
เบี้ย Top Up/ครั้ง (บาท) รอยละของเบี้ย Top Up
ไมเกิน 199,999

200,000 - 499,999
500,000 - 999,999

ตั้งแต 1,000,000

5.00
4.75
4.50
4.25

200 บาท/คร้ัง

ไมมี

5. การขอ statement

ยกเลิกภายใน 15 วัน นับตั้งแตวันที่ไดรับกรมธรรม 
โดยมีคาธรรมเนียม 500 บาท และหักคาตรวจสุขภาพ
ตามที่จายจริง (ถามี)

3. การถอนเงิน

4. คาธรรมเนียมการเวนคืน
กรมธรรม

เปนผลิตภัณฑประกันชีวิต โดยเบี้ยประกันภัยที่จาย หลังจากหักคาใชจายตามกรมธรรมแลว จะนำไปลงทุนในกองทุนรวมที่ผูเอาประกันภัยเลือก และตลอดอายุ
กรมธรรมจะมีการขายคืนหนวยลงทุนอัตโนมัติ เพื่อนำมาจายคาใชจายตามกรมธรรมทุกเดือน      
ดังน้ัน คาใชจายตามกรมธรรมในงวดถัดๆ ไป จึงเก็บจากเงินลงทุนและผลตอบแทนจากการลงทุน (ถามี) ซ่ึงหากไมเพียงพอ กรมธรรมจะส้ินผลบังคับ เวนแตจะมีการ
จายเบี้ย Top Up เพิ่มเติม     

รายการคาใชจาย อัตราคาใชจาย

1. คาดำเนินการประกันภัย

2. คาการประกันภัย (COI)

3. คาบริหารกรมธรรม

4. คาธรรมเนียมการรักษา
   กรมธรรม

ขึ้นอยูกับเพศ อายุ และจำนวนเงินเอาประกันภัย*
COI จะเพิ่มขึ้นเมื่ออายุสูงขึ้น

ไมมี

เปลี่ยนแปลงตามปปฏิทิน สูงสุดไมเกิน 
150 บาท/เดือน

1. คาธรรมเนียม Top Up

2. คาสับเปลี่ยนกองทุน

รายการคาใชจาย

ตัวอยางคาการประกันภัย (COI)
กรณีผูเอาประกันภัยเพศชาย อายุ 40 ป จายเบี้ยประกันภัย 1 ลานบาท 
จำนวนเงินเอาประกันภัย 3 เทา (3 ลานบาท)  

อายุ คาการประกันภัย

อายุ 40 ป

อายุ 50 ป

อายุ 70 ป

อายุ 60 ป

กลไก Unit-Linked แบบ Single Premium

ขายคืนหนวยลงทุน
ทุกเดือนเพื่อชำระคาใชจาย

เบี้ยประกันภัยที่ชำระปกรมธรรม คาใชจายตาง ๆ ลงทุนในกองทุนรวม

เหลือนำไปลงทุน

ปที่ 1
เดือนที่ 1

ปที่ 1
เดือนที่ 2

คาใชจายหลักของกรมธรรม

คาใชจายที่เกิดขึ้นตามวาระ

หักลบ

วิธีลงทุน แนะนำการลงทุนเปน portfolio ผูเอาประกันภัยสามารถเลือกลงทุน
ในกองทุนที่อยูใน list ของบริษัทฯ และกำหนดสัดสวนการลงทุนได
วิธีติดตามมูลคาเงินลงทุน 
1) บริษัทฯ จะจัดสงรายงานสถานะทางการเงินของกรมธรรมประกันภัยใหแก
   ผูเอาประกันภัยอยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง 
2) สามารถดูไดจาก website ของบริษัทฯ www.muangthai.co.th หรือสอบถาม
   ไดที่ Call Center 1766 
3) สามารถดูไดจาก Smile Service Application 
การแจงเตือนเม่ือเงินลงทุนอาจไมพอกับคาใชจาย บริษัทฯ จะสงหนังสือแจงเตือน 
เมื่อมูลคาการลงทุนคงเหลือเพียงพอที่จะนำมาชำระคาใชจายตามกรมธรรม 
ไดอีกประมาณ 2 เดือน และสงหนังสือแจงเมื่อกรมธรรมขาดอายุ   

สวนเงินลงทุน “ผูเอาประกันภัยตองไดรับคำอธิบายโดยละเอียดจากผูขาย”
1. ตารางคำนวณผลประโยชนตามกรมธรรม 
2. ผลการประเมิน Suitability Test และ Basic Asset Allocation
3. Fact sheet ของกองทุนรวมที่เลือกลงทุน 
4. ตัวอยาง statement สถานะการลงทุนที่บริษัทฯแจงแก
   ผูเอาประกันภัยและวิธีอานทำความเขาใจ  

ประกันชีวิตควบการลงทุน mOne (Unit-Linked ชำระเบี้ยประกันภัยครั้งเดียว)  Sales Sheet

คาการประกันภัย

คาธรรมเนียมการรักษากรมธรรมเบี้ยประกันภัยที่ชำระ

คาดำเนินการประกันภัย

คาบริหารกรมธรรม
การขายคืนหนวยอัตโนมัติ
เพื่อชำระคาใชจาย

*ผูเอาประกันภัยสามารถปรับเพิ่ม / ลดจำนวนเงินเอาประกันภัย เพื่อบริหาร COI ไดตามเงื่อนไขของบริษัทฯ

อายุ 80 ป

อายุ 99 ป

คาการประกันภัย
สะสม

เดือนตอๆ ไป

อัตราคาใชจาย

เงินลงทุนในกองทุนรวม
และผลตอบแทน (ถามี)

431.47 บาท/เดือน

641.58 บาท/เดือน 

691.38 บาท/เดือน

654.35 บาท/เดือน

1,872.69 บาท/เดือน

8,158.18 บาท/เดือน

5,130.13 บาท/ป

7,554.14 บาท/ป

7,775.57 บาท/ป

7,852.23 บาท/ป

22,472.33 บาท/ป

97,898.18 บาท/ป

5,130.13 บาท

 69,210.25 บาท

150,806.66 บาท

210,722.99 บาท

360,261.56 บาท

1,325,714.86 บาท

เบี้ยประกันภัยหลัก
(บาท)

รอยละของเบี้ย
ประกันภัยหลัก 

 75,000 - 199,999
200,000 - 499,999
500,000 - 999,999

ตั้งแต 1,000,000

5.00
4.75
4.50
4.25

ไมมี

ฟรีเดือนละครั้ง หลังจากนั้น 50 บาท/ครั้ง

6. การยกเลิกกรมธรรม
(Free Look)

หมายเหตุ คาการประกันภัยในตารางเปนตัวเลขที่คำนวณจากการสมมติอัตราผลตอบแทนที่ 5% ซึ่งคาการประกันภัยที่แทจริง
จะขึ้นอยูกับอัตราผลตอบแทนที่เกิดขึ้นจริง

Single Premium
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- เหมาะกับผูที่มีเงินกอนที่ตองการความคุมครองและวางแผนทางการเงิน
- ไมมีความจำเปนตองใชเงินกอนนี้ในระยะยาว
- มีภาระที่ตองเลี้ยงดูและคอยหวงใย
- มีความเขาใจเรื่องความเสี่ยงจากการลงทุนและยอมรับความเสี่ยงได

คาใชจายหลังจากเดือนที่ 1 จะชำระจากการขายคืนหนวยลงทุนอัตโนมัติ และถาไมเพียงพอกับคาใชจาย 
กรมธรรมจะสิ้นผลบังคับ ดังนั้นผูเอาประกันภัยจึงตองติดตามและดูแลเงินลงทุนใหเติบโตเพียงพอ มิฉะนั้น
ตอง Top Up เพื่อใหกรมธรรมไมสิ้นผลบังคับ

4. เงินลงทุนถูกหักไปชำระคาใชจายตามกรมธรรมทุกเดือน

2. จำนวนเงินเอาประกันภัยมีผลตอคาใชจาย

3. ถอนเงินจากกรมธรรมได

1. เปนประกันชีวิต
ไมใชเงินฝาก
ไมใชกองทุนแถมประกัน
ไมใชประกันแถมกองทุน

ชำระเบี้ยประกันครั้งเดียว

กรณี เสียชีวิต 
จำนวนเงินที่มากกวาระหวาง

มูลคาขายคืนหนวยลงทุน
กรณี ไมเสียชีวิตจนถึงครบอายุ 99 ป และ กรมธรรมมีผลบังคับอยู 

มูลคาขายคืนหนวยลงทุน  -   คาธรรมเนียมการถอนเงิน หรือ เวนคืนกรมธรรม (ถามี)

กรณี ผูเอาประกันภัยถอนเงิน หรือเวนคืนกรมธรรมกอนครบสัญญา

สิ่งที่ผูเอาประกันภัยควรรู

ผลประโยชน

ลดหยอนภาษีไดเฉพาะสวนที่เปนคาใชจายตาม
กรมธรรม สวนที่นำไปลงทุนลดหยอนไมได

5. ลดหยอนภาษีไดเพียงบางสวน
สวนเงินลงทุนไมมีการรับประกันผลตอบแทน 
ตัวเลขที่แสดงในตารางคำนวณผลประโยชน
เปนเพียงตัวอยางเพื่อความเขาใจ

6. ไมมีการรับประกันผลตอบแทน

จำนวนเงินเอาประกันภัย
ขั้นต่ำ 1.25 เทา 

ของเบี้ยประกันภัยหลัก

- Top Up สามารถเพิ่มเงินลงทุนไดและมีคาใชจายในการเพิ่ม
  เงินลงทุน
- Switching สามารถเลือกกองทุนและปรับเปลี่ยนกองทุนได
  ตามสถานการณ 
- ปรับเปลี่ยนจำนวนเงินเอาประกันภัยไดตามความเหมาะสม

ประกันชีวิตควบการลงทุน mOne (Unit-Linked ชำระเบ้ียประกันภัยคร้ังเดียว) Sales Sheet

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

1. พิจารณาความพรอมทางการเงินในการชำระเบี้ยประกันภัย กอนตัดสินใจทำประกัน เนื่องจากเปนผลิตภัณฑ
   ที่มีความผูกพันทางการเงินในระยะยาว  
2. ทำความเขาใจ ความคุมครอง เงื่อนไขทั้งสวนประกันภัยและสวนลงทุนกอนตัดสินใจทำประกัน  
3. แมวาขอมูลและตัวเลขในเอกสารการขายมีความซับซอน ผูเอาประกันภัยจะตองศึกษาทำความเขาใจ และ
   สอบถามผูขายเมื่อมีขอสงสัย  
4. ควรกรอกใบคำขอเอาประกันภัยดวยตนเอง ไมลงนามในเอกสารเปลา และตรวจสอบรายละเอียดในใบคำขอ
   เอาประกันภัยกอนลงนาม  
5. เรียกรับหลักฐานการรับเงินจากผูขายทุกครั้ง โดยตองสังเกตวาเปนหลักฐานของบริษัทฯ จริง  
6. ใหความสำคัญในการตอบคำถามทางโทรศัพทจากบริษัทฯ ภายหลังการซื้อกรมธรรม  
7. ติดตามและใหความสำคัญกับเอกสารที่ไดรับจากบริษัทฯ เพื่อรักษาสิทธิประโยชนของตนเอง

ขอควรระวังและพึงปฏิบัติ

ผูเอาประกันภัยสามารถขอยกเลิกกรมธรรมภายใน 

15 วัน นับแตวันที่ไดรับกรมธรรมจากบริษัทฯ โดย

บริษัทฯ จะคืนจำนวนเงิน เทากับ      

มูลคาขายคืนหนวยลงทุน บวก คาใชจายในการ

ดำเนินการ คาการประกันภัย คาธรรมเนียมการ

รักษากรมธรรม และคาใชจายอื่นๆ หัก คาใชจาย

ของบริษัทฯ ฉบับละ 500 บาท รวมทั้งคาตรวจ

สุขภาพตามที่จายจริง (ถามี)

สิทธิของบริษัทฯการยกเลิกกรมธรรม (free look)

ชองทางการรองเรียน

ระยะเวลาคุมครองจนถึงอายุ 99 ป

1. จำนวนเงินเอาประกันภัย  หรือ 
2. มูลคาขายคืนหนวยลงทุน + 25% ของเบี้ยประกันภัยหลัก 

หากตองการจำนวนเงินเอาประกันภัยสูง คาการประกันภัยจะสูงตาม
ไปดวย และจะยิ่งเพิ่มสูงขึ้นเมื่อผูเอาประกันภัยมีอายุมากขึ้น

- การถอนเงิน มีคาใชจาย 200 บาทตอครั้ง
- การเวนคืนกรมธรรม ไมมีคาใชจาย

คำเตือน ผูซื้อควรทำความเขาใจในรายละเอียดความคุมครอง เงื่อนไขและความเสี่ยงกอนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

Single Premium


