
สวนเงินลงทุน
วิธีลงทุน แนะนําการลงทุนเปน portfolio ผูเอาประกันภัยสามารถเลือกลงทุน
ในกองทุนที่อยูใน list ของบริษัทฯ และกําหนดสัดสวนการลงทุนได
วิธีติดตามมูลคาเงินลงทุน
1) บริษัทฯ จะจัดสงรายงานสถานะทางการเงินของกรมธรรมประกันภัยใหแก
    ผูเอาประกันภัยอยางนอยเดือนละ 1 คร้ัง
2) สามารถดูไดจาก website ของบริษัทฯ www.muangthai.co.th หรือสอบถาม
    ไดที่ Call Center 1766
3) สามารถดูไดจาก MTL Click Application
การแจงเตือนเมื่อเงินลงทุนอาจไมพอกับคาใชจาย บริษัทฯ จะสงหนังสือแจงเตือน
เมื่อมูลคาการลงทุนไมเพียงพอที่จะนํามาชําระคาใชจายและคาธรรมเนียม
ตามกรมธรรมหรือนอยกวาเกณฑที่บริษัทกําหนด และสงหนังสือแจง
เมื่อกรมธรรมขาดอายุ

ประกันชีวิตควบการลงทุน mOnePlus (Unit-Linked ชําระเบี้ยประกันภัยคร้ังเดียว) Sales Sheet
เปนผลิตภัณฑประกันชีวิต โดยเบ้ียประกันภัยท่ีจาย หลังจากหักคาใชจายตามกรมธรรมแลว จะนําไปลงทุนในกองทุนรวมท่ีผูเอาประกันภัยเลือก และตลอดอายุ
กรมธรรมจะมีการขายคืนหนวยลงทุนอัตโนมัติ เพื่อนํามาจายคาใชจายตามกรมธรรมทุกเดือน
ดังนั้น คาใชจายตามกรมธรรมในงวดถัด ๆ ไป จึงเก็บจากเงินลงทุนและผลตอบแทนจากการลงทุน (ถามี) ซึ่งหากไมเพียงพอ กรมธรรมจะสิ้นสุดผลบังคับ
เวนแตจะมีการจายเบี้ย Top Up เพิ่มเติม

กลไก Unit-Linked แบบ Single Premium

คาใชจายหลักของกรมธรรม

    รายการคาใชจาย																									  อัตราคาใชจาย

ปที่ 1
เดือนที่ 1

ปที่ 1
เดือนที่ 2

หักลบ เหลือนําไปลงทุน

ขายคืนหนวยลงทุน
ทุกเดือนเพื่อชําระคาใชจาย

เดือนตอๆ ไป

1. คาดําเนินการประกันภัย																        	ไมมี

2. คาการประกันภัย (COI)																    	    ขึ้นอยูกับเพศ อายุ และจํานวนเงินเอาประกันภัย*
																																																						        COI จะเพิ่มขึ้นเม่ืออายุสูงข้ึน

3. คาบริหารกรมธรรม

4. คาธรรมเนียมการรักษากรมธรรม

มูลคาขายคืนหนวยลงทุน
(บาท)

 นอยกวา 1,000,000 0.7

ตั้งแต 1,000,000 และ
นอยกวา 3,000,000

0.6

ตั้งแต 3,000,000

ไมมี

0.5

รอยละของมูลคาขายคืน
หนวยลงทุน (ตอป)**

*ผูเอาประกันภัยสามารถปรับเพ่ิม / ลดจํานวนเงินเอาประกันภัย เพื่อบริหาร COI ไดตามเง่ือนไขของบริษัทฯ

**คาบริหารกรมธรรมตอเดือน คํานวณจาก คาบริหารกรมธรรมตอปหารดวย 12

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

หมายเหตุ คาการประกันภัยในตารางเปนตัวเลขที่คํานวณจากการสมมติอัตราผลตอบแทนท่ี 5% ซ่ึงคาการประกันภัยที่แทจริง
จะขึ้นอยูกับอัตราผลตอบแทนที่เกิดขึ้นจริง

อายุ (ป)																					  คาการประกันภัย																							คาการประกันภัยสะสม

40																	422.57 บาท/เดือน       5,026.45 บาท/ป       						    	5,026.45 บาท

50											   			643.40 บาท/เดือน       7,593.41 บาท/ป       						   68,540.69 บาท

60											   			807.29 บาท/เดือน       9,264.67 บาท/ป       						 156,135.26 บาท

70											  	1,308.70 บาท/เดือน     15,704.45 บาท/ป       							263,715.63 บาท

80											  	3,745.39 บาท/เดือน     44,944.65 บาท/ป       							562,792.78 บาท

99											 16,316.36 บาท/เดือน   195,796.35 บาท/ป       				2,493,699.38 บาท

คาใชจายท่ีเกิดขึ้นตามวาระ
รายการคาใชจาย																					  																			             อัตราคาใชจาย

1. คาธรรมเนียม Top Up																		          รอยละ 2 ของเบี้ย Top Up

2. คาสับเปลี่ยนกองทุน																					          ไมมี

3. คาธรรมเนียมการเวนคืน

กรมธรรม และการถอนเงิน
ปกรมธรรมที่

เบี้ยประกันภัยหลัก เบี้ย Top Up

(รอยละของมูลคาขายคืนหนวยลงทุน)

1

2

3

4

5

6 เปนตนไป

5

4

3

2

1

ไมมี

5. การขอ statement																							        ฟรีเดือนละคร้ัง หลังจากน้ัน 50 บาท/คร้ัง

4. คาธรรมเนียมในการตออายุกรมธรรม

6. การยกเลิกกรมธรรม 
(Free Look)

ยกเลิกภายใน 15 วัน นับตั้งแตวันท่ีไดรับกรมธรรม
โดยมีคาธรรมเนียม 500 บาท และหักคาตรวจสุขภาพตามที่จายจริง (ถามี)

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

เบี้ยประกันภัยที่ชําระ

คาดําเนินการประกันภัย

คาการประกันภัย

คาธรรมเนียมการรักษากรมธรรม

เงินลงทุนในกองทุนรวม
และผลตอบแทน (ถามี)

การขายคืนหนวยอัตโนมัติ
เพื่อชําระคาใชจายคาบริหารกรมธรรม

ปกรมธรรม เบ้ียประกันภัยท่ีชําระ คาใชจายตางๆ ลงทุนในกองทุนรวม

ILP - 01.08.2565

ไมมี

Single Premium

ไมมี



ประกันชีวิตควบการลงทุน mOnePlus (Unit-Linked ชําระเบี้ยประกันภัยคร้ังเดียว) Sales Sheet

ชําระเบี้ยประกันคร้ังเดียว
ระยะเวลาคุมครองจนถึงอายุ 99 ป

- เหมาะกับผูท่ีมีเงินกอนท่ีตองการความคุมครองและวางแผนทางการเงิน
- ไมมีความจําเปนตองใชเงินกอนนี้ในระยะยาว
- มีภาระท่ีตองเล้ียงดูและคอยหวงใย
- มีความเขาใจเร่ืองความเสี่ยงจากการลงทุนและยอมรับความเสี่ยงได

- Top Up สามารถเพิ่มเงินลงทุนไดและมีคาใชจายในการเพิ่ม
		เงินลงทุน
- Switching สามารถเลือกกองทุนและปรับเปลี่ยนกองทุนได
		ตามสถานการณ
- ปรับเปลี่ยนจํานวนเงินเอาประกันภัยไดตามความเหมาะสม

จํานวนเงินเอาประกันภัย
ข้ันต่ํา 1.5 เทา

ของเบี้ยประกันภัยหลัก

ผลประโยชน

กรณี เสียชีวิต

จํานวนเงินที่มากกวาระหวาง

1. จํานวนเงินเอาประกันภัย หรือ

2. มูลคาขายคืนหนวยลงทุน + 50% ของเบ้ียประกันภัยหลัก

กรณี ไมเสียชีวิตจนถึงครบอายุ 99 ป และ กรมธรรมมีผลบังคับอยู 

มูลคาขายคืนหนวยลงทุน

กรณี ผูเอาประกันภัยถอนเงิน หรือเวนคืนกรมธรรมกอนครบสัญญา

มูลคาขายคืนหนวยลงทุน - คาธรรมเนียมการถอนเงิน หรือ เวนคืนกรมธรรม (ถามี)

 สิ่งท่ีผูเอาประกันภัยควรรู

2. จํานวนเงินเอาประกันภัยมีผลตอคาใชจาย 
หากตองการจํานวนเงินเอาประกันภัยสูง คาการประกันภัยจะสูงตาม
ไปดวย และจะย่ิงเพ่ิมสูงขึ้นเม่ือผูเอาประกันภัยมีอายุมากขึ้น

1. เปนประกันชีวิต
ไมใชเงินฝาก
ไมใชกองทุนแถมประกัน
ไมใชประกันแถมกองทุน

6. ไมมีการรับประกันผลตอบแทน
สวนเงินลงทุนไมมีการรับประกันผลตอบแทน 
ตัวเลขท่ีแสดงในตารางคํานวณผลประโยชน 
เปนเพียงตัวอยางเพ่ือความเขาใจ

5. ลดหยอนภาษีไดเพียงบางสวน 
ลดหยอนภาษีไดเฉพาะสวนท่ีเปนคาใชจายตาม
กรมธรรม สวนท่ีนําไปลงทุนลดหยอนไมได

3. ถอนเงินจากกรมธรรมได 
มีคาธรรมเนียม โปรดดูรายละเอียดในตารางแสดงอัตราคาธรรมเนียมเวนคืน และการถอนเงินลงทุนออกบางสวน

4. เงินลงทุนถูกหักไปชําระคาใชจายตามกรมธรรมทุกเดือน
คาใชจายหลังจากเดือนที่ 1 จะชําระจากการขายคืนหนวยลงทุนอัตโนมัติ และถาไมเพียงพอกับคาใชจาย
กรมธรรมจะสิ้นผลบังคับ ดังนั้นผูเอาประกันภัยจึงตองติดตามและดูแลเงินลงทุนใหเติบโตเพียงพอ มิฉะน้ัน
ตอง Top Up เพื่อใหกรมธรรมไมส้ินผลบังคับ

คําเตือน ผูซื้อควรทําความเขาใจในรายละเอียดความคุมครอง เงื่อนไขและความเสี่ยงกอนตัดสินใจทําประกันภัยทุกคร้ัง

ขอควรระวังและพึงปฏิบัติ
1. พิจารณาความพรอมทางการเงินในการชําระเบ้ียประกันภัย กอนตัดสินใจทําประกัน เน่ืองจากเปนผลิตภัณฑ
ที่มีความผูกพันทางการเงินในระยะยาว
2. ทําความเขาใจ ความคุมครอง เงื่อนไขทั้งสวนประกันภัยและสวนลงทุนกอนตัดสินใจทําประกัน
3. แมวาขอมูลและตัวเลขในเอกสารการขายมีความซับซอน ผูเอาประกันภัยจะตองศึกษาทําความเขาใจ และ
สอบถามผูขายเม่ือมีขอสงสัย
4. ควรกรอกใบคําขอเอาประกันภัยตนเอง ไมลงนามในเอกสารเปลา และตรวจสอบรายละเอียดในใบคําขอ
เอาประกันภัยกอนลงนาม
5. เรียกรับหลักฐานการรับเงินจากผูขายทุกคร้ัง โดยตองสังเกตวาเปนหลักฐานของบริษัทฯ จริง
6. ใหความสําคัญในการตอบคําถามทางโทรศัพทจากบริษัทฯ ภายหลังการซ้ือกรมธรรม
7. ติดตามและใหความสําคัญกับเอกสารท่ีไดรับจากบริษัทฯ เพ่ือรักษาสิทธิประโยชนของตนเอง

การยกเลิกกรมธรรม (free look)
ผูเอาประกันภัยสามารถขอยกเลิกกรมธรรมภายใน
15 วัน นับแตวันท่ีไดรับกรมธรรมจากบริษัทฯ 
โดยบริษัทฯ จะคืนจํานวนเงิน เทากับ มูลคาขายคืน
หนวยลงทุน บวก คาใชจายในการดําเนินการสําหรับ
เบี้ยประกันภัย คาการประกันภัย คาธรรมเนียม
การบรหิารกรมธรรม คาใชจายและคาธรรมเนยีมอืน่ ๆ 
หัก คาใชจายของบริษัทฯ ฉบับละ 500 บาท รวมทั้ง
คาตรวจสุขภาพตามท่ีจายจริง (ถามี)

สิทธิของบริษัทฯ
- บริษัทฯ สามารถปฏิเสธคําขอเอาประกันภัย หากลูกคา
ปฏิเสธการทํา Suitability Test หรือใหขอมูลท่ีจําเปน
ในใบคําขอเอาประกันภัย
- บริษัทฯ จะไมคุมครองกรณีผูเอาประกันภัยฆาตัวตาย
ภายใน 1 ป หรือถูกผูรับประโยชนฆาตาย
- บริษัทฯ สามารถบอกลางสัญญาได กรณีผูเอาประกันภัย
รูอยูแลวและแถลงขอความเท็จ หรือรูอยูแลวในขอความจริง
ใดแตไมเปดเผยขอความจริงนั้นใหบริษัทฯ ทราบ
- บริษัทฯ มีสิทธิปฏิเสธคําขอเอาประกันภัย กรณีผูขอ
เอาประกันภัยมีปญหาทางสุขภาพ

ชองทางการรองเรียน

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

Single Premium


