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 ขอ้มลู ณ วนัท่ี 30 ธันวาคม 2564 

หนังสือชีช้วนส่วนสรุปข้อมูลส ำคัญ 
 

กองทนุเปิดธนชำต Prime Plus ห้ำมขำยผู้ลงทุนรำยย่อย 
Thanachart Prime Plus Fund Not for Retail Investors 

T-PrimePlusAI 
กองทนุรวมตรำสำรทุน 

กองทนุรวมทีล่งทนุแบบไม่มีควำมเส่ียงต่ำงประเทศ 
เป็นกองทุนทีผู่้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิได้รับควำมคุ้มครองประกันชีวิตและสุขภำพ โดยบลจ. เป็นผู้รับภำระกำร

ช ำระเบีย้ประกันทีไ่ด้รับควำมคุ้มครองทัง้หมด โดยรวมอยู่ในค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำรของกองทุนรวม 

“ผู้ลงทุนไม่สำมำรถขำยคืนหน่วยลงทุนนีใ้นช่วงเวลำ 1 ปี ได ้
ดังน้ัน หำกมปัีจจัยลบทีส่่งผลกระทบต่อกำรลงทุนดังกล่ำว ผู้ลงทุนอำจสูญเสียเงนิลงทุนจ ำนวนมำก” 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
กำรลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่กำรฝำกเงนิ 

คุณก ำลังจะลงทนุอะไร? 

กองทุนรวมนีเ้หมำะกับใคร? 

คุณต้องระวงัอะไรเป็นพเิศษ? 

ค่ำธรรมเนียม 

ข้อมูลอ่ืนๆ 

ผลกำรด ำเนินงำน 

หา้มขายผูล้งทนุรายย่อย 

บริษัทหลักทรัพยจ์ัดกำรกองทนุ ธนชำต จ ำกัด 
กำรเข้ำร่วมกำรต่อต้ำนทุจริต 
(ได้รับกำรรับรอง CAC) 
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คุณก ำลังจะลงทนุอะไร? 

1. นโยบำยกำรลงทุน: 
1. กองทุนจะพิจารณาลงทุนในหรือมีไวซ้ึ่งหุน้ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรพัยแ์ละ/หรือตลาดหลกัทรพัยเ์อ็มเอไอ  
ที่มีปัจจยัพืน้ฐานดี และ/หรือมีความมั่นคง และ/หรือมีแนวโนม้การเจรญิเติบโตทางธุรกิจ ไม่เกิน 40 บรษิัท โดยเฉล่ียในรอบ
ปีบญัชีไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 80 ของมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิของกองทนุ 
ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะเป็นผูก้  าหนดสดัส่วนการลงทุนในหุน้แต่ละบริษัท โดยขึน้อยู่กับดุลยพินิจตามสภาวะการลงทุน หรือ
การคาดการณส์ภาวการลงทนุในแต่ละขณะ  

2. กองทุนอาจลงทุนในสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้ (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบรหิารการลงทุน (Efficient portfolio 
management) และอาจลงทุนในสัญญาซือ้ขายล่วงหนา้ (Derivatives) และเพื่อป้องกันความเส่ียง (Hedging) จากการ
ลงทนุ ในกรณีที่หลกัทรพัยป์รบัตวัลดลง 

3. กองทุนนีอ้าจมีการลงทุนในหรือมีไวซ้ึ่งตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซือ้ขายล่วงหนา้แฝง (Structured Note) เช่น หุน้กู้
อนุพันธ์ credit linked note เป็นตน้  โดยการลงทุนในตราสารดังกล่าว จะเป็นไปตามดุลพินิจของผูจ้ัดการกองทุนตาม
ความเหมาะสมกบัสภาวะตลาดการลงทนุในขณะนัน้ ๆ หรือการคาดการณปั์จจยัที่เก่ียวขอ้งในอนาคต  

4. กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารทุนที่ไม่ไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลักทรพัย ์(unlisted securities) ตราสารหนีท้ี่ไดร้บัการจัด
อนัดบัความน่าเชื่อถือของตราสารต ่ากว่าอนัดบัที่สามารถลงทุนได ้(Non - investment grade)  และตราสารหนีท้ี่ไม่ไดร้บั
การจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือ (unrated securities) ยกเวน้ในกรณีที่ตราสารหนีน้ัน้ไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือที่ตวั
ตราสารหรือที่ผู้ออกตราสารในอันดับที่สามารถลงทุนได้ ( Investment grade) หรือตราสารที่จดทะเบียนในตลาด
หลกัทรพัย ์(Listed securities) ขณะที่ลงทุนเท่านัน้ และหรือลงทุนในหรือมีไวซ้ึ่งตราสารทุนของบริษัทที่ไม่ไดจ้ดทะเบียน
ในตลาดหลกัทรพัย ์เฉพาะกรณีที่ตราสารทนุนัน้เป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยข์ณะที่กองทนุลงทนุเท่านัน้ 
 

2. กลยุทธใ์นกำรบริหำรจัดกำรลงทุน: 
- มุ่งหวงัใหผ้ลประกอบการสงูกว่าดชันีชีว้ดั (active management) 



กองทนุเปิดธนชาต Prime Plus  หา้มขายผูล้งทนุรายย่อย   3 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองทุนรวมนีเ้หมำะกับใคร? 

▪ ผูล้งทนุท่ีมิใช่รายย่อยและผูม้ีเงินลงทนุสงู 
▪ ผูล้งทุนที่สามารถรบัความผันผวนของราคาหุน้ที่กองทุนรวมไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรบัตัวเพิ่มสูงขึน้ หรือลดลงจนต ่ากว่า  

มลูค่าที่ลงทนุและท าใหข้าดทนุได ้
▪ ผูล้งทุนที่สามารถลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาว โดยคาดหวงัผลตอบแทนในระยะยาวที่ดีกว่าการลงทุนในตราสารหนี ้

ทั่วไป  
 

กองทนุรวมนีไ้ม่เหมำะกับใคร 
▪ ผูล้งทนุท่ีเนน้การไดร้บัผลตอบแทนในจ านวนเงินท่ีแน่นอน หรือรกัษาเงินตน้ใหอ้ยูค่รบ 

ท ำอย่ำงไรหำกยังไม่เข้ำใจนโยบำย และควำมเส่ียงของกองทุนนี ้
 ▪ อ่ำนหนงัสือชีช้วนฉบบัเต็ม หรือสอบถำมผูส้นบัสนนุการขายและบรษิัทจดัการ 

อย่ำลงทุนหากไม่เขา้ใจลกัษณะและความเสี่ยงของกองทนุรวมนีด้ีพอ 
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คุณต้องระวงัอะไรเป็นพเิศษ? 

ค ำเตือนทีส่ ำคัญ 
▪ กองทนุรวมมีความเส่ียงมากกว่ากองทุนรวมที่ลงทนุในหลกัทรพัยอ์า้งอิงโดยตรง เนื่องจากใชเ้งินลงทนุในจ านวนที่นอ้ยกว่า

จึงมีก าไร/ขาดทนุสงูกว่าการลงทนุในหลกัทรพัยอ์า้งอิงโดยตรง 
▪ ผูถื้อหน่วยลงทุนมีสิทธิไดร้บัความคุม้ครองสิทธิประโยชนป์ระกันชีวิต 10,000 บาท และความคุม้ครองดา้นประกันสขุภาพ 

โดยมีแผนความคุม้ครองตามมลูค่าเงินลงทนุ (ขัน้ต ่าของการสัง้ซือ้ครัง้แรก 500,000 บาท) 
▪ ผู้ลงทุนควรศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขการลงทุนในกองทุนรวมควบประกัน เพื่อให้ได้รบัสิทธิประโยชน์และความ

คุม้ครองตามกรมธรรม ์ทั้งนี ้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลงวิธีการและเงื่อนไขของสิทธิประโยชน์ความ
คุม้ครองตามหลกัเกณฑ ์เงื่อนไขที่กฎหมายก าหนด เงื่อนไขกรมธรรมค์่าใชจ้่ายเบีย้ประกนั บรษิัทประกนั หรือเงื่อนไขอื่นใด 
รวมถึงยกเลิกสิทธิประโยชนค์วามคุม้ครองชีวิตและสขุภาพ หากบรษิัทจดัการเห็นว่าจะไม่เกิดประโยชนโ์ดยรวมต่อ ผูล้งทุน
หรือมีผลกระทบต่อกองทนุรวมหรือบรษิัทจดัการในอนาคต 

▪ เมื่อกองทุนมีอายุครบ 3 ปี บริษัทจัดการอาจพิจารณาเลิกกองทุน เมื่อบริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่าจะไม่เกิดประโยชน์
โดยรวมต่อผู้ลงทุน หรือมีผลกระทบต่อกองทุนรวม หรือกรณีที่ค่าใช้จ่ายในการช าระเบีย้ประกันเท่ากับหรือมากกว่า
ค่าธรรมเนียมการจัดการที่บริษัทจัดการไดร้บัหลังหักค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการขายและอื่นๆ โดยถือว่าไดร้บัความ
เห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแลว้ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 90 วันและ
หลงัจากปีที่ 3 เป็นตน้ไป ในทกุๆ ปีบรษิัทจดัการจะพิจารณาเลิกกองทนุ และด าเนินการตามเงื่อนไขที่ไดก้ล่าวมาขา้งตน้ 

แผนภำพแสดงต ำแหน่งควำมเสี่ยงของกองทุนรวม 

 
 
 
 
 
 

ต่ ำ สูง 

1 8 

7 2 

3 
4 5 6 

เสี่ยงต่ ำ 

เสี่ยงปำนกลำง 
ค่อนข้ำงต่ ำ 

เสี่ยงปำนกลำง 
ค่อนข้ำงสูง 

เสี่ยงสูง 

เสี่ยงสูงมำก 

โอกำสขำดทุนเงินต้น 
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ปัจจัยควำมเส่ียงทีส่ ำคัญ 

 

ความผนัผวนของผลการด าเนินงาน (SD) 
ต ่ำ                   สูง 

< 5% 5 – 10% 10 -15% 15 - 25% > 25% 

กลุ่มหุน้ท่ีเนน้ลงทนุ 
ต ่ำ                   สูง 

general Large cap mid/small sector 
 
 
 
 

การกระจกุตวัในผูอ้อกตราสารรายใดรายหนึ่งมากกวา่ 10%  ของ NAV รวมกนั 
ต ่ำ                   สูง 

≤ 10% 10 – 20% 20 - 50% 50 - 80% > 80% 

พิจารณาจากการลงทนุแบบกระจกุตวัในตราสารของผูอ้อกตราสาร คู่สญัญา หรือบคุคลอื่นท่ีมีภาระผกูพนัตามตราสาร
หรือสญัญานัน้ รายใดรายหนึง่มากกว่า 10% ของ NAV รวมกนั 
ทัง้นี ้ การลงทนุแบบกระจกุตวัไม่รวมถึงกรณีการลงทนุในทรพัยสิ์นดงันี ้
1.  ตราสารหนีภ้าครฐัไทย  
2.  ตราสารภาครฐัต่างประเทศที่มีการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถืออยู่ในอนัดบัท่ีสามารถลงทนุได ้
3.  เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่ผูร้บัฝากหรือผูอ้อกตราสารท่ีมีการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถืออยู่ในอนัดบัท่ีสามารถ

ลงทนุได ้
 

ควำมเสี่ยงจำกกำรลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสำหกรรมใดอุตสำหกรรมหน่ึง (High Sector Concentration Risk) 

การลงทนุกระจกุตวัในหมวดอตุสาหกรรมใดอตุสาหกรรมหนึ่งมากกวา่ 20% ของ NAV รวมกนั 
ต ่ำ                   สูง 

< 20% 20% – 50% 50% – 80% > 80% 

หมายเหต ุ: กองทนุรวมมีการลงทนุกระจกุตวัในหมวดอตุสาหกรรมพลงังานและสาธารณปูโภค  

*คณุสามารถดขูอ้มลูเพิ่มเตมิไดท้ี่ www.thanachartfundeastspring.com 
 
 
 

 

 

 

ควำมเส่ียงจำกควำมผันผวนของรำคำหลักทรัพย ์(market risk) 

ควำมเส่ียงจำกกำรกระจุกตัวลงทุนในผู้ออกตรำสำร (high issuer concentration risk) 
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ช่ือทรัพยส์ินทีล่งทุนสูงสุด 5 อันดับแรก: 
ชื่อทรัพยส์นิ อันดับควำมน่ำเชื่อถือ % ของ NAV 

1. หุน้สามญั : บรษิัท ปตท. จ ากดั (มหาชน) (PTT) 
2. หุน้สามญั : บรษิัท ท่าอากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน) (AOT) 
3. หุน้สามญั : บรษิัท แอดวานซ ์อินโฟร ์เซอรว์ิส จ ากดั (มหาชน) 

(ADVANC) 
4. หุน้สามญั : บรษิัท กลัฟ์ เอ็นเนอรจ์ี ดีเวลลอปเมนท ์จ ากดั (มหาชน) 

(GULF) 
5. หุน้สามญั : บรษิัท ซี.พี. ออลล ์จ ากดั (มหาชน) (CPALL) 

- 
- 
- 
 
- 
 
- 

รวมทัง้สิน้ 

9.56% 
7.52% 
5.88% 

 
4.70% 

 
4.60% 
32.26% 

หมายเหต:ุ ขอ้มลู ณ วนัท่ี 30 ธันวาคม 2564  ทัง้นีค้ณุสามารถดขูอ้มลูที่เป็นปัจจบุนัไดท้ี่ www.thanachartfundeastspring.com 

 

 

 

 

 

สัดส่วนของประเภททรัพยส์ินทีล่งทุน 
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*ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนที่คณุจะไดร้บั ดงันัน้ คณุควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม 
ดงักลา่วก่อนการลงทนุ* 

 

 

สงูสดุไม่เกิน สงูสดุไม่เกิน 0.1 4
ผูดู้แผลประโยชน์
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ค่ำธรรมเนียมที่เรียกเก็บจำกกองทุนรวม

นายทะเบียน ค่าใช้จ่ายอ่ืน รวมค่าใช้จ่ายการจัดการ

สูงสุดไม่เกิน 2.6  

สูงสุดไม่เกิน  . 3 

สูงสุดไม่เกิน  .3  

สูงสุดไม่เกิน  . 6 
สูงสุดไม่เกิน  . 3 

ผูดู้แลผลประโยชน์

 

*ขอ้มลู : 27 ก.ย. 2563 - 26 ก.ย. 2564 
 
*ทัง้นี ้ค่าธรรมเนียมการจดัการดงักล่าว รวมถึงค่าใชจ้่ายในการช าระเบีย้ประกันชีวิตและสขุภาพ ซึ่งประมาณการอตัราส่วน
ค่าเบีย้ประกันต่อค่าธรรมเนียมการจัดการเบือ้งต้น ประมาณรอ้ยละ 50 ของค่าธรรมเนียมการจัดการ ทั้งนี ้ อัตราส่วน
ดงักล่าวค านวณจากการประมาณการจ านวนผูถื้อหน่วยลงทุน มลูค่าเงินลงทุน ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุน และค่า
เบีย้ประกันจ่าย ท าใหอ้ัตราส่วนดังกล่าวอาจเปล่ียนแปลงได ้ตามจ านวนผูถื้อหน่วยลงทุนและค่าเบีย้ประกันที่จ่ายจริงใน
อนาคต โดยเป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละเงื่อนไขในขอ้ 20 ขอ้ก าหนดอื่นๆ 

หมายเหต:ุ ผูล้งทนุสามารถดขูอ้มลูค่าธรรมเนียมยอ้นหลงั 3 ปี ในหนงัสือชีช้วนฉบบัเต็มไดท้ี่  www.thanachartfundeastspring.com 

 
 
 
 

ค่ำธรรมเนียม 

ค่ำธรรมเนียมทีเ่รียกเก็บจำกกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV) 

http://www.thanachartfundeastspring.com/
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รำยกำร สูงสุดไม่เกนิ เก็บจริง 

ค่าธรรมเนียมการขาย* 1.070% 1.070% 

ค่าธรรมเนียมการรบัซือ้คืน* 0.535% ยกเวน้ 

ค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหน่วย 
ลงทนุ* 

1.กรณีกองทนุนีเ้ป็นกองทนุตน้ทาง    
   - อตัราเดียวกบัค่าธรรมเนียมการ 
     รบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ 
2.กรณีกองทนุนีเ้ป็นกองทนุปลายทาง    
   - อตัราเดียวกบัค่าธรรมเนียมการ 
     ขายหน่วยลงทนุ 

1.กรณีกองทนุนีเ้ป็นกองทนุตน้ทาง    
   - อตัราเดียวกบัค่าธรรมเนียมการ 
     รบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ 
2.กรณีกองทนุนีเ้ป็นกองทนุปลายทาง    
   - อตัราเดียวกบัค่าธรรมเนียมการ 
     ขายหน่วยลงทนุ 

การโอนหน่วย* 53.50 บาท ต่อ 1,000 หน่วย 
หรือตามอตัราที่นายทะเบียนก าหนด 

20 บาท ต่อ รายการ 

หมายเหต:ุ *คา่ธรรมเนยีมและคา่ใชจ้่ายดงักล่าวรวมภาษีมลูค่าเพิ่ม ภาษีธุรกจิเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแลว้ 

 

 

 

ผลการด าเนินงาน (ค านวณตามปีปฏิทิน)

* T-PrimePlusAI จดัตัง้กองทุนเม่ือวันที่ 27 ก.ย. 2560

* ผลการด าเนินงานปี 2564 ขอ้มลู ณ.วันที่ 30 ธ.ค. 2564
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*ผลการด าเนินงานในอดีต มิไดเ้ป็นสิ่งยืนยนัถึงผลการด าเนินงานในอนาคต* 

 

ค่ำธรรมเนียมทีเ่รียกเก็บจำกผู้ถือหน่วยลงทุน (% ของมูลค่ำซือ้ขำย) 

ผลกำรด ำเนินงำน 
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 ตวัชีว้ดัของกองทนุรวมนีใ้ช ้ดชันผีลตอบแทนรวม SET50 TRI  
 
 
 
 
 
 
 

                        (%) 30         2564 

 
             3       Percentile 6       Percentile 1    Percentile 3    Percentile 5    Percentile 10    Percentile               

                7.89 1.85 95th 3.29 95th 7.89 95th -2.85 95th - - - - -3.55 

             11.76 2.83 75th 5.04 75th 11.76 95th 1.02 75th - - - - 0.86 

                             13.26 12.04 75th 12.62 95th 13.26 75th 19.79 25th - - - - 17.84 

                          13.82 11.68 75th 12.22 75th 13.82 95th 22.05 75th - - - - 19.75 

ผลการด าเนนิงาน 1 ปีขึน้ไป ค านวณเป็น % ต่อปี 

ดชันีมาตรฐาน SET50 Total Return Index 

                                                   31         2564 

AIMC Category Peer Percentile 
Return (%) Standard Deviation (%) 

3M 6M 1Y 3Y 5Y 10Y 3M 6M 1Y 3Y 5Y 10Y 

Equity Large Cap 

5th Percentile 8.24 17.28 25.14 7.52 7.38 8.97 10.80 11.16 11.85 19.29 16.30 15.02 

25th Percentile 4.00 7.36 20.08 3.57 4.12 7.81 11.04 11.62 12.53 20.18 17.15 15.66 

50th Percentile 3.26 5.23 14.68 1.08 2.58 6.23 11.47 11.95 12.95 21.32 17.70 16.15 

75th Percentile 2.37 4.24 12.34 -2.21 1.30 4.97 12.07 12.51 13.42 22.65 18.82 16.50 

95th Percentile 1.48 3.26 8.35 -3.35 -0.62 4.18 19.08 23.66 22.36 29.25 22.18 17.12 

                                                                        (Peer Percentile) 

1.                                                                             

2.                                      www.aimc.or.th 

3.                                                                                                                                                                 

                                                                        (Percentiles)                                                               100                          
                                             (                                  (Standard deviation)                                            

  - 5th Percentile                 5 - 25th Percentile                 25 - 50th Percentile                 50 

- 75th Percentile                 75 - 95th Percentile                 95   
 

4.                                                            

  

 
 
 
 
 
 
 
 

1. แบบย้อนหลังตำมปีปฏิทิน 

4. ประเภทกองทุนรวมเพ่ือใช้เปรียบเทียบผลกำรด ำเนินงำน ณ จุดขำย คือ Equity Large Cap  
*คุณสำมำรถดูข้อมูลทีเ่ป็นปัจจุบันได้ที ่www.thanachartfundeastspring.com 

5. ผลกำรด ำเนินงำนย้อนหลังแบบปักหมุด  
*คุณสำมำรถดูข้อมูลทีเ่ป็นปัจจุบันได้ที ่www.thanachartfundeastspring.com 

2. กองทุนนีเ้คยมีผลขำดทุนสูงสุดในช่วงเวลำ 5 ปี คือ -42.98% 

3. ควำมผันผวนของผลกำรด ำเนินงำน (standard deviation) คือ 21.63% ต่อปี* 
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นโยบายการจ่ายปันผล 
ผูด้แูลผลประโยชน ์
วนัท่ีจดทะเบียน 
อายโุครงการ 

จ่ายปีละไมเ่กิน 4 ครัง้ 
ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) 
วนัท่ี 27 กนัยายน 2560 
ไม่ก าหนด 

ซือ้และขายคืนหน่วยลงทนุ วนัท าการซือ้ :  
: ทกุ 5 วนัท าการแรกของเดือนมกราคม เมษายน กรกฎาคม และตลุาคม เริ่มตัง้แต่เดือนตลุาคม 
2561 เป็นตน้ไป ระหวา่งเวลาเริม่ท าการถึง 15:30 น. 
โดยการลงทนุแต่ละครัง้ ผูถื้อหน่วยลงทนุตอ้งมีระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทนุไม่นอ้ยกว่า 1 ปี 
มลูค่าขัน้ต ่าของการซือ้ครัง้แรก      : 500,000 บาท 
มลูค่าขัน้ต ่าของการซือ้ครัง้ถดัไป   : 1,000 บาท 
วนัท าการขายคืน : 
ทกุ 5  วนัท าการแรกของเดอืนมกราคม เมษายน กรกฎาคม และตลุาคม เริ่มตัง้แต่เดือนตลุาคม 
2561 เป็นตน้ไป ระหวา่งเวลาเริม่ท าการถึง 15.30 น. 
โดยผูถื้อหน่วยลงทนุสามารถส่งค าสั่งขายคืนหนว่ยลงทนุไดเ้มื่อมีระยะเวลาการถือครองหน่วย
ลงทนุในแต่ละครัง้ไม่นอ้ยกว่า 1 ปี 
มลูค่าขัน้ต ่าของการสั่งขายคืน                   :  ไม่ก าหนด 
มลูค่าหน่วยลงทนุคงเหลือในบญัชีขัน้ต ่า    :  ไม่ก าหนด 
จ านวนหน่วยลงทนุคงเหลือในบญัชีขัน้ต ่า  : 100 หน่วย 
ระยะเวลาการรบัเงินค่าขายคืน                  : ภายใน 5 วนัท าการนบัแต่วนัถดัจากวนัท าการ  
                                                                 รบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ (รบัเงิน T+2) 
คณุสามารถตรวจสอบมลูคา่ทรพัยสิ์นรายวนัไดท้ี่ www.thanachartfundeastspring.com 

ผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้
คืน 

ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากดั (มหาชน) 
บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ ธนชาต จ ากดั 
หรือผูส้นบัสนนุการขายและรบัซือ้คืนที่บลจ.ธนชาต แต่งตัง้ 
 

รายชื่อผูจ้ดัการกองทนุ รายชื่อ 
นางสาวพชัราภา มหทัธนกลุ 
นายอนชุา  จิตสมเกษม 
นายศตนนท ์ทนั 
นายวสวตัติ์ จิรวิชญ 
 

วนัท่ีเริ่มบรหิารกองทนุ 
28/6/2564 
27/9/2560 
27/9/2560 
7/6/2564 

อตัราส่วนหมนุเวยีนการลงทุน

ของกองทนุรวม (PTR) 

 

0.00 เทา่ 

ข้อมูลอ่ืนๆ 
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ติดต่อสอบถาม 
รบัหนงัสือชีช้วน 
รอ้งเรียน 

บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ ธนชาต จ ากดั 
ที่อยู่  :  หอ้ง 902 – 908 ชัน้ 9  อาคารมิตรทาวน ์ออฟฟิศ ทาวเวอร ์เลขท่ี 944  
ถนนพระราม 4 แขวงวงัใหม่ เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10  0 
โทรศพัท ์0-2126-8399  โทรสาร 0-2055-5801 
Website : www.thanachartfundeastspring.com 
Email : mailus@thanachartfundeastspring.com 

ธุรกรรมที่อาจก่อใหเ้กิดความ
ขดัแยง้ทางผลปรโยชน ์

คณุสามารถตรวจสอบธุรกรรมที่อาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนไ์ดท้ี่ 
www.thanachartfundeastspring.com 

▪    การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทัง้ไม่ไดอ้ยู่ภายใตค้วามคุม้ครองของสถาบันคุม้ครองเงินฝาก จึงมีความเส่ียง
จากการลงทนุซึ่งผูล้งทนุอาจไม่ไดร้บัเงินลงทนุคืนเต็มจ านวน 

▪   ไดร้บัอนมุตัิจดัตัง้ และอยู่ภายใตก้ารก ากบัดแูลของส านกังาน ก.ล.ต. 
▪   การพิจารณารา่งหนงัสือชีช้วนในการเสนอขายหน่วยลงทนุของกองทนุรวมนีม้ิไดเ้ป็นการแสดงว่าส านกังาน ก.ล.ต. ไดร้บัรองถึง

ความถูกตอ้งของขอ้มูลในหนงัสือชีช้วนของกองทุนรวม หรือไดป้ระกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนั้น  
ทัง้นี ้บริษัทจดัการกองทุนรวมไดส้อบทานขอ้มูลในหนังสือชีช้วนส่วนสรุปขอ้มูลส าคญั ณ วนัที่ 30 ธันวาคม 2564 แลว้ดว้ย
ความระมดัระวงัในฐานะผูร้บัผิดชอบในการด าเนินการของกองทุนรวมและขอรบัรองว่าขอ้มลูดงักล่าวถูกตอ้งไม่เป็นเท็จ และ
ไม่ท าใหผู้อ้ื่นส าคญัผิด 
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ผูถื้อหน่วยลงทุนมีสิทธิไดร้บัความคุม้ครองสิทธิประโยชน์ประกันชีวิต และความคุม้ครองดา้นประกันสุขภาพ ภายใต้

เงื่อนไขที่ระบุในกรมธรรมป์ระกันชีวิตและสขุภาพ (กรรมธรรม)์ ทัง้นีร้ายละเอียดแผนความคุม้ครองชีวิตและสุขภาพ จะ

เปิดเผยไวใ้นสรุปรายละเอียดความคุม้ครองประกนัชีวิตและสขุภาพท่ีอยูแ้นบทา้ยหนงัสือชีช้วนส่วนสรุปขอ้มลูส าคญั โดย

มีสรุปสาระส าคญั ดงันี ้

1. คณุสมบตัิของผูม้ีสิทธิเอาประกนั 

1.1 เป็นบคุคลธรรมดา 

1.2 เป็นผูถื้อหน่วยลงทุนที่อยู่ในทะเบียนรายชื่อผูถื้อหน่วยลงทุนโดยมีมลูค่าเงินลงทนุตัง้แต่ 500 ,000 บาทขึน้ไป หรือ 

จ านวนอื่นใดที่บรษิัทจดัการจะเปล่ียนแปลงในอนาคต 

1.3 ตอ้งมีอายรุะหว่าง 15 – 65 ปี 

1.4 เป็นบุคคลที่บริษัทประกันถือว่ามีสขุภาพสมบูรณแ์ข็งแรง โดยสิทธิความคุม้ครองจะมีผลเมื่อไดร้บัการอนุมตัิการ

เอาประกนัจากบรษิัทประกนั 

ทัง้นี ้บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลงคุณสมบตัิ และเงื่อนไขของผูม้ีสิทธิเอาประกันตามความเหมาะสม 

โดยค านึงถึงและรกัษาผลประโยชนข์องผูถื้อหน่วยลงทนุเป็นส าคญั รวมถึงรกัษาผลประโยชนข์องกองทนุรวม โดยจะไม่

ถือว่าเป็นการด าเนินการที่ผิดไปจากรายละเอียดโครงการ และถือว่าไดร้บัมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแลว้ โดยบริษั ท

จดัการจะติดประกาศดงักล่าวที่ส  านกังานของบริษัทจดัการและผูส้นบัสนุนการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทุนล่วงหนา้

ไม่นอ้ยกว่า 7 วนั และจะเปิดเผยในเว็บไซตข์องบรษิัทจดัการ 

2. ความคุม้ครอง 

ในกรณีที่ผูถื้อหน่วยลงทุนเป็นผูม้ีสิทธิเอาประกันภยั ผูถื้อหน่วยลงทุนจะไดร้บัความคุม้ครองนบัตัง้แต่วนัที่กรมธรรมม์ี

ผลบงัคบั หรือนบัตัง้แต่วนัท่ีไดร้บัการอนมุตัิการเอาประกันจากบริษัทประกัน และสิน้สดุความคุม้ครอง ในกรณีใดกรณี

หน่ึง ดงัต่อไปนี ้

2.1 เมื่อกรมธรรมสิ์น้สดุผลบงัคบั 

2.2 เมื่อผูถื้อหน่วยลงทนุพน้สภาพการเป็นผูถื้อหน่วยลงทนุของกองทุน 

2.3 เมื่อผูถื้อหน่วยลงทนุเสียชีวิต 

2.4 เมื่อผูถื้อหน่วยลงทนุมีอายเุกินกว่าอายสุงูสดุที่ก าหนดไวข้า้งตน้ 

2.5 เมื่อผูถื้อหน่วยลงทนุขาดคณุสมบตัิขอ้ใดขอ้หน่ึงของคณุสมบตัิของผูม้ีสิทธิเอาประกนัตามขอ้ 1. 

ทัง้นี ้การสิน้สดุความคุม้ครอง ใหเ้ป็นไปตามเงื่อนไขตามปีกรมธรรมห์รือตามรอบระยะเวลาที่บรษิัทประกนัก าหนด 

3. ผูถื้อหน่วยลงทนุท่ีมีสิทธิเอาประกนัจะไดร้บัความคุม้ครองการเสียชีวิตจ านวน 10,000 บาท และความคุม้ครองสขุภาพ 

โดยมีรายละเอียดเงื่อนไขและความคุม้ครองตามกรมธรรมก์ าหนด 

4. ผูถื้อหน่วยลงทนุจะตอ้งยินยอมเปิดเผยขอ้มลูส่วนบคุคล อาทิเช่น ชื่อนามสกลุ ท่ีอยู่ ของผูถื้อหน่วยลงทนุ หรือขอ้มลูอื่น

ใดที่เป็นไปตามที่บรษิัทประกนัก าหนด ทัง้นีห้ากบรษิัทจดัการไม่ไดร้บัการเปิดเผยขอ้มลูใดๆ บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิ

ในการปฏิเสธการไดร้บัความคุม้ครองตามกรมธรรมด์งักล่าว 

ข้อมูลสิทธิประโยชนด้์ำนกำรประกนัชีวิตและสุขภำพ 
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สิทธิประโยชนข์องผูถื้อหน่วยลงทนุที่ไดร้บัตามกรมธรรมด์งักล่าว บริษัทจดัการไดจ้ดัใหเ้พื่อคุม้ครองผูถื้อหน่วยลงทุนและ

เพื่อประโยชนใ์นดา้นการเสรมิสรา้งความมั่นคงของชีวิตและสขุภาพ โดยบรษิัทจดัการเป็นผูร้บัภาระการช าระเบีย้ประกนัที่

ไดร้บัความคุม้ครองทัง้หมด โดยรวมอยู่ในค่าธรรมเนียมการจัดการ 

ทัง้นี ้เมื่อกองทนุมีอายคุรบ 3 ปี หากบรษิัทจดัการเห็นว่าจะไม่เกิดประโยชนโ์ดยรวมต่อผูล้งทนุ หรือมีผลกระทบต่อกองทุน

รวมในอนาคต บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลง ปรบัปรุง หรือเพิ่มเติมเงื่อนไขของสิทธิประโยชน์ความ

คุม้ครอง เงื่อนไขกรมธรรม ์บรษิัทประกัน หรือเงื่อนไขใด ตามหลกัเกณฑท์ี่กฎหมายก าหนด รวมถึงยกเลิกสิทธิประโยชน์

ความคุม้ครองชีวิตและสุขภาพโดยถือว่าไดร้บัความเห็นชอบจากผูถื้อหน่วยลงทุนแลว้ โดยบริษัทจดัการจะติดประกาศ

ดงักล่าวที่ส  านกังานของบริษัทจดัการและผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุล่วงหน้าไม่นอ้ยกว่า 60 วนั และจะ

เปิดเผยในเว็บไซตข์องบรษิัทจดัการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



กองทนุเปิดธนชาต Prime Plus  หา้มขายผูล้งทนุรายย่อย   14 

 

 

 
1. ควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนของมูลค่ำหน่วยลงทุน (Market Risk) 

(1) กรณีกองทุนรวมตรำสำรหนี้ เกิดจากการเปล่ียนแปลงของอัตราดอกเบีย้ซึ่งขึน้กับปัจจัยภายนอก เช่น ภาวะ
เศรษฐกิจการลงทุน ปัจจัยทางการเมืองทั้งในและต่างประเทศ เป็นตน้ โดยราคาตราสารหนีจ้ะเปล่ียนแปลงในทิศ
ทางตรงขา้มกับการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบีย้ เช่น หากอตัราดอกเบีย้ในตลาดเงินมีแนวโนม้ปัรบตวัสงูขึน้ อตัรา
ดอกเบีย้ของตราสารหนีท้ี่ออกใหม่ก็จะสงูขึน้ดว้ย ดงันั้นราคาตราสารหนีท้ี่ออกมาก่อนหนา้จะมีการซือ้ขายในระดับ
ราคาที่ต  ่าลง โดยกองทุนรวมที่มีอายุเฉล่ียของทรพัย์สินที่ลงทุน (portfolio duration) สูงจะมีโอกาสเผชิญกับการ
เปล่ียนแปลงของราคามากกว่ากองทนุรวมที่ portfolio duration ต ่ากว่า 

(2) กรณีกองทุนรวมตรำสำรทุน หมายถึง ความเส่ียงที่มลูค่าของหลักทรพัยท์ี่กองทุนรวมลงทุนจะเปล่ียนแปลงเพิ่มขึน้
หรือลดลงจากปัจจยัภายนอก เช่น ภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปัจจัยทางการเมืองทั้งในและต่างประเทศ เป็นตน้ ซึ่ง
พิจารณาไดจ้ากค่า standard deviation (SD) ของกองทุนรวม หากกองทุนรวมมีค่า SD สูง แสดงว่ากองทุนรวมมี
ความผนัผวนจากการเปล่ียนแปลงของราคาหลกัทรพัยส์งู 

2. ควำมเสี่ยงจำกกำรลงทุนกระจุกตัว (High Concentration Risk) 
(1) ควำมเสี่ยงจำกกำรลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกตรำสำรรำยในรำยหน่ึง (High Issuer Concentration Risk) เกิด

จากการกองทนุลงทนุในผูอ้อกตราสารรายใดๆ มากกว่า 10%  ของ NAV รวมกนั ซึ่งหากเกิดเหตกุารณท์ี่ส่งผลกระทบ
ต่อการด าเนินงาน ฐานะทางการเงิน หรือความมั่นคงของผูอ้อกตราสารรายดงักล่าว กองทนุอาจมีผลการด าเนินงานที่
ผนัผวนมากกว่ากองทนุท่ีกระจายการลงทนุในหลายผูอ้อกตราสาร 

(2) ควำมเสี่ยงจำกกำรลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสำหกรรมใดอุตสำหกรรมหน่ึง (Sector Concentration Risk) 
เกิดจากกองทนุลงทนุในบางหมวดอตุสาหกรรมมากกว่า 20 % ของ NAV รวมกนั ซึ่งหากเกิดเหตการณท์ี่ส่งผลกระทบ
ต่ออุตสาหกรรมนัน้ กองทุนดังกล่าวอาจมีผลการด าเนินงานที่ผันผวนมากกว่ากองทุนที่กระจายการลงทุนในหลาย
หมวดอตุสาหกรรม 

(3) ควำมเสี่ยงจำกกำรกระจุดตัวลงทุนในประเทศใดประเทศหน่ึง (Country Concentration Risk) เกิดจากกองทุน
ลงทุนในประเทศใดประเทศหนึ่งมากกว่า 20 % ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อประเทศ
ดงักล่าว เช่น การเมือง เศรษฐกิจ สงัคม เป็นตน้ กองทุนดงักล่าวอาจมีผลการด าเนินงานที่ผนัผวนมากกว่ากองทุนที่
กระจายการลงทนุในหลายประเทศ 

3. ควำมเสี่ยงจำกกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำแลกเปลี่ยน (Exchange Rate Risk) หมายถึง การเปล่ียนแปลงของอตัรา
แลกเปล่ียนมีผลกระทบต่อมลูค่าของหน่วยลงทุน เช่น กองทุนรวมลงทุนดว้ยสกลุเงินดอลลารใ์นช่วงที่เงินบาทอ่อนแต่ขาย
ท าก าไรในช่วงที่บาทแข็ง กองทุนรวมจะไดร้บัเงินบาทกลบัมานอ้ยลง ในทางกลบักันหากกองทุนรวมลงทุนในช่วงที่บาท
แข็งและขายท าก าไรในช่วงที่บาทอ่อนก็อาจไดผ้ลตอบแทนมากขึน้กว่าเดิมดว้ยเช่นกัน ดงันัน้ การป้องกนัความเส่ียงจาก
อตัราแลกเปล่ียนจึงเป็นเครื่องมือส าคญัในการบรหิารความเส่ียงดงักล่าว ซึ่งท าไดด้งัต่อไปนี ้

▪ ป้องกันควำมเสี่ยงทัง้หมดหรือเกือบทัง้หมด: ผูล้งทนุไม่มีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน 
▪ ป้องกันควำมเสี่ยงบำงสว่น: โดยตอ้งระบสุดัส่วนการป้องกนัความเส่ียงไวอ้ยา่งชดัเจน ผูล้งทนุอาจมีความเส่ียงจากอตัรา

แลกเปล่ียน 
▪ อำจป้องกันควำมเสี่ยงตำมดุลยพินิจของผู้จัดกำรกองทุนรวม: ผู้ลงทุนอาจมีความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน 

เนื่องจากการป้องกนัความเส่ียงขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของผูจ้ดัการกองทนุรวมในการพิจารณาว่าจะป้องกนัความเส่ียงหรือไม่ 
▪ ไม่ป้องกนัควำมเสี่ยงเลย: ผูล้งทนุมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน 

 

ค ำอธิบำยควำมเส่ียง 
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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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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 ��� 
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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�	

�	8�ก	���7���0�6�(��9��ก
�����	01
��	5ก
�6��A���	� 9�5�	01
��	5ก
�45�����0�ก�	204�	>�9�5�����H7�
;�
4���@��9ก���	
��	5A���3:��@� 15 �
��
��
<�9���
��8;�	01
��	5ก
�6��	
�7���	8�ก	���2	��(�
<���ก��	�	5ก��ก�	
204�	>�ก�	4���7	�����9��� 9�5ก	>8�8;(8�����
�7�	���
���� ก�	�	8�ก	����2�;�@���	01
���@����(ก	(�		(3
�	5ก
�:
�ก���(�
�ก���� 6(���?�6���()���ก��7��(7	��@�ก	(�		(3�	5ก
�:
��
�ก���� 	5�5�����8;ก�����6����4
)�����ก6�6����(7��(4����?� 9���
<��8<456(��ก0� 90 �
� �
��
<�9���
��8;�	01
�6��	
���ก��	7	�����9��� A�����
�	01
��	5ก
�45��������H7�
�ก����@��9ก���	
��	5A���3A���	� 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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
�:
��
<��(� 

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������� 



 
��������	
���� 

 
�������������������������กก��������ก����  

���������������������ก���� 
ก��������	
��ก�����������������������	���������������������������	�������� ก������ !"�#�$ Prime Plus �
������	
�������

�-��  ���!"�ก��	#�������	��������$���%���& 

(1) ������������ก$��! (Market Risk) ����ก�����	��������	ก'�!�ก���� 
�(���$�����%���$���)���� 	�(���!�ก����������������	�'� ��$��
��ก	���� ก��	�(�� 	%*�$�� +��$��
��กก�������%����	��������$�����!�������
�ก��ก��ก�!��ก�������,�
��ก���#�-
���$�������������ก��
	��(����
��%,��'.���	����ก�� 

(2) ������������กก���������6��������$��!�ก���7� (Interest Rate Risk)  ����ก� +�ก������������$��������ก����������!	%������%��
�% 2)��	%*�����!�กก��	%������%�����������$����ก	����,�$��� ������� ��'3��!��ก����������,�ก����'
������	�����!�ก��$����ก	����  
+��ก���'	���
-%4!!�����	ก��������
�(��������ก��� 	5�� ���+���	.�36ก'! �+������6��� �+����ก��	�'�ก������ �7�#�����,����	%*�
$�� 	#(�����ก��8-���+���ก��	%������%�������$����ก	���� ��,5�%�ก��ก��ก��$���'�,!�����,�$����� +��#'!��8�,
���������ก��
�+����ก����������ก����������+�����$����ก	����������ก��8-���  ������� ����	�����!�กก��	%������%����$����ก	���� (Interest Rate 
Risk) 	%*�����
�)���������	�����!�ก���������� �������$����� (Market Risk) 2)��+��
��กก���(� +�ก���������
�(���$��������
$�����%���$���)���� 	�(���!�ก�������������%4!!��$��� D ���	ก�������� 	5�� 7��	.�36ก'! ����� ก��	�(�� ���	�'� 7��$���	�'� $������ 
����$����ก	���� 	%*�$��  ������� ก�����!#'!��8�ก�!��ก�������,�$�����$���D +��#'!��8�!�ก%4!!��#(��6�� .�ก�7�#��������ก$��
��� ���E��ก��8-���	.�36ก'! ����� ก��	�(�� 2)����!�����ก���$��ก����������$��������ก���� �������ก��ก"�
���������ก�������
���	
��������������ก���+����ก����������ก����� 

(3) ������������กก��!����:��������	
��ก$����� (Business Risk) 6�<������������กก�����	
��ก$��������7=�-�����>#���<!�ก���7� 
6�</���� �����:�$
�=!
 (Default Risk/Credit Risk) ����ก� +�ก��������� 
�(���$��������$�������!	%������%���)����!�ก%4!!�����	ก�������� 
	5�� 7��G��ก'!����$��
ก�����������ก$����� ��ก���"�	�'������������ก$����� 	%*�$��  ��+�ก����� �����ก$������
��
�����������E!���
5"��
������	$H�$��!"����	�'�
�(�$��	������ก"�
����� +��ก�����!#'!��8�%4!!��$��� D ���	ก��������	%*�������,�ก����'
������	����� 	5�� 
ก���'	���
-%4!!��#(��6�����$����� ���������E,�ก��5"����ก	������	�'�$����������ก$����� ��/
�(� ก��!���������������	5(��E(����
$�����
��� 
�(� �����ก$�����
��� 	%*�$�� 

(4) ������������กก����!�D�E��-�����$����� (Liquidity Risk) ����ก� +�ก�����ก�������������E2(��
�(���� $��������E(���������,�
���� !"���� ����	��� ���$���ก�����  �������ก�����!#'!��8������+���"��)�E)��7�#�����,�ก��	%������(����$�����%�	7�$��� D 
ก���ก��$���'�,!����� ��$'�$��ก��	%������%�����������"���K 	#(��ก"�
���������ก�������,�$�����,
�	
����ก����$����� ��
����	��������ก"�
����� ����������ก���+����ก����������ก����� 

(5) ������������กก�������������I�7�����-����
��E����J��ก���������������ก���� �(�ก���������������!!#���+�ก��,�ก��������
��$�����	#'���)��!�กก�����ก������%�����,���KK�2(���������
���	#(��%M��ก������	����� ������� ก�������,���KK�2(���������
��� 
���ก���� ��!��������E%M��ก������	��������ก������������
�� 

(6) ������������กก��������$�����������กLM<��������I�7�����-����
�6N� (Structured Note) 
�(� ����	��������	ก'�!�กก�����ก��8-�'.�������'����#�-
�(�$���%��'�#��� 
�(�	ก'���������������'����#�-
�(�$���%������'� �"�,
�
�����������$�����$��������
��� ���E)�$�����%�	7������������E+��
�(�	%������(���� 

(7) �����������กก����:���ก�������#:���ก (Active Management)  
ก�������������ก����'
��!��ก��	5'���ก (Active Management) �(� ��	%M�
���5���5����$�6�� ������� ก�����!)�������	��������ก����G-ก��
����� ก���'	���
-
��ก���#�-�������� ก����'
������	����� ��%4!!���(��D �������$��ก��$���'�,!�����������!��ก��ก����� ��!!�"�,
����
�����E�������$E�%����-���ก���� ���E)�����	��������	ก'�!�กก�����	�(�ก
��ก���#�-���ก�����!����� (Security selection risk) 2)����+�ก�����
���
���ก����������!���������� 	�(���!�กก���'	���
-
��ก���#�- G��ก'!��$��
ก��� ���+���7��	.�36ก'!��$������ 
�(�.�ก�7�#+��
	%����	����ก��
����(��D ���	%*��%$��������%�	�'���� 



 
��������	
���� 

������$� 
* ������������6�
�=�
�
��$
� ��� "�#�$ �:=!
��<ก������������!��ก�-���
��$
�6$-��-���! 
** ก����������-���������ก����=�-�#-ก��N�ก��:� 6�<=�-��	-D���$
������
���������>������
�������:�N�ก �	
�����X�
���=�-=!
�����:���������$Y������� !����7� �	
�������������ก������7�������Y��-� ก��������ก������7����<��ก��
��$>���<���Zก����������	
���� 6�<�	
��������������������������ก:!�X7���กก��������ก������7=!
 

���#	!� �  ���/���/������ /�'$'����� .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	����� ��� E( �
���������
................................................. (
�ก��) ��,
��"�������$����'3��
��ก���#�-!��ก��ก����� G�5�$ !"�ก�� ( ��!. G�5�$&) ��� ���#	!��	%*� 
��������%�	7����$���%��� (+%��	�(�ก	#������	����	�������) 

�	
����:������	�([!��
�E��
���ก����������-���������ก������������7�6�ก$�7�6$- 500,000 ���X7�=�) 
�	
�����>���� (Institutional Investor) $����<ก�_�M<ก���ก��ก��ก�����ก��E�Z6�<$��!���ก��E�Z�-�!
��ก��
ก����!��:����	
�����>����6�<�	
����������- 

       �	
����������- (High Net Worth) 6�-���c� 2 ก�M� !����7 
�����G�����2)��������ก�����������������ก38,���ก38
�)�������� 

���'����#�-���G' (�'����#�-
�ก����
����'�) $����$� 50 ��������)���% ������� �'����#�-���ก�����������������������
��'����#�-
2)��,5�	%*����#�ก��.��%�!"���������� 
��������$��%[$����$� 4 ��������)���% 
��	�'������+��$��,�
��ก���#�-
�(���KK�2(���������
���$����$� 10 ��������)���%(���������	�'�]�ก) 

�'$'������������ก38,���ก38
�)�������� 
������������E(�
���$����ก��	�'�%[�����������������K5�$��!�������$����$� 100 ��������)���% 
��	�'������,�
��ก���#�-
�(���KK�2(���������
���$����ก��	�'�%[�����������������K5�$��!�������$����$� 20 �������
�)���% (���������	�'�]�ก) 

���#	!����,
��"�������$�� ��!.G�5�$ ��� ���#	!�����������������.)ก3�
����(�5��5�� ���������ก����� 	�ก������$���D ��
	�ก����(��,����,5�,�ก��	������
������������ก��������ก��������$����� ��!. G�5�$ ���!���"��)��������	���������� ����������#	!�����
��������"�	$(����ก��	%^�	������������"���K,�	�(���$���D ����"���K 2)����!�����ก���$��ก������������������"���K (	5�� ����	��������
�"���K���ก����� 	%*�$��) 	%*������������  

���#	!�����(������� ���#	!��������%����-���!�����,�ก�������� �������E
�(�#�������!�������	���������%��$�����������
����$�� �����#	!������������ ก��������������,�
����(�_������ ��!	%*�ก������������������	��������ก�����������	�����������#	!�������E
�������� �����#	!���������"�5���!�	#'��	$'�	ก����ก����������	��������ก��������������,�
����(�_���������� !)����������(�5(�����	%*�

��ก6�� 
 
 

 
             ...................................................................................... �������� 
                        (      ) 
                                                                                              (#����%����$����'3�� (
�ก��)) 
 
                           ������..................................................................... 
 

 
 



 ��������	
��������ก�����` / ���������:L���!ก�� 

�������������������������กก��������ก����  
���������������������ก���� 
ก��������	
��ก�����������������������	���������������������������	�������� ก������ !"�#�$ Prime Plus �
������	
�������

�-��  ���!"�ก��	#�������	��������$���%���& 

(1) ������������ก$��! (Market Risk) ����ก�����	��������	ก'�!�ก���� 
�(���$�����%���$���)���� 	�(���!�ก����������������	�'� ��$��
��ก	���� ก��	�(�� 	%*�$�� +��$��
��กก�������%����	��������$�����!�������
�ก��ก��ก�!��ก�������,�
��ก���#�-
���$�������������ก��
	��(����
��%,��'.���	����ก�� 

(2) ������������กก���������6��������$��!�ก���7� (Interest Rate Risk)  ����ก� +�ก������������$��������ก����������!	%������%��
�% 2)��	%*�����!�กก��	%������%�����������$����ก	����,�$��� ������� ��'3��!��ก����������,�ก����'
������	�����!�ก��$����ก	����  
+��ก���'	���
-%4!!�����	ก��������
�(��������ก��� 	5�� ���+���	.�36ก'! �+������6��� �+����ก��	�'�ก������ �7�#�����,����	%*�
$�� 	#(�����ก��8-���+���ก��	%������%�������$����ก	���� ��,5�%�ก��ก��ก��$���'�,!�����,�$����� +��#'!��8�,
���������ก��
�+����ก����������ก����������+�����$����ก	����������ก��8-���  ������� ����	�����!�กก��	%������%����$����ก	���� (Interest Rate 
Risk) 	%*�����
�)���������	�����!�ก���������� �������$����� (Market Risk) 2)��+��
��กก���(� +�ก���������
�(���$��������
$�����%���$���)���� 	�(���!�ก�������������%4!!��$��� D ���	ก�������� 	5�� 7��	.�36ก'! ����� ก��	�(�� ���	�'� 7��$���	�'� $������ 
����$����ก	���� 	%*�$��  ������� ก�����!#'!��8�ก�!��ก�������,�$�����$���D +��#'!��8�!�ก%4!!��#(��6�� .�ก�7�#��������ก$��
��� ���E��ก��8-���	.�36ก'! ����� ก��	�(�� 2)����!�����ก���$��ก����������$��������ก���� �������ก��ก"�
���������ก�������
���	
��������������ก���+����ก����������ก����� 

(3) ������������กก��!����:��������	
��ก$����� (Business Risk) 6�<������������กก�����	
��ก$��������7=�-�����>#���<!�ก���7� 
6�</���� �����:�$
�=!
 (Default Risk/Credit Risk) ����ก� +�ก��������� 
�(���$��������$�������!	%������%���)����!�ก%4!!�����	ก�������� 
	5�� 7��G��ก'!����$��
ก�����������ก$����� ��ก���"�	�'������������ก$����� 	%*�$��  ��+�ก����� �����ก$������
��
�����������E!���
5"��
������	$H�$��!"����	�'�
�(�$��	������ก"�
����� +��ก�����!#'!��8�%4!!��$��� D ���	ก��������	%*�������,�ก����'
������	����� 	5�� 
ก���'	���
-%4!!��#(��6�����$����� ���������E,�ก��5"����ก	������	�'�$����������ก$����� ��/
�(� ก��!���������������	5(��E(����
$�����
��� 
�(� �����ก$�����
��� 	%*�$�� 

(4) ������������กก����!�D�E��-�����$����� (Liquidity Risk) ����ก� +�ก�����ก�������������E2(��
�(���� $��������E(���������,�
���� !"���� ����	��� ���$���ก�����  �������ก�����!#'!��8������+���"��)�E)��7�#�����,�ก��	%������(����$�����%�	7�$��� D 
ก���ก��$���'�,!����� ��$'�$��ก��	%������%�����������"���K 	#(��ก"�
���������ก�������,�$�����,
�	
����ก����$����� ��
����	��������ก"�
����� ����������ก���+����ก����������ก����� 

(5) ������������กก�������������I�7�����-����
��E����J��ก���������������ก���� �(�ก���������������!!#���+�ก��,�ก��������
��$�����	#'���)��!�กก�����ก������%�����,���KK�2(���������
���	#(��%M��ก������	����� ������� ก�������,���KK�2(���������
��� 
���ก���� ��!��������E%M��ก������	��������ก������������
�� 

(6) ������������กก��������$�����������กLM<��������I�7�����-����
�6N� (Structured Note) 
�(� ����	��������	ก'�!�กก�����ก��8-�'.�������'����#�-
�(�$���%��'�#��� 
�(�	ก'���������������'����#�-
�(�$���%������'� �"�,
�
�����������$�����$��������
��� ���E)�$�����%�	7������������E+��
�(�	%������(���� 

(7) �����������กก����:���ก�������#:���ก (Active Management)  
ก�������������ก����'
��!��ก��	5'���ก (Active Management) �(� ��	%M�
���5���5����$�6�� ������� ก�����!)�������	��������ก����G-
ก������� ก���'	���
-
��ก���#�-�������� ก����'
������	����� ��%4!!���(��D �������$��ก��$���'�,!�����������!��ก��ก����� ��!!�"�,
�
��������E�������$E�%����-���ก���� ���E)�����	��������	ก'�!�กก�����	�(�ก
��ก���#�-���ก�����!����� (Security selection risk) 2)����
+�ก�����
������ก����������!���������� 	�(���!�กก���'	���
-
��ก���#�- G��ก'!��$��
ก��� ���+���7��	.�36ก'!��$������ 
�(�
.�ก�7�#+��	%����	����ก��
����(��D ���	%*��%$��������%�	�'���� 

 



 ��������	
��������ก�����` / ���������:L���!ก�� 

������$� 
* ������������6�
�=�
�
��$
� ��� "�#�$ �:=!
��<ก������������!��ก�-���
��$
�6$-��-���! 
** ก����������-���������ก����=�-�#-ก��N�ก��:� 6�<=�-��	-D���$
������
���������>������
�������:�N�ก �	
�����X�
���=�-=!
�����:���������$Y������� !����7� �	
�������������ก������7�������Y��-� ก��������ก������7����<��ก��
��$>���<���Zก����������	
���� 6�<�	
��������������������������ก:!�X7���กก��������ก������7=!
 

���#	!� �  ���/���/������ /�'$'����� .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	����� ��� E( �
���������
................................................. (
�ก��) ��,
��"�������$����'3��
��ก���#�-!��ก��ก����� G�5�$ !"�ก�� ( ��!. G�5�$&) ��� ���#	!��	%*� 
��������%�	7����$���%��� (+%��	�(�ก	#������	����	�������) 

�	
����:������	�([!��
�E��
���ก����������-���������ก������������7�6�ก$�7�6$- 500,000 ���X7�=�) 
�	
�����>���� (Institutional Investor) $����<ก�_�M<ก���ก��ก��ก�����ก��E�Z6�<$��!���ก��E�Z�-�!
��ก��
ก����!��:����	
�����>����6�<�	
����������- 

       �	
����������- (High Net Worth) 6�-���c� 2 ก�M� !����7 
�����G�����2)��������ก�����������������ก38,���ก38
�)�������� 

���'����#�-���G' (�'����#�-
�ก����
����'�) $����$� 50 ��������)���% ������� �'����#�-���ก�����������������������
��'����#�-
2)��,5�	%*����#�ก��.��%�!"���������� 
��������$��%[$����$� 4 ��������)���% 
��	�'������+��$��,�
��ก���#�-
�(���KK�2(���������
���$����$� 10 ��������)���%(���������	�'�]�ก) 

�'$'������������ก38,���ก38
�)�������� 
������������E(�
���$����ก��	�'�%[�����������������K5�$��!�������$����$� 100 ��������)���% 
��	�'������,�
��ก���#�-
�(���KK�2(���������
���$����ก��	�'�%[�����������������K5�$��!�������$����$� 20 �������
�)���% (���������	�'�]�ก) 

���#	!����,
��"�������$�� ��!.G�5�$ ��� ���#	!�����������������.)ก3�
����(�5��5�� ���������ก����� 	�ก������$���D ��
	�ก����(��,����,5�,�ก��	������
������������ก��������ก��������$����� ��!. G�5�$ ���!���"��)��������	���������� ����������#	!�����
��������"�	$(����ก��	%^�	������������"���K,�	�(���$���D ����"���K 2)����!�����ก���$��ก������������������"���K (	5�� ����	��������
�"���K���ก����� 	%*�$��) 	%*������������  

���#	!�����(������� ���#	!��������%����-���!�����,�ก�������� �������E
�(�#�������!�������	���������%��$�����������
����$�� �����#	!������������ ก��������������,�
����(�_������ ��!	%*�ก������������������	��������ก�����������	�����������#	!�������E
�������� �����#	!���������"�5���!�	#'��	$'�	ก����ก����������	��������ก��������������,�
����(�_���������� !)����������(�5(�����	%*�

��ก6�� 
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