
การประกันชีวิตควบการลงทุน (Unit-linked Life Insurance) ที่จ าหน่ายในปัจจุบัน 

บริษัท ชื่อแบบผลิตภัณฑ์ที่ยืน่ขอรับความเห็นชอบ 
ประเภทการช าระ
เบ้ียประกันภัย 

ช่องทางการติดต่อ/ 
ข้อมูลเพ่ิมเติม 

บริษัท เอไอเอ จ ำกัด 

1. เอไอเอ ลิงค์ช ำระเบี้ยประกันภยัครั้งเดียว ครั้งเดียว 
http://www.aia.co.th/th/our-products/unit-
link/aialink-sp-premium-unit-linked.html 

2. เอไอเอ ลิงค์ช ำระเบี้ยประกันภยัรำยงวด (ยูนิต ลิงค์) รำยงวด 
http://www.aia.co.th/th/our-products/unit-

link/aialink-regular-premium-unit-linked.html 

3. เอไอเอ ไลฟ์อิสระ (ยูนติ ลิงค์) รำยงวด 
http://www.aia.co.th/th/our-products/unit-

link/aia-life-issara-unit-linked.html 

4. เอไอเอ สมำร์ท เวลท์ (ยูนิต ลิงค์) ครั้งเดียว 
https://www.aia.co.th/th/our-products/unit-
link/aialink-sp-smart-wealth-unit-linked.html 

5. เอไอเอ สมำรท์ อินเวส (ยูนิต ลงิค์) ครั้งเดียว 
https://www.aia.co.th/th/our-

products/banca/bay/bay-unitlinked.html 

บริษัท เมืองไทยประกัน
ชีวิต จ ำกัด (มหำชน) 

1. เมืองไทยยูนิตลิงค์ 1 (ช ำระเบี้ยประกันภัยครั้งเดยีว) ครั้งเดียว 
https://www.muangthai.co.th:1767/product/d

etail/UnitLinkedSinglePremium1  
หรือโทร. 1766 

2. เมืองไทยยูนิตลิงค์ 1 (ช ำระเบี้ยประกันภัยรำยงวด) รำยงวด 
https://www.muangthai.co.th:1767/product/d

etail/UnitLinkedRegularPremium1  
หรือโทร. 1766 

บริษัท พรูเด็นเชียล
ประกันชีวิต (ประเทศ
ไทย) จ ำกัด (มหำชน) 

1. พรู ยูนิต ลิงค์ 2 (ช ำระเบี้ยประกันภัยรำยงวด) รำยงวด 
ธนำคำรยโูอบ ีหรือ ธนำคำรธนชำต 

หรือ ธนำคำรไทยพำณิชย์ 

2. พรู ยูนิต ลิงค์ 3 (ช ำระเบี้ยประกันภัยรำยงวด) รำยงวด ธนำคำรทิสโก ้หรือ ธนำคำรไทยพำณิชย์ 

3. พรู ยูนิต ลิงค์ 4 (ช ำระเบี้ยประกันภัยครั้งเดียว) ครั้งเดียว ธนำคำรทิสโก ้

4. พรู ยูนิต ลิงค์ 5 (ช ำระเบี้ยประกันภัยครั้งเดียว) ครั้งเดียว ธนำคำรยโูอบี หรือ ธนำคำรไทยพำณิชย์ 

บริษัท แมนูไลฟ์ ประกัน
ชีวิต (ประเทศไทย) 
จ ำกัด (มหำชน) 

1. แมนูไลฟ์ ยูนิต ลิงค ์ รำยงวด 
https://www.manulife.co.th/Products-Unit-

Linked-Info  

2. แมนูไลฟ์ บียอนด์ เวลท์ (ยูนิต ลิงค์) ช ำระเบี้ย
ประกันภัยครั้งเดยีว 

ครั้งเดียว 
https://www.manulife.co.th/Products-

Beyond-Wealth  

3. แมนูไลฟ์ บียอนด์ เวลท์ พลัส (ยูนิต ลิงค์) ช ำระเบีย้
ประกันภัยครั้งเดยีว 

ครั้งเดียว 
https://www.manulife.co.th/Products-

Beyond-Wealth-Plus  

บริษัท กรุงไทย แอกซ่ำ 
ประกันชีวิต จ ำกัด 
(มหำชน) 

1. ไอ อินเวสต์ (ยูนิต ลิงค์)  ครั้งเดียว 
โทร. 1159 หรือ 

www.krungthai-axa.co.th  

2. ไอ เวลท์ตี้ (ยูนิต ลิงค์) รำยงวด 
โทร. 1159 หรือ 

www.krungthai-axa.co.th 

บริษัท เอฟดับบลิวดี 
ประกันชีวิต จ ำกัด 
(มหำชน) 

1. เอฟดับบลิวดียูนติลิงค์ ช ำระเบีย้ประกันภยัรำยงวด รำยงวด 
ศูนย์บริกำรลูกค้ำ 0 2632 6000 

https://www.fwd.co.th/th/invest/fwd-power-link/ 

2. เวลธ์ตี้ ลิงค์ (ยูนิต ลิงค์) ช ำระเบี้ยประกันภัยรำยงวด รำยงวด 
ธนำคำรทหำรไทย 

https://www.tmbbank.com/insurance/life-
insurance/tmb-wealthy-link.html 
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บริษัท ชื่อแบบผลิตภัณฑ์ที่ยืน่ขอรับความเห็นชอบ 
ประเภทการช าระ
เบ้ียประกันภัย 

ช่องทางการติดต่อ/ 
ข้อมูลเพ่ิมเติม 

บริษัท เจนเนอรำลี่ 
ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) 
จ ำกัด (มหำชน) 

1. ยูนิต ลิงค์ ช ำระเบี้ยประกันภัยครั้งเดียว ครั้งเดียว ธนำคำรเกียรตินำคินทกุสำขำ 

2. ยูนิต ลิงค์ ช ำระเบี้ยประกันภัยรำยงวด 3 ปี รำยงวด ธนำคำรเกียรตินำคิน ทุกสำขำ 

บริษัท อลิอันซ์ อยุธยำ 
ประกันชีวิต จ ำกัด 
(มหำชน) 

มำย ยูนิต ลิงค ์ รำยงวด 
สำมำรถโทรสอบถำมได้ที่ 1373 หรือ 

https://www.azay.co.th/th/insurance/life-
insurance/unit-link/ 

บริษัท ไทยประกันชีวิต 
จ ำกัด (มหำชน) 

1. ทีแอล ไลฟ์ โซลูช่ัน 99/99 (ยูนิต ลิงค์) รำยงวด Care Center 1124 
หรือ www.thailife.com  

2. ทีแอล ไลฟ์ โซลูช่ัน 99/1 (ยูนิต ลิงค์) ครั้งเดียว 

หมำยเหตุ หำกต้องกำรข้อมูลรำยละเอียดเพ่ิมเติมหรือสนใจในผลิตภัณฑ์ กรุณำติดต่อไปยังบริษัทตำมที่อยู่ข้ำงต้น 

ค าเตือนก่อนตัดสินใจท าประกันชีวิตควบการลงทุน (Unit-Linked) 

1. ผู้ขอเอำประกันภัยควรท ำควำมเข้ำใจลักษณะสินค้ำ เงื่อนไขผลตอบแทนและควำมเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน  

2. กำรลงทุนมีควำมเสี่ยง ผู้เอำประกันภัยอำจได้รับเงินคืนมำกกว่ำหรือน้อยกว่ำมูลค่ำเบี้ยประกันภัยทั้งสิ้นที่ถูก

จัดสรรเข้ำกองทุนรวม โดยหำกผลกำรด ำเนินงำนของกองทุนรวมดี ผู้เอำประกันภัยก็จะได้ผลตอบแทนสูง แต่หำกผล

กำรด ำเนินงำนของกองทุนรวมไม่ดี ผู้เอำประกันภัยจะได้ผลตอบแทนต่ ำหรือบำงกรณีอำจขำดทุน 

3. กำรประกันชีวิตควบกำรลงทุนนี้ เหมำะส ำหรับกำรออมเงินระยะยำว เนื่องจำกผู้เอำประกันภัยอำจจะต้องจ่ำย

ค่ำธรรมเนียมเพ่ิมเติมหำกยกเลิกกรมธรรม์ก่อนก ำหนด 

4. ผู้ขอเอำประกันภัยควรศึกษำรำยละเอียดเกี่ยวกับควำมเสี่ยงจำกกำรลงทุนในกองทุนรวมในหนังสือชี้ชวนของ

กองทุนรวมด้วย 

5. กองทุนรวมเป็นนิติบุคคลแยกต่ำงหำกจำกบริษัทประกันชีวิตและบริษัทจัดกำร ดังนั้นบริษัทประกันชีวิตและ

บริษัทจัดกำรจึงไม่มีภำระผูกพันในกำรชดเชยผลขำดทุนของกองทุนรวมควบรวมกรมธรรม์ และจะไม่สำมำรถน ำ

ทรัพย์สินของกองทุนรวมไปใช้ประโยชน์เพื่อกำรช ำระหนี้ของตนเอง 

6. ผลกำรด ำเนินงำนของกองทุนรวมควบกรมธรรม์ไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถำนะทำงกำรเงินหรือผลกำรด ำเนินงำนของ

บริษัทประกันชีวิตและบริษัทจัดกำร 
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