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แบบประกันประเภทอิสระ

แบบประกันประเภทตลอดชีพ

แบบประกันประเภทบำนาญ

แบบประกันสูงวัย

แบบประกันประเภทออมทรัพย

แบบประกันประเภทชั่วระยะเวลา

แบบประกันประเภทที่อยูอาศัย

แบบประกันประเภทสินเช�อ

แบบประกันประเภทประกันอุบัติเหตุสวนบุคคล

แบบประกันประเภทควบการลงทุน

สัญญาเพิ่มเติมผลประโยชน

บริษัท กรุงไทย-แอกซา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) มุงมั่นดำเนินธุรกิจเพ�อกาวเปนบริษัท

อันดับหน่ึงในใจของคนไทย และจากการพัฒนาการดำเนินธุรกิจท่ีโดดเดนทำใหบริษัทฯไดรับรางวัล

ท้ังในระดับประเทศและระดับสากลมากมาย อาทิเชน 2557 รางวัลสถานประกอบการการจางงาน

คนพิการประจำป 2557 - ระดับภูมิภาคเอเชียจาก Springboard Consultant LLC (สหรัฐอเมริกา)

รางวัล Asia Responsible Entrepreneurship Award สาขา Health Promotion จาก 

Enterprise Asia และรางวัลสถานประกอบกิจการดีเดน ดานการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน 

จากกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน 2556 - บริษัทประกันชีวิตท่ีมีการพัฒนา

การบริหารงานดีเดนประจำป จากคปภ. และอันดับ 2 ของโลกในดานกิจกรรมเพ�อสังคมจากกลุมแอกซา

2554 - รางวัลประกาศเกียรติคุณองคกรภาคธุรกิจสงเสริมอาชีพคนพิการ จากกระทรวงการพัฒนา

สังคมและความมั่นคงของมนุษยกลุมแอกซา รวมกับ สำนักงานยุทธศาสตรลดภัยพิบัติแหง

สหประชาชาติ (UNISDR) และโครงการสิ่งแวดลอมแหงสหประชาชาติ (UNEP) ในโครงการ

ความรวมมือดานประกันภัยอยางยั่งยืน (PSI) และ กรุงไทย-แอกซาประกันชีวิตตอกย้ำความเปน

ผูนำดานการประกันชีวิตและสุขภาพ โดยทำงานอยางใกลชิดรวมกับองคการสหประชาชาติเพ�อ

พัฒนาการประกันชีวิตเพ�อลูกคาอยางยั่งยืนตอไป

กองมรดกหลักลาน

เริ่มตนไดตั้งแตวันนี้

LIFE  LEGACY

แบบประกันประเภทตลอดชีพ

บริษัท กรุงไทย-แอกซา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 9 อาคาร จี ทาวเวอร แกรนด รามา 9 ชั้น 1, 20-27

ถนนพระราม 9 แขวงหวยขวาง เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
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หลังจากผานการทำงานมาหลายสิบป คุณและคูสมรสตัดสินใจที่จะเกษียณตัวเอง ซึ่งคุณมีธุรกิจที่มีมูลคาคิดเปนจำนวน 25 ลานบาท โดยตั้งใจจะแบง

มรดกจำนวน 15 ลานบาท ใหกับลูกของคุณจำนวน 4 คน และเงินสวนที่เหลือจำนวน 10 ลานบาท คุณไดจัดสรรไวสำหรับการเกษียณอายุของตัวคุณ

เองและคูสมรส ซึ่งนั่นอาจยังไมเพียงพอ หากคุณตองการรักษาระดับมาตรฐานการครองชีพในปจจุบัน รวมถึงการสำรองเงินทุนไว ใช ในกรณีฉุกเฉิน

แบบท่ี 1 กรณีปราศจากการวางแผนมรดก

ดวยการวางแผนมรดก คุณสามารถจัดสรรเงินเพียงจำนวน 10 ลานบาทสำหรับลูกหลานของคุณ และคุณยังมีเงินอีกจำนวน 15 ลานบาท

สำหรับการเกษียณของตัวคุณเอง ซึ่งมากกวาแบบที่ ไมมีการวางแผนมรดกเลยถึง 1.5 เทา โดยเงินจำนวน 10 ลานบาทที่แบงออกมานั้น คุณและคูสมรส

ของคุณใชเงินจำนวน 9 ลานบาท ในการสรางความคุมครองกับแผนประกัน ไลฟ เลกาซี่ ดวยจำนวนเงินเอาประกันภัย 14 ลานบาท รวมกับอีก 

1 ลานบาท ที่เหลือ เพ�ิอสงตอเปนมรดกโดยแบงใหลูกหลานทั้ง 4 คนเทาๆ กัน

แบบท่ี 2 วางแผนมรดกกับ LIFE LEGACY

แบงมรดกเปนเงินสด

  จำนวน 15 ลานบาท 

ลูกคนที่ 1 ไดรับมรดก

  จำนวน 3.75 ลานบาท 

ลูกคนที่ 2 ไดรับมรดก

  จำนวน 3.75 ลานบาท 

ลูกคนที่ 3 ไดรับมรดก

  จำนวน 3.75 ลานบาท 

ลูกคนที่ 4 ไดรับมรดก

  จำนวน 3.75 ลานบาท 

สวนที่เหลือจำนวน 10 ลานบาท 

สำหรับการเกษียณอายุ

แบงมรดกเปนเงินสด

จำนวน 1 ลานบาท 

เงินสวนที่เหลือ 9 ลานบาท* สรางความคุมครองกับแผนประกัน 

ไลฟ เลกาซี่ โดยทยอยจายปละ 450,000 บาท* จนถึงอายุ 60 ป 

ดวยจำนวนเงินเอาประกันภัย 14 ลานบาท

จัดสรรเงินเพียง

จำนวน 10 ลานบาท 

สวนที่เหลือจำนวน 15 ลานบาท 

สำหรับการเกษียณอายุ

(ซึ่งมากกวาแบบที่ 1 ถึง 5 ลานบาท)

ลูกคนที่ 1 ไดรับมรดก

  จำนวน 3.75 ลานบาท 

ลูกคนที่ 2 ไดรับมรดก

  จำนวน 3.75 ลานบาท 

ลูกคนที่ 3 ไดรับมรดก

  จำนวน 3.75 ลานบาท 

ลูกคนที่ 4 ไดรับมรดก

  จำนวน 3.75 ลานบาท 

ตัวอยางเปรียบเทียบกรณีสงตอมรดกแบบมี และไมมีการวางแผนลวงหนา

คุณลูกคาอายุ 40 ป

มีธุรกิจมูลคาคิดเปนจำนวนเงิน 25 ลานบาท

คุณลูกคาอายุ 40 ป**

มีธุรกิจมูลคาคิดเปนจำนวนเงิน 25 ลานบาท

* เปนเพียงตัวเลขประมาณการเทานั้น โปรดตรวจสอบจำนวนเบี้ยประกันภัยจากเจาหนาที่ฝายขายอีกครั้ง  ** ผูเอาประกันภัยอายุ 40 ป เพศชาย ซื้อแบบประกันไลฟ เลกาซี่ แบบชำระเบี้ยถึงอายุ 60 ป



• คุมครองยาวนานตลอดชีพ หรือจนถึงอายุ 99 ป

• ใหความคุมครองสูงตั้งแตวันแรก เบี้ยประกันภัยต่ำ

• สามารถเลือกชำระเบี้ยจนถึงอายุ 60 ป หรือทยอยชำระ

  ไปจนถึงอายุ 99 ป

• ผลประโยชนไดรับการยกเวนภาษีมรดก

• เบี้ยประกันนำไปลดหยอนภาษีได ตามเง�อนไขของกรมสรรพากร

สงตอความมั่งคั่งของคุณ

ใหกับคนที่คุณรัก

LIFE LEGACY

แบบประกันตลอดชีพ (WLNP60L/WLNP99L)

คือทางเลือกและทางออกที่เหมาะสมสำหรับคุณ

ชวยใหคุณสามารถวางแผนลวงหนาเพ�อจัดสรรมรดก

ของคุณตามที่คุณตองการ 

LIFE LEGACY 

LIFE LEGACY60

LIFE LEGACY99

สรางกองมรดก 1 ลานบาท ใหคุณตั้งแตวันแรกที่ชำระเบี้ย

อายุ

จำนวนเงิน
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ตัวอยางกราฟแสดงความคุมครอง LIFE LEGACY 60 

: ผูเอาประกันภัย เพศชาย อายุ 35 ป จำนวนเงินเอาประกันภัย 1 ลานบาท

สรางกองมรดกผาน

สรางกองมรดกผาน

กองมรดก

1 ลานบาท
1M

อายุรับประกันภัย

รายละเอียดผลิตภัณฑ

ระยะเวลาชำระเบี้ย

ระยะเวลาคุมครอง

ความคุมครองชีวิต

กรณีครบกำหนดสัญญา

1 เดือน – 50 ป

ถึงอายุ 60 ป

ถึงอายุ 99 ป

100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย**

ถึงอายุ 99 ป

1 เดือน – 70 ป

100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย หรือเบ้ียประกันภัยของกรมธรรมหลัก

ที่ชำระมาแลวทั้งหมด แลวแตจำนวนใดจะมากกวา**

LIFE LEGACY60 LIFE LEGACY99

ชำระเบ้ียปละ 25,790 บาท จนถึงอายุ 60 ป = 644,750 บาท

ไดรับความคุมครอง 1 ลานบาท

ต้ังแตวันแรก*ตอเน�องจนถึงอายุ 99 ป

ชำระเบี้ยปละ 19,440 บาทจนถึงอายุ 99 ป แตสามารถสรางกองมรดก 1 ลานบาท ตั้งแตวันแรกที่ชำระเบี้ย

*กรณีผูเอาประกันภัยเสียชีวิต **กรณีที่ผูเอาประกันภัยมีหนี้คางชำระอยูกับบริษัท หนี้สินดังกลาวจะถูกนำไปหักออกจากผลประโยชนที่จายนั้น

หมายเหตุ: ผูซื้อควรทำความเขาใจในรายละเอียดความคุมครอง และเง�อนไขกอนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

อสังหาริมทรัพย ทรัพยสินทางการเงิน

ยานพาหนะ

เงินฝาก

หลักทรัพย

LTF
RMF

รูหรือไม?

ปจจุบันประเทศไทยมีการจัดเก็บภาษีมรดกตาม 

พระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ. 2558

โดยผูที่มีหนาที่เสียภาษีการรับมรดก คือ ผูรับมรดกที่ ไดมรดกสุทธิ

หลังหักภาระติดพันตาง ๆ แลว เชน ภาระจำนอง ฯลฯ จากเจามรดก

แตละรายในคราวเดียวหรือหลายคราว ใหเสียภาษีเฉพาะมูลคามรดกสุทธิ

สวนที่เกิน 100 ลานบาท ในอัตราภาษีรอยละ 10 แตถาผูไดรับมรดก

เปนบุพการีหรือผูสืบสันดานก็ใหเสียภาษี ในอัตราภาษีรอยละ 5 ไมคำนึง

ถึงจำนวนครั้ง หรือ จำนวนหนวยของทรัพยมรดกที่ ไดรับ 

ทรัพยมรดกที่ตองเสียภาษี

มูลคามรดกสุทธิสวนที่เกิน 100 ลานบาทเสียภาษีมรดก

ที่มา: ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย : goo.gl/PeVz55

บุคคลธรรมดา

อัตราภาษีรอยละ 10%
บุพการีหรือผูสืบสันดาน

อัตราภาษีรอยละ 5%

LIFE LEGACY
ผลประโยชนไดรับการยกเวนภาษีมรดก

ไมถูกหักภาษี หรือคาธรรมเนียมโอนทรัพยมรดก

TAX

มีผูคนจำนวนมากที่วางแผนการสรางมรดกดวยการเริ่มตน

ธุรกิจของตัวเอง โดยหวังที่จะสงตอธุรกิจนั้นใหแกทายาท

รุนตอไปของครอบครัว แตหากคนในครอบครัวเลือกที่จะไล

ตามความฝนของตัวเอง จึงไมคิดที่จะสานตอธุรกิจของ

ครอบครัวอีกตอไป เม�อตองเผชิญกับปญหาการสงตอ

กิจการหรือธุรกิจ รวมถึงทรัพยสินที่ ไมสามารถแบงออกได

คุณอาจไมสามารถแจกจายมรดกของคุณใหกับผูสืบทอด

ของคุณไดตามที่ตองการ


