
รายเดือนรายปี ราย 6 เดือน ราย 3 เดือน
1
2
3

4 - 6

1 - 2
3 - 4
5 - 6

7 - 12

1 - 4
5 - 8

9 - 12
13 - 24

1 - 12
13 - 24
25 - 36
37 - 72

8
6
4
2

รายเดือน (ร้อยละของมูลค่าขายคืนหน่วยลงทุน)รายปี ราย 6 เดือน ราย 3 เดือน
1
2
3

4 - 6
7 เป็นต้นไป

1 - 2
3 - 4
5 - 6

7 - 12
13 เป็นต้นไป

1 - 4
5 - 8

9 - 12
13 - 24

25 เป็นต้นไป

1 - 12
13 - 24
25 - 36
37 - 72

73 เป็นต้นไป

30
20
10
5

ไม่มี

ไม่มี

ร้อยละ 1. 5 ของเบ้ีย Top Up

4. ค่าธรรมเนียมการเวนคืน
กรมธรรม์ และการถอนเงิน

อัตราค่าใช้จ่าย

อัตราค่าใช้จ่าย

2. ค่าการประกันภัย (COI)

4. ค่าธรรมเนียม
   การรักษากรมธรรม์

ขึ้นอยู่กับเพศ อายุ และจำนวนเงินเอาประกันภัย* COI จะเพิ่มขึ้นเมื่ออายุสูงขึ้น

ไม่มี

ไม่มี

3. การเปล่ียนแปลงการจัดสรร
เงินลงทุนในกองทุน

1. ค่าธรรมเนียม Top Up

ไม่มี

2. ค่าสับเปลี่ยนกองทุน

รายการค่าใช้จ่าย

รายการค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายหลักของกรมธรรม์

ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามวาระ

ไม่มี

ไม่มี

วิธีลงทุน
แนะนำการลงทุนเป็น portfolio ผู้เอาประกันภัยสามารถ
เลือกลงทุนในกองทุนที่อยู่ใน list ของบริษัทฯ และกำหนด
สัดส่วนการลงทุนได้
วิธีติดตามมูลค่าการลงทุน
1) บริษัทฯ จะจัดส่งรายงานสถานะทางการเงินของกรมธรรม์
ประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัยอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
2) สามารถดูได้จาก website ของบริษัทฯ www.muangthai.co.th
หรือสอบถามได้ที่ Call Center 1766
3) สามารถดูได้จาก MTL Click Application
การแจ้งเตือนเมื่อเงินลงทุนอาจไม่พอกับค่าใช้จ่าย
บริษัทฯ จะส่งหนังสือแจ้งเตือนเมื่อมูลค่าการลงทุนไม่เพียงพอ
ที่จะนำมาชำระค่าใช้จ่าย และค่าธรรมเนียมตามกรมธรรม์ หรือ
น้อยกว่าเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด และส่งหนังสือ
แจ้งเมื่อกรมธรรม์ขาดอายุ

ส่วนเงินลงทุน

*ผู้เอาประกันภัยสามารถปรับเพิ่ม / ลดจำนวนเงินเอาประกันภัย เพื่อบริหาร COI ได้ตามเงื่อนไขของบริษัทฯ
**ค่าบริหารกรมธรรม์ต่อเดือน คํานวณจาก ค่าบริหารกรมธรรม์ต่อปีหารด้วย 12

ตัวอย่างค่าการประกันภัย (COI)
กรณีผู้เอาประกันภัยเพศชาย อายุ 35 ปี จ่ายเบี้ยประกันภัย 100,000 บาทต่อปี (ตลอดอายุกรมธรรม์
เท่ากับ 600,000 บาท) จำนวนเงินเอาประกันภัย 2,000,000 บาท (เท่ากับ 20 เท่าของเบ้ียประกันภัยหลัก)

อายุ (ปี)
ค่าการประกันภัย (บาท)

ต่อเดือน ต่อปี

  321.78

422.47

580.77

775.23

ค่าการประกันภัยสะสม
(บาท)

เป็นผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต โดยเบี้ยประกันภัยที่จ่าย หลังจากหักค่าใช้จ่ายตามกรมธรรม์แล้ว จะนำไปลงทุนในกองทุนรวม
ที่ผู้เอาประกันภัยเลือก และตลอดอายุกรมธรรม์จะมีการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ เพื่อนำมาจ่ายค่าใช้จ่ายตามกรมธรรม์ทุกเดือน
ดังน้ันค่าใช้จ่ายตามกรมธรรม์ในงวดถัดๆ ไปจึงเก็บจากเงินลงทุนและผลตอบแทนจากการลงทุน (ถ้ามี) ซ่ึงหากไม่เพียงพอ
กรมธรรม์จะส้ินผลบังคับ เว้นแต่จะมีการจ่ายเบ้ีย Top Up เพิ่มเติม

คร้ังท่ีของการชำระเบ้ียประกันภัยหลัก
ร้อยละของเบ้ียประกันภัยหลัก

คร้ังท่ีของการชำระเบ้ียประกันภัยหลัก เบ้ียประกันภัยหลัก เบ้ีย Top Up

5. ค่าธรรมเนียม
การขอต่ออายุกรมธรรม์3,861.36

5,069.64

6,969.24

9,302.76

  35

40

45

49

3,861.36

26,607.00

57,271.80

90,729.60

6. ค่าธรรมเนียมการขยายอายุกรมธรรม์
สำหรับการรับประกันภัยเพิ่ม
กรณีครบกำหนดสัญญาประกันภัย

ไม่มี

7. การขอ Statement ฟรีเดือนละครั้ง หลังจากนั้น 50 บาท/ครั้ง

8. การยกเลิกกรมธรรม์
(Free look)

ยกเลิกภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับกรมธรรม์
โดยมีค่าธรรมเนียม 500 บาท และหักค่าตรวจสุขภาพตามที่จ่ายจริง (ถ้ามี)

ขายคืนหน่วยลงทุนบางส่วน
ทุกเดือนเพื่อชำระค่าใช้จ่าย

เบี้ยประกันภัยที่ชำระปีกรมธรรม์ ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ลงทุนในกองทุนรวม

เหลือนำไปลงทุน
ปีที่ 1

เดือนที่ 1

ปีที่ 1
เดือนที่ 2 - 12

ปีที่ 2

ปีที่ 2
เดือนที่ 1 - 12

หักลบ

หักลบ เหลือนำไปลงทุน

ขายคืนหน่วยลงทุนบางส่วน
ทุกเดือนเพื่อชำระค่าใช้จ่าย

กลไก Unit-Linked แบบ Regular Premium

ค่าการประกันภัย ค่าธรรมเนียมการรักษากรมธรรม์ค่าบริหารกรมธรรม์ เงินลงทุนในกองทุนรวม
และผลตอบแทน (ถ้ามี)

การขายคืนหน่วยอัตโนมัติ
เพื่อชำระค่าใช้จ่าย

เบี้ยประกันภัยที่ชำระ ค่าดำเนินการประกันภัย

ประกันชีวิตควบการลงทุน mGrow 615 (Unit-Linked ชำระเบ้ียประกันภัยรายงวด) Sales Sheet

1. ค่าดำเนินการประกันภัย

3. ค่าบริหารกรมธรรม์

หมายเหตุ : 1. เมื่อครบกำหนดสัญญา สามารถขอขยายอายุกรมธรรม์ไปจนถึงอายุครบ 99 ปีได้
                 2. ค่าการประกันภัยในตารางเป็นตัวเลขที่คํานวณจากการสมมติอัตราผลตอบแทนที่ 5% ซึ่งค่าการประกันภัยที่แท้จริง
                     จะขึ้นอยู่กับอัตราผลตอบแทนที่เกิดขึ้นจริง

Regular Premium

ILP - 07.09.2564

น้อยกว่า 1,000,000 0.7

0.6

มูลค่าการลงทุน (บาท) ร้อยละของมูลค่าการลงทุน (ต่อปี)**

ต้ังแต่ 3,000,000 0.5

ต้ังแต่ 1,000,000 และ น้อยกว่า 3,000,000



6.  ลดหย่อนภาษีได้เพียงบางส่วน

จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ ขึ้นอยู่กับช่วงอายุของผู้เอาประกันภัย
(ค่าใช้จ่ายของกรมธรรม์จะเพิ่มสูงขึ้นตามจำนวนเงินเอาประกันภัย)

4. ถอนเงินจากกรมธรรม์ได้ มีค่าธรรมเนียม โปรดดูรายละเอียดในตารางแสดงอัตราค่าธรรมเนียมเวนคืน
และการถอนเงินลงทุนออกบางส่วน

2. จำนวนเงินเอาประกันภัยมีผลต่อค่าใช้จ่าย

3.  ค่าใช้จ่ายไม่คงที่แม้จ่ายเบี้ยคงที่  ค่าใช้จ่ายบางรายการจะแปรผันกับอายุผู้เอาประกันภัย และผลตอบแทน
ของกองทุน โปรดดูรายละเอียดในตารางแสดงค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียม

1. เป็นประกันชีวิต
ไม่ใช่เงินฝาก
ไม่ใช่กองทุนแถมประกัน
ไม่ใช่ประกันแถมกองทุน

ชำระเบี้ยประกันภัย 6 ปี
คุ้มครอง 15 ปี

มูลค่าขายคืนหน่วยลงทุน
กรณี มีชีวิตอยู่จนครบกำหนด

มูลค่าขายคืนหน่วยลงทุน  -  ค่าธรรมเนียมการถอนเงิน หรือเวนคืนกรมธรรม์ (ถ้ามี)

กรณี ผู้เอาประกันภัยถอนเงิน หรือเวนคืนกรมธรรม์
ก่อนครบสัญญา

สิ่งที่ผู้เอาประกันภัยควรรู้

ผลประโยชน์

ลดหย่อนภาษีได้เฉพาะส่วนที่เป็นค่าใช้จ่าย
ตามกรมธรรม์ ส่วนที่นำไปลงทุนลดหย่อนไม่ได้

5.  เงินลงทุนถูกหักไปชำระค่าใช้จ่ายตามกรมธรรม์ทุกเดือน  ค่าใช้จ่ายจะหักจากเบี้ยประกันภัยที่จ่ายและจากการ
ขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติทุกเดือน และถ้าเบี้ยประกันภัยและเงินลงทุนไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่าย กรมธรรม์จะสิ้นผล
บังคับ ดังน้ันผู้เอาประกันภัยควรศึกษาและดูแลการลงทุนให้เติบโต มิฉะน้ันต้อง Top Up เพ่ือให้กรมธรรม์ไม่ส้ินผลบังคับ

ส่วนเงินลงทุนไม่มีการรับประกันผลตอบแทน
ตัวเลขที่แสดงในตารางคำนวณผลประโยชน์เป็น
เพียงตัวอย่างเพื่อความเข้าใจ

7. ไม่มีการรับประกันผลตอบแทน

โบนัสสำหรับการถือกรมธรรม์ (Royalty Bonus)
รับโบนัสสำหรับการถือกรมธรรม์ ณ ต้นปีกรมธรรม์ที่ 7 ในอัตรา
ร้อยละ 2 ของเบี้ยประกันภัยหลักสะสมที่ได้รับชำระมาทั้งหมด

Non-Lapse Guaranteed
ให้ความคุ้มครองชีวิตภายในระยะเวลา 15 ปี นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครอง
แม้ว่ามูลค่ารลงทุนจะมีค่าเท่ากับหรือน้อยกว่าศูนย์ โดยจะได้รับสิทธิ
ความคุ้มครองชีวิตเท่ากับจำนวน 3 เท่า ของเบี้ยประกันภัยหลักรายปี

“ ผู้เอาประกันภัยต้องได้รับคำอธิบาย
โดยละเอียดจากผู้ขาย ”

1. ตารางคำนวณผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ 
2. ผลการประเมิน Suitability Test
และ Basic Asset Allocation 
3. Fact sheet ของกองทุนรวมที่เลือกลงทุน 
4. ตัวอย่าง statement สถานะการลงทุนที่บริษัทฯ
แจ้งแก่ผู้เอาประกันภัย และวิธีอ่านทำความเข้าใจ  

- บริษัทฯ สามารถปฏิเสธคำขอเอาประกันภัย หากลูกค้า
ปฏิเสธการทำ Suitability Test หรือให้ข้อมูลที่จำเป็น
ในใบคำขอเอาประกันภัย
- บริษัทฯ จะไม่คุ้มครองกรณีผู้เอาประกันภัยฆ่าตัวตาย
ภายใน 1 ปี หรือถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตาย
- บริษัทฯ สามารถบอกล้างสัญญาได้ กรณีผู้เอาประกันภัย
รู้อยู่แล้วและแถลงข้อความเท็จ หรือรู้อยู่แล้วในข้อความ
จริงใดแต่ไม่เปิดเผยข้อความจริงนั้นให้บริษัทฯ ทราบ 
- บริษัทฯ มีสิทธิปฏิเสธคำขอเอาประกันภัย กรณีผู้ขอ
เอาประกันภัยมีปัญหาทางสุขภาพ

1. พิจารณาความพร้อมทางการเงินในการชำระเบี้ยประกันภัยต่อเนื่อง ก่อนตัดสินใจทำประกัน เนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์
ที่มีความผูกพันทางการเงินในระยะยาว  
2. ทำความเข้าใจ ความคุ้มครอง เงื่อนไขทั้งส่วนประกันภัยและส่วนลงทุนก่อนตัดสินใจทำประกัน  
3. แม้ว่าข้อมูลและตัวเลขในเอกสารการขายมีความซับซ้อน ผู้เอาประกันภัยจะต้องศึกษาทำความเข้าใจ และสอบถาม
ผู้ขายเมื่อมีข้อสงสัย  
4. ควรกรอกใบคำขอเอาประกันภัยด้วยตนเอง ไม่ลงนามในเอกสารเปล่า และตรวจสอบรายละเอียดในใบคำขอ
เอาประกันภัยก่อนลงนาม  
5. เรียกรับหลักฐานการรับเงินจากผู้ขายทุกครั้ง โดยต้องสังเกตว่าเป็นหลักฐานของบริษัทฯ จริง  
6. ให้ความสำคัญในการตอบคำถามทางโทรศัพท์จากบริษัทฯ ภายหลังการซื้อกรมธรรม์  
7. ติดตามและให้ความสำคัญกับเอกสารที่ได้รับจากบริษัทฯ เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของตนเอง

ข้อควรระวังและพึงปฏิบัติ

ผู้เอาประกันภัยสามารถขอยกเลิกกรมธรรม์ภายใน 15 วัน
นับแต่วันที่ได้รับกรมธรรม์จากบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะคืน
จำนวนเงิน เท่ากับ มูลค่าขายคืนหน่วยลงทุน บวก ค่าใช้จ่าย
ในการดำเนินการสําหรับเบ้ียประกันภัย ค่าการประกันภัย
ค่าธรรมเนียมการบริหารกรมธรรม์ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ หัก
ค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ ฉบับละ 500 บาท รวมท้ัง ค่าตรวจ
สุขภาพตามท่ีจ่ายจริง (ถ้ามี)

สิทธิของบริษัทฯการยกเลิกกรมธรรม์ (free look)

ช่องทางการร้องเรียน

สามารถขอขยายอายุกรมธรรม์
ได้ถึงอายุ 99 ปี*

หากต้องการจำนวนเงินเอาประกันภัยสูง ค่าการประกันภัยจะสูงตามไปด้วย
และจะยิ่งเพิ่มสูงขึ้นเมื่อผู้เอาประกันภัยมีอายุมากขึ้น

กรณี เสียชีวิต
จำนวนเงินเอาประกันภัย + มูลค่าขายคืนหน่วยลงทุน 

1. Call Center โทร 1766
2. www.muangthai.co.th
หากไม่ได้รับการแก้ไขที่เหมาะสมสามารถติดต่อ
1. สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โทร. 1207
2. สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) โทร.1186

คําเตือน ผูซ้ือควรทําความเขาใจในรายละเอียดความคุมครอง เง่ือนไขและความเส่ียงกอนตัดสินใจทําประกันภัยทุกคร้ัง

อายุ   0 - 40 ปี   10  เท่าของเบี้ยประกันภัยหลัก
อายุ  41 - 50 ปี   8   เท่าของเบี้ยประกันภัยหลัก
อายุ  51 - 60 ปี   4   เท่าของเบี้ยประกันภัยหลัก 
อายุ  61 - 70 ปี   3   เท่าของเบี้ยประกันภัยหลัก

Regular Premium

ประกันชีวิตควบการลงทุน mGrow 615 (Unit-Linked ชำระเบ้ียประกันภัยรายงวด) Sales Sheet

*เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของบริษัทฯ
เงื่อนไข • ชำระเบี้ยประกันภัยหลักอย่างต่อเนื่องและครบถ้วนตามกำหนด 
           • ไม่เคยมีการถอนเงินจากบัญชีเงินสะสมของเบี้ยประกันภัยหลัก 
           • ไม่เคยลดจำนวนเบี้ยประกันภัยหลัก

เงื่อนไข • ไม่เคยใช้สิทธิการหยุดพักชำระเบี้ยประกันภัย
           • ไม่เคยมีการถอนเงินจากบัญชีเงินสะสมของเบี้ยประกันภัยหลัก 
           • ไม่เคยลดจำนวนเบี้ยประกันภัยหลัก


