
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) การช าระเบีย้ประกันภัย 
  1.1 ช ำระเบีย้ประกนัภยัหลกัและสญัญำเพิม่เติม (Renewal Premium)    จ ำนวน..................................................บำท 
  1.2 ช ำระเบีย้ประกนัภยัเพิม่เติมพเิศษ (Top-up Premium)     จ ำนวน..................................................บำท 
 โปรดระบสุดัสว่นของกำรลงทนุท่ีต้องกำรเป็นอตัรำสว่นร้อยละในตำรำงเป็นจ ำนวนเต็ม ทัง้นีต้้องไม่ต ่ากว่าร้อยละ 10 
  
 
 
 
 
 
หมายเหตุ : 
 1. กำรเพ่ิมเบีย้ประกนัภยัเพ่ิมเติมพิเศษสำมำรถด ำเนินกำรได้ในขณะท่ีกรมธรรม์ไมอ่ยูใ่นระหวำ่งกำรหยดุพกัช ำระเบีย้ประกนัภยั และได้มีกำรช ำระเบีย้ประกนัภยัหลักครบจ ำนวนงวดโดย

นับจำกวนัท่ีของกรมธรรม์จนถงึวนัท่ีช ำระเบีย้ประกนัภยัหลัก 
 2. ในกรณีท่ีบริษัทได้รับเบีย้ประกนัภยักอ่นเวลำ 10.00 น. บริษัทจะน ำเบีย้ประกนัภยัเพ่ือน ำไปลงทุนไปซือ้กองทุนต้นทำงท่ีระบุไว้ ภำยในวนัท ำกำรท่ี 3 (T*+3) 
 3. เบีย้ประกนัภยัเพ่ิมเติมพิเศษ จะต้องไมต่ ่ำกวำ่ 5,000 บำท และในแตล่ะปีต้องไมเ่กิน 10 เท่ำของเบีย้ประกนัภยัหลักรำยปี/เบีย้ประกนัภยัช ำระครัง้เดียว 
 T* หมำยถงึ วนัท่ีบริษัทได้รับคำ่เบีย้ประกนัภยัครบเต็มจ ำนวน และเอกสำรครบถ้วน ภำยในเวลำ 10.00 น. ในกรณีท่ีเกิน 10.00 น. ให้ถือว่ำ T คือวันท ำกำรถัดไป ทัง้นี ้หำกวันท่ีจะซือ้
หน่วยลงทุนเป็นวนัหยดุของกองทุนใด บริษัทจะท ำกำรซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนนัน้ในวนัท ำกำรถดัไปท่ีสำมำรถท ำรำยกำรได้ 

ค าร้องขอด าเนินการเปล่ียนแปลงเกี่ยวกับการประกันชีวิต แบบอินเวสเมนต์ ลิงค์ 
ช่ือตวัแทน...........................................รหสัตวัแทน...................................เลขท่ีทะเบียนของผู้ติดต่อกบัผู้ลงทนุ.................................. 
โทรศพัท์............................................... 
กรมธรรม์ประกนัภยัเลขท่ี............................................ ผู้เอำประกันภยั............................................................................................. 
ข้ำพเจ้ำมีควำมประสงค์ขอให้บริษัทด ำเนนิกำรเก่ียวกบักำรประกันชีวติ แบบอินเวสเมนต์ ลงิค์ ดงัต่อไปนี  ้

กองทุนส าหรับเบีย้ประกันภัยหลัก 
(ส าหรับ ข้อ 1.1) 

ร้อยละ 
กองทุนส าหรับเบีย้ประกันภัยเพิ่มเตมิพเิศษ 
(ไม่ต ่ากว่า 5,000 บาท) / (ส าหรับ ข้อ 1.2) 

ร้อยละ 

    

    

    

2) การสับเปล่ียนกองทุน   จ ำนวนหน่วยลงทนุ (หนว่ย)  หรือ   จ ำนวนเงินลงทนุ (บำท) 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ : 
 1. โปรดระบุจ ำนวนร้อยละท่ีต้องกำรลงทุนในกองทุนปลำยทำง แตล่ะกองทุนเป็นจ ำนวนเต็ม (โดยไมม่ีทศนิยม) ทัง้นีต้้องไมต่ ่ำกวำ่ร้อยละ 10  
 2. ในกรณีท่ีระบุจ ำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทำงใดๆ มำกกวำ่จ ำนวนหน่วยลงทุนท่ีมีอยูจ่ริง ให้ถือวำ่ผู้ เอำประกนัภยัประสงค์จะสับเปล่ียนหน่วยลงทุนจำกกองทุนต้นทำงนัน้เท่ำท่ีมี

อยูท่ัง้หมด 
 3. กรณีท่ีมีคำ่ธรรมเนียมในกำรสับเปล่ียนกองทุน จะหักจำกมลูคำ่ท่ีได้รับจำกกำรขำยคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทำง กอ่นท ำกำรซือ้หน่วยลงทุนในกองทุนปลำยทำง 
 4. ในกรณีท่ีบริษัทได้รับใบค ำร้องกอ่นเวลำ 10.00 น. บริษัทจะด ำเนินกำรขำยคืนหน่วยลงทุนเพ่ือสับเปล่ียนออกจำกกองทุนต้นทำงข้ำงต้นในวันท ำกำรท่ีบริษัทได้รับใบค ำร้องในกรณีท่ี

บริษัทได้รับใบค ำร้องภำยหลังเวลำ 10.00 น. ให้ถือวำ่บริษัทได้รับใบค ำร้องในวนัท ำกำรถดัจำกวนัท่ีได้รับใบค ำร้อง ทัง้นีห้ำกวนัท่ีส่งใบค ำร้องนัน้เป็นวนัหยดุของกองทุนใด บริษัทจะท ำ
กำรขำยคืนหน่วยลงทุนของกองทุนนัน้ ในวนัท ำกำรถดัไปท่ีสำมำรถท ำรำยกำรได้ 

 5. บริษัทจะด ำเนินกำรซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนปลำยทำง ณ วนัท่ีได้รับเงินคำ่ขำยคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทำงครบทุกกองทุนแล้ว  
 6. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในกำรไมรั่บค ำสั่งสับเปล่ียนกองทุน หำกบริษัทยังไม่ทรำบหน่วยลงทุนคงเหลือทุกกองทุนท่ีผู้ เอำประกันภัยถืออยู่จำกรำยกำรช ำระ ค่ำธรรมเนียมกำรบริหำร

กรมธรรม์ และคำ่ธรรมเนียมกำรรักษำกรมธรรม์ (ถ้ำม๊) อยำ่งไรก็ดี ในกรณีท่ีบริษัทยงัไมส่ำมำรถด ำเนินกำรตำมค ำสั่งท่ีเก่ียวกบักองทุนท่ีผู้ เอำประกนัภยัมีค ำสั่งไว้ได้อยำ่งสมบูรณ์ ผู้ เอำ
ประกนัภยัสำมำรถส่งค ำสั่งของกองทุนท่ีไมเ่ก่ียวข้องกบัค ำสั่งท่ียงัไมเ่รียบร้อยได้ 

ช่ือกองทุนต้นทาง 
จ านวนหน่วย หรือ 

จ านวนเงิน (บาท) ของ
กองทุนต้นทาง 

ช่ือกองทุนปลายทาง 

   

   

   

ร้อยละที่จะลงทุนในกองทุน
ปลายทาง 

(รวมกันเท่ากับร้อยละ 100) 

 

 

 

รวมทัง้สิน้  

ส ำคัญ : กำรรับทรำบควำมเส่ียงของกำรลงทุนเทียบกับผลกำรประเมินระดับควำมเส่ียงท่ียอมรับได้ของผู้เอำประกันภัย 
ในกรณีที่ระดับความเส่ียงของกองทุนที่ลงทุนข้างต้นนี ้“สูงกว่ำ” ระดับความเส่ียงที่ยอมรับได้ของข้าพเจ้าตามผลการประเมินระดับความ เส่ียงที่ได้จากการท า
แบบประเมินระดับความเส่ียงของบริษัท 
 ข้ำพเจ้ำรับทรำบวำ่กองทนุท่ีข้ำพเจ้ำได้ลงทนุนี ้ไม่ตรง กบัผลกำรประเมินระดบัควำมเส่ียงท่ียอมรับได้ของข้ำพเจ้ำท่ีเคยให้ไว้ อย่ำงไรก็ตำม ข้ำพเจ้ำตกลงยอมรับควำม

เส่ียงท่ีเพิม่ขึน้ โดยได้รับค ำแนะน ำกำรลงทนุ ลกัษณะของกองทนุ ค ำเตือน ตลอดจนควำมเส่ียงทัง้หมดท่ีเก่ียวข้องกบักองทนุดงักลำ่วจำกผู้ ขำยหนว่ยลงทนุแล้ว 
ในกรณีที่ ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ให้ข้อมูลในแบบประเมินระดับความเส่ียงที่ยอมรับได้ว่า “ไม่สำมำรถยอมรับควำมเส่ียงด้ำนอัตรำแลกเปล่ียนได้” (ส าหรับกองทุน
ต่างประเทศเท่านัน้) 
 ข้ำพเจ้ำตกลงและรับทรำบควำมเส่ียงด้ำนอตัรำแลกเปล่ียนและแนวทำงบริหำรควำมเส่ียงอตัรำแลกเปล่ียน (ถ้ำมี) ของกองทนุท่ีข้ำพเจ้ำได้ลงทุนนี ้รวมถึงได้รับทรำบค ำ
เตือนจำกผู้ขำยหนว่ยลงทนุแล้ว 
        ลายมือช่ือผู้เอาประกันภัย  

บริษัท แมนูไลฟ์ ประกนัชีวติ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 1788 อาคารสิงห์คอมเพล็กซ์ ชั้น 18 ถนนเพชรบุรีตดัใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โทรศพัท ์: 02-033-9000 ทะเบียนเลขที ่0107537001081 
www.manulife.co.th 
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3) การเปลี่ยนแปลงจ านวนเงินเอาประกันภัยหลัก หรือเบีย้ประกันภัยหลัก (Regular Premium) 
  3.1 เพิม่จ ำนวนเงินเอำประกนัภยัหลกัจำกเดิมเป็น ........................................................................................ บำท 
  3.2 ลดจ ำนวนเงินเอำประกนัภยัหลกัจำกเดิมเป็น .......................................................................................... บำท 
  3.3 ลดจ ำนวนเบีย้ประกนัภยัหลกั (Regular Premium) จำกเดิมเป็น .............................................................. บำท 
  4) การถอนเงินจากกรมธรรม์ 
   ต้องกำรถอนเงินจ ำนวน .............................. บำท (บริษัทจะขำยคืนหนว่ยลงทนุตำมสดัสว่นของมูลค่ำบญัชีกรมธรรม์ท่ีมีอยู่ในแต่ละกองทนุ) 
   ต้องกำรขำยคืนหนว่ยลงทนุบำงสว่นโดยระบจุ ำนวนท่ีต้องกำรขำยคืนเป็นอตัรำร้อยละหรือเป็นจ ำนวนหนว่ยลงทนุของแต่ละกองทนุ ดงันี  ้
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ : 
 1. ผู้ เอำประกนัภยัอำจไมไ่ด้รับช ำระคำ่ขำยคืนหน่วยลงทุนภำยในระยะเวลำท่ีก ำหนด หรืออำจไมส่ำมำรถขำยคืนหน่วยลงทุนได้ตำมท่ีได้ระบุไว้ในใบค ำร้อง ในกรณีท่ีเข้ำข่ำยกำรหยุด รับ

ค ำสั่งขำยคืนหน่วยลงทุน หรือกำรเล่ือนก ำหนดกำรช ำระเงินคำ่ขำยคืนหน่วยลงทุนตำมเง่ือนไขท่ีบริษัทจัดกำรก ำหนดไว้ในหนังสือชีช้วนของกองทุน 
 2. ในกรณีท่ีระบุจ ำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนใดๆ มำกกวำ่จ ำนวนหน่วยลงทุนท่ีมีอยูจ่ริง ให้ถือวำ่ผู้ เอำประกนัภยัประสงค์จะขำยคืนหน่วยลงทุนของกองทุนนัน้เท่ำท่ีมีอยูท่ัง้หมด 
 3. ในขณะท่ีบริษัทได้รับใบค ำร้อง จ ำนวนเงินขัน้ต ่ำในกำรถอนแตล่ะครัง้จะต้องไมต่ ่ำกวำ่ 2,000 บำท และมลูคำ่หลังกำรถอนภำยหลังหักหนีสิ้นตำมกรมธรรม์ (ถ้ำมี) จะต้องเหลือไม่น้อย

กวำ่ 8,000 บำท โดยค ำนวณจำกรำคำรับซือ้คืนหน่วยลงทุน 
 4. ในกรณีท่ีบริษัทได้รับใบค ำร้องกอ่นเวลำ 10.00 น. บริษัทจะด ำเนินกำรขำยคืนหนว่ยลงทุนเพ่ือถอนเงินจำกกรมธรรม์ข้ำงต้นในวนัท ำกำรท่ีบริษัทได้รับใบค ำร้อง ในกรณีท่ีบริษัทได้รับใบ

ค ำร้องภำยหลังเวลำ 10.00 น. ให้ถือวำ่บริษัทได้รับค ำร้องในวนัท ำกำรถดัจำกวนัท่ีได้รับใบค ำร้อง ทัง้นีห้ำกวนัท่ีส่งใบค ำร้องนัน้เป็นวนัหยดุของกองทุนใด บริษัทจะท ำกำรขำยคืนหน่วย
ลงทุนของกองทุนนัน้ในวนัท ำกำรถดัไปท่ีสำมำรถท ำรำยกำรได้ 

 5. ผู้ เอำประกนัภยัจะได้รับเงินคำ่ขำยคืนหน่วยลงทุนภำยในห้ำวนัท ำกำรนับแต่วันท่ีบริษัทด ำเนินกำรขำยคืนหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีท่ีบริษัทจัดกำรกองทุนรวมได้รับกำรผ่อนผัน
ระยะเวลำกำรค ำนวณมลูคำ่ทรัพย์สินสุทธิ มลูคำ่หน่วยลงทุน รำคำขำยหน่วยลงทุน และรำคำรับซือ้คืนหน่วยลงทุนจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 

 6. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในกำรไมรั่บค ำสั่งขำยคืนหน่วยลงทุนบำงส่วน หำกบริษัทยงัไมท่รำบหน่วยลงทุนคงเหลือทุกกองทุนท่ีผู้ เอำประกันภัยถืออยู่ จำกรำยกำรช ำระค่ำกำรประกันภัย 
คำ่ธรรมเนียมกำรบริหำรกรมธรรม์ และคำ่ธรรมเนียมกำรรักษำกรมธรรม์ (ถ้ำมี) อยำ่งไรก็ดี ในกรณีท่ีบริษัทยงัไมส่ำมำรถด ำเนินกำรตำมค ำสั่ งท่ีเก่ียวกบักองทุนท่ีผู้ เอำประกนัภยัมีค ำสั่ง
ไว้ได้อยำ่งสมบูรณ์ ผู้ เอำประกนัภยัสำมำรถส่งค ำสั่งของกองทุนท่ีไมเ่ก่ียวข้องกบัค ำสั่งท่ียงัไมเ่รียบร้อยได้ 

 

ช่ือกองทุน ร้อยละของหน่วยลงทุน 

  

  

  

จ านวนหน่วย 

 

 

 

5) การเวนคืนกรมธรรม์ 
  กำรเวนคืนกรมธรรม์โดยขำยคืนหนว่ยลงทนุทัง้หมดท่ีข้ำพเจ้ำมีอยู่ ซึง่จะท ำให้กรมธรรม์สิน้ผลบงัคบัลง 
 
หมายเหตุ : ในกรณีท่ีบริษัทได้รับใบค ำร้องก่อนเวลำ 10.00 น. บริษัทจะด ำเนนิกำรขำยคืนหนว่ยลงทนุเพ่ือเวนคืนกรมธรรม์ดังกล่ำวข้ำงต้นในวนัท ำกำรท่ีบริษัทได้รับใบค ำ
ร้อง ในกรณีท่ีบริษัทได้รับใบค ำร้องภำยหลงัเวลำ 10.00 น. ให้ถือวำ่บริษัทได้รับใบค ำร้องในวนัท ำกำรถัดจำกวนัท่ีได้รับใบค ำร้อง และหำกวนัท่ีส่งใบค ำร้องนัน้เป็นวนัหยุด
ของกองทนุใด บริษัทจะท ำกำรขำยคืนหนว่ยลงทนุของกองทนุนัน้ในวนัท ำกำรถดัไปท่ีสำมำรถท ำรำยกำรได้ ทัง้นี ้บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในกำรไม่รับค ำสัง่กำรเวนคืนกรมธรรม์ 
หำกบริษัทยงัไม่ทรำบหนว่ยลงทนุคงเหลือทกุกองทนุท่ีผู้เอำประกนัภยัถืออยู่จำกรำยกำรช ำระค่ำธรรมเนียมกำรบริหำรกรมธรรม์ และค่ำธรรมเนียมกำรรักษำกรมธรรม์(ถ้ำมี) 
  
ค าเตือน 
- กำรท ำประกนัชีวติ แบบอินเวสเมนต์ ลงิค์ มีควำมเส่ียง ผู้เอำประกนัภยัอำจได้รับเงินคืนมำกกวำ่หรือน้อยกวำ่มูลค่ำเบีย้ประกนัภยัสว่นท่ีจดัสรรเข้ำกองทนุรวม 
- กำรลงทนุในหนว่ยลงทนุมิใช่กำรฝำกเงินและมีควำมเส่ียงของกำรลงทนุ ผู้เอำประกนัภยัอำจได้รับเงินลงทนุคืนมำกวำ่หรือน้อยกวำ่เงินลงทนุเร่ิมแรก และอำจไม่ได้รับเงินค่ำ
ขำยคืนหนว่ยลงทนุภำยในระยะเวลำท่ีก ำหนด หรืออำจไม่สำมำรถขำยคืนหน่วยลงทุนได้ตำมท่ีได้มีค ำสัง่ไว้และผู้ เอำประกันภัยควรซือ้ขำยหน่วยลงทุนกับบุคคลท่ีได้รับ
ควำมเหน็ชอบ 

บริษัทขอสงวนสทิธิ์ในกำรด ำเนินกำรตำมใบค ำร้องน้ี หำกกำรขอด ำเนินกำรดังกล่ำวขัดหรือไม่เป็นไปตำมกฎเกณฑ์ท่ีบริษัทก ำหนดในเร่ืองน้ันๆ 
 
เขียนท่ี ________________________________________ วนัท่ี ________________________________________ 
 
ลงช่ือ _________________________________________ ลงช่ือ _______________________________________  โทรศพัท์............................................ 
       (________________________________________)          (______________________________________) 
            พยำน                      ผู้เอำประกนัภยั 
ลงช่ือ _________________________________________ ลงช่ือ _______________________________________  โทรศพัท์............................................ 
       (________________________________________)          (______________________________________) 
            ผู้ให้บริกำรกบัผู้ลงทนุท่ีได้รับควำมเหน็ชอบ            ผู้แทนโดยชอบธรรม / เจ้ำของกรมธรรม์ประกนัภยั 
 
ส าหรับเจ้าหน้าที่   วันท่ีได้รับใบค าร้อง ____________________________ เวลา _______________________________________________________ 
   วันท่ีท าค าส่ัง _________________________________ ผู้ด าเนินการ _________________________________________________ 
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