
กรมธรรม์ประกันชีวิตแบบ 

Unit-Linked และ แบบ Universal Life 

http://www.oic.or.th 



กรมธรรมป์ระกนัชีวิตพ้ืนฐาน 

พฒันาการและรปูแบบของกรมธรรมป์ระกันชีวิต 

http://www.oic.or.th 

แบบ 

ตลอดชีพ 

 

แบบ 

สะสมทรพัย ์

แบบ 

ชัว่ระยะเวลา 

แบบ 

บ านาญ 

กรมธรรม ์Unit-Linked 

กรมธรรม ์Universal Life 



โครงสรา้งของเบ้ียประกนัภยั 

การน าเงินสว่นของการออมไปลงทนุ โครงสรา้งของเบ้ียประกนัภยั 

พอรต์การลงทนุรวม 

ของบริษทั 
 

พอรต์การลงทนุ 

ของ 

กรมธรรมU์L 

 

คา่ใชจ้่าย 

คา่การประกนัภยั 

เงนิสว่นของการออม 
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พอรต์โฟลิโอของลกูคา้ 

กองทนุรวม1 

กองทนุรวม2 

 



การลงทนุของกรมธรรมแ์บบพื้นฐานและแบบ UL 

พอรต์การลงทนุ 

รวมของบริษทั 

เบ้ียประกนัภยั 

 ของนาย ก 

 

เบ้ียประกนัภยั 

ของนาย ข  

เบ้ียประกนัภยั 

ของรายอ่ืน ๆ 
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เบ้ียประกนัภยั 

 ของนาย ก 

 

เบ้ียประกนัภยั 

ของนาย ข  

พอรต์การลงทนุของ 

กรมธรรม ์UL 

เบ้ียประกนัภยั 

ของรายอ่ืน ๆ 

การลงทนุของกรมธรรมแ์บบ Universal life การลงทนุของกรมธรรมแ์บบพ้ืนฐาน 



การลงทนุของกรมธรรมแ์บบ Unit Linked 

เบี้ยประกนัชวิีต 

ของนาย ก 

กองทนุรวม 

 A 

กองทนุรวม  

C 

กองทนุรวม 

B 

กองทนุรวม 

อ่ืน ๆ 

การลงทนุของกรมธรรมแ์บบ Unit Linked  
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การท างานของกรมธรรมป์ระกนัชีวิตแบบ Unit-Linked 

 

 

พอรต์โฟลิโอ (กองทนุรวม) ของลกูคา้ 

 

 

ตราสารเงิน ผสม ตราสารหน้ี ตราสารทนุ ต่างประเทศ 

ลกูคา้ บรษิทัประกนัชีวิต 

ช าระเบี้ยประกนั 

บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ 

เบี้ยฯ –ค่าธรรมเนยีม 

แลว้น าไปซ้ือหนว่ยลงทนุ ในราคาเสนอขาย 

ขายหน่วยลงทนุอตัโนมติั (ทกุเดือน ) 

ในราคารบัซ้ือคืน  เพ่ือจ่าย   

• ค่าการประกนัภยั 

• ค่าใชจ้่ายด าเนินการ 
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ขายหน่วยลงทนุ ในราคารบัซ้ือคืน เพ่ือจ่าย 

• ถอนคืนบางสว่น 

• เวนคืนกรมธรรม ์

• ครบสญัญา 

• เสียชีวิต 

เข้า 

ออก ออก 

ช าระเบี้ยฯ ช าระเบี้ยฯ ช าระเบี้ยฯ 

อาจมีค่าธรรมเนยีมใน

การถอน 



การท างานของกรมธรรมป์ระกนัชีวิตแบบ Universal Life 

มลูค่าบญัชีกรมธรรมข์องผ ูเ้อาประกนัภยั 

ลกูคา้ บรษิทัประกนัชีวิต 

ช าระเบี้ยประกนั พอรต์การลงทนุ 

ของกรมธรรม ์UL  

เบี้ยฯ –ค่าธรรมเนยีม 

แลว้น าไปรวมลงทนุในพอรต์ UL 

ขายหน่วยลงทนุอตัโนมติั (ทกุเดือน ) 

เพ่ือจ่าย 

• ค่าการประกนัภยั 

• ค่าใชจ้่ายด าเนินการ 
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ขายหน่วยลงทนุ  เพ่ือจ่าย 

• ถอนคืนบางสว่น 

• เวนคืนกรมธรรม ์

• ครบสญัญา 

• เสียชีวิต 

ออก ออก 

ช าระเบี้ยฯ ช าระเบี้ยฯ ช าระเบี้ยฯ 

อาจมีค่าธรรมเนยีมใน

การถอน 

บนัทึกเขา้บญัช ี

o เบี้ยฯ –ค่าธรรมเนยีม 

o ผลตอบแทนจากพอรต์(ทกุเดอืน) 



การท างานของกรมธรรมป์ระกนัชีวิตแบบ Universal Life 

มลูค่าตามกรมธรรมป์ระกนัภยั 

ลกูคา้ บรษิทัประกนัชีวิต 

ช าระเบี้ยประกนั พอรต์การลงทนุรวม 

ของบรษิทั  

เบี้ยฯ –ค่าธรรมเนยีม 

แลว้น าไปรวมลงทนุ 

หกัตน้ทนุรบักนัภยั (ทกุปี ) เพ่ือจ่าย 

• ค่าการประกนัภยั 

• ค่าใชจ้่ายด าเนินการ 
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หกัตน้ทนุจากการจ่ายผลประโยชนน์  เพ่ือจ่าย 

• เงินคืนตามการอย ูร่อด 

• เวนคืนกรมธรรม ์

• ครบสญัญา 

• เสียชีวิต 

ออก ออก 

เวินคืน 

ช าระเบี้ยฯ 

ผปย.เสียชวิีต 

มีค่าธรรมเนยีมใน

การถอน 

บนัทึกเขา้บญัช ี

o เบี้ยฯ –ค่าธรรมเนยีม 

o ดอกเบี้ยที่ใชค้ านวณเบ้ียฯ(ทกุปี) 

เวินคืน เวินครบก าหนดสญัญา 
ผปย.อยู่รอด 

ผปย.เสียชวิีต 

แบบ  10/5 



ความค ุม้ครองกรมธรรมแ์บบUnit-Linked และ Universal Life 

ความค ุม้ครอง  มี  2 แบบพ้ืนฐาน  ดงัน้ี 

แบบท่ี 1 
กรณีเสียชีวิต จา่ยจ านวนเงนิเอาประกนัภยั หรือมลูคา่บญัชกีรมธรรม์

แลว้แตจ่ านวนใดจะมากกว่า 

กรณีอย ูค่รบก าหนดสญัญา  บริษทัจะจา่ยมลูคา่บญัชกีรมธรรม ์

แบบท่ี 2 
กรณีเสียชีวิต จา่ยจ านวนเงนิเอาประกนัภยั บวก มลูคา่บญัชกีรมธรรม ์

กรณีอย ูค่รบก าหนดสญัญา  บริษทัจะจา่ยมลูคา่บญัชกีรมธรรม ์
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       การก าหนดผลประโยชนก์รณีมรณกรรมของกรมธรรม ์Unit-Linked และ Universal Life 

http://www.oic.or.th 

เส้นมูลค่าบัญชีกรม่ธรรม์ประกนัภัย 

เส้นจ านวนเงินเอาประกนัภัย 

เส้นสีน า้ตาล เป็นผลประโยชน์
กรณมีรณกรรม 

ความสูงของพืน้ที่
แลเงาเป็นจ านวน
เงินเส่ียงภัยสุทธิ 

จ านวนเงิน 

ปีกรมธรรม์ 

ผลประโยชนก์รณีมรณกรรมจะมคีา่เทา่กบัจ านวนเงนิเอาประกนัภยัหรือมลูคา่

บญัชกีรมธรรมแ์ลว้แตจ่ านวนใดจะมากกว่า 
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จ านวนเงิน 

ปีกรมธรรม์ 

ความสูงของพืน้ที่
สีฟ้า  คอื มูลค่า
บัญชีกรมธรรม์ฯ 

เส้นสีน า้ตาล คอื ผลประโยชน์มรณกรรม 

จ านวนเงินเอา
ประกนัภัย หรือ จ านวน

เงินเส่ียงภัยสุทธิ 

       การก าหนดผลประโยชนก์รณีมรณกรรมของกรมธรรม ์Unit-Linked และ Universal Life 
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 การก าหนดผลประโยชนก์รณีมรณกรรม 

http://www.oic.or.th 
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กรมธรรมแ์บบ Unit-Linked และ Universal Life 

ตวัอยา่ง แบบ Unit-Linked  
 - นาย ก  อาย ุ30 ปี  ไดท้ าประกนัชีวิตแบบ Unit-Linked จ านวนเงนิเอา

ประกนัภยั 1,000,000 บาท และเสียชวิีต ณ สิ้นปีกรมธรรมท่ี์ 5   ขณะนัน้

กรมธรรมม์มีลูคา่บญัชกีรมธรรมส์ะสมอยู ่ 500,000  บาท   อยากทราบ

วา่บริษทัจะตอ้งจา่ยเงนิใหผู้ร้บัผลประโยชนเ์ป็นจ านวนเท่าใด 

1.กรณีท่ี  กรมธรรมน์ีจ้า่ย   ผลประโยชนก์รณีมรณกรรมจะมคีา่เทา่กบั

จ านวนเงนิเอาประกนัภยัหรือมลูคา่บญัชกีรมธรรมแ์ลว้แตจ่ านวนใดจะ

มากกวา่(แบบท่ี 1)  

2.กรณีท่ี  กรมธรรมน์ีจ้า่ย   ผลประโยชนก์รณีมรณกรรมจะมคีา่เทา่กบั

จ านวนเงนิเอาประกนัภยับวกมลูคา่บญัชกีรมธรรม ์(แบบท่ี 2)  
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       การก าหนดผลประโยชนก์รณีมรณกรรมของกรมธรรม ์Unit-Linked และ Universal Life 

http://www.oic.or.th 

มูลค่าบัญชีกรมธรรม์ประกนัภัย ณ ส้ินปีที ่5 = 500,000บาท 

จ านวนเงินเอาประกนัภัย 
=1,000,000 บาท 

ณ ส้ินปีกรมธรรม์ที ่ 5 

ความสูงของพืน้ที่
แลเงาเป็นจ านวน
เงินเส่ียงภัยสุทธิ 

จ านวนเงิน 

ปีกรมธรรม์ 

ผลประโยชนก์รณีมรณกรรมจะมคีา่เทา่กบัจ านวนเงนิเอาประกนัภยัหรือมลูคา่

บญัชกีรมธรรมแ์ลว้แตจ่ านวนใดจะมากกว่า 
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จ านวนเงิน 

ปีกรมธรรม์ 

ความสูงของพืน้ที่
สีฟ้า  คอื มูลค่า
บัญชีกรมธรรม์ฯ 

มูลค่าบัญชี ณส้ินปีที ่5  = 500,000  บาท 

จ านวนเงินเอา
ประกนัภัย = 

1,000,000 บาท 

       การก าหนดผลประโยชนก์รณีมรณกรรมของกรมธรรม ์Unit-Linked และ Universal Life 
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ประโยชน์ของกรมธรรม ์แบบ Unit Linked 

ในภาวะท่ีผลตอบแทนจากการลงทุนตกต ่า เป็นทางเลือกใหส้ามารถออก
กรมธรรมท่ี์น่าสนใจไดม้ากข้ึน   

ผูเ้อาประกนัภยัมีทางเลือกในการซ้ือแบบประกนัภยัท่ีมีโอกาสให้
ผลตอบแทนท่ีสูงข้ึน บนความเส่ียงท่ีแต่ละคนพิจารณาแลว้วา่ตนรับได ้

เป็นเคร่ืองมือทางการเงินท่ีมีความยดืหยุน่ในการบริหารจดัการไดสู้ง 
ช่วยใหผู้เ้อาประกนัภยัสามารถลงทุนไดมี้ประสิทธิภาพข้ึน 

เพิ่มความหลากหลายของผูเ้ล่น/การแข่งขนัในตลาดทุน 

http://www.oic.or.th 
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ตวัอยา่ง  การประยกุตก์รมธรรม ์Unit Linked เพื่อผูสู้งอาย ุ

           

             

              เง่ือนไข/ขอ้จ ากดัของการรับประกนัผูสู้งอาย ุ

              ? 

http://www.oic.or.th 
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ตวัอยา่ง  การประยกุตก์รมธรรม ์Unit Linked เพื่อผูสู้งอาย ุ

กรมธรรม ์Unit Linked  ที่เนน้การออม ไมเ่นน้ความคุม้ครองเสยีชวิีต 

สญัญาเพ่ิมเตมิประกนัสขุภาพ  แบบ High deductible health 

insurance 

สญัญาเพิ่มเตมิคุม้ครองกรณีเกิดภาวะพึ่งพิง 

กรมธรรมแ์บบบ านาญ  ที่เร่ิมรบัเงนิบ านาญท่ีอาย ุ80 หรือ 90 ปี 

http://www.oic.or.th 
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การท างานของกรมธรรมป์ระกนัชีวิตแบบ Unit-Linked 

 

 

พอรต์โฟลิโอ (กองทนุรวม) ของลกูคา้ 

 

 

ตราสารเงิน ผสม ตราสารหน้ี ตราสารทนุ ต่างประเทศ 

ลกูคา้ บรษิทัประกนัชีวิต 

ช าระเบี้ยประกนั 

บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ 

เบี้ยฯ –ค่าธรรมเนยีม 

แลว้น าไปซ้ือหนว่ยลงทนุ ในราคาเสนอขาย 

ขายหน่วยลงทนุอตัโนมติั (ทกุเดือน ) 

ในราคารบัซ้ือคืน  เพ่ือจ่าย   

• ค่าการประกนัภยั(เสียชีวิต) 

• ค่าการประกนัภยั(สขุภาพ) 

• ค่าการประกนัภยั(ภาวะพึงพิง) 

• ค่าใชจ้่ายด าเนินการ 

http://www.oic.or.th 
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ขายหน่วยลงทนุ ในราคารบัซ้ือคืน เพ่ือจ่าย 

• ถอนคืนบางสว่น 

• เวนคืนกรมธรรม ์

• ครบสญัญา 

• เสียชีวิต 

เข้า 

ออก ออก 

ช าระเบี้ยฯ 
ช าระเบี้ยฯ 

ช าระเบี้ยฯ 

อาจมีค่าธรรมเนยีมใน

การถอน 


