Eff 01 July 2021
เอกสารขอรับใบอนุญาตเป็ นตัวแทนประกันชีวิต
ชื่อ-นามสกุลตัวแทน______________________________________ สังกัด หน่วย/ภาค _____________________________
รหัสผูจ้ ดั การ____________________________________________ รหัสตัวแทนผู้ชกั ชวน ___________________________
1. ขอรับใบอนุญาตในกรณีที่สอบได้ ใช้เอกสารดังต่อไปนี ้
เอกสารขอรับใบอนุญาตเป็ นตัวแทนประกันชีวิต
1.1 ใบสมัครเพื่อขอทาสัญญาตัวแทนประกันชีวิต (กรอกรายละเอียดให้ครบทุกข้อ ตัวแทน+ผูจ้ ัดการเซ็นชื่อ)
1.2 รูปถ่ายสีขนาด 1 นิว้ จานวน 6 รูป (รูปหน้าตรง ไม่สวมแว่นตาดา ฉากหลังภาพไม่มีทิวทัศน์ไม่เกิน 6 เดือน ไม่เป็ นภาพสติ๊กเกอร์)
1.3 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือ บัตรข้าราชการ จานวน 3 ฉบับ (ตัวแทนเซ็นชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง/บัตรยังมีผลบังคับ, เห็น
รูปหน้าชัดเจน-หน้าไม่ดา)
1.4 สาเนาทะเบียนบ้าน จานวน 3 ฉบับ (ทะเบียนบ้านแบบใหม่ ให้ส่งสาเนาที่มีเลขที่บา้ นและหน้าที่มีชื่อตัวแทนควบคู่เสมอ,
ทะเบียนบ้านแบบเก่าให้ถ่ายสาเนาชัดเจน/เต็มแผ่น, ไม่มีการย้ายออก กรณีมีการขีดฆ่าแก้ไขชื่อ/นามสกุลของตัวแทน และไม่มี
ใบเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล ให้ถ่ายสาเนาด้านหลังทะเบียนบ้านที่ระบุว่ามีการแก้ไขชื่อ/นามสกุล, ตัวแทนเซ็นชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง)
1.5 ในกรณีที่มีการเปลี่ยน ชื่อ-นามสกุล ใช้สาเนาหนังสือสาคัญการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุลจานวน 3 ฉบับ (เซ็นชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง)
1.6 คาขอรับใบอนุญาตเป็ นตัวแทนประกันชีวิต (ตช.1) กรอกรายละเอียด+ตัวแทนเซ็นชื่อ
1.7 แบบแจ้งรายการเพื่อคานวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (กรอกรายละเอียด+ตัวแทนเซ็นชื่อ)
1.8 สาเนาหน้าบัญชีสมุดคู่ฝากออมทรัพย์ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา (ตัวแทน+ผูจ้ ัดการเซ็นชื่อ รับรองสาเนา)
1.9 เงินค่าธรรมเนียมออกใบอนุญาต 300 บาท
1.10 บัตรประจาตัวสอบ หรือ แจ้งวันเดือนปี ที่สอบ, สถานที่สอบ, เลขที่สอบ ที่ตวั แทนสอบผ่าน
1.11 สาเนาหนังสือรับรองการอบรมหลักสูตรการขอรับใบอนุญาตเป็ นตัวแทนประกันชีวิต (เซ็นชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง)
1.12 หนังสือยินยอมให้ตรวจประวัติบุคคล 1 ฉบับ
1.13 คารับรองการปฏิบตั ิงานของฝ่ ายขายกรุงไทย-แอกซ่า เกี่ยวกับนโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 1 ฉบับ
2. ขอรับใบอนุญาตในกรณีที่ยา้ ยมาจากบริษัทอื่น ใช้เอกสารดังต่อไปนี ้
เอกสารประกอบ

จานวน ผูต้ รวจสอบเห็น
ว่าครบถ้วน
1
6
3
3

3
1
1
1
1
1
1
1

จานวน

2.1 ใช้เอกสารตามข้อ 1.1 – 1.4 (ข้อ 1.6 กรอกคารับขอรับใบอนุญาต (ตช.1) ให้ระบุในช่อง ย้ายบริษัท)
2.2 ใบอนุญาตตัวจริงของบริษัทเดิม หากไม่มีให้ใช้ใบแจ้งความ โดยระบุเลขที่ใบอนุญาตไว้ในใบแจ้งความ
2.3 หนังสืออนุมตั ิให้ลาออกจากบริษัทเดิม ในกรณีบริษัทเดิมยังไม่ได้ทาหนังสืออนุมตั ิการลาออก ต้องใช้เอกสารเพิ่มเติมดังนี ้
สาเนาหนังสือขอลาออกจากบริษัทเดิม
ใบตอบรับในประเทศ (A.R)

ผูต้ รวจสอบเห็น
ว่าครบถ้วน

1
1
1

ลงชื่อ …………………………..........… ผู้ตรวจสอบ

**เอกสารครบถ้วน ถูกต้องชัดเจน ได้รับใบอนุญาตและรหัสรวดเร็วภายใน 5 วันทาการ นับจากวันที่บริษัทฯ ได้รับเอกสาร**
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ใบสมัครเพื่อขอทำสัญญำตัวแทนประกันชีวิต
รหัสผูจ้ ดั การ…………………..……….....…..
รหัสตัวแทนผูช้ กั ชวน…………….......……….

สำหรับบริษัทเท่ำนั้น รหัสตัวแทน………………..……….......
ชื่อหน่วย……………..…….....................…. สาขา……………
รหัสสาขา………....…..ภาค……..………….กลุ่ม…………...…

โปรดแนบรูปถ่าย
ขนาด 3X4 ซม.
( 1 นิว้ )
จานวน 2 รูป

โปรดกรอกข้อควำมในช่ องว่ำงให้ ครบถ้วน หรือใส่ เครื่องหมำย “” ในกรอบ  และข้อควำมที่ให้ มำในใบสมัครนี้ บริษัทฯ จะเก็บข้อมูลนี้เป็ นควำมลับ

1. ประวัติส่วนตัว (PERSONAL DATA)
1.1 ชื่อ (นาย/นาง/น.ส.)…………………………………นามสกุล……………………………… ชื่ออื่น (ถ้ามี)…………………………………………………
ชื่อ-นามสกุลภาษาอังกฤษ
1.2 ที่อยู่ปัจจุบนั เลขที่…………….หมู่ที่…………ตรอก/ซอย……………………..ถนน………………………..โทรศัพท์ที่บา้ น………………………………
แขวง/ตาบล………………….เขต/อาเภอ…………….จังหวัด………………….รหัสไปรษณีย…
์ ……..…… โทรศัพท์ทที่ างาน…………………………...
โทรศัพท์มือถือ……………….วิทยุติดตามตัว…………………............ที่พกั  อาศัยกับครอบครัว  เช่าอยู่  ผ่อนชาระ  เป็ นของตนเอง
E-mail ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
1.3 ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน………………………………………………………………………………………………………………………………………….
1.4 เพศ  M.ชาย  F.หญิง วัน/เดือน/ปี เกิด (พ.ศ.)…………….. ค.ศ. ……………. อายุ………….ปี สถานที่เกิด (จังหวัด)……….…………………
1.5 มีพี่น้อง……………คน
อายุ………………………………………….……….. ปี (ระบุอายุของพี่น้องทุกคน)
1.6 ฐานะการสมรส  M สมรสแล้ว  มีบุตร………..คน อายุ…………..ปี
 S โสด  W หม้าย  D หย่า
1.7 สัญชาติ
 11 สัญชาติไทย  12 มีถิ่นที่อยู่ในไทย
1.8 เชื้อชาติ
 21 จีน  22 มาเลย์  23 อินเดีย ลังกา ปากีสถาน  24 ไทย  25 อเมริ กนั ออสเตรเลีย ยุโรป  26 อื่นๆ……....…….
1.9 หมายเลขประจาตัวผูเ้ สียภาษี
บัตรประชาชนเลขที่
บัตรอื่นๆ…………………………………………………….
1.10 รายละเอียดเกี่ยวกับคู่สมรสของท่าน
ชื่อ/นามสกุล………………………………………………………………. วัน/เดือน/ปี เกิด (พ.ศ.)……………….……… ค.ศ. …..…..…… อายุ………….ปี
บัตรประชาชนเลขที่
อาชีพ………………………………………………………..

2. ประวัติกำรศึกษำ (EDUCATION BACKGROUND)
2.1 การศึกษาสูงสุด/ระดับการศึกษาวิชาชีพเฉพาะ  31 ประถมศึกษา (US)  32 มัธยมศึกษา (SC)  33 มัธยมศึกษาตอนปลาย (PS)
 34 อาชีวะ (DP)  35 ปริ ญญาตรี /วิชาชีพเฉพาะหรื อสูงกว่า (GR)
โรงเรี ยน/หลักสูตร/สถาบัน/มหาวิทยาลัย
จากปี
ถึงปี
สาเร็จขั้นสูงสุด
ประกาศนียบัตร/ปริ ญญา
…………………………………………
………….
………….
…………………………….
………………………………………..
…………………………………………
………….
………….
…………………………….
………………………………………..
…………………………………………
………….
………….
…………………………….
………………………………………..
2.2 ท่านพูดภาษาใดได้บา้ ง? 1. …………………………………..……. 2. ……………………………….……….3. ………………………………………….

3. ประสบกำรณ์ กำรทำงำน (WORKING EXPERIENCE)
3.1 ประวัติการทางาน (ปัจจุบนั )
ชื่อนายจ้าง/บริ ษทั
ที่อยู่
จากปี -ถึงปี
…………………………………………….
…………………………………………………………………………………… ………………..
…………………………………………….
…………………………………………………………………………………… ………………..
3.2 อาชีพครั้งหลังสุด
 [S] พนักงานขาย  [T] วิชาชีพเฉพาะ  [P] ครู  [B] นักธุรกิจ  [C] เสมียนพนักงาน
 [G] รับราชการ……………………………  [U] ยังไม่มีงานทา  [O] อื่นๆ ……………………………
3.3 รายได้ปัจจุบนั เฉลี่ยเดือนละ(บาท)  51 ต่ากว่า 5,000  52 ระหว่าง 5,001-10,000  53 ระหว่าง 10,001-20,000  54 มากกว่า 20,000
3.4 ประสบการณ์ดา้ นการทางานหรื อการขาย  ไม่มีประสบการณ์  น้อยกว่า 1 ปี  1-2 ปี  3-5 ปี  5-8 ปี  มากกว่า 8 ปี
3.5 สมัครเข้าเป็ นตัวแทนประกันชีวิตโดย
 ประกาศรับสมัครงาน  สมัครด้วยตัวเอง  ได้รับการแนะนาจากตัวแทน/ผูบ้ ริ หาร
 ได้รับการแนะนาจากพนักงาน  โอนมาจากพนักงาน
พลิก…./2
Internal

4. รำยละเอียดอืน่ ๆ (OTHER INFORMATION)
4.1 กิจกรรมทางสังคม
เป็ นสมาชิกสโมสร………………………………. ที่ต้งั สานักงาน…………………………………………………….. ปี ที่เป็ นสมาชิก…………………….
หรื อสมาคม
………………………………. ที่ต้งั สานักงาน…………………………………………………….. ปี ที่เป็ นสมาชิก…………………….
4.2 บุคคลที่จะติดต่อด้วยในกรณีจาเป็ น
ชื่อ………………………………………………… ที่อยู่…………………………………………………………………….. โทรศัพท์……………………..
4.3 ท่านมีประกันชีวิตไว้กบั บริ ษทั กรุ งไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จากัด (มหาชน)  มี
 ไม่มี
หรื อ บริ ษทั ประกันชีวิตอื่นๆ ทุนประกัน…………………………..
 มี ชื่อบริ ษทั …………………………………………..  ไม่มี
4.4 ท่านคิดว่าจะยึดอาชีพขายประกันชีวิตเป็ นงาน
 เต็มเวลา
 บางเวลา
4.5 ท่านมีบุคคลในครอบครัวและ/หรื อญาติเป็ นตัวแทนประกันชีวิตหรื อพนักงานบริ ษทั กรุ งไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จากัด (มหาชน)
หรื อบริ ษทั ประกันชีวิตอื่นหรื อไม่ ถ้ามีโปรดให้รายละเอียด
ชื่อ-นามสกุล
ความสัมพันธ์ บริ ษทั
ตาแหน่งหน้าที่
ชื่อหน่วย รหัสตัวแทน
………………………………………… …………………. ………………………………… ………………….….. ………………. .. ……………
………………………………………… …………………. ………………………………… ………………….….. ………………. .. ……………
4.6 ท่านเคยเป็ นตัวแทนกับบริ ษทั กรุ งไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จากัด (มหาชน) หรื อไม่  เคย ชื่อหน่วย……………… รหัสตัวแทน…………….  ไม่เคย
หรื อ บริ ษทั ประกันชีวิตอื่นๆ
 เคย ชื่อหน่วย…………………………….….………….  ไม่เคย
หรื อ บริ ษทั ประกันชีวิตอื่นๆ
 เคย ชื่อหน่วย…………………….………..………...….  ไม่เคย
4.7 โปรดบอกชื่อผูท้ ี่รู้จกั ท่านดี มา 3 ท่าน (ไม่ใช่ญาติ) ทีบ่ ริ ษทั สามารถสอบถามได้
ชื่อ
ที่อยู่
โทรศัพท์
อาชีพ
รู ้จกั มากี่ปี
1………………………………………. ……………………………………………………………….. ……………….. …………………… …………
2………………………………………. ……………………………………………………………….. ………….……. …………...…….... …………
3…………………………………...…. …………………………………………………………….….. ……………….. …………………… …………
4.8 ท่านเคยถูกศาลพิพากษาให้เป็ นบุคคลล้มละลายมาก่อนหรื อไม่  เคย  ไม่เคย
หากบันทึกว่า “เคย” โปรดให้รายละเอียด .....................................................................................................................................................................................
4.9 ท่านเคยถูกดาเนินคดีอาญา และ/หรื อ ถูกศาลพิพากษาลงโทษในคดีอาญามาก่อนหรื อไม่  เคย  ไม่เคย
หากบันทึกว่า “เคย” โปรดให้รายละเอียด .....................................................................................................................................................................................
4.10 ท่านมีทรัพย์สินอื่นหรื อไม่?
 มี เป็ นทรัพย์สินชนิดใด?................................................................................................................ ไม่มี
4.11 ท่านมียานพาหนะหรื อไม่?
 มี ชนิดใด?...................................................................................................................................... ไม่มี
และมีประกันหรื อไม่?
 มี ประกันบริ ษทั ใด?........................................................................................................................ ไม่มี
ข้าพเจ้าขอรับรองไว้ ณ ที่น้ ีว่าข้อความทั้งหมด ที่ได้ให้ไว้ในใบสมัครนี้เป็ นความจริ งและถูกต้องทุกประการ หากมีการไม่เปิ ดเผยข้อความจริ งหรื อแถลง
ข้อความเป็ นเท็จ ข้าพเจ้ายินยอมให้บริ ษทั บอกเลิกสัญญาตัวแทนประกันชีวิตได้ทนั ที

วันที.่ ....................................................................... ลายเซ็น............................................................
(ภาษาไทย)

ลายเซ็น..........................................................
(ภาษาอังกฤษ)

รายงานของผู้จัดการหน่วยที่เกี่ยวกับผู้สมัคร.- ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าได้สัมภาษณ์ผ้สู มัครด้วยตัวเอง และข้าพเจ้ายอมรับว่าคาตอบที่ได้ให้ ไว้ใน
ใบสมัครเพือ่ ขอทาสัญญาตัวแทนประกันชีวิตเป็ นความจริง ถ้าหากมีการไม่เปิ ดเผยข้อความจริงหรือแถลงข้อความอันเป็ นเท็จ ข้าพเจ้ายินยอมให้ บริษัท
บอกเลิกสัญญาตัวแทนประกันชีวิตดังกล่าวได้ทันทีโดยไม่ต้องบอกกล่าวข้าพเจ้า

วันที.่ ......................................................

ลายเซ็นผูจ้ ดั การหน่วย/ภาค.....................................................................................
(
)

Internal

แบบแจ้งรำยกำรลดหย่อนเพื่อกำรคำนวณภำษีเงินได้บุคคลธรรมดำ
1. ชื่อ-สกุล ..................................................................................................................................................................
รหัสตัวแทน    เลขประจาตัวประชาชน 
ตาแหน่ง................................................................................ สาขา.......................................................................
ที่อยู่ปัจจุบนั .............................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
2. ฐานะการสมรส
 โสด
 คู่สมรสมีเงินได้ จดทะเบียนสมรสระหว่างปี ภาษี
 หม้าย
 คู่สมรสมีเงินได้ หย่า หรื อตายระหว่างปี ภาษี
 คู่สมรสไม่มีเงินได้
3. มีบุตรหรื อบุตรบุญธรรม ที่มีสิทธินามาหักค่าลดหย่อน จานวน.................. คน
❑ จานวนบุตรคนแรกและเกิดก่อนปี 2561 รวม....... คน
❑ จานวนบุตรตั้งแต่คนที่ 2 เป็ นต้นไปที่เกิดในหรื อหลังปี พ.ศ.2561 รวม.......คน
4. เบี้ยประกันชีวิตที่จ่ายในปี ภาษี (กรมธรรม์มีกาหนดระยะเวลาตั้งแต่ 10 ปี ข้ นึ ไป)…………………… บาท
5. เบี้ยประกันสุขภาพของผูม้ ีเงินได้ (ตามที่จ่ายจริ ง แต่ไม่เกิน 15,000 บาท และเมื่อรวมกับเบี้ยประกันชีวิต ต้องไม่เกิน 100,000 บาท)
6. ดอกเบี้ยเงินกูย้ ืมเพื่อซื้อ เช่าซื้อ หรื อสร้างอาคารที่อยู่อาศัย จานวน..............................บาท (ตามจริ งแต่ไม่เกิน 100,000 บาท)
❑ ไม่มีผกู ้ รู้ ่ วม
❑ มีผกู ้ รู้ ่ วม
❑ ผูก้ รู้ ่ วมเป็ นคู่สมรส (สามี/ภรรยา)
❑ ผูก้ รู้ ่ วมเป็ นผูม้ ีเงินได้อื่น นอกเหนือจากคู่สมรส จานวน........คน
❑ รวมจานวนผูก้ รู้ ่ วมทั้งหมด...........คน (รวมตัวผูม้ ีเงินได้เองด้วย)
สถาบันการเงิน/นายจ้างที่ให้กยู้ ืม...................................................... เลขที่สัญญา...................................................................
7. ค่าเลี้ยงดูบิดา-มารดา รวมจานวน................................................. บาท (หักได้คนละ 30,000 บาท)
❑ บิดา ของผูม้ ีเงินได้
❑ มารดา ของผูม้ ีเงินได้
❑ บิดา ของคู่สมรส ❑ มารดา ของคู่สมรส
8. เบี้ยประกันสุขภาพของบิดา-มารดา ............................................... บาท (ตามจานวนที่จ่ายจริ งแต่ไม่เกิน 15,000 บาท)
9. เบี้ยประกันชีวิตของคู่สมรส ............................................ บาท (กรณีคู่สมรสไม่มีเงินได้และความเป็ นสามีภริ ยามีอยู่ตลอดปี ภาษี หักลดหย่อนของคู่
สมรสได้อีกตามจานวนที่จ่ายจริ งแต่ไม่เกิน 10,000 บาท โดยกรมธรรม์ประกันชีวิตต้องมีระยะเวลา 10 ขึ้นไป
9. ค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) ......................................................................... บาท
ชื่อผูข้ ายหน่วยลงทุน.................................................................................................................................................................
10. ค่าซื้อกองทุนรวมเพื่อการออม (SSF) ......................................... บาท (ลดหย่อนภาษีสูงสุด 30% ของเงินได้พึงประเมินแต่
ไม่เกิน 200,000 บาท และเมื่อนามารวมกับ PVD กบข.,RMF, ประกันชีวิตแบบบานาญ, กองทุนสงเคราะห์ครู โรงเรี ยน (กอช.) เมื่อรวมกันแล้ว
ต้องไม่เกิน 500,000 บาท ในแต่ละปี ภาษี)
11.ค่าฝากครรภ์ -และค่าคลอดบุตร ของตนตามจานวนที่จ่ายจริ ง ..............................บาท (สาหรับการตั้งครรภ์แต่ละคราวไม่เกิน 60,0000 บาท ตั้งแต่
1 มกราคม 2561 เป็ นต้นไป)
ขอรับรองว่ารายการที่แสดงไว้เป็ นความจริ งทุกประการ
ลงชื่อ......................................................... ผูม้ ีเงินได้
(
)
วันที่..............................................................
หมายเหตุ : บริ ษัทฯ จะใช้ ข้อมูลนีป้ ระกอบการคานวณภาษีหัก ณ ที่จ่าย ของท่ าน หากไม่ได้ รับการแจ้ งเปลี่ยนแปลง บริ ษัทฯจะใช้ ข้อมูลนี้
คานวณหักภาษีเงินได้ ของท่ านในปี ต่อ ๆ ไป หากมีการเปลี่ยนแปลง โปรดแจ้ งให้ ทางบริ ษัทฯ ทราบด้ วย
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ลาดับที่ .................../.................(สาหรับเจ้าหน้าที่)
รหัส .........................................(สาหรับเจ้าหน้าที)่

หนังสือยินยอมให้ตรวจประวัตบิ ุคคล
ทาที่ บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จากัด (มหาชน)
วันที่..................เดือน....................................พ.ศ.................
เรียน

ผูบ้ งั คับการกองทะเบียนประวัติอาชญากร
โดยหนังสือฉบับนี ้ ข้าพเจ้า.............................................................................................................

(ชื่อ-ชื่อสกุล เดิม ถ้ามี)...............................................................................................................................................
อยู่บา้ นเลขที่ (ระบุที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน)...................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
โทรศัพท์............................................... บัตรประจาตัวประชาชนเลขที่........................................................................
เกิดวันที่/เดือน/ปี ........................................................ได้ยินยอมให้ บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จากัด (มหาชน)
ตัง้ อยู่ เลขที่ 9 อาคาร จี ทาวเวอร์ แกรนด์ รามา 9 ชัน้ 1, 20-27 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร

ตรวจสอบข้อมูลประวัติอาชญากรเกี่ยวกับตัวข้าพเจ้าที่กองทะเบียนประวัติอาชญากร สานักงานตารวจ

แห่งชาติ โดยข้าพเจ้าใคร่ขอความอนุเคราะห์ให้กองทะเบียนประวัติอาชญากร สานักงานตารวจแห่งชาติ เปิ ดเผยข้อมูลและให้
ความร่วมมืออื่น ๆ ที่จาเป็ นแก่การตรวจสอบข้อมูลประวัติอาชญากรตามที่กล่าวแก่ บริษัท กรุ งไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จากัด
(มหาชน) ด้วย
การใด ๆ ที่กระทาภายใต้หรือเกี่ยวเนื่องจากความยินยอมตามหนังสือนีถ้ ือเป็ นการกระทาที่ชอบด้วยกฎหมายและ
ผูกพันข้าพเจ้า โดยไม่ถือเป็ นการทาให้เกิดความเสียหายแก่ขา้ พเจ้าแต่ประการใดทัง้ สิน้
ทัง้ นี ้ ข้าพเจ้าได้แนบสาเนาบัตรประชาชนมาพร้อมนี ้ เพื่อใช้อา้ งอิงด้วยแล้ว
จึงเรียนมาเพื่อโปรดดาเนินการ
ขอแสดงความนับถือ

ลงชื่อ...............................................................ผูย้ ินยอม
(..................................................................)
หมายเหตุ : ส่งให้กองทะเบียนประวัติอาชญากร 1 ฉบับ
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คารับรองการปฏิบัติงานของฝ่ ายขายกรุงไทย-แอกซ่า เกี่ยวกับนโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ (สาหรับแนบชุดออกรหัสตัวแทนใหม่)
นโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ได้กาหนดให้ฝ่ายขายต้องเปิ ดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ที่อาจเกิดขึน้ “ความขัดแย้งทางผลประโยชน์” จะเกิดขึน้ เมือ่ มีผลประโยชน์ส่วนตัวเข้าไปแทรกแซงหรือเห็นได้
ว่าเข้าไปแทรกแซง ต่อผลประโยชน์ทางธุรกิจของบริษทั ฯ หรือของลูกค้าของบริษัทฯ ผลประโยชน์ส่วนตัวอาจ
เป็ นได้ทงั้ ผลประโยชน์ทางธุรกิจหรือทางด้านการเงินก็ได้ ซึ่งหากมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ส่วนตัวและ
ผลประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัทฯ แล้วย่อมเป็นการยากทีฝ่ ่ ายขายจะปฏิบตั ติ ามวัตถุประสงค์ของงานที่
กาหนด ตัวอย่างเช่น
• การมีความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลใกล้ชดิ ที่เอือ้ ผลประโยชน์ในทางธุรกิจ: ฝ่ ายขายจะต้อง
ปฏิบตั ิงานโดยไม่มีผลประโยชน์ส่วนตัวเข้ามาเกี่ยวข้องและดาเนินการต่างๆ ด้วยความซื่อสัตย์สจุ ริตและ
อย่างสมเหตุสมผลต่อทุกฝ่ าย
• การเข้าร่วมกิจกรรมภายนอกบริษัท: ต้องไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งต่อการปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นการเป็ นฝ่ าย
ขาย เช่น การแสดงความคิดเห็นทางการเมืองต้องไม่แสดงออกในนามบริษัท
• การถือครองผลประโยชน์ในส่วนผู้ถือหุ้น: เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ในกรณีที่ฝ่ายขายถือ
ครองผลประโยชน์ในองค์กรที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ KTAXA อย่างมีนยั สาคัญ ตัง้ แต่ 3% ขึน้ ไป
• การดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการขององค์กรอื่น: ฝ่ ายขายไม่อาจที่จะดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการของ
องค์กรอื่นที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจของ KTAXA
คุณมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือความขัดแย้งในการปฏิบตั ิหน้าที่ ที่ประสงค์จะเปิ ดเผยหรือไม่?
 ใช่ ฉันมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์*
 ไม่ ฉันไม่มคี วามขัดแย้งทางผลประโยชน์
*ถ้าใช่ กรุ ณาให้ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะของความขัดแย้งทางผลประโยชน์
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

ลงชื่อ ………………………………………ผู้สมัครตัวแทน KTAXA
( ………………………………………. )
Eff 01 July 2021
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