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แบบฟอรมแจงการลงทุน สำหรับ

กรมธรรมประกันชีวิตแบบควบการลงทุน

กรมธรรมประกันภัยเลขที่ 

ช�อ-สกุล ผูเอาประกันภัย 

เลขประจำตัวประชาชน

ช�อ-สกุล ผูชำระเบี้ยฯ

เลขประจำตัวประชาชน

โทรศัพท

ช�อ-สกุล ผู ใหบริการ

รหัสผู ใหบริการ

รหัสผูติดตอกับผูลงทุนที่ไดรับความเห็นชอบ

หน�วย/ภาค                            สาขา

โทรศัพท

ขาพเจามีความประสงคขอใหบริษัท กรุงไทย-แอกซา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ดำเนินการตามใบคำขอแจงการลงทุนฉบับนี้ สำหรับกรมธรรม

ประกันภัยที่ระบุขางตน ตามความประสงคของขาพเจา ดังตอไปนี้

       การชำระเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมพิเศษ (Top-Up Premium)

       การจัดสรรสัดสวนหน�วยลงทุน (Fund Allocation Instruction)

       การสับเปลี่ยนกองทุน (Fund Switching)

       การถอนเงินบางสวนจากกรมธรรม (Fund Partial Withdrawal)

       การเวนคืนกรมธรรม (Full Surrender)

การชำระเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมพิเศษจะสามารถกระทำได ต้ังแตปกรมธรรมที่ 2 เปนตนไป

     ขาพเจามีความประสงคชำระเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมพิเศษ เพ�อซื้อหน�วยลงทุนเพิ่มเติม

     ตองการใหบริษัทนำเบี้ยประกันภัยจำนวนดังกลาว (หลังหักคาธรรมเนียม) ไปซื้อหน�วยลงทุนเพิ่มเติม

     ตามการจัดสรรสัดสวนการลงทุนที่ไดระบุไว ในใบคำขอเอาประกันภัย หรือที่ไดแจงเปลี่ยนแปลงลาสุด

     ตองการกำหนดการจัดสรรการลงทุนเปนการเฉพาะ สำหรับการชำระเบี้ยประกันภัยครั้งนี้ เทานั้น ดังนี้ 

     ** เม�อรวมการจัดสรรสัดสวนการลงทุนแลวจะตองเทากับรอยละ 100 และจำนวนรอยละของแตละกองทุน

     ตองไมต่ำกวารอยละ 5 **

บริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมดำเนินการตามคำส่ังซ้ือ/สับเปล่ียนเขาสำหรับกองทุนใดตามแบบฟอรมแจงการลงทุน สำหรับกรมธรรมประกันภัย

แบบควบการลงทุน โดยบริษัทจะแจงใหผูเอาประกันภัยทราบ หากระดับความเสี่ยงของกองทุนนั้นสูงกวาระดับความเสี่ยงที่คำนวณได

จากการประมวลขอมูลระดับความเสี่ยงในการลงทุนของผูเอาประกันภัยตามแบบประเมินน้ี หรือตามแบบประเมินลาสุดของ

ผูเอาประกันภัยท่ีอาจมีการจัดทำข้ึนในอนาคต และบริษัทจะดำเนินการคืนเบี้ยประกันภัย (ถามี) ใหภายในหาวันทำการ (ยกเวน กรณี

ที่ผูเอาประกันภัยไดยืนยันการยอมรับความเสี่ยงดังกลาวในสวนที่ 6 ของแบบฟอรมนี้หรือยกเวนกรณีที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงใน

อนาคตตามที่บริษัทเห็นสมควรภายใตกฏเกณฑของหน�วยงานภาครัฐที่เกี่ยวของ ซ่ึงอาจมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต) **

1. จำนวนเงินขั้นต่ำ ในการชำระเบี้ยประกันภัย

 เพิ่มเติมพิเศษแตละครั้งจะตองไมต่ำกวาที่

 บริษัทกำหนดไว 5,000 บาท

2. จำนวนเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมพิเศษที่ชำระ

 ไดสูงสุดตอครั้ง คือ 10 เทาของเบี้ยประกันภัย

 ชำระครั้งเดียวและเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมพิเศษ  

 รวมทั้งหมดไมเกิน 200 ลานบาทตอกรมธรรม

3. บริษัทจะนับวันที่ T เม�อไดรับแบบฟอรม  

 การลงทุน และเอกสารประกอบครบถวน

 พรอมเงินคาเบี้ยประกันภัยกอนเวลา 14.00 น.

 กรณีหลัง 14.00 น. ใหถือวาวันที่ T คือวัน

 ทำการถัดไป

4. บริษัทจะทำการซื้อหน�วยลงทุน ตามคำสั่ง  

 ที่ระบุในแบบฟอรม ภายในวันทำการถัดไป  

 (T+1)

5. T คือวันที่บริษัทไดรับเงินคาเบี้ยประกันภัย

 และเอกสารครบถวน (กรณีรับชำระเปนเช็ค  

 ใหถือวา T เปนวันที่บริษัทไดรับการยืนยันผล

 การเคลียริ่งจากธนาคารวาเช็คฉบับดังกลาว

 ขึ้นเงินได)

6. หากวันที่จะซื้อหน�วยลงทุนเปนวันหยุดทำการ

 กองทุนใดบริษัทจะทำการซื้อหน�วยลงทุนของ

 กองทุนดังกลาวในวันทำการถัดไป

หมายเหตุ

เอกสารประกอบการดำเนินการ

สวนที่ 1 การชำระเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมพิเศษ (Top-Up Premium)

**

1/4

ลำดับ ช�อกองทุน
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1. สำเนาบัตรประชาชนของผูเอาประกันภัย

 พรอมลงลายมือช�อรับรองสำเนาถูกตอง

2. แบบประเมินระดับความเสี่ยงในการลงทุน

ตามจำนวนเงิน      บาท      
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เอกสารประกอบการดำเนินการ

1. สำเนาบัตรประชาชนของผูเอาประกันภัย

 พรอมลงลายมือช�อรับรองสำเนาถูกตอง

เอกสารประกอบการดำเนินการ

1. สำเนาบัตรประชาชนของผูเอาประกันภัย

 พรอมลงลายมือช�อรับรองสำเนาถูกตอง

2. แบบประเมินระดับความเสี่ยงในการลงทุน

ช�อกองทุน จำนวนหน�วยลงทุน รอยละ
ขาย

ทั้งหมด

จำนวนรอยละที่ตองการจัดสรรสัดสวนของ

แตละกองทุนตองไมต่ำกวารอยละ 5 

เม�อรวมการจัดสรรสัดสวนการลงทุนทุกกอง

ทุนแลวจะตองเทากับรอยละ 100

1.

2.

สวนที่ 3 การสับเปลี่ยนกองทุน (Fund Switching)

หมายเหตุ

1. จำนวนรอยละที่ตองการสับเปลี่ยนเขาของ

 แตละกองทุนปลายทาง ตองไมต่ำกวารอยละ 5

2. จำนวนเงินขั้นต่ำในการสับเปลี่ยนออกจาก

 กองทุนตนทางจะตองไมต่ำกวา 1,000 บาท  

 โดยคำนวนจากราคารับซื้อคืนหน�วยลงทุน 

 ในวันที่บริษัทสงคำขอสับเปลี่ยนกองทุน

3. บริษัทจะนับวันที่ T เม�อไดรับแบบฟอรม  

 การลงทุน และเอกสารประกอบครบถวน

 กอนเวลา 14.00 น. กรณีหลัง 14.00 น.  

 ใหถือวาวันที่ T คือวันทำการถัดไป

4. บริษัทจะทำการขายคืนหน�วยลงทุนตามคำสั่ง

 ที่ระบุในแบบฟอรมภายในวันทำการถัดไป (T+1)

5. บริษัทจะดำเนินการซื้อหน�วยลงทุนของกองทุน

 ปลายทางภายในวันทำการถัดไปที่ บริษัทไดรับ

 เงินคาขายคืนหน�วยลงทุนของกองทุนตนทาง

 ครบทุกกองทุนแลว

6. หากบริษัทยังไมทราบหน�วยลงทุนคงเหลือ

 จากการขายคืนหน�วยลงทุนอัตโนมัติ  

 เพ�อชำระคาธรรมเนียมกรมธรรม หรือ

 รายการที่เกิดจากคำสั่งสับเปลี่ยนหน�วยลงทุน

 การเพิ่มและการลดจำนวนหน�วยลงทุนที่ยัง

 ดำเนินการไมเสร็จสิ้น บริษัทจะดำเนินการ

 ถอนเงินจากกรมธรรมในวันทำการถัดไปที่

 บริษัทไดรับการยืนยันจำนวนหน�วยลงทุน

 ทั้งหมดของผูเอาประกันภัยแลว

หมายเหตุ

บริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมดำเนินการตามคำส่ังซ้ือ/สับเปล่ียนเขาสำหรับกองทุนใดตามแบบฟอรมแจงการลงทุน สำหรับกรมธรรมประกันภัย

แบบควบการลงทุน โดยบริษัทจะแจงใหผูเอาประกันภัยทราบ หากระดับความเสี่ยงของกองทุนนั้นสูงกวาระดับความเสี่ยงที่คำนวณได

จากการประมวลขอมูลระดับความเสี่ยงในการลงทุนของผูเอาประกันภัยตามแบบประเมินน้ี หรือตามแบบประเมินลาสุดของ

ผูเอาประกันภัยท่ีอาจมีการจัดทำข้ึนในอนาคต และบริษัทจะดำเนินการคืนเบี้ยประกันภัย (ถามี) ใหภายในหาวันทำการ (ยกเวน กรณี

ที่ผูเอาประกันภัยไดยืนยันการยอมรับความเสี่ยงดังกลาวในสวนที่ 6 ของแบบฟอรมนี้หรือยกเวนกรณีที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงใน

อนาคตตามที่บริษัทเห็นสมควรภายใตกฏเกณฑของหน�วยงานภาครัฐที่เกี่ยวของ ซ่ึงอาจมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต) **

     ขาพเจาตองการเปลี่ยนแปลงการจัดสรรการลงทุน ของการชำระเบี้ยประกันภัยทุกประเภทในครั้งตอๆ ไปดังนี้

     ขาพเจาตองการขายคืนหน�วยลงทุนภายใตกรมธรรมนี้ เพ�อนำไปซื้อหน�วยลงทุนของกองทุนอ�นดังนี้

สวนที่ 2 การจัดสรรสัดสวนหน�วยลงทุน (Fund Allocation Instruction)

ลำดับ ช�อกองทุน

รวมทั้งสิ้น

รอยละ
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ลำดับ ช�อกองทุน รอยละ
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ลำดับ ช�อกองทุน

รวมทั้งสิ้น
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ลำดับ ช�อกองทุน รอยละ

100
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ก. ขายคืนหน�วยลงทุนจากกองทุนตนทาง

** โปรดระบุช�อเต็มของกองทุนที่ตองการขายคืน จำนวนหน�วยลงทุน อัตรารอยละของหน�วยลงทุนในกองทุนนั้น

   เปนจำนวนเต็ม หรือเลือกชองขายทั้งหมดในกรณีที่ตองการขายคืนหน�วยลงทุนกองนั้นทั้งหมด

ข. ซื้อหน�วยลงทุนของกองทุนปลายทาง

** โปรดระบุช�อเต็มของกองทุนที่ตองการซื้อ เปนอัตรารอยละของมูลคาเงินที่สับเปลี่ยนมา

**



ขาพเจาตองการเวนคืนกรมธรรมสำหรับกรมธรรมประกันชีวิตแบบควบการลงทุน

      ประสงคโอนเขาบัญชีธนาคาร (โปรดแนบสำเนาบัญชีธนาคารหนาแรก)

ธนาคาร                                                 เลขที่

ช�อบัญชี

     ขาพเจาตองการถอนเงินจากกรมธรรม โดยขายคืนหน�วยลงทุนบางสวนของกองทุนตามที่ระบุดังนี้

     ** โปรดระบุช�อเต็มของกองทุนที่ตองการขายคืน จำนวนหน�วยลงทุน อัตรารอยละของหน�วยลงทุนในกองทุนนั้น

        เปนจำนวนเต็ม หรือเลือกชองขายทั้งหมดในกรณีที่ตองการขายคืนหน�วยลงทุนกองนั้นทั้งหมด

     ขาพเจาตองการถอนเงินจากกรมธรรม จำนวนเงิน                        บาท

 โดยขายคืนหน�วยลงทุนตามการจัดสรรสัดสวนการลงทุนที่ไดระบุไว ในใบคำขอเอาประกันภัย หรือที่ไดแจง

 เปลี่ยนแปลงลาสุด 

หมายเหตุ สำหรับการถอนเงินบางสวนจากกรมธรรมและการเวนคืนกรมธรรม

สวนที่ 5 การเวนคืนกรมธรรม (Full Surrender)

สวนที่ 4 การถอนเงินบางสวนจากกรมธรรม (Fund Partial Withdrawal)

ช�อกองทุน จำนวนหน�วยลงทุน
ขาย

ทั้งหมด

เง�อนไขและการถอนเงินจากกรมธรรม

จำนวนเงินที่จะไดรับจากการถอนจะเทากับ

มูลคารับซื้อคืนหน�วยลงทุน ณ วันที่บริษัท

ดำเนินการขายคืนหน�วยลงทุนคูณดวย

จำนวนหน�วยลงทุนที่ถอนและหักดวย

คาธรรมเนียมการถอนเงิน (Surrender 

Charge) ตามที่กำหนดไว ในตารางคา

ธรรมเนียมกรมธรรม

1.

เง�อนไขและการเวนคืนกรมธรรม

1. บริษัทจะนับวันที่ T เม�อไดรับแบบฟอรมการลงทุน และเอกสารประกอบครบถวน กอนเวลา 14.00 น. กรณีหลัง 14.00 น. ใหถือวาวันที่ T

 คือวันทำการถัดไป

2. บริษัทจะทำการขายคืนหน�วยลงทุนตามคำสั่งที่ระบุในแบบฟอรมภายในวันทำการถัดไป (T+1)

3. ผูเอาประกันภัยจะไดรับเงินคาขายคืนหน�วยลงทุนภายในหาวันทำการนับตั้งแตวันที่บริษัทดำเนินการขายคืนหน�วยลงทุน เวนแต

 ในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมไดรับผอนผันระยะเวลาการคำนวณมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหน�วยลงทุน ราคาขายหน�วยลงทุน 

 และราคารับซื้อคืนหน�วยลงทุนจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

4. หากบริษัทยังไมทราบหน�วยลงทุนคงเหลือจากการขายคืนหน�วยลงทุนอัตโนมัติ เพ�อชำระคาธรรมเนียมกรมธรรม หรือรายการที่เกิด

 จากคำสั่งสับเปลี่ยนหน�วยลงทุน การเพิ่มและการลดจำนวนหน�วยลงทุนที่ยังดำเนินการไมเสร็จสิ้น บริษัทจะดำเนินการถอนเงินจาก

 กรมธรรมในวันทำการถัดไปที่บริษัทไดรับการยืนยันจำนวนหน�วยลงทุนทั้งหมดของผูเอาประกันภัยแลว

5. ผูเอาประกันภัยอาจไมไดรับชำระคาขายคืนหน�วยลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนด หรืออาจไมสามารถขายคืนหน�วยลงทุนไดตามที่ระบุ

 ไว ในใบคำขอฯ ในกรณีเขาขายการหยุดรับคำสั่งขายคืนหน�วยลงทุน หรือการเลือกกำหนดการชำระเงินคาขายคืนหน�วยลงทุนตาม

 เง�อนไขที่บริษัทจัดการกำหนดไว ในหนังสือชี้ชวนของกองทุน

      ประสงคโอนเขาบัญชีธนาคาร (โปรดแนบสำเนาบัญชีธนาคารหนาแรก)

ธนาคาร                                                 เลขที่

ช�อบัญชี

เอกสารประกอบการดำเนินการ

คำแนะนำ

1. สำเนาบัตรประชาชนของผูเอาประกันภัย

 พรอมลงลายมือช�อรับรองสำเนาถูกตอง

1. จำนวนเวนคืนที่จะไดรับคืนนั้น จะเปนจำนวน

 เงินที่นอยกวาเบี้ยประกันภัยที่จายไปแลว 

 โดยเฉพาะในปแรกๆ ของการทำประกันชีวิต

2. การซื้อกรมธรรมประกันภัยฉบับใหมจะทำให

 ผูเอาประกันภัย ตองจายเบี้ยประกันภัยที่สูงขึ้น

 เน�องจากมีอายุมากขึ้น

3. ผูเอาประกันภัยจะเสียโอกาสในการไดรับ

 ความคุมครอง รวมทั้งสิทธิตางๆ ตามกรมธรรม

 ประกันภัยฉบับเดิมอยางตอเน�อง

4. ในการทำสัญญาประกันชีวิตฉบับใหมผูเอา

 ประกันภัย มีหนาที่ตองเปดเผยและแถลง

 ขอความจริงตอบริษัทประกันภัยรายใหม

 โดยบริษัทอาจใชสิทธิ์โตแยงหรือคัดคาน

 ความไมสมบูรณของสัญญาประกันภัยได

 ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว ในกรมธรรม

 ประกันชีวิตฉบับใหม ในกรณีสัญญาเพิ่มเติม

 ประกันสุขภาพฉบับใหม เง�อนไขเกี่ยวกับ

 ระยะเวลารอคอยและสภาพที่เปนมากอน

 การเอาประกันภัย จะตองเริ่มนับใหม

เอกสารประกอบการดำเนินการ

1. สำเนาบัตรประชาชนของผูเอาประกันภัย

 พรอมลงลายมือช�อรับรองสำเนาถูกตอง
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1. จำนวนเงินที่จะไดรับจากการถอนจะเทากับ

 มูลคารับซื้อคืนหน�วยลงทุน ณ วันที่บริษัท

 ดำเนินการขายคืนหน�วยลงทุนคูณดวย

 จำนวนหน�วยลงทุนที่ถอนและหักดวย

 คาธรรมเนียมการถอนเงิน (Surrender 

 Charge) ตามที่กำหนดไว ในตารางคา

 ธรรมเนียมกรมธรรม

2. ในกรณีที่ระบุจำนวนหน�วยลงทุนของ

 กองทุนใดๆ มากกวาจำนวนหน�วยที่มีอยูจริง 

 ใหถือวาผูเอาประกันภัยประสงคจะขายคืน

 หน�วยลงทุนของกองทุนนั้นเทาที่มีอยูทั้งหมด

3. จำนวนเงิน ที่ตองการถอนออกจากกรมธรรม 

 จะตองไมนอยกวาจำนวนเงินขั้นต่ำ 

 ตามที่บริษัทกำหนดไว 2,000 บาท

4. มูลคาบัญชีกรมธรรมหลังจากการถอนเงิน

 จากกรมธรรมตองเหลือไมนอยกวาจำนวน

 เงินขั้นต่ำตามที่บริษัทกำหนดไว 15,000 บาท
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     ขาพเจาขอรับรองวา ขาพเจาไดเขาใจเกี่ยวกับระดับความเสี่ยงของกองทุน และยอมรับความเสี่ยงของ

     กองทุนรวมที่มีระดับความเสี่ยงสูงกวาระดับความเสี่ยงที่ขาพเจารับไดตามผลการประเมินความเสี่ยงลาสุด 

     ที่ขาพเจาไดประเมินไวกับ บริษัท กรุงไทย-แอกซา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

สวนที่ 6 การรับทราบความเสี่ยง กรณีเลือกกองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงกวาผลการประเมินความเสี่ยง

1. การทำประกันชีวิต แบบควบการลงทุน มีความเสี่ยง ผูเอาประกันภัยอาจไดรับเงินคืนมากกวาหรือนอยกวามูลคาเบี้ยประกันภัยสวนที่จัดสรรเขากองทุนรวม

2. การลงทุนในหน�วยลงทุนมิใชการฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผูเอาประกันภัยอาจไดรับเงินลงทุนคืนมากกวาหรือนอยกวาเงินลงทุนเริ่มแรก  

 และผูเอาประกันภัยควรซื้อขายหน�วยลงทุนกับบุคคลที่ไดรับความเห็นชอบ

คำเตือน

บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการดำเนินการตามแบบฟอรมแจงการลงทุนน้ี หากการขอดำเนินการดังกลาวไมเปนไปตามกฏเกณฑท่ีบริษัทกำหนดในเร�องน้ันๆ

ผู ใหความยินยอมในฐานะ

    บิดา/มารดา

    ผูแทนโดยชอบธรรมของผูขอเอาประกันภัย

    (กรณีผูขอเอาประกันภัยยังไมบรรลุนิติภาวะ)

ลงช�อ

      (                                                       )

ขาพเจาขอรับรองความถูกตองของการแจงการลงทุนในแบบฟอรมนี้ พรอมกันนี้ ขาพเจาไดแนบสำเนาบัตรประชาชน/ใบตางดาว/หนังสือเดินทางและรับรอง

สำเนาถูกตองมาพรอมหนังสือฉบับนี้แลว

ลงนาม ที่                                                                เม�อวันที่                 เดือน                                 พ.ศ.

ลงช�อ

      (                                                       )

ลายมือช�อพยาน / ผู ใหบริการ

ลงช�อ

      (                                                       )

ลายมือช�อพยาน / ผู ใหบริการ

ลงช�อ

      (                                                       )

ผูเอาประกันภัย

กรุณาลงลายมือช�อใหเหมือนกับที่ใหไวกับบริษัท

การติดตามสถานะ การเปลี่ยนแปลง / การเวนคืนกรมธรรม


