
สะสม ปกปอง สงตอ 

ความมั่งคั่งของคุณ

อยางงายๆ

แบบประกันชีวิตควบการลงทุน

iInvest

รายช�อกองทุนและบริษัทจัดการระดับความเสี่ยงต่ำ ระดับความเสี่ยงสูง

1 2 3 4 5 6 7 8

หมายเหตุ: อาจเปลี่ยนแปลงไดขึ้นอยูกับดุลยพินิจของผูจัดการกองทุน ผูลงทุนตองทำความเขาใจลักษณะสินคา เง�อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง กอนตัดสินใจลงทุนและ

ควรขอคำแนะนำเพิ่มเติมจากผูแนะนำการลงทุนกอนทำการลงทุน

ปจจัยความเสี่ยงที่สำคัญ: ความเสี่ยงทางตลาด (Market Risk) 

/ ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคลองของหลักทรัพย (Liquidity Risk) / ความเสี่ยงจากความสามารถในการชำระหนี้ของผูออกตราสาร (Credit Risk)

/ ความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยน (FX Risk) / ความเสี่ยงจากการทำสัญญาซื้อขายลวงหนาเพ�อปองกันความเสี่ยง 

/ ความเสี่ยงของประเทศที่ลงทุน (Country Risk) / ความเสี่ยงจากการดำเนินงานของผูออกตราสาร (Business Risk) 

iInvest
           สะสม ปกปอง สงตอ

 ความมั่งคั่งของคุณอยางงายๆ  
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แบบประกันประเภทตลอดชีพ

แบบประกันประเภทบำนาญ

แบบประกันสูงวัย

แบบประกันประเภทออมทรัพย

แบบประกันประเภทชั่วระยะเวลา

แบบประกันประเภทที่อยูอาศัย

แบบประกันประเภทสินเช�อ

แบบประกันประเภทประกันอุบัติเหตุสวนบุคคล

แบบประกันประเภทควบการลงทุน

แบบประกันสุขภาพสวนบุคคล

สัญญาเพิ่มเติมผลประโยชน

แบบประกันเพ�อทุนการศึกษา

แบบประกันประเภทคุมครองสินเช�อเชาซื้อ

แบบประกันอุบัติเหตุกลุม

แบบประกันคุมครองโรครายแรง

แบบประกันคุมครองชีวิตและโรครายแรงตลอดชีพ

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

บริษัท กรุงไทย-แอกซา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

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

ถนนพระราม 9 แขวงหวยขวาง เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

โทร. 0 2044 4000 ศูนยลูกคาสัมพันธ โทร. 1159

www.krungthai-axa.co.th
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กรุงไทยธนทรัพยพลัส

KTPLUS

กรุงไทยตราสารหนี้

ระยะ 1-3 ป

KTFIX-1Y3Y

อเบอรดีนแวลู

ABV

กรุงไทยผสม เวลท พลัส

KTWP

กรุงไทยผสม เวลท โกรท 

KTWG

เคแทม มัลติ แมเนเจอร แอสเซ็ท

บาลานซ ฟนด KT-MAB

เคแทม มัลติ แมเนเจอร 

เฟล็กซิเบิ้ล บอนด KT-MFB

บลจ.

กรุงไทย

บลจ.

กรุงไทย

บลจ.

กรุงไทย

บลจ.

กรุงไทย

บลจ.

กรุงไทย

บลจ.

กรุงไทย

บลจ.

กรุงไทย

บลจ.

อเบอรดีน

กองทุนรวม

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ตราสารหนี้

กองทุนรวมผสม

กองทุนรวมผสม

กองทุนรวมผสม

กองทุนรวมผสม

กองทุนรวมผสม

กองทุนรวมผสม

ลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก หรือตราสารทางการเงิน ทั้งในประเทศ และตางประเทศ

โดยลงทุนในตางประเทศไมเกินรอยละ 50 ของ NAV

ลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก หรือตราสารทางการเงิน โดยมีนโยบายที่จะจัดการลงทุนเพ�อ

ใหอายุเฉลี่ยของพอรต (Portfolio Duration) อยูระหวาง 1 ถึง 3 ป โดยประมาณ

ลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน โดยมีอัตราสวนของตราสารหนี้ตอตราสารทุน 65:35 

โดยประมาณ

ลงทุนในตราสารการเงิน ตราสารหนี้ ตราสารทุน และกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยหรือ

กองทุนโครงสรางพื้นฐาน 

ลงทุนในตราสารการเงิน ตราสารหนี้ ตราสารทุน และกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยหรือ

กองทุนโครงสรางพื้นฐาน 

ลงทุนในกองทุนตางประเทศช�อ Architas Flexible Bond Fund (กองทุนหลัก)

ที่ลงทุนในกองทุนรวมตราสารหนี้รวมทั้งตราสารประเภท High Yieldทั่วโลก  

ลงทุนในกองตางประเทศช�อ AXA World Funds – Global Optimal Income (กองทุนหลัก)

โดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของ NAV เนนการบริหารเชิงรุก

ลงทุนในตราสารทุนและตราสารหนี้ที่ออกและจดทะเบียนโดยประเทศในกลุม OECD 

ลงทุนในกองทุนตางประเทศช�อ Architas Multi-Asset Balanced Fund (กองทุนหลัก)

ที่ลงทุนลงทุนในตราสารทุนและตราสารหนี้ทั่วโลก 

กรุงไทยสมารทอิควิตี้

KTEF

เคแทม มัลติ แมเนเจอร

เฟล็กซิเบิ้ล อิควิตี้ KT-MFE

บลจ.

กรุงไทย

กองทุนรวม

ตราสารทุน

บลจ.

กรุงไทย

กองทุนรวม

ตราสารทุน

ลงทุนอยางนอยรอยละ 65 ของ NAV ในหุนสามัญ โดยเลือกลงทุนในหุนที่มีปจจัยพื้นฐานดี

มีแนวโนมการเจริญเติบโตทางธุรกิจสูงและใหผลตอบแทนที่เหมาะสม

ลงทุนในกองทุนตางประเทศช�อ Architas Flexible Equity Fund (กองทุนหลัก)

ที่ลงทุนตราสารทุนทั่วโลก

ช�อกองทุน บริษัทจัดการ ประเภทกองทุน นโยบายการลงทุน
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เคแทม โกลบอล ออปติมอล อินคัม

KTGOI

เอกสารฉบับวันที่
1 มิถุนายน 2561



ปที่ อายุ เบี้ยประกันภัย
คาธรรมเนียมและ

คาการประกันภัยประกันภัย

ดวยอัตราผลตอบแทนที่ 6%

มูลคาบัญชีกรมธรรม

ณ ตนป

มูลคาบัญชีกรมธรรม

ณ สิ้นปรวมโบนัส

1 เดือนที่ 1

1 เดือนที่ 2

1 เดือนที่ 12
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20
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65

 8,346 

 848 

 882 

 10,879 

 11,428 

 12,006 

 12,612 

 13,284 

 13,993 

 14,742 

 15,534 

 16,370 

 28,621 

 52,753 

 112,489 

 266,859 

 645,800 

 881,347 

 991,654 

 995,633 

 1,036,313 

 1,030,479 

 1,081,184 

 1,134,369 

 1,190,156 

 1,251,721 

 1,316,450 

 1,384,501 

 1,456,041 

 1,531,244 

 2,585,289 

 4,347,123 

 7,155,836 

 11,104,612 

 15,287,889 

 16,314,089 

 996,481 

 1,000,479 

 1,041,358 

 1,092,612 

 1,146,375 

 1,202,768 

 1,265,005 

 1,330,443 

 1,399,243 

 1,471,575 

 1,547,614 

 1,627,549 

 2,754,621 

 4,631,992 

 7,625,540 

 11,836,306 

 16,303,618 

 17,403,765 

35

35

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

54

64

74

84

94

99

1,000,000 

 -   

 -   

 -   

 -   

 -   

 -   

 -   

 -   

 -   

 -   

 -   

 -   

 -   

 -   

 -   

-  

-  

หมายเหตุ: เง�อนไขเปนไปตามขอกำหนดของกรมธรรม การลงทุนในหน�วยลงทุนมิใชการฝากเงินและมีความเสี่ยงของการลงทุน ผูลงทุนอาจไดรับเงินทุนคืนมากกวาหรือนอยกวาเงินลงทุนเริ่มแรกก็ได และในกรณีที่มีเหตุการณไมปกติ ผูลงทุนอาจไมได

รับชำระเงินคาขายคืนหน�วยลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนด หรืออาจไมสามารถขายคืนหน�วยลงทุนไดตามที่มีคำสั่งไว นอกจากนี้ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนมิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลดำเนินงานในอนาคต ผูเอาประกันควรศึกษาเอกสารประกอบการ

เสนอขายและหนังสือช้ีชวนใหเขาใจกอนตัดสินใจขอเอาประกันภัยและเลือกลงทุน

iInvest
สะสม ปกปอง สงตอ ความมั่งคั่งของคุณอยางงายๆ

ตัวอย่างตารางแสดงผลประโยชน์ผลิตภัณฑ์ “ไออินเวสท์”
: ผูเอาประกันภัยเพศชาย อายุ 35 ป เบี้ยประกันภัย 1,000,000 บาท

ระยะเวลาความคุมครอง :

จนถึงอายุ 99 ป

อายุที่รับประกันภัย : 

1 เดือน - 75 ป

ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย : 

ครั้งเดียว

จำนวนเบี้ยประกันภัยขั้นต่ำ

100,000 บาท

ผลประโยชน

กรณีเสียชีวิต

 1,100,000 

 1,100,527 

 1,145,493 

 1,201,873 

 1,261,013 

 1,323,045 

 1,391,506 

 1,463,487 

 1,539,167 

 1,618,732 

 1,702,376 

 1,790,304 

 3,030,083 

 5,095,192 

 8,388,094 

 13,019,936 

 17,933,980 

 19,144,141 

การบริหารความมั่งคั่ง (Wealth Management) จะไมใชเร�องยากอีกตอไปหากมีการ

เลือกเก็บออมอยางถูกตองผานเคร�องมือหรือผลิตภัณฑทางการออมที่เหมาะสม และปฎิบัติ

ตามหลักเกณฑงายๆ 4 ขั้นตอน ที่จะทำใหการบริหารความมั่งคั่งประสบความสำเร็จ 

จากแนวทางการบริหารความมั่งคั่งขางตน จะเห็นไดวาสิ่งที่สำคัญและเปนกุญแจแหงความ

สำเร็จนี้ คือ การเลือกผลิตภัณฑการลงทุนที่ดีและเหมาะสมกับตนเอง โดยผลิตภัณฑลงทุนนี้

จะตองสามารถสรางดอกผลไดสูงกวาอัตราเงินเฟอในตลาด และจะตองสามารถปกปอง

ความมั่งคั่งตลอดระยะเวลาของการออมอีกดวย  

ลงทุนงาย

- ชำระเบี้ยครั้งเดียว และสามารถเพิ่มเงินลงทุนไดตลอดเวลา

  ตั้งแตปที่ 2 เปนตนไป 

บริหารโดยผูเชี่ยวชาญ

- กองทุนรวมถูกคัดสรรมาอยางดี และบริหารโดยผูเชี่ยวชาญ

  ดานการบริหารจัดการกองทุนรวม

- มี 2 กองทุนที่แตกตางจากตลาดและมีความยืดหยุน

  ซึ่งจัดตั้งขึ้นสำหรับแบบประกัน iInvest เทานั้น

กองมรดกที่ล้ำคา

- ระบุตัวผูรับผลประโยชนไดชัดเจน

- ไดรับการยกเวนภาษีมรดก

  

ผลประโยชนที่มากกวา

- ผลประโยชนกรณีเสียชีวิต 110% ของเบี้ยชำระครั้งเดียว 

  หลังหักจำนวนเงินทั้งหมดที่ถอนออกจากกรมธรรม (ถามี) 

  หรือ 110% ของมูลคาบัญชีกรมธรรมแลวแตอยางใดมากกวา

คาธรรมเนียมต่ำ

- คาใชจายแรกเขาเพียง 0.75% ของเบี้ยประกันภัยชำระครั้งเดียว

- ไมตองเสียคาธรรมเนียม ขาเขา ขาออก ของกองทุนรวม

  

0.7
5

ผลตอบแทนที่มากกวา

- จายโบนัสสำหรับการถือกรมธรรมตั้งแตปที่ 5 เปนตนไป*

  (0.25% สิ้นปที่ 5-10 และ 0.5% สิ้นปที่ 11 เปนตนไป

  ของบัญชีกรมธรรมเฉลี่ยในแตละป)

- โอกาสที่กองทุนจะเติบโตเพิ่มสูงขึ้นในระยะยาว (5 ปขึ้นไป)

  สูงกวาการออมหรือการลงทุนบางประเภท

ขั้นตอนที่ 1: CREATION การรูจักเก็บออม หรือการสรางความมั่งคั่ง

โดยสวนใหญการเริ่มเก็บออมก็จะขึ้นอยูกับผูออมวาจะเริ่มเก็บออมเทาใด แตทั้งนี้ไมควร

ต่ำกวา 10% ของรายไดประจำ และควรเก็บออมอยางสม่ำเสมอ  

ขั้นตอนที่ 2: PROTECTION ความคุมครองชีวิต เพ�อปกปองความมั่งคั่ง 

ถือเปนขั้นตอนที่สำคัญ และครอบคลุมทุกขั้นตอนของการบริหารความมั่งคั่ง เพราะหาก

ไมมีการปกปองและคุมครองของชีวิตและสุขภาพของผูออม การบริหารความมั่งคั่งก็จะ

ไมประสบความสำเร็จเพราะจะไมสามารถเพิ่มพูนทรัพยสินไดอยางตอเน�อง และไมสามารถ

สงผานความมั่งคั่งของตนเองสูครอบครัว และคนรุนหลังไดเลย

ขั้นตอนที่ 3: ACCUMULATION สะสมความมั่งคั่ง 

การนำเงินที่เก็บออมไวมาลงทุนใหงอกเงย และไดรับผลตอบแทนมากกวาเงินเฟอ เพ�อ

เปนการสรางความมั่งคั่งอยางตอเน�อง โดยการลงทุนก็มีใหเลือกหลากหลายรูปแบบ 

แตทั้งนี้ควรจะตองสอดคลองตอความเสี่ยงของผูออมเชนเดียวกัน

ขั้นตอนที่ 4: TRANSFER สงตอความมั่งคั่งจากรุนสูรุน 

เม�อมีการสะสมความมั่งคั่งมาอยางตอเน�อง พรอมทั้งปกปองความมั่งคั่งนี้ดวยการประกัน

ชีวิตและสุขภาพแลว  ก็จะทำใหสามารถนำความมั่งคั่งหรือทรัพยสินที่สะสมมาตลอดทั้ง

ชีวิตสงตอใหแกคครอบครัวและบุคคลอันเปนที่รัก  เพ�อสรางความมั่งคั่งจากรุนสูรุน

iInvest ถือเปนการตอบโจทยการออมเพ�อความสำเร็จ

ในการบริหารความมั่งคั่ง เพิ่มมูลคาทางการเงิน พรอมปกปอง

ความมั่งคั่งของคุณในเวลาเดียวกัน เพ�อสงตอความมั่งคั่ง

ที่ยั่งยืนจากรุนสูรุน
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*โบนัสจะถูกจายตอเม�อ ผูเอาประกันภัยถือกรมธรรมเปนระยะเวลาหาป (5 ป) เปนตนไปและไมมีการถอนเงินใดๆ จากกรมธรรม

ระหวางนั้นนับตั้งแตวันที่กรมธรรมมีผลบังคับ โดยบริษัทจะใหเงินโบนัสสำหรับการถือกรมธรรมทุกสิ้นปตั้งแตสิ้นปกรมธรรมที่ 5 

เปนตนไป ทั้งนี้ ในชวงตั้งแตปที่ผูเอาประกันภัยเริ่มไดรับโบนัสสำหรับการถือกรมธรรม หากผูเอาประกันภัยมีการถอนเงินในป

กรมธรรมใด บริษัทจะงดใหเงินโบนัสสำหรับการถือกรมธรรมในปกรมธรรมนั้น ๆ


