
รายเดือนรายป ราย 6 เดือน ราย 3 เดือน

1
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3

4 - 10
11 เปนตนไป

1 - 2
3 - 4
5 - 6

7 - 20
21 เปนตนไป

1 - 4
5 - 8

9 - 12
13 - 40

41 เปนตนไป

1 - 12
13 - 24
25 - 36

37 - 120
121 เปนตนไป

40
27
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รายเดือนรายป ราย 6 เดือน ราย 3 เดือน

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10 เปนตนไป

1 - 2
3 - 4
5 - 6
7 - 8

9 - 10
11 - 12
13 - 14
15 - 16
17 - 18

19 เปนตนไป

1 - 4
5 - 8

9 - 12
13 - 16
17 - 20
21 - 24
25 - 28
29 - 32
33 - 36

37 เปนตนไป

1 - 12
13 - 24
25 - 36
37 - 48
49 - 60
61 - 72
73 - 84
85 - 96

97 - 108
109 เปนตนไป

50
40
35
30
25
20
15
10
5
0

20,000 - 49,999

50,000 - 99,999

100,000 - 199,999

ต้ังแต 200,000

-

1.50

2.50

3.00

5.00
4.75
4.50
4.25

ไมเกิน 199,999
200,000 - 499,999
500,000 - 999,999

ตั้งแต 1,000,000

เบ้ีย Top Up ตอคร้ัง (บาท) รอยละของเบ้ีย Top Up

4. การถอนเงิน 200 บาท/ครั้ง

อัตราคาใชจาย

อัตราคาใชจาย

1. คาดำเนินการประกันภัย

2. คาการประกันภัย (COI)

3. คาบริหารกรมธรรม

4. คาธรรมเนียม
   การรักษากรมธรรม

ขึ้นอยูกับเพศ อายุ และจำนวนเงินเอาประกันภัย* COI จะเพิ่มขึ้นเมื่ออายุสูงขึ้น

ไมมี

เปลี่ยนแปลงตามปปฏิทิน สูงสุดไมเกิน 150 บาท/เดือน

3. การเปล่ียนแปลงการจัดสรร
เงินลงทุนในกองทุน

5. คาธรรมเนียมการเวนคืน
กรมธรรม

1. คาธรรมเนียม Top Up

ครั้งละ 200 บาท

2. คาสับเปลี่ยนกองทุน

รายการคาใชจาย

รายการคาใชจาย
คาใชจายหลักของกรมธรรม

คาใชจายที่เกิดขึ้นตามวาระ

ไมมี

ไมมี

วิธีลงทุน
แนะนำการลงทุนเปน portfolio ผูเอาประกันภัยสามารถ
เลือกลงทุนในกองทุนที่อยูใน list ของบริษัทฯ และกำหนด
สัดสวนการลงทุนได
วิธีติดตามมูลคาการลงทุน
1) บริษัทฯ จะจัดสงรายงานสถานะทางการเงินของกรมธรรม
ประกันภัยใหแกผูเอาประกันภัยอยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง
2) สามารถดูไดจาก website ของบริษัทฯ www.muangthai.co.th
หรือสอบถามไดที่ Call Center 1766
3) สามารถดูไดจาก Smile Service Application
การแจงเตือนเมื่อเงินลงทุนอาจไมพอกับคาใชจาย
บริษัทฯ จะสงหนังสือแจงเตือนเมื่อมูลคาการลงทุนคงเหลือ
เพียงพอที่จะนำมาชำระคาใชจายตามกรมธรรมไดอีก
ประมาณ 2 เดือน และสงหนังสือแจง
เมื่อกรมธรรมขาดอายุ

สวนเงินลงทุน

*ผูเอาประกันภัยสามารถปรับเพิ่ม / ลดจำนวนเงินเอาประกันภัย เพื่อบริหาร COI ไดตามเงื่อนไขของบริษัทฯ

ตัวอยางคาการประกันภัย (COI)
กรณีผูเอาประกันภัยเพศชาย อายุ 35 ป จายเบี้ยประกันภัย 120,000 บาทตอป (ตลอดอายุกรมธรรม
เทากับ 7,680,000 บาท) จำนวนเงินเอาประกันภัย 3,000,000 บาท (เทากับ 25 เทาของเบ้ียประกันภัยหลัก)

อายุ คาการประกันภัย

อายุ 35 ป

อายุ 50 ป

อายุ 70 ป

อายุ 60 ป

อายุ 80 ป

อายุ 99 ป

คาการประกันภัย
สะสม

เปนผลิตภัณฑประกันชีวิต โดยเบี้ยประกันภัยที่จาย หลังจากหักคาใชจายตามกรมธรรมแลว จะนำไปลงทุนในกองทุนรวม
ที่ผูเอาประกันภัยเลือก และตลอดอายุกรมธรรมจะมีการขายคืนหนวยลงทุนอัตโนมัติ เพื่อนำมาจายคาใชจายตามกรมธรรมทุกเดือน
ดังน้ันคาใชจายตามกรมธรรมในงวดถัดๆ ไปจึงเก็บจากเงินลงทุนและผลตอบแทนจากการลงทุน (ถามี) ซ่ึงหากไมเพียงพอ
กรมธรรมจะส้ินผลบังคับ เวนแตจะมีการจายเบ้ีย Top Up เพิ่มเติม

คร้ังท่ีของการชำระเบ้ียประกันภัยหลัก

เบ้ียประกันภัยหลักตอป (บาท) รอยละสวนลดคาใชจายในการดำเนินการสำหรับเบ้ียประกันภัยหลัก

รอยละของเบ้ียประกันภัยหลักท่ีชำระ

คร้ังท่ีของการชำระเบ้ียประกันภัยหลัก
รอยละของเบ้ียประกันภัยหลักท่ีชำระ

สวนลดสำหรับคาใชจายในการดำเนินการสำหรับเบ้ียประกันภัยหลักในปกรมธรรมท่ี 1 เทาน้ัน

6. คาธรรมเนียม
การขอตออายุกรมธรรม

5,650.47 บาท / ป

2,589.51 บาท / ป

4,009.68 บาท / ป

11,307.24 บาท / ป

32,360.16บาท / ป

140,973.36 บาท / ป

  470.63 บาท / เดือน

237.63 บาท / เดือน

334.14 บาท / เดือน

942.27 บาท / เดือน

2,696.68 บาท / เดือน

11,747.78 บาท / เดือน

5,650.47 บาท

83,949.09 บาท

112,199.25 บาท

185,261.13 บาท

400,596.69 บาท

1,790,849.61 บาท 7. การขอ statement ฟรีเดือนละครั้ง หลังจากนั้น 50 บาท/ครั้ง

8. การยกเลิกกรมธรรม
(Free Look)

ยกเลิกภายใน 15 วัน นับตั้งแตวันที่ไดรับกรมธรรม
โดยมีคาธรรมเนียม 500 บาท และหักคาตรวจสุขภาพตามที่จายจริง (ถามี)

ขายคืนหนวยลงทุนบางสวน
ทุกเดือนเพื่อชำระคาใชจาย

เบี้ยประกันภัยที่ชำระปกรมธรรม คาใชจายตาง ๆ ลงทุนในกองทุนรวม

เหลือนำไปลงทุน
ปที่ 1

เดือนที่ 1

ปที่ 1
เดือนที่ 2 - 12

ปที่ 2

ปที่ 2
เดือนที่ 1 - 12

หักลบ

หักลบ เหลือนำไปลงทุน

ขายคืนหนวยลงทุนบางสวน
ทุกเดือนเพื่อชำระคาใชจาย

กลไก Unit-Linked แบบ Regular Premium

คาการประกันภัย คาธรรมเนียมการรักษากรมธรรมคาบริหารกรมธรรม เงินลงทุนในกองทุนรวม
และผลตอบแทน (ถามี)

การขายคืนหนวยอัตโนมัติ
เพื่อชำระคาใชจาย

เบี้ยประกันภัยที่ชำระ คาดำเนินการประกันภัย

ประกันชีวิตควบการลงทุน mDesign (Unit-Linked ชำระเบ้ียประกันภัยรายงวด) Sales Sheet

หมายเหตุ : คาการประกันภัยในตารางเปนตัวเลขที่คำนวณจากการสมมติอัตราผลตอบแทนที่ 5% ซึ่งคาการประกันภัย

ที่แทจริงจะขึ้นอยูกับอัตราผลตอบแทนที่เกิดขึ้นจริง

Regular Premium



6.  ลดหยอนภาษีไดเพียงบางสวน

จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ ขึ้นอยูกับชวงอายุของผูเอาประกันภัย
(คาใชจายของกรมธรรมจะเพิ่มสูงขึ้นตามจำนวนเงินเอาประกันภัย)

4. ถอนเงินจากกรมธรรมได  การถอนเงิน มีคาใชจาย 200 บาทตอครั้ง / การเวนคืนกรมธรรมเร็วเกินไป
จะมีคาธรรมเนียมสูง โปรดดูรายละเอียดในตารางแสดงอัตราคาธรรมเนียมเวนคืน

2. จำนวนเงินเอาประกันภัยมีผลตอคาใชจาย

3.  คาใชจายไมคงที่แมจายเบี้ยคงที่  คาใชจายบางรายการจะแปรผันกับอายุผูเอาประกันภัย และผลตอบแทน
ของกองทุน โปรดดูรายละเอียดในตารางแสดงคาใชจาย

1. เปนประกันชีวิต

ไมใชเงินฝาก
ไมใชกองทุนแถมประกัน
ไมใชประกันแถมกองทุน

ชำระเบี้ยประกันภัยตอเนื่อง

มูลคาขายคืนหนวยลงทุน

กรณี ไมเสียชีวิตจนถึงครบอายุ 99 ป และ
กรมธรรมมีผลบังคับอยู

มูลคาขายคืนหนวยลงทุน  -  คาธรรมเนียมการถอนเงิน หรือเวนคืนกรมธรรม (ถามี)

กรณี ผูเอาประกันภัยถอนเงิน หรือเวนคืนกรมธรรม
กอนครบสัญญา

สิ่งที่ผูเอาประกันภัยควรรู

ผลประโยชน

ลดหยอนภาษีไดเฉพาะสวนที่เปนคาใชจาย
ตามกรมธรรม สวนที่นำไปลงทุนลดหยอนไมได

5.  เงินลงทุนถูกหักไปชำระคาใชจายตามกรมธรรมทุกเดือน  คาใชจายจะหักจากเบี้ยประกันภัยที่จายและจากการ
ขายคืนหนวยลงทุนอัตโนมัติทุกเดือน และถาเบี้ยประกันภัยและเงินลงทุนไมเพียงพอกับคาใชจาย กรมธรรมจะสิ้นผล
บังคับ ดังน้ันผูเอาประกันภัยควรศึกษาและดูแลการลงทุนใหเติบโต มิฉะน้ันตอง Top Up เพ่ือใหกรมธรรมไมส้ินผลบังคับ

สวนเงินลงทุนไมมีการรับประกันผลตอบแทน
ตัวเลขที่แสดงในตารางคำนวณผลประโยชนเปน
เพียงตัวอยางเพื่อความเขาใจ

7. ไมมีการรับประกันผลตอบแทน

Premium Holiday

สามารถหยุดพักชำระเบี้ยประกันภัยไดชั่วคราว

แตคาใชจายตามกรมธรรมยังคงเกิดขึ้น

ตลอดเวลาแมหยุดพักชำระเบี้ย

- Top Up  สามารถเพ่ิมเงินลงทุนไดและมีคาใชจาย
ในการเพ่ิมเงินลงทุน 
- Switching  สามารถเลือกกองทุนและปรับเปล่ียนกองทุน
ไดตามสถานการณ
- ลดเบี้ยประกันภัยหลัก และปรับเปลี่ยนจำนวนเงิน
เอาประกันภัยไดตามความเหมาะสม

“ ผูเอาประกันภัยตองไดรับคำอธิบาย

โดยละเอียดจากผูขาย ”

1. ตารางคำนวณผลประโยชนตามกรมธรรม 

2. ผลการประเมิน Suitability Test

และ Basic Asset Allocation 

3. Fact sheet ของกองทุนรวมที่เลือกลงทุน 

4. ตัวอยาง statement สถานะการลงทุนที่บริษัทฯ

แจงแกผูเอาประกันภัย และวิธีอานทำความเขาใจ  

- บริษัทฯ สามารถปฏิเสธคำขอเอาประกันภัย หากลูกคา
ปฏิเสธการทำ Suitability Test หรือใหขอมูลที่จำเปน
ในใบคำขอเอาประกันภัย
- บริษัทฯ จะไมคุมครองกรณีผูเอาประกันภัยฆาตัวตาย
ภายใน 1 ป หรือถูกผูรับประโยชนฆาตาย
- บริษัทฯ สามารถบอกลางสัญญาได กรณีผูเอาประกันภัย
รูอยูแลวและแถลงขอความเท็จ หรือรูอยูแลวในขอความ
จริงใดแตไมเปดเผยขอความจริงนั้นใหบริษัทฯ ทราบ 
- บริษัทฯ มีสิทธิปฏิเสธคำขอเอาประกันภัย กรณีผูขอ
เอาประกันภัยมีปญหาทางสุขภาพ

1. พิจารณาความพรอมทางการเงินในการชำระเบี้ยประกันภัยตอเนื่อง กอนตัดสินใจทำประกัน เนื่องจากเปนผลิตภัณฑ

ที่มีความผูกพันทางการเงินในระยะยาว  

2. ทำความเขาใจ ความคุมครอง เงื่อนไขทั้งสวนประกันภัยและสวนลงทุนกอนตัดสินใจทำประกัน  

3. แมวาขอมูลและตัวเลขในเอกสารการขายมีความซับซอน ผูเอาประกันภัยจะตองศึกษาทำความเขาใจ และสอบถาม

ผูขายเมื่อมีขอสงสัย  

4. ควรกรอกใบคำขอเอาประกันภัยดวยตนเอง ไมลงนามในเอกสารเปลา และตรวจสอบรายละเอียดในใบคำขอ

เอาประกันภัยกอนลงนาม  

5. เรียกรับหลักฐานการรับเงินจากผูขายทุกครั้ง โดยตองสังเกตวาเปนหลักฐานของบริษัทฯ จริง  

6. ใหความสำคัญในการตอบคำถามทางโทรศัพทจากบริษัทฯ ภายหลังการซื้อกรมธรรม  

7. ติดตามและใหความสำคัญกับเอกสารที่ไดรับจากบริษัทฯ เพื่อรักษาสิทธิประโยชนของตนเอง

ขอควรระวังและพึงปฏิบัติ

ผูเอาประกันภัยสามารถขอยกเลิกกรมธรรมภายใน 15 วัน

นับแตวันที่ไดรับกรมธรรมจากบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะคืน

จำนวนเงิน เทากับ มูลคาขายคืนหนวยลงทุน บวก คาใชจาย

ในการดำเนินการ คาการประกันภัย คาธรรมเนียมการรักษา

กรมธรรมและคาใชจายอื่นๆ หัก คาใชจายของบริษัทฯ

ฉบับละ 500 บาท รวมทั้งคาตรวจสุขภาพตามที่จายจริง

(ถามี)

สิทธิของบริษัทฯการยกเลิกกรมธรรม (free look)

ชองทางการรองเรียน

เปนรายงวดจนถึงอายุ 99 ป

หากตองการจำนวนเงินเอาประกันภัยสูง คาการประกันภัยจะสูงตามไปดวย
และจะยิ่งเพิ่มสูงขึ้นเมื่อผูเอาประกันภัยมีอายุมากขึ้น

กรณี เสียชีวิต
จำนวนเงินที่มากกวาระหวาง 
1. จำนวนเงินเอาประกันภัย  หรือ 
2. มูลคาขายคืนหนวยลงทุน + 3 เทา ของเบ้ียประกันภัยหลักตอป 

1. Call Center โทร 1766
2. www.muangthai.co.th
หากไมไดรับการแกไขที่เหมาะสมสามารถติดตอ
1 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) โทร. 1207
2 สำนักงานคณะกรรมการกำกับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) โทร.1186

คำเตือน ผูซื้อควรทำความเขาใจในรายละเอียดความคุมครอง เงื่อนไขและความเสี่ยงกอนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

ประกันชีวิตควบการลงทุน mDesign (Unit-Linked ชำระเบ้ียประกันภัยรายงวด) Sales Sheet

อายุ    0 - 40 ป  15  เทาของเบี้ยประกันภัยหลัก
อายุ  41 - 50 ป  10  เทาของเบี้ยประกันภัยหลัก
อายุ  51 - 60 ป  7.5  เทาของเบี้ยประกันภัยหลัก
อายุ  61 - 70 ป   5   เทาของเบี้ยประกันภัยหลัก

Regular Premium


