
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

) การชาํระเบียประกันภัย 

  .  ชาํระเบยีประกนัภยัหลกัและสญัญาเพิมเติม (Renewal Premium)    จาํนวน..................................................บาท 

  .  ชาํระเบยีประกนัภยัเพิมเติมพเิศษ (Top-up Premium)     จาํนวน..................................................บาท 

 โปรดระบุสดัส่วนของการลงทนุทีตอ้งการเป็นอตัราส่วนรอ้ยละในตารางเป็นจาํนวนเต็ม ทงันีตอ้งไมต่าํกว่าร้อยละ  

  

 

 

 

 

 
หมายเหตุ : 
 1. การเพิมเบียประกนัภยัเพมิเติมพิเศษสามารถดาํเนินการไดใ้นขณะทีกรมธรรมไ์ม่อยู่ในระหว่างการหยดุพกัชาํระเบียประกนัภยั และไดม้ีการชาํระเบียประกนัภยัหลกัครบจาํนวนงวดโดย

นบัจากวันทีของกรมธรรมจ์นถึงวันทีชาํระเบียประกนัภยัหลกั 

 . ในกรณีทีบริษัทไดร้บัเบียประกนัภยัก่อนเวลา .  น. บริษัทจะนาํเบียประกนัภัยเพือนาํไปลงทนุไปซอืกองทนุตน้ทางทรีะบไุว ้ภายในวนัทาํการที  (T*+3) 

 . เบียประกนัภยัเพมิเติมพิเศษ จะตอ้งไม่ตาํกว่า ,  บาท และในแต่ละปีตอ้งไม่เกิน  เท่าของเบียประกนัภยัหลกัรายปี/เบียประกนัภัยชาํระครงัเดียว 

 T* หมายถึง วันทีบริษัทไดร้บัค่าเบียประกันภัยครบเต็มจาํนวน และเอกสารครบถว้น ภายในเวลา .  น. ในกรณีทีเกิน .  น. ใหถ้ือว่า T คือวันทาํการถัดไป ทังนี หากวันทีจะซือ

หน่วยลงทนุเป็นวนัหยดุของกองทนุใด บริษัทจะทาํการซือหน่วยลงทนุของกองทุนนนัในวันทาํการถดัไปทีสามารถทาํรายการได ้

คาํร้องขอดาํเนินการเปลียนแปลงเกยีวกับการประกันชีวติ แบบอินเวสเมนต ์ลิงค ์
ชือตวัแทน...........................................รหสัตวัแทน...................................เลขทีทะเบียนของผูติ้ดต่อกบัผูล้งทนุ.................................. 

โทรศพัท.์.............................................. 

กรมธรรมป์ระกนัภยัเลชท.ี........................................... ผูเ้อาประกนัภยั............................................................................................. 

ขา้พเจา้มีความประสงคข์อใหบ้รษิัทดาํเนินการเกียวกบัการประกนัชวีิต แบบอินเวสเมนต ์ลิงค ์ดงัต่อไปน ี

กองทุนสําหรับเบียประกันภัยหลัก 

(สาํหรับ ข้อ . ) 
ร้อยละ 

กองทุนสําหรับเบียประกันภัยเพิมเติมพิเศษ 

(ไม่ตาํกว่า ,  บาท) / (สําหรับ ข้อ . ) 
ร้อยละ 

    

    

    

) การสับเปลยีนกองทุน   จาํนวนหน่วยลงทนุ (หน่วย)  หรือ   จาํนวนเงนิลงทนุ (บาท) 

 

 

 

 

 

 

 

 
หมายเหตุ : 
 1. โปรดระบจุาํนวนรอ้ยละทีตอ้งการลงทนุในกองทนุปลายทาง แต่ละกองทนุเป็นจาํนวนเต็ม (โดยไม่มีทศนิยม) ทังนตีอ้งไม่ตาํกว่ารอ้ยละ  

 . ในกรณีทีระบุจาํนวนหน่วยลงทนุของกองทนุตน้ทางใดๆ มากกว่าจาํนวนหน่วยลงทนุทีมีอยู่จริง ใหถ้ือว่าผูเ้อาประกนัภยัประสงคจ์ะสบัเปลียนหน่วยลงทุนจากกองทุนตน้ทางนันเท่าทีมี

อยู่ทงัหมด 

 . กรณีทีมีค่าธรรมเนียมในการสบัเปลียนกองทนุ จะหกัจากมลูค่าทีไดร้บัจากการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทนุตน้ทาง ก่อนทาํการซือหน่วยลงทนุในกองทนุปลายทาง 

 . ในกรณีทีบริษัทไดร้บัใบคาํรอ้งก่อนเวลา .  น. บริษัทจะดาํเนินการขายคืนหน่วยลงทุนเพือสบัเปลียนออกจากกองทุนตน้ทางขา้งตน้ในวันทาํการทีบริษัทไดร้บัใบคาํรอ้งในกรณีที

บริษัทไดร้บัใบคาํรอ้งภายหลงัเวลา .  น. ใหถ้ือว่าบริษัทไดร้บัใบคาํรอ้งในวนัทาํการถดัจากวนัทีไดร้บัใบคาํรอ้ง ทงันหีากวนัทีส่งใบคาํรอ้งนนัเป็นวันหยดุของกองทุนใด บริษัทจะทาํ

การขายคืนหน่วยลงทนุของกองทนุนนั ในวนัทาํการถดัไปทีสามารถทาํรายการได ้

 . บริษัทจะดาํเนินการซือหน่วยลงทนุของกองทนุปลายทาง ณ วนัทีไดร้บัเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุของกองทนุตน้ทางครบทกุกองทนุแลว้ 

 . บริษัทขอสงวนสิทธิในการไม่รบัคาํสังสับเปลียนกองทุน หากบริษัทยังไม่ทราบหน่วยลงทุนคงเหลือทุกกองทุนทีผู้เอาประกันภัยถืออยู่จากรายการชาํระ ค่าธรรมเนียมการบริหาร

กรมธรรม ์และค่าธรรมเนียมการรกัษากรมธรรม ์(ถา้ม)๊ อย่างไรก็ดี ในกรณีทีบริษัทยงัไม่สามารถดาํเนินการตามคาํสงัทเีกียวกบักองทนุทีผูเ้อาประกนัภยัมีคาํสงัไวไ้ดอ้ย่างสมบูรณ ์ผูเ้อา

ประกนัภยัสามารถส่งคาํสงัของกองทุนทีไม่เกยีวขอ้งกบัคาํสงัทยีงัไม่เรียบรอ้ยได ้

ชือกองทุนต้นทาง 

จาํนวนหน่วย หรือ 

จาํนวนเงิน (บาท) ของ

กองทุนต้นทาง 

ชือกองทุนปลายทาง 

   

   

   

ร้อยละทจีะลงทุนในกองทุน

ปลายทาง 

(รวมกันเท่ากับร้อยละ ) 

 

 

 

รวมทังสิน  

สําคญั : การรับทราบความเสียงของการลงทุนเทียบกบัผลการประเมินระดับความเสียงทียอมรับได้ของผู้เอาประกนัภัย 
ในกรณีทรีะดับความเสียงของกองทุนทลีงทุนข้างต้นน ี“สูงกว่า” ระดับความเสียงทยีอมรับได้ของข้าพเจ้าตามผลการประเมินระดับความ เสียงทไีด้จากการทาํ
แบบประเมินระดับความเสยีงของบริษทั 

 ขา้พเจา้รบัทราบว่ากองทนุทีขา้พเจา้ไดล้งทุนนี ไม่ตรง กบัผลการประเมนิระดบัความเสียงทยีอมรบัไดข้องขา้พเจา้ทีเคยใหไ้ว ้อย่างไรก็ตาม ขา้พเจา้ตกลงยอมรบัความ

เสยีงทเีพมิขนึ โดยไดร้บัคาํแนะนาํการลงทนุ ลกัษณะของกองทนุ คาํเตือน ตลอดจนความเสียงทงัหมดทีเกยีวขอ้งกบักองทนุดงักล่าวจากผูข้ายหน่วยลงทนุแลว้ 

ในกรณีทผีู้ถือหน่วยลงทนุได้ให้ข้อมูลในแบบประเมินระดับความเสียงทียอมรับได้ว่า “ไม่สามารถยอมรับความเสียงด้านอัตราแลกเปลียนได้” (สาํหรบักองทุน
ต่างประเทศเท่านัน) 

 ขา้พเจา้ตกลงและรบัทราบความเสียงดา้นอตัราแลกเปลียนและแนวทางบริหารความเสียงอตัราแลกเปลียน (ถา้มี) ของกองทุนทีขา้พเจา้ไดล้งทนุนี รวมถึงไดร้บัทราบคาํ

เตือนจากผูข้ายหน่วยลงทนุแลว้ 

        ลายมือชอืผู้เอาประกันภัย  

บริษัท คิง ไว ประกันชวีิต จํากัด (มหาชน) 1788 อาคารสิงห์คอมเพลก็ซ์ ชนั 18 ถนนเพชรบุรีตดัใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โทรศพัท ์: 02-033-9000 ทะเบียนเลขที 0107537001081 www.manulife.co.th 
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3) การเปลียนแปลงจาํนวนเงินเอาประกันภัยหลัก หรือเบียประกันภัยหลัก (Regular Premium) 

  .  เพิมจาํนวนเงินเอาประกนัภัยหลกัจากเดิมเป็น ........................................................................................ บาท 

  .  ลดจาํนวนเงินเอาประกนัภยัหลกัจากเดิมเป็น .......................................................................................... บาท 

  .  ลดจาํนวนเบยีประกนัภยัหลกั (Regular Premium) จากเดิมเป็น .............................................................. บาท 

) การถอนเงินจากกรมธรรม ์

   ตอ้งการถอนเงินจาํนวน .............................. บาท (บริษัทจะขายคืนหน่วยลงทุนตามสดัส่วนของมลูค่าบญัชีกรมธรรมที์มีอยู่ในแต่ละกองทนุ) 

   ตอ้งการขายคืนหน่วยลงทนุบางส่วนโดยระบจุาํนวนทีตอ้งการขายคืนเป็นอตัรารอ้ยละหรือเป็นจาํนวนหน่วยลงทุนของแต่ละกองทนุ ดงัน ี

 

 

 

 

 

 
หมายเหตุ : 
 1. ผูเ้อาประกนัภยัอาจไม่ไดร้บัชาํระค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาทีกาํหนด หรืออาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนไดต้ามทีไดร้ะบไุวใ้นใบคาํรอ้ง ในกรณีทีเขา้ข่ายการหยุดรับ

คาํสงัขายคืนหน่วยลงทนุ หรือการเลอืนกาํหนดการชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุตามเงอืนไขทีบริษัทจดัการกาํหนดไวใ้นหนงัสือชีชวนของกองทนุ 

 . ในกรณีทีระบุจาํนวนหน่วยลงทนุของกองทนุใดๆ มากกว่าจาํนวนหน่วยลงทนุทีมีอยู่จริง ใหถื้อว่าผูเ้อาประกนัภยัประสงคจ์ะขายคืนหน่วยลงทนุของกองทนุนนัเท่าทมีีอยู่ทงัหมด 

 . ในขณะทีบริษัทไดร้บัใบคาํรอ้ง จาํนวนเงินขนัตาํในการถอนแต่ละครงัจะตอ้งไม่ตาํกว่า ,  บาท และมลูค่าหลงัการถอนภายหลงัหกัหนีสินตามกรมธรรม ์ (ถา้มี) จะตอ้งเหลือไม่น้อย

กว่า ,  บาท โดยคาํนวณจากราคารบัซือคืนหน่วยลงทนุ 

 . ในกรณีทบีริษัทไดร้บัใบคาํรอ้งก่อนเวลา .  น. บริษัทจะดาํเนินการขายคืนหน่วยลงทนุเพอืถอนเงินจากกรมธรรมข์า้งตน้ในวนัทาํการทีบริษัทไดร้บัใบคาํรอ้ง ในกรณีทบีริษัทไดร้บัใบ

คาํรอ้งภายหลงัเวลา .  น. ใหถ้ือว่าบริษัทไดร้บัคาํรอ้งในวนัทาํการถดัจากวนัทีไดร้บัใบคาํรอ้ง ทงันหีากวนัทีส่งใบคาํรอ้งนนัเป็นวนัหยุดของกองทุนใด บริษัทจะทาํการขายคืนหน่วย

ลงทุนของกองทนุนนัในวนัทาํการถดัไปทสีามารถทาํรายการได ้

 . ผูเ้อาประกันภัยจะไดร้บัเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายในหา้วันทาํการนับแต่วันทีบริษัทดาํเนินการขายคืนหน่วยลงทุน เวน้แต่ในกรณีทีบริษัทจัดการกองทุนรวมไดร้บัการผ่อนผัน

ระยะเวลาการคาํนวณมลูค่าทรพัยส์ินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทนุ และราคารบัซือคืนหน่วยลงทนุจากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

 . บริษัทขอสงวนสิทธิในการไม่รบัคาํสงัขายคืนหน่วยลงทุนบางส่วน หากบริษัทยังไม่ทราบหน่วยลงทุนคงเหลือทุกกองทุนทีผูเ้อาประกันภัยถืออยู่ จากรายการชาํระค่าการประกันภัย 

ค่าธรรมเนียมการบริหารกรมธรรม ์และค่าธรรมเนียมการรกัษากรมธรรม ์(ถา้มี) อย่างไรก็ดี ในกรณีทีบริษัทยงัไม่สามารถดาํเนินการตามคาํสงัทีเกียวกบักองทนุทีผูเ้อาประกนัภยัมีคาํสงั

ไวไ้ดอ้ยา่งสมบูรณ ์ผูเ้อาประกนัภยัสามารถส่งคาํสงัของกองทนุทีไม่เกยีวขอ้งกบัคาํสงัทยีงัไม่เรียบรอ้ยได ้

 

ชือกองทุน ร้อยละของหน่วยลงทุน 

  

  

  

จาํนวนหน่วย 

 

 

 

) การเวนคืนกรมธรรม ์

  การเวนคืนกรมธรรมโ์ดยขายคืนหน่วยลงทนุทงัหมดทีขา้พเจา้มีอยู่ ซงึจะทาํใหก้รมธรรมส์นิผลบงัคบัลง 

 

หมายเหตุ : ในกรณีทบีริษัทไดร้บัใบคาํรอ้งก่อนเวลา .  น. บริษัทจะดาํเนินการขายคืนหน่วยลงทุนเพือเวนคืนกรมธรรมด์งักล่าวขา้งตน้ในวนัทาํการทีบริษัทไดร้บัใบคาํ

รอ้ง ในกรณีทีบริษัทไดร้บัใบคาํรอ้งภายหลงัเวลา .  น. ใหถ้ือว่าบริษัทไดร้บัใบคาํรอ้งในวนัทาํการถัดจากวนัทีไดร้บัใบคาํรอ้ง และหากวนัทีส่งใบคาํรอ้งนันเป็นวนัหยดุ

ของกองทุนใด บริษัทจะทาํการขายคืนหน่วยลงทนุของกองทนุนนัในวนัทาํการถดัไปทีสามารถทาํรายการได ้ทงันี บริษัทขอสงวนสิทธิในการไม่รบัคาํสงัการเวนคืนกรมธรรม ์

หากบริษัทยงัไม่ทราบหน่วยลงทนุคงเหลือทุกกองทนุทผีูเ้อาประกนัภยัถืออยู่จากรายการชาํระค่าธรรมเนียมการบริหารกรมธรรม ์และค่าธรรมเนียมการรกัษากรมธรรม(์ถา้มี) 

  
คาํเตือน 

- การทาํประกนัชีวิต แบบอินเวสเมนต ์ลิงค ์มคีวามเสียง ผูเ้อาประกนัภยัอาจไดร้บัเงินคืนมากกว่าหรือนอ้ยกว่ามลูค่าเบียประกนัภยัส่วนทีจดัสรรเขา้กองทนุรวม 

- การลงทนุในหน่วยลงทนุมิใช่การฝากเงินและมีความเสียงของการลงทุน ผูเ้อาประกนัภยัอาจไดร้บัเงินลงทนุคืนมากว่าหรือนอ้ยกว่าเงนิลงทนุเริมแรก และอาจไม่ไดร้บัเงินค่า

ขายคืนหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาทีกาํหนด หรืออาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนไดต้ามทีไดม้ีคาํสงัไวแ้ละผูเ้อาประกันภัยควรซือขายหน่วยลงทุนกับบุคคลทีไดร้บั

ความเห็นชอบ 

บริษัทขอสงวนสิทธิในการดําเนินการตามใบคาํร้องนี หากการขอดําเนินการดังกล่าวขัดหรือไม่เป็นไปตามกฎเกณฑ์ทีบริษัทกําหนดในเรืองนันๆ 

 

เขียนที ________________________________________ วนัที ________________________________________ 

 

ลงชือ _________________________________________ ลงชอื _______________________________________  โทรศพัท.์........................................... 

       (________________________________________)          (______________________________________) 

            พยาน                      ผูเ้อาประกนัภยั 

ลงชือ _________________________________________ ลงชอื _______________________________________  โทรศพัท.์........................................... 

       (________________________________________)          (______________________________________) 

            ผูใ้หบ้ริการกบัผูล้งทนุทีไดร้บัความเห็นชอบ            ผูแ้ทนโดยชอบธรรม / เจา้ของกรมธรรมป์ระกนัภยั 

 
สาํหรบัเจ้าหน้าท ี วันทไีด้รับใบคาํร้อง ____________________________ เวลา _______________________________________________________ 

   วันททีาํคาํสงั _________________________________ ผู้ดาํเนินการ _________________________________________________ 
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