2563)

หากซื้อหลังจากวันที่ 21 วันไดรับสิทธิ์ความคุมครอง คือ วันที่ 1 ของเดือนนับถัดจากเดือนที่ลงทุนไปอีก 2 เดือน เชน ซื้อหนวยลงทุนวันที่ 25 สิงหาคม 2563 วันไดรับสิทธิ์

ความคุมครอง คือ วันที่ 1 ของเดือนนับถัดจากเดือนที่ลงทุนไป อีก 2 เดือน (วันที่ 1 ตุลาคม 2563)

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงวันเริ่มความคุมครอง โดยจะไมถือวาเปนการดําเนินการที่ผิดไปจากรายละเอียดโครงการ และถือวาไดรับมติจากผูถือ

หนวยลงทุนแลว โดยบริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนาไมนอยกวา 7 วัน โดยจะเปดเผยในเว็บไซตของบริษัทจัดการ เวนแตกรณีที่เกิดจากปจจัยที่ควบคุมไมได

หรือกรณีจําเปนและสมควร บริษัทจัดการจะแจงการเปลี่ยนแปลงดังกลาวโดยทันที

ระยะเวลาความคุมครอง คือ วันที่กรมธรรมประกันภัยมีผลบังคับ หรือวันเริ่มความคุมครองแลวแตกรณี ถึงวันสิ้นสุดความคุมครองซึ่งจะไมเกินวันที่กรมธรรมยังใหความคุมครองอยู

คําถามคําตอบ

Q : ใครเปนผูรับประกันภัยใหกับ กองทุนเปดกรุงไทย ยกกําลังสุข(ภาพ) ในปจจุบัน

A : บริษัท ทิพยประกันภัย จํากัด (มหาชน)

Q : ใครจะไดรับความคุมครองประกันสุขภาพและอุบัติเหตุกลุมบาง

A : ผูมีสิทธิไดรับความคุมครองประกันสุขภาพและอุบัติเหตุกลุม คือ

เปนบุคคลธรรมดา

เปนผูถือหนวยลงทุนที่อยูในทะเบียนรายชื่อผูถือหนวยลงทุนโดยมีมูลคาเงินลงทุนตั้งแต 50,000 บาทขึ้นไป หรือ จํานวนอื่นใดที่บริษัทจัดการจะเปลี่ยนแปลงในอนาคต โดย

บริษัทจัดการจะพิจารณามูลคาเงินลงทุนตามเลขที่บัตรประชาชนของผูถือหนวยลงทุน

ตองมีอายุระหวาง 15-65 ปบริบูรณ สุขภาพแข็งแรง ไมมีสวนใดสวนหนึ่งพิการหรือวิกลจริต ณ วันที่กรมธรรมมีผลบังคับ (หรือเปนไปตามเงื่อนไขที่บริษัทจัดการกําหนด)

เปนบุคคลที่บริษัทประกันภัยถือวามีสุขภาพสมบูรณแข็งแรง โดยสิทธิความคุมครองจะมีผลเมื่อไดรับการอนุมัติ การรับประกันภัยจากบริษัทประกันภัย

ไมคุมครองโรคเรื้อรังที่เปนมากอนการทําประกันภัย

กรณีบริษัทประกันภัยไมอนุมัติการรับประกันภัยให ผูถือหนวยลงทุนจะไมไดรับทั้งแผนประกันสุขภาพและอุบัติเหตุกลุม

หมายเหตุ: กรณีบริษัทประกันภัยไมอนุมัติการรับประกันภัย และผูถือหนวยลงทุนไมประสงคจะลงทุนในกองทุน ผูถือหนวยลงทุนสามารถทํารายการขายคืนไดตามรอบการขายคืน

หนวยลงทุนที่กําหนดไว โดยผูถือหนวยลงทุนจะไดรับมูลคาหนวยลงทุน (NAV) ตามราคาขายคืน ณ วันที่ทํารายการ

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติ และเงื่อนไขของผูมีสิทธิเอาประกันภัยตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงและรักษาผลประโยชนของผูถือหนวยลงทุนเปน

สําคัญ รวมถึงรักษาผลประโยชนของกองทุนรวม โดยจะไมถือวาเปนการดําเนินการที่ผิดไปจากรายละเอียดโครงการ และถือวาไดรับมติจากผูถือหนวยลงทุนแลว โดยบริษัทจัดการ

จะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนาไมนอยกวา 7 วัน โดยจะเปดเผยในเว็บไซตของบริษัทจัดการ

Q : ผูถือหนวยลงทุนจะไดรับความคุมครองเมื่อไร

A : ผูถือหนวยลงทุนจะไดรับความคุมครองประกันสุขภาพและอุบัติเหตุกลุมตามกรณีดังตอไปนี้ กรณีซื้อหนวยลงทุน ณ วัน IPO และมูลคาเงินลงทุนเปนไปตามเงื่อนไขที่กําหนด จะได

รับความคุมครองตั้งแตวันที่ 1 ของ เดือนถัดจากเดือนที่จดทะเบียนกองทุนเปนตนไป ตัวอยางวันที่เริ่มสิทธิความคุมครอง 

ตัวอยาง

กรณีที ่ซื ้อหนวยลงทุนชวง IPO

กรณีที ่ซื ้อหนวยลงทุนภายหลัง IPO ผูถือหนวยสามารถซื้อ/ สับเปลี่ยนเขาไดทุกวันทําการ - กรณีผูถือหนวยลงทุนทํารายการซื้อภายในวันที่ 21 กอนเวลา 15.30 น. ของเดือนนั้น ๆ

วันไดรับสิทธิคุมครอง คือ วันที่ 1 ของเดือนถัดจากเดือนที่ลงทุน

กรณีผูถือหนวยลงทุนทํารายการซื้อภายหลังวันที่ 21 ของเดือนนั้น ๆ วันไดรับสิทธิคุมครอง คือ วันที่ 1 ของ 2 เดือนถัดจากเดือนที่ลงทุน

กรณีการสิ ้นสุดความคุ มครอง จะเกิดขึ้น ณ วันที่ไดรับการยืนยันจากกองทุนเปดกรุงไทย ยกกําลังสุข(ภาพ) ในกรณีผูถือหนวยลงทุนขายคืนหนวยลงทุนทั้งหมด หรือมูลคาเงินลงทุน

คงเหลือตํ่ากวา 50,000 บาท* (มูลคาเงินลงทุนคงเหลือ หมายถึง มูลคาเงินลงทุนพิจารณาจากตนทุนสะสมของเงินลงทุนของผูถือหนวยลงทุน เมื่อรวมกันแลวแลวตองไมตํ่ากวา

50,000 บาท โดยไมคํานึงถึงผลกําไรหรือขาดทุนของมูลคา NAV ที่เปลี่ยนแปลงไป)  การไดรับความคุมครองตามสิทธิประโยชนจะกระทําไดจนถึงวันสุดทายของเดือนที่มีการขายคืน

หนวยลงทุน ดังนั้น วันสิ้นสุดความคุมครองจะเปนวันแรกของเดือนถัดไป ตั้งแตเวลา 0.00 น. ตามรอบระยะเวลาที่บริษัทประกันภัยกําหนด หรือการสิ้นสุดขอตกลงการคุมครองประกัน

สุขภาพและอุบัติเหตุกลุม ระหวาง กองทุนเปดกรุงไทย ยกกําลังสุข(ภาพ) กับบริษัทประกันภัย

มูลคาเงินลงทุนคงเหลือ = มูลคาเงินที่ผูถือหนวยซื้อ/สับเปลี่ยนเขากองทุน – มูลคาเงินที่ผูถือหนวยขาย/สับเปลี่ยนออกจากกองทุน

Q : ผูถือหนวยลงทุนจะไดรับความคุมครองประกันสุขภาพและอุบัติเหตุกลุมเปนจํานวนเงินเทาไหร

A: ความคุมครองสุขภาพที่ผูถือหนวยลงทุนจะไดรับ คือ ความคุมครองคารักษาพยาบาลตามแผนความคุมครอง ซึ่งมีทั้งหมด 6 แผน แผนประกันสุขภาพ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผูถือหนวยลงทุนจะตองลงทุนตั้งแต 50,000 บาทขึ้นไป โดยมูลคาเงินลงทุนที่ผูถือหนวยลงทุนจะไดรับความคุมครองตามแผนการลงทุนในแตละแผนนั้น จะพิจารณาจากตนทุนสะสม

ของเงินลงทุนของผูถือหนวยลงทุน แตเมื่อรวมกันแลวตองไมตํ่ากวา 50,000 บาท โดยไมคํานึงถึงผลกําไรหรือขาดทุนของมูลคา NAV ที่เปลี่ยนแปลงไป 

ตัวอยาง  (ขยายความ)

นาย ก. ลงทุนในกองทุนเปดกรุงไทย ยกกําลังสุข(ภาพ) ครั้งแรก 100,000 บาท

- นาย ก. จะไดรับความคุมครองในแผนที่ 1

- ตอมา นาย ก. ลงทุนเพิ่ม 1,000,000 บาท ความคุมครองจะเปลี่ยนจากแผนที่ 1 เปนแผนที่ 3

ทั้งนี้ ความคุมครองตามทั้ง 6 แผน จะคํานวณจากจํานวนเงินลงทุนที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง

กรณีที่ผูถือหนวยมีมูลคาเงินลงทุนตั้งแต 50,000 บาท ขึ้นไป แตไมไดรับการอนุมัติใหเอาประกันได ผูถือหนวยลงทุนจะไมไดรับแผนความคุมครองประกันสุขภาพและอุบัติเหตุกลุม

ใดๆ เลย

หมายเหตุ: กรณีบริษัทประกันภัยไมอนุมัติการรับประกันภัย และผูถือหนวยลงทุนไมประสงคจะลงทุนในกองทุนเปดกรุงไทย ยกกําลังสุข(ภาพ) ผูถือหนวยลงทุนสามารถทํารายการขาย

คืนไดตามรอบการขายคืนหนวยลงทุนที่กําหนดไว โดยผูถือหนวยลงทุนจะไดรับมูลคาหนวยลงทุน (NAV) ตามราคาขายคืน ณ วันที่ทํารายการ

ตัวอยางวิธ ีพิจารณาแผนความคุ มครองกรมธรรมที ่ผ ู ถ ือหนวยลงทุนจะไดร ับ

แผนความคุ มครองกรมธรรมที ่ผ ู ถ ือหนวยลงทุนจะไดร ับตองสอดคลองกับตนทุนสะสมของมูลคาเง ินลงทุนคงเหลือ

ตัวอยางที ่1

การไดรับผลประโยชนวาจะไดรับสิทธิ์ตามแผนไหน จะพิจารณาจากมูลคาเงินลงทุนคงเหลือ (ไมนับรวมผลกําไรขาดทุนของ NAV ที่เปลี่ยนแปลงไป) ของการลงทุนที่ผานมา ดังนั้น ผูถือ

หนวยลงทุนจะยังคงไดรับผลประโยชนตามแผนการลงทุน แมวามูลคา NAV ตอหนวย จะลดลงจนทําใหมูลคาทรัพยสินรวมลดลงไปตํ่ากวายอดที่ลงทุนมา แตจะถือวามูลคาเงินลงทุนยัง

คงเปนไปตามที่กําหนดก็จะยังคงไดรับผลประโยชนอยู

* มูลคาเงินลงทุนคงเหลือ = มูลคาเงินที่ผูถือหนวยซื้อ/สับเปลี่ยนเขากองทุน – มูลคาเงินที่ผูถือหนวยขาย/สับเปลี่ยนออกจากกองทุน โดยพิจารณาจากยอดสั่งซื้อหรือขายคืนตาม

ตารางดังนั ้น ตามตารางดังกลาวขางตน จากการทํารายการครั้งที่ 4 ผูถือหนวยลงทุนจะไดรับแผนประกันสุขภาพในแผนที ่ 1

ตัวอยางที ่2

กรณีที่ผูถือหนวยลงทุนมีการไถถอนหนวยลงทุน (ขายหรือสับเปลี่ยนออก) จนเปนเหตุใหมูลคาเงินลงทุนคงเหลือลดลงตํ่ากวา 50,000 บาท ซึ่งเปนไปตามที่กําหนดไวในโครงการ

บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื้อคืนหนวยลงทุนที่เหลืออยูทั้งหมดของผูถือหนวยลงทุน ในคราวเดียวกัน

* มูลคาเงินลงทุนคงเหลือ = มูลคาเงินที่ผูถือหนวยซื้อ/สับเปลี่ยนเขากองทุน – มูลคาเงินที่ผูถือหนวยขาย/สับเปลี่ยนออกจากกองทุน โดยพิจารณาจากยอดสั่งซื้อหรือขายคืนตามตาราง 

ดังนั ้น ตามตารางดังกลาวขางตน จากการทํารายการครงที่ 2 เมื่อมูลคาเงินลงทุนคงเหลือจากการขายคืนตํ่ากวา 50,000 บาท บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื้อคืนหนวยลงทุนที่เหลือ

อยูทั้งจํานวนของผูถือหนวยลงทุนไปในคราวเดียวกัน

ตัวอยางที ่3

การปรับแผนการลงทุนตามมูลคาเงินลงทุน เมื่อมีการสั่งซื้อ หรือ ขายคืน ตามรอบการลงทุนในแตละครั้ง 

* มูลคาเงินลงทุนคงเหลือ = มูลคาเงินที่ผูถือหนวยซื้อ/สับเปลี่ยนเขากองทุน – มูลคาเงินที่ผูถือหนวยขาย/สับเปลี่ยนออกจากกองทุน โดยพิจารณาจากยอดสั่งซื้อหรือขายคืนตามตาราง

ดังนั ้น ตามตารางดังกลาวขางตน จากการทํารายการขายคืนในครั้งที่ 4 ผูถือหนวยลงทุนจะถูกปรับลดแผนประกันสุขภาพเปนแผนที ่  3

ตัวอยางที ่ 4

การปรับแผนการลงทุนตามมูลคาเงินลงทุน เมื่อมีการสั่งซื้อ หรือ ขายคืน ตามรอบการลงทุนในแตละครั้ง

มูลคาเงินลงทุนคงเหลือ = มูลคาเงินที่ผูถือหนวยซื้อ/สับเปลี่ยนเขากองทุน – มูลคาเงินที่ผูถือหนวยขาย/สับเปลี่ยนออกจากกองทุน โดยพิจารณาจากยอดสั่งซื้อหรือขายคืนตามตาราง

ดังนั ้น ตามตารางดังกลาวขางตน จากการทํารายการขายคืนในครั้งที่ 2 ผูถือหนวยลงทุนจะถูกปรับลดแผนประกันสุขภาพเปนแผนที ่ 1

Q : ผูถือหนวยลงทุนสามารถเปลี่ยนแปลงแผนความคุมครองประกันสุขภาพและอุบัติเหตุกลุมไดหรือไม

A : ผูถือหนวยลงทุนสามารถเปลี่ยนแปลงแผนความคุมครองไดตามมูลคาเงินลงทุนที่เปลี่ยนแปลงไป

- ในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนซื้อหนวยลงทุนหรือขายหนวยลงทุน บริษัทจัดการจะแจงขอมูลของผูถือหนวยลงทุนไปยังบริษัทประกันภัยเพื่อดําเนินการปรับปรุงแผนความคุมครอง

สุขภาพของผูถือหนวยลงทุนตามรอบระยะเวลาที่บริษัทจัดการกําหนด เชน ตั้งแตวันที่ 1 ของเดือนถัดไป

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงวันเริ่มความคุมครอง โดยจะไมถือวาเปนการดําเนินการที่ผิดไปจากรายละเอียดโครงการ และถือวาไดรับมติจากผูถือ

หนวยลงทุนแลว โดยบริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนาไมนอยกวา 7 วัน โดยจะเปดเผยในเว็บไซตของบริษัทจัดการ เวนแตกรณีที่เกิดจากปจจัยที่ควบคุมไมได

หรือกรณีจําเปนและสมควร บริษัทจัดการจะแจงการเปลี่ยนแปลงดังกลาวโดยทันที

- หากกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนซื้อหรือสับเปลี่ยนเขากองทุนฯ ซึ่งเปนไปตามเกณฑทําใหมีการปรับแผนที่ไดรับความคุมครองเพิ่มขึ้น      ผูถือหนวยลงทุนจะไดรับความคุมครองในแผนที่

สูงกวาเมื่อบริษัทประกันภัยไดอนุมัติรับประกันภัย โดยมีเงื่อนไขความคุมครองตามที่บริษัทประกันภัยกําหนด

- กรณีผูถือหนวยลงทุนสิ้นสุดสมาชิกภาพและกลับเขามาใหม ผูถือหนวยลงทุนจะไดรับความคุมครองเมื่อบริษัทประกันภัยไดอนุมัติใหเอาประกันภัยได

ทั้งนี้ ผูถือหนวยลงทุนที่ซื้อหรือสับเปลี่ยนเขากองทุนฯ และไดรับแผนความคุมครองที่สูงขึ้น ผูถือหนวยลงทุนจะไดรับความคุมครองตามแผนใหม เมื่อบริษัทประกันภัยไดอนุมัติรับ

ประกันภัย โดยมีเงื่อนไขความคุมครองตามที่บริษัทประกันภัยกําหนด

กรณีที่ผูถือหนวยลงทุนมีความคุมครองเดิมอยูแลว จะไมมีเงื่อนไขระยะเวลารอคอยดังกลาว

Q : ผูถือหนวยลงทุนที่ขายคืนหนวยลงทุนไปแลว สามารถกลับมาซื้อหนวยลงทุนอีกไดหรือไม ความคุมครองจะเปนอยางไร

A : กรณีที่ผูถือหนวยลงทุนเคยไดรับความคุมครองภายใตกรมธรรมเดิม เมื่อกลับมาถือกองทุนและไดรับความคุมครองอีกครั้ง บริษัท ฯ ไมนําเงื่อนไข (Pre-existing) มาปฏิเสธการ

จายคาสินไหมทดแทน

Q : แผนความคุมครองที่ผูถือหนวยลงทุนจะไดรับคํานวณอยางไร ในกรณีที่มีบัญชีผูถือหนวยลงทุนหลายบัญชี หรือถือหนวยลงทุนของตัวแทนสนับสนุนฯที่แตกตางกัน

A : การคํานวณวงเงินคุมครองจะพิจารณาหนวยลงทุนตามเลขที่บัตรประชาชนของผูถือหนวยลงทุน เชน กรณีที่ผูถือหนวยลงทุนมีการลงทุนในกองทุนเปดกรุงไทย ยกกําลังสุข(ภาพ)

มากกวา 1 เลขที่ผูถือหนวยลงทุน หรือถือหนวยลงทุนของตัวแทนสนับสนุนฯที่แตกตางกัน บริษัทประกันจะนับมูลคาเงินลงทุน เพื่อจะนํามาคิดแผนประกันตามหมายเลขบัตรประชาชน

นั้นๆ ยกตัวอยางเชน

นาย ก. ลงทุนในกองทุนเปดกรุงไทย ยกกําลังสุข(ภาพ) เลขที่ผูถือหนวยลงทุน 5888 จากตัวแทนสนับสนุนฯ A สาขา A จํานวน 500,000 บาท

นาย ก. ลงทุนในกองทุนเปดกรุงไทย ยกกําลังสุข(ภาพ) เลขที่ผูถือหนวยลงทุน 5999 จากตัวแทนสนับสนุนฯ A สาขา B จํานวน 1,000,000 บาท

นาก ก. ลงทุนในกองทุนเปดกรุงไทย ยกกําลังสุข(ภาพ) เลขที่ผูถือหนวยลงทุน 1234 จากตัวแทนสนับสนุนฯ B จํานวน 3,500,000 บาท

บริษัทประกันจะใหความคุมครองนาย ก. ตามแผน 5 ซึ่งคํานวณจากจํานวนเงินลงทุนรวม = 500,000+1,000,000 +3,500,000 = 5,000,000 บาท

แตหากในอนาคต นาย ก. ซื้อหนวยลงทุนเพิ่มอีก 10 ลานบาท รวมเปน 15 ลานบาท นาย ก. จะไดรับสิทธิ์ความคุมครองแผนสูงสุดคือ แผน 6 เทานั้น

กรณีผูถือหนวยลงทุนหลายบัญชี หรือถือหนวยลงทุนของตัวแทนสนับสนุนฯที่แตกตางกัน และมีขอมูลสวนตัวที่ไมตรงกัน เชน ชื่อ-นามสกุล (กรณีมีการเปลี่ยนแปลง) ที่อยูที่ติดตอได

เปนตน บริษัทจัดการจะดําเนินการสงใหกับบริษัทประกัน โดยพิจารณาตามเงื่อนไขดังนี้

1. 1. พิจารณาจากยอดเงินลงทุนสูงสุด

2. 2. หากมียอดเงินลงทุนเทากัน จะพิจารณาจากวันที ่ผ ู ถ ือหนวยลงทุนในกองทุนเปดกรุงไทย ยกกําลังสุข(ภาพ) โดยจะใชขอมูลจากตัวแทนสนับสนุนฯ หรือสาขา

แรกที ่ผ ู ถ ือหนวยลงทุนทํารายการ

3. 3. หากมียอดเงินลงทุนเทากัน และลงทุนกับตัวแทนสนับสนุนฯ ในวันเดียวกัน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการติดตอผูถือหนวย เพื่อสอบถามขอมูลสําหรับใชในการสงให

บริษัทประกันภัย

4. หรือตามดุลยพินิจที่บริษัทจัดการกําหนด

Q: หากเปดบัญชีเพื่อ.../และหรือ...ใครจะเปนผูไดรับความคุมครองประกันสุขภาพและอุบัติเหตุกลุม

A: กรณีผูถือหนวยลงทุนเปดบัญชีในลักษณะบัญชีเพื่อ.../ และหรือ... จะนับจํานวนเงินคุมครองจากเลขที่บัตรประชาชน ของชื่อบุคคลแรกในคําขอเปดบัญชีกองทุน เชน

- บัญชี นาย ก. เพื่อ ด.ช. ข

- บัญชี นาย ก. และ/หรือนาง ข.

จะนับความคุ มครองที ่ช ื ่อบุคคลแรก คือ นาย ก. เปนตน

Q: กรณีผูถือหนวยลงทุนโอนหนวยลงทุน ผูถือหนวยลงทุนเดิมยังจะไดรับความคุมครองตามแผนประกันสุขภาพและอุบัติเหตุกลุมหรือไม

A: ผูถือหนวยลงทุนเดิมยังคงไดรับความคุมครองตามแผนประกันสุขภาพและอุบัติเหตุกลุมเดิม และจะสิ้นสุดความคุมครองเมื่อถึงรอบที่บริษัทจัดการแจงขอมูลของผูหนวยลงทุนไปยัง

บริษัทประกันภัยเพื่อดําเนินการปรับปรุงแผนความคุมครองสุขภาพของผูถือหนวยลงทุนตามรอบที่กําหนด โดยความคุมครองดังกลาวจะไมถูกโอนไปใหผูถือหนวยลงทุนที่รับโอน

หนวยลงทุนแทน ตัวอยางเชน

Q: กรณีนาย ก. โอนหนวยลงทุนใหนาย ข. แลวนาย ข. ไดซื้อหนวยลงทุนเพิ่มเติม จะไดรับความคุมครองอยางไร

A: นาย ก. จะไมไดรับความคุมครองตามแผนประกันสุขภาพและอุบัติเหตุกลุมเดิม โดยนาย ก. จะถูกตัดสิทธิประกันตามรอบ แตหาก นาย ก. ยังเหลือมูลคาเงินลงทุนเปนไปตามแผน

ความคุมครอง นาย ก. จะยังคงไดรับความคุมครองตามเงื่อนไขที่กําหนด โดยคิดจากมูลคาเงินลงทุนสวนที่เหลือ และในสวนที่โอนใหนาย ข. แผนความคุมครองประกันสุขภาพและ

อุบัติเหตุกลุม นาย ข. จะไดตาม มูลคาเงินลงทุนที่ถูกโอนมา หากนาย ข. ไดซื้อหนวยลงทุนเพิ่ม นาย ข. ไดรับรับความคุมครอง ตามมูลคาเงินลงทุนที่โอนมารวมกับเงินลงุทนที่ นาย ข.

ซื้อเพิ่มเติม ตามเงื่อนไขหลักเกณฑที่จะไดรับความคุมครองตามที่บริษัทจัดการกําหนดจัดการกําหนด

Q: กรณีผูถือหนวยลงทุนตองการใชสิทธิตามที่ไดรับความคุมครองตามแผนประกันสุขภาพและอุบัติเหตุกลุมตองทําอยางไร

A: ผูถือหนวยลงทุนสามารถใชสิทธิตามที่ไดรับความคุมครองตามแผนประกันสุขภาพและอุบัติเหตุกลุมได โดยปฏิบัติดังนี้

กรณีใชบัตรประกันสุขภาพ กับสถานพยาบาลในสัญญาของบริษัท ทิพยประกันภัย จํากัด (มหาชน)

·         แสดงบัตรประกันสุขภาพคูกับบัตรประชาชน หรือใบขับขี่ หรือบัตรที่ทางราชการออกให แกเจาหนาที่ของสถานพยาบาลในโครงการทุกครั้งที่ทานเขารับการรักษา

พยาบาล

·         การรักษาพยาบาลกรณีผูปวยนอก (OPD) ที่ไมใชขอยกเวน สถานพยาบาลจะใหสิทธิแกทานทันที

·         กรณีผูปวยใน (IPD) เจาหนาที่โรงพยาบาลจะประสานงานมายังบริษัท ทิพยประกันภัย จํากัด (มหาชน)  เพื่อใหบริการผูเอาประกันภัยตลอด 24 ชั ่วโมง

กรณีสอบถามขอมูลเพิ่มเติม กรุณาติดตอไดที่เบอร Hotline ที่ปรากฎบนบัตร ตลอด 24 ชั ่วโมง

กรณีสํารองจายคารักษาพยาบาล

ผูเอาประกันภัย สามารถเขารับการรักษาในโรงพยาบาลที่เปนคูสัญญากับบริษัท ทิพยประกันภัย จํากัด (มหาชน) จากการแสดงบัตรประกันภัย โดยคารักษาพยาบาลที่เกิน

สิทธิ์ โรงพยาบาลจะเรียกเก็บจากผูเอาประกันภัยทันที

หากผูเอาประกันภัย สํารองจายคารักษาพยาบาลแลว ใหนําหลักฐานใบเสร็จ ใบรับรองแพทยฉบับจริง พรอมสําเนาบัตรประกันสุขภาพ โดยสงไปรษณียลงทะเบียน ระบุ

ถึง

ฝายสินไหมประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุสวนบุคคล บริษัท ทิพยประกันภัย จํากัด (มหาชน) ที่อยู เลขที่ 1115 ถนนพระราม 3 แขวงชองนนทรี เขตยานนาวา กทม. 10120โทร

: 1736 ตอ 2414, 2081, 1905, 4190 , 1970, 1907, 4192 และ 4191

ทั้งนี้ บริษัท ทิพยประกันภัย จํากัด (มหาชน) จะไมคุมครองคารักษาพยาบาลหรือความเสียหายที่เกิดจากการบาดเจ็บ หรือเจ็บปวย จากโรคที่เปนมากอนการเอาประกันภัยอันได

ครอบคลุมถึงโรคเรื้อรัง การเจ็บปวย (รวมถึงสภาวะแทรกซอน) หรือการบาดเจ็บที่ยังมิไดรักษากอนวันที่ผูลงทุนจะไดรับความคุมครอง รวมถึงขอยกเวนภายใตกรมธรรมนี้ ใน

กรณีที่ปรากฎภายหลังวาผูลงทุนแจงขอมูลไมครบถวน และ/หรือปกปดขอความจริง และ/หรือแถลงความเท็จ บริษัทประกันชีวิต และบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกรอง

คาใชจายคืนจากผูลงทุนไปยื่นที่บริษัททิพยประกันภัย เพื่อแจงเรียกรองคาสินไหมทดแทนกับบริษัทฯ

เมื่อบริษัท ทิพยประกันภัย จํากัด (มหาชน)  พิจารณาคาสินไหมทดแทนแลว จะนําสงเช็คคาสินไหม หรือโอนเงินเขาบัญชีผูเอาประกันภัยโดยตรง

ขั ้นตอนการใชสิทธิ ์โรงพยาบาล

ผูเอาประกันภัยแสดงบัตรประกันภัย, ภาพถายบัตรประกันภัย, ภาพบัตรประกันภัยจาก application หรือ บัตรพนักงาน พรอมบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรอื่นๆ ที่ทาง

ราชการออกให กอนรับการรักษาพยาบาลที่สถานพยาบาลในเครือขายทุกครั้ง กรณีผูเอาประกันภัยเปนเด็กอายุตํ่ากวา 7 ปบริบูรณ ใหแสดงบัตรที่ทางราชการออกใหของผูปกครอง

กรณีผูเอาประกันภัยไมมีบัตรประกันภัย ลืมนําบัตรประกันภัยมา หรือบัตรประกันภัยสูญหาย แตมีขอมูลความคุมครองในระบบ บริษัทฯ สามารถยืนยันสิทธิ์ความคุมครองได

จาก ชื่อ-นามสกุล และ เลขที่บัตรประจําตัวประชาชนของผูเอาประกันภัย หากไมพบขอมูล โรงพยาบาลสามารถติดตอ Hotline 02-660-1221 ไดตลอด 24 ชั่วโมง

การรักษาพยาบาลกรณีผูปวยนอก (OPD) ที่ไมใชขอยกเวน สถานพยาบาลจะใหสิทธิแกทานทันที กรณีผูปวยใน (IPD) เจาหนาที่โรงพยาบาลจะประสานงานมายังบริษัทฯ เพื่อ

ใหบริการผูเอาประกันภัยทุกวัน

ภายหลังการรักษาพยาบาลเสร็จสิ้น ไมตองเสียคาใชจายใดๆ หากคารักษาพยาบาลไมเกินวงเงินความคุมครอง แตหากมีสวนเกินสิทธิ์ความคุมครอง หรือที่เปนขอยกเวนความ

คุมครอง สถานพยาบาลจะแจงใหผูเอาประกันภัยทราบ เพื่อจายสวนเกินสิทธิ์นั้นทันที

** หากมีขอสงสัยประการใด สามารถติดตอ Hotline 02-660-1221 ไดตลอด 24 ชั่วโมง **

- กรณีผูถือหนวยลงทุนเปนผูชําระเงิน/สํารองคารักษาพยาบาลไปกอน ผูถือหนวยลงทุนสามารถนําใบเสร็จรับเงินใบรับรองแพทยตัวจริง พรอมสําเนาบัตรประกันสุขภาพ เพื่อดําเนิน

การเบิกคารักษาฯจากบริษัทประกัน โดยสามารถสงเอกสารการเบิกคารักษาพยาบาล ทางไปรษณียลงทะเบียน

ถึง ฝายสินไหมประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุสวนบุคคล

บริษัท ทิพยประกันภัย จํากัด (มหาชน) ที่อยู เลขที่ 1115 ถนนพระราม 3 แขวงชองนนทรี เขตยานนาวา กทม. 10120

โทร : 1736 ตอ 2414, 2081, 1905, 4190 , 1970, 1907, 4192 และ 4191

TIP Flash Claim

สินไหมประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุสวนบุคคล : โทร. 02-239-2840 (ในเวลาทําการ 8.30 - 16.30 น.)

Email: claim_ah@dhipaya.co.th

ฝายสินไหมประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุสวนบุคคล ชั้น 15 เลขที่ 1115 ถนนพระราม 3 แขวงชองนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

Hotline คารักษาพยาบาลสุขภาพและอุบัติเหตุ (บัตรประกัน) 24 ชั่วโมง : ระบุในบัตรประกัน

- ผูถือหนวยลงทุนสามารถติดตอสอบถามแผนคุมครองสุขภาพไดที่

บริษัท ทิพยประกันภัย จํากัด (มหาชน) ศูนยบริการลูกคา 1736 กด 4279 และ 2946 

- การรับประโยชนสินไหมทดแทนในกรณีผูถือหนวยลงทุนเสียชีวิต ผูรับประโยชนสามารถสงเอกสารประกอบการเรียกรองคาสินไหมทดแทนกับทางบริษัทประกันไดโดยตรง และ

บริษัทประกันจะดําเนินการพิจารณาและดําเนินการทําเช็คสั่งจายหรือโอนเงินใหแก ผูรับประโยชนภายใน 7 วันนับตั้งแตวันที่บริษัทประกันไดรับคําเรียกรองพรอมทั้งเอกสารประกอบ

การพิจารณาการจายครบถวนสมบูรณแลว และกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยวา การเรียกรองเพื่อใหบริษัทชดใชตามกรมธรรมประกันภัยกลุมดังกลาว ไมเปนไปตามขอตกลงคุมครอง

ในกรมธรรมประกันภัยดังกลาว ระยะเวลาที่กําหนดไวอาจขยายออกไปไดตามความจําเปน แตทั้งนี้จะไมเกิน 90 วัน นับตั้งแตวันที่บริษัทไดรับเอกสารครบถวนแลว โดยทางบริษัท

ประกันจะนําสงเช็คหรือโอนเงินดังกลาวใหแกผูรับประโยชนโดยตรง

 Q : ชองทางที่ผูถือหนวยลงทุนสามารถสอบถามขอมูลเกี่ยวกับประกันสุขภาพและอุบัติเหตุกลุม

A : ผูถือหนวยลงทุนสามารถติดตอกับทางบริษัทประกันไดดังนี้

บริษัท ทิพยประกันภัย จํากัด (มหาชน)

Hotline คารักษาพยาบาลสุขภาพและอุบัติเหตุ (บัตรประกัน) 24 ชั่วโมง : ระบุในบัตรประกัน

Mobile Application TIPinsure 

สินไหมประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุสวนบุคคล : โทร. 02-239-2840 (ในเวลาทําการ 8.30 - 16.30 น.)

Email: claim_ah@dhipaya.co.th

ฝายสินไหมประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุสวนบุคคล ชั้น 15 เลขที่ 1115 ถนนพระราม 3 แขวงชองนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

 Q : ความคุมครองตามแผนประกันสุขภาพและอุบัติเหตุกลุมของกองทุน ยกเวนความคุมครองกรณีใดบาง

A : บริษัทประกันภัยจะไมจายผลประโยชนตามขอยกเวนที่กรมธรรมประกันภัยกําหนด ในกรณีตอไปนี้

1. 1. โรคเรื้อรัง การบาดเจ็บหรือการเจ็บปวยที่ยังมิไดรักษาใหหายกอนวันทําสัญญาประกันภัย การตรวจรักษาภาวะที่เปนมาแตกําเนิด (Congenital) หรือปญหาดานพัฒนาการ

หรือโรคทางพันธุกรรม

2. 2. การตรวจรักษาหรือการผาตัดเพื่อเสริมสวย หรือการแกไขปญหาผิวพรรณ สิว ฝา กระ รังแค ผมรวงหรือการควบคุมนํ้าหนักตัว หรือการผาตัดอันมีลักษณะเลือกได เวนแต

เปนการตกแตงบาดแผล อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุที่ไดรับความคุมครอง

3. การตั้งครรภ แทงบุตร ทําแทง การคลอดบุตร โรคแทรกซอนจากการตั้งครรภ การแกไขปญหาการมีบุตรยาก (รวมถึงการสืบวิเคราะหและการรักษา) การทําหมันหรือการคุม

กําเนิด

4. โรคเอดส หรือกามโรคหรือโรคติดตอทางเพศสัมพันธ

5. การตรวจรักษา หรือการปองกัน การใชยา หรือสารตางๆ เพื่อชะลอการเสื่อมของวัย หรือ การใหฮอรโมนทดแทนในวัยใกลหมดหรือหมดระดู การเสื่อมสมรรถภาพทางเพศใน

หญิง หรือชาย การรักษาความผิดปกติทางเพศ และการแปลงเพศ

6. การตรวจสุขภาพทั่วไป การรองขอเขาอยูรักษาตัวในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาล เวชกรรม หรือรองขอการผาตัด การพักฟน หรือการพักเพื่อการฟนฟูหรือการรักษาโดยวิธี

ใหพักอยูเฉยๆ การตรวจวิเคราะหเพื่อหาสาเหตุใดๆ ที่ไมเกี่ยวของโดยตรงกับการเขารักษาในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาล เวชกรรม หรือคลินิก การตรวจวินิจฉัยการบาด

เจ็บหรือการเจ็บปวย การรักษาหรือตรวจวิเคราะหเพื่อสาเหตุ ซึ่งไมใชความจําเปนทางการแพทย หรือไมเปนมาตรฐานทางการแพทย

7. การตรวจรักษาความผิดปกติเกี่ยวกับสายตา การทําเลสิค คาใชจายสําหรับอุปกรณเพื่อชวยในการมองเห็นหรือการรักษาความผิดปกติของการมองเห็น

8. การตรวจรักษา หรือผาตัด เกี่ยวกับฟน หรือเหงือก การทําฟนปลอม การครอบฟน การรักษารากฟน อุดฟน การจัดฟน ขูดหินปูน ถอนฟน การใสรากฟนเทียม ยกเวนในกรณี

จําเปนอันเนื่องจากการบาดเจ็บโดยอุบัติเหตุ ทั้งนี้ไมรวมคาฟนปลอม การครอบฟนและการรักษารากฟนหรือใสรากเทียม

9. การรักษาหรือการบําบัดการติดยาเสพติดใหโทษ บุหรี่ สุรา หรือสารออกฤทธิ์ตอ จิตประสาท

10. การตรวจรักษา อาการ หรือโรคที่เกี่ยวเนื่องกับภาวะทางจิตใจ โรคทางจิตเวช หรือ ทางพฤติกรรมหรือความผิดปกติทางบุคลิกภาพ รวมถึงสภาวะสมาธิสั้น ออธิสซึม เครียด

ความผิดปกติของ การกิน หรือความวิตกกังวล

11. การตรวจรักษาที่ยังอยูในระหวางทดลอง การตรวจหรือการรักษาโรคหรืออาการหยุดหายใจขณะหลับ การตรวจหรือการรักษาความผิดปกติของการนอนหลับ การนอนกรน

12. การปลูกฝหรือการฉีดวัคซีนปองกันโรค ยกเวนการฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบาภายหลังการถูกสัตวทําราย และวัคซีนปองกันบาดทะยัก ภายหลังไดรับการบาดเจ็บ

13. การตรวจรักษาที่ไมใชแผนปจจุบัน รวมถึงแพทยทางเลือก

14. คาใชจายที่เกิดจากการตรวจรักษาพยาบาลที่ผูไดรับความคุมครอง ซึ่งเปนแพทยสั่งใหแกตัวเอง รวมทั้งคาใชจายที่เกิดจากการตรวจรักษาพยาบาลจากแพทย ผูซึ่งเปน บิดา

มารดา คูสมรส หรือบุตรของผูไดรับความคุมครอง

15. การฆาตัวตาย การพยายามฆาตัวตาย การทํารายรางกายตนเอง หรือการพยายามทํารายรางกายตนเองไมวาจะเปนการกระทําโดยตนเอง หรือยินยอมใหผูอื่นกระทําไมวาจะอยู

ในระหวางวิกลจริตหรือไมก็ตาม ทั้งนี้รวมถึงอุบัติเหตุจากการที่ผูไดรับความคุมครอง กิน ดื่ม หรือฉีดยาหรือสารมีพิษเขารางกาย การใชยาเกินกวาที่แพทยสั่ง

16. การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นจากการกระทําของผูไดรับความคุมครองขณะอยูภายใตฤทธิ์สุรา สารเสพติด หรือยาเสพติดใหโทษจนไมสามารถครองสติได

คําวา “ขณะอยูภายใตฤทธิ์สุรา” นั้น ในกรณีที่มี การตรวจเลือดใหถือเกณฑมีระดับแอลกอฮอลในเลือดตั้งแต 150 มิลลิกรัมเปอรเซ็นตขึ้นไป

17. การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นขณะที่ผูไดรับความคุมครองเขารวมทะเลาะวิวาทหรือมีสวนยั่วยุ ใหเกิดการทะเลาะวิวาท

18. การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นขณะที่ผูไดรับความคุมครองกออาชญากรรมที่มีความผิดสถานหนัก หรือขณะถูกจับกุม หรือหลบหนีการจับกุม

19. การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นขณะที่ผูไดรับความคุมครอง แขงรถหรือแขงเรือทุกชนิด แขงมา แขงสกีทุกชนิดรวมถึงเจตสกีดวย แขงสเก็ต ชกมวย โดดรม (เวนแตการโดดรมเพื่อรักษา

ชีวิต) ขณะกําลังขึ้นหรือกําลังลงหรือโดยสารอยูในบอลลูน หรือเครื่องรอน เลนบันจี้จั๊มพ ดํานํ้าที่ตองใชถังอากาศและเครื่องชวยหายใจใตนํ้า

20. การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นขณะที่ผูไดรับความคุมครองกําลังขึ้นหรือกําลังลง หรือขณะโดยสาร อยูในอากาศยานที่มิไดจดทะเบียนเพื่อบรรทุกผูโดยสาร และมิไดประกอบการโดยสาย

การบินพาณิชย

21. การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นขณะที่ผูไดรับความคุมครองขับขี่หรือปฏิบัติหนาที่เปนพนักงานประจําในอากาศยานใดๆ

22. การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นขณะผูไดรับความคุมครองปฏิบัติหนาที่เปนทหาร ตํารวจ หรืออาสาสมัคร และเขาปฏิบัติการในสงคราม หรือปราบปราม

23. สงคราม การรุกราน การกระทําที่มุงรายของศัตรูตางชาติ หรือการกระทําที่มุงรายคลายสงคราม ไมวาจะไดมีการประกาศสงครามหรือไมก็ตาม หรือสงครามกลางเมือง ซึ่งหมาย

ถึงสงครามระหวางชนที่อาศัยอยูในประเทศเดียวกัน การแข็งขอ การกบฏ การจลาจล การนัดหยุดงาน การกอความวุนวาย การปฏิวัติ การรัฐประหาร การประกาศกฎอัยการศึก

หรือเหตุการณใดๆ ซึ่งจะเปนเหตุใหมีการประกาศหรือคงไวซึ่งกฎอัยการศึก

24. การกอการราย

25. การแผรังสี หรือการแพรกัมมันตภาพรังสีจากเชื้อเพลิงนิวเคลียร หรือจากกากนิวเคลียรใดๆ อันเนื่องมาจากการเผาไหมของเชื้อเพลิงนิวเคลียร และจากกรรมวิธีใดๆ แหงการ

แตกแยกตัวทางนิวเคลียรซึ่งดําเนินติดตอไปดวยตัวเอง

26. การระเบิดของกัมมันตภาพรังสี หรือสวนประกอบของนิวเคลียร หรือวัตถุอันตรายอื่นใดที่อาจเกิดการระเบิดในกระบวนการนิวเคลียรได

กองทุนเปดกรุงไทย ยกกําลังสุข(ภาพ) 

Krung Thai Happy Health
KTHH 

กองทุนเปดกรุงไทย ยกกําลังสุข(ภาพ) 

Krung Thai Happy Health
KTHH 

กองทุนเปดกรุงไทย ยกกําลังสุข(ภาพ) 

Krung Thai Happy Health
KTHH 

ผูลงทุนสามารถศึกษาเครื่องมือบริหาร

ความเสี่ยงดานสภาพคลองไดในหนังสือชี้

ชวนฉบับเต็ม



บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน)

(แบบ 1231)

หนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญ Factsheet

ขอมูล ณ วันที่ 31 มี.ค. 2566

ประเภทกองทุนรวม / กลุ มกองทุนรวม

กองทุนรวมผสม,กองทุนที่มีนโยบายลงทุนในกองทุนรวมภายใต บลจ.เดียวกัน,กองทุนรวมหนวย

ลงทุน (Fund of Funds)

กลุม Aggressive Allocation

นโยบายและกลยุทธการลงทุน

กองทุนจะลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมทั้งในและตางประเทศ ตั้งแต 2 กองทุนขึ้นไป โดย

เฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวา 80% ของ NAV โดยกองทุนปลายทางจะลงทุนทั้งในตราสารทุน

ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ทรัพยสินทางเลือก ทั้งนี้ จะลงทุนในกองทุนใดกองทุนหนึ่งโดย

เฉลี่ยในรอบปบัญชีไมเกิน 79% ของ NAV

กองทุนอาจลงทุนในหรือมีไวซึ่งสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivatives) เพื่อลดความเสี่ยง (Hedging)

เพื่อเปนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management)

มุงหวังใหผลประกอบการสูงกวาดัชนีชี้วัด (active management)

ผลการดําเนินงานและดัชนีชี้วัดยอนหลัง 5 ปปฏิทิน (%ตอป)

ผลการดําเนินงานยอนหลังแบบปกหมุด

YTD 3 เด ือน 6 เด ือน 1 ป*

กองทุน 0.78 0.78 2.09 9.41

ดัชนีชี ้ว ัด 1.49 1.49 3.25 2.71

คาเฉลี ่ยในกลุ มเดียวกัน 1.83 1.83 2.07 5.70

ความผันผวนกองทุน 6.29 6.29 7.21 8.32

ความผันผวนดัชนีชี ้ว ัด 6.44 6.44 7.53 8.23

3 ป* 5 ป* 10 ป* ตั ้งแตจัดตั ้ง*

กองทุน 1.75

ดัชนีชี ้ว ัด 7.17

คาเฉลี ่ยในกลุ มเดียวกัน

ความผันผวนกองทุน 8.41

ความผันผวนดัชนีชี ้ว ัด 7.65

หมายเหตุ : * % ตอป

ตํ่า สูง

หนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม

www.ktam.co.th

ระดับความเสี ่ยง

เสี่ยงปานกลางคอนขางสูง

กองทุนรวมผสม ที่มี net exposure ไดทั้งในตราสารทุน ตราสารหนี้

หรือทรัพยสินทางเลือก

ขอมูลกองทุนรวม

วันจดทะเบียนกองทุน 24/08/63

วันเริ ่มตน class N/A

นโยบายการจายเง ินปนผล มี

อายุกองทุน ไมก ําหนดอายุโครงการ

ผู จัดการกองทุนรวม

นาย สมชัย อมรธรรม ตั ้งแต 24/08/63

นาง ณิธาวัลย อิศรเสนา ณ อยุธยา ตั ้งแต 21/11/65

ดัชนีชี ้วัด

1. ดัชนี Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate TR

Index Value Hedge USD(5%) และ

2. ดัชนี FTSE EPRA/NAREIT Developed Total Return Index

Net (USD)(5%) และ

3. ดัชนี LBMA Gold Price AM (USD)(5%) และ

4. ดัชนี PF and REIT TRI (5%) และ

5. ดัชนี SET TRI(30%) และ

6. ดัชนี All World Index–TR Net of Tax(USD)(30%) และ

7. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market

อายุ 1-3 ป THAIBMA(20%) *ขอ 1-3 และ ขอ 6 ปรับดวยอัตรา

แลกเปลี่ยนเมื่อเทียบกับคาสกุลเงินบาท ณ วันคํานวณผล

ตอบแทน

คําเตือน
การลงทุนในกองทุนรวมไมใชการฝากเงิน

ผลการดําเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผล

การดําเนินงานในอนาคต

การเขารวมตอตานทุจริต : ไดรับการรับรองจาก CAC

การซื้อหนวยลงทุน การขายคืนหนวยลงทุน

วันทําการซื ้อ : ทุกวันทําการซื ้อขาย วันทําการขายคืน : ทุกวันทําการซื ้อขาย

เวลาทําการ : 8:30  15:30 เวลาทําการ : สงคําสั ่งลวงหนาระหวางวันที ่ 16

20 ของทุกเดือน ตั ้งแตเวลาเริ ่มเปดทําการถึง

15.30 น. และกําหนดใหวันที ่ 21 ของทุกเดือน

เปนวันทําการรับซื ้อคืนหนวยลงทุน

การซื ้อครั ้งแรกขั ้นตํ ่า : 50,000 บาท การขายคืนขั ้นตํ ่า : 0.00 บาท

การซื ้อครั ้งถัดไปขั ้นตํ ่า : 1,000 บาท ยอดคงเหลือขั ้นตํ ่า : 0.00 บาท

ระยะเวลาการรับเง ินคาขายคืน : T+5 คือ5 วัน

ทําการนับจากวันคํานวณ NAV

หมายเหตุ : โดยทั่วไปจะไดรับเงินคาขายคืน T+5 วันทําการหลังจากวันทําการขายคืน

คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ตอปของ NAV)

คาธรรมเน ียม สูงสุดไมเก ิน เก ็บจร ิง

การจัดการ 3.21 1.07

รวมคาใชจาย 8.56 1.78

หมายเหตุ : *เปนอัตราที่รวมภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทํานองเดียวกัน **รวมคา

ใชจาย (เก็บจริง) เปนของรอบปบัญชีผานมา ไดรวมคาธรรมเนียมการจัดการ โดยไมเรียกเก็บคาธรรม

เนียมซํ้าซอนกับกองทุนปลายทางกรณีลงทุนในกองทุนภายใตการจัดการเดียวกัน เรียบรอยแลว ***คา

ธรรมเนียมการจัดการขางตนเปนอัตราที่บริษัทจัดการกําหนด โดยหากกองทุนลงทุนในหนวยลงทุน

ของกองทุนรวมภายใตการจัดการเดียวกัน (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะไมเรียกเก็บคาธรรมเนียม

การจัดการซํ้าซอนกับกองทุนปลายทาง

คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผูถือหนวย (% ของมูลคาซื้อขาย)

คาธรรมเน ียม สูงสุดไมเก ิน เก ็บจร ิง

การขาย 3.21 1.00

การรับซื ้อคืน 3.21 ยังไม เร ียกเก ็บ

การสับเปลี ่ยนหนวยลงทุนเขา 3.21 1.00

การสับเปลี ่ยนหนวยลงทุนออก 3.21 ยังไม เร ียกเก ็บ

การโอนหนวย ดูหมายเหตุเพิ ่มเติม ดูหมายเหตุเพิ ่มเติม

หมายเหตุ : *คาธรรมเนียมขางตนเปนอัตราที่รวมภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดใน

ทํานองเดียวกัน **คาธรรมเนียมการโอนหนวย ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ ***หากกองทุนลงทุนใน

หนวยลงทุนของกองทุนรวมภายใตบริษัทจัดการเดียวกัน (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะไมเรียกเก็บ

คาธรรมเนียมการขาย และ/หรือ คาธรรมเนียมการรับซื้อคืนซํ้าซอนกับกองทุนปลายทาง

ขอมูลเชิงสถิติ

Maximum Drawdown 18.22 %

Recovering Period N/A

FX Hedging N/A

อัตราสวนหมุนเวียนการลงทุน 0.72 เทา

สัดสวนประเภททรัพยสินที ่ลงทุน

ทรัพยสิน % NAV

หนวยลงทุน ตราสารทุน 69.37

หนวยลงทุน ตราสารหนี ้ 20.21

หนวยลงทุนในทรัสตเพื ่อการลงทุนอสังหาริมทรัพย 2.35

หนวยลงทุน ทรัพยสินทางเลือก 2.24

สินทรัพยและหนี ้ส ินอื ่นๆ 2.17

เง ินฝากธนาคาร 2.01

หนวยลงทุนในกองทุนรวมโครงสรางพื ้นฐาน 1.52

หนวยลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย 0.10

ประเภทหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื ่นตามที ่ส ํานักงาน

กําหนด
0.03

หมายเหตุ :

ทรัพยสินที่ลงทุน 5 อันดับแรก

ทรัพยสิน % NAV

กองทุนเปดเคแทม โกลบอล อิควิตี ้ พาสซีฟ ฟนด  A 17.96

กองทุนเปดเคแทม ไชนา เอแชร อิควิตี ้ ฟนด (ชนิดสะสมมูลคา) 12.68

กองทุนเปดกรุงไทยตราสารหนี ้ พลัสA 11.03

กองทุนเปดกรุงไทยหุ นทุนปนผล 8.66

กองทุนเปดกรุงไทย สมารท อิควิตี ้ ฟนด 8.64

หมายเหตุ :

ขอมูลสิทธิประโยชนการประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ

ขอมูลสิทธิประโยชนการประกันสุขภาพและอุบัติเหตุกลุม

สําหรับผูถือหนวยลงทุน กองทุนเปดกรุงไทย ยกกําลังสุข(ภาพ) ของบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน)

ผูถือหนวยลงทุน กองทุนเปดกรุงไทย ยกกําลังสุข(ภาพ) จะไดรับความคุมครองสุขภาพและอุบัติเหตุกลุมตามที่กรมธรรมกําหนด ดังนี้

1. คุณสมบัติของผูมีสิทธิเอาประกันภัย

เปนบุคคลธรรมดา

ตองมีอายุระหวาง 15-65 ปบริบูรณ สุขภาพแข็งแรง ไมมีสวนใดสวนหนึ่งพิการหรือวิกลจริต ณ วันที่กรมธรรมมีผลบังคับ (หรือเปนไปตามเงื่อนไขที่บริษัทจัดการกําหนด)

เปนบุคคลที่บริษัทประกันถือวามีสุขภาพสมบูรณแข็งแรง โดยสิทธิความคุมครองจะมีผลเมื่อไดรับการอนุมัติ การรับประกันภัยจากบริษัทประกันภัย

ไมคุมครองโรคเรื้อรังที่เปนมากอนการทําประกัน

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติ และเงื่อนไขของผูมีสิทธิเอาประกันภัยตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงและรักษาผลประโยชนของผูถือหนวยลงทุนเปน

สําคัญ รวมถึงรักษาผลประโยชนของกองทุนรวม โดยจะไมถือวาเปนการดําเนินการที่ผิดไปจากรายละเอียดโครงการ และถือวาไดรับมติจากผูถือหนวยลงทุนแลว โดยบริษัทจัดการ

จะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนาไมนอยกวา 7 วัน โดยจะเปดเผยในเว็บไซตของบริษัทจัดการ

2. ความคุมครอง

ในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนเปนผูมีสิทธิเอาประกันภัย ผูถือหนวยลงทุนจะไดรับความคุมครองนับตั้งแตวันที่กรมธรรมประกันภัยมี ผลบังคับ หรือนับตั้งแตวันที่ไดรับการอนุมัติการรับ

ประกันภัยจากบริษัทประกันภัย และสิ้นสุดความคุมครอง ในกรณี ใดกรณีหนึ่ง ดังตอไปนี้

เมื่อกรมธรรมสิ้นสุดผลบังคับ

เมื่อผูถือหนวยลงทุนพนสภาพการเปนผูถือหนวยลงทุนของกองทุน

เมื่อผูถือหนวยลงทุนเสียชีวิต

เมื่อผูถือหนวยลงทุนมีอายุเกินกวาอายุสูงสุดที่กําหนดไวขางตน

เมื่อผูถือหนวยลงทุนมีจํานวนเงินลงทุนไมเปนไปเกณฑที่กําหนดในหนังสือชี้ชวน

เมื่อผูถือหนวยลงทุนขาดคุณสมบัติขอใดขอหนึ่งของคุณสมบัติของผูมีสิทธิเอาประกันภัยตามขอ 1

ทั้งนี้ การสิ้นสุดความคุมครอง ใหเปนไปตามเงื่อนไขตามปกรมธรรมหรือตามรอบระยะเวลาที่บริษัทประกันกําหนด

3. ผูถือหนวยลงทุนที่มีสิทธิเอาประกันภัยจะไดรับความคุมครองดานประกันสุขภาพและอุบัติเหตุกลุมโดยมีรายละเอียดเงื่อนไขและความคุมครองตามกรมธรรมประกันภัยกําหนด

4. ผูถือหนวยลงทุนจะตองยินยอมเปดเผยขอมูลสวนบุคคล อาทิเชน ชื่อ-นามสกุล ที่อยู ขอมูลดานสุขภาพ ของผูถือหนวยลงทุน หรือขอมูลอื่นใดที่เปนตามที่บริษัทประกันกําหนด ทั้งนี้

หากบริษัทจัดการไมไดรับการเปดเผยขอมูลใดๆ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธการไดรับความคุมครองตามกรมธรรมประกันชีวิตและสุขภาพดังกลาว

สิทธิประโยชนของผูถือหนวยลงทุนที่ไดรับตามกรมธรรมดังกลาว กองทุนไดจัดใหมีความคุมครองดานประกันสุขภาพและอุบัติเหตุกลุมสําหรับผูถือหนวยลงทุนเพื่อเปนประโยชนใน

ดานการเสริมสรางความมั่นคงของชีวิตและสุขภาพ ทั้งนี้ เมื่อใดก็ตาม หลังจากที่กองทุนมีอายุครบ 1 ป นับจากวันที่จดทะเบียนกองทรัพยสินเปนกองทุนรวม หากบริษัทจัดการเห็นวา

จะไมเกิดประโยชนโดยรวมตอผูลงทุน หรือมีผลกระทบตอกองทุนรวมในอนาคต หรือคาธรรมเนียมหรือคาใชจายในการชําระเบี้ยประกันเพิ่มสูงขึ้นมากจนสงผลกระทบตอกองทุน

อยางมีนัยสําคัญ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง หรือเพิ่มเติมเงื่อนไขของสิทธิประโยชนความคุมครอง เงื่อนไขกรมธรรม บริษัทประกันภัย หรือเงื่อนไขใด

ตามหลักเกณฑที่กฎหมายกําหนด รวมถึงยกเลิกสิทธิประโยชนความคุมครองดานสุขภาพและอุบัติเหตุโดยถือวาไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนแลว หรือพิจารณายกเลิก

กองทุน โดยบริษัทจัดการจะแจงให    ผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนาไมนอยกวา 30 วัน โดยในชวงเวลาดังกลาวจะครอบคลุมระยะเวลาการเปดรับคําสั่งซื้อคืนหนวยลงทุนอยางนอย 1

ครั้ง และในการรับซื้อคืนในชวงเวลาดังกลาว บริษัทจัดการจะเปดใหผูถือหนวยลงทุนสามารถขายคืนหนวยลงทุนโดยไมคิดคาธรรมเนียมการรับซื้อคืนหนวยลงทุน (Exit without fee)

เง ื ่อนไขวันเริ ่มความคุ มครอง

วันเริ่มความคุมครอง หมายถึง วันที่กรมธรรมประกันภัยมีผลบังคับ และวันที่บริษัทประกันภัยอนุมัติใหความคุมครองหรือเปลี่ยนแปลงแผนความคุมครอง ใหกับผูถือหนวยลงทุน

เงื่อนไขวันเริ่มความคุมครอง

หากซื้อภายในวันที่ 21 กอนเวลา 15.30 น. ของเดือนนั้นๆ วันไดรับสิทธิ์ความคุมครอง คือ วันที่ 1 ของเดือนถัดจากเดือนที่ลงทุน เชน ซื้อหนวยลงทุนวันที่ 18 สิงหาคม 2563

วันที่ไดรับสิทธิ์ความคุมครอง คือ วันที่ 1 ของเดือนถัดจากเดือนที่ลงทุน (วันที่ 1 กันยายน 2563)

หากซื้อหลังจากวันที่ 21 วันไดรับสิทธิ์ความคุมครอง คือ วันที่ 1 ของเดือนนับถัดจากเดือนที่ลงทุนไปอีก 2 เดือน เชน ซื้อหนวยลงทุนวันที่ 25 สิงหาคม 2563 วันไดรับสิทธิ์

ความคุมครอง คือ วันที่ 1 ของเดือนนับถัดจากเดือนที่ลงทุนไป อีก 2 เดือน (วันที่ 1 ตุลาคม 2563)

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงวันเริ่มความคุมครอง โดยจะไมถือวาเปนการดําเนินการที่ผิดไปจากรายละเอียดโครงการ และถือวาไดรับมติจากผูถือ

หนวยลงทุนแลว โดยบริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนาไมนอยกวา 7 วัน โดยจะเปดเผยในเว็บไซตของบริษัทจัดการ เวนแตกรณีที่เกิดจากปจจัยที่ควบคุมไมได

หรือกรณีจําเปนและสมควร บริษัทจัดการจะแจงการเปลี่ยนแปลงดังกลาวโดยทันที

ระยะเวลาความคุมครอง คือ วันที่กรมธรรมประกันภัยมีผลบังคับ หรือวันเริ่มความคุมครองแลวแตกรณี ถึงวันสิ้นสุดความคุมครองซึ่งจะไมเกินวันที่กรมธรรมยังใหความคุมครองอยู

คําถามคําตอบ

Q : ใครเปนผูรับประกันภัยใหกับ กองทุนเปดกรุงไทย ยกกําลังสุข(ภาพ) ในปจจุบัน

A : บริษัท ทิพยประกันภัย จํากัด (มหาชน)

Q : ใครจะไดรับความคุมครองประกันสุขภาพและอุบัติเหตุกลุมบาง

A : ผูมีสิทธิไดรับความคุมครองประกันสุขภาพและอุบัติเหตุกลุม คือ

เปนบุคคลธรรมดา

เปนผูถือหนวยลงทุนที่อยูในทะเบียนรายชื่อผูถือหนวยลงทุนโดยมีมูลคาเงินลงทุนตั้งแต 50,000 บาทขึ้นไป หรือ จํานวนอื่นใดที่บริษัทจัดการจะเปลี่ยนแปลงในอนาคต โดย

บริษัทจัดการจะพิจารณามูลคาเงินลงทุนตามเลขที่บัตรประชาชนของผูถือหนวยลงทุน

ตองมีอายุระหวาง 15-65 ปบริบูรณ สุขภาพแข็งแรง ไมมีสวนใดสวนหนึ่งพิการหรือวิกลจริต ณ วันที่กรมธรรมมีผลบังคับ (หรือเปนไปตามเงื่อนไขที่บริษัทจัดการกําหนด)

เปนบุคคลที่บริษัทประกันภัยถือวามีสุขภาพสมบูรณแข็งแรง โดยสิทธิความคุมครองจะมีผลเมื่อไดรับการอนุมัติ การรับประกันภัยจากบริษัทประกันภัย

ไมคุมครองโรคเรื้อรังที่เปนมากอนการทําประกันภัย

กรณีบริษัทประกันภัยไมอนุมัติการรับประกันภัยให ผูถือหนวยลงทุนจะไมไดรับทั้งแผนประกันสุขภาพและอุบัติเหตุกลุม

หมายเหตุ: กรณีบริษัทประกันภัยไมอนุมัติการรับประกันภัย และผูถือหนวยลงทุนไมประสงคจะลงทุนในกองทุน ผูถือหนวยลงทุนสามารถทํารายการขายคืนไดตามรอบการขายคืน

หนวยลงทุนที่กําหนดไว โดยผูถือหนวยลงทุนจะไดรับมูลคาหนวยลงทุน (NAV) ตามราคาขายคืน ณ วันที่ทํารายการ

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติ และเงื่อนไขของผูมีสิทธิเอาประกันภัยตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงและรักษาผลประโยชนของผูถือหนวยลงทุนเปน

สําคัญ รวมถึงรักษาผลประโยชนของกองทุนรวม โดยจะไมถือวาเปนการดําเนินการที่ผิดไปจากรายละเอียดโครงการ และถือวาไดรับมติจากผูถือหนวยลงทุนแลว โดยบริษัทจัดการ

จะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนาไมนอยกวา 7 วัน โดยจะเปดเผยในเว็บไซตของบริษัทจัดการ

Q : ผูถือหนวยลงทุนจะไดรับความคุมครองเมื่อไร

A : ผูถือหนวยลงทุนจะไดรับความคุมครองประกันสุขภาพและอุบัติเหตุกลุมตามกรณีดังตอไปนี้ กรณีซื้อหนวยลงทุน ณ วัน IPO และมูลคาเงินลงทุนเปนไปตามเงื่อนไขที่กําหนด จะได

รับความคุมครองตั้งแตวันที่ 1 ของ เดือนถัดจากเดือนที่จดทะเบียนกองทุนเปนตนไป ตัวอยางวันที่เริ่มสิทธิความคุมครอง 

ตัวอยาง

กรณีที ่ซื ้อหนวยลงทุนชวง IPO

กรณีที ่ซื ้อหนวยลงทุนภายหลัง IPO ผูถือหนวยสามารถซื้อ/ สับเปลี่ยนเขาไดทุกวันทําการ - กรณีผูถือหนวยลงทุนทํารายการซื้อภายในวันที่ 21 กอนเวลา 15.30 น. ของเดือนนั้น ๆ

วันไดรับสิทธิคุมครอง คือ วันที่ 1 ของเดือนถัดจากเดือนที่ลงทุน

กรณีผูถือหนวยลงทุนทํารายการซื้อภายหลังวันที่ 21 ของเดือนนั้น ๆ วันไดรับสิทธิคุมครอง คือ วันที่ 1 ของ 2 เดือนถัดจากเดือนที่ลงทุน

กรณีการสิ ้นสุดความคุ มครอง จะเกิดขึ้น ณ วันที่ไดรับการยืนยันจากกองทุนเปดกรุงไทย ยกกําลังสุข(ภาพ) ในกรณีผูถือหนวยลงทุนขายคืนหนวยลงทุนทั้งหมด หรือมูลคาเงินลงทุน

คงเหลือตํ่ากวา 50,000 บาท* (มูลคาเงินลงทุนคงเหลือ หมายถึง มูลคาเงินลงทุนพิจารณาจากตนทุนสะสมของเงินลงทุนของผูถือหนวยลงทุน เมื่อรวมกันแลวแลวตองไมตํ่ากวา

50,000 บาท โดยไมคํานึงถึงผลกําไรหรือขาดทุนของมูลคา NAV ที่เปลี่ยนแปลงไป)  การไดรับความคุมครองตามสิทธิประโยชนจะกระทําไดจนถึงวันสุดทายของเดือนที่มีการขายคืน

หนวยลงทุน ดังนั้น วันสิ้นสุดความคุมครองจะเปนวันแรกของเดือนถัดไป ตั้งแตเวลา 0.00 น. ตามรอบระยะเวลาที่บริษัทประกันภัยกําหนด หรือการสิ้นสุดขอตกลงการคุมครองประกัน

สุขภาพและอุบัติเหตุกลุม ระหวาง กองทุนเปดกรุงไทย ยกกําลังสุข(ภาพ) กับบริษัทประกันภัย

มูลคาเงินลงทุนคงเหลือ = มูลคาเงินที่ผูถือหนวยซื้อ/สับเปลี่ยนเขากองทุน – มูลคาเงินที่ผูถือหนวยขาย/สับเปลี่ยนออกจากกองทุน

Q : ผูถือหนวยลงทุนจะไดรับความคุมครองประกันสุขภาพและอุบัติเหตุกลุมเปนจํานวนเงินเทาไหร

A: ความคุมครองสุขภาพที่ผูถือหนวยลงทุนจะไดรับ คือ ความคุมครองคารักษาพยาบาลตามแผนความคุมครอง ซึ่งมีทั้งหมด 6 แผน แผนประกันสุขภาพ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผูถือหนวยลงทุนจะตองลงทุนตั้งแต 50,000 บาทขึ้นไป โดยมูลคาเงินลงทุนที่ผูถือหนวยลงทุนจะไดรับความคุมครองตามแผนการลงทุนในแตละแผนนั้น จะพิจารณาจากตนทุนสะสม

ของเงินลงทุนของผูถือหนวยลงทุน แตเมื่อรวมกันแลวตองไมตํ่ากวา 50,000 บาท โดยไมคํานึงถึงผลกําไรหรือขาดทุนของมูลคา NAV ที่เปลี่ยนแปลงไป 

ตัวอยาง  (ขยายความ)

นาย ก. ลงทุนในกองทุนเปดกรุงไทย ยกกําลังสุข(ภาพ) ครั้งแรก 100,000 บาท

- นาย ก. จะไดรับความคุมครองในแผนที่ 1

- ตอมา นาย ก. ลงทุนเพิ่ม 1,000,000 บาท ความคุมครองจะเปลี่ยนจากแผนที่ 1 เปนแผนที่ 3

ทั้งนี้ ความคุมครองตามทั้ง 6 แผน จะคํานวณจากจํานวนเงินลงทุนที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง

กรณีที่ผูถือหนวยมีมูลคาเงินลงทุนตั้งแต 50,000 บาท ขึ้นไป แตไมไดรับการอนุมัติใหเอาประกันได ผูถือหนวยลงทุนจะไมไดรับแผนความคุมครองประกันสุขภาพและอุบัติเหตุกลุม

ใดๆ เลย

หมายเหตุ: กรณีบริษัทประกันภัยไมอนุมัติการรับประกันภัย และผูถือหนวยลงทุนไมประสงคจะลงทุนในกองทุนเปดกรุงไทย ยกกําลังสุข(ภาพ) ผูถือหนวยลงทุนสามารถทํารายการขาย

คืนไดตามรอบการขายคืนหนวยลงทุนที่กําหนดไว โดยผูถือหนวยลงทุนจะไดรับมูลคาหนวยลงทุน (NAV) ตามราคาขายคืน ณ วันที่ทํารายการ

ตัวอยางวิธ ีพิจารณาแผนความคุ มครองกรมธรรมที ่ผ ู ถ ือหนวยลงทุนจะไดร ับ

แผนความคุ มครองกรมธรรมที ่ผ ู ถ ือหนวยลงทุนจะไดร ับตองสอดคลองกับตนทุนสะสมของมูลคาเง ินลงทุนคงเหลือ

ตัวอยางที ่1

การไดรับผลประโยชนวาจะไดรับสิทธิ์ตามแผนไหน จะพิจารณาจากมูลคาเงินลงทุนคงเหลือ (ไมนับรวมผลกําไรขาดทุนของ NAV ที่เปลี่ยนแปลงไป) ของการลงทุนที่ผานมา ดังนั้น ผูถือ

หนวยลงทุนจะยังคงไดรับผลประโยชนตามแผนการลงทุน แมวามูลคา NAV ตอหนวย จะลดลงจนทําใหมูลคาทรัพยสินรวมลดลงไปตํ่ากวายอดที่ลงทุนมา แตจะถือวามูลคาเงินลงทุนยัง

คงเปนไปตามที่กําหนดก็จะยังคงไดรับผลประโยชนอยู

* มูลคาเงินลงทุนคงเหลือ = มูลคาเงินที่ผูถือหนวยซื้อ/สับเปลี่ยนเขากองทุน – มูลคาเงินที่ผูถือหนวยขาย/สับเปลี่ยนออกจากกองทุน โดยพิจารณาจากยอดสั่งซื้อหรือขายคืนตาม

ตารางดังนั ้น ตามตารางดังกลาวขางตน จากการทํารายการครั้งที่ 4 ผูถือหนวยลงทุนจะไดรับแผนประกันสุขภาพในแผนที ่ 1

ตัวอยางที ่2

กรณีที่ผูถือหนวยลงทุนมีการไถถอนหนวยลงทุน (ขายหรือสับเปลี่ยนออก) จนเปนเหตุใหมูลคาเงินลงทุนคงเหลือลดลงตํ่ากวา 50,000 บาท ซึ่งเปนไปตามที่กําหนดไวในโครงการ

บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื้อคืนหนวยลงทุนที่เหลืออยูทั้งหมดของผูถือหนวยลงทุน ในคราวเดียวกัน

* มูลคาเงินลงทุนคงเหลือ = มูลคาเงินที่ผูถือหนวยซื้อ/สับเปลี่ยนเขากองทุน – มูลคาเงินที่ผูถือหนวยขาย/สับเปลี่ยนออกจากกองทุน โดยพิจารณาจากยอดสั่งซื้อหรือขายคืนตามตาราง 

ดังนั ้น ตามตารางดังกลาวขางตน จากการทํารายการครงที่ 2 เมื่อมูลคาเงินลงทุนคงเหลือจากการขายคืนตํ่ากวา 50,000 บาท บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื้อคืนหนวยลงทุนที่เหลือ

อยูทั้งจํานวนของผูถือหนวยลงทุนไปในคราวเดียวกัน

ตัวอยางที ่3

การปรับแผนการลงทุนตามมูลคาเงินลงทุน เมื่อมีการสั่งซื้อ หรือ ขายคืน ตามรอบการลงทุนในแตละครั้ง 

* มูลคาเงินลงทุนคงเหลือ = มูลคาเงินที่ผูถือหนวยซื้อ/สับเปลี่ยนเขากองทุน – มูลคาเงินที่ผูถือหนวยขาย/สับเปลี่ยนออกจากกองทุน โดยพิจารณาจากยอดสั่งซื้อหรือขายคืนตามตาราง

ดังนั ้น ตามตารางดังกลาวขางตน จากการทํารายการขายคืนในครั้งที่ 4 ผูถือหนวยลงทุนจะถูกปรับลดแผนประกันสุขภาพเปนแผนที ่  3

ตัวอยางที ่ 4

การปรับแผนการลงทุนตามมูลคาเงินลงทุน เมื่อมีการสั่งซื้อ หรือ ขายคืน ตามรอบการลงทุนในแตละครั้ง

มูลคาเงินลงทุนคงเหลือ = มูลคาเงินที่ผูถือหนวยซื้อ/สับเปลี่ยนเขากองทุน – มูลคาเงินที่ผูถือหนวยขาย/สับเปลี่ยนออกจากกองทุน โดยพิจารณาจากยอดสั่งซื้อหรือขายคืนตามตาราง

ดังนั ้น ตามตารางดังกลาวขางตน จากการทํารายการขายคืนในครั้งที่ 2 ผูถือหนวยลงทุนจะถูกปรับลดแผนประกันสุขภาพเปนแผนที ่ 1

Q : ผูถือหนวยลงทุนสามารถเปลี่ยนแปลงแผนความคุมครองประกันสุขภาพและอุบัติเหตุกลุมไดหรือไม

A : ผูถือหนวยลงทุนสามารถเปลี่ยนแปลงแผนความคุมครองไดตามมูลคาเงินลงทุนที่เปลี่ยนแปลงไป

- ในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนซื้อหนวยลงทุนหรือขายหนวยลงทุน บริษัทจัดการจะแจงขอมูลของผูถือหนวยลงทุนไปยังบริษัทประกันภัยเพื่อดําเนินการปรับปรุงแผนความคุมครอง

สุขภาพของผูถือหนวยลงทุนตามรอบระยะเวลาที่บริษัทจัดการกําหนด เชน ตั้งแตวันที่ 1 ของเดือนถัดไป

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงวันเริ่มความคุมครอง โดยจะไมถือวาเปนการดําเนินการที่ผิดไปจากรายละเอียดโครงการ และถือวาไดรับมติจากผูถือ

หนวยลงทุนแลว โดยบริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนาไมนอยกวา 7 วัน โดยจะเปดเผยในเว็บไซตของบริษัทจัดการ เวนแตกรณีที่เกิดจากปจจัยที่ควบคุมไมได

หรือกรณีจําเปนและสมควร บริษัทจัดการจะแจงการเปลี่ยนแปลงดังกลาวโดยทันที

- หากกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนซื้อหรือสับเปลี่ยนเขากองทุนฯ ซึ่งเปนไปตามเกณฑทําใหมีการปรับแผนที่ไดรับความคุมครองเพิ่มขึ้น      ผูถือหนวยลงทุนจะไดรับความคุมครองในแผนที่

สูงกวาเมื่อบริษัทประกันภัยไดอนุมัติรับประกันภัย โดยมีเงื่อนไขความคุมครองตามที่บริษัทประกันภัยกําหนด

- กรณีผูถือหนวยลงทุนสิ้นสุดสมาชิกภาพและกลับเขามาใหม ผูถือหนวยลงทุนจะไดรับความคุมครองเมื่อบริษัทประกันภัยไดอนุมัติใหเอาประกันภัยได

ทั้งนี้ ผูถือหนวยลงทุนที่ซื้อหรือสับเปลี่ยนเขากองทุนฯ และไดรับแผนความคุมครองที่สูงขึ้น ผูถือหนวยลงทุนจะไดรับความคุมครองตามแผนใหม เมื่อบริษัทประกันภัยไดอนุมัติรับ

ประกันภัย โดยมีเงื่อนไขความคุมครองตามที่บริษัทประกันภัยกําหนด

กรณีที่ผูถือหนวยลงทุนมีความคุมครองเดิมอยูแลว จะไมมีเงื่อนไขระยะเวลารอคอยดังกลาว

Q : ผูถือหนวยลงทุนที่ขายคืนหนวยลงทุนไปแลว สามารถกลับมาซื้อหนวยลงทุนอีกไดหรือไม ความคุมครองจะเปนอยางไร

A : กรณีที่ผูถือหนวยลงทุนเคยไดรับความคุมครองภายใตกรมธรรมเดิม เมื่อกลับมาถือกองทุนและไดรับความคุมครองอีกครั้ง บริษัท ฯ ไมนําเงื่อนไข (Pre-existing) มาปฏิเสธการ

จายคาสินไหมทดแทน

Q : แผนความคุมครองที่ผูถือหนวยลงทุนจะไดรับคํานวณอยางไร ในกรณีที่มีบัญชีผูถือหนวยลงทุนหลายบัญชี หรือถือหนวยลงทุนของตัวแทนสนับสนุนฯที่แตกตางกัน

A : การคํานวณวงเงินคุมครองจะพิจารณาหนวยลงทุนตามเลขที่บัตรประชาชนของผูถือหนวยลงทุน เชน กรณีที่ผูถือหนวยลงทุนมีการลงทุนในกองทุนเปดกรุงไทย ยกกําลังสุข(ภาพ)

มากกวา 1 เลขที่ผูถือหนวยลงทุน หรือถือหนวยลงทุนของตัวแทนสนับสนุนฯที่แตกตางกัน บริษัทประกันจะนับมูลคาเงินลงทุน เพื่อจะนํามาคิดแผนประกันตามหมายเลขบัตรประชาชน

นั้นๆ ยกตัวอยางเชน

นาย ก. ลงทุนในกองทุนเปดกรุงไทย ยกกําลังสุข(ภาพ) เลขที่ผูถือหนวยลงทุน 5888 จากตัวแทนสนับสนุนฯ A สาขา A จํานวน 500,000 บาท

นาย ก. ลงทุนในกองทุนเปดกรุงไทย ยกกําลังสุข(ภาพ) เลขที่ผูถือหนวยลงทุน 5999 จากตัวแทนสนับสนุนฯ A สาขา B จํานวน 1,000,000 บาท

นาก ก. ลงทุนในกองทุนเปดกรุงไทย ยกกําลังสุข(ภาพ) เลขที่ผูถือหนวยลงทุน 1234 จากตัวแทนสนับสนุนฯ B จํานวน 3,500,000 บาท

บริษัทประกันจะใหความคุมครองนาย ก. ตามแผน 5 ซึ่งคํานวณจากจํานวนเงินลงทุนรวม = 500,000+1,000,000 +3,500,000 = 5,000,000 บาท

แตหากในอนาคต นาย ก. ซื้อหนวยลงทุนเพิ่มอีก 10 ลานบาท รวมเปน 15 ลานบาท นาย ก. จะไดรับสิทธิ์ความคุมครองแผนสูงสุดคือ แผน 6 เทานั้น

กรณีผูถือหนวยลงทุนหลายบัญชี หรือถือหนวยลงทุนของตัวแทนสนับสนุนฯที่แตกตางกัน และมีขอมูลสวนตัวที่ไมตรงกัน เชน ชื่อ-นามสกุล (กรณีมีการเปลี่ยนแปลง) ที่อยูที่ติดตอได

เปนตน บริษัทจัดการจะดําเนินการสงใหกับบริษัทประกัน โดยพิจารณาตามเงื่อนไขดังนี้

1. 1. พิจารณาจากยอดเงินลงทุนสูงสุด

2. 2. หากมียอดเงินลงทุนเทากัน จะพิจารณาจากวันที ่ผ ู ถ ือหนวยลงทุนในกองทุนเปดกรุงไทย ยกกําลังสุข(ภาพ) โดยจะใชขอมูลจากตัวแทนสนับสนุนฯ หรือสาขา

แรกที ่ผ ู ถ ือหนวยลงทุนทํารายการ

3. 3. หากมียอดเงินลงทุนเทากัน และลงทุนกับตัวแทนสนับสนุนฯ ในวันเดียวกัน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการติดตอผูถือหนวย เพื่อสอบถามขอมูลสําหรับใชในการสงให

บริษัทประกันภัย

4. หรือตามดุลยพินิจที่บริษัทจัดการกําหนด

Q: หากเปดบัญชีเพื่อ.../และหรือ...ใครจะเปนผูไดรับความคุมครองประกันสุขภาพและอุบัติเหตุกลุม

A: กรณีผูถือหนวยลงทุนเปดบัญชีในลักษณะบัญชีเพื่อ.../ และหรือ... จะนับจํานวนเงินคุมครองจากเลขที่บัตรประชาชน ของชื่อบุคคลแรกในคําขอเปดบัญชีกองทุน เชน

- บัญชี นาย ก. เพื่อ ด.ช. ข

- บัญชี นาย ก. และ/หรือนาง ข.

จะนับความคุ มครองที ่ช ื ่อบุคคลแรก คือ นาย ก. เปนตน

Q: กรณีผูถือหนวยลงทุนโอนหนวยลงทุน ผูถือหนวยลงทุนเดิมยังจะไดรับความคุมครองตามแผนประกันสุขภาพและอุบัติเหตุกลุมหรือไม

A: ผูถือหนวยลงทุนเดิมยังคงไดรับความคุมครองตามแผนประกันสุขภาพและอุบัติเหตุกลุมเดิม และจะสิ้นสุดความคุมครองเมื่อถึงรอบที่บริษัทจัดการแจงขอมูลของผูหนวยลงทุนไปยัง

บริษัทประกันภัยเพื่อดําเนินการปรับปรุงแผนความคุมครองสุขภาพของผูถือหนวยลงทุนตามรอบที่กําหนด โดยความคุมครองดังกลาวจะไมถูกโอนไปใหผูถือหนวยลงทุนที่รับโอน

หนวยลงทุนแทน ตัวอยางเชน

Q: กรณีนาย ก. โอนหนวยลงทุนใหนาย ข. แลวนาย ข. ไดซื้อหนวยลงทุนเพิ่มเติม จะไดรับความคุมครองอยางไร

A: นาย ก. จะไมไดรับความคุมครองตามแผนประกันสุขภาพและอุบัติเหตุกลุมเดิม โดยนาย ก. จะถูกตัดสิทธิประกันตามรอบ แตหาก นาย ก. ยังเหลือมูลคาเงินลงทุนเปนไปตามแผน

ความคุมครอง นาย ก. จะยังคงไดรับความคุมครองตามเงื่อนไขที่กําหนด โดยคิดจากมูลคาเงินลงทุนสวนที่เหลือ และในสวนที่โอนใหนาย ข. แผนความคุมครองประกันสุขภาพและ

อุบัติเหตุกลุม นาย ข. จะไดตาม มูลคาเงินลงทุนที่ถูกโอนมา หากนาย ข. ไดซื้อหนวยลงทุนเพิ่ม นาย ข. ไดรับรับความคุมครอง ตามมูลคาเงินลงทุนที่โอนมารวมกับเงินลงุทนที่ นาย ข.

ซื้อเพิ่มเติม ตามเงื่อนไขหลักเกณฑที่จะไดรับความคุมครองตามที่บริษัทจัดการกําหนดจัดการกําหนด

Q: กรณีผูถือหนวยลงทุนตองการใชสิทธิตามที่ไดรับความคุมครองตามแผนประกันสุขภาพและอุบัติเหตุกลุมตองทําอยางไร

A: ผูถือหนวยลงทุนสามารถใชสิทธิตามที่ไดรับความคุมครองตามแผนประกันสุขภาพและอุบัติเหตุกลุมได โดยปฏิบัติดังนี้

กรณีใชบัตรประกันสุขภาพ กับสถานพยาบาลในสัญญาของบริษัท ทิพยประกันภัย จํากัด (มหาชน)

·         แสดงบัตรประกันสุขภาพคูกับบัตรประชาชน หรือใบขับขี่ หรือบัตรที่ทางราชการออกให แกเจาหนาที่ของสถานพยาบาลในโครงการทุกครั้งที่ทานเขารับการรักษา

พยาบาล

·         การรักษาพยาบาลกรณีผูปวยนอก (OPD) ที่ไมใชขอยกเวน สถานพยาบาลจะใหสิทธิแกทานทันที

·         กรณีผูปวยใน (IPD) เจาหนาที่โรงพยาบาลจะประสานงานมายังบริษัท ทิพยประกันภัย จํากัด (มหาชน)  เพื่อใหบริการผูเอาประกันภัยตลอด 24 ชั ่วโมง

กรณีสอบถามขอมูลเพิ่มเติม กรุณาติดตอไดที่เบอร Hotline ที่ปรากฎบนบัตร ตลอด 24 ชั ่วโมง

กรณีสํารองจายคารักษาพยาบาล

ผูเอาประกันภัย สามารถเขารับการรักษาในโรงพยาบาลที่เปนคูสัญญากับบริษัท ทิพยประกันภัย จํากัด (มหาชน) จากการแสดงบัตรประกันภัย โดยคารักษาพยาบาลที่เกิน

สิทธิ์ โรงพยาบาลจะเรียกเก็บจากผูเอาประกันภัยทันที

หากผูเอาประกันภัย สํารองจายคารักษาพยาบาลแลว ใหนําหลักฐานใบเสร็จ ใบรับรองแพทยฉบับจริง พรอมสําเนาบัตรประกันสุขภาพ โดยสงไปรษณียลงทะเบียน ระบุ

ถึง

ฝายสินไหมประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุสวนบุคคล บริษัท ทิพยประกันภัย จํากัด (มหาชน) ที่อยู เลขที่ 1115 ถนนพระราม 3 แขวงชองนนทรี เขตยานนาวา กทม. 10120โทร

: 1736 ตอ 2414, 2081, 1905, 4190 , 1970, 1907, 4192 และ 4191

ทั้งนี้ บริษัท ทิพยประกันภัย จํากัด (มหาชน) จะไมคุมครองคารักษาพยาบาลหรือความเสียหายที่เกิดจากการบาดเจ็บ หรือเจ็บปวย จากโรคที่เปนมากอนการเอาประกันภัยอันได

ครอบคลุมถึงโรคเรื้อรัง การเจ็บปวย (รวมถึงสภาวะแทรกซอน) หรือการบาดเจ็บที่ยังมิไดรักษากอนวันที่ผูลงทุนจะไดรับความคุมครอง รวมถึงขอยกเวนภายใตกรมธรรมนี้ ใน

กรณีที่ปรากฎภายหลังวาผูลงทุนแจงขอมูลไมครบถวน และ/หรือปกปดขอความจริง และ/หรือแถลงความเท็จ บริษัทประกันชีวิต และบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกรอง

คาใชจายคืนจากผูลงทุนไปยื่นที่บริษัททิพยประกันภัย เพื่อแจงเรียกรองคาสินไหมทดแทนกับบริษัทฯ

เมื่อบริษัท ทิพยประกันภัย จํากัด (มหาชน)  พิจารณาคาสินไหมทดแทนแลว จะนําสงเช็คคาสินไหม หรือโอนเงินเขาบัญชีผูเอาประกันภัยโดยตรง

ขั ้นตอนการใชสิทธิ ์โรงพยาบาล

ผูเอาประกันภัยแสดงบัตรประกันภัย, ภาพถายบัตรประกันภัย, ภาพบัตรประกันภัยจาก application หรือ บัตรพนักงาน พรอมบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรอื่นๆ ที่ทาง

ราชการออกให กอนรับการรักษาพยาบาลที่สถานพยาบาลในเครือขายทุกครั้ง กรณีผูเอาประกันภัยเปนเด็กอายุตํ่ากวา 7 ปบริบูรณ ใหแสดงบัตรที่ทางราชการออกใหของผูปกครอง

กรณีผูเอาประกันภัยไมมีบัตรประกันภัย ลืมนําบัตรประกันภัยมา หรือบัตรประกันภัยสูญหาย แตมีขอมูลความคุมครองในระบบ บริษัทฯ สามารถยืนยันสิทธิ์ความคุมครองได

จาก ชื่อ-นามสกุล และ เลขที่บัตรประจําตัวประชาชนของผูเอาประกันภัย หากไมพบขอมูล โรงพยาบาลสามารถติดตอ Hotline 02-660-1221 ไดตลอด 24 ชั่วโมง

การรักษาพยาบาลกรณีผูปวยนอก (OPD) ที่ไมใชขอยกเวน สถานพยาบาลจะใหสิทธิแกทานทันที กรณีผูปวยใน (IPD) เจาหนาที่โรงพยาบาลจะประสานงานมายังบริษัทฯ เพื่อ

ใหบริการผูเอาประกันภัยทุกวัน

ภายหลังการรักษาพยาบาลเสร็จสิ้น ไมตองเสียคาใชจายใดๆ หากคารักษาพยาบาลไมเกินวงเงินความคุมครอง แตหากมีสวนเกินสิทธิ์ความคุมครอง หรือที่เปนขอยกเวนความ

คุมครอง สถานพยาบาลจะแจงใหผูเอาประกันภัยทราบ เพื่อจายสวนเกินสิทธิ์นั้นทันที

** หากมีขอสงสัยประการใด สามารถติดตอ Hotline 02-660-1221 ไดตลอด 24 ชั่วโมง **

- กรณีผูถือหนวยลงทุนเปนผูชําระเงิน/สํารองคารักษาพยาบาลไปกอน ผูถือหนวยลงทุนสามารถนําใบเสร็จรับเงินใบรับรองแพทยตัวจริง พรอมสําเนาบัตรประกันสุขภาพ เพื่อดําเนิน

การเบิกคารักษาฯจากบริษัทประกัน โดยสามารถสงเอกสารการเบิกคารักษาพยาบาล ทางไปรษณียลงทะเบียน

ถึง ฝายสินไหมประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุสวนบุคคล

บริษัท ทิพยประกันภัย จํากัด (มหาชน) ที่อยู เลขที่ 1115 ถนนพระราม 3 แขวงชองนนทรี เขตยานนาวา กทม. 10120

โทร : 1736 ตอ 2414, 2081, 1905, 4190 , 1970, 1907, 4192 และ 4191

TIP Flash Claim

สินไหมประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุสวนบุคคล : โทร. 02-239-2840 (ในเวลาทําการ 8.30 - 16.30 น.)

Email: claim_ah@dhipaya.co.th

ฝายสินไหมประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุสวนบุคคล ชั้น 15 เลขที่ 1115 ถนนพระราม 3 แขวงชองนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

Hotline คารักษาพยาบาลสุขภาพและอุบัติเหตุ (บัตรประกัน) 24 ชั่วโมง : ระบุในบัตรประกัน

- ผูถือหนวยลงทุนสามารถติดตอสอบถามแผนคุมครองสุขภาพไดที่

บริษัท ทิพยประกันภัย จํากัด (มหาชน) ศูนยบริการลูกคา 1736 กด 4279 และ 2946 

- การรับประโยชนสินไหมทดแทนในกรณีผูถือหนวยลงทุนเสียชีวิต ผูรับประโยชนสามารถสงเอกสารประกอบการเรียกรองคาสินไหมทดแทนกับทางบริษัทประกันไดโดยตรง และ

บริษัทประกันจะดําเนินการพิจารณาและดําเนินการทําเช็คสั่งจายหรือโอนเงินใหแก ผูรับประโยชนภายใน 7 วันนับตั้งแตวันที่บริษัทประกันไดรับคําเรียกรองพรอมทั้งเอกสารประกอบ

การพิจารณาการจายครบถวนสมบูรณแลว และกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยวา การเรียกรองเพื่อใหบริษัทชดใชตามกรมธรรมประกันภัยกลุมดังกลาว ไมเปนไปตามขอตกลงคุมครอง

ในกรมธรรมประกันภัยดังกลาว ระยะเวลาที่กําหนดไวอาจขยายออกไปไดตามความจําเปน แตทั้งนี้จะไมเกิน 90 วัน นับตั้งแตวันที่บริษัทไดรับเอกสารครบถวนแลว โดยทางบริษัท

ประกันจะนําสงเช็คหรือโอนเงินดังกลาวใหแกผูรับประโยชนโดยตรง

 Q : ชองทางที่ผูถือหนวยลงทุนสามารถสอบถามขอมูลเกี่ยวกับประกันสุขภาพและอุบัติเหตุกลุม

A : ผูถือหนวยลงทุนสามารถติดตอกับทางบริษัทประกันไดดังนี้

บริษัท ทิพยประกันภัย จํากัด (มหาชน)

Hotline คารักษาพยาบาลสุขภาพและอุบัติเหตุ (บัตรประกัน) 24 ชั่วโมง : ระบุในบัตรประกัน

Mobile Application TIPinsure 

สินไหมประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุสวนบุคคล : โทร. 02-239-2840 (ในเวลาทําการ 8.30 - 16.30 น.)

Email: claim_ah@dhipaya.co.th

ฝายสินไหมประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุสวนบุคคล ชั้น 15 เลขที่ 1115 ถนนพระราม 3 แขวงชองนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

 Q : ความคุมครองตามแผนประกันสุขภาพและอุบัติเหตุกลุมของกองทุน ยกเวนความคุมครองกรณีใดบาง

A : บริษัทประกันภัยจะไมจายผลประโยชนตามขอยกเวนที่กรมธรรมประกันภัยกําหนด ในกรณีตอไปนี้

1. 1. โรคเรื้อรัง การบาดเจ็บหรือการเจ็บปวยที่ยังมิไดรักษาใหหายกอนวันทําสัญญาประกันภัย การตรวจรักษาภาวะที่เปนมาแตกําเนิด (Congenital) หรือปญหาดานพัฒนาการ

หรือโรคทางพันธุกรรม

2. 2. การตรวจรักษาหรือการผาตัดเพื่อเสริมสวย หรือการแกไขปญหาผิวพรรณ สิว ฝา กระ รังแค ผมรวงหรือการควบคุมนํ้าหนักตัว หรือการผาตัดอันมีลักษณะเลือกได เวนแต

เปนการตกแตงบาดแผล อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุที่ไดรับความคุมครอง

3. การตั้งครรภ แทงบุตร ทําแทง การคลอดบุตร โรคแทรกซอนจากการตั้งครรภ การแกไขปญหาการมีบุตรยาก (รวมถึงการสืบวิเคราะหและการรักษา) การทําหมันหรือการคุม

กําเนิด

4. โรคเอดส หรือกามโรคหรือโรคติดตอทางเพศสัมพันธ

5. การตรวจรักษา หรือการปองกัน การใชยา หรือสารตางๆ เพื่อชะลอการเสื่อมของวัย หรือ การใหฮอรโมนทดแทนในวัยใกลหมดหรือหมดระดู การเสื่อมสมรรถภาพทางเพศใน

หญิง หรือชาย การรักษาความผิดปกติทางเพศ และการแปลงเพศ

6. การตรวจสุขภาพทั่วไป การรองขอเขาอยูรักษาตัวในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาล เวชกรรม หรือรองขอการผาตัด การพักฟน หรือการพักเพื่อการฟนฟูหรือการรักษาโดยวิธี

ใหพักอยูเฉยๆ การตรวจวิเคราะหเพื่อหาสาเหตุใดๆ ที่ไมเกี่ยวของโดยตรงกับการเขารักษาในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาล เวชกรรม หรือคลินิก การตรวจวินิจฉัยการบาด

เจ็บหรือการเจ็บปวย การรักษาหรือตรวจวิเคราะหเพื่อสาเหตุ ซึ่งไมใชความจําเปนทางการแพทย หรือไมเปนมาตรฐานทางการแพทย

7. การตรวจรักษาความผิดปกติเกี่ยวกับสายตา การทําเลสิค คาใชจายสําหรับอุปกรณเพื่อชวยในการมองเห็นหรือการรักษาความผิดปกติของการมองเห็น

8. การตรวจรักษา หรือผาตัด เกี่ยวกับฟน หรือเหงือก การทําฟนปลอม การครอบฟน การรักษารากฟน อุดฟน การจัดฟน ขูดหินปูน ถอนฟน การใสรากฟนเทียม ยกเวนในกรณี

จําเปนอันเนื่องจากการบาดเจ็บโดยอุบัติเหตุ ทั้งนี้ไมรวมคาฟนปลอม การครอบฟนและการรักษารากฟนหรือใสรากเทียม

9. การรักษาหรือการบําบัดการติดยาเสพติดใหโทษ บุหรี่ สุรา หรือสารออกฤทธิ์ตอ จิตประสาท

10. การตรวจรักษา อาการ หรือโรคที่เกี่ยวเนื่องกับภาวะทางจิตใจ โรคทางจิตเวช หรือ ทางพฤติกรรมหรือความผิดปกติทางบุคลิกภาพ รวมถึงสภาวะสมาธิสั้น ออธิสซึม เครียด

ความผิดปกติของ การกิน หรือความวิตกกังวล

11. การตรวจรักษาที่ยังอยูในระหวางทดลอง การตรวจหรือการรักษาโรคหรืออาการหยุดหายใจขณะหลับ การตรวจหรือการรักษาความผิดปกติของการนอนหลับ การนอนกรน

12. การปลูกฝหรือการฉีดวัคซีนปองกันโรค ยกเวนการฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบาภายหลังการถูกสัตวทําราย และวัคซีนปองกันบาดทะยัก ภายหลังไดรับการบาดเจ็บ

13. การตรวจรักษาที่ไมใชแผนปจจุบัน รวมถึงแพทยทางเลือก

14. คาใชจายที่เกิดจากการตรวจรักษาพยาบาลที่ผูไดรับความคุมครอง ซึ่งเปนแพทยสั่งใหแกตัวเอง รวมทั้งคาใชจายที่เกิดจากการตรวจรักษาพยาบาลจากแพทย ผูซึ่งเปน บิดา

มารดา คูสมรส หรือบุตรของผูไดรับความคุมครอง

15. การฆาตัวตาย การพยายามฆาตัวตาย การทํารายรางกายตนเอง หรือการพยายามทํารายรางกายตนเองไมวาจะเปนการกระทําโดยตนเอง หรือยินยอมใหผูอื่นกระทําไมวาจะอยู

ในระหวางวิกลจริตหรือไมก็ตาม ทั้งนี้รวมถึงอุบัติเหตุจากการที่ผูไดรับความคุมครอง กิน ดื่ม หรือฉีดยาหรือสารมีพิษเขารางกาย การใชยาเกินกวาที่แพทยสั่ง

16. การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นจากการกระทําของผูไดรับความคุมครองขณะอยูภายใตฤทธิ์สุรา สารเสพติด หรือยาเสพติดใหโทษจนไมสามารถครองสติได

คําวา “ขณะอยูภายใตฤทธิ์สุรา” นั้น ในกรณีที่มี การตรวจเลือดใหถือเกณฑมีระดับแอลกอฮอลในเลือดตั้งแต 150 มิลลิกรัมเปอรเซ็นตขึ้นไป

17. การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นขณะที่ผูไดรับความคุมครองเขารวมทะเลาะวิวาทหรือมีสวนยั่วยุ ใหเกิดการทะเลาะวิวาท

18. การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นขณะที่ผูไดรับความคุมครองกออาชญากรรมที่มีความผิดสถานหนัก หรือขณะถูกจับกุม หรือหลบหนีการจับกุม

19. การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นขณะที่ผูไดรับความคุมครอง แขงรถหรือแขงเรือทุกชนิด แขงมา แขงสกีทุกชนิดรวมถึงเจตสกีดวย แขงสเก็ต ชกมวย โดดรม (เวนแตการโดดรมเพื่อรักษา

ชีวิต) ขณะกําลังขึ้นหรือกําลังลงหรือโดยสารอยูในบอลลูน หรือเครื่องรอน เลนบันจี้จั๊มพ ดํานํ้าที่ตองใชถังอากาศและเครื่องชวยหายใจใตนํ้า

20. การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นขณะที่ผูไดรับความคุมครองกําลังขึ้นหรือกําลังลง หรือขณะโดยสาร อยูในอากาศยานที่มิไดจดทะเบียนเพื่อบรรทุกผูโดยสาร และมิไดประกอบการโดยสาย

การบินพาณิชย

21. การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นขณะที่ผูไดรับความคุมครองขับขี่หรือปฏิบัติหนาที่เปนพนักงานประจําในอากาศยานใดๆ

22. การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นขณะผูไดรับความคุมครองปฏิบัติหนาที่เปนทหาร ตํารวจ หรืออาสาสมัคร และเขาปฏิบัติการในสงคราม หรือปราบปราม

23. สงคราม การรุกราน การกระทําที่มุงรายของศัตรูตางชาติ หรือการกระทําที่มุงรายคลายสงคราม ไมวาจะไดมีการประกาศสงครามหรือไมก็ตาม หรือสงครามกลางเมือง ซึ่งหมาย

ถึงสงครามระหวางชนที่อาศัยอยูในประเทศเดียวกัน การแข็งขอ การกบฏ การจลาจล การนัดหยุดงาน การกอความวุนวาย การปฏิวัติ การรัฐประหาร การประกาศกฎอัยการศึก

หรือเหตุการณใดๆ ซึ่งจะเปนเหตุใหมีการประกาศหรือคงไวซึ่งกฎอัยการศึก

24. การกอการราย

25. การแผรังสี หรือการแพรกัมมันตภาพรังสีจากเชื้อเพลิงนิวเคลียร หรือจากกากนิวเคลียรใดๆ อันเนื่องมาจากการเผาไหมของเชื้อเพลิงนิวเคลียร และจากกรรมวิธีใดๆ แหงการ

แตกแยกตัวทางนิวเคลียรซึ่งดําเนินติดตอไปดวยตัวเอง

26. การระเบิดของกัมมันตภาพรังสี หรือสวนประกอบของนิวเคลียร หรือวัตถุอันตรายอื่นใดที่อาจเกิดการระเบิดในกระบวนการนิวเคลียรได

กองทุนเปดกรุงไทย ยกกําลังสุข(ภาพ) 

Krung Thai Happy Health
KTHH 

กองทุนเปดกรุงไทย ยกกําลังสุข(ภาพ) 

Krung Thai Happy Health
KTHH 

กองทุนเปดกรุงไทย ยกกําลังสุข(ภาพ) 

Krung Thai Happy Health
KTHH 

ผูลงทุนสามารถศึกษาเครื่องมือบริหาร

ความเสี่ยงดานสภาพคลองไดในหนังสือชี้

ชวนฉบับเต็ม



บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน)

(แบบ 1231)

หนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญ Factsheet

ขอมูล ณ วันที่ 31 มี.ค. 2566

ประเภทกองทุนรวม / กลุ มกองทุนรวม

กองทุนรวมผสม,กองทุนที่มีนโยบายลงทุนในกองทุนรวมภายใต บลจ.เดียวกัน,กองทุนรวมหนวย

ลงทุน (Fund of Funds)

กลุม Aggressive Allocation

นโยบายและกลยุทธการลงทุน

กองทุนจะลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมทั้งในและตางประเทศ ตั้งแต 2 กองทุนขึ้นไป โดย

เฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวา 80% ของ NAV โดยกองทุนปลายทางจะลงทุนทั้งในตราสารทุน

ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ทรัพยสินทางเลือก ทั้งนี้ จะลงทุนในกองทุนใดกองทุนหนึ่งโดย

เฉลี่ยในรอบปบัญชีไมเกิน 79% ของ NAV

กองทุนอาจลงทุนในหรือมีไวซึ่งสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivatives) เพื่อลดความเสี่ยง (Hedging)

เพื่อเปนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management)

มุงหวังใหผลประกอบการสูงกวาดัชนีชี้วัด (active management)

ผลการดําเนินงานและดัชนีชี้วัดยอนหลัง 5 ปปฏิทิน (%ตอป)

ผลการดําเนินงานยอนหลังแบบปกหมุด

YTD 3 เด ือน 6 เด ือน 1 ป*

กองทุน 0.78 0.78 2.09 9.41

ดัชนีชี ้ว ัด 1.49 1.49 3.25 2.71

คาเฉลี ่ยในกลุ มเดียวกัน 1.83 1.83 2.07 5.70

ความผันผวนกองทุน 6.29 6.29 7.21 8.32

ความผันผวนดัชนีชี ้ว ัด 6.44 6.44 7.53 8.23

3 ป* 5 ป* 10 ป* ตั ้งแตจัดตั ้ง*

กองทุน 1.75

ดัชนีชี ้ว ัด 7.17

คาเฉลี ่ยในกลุ มเดียวกัน

ความผันผวนกองทุน 8.41

ความผันผวนดัชนีชี ้ว ัด 7.65

หมายเหตุ : * % ตอป

ตํ่า สูง

หนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม

www.ktam.co.th

ระดับความเสี ่ยง

เสี่ยงปานกลางคอนขางสูง

กองทุนรวมผสม ที่มี net exposure ไดทั้งในตราสารทุน ตราสารหนี้

หรือทรัพยสินทางเลือก

ขอมูลกองทุนรวม

วันจดทะเบียนกองทุน 24/08/63

วันเริ ่มตน class N/A

นโยบายการจายเง ินปนผล มี

อายุกองทุน ไมก ําหนดอายุโครงการ

ผู จัดการกองทุนรวม

นาย สมชัย อมรธรรม ตั ้งแต 24/08/63

นาง ณิธาวัลย อิศรเสนา ณ อยุธยา ตั ้งแต 21/11/65

ดัชนีชี ้วัด

1. ดัชนี Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate TR

Index Value Hedge USD(5%) และ

2. ดัชนี FTSE EPRA/NAREIT Developed Total Return Index

Net (USD)(5%) และ

3. ดัชนี LBMA Gold Price AM (USD)(5%) และ

4. ดัชนี PF and REIT TRI (5%) และ

5. ดัชนี SET TRI(30%) และ

6. ดัชนี All World Index–TR Net of Tax(USD)(30%) และ

7. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market

อายุ 1-3 ป THAIBMA(20%) *ขอ 1-3 และ ขอ 6 ปรับดวยอัตรา

แลกเปลี่ยนเมื่อเทียบกับคาสกุลเงินบาท ณ วันคํานวณผล

ตอบแทน

คําเตือน
การลงทุนในกองทุนรวมไมใชการฝากเงิน

ผลการดําเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผล

การดําเนินงานในอนาคต

การเขารวมตอตานทุจริต : ไดรับการรับรองจาก CAC

การซื้อหนวยลงทุน การขายคืนหนวยลงทุน

วันทําการซื ้อ : ทุกวันทําการซื ้อขาย วันทําการขายคืน : ทุกวันทําการซื ้อขาย

เวลาทําการ : 8:30  15:30 เวลาทําการ : สงคําสั ่งลวงหนาระหวางวันที ่ 16

20 ของทุกเดือน ตั ้งแตเวลาเริ ่มเปดทําการถึง

15.30 น. และกําหนดใหวันที ่ 21 ของทุกเดือน

เปนวันทําการรับซื ้อคืนหนวยลงทุน

การซื ้อครั ้งแรกขั ้นตํ ่า : 50,000 บาท การขายคืนขั ้นตํ ่า : 0.00 บาท

การซื ้อครั ้งถัดไปขั ้นตํ ่า : 1,000 บาท ยอดคงเหลือขั ้นตํ ่า : 0.00 บาท

ระยะเวลาการรับเง ินคาขายคืน : T+5 คือ5 วัน

ทําการนับจากวันคํานวณ NAV

หมายเหตุ : โดยทั่วไปจะไดรับเงินคาขายคืน T+5 วันทําการหลังจากวันทําการขายคืน

คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ตอปของ NAV)

คาธรรมเน ียม สูงสุดไมเก ิน เก ็บจร ิง

การจัดการ 3.21 1.07

รวมคาใชจาย 8.56 1.78

หมายเหตุ : *เปนอัตราที่รวมภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทํานองเดียวกัน **รวมคา

ใชจาย (เก็บจริง) เปนของรอบปบัญชีผานมา ไดรวมคาธรรมเนียมการจัดการ โดยไมเรียกเก็บคาธรรม

เนียมซํ้าซอนกับกองทุนปลายทางกรณีลงทุนในกองทุนภายใตการจัดการเดียวกัน เรียบรอยแลว ***คา

ธรรมเนียมการจัดการขางตนเปนอัตราที่บริษัทจัดการกําหนด โดยหากกองทุนลงทุนในหนวยลงทุน

ของกองทุนรวมภายใตการจัดการเดียวกัน (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะไมเรียกเก็บคาธรรมเนียม

การจัดการซํ้าซอนกับกองทุนปลายทาง

คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผูถือหนวย (% ของมูลคาซื้อขาย)

คาธรรมเน ียม สูงสุดไมเก ิน เก ็บจร ิง

การขาย 3.21 1.00

การรับซื ้อคืน 3.21 ยังไม เร ียกเก ็บ

การสับเปลี ่ยนหนวยลงทุนเขา 3.21 1.00

การสับเปลี ่ยนหนวยลงทุนออก 3.21 ยังไม เร ียกเก ็บ

การโอนหนวย ดูหมายเหตุเพิ ่มเติม ดูหมายเหตุเพิ ่มเติม

หมายเหตุ : *คาธรรมเนียมขางตนเปนอัตราที่รวมภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดใน

ทํานองเดียวกัน **คาธรรมเนียมการโอนหนวย ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ ***หากกองทุนลงทุนใน

หนวยลงทุนของกองทุนรวมภายใตบริษัทจัดการเดียวกัน (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะไมเรียกเก็บ

คาธรรมเนียมการขาย และ/หรือ คาธรรมเนียมการรับซื้อคืนซํ้าซอนกับกองทุนปลายทาง

ขอมูลเชิงสถิติ

Maximum Drawdown 18.22 %

Recovering Period N/A

FX Hedging N/A

อัตราสวนหมุนเวียนการลงทุน 0.72 เทา

สัดสวนประเภททรัพยสินที ่ลงทุน

ทรัพยสิน % NAV

หนวยลงทุน ตราสารทุน 69.37

หนวยลงทุน ตราสารหนี ้ 20.21

หนวยลงทุนในทรัสตเพื ่อการลงทุนอสังหาริมทรัพย 2.35

หนวยลงทุน ทรัพยสินทางเลือก 2.24

สินทรัพยและหนี ้ส ินอื ่นๆ 2.17

เง ินฝากธนาคาร 2.01

หนวยลงทุนในกองทุนรวมโครงสรางพื ้นฐาน 1.52

หนวยลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย 0.10

ประเภทหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื ่นตามที ่ส ํานักงาน

กําหนด
0.03

หมายเหตุ :

ทรัพยสินที่ลงทุน 5 อันดับแรก

ทรัพยสิน % NAV

กองทุนเปดเคแทม โกลบอล อิควิตี ้ พาสซีฟ ฟนด  A 17.96

กองทุนเปดเคแทม ไชนา เอแชร อิควิตี ้ ฟนด (ชนิดสะสมมูลคา) 12.68

กองทุนเปดกรุงไทยตราสารหนี ้ พลัสA 11.03

กองทุนเปดกรุงไทยหุ นทุนปนผล 8.66

กองทุนเปดกรุงไทย สมารท อิควิตี ้ ฟนด 8.64

หมายเหตุ :

ขอมูลสิทธิประโยชนการประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ

ขอมูลสิทธิประโยชนการประกันสุขภาพและอุบัติเหตุกลุม

สําหรับผูถือหนวยลงทุน กองทุนเปดกรุงไทย ยกกําลังสุข(ภาพ) ของบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน)

ผูถือหนวยลงทุน กองทุนเปดกรุงไทย ยกกําลังสุข(ภาพ) จะไดรับความคุมครองสุขภาพและอุบัติเหตุกลุมตามที่กรมธรรมกําหนด ดังนี้

1. คุณสมบัติของผูมีสิทธิเอาประกันภัย

เปนบุคคลธรรมดา

ตองมีอายุระหวาง 15-65 ปบริบูรณ สุขภาพแข็งแรง ไมมีสวนใดสวนหนึ่งพิการหรือวิกลจริต ณ วันที่กรมธรรมมีผลบังคับ (หรือเปนไปตามเงื่อนไขที่บริษัทจัดการกําหนด)

เปนบุคคลที่บริษัทประกันถือวามีสุขภาพสมบูรณแข็งแรง โดยสิทธิความคุมครองจะมีผลเมื่อไดรับการอนุมัติ การรับประกันภัยจากบริษัทประกันภัย

ไมคุมครองโรคเรื้อรังที่เปนมากอนการทําประกัน

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติ และเงื่อนไขของผูมีสิทธิเอาประกันภัยตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงและรักษาผลประโยชนของผูถือหนวยลงทุนเปน

สําคัญ รวมถึงรักษาผลประโยชนของกองทุนรวม โดยจะไมถือวาเปนการดําเนินการที่ผิดไปจากรายละเอียดโครงการ และถือวาไดรับมติจากผูถือหนวยลงทุนแลว โดยบริษัทจัดการ

จะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนาไมนอยกวา 7 วัน โดยจะเปดเผยในเว็บไซตของบริษัทจัดการ

2. ความคุมครอง

ในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนเปนผูมีสิทธิเอาประกันภัย ผูถือหนวยลงทุนจะไดรับความคุมครองนับตั้งแตวันที่กรมธรรมประกันภัยมี ผลบังคับ หรือนับตั้งแตวันที่ไดรับการอนุมัติการรับ

ประกันภัยจากบริษัทประกันภัย และสิ้นสุดความคุมครอง ในกรณี ใดกรณีหนึ่ง ดังตอไปนี้

เมื่อกรมธรรมสิ้นสุดผลบังคับ

เมื่อผูถือหนวยลงทุนพนสภาพการเปนผูถือหนวยลงทุนของกองทุน

เมื่อผูถือหนวยลงทุนเสียชีวิต

เมื่อผูถือหนวยลงทุนมีอายุเกินกวาอายุสูงสุดที่กําหนดไวขางตน

เมื่อผูถือหนวยลงทุนมีจํานวนเงินลงทุนไมเปนไปเกณฑที่กําหนดในหนังสือชี้ชวน

เมื่อผูถือหนวยลงทุนขาดคุณสมบัติขอใดขอหนึ่งของคุณสมบัติของผูมีสิทธิเอาประกันภัยตามขอ 1

ทั้งนี้ การสิ้นสุดความคุมครอง ใหเปนไปตามเงื่อนไขตามปกรมธรรมหรือตามรอบระยะเวลาที่บริษัทประกันกําหนด

3. ผูถือหนวยลงทุนที่มีสิทธิเอาประกันภัยจะไดรับความคุมครองดานประกันสุขภาพและอุบัติเหตุกลุมโดยมีรายละเอียดเงื่อนไขและความคุมครองตามกรมธรรมประกันภัยกําหนด

4. ผูถือหนวยลงทุนจะตองยินยอมเปดเผยขอมูลสวนบุคคล อาทิเชน ชื่อ-นามสกุล ที่อยู ขอมูลดานสุขภาพ ของผูถือหนวยลงทุน หรือขอมูลอื่นใดที่เปนตามที่บริษัทประกันกําหนด ทั้งนี้

หากบริษัทจัดการไมไดรับการเปดเผยขอมูลใดๆ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธการไดรับความคุมครองตามกรมธรรมประกันชีวิตและสุขภาพดังกลาว

สิทธิประโยชนของผูถือหนวยลงทุนที่ไดรับตามกรมธรรมดังกลาว กองทุนไดจัดใหมีความคุมครองดานประกันสุขภาพและอุบัติเหตุกลุมสําหรับผูถือหนวยลงทุนเพื่อเปนประโยชนใน

ดานการเสริมสรางความมั่นคงของชีวิตและสุขภาพ ทั้งนี้ เมื่อใดก็ตาม หลังจากที่กองทุนมีอายุครบ 1 ป นับจากวันที่จดทะเบียนกองทรัพยสินเปนกองทุนรวม หากบริษัทจัดการเห็นวา

จะไมเกิดประโยชนโดยรวมตอผูลงทุน หรือมีผลกระทบตอกองทุนรวมในอนาคต หรือคาธรรมเนียมหรือคาใชจายในการชําระเบี้ยประกันเพิ่มสูงขึ้นมากจนสงผลกระทบตอกองทุน

อยางมีนัยสําคัญ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง หรือเพิ่มเติมเงื่อนไขของสิทธิประโยชนความคุมครอง เงื่อนไขกรมธรรม บริษัทประกันภัย หรือเงื่อนไขใด

ตามหลักเกณฑที่กฎหมายกําหนด รวมถึงยกเลิกสิทธิประโยชนความคุมครองดานสุขภาพและอุบัติเหตุโดยถือวาไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนแลว หรือพิจารณายกเลิก

กองทุน โดยบริษัทจัดการจะแจงให    ผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนาไมนอยกวา 30 วัน โดยในชวงเวลาดังกลาวจะครอบคลุมระยะเวลาการเปดรับคําสั่งซื้อคืนหนวยลงทุนอยางนอย 1

ครั้ง และในการรับซื้อคืนในชวงเวลาดังกลาว บริษัทจัดการจะเปดใหผูถือหนวยลงทุนสามารถขายคืนหนวยลงทุนโดยไมคิดคาธรรมเนียมการรับซื้อคืนหนวยลงทุน (Exit without fee)

เง ื ่อนไขวันเริ ่มความคุ มครอง

วันเริ่มความคุมครอง หมายถึง วันที่กรมธรรมประกันภัยมีผลบังคับ และวันที่บริษัทประกันภัยอนุมัติใหความคุมครองหรือเปลี่ยนแปลงแผนความคุมครอง ใหกับผูถือหนวยลงทุน

เงื่อนไขวันเริ่มความคุมครอง

หากซื้อภายในวันที่ 21 กอนเวลา 15.30 น. ของเดือนนั้นๆ วันไดรับสิทธิ์ความคุมครอง คือ วันที่ 1 ของเดือนถัดจากเดือนที่ลงทุน เชน ซื้อหนวยลงทุนวันที่ 18 สิงหาคม 2563

วันที่ไดรับสิทธิ์ความคุมครอง คือ วันที่ 1 ของเดือนถัดจากเดือนที่ลงทุน (วันที่ 1 กันยายน 2563)

หากซื้อหลังจากวันที่ 21 วันไดรับสิทธิ์ความคุมครอง คือ วันที่ 1 ของเดือนนับถัดจากเดือนที่ลงทุนไปอีก 2 เดือน เชน ซื้อหนวยลงทุนวันที่ 25 สิงหาคม 2563 วันไดรับสิทธิ์

ความคุมครอง คือ วันที่ 1 ของเดือนนับถัดจากเดือนที่ลงทุนไป อีก 2 เดือน (วันที่ 1 ตุลาคม 2563)

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงวันเริ่มความคุมครอง โดยจะไมถือวาเปนการดําเนินการที่ผิดไปจากรายละเอียดโครงการ และถือวาไดรับมติจากผูถือ

หนวยลงทุนแลว โดยบริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนาไมนอยกวา 7 วัน โดยจะเปดเผยในเว็บไซตของบริษัทจัดการ เวนแตกรณีที่เกิดจากปจจัยที่ควบคุมไมได

หรือกรณีจําเปนและสมควร บริษัทจัดการจะแจงการเปลี่ยนแปลงดังกลาวโดยทันที

ระยะเวลาความคุมครอง คือ วันที่กรมธรรมประกันภัยมีผลบังคับ หรือวันเริ่มความคุมครองแลวแตกรณี ถึงวันสิ้นสุดความคุมครองซึ่งจะไมเกินวันที่กรมธรรมยังใหความคุมครองอยู

คําถามคําตอบ

Q : ใครเปนผูรับประกันภัยใหกับ กองทุนเปดกรุงไทย ยกกําลังสุข(ภาพ) ในปจจุบัน

A : บริษัท ทิพยประกันภัย จํากัด (มหาชน)

Q : ใครจะไดรับความคุมครองประกันสุขภาพและอุบัติเหตุกลุมบาง

A : ผูมีสิทธิไดรับความคุมครองประกันสุขภาพและอุบัติเหตุกลุม คือ

เปนบุคคลธรรมดา

เปนผูถือหนวยลงทุนที่อยูในทะเบียนรายชื่อผูถือหนวยลงทุนโดยมีมูลคาเงินลงทุนตั้งแต 50,000 บาทขึ้นไป หรือ จํานวนอื่นใดที่บริษัทจัดการจะเปลี่ยนแปลงในอนาคต โดย

บริษัทจัดการจะพิจารณามูลคาเงินลงทุนตามเลขที่บัตรประชาชนของผูถือหนวยลงทุน

ตองมีอายุระหวาง 15-65 ปบริบูรณ สุขภาพแข็งแรง ไมมีสวนใดสวนหนึ่งพิการหรือวิกลจริต ณ วันที่กรมธรรมมีผลบังคับ (หรือเปนไปตามเงื่อนไขที่บริษัทจัดการกําหนด)

เปนบุคคลที่บริษัทประกันภัยถือวามีสุขภาพสมบูรณแข็งแรง โดยสิทธิความคุมครองจะมีผลเมื่อไดรับการอนุมัติ การรับประกันภัยจากบริษัทประกันภัย

ไมคุมครองโรคเรื้อรังที่เปนมากอนการทําประกันภัย

กรณีบริษัทประกันภัยไมอนุมัติการรับประกันภัยให ผูถือหนวยลงทุนจะไมไดรับทั้งแผนประกันสุขภาพและอุบัติเหตุกลุม

หมายเหตุ: กรณีบริษัทประกันภัยไมอนุมัติการรับประกันภัย และผูถือหนวยลงทุนไมประสงคจะลงทุนในกองทุน ผูถือหนวยลงทุนสามารถทํารายการขายคืนไดตามรอบการขายคืน

หนวยลงทุนที่กําหนดไว โดยผูถือหนวยลงทุนจะไดรับมูลคาหนวยลงทุน (NAV) ตามราคาขายคืน ณ วันที่ทํารายการ

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติ และเงื่อนไขของผูมีสิทธิเอาประกันภัยตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงและรักษาผลประโยชนของผูถือหนวยลงทุนเปน

สําคัญ รวมถึงรักษาผลประโยชนของกองทุนรวม โดยจะไมถือวาเปนการดําเนินการที่ผิดไปจากรายละเอียดโครงการ และถือวาไดรับมติจากผูถือหนวยลงทุนแลว โดยบริษัทจัดการ

จะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนาไมนอยกวา 7 วัน โดยจะเปดเผยในเว็บไซตของบริษัทจัดการ

Q : ผูถือหนวยลงทุนจะไดรับความคุมครองเมื่อไร

A : ผูถือหนวยลงทุนจะไดรับความคุมครองประกันสุขภาพและอุบัติเหตุกลุมตามกรณีดังตอไปนี้ กรณีซื้อหนวยลงทุน ณ วัน IPO และมูลคาเงินลงทุนเปนไปตามเงื่อนไขที่กําหนด จะได

รับความคุมครองตั้งแตวันที่ 1 ของ เดือนถัดจากเดือนที่จดทะเบียนกองทุนเปนตนไป ตัวอยางวันที่เริ่มสิทธิความคุมครอง 

ตัวอยาง

กรณีที ่ซื ้อหนวยลงทุนชวง IPO

กรณีที ่ซื ้อหนวยลงทุนภายหลัง IPO ผูถือหนวยสามารถซื้อ/ สับเปลี่ยนเขาไดทุกวันทําการ - กรณีผูถือหนวยลงทุนทํารายการซื้อภายในวันที่ 21 กอนเวลา 15.30 น. ของเดือนนั้น ๆ

วันไดรับสิทธิคุมครอง คือ วันที่ 1 ของเดือนถัดจากเดือนที่ลงทุน

กรณีผูถือหนวยลงทุนทํารายการซื้อภายหลังวันที่ 21 ของเดือนนั้น ๆ วันไดรับสิทธิคุมครอง คือ วันที่ 1 ของ 2 เดือนถัดจากเดือนที่ลงทุน

กรณีการสิ ้นสุดความคุ มครอง จะเกิดขึ้น ณ วันที่ไดรับการยืนยันจากกองทุนเปดกรุงไทย ยกกําลังสุข(ภาพ) ในกรณีผูถือหนวยลงทุนขายคืนหนวยลงทุนทั้งหมด หรือมูลคาเงินลงทุน

คงเหลือตํ่ากวา 50,000 บาท* (มูลคาเงินลงทุนคงเหลือ หมายถึง มูลคาเงินลงทุนพิจารณาจากตนทุนสะสมของเงินลงทุนของผูถือหนวยลงทุน เมื่อรวมกันแลวแลวตองไมตํ่ากวา

50,000 บาท โดยไมคํานึงถึงผลกําไรหรือขาดทุนของมูลคา NAV ที่เปลี่ยนแปลงไป)  การไดรับความคุมครองตามสิทธิประโยชนจะกระทําไดจนถึงวันสุดทายของเดือนที่มีการขายคืน

หนวยลงทุน ดังนั้น วันสิ้นสุดความคุมครองจะเปนวันแรกของเดือนถัดไป ตั้งแตเวลา 0.00 น. ตามรอบระยะเวลาที่บริษัทประกันภัยกําหนด หรือการสิ้นสุดขอตกลงการคุมครองประกัน

สุขภาพและอุบัติเหตุกลุม ระหวาง กองทุนเปดกรุงไทย ยกกําลังสุข(ภาพ) กับบริษัทประกันภัย

มูลคาเงินลงทุนคงเหลือ = มูลคาเงินที่ผูถือหนวยซื้อ/สับเปลี่ยนเขากองทุน – มูลคาเงินที่ผูถือหนวยขาย/สับเปลี่ยนออกจากกองทุน

Q : ผูถือหนวยลงทุนจะไดรับความคุมครองประกันสุขภาพและอุบัติเหตุกลุมเปนจํานวนเงินเทาไหร

A: ความคุมครองสุขภาพที่ผูถือหนวยลงทุนจะไดรับ คือ ความคุมครองคารักษาพยาบาลตามแผนความคุมครอง ซึ่งมีทั้งหมด 6 แผน แผนประกันสุขภาพ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผูถือหนวยลงทุนจะตองลงทุนตั้งแต 50,000 บาทขึ้นไป โดยมูลคาเงินลงทุนที่ผูถือหนวยลงทุนจะไดรับความคุมครองตามแผนการลงทุนในแตละแผนนั้น จะพิจารณาจากตนทุนสะสม

ของเงินลงทุนของผูถือหนวยลงทุน แตเมื่อรวมกันแลวตองไมตํ่ากวา 50,000 บาท โดยไมคํานึงถึงผลกําไรหรือขาดทุนของมูลคา NAV ที่เปลี่ยนแปลงไป 

ตัวอยาง  (ขยายความ)

นาย ก. ลงทุนในกองทุนเปดกรุงไทย ยกกําลังสุข(ภาพ) ครั้งแรก 100,000 บาท

- นาย ก. จะไดรับความคุมครองในแผนที่ 1

- ตอมา นาย ก. ลงทุนเพิ่ม 1,000,000 บาท ความคุมครองจะเปลี่ยนจากแผนที่ 1 เปนแผนที่ 3

ทั้งนี้ ความคุมครองตามทั้ง 6 แผน จะคํานวณจากจํานวนเงินลงทุนที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง

กรณีที่ผูถือหนวยมีมูลคาเงินลงทุนตั้งแต 50,000 บาท ขึ้นไป แตไมไดรับการอนุมัติใหเอาประกันได ผูถือหนวยลงทุนจะไมไดรับแผนความคุมครองประกันสุขภาพและอุบัติเหตุกลุม

ใดๆ เลย

หมายเหตุ: กรณีบริษัทประกันภัยไมอนุมัติการรับประกันภัย และผูถือหนวยลงทุนไมประสงคจะลงทุนในกองทุนเปดกรุงไทย ยกกําลังสุข(ภาพ) ผูถือหนวยลงทุนสามารถทํารายการขาย

คืนไดตามรอบการขายคืนหนวยลงทุนที่กําหนดไว โดยผูถือหนวยลงทุนจะไดรับมูลคาหนวยลงทุน (NAV) ตามราคาขายคืน ณ วันที่ทํารายการ

ตัวอยางวิธ ีพิจารณาแผนความคุ มครองกรมธรรมที ่ผ ู ถ ือหนวยลงทุนจะไดร ับ

แผนความคุ มครองกรมธรรมที ่ผ ู ถ ือหนวยลงทุนจะไดร ับตองสอดคลองกับตนทุนสะสมของมูลคาเง ินลงทุนคงเหลือ

ตัวอยางที ่1

การไดรับผลประโยชนวาจะไดรับสิทธิ์ตามแผนไหน จะพิจารณาจากมูลคาเงินลงทุนคงเหลือ (ไมนับรวมผลกําไรขาดทุนของ NAV ที่เปลี่ยนแปลงไป) ของการลงทุนที่ผานมา ดังนั้น ผูถือ

หนวยลงทุนจะยังคงไดรับผลประโยชนตามแผนการลงทุน แมวามูลคา NAV ตอหนวย จะลดลงจนทําใหมูลคาทรัพยสินรวมลดลงไปตํ่ากวายอดที่ลงทุนมา แตจะถือวามูลคาเงินลงทุนยัง

คงเปนไปตามที่กําหนดก็จะยังคงไดรับผลประโยชนอยู

* มูลคาเงินลงทุนคงเหลือ = มูลคาเงินที่ผูถือหนวยซื้อ/สับเปลี่ยนเขากองทุน – มูลคาเงินที่ผูถือหนวยขาย/สับเปลี่ยนออกจากกองทุน โดยพิจารณาจากยอดสั่งซื้อหรือขายคืนตาม

ตารางดังนั ้น ตามตารางดังกลาวขางตน จากการทํารายการครั้งที่ 4 ผูถือหนวยลงทุนจะไดรับแผนประกันสุขภาพในแผนที ่ 1

ตัวอยางที ่2

กรณีที่ผูถือหนวยลงทุนมีการไถถอนหนวยลงทุน (ขายหรือสับเปลี่ยนออก) จนเปนเหตุใหมูลคาเงินลงทุนคงเหลือลดลงตํ่ากวา 50,000 บาท ซึ่งเปนไปตามที่กําหนดไวในโครงการ

บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื้อคืนหนวยลงทุนที่เหลืออยูทั้งหมดของผูถือหนวยลงทุน ในคราวเดียวกัน

* มูลคาเงินลงทุนคงเหลือ = มูลคาเงินที่ผูถือหนวยซื้อ/สับเปลี่ยนเขากองทุน – มูลคาเงินที่ผูถือหนวยขาย/สับเปลี่ยนออกจากกองทุน โดยพิจารณาจากยอดสั่งซื้อหรือขายคืนตามตาราง 

ดังนั ้น ตามตารางดังกลาวขางตน จากการทํารายการครงที่ 2 เมื่อมูลคาเงินลงทุนคงเหลือจากการขายคืนตํ่ากวา 50,000 บาท บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื้อคืนหนวยลงทุนที่เหลือ

อยูทั้งจํานวนของผูถือหนวยลงทุนไปในคราวเดียวกัน

ตัวอยางที ่3

การปรับแผนการลงทุนตามมูลคาเงินลงทุน เมื่อมีการสั่งซื้อ หรือ ขายคืน ตามรอบการลงทุนในแตละครั้ง 

* มูลคาเงินลงทุนคงเหลือ = มูลคาเงินที่ผูถือหนวยซื้อ/สับเปลี่ยนเขากองทุน – มูลคาเงินที่ผูถือหนวยขาย/สับเปลี่ยนออกจากกองทุน โดยพิจารณาจากยอดสั่งซื้อหรือขายคืนตามตาราง

ดังนั ้น ตามตารางดังกลาวขางตน จากการทํารายการขายคืนในครั้งที่ 4 ผูถือหนวยลงทุนจะถูกปรับลดแผนประกันสุขภาพเปนแผนที ่  3

ตัวอยางที ่ 4

การปรับแผนการลงทุนตามมูลคาเงินลงทุน เมื่อมีการสั่งซื้อ หรือ ขายคืน ตามรอบการลงทุนในแตละครั้ง

มูลคาเงินลงทุนคงเหลือ = มูลคาเงินที่ผูถือหนวยซื้อ/สับเปลี่ยนเขากองทุน – มูลคาเงินที่ผูถือหนวยขาย/สับเปลี่ยนออกจากกองทุน โดยพิจารณาจากยอดสั่งซื้อหรือขายคืนตามตาราง

ดังนั ้น ตามตารางดังกลาวขางตน จากการทํารายการขายคืนในครั้งที่ 2 ผูถือหนวยลงทุนจะถูกปรับลดแผนประกันสุขภาพเปนแผนที ่ 1

Q : ผูถือหนวยลงทุนสามารถเปลี่ยนแปลงแผนความคุมครองประกันสุขภาพและอุบัติเหตุกลุมไดหรือไม

A : ผูถือหนวยลงทุนสามารถเปลี่ยนแปลงแผนความคุมครองไดตามมูลคาเงินลงทุนที่เปลี่ยนแปลงไป

- ในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนซื้อหนวยลงทุนหรือขายหนวยลงทุน บริษัทจัดการจะแจงขอมูลของผูถือหนวยลงทุนไปยังบริษัทประกันภัยเพื่อดําเนินการปรับปรุงแผนความคุมครอง

สุขภาพของผูถือหนวยลงทุนตามรอบระยะเวลาที่บริษัทจัดการกําหนด เชน ตั้งแตวันที่ 1 ของเดือนถัดไป

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงวันเริ่มความคุมครอง โดยจะไมถือวาเปนการดําเนินการที่ผิดไปจากรายละเอียดโครงการ และถือวาไดรับมติจากผูถือ

หนวยลงทุนแลว โดยบริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนาไมนอยกวา 7 วัน โดยจะเปดเผยในเว็บไซตของบริษัทจัดการ เวนแตกรณีที่เกิดจากปจจัยที่ควบคุมไมได

หรือกรณีจําเปนและสมควร บริษัทจัดการจะแจงการเปลี่ยนแปลงดังกลาวโดยทันที

- หากกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนซื้อหรือสับเปลี่ยนเขากองทุนฯ ซึ่งเปนไปตามเกณฑทําใหมีการปรับแผนที่ไดรับความคุมครองเพิ่มขึ้น      ผูถือหนวยลงทุนจะไดรับความคุมครองในแผนที่

สูงกวาเมื่อบริษัทประกันภัยไดอนุมัติรับประกันภัย โดยมีเงื่อนไขความคุมครองตามที่บริษัทประกันภัยกําหนด

- กรณีผูถือหนวยลงทุนสิ้นสุดสมาชิกภาพและกลับเขามาใหม ผูถือหนวยลงทุนจะไดรับความคุมครองเมื่อบริษัทประกันภัยไดอนุมัติใหเอาประกันภัยได

ทั้งนี้ ผูถือหนวยลงทุนที่ซื้อหรือสับเปลี่ยนเขากองทุนฯ และไดรับแผนความคุมครองที่สูงขึ้น ผูถือหนวยลงทุนจะไดรับความคุมครองตามแผนใหม เมื่อบริษัทประกันภัยไดอนุมัติรับ

ประกันภัย โดยมีเงื่อนไขความคุมครองตามที่บริษัทประกันภัยกําหนด

กรณีที่ผูถือหนวยลงทุนมีความคุมครองเดิมอยูแลว จะไมมีเงื่อนไขระยะเวลารอคอยดังกลาว

Q : ผูถือหนวยลงทุนที่ขายคืนหนวยลงทุนไปแลว สามารถกลับมาซื้อหนวยลงทุนอีกไดหรือไม ความคุมครองจะเปนอยางไร

A : กรณีที่ผูถือหนวยลงทุนเคยไดรับความคุมครองภายใตกรมธรรมเดิม เมื่อกลับมาถือกองทุนและไดรับความคุมครองอีกครั้ง บริษัท ฯ ไมนําเงื่อนไข (Pre-existing) มาปฏิเสธการ

จายคาสินไหมทดแทน

Q : แผนความคุมครองที่ผูถือหนวยลงทุนจะไดรับคํานวณอยางไร ในกรณีที่มีบัญชีผูถือหนวยลงทุนหลายบัญชี หรือถือหนวยลงทุนของตัวแทนสนับสนุนฯที่แตกตางกัน

A : การคํานวณวงเงินคุมครองจะพิจารณาหนวยลงทุนตามเลขที่บัตรประชาชนของผูถือหนวยลงทุน เชน กรณีที่ผูถือหนวยลงทุนมีการลงทุนในกองทุนเปดกรุงไทย ยกกําลังสุข(ภาพ)

มากกวา 1 เลขที่ผูถือหนวยลงทุน หรือถือหนวยลงทุนของตัวแทนสนับสนุนฯที่แตกตางกัน บริษัทประกันจะนับมูลคาเงินลงทุน เพื่อจะนํามาคิดแผนประกันตามหมายเลขบัตรประชาชน

นั้นๆ ยกตัวอยางเชน

นาย ก. ลงทุนในกองทุนเปดกรุงไทย ยกกําลังสุข(ภาพ) เลขที่ผูถือหนวยลงทุน 5888 จากตัวแทนสนับสนุนฯ A สาขา A จํานวน 500,000 บาท

นาย ก. ลงทุนในกองทุนเปดกรุงไทย ยกกําลังสุข(ภาพ) เลขที่ผูถือหนวยลงทุน 5999 จากตัวแทนสนับสนุนฯ A สาขา B จํานวน 1,000,000 บาท

นาก ก. ลงทุนในกองทุนเปดกรุงไทย ยกกําลังสุข(ภาพ) เลขที่ผูถือหนวยลงทุน 1234 จากตัวแทนสนับสนุนฯ B จํานวน 3,500,000 บาท

บริษัทประกันจะใหความคุมครองนาย ก. ตามแผน 5 ซึ่งคํานวณจากจํานวนเงินลงทุนรวม = 500,000+1,000,000 +3,500,000 = 5,000,000 บาท

แตหากในอนาคต นาย ก. ซื้อหนวยลงทุนเพิ่มอีก 10 ลานบาท รวมเปน 15 ลานบาท นาย ก. จะไดรับสิทธิ์ความคุมครองแผนสูงสุดคือ แผน 6 เทานั้น

กรณีผูถือหนวยลงทุนหลายบัญชี หรือถือหนวยลงทุนของตัวแทนสนับสนุนฯที่แตกตางกัน และมีขอมูลสวนตัวที่ไมตรงกัน เชน ชื่อ-นามสกุล (กรณีมีการเปลี่ยนแปลง) ที่อยูที่ติดตอได

เปนตน บริษัทจัดการจะดําเนินการสงใหกับบริษัทประกัน โดยพิจารณาตามเงื่อนไขดังนี้

1. 1. พิจารณาจากยอดเงินลงทุนสูงสุด

2. 2. หากมียอดเงินลงทุนเทากัน จะพิจารณาจากวันที ่ผ ู ถ ือหนวยลงทุนในกองทุนเปดกรุงไทย ยกกําลังสุข(ภาพ) โดยจะใชขอมูลจากตัวแทนสนับสนุนฯ หรือสาขา

แรกที ่ผ ู ถ ือหนวยลงทุนทํารายการ

3. 3. หากมียอดเงินลงทุนเทากัน และลงทุนกับตัวแทนสนับสนุนฯ ในวันเดียวกัน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการติดตอผูถือหนวย เพื่อสอบถามขอมูลสําหรับใชในการสงให

บริษัทประกันภัย

4. หรือตามดุลยพินิจที่บริษัทจัดการกําหนด

Q: หากเปดบัญชีเพื่อ.../และหรือ...ใครจะเปนผูไดรับความคุมครองประกันสุขภาพและอุบัติเหตุกลุม

A: กรณีผูถือหนวยลงทุนเปดบัญชีในลักษณะบัญชีเพื่อ.../ และหรือ... จะนับจํานวนเงินคุมครองจากเลขที่บัตรประชาชน ของชื่อบุคคลแรกในคําขอเปดบัญชีกองทุน เชน

- บัญชี นาย ก. เพื่อ ด.ช. ข

- บัญชี นาย ก. และ/หรือนาง ข.

จะนับความคุ มครองที ่ช ื ่อบุคคลแรก คือ นาย ก. เปนตน

Q: กรณีผูถือหนวยลงทุนโอนหนวยลงทุน ผูถือหนวยลงทุนเดิมยังจะไดรับความคุมครองตามแผนประกันสุขภาพและอุบัติเหตุกลุมหรือไม

A: ผูถือหนวยลงทุนเดิมยังคงไดรับความคุมครองตามแผนประกันสุขภาพและอุบัติเหตุกลุมเดิม และจะสิ้นสุดความคุมครองเมื่อถึงรอบที่บริษัทจัดการแจงขอมูลของผูหนวยลงทุนไปยัง

บริษัทประกันภัยเพื่อดําเนินการปรับปรุงแผนความคุมครองสุขภาพของผูถือหนวยลงทุนตามรอบที่กําหนด โดยความคุมครองดังกลาวจะไมถูกโอนไปใหผูถือหนวยลงทุนที่รับโอน

หนวยลงทุนแทน ตัวอยางเชน

Q: กรณีนาย ก. โอนหนวยลงทุนใหนาย ข. แลวนาย ข. ไดซื้อหนวยลงทุนเพิ่มเติม จะไดรับความคุมครองอยางไร

A: นาย ก. จะไมไดรับความคุมครองตามแผนประกันสุขภาพและอุบัติเหตุกลุมเดิม โดยนาย ก. จะถูกตัดสิทธิประกันตามรอบ แตหาก นาย ก. ยังเหลือมูลคาเงินลงทุนเปนไปตามแผน

ความคุมครอง นาย ก. จะยังคงไดรับความคุมครองตามเงื่อนไขที่กําหนด โดยคิดจากมูลคาเงินลงทุนสวนที่เหลือ และในสวนที่โอนใหนาย ข. แผนความคุมครองประกันสุขภาพและ

อุบัติเหตุกลุม นาย ข. จะไดตาม มูลคาเงินลงทุนที่ถูกโอนมา หากนาย ข. ไดซื้อหนวยลงทุนเพิ่ม นาย ข. ไดรับรับความคุมครอง ตามมูลคาเงินลงทุนที่โอนมารวมกับเงินลงุทนที่ นาย ข.

ซื้อเพิ่มเติม ตามเงื่อนไขหลักเกณฑที่จะไดรับความคุมครองตามที่บริษัทจัดการกําหนดจัดการกําหนด

Q: กรณีผูถือหนวยลงทุนตองการใชสิทธิตามที่ไดรับความคุมครองตามแผนประกันสุขภาพและอุบัติเหตุกลุมตองทําอยางไร

A: ผูถือหนวยลงทุนสามารถใชสิทธิตามที่ไดรับความคุมครองตามแผนประกันสุขภาพและอุบัติเหตุกลุมได โดยปฏิบัติดังนี้

กรณีใชบัตรประกันสุขภาพ กับสถานพยาบาลในสัญญาของบริษัท ทิพยประกันภัย จํากัด (มหาชน)

·         แสดงบัตรประกันสุขภาพคูกับบัตรประชาชน หรือใบขับขี่ หรือบัตรที่ทางราชการออกให แกเจาหนาที่ของสถานพยาบาลในโครงการทุกครั้งที่ทานเขารับการรักษา

พยาบาล

·         การรักษาพยาบาลกรณีผูปวยนอก (OPD) ที่ไมใชขอยกเวน สถานพยาบาลจะใหสิทธิแกทานทันที

·         กรณีผูปวยใน (IPD) เจาหนาที่โรงพยาบาลจะประสานงานมายังบริษัท ทิพยประกันภัย จํากัด (มหาชน)  เพื่อใหบริการผูเอาประกันภัยตลอด 24 ชั ่วโมง

กรณีสอบถามขอมูลเพิ่มเติม กรุณาติดตอไดที่เบอร Hotline ที่ปรากฎบนบัตร ตลอด 24 ชั ่วโมง

กรณีสํารองจายคารักษาพยาบาล

ผูเอาประกันภัย สามารถเขารับการรักษาในโรงพยาบาลที่เปนคูสัญญากับบริษัท ทิพยประกันภัย จํากัด (มหาชน) จากการแสดงบัตรประกันภัย โดยคารักษาพยาบาลที่เกิน

สิทธิ์ โรงพยาบาลจะเรียกเก็บจากผูเอาประกันภัยทันที

หากผูเอาประกันภัย สํารองจายคารักษาพยาบาลแลว ใหนําหลักฐานใบเสร็จ ใบรับรองแพทยฉบับจริง พรอมสําเนาบัตรประกันสุขภาพ โดยสงไปรษณียลงทะเบียน ระบุ

ถึง

ฝายสินไหมประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุสวนบุคคล บริษัท ทิพยประกันภัย จํากัด (มหาชน) ที่อยู เลขที่ 1115 ถนนพระราม 3 แขวงชองนนทรี เขตยานนาวา กทม. 10120โทร

: 1736 ตอ 2414, 2081, 1905, 4190 , 1970, 1907, 4192 และ 4191

ทั้งนี้ บริษัท ทิพยประกันภัย จํากัด (มหาชน) จะไมคุมครองคารักษาพยาบาลหรือความเสียหายที่เกิดจากการบาดเจ็บ หรือเจ็บปวย จากโรคที่เปนมากอนการเอาประกันภัยอันได

ครอบคลุมถึงโรคเรื้อรัง การเจ็บปวย (รวมถึงสภาวะแทรกซอน) หรือการบาดเจ็บที่ยังมิไดรักษากอนวันที่ผูลงทุนจะไดรับความคุมครอง รวมถึงขอยกเวนภายใตกรมธรรมนี้ ใน

กรณีที่ปรากฎภายหลังวาผูลงทุนแจงขอมูลไมครบถวน และ/หรือปกปดขอความจริง และ/หรือแถลงความเท็จ บริษัทประกันชีวิต และบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกรอง

คาใชจายคืนจากผูลงทุนไปยื่นที่บริษัททิพยประกันภัย เพื่อแจงเรียกรองคาสินไหมทดแทนกับบริษัทฯ

เมื่อบริษัท ทิพยประกันภัย จํากัด (มหาชน)  พิจารณาคาสินไหมทดแทนแลว จะนําสงเช็คคาสินไหม หรือโอนเงินเขาบัญชีผูเอาประกันภัยโดยตรง

ขั ้นตอนการใชสิทธิ ์โรงพยาบาล

ผูเอาประกันภัยแสดงบัตรประกันภัย, ภาพถายบัตรประกันภัย, ภาพบัตรประกันภัยจาก application หรือ บัตรพนักงาน พรอมบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรอื่นๆ ที่ทาง

ราชการออกให กอนรับการรักษาพยาบาลที่สถานพยาบาลในเครือขายทุกครั้ง กรณีผูเอาประกันภัยเปนเด็กอายุตํ่ากวา 7 ปบริบูรณ ใหแสดงบัตรที่ทางราชการออกใหของผูปกครอง

กรณีผูเอาประกันภัยไมมีบัตรประกันภัย ลืมนําบัตรประกันภัยมา หรือบัตรประกันภัยสูญหาย แตมีขอมูลความคุมครองในระบบ บริษัทฯ สามารถยืนยันสิทธิ์ความคุมครองได

จาก ชื่อ-นามสกุล และ เลขที่บัตรประจําตัวประชาชนของผูเอาประกันภัย หากไมพบขอมูล โรงพยาบาลสามารถติดตอ Hotline 02-660-1221 ไดตลอด 24 ชั่วโมง

การรักษาพยาบาลกรณีผูปวยนอก (OPD) ที่ไมใชขอยกเวน สถานพยาบาลจะใหสิทธิแกทานทันที กรณีผูปวยใน (IPD) เจาหนาที่โรงพยาบาลจะประสานงานมายังบริษัทฯ เพื่อ

ใหบริการผูเอาประกันภัยทุกวัน

ภายหลังการรักษาพยาบาลเสร็จสิ้น ไมตองเสียคาใชจายใดๆ หากคารักษาพยาบาลไมเกินวงเงินความคุมครอง แตหากมีสวนเกินสิทธิ์ความคุมครอง หรือที่เปนขอยกเวนความ

คุมครอง สถานพยาบาลจะแจงใหผูเอาประกันภัยทราบ เพื่อจายสวนเกินสิทธิ์นั้นทันที

** หากมีขอสงสัยประการใด สามารถติดตอ Hotline 02-660-1221 ไดตลอด 24 ชั่วโมง **

- กรณีผูถือหนวยลงทุนเปนผูชําระเงิน/สํารองคารักษาพยาบาลไปกอน ผูถือหนวยลงทุนสามารถนําใบเสร็จรับเงินใบรับรองแพทยตัวจริง พรอมสําเนาบัตรประกันสุขภาพ เพื่อดําเนิน

การเบิกคารักษาฯจากบริษัทประกัน โดยสามารถสงเอกสารการเบิกคารักษาพยาบาล ทางไปรษณียลงทะเบียน

ถึง ฝายสินไหมประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุสวนบุคคล

บริษัท ทิพยประกันภัย จํากัด (มหาชน) ที่อยู เลขที่ 1115 ถนนพระราม 3 แขวงชองนนทรี เขตยานนาวา กทม. 10120

โทร : 1736 ตอ 2414, 2081, 1905, 4190 , 1970, 1907, 4192 และ 4191

TIP Flash Claim

สินไหมประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุสวนบุคคล : โทร. 02-239-2840 (ในเวลาทําการ 8.30 - 16.30 น.)

Email: claim_ah@dhipaya.co.th

ฝายสินไหมประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุสวนบุคคล ชั้น 15 เลขที่ 1115 ถนนพระราม 3 แขวงชองนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

Hotline คารักษาพยาบาลสุขภาพและอุบัติเหตุ (บัตรประกัน) 24 ชั่วโมง : ระบุในบัตรประกัน

- ผูถือหนวยลงทุนสามารถติดตอสอบถามแผนคุมครองสุขภาพไดที่

บริษัท ทิพยประกันภัย จํากัด (มหาชน) ศูนยบริการลูกคา 1736 กด 4279 และ 2946 

- การรับประโยชนสินไหมทดแทนในกรณีผูถือหนวยลงทุนเสียชีวิต ผูรับประโยชนสามารถสงเอกสารประกอบการเรียกรองคาสินไหมทดแทนกับทางบริษัทประกันไดโดยตรง และ

บริษัทประกันจะดําเนินการพิจารณาและดําเนินการทําเช็คสั่งจายหรือโอนเงินใหแก ผูรับประโยชนภายใน 7 วันนับตั้งแตวันที่บริษัทประกันไดรับคําเรียกรองพรอมทั้งเอกสารประกอบ

การพิจารณาการจายครบถวนสมบูรณแลว และกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยวา การเรียกรองเพื่อใหบริษัทชดใชตามกรมธรรมประกันภัยกลุมดังกลาว ไมเปนไปตามขอตกลงคุมครอง

ในกรมธรรมประกันภัยดังกลาว ระยะเวลาที่กําหนดไวอาจขยายออกไปไดตามความจําเปน แตทั้งนี้จะไมเกิน 90 วัน นับตั้งแตวันที่บริษัทไดรับเอกสารครบถวนแลว โดยทางบริษัท

ประกันจะนําสงเช็คหรือโอนเงินดังกลาวใหแกผูรับประโยชนโดยตรง

 Q : ชองทางที่ผูถือหนวยลงทุนสามารถสอบถามขอมูลเกี่ยวกับประกันสุขภาพและอุบัติเหตุกลุม

A : ผูถือหนวยลงทุนสามารถติดตอกับทางบริษัทประกันไดดังนี้

บริษัท ทิพยประกันภัย จํากัด (มหาชน)

Hotline คารักษาพยาบาลสุขภาพและอุบัติเหตุ (บัตรประกัน) 24 ชั่วโมง : ระบุในบัตรประกัน

Mobile Application TIPinsure 

สินไหมประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุสวนบุคคล : โทร. 02-239-2840 (ในเวลาทําการ 8.30 - 16.30 น.)

Email: claim_ah@dhipaya.co.th

ฝายสินไหมประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุสวนบุคคล ชั้น 15 เลขที่ 1115 ถนนพระราม 3 แขวงชองนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

 Q : ความคุมครองตามแผนประกันสุขภาพและอุบัติเหตุกลุมของกองทุน ยกเวนความคุมครองกรณีใดบาง

A : บริษัทประกันภัยจะไมจายผลประโยชนตามขอยกเวนที่กรมธรรมประกันภัยกําหนด ในกรณีตอไปนี้

1. 1. โรคเรื้อรัง การบาดเจ็บหรือการเจ็บปวยที่ยังมิไดรักษาใหหายกอนวันทําสัญญาประกันภัย การตรวจรักษาภาวะที่เปนมาแตกําเนิด (Congenital) หรือปญหาดานพัฒนาการ

หรือโรคทางพันธุกรรม

2. 2. การตรวจรักษาหรือการผาตัดเพื่อเสริมสวย หรือการแกไขปญหาผิวพรรณ สิว ฝา กระ รังแค ผมรวงหรือการควบคุมนํ้าหนักตัว หรือการผาตัดอันมีลักษณะเลือกได เวนแต

เปนการตกแตงบาดแผล อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุที่ไดรับความคุมครอง

3. การตั้งครรภ แทงบุตร ทําแทง การคลอดบุตร โรคแทรกซอนจากการตั้งครรภ การแกไขปญหาการมีบุตรยาก (รวมถึงการสืบวิเคราะหและการรักษา) การทําหมันหรือการคุม

กําเนิด

4. โรคเอดส หรือกามโรคหรือโรคติดตอทางเพศสัมพันธ

5. การตรวจรักษา หรือการปองกัน การใชยา หรือสารตางๆ เพื่อชะลอการเสื่อมของวัย หรือ การใหฮอรโมนทดแทนในวัยใกลหมดหรือหมดระดู การเสื่อมสมรรถภาพทางเพศใน

หญิง หรือชาย การรักษาความผิดปกติทางเพศ และการแปลงเพศ

6. การตรวจสุขภาพทั่วไป การรองขอเขาอยูรักษาตัวในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาล เวชกรรม หรือรองขอการผาตัด การพักฟน หรือการพักเพื่อการฟนฟูหรือการรักษาโดยวิธี

ใหพักอยูเฉยๆ การตรวจวิเคราะหเพื่อหาสาเหตุใดๆ ที่ไมเกี่ยวของโดยตรงกับการเขารักษาในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาล เวชกรรม หรือคลินิก การตรวจวินิจฉัยการบาด

เจ็บหรือการเจ็บปวย การรักษาหรือตรวจวิเคราะหเพื่อสาเหตุ ซึ่งไมใชความจําเปนทางการแพทย หรือไมเปนมาตรฐานทางการแพทย

7. การตรวจรักษาความผิดปกติเกี่ยวกับสายตา การทําเลสิค คาใชจายสําหรับอุปกรณเพื่อชวยในการมองเห็นหรือการรักษาความผิดปกติของการมองเห็น

8. การตรวจรักษา หรือผาตัด เกี่ยวกับฟน หรือเหงือก การทําฟนปลอม การครอบฟน การรักษารากฟน อุดฟน การจัดฟน ขูดหินปูน ถอนฟน การใสรากฟนเทียม ยกเวนในกรณี

จําเปนอันเนื่องจากการบาดเจ็บโดยอุบัติเหตุ ทั้งนี้ไมรวมคาฟนปลอม การครอบฟนและการรักษารากฟนหรือใสรากเทียม

9. การรักษาหรือการบําบัดการติดยาเสพติดใหโทษ บุหรี่ สุรา หรือสารออกฤทธิ์ตอ จิตประสาท

10. การตรวจรักษา อาการ หรือโรคที่เกี่ยวเนื่องกับภาวะทางจิตใจ โรคทางจิตเวช หรือ ทางพฤติกรรมหรือความผิดปกติทางบุคลิกภาพ รวมถึงสภาวะสมาธิสั้น ออธิสซึม เครียด

ความผิดปกติของ การกิน หรือความวิตกกังวล

11. การตรวจรักษาที่ยังอยูในระหวางทดลอง การตรวจหรือการรักษาโรคหรืออาการหยุดหายใจขณะหลับ การตรวจหรือการรักษาความผิดปกติของการนอนหลับ การนอนกรน

12. การปลูกฝหรือการฉีดวัคซีนปองกันโรค ยกเวนการฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบาภายหลังการถูกสัตวทําราย และวัคซีนปองกันบาดทะยัก ภายหลังไดรับการบาดเจ็บ

13. การตรวจรักษาที่ไมใชแผนปจจุบัน รวมถึงแพทยทางเลือก

14. คาใชจายที่เกิดจากการตรวจรักษาพยาบาลที่ผูไดรับความคุมครอง ซึ่งเปนแพทยสั่งใหแกตัวเอง รวมทั้งคาใชจายที่เกิดจากการตรวจรักษาพยาบาลจากแพทย ผูซึ่งเปน บิดา

มารดา คูสมรส หรือบุตรของผูไดรับความคุมครอง

15. การฆาตัวตาย การพยายามฆาตัวตาย การทํารายรางกายตนเอง หรือการพยายามทํารายรางกายตนเองไมวาจะเปนการกระทําโดยตนเอง หรือยินยอมใหผูอื่นกระทําไมวาจะอยู

ในระหวางวิกลจริตหรือไมก็ตาม ทั้งนี้รวมถึงอุบัติเหตุจากการที่ผูไดรับความคุมครอง กิน ดื่ม หรือฉีดยาหรือสารมีพิษเขารางกาย การใชยาเกินกวาที่แพทยสั่ง

16. การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นจากการกระทําของผูไดรับความคุมครองขณะอยูภายใตฤทธิ์สุรา สารเสพติด หรือยาเสพติดใหโทษจนไมสามารถครองสติได

คําวา “ขณะอยูภายใตฤทธิ์สุรา” นั้น ในกรณีที่มี การตรวจเลือดใหถือเกณฑมีระดับแอลกอฮอลในเลือดตั้งแต 150 มิลลิกรัมเปอรเซ็นตขึ้นไป

17. การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นขณะที่ผูไดรับความคุมครองเขารวมทะเลาะวิวาทหรือมีสวนยั่วยุ ใหเกิดการทะเลาะวิวาท

18. การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นขณะที่ผูไดรับความคุมครองกออาชญากรรมที่มีความผิดสถานหนัก หรือขณะถูกจับกุม หรือหลบหนีการจับกุม

19. การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นขณะที่ผูไดรับความคุมครอง แขงรถหรือแขงเรือทุกชนิด แขงมา แขงสกีทุกชนิดรวมถึงเจตสกีดวย แขงสเก็ต ชกมวย โดดรม (เวนแตการโดดรมเพื่อรักษา

ชีวิต) ขณะกําลังขึ้นหรือกําลังลงหรือโดยสารอยูในบอลลูน หรือเครื่องรอน เลนบันจี้จั๊มพ ดํานํ้าที่ตองใชถังอากาศและเครื่องชวยหายใจใตนํ้า

20. การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นขณะที่ผูไดรับความคุมครองกําลังขึ้นหรือกําลังลง หรือขณะโดยสาร อยูในอากาศยานที่มิไดจดทะเบียนเพื่อบรรทุกผูโดยสาร และมิไดประกอบการโดยสาย

การบินพาณิชย

21. การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นขณะที่ผูไดรับความคุมครองขับขี่หรือปฏิบัติหนาที่เปนพนักงานประจําในอากาศยานใดๆ

22. การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นขณะผูไดรับความคุมครองปฏิบัติหนาที่เปนทหาร ตํารวจ หรืออาสาสมัคร และเขาปฏิบัติการในสงคราม หรือปราบปราม

23. สงคราม การรุกราน การกระทําที่มุงรายของศัตรูตางชาติ หรือการกระทําที่มุงรายคลายสงคราม ไมวาจะไดมีการประกาศสงครามหรือไมก็ตาม หรือสงครามกลางเมือง ซึ่งหมาย

ถึงสงครามระหวางชนที่อาศัยอยูในประเทศเดียวกัน การแข็งขอ การกบฏ การจลาจล การนัดหยุดงาน การกอความวุนวาย การปฏิวัติ การรัฐประหาร การประกาศกฎอัยการศึก

หรือเหตุการณใดๆ ซึ่งจะเปนเหตุใหมีการประกาศหรือคงไวซึ่งกฎอัยการศึก

24. การกอการราย

25. การแผรังสี หรือการแพรกัมมันตภาพรังสีจากเชื้อเพลิงนิวเคลียร หรือจากกากนิวเคลียรใดๆ อันเนื่องมาจากการเผาไหมของเชื้อเพลิงนิวเคลียร และจากกรรมวิธีใดๆ แหงการ

แตกแยกตัวทางนิวเคลียรซึ่งดําเนินติดตอไปดวยตัวเอง

26. การระเบิดของกัมมันตภาพรังสี หรือสวนประกอบของนิวเคลียร หรือวัตถุอันตรายอื่นใดที่อาจเกิดการระเบิดในกระบวนการนิวเคลียรได

กองทุนเปดกรุงไทย ยกกําลังสุข(ภาพ) 

Krung Thai Happy Health
KTHH 

กองทุนเปดกรุงไทย ยกกําลังสุข(ภาพ) 

Krung Thai Happy Health
KTHH 

กองทุนเปดกรุงไทย ยกกําลังสุข(ภาพ) 

Krung Thai Happy Health
KTHH 

ผูลงทุนสามารถศึกษาเครื่องมือบริหาร

ความเสี่ยงดานสภาพคลองไดในหนังสือชี้

ชวนฉบับเต็ม



บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน)

(แบบ 1231)

หนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญ Factsheet

ขอมูล ณ วันที่ 31 มี.ค. 2566

ประเภทกองทุนรวม / กลุ มกองทุนรวม

กองทุนรวมผสม,กองทุนที่มีนโยบายลงทุนในกองทุนรวมภายใต บลจ.เดียวกัน,กองทุนรวมหนวย

ลงทุน (Fund of Funds)

กลุม Aggressive Allocation

นโยบายและกลยุทธการลงทุน

กองทุนจะลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมทั้งในและตางประเทศ ตั้งแต 2 กองทุนขึ้นไป โดย

เฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวา 80% ของ NAV โดยกองทุนปลายทางจะลงทุนทั้งในตราสารทุน

ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ทรัพยสินทางเลือก ทั้งนี้ จะลงทุนในกองทุนใดกองทุนหนึ่งโดย

เฉลี่ยในรอบปบัญชีไมเกิน 79% ของ NAV

กองทุนอาจลงทุนในหรือมีไวซึ่งสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivatives) เพื่อลดความเสี่ยง (Hedging)

เพื่อเปนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management)

มุงหวังใหผลประกอบการสูงกวาดัชนีชี้วัด (active management)

ผลการดําเนินงานและดัชนีชี้วัดยอนหลัง 5 ปปฏิทิน (%ตอป)

ผลการดําเนินงานยอนหลังแบบปกหมุด

YTD 3 เด ือน 6 เด ือน 1 ป*

กองทุน 0.78 0.78 2.09 9.41

ดัชนีชี ้ว ัด 1.49 1.49 3.25 2.71

คาเฉลี ่ยในกลุ มเดียวกัน 1.83 1.83 2.07 5.70

ความผันผวนกองทุน 6.29 6.29 7.21 8.32

ความผันผวนดัชนีชี ้ว ัด 6.44 6.44 7.53 8.23

3 ป* 5 ป* 10 ป* ตั ้งแตจัดตั ้ง*

กองทุน 1.75

ดัชนีชี ้ว ัด 7.17

คาเฉลี ่ยในกลุ มเดียวกัน

ความผันผวนกองทุน 8.41

ความผันผวนดัชนีชี ้ว ัด 7.65

หมายเหตุ : * % ตอป

ตํ่า สูง

หนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม

www.ktam.co.th

ระดับความเสี ่ยง

เสี่ยงปานกลางคอนขางสูง

กองทุนรวมผสม ที่มี net exposure ไดทั้งในตราสารทุน ตราสารหนี้

หรือทรัพยสินทางเลือก

ขอมูลกองทุนรวม

วันจดทะเบียนกองทุน 24/08/63

วันเริ ่มตน class N/A

นโยบายการจายเง ินปนผล มี

อายุกองทุน ไมก ําหนดอายุโครงการ

ผู จัดการกองทุนรวม

นาย สมชัย อมรธรรม ตั ้งแต 24/08/63

นาง ณิธาวัลย อิศรเสนา ณ อยุธยา ตั ้งแต 21/11/65

ดัชนีชี ้วัด

1. ดัชนี Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate TR

Index Value Hedge USD(5%) และ

2. ดัชนี FTSE EPRA/NAREIT Developed Total Return Index

Net (USD)(5%) และ

3. ดัชนี LBMA Gold Price AM (USD)(5%) และ

4. ดัชนี PF and REIT TRI (5%) และ

5. ดัชนี SET TRI(30%) และ

6. ดัชนี All World Index–TR Net of Tax(USD)(30%) และ

7. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market

อายุ 1-3 ป THAIBMA(20%) *ขอ 1-3 และ ขอ 6 ปรับดวยอัตรา

แลกเปลี่ยนเมื่อเทียบกับคาสกุลเงินบาท ณ วันคํานวณผล

ตอบแทน

คําเตือน
การลงทุนในกองทุนรวมไมใชการฝากเงิน

ผลการดําเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผล

การดําเนินงานในอนาคต

การเขารวมตอตานทุจริต : ไดรับการรับรองจาก CAC

การซื้อหนวยลงทุน การขายคืนหนวยลงทุน

วันทําการซื ้อ : ทุกวันทําการซื ้อขาย วันทําการขายคืน : ทุกวันทําการซื ้อขาย

เวลาทําการ : 8:30  15:30 เวลาทําการ : สงคําสั ่งลวงหนาระหวางวันที ่ 16

20 ของทุกเดือน ตั ้งแตเวลาเริ ่มเปดทําการถึง

15.30 น. และกําหนดใหวันที ่ 21 ของทุกเดือน

เปนวันทําการรับซื ้อคืนหนวยลงทุน

การซื ้อครั ้งแรกขั ้นตํ ่า : 50,000 บาท การขายคืนขั ้นตํ ่า : 0.00 บาท

การซื ้อครั ้งถัดไปขั ้นตํ ่า : 1,000 บาท ยอดคงเหลือขั ้นตํ ่า : 0.00 บาท

ระยะเวลาการรับเง ินคาขายคืน : T+5 คือ5 วัน

ทําการนับจากวันคํานวณ NAV

หมายเหตุ : โดยทั่วไปจะไดรับเงินคาขายคืน T+5 วันทําการหลังจากวันทําการขายคืน

คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ตอปของ NAV)

คาธรรมเน ียม สูงสุดไมเก ิน เก ็บจร ิง

การจัดการ 3.21 1.07

รวมคาใชจาย 8.56 1.78

หมายเหตุ : *เปนอัตราที่รวมภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทํานองเดียวกัน **รวมคา

ใชจาย (เก็บจริง) เปนของรอบปบัญชีผานมา ไดรวมคาธรรมเนียมการจัดการ โดยไมเรียกเก็บคาธรรม

เนียมซํ้าซอนกับกองทุนปลายทางกรณีลงทุนในกองทุนภายใตการจัดการเดียวกัน เรียบรอยแลว ***คา

ธรรมเนียมการจัดการขางตนเปนอัตราที่บริษัทจัดการกําหนด โดยหากกองทุนลงทุนในหนวยลงทุน

ของกองทุนรวมภายใตการจัดการเดียวกัน (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะไมเรียกเก็บคาธรรมเนียม

การจัดการซํ้าซอนกับกองทุนปลายทาง

คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผูถือหนวย (% ของมูลคาซื้อขาย)

คาธรรมเน ียม สูงสุดไมเก ิน เก ็บจร ิง

การขาย 3.21 1.00

การรับซื ้อคืน 3.21 ยังไม เร ียกเก ็บ

การสับเปลี ่ยนหนวยลงทุนเขา 3.21 1.00

การสับเปลี ่ยนหนวยลงทุนออก 3.21 ยังไม เร ียกเก ็บ

การโอนหนวย ดูหมายเหตุเพิ ่มเติม ดูหมายเหตุเพิ ่มเติม

หมายเหตุ : *คาธรรมเนียมขางตนเปนอัตราที่รวมภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดใน

ทํานองเดียวกัน **คาธรรมเนียมการโอนหนวย ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ ***หากกองทุนลงทุนใน

หนวยลงทุนของกองทุนรวมภายใตบริษัทจัดการเดียวกัน (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะไมเรียกเก็บ

คาธรรมเนียมการขาย และ/หรือ คาธรรมเนียมการรับซื้อคืนซํ้าซอนกับกองทุนปลายทาง

ขอมูลเชิงสถิติ

Maximum Drawdown 18.22 %

Recovering Period N/A

FX Hedging N/A

อัตราสวนหมุนเวียนการลงทุน 0.72 เทา

สัดสวนประเภททรัพยสินที ่ลงทุน

ทรัพยสิน % NAV

หนวยลงทุน ตราสารทุน 69.37

หนวยลงทุน ตราสารหนี ้ 20.21

หนวยลงทุนในทรัสตเพื ่อการลงทุนอสังหาริมทรัพย 2.35

หนวยลงทุน ทรัพยสินทางเลือก 2.24

สินทรัพยและหนี ้ส ินอื ่นๆ 2.17

เง ินฝากธนาคาร 2.01

หนวยลงทุนในกองทุนรวมโครงสรางพื ้นฐาน 1.52

หนวยลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย 0.10

ประเภทหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื ่นตามที ่ส ํานักงาน

กําหนด
0.03

หมายเหตุ :

ทรัพยสินที่ลงทุน 5 อันดับแรก

ทรัพยสิน % NAV

กองทุนเปดเคแทม โกลบอล อิควิตี ้ พาสซีฟ ฟนด  A 17.96

กองทุนเปดเคแทม ไชนา เอแชร อิควิตี ้ ฟนด (ชนิดสะสมมูลคา) 12.68

กองทุนเปดกรุงไทยตราสารหนี ้ พลัสA 11.03

กองทุนเปดกรุงไทยหุ นทุนปนผล 8.66

กองทุนเปดกรุงไทย สมารท อิควิตี ้ ฟนด 8.64

หมายเหตุ :

ขอมูลสิทธิประโยชนการประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ

ขอมูลสิทธิประโยชนการประกันสุขภาพและอุบัติเหตุกลุม

สําหรับผูถือหนวยลงทุน กองทุนเปดกรุงไทย ยกกําลังสุข(ภาพ) ของบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน)

ผูถือหนวยลงทุน กองทุนเปดกรุงไทย ยกกําลังสุข(ภาพ) จะไดรับความคุมครองสุขภาพและอุบัติเหตุกลุมตามที่กรมธรรมกําหนด ดังนี้

1. คุณสมบัติของผูมีสิทธิเอาประกันภัย

เปนบุคคลธรรมดา

ตองมีอายุระหวาง 15-65 ปบริบูรณ สุขภาพแข็งแรง ไมมีสวนใดสวนหนึ่งพิการหรือวิกลจริต ณ วันที่กรมธรรมมีผลบังคับ (หรือเปนไปตามเงื่อนไขที่บริษัทจัดการกําหนด)

เปนบุคคลที่บริษัทประกันถือวามีสุขภาพสมบูรณแข็งแรง โดยสิทธิความคุมครองจะมีผลเมื่อไดรับการอนุมัติ การรับประกันภัยจากบริษัทประกันภัย

ไมคุมครองโรคเรื้อรังที่เปนมากอนการทําประกัน

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติ และเงื่อนไขของผูมีสิทธิเอาประกันภัยตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงและรักษาผลประโยชนของผูถือหนวยลงทุนเปน

สําคัญ รวมถึงรักษาผลประโยชนของกองทุนรวม โดยจะไมถือวาเปนการดําเนินการที่ผิดไปจากรายละเอียดโครงการ และถือวาไดรับมติจากผูถือหนวยลงทุนแลว โดยบริษัทจัดการ

จะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนาไมนอยกวา 7 วัน โดยจะเปดเผยในเว็บไซตของบริษัทจัดการ

2. ความคุมครอง

ในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนเปนผูมีสิทธิเอาประกันภัย ผูถือหนวยลงทุนจะไดรับความคุมครองนับตั้งแตวันที่กรมธรรมประกันภัยมี ผลบังคับ หรือนับตั้งแตวันที่ไดรับการอนุมัติการรับ

ประกันภัยจากบริษัทประกันภัย และสิ้นสุดความคุมครอง ในกรณี ใดกรณีหนึ่ง ดังตอไปนี้

เมื่อกรมธรรมสิ้นสุดผลบังคับ

เมื่อผูถือหนวยลงทุนพนสภาพการเปนผูถือหนวยลงทุนของกองทุน

เมื่อผูถือหนวยลงทุนเสียชีวิต

เมื่อผูถือหนวยลงทุนมีอายุเกินกวาอายุสูงสุดที่กําหนดไวขางตน

เมื่อผูถือหนวยลงทุนมีจํานวนเงินลงทุนไมเปนไปเกณฑที่กําหนดในหนังสือชี้ชวน

เมื่อผูถือหนวยลงทุนขาดคุณสมบัติขอใดขอหนึ่งของคุณสมบัติของผูมีสิทธิเอาประกันภัยตามขอ 1

ทั้งนี้ การสิ้นสุดความคุมครอง ใหเปนไปตามเงื่อนไขตามปกรมธรรมหรือตามรอบระยะเวลาที่บริษัทประกันกําหนด

3. ผูถือหนวยลงทุนที่มีสิทธิเอาประกันภัยจะไดรับความคุมครองดานประกันสุขภาพและอุบัติเหตุกลุมโดยมีรายละเอียดเงื่อนไขและความคุมครองตามกรมธรรมประกันภัยกําหนด

4. ผูถือหนวยลงทุนจะตองยินยอมเปดเผยขอมูลสวนบุคคล อาทิเชน ชื่อ-นามสกุล ที่อยู ขอมูลดานสุขภาพ ของผูถือหนวยลงทุน หรือขอมูลอื่นใดที่เปนตามที่บริษัทประกันกําหนด ทั้งนี้

หากบริษัทจัดการไมไดรับการเปดเผยขอมูลใดๆ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธการไดรับความคุมครองตามกรมธรรมประกันชีวิตและสุขภาพดังกลาว

สิทธิประโยชนของผูถือหนวยลงทุนที่ไดรับตามกรมธรรมดังกลาว กองทุนไดจัดใหมีความคุมครองดานประกันสุขภาพและอุบัติเหตุกลุมสําหรับผูถือหนวยลงทุนเพื่อเปนประโยชนใน

ดานการเสริมสรางความมั่นคงของชีวิตและสุขภาพ ทั้งนี้ เมื่อใดก็ตาม หลังจากที่กองทุนมีอายุครบ 1 ป นับจากวันที่จดทะเบียนกองทรัพยสินเปนกองทุนรวม หากบริษัทจัดการเห็นวา

จะไมเกิดประโยชนโดยรวมตอผูลงทุน หรือมีผลกระทบตอกองทุนรวมในอนาคต หรือคาธรรมเนียมหรือคาใชจายในการชําระเบี้ยประกันเพิ่มสูงขึ้นมากจนสงผลกระทบตอกองทุน

อยางมีนัยสําคัญ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง หรือเพิ่มเติมเงื่อนไขของสิทธิประโยชนความคุมครอง เงื่อนไขกรมธรรม บริษัทประกันภัย หรือเงื่อนไขใด

ตามหลักเกณฑที่กฎหมายกําหนด รวมถึงยกเลิกสิทธิประโยชนความคุมครองดานสุขภาพและอุบัติเหตุโดยถือวาไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนแลว หรือพิจารณายกเลิก

กองทุน โดยบริษัทจัดการจะแจงให    ผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนาไมนอยกวา 30 วัน โดยในชวงเวลาดังกลาวจะครอบคลุมระยะเวลาการเปดรับคําสั่งซื้อคืนหนวยลงทุนอยางนอย 1

ครั้ง และในการรับซื้อคืนในชวงเวลาดังกลาว บริษัทจัดการจะเปดใหผูถือหนวยลงทุนสามารถขายคืนหนวยลงทุนโดยไมคิดคาธรรมเนียมการรับซื้อคืนหนวยลงทุน (Exit without fee)

เง ื ่อนไขวันเริ ่มความคุ มครอง

วันเริ่มความคุมครอง หมายถึง วันที่กรมธรรมประกันภัยมีผลบังคับ และวันที่บริษัทประกันภัยอนุมัติใหความคุมครองหรือเปลี่ยนแปลงแผนความคุมครอง ใหกับผูถือหนวยลงทุน

เงื่อนไขวันเริ่มความคุมครอง

หากซื้อภายในวันที่ 21 กอนเวลา 15.30 น. ของเดือนนั้นๆ วันไดรับสิทธิ์ความคุมครอง คือ วันที่ 1 ของเดือนถัดจากเดือนที่ลงทุน เชน ซื้อหนวยลงทุนวันที่ 18 สิงหาคม 2563

วันที่ไดรับสิทธิ์ความคุมครอง คือ วันที่ 1 ของเดือนถัดจากเดือนที่ลงทุน (วันที่ 1 กันยายน 2563)

หากซื้อหลังจากวันที่ 21 วันไดรับสิทธิ์ความคุมครอง คือ วันที่ 1 ของเดือนนับถัดจากเดือนที่ลงทุนไปอีก 2 เดือน เชน ซื้อหนวยลงทุนวันที่ 25 สิงหาคม 2563 วันไดรับสิทธิ์

ความคุมครอง คือ วันที่ 1 ของเดือนนับถัดจากเดือนที่ลงทุนไป อีก 2 เดือน (วันที่ 1 ตุลาคม 2563)

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงวันเริ่มความคุมครอง โดยจะไมถือวาเปนการดําเนินการที่ผิดไปจากรายละเอียดโครงการ และถือวาไดรับมติจากผูถือ

หนวยลงทุนแลว โดยบริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนาไมนอยกวา 7 วัน โดยจะเปดเผยในเว็บไซตของบริษัทจัดการ เวนแตกรณีที่เกิดจากปจจัยที่ควบคุมไมได

หรือกรณีจําเปนและสมควร บริษัทจัดการจะแจงการเปลี่ยนแปลงดังกลาวโดยทันที

ระยะเวลาความคุมครอง คือ วันที่กรมธรรมประกันภัยมีผลบังคับ หรือวันเริ่มความคุมครองแลวแตกรณี ถึงวันสิ้นสุดความคุมครองซึ่งจะไมเกินวันที่กรมธรรมยังใหความคุมครองอยู

คําถามคําตอบ

Q : ใครเปนผูรับประกันภัยใหกับ กองทุนเปดกรุงไทย ยกกําลังสุข(ภาพ) ในปจจุบัน

A : บริษัท ทิพยประกันภัย จํากัด (มหาชน)

Q : ใครจะไดรับความคุมครองประกันสุขภาพและอุบัติเหตุกลุมบาง

A : ผูมีสิทธิไดรับความคุมครองประกันสุขภาพและอุบัติเหตุกลุม คือ

เปนบุคคลธรรมดา

เปนผูถือหนวยลงทุนที่อยูในทะเบียนรายชื่อผูถือหนวยลงทุนโดยมีมูลคาเงินลงทุนตั้งแต 50,000 บาทขึ้นไป หรือ จํานวนอื่นใดที่บริษัทจัดการจะเปลี่ยนแปลงในอนาคต โดย

บริษัทจัดการจะพิจารณามูลคาเงินลงทุนตามเลขที่บัตรประชาชนของผูถือหนวยลงทุน

ตองมีอายุระหวาง 15-65 ปบริบูรณ สุขภาพแข็งแรง ไมมีสวนใดสวนหนึ่งพิการหรือวิกลจริต ณ วันที่กรมธรรมมีผลบังคับ (หรือเปนไปตามเงื่อนไขที่บริษัทจัดการกําหนด)

เปนบุคคลที่บริษัทประกันภัยถือวามีสุขภาพสมบูรณแข็งแรง โดยสิทธิความคุมครองจะมีผลเมื่อไดรับการอนุมัติ การรับประกันภัยจากบริษัทประกันภัย

ไมคุมครองโรคเรื้อรังที่เปนมากอนการทําประกันภัย

กรณีบริษัทประกันภัยไมอนุมัติการรับประกันภัยให ผูถือหนวยลงทุนจะไมไดรับทั้งแผนประกันสุขภาพและอุบัติเหตุกลุม

หมายเหตุ: กรณีบริษัทประกันภัยไมอนุมัติการรับประกันภัย และผูถือหนวยลงทุนไมประสงคจะลงทุนในกองทุน ผูถือหนวยลงทุนสามารถทํารายการขายคืนไดตามรอบการขายคืน

หนวยลงทุนที่กําหนดไว โดยผูถือหนวยลงทุนจะไดรับมูลคาหนวยลงทุน (NAV) ตามราคาขายคืน ณ วันที่ทํารายการ

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติ และเงื่อนไขของผูมีสิทธิเอาประกันภัยตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงและรักษาผลประโยชนของผูถือหนวยลงทุนเปน

สําคัญ รวมถึงรักษาผลประโยชนของกองทุนรวม โดยจะไมถือวาเปนการดําเนินการที่ผิดไปจากรายละเอียดโครงการ และถือวาไดรับมติจากผูถือหนวยลงทุนแลว โดยบริษัทจัดการ

จะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนาไมนอยกวา 7 วัน โดยจะเปดเผยในเว็บไซตของบริษัทจัดการ

Q : ผูถือหนวยลงทุนจะไดรับความคุมครองเมื่อไร

A : ผูถือหนวยลงทุนจะไดรับความคุมครองประกันสุขภาพและอุบัติเหตุกลุมตามกรณีดังตอไปนี้ กรณีซื้อหนวยลงทุน ณ วัน IPO และมูลคาเงินลงทุนเปนไปตามเงื่อนไขที่กําหนด จะได

รับความคุมครองตั้งแตวันที่ 1 ของ เดือนถัดจากเดือนที่จดทะเบียนกองทุนเปนตนไป ตัวอยางวันที่เริ่มสิทธิความคุมครอง 

ตัวอยาง

กรณีที ่ซื ้อหนวยลงทุนชวง IPO

กรณีที ่ซื ้อหนวยลงทุนภายหลัง IPO ผูถือหนวยสามารถซื้อ/ สับเปลี่ยนเขาไดทุกวันทําการ - กรณีผูถือหนวยลงทุนทํารายการซื้อภายในวันที่ 21 กอนเวลา 15.30 น. ของเดือนนั้น ๆ

วันไดรับสิทธิคุมครอง คือ วันที่ 1 ของเดือนถัดจากเดือนที่ลงทุน

กรณีผูถือหนวยลงทุนทํารายการซื้อภายหลังวันที่ 21 ของเดือนนั้น ๆ วันไดรับสิทธิคุมครอง คือ วันที่ 1 ของ 2 เดือนถัดจากเดือนที่ลงทุน

กรณีการสิ ้นสุดความคุ มครอง จะเกิดขึ้น ณ วันที่ไดรับการยืนยันจากกองทุนเปดกรุงไทย ยกกําลังสุข(ภาพ) ในกรณีผูถือหนวยลงทุนขายคืนหนวยลงทุนทั้งหมด หรือมูลคาเงินลงทุน

คงเหลือตํ่ากวา 50,000 บาท* (มูลคาเงินลงทุนคงเหลือ หมายถึง มูลคาเงินลงทุนพิจารณาจากตนทุนสะสมของเงินลงทุนของผูถือหนวยลงทุน เมื่อรวมกันแลวแลวตองไมตํ่ากวา

50,000 บาท โดยไมคํานึงถึงผลกําไรหรือขาดทุนของมูลคา NAV ที่เปลี่ยนแปลงไป)  การไดรับความคุมครองตามสิทธิประโยชนจะกระทําไดจนถึงวันสุดทายของเดือนที่มีการขายคืน

หนวยลงทุน ดังนั้น วันสิ้นสุดความคุมครองจะเปนวันแรกของเดือนถัดไป ตั้งแตเวลา 0.00 น. ตามรอบระยะเวลาที่บริษัทประกันภัยกําหนด หรือการสิ้นสุดขอตกลงการคุมครองประกัน

สุขภาพและอุบัติเหตุกลุม ระหวาง กองทุนเปดกรุงไทย ยกกําลังสุข(ภาพ) กับบริษัทประกันภัย

มูลคาเงินลงทุนคงเหลือ = มูลคาเงินที่ผูถือหนวยซื้อ/สับเปลี่ยนเขากองทุน – มูลคาเงินที่ผูถือหนวยขาย/สับเปลี่ยนออกจากกองทุน

Q : ผูถือหนวยลงทุนจะไดรับความคุมครองประกันสุขภาพและอุบัติเหตุกลุมเปนจํานวนเงินเทาไหร

A: ความคุมครองสุขภาพที่ผูถือหนวยลงทุนจะไดรับ คือ ความคุมครองคารักษาพยาบาลตามแผนความคุมครอง ซึ่งมีทั้งหมด 6 แผน แผนประกันสุขภาพ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผูถือหนวยลงทุนจะตองลงทุนตั้งแต 50,000 บาทขึ้นไป โดยมูลคาเงินลงทุนที่ผูถือหนวยลงทุนจะไดรับความคุมครองตามแผนการลงทุนในแตละแผนนั้น จะพิจารณาจากตนทุนสะสม

ของเงินลงทุนของผูถือหนวยลงทุน แตเมื่อรวมกันแลวตองไมตํ่ากวา 50,000 บาท โดยไมคํานึงถึงผลกําไรหรือขาดทุนของมูลคา NAV ที่เปลี่ยนแปลงไป 

ตัวอยาง  (ขยายความ)

นาย ก. ลงทุนในกองทุนเปดกรุงไทย ยกกําลังสุข(ภาพ) ครั้งแรก 100,000 บาท

- นาย ก. จะไดรับความคุมครองในแผนที่ 1

- ตอมา นาย ก. ลงทุนเพิ่ม 1,000,000 บาท ความคุมครองจะเปลี่ยนจากแผนที่ 1 เปนแผนที่ 3

ทั้งนี้ ความคุมครองตามทั้ง 6 แผน จะคํานวณจากจํานวนเงินลงทุนที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง

กรณีที่ผูถือหนวยมีมูลคาเงินลงทุนตั้งแต 50,000 บาท ขึ้นไป แตไมไดรับการอนุมัติใหเอาประกันได ผูถือหนวยลงทุนจะไมไดรับแผนความคุมครองประกันสุขภาพและอุบัติเหตุกลุม

ใดๆ เลย

หมายเหตุ: กรณีบริษัทประกันภัยไมอนุมัติการรับประกันภัย และผูถือหนวยลงทุนไมประสงคจะลงทุนในกองทุนเปดกรุงไทย ยกกําลังสุข(ภาพ) ผูถือหนวยลงทุนสามารถทํารายการขาย

คืนไดตามรอบการขายคืนหนวยลงทุนที่กําหนดไว โดยผูถือหนวยลงทุนจะไดรับมูลคาหนวยลงทุน (NAV) ตามราคาขายคืน ณ วันที่ทํารายการ

ตัวอยางวิธ ีพิจารณาแผนความคุ มครองกรมธรรมที ่ผ ู ถ ือหนวยลงทุนจะไดร ับ

แผนความคุ มครองกรมธรรมที ่ผ ู ถ ือหนวยลงทุนจะไดร ับตองสอดคลองกับตนทุนสะสมของมูลคาเง ินลงทุนคงเหลือ

ตัวอยางที ่1

การไดรับผลประโยชนวาจะไดรับสิทธิ์ตามแผนไหน จะพิจารณาจากมูลคาเงินลงทุนคงเหลือ (ไมนับรวมผลกําไรขาดทุนของ NAV ที่เปลี่ยนแปลงไป) ของการลงทุนที่ผานมา ดังนั้น ผูถือ

หนวยลงทุนจะยังคงไดรับผลประโยชนตามแผนการลงทุน แมวามูลคา NAV ตอหนวย จะลดลงจนทําใหมูลคาทรัพยสินรวมลดลงไปตํ่ากวายอดที่ลงทุนมา แตจะถือวามูลคาเงินลงทุนยัง

คงเปนไปตามที่กําหนดก็จะยังคงไดรับผลประโยชนอยู

* มูลคาเงินลงทุนคงเหลือ = มูลคาเงินที่ผูถือหนวยซื้อ/สับเปลี่ยนเขากองทุน – มูลคาเงินที่ผูถือหนวยขาย/สับเปลี่ยนออกจากกองทุน โดยพิจารณาจากยอดสั่งซื้อหรือขายคืนตาม

ตารางดังนั ้น ตามตารางดังกลาวขางตน จากการทํารายการครั้งที่ 4 ผูถือหนวยลงทุนจะไดรับแผนประกันสุขภาพในแผนที ่ 1

ตัวอยางที ่2

กรณีที่ผูถือหนวยลงทุนมีการไถถอนหนวยลงทุน (ขายหรือสับเปลี่ยนออก) จนเปนเหตุใหมูลคาเงินลงทุนคงเหลือลดลงตํ่ากวา 50,000 บาท ซึ่งเปนไปตามที่กําหนดไวในโครงการ

บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื้อคืนหนวยลงทุนที่เหลืออยูทั้งหมดของผูถือหนวยลงทุน ในคราวเดียวกัน

* มูลคาเงินลงทุนคงเหลือ = มูลคาเงินที่ผูถือหนวยซื้อ/สับเปลี่ยนเขากองทุน – มูลคาเงินที่ผูถือหนวยขาย/สับเปลี่ยนออกจากกองทุน โดยพิจารณาจากยอดสั่งซื้อหรือขายคืนตามตาราง 

ดังนั ้น ตามตารางดังกลาวขางตน จากการทํารายการครงที่ 2 เมื่อมูลคาเงินลงทุนคงเหลือจากการขายคืนตํ่ากวา 50,000 บาท บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื้อคืนหนวยลงทุนที่เหลือ

อยูทั้งจํานวนของผูถือหนวยลงทุนไปในคราวเดียวกัน

ตัวอยางที ่3

การปรับแผนการลงทุนตามมูลคาเงินลงทุน เมื่อมีการสั่งซื้อ หรือ ขายคืน ตามรอบการลงทุนในแตละครั้ง 

* มูลคาเงินลงทุนคงเหลือ = มูลคาเงินที่ผูถือหนวยซื้อ/สับเปลี่ยนเขากองทุน – มูลคาเงินที่ผูถือหนวยขาย/สับเปลี่ยนออกจากกองทุน โดยพิจารณาจากยอดสั่งซื้อหรือขายคืนตามตาราง

ดังนั ้น ตามตารางดังกลาวขางตน จากการทํารายการขายคืนในครั้งที่ 4 ผูถือหนวยลงทุนจะถูกปรับลดแผนประกันสุขภาพเปนแผนที ่  3

ตัวอยางที ่ 4

การปรับแผนการลงทุนตามมูลคาเงินลงทุน เมื่อมีการสั่งซื้อ หรือ ขายคืน ตามรอบการลงทุนในแตละครั้ง

มูลคาเงินลงทุนคงเหลือ = มูลคาเงินที่ผูถือหนวยซื้อ/สับเปลี่ยนเขากองทุน – มูลคาเงินที่ผูถือหนวยขาย/สับเปลี่ยนออกจากกองทุน โดยพิจารณาจากยอดสั่งซื้อหรือขายคืนตามตาราง

ดังนั ้น ตามตารางดังกลาวขางตน จากการทํารายการขายคืนในครั้งที่ 2 ผูถือหนวยลงทุนจะถูกปรับลดแผนประกันสุขภาพเปนแผนที ่ 1

Q : ผูถือหนวยลงทุนสามารถเปลี่ยนแปลงแผนความคุมครองประกันสุขภาพและอุบัติเหตุกลุมไดหรือไม

A : ผูถือหนวยลงทุนสามารถเปลี่ยนแปลงแผนความคุมครองไดตามมูลคาเงินลงทุนที่เปลี่ยนแปลงไป

- ในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนซื้อหนวยลงทุนหรือขายหนวยลงทุน บริษัทจัดการจะแจงขอมูลของผูถือหนวยลงทุนไปยังบริษัทประกันภัยเพื่อดําเนินการปรับปรุงแผนความคุมครอง

สุขภาพของผูถือหนวยลงทุนตามรอบระยะเวลาที่บริษัทจัดการกําหนด เชน ตั้งแตวันที่ 1 ของเดือนถัดไป

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงวันเริ่มความคุมครอง โดยจะไมถือวาเปนการดําเนินการที่ผิดไปจากรายละเอียดโครงการ และถือวาไดรับมติจากผูถือ

หนวยลงทุนแลว โดยบริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนาไมนอยกวา 7 วัน โดยจะเปดเผยในเว็บไซตของบริษัทจัดการ เวนแตกรณีที่เกิดจากปจจัยที่ควบคุมไมได

หรือกรณีจําเปนและสมควร บริษัทจัดการจะแจงการเปลี่ยนแปลงดังกลาวโดยทันที

- หากกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนซื้อหรือสับเปลี่ยนเขากองทุนฯ ซึ่งเปนไปตามเกณฑทําใหมีการปรับแผนที่ไดรับความคุมครองเพิ่มขึ้น      ผูถือหนวยลงทุนจะไดรับความคุมครองในแผนที่

สูงกวาเมื่อบริษัทประกันภัยไดอนุมัติรับประกันภัย โดยมีเงื่อนไขความคุมครองตามที่บริษัทประกันภัยกําหนด

- กรณีผูถือหนวยลงทุนสิ้นสุดสมาชิกภาพและกลับเขามาใหม ผูถือหนวยลงทุนจะไดรับความคุมครองเมื่อบริษัทประกันภัยไดอนุมัติใหเอาประกันภัยได

ทั้งนี้ ผูถือหนวยลงทุนที่ซื้อหรือสับเปลี่ยนเขากองทุนฯ และไดรับแผนความคุมครองที่สูงขึ้น ผูถือหนวยลงทุนจะไดรับความคุมครองตามแผนใหม เมื่อบริษัทประกันภัยไดอนุมัติรับ

ประกันภัย โดยมีเงื่อนไขความคุมครองตามที่บริษัทประกันภัยกําหนด

กรณีที่ผูถือหนวยลงทุนมีความคุมครองเดิมอยูแลว จะไมมีเงื่อนไขระยะเวลารอคอยดังกลาว

Q : ผูถือหนวยลงทุนที่ขายคืนหนวยลงทุนไปแลว สามารถกลับมาซื้อหนวยลงทุนอีกไดหรือไม ความคุมครองจะเปนอยางไร

A : กรณีที่ผูถือหนวยลงทุนเคยไดรับความคุมครองภายใตกรมธรรมเดิม เมื่อกลับมาถือกองทุนและไดรับความคุมครองอีกครั้ง บริษัท ฯ ไมนําเงื่อนไข (Pre-existing) มาปฏิเสธการ

จายคาสินไหมทดแทน

Q : แผนความคุมครองที่ผูถือหนวยลงทุนจะไดรับคํานวณอยางไร ในกรณีที่มีบัญชีผูถือหนวยลงทุนหลายบัญชี หรือถือหนวยลงทุนของตัวแทนสนับสนุนฯที่แตกตางกัน

A : การคํานวณวงเงินคุมครองจะพิจารณาหนวยลงทุนตามเลขที่บัตรประชาชนของผูถือหนวยลงทุน เชน กรณีที่ผูถือหนวยลงทุนมีการลงทุนในกองทุนเปดกรุงไทย ยกกําลังสุข(ภาพ)

มากกวา 1 เลขที่ผูถือหนวยลงทุน หรือถือหนวยลงทุนของตัวแทนสนับสนุนฯที่แตกตางกัน บริษัทประกันจะนับมูลคาเงินลงทุน เพื่อจะนํามาคิดแผนประกันตามหมายเลขบัตรประชาชน

นั้นๆ ยกตัวอยางเชน

นาย ก. ลงทุนในกองทุนเปดกรุงไทย ยกกําลังสุข(ภาพ) เลขที่ผูถือหนวยลงทุน 5888 จากตัวแทนสนับสนุนฯ A สาขา A จํานวน 500,000 บาท

นาย ก. ลงทุนในกองทุนเปดกรุงไทย ยกกําลังสุข(ภาพ) เลขที่ผูถือหนวยลงทุน 5999 จากตัวแทนสนับสนุนฯ A สาขา B จํานวน 1,000,000 บาท

นาก ก. ลงทุนในกองทุนเปดกรุงไทย ยกกําลังสุข(ภาพ) เลขที่ผูถือหนวยลงทุน 1234 จากตัวแทนสนับสนุนฯ B จํานวน 3,500,000 บาท

บริษัทประกันจะใหความคุมครองนาย ก. ตามแผน 5 ซึ่งคํานวณจากจํานวนเงินลงทุนรวม = 500,000+1,000,000 +3,500,000 = 5,000,000 บาท

แตหากในอนาคต นาย ก. ซื้อหนวยลงทุนเพิ่มอีก 10 ลานบาท รวมเปน 15 ลานบาท นาย ก. จะไดรับสิทธิ์ความคุมครองแผนสูงสุดคือ แผน 6 เทานั้น

กรณีผูถือหนวยลงทุนหลายบัญชี หรือถือหนวยลงทุนของตัวแทนสนับสนุนฯที่แตกตางกัน และมีขอมูลสวนตัวที่ไมตรงกัน เชน ชื่อ-นามสกุล (กรณีมีการเปลี่ยนแปลง) ที่อยูที่ติดตอได

เปนตน บริษัทจัดการจะดําเนินการสงใหกับบริษัทประกัน โดยพิจารณาตามเงื่อนไขดังนี้

1. 1. พิจารณาจากยอดเงินลงทุนสูงสุด

2. 2. หากมียอดเงินลงทุนเทากัน จะพิจารณาจากวันที ่ผ ู ถ ือหนวยลงทุนในกองทุนเปดกรุงไทย ยกกําลังสุข(ภาพ) โดยจะใชขอมูลจากตัวแทนสนับสนุนฯ หรือสาขา

แรกที ่ผ ู ถ ือหนวยลงทุนทํารายการ

3. 3. หากมียอดเงินลงทุนเทากัน และลงทุนกับตัวแทนสนับสนุนฯ ในวันเดียวกัน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการติดตอผูถือหนวย เพื่อสอบถามขอมูลสําหรับใชในการสงให

บริษัทประกันภัย

4. หรือตามดุลยพินิจที่บริษัทจัดการกําหนด

Q: หากเปดบัญชีเพื่อ.../และหรือ...ใครจะเปนผูไดรับความคุมครองประกันสุขภาพและอุบัติเหตุกลุม

A: กรณีผูถือหนวยลงทุนเปดบัญชีในลักษณะบัญชีเพื่อ.../ และหรือ... จะนับจํานวนเงินคุมครองจากเลขที่บัตรประชาชน ของชื่อบุคคลแรกในคําขอเปดบัญชีกองทุน เชน

- บัญชี นาย ก. เพื่อ ด.ช. ข

- บัญชี นาย ก. และ/หรือนาง ข.

จะนับความคุ มครองที ่ช ื ่อบุคคลแรก คือ นาย ก. เปนตน

Q: กรณีผูถือหนวยลงทุนโอนหนวยลงทุน ผูถือหนวยลงทุนเดิมยังจะไดรับความคุมครองตามแผนประกันสุขภาพและอุบัติเหตุกลุมหรือไม

A: ผูถือหนวยลงทุนเดิมยังคงไดรับความคุมครองตามแผนประกันสุขภาพและอุบัติเหตุกลุมเดิม และจะสิ้นสุดความคุมครองเมื่อถึงรอบที่บริษัทจัดการแจงขอมูลของผูหนวยลงทุนไปยัง

บริษัทประกันภัยเพื่อดําเนินการปรับปรุงแผนความคุมครองสุขภาพของผูถือหนวยลงทุนตามรอบที่กําหนด โดยความคุมครองดังกลาวจะไมถูกโอนไปใหผูถือหนวยลงทุนที่รับโอน

หนวยลงทุนแทน ตัวอยางเชน

Q: กรณีนาย ก. โอนหนวยลงทุนใหนาย ข. แลวนาย ข. ไดซื้อหนวยลงทุนเพิ่มเติม จะไดรับความคุมครองอยางไร

A: นาย ก. จะไมไดรับความคุมครองตามแผนประกันสุขภาพและอุบัติเหตุกลุมเดิม โดยนาย ก. จะถูกตัดสิทธิประกันตามรอบ แตหาก นาย ก. ยังเหลือมูลคาเงินลงทุนเปนไปตามแผน

ความคุมครอง นาย ก. จะยังคงไดรับความคุมครองตามเงื่อนไขที่กําหนด โดยคิดจากมูลคาเงินลงทุนสวนที่เหลือ และในสวนที่โอนใหนาย ข. แผนความคุมครองประกันสุขภาพและ

อุบัติเหตุกลุม นาย ข. จะไดตาม มูลคาเงินลงทุนที่ถูกโอนมา หากนาย ข. ไดซื้อหนวยลงทุนเพิ่ม นาย ข. ไดรับรับความคุมครอง ตามมูลคาเงินลงทุนที่โอนมารวมกับเงินลงุทนที่ นาย ข.

ซื้อเพิ่มเติม ตามเงื่อนไขหลักเกณฑที่จะไดรับความคุมครองตามที่บริษัทจัดการกําหนดจัดการกําหนด

Q: กรณีผูถือหนวยลงทุนตองการใชสิทธิตามที่ไดรับความคุมครองตามแผนประกันสุขภาพและอุบัติเหตุกลุมตองทําอยางไร

A: ผูถือหนวยลงทุนสามารถใชสิทธิตามที่ไดรับความคุมครองตามแผนประกันสุขภาพและอุบัติเหตุกลุมได โดยปฏิบัติดังนี้

กรณีใชบัตรประกันสุขภาพ กับสถานพยาบาลในสัญญาของบริษัท ทิพยประกันภัย จํากัด (มหาชน)

·         แสดงบัตรประกันสุขภาพคูกับบัตรประชาชน หรือใบขับขี่ หรือบัตรที่ทางราชการออกให แกเจาหนาที่ของสถานพยาบาลในโครงการทุกครั้งที่ทานเขารับการรักษา

พยาบาล

·         การรักษาพยาบาลกรณีผูปวยนอก (OPD) ที่ไมใชขอยกเวน สถานพยาบาลจะใหสิทธิแกทานทันที

·         กรณีผูปวยใน (IPD) เจาหนาที่โรงพยาบาลจะประสานงานมายังบริษัท ทิพยประกันภัย จํากัด (มหาชน)  เพื่อใหบริการผูเอาประกันภัยตลอด 24 ชั ่วโมง

กรณีสอบถามขอมูลเพิ่มเติม กรุณาติดตอไดที่เบอร Hotline ที่ปรากฎบนบัตร ตลอด 24 ชั ่วโมง

กรณีสํารองจายคารักษาพยาบาล

ผูเอาประกันภัย สามารถเขารับการรักษาในโรงพยาบาลที่เปนคูสัญญากับบริษัท ทิพยประกันภัย จํากัด (มหาชน) จากการแสดงบัตรประกันภัย โดยคารักษาพยาบาลที่เกิน

สิทธิ์ โรงพยาบาลจะเรียกเก็บจากผูเอาประกันภัยทันที

หากผูเอาประกันภัย สํารองจายคารักษาพยาบาลแลว ใหนําหลักฐานใบเสร็จ ใบรับรองแพทยฉบับจริง พรอมสําเนาบัตรประกันสุขภาพ โดยสงไปรษณียลงทะเบียน ระบุ

ถึง

ฝายสินไหมประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุสวนบุคคล บริษัท ทิพยประกันภัย จํากัด (มหาชน) ที่อยู เลขที่ 1115 ถนนพระราม 3 แขวงชองนนทรี เขตยานนาวา กทม. 10120โทร

: 1736 ตอ 2414, 2081, 1905, 4190 , 1970, 1907, 4192 และ 4191

ทั้งนี้ บริษัท ทิพยประกันภัย จํากัด (มหาชน) จะไมคุมครองคารักษาพยาบาลหรือความเสียหายที่เกิดจากการบาดเจ็บ หรือเจ็บปวย จากโรคที่เปนมากอนการเอาประกันภัยอันได

ครอบคลุมถึงโรคเรื้อรัง การเจ็บปวย (รวมถึงสภาวะแทรกซอน) หรือการบาดเจ็บที่ยังมิไดรักษากอนวันที่ผูลงทุนจะไดรับความคุมครอง รวมถึงขอยกเวนภายใตกรมธรรมนี้ ใน

กรณีที่ปรากฎภายหลังวาผูลงทุนแจงขอมูลไมครบถวน และ/หรือปกปดขอความจริง และ/หรือแถลงความเท็จ บริษัทประกันชีวิต และบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกรอง

คาใชจายคืนจากผูลงทุนไปยื่นที่บริษัททิพยประกันภัย เพื่อแจงเรียกรองคาสินไหมทดแทนกับบริษัทฯ

เมื่อบริษัท ทิพยประกันภัย จํากัด (มหาชน)  พิจารณาคาสินไหมทดแทนแลว จะนําสงเช็คคาสินไหม หรือโอนเงินเขาบัญชีผูเอาประกันภัยโดยตรง

ขั ้นตอนการใชสิทธิ ์โรงพยาบาล

ผูเอาประกันภัยแสดงบัตรประกันภัย, ภาพถายบัตรประกันภัย, ภาพบัตรประกันภัยจาก application หรือ บัตรพนักงาน พรอมบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรอื่นๆ ที่ทาง

ราชการออกให กอนรับการรักษาพยาบาลที่สถานพยาบาลในเครือขายทุกครั้ง กรณีผูเอาประกันภัยเปนเด็กอายุตํ่ากวา 7 ปบริบูรณ ใหแสดงบัตรที่ทางราชการออกใหของผูปกครอง

กรณีผูเอาประกันภัยไมมีบัตรประกันภัย ลืมนําบัตรประกันภัยมา หรือบัตรประกันภัยสูญหาย แตมีขอมูลความคุมครองในระบบ บริษัทฯ สามารถยืนยันสิทธิ์ความคุมครองได

จาก ชื่อ-นามสกุล และ เลขที่บัตรประจําตัวประชาชนของผูเอาประกันภัย หากไมพบขอมูล โรงพยาบาลสามารถติดตอ Hotline 02-660-1221 ไดตลอด 24 ชั่วโมง

การรักษาพยาบาลกรณีผูปวยนอก (OPD) ที่ไมใชขอยกเวน สถานพยาบาลจะใหสิทธิแกทานทันที กรณีผูปวยใน (IPD) เจาหนาที่โรงพยาบาลจะประสานงานมายังบริษัทฯ เพื่อ

ใหบริการผูเอาประกันภัยทุกวัน

ภายหลังการรักษาพยาบาลเสร็จสิ้น ไมตองเสียคาใชจายใดๆ หากคารักษาพยาบาลไมเกินวงเงินความคุมครอง แตหากมีสวนเกินสิทธิ์ความคุมครอง หรือที่เปนขอยกเวนความ

คุมครอง สถานพยาบาลจะแจงใหผูเอาประกันภัยทราบ เพื่อจายสวนเกินสิทธิ์นั้นทันที

** หากมีขอสงสัยประการใด สามารถติดตอ Hotline 02-660-1221 ไดตลอด 24 ชั่วโมง **

- กรณีผูถือหนวยลงทุนเปนผูชําระเงิน/สํารองคารักษาพยาบาลไปกอน ผูถือหนวยลงทุนสามารถนําใบเสร็จรับเงินใบรับรองแพทยตัวจริง พรอมสําเนาบัตรประกันสุขภาพ เพื่อดําเนิน

การเบิกคารักษาฯจากบริษัทประกัน โดยสามารถสงเอกสารการเบิกคารักษาพยาบาล ทางไปรษณียลงทะเบียน

ถึง ฝายสินไหมประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุสวนบุคคล

บริษัท ทิพยประกันภัย จํากัด (มหาชน) ที่อยู เลขที่ 1115 ถนนพระราม 3 แขวงชองนนทรี เขตยานนาวา กทม. 10120

โทร : 1736 ตอ 2414, 2081, 1905, 4190 , 1970, 1907, 4192 และ 4191

TIP Flash Claim

สินไหมประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุสวนบุคคล : โทร. 02-239-2840 (ในเวลาทําการ 8.30 - 16.30 น.)

Email: claim_ah@dhipaya.co.th

ฝายสินไหมประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุสวนบุคคล ชั้น 15 เลขที่ 1115 ถนนพระราม 3 แขวงชองนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

Hotline คารักษาพยาบาลสุขภาพและอุบัติเหตุ (บัตรประกัน) 24 ชั่วโมง : ระบุในบัตรประกัน

- ผูถือหนวยลงทุนสามารถติดตอสอบถามแผนคุมครองสุขภาพไดที่

บริษัท ทิพยประกันภัย จํากัด (มหาชน) ศูนยบริการลูกคา 1736 กด 4279 และ 2946 

- การรับประโยชนสินไหมทดแทนในกรณีผูถือหนวยลงทุนเสียชีวิต ผูรับประโยชนสามารถสงเอกสารประกอบการเรียกรองคาสินไหมทดแทนกับทางบริษัทประกันไดโดยตรง และ

บริษัทประกันจะดําเนินการพิจารณาและดําเนินการทําเช็คสั่งจายหรือโอนเงินใหแก ผูรับประโยชนภายใน 7 วันนับตั้งแตวันที่บริษัทประกันไดรับคําเรียกรองพรอมทั้งเอกสารประกอบ

การพิจารณาการจายครบถวนสมบูรณแลว และกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยวา การเรียกรองเพื่อใหบริษัทชดใชตามกรมธรรมประกันภัยกลุมดังกลาว ไมเปนไปตามขอตกลงคุมครอง

ในกรมธรรมประกันภัยดังกลาว ระยะเวลาที่กําหนดไวอาจขยายออกไปไดตามความจําเปน แตทั้งนี้จะไมเกิน 90 วัน นับตั้งแตวันที่บริษัทไดรับเอกสารครบถวนแลว โดยทางบริษัท

ประกันจะนําสงเช็คหรือโอนเงินดังกลาวใหแกผูรับประโยชนโดยตรง

 Q : ชองทางที่ผูถือหนวยลงทุนสามารถสอบถามขอมูลเกี่ยวกับประกันสุขภาพและอุบัติเหตุกลุม

A : ผูถือหนวยลงทุนสามารถติดตอกับทางบริษัทประกันไดดังนี้

บริษัท ทิพยประกันภัย จํากัด (มหาชน)

Hotline คารักษาพยาบาลสุขภาพและอุบัติเหตุ (บัตรประกัน) 24 ชั่วโมง : ระบุในบัตรประกัน

Mobile Application TIPinsure 

สินไหมประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุสวนบุคคล : โทร. 02-239-2840 (ในเวลาทําการ 8.30 - 16.30 น.)

Email: claim_ah@dhipaya.co.th

ฝายสินไหมประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุสวนบุคคล ชั้น 15 เลขที่ 1115 ถนนพระราม 3 แขวงชองนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

 Q : ความคุมครองตามแผนประกันสุขภาพและอุบัติเหตุกลุมของกองทุน ยกเวนความคุมครองกรณีใดบาง

A : บริษัทประกันภัยจะไมจายผลประโยชนตามขอยกเวนที่กรมธรรมประกันภัยกําหนด ในกรณีตอไปนี้

1. 1. โรคเรื้อรัง การบาดเจ็บหรือการเจ็บปวยที่ยังมิไดรักษาใหหายกอนวันทําสัญญาประกันภัย การตรวจรักษาภาวะที่เปนมาแตกําเนิด (Congenital) หรือปญหาดานพัฒนาการ

หรือโรคทางพันธุกรรม

2. 2. การตรวจรักษาหรือการผาตัดเพื่อเสริมสวย หรือการแกไขปญหาผิวพรรณ สิว ฝา กระ รังแค ผมรวงหรือการควบคุมนํ้าหนักตัว หรือการผาตัดอันมีลักษณะเลือกได เวนแต

เปนการตกแตงบาดแผล อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุที่ไดรับความคุมครอง

3. การตั้งครรภ แทงบุตร ทําแทง การคลอดบุตร โรคแทรกซอนจากการตั้งครรภ การแกไขปญหาการมีบุตรยาก (รวมถึงการสืบวิเคราะหและการรักษา) การทําหมันหรือการคุม

กําเนิด

4. โรคเอดส หรือกามโรคหรือโรคติดตอทางเพศสัมพันธ

5. การตรวจรักษา หรือการปองกัน การใชยา หรือสารตางๆ เพื่อชะลอการเสื่อมของวัย หรือ การใหฮอรโมนทดแทนในวัยใกลหมดหรือหมดระดู การเสื่อมสมรรถภาพทางเพศใน

หญิง หรือชาย การรักษาความผิดปกติทางเพศ และการแปลงเพศ

6. การตรวจสุขภาพทั่วไป การรองขอเขาอยูรักษาตัวในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาล เวชกรรม หรือรองขอการผาตัด การพักฟน หรือการพักเพื่อการฟนฟูหรือการรักษาโดยวิธี

ใหพักอยูเฉยๆ การตรวจวิเคราะหเพื่อหาสาเหตุใดๆ ที่ไมเกี่ยวของโดยตรงกับการเขารักษาในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาล เวชกรรม หรือคลินิก การตรวจวินิจฉัยการบาด

เจ็บหรือการเจ็บปวย การรักษาหรือตรวจวิเคราะหเพื่อสาเหตุ ซึ่งไมใชความจําเปนทางการแพทย หรือไมเปนมาตรฐานทางการแพทย

7. การตรวจรักษาความผิดปกติเกี่ยวกับสายตา การทําเลสิค คาใชจายสําหรับอุปกรณเพื่อชวยในการมองเห็นหรือการรักษาความผิดปกติของการมองเห็น

8. การตรวจรักษา หรือผาตัด เกี่ยวกับฟน หรือเหงือก การทําฟนปลอม การครอบฟน การรักษารากฟน อุดฟน การจัดฟน ขูดหินปูน ถอนฟน การใสรากฟนเทียม ยกเวนในกรณี

จําเปนอันเนื่องจากการบาดเจ็บโดยอุบัติเหตุ ทั้งนี้ไมรวมคาฟนปลอม การครอบฟนและการรักษารากฟนหรือใสรากเทียม

9. การรักษาหรือการบําบัดการติดยาเสพติดใหโทษ บุหรี่ สุรา หรือสารออกฤทธิ์ตอ จิตประสาท

10. การตรวจรักษา อาการ หรือโรคที่เกี่ยวเนื่องกับภาวะทางจิตใจ โรคทางจิตเวช หรือ ทางพฤติกรรมหรือความผิดปกติทางบุคลิกภาพ รวมถึงสภาวะสมาธิสั้น ออธิสซึม เครียด

ความผิดปกติของ การกิน หรือความวิตกกังวล

11. การตรวจรักษาที่ยังอยูในระหวางทดลอง การตรวจหรือการรักษาโรคหรืออาการหยุดหายใจขณะหลับ การตรวจหรือการรักษาความผิดปกติของการนอนหลับ การนอนกรน

12. การปลูกฝหรือการฉีดวัคซีนปองกันโรค ยกเวนการฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบาภายหลังการถูกสัตวทําราย และวัคซีนปองกันบาดทะยัก ภายหลังไดรับการบาดเจ็บ

13. การตรวจรักษาที่ไมใชแผนปจจุบัน รวมถึงแพทยทางเลือก

14. คาใชจายที่เกิดจากการตรวจรักษาพยาบาลที่ผูไดรับความคุมครอง ซึ่งเปนแพทยสั่งใหแกตัวเอง รวมทั้งคาใชจายที่เกิดจากการตรวจรักษาพยาบาลจากแพทย ผูซึ่งเปน บิดา

มารดา คูสมรส หรือบุตรของผูไดรับความคุมครอง

15. การฆาตัวตาย การพยายามฆาตัวตาย การทํารายรางกายตนเอง หรือการพยายามทํารายรางกายตนเองไมวาจะเปนการกระทําโดยตนเอง หรือยินยอมใหผูอื่นกระทําไมวาจะอยู

ในระหวางวิกลจริตหรือไมก็ตาม ทั้งนี้รวมถึงอุบัติเหตุจากการที่ผูไดรับความคุมครอง กิน ดื่ม หรือฉีดยาหรือสารมีพิษเขารางกาย การใชยาเกินกวาที่แพทยสั่ง

16. การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นจากการกระทําของผูไดรับความคุมครองขณะอยูภายใตฤทธิ์สุรา สารเสพติด หรือยาเสพติดใหโทษจนไมสามารถครองสติได

คําวา “ขณะอยูภายใตฤทธิ์สุรา” นั้น ในกรณีที่มี การตรวจเลือดใหถือเกณฑมีระดับแอลกอฮอลในเลือดตั้งแต 150 มิลลิกรัมเปอรเซ็นตขึ้นไป

17. การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นขณะที่ผูไดรับความคุมครองเขารวมทะเลาะวิวาทหรือมีสวนยั่วยุ ใหเกิดการทะเลาะวิวาท

18. การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นขณะที่ผูไดรับความคุมครองกออาชญากรรมที่มีความผิดสถานหนัก หรือขณะถูกจับกุม หรือหลบหนีการจับกุม

19. การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นขณะที่ผูไดรับความคุมครอง แขงรถหรือแขงเรือทุกชนิด แขงมา แขงสกีทุกชนิดรวมถึงเจตสกีดวย แขงสเก็ต ชกมวย โดดรม (เวนแตการโดดรมเพื่อรักษา

ชีวิต) ขณะกําลังขึ้นหรือกําลังลงหรือโดยสารอยูในบอลลูน หรือเครื่องรอน เลนบันจี้จั๊มพ ดํานํ้าที่ตองใชถังอากาศและเครื่องชวยหายใจใตนํ้า

20. การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นขณะที่ผูไดรับความคุมครองกําลังขึ้นหรือกําลังลง หรือขณะโดยสาร อยูในอากาศยานที่มิไดจดทะเบียนเพื่อบรรทุกผูโดยสาร และมิไดประกอบการโดยสาย

การบินพาณิชย

21. การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นขณะที่ผูไดรับความคุมครองขับขี่หรือปฏิบัติหนาที่เปนพนักงานประจําในอากาศยานใดๆ

22. การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นขณะผูไดรับความคุมครองปฏิบัติหนาที่เปนทหาร ตํารวจ หรืออาสาสมัคร และเขาปฏิบัติการในสงคราม หรือปราบปราม

23. สงคราม การรุกราน การกระทําที่มุงรายของศัตรูตางชาติ หรือการกระทําที่มุงรายคลายสงคราม ไมวาจะไดมีการประกาศสงครามหรือไมก็ตาม หรือสงครามกลางเมือง ซึ่งหมาย

ถึงสงครามระหวางชนที่อาศัยอยูในประเทศเดียวกัน การแข็งขอ การกบฏ การจลาจล การนัดหยุดงาน การกอความวุนวาย การปฏิวัติ การรัฐประหาร การประกาศกฎอัยการศึก

หรือเหตุการณใดๆ ซึ่งจะเปนเหตุใหมีการประกาศหรือคงไวซึ่งกฎอัยการศึก

24. การกอการราย

25. การแผรังสี หรือการแพรกัมมันตภาพรังสีจากเชื้อเพลิงนิวเคลียร หรือจากกากนิวเคลียรใดๆ อันเนื่องมาจากการเผาไหมของเชื้อเพลิงนิวเคลียร และจากกรรมวิธีใดๆ แหงการ

แตกแยกตัวทางนิวเคลียรซึ่งดําเนินติดตอไปดวยตัวเอง

26. การระเบิดของกัมมันตภาพรังสี หรือสวนประกอบของนิวเคลียร หรือวัตถุอันตรายอื่นใดที่อาจเกิดการระเบิดในกระบวนการนิวเคลียรได

กองทุนเปดกรุงไทย ยกกําลังสุข(ภาพ) 

Krung Thai Happy Health
KTHH 

กองทุนเปดกรุงไทย ยกกําลังสุข(ภาพ) 

Krung Thai Happy Health
KTHH 

กองทุนเปดกรุงไทย ยกกําลังสุข(ภาพ) 

Krung Thai Happy Health
KTHH 

ผูลงทุนสามารถศึกษาเครื่องมือบริหาร

ความเสี่ยงดานสภาพคลองไดในหนังสือชี้

ชวนฉบับเต็ม



บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน)

(แบบ 1231)

หนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญ Factsheet

ขอมูล ณ วันที่ 31 มี.ค. 2566

ประเภทกองทุนรวม / กลุ มกองทุนรวม

กองทุนรวมผสม,กองทุนที่มีนโยบายลงทุนในกองทุนรวมภายใต บลจ.เดียวกัน,กองทุนรวมหนวย

ลงทุน (Fund of Funds)

กลุม Aggressive Allocation

นโยบายและกลยุทธการลงทุน

กองทุนจะลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมทั้งในและตางประเทศ ตั้งแต 2 กองทุนขึ้นไป โดย

เฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวา 80% ของ NAV โดยกองทุนปลายทางจะลงทุนทั้งในตราสารทุน

ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ทรัพยสินทางเลือก ทั้งนี้ จะลงทุนในกองทุนใดกองทุนหนึ่งโดย

เฉลี่ยในรอบปบัญชีไมเกิน 79% ของ NAV

กองทุนอาจลงทุนในหรือมีไวซึ่งสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivatives) เพื่อลดความเสี่ยง (Hedging)

เพื่อเปนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management)

มุงหวังใหผลประกอบการสูงกวาดัชนีชี้วัด (active management)

ผลการดําเนินงานและดัชนีชี้วัดยอนหลัง 5 ปปฏิทิน (%ตอป)

ผลการดําเนินงานยอนหลังแบบปกหมุด

YTD 3 เด ือน 6 เด ือน 1 ป*

กองทุน 0.78 0.78 2.09 9.41

ดัชนีชี ้ว ัด 1.49 1.49 3.25 2.71

คาเฉลี ่ยในกลุ มเดียวกัน 1.83 1.83 2.07 5.70

ความผันผวนกองทุน 6.29 6.29 7.21 8.32

ความผันผวนดัชนีชี ้ว ัด 6.44 6.44 7.53 8.23

3 ป* 5 ป* 10 ป* ตั ้งแตจัดตั ้ง*

กองทุน 1.75

ดัชนีชี ้ว ัด 7.17

คาเฉลี ่ยในกลุ มเดียวกัน

ความผันผวนกองทุน 8.41

ความผันผวนดัชนีชี ้ว ัด 7.65

หมายเหตุ : * % ตอป

ตํ่า สูง

หนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม

www.ktam.co.th

ระดับความเสี ่ยง

เสี่ยงปานกลางคอนขางสูง

กองทุนรวมผสม ที่มี net exposure ไดทั้งในตราสารทุน ตราสารหนี้

หรือทรัพยสินทางเลือก

ขอมูลกองทุนรวม

วันจดทะเบียนกองทุน 24/08/63

วันเริ ่มตน class N/A

นโยบายการจายเง ินปนผล มี

อายุกองทุน ไมก ําหนดอายุโครงการ

ผู จัดการกองทุนรวม

นาย สมชัย อมรธรรม ตั ้งแต 24/08/63

นาง ณิธาวัลย อิศรเสนา ณ อยุธยา ตั ้งแต 21/11/65

ดัชนีชี ้วัด

1. ดัชนี Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate TR

Index Value Hedge USD(5%) และ

2. ดัชนี FTSE EPRA/NAREIT Developed Total Return Index

Net (USD)(5%) และ

3. ดัชนี LBMA Gold Price AM (USD)(5%) และ

4. ดัชนี PF and REIT TRI (5%) และ

5. ดัชนี SET TRI(30%) และ

6. ดัชนี All World Index–TR Net of Tax(USD)(30%) และ

7. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market

อายุ 1-3 ป THAIBMA(20%) *ขอ 1-3 และ ขอ 6 ปรับดวยอัตรา

แลกเปลี่ยนเมื่อเทียบกับคาสกุลเงินบาท ณ วันคํานวณผล

ตอบแทน

คําเตือน
การลงทุนในกองทุนรวมไมใชการฝากเงิน

ผลการดําเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผล

การดําเนินงานในอนาคต

การเขารวมตอตานทุจริต : ไดรับการรับรองจาก CAC

การซื้อหนวยลงทุน การขายคืนหนวยลงทุน

วันทําการซื ้อ : ทุกวันทําการซื ้อขาย วันทําการขายคืน : ทุกวันทําการซื ้อขาย

เวลาทําการ : 8:30  15:30 เวลาทําการ : สงคําสั ่งลวงหนาระหวางวันที ่ 16

20 ของทุกเดือน ตั ้งแตเวลาเริ ่มเปดทําการถึง

15.30 น. และกําหนดใหวันที ่ 21 ของทุกเดือน

เปนวันทําการรับซื ้อคืนหนวยลงทุน

การซื ้อครั ้งแรกขั ้นตํ ่า : 50,000 บาท การขายคืนขั ้นตํ ่า : 0.00 บาท

การซื ้อครั ้งถัดไปขั ้นตํ ่า : 1,000 บาท ยอดคงเหลือขั ้นตํ ่า : 0.00 บาท

ระยะเวลาการรับเง ินคาขายคืน : T+5 คือ5 วัน

ทําการนับจากวันคํานวณ NAV

หมายเหตุ : โดยทั่วไปจะไดรับเงินคาขายคืน T+5 วันทําการหลังจากวันทําการขายคืน

คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ตอปของ NAV)

คาธรรมเน ียม สูงสุดไมเก ิน เก ็บจร ิง

การจัดการ 3.21 1.07

รวมคาใชจาย 8.56 1.78

หมายเหตุ : *เปนอัตราที่รวมภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทํานองเดียวกัน **รวมคา

ใชจาย (เก็บจริง) เปนของรอบปบัญชีผานมา ไดรวมคาธรรมเนียมการจัดการ โดยไมเรียกเก็บคาธรรม

เนียมซํ้าซอนกับกองทุนปลายทางกรณีลงทุนในกองทุนภายใตการจัดการเดียวกัน เรียบรอยแลว ***คา

ธรรมเนียมการจัดการขางตนเปนอัตราที่บริษัทจัดการกําหนด โดยหากกองทุนลงทุนในหนวยลงทุน

ของกองทุนรวมภายใตการจัดการเดียวกัน (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะไมเรียกเก็บคาธรรมเนียม

การจัดการซํ้าซอนกับกองทุนปลายทาง

คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผูถือหนวย (% ของมูลคาซื้อขาย)

คาธรรมเน ียม สูงสุดไมเก ิน เก ็บจร ิง

การขาย 3.21 1.00

การรับซื ้อคืน 3.21 ยังไม เร ียกเก ็บ

การสับเปลี ่ยนหนวยลงทุนเขา 3.21 1.00

การสับเปลี ่ยนหนวยลงทุนออก 3.21 ยังไม เร ียกเก ็บ

การโอนหนวย ดูหมายเหตุเพิ ่มเติม ดูหมายเหตุเพิ ่มเติม

หมายเหตุ : *คาธรรมเนียมขางตนเปนอัตราที่รวมภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดใน

ทํานองเดียวกัน **คาธรรมเนียมการโอนหนวย ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ ***หากกองทุนลงทุนใน

หนวยลงทุนของกองทุนรวมภายใตบริษัทจัดการเดียวกัน (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะไมเรียกเก็บ

คาธรรมเนียมการขาย และ/หรือ คาธรรมเนียมการรับซื้อคืนซํ้าซอนกับกองทุนปลายทาง

ขอมูลเชิงสถิติ

Maximum Drawdown 18.22 %

Recovering Period N/A

FX Hedging N/A

อัตราสวนหมุนเวียนการลงทุน 0.72 เทา

สัดสวนประเภททรัพยสินที ่ลงทุน

ทรัพยสิน % NAV

หนวยลงทุน ตราสารทุน 69.37

หนวยลงทุน ตราสารหนี ้ 20.21

หนวยลงทุนในทรัสตเพื ่อการลงทุนอสังหาริมทรัพย 2.35

หนวยลงทุน ทรัพยสินทางเลือก 2.24

สินทรัพยและหนี ้ส ินอื ่นๆ 2.17

เง ินฝากธนาคาร 2.01

หนวยลงทุนในกองทุนรวมโครงสรางพื ้นฐาน 1.52

หนวยลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย 0.10

ประเภทหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื ่นตามที ่ส ํานักงาน

กําหนด
0.03

หมายเหตุ :

ทรัพยสินที่ลงทุน 5 อันดับแรก

ทรัพยสิน % NAV

กองทุนเปดเคแทม โกลบอล อิควิตี ้ พาสซีฟ ฟนด  A 17.96

กองทุนเปดเคแทม ไชนา เอแชร อิควิตี ้ ฟนด (ชนิดสะสมมูลคา) 12.68

กองทุนเปดกรุงไทยตราสารหนี ้ พลัสA 11.03

กองทุนเปดกรุงไทยหุ นทุนปนผล 8.66

กองทุนเปดกรุงไทย สมารท อิควิตี ้ ฟนด 8.64

หมายเหตุ :

ขอมูลสิทธิประโยชนการประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ

ขอมูลสิทธิประโยชนการประกันสุขภาพและอุบัติเหตุกลุม

สําหรับผูถือหนวยลงทุน กองทุนเปดกรุงไทย ยกกําลังสุข(ภาพ) ของบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน)

ผูถือหนวยลงทุน กองทุนเปดกรุงไทย ยกกําลังสุข(ภาพ) จะไดรับความคุมครองสุขภาพและอุบัติเหตุกลุมตามที่กรมธรรมกําหนด ดังนี้

1. คุณสมบัติของผูมีสิทธิเอาประกันภัย

เปนบุคคลธรรมดา

ตองมีอายุระหวาง 15-65 ปบริบูรณ สุขภาพแข็งแรง ไมมีสวนใดสวนหนึ่งพิการหรือวิกลจริต ณ วันที่กรมธรรมมีผลบังคับ (หรือเปนไปตามเงื่อนไขที่บริษัทจัดการกําหนด)

เปนบุคคลที่บริษัทประกันถือวามีสุขภาพสมบูรณแข็งแรง โดยสิทธิความคุมครองจะมีผลเมื่อไดรับการอนุมัติ การรับประกันภัยจากบริษัทประกันภัย

ไมคุมครองโรคเรื้อรังที่เปนมากอนการทําประกัน

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติ และเงื่อนไขของผูมีสิทธิเอาประกันภัยตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงและรักษาผลประโยชนของผูถือหนวยลงทุนเปน

สําคัญ รวมถึงรักษาผลประโยชนของกองทุนรวม โดยจะไมถือวาเปนการดําเนินการที่ผิดไปจากรายละเอียดโครงการ และถือวาไดรับมติจากผูถือหนวยลงทุนแลว โดยบริษัทจัดการ

จะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนาไมนอยกวา 7 วัน โดยจะเปดเผยในเว็บไซตของบริษัทจัดการ

2. ความคุมครอง

ในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนเปนผูมีสิทธิเอาประกันภัย ผูถือหนวยลงทุนจะไดรับความคุมครองนับตั้งแตวันที่กรมธรรมประกันภัยมี ผลบังคับ หรือนับตั้งแตวันที่ไดรับการอนุมัติการรับ

ประกันภัยจากบริษัทประกันภัย และสิ้นสุดความคุมครอง ในกรณี ใดกรณีหนึ่ง ดังตอไปนี้

เมื่อกรมธรรมสิ้นสุดผลบังคับ

เมื่อผูถือหนวยลงทุนพนสภาพการเปนผูถือหนวยลงทุนของกองทุน

เมื่อผูถือหนวยลงทุนเสียชีวิต

เมื่อผูถือหนวยลงทุนมีอายุเกินกวาอายุสูงสุดที่กําหนดไวขางตน

เมื่อผูถือหนวยลงทุนมีจํานวนเงินลงทุนไมเปนไปเกณฑที่กําหนดในหนังสือชี้ชวน

เมื่อผูถือหนวยลงทุนขาดคุณสมบัติขอใดขอหนึ่งของคุณสมบัติของผูมีสิทธิเอาประกันภัยตามขอ 1

ทั้งนี้ การสิ้นสุดความคุมครอง ใหเปนไปตามเงื่อนไขตามปกรมธรรมหรือตามรอบระยะเวลาที่บริษัทประกันกําหนด

3. ผูถือหนวยลงทุนที่มีสิทธิเอาประกันภัยจะไดรับความคุมครองดานประกันสุขภาพและอุบัติเหตุกลุมโดยมีรายละเอียดเงื่อนไขและความคุมครองตามกรมธรรมประกันภัยกําหนด

4. ผูถือหนวยลงทุนจะตองยินยอมเปดเผยขอมูลสวนบุคคล อาทิเชน ชื่อ-นามสกุล ที่อยู ขอมูลดานสุขภาพ ของผูถือหนวยลงทุน หรือขอมูลอื่นใดที่เปนตามที่บริษัทประกันกําหนด ทั้งนี้

หากบริษัทจัดการไมไดรับการเปดเผยขอมูลใดๆ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธการไดรับความคุมครองตามกรมธรรมประกันชีวิตและสุขภาพดังกลาว

สิทธิประโยชนของผูถือหนวยลงทุนที่ไดรับตามกรมธรรมดังกลาว กองทุนไดจัดใหมีความคุมครองดานประกันสุขภาพและอุบัติเหตุกลุมสําหรับผูถือหนวยลงทุนเพื่อเปนประโยชนใน

ดานการเสริมสรางความมั่นคงของชีวิตและสุขภาพ ทั้งนี้ เมื่อใดก็ตาม หลังจากที่กองทุนมีอายุครบ 1 ป นับจากวันที่จดทะเบียนกองทรัพยสินเปนกองทุนรวม หากบริษัทจัดการเห็นวา

จะไมเกิดประโยชนโดยรวมตอผูลงทุน หรือมีผลกระทบตอกองทุนรวมในอนาคต หรือคาธรรมเนียมหรือคาใชจายในการชําระเบี้ยประกันเพิ่มสูงขึ้นมากจนสงผลกระทบตอกองทุน

อยางมีนัยสําคัญ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง หรือเพิ่มเติมเงื่อนไขของสิทธิประโยชนความคุมครอง เงื่อนไขกรมธรรม บริษัทประกันภัย หรือเงื่อนไขใด

ตามหลักเกณฑที่กฎหมายกําหนด รวมถึงยกเลิกสิทธิประโยชนความคุมครองดานสุขภาพและอุบัติเหตุโดยถือวาไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนแลว หรือพิจารณายกเลิก

กองทุน โดยบริษัทจัดการจะแจงให    ผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนาไมนอยกวา 30 วัน โดยในชวงเวลาดังกลาวจะครอบคลุมระยะเวลาการเปดรับคําสั่งซื้อคืนหนวยลงทุนอยางนอย 1

ครั้ง และในการรับซื้อคืนในชวงเวลาดังกลาว บริษัทจัดการจะเปดใหผูถือหนวยลงทุนสามารถขายคืนหนวยลงทุนโดยไมคิดคาธรรมเนียมการรับซื้อคืนหนวยลงทุน (Exit without fee)

เง ื ่อนไขวันเริ ่มความคุ มครอง

วันเริ่มความคุมครอง หมายถึง วันที่กรมธรรมประกันภัยมีผลบังคับ และวันที่บริษัทประกันภัยอนุมัติใหความคุมครองหรือเปลี่ยนแปลงแผนความคุมครอง ใหกับผูถือหนวยลงทุน

เงื่อนไขวันเริ่มความคุมครอง

หากซื้อภายในวันที่ 21 กอนเวลา 15.30 น. ของเดือนนั้นๆ วันไดรับสิทธิ์ความคุมครอง คือ วันที่ 1 ของเดือนถัดจากเดือนที่ลงทุน เชน ซื้อหนวยลงทุนวันที่ 18 สิงหาคม 2563

วันที่ไดรับสิทธิ์ความคุมครอง คือ วันที่ 1 ของเดือนถัดจากเดือนที่ลงทุน (วันที่ 1 กันยายน 2563)

หากซื้อหลังจากวันที่ 21 วันไดรับสิทธิ์ความคุมครอง คือ วันที่ 1 ของเดือนนับถัดจากเดือนที่ลงทุนไปอีก 2 เดือน เชน ซื้อหนวยลงทุนวันที่ 25 สิงหาคม 2563 วันไดรับสิทธิ์

ความคุมครอง คือ วันที่ 1 ของเดือนนับถัดจากเดือนที่ลงทุนไป อีก 2 เดือน (วันที่ 1 ตุลาคม 2563)

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงวันเริ่มความคุมครอง โดยจะไมถือวาเปนการดําเนินการที่ผิดไปจากรายละเอียดโครงการ และถือวาไดรับมติจากผูถือ

หนวยลงทุนแลว โดยบริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนาไมนอยกวา 7 วัน โดยจะเปดเผยในเว็บไซตของบริษัทจัดการ เวนแตกรณีที่เกิดจากปจจัยที่ควบคุมไมได

หรือกรณีจําเปนและสมควร บริษัทจัดการจะแจงการเปลี่ยนแปลงดังกลาวโดยทันที

ระยะเวลาความคุมครอง คือ วันที่กรมธรรมประกันภัยมีผลบังคับ หรือวันเริ่มความคุมครองแลวแตกรณี ถึงวันสิ้นสุดความคุมครองซึ่งจะไมเกินวันที่กรมธรรมยังใหความคุมครองอยู

คําถามคําตอบ

Q : ใครเปนผูรับประกันภัยใหกับ กองทุนเปดกรุงไทย ยกกําลังสุข(ภาพ) ในปจจุบัน

A : บริษัท ทิพยประกันภัย จํากัด (มหาชน)

Q : ใครจะไดรับความคุมครองประกันสุขภาพและอุบัติเหตุกลุมบาง

A : ผูมีสิทธิไดรับความคุมครองประกันสุขภาพและอุบัติเหตุกลุม คือ

เปนบุคคลธรรมดา

เปนผูถือหนวยลงทุนที่อยูในทะเบียนรายชื่อผูถือหนวยลงทุนโดยมีมูลคาเงินลงทุนตั้งแต 50,000 บาทขึ้นไป หรือ จํานวนอื่นใดที่บริษัทจัดการจะเปลี่ยนแปลงในอนาคต โดย

บริษัทจัดการจะพิจารณามูลคาเงินลงทุนตามเลขที่บัตรประชาชนของผูถือหนวยลงทุน

ตองมีอายุระหวาง 15-65 ปบริบูรณ สุขภาพแข็งแรง ไมมีสวนใดสวนหนึ่งพิการหรือวิกลจริต ณ วันที่กรมธรรมมีผลบังคับ (หรือเปนไปตามเงื่อนไขที่บริษัทจัดการกําหนด)

เปนบุคคลที่บริษัทประกันภัยถือวามีสุขภาพสมบูรณแข็งแรง โดยสิทธิความคุมครองจะมีผลเมื่อไดรับการอนุมัติ การรับประกันภัยจากบริษัทประกันภัย

ไมคุมครองโรคเรื้อรังที่เปนมากอนการทําประกันภัย

กรณีบริษัทประกันภัยไมอนุมัติการรับประกันภัยให ผูถือหนวยลงทุนจะไมไดรับทั้งแผนประกันสุขภาพและอุบัติเหตุกลุม

หมายเหตุ: กรณีบริษัทประกันภัยไมอนุมัติการรับประกันภัย และผูถือหนวยลงทุนไมประสงคจะลงทุนในกองทุน ผูถือหนวยลงทุนสามารถทํารายการขายคืนไดตามรอบการขายคืน

หนวยลงทุนที่กําหนดไว โดยผูถือหนวยลงทุนจะไดรับมูลคาหนวยลงทุน (NAV) ตามราคาขายคืน ณ วันที่ทํารายการ

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติ และเงื่อนไขของผูมีสิทธิเอาประกันภัยตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงและรักษาผลประโยชนของผูถือหนวยลงทุนเปน

สําคัญ รวมถึงรักษาผลประโยชนของกองทุนรวม โดยจะไมถือวาเปนการดําเนินการที่ผิดไปจากรายละเอียดโครงการ และถือวาไดรับมติจากผูถือหนวยลงทุนแลว โดยบริษัทจัดการ

จะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนาไมนอยกวา 7 วัน โดยจะเปดเผยในเว็บไซตของบริษัทจัดการ

Q : ผูถือหนวยลงทุนจะไดรับความคุมครองเมื่อไร

A : ผูถือหนวยลงทุนจะไดรับความคุมครองประกันสุขภาพและอุบัติเหตุกลุมตามกรณีดังตอไปนี้ กรณีซื้อหนวยลงทุน ณ วัน IPO และมูลคาเงินลงทุนเปนไปตามเงื่อนไขที่กําหนด จะได

รับความคุมครองตั้งแตวันที่ 1 ของ เดือนถัดจากเดือนที่จดทะเบียนกองทุนเปนตนไป ตัวอยางวันที่เริ่มสิทธิความคุมครอง 

ตัวอยาง

กรณีที ่ซื ้อหนวยลงทุนชวง IPO

กรณีที ่ซื ้อหนวยลงทุนภายหลัง IPO ผูถือหนวยสามารถซื้อ/ สับเปลี่ยนเขาไดทุกวันทําการ - กรณีผูถือหนวยลงทุนทํารายการซื้อภายในวันที่ 21 กอนเวลา 15.30 น. ของเดือนนั้น ๆ

วันไดรับสิทธิคุมครอง คือ วันที่ 1 ของเดือนถัดจากเดือนที่ลงทุน

กรณีผูถือหนวยลงทุนทํารายการซื้อภายหลังวันที่ 21 ของเดือนนั้น ๆ วันไดรับสิทธิคุมครอง คือ วันที่ 1 ของ 2 เดือนถัดจากเดือนที่ลงทุน

กรณีการสิ ้นสุดความคุ มครอง จะเกิดขึ้น ณ วันที่ไดรับการยืนยันจากกองทุนเปดกรุงไทย ยกกําลังสุข(ภาพ) ในกรณีผูถือหนวยลงทุนขายคืนหนวยลงทุนทั้งหมด หรือมูลคาเงินลงทุน

คงเหลือตํ่ากวา 50,000 บาท* (มูลคาเงินลงทุนคงเหลือ หมายถึง มูลคาเงินลงทุนพิจารณาจากตนทุนสะสมของเงินลงทุนของผูถือหนวยลงทุน เมื่อรวมกันแลวแลวตองไมตํ่ากวา

50,000 บาท โดยไมคํานึงถึงผลกําไรหรือขาดทุนของมูลคา NAV ที่เปลี่ยนแปลงไป)  การไดรับความคุมครองตามสิทธิประโยชนจะกระทําไดจนถึงวันสุดทายของเดือนที่มีการขายคืน

หนวยลงทุน ดังนั้น วันสิ้นสุดความคุมครองจะเปนวันแรกของเดือนถัดไป ตั้งแตเวลา 0.00 น. ตามรอบระยะเวลาที่บริษัทประกันภัยกําหนด หรือการสิ้นสุดขอตกลงการคุมครองประกัน

สุขภาพและอุบัติเหตุกลุม ระหวาง กองทุนเปดกรุงไทย ยกกําลังสุข(ภาพ) กับบริษัทประกันภัย

มูลคาเงินลงทุนคงเหลือ = มูลคาเงินที่ผูถือหนวยซื้อ/สับเปลี่ยนเขากองทุน – มูลคาเงินที่ผูถือหนวยขาย/สับเปลี่ยนออกจากกองทุน

Q : ผูถือหนวยลงทุนจะไดรับความคุมครองประกันสุขภาพและอุบัติเหตุกลุมเปนจํานวนเงินเทาไหร

A: ความคุมครองสุขภาพที่ผูถือหนวยลงทุนจะไดรับ คือ ความคุมครองคารักษาพยาบาลตามแผนความคุมครอง ซึ่งมีทั้งหมด 6 แผน แผนประกันสุขภาพ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผูถือหนวยลงทุนจะตองลงทุนตั้งแต 50,000 บาทขึ้นไป โดยมูลคาเงินลงทุนที่ผูถือหนวยลงทุนจะไดรับความคุมครองตามแผนการลงทุนในแตละแผนนั้น จะพิจารณาจากตนทุนสะสม

ของเงินลงทุนของผูถือหนวยลงทุน แตเมื่อรวมกันแลวตองไมตํ่ากวา 50,000 บาท โดยไมคํานึงถึงผลกําไรหรือขาดทุนของมูลคา NAV ที่เปลี่ยนแปลงไป 

ตัวอยาง  (ขยายความ)

นาย ก. ลงทุนในกองทุนเปดกรุงไทย ยกกําลังสุข(ภาพ) ครั้งแรก 100,000 บาท

- นาย ก. จะไดรับความคุมครองในแผนที่ 1

- ตอมา นาย ก. ลงทุนเพิ่ม 1,000,000 บาท ความคุมครองจะเปลี่ยนจากแผนที่ 1 เปนแผนที่ 3

ทั้งนี้ ความคุมครองตามทั้ง 6 แผน จะคํานวณจากจํานวนเงินลงทุนที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง

กรณีที่ผูถือหนวยมีมูลคาเงินลงทุนตั้งแต 50,000 บาท ขึ้นไป แตไมไดรับการอนุมัติใหเอาประกันได ผูถือหนวยลงทุนจะไมไดรับแผนความคุมครองประกันสุขภาพและอุบัติเหตุกลุม

ใดๆ เลย

หมายเหตุ: กรณีบริษัทประกันภัยไมอนุมัติการรับประกันภัย และผูถือหนวยลงทุนไมประสงคจะลงทุนในกองทุนเปดกรุงไทย ยกกําลังสุข(ภาพ) ผูถือหนวยลงทุนสามารถทํารายการขาย

คืนไดตามรอบการขายคืนหนวยลงทุนที่กําหนดไว โดยผูถือหนวยลงทุนจะไดรับมูลคาหนวยลงทุน (NAV) ตามราคาขายคืน ณ วันที่ทํารายการ

ตัวอยางวิธ ีพิจารณาแผนความคุ มครองกรมธรรมที ่ผ ู ถ ือหนวยลงทุนจะไดร ับ

แผนความคุ มครองกรมธรรมที ่ผ ู ถ ือหนวยลงทุนจะไดร ับตองสอดคลองกับตนทุนสะสมของมูลคาเง ินลงทุนคงเหลือ

ตัวอยางที ่1

การไดรับผลประโยชนวาจะไดรับสิทธิ์ตามแผนไหน จะพิจารณาจากมูลคาเงินลงทุนคงเหลือ (ไมนับรวมผลกําไรขาดทุนของ NAV ที่เปลี่ยนแปลงไป) ของการลงทุนที่ผานมา ดังนั้น ผูถือ

หนวยลงทุนจะยังคงไดรับผลประโยชนตามแผนการลงทุน แมวามูลคา NAV ตอหนวย จะลดลงจนทําใหมูลคาทรัพยสินรวมลดลงไปตํ่ากวายอดที่ลงทุนมา แตจะถือวามูลคาเงินลงทุนยัง

คงเปนไปตามที่กําหนดก็จะยังคงไดรับผลประโยชนอยู

* มูลคาเงินลงทุนคงเหลือ = มูลคาเงินที่ผูถือหนวยซื้อ/สับเปลี่ยนเขากองทุน – มูลคาเงินที่ผูถือหนวยขาย/สับเปลี่ยนออกจากกองทุน โดยพิจารณาจากยอดสั่งซื้อหรือขายคืนตาม

ตารางดังนั ้น ตามตารางดังกลาวขางตน จากการทํารายการครั้งที่ 4 ผูถือหนวยลงทุนจะไดรับแผนประกันสุขภาพในแผนที ่ 1

ตัวอยางที ่2

กรณีที่ผูถือหนวยลงทุนมีการไถถอนหนวยลงทุน (ขายหรือสับเปลี่ยนออก) จนเปนเหตุใหมูลคาเงินลงทุนคงเหลือลดลงตํ่ากวา 50,000 บาท ซึ่งเปนไปตามที่กําหนดไวในโครงการ

บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื้อคืนหนวยลงทุนที่เหลืออยูทั้งหมดของผูถือหนวยลงทุน ในคราวเดียวกัน

* มูลคาเงินลงทุนคงเหลือ = มูลคาเงินที่ผูถือหนวยซื้อ/สับเปลี่ยนเขากองทุน – มูลคาเงินที่ผูถือหนวยขาย/สับเปลี่ยนออกจากกองทุน โดยพิจารณาจากยอดสั่งซื้อหรือขายคืนตามตาราง 

ดังนั ้น ตามตารางดังกลาวขางตน จากการทํารายการครงที่ 2 เมื่อมูลคาเงินลงทุนคงเหลือจากการขายคืนตํ่ากวา 50,000 บาท บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื้อคืนหนวยลงทุนที่เหลือ

อยูทั้งจํานวนของผูถือหนวยลงทุนไปในคราวเดียวกัน

ตัวอยางที ่3

การปรับแผนการลงทุนตามมูลคาเงินลงทุน เมื่อมีการสั่งซื้อ หรือ ขายคืน ตามรอบการลงทุนในแตละครั้ง 

* มูลคาเงินลงทุนคงเหลือ = มูลคาเงินที่ผูถือหนวยซื้อ/สับเปลี่ยนเขากองทุน – มูลคาเงินที่ผูถือหนวยขาย/สับเปลี่ยนออกจากกองทุน โดยพิจารณาจากยอดสั่งซื้อหรือขายคืนตามตาราง

ดังนั ้น ตามตารางดังกลาวขางตน จากการทํารายการขายคืนในครั้งที่ 4 ผูถือหนวยลงทุนจะถูกปรับลดแผนประกันสุขภาพเปนแผนที ่  3

ตัวอยางที ่ 4

การปรับแผนการลงทุนตามมูลคาเงินลงทุน เมื่อมีการสั่งซื้อ หรือ ขายคืน ตามรอบการลงทุนในแตละครั้ง

มูลคาเงินลงทุนคงเหลือ = มูลคาเงินที่ผูถือหนวยซื้อ/สับเปลี่ยนเขากองทุน – มูลคาเงินที่ผูถือหนวยขาย/สับเปลี่ยนออกจากกองทุน โดยพิจารณาจากยอดสั่งซื้อหรือขายคืนตามตาราง

ดังนั ้น ตามตารางดังกลาวขางตน จากการทํารายการขายคืนในครั้งที่ 2 ผูถือหนวยลงทุนจะถูกปรับลดแผนประกันสุขภาพเปนแผนที ่ 1

Q : ผูถือหนวยลงทุนสามารถเปลี่ยนแปลงแผนความคุมครองประกันสุขภาพและอุบัติเหตุกลุมไดหรือไม

A : ผูถือหนวยลงทุนสามารถเปลี่ยนแปลงแผนความคุมครองไดตามมูลคาเงินลงทุนที่เปลี่ยนแปลงไป

- ในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนซื้อหนวยลงทุนหรือขายหนวยลงทุน บริษัทจัดการจะแจงขอมูลของผูถือหนวยลงทุนไปยังบริษัทประกันภัยเพื่อดําเนินการปรับปรุงแผนความคุมครอง

สุขภาพของผูถือหนวยลงทุนตามรอบระยะเวลาที่บริษัทจัดการกําหนด เชน ตั้งแตวันที่ 1 ของเดือนถัดไป

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงวันเริ่มความคุมครอง โดยจะไมถือวาเปนการดําเนินการที่ผิดไปจากรายละเอียดโครงการ และถือวาไดรับมติจากผูถือ

หนวยลงทุนแลว โดยบริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนาไมนอยกวา 7 วัน โดยจะเปดเผยในเว็บไซตของบริษัทจัดการ เวนแตกรณีที่เกิดจากปจจัยที่ควบคุมไมได

หรือกรณีจําเปนและสมควร บริษัทจัดการจะแจงการเปลี่ยนแปลงดังกลาวโดยทันที

- หากกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนซื้อหรือสับเปลี่ยนเขากองทุนฯ ซึ่งเปนไปตามเกณฑทําใหมีการปรับแผนที่ไดรับความคุมครองเพิ่มขึ้น      ผูถือหนวยลงทุนจะไดรับความคุมครองในแผนที่

สูงกวาเมื่อบริษัทประกันภัยไดอนุมัติรับประกันภัย โดยมีเงื่อนไขความคุมครองตามที่บริษัทประกันภัยกําหนด

- กรณีผูถือหนวยลงทุนสิ้นสุดสมาชิกภาพและกลับเขามาใหม ผูถือหนวยลงทุนจะไดรับความคุมครองเมื่อบริษัทประกันภัยไดอนุมัติใหเอาประกันภัยได

ทั้งนี้ ผูถือหนวยลงทุนที่ซื้อหรือสับเปลี่ยนเขากองทุนฯ และไดรับแผนความคุมครองที่สูงขึ้น ผูถือหนวยลงทุนจะไดรับความคุมครองตามแผนใหม เมื่อบริษัทประกันภัยไดอนุมัติรับ

ประกันภัย โดยมีเงื่อนไขความคุมครองตามที่บริษัทประกันภัยกําหนด

กรณีที่ผูถือหนวยลงทุนมีความคุมครองเดิมอยูแลว จะไมมีเงื่อนไขระยะเวลารอคอยดังกลาว

Q : ผูถือหนวยลงทุนที่ขายคืนหนวยลงทุนไปแลว สามารถกลับมาซื้อหนวยลงทุนอีกไดหรือไม ความคุมครองจะเปนอยางไร

A : กรณีที่ผูถือหนวยลงทุนเคยไดรับความคุมครองภายใตกรมธรรมเดิม เมื่อกลับมาถือกองทุนและไดรับความคุมครองอีกครั้ง บริษัท ฯ ไมนําเงื่อนไข (Pre-existing) มาปฏิเสธการ

จายคาสินไหมทดแทน

Q : แผนความคุมครองที่ผูถือหนวยลงทุนจะไดรับคํานวณอยางไร ในกรณีที่มีบัญชีผูถือหนวยลงทุนหลายบัญชี หรือถือหนวยลงทุนของตัวแทนสนับสนุนฯที่แตกตางกัน

A : การคํานวณวงเงินคุมครองจะพิจารณาหนวยลงทุนตามเลขที่บัตรประชาชนของผูถือหนวยลงทุน เชน กรณีที่ผูถือหนวยลงทุนมีการลงทุนในกองทุนเปดกรุงไทย ยกกําลังสุข(ภาพ)

มากกวา 1 เลขที่ผูถือหนวยลงทุน หรือถือหนวยลงทุนของตัวแทนสนับสนุนฯที่แตกตางกัน บริษัทประกันจะนับมูลคาเงินลงทุน เพื่อจะนํามาคิดแผนประกันตามหมายเลขบัตรประชาชน

นั้นๆ ยกตัวอยางเชน

นาย ก. ลงทุนในกองทุนเปดกรุงไทย ยกกําลังสุข(ภาพ) เลขที่ผูถือหนวยลงทุน 5888 จากตัวแทนสนับสนุนฯ A สาขา A จํานวน 500,000 บาท

นาย ก. ลงทุนในกองทุนเปดกรุงไทย ยกกําลังสุข(ภาพ) เลขที่ผูถือหนวยลงทุน 5999 จากตัวแทนสนับสนุนฯ A สาขา B จํานวน 1,000,000 บาท

นาก ก. ลงทุนในกองทุนเปดกรุงไทย ยกกําลังสุข(ภาพ) เลขที่ผูถือหนวยลงทุน 1234 จากตัวแทนสนับสนุนฯ B จํานวน 3,500,000 บาท

บริษัทประกันจะใหความคุมครองนาย ก. ตามแผน 5 ซึ่งคํานวณจากจํานวนเงินลงทุนรวม = 500,000+1,000,000 +3,500,000 = 5,000,000 บาท

แตหากในอนาคต นาย ก. ซื้อหนวยลงทุนเพิ่มอีก 10 ลานบาท รวมเปน 15 ลานบาท นาย ก. จะไดรับสิทธิ์ความคุมครองแผนสูงสุดคือ แผน 6 เทานั้น

กรณีผูถือหนวยลงทุนหลายบัญชี หรือถือหนวยลงทุนของตัวแทนสนับสนุนฯที่แตกตางกัน และมีขอมูลสวนตัวที่ไมตรงกัน เชน ชื่อ-นามสกุล (กรณีมีการเปลี่ยนแปลง) ที่อยูที่ติดตอได

เปนตน บริษัทจัดการจะดําเนินการสงใหกับบริษัทประกัน โดยพิจารณาตามเงื่อนไขดังนี้

1. 1. พิจารณาจากยอดเงินลงทุนสูงสุด

2. 2. หากมียอดเงินลงทุนเทากัน จะพิจารณาจากวันที ่ผ ู ถ ือหนวยลงทุนในกองทุนเปดกรุงไทย ยกกําลังสุข(ภาพ) โดยจะใชขอมูลจากตัวแทนสนับสนุนฯ หรือสาขา

แรกที ่ผ ู ถ ือหนวยลงทุนทํารายการ

3. 3. หากมียอดเงินลงทุนเทากัน และลงทุนกับตัวแทนสนับสนุนฯ ในวันเดียวกัน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการติดตอผูถือหนวย เพื่อสอบถามขอมูลสําหรับใชในการสงให

บริษัทประกันภัย

4. หรือตามดุลยพินิจที่บริษัทจัดการกําหนด

Q: หากเปดบัญชีเพื่อ.../และหรือ...ใครจะเปนผูไดรับความคุมครองประกันสุขภาพและอุบัติเหตุกลุม

A: กรณีผูถือหนวยลงทุนเปดบัญชีในลักษณะบัญชีเพื่อ.../ และหรือ... จะนับจํานวนเงินคุมครองจากเลขที่บัตรประชาชน ของชื่อบุคคลแรกในคําขอเปดบัญชีกองทุน เชน

- บัญชี นาย ก. เพื่อ ด.ช. ข

- บัญชี นาย ก. และ/หรือนาง ข.

จะนับความคุ มครองที ่ช ื ่อบุคคลแรก คือ นาย ก. เปนตน

Q: กรณีผูถือหนวยลงทุนโอนหนวยลงทุน ผูถือหนวยลงทุนเดิมยังจะไดรับความคุมครองตามแผนประกันสุขภาพและอุบัติเหตุกลุมหรือไม

A: ผูถือหนวยลงทุนเดิมยังคงไดรับความคุมครองตามแผนประกันสุขภาพและอุบัติเหตุกลุมเดิม และจะสิ้นสุดความคุมครองเมื่อถึงรอบที่บริษัทจัดการแจงขอมูลของผูหนวยลงทุนไปยัง

บริษัทประกันภัยเพื่อดําเนินการปรับปรุงแผนความคุมครองสุขภาพของผูถือหนวยลงทุนตามรอบที่กําหนด โดยความคุมครองดังกลาวจะไมถูกโอนไปใหผูถือหนวยลงทุนที่รับโอน

หนวยลงทุนแทน ตัวอยางเชน

Q: กรณีนาย ก. โอนหนวยลงทุนใหนาย ข. แลวนาย ข. ไดซื้อหนวยลงทุนเพิ่มเติม จะไดรับความคุมครองอยางไร

A: นาย ก. จะไมไดรับความคุมครองตามแผนประกันสุขภาพและอุบัติเหตุกลุมเดิม โดยนาย ก. จะถูกตัดสิทธิประกันตามรอบ แตหาก นาย ก. ยังเหลือมูลคาเงินลงทุนเปนไปตามแผน

ความคุมครอง นาย ก. จะยังคงไดรับความคุมครองตามเงื่อนไขที่กําหนด โดยคิดจากมูลคาเงินลงทุนสวนที่เหลือ และในสวนที่โอนใหนาย ข. แผนความคุมครองประกันสุขภาพและ

อุบัติเหตุกลุม นาย ข. จะไดตาม มูลคาเงินลงทุนที่ถูกโอนมา หากนาย ข. ไดซื้อหนวยลงทุนเพิ่ม นาย ข. ไดรับรับความคุมครอง ตามมูลคาเงินลงทุนที่โอนมารวมกับเงินลงุทนที่ นาย ข.

ซื้อเพิ่มเติม ตามเงื่อนไขหลักเกณฑที่จะไดรับความคุมครองตามที่บริษัทจัดการกําหนดจัดการกําหนด

Q: กรณีผูถือหนวยลงทุนตองการใชสิทธิตามที่ไดรับความคุมครองตามแผนประกันสุขภาพและอุบัติเหตุกลุมตองทําอยางไร

A: ผูถือหนวยลงทุนสามารถใชสิทธิตามที่ไดรับความคุมครองตามแผนประกันสุขภาพและอุบัติเหตุกลุมได โดยปฏิบัติดังนี้

กรณีใชบัตรประกันสุขภาพ กับสถานพยาบาลในสัญญาของบริษัท ทิพยประกันภัย จํากัด (มหาชน)

·         แสดงบัตรประกันสุขภาพคูกับบัตรประชาชน หรือใบขับขี่ หรือบัตรที่ทางราชการออกให แกเจาหนาที่ของสถานพยาบาลในโครงการทุกครั้งที่ทานเขารับการรักษา

พยาบาล

·         การรักษาพยาบาลกรณีผูปวยนอก (OPD) ที่ไมใชขอยกเวน สถานพยาบาลจะใหสิทธิแกทานทันที

·         กรณีผูปวยใน (IPD) เจาหนาที่โรงพยาบาลจะประสานงานมายังบริษัท ทิพยประกันภัย จํากัด (มหาชน)  เพื่อใหบริการผูเอาประกันภัยตลอด 24 ชั ่วโมง

กรณีสอบถามขอมูลเพิ่มเติม กรุณาติดตอไดที่เบอร Hotline ที่ปรากฎบนบัตร ตลอด 24 ชั ่วโมง

กรณีสํารองจายคารักษาพยาบาล

ผูเอาประกันภัย สามารถเขารับการรักษาในโรงพยาบาลที่เปนคูสัญญากับบริษัท ทิพยประกันภัย จํากัด (มหาชน) จากการแสดงบัตรประกันภัย โดยคารักษาพยาบาลที่เกิน

สิทธิ์ โรงพยาบาลจะเรียกเก็บจากผูเอาประกันภัยทันที

หากผูเอาประกันภัย สํารองจายคารักษาพยาบาลแลว ใหนําหลักฐานใบเสร็จ ใบรับรองแพทยฉบับจริง พรอมสําเนาบัตรประกันสุขภาพ โดยสงไปรษณียลงทะเบียน ระบุ

ถึง

ฝายสินไหมประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุสวนบุคคล บริษัท ทิพยประกันภัย จํากัด (มหาชน) ที่อยู เลขที่ 1115 ถนนพระราม 3 แขวงชองนนทรี เขตยานนาวา กทม. 10120โทร

: 1736 ตอ 2414, 2081, 1905, 4190 , 1970, 1907, 4192 และ 4191

ทั้งนี้ บริษัท ทิพยประกันภัย จํากัด (มหาชน) จะไมคุมครองคารักษาพยาบาลหรือความเสียหายที่เกิดจากการบาดเจ็บ หรือเจ็บปวย จากโรคที่เปนมากอนการเอาประกันภัยอันได

ครอบคลุมถึงโรคเรื้อรัง การเจ็บปวย (รวมถึงสภาวะแทรกซอน) หรือการบาดเจ็บที่ยังมิไดรักษากอนวันที่ผูลงทุนจะไดรับความคุมครอง รวมถึงขอยกเวนภายใตกรมธรรมนี้ ใน

กรณีที่ปรากฎภายหลังวาผูลงทุนแจงขอมูลไมครบถวน และ/หรือปกปดขอความจริง และ/หรือแถลงความเท็จ บริษัทประกันชีวิต และบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกรอง

คาใชจายคืนจากผูลงทุนไปยื่นที่บริษัททิพยประกันภัย เพื่อแจงเรียกรองคาสินไหมทดแทนกับบริษัทฯ

เมื่อบริษัท ทิพยประกันภัย จํากัด (มหาชน)  พิจารณาคาสินไหมทดแทนแลว จะนําสงเช็คคาสินไหม หรือโอนเงินเขาบัญชีผูเอาประกันภัยโดยตรง

ขั ้นตอนการใชสิทธิ ์โรงพยาบาล

ผูเอาประกันภัยแสดงบัตรประกันภัย, ภาพถายบัตรประกันภัย, ภาพบัตรประกันภัยจาก application หรือ บัตรพนักงาน พรอมบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรอื่นๆ ที่ทาง

ราชการออกให กอนรับการรักษาพยาบาลที่สถานพยาบาลในเครือขายทุกครั้ง กรณีผูเอาประกันภัยเปนเด็กอายุตํ่ากวา 7 ปบริบูรณ ใหแสดงบัตรที่ทางราชการออกใหของผูปกครอง

กรณีผูเอาประกันภัยไมมีบัตรประกันภัย ลืมนําบัตรประกันภัยมา หรือบัตรประกันภัยสูญหาย แตมีขอมูลความคุมครองในระบบ บริษัทฯ สามารถยืนยันสิทธิ์ความคุมครองได

จาก ชื่อ-นามสกุล และ เลขที่บัตรประจําตัวประชาชนของผูเอาประกันภัย หากไมพบขอมูล โรงพยาบาลสามารถติดตอ Hotline 02-660-1221 ไดตลอด 24 ชั่วโมง

การรักษาพยาบาลกรณีผูปวยนอก (OPD) ที่ไมใชขอยกเวน สถานพยาบาลจะใหสิทธิแกทานทันที กรณีผูปวยใน (IPD) เจาหนาที่โรงพยาบาลจะประสานงานมายังบริษัทฯ เพื่อ

ใหบริการผูเอาประกันภัยทุกวัน

ภายหลังการรักษาพยาบาลเสร็จสิ้น ไมตองเสียคาใชจายใดๆ หากคารักษาพยาบาลไมเกินวงเงินความคุมครอง แตหากมีสวนเกินสิทธิ์ความคุมครอง หรือที่เปนขอยกเวนความ

คุมครอง สถานพยาบาลจะแจงใหผูเอาประกันภัยทราบ เพื่อจายสวนเกินสิทธิ์นั้นทันที

** หากมีขอสงสัยประการใด สามารถติดตอ Hotline 02-660-1221 ไดตลอด 24 ชั่วโมง **

- กรณีผูถือหนวยลงทุนเปนผูชําระเงิน/สํารองคารักษาพยาบาลไปกอน ผูถือหนวยลงทุนสามารถนําใบเสร็จรับเงินใบรับรองแพทยตัวจริง พรอมสําเนาบัตรประกันสุขภาพ เพื่อดําเนิน

การเบิกคารักษาฯจากบริษัทประกัน โดยสามารถสงเอกสารการเบิกคารักษาพยาบาล ทางไปรษณียลงทะเบียน

ถึง ฝายสินไหมประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุสวนบุคคล

บริษัท ทิพยประกันภัย จํากัด (มหาชน) ที่อยู เลขที่ 1115 ถนนพระราม 3 แขวงชองนนทรี เขตยานนาวา กทม. 10120

โทร : 1736 ตอ 2414, 2081, 1905, 4190 , 1970, 1907, 4192 และ 4191

TIP Flash Claim

สินไหมประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุสวนบุคคล : โทร. 02-239-2840 (ในเวลาทําการ 8.30 - 16.30 น.)

Email: claim_ah@dhipaya.co.th

ฝายสินไหมประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุสวนบุคคล ชั้น 15 เลขที่ 1115 ถนนพระราม 3 แขวงชองนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

Hotline คารักษาพยาบาลสุขภาพและอุบัติเหตุ (บัตรประกัน) 24 ชั่วโมง : ระบุในบัตรประกัน

- ผูถือหนวยลงทุนสามารถติดตอสอบถามแผนคุมครองสุขภาพไดที่

บริษัท ทิพยประกันภัย จํากัด (มหาชน) ศูนยบริการลูกคา 1736 กด 4279 และ 2946 

- การรับประโยชนสินไหมทดแทนในกรณีผูถือหนวยลงทุนเสียชีวิต ผูรับประโยชนสามารถสงเอกสารประกอบการเรียกรองคาสินไหมทดแทนกับทางบริษัทประกันไดโดยตรง และ

บริษัทประกันจะดําเนินการพิจารณาและดําเนินการทําเช็คสั่งจายหรือโอนเงินใหแก ผูรับประโยชนภายใน 7 วันนับตั้งแตวันที่บริษัทประกันไดรับคําเรียกรองพรอมทั้งเอกสารประกอบ

การพิจารณาการจายครบถวนสมบูรณแลว และกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยวา การเรียกรองเพื่อใหบริษัทชดใชตามกรมธรรมประกันภัยกลุมดังกลาว ไมเปนไปตามขอตกลงคุมครอง

ในกรมธรรมประกันภัยดังกลาว ระยะเวลาที่กําหนดไวอาจขยายออกไปไดตามความจําเปน แตทั้งนี้จะไมเกิน 90 วัน นับตั้งแตวันที่บริษัทไดรับเอกสารครบถวนแลว โดยทางบริษัท

ประกันจะนําสงเช็คหรือโอนเงินดังกลาวใหแกผูรับประโยชนโดยตรง

 Q : ชองทางที่ผูถือหนวยลงทุนสามารถสอบถามขอมูลเกี่ยวกับประกันสุขภาพและอุบัติเหตุกลุม

A : ผูถือหนวยลงทุนสามารถติดตอกับทางบริษัทประกันไดดังนี้

บริษัท ทิพยประกันภัย จํากัด (มหาชน)

Hotline คารักษาพยาบาลสุขภาพและอุบัติเหตุ (บัตรประกัน) 24 ชั่วโมง : ระบุในบัตรประกัน

Mobile Application TIPinsure 

สินไหมประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุสวนบุคคล : โทร. 02-239-2840 (ในเวลาทําการ 8.30 - 16.30 น.)

Email: claim_ah@dhipaya.co.th

ฝายสินไหมประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุสวนบุคคล ชั้น 15 เลขที่ 1115 ถนนพระราม 3 แขวงชองนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

 Q : ความคุมครองตามแผนประกันสุขภาพและอุบัติเหตุกลุมของกองทุน ยกเวนความคุมครองกรณีใดบาง

A : บริษัทประกันภัยจะไมจายผลประโยชนตามขอยกเวนที่กรมธรรมประกันภัยกําหนด ในกรณีตอไปนี้

1. 1. โรคเรื้อรัง การบาดเจ็บหรือการเจ็บปวยที่ยังมิไดรักษาใหหายกอนวันทําสัญญาประกันภัย การตรวจรักษาภาวะที่เปนมาแตกําเนิด (Congenital) หรือปญหาดานพัฒนาการ

หรือโรคทางพันธุกรรม

2. 2. การตรวจรักษาหรือการผาตัดเพื่อเสริมสวย หรือการแกไขปญหาผิวพรรณ สิว ฝา กระ รังแค ผมรวงหรือการควบคุมนํ้าหนักตัว หรือการผาตัดอันมีลักษณะเลือกได เวนแต

เปนการตกแตงบาดแผล อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุที่ไดรับความคุมครอง

3. การตั้งครรภ แทงบุตร ทําแทง การคลอดบุตร โรคแทรกซอนจากการตั้งครรภ การแกไขปญหาการมีบุตรยาก (รวมถึงการสืบวิเคราะหและการรักษา) การทําหมันหรือการคุม

กําเนิด

4. โรคเอดส หรือกามโรคหรือโรคติดตอทางเพศสัมพันธ

5. การตรวจรักษา หรือการปองกัน การใชยา หรือสารตางๆ เพื่อชะลอการเสื่อมของวัย หรือ การใหฮอรโมนทดแทนในวัยใกลหมดหรือหมดระดู การเสื่อมสมรรถภาพทางเพศใน

หญิง หรือชาย การรักษาความผิดปกติทางเพศ และการแปลงเพศ

6. การตรวจสุขภาพทั่วไป การรองขอเขาอยูรักษาตัวในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาล เวชกรรม หรือรองขอการผาตัด การพักฟน หรือการพักเพื่อการฟนฟูหรือการรักษาโดยวิธี

ใหพักอยูเฉยๆ การตรวจวิเคราะหเพื่อหาสาเหตุใดๆ ที่ไมเกี่ยวของโดยตรงกับการเขารักษาในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาล เวชกรรม หรือคลินิก การตรวจวินิจฉัยการบาด

เจ็บหรือการเจ็บปวย การรักษาหรือตรวจวิเคราะหเพื่อสาเหตุ ซึ่งไมใชความจําเปนทางการแพทย หรือไมเปนมาตรฐานทางการแพทย

7. การตรวจรักษาความผิดปกติเกี่ยวกับสายตา การทําเลสิค คาใชจายสําหรับอุปกรณเพื่อชวยในการมองเห็นหรือการรักษาความผิดปกติของการมองเห็น

8. การตรวจรักษา หรือผาตัด เกี่ยวกับฟน หรือเหงือก การทําฟนปลอม การครอบฟน การรักษารากฟน อุดฟน การจัดฟน ขูดหินปูน ถอนฟน การใสรากฟนเทียม ยกเวนในกรณี

จําเปนอันเนื่องจากการบาดเจ็บโดยอุบัติเหตุ ทั้งนี้ไมรวมคาฟนปลอม การครอบฟนและการรักษารากฟนหรือใสรากเทียม

9. การรักษาหรือการบําบัดการติดยาเสพติดใหโทษ บุหรี่ สุรา หรือสารออกฤทธิ์ตอ จิตประสาท

10. การตรวจรักษา อาการ หรือโรคที่เกี่ยวเนื่องกับภาวะทางจิตใจ โรคทางจิตเวช หรือ ทางพฤติกรรมหรือความผิดปกติทางบุคลิกภาพ รวมถึงสภาวะสมาธิสั้น ออธิสซึม เครียด

ความผิดปกติของ การกิน หรือความวิตกกังวล

11. การตรวจรักษาที่ยังอยูในระหวางทดลอง การตรวจหรือการรักษาโรคหรืออาการหยุดหายใจขณะหลับ การตรวจหรือการรักษาความผิดปกติของการนอนหลับ การนอนกรน

12. การปลูกฝหรือการฉีดวัคซีนปองกันโรค ยกเวนการฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบาภายหลังการถูกสัตวทําราย และวัคซีนปองกันบาดทะยัก ภายหลังไดรับการบาดเจ็บ

13. การตรวจรักษาที่ไมใชแผนปจจุบัน รวมถึงแพทยทางเลือก

14. คาใชจายที่เกิดจากการตรวจรักษาพยาบาลที่ผูไดรับความคุมครอง ซึ่งเปนแพทยสั่งใหแกตัวเอง รวมทั้งคาใชจายที่เกิดจากการตรวจรักษาพยาบาลจากแพทย ผูซึ่งเปน บิดา

มารดา คูสมรส หรือบุตรของผูไดรับความคุมครอง

15. การฆาตัวตาย การพยายามฆาตัวตาย การทํารายรางกายตนเอง หรือการพยายามทํารายรางกายตนเองไมวาจะเปนการกระทําโดยตนเอง หรือยินยอมใหผูอื่นกระทําไมวาจะอยู

ในระหวางวิกลจริตหรือไมก็ตาม ทั้งนี้รวมถึงอุบัติเหตุจากการที่ผูไดรับความคุมครอง กิน ดื่ม หรือฉีดยาหรือสารมีพิษเขารางกาย การใชยาเกินกวาที่แพทยสั่ง

16. การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นจากการกระทําของผูไดรับความคุมครองขณะอยูภายใตฤทธิ์สุรา สารเสพติด หรือยาเสพติดใหโทษจนไมสามารถครองสติได

คําวา “ขณะอยูภายใตฤทธิ์สุรา” นั้น ในกรณีที่มี การตรวจเลือดใหถือเกณฑมีระดับแอลกอฮอลในเลือดตั้งแต 150 มิลลิกรัมเปอรเซ็นตขึ้นไป

17. การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นขณะที่ผูไดรับความคุมครองเขารวมทะเลาะวิวาทหรือมีสวนยั่วยุ ใหเกิดการทะเลาะวิวาท

18. การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นขณะที่ผูไดรับความคุมครองกออาชญากรรมที่มีความผิดสถานหนัก หรือขณะถูกจับกุม หรือหลบหนีการจับกุม

19. การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นขณะที่ผูไดรับความคุมครอง แขงรถหรือแขงเรือทุกชนิด แขงมา แขงสกีทุกชนิดรวมถึงเจตสกีดวย แขงสเก็ต ชกมวย โดดรม (เวนแตการโดดรมเพื่อรักษา

ชีวิต) ขณะกําลังขึ้นหรือกําลังลงหรือโดยสารอยูในบอลลูน หรือเครื่องรอน เลนบันจี้จั๊มพ ดํานํ้าที่ตองใชถังอากาศและเครื่องชวยหายใจใตนํ้า

20. การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นขณะที่ผูไดรับความคุมครองกําลังขึ้นหรือกําลังลง หรือขณะโดยสาร อยูในอากาศยานที่มิไดจดทะเบียนเพื่อบรรทุกผูโดยสาร และมิไดประกอบการโดยสาย

การบินพาณิชย

21. การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นขณะที่ผูไดรับความคุมครองขับขี่หรือปฏิบัติหนาที่เปนพนักงานประจําในอากาศยานใดๆ

22. การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นขณะผูไดรับความคุมครองปฏิบัติหนาที่เปนทหาร ตํารวจ หรืออาสาสมัคร และเขาปฏิบัติการในสงคราม หรือปราบปราม

23. สงคราม การรุกราน การกระทําที่มุงรายของศัตรูตางชาติ หรือการกระทําที่มุงรายคลายสงคราม ไมวาจะไดมีการประกาศสงครามหรือไมก็ตาม หรือสงครามกลางเมือง ซึ่งหมาย

ถึงสงครามระหวางชนที่อาศัยอยูในประเทศเดียวกัน การแข็งขอ การกบฏ การจลาจล การนัดหยุดงาน การกอความวุนวาย การปฏิวัติ การรัฐประหาร การประกาศกฎอัยการศึก

หรือเหตุการณใดๆ ซึ่งจะเปนเหตุใหมีการประกาศหรือคงไวซึ่งกฎอัยการศึก

24. การกอการราย

25. การแผรังสี หรือการแพรกัมมันตภาพรังสีจากเชื้อเพลิงนิวเคลียร หรือจากกากนิวเคลียรใดๆ อันเนื่องมาจากการเผาไหมของเชื้อเพลิงนิวเคลียร และจากกรรมวิธีใดๆ แหงการ

แตกแยกตัวทางนิวเคลียรซึ่งดําเนินติดตอไปดวยตัวเอง

26. การระเบิดของกัมมันตภาพรังสี หรือสวนประกอบของนิวเคลียร หรือวัตถุอันตรายอื่นใดที่อาจเกิดการระเบิดในกระบวนการนิวเคลียรได
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ผูลงทุนสามารถศึกษาเครื่องมือบริหาร

ความเสี่ยงดานสภาพคลองไดในหนังสือชี้

ชวนฉบับเต็ม



คําอธิบาย

Maximum Drawdown เปอรเซ็นตผลขาดทุนสูงสุดของกองทุนรวมในระยะเวลา 5 ปยอนหลัง (หรือต้ังแตจัดต้ังกองทุนกรณีท่ียังไมครบ 5 ป) โดยวัดจากระดับ NAV ตอ

หนวยท่ีจุดสูงสุด ไปจนถึงจุดต่ําสุดในชวงท่ี NAV ตอหนวยปรับตัวลดลงคา Maximum Drawdownเปนขอมูลท่ีชวยใหทราบถึงความเส่ียงท่ีอาจจะขาดทุนจากการลงทุนใน

กองทุนรวม 

Recovering Period ระยะเวลาการฟนตัว เพ่ือเปนขอมูลใหผูลงทุนทราบถึงระยะเวลาต้ังแตการขาดทุนสูงสุดจนถึงระยะเวลาท่ีฟนกลับมาท่ีเงินทุนเร่ิมตนใชระยะเวลานาน

เทาใด 

FX Hedging เปอรเซ็นตของการลงทุนในสกุลเงินตางประเทศท่ีมีการปองกันความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน 

อัตราสวนหมุนเวียนการลงทุน ความถ่ีของการซ้ือขายหลักทรัพยในพอรตกองทุนในชวงเวลาใดชวงเวลาหน่ึง โดยคํานวณจากมูลคาท่ีต่ํากวาระหวางผลรวมของมูลคาการซ้ือ

หลักทรัพยกับ ผลรวมของมูลคาการขายหลักทรัพยของกองทุนรวมในรอบระยะเวลา 1 ปหารดวยมูลคา NAV ของกองทุนรวมเฉล่ียในรอบระยะเวลาเดียวกัน กองทุนรวมท่ีมีคา

portfolio turnover สูง บงช้ีถึงการซ้ือขายหลักทรัพยบอยคร้ังของผูจัดการกองทุนและทําใหมีตนทุนการซ้ือขายหลักทรัพยท่ีสูง จึงตองพิจารณาเปรียบเทียบกับผลการดําเนิน

งานของกองทุนรวมเพ่ือประเมินความคุมคาของการซ้ือขายหลักทรัพยดังกลาว 

Sharpe Ratio อัตราสวนระหวางผลตอบแทนสวนเพ่ิมของกองทุนรวมเปรียบเทียบกับความเส่ียงจากการลงทุน โดยคํานวณจากผลตางระหวางอัตราผลตอบแทนของกองทุน

รวมกับอัตราผลตอบแทนท่ีปราศจากความเส่ียง (risk-free rate) เปรียบเทียบกับคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ของกองทุนรวม คา Sharpe Ratio สะทอน

ถึงอัตราผลตอบแทนท่ีกองทุนรวมควรไดรับเพ่ิมข้ึนเพ่ือชดเชยกับความเส่ียงท่ีกองทุนรวมรับมา โดยกองทุนรวมท่ีมีคา Sharpe Ratio สูงกวาจะเปนกองทุนท่ีมีประสิทธิภาพใน

การบริหารจัดการลงทุนท่ีดีกวา เน่ืองจากไดรับผลตอบแทนสวนเพ่ิมท่ีสูงกวาภายใตระดับความเส่ียงเดียวกัน 

Alpha ผลตอบแทนสวนเกินของกองทุนรวมเม่ือเปรียบเทียบกับดัชนีช้ีวัด (benchmark) โดยคา Alpha ท่ีสูง หมายถึง กองทุนสามารถสรางผลตอบแทนไดสูงกวาดัชนีช้ีวัด ซ่ึง

เปนผลจากประสิทธิภาพของผูจัดการกองทุนในการคัดเลือกหรือหาจังหวะเขาลงทุนในหลักทรัพยไดอยางเหมาะสม 

Beta ระดับและทิศทางการเปล่ียนแปลงของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพยในพอรตการลงทุน โดยเปรียบเทียบกับอัตราการเปล่ียนแปลงของตลาด Beta นอยกวา 1 แสดง

วา หลักทรัพยในพอรตการลงทุนมีการเปล่ียนแปลงของอัตราผลตอบแทนนอยกวาการเปล่ียนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุมหลักทรัพยของตลาด Beta มากกวา 1 แสดง

วา หลักทรัพย ในพอรตการลงทุนมีการเปล่ียนแปลงของอัตราผลตอบแทนมากกวาการเปล่ียนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุมหลักทรัพยของตลาด 

Tracking Error อัตราผลตอบแทนของกองทุนมีประสิทธิภาพในการเลียนแบบดัชนีช้ีวัด โดยหาก tracking error ต่ํา หมายถึงกองทุนรวมมีประสิทธิภาพในการสรางผล

ตอบแทนใหใกลเคียงกับดัชนีช้ีวัดกองทุนรวมท่ีมีคา tracking error สูง จะมีอัตราผลตอบแทนโดยเฉล่ียหางจากดัชนีช้ีวัดมากข้ึน 

Yield to Maturity อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้โดยถือจนครบกําหนดอายุ ซึ่งคํานวณจากดอกเบี้ยที่จะไดรับในอนาคตตลอดอายุตราสารและเงินตนที่จะ

ไดรับคืน นํามาคิดลดเปนมูลคาปจจุบัน โดยใชวัดอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารหน้ี คํานวณจากคาเฉล่ียถวงน้ําหนักของ Yield to Maturity ของตราสารหนี้แตละ

ตัวท่ีกองทุนมีการลงทุน และเน่ืองจาก Yield to Maturity มีหนวยมาตรฐานเปนเปอรเซ็นตตอปจึงสามารถนําไปใชเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนระหวางกองทุนรวมตราสาร

หน้ีท่ีมีนโยบายถือครอง ตราสารหน้ีจนครบกําหนดอายุและมีลักษณะการลงทุนท่ีใกลเคียงกันได

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน)
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