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 จากสถิติในป�จจ�บันพบว�าสัดส�วนของผู�สูงอายุในประเทศมี
แนวโน�มสงูข�น้* ผู�คนมอีายุยืนยาวมากข�น้ ซึง่สวนทางกบัอตัราการเกิด
ใหม�ท่ีลดลง หมายความว�าในอนาคต เราจะมีจาํนวนผู�สงูอายุท่ีต�องดูแล
ตัวเองในวัยเกษียณมากข�้นและยาวนานข�้น คําถามคือ เราต�องใช�เง�น
จํานวนเท�าไหร�? และต�องเร��มวางแผนตอนไหน? เพ�่อให�สามารถใช�ชีว�ต
ในวัยเกษียณอย�างมีความสุขตามเป�าหมายที่วางไว�  

เร��มต�นวางแผนต้ังแต�วันน้ีกับแบบประกันบํานาญจาก
กรุงไทย-แอกซ�า ประกันชีว�ต
 

* ป� พ.ศ. 2537 ร�อยละ 3.6, พ.ศ. 2545 ร�อยละ 6.3, พ.ศ. 2550 ร�อยละ 7.7, พ.ศ. 2554 ร�อยละ 8.6, 
พ.ศ. 2557 ร�อยละ 8.7
แหล�งข�อมูล :
พ.ศ. 2513, 2533 สํามะโนประชากรและเคหะ, สํานักงานสถิติแห�งชาติ
พ.ศ. 2553, 2573 การฉายภาพประชากรของประเทศไทย, สถาบันว�จัยประชากรและสังคม

ชําระเบี้ยสั้น ช�วยให�คุณเร��มต�นวางแผนได�ง�ายข�้น
ชําระเบ้ียประกันภัย 5 ป� คุ�มครองจนครบอายุ 85 ป�

รับเง�นบํานาญ 15% ของจํานวนเง�นเอาประกันภัย 

ต้ังแต�วันครบรอบป�กรมธรรม�ท่ีอายุครบ 60 ป� - 85 ป� โดยสามารถเลือก
รับเง�นบํานาญเป�นรายเดือนหร�อรายป� ให�สอดคล�องกับการวางแผนการ
ใช�ชีว�ตของคุณ

นอกเหนือจากการวางแผนเกษียณเพ�่อตัวคุณเอง
คือการได�เพ��มหลักประกันให�กับคนข�างหลัง (กรณีเสียชีว�ต)

* เบี้ยประกันชีว�ตแบบบํานาญสามารถนําไปใช�สิทธิหักลดหย�อนภาษีเง�นได�บุคคลธรรมดาตามประกาศอธิบดี
  กรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเง�นได�ฉบับที่ 172 (ลดหย�อนภาษีสูงสุด 100,000 บาท) และฉบับที่ 194 
  (ลดหย�อนภาษีสูงสุด 200,000 บาท)

รับสิทธิลดหย�อนภาษีได�สูงสุดถึง 300,000 บาท*
โดยเป�นไปตามข�อกําหนดและเง�่อนไขของกรมสรรพากร

ไลฟ� ร�ไทร� 5  แบบประกันบํานาญ
ที่จะช�วยเป�นส�วนหนึ่งของการ
วางแผนเกษียณอายุของคุณ

อายุ 59  60                                            74  75                                             85ระยะรับเง�นบํานานแบบรับรอง 15 ป�
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ป�ที่ 
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ป�ที่ 
3

ป�ที่ 
4

ป�ที่ 
5

ระยะเวลาชําระเบี้ยประกันภัย

ชําระเบี้ย
ประกันภัย 5 ป�

รับเง�นบํานาญแบบรับรอง
การจ�าย ( จํานวน 15 ป� )

รับเง�นบํานาญแบบไม�รับรอง
การจ�าย ( จํานวน 11 ป� )

15%
1.26% 

ของจํานวนเง�นเอาประกันภัย

กรณีรับรายป�

หร�อกรณีเลือกรับเป�นรายเดือน

1.26% 
ของจํานวนเง�นเอาประกันภัย

หร�อกรณีเลือกรับเป�นรายเดือน

ของจํานวนเง�นเอาประกันภัย

15%
กรณีรับรายป�

ของจํานวนเง�นเอาประกันภัย

(ป�)

บร�ษััทจะจ�ายเง�นบํานาญที่ยังไม�ได�
จ�าย ตามตารางมูลค�าป�จจ�บันของ
เง�นบํานาญ หร�อ 100% ของเบ้ีย
ประกันภัยท่ีชําระมาแล�วท้ังหมด 
(ไม�รวมเบ้ียประกันภัยของสัญญา
เพ��มเติมอ่ืน ๆ) หักด�วยเง�นบํานาญ
ท่ีจ�ายไปแล�วท้ังหมด แล�วแต�จาํนวน
ใดจะมากกว�า

บร�ษััทจะจ�าย 100% ของเบี้ยประกันภัย
ท่ีชําระมาแล�วท้ังหมด (ไม�รวมเบ้ียประกัน
ภัยของสัญญาเพ��มเติมอ่ืน ๆ) หักด�วย
เง�นบํานาญท่ีจ�ายไปแล�วทัง้หมด

ผลประโยชน�กรณีเสียชีว�ต ช�วงรับเง�นบํานาญผลประโยชน�กรณีเสียชีว�ต ช�วงก�อนการรับเง�นบํานาญ

หมายเหตุ
กรณีที่บร�ษัทจะไม�คุ�มครอง
1. กรณีไม�เป�ดเผยความจร�ง หร�อแถลงความเท็จ บร�ษัทจะบอกล�างสัญญาภายใน 2 ป� นับแต�วันเร��มมีผลคุ�มครองตามกรมธรรม� หร�อตามการต�ออายุ หร�อวันที่บร�ษัทอนุมัติให�เพ��มจํานวนเง�นเอาประกันภัยในเฉพาะส�วนที่เพ��ม
2. ฆ�าตัวตายภายใน 1 ป� นับแต�วันเร��มมีผลคุ�มครองตามกรมธรรม� หร�อตามการต�ออายุ หร�อวันที่บร�ษัทอนุมัติให�เพ��มจํานวนเง�นเอาประกันภัยในเฉพาะส�วนที่เพ��ม หร�อถูกผู�รับประโยชน�ฆ�าตาย
คําเตือน: ข�อมูลนี้เป�นเพ�ยงข�อมูลเบื้องต�นเพ�่อประกอบการนําเสนอเท�านั้น ผู�ซื้อควรทําความเข�าใจรายละเอียดความคุ�มครองและเง�่อนไขก�อนตัดสินใจทําประกันภัยทุกครั้ง

อายุรับประกัน 
25 - 50 ป�

 
5 ป�

 
ครบอายุ 85 ป�

ระยะเวลาคุ�มครอง

ระยะเวลาชําระเบี้ย

บร�ษัทจะจ�าย 350% ของจํานวนเง�นเอาประกันภัย หร�อ 100% ของ
มูลค�าเวนคืนกรมธรรม�หร�อ 100% ของเบ้ียประกันภัยท่ีชําระมา
แล�วท้ังหมด  (ไม�รวมเบ้ียประกันภัยของสัญญาเพ��มเติมอื่น ๆ) แล�วแต�
จํานวนใดจะมากกว�า
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www.krungthai-axa.co.th
บร�ษัท กรุงไทย-แอกซ�า ประกันชีว�ต จำกัด (มหาชน)

เลขท่ี 9 อาคาร จ� ทาวเวอร� แกรนด� รามา 9 ช้ัน 1, 20-27 
ถนนพระราม 9 แขวงห�วยขวาง เขตห�วยขวาง 
กรุงเทพมหานคร 10310 โทร. 0 2044 4000 

ศูนย�ลูกค�าสัมพันธ� โทร. 1159
เลขทะเบียนบร�ษัท ฯ 0107555000376 

 
 
 

 

Know You Can

* ส�วนลดภาษีสูงสุดรายป�ต�อเบี้ยประกันภัยบํานาญในตาราง เป�นจํานวนผลประโยชน�ทางภาษีสูงสุดที่จะได�รับ
   จากเบี้ยประกันภัย Life Retire 5 คํานวณโดยการใช�อัตราฐานภาษีสูงสุดในแต�ละฐานรายได� คูณกับเบี้ยประกันภัย 
   Life Retire 5  ทั้งนี้ผลประโยชน�ทางภาษีที่แท�จร�งจะข�้นอยู�กับสถานะของแต�ละบุคคล รวมถึงค�าลดหย�อนทางภาษีอื่นๆ 
   ที่มีอยู�
** ทั้งนี้ เบี้ยประกันชีว�ตแบบบานาญสามารถลดหย�อนภาษีตามจร�งได�ไม�เกิน 15% ของเง�นได�พ�งประเมินที่ต�องเสียภาษี 
    และต�องไม�เกิน 200,000 บาท

   คําเตือน กรุณาศึกษา อ�าน และทําความเข�าใจรายละเอียดเพ��มเติมในเอกสารประกอบการขายของบร�ษัท

ตารางแสดงผลประโยชน�ส�วนลดภาษีสูงสุดรายป�* 
ในฐานภาษี (รายได�) และเบี้ยประกันบํานาญที่แตกต�างกัน

รายได�สุทธิ
ต�อเดือน

(บาท)

ฐานภาษี
สูงสุด

ส�วนลดภาษีสูงสุดรายป�*

เบี้ยประกันบํานาญที่ชําระต�อป� (บาท)

300,000 200,000 100,000 50,000

450,000

200,000

150,000

100,000

70,000

50,000

35%

30%

25%

25%

20%

15%

105,000

90,000

75,000

70,000

45,200

28,500

70,000

60,000

50,000

50,000

40,000

28,500

35,000

30,000

25,000

25,000

20,000

15,000

17,500

15,000

12,500

12,500

10,000

7,500

           ให�ความสุข
     อยู�คู�กับคุณ
ในวัยเกษียณ
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       เมือ่การวางแผนการเกษียณ 
ไม�ได�เป�นเร�่องของผู�สูงอายุอีก
ต�อไป  เร��มต�นวางแผนต้ังแต�วนัน้ี
เพ�อ่ให�ความสุขอยู�คู�กับคณุในวยั
เกษียณ 

โทร.1159
www.krungthai-axa.co.th

Know You Can

แบบประกันบำนาญ

**

**

** **


