คำแถลงเกีย่ วกับฐำนะทำงกำรเงิน
Declaration of Financial Status
ชื่อ – นำมสกุล ผู้ขอเอำประกันภัย/Name – Surname of Insurance Applicant
...........................................................................................................................
เลขที่กำรพิจำรณำ/Case No.............................. วันที่/Date................................
ตำมที่ข้ำพเจ้ำ ได้ให้ถ้อยแถลงไว้ในเอกสำรกำรขอเอำประกันชีวิตกับ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหำชน) เกี่ยวกับฐำนะทำงกำรเงินนั้น
ขอให้รำยละเอียดเพิ่มเติมดังนี้
As I have declared in the life insurance application documents of Muang Thai Life Assurance Public Company Limited
about financial status, I would like to provide additional details as follows:
1. วัตถุประสงค์ของกำรทำประกันชีวิต (ตอบได้มำกกว่ำ 1 ข้อ)/Objective of taking out life insurance (can answer more than 1 choice)
 เพื่อได้รับควำมคุ้มครอง/For protection
 เพื่อออมเงิน/For savings
 เพื่อสิทธิประโยชน์ทำงภำษี/For tax benefit
 เพื่อควำมมั่นคงของบุคคลในครอบครัว/For security of family members
 เพื่อแสวงหำผลตอบแทน/For investment
 อื่นๆ โปรดระบุ/Others, please specify.......................................................................................................................................................
2. รำยละเอียดเกี่ยวกับกำรทำงำน/ธุรกิจ โปรดระบุลักษณะงำน เช่น เป็นเจ้ำของกิจกำร หุ้นส่วน ลูกจ้ำง เป็นต้น/Details of work/business:
Please specify the job description such as being a business owner, a partner, or an employee.
-

ชื่อบริษัท/Name of company................................................. ประเภทของธุรกิจ/Type of business.........................................................
ควำมรับผิดชอบและหน้ำที่/Roles and responsibility..................................................................................................................................
วันที่เริ่มจดทะเบียน/Registration date................................... จำนวนหุ้นที่ถือ/Amount of shareholding (%).......................................
ทุนจดทะเบียน/Registered capital......................................... ทุนซึ่งเรียกชำระแล้ว/Paid - up capital......................................................
มูลค่ำทรัพย์สินทั้งหมด/Total assets value............................. มูลค่ำหนี้สินทั้งหมด/Total liabilities value..............................................
รำยละเอียด/Details
ปีก่อน/Last year
2 ปีก่อน/2 years ago
3 ปีก่อน/3 years ago
ยอดขำย/Sales volume (บำท/Baht)
กำไรก่อนหักภำษี/Profit before tax (บำท/Baht)
3. รำยได้ส่วนบุคคลต่อปี/Annual personal income...............................................................................................................................บำท/Baht
รำยละเอียด/Details

ปีก่อน/Last year

2 ปีก่อน/2 years ago

รำยได้จำกกำรประกอบอำชีพตลอดปี/Annual earned income (บำท/Baht)
รำยได้ที่เป็นผลประโยชน์พิเศษตลอดปี เช่น คอมมิชชั่น โบนัส เบี้ยเลี้ยง ฯลฯ/Annual extra
income - “perks” such as commission, bonus, allowance (บำท/Baht)
รำยได้อื่นๆ ทีไ่ ม่ได้มำจำกกำรประกอบอำชีพตลอดปี เช่น รำยได้จำกกำรให้เช่ำทรัพย์สิน/Other
annual income such as rental income (บำท/Baht)
4. ทรัพย์สินทั้งหมดโดยประมำณ/Estimated total assets value ..........................................................................................................บำท/Baht
หนี้สินทั้งหมดโดยประมำณ/Estimated total liabilities value............................................................................................................บำท/Baht
สินทรัพย์/Assets
หนี้สิน/Liabilities
รำยละเอียด/Details
ประเภท/Category
มูลค่ำ/Value (บำท/Baht)
ประเภท/Category
มูลค่ำ/Value (บำท/Baht)
อสังหำริมทรัพย์/Property
)
เงินสด/เงินกู้ยืม/Cash/Loan
กำรลงทุน/Investment
อื่นๆ/Others
5. รำยละเอียดของบัญชีธนำคำร/Details of bank account
ธนำคำร/Bank
สำขำ/Branch

เงินฝำกกระแสรำยวัน/
Current account
balance
(บำท/Baht)

เงินฝำกออมทรัพย์/
Savings account
balance
(บำท/Baht)

เงินฝำกประจำ/
Fixed deposit
account balance
(บำท/Baht)

วงเงินเบิกเกินบัญชี/
Overdraft limit
(บำท/Baht)

ทรัพย์สินที่วำงเป็นหลักประกันธนำคำร/Collateral asset........................................................................................................................................
6. รำยละเอียดอื่นๆ ทีเ่ กี่ยวข้องกับกำรขอเอำประกันชีวิต/Other details relating to the application for life insurance……………………….
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ข้ำพเจ้ำรับรองว่ำถ้อยแถลงดังกล่ำวข้ำงต้นเป็นควำมจริงทุกประกำร และข้ำพเจ้ำทรำบดีว่ำ บริษัทฯ อำจมีกำรเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้ ำพเจ้ำ
ให้แก่ ตัวแทนประกันชีวิตของบริษัทฯ นำยหน้ำประกันชีวิต ธนำคำร บริษัทประกันภัยต่อ หน่วยงำนที่มีอำนำจตำมกฎหมำย และผู้รับจ้ำงหรือผู้ให้บริกำรแก่
บริษัทฯ รวมทั้งผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ เพื่อใช้และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ตำมวัตถุประสงค์ที่ระบุในนโยบำยควำมเป็นส่วนตัว
ของบริษัทฯ ทั้งนี้ ข้ำพเจ้ำได้ทรำบนโยบำยควำมเป็นส่วนตัวของบริษัทฯ แล้วที่ www.muangthai.co.th/th/privacy-policy จึงได้ลงลำยมือชื่อไว้เป็น
หลักฐำน
ในกรณีที่ข้ำพเจ้ำได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นแก่บริษัทฯ เช่น ผู้ชำระเบี้ยประกันภัย สมำชิกในครอบครัว เพื่อวัตถุประสงค์ข้ำ งต้น ข้ำพเจ้ำ
กระทำในฐำนะเป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลเหล่ำนั้น

และขอรับรองว่ำได้รับควำมยินยอมจำกบุคคลเหล่ำนั้นในกำรเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

ให้แก่บริษัทฯ แล้ว และบุคคลดังกล่ำวยินยอมให้บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนั้นได้ตำมวัตถุประสงค์ที่ได้กล่ำวมำข้ำงต้นนัน
้ ด้วย
I hereby certify that the above declaration is true in all respects and I acknowledge that the Company may disclose my
personal information to life insurance agents of the Company, life insurance brokers, banks, reinsurance companies, agencies
in authorities, the Company's vendors or service providers, including data processors of the Company to use and process the
personal information for such purposes in accordance with the Company's Privacy Policy. In this regard, I have already
acknowledged the Company’s Privacy Policy on www.muangthai.co.th/th/privacy-policy. In witness whereof, I have hereunto
signed my name.
In the event that I give personal information of other persons to the Company such as premium payers, family members
for the purposes specified above, I act as a Data Controller of such persons and I certify that I have received consent from
them to disclose the personal information to the Company and they give consent to the Company to collect, use and disclose
the personal information according to the purposes specified above.

(ลงชื่อ/Sign).....................................................
(.......................................................)
ผู้ให้ควำมยินยอม/ผู้ขอเอำประกันภัย
Consent Grantor/Insurance Applicant

วันที/่ Date................/.................../................
สแกนเพื่ออ่ำนรำยละเอียด
นโยบำยควำมเป็นส่วนตัว/
Scan for details of
Privacy Policy.

(ลงชื่อ/Sign).....................................................พยำน/ผู้รับรอง
(......................................................)Witness/Endorser

(ลงชื่อ/Sign)..................................................พยำน/ผู้รบ
ั รอง
(...................................................)Witness/Endorser

หมำยเหตุ/Remark:
1.กรณีพิมพ์ลำยนิ้วมือแทนกำรลงลำยมือชื่อจะต้องมีพยำนลงนำมรับรองลำยพิมพ์นิ้วมือ 2 ท่ำน
In case of signing by fingerprint, signatures of 2 witnesses must be completely provided.
2.พยำนถือว่ำเป็นกำรรับรองลำยมือชื่อของผู้ให้ควำมยินยอม/ผู้ขอเอำประกันภัย/บิดำ/มำรดำ/ผู้ปกครองโดยชอบด้วยกฎหมำย
Witnesses certify signature of consent grantor/insurance applicant/father/mother/legal guardian.
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