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กองทุนเปิดธนชาต Prime Plus ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 

(T-PrimePlusAI)  
หนงัสือชีช้วนสว่นสรุปข้อมลูส ำคญั 

Factsheet 

บริษัทหลกัทรัพย์จดักำรกองทนุ 

อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จ ำกดั 
ข้อมลู ณ วนัที่ 31 มีนำคม 2566 

ประเภทกองทุนรวม / กลุ่มกองทุนรวม 

 

กองทนุรวมตรำสำรทนุ (Equity Fund) 

 

กลุม่ Equity Large Cap 

นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน 

 

ลงทนุในหรือมีไว้ซึง่หุ้นของบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์และ/หรือตลำดหลกัทรัพย์เอ็ม
เอไอ ที่มีปัจจยัพืน้ฐำนดี และ/หรือมีควำมมัน่คง และ/หรือมีแนวโน้มกำรเจริญเติบโตทำงธุรกิจ 
ไมเ่กิน 40 บริษัท โดยเฉลี่ยในรอบปีบญัชีไมน้่อยกวำ่ร้อยละ 80 ของNAV กองทนุอำจลงทนุใน
สญัญำซือ้ขำยลว่งหน้ำเพื่อเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรบริหำรกำรลงทนุ (EPM) รวมทัง้ตรำสำรที่มี
ลกัษณะของสญัญำซือ้ขำยลว่งหน้ำแฝง (Structured Note) 

 

มุง่หวงัให้ได้รับผลประกอบกำรเคลื่อนไหวสงูกวำ่ดชันีชีว้ดั 

ผลการดาํเนินงานและดัชนีชีว้ัดย้อนหลัง 5 ปีปฏิทนิ (% ต่อปี) 

 

ผลการดาํเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด (%ต่อปี) 

 
YTD 3 เดือน 6 เดอืน 1 ปี 

กองทนุ -5.76 -5.76 -1.38 -5.23 

ดชันีชีว้ดั (THB) -2.26 -2.26 3.06 -1.95 

คำ่เฉล่ียในกลุม่เดียวกนั -3.95 -3.95 1.57 -3.55 

ควำมผนัผวนกองทนุ 12.29 12.29 10.84 10.63 

ควำมผนัผวนดชันีชีว้ดั (THB) 12.78 12.78 11.26 11.14 
 

 
3 ปี 5 ปี 10 ปี ตัง้แต่จัดตัง้ 

กองทนุ 6.55 -4.82 - -3.16 

ดชันีชีว้ดั (THB) 11.70 -0.89 - 1.00 

คำ่เฉล่ียในกลุม่เดียวกนั 12.06 -1.93 - - 

ควำมผนัผวนกองทนุ 15.38 17.08 - 16.53 

ควำมผนัผวนดชันีชีว้ดั (THB) 16.57 18.83 - 18.18 
 

ระดับความเส่ียง 

ตํ่า 1 2 3 4 5 6 7 8 สูง 

คาํอธิบาย 

ลงทนุในตรำสำรทนุเป็นหลกัโดยเฉลี่ยในรอบปีไมน้่อยกวำ่ 80% 

ของ NAV 

 

ข้อมูลกองทุนรวม 

วนัจดทะเบียนกองทนุ 27 ก.ย. 2560 

วนัเร่ิมต้น class - 

นโยบำยกำรจำ่ยเงินปันผล จำ่ยเงินปันผล  

กำรรับซือ้คืนหน่วยลงทนุอตัโนมตัิ - 

อำยกุองทนุ ไมก่ ำหนด 

 

ดัชนีชีว้ัด :  

1. ดชันีผลตอบแทนรวม SET 50 (SET50 TRI) สดัสว่น 100% 

    ส ำหรับผลกำรด ำเนินงำนย้อนหลงัแบบปักหมดุ ผลกำร
ด ำเนินงำนน้อยกวำ่ 1 ปี ค ำนวณตำมระยะเวลำจริง 

 

คาํเตือน : 
  กำรลงทนุในกองทนุรวมไมใ่ชก่ำรฝำกเงิน  

  ผลกำรด ำเนินงำนในอดีตของกองทนุรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยนัถึง
ผลกำรด ำเนินงำนในอนำคต 

 

กำรเข้ำร่วมตอ่ต้ำนทจุริต: มีบริษัทแมด่แูลให้ท ำตำมกฎหมำย 

จดัอนัดบักองทนุ Morningstar  

 

  



T-PrimePlusAI  

 

การซือ้หน่วยลงทุน การขายคืนหน่วยลงทุน 

วนัท ำกำรซือ้ : 5 วนัท ำกำรแรก ม.ค.,เม.ย.,ก.ค.,
ต.ค. 

วนัท ำกำรขำยคืน : 5 วนัท ำกำรแรก ม.ค.,เม.ย.,ก.ค.,
ต.ค. 

เวลำท ำกำร : 08:30 น. -15:30 น. เวลำท ำกำร : 08:30 น. -15:30 น. 
กำรซือ้ครัง้แรกขัน้ต ่ำ : 500000 บำท กำรขำยคืนขัน้ต ่ำ : 1000 บำท 

กำรซือ้ครัง้ถดัไปขัน้ต ่ำ : 1000 บำท ยอดคงเหลือขัน้ต ่ำ : ไมก่ ำหนด  

 
ระยะเวลำรับเงินคำ่ขำยคืน : T+2 

Remark : 1.ปัจจบุนัและในภำวะปกตจิะช ำระภำยใน 2 วนัท ำกำรนบัถดัจำกวนัที่ค ำสัง่ขำยสำมำรถ
ด ำเนินกำรได้ 2.เปิดรับค ำสัง่ซือ้และขำยคืน ทกุ 5วนัท ำกำรแรกของเดือนมกรำคม เมษำยน กรกฎำคม 
และตลุำคม 3.ผู้ลงทนุไมส่ำมำรถขำยคืนในชว่ง 1 ปีแรกได้ 

 

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV) 

ค่าธรรมเนียม สูงสุดไม่เกิน เก็บจริง 
กำรจดักำร 2.675 2.139 

รวมคำ่ใช้จำ่ย 5.350 2.702 

หมำยเหต ุ: สำมำรถดคูำ่ธรรมเนียมอ่ืนๆ เพิ่มเติมได้ที่หนงัสือชีช้วนสว่นข้อมลูกองทนุรวม 

 

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซือ้ขาย) 
ค่าธรรมเนียม สูงสุดไม่เกิน เก็บจริง 
กำรขำย 1.070 1.070 

กำรรับซือ้คืน 0.535 ยกเว้น 

กำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุเข้ำ 1.070 1.070 

กำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุออก 0.535 ยกเว้น 

กำรโอนหน่วย 53.50 5 

หมำยเหต ุ: 1.คำ่ธรรมเนียมดงักลำ่วรวมภำษีมลูคำ่เพิ่ม ภำษีธุรกิจเฉพำะหรือภำษีอ่ืนใดแล้ว (ถ้ำมี) 2.

คำ่โอน 5 บำท ตอ่หน่วยลงทนุ 1,000 หน่วย (คิดคำ่ธรรมเนียมขัน้ต ่ำ 100 บำท แตไ่มเ่กิน 1,000 บำท
ตอ่ครัง้) 
 

สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน 

ช่ือประเภททรัพย์สิน % NAV 

หุ้นสำมญั 96.58 

เงินฝำกและอ่ืนๆ 3.42 
 

 

ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรก 

ช่ือหลักทรัพย์  % NAV 

บริษัท ทำ่อำกำศยำนไทย 
จ ำกดั (มหำชน) (AOT) 

9.08 

บริษัท แอดวำนซ์ อินโฟร์ 
เซอร์วิส จ ำกดั (มหำชน) 
(ADVANC) 

8.86 

บริษัท ซี.พี. ออลล์ จ ำกดั 
(มหำชน) (CPALL) 

7.81 

บริษัท ปตท. จ ำกดั (มหำชน) 
(PTT) 

6.95 

บริษัท กรุงเทพดสุิตเวชกำร 
จ ำกดั (มหำชน) (BDMS) 

5.35 

 

 

  ข้อมูลเชิงสถิต ิ 

    Maximum Drawdown -42.74%   

 

    Sharpe Ratio 0.27   

 

    Alpha -5.15   

 

    Beta 0.92%   

 

    อตัรำสว่นหมนุเวียนกำรลงทนุ 75.64% 
 

 

 

การจัดสรรการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรม 

กลุ่มอุตสาหกรรม % NAV 

    พลงังำนและสำธำรณปูโภค 23.68 

    พำณิชย์ 17.87 

    ขนสง่และโลจิสติกส์ 12.42 

    เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 10.90 

    ธนำคำร 7.68 
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ผู้จัดการกองทุนรวม 

น.ส. พชัรำภำ มหทัธนกลุ ( ตัง้แต ่28 มิ.ย. 2564 ) 

นำย ศตนนท์ ทนั ( ตัง้แต ่27 ก.ย. 2560 ) 
 

 

ผู้ลงทนุสำมำรถศกึษำเคร่ืองมือบริหำรควำมเสี่ยง 

ด้ำนสภำพคลอ่งได้ในหนงัสือชีช้วนฉบบัเต็ม  

 

www.eastspring.co.th 
 

 

คาํอธิบาย 

 

Maximum Drawdown เปอร์เซ็นต์ผลขาดทุนสูงสุดของกองทุนรวมในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง (หรือตัง้แต่จัดตัง้กองทุนกรณีที่ยังไม่ครบ 5 ปี) โดยวัดจากระดับ NAV ต่อหน่วยท่ีจุดสูงสุดไป
จนถึงจุดตํ่าสุดในช่วงที่ NAV ต่อหน่วยปรับตัวลดลง ค่า Maximum Drawdown เป็นข้อมูลท่ีช่วยให้ทราบถึงความเส่ียงที่อาจจะขาดทุนจากการลงทุนในกองทุนรวม 

 

Recovering Period ระยะเวลาการฟ้ืนตัว เพ่ือเป็นข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบถึงระยะเวลาตัง้แต่การขาดทุนสูงสุดจนถึงระยะเวลาท่ีฟ้ืนกลับมาท่ีเงินทุนเร่ิมต้นใช้ระยะเวลานานเท่าใด 

 

FX Hedging เปอร์เซ็นต์ของการลงทุนในสกุลเงินต่างประเทศที่มีการป้องกันความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน 

 

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน ความถ่ีของการซือ้ขายหลักทรัพย์ในพอร์ตกองทุนในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหน่ึง โดยคาํนวณจากมูลค่าท่ีตํ่ากว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซือ้หลักทรัพย์กับ
ผลรวมของมูลค่าการขายหลักทรัพย์ของกองทุนรวมในรอบระยะเวลา 1 ปีหารด้วยมูลค่า NAV ของกองทุนรวมเฉล่ียในรอบระยะเวลาเดียวกัน กองทุนรวมที่มีค่า portfolio turnover สูง บ่งชี ้
ถึงการซือ้ขายหลักทรัพย์บ่อยครัง้ของผู้จัดการกองทุนและทาํให้มีต้นทุนการซือ้ขายหลักทรัพย์ท่ีสูง จึงต้องพิจารณาเปรียบเทียบกับผลการดาํเนินงานของกองทุนรวมเพื่อประเมินความ
คุ้มค่าของการซือ้ขายหลักทรัพย์ดังกล่าว 

 

Sharpe Ratio อัตราส่วนระหว่างผลตอบแทนส่วนเพิ่มของกองทุนรวมเปรียบเทียบกับความเส่ียงจากการลงทุน โดยคาํนวณจากผลต่างระหว่างอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมกับอัตรา
ผลตอบแทนท่ีปราศจากความเส่ียง (risk-free rate) เปรียบเทียบกับค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ของกองทุนรวม ค่า Sharpe Ratio สะท้อนถึงอัตราผลตอบแทนท่ีกองทุนรวม
ควรได้รับเพิ่มขึน้เพื่อชดเชยกับความเส่ียงที่กองทุนรวมรับมา โดยกองทุนรวมท่ีมีค่า Sharpe Ratio สูงกว่าจะเป็นกองทุนท่ีมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการลงทุนท่ีดีกว่า เน่ืองจากได้รับ
ผลตอบแทนส่วนเพ่ิมท่ีสูงกว่าภายใต้ระดับความเส่ียงเดียวกัน 

 

Alpha ผลตอบแทนส่วนเกินของกองทุนรวมเมื่อเปรียบเทียบกับดัชนีชีว้ัด (benchmark) โดยค่า Alpha ท่ีสูง หมายถึง กองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนได้สูงกว่าดัชนีชีว้ัด ซ่ึงเป็นผลจาก
ประสิทธิภาพของผู้จัดการกองทุนในการคัดเลือกหรือหาจังหวะเข้าลงทุนในหลักทรัพย์ได้อย่างเหมาะสม 

 

Beta ระดับและทิศทางการเปล่ียนแปลงของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุน โดยเปรียบเทียบกับอัตราการเปล่ียนแปลงของตลาด Beta น้อยกว่า 1 แสดงว่า หลักทรัพย์
ในพอร์ตการลงทุนมีการเปล่ียนแปลงของอัตราผลตอบแทนน้อยกว่าการเปล่ียนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด Beta มากกว่า 1 แสดงว่า หลักทรัพย์ในพอร์ต
การลงทุนมีการเปล่ียนแปลงของอัตราผลตอบแทนมากกว่าการเปล่ียนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด 

 

Tracking Error อัตราผลตอบแทนของกองทุนมีประสิทธิภาพในการเลียนแบบดัชนีชีว้ัด โดยหาก tracking error ตํ่า หมายถึงกองทุนรวมมีประสิทธิภาพในการสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียง
กับดัชนีชีว้ัด กองทุนรวมที่มีค่า tracking error สูง จะมีอัตราผลตอบแทนโดยเฉล่ียห่างจากดัชนีชีว้ัดมากขึน้ 

 

Yield to Maturity อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนีโ้ดยถือจนครบกําหนดอายุ ซึ่งคํานวณจากดอกเบีย้ที่จะได้รับในอนาคตตลอดอายุตราสารและเงินต้นที่จะได้รับคืน นํามาคิด
ลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน โดยใช้วัดอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารหนี ้คาํนวณจากค่าเฉล่ียถ่วงนํา้หนักของ Yield to Maturity ของตราสารหนีแ้ต่ละตัวที่กองทุนมีการลงทุน และ
เน่ืองจาก Yield to Maturity มีหน่วยมาตรฐานเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อปี จึงสามารถนําไปใช้เปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนระหว่างกองทุนรวมตราสารหนีท้ี่มีนโยบายถือครองตราสารหนีจ้นครบ
กําหนดอายุและมีลักษณะการลงทุนที่ใกล้เคียงกันได้ 

 

www.eastspring.co.th 

บริษัทหลกัทรัพย์จดักำรกองทนุ อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จ ำกดั 

ชัน้ 9 อำคำร มิตรทำวน์ ออฟฟิศ ทำวเวอร์ 944 ถนนพระรำม 4 

แขวงวงัใหม ่เขตปทมุวนั กรุงเทพมหำนคร 10330 

  

| ศูนย์ที่ปริกษาการลงทุน 1725 | ผู้สนับสนุนการขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทุน ที่ได้รับการแต่งตัง้  

Expert in Asia. Invest in Your Future.  
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ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิได้รับความคุ้มครองสิทธิประโยชน์ประกันชีวิต และความคุ้มครองด้านประกันสุขภาพ ภายใต้

เงื่อนไขที่ระบุในกรมธรรม์ประกันชีวิตและสุขภาพ (กรรมธรรม์) ทั้งนี้รายละเอียดแผนความคุ้มครองชีวิตและสุขภาพ จะ

เปิดเผยไว้ในสรุปรายละเอียดความคุ้มครองประกันชีวิตและสุขภาพท่ีอยู้แนบท้ายหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลส าคัญ โดย

มีสรุปสาระส าคัญ ดังนี้ 

1. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเอาประกัน 

1.1 เป็นบุคคลธรรมดา 

1.2 เป็นผู้ถือหน่วยลงทุนที่อยู่ในทะเบียนรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยมีมูลค่าเงินลงทุนตั้งแต่ 500 ,000 บาทขึ้นไป หรือ 

จ านวนอื่นใดที่บริษัทจัดการจะเปล่ียนแปลงในอนาคต 

1.3 ต้องมีอายุระหว่าง 15 – 65 ปี 

1.4 เป็นบุคคลที่บริษัทประกันถือว่ามีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง โดยสิทธิความคุ้มครองจะมีผลเมื่อได้รับการอนุมัติการ

เอาประกันจากบริษัทประกัน 

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลงคุณสมบัติ และเงื่อนไขของผู้มีสิทธิเอาประกันตามความเหมาะสม 

โดยค านึงถึงและรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นส าคัญ รวมถึงรักษาผลประโยชน์ของกองทุนรวม โดยจะไม่

ถือว่าเป็นการด าเนินการที่ผิดไปจากรายละเอียดโครงการ และถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษัท

จัดการจะติดประกาศดังกล่าวที่ส านักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้า

ไม่น้อยกว่า 7 วัน และจะเปิดเผยในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ 

2. ความคุ้มครอง 

ในกรณีท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นผู้มีสิทธิเอาประกันภัย ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับความคุ้มครองนับตั้งแต่วันที่กรมธรรม์มี

ผลบังคับ หรือนับตั้งแต่วันท่ีได้รับการอนุมัติการเอาประกันจากบริษัทประกัน และส้ินสุดความคุ้มครอง ในกรณีใดกรณี

หน่ึง ดังต่อไปน้ี 

2.1 เมื่อกรมธรรม์ส้ินสุดผลบังคับ 

2.2 เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนพ้นสภาพการเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน 

2.3 เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนเสียชีวิต 

2.4 เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนมีอายุเกินกว่าอายุสูงสุดที่ก าหนดไว้ข้างต้น 

2.5 เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งของคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเอาประกันตามข้อ 1. 

ทั้งนี้ การสิ้นสุดความคุ้มครอง ให้เป็นไปตามเงื่อนไขตามปีกรมธรรม์หรือตามรอบระยะเวลาที่บริษัทประกันก าหนด 

3. ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิเอาประกันจะได้รับความคุ้มครองการเสียชีวิตจ านวน 10,000 บาท และความคุ้มครองสุขภาพ 

โดยมีรายละเอียดเงื่อนไขและความคุ้มครองตามกรมธรรม์ก าหนด 

ข้อมูลสิทธิประโยชนด์้ำนกำรประกนัชีวิตและสุขภำพ 
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4. ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องยินยอมเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล อาทิเช่น ชื่อนามสกุล ที่อยู่ ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือข้อมูลอื่น

ใดที่เป็นไปตามที่บริษัทประกันก าหนด ทั้งนี้หากบริษัทจัดการไม่ได้รับการเปิดเผยข้อมูลใดๆ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ

ในการปฏิเสธการได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ดังกล่าว 

สิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้รับตามกรมธรรม์ดังกล่าว บริษัทจัดการได้จัดให้เพื่อคุ้มครองผู้ถือหน่วยลงทุนและ

เพื่อประโยชน์ในด้านการเสริมสร้างความมั่นคงของชีวิตและสุขภาพ โดยบริษัทจัดการเป็นผู้รับภาระการช าระเบี้ยประกันที่

ได้รับความคุ้มครองทั้งหมด โดยรวมอยู่ในค่าธรรมเนียมการจัดการ 

ทั้งนี้ เมื่อกองทุนมีอายุครบ 3 ปี หากบริษัทจัดการเห็นว่าจะไม่เกิดประโยชน์โดยรวมต่อผู้ลงทุน หรือมีผลกระทบต่อกองทุน

รวมในอนาคต บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลง ปรับปรุง หรือเพิ่มเติมเงื่อนไขของสิทธิประโยชน์ความ

คุ้มครอง เงื่อนไขกรมธรรม์ บริษัทประกัน หรือเงื่อนไขใด ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายก าหนด รวมถึงยกเลิกสิทธิประโยชน์

ความคุ้มครองชีวิตและสุขภาพโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศ

ดังกล่าวที่ส านักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วัน และจะ

เปิดเผยในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ 
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����8;���)��6����ก 3 ����� A���	5(�> (5 �
����ก�	) 456��	
�7��(

7��(7	��@��
��8; 15 )��������
�4�ก������8;����� ��(	��	5�5�����8;�	01
��	5ก
�ก����� 

�
������ 

�G�8; 1 ���������������K�<�/ �
����8;���)��	��������
���7( ก����
����)��(�  

�G�8; 2 ���������������K�<�/ �
����8;���)��	�����������7( ก����
����)��(�  

 

 

 

 

 

 

 
 

♦ �0<����7��(7��(7	�� > �
��8;6��	
�ก�	����
�4�ก ��4.����� �E�ก�	)��7�������������
<��(�)������������
����� �	��(�7����0������7����������ก��� 500,000 ��� A���
��0<����7��(7��(7	��45��?��
��8; 15 )�������

IPO 

15/10/2560 

�
��8; 15  - 25 ก
����� 2560 

IPO 

15/10/2560 1/12/2560 15/1/2561 2/10/2561 15/11/2561 

�
��	0;(7��(
7��(7	�� 

����	����������������
� 

 �G�8; 2 �ก7��K�<� 
���������� 

�
��	0;(7��(
7��(7	�� 

 �G�8; 1 �ก7��K�<� 
���������� 
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�
�4�ก������8;)��7������������ ���� 0.00 �. ��(	��	5�5�����8;�	01
��	5ก
�ก����� �	��ก�	�0<����
)���ก��ก�	7��(7	���	5ก
��8�0�ก���( 	5����� ��4.����� ก
��	01
��	5ก
� 
 

Q: ���������������456��	
�7��(7��(7	���8�0���?�4�������0�����6�	� 
A: 7��(7��(7	���8�0��8;���������������456��	
� 7�� 

♦ 7��(7	��ก�	��8��8�0���กก	>8 4����� 10,000 ���  
 

Q: ���������������456��	
�7��(7��(7	����):�2��?�4�������0�����6�	� 
A: 7��(7��(7	����):�2�8;���������������456��	
� 7��  
7��(7��(7	��ก�	�����7��	
ก1�2�������(9��7��(7��(7	�� KE;�(8�
<��(� 4 9�� 9���	5ก
���):�2 A��  

แผนที่ 1 แผนที่ 2 แผนที่ 3 แผนที่ 4

เงนิลงทุน
 ลงทุน 500,000
 บาทแตไมถึง 

1,500,000 บาท

 ลงทุน 1,500,000
 บาทแตไมถึง 

5,000,000 บาท

 ลงทุน 5,000,000
 บาทแตไมถึง 

10,000,000 บาท

 ลงทุนต้ังแต 
10,000,000 บาท

ข้ึนไป

#ประกันชีวิต: คุมครองเสียชีวิตทุกกรณี

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

#การรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม (ผูปวยใน)

1) คาหอง คาอาหาร ประจําวันและคาบริการในโรงพยาบาล

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

 - คาหองผูปวยหนัก (I.C.U.) ตอวัน (สูงสุดไมเกิน 7 วัน) 3,600             4,400               8,000               10,000             

(จํานวนวันคุมครองของคาหองผูปวยปกติและคาหองผูปวยหนักรวมสูงสุดไมเกิน 31 วัน)

2) คารักษาพยาบาลอื่นๆ

 - คารักษาพยาบาลอื่นๆ รวมคาบริการพยาบาล (รวมการรักษาตอเน่ืองภายใน 31 วัน 6,000             15,000              35,000             40,000             

 - คารถพยาบาลฉุกเฉิน (รวมอยูในคารักษาพยาบาลอื่นๆ) 1,800             2,200               4,000               5,000              

3) คารักษาโดยการผาตัด

 - คาแพทยผาตัดและหัตถการ (จายตามจริง) 6,000             15,000              35,000             40,000             

4) คาธรรมเนียมดูแลโดยแพทย

 - คาแพทยตรวจรักษาตอวัน (1 คร้ัง/วัน สูงสุดไมเกิน 31 วัน) 250                500                  900                 1,000              

5) คาปรึกษาแพทยผูเช่ียวชาญเฉพาะโรค

 - คาปรึกษาแพทยผูเช่ียวชาญเฉพาะโรค กรณีไมมีการผาตัด (จายรวมกับคารักษาพยาบาลอื่นๆ 2,000             3,000               5,000               6,000              

 - คาปรึกษาแพทยผูเช่ียวชาญเฉพาะโรค กรณีมีการผาตัด (จายรวมกับคารักษาโดยการผาตัด) 2,000             3,000               5,000               6,000              

6) คารักษาพยาบาลฉุกเฉินขณะเปนผูปวยนอก (เน่ืองจากอุบติัเหตุ)

 - คารักษาพยาบาลอุบติัเหตุฉุกเฉินขณะเปนผูปวยนอก ภายในเวลา 24 ชม. รวมการรักษา 2,000             3,000               5,000               6,000              

   ตอเน่ืองภายใน 31 วัน (จายแยกจากคารักษาพยาบาลอื่นๆ)

#การรักษาพยาบาลที่ไมไดอยูรักษาตัวในโรงพยาบาล (ผูปวยนอก)

 - คารักษาพยาบาลแบบผูปวยนอก (สูงสุดไมเกิน 1 คร้ังตอวัน 30 คร้ังตอปกรมธรรม) 750                1,500               3,000               3,500              

ตารางผลประโยชน (ตอการเจ็บปวยแตละครั้ง)
จํานวนเงินเอาประกัน

ผลประโยชนตอการเจ็บปวย (ตอคร้ัง/โรค)

ตลอด 24 ช่ัวโมง ทุกสถานที่ทั่วโลก ยกเวนการฆาตัวตายในปแรก หรือถูกผูรับประโยชนฆา
ตายโดยเจตนา

 
 

♦ �
���������� ��� ก. �����@�ก����� T-PrimePlusAI  7	
<�9	ก 500,000 ��� 
- ��� ก. 456��	
�7��(7��(7	��@�9���8; 1 
- ���(� ��� ก. ������20;( 1,000,000 ��� 7��(7��(7	��45���8;��4�ก9���8; 1 ��?�9���8; 2  
- 7��(7��(7	����(�
<� 4 9�� 457����>4�ก��0�������8;�20;()E<��	������  

♦ ก	>8�8;����������(8(�7����0������(�กก��� 500,000 ��� 9��6(�6��	
�ก�	���(
�0����	5ก
� ���������������45
6(�6��	
�9��7��(7��(7	���8�0�9�5��):�2@�N ��� 
 
 
 
 



���� 5 

 

 

Q: �����������������(�	����8;��9���9��7��(7��(7	���	5ก
��8�0�9�5��):�26���	��6(� 
A: �����������������(�	����8;��9���9��7��(7��(7	��6����((�7����0�������8;���8;��9���6� 

♦ @�ก	>8�8;���������������K�<������������	��)������������ �	01
�4
�ก�	4594��)��(�)�����������������6��
�
�	01
��	5ก
��2�;������0�ก�	�	
��	��9��7��(7��(7	����):�2)�������������������(	��	5�5�����8;�	01
�
4
�ก�	ก����� ���� ��ก 3 ����� (A���	5(�>)  

♦ ��กก	>8�8;���������������K�<��	���
����8;���)��ก�����[ KE;����@��(8ก�	�	
�9���8;6��	
�7��(7��(7	���20;()E<� 
���������������456��	
�7��(7��(7	��@�9���8;��ก����(�;��	01
��	5ก
�6�����(
�0ก	(�		(3 

♦ ก	>8����������������0<�����(��0ก:�29�5ก�
��)��(�@�(� ���������������456��	
�7��(7��(7	���(�;��	01
�
�	5ก
�6�����(
�0ก	(�		(3 

Q: 9��7��(7��(7	���8;���������������456��	
�7����>�����6	 @�ก	>8�8;(8�
I�8��������������������
I�8 
A: ก�	7����>����0�7��(7	��45204�	>�������������(��)�8;�
�	�	5����)����������������� ���� ก	>8�8;�����

����������(8ก�	�����@�ก����� T-PrimePlusAI (�กก��� 1 ��)�8;��������������� �	01
��	5ก
�45�
�4�����
����������	�( �2�;�45���(�70�9���	5ก
���(�(����)�
�	�	5�����
<�N �ก�
���������� 
♦ ��� ก. �����@�ก����� T-PrimePlusAI ��)�8;��������������� 11111111 4����� 500,000 ��� 
♦ ��� ก. �����@�ก����� T-PrimePlusAI ��)�8;��������������� 11111122 4����� 100,000 ��� 
�	01
��	5ก
�45@��7��(7��(7	����� ก. ��(9�� 1 KE;�7�����4�ก4�������0������	�( = 500,000 +100,000 ��� = 
600,000 ��� 

 

Q: ��ก�����
I�8�2�;�.../ 9�5�	��... @7	45��?���6��	
�7��(7��(7	���	5ก
��8�0�9�5��):�2 
A: ก	>8��������������������
I�8@��
ก1>5�
I�8�2�;�.../ 9�5�	��... 45�
�4�������0�7��(7	��4�ก��)�8;�
�	�	5����)��

��;���77�9	ก@�7��)������
I�8ก����� ���� U��� ก. �2�;� �.�. )V / ��� ก. 9�5�	����� ).V @���
�7��(7��(7	���8;��;�
��77�9	ก 7�� ��� ก. ��?���� 

 

Q: ก	>8���������������A������������ �����������������0(�
�456��	
�7��(7��(7	����(9���	5ก
���):�2/�	5ก
��8�0�
�	��6(�  

A: �����������������0(�
�7�6��	
�7��(7��(7	����(9���	5ก
���):�29�5�	5ก
��8�0���0( 9�545�0<����7��(7��(7	��
�(�;��E�	���8;�	01
�4
�ก�	94��)��(�)�����������������6��
��	01
��	5ก
��2�;������0�ก�	�	
��	��9��7��(7��(7	��
��):�2)����������������� A��7��(7��(7	���
�ก����456(��กA��6�@������������������8;	
�A��(�����������9��  

 

Q: ก	>8�������������������ก�	@���0��0��(�8;6��	
�7��(7��(7	����(9���	5ก
���):�2������������6	 
A: �����������������(�	�@���0��0��(�8;6��	
�7��(7��(7	����(9���	5ก
���):�26�� A���O0�
�0�
��8< 

♦ �����������������(�	�����
�	�	5ก
���):�2�8;6��	
�4�ก�	01
��	5ก
�@��9ก����A	�2����� A������������
�����6(�4����?��������	57��	
ก1�2�������ก���@�����0��8;6��	
��	5ก
� 9����ก7��	
ก1�2�������ก�������0��8;
6��	
��	5ก
� ���������������45������?������	5���������
�ก�����(�;����	5��0�7��	
ก1�2������
�ก���� 

♦ ก	>8�8;�����������������?������	5��0�7��	
ก1�2�����6�ก��� �����������������(�	����@���	H4	
���0�9�5
@�	
�	��92��3(���0ก4�ก�	01
��	5ก
� A����(�	��0����6���8;�	01
��	5ก
� A�	. 0-2660-1210 �	�� A�	 1621 
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♦ �����������������(�	��0���������(9��7��(7	����):�26���8;�(����)A�	J
2�3 0-2660-1210 �	�� A�	 1621 
♦ ก�		
����	5A���3�0�6�(��9��@�ก	>8�����������������8��8�0� ��	
��	5A���3��(�	������ก��	�	5ก��ก�	
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�����	01
��	5ก
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��8;�	01
��	5ก
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<���ก��	�	5ก��ก�	
204�	>�ก�	4���7	�����9��� 9�5ก	>8�8;(8�����
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� �
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Q: ��������8;�����������������(�	������()��(��ก8;��ก
��	5ก
��8�0�9�5�	5ก
���):�2 
A: �����������������(�	��0����ก
�����	01
��	5ก
�6���
��8< 

�	01
�2	��H���8�� �	5ก
��8�0� (�	5��J6��) 4��ก
� ((����) 
_̀���0�6�(��9�� A�	. 0-2660-1210 �����	0ก�	��ก�
� 24 �
;�A(� 
J��3�	0ก�	�ก7�� A�	. 1621 �
�4
��	3 a J�ก	3 ���� 8.00 �. a 17.30 �. �
����	3 ���� 8.30 a 12.00 �. (�ก����
�
�����	��ก�	9�5�
������	54���G) 
E-mail: hotline@prudential.co.th 
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Q: 7��(7��(7	����(9���	5ก
���):�2)��ก����� �ก����7��(7��(7	��ก	>8@����� 
A: �	01
��	5ก
�456(�4������	5A���3��()���ก�����8;ก	(�		(3�	5ก
�ก����� @�ก	>8���6��8< 

1. ���ก�� ��!" 

�	01
�456(�4�����0���(ก	(�		(3�8<  �(�;��	�กO��� 
1.1 ���������������m���
���� (ก	5����
��0�0���ก		() ����@4�(
7	:��@� 1 �G �
�9���
��)��	��(ก�	�	5ก
�:
� 

�	01
�456(�4�����0���(ก	(�		(3�8<  
1.2 ����������������ก��	
����	5A���3m�����A���4��� �	01
�454���4�������0� ����	5ก
�:
�@��9ก���	
�

���	5A���3KE;�6(�(8����	��(@�ก�	m�������������������(���� A���	01
�456(�7����8<��	5ก
�:
�@�����)��
��	
����	5A���3KE;�6(�(8�0��06��	
�4�������0�����	5ก
�:
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<��(� 

2.   ��$$�	�!%�	"!�ก�����ก�����ก��&�����
�&���ก'�(�)�������� (+,��-��(�) 
 

ก�	�	5ก
�:
���(�
II��20;(��0(�8<6(�7��(7	�� 7��@��4���4�กก�		
ก1�2������	��7��(��8�����8;�ก0�4�กก�	
����4H��	�� �4H��̀�� (	�(�
<�A	79�	กK���) ��ก�	 �	��:��57��(�0��ก�0�8;�ก0�4�ก 

2.1  A	7�	�<�	
� ก�	�4H��̀���	��ก�	����4H��8;�
�(06��	
ก1�@�����ก����
�����
II��	5ก
�:
� ก�	�	�4	
ก1�:��5
�8;��?�(�9��ก����0� (Congenital) �	���WI������2
p��ก�	 �	��A	7���2
���ก		( 

2.2  ก�	�	�4	
ก1� �	��ก�	����
��2�;���	0(��� �	��ก�	9ก�6)�WI���0�2		> �0� _q� ก	5 	
�97 �(	��� �	�� ก�	
7��7�(�<����
ก�
� �	��ก�	����
��
�(8�
ก1>5����ก6�� ����9����?�ก�	�ก9������9���
����;��(�4�ก���
�0����
�8;6��	
�7��(7��(7	�� 

2.3 ก�	�
<�7		:3 9������	 ���9��� ก�	7������	 A	79�	กK���4�กก�	�
<�7		:3 ก�	9ก�6)�WI�� ก�	(8���	��ก 
(	�(�E�ก�	����0�7	�5�39�5ก�		
ก1�) ก�	����(
� �	��ก�	7�(ก����0� 

2.4 A	7����3 �	��ก�(A	7�	��A	7�0��������2J�
(2
��3 
2.5 ก�	�	�4	
ก1� �	��ก�	�q��ก
� ก�	@���� �	����	����N �2�;�ก�	�5��7��(���;�()���
� �	��ก�	@��r�	3A(�

��9�� @��
�@ก���(��	���(�	5� ก�	���;�(�(		�:�2����2J@��I0� �	����� ก�		
ก1�7��(�0��ก�0
����2J 9�5ก�	9����2J 

2.6 ก�	�	�4��):�2�
;�6� ก�		���)��)�����	
ก1��
�@�A	�2����� �	������2��������ก		( �	��	���)�ก�	
����
� ก�	2
กstu� �	��ก�	2
ก�2�;�ก�	stu�s�	��ก�		
ก1�A���0�8@��2
ก����v�N ก�	�	�4�0�7	�5�3�2�;���������
@�N �8;6(��ก8;��)���A���	�ก
�ก�	�)��	
ก1�@�A	�2����� �	������2��������ก		( �	��7�0�0ก ก�	�	�4
�0�04v
�ก�	����4H��	��ก�	�4H��̀�� ก�		
ก1��	���	�4�0�7	�5�3�2�;��������� KE;�6(�@��7��(4����?����
ก�	92��3 �	��6(���?�(��	w�����ก�	92��3 

2.7 ก�	�	�4	
ก1�7��(�0��ก�0�ก8;��ก
������ ก�	������07 7��@��4�������	
����ก	>3�2�;�����@�ก�	(����H� 
�	��ก�		
ก1�7��(�0��ก�0)��ก�	(����H� 

2.8 ก�	�	�4	
ก1� �	������
� �ก8;��ก
�sW� �	�������ก ก�	���sW����( ก�	7	��sW� ก�		
ก1�	�กsW� ���sW� ก�	
4
�sW� )��0��� ���sW� ก�	@��	�กsW���8�( �ก����@�ก	>84����?��
����;��4�กก�	����4H�A�����
�0���� �
<��8<
6(�	�(7��sW����(9�5ก�	7	��sW�9�5ก�		
ก1�	�กsW��	��@��	�ก��8�( 

2.9 ก�		
ก1��	��ก�	����
�ก�	�0�����2�0�@��A�1 ���	8; ��	� �	����	��กx��0y���40��	5��� 
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2.10 ก�	�	�4	
ก1���ก�	 �	��A	7�8;�ก8;�����;��ก
�:��5���40�@4 A	7���40���� �	�����2x�0ก		( �	��        
7��(�0��ก�0�����7�0ก:�2 	�(�E��:��5�(��0�
<� ���0�KE( �7	8�� 7��(�0��ก�0)��ก�	ก0� �	��7��(�0�ก
ก
��� 

2.11 ก�	�	�4	
ก1��8;�
����@�	5���������� ก�	�	�4�	��ก�		
ก1�A	7 �	����ก�	�������@4)>5��
� ก�	
�	�4 �	��ก�		
ก1�7��(�0��ก�0)��ก�	�����
� ก�	���ก	�  

2.12 ก�	��ก_G�	��ก�	v8��
7K8��q��ก
�A	7 �ก����ก�	v8��
7K8��q��ก
�A	7201���
)��� :����
�ก�	�ก�
��3���	��� 
9�5�
7K8��q��ก
�����5�
ก :����
�6��	
�ก�	����4H� 

2.13 ก�	�	�4	
ก1��8;6(�@��9���W44��
� 	�(�E�92��3�������ก 

2.14 7��@��4����8;�ก0�4�กก�	�	�4	
ก1�2������8;������	5ก
�:
� KE;���?�92��3�
;�@��9ก��
���� 	�(�
<�7��@��4����8;
�ก0�4�กก�	�	�4	
ก1�2�����4�ก92��3 ��KE;���?� �0�� (�	�� 7��(	� �	�����	)��������	5ก
�:
� 

2.15 ก�	m���
���� ก�	2����(m���
���� ก�	���	���	���ก������� �	��ก�	2����(���	���	���ก������� 6(����
45��?�ก�	ก	5���A��������	���0���(@������;�ก	5���6(����45���@�	5������0ก�4	0��	��6(�กH��( �
<��8<	�(�E�
���
�0����4�กก�	�8;�(��0ก������	5ก
�:
� ก0� ��;(�	��v8����	����	(8201�)��	���ก�� ก�	@�����ก0�ก����8;92��3
�
;� 

2.16 ก�	����4H��8;�ก0�)E<�4�กก�	ก	5���)���(��0ก������	5ก
�:
�)>5���:��@��x��0y��	� ��	��2�0� �	������2
�0�@��A�14�6(���(�	�7	����06�� 
7����� U)>5���:��@��x��0y��	�V �
<� @�ก	>8�8;(8ก�	�	�4�����@������ก>Q3(8	5�
�9��ก�r��3@�������
<�9�� 

150 (0�0ก	
(���	3�KH�)E<�6� 

2.17 ก�	����4H��8;�ก0�)E<�)>5�8;�(��0ก������	5ก
�:
��)��	��(�5���5�0����	��(8�����
;���@���ก0�ก�	�5���5

�0��� 

2.18 ก�	����4H��8;�ก0�)E<�)>5�8;������	5ก
�:
�ก�����I�ก		(�8;(87��(�0�������
ก �	��)>5�ก4
�ก�( �	��

�����8ก�	4
�ก�( 

2.19 ก�	����4H��8;�ก0�)E<�)>5�8;�(��0ก������	5ก
�:
�9)��	��	��9)���	����ก��0� 9)��(�� 9)���ก8��ก��0� 	�(�E�   

�4z��ก8���� 9)����กH� �ก(�� A��	�( (����9��ก�	A��	�(�2�;�	
ก1��8�0�) )>5ก���
�)E<��	��ก���
��� �	��

A����	���@������ �	���7	�;��	��� �����
�48<4
{(23 ����<���8;����@���
���ก�J9�5�7	�;���������@4@���<�� 

2.20 ก�	����4H��8;�ก0�)E<�)>5�8;������	5ก
�:
�ก���
�)E<��	��ก���
��� �	��)>5A����	���@���ก�J����8;(06�� 

4��5��8���2�;��		��ก��A����	 9�5(06����?����ก�	�0�2�>0��3 

2.21 ก�	����4H��8;�ก0�)E<�)>5�8;������	5ก
�:
�)
�)8; �	���O0�
�0�����8;��?�2�
ก����	54��@���ก�J���@� N 

2.22 ก�	����4H��8;�ก0�)E<�)>5�8;�(��0ก������	5ก
�:
��O0�
�0�����8;��?����	 ���	�4 �	�������(
7	 9�5         

�)���O0�
�0ก�	@���7	�( �	���	���	�( 

2.23 ��7	�( ก�		�ก	�� ก�	ก	5����8;(���	���)��J
�	�������0 �	��ก�	ก	5����8;(���	���7������7	�( 6(����456��(8

ก�	�	5ก�J��7	�(�	��6(�กH��( ��7	�(ก����(��� ก�	9)H�)�� ก�	ก�O ก�	4��4� ก�	�
��������  
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ก�	ก��7��(������� ก�	�O0�
�0 ก�		
w�	5��	 ก�	�	5ก�JกR�
�ก�	JEก �	������ก�	>3@�N KE;�45��?�����

@��(8ก�	�	5ก�J�	��7�6��KE;�กR�
�ก�	JEก    

2.24 ก�	ก��ก�		��� 

2.25 ก�	9��	
��8 �	��ก�	92	�ก
((
��:�2	
��84�ก���<��2�0��0��7�8�	3 �	��4�กก�	�0��7�8�	3@�N�
����;��(�4�ก

ก�	���6�(�)�����<��2�0��0��7�8�	39�5ก		(�0�8@�N9���ก�	9�ก9�ก�
�����0��7�8�	3KE;������0�ก�	�0����ก
�

6�A���
����  

2.26 ก�		5��0�)��ก
((
��:�2	
��8 �	�������	5ก��)���0��7�8�	3 �	���
����
��	����;�@��8;��4�ก0�ก�		5��0�

@�ก	5���ก�	�0��7�8�	36�� 

3    +,��-���
ก 

�
��Eก��
ก��
��8<456(�7��(7	���E�ก�	����4H� �	��ก�	�4H��̀��@� N �
���?���A���	��	��A�����( �
<��(��	��

9���������  ���;��4�กก	>8@�ก	>8��E;��
����6��8< 

3.1 ก�		
ก1��0� _q� 	
�97 �(	��� �	��ก�	����
��
�(8�
ก1>5����ก6�� �	������
��2�;� 9ก�6)�0;��0��ก�0�8;��?����

ก���  ก�	�	�4	
ก1�A	7�	������
��ก8;��ก
�sW� �����ก 9�5������ก �ก����@�ก	>8�8;4����?��
����;��(�4�ก

ก�	����4H�A�����
�0���� �
<��8<6(�	�(7��sW����( ก�	7	��sW� 9�5ก�		
ก1�	�กsW� 

3.2 ก�	�	�4�0�04v
�ก�		
ก1�2������	��ก�	�q��ก
�A	7A���0�8ก�	92��39��6�� ก�	92��32�<�����6�� 

ก�	92��39��48� �	�� �0�8ก�	��;� N �8;(0@��ก�	92��39���W44��
�  

3.3 7����9�5���:
>Q3�8;K�<�A���	�J4�ก@��
;���)��92��3 

3.4 ก�	�	�4�
������ ก�	�	5ก��9����� ����3�
(�
� (Contact Lenses) �	�����ก	>3����ก�	6���0�  

3.5 7��(�0��ก�0�8;�ก8;��ก
�ก�	������)��	���ก��A��6(�(82���0�:�29���@����H� 	�(�
<���ก�	�����ก 

����	6(����� ������� ���;�����	 A��6(�(8�:�2)��A	79���@����H� 

Q: ก	>8A	7�8;�����������������?������	5��0�7��	
ก1�2�����6�ก��� 9���4E����@���	H4	
���0�9�5@�	
�	��92��3(���0ก
4�ก�	01
��	5ก
� 

A: �
������ 16 A	7�8;�����������������?������	5��0�7��	
ก1�2�����6�ก��� (8�
��8< 
1. ���<���ก ����<�� �	��(5�	H���ก��0� (Tumor, cyst or cancer) 
2. 6�����;����ก��0� (Hernias) 
3. ���������)���8;)� (Varicose vein) 
4. ก�	�
����K0� �	����8����3 (Tonsillectomy or Adenoidectomy)   
5. 	0��8������	 (Hemorrhoid) 
6. ������<� �	�����ก	54ก (Pterygium or Cataract)     
7. �0;���ก��0� (Stones) 
8. ���;���A2	�(��ก�4	0I�0��8; (Endometriosis)      
9. A	7���������@��(�� (Cerebral vascular disease) 
10. A	7�
�@4 (Heart disease)         
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11. A	7������� (Diabetes Mellitus)  
12. A	77��(�
�A��0��� (Hypertension)      
13. A	76� (Kidney disease) 
14. A	7���9���8 (SLE:Systemic Lupus Erythematosus)     
15. A	7�
��	�������0��<���8 (Liver or biliary tract disease)  
16. A	7)���
ก��� (Arthritis disease)    
�������45�������	57��	
ก1�2�����6�ก���9���A�	����@���	H49�5@�	
�	��92��32	��(9��s�	3(�	8�ก	����0�6�(
7��	
ก1�2����� A�����(��
������0�6�( �	01
� 2	��H���8�� �	5ก
��8�0� (�	5��J6��) 4��ก
� ((����) �2�;�ก�	
204�	>�4����0�6�(��9��@��������� 
�
<��8< �	01
� 2	��H���8�� �	5ก
��8�0� (�	5��J6��) 4��ก
� ((����) 456(�7��(7	��7��@��4���4�กก�		
ก1�2����� 
�	��7��(��8��8;�ก0�4�กก�	����4H� �	���4H��̀�� 4�กA	7�8;��?�(�ก���ก�	����	5ก
�:
��
�6��7	��7��(�E�A	7�	�<�	
� 
ก�	�4H��̀�� (	�(�E�:��59�	กK���) �	��ก�	����4H��8;�
�(06��	
ก1�ก����
��8;�������456��	
�7��(7��(7	��	�(�E�
)���ก����:��@��ก	(�		(3�8< @�ก	>8�8;�	�กR:����
�����������94��)��(�6(��ก����7	����� 9�5/�	���ก���
)��7��(4	0� 9�5/�	��9���7��(��H4 �	01
��	5ก
��8�0� 9�5�	01
�4
�ก�	)������0��0@�ก�	�	8�ก	���7��@��4���7��
4�ก������� 



-ih'WL�1 .................•........................•.............................................•........................•...... V1:1-11t1La,iNi1£1V1u1u ....................................................... . 

lifuV111u L�m..1 l ,i LLa::iV1iit11:: lu,iu,iil'1n£h'IVIU T-PrimePlusAI i'1i1
• 

1. fltuQ:1-11J6i Ni1ilVIU1t1a'1V1UvilifuiV1fitl1:: lu,iui1un11t11::nu1i11,1 LLa::a,im'W
q 'II • 'll 

1.1 lii,hHUU1JfilfUlfi113Jfl1 

., 

. 
' . .. ., 

1.2 lii,hniluNii£1w1.hmiih'l'l'IU'Vimil U'l'l:::Liiuu11uil,1 Nii£1'llltht1ih'l'l'IU Lflt1ii£1fil1£h'l'IIIU1llil'l1'1'1Ul11'11 LLlii 500,000 m'l'liiu 11.1 
'LI 'I 'LI 'LI 'I 'I 

1.3 £11�1:::'11111'11 15-65 iJ 

1.4 iii£1'11ajffllll1'WS3JWNLL�LL1'11 LflllQ'l'lfifil113JfflJfil1El�:::aj1,1a�£11ffillfl1'iEIU3J�fl1'iLEl1ili:::fiu�n1J�'W1LfflUttlil ili:::fiuin111 (ili:::L'l'lfl1'1'1ll) tlnfl (3J'1111W) 
'I 'LI 'I 'I 'LI 

rf-.,if 11111nf111m1'll£JN11,uanS'lunni1J§t1uu1Jii111flruNJ.JiJrn ui'l::iJaul'll'll£Jl1Ni'll1numJ.Jfl,1J.Ji11m::NJ.J T111t1f/01!111ii11uiil::fm1wii11J1::Tm1u'JJ£111Niia111Jw 
i'lll)JUif'Jwhffty 1wii11fmnNii11J1::fo'llil'lla11na11�unJ.J T111t1:v::bJiiai1if'lu;11111\iuum1YitJ111l1J:v1nnt1i'l::�at1111Tm11m1 irn::iiai1lvifvJ.Jrn<v;ntJiiamiw 
i'lll'YIU wt, T111t111111nf111m1:v::rn1111J1::m�i,f11nch,ri,hun111u'JJ£1'11J111'nVl11nnui'l::NNU1JNUUn1'J'JJ1tJ'l11£/11J.i£J�U'l11ht1ii1'1'nUi'l',1111u1 lJ.iuat1ni1 7 ?U 
!!iil;<v::if1111iNt1'luiff11fatn'JJ£/'11J111'nVliln1'J 

.. ' ' 

2. QV1fitl1:: fo,iui1utl1::fiu;i11,1 LLa::a,im'W

2.1 fil113JA3Jfil1£1'1L�3Jliiu,'11ulii1u�n1JJn11Jlaj1-1a:u"11t11J (V1n1uvi 15 1J£1'1L�£1Ut1fl�1mtfouvia,1V1u) ,.,:fo 11iii'u,1u31��1nu;uV1-w1L�uLilt1a 

t11:::nuil1� (1.l1:::L'l'lfl1'1'1t1) <$1nfl (3J'1111'11U) 11113JL�EIU11lfl1;3JA3Jfil1£1'1vith'IIIUfl 1-rtum3Jll11altl1;nuil1111nii3J (n�3Jll11al) Lflt1N5£l'IIIU1llil'1'1'1U 

S13J11mi1i'un11i'nH1'Wll11J1il1uh,1-wu1ma t11:::JJ1ru 200' LL\li'11�11.l1:::L'l'lfl L'Wll'11bLSfl'l1:Ulll1 Pru Care• Card 1'1forih'l1'Wll;1J1il ua::: • 

13jaj1hl11�1ll'lll10£l�ll1ll11iiL�EIU11lfl113J�3Jfil1£1'11 

2.2 fil113JA3Jfil1ih'l�:::iusflil'l1L�El 
. 

------;-
2. 2. 1 M3Jll11WUtffl1JilIB!ffl.J 2.2.2 �'IIIU1llil'11'1'J'U'WUSll1'Wfl1'iLi'.Ju�mht1il'l'IVJU 2.2.3 �'IIIU1llil'11'1'J'ULQllffilll 

2.2.4 D'IIIU1llil'1'1'1U£11llLn'Utn1£11llS'1SflY1lh'111Ufl 1-iin'l'I� 
'LI • 'II 'I'll 'II 

2.2.5 �ti'i,1mhua'1'1'1U111f1filrus3Jooii£11fl'mlm:i,,,m'l1filrus3J1Jffll£1'11NWVl»Lmrn:::nu11113Ji£1 1. 
'II ' • 'I 'LI 

iiiana11nw'Jaw,;,w 3 ii mn11111nf111m1ii1ui1:v::lJ.iin1111J1::Tm1t1T111mwtriaeJ'ii111nu 11foiJNi'lm::n11triana11nu1w'luam,;,111 
11111nf111�11'1Ja�11wanS'lum1i1J§vuu1Jii111 1Jfv1J711 111mw�irnJ.JiJaul'll'll£111insv�::fo'llilfl,W�J.Jflw11 iJa�l'llnw1mJJ 11111n1J1::nu 111mJaul'll'l111 
111w11ifninru-nrin1J11mt1ri'111u111 1wii11,t1ni§nanS1J1::Tm1tl,;,,w�J.JflW11.i1111irn::iy'llmwT111t1iiaj1lvifv,;,,wii1u'f1£11J<v1ntJiiamht1ii111'1Juui, 
T111t111111nf111m1:v::rn1111J1::m�"111n,h,rithiYn111u'JJ£1'11J111'nV/11n1'JUi'l::tJNlY1JN!fUn1'J'JJ1tJ'l11£/11J.i£J�Umht1ii1'1'1JUd,1111u1lJ.iuat1ni1 60 ?U 
irn:::v::if/111 !NtJ 'lu i '111 l'ff tn'll£11111111nf111m1 

3. n11L�t1niil'l'liulV1:1-1V11,1uV1ULLa::n11liu1,11 Pru care card

u;H'l'l'W1L�ULiillil t11:::nuii1111 (1.11:::L'l'lfl1'1'1t1) i1nfl (3J'lll1'11U) �:::hiA3Jfil1Eh'IL1flviLi'.Juinri£1Un11L£111.l1:::nu.nu BUfil1£11Jfilil3Jii'11L1filLf£li''l1 
.. . . 

n11LiuiJ1t1 (113Jn'11111::: LL '1'11011£1'1.!) '1111£ln111J1fl Liuviv'l1i'.i11ii-fnH11 i'lll1llriEIU1Uvi�::: 11ii'f1lfil113JA3Jfil1£1'11113Jtfoi£1t1n L 1Ul11ll 11iin13Jfi11Jl mwvi-fun11-fnH1 

lii1u1111::: L1fili'l'lnii11 u;H'l'l"11JEIS'l11US'l'ID1un11Li1i'un11i'nH1 Lflt1 li:u1111 Pru Care Card i;i',1,fu �ii£l'IIIU1llil'11VJU�:::lii£1'11S11�,1�1t1thi'nH1'Wt111J1ilLLil: 
U1 L£1ns111u LS;�-ru L�uliiuu:uu 1ui'1J1£1'11 LL 'W'l'IU 'W'i£13J LL1J1Jv-l£113J L1llO'i£1'11SU 1 '1113JA1i'nH1'Wll11J1ilff'l13J1!1'11thusu 1 '1113J1J;H'l'l"1 L 'W£1�1 L uun11w�11ru1i'infli''1 

IRWil111faflifaf11 i'liu iifa11an {J"J1 '111£JJ.J::if11)Jn'ffi1111 (Tumor, cyst or cancer), li%i§£JU)Jn'f1Ul11 (Hernias),m'JIRlil'nflU'lli'I 111aatiiuat1"1 (Tonsil
lectomy or Adenoidectamy), ii%ui�£Jlil'll£Jlilfi'll1 (Varicose vein), 1111§111,11m11 (Hemorrhoid), imifa 111aiam:::vn (Pterygium or Cataract), dwn'ffU/11 
(Stones), idm/f w111J.J111�ni<v1tyfJ111fi (Endometriosis), f1fl'l1i'1£Jlil!N£J111'luNJ.Jfll1 (Cerebral vascular disease), famf,'l:v (Heart disease), fam111m1� 
(Diabetes Mellitus).f1,;,,;,,wi,fufoi1111�11 (Hypertension), ['J,;,l111 (Kidney disease), famaNUfli'IB (SLE:Systemic Lupus Erythematosus), 
hfl!R11'111£Jn711i,nuJ1tii (Liver or biliary tract disease), hwffmfniNv (Arthritis disease) irn::h,;,iu1 if'luiu 

4. Ljilul,i�u,

L�El0£1'1'1'1Uaj£11llfil11J 3 iJ u;u'l'lifln11£11�'W�11CU1Lann£1'11'1'1U L�El1J;H'l'lifln11'W�11CU1L'HU11�:::1,iLnfltl1:::Lll'tiU1flt1113Jlii£1Nil'1'1'1U '1117£1 

aj1,1an1:::V11J1ii£1n£1'1�U113J�7£lMWvifi1111�1t11 un11i11::: bi1t11.l1:::nuL vh'nu'1111£13J1nn11fi1n113J L 'Ull3Jn11ifln11viu;u'l'lifln1111iii'u'lll&'1ll�A11 �V1ll 1 Un11 

suus'l¾um'i111mba::�u1 Lfluii,11111iii'ufil,13J L -i.u,i,1u�1n�ii£1'IIIU,t1il'1VJUbbi1 Lflt1u;u'l'lifln1'iv::u i,11i�ii£l'IIIU1llil'1VJU'l'l'i11J�1'1'111U11ihfoun11 90 1u 

LLil:::'111&'11�1niJvi 3 LUU!iiu11.I 1u'l'I01 iJ1J�'l'lifln11�:::'W�11CU1Lann£1'1'1'1U LLil:::�1LUU01111113JL�EIU111vi11iin&113J1i1'11iiU 
. . 

�'l'ld i£13Jil1uL£1ns11dLiluL'Wt1"11n11s11.li£13JilLi1£1'111iiuvifl11V111m'Vi11!u Nil'l1'1'1Ufil11AnH1i£13JaLvi3JL�3JL�El'1fil113JA3Jfil1£1'11 i,1111'111ufl L�Elu111 
CU 'f 'U V 'I V 'I 

i,1um1ULLil:::1Jatl1:::lu,i,l 11113JAii£lfil113JA3Jfil1£1'11tl1:::nus11111'W '1117£l�fllii£111iivifluuu;n,1ani\'1 : L'1'11 1621 u;H'l'l'W1L�ULiillil t11:::nuii1111 (tl1:::L'l'lfl1'1'1t1) 
CU 'I 'I V V CU 

i1flfl (3J'1111'11U) 1UiU'l'I{ - 'f07 b1il1 8.30 - 19.00 U. 1ULS1{ 8.30 -16.00 U. 

a\'l'tiil .......................................................... N LL u::u1n11a'1V1U ., . 

( .................................................................... ) 

a'1'tiil •.•.•.••••••......••••••.•...••••••......••••••.••...••••• Na'1VIU ., . 

(. ................................................................... ) 

หนังสอืรับทราบข้อมูลและสทิธิประโยชนก์องทนุ T-PrimePlusAI



ih'W L�1 ........................................................................................................................ V1:1-11u La,iNi1£1V1u1u ....................................................... . 

lifuV111u L�m..1 l ,i LLa::iV1iit11:: lu,iu,iil'1n£h'IVIU T-PrimePlusAI i'1il 
• 

1. fltuQ:1-J1Jgi Ni1ilVIU1tltil'1VIUi11ifuiV1fitl1:: lu,iui1un11t11::nu1i11,1 LLa::a,im'W
q 'II • 'll 

1.1 lii,hHUU1Jfilfilt'Ui'i13Jfil1 

., 

. 
. . .. ., 

1.2 lii,hniluNiiBwu·mih'l'l'IU'Vimil U'l'l:::Liiuu11uil,1 Nii£1'lllt.ht1ih'l'l'IU Lt1t1ii£1t11£h'l'lllt,bua-:1V1u111"11 LLlii 500,000 m'l'liiu 11.1 
'LI 'I " 'LI 'I 'I 

1.3 ,11�1:::wh-:i 15-65 iJ 

1.4 mJ'11ajfflJ111'WS3JWlULL�LL1'11 LfilllQ'Ylfifil113JfflJfil1�:::aj1,1a�£11�fm"EIU3J�ITTUEl1ili:::fiu<nrn.J�'W1LffllLNJR ili:::fiuffi111 (ili:::L'l'lfl1'1'1ll) tJnfil (3J'1111W) 
'I 'LI 'I 'I <U 

rf..,if 11111nf111m1'll€JN-J,ui1nS'lunni1J§t1uu1Jii1-Jflfl.lNJJiJrn ui'l::i1aul'll'lla-JNi'I-JnumJJfl,13Ji11m::NJJ T111t1,;,'1l1-Jii-Juiil::fm1wii11J1::Tm1i.1'1Ja-JeJ'iiamJw 
i'I-J')Juif'lwhf'lty nJJii-JfmnNii11J1::fo'lli1'lla-Jna-J�unJJ T111t1:v::bJiiai1if'lu;11111\iuum1fitJ111l1J:v1mwi'l::�at1111Tm"m1 irn::iiai1lvifvJJrn<v;ntJiiamiw 
i'I-J'YIU wt, T111t111111nf111m1:v::rn1111J1::m�"1-Jnch,ri,hiln-J1U'lJ€J,J1J111'nVlilnnui'l::NN!J1JNUUn11'1J1tJ'l11€J11J.ia�umht1ii1-J'nUi'l',..,11u1 lJ.iuat1ni1 7 ?U 
!!i'l;<v::if1111iNt1'luiff11foi;,']]€),J1J111'nVliln11 

.. ' ' 

2. QV1fitl1:: fo,i,1i1utl1::fiu;l11,1 LLa::a,im'W
2.1 fil113JA3Jfil1£1'11L�3J1iiuet-:iui;i1u�n1JJn11Jlaj1-1a:u-:iti'u (V1n1uvi 15 1J£1'11L�foutit1�,m�fouvia'l'l'l'IU) ,.,:fo 11iii'u,1u31��1nu;uV1-w1LiiiuLilt1a 

t11:::nuil1� (1.l1:::L'l'lfl1'1'1t1) <$1nfil (3J'1111'11U) 11113JL�EIU11lfil1;3JA3Jfil1£1'11vith'IIIUfil 1-rtum3Jll11alt1,;nuil1111nii3J (n�3Jll11al) Lfilt1N5£l'IIIU1llil'l1'1'1U 

S13J11C1Li1wn11i'nH1'Wll11J1R1uh'l1'Wll11J1R tl1:::3J1CU 200' LL\li-:1..t11.11:::L'l'lfl L'Wll'l1bLiffil'l1:Ulll1 Pru Care· Card 1'1forih-:i-wu;u,a ua::: • 

13jaj1hl11�1ll'lll10£1�111ll11iiL�EIU11lfil113J�3Jfil1£1'11 

2.2 fil113JA3Jfil1ih'l�:::iust1a-:1L�£1 
. 

------;-
2. 2. 1 M3Jfi11WIUffill-lRWffl.l 2.2.2 �mht1R'11'1'JUWUSl11'Wtm"Li'.Ju�mhua-:iv,ru 2.2.3 �mht1R'11'1'JULillffi111 

2.2.4 D'IIIU1llil'11'1'1U£11t1Ln'Utn1£11llif'l'ISfilY1fh'IIIUfil 11'in'l1� 
" • 'II ... 'II 

2.2.5 �tJii£l'IIIU1llil'11'1'1U1l1filfilCUS3J1Jffll£l 1t1i£l'lllil,,,i,1'11filCUS3Jlm1l£1'11NWrlfiLE11ili:::fiu11113m1 1. 
"' ' • 'I " 

iiiana-Jnw'Jaw,;,w 3 ii mn11111nf111m1ii1ui1:v::lJ.iin1111J1::Tm1t1T111t1nJJrnaeJ'ii1-Jnu 11foiJNi'lm::n11rnana-Jnu1w'luam,;,111 
11111nf111�11'1Ja�-Jwi1nS'lum1i1J§vuu1Jii1-J 1Jfv1J7" 111mw�irnJJi1aul'll'lla-Jinsv�::fo'lli1fl,w�JJflW-J i1a�l'llnw1mJJ 11111n1J1::nu 111m1aul'll'l111 
111w11ifninru'ffrin1J11mt1ri'wu111 1wii-J,t1ni§nanS1J1::fo'lfufl,W�JJflW-J.i?111irn::iy'llmwT111t1iiaj1lvifv,;,,wii1u'1fa11:v1ntJiiamht1iil-J)JUUi, 
T111t111111nf111m1:v::rn1111J1::m�"1-Jnth,ritf1iln-J1U'lJ€J,J1J111'nVliln11Ui'l::tJNil1lN!fUn11'1J1tJ'l11€J11J.ia�umht1ii1-J)JUd?-J'l1U1lJ.iuat1ni1 60 ?U 
irn:::v::if/111 !NtJ 'lu i '111 l'lli;,'lla-J11111nf111m1 

3. n11L�t1niil'l'IRUlV1:1-1V1ALLVIULLtil::n11liu1,11 Pru care card
u;H'l'l'W1LiiiuLiit1a t11:::nuii1111 (1.11:::L'l'lfl1'1'1t1) i1nfil (3J'lll1'11U) �:::hiA3Jfil1£1'11L1filviLi'.JU3J1ri£1Un11L£111.l1:::nu.nu BUfil1£11JfilR3Jii'11L1filLf£li°'l1 

.. . . 

n11Liuil1t1 (113Jti'l11111::: LL '1'11011£1'1.!) '1111£ln111J1fil Liuviv-:iil11iii'm,n 1 li'lll1llri£1U1Uvi�::: 11iii°1lfil113JA3Jfil1£1'11113Jti'l'li,1un L 1Ull1ll 11iin13Jfi11al mnlvii'un11i°nH1 

lii1u1111::: ht1111-:inii11 u;H'l'l"11JEIS'l11US'l'ID1un11Li1i'un11i'm:t1 Tt1u 1i:u1111 Pru Care Card 111"111fu �ii£l'IIIU1llR'l1'1'JU�:::lii,1-:is11�'11�1t1thi'm:t1'Wt111J1RLLR: 
u1L£1ns111uLs;�i'uL�uliiuu:uu 1ui°m£1'11LL'W'l'IU -w·fo3JLL1J1Jv-l£113JL1t1ni,1-:isu1'1113Jfi1i'nH1-wu1u1aR-:1JJ1u-:iihusu1'1113J1J;uV1"1LW£1�1Liiun11w�11ru1i'int1i''l'I 

IRWil1-Jfaflifaf-J i'liu iifa-Jan {J-JJ1 '1111€JJJ::if-J)Jn'11Ul11 (Tumor, cyst or cancer), lii§au'IJn'lfU/11 (Hernias),m11R111nau'fiii1 111aatiiuvt1i;, (Tonsil
lectomy or Adenoidectomy), ii%ui�a111'1Ja111vf'll1 (Varicose vein), 1111§111,-Jm11 (Hemorrhoid), imifa 111aiam:::vn (Pterygium or Cataract), dwn'lfU/11 
(Stones), idm/f w1-JJJ111�ni<v1tyfJ111fi (Endometriosis), f1fl'l1i'1€Jl11!�€Jlil'luN3J€J-J (Cerebral vascular disease), famf,'l:v (Heart disease), fam111m1� 
(Diabetes Mellitus).f1,;,,;,,wi,fufoi1111�" (Hypertension), ["J,;,l111 (Kidney disease), famaNU€Ji'IB (SLE:Systemic Lupus Erythematosus), 
hmn11111am-Ji,nuJ1tii (Liver or biliary tract disease), hwffmfniNv (Arthritis disease) irn::h,;,iu1 if'luiu 

4. Ljilul,i�u,
L�El0£1'11'1'1Uaj£11llfil11J 3 iJ u;u'l'lifiln11£11�'W�11CU1Lann£1'11'1'1U L�El1J;H'l'lifiln11'W�11CU1L'HU'l1�:::1,iLnfiltl1:::Lll'tiU1flt1113Jlii£lNR'l1'1'1U '1117£1 

aj1,1an1:::V11J1ii£1n£1'11�U113J�7£lMWvifi11 i�,u 1 un11,h1::: Lilt11.l1:::nuL vh'nu'1111£13J100'l1A1ll113J L 'Ull3Jn11ifiln11viu;u'l'lifiln1111iii°1J'lll&'l1ll�f'i11 �V1ll 1 Un11 

suus'l¾un11111mba:::�u1 lflv5£1"1111iii'ut1113J L -i.u,i,1u�,n�5£1'111U1t1a'l'IVJUbbi1 Lflvu;u'l'liflmiv:::u �'111 li�5£1'111u1va'l'IVJUV111mh.1'111u11ihfovn'l1 90 1u 

LLR:::'111&'11�1nilvi 3 Liluliiu11.I 1u'l'ln1 iJ1J�'l'lifiln11�:::vl�1,ru1Lann£1'11'1'1U LLR:::�1LUU01111113JL�EIU111v111iinii113J1i1"111iiu 
. . 

�-:id i£1JJaluL£1ns11dLiluLwt1-:in11s11.li£13JRLi1£1-:11iiuvit111V111m'Vi11!u NR'l1'1'1Ufil11finH1i£13JaLvi3JL�3JL�El'11fil113JA3Jfil1£1'11 i,1111'111Ufil L�Elu111 
CU 'f 'U CU 'I V 'I 

i£1t1nL1ULLa:::1-1at11:::lu,i,l 11113JAii£lfil113JA3Jfil1£1'11tl1:::nus11111'W '1117£l�fillii£111iivifluuu;n,,ani\'1 : L'1'11 1621 u;ti'l'l'W1L�ULiilla t11:::nuii1111 (tl1:::L'l'lfl1'1'1t1) 
CU 'I 'I V V CU 

i1flfil (3J'1111'11U) 1UiU'l'I{ - ff07 L1R1 8.30 - 19.00 U. 1ULS1{ 8.30 -16.00 U. 

a'1-if il .......................................................... N LL u::u1n11a'1V1U ., . 

( ... , ... , ... , ....... , ... , ... , ... , ... , ....... , ... , ... , ... , ... , ... , ... ,) 

til'1-ifil .......................................................... Ntil'1VIU ., . 

(.., ... , ... , ... , ... , ... , ... , ... , ... , ... , ... , ... , ... , ... , ... , ....... ,.) 

หนังสอืรับทราบข้อมูลและสทิธิประโยชนก์องทนุ T-PrimePlusAI


