รูปถ่าย
ขนาด 2 นิ้ว
จานวน 2 รูป

ใบสมัครทีป่ รึกษาสินเชือ่ Smartmoney Coach
เขียนที่..........................................................
วันที่สมัคร.....................................................

รหัสประจำตัวที่ปรึกษำสินเชื่อ

ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ (นำย/นำง/นำงสำว)...................................... นำมสกุล..................................อำยุ........ปี
วัน/เดือน/ปี เกิด.............................. สัญชำติ................ เชือ้ ชำติ................. ศำสนำ...............
บัตรประชำชนเลขที่ - โทรศัพท์.................................
ออกโดย............................... วันที่ออกบัตร.............................. วันหมดอำยุ.........................
สถำนภำพ :
โสด
สมรส
หม้ำย
หย่ำร้ำง
แยกกันอยู่
ชื่อภรรยำ/สำมี.................................................... อำชีพ..................................... อำยุ.......ปี
สถำนที่ทำงำน................................................................... โทรศัพท์...................................
ทีอ่ ยู่ปัจจุบัน เลขที่.......... หมูท่ ่ี........ ตรอก/ซอย............................ถนน.............................
ตำบล/แขวง.................... อำเภอ/เขต........................ จังหวัด......................... รหัสไปรษณีย.์ ...................

บ้ำนตนเอง
บ้ำนญำติ
บ้ำนเช่ำ อื่น ๆ ระบุ .............................................
ทีอ่ ยู่ตามทะเบียนบ้าน เลขที่...... หมูท่ ่ี...... ตรอก/ซอย........................ถนน.........................
ตำบล/แขวง.................... อำเภอ/เขต........................ จังหวัด......................... รหัสไปรษณีย.์ ...................

สถำนที่ทำงำนปัจจุบนั ............................................................ ตำแหน่ง...............................
ตัง้ อยูท่ ่ี ตำบล/แขวง........................... อำเภอ/เขต........................... จังหวัด.........................
โทรศัพท์................................... E-mail address ……………………………………………
กำรศึกษำสูงสุดระดับ......................... สำขำ.............................. จำก..................................
บุคคลอ้างอิง
1. ชื่อ-สกุล........................................ เกี่ยวข้องเป็ น................โทรศัพท์................................
2. ชื่อ-สกุล........................................ เกี่ยวข้องเป็ น................โทรศัพท์................................
ท่านมียานพาหนะเป็ นของตนเองหรือไม่
ไม่มี
มี (ระบุ) ..................................................................................................
ท่านมีใบอนุญาตขับขี่หรือไม่
ไม่มี
มี ประเภท .............................. ใบอนุญำตขับขี่เลขที่....................................

-

-

สาหรับเจ้าหน้าที่
กรอกถูกต้อง/ครบถ้วน
ใช่
ไม่ใช่

ท่านมีประสบการณ์การทางานด้านสินเชื่อหรือไม่
ไม่มี
มี กับบริษัท.................................................................................................
ท่านมีประสบการณ์การทางานกับหน่วยงานราชการหรือไม่
ไม่มี
มี กับหน่วยงำน............................................................................................
ลักษณะงำน......................................................................................................................
หลักฐานถูกต้อง/ครบถ้วน

เอกสารทีใ่ ช้ในการสมัคร

ใช่

ไม่ใช่

สำเนำบัตรประชำชน จำนวน 1 ชุด
สำเนำทะเบียนบ้ำน จำนวน 1 ชุด
สำเนำหน้ำสมุดบัญชีธนำคำร จำนวน 1 ชุด (ที่ใช้ในกำรรับเงินค่ำตอบแทนจำกบริษัทฯ)
รูปถ่ำย ขนำดไม่เกิน 2 นิว้ จำนวน 2 รูป
* ต้องเซ็นรับรองสำเนำถูกต้องในเอกสำรทุกฉบับ

ข้ำพเจ้ำขอสมัครที่ปรึกษำสินเชื่อ Smartmoney Coach เพื่อส่งงำนให้แก่ บริษัท สมำร์ทมันนี่ไทย จำกัด โดยข้ำพเจ้ำ
ยินยอมผูกพันตำมเงื่อนไขผลประโยชน์ของทำงบริษัทฯ และข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำข้อควำมที่ให้ไว้ขำ้ งต้นเป็ นควำมจริงทุก
ประกำร
ลงชื่อ.....................................................ผูส้ มัคร
(...................................................)



ความคิดเห็นจากกรรมการบริษัท
 ผ่ำน

 ไม่ผำ่ น

ควำมคิดเห็น ...............................................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

ลงชื่อ...................................................
(..................................................)
ตำแหน่ง กรรมกำรบริษัทฯ

-

รหัสประจาตัวทีป่ รึกษาสินเชื่อ

-

สัญญาแต่งตัง้ ทีป่ รึกษาสินเชื่อ Smartmoney Coach
ทำที่ บริษัท สมำร์ทมันนี่ไทย จำกัด
วันที่........เดือน.....................พ.ศ................
สัญญำฉบับนีท้ ำขึน้ ระหว่ำง บริษัท สมำร์ทมันนี่ไทย จำกัด ตัง้ อยู่เลขที่ ๒๓ ถนนเพชรเกษม - ชำยทะเล ตำบลกำเนิด
นพคุณ อำเภอบำงสะพำน จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ ๗๗๑๔๐ ในสัญญำนี ้ เรียกว่ำ “ตัวการ” ฝ่ ำยหนึ่งกับ
นำย/นำง/นำงสำว........................................................บัตรประชำชนเลขที่

-

-

-

-

เลขที่........ หมู่ท่ี....... ตรอก/ซอย................................ ถนน................................... ตำบล/แขวง...................................
อำเภอ/เขต ............................................. จังหวัด ............................................... รหัสไปรษณีย ์ .......................................
ซึ่งต่อไปนีใ้ นสัญญำนีเ้ รียกว่ำ “ตัวแทน” อีกฝ่ ำยหนึ่ง ทัง้ สองฝ่ ำยตกลงทำสัญญำมีขอ้ ควำม ดังต่อไปนี ้
ข้อ ๑. ระยะเวลาใช้บังคับสัญญา
สัญญำนีใ้ ห้เริ่มมีผลใช้บงั คับตัง้ แต่วนั ที่ .......... เดือน............................. พ.ศ. ................. ถึงวันที่ ..........
เดือน............................. พ.ศ. ................. มีกำหนดระยะเวลำ ๑ ปี ในกรณีหมดควำมจำเป็ นที่จะต้องให้ตวั แทนปฏิบตั ิหน้ำที่
แทนตัวกำรตำมสัญญำนีต้ อ่ ไป ตัวกำรมีสิทธิบอกเลิกสัญญำก่อนครบกำหนดอำยุสญ
ั ญำ โดยมีหนังสือแจ้งล่วงหน้ำไม่นอ้ ยกว่ำ
๑๕ วัน ในกรณีดงั กล่ำวตัวแทนไม่มีสิทธิเรียกร้องค่ำเสียหำย ค่ำใช้จ่ำย ค่ำชดเชย หรือเงินอื่นใดในทำนองเดียวกันจำกตัวกำร
และต้องส่งมอบเอกสำรหรือทรัพย์สินอื่นใดของตัวกำรที่อยูใ่ นควำมครอบครองของตัวแทนให้กบั ตัวกำรโดยพลัน
ข้อ ๒. ข้อกาหนดในการปฏิบัตหิ น้าทีข่ องตัวแทน
๒.๑ ตัวแทนมีหน้ำที่เชิญชวนและนำเสนอรำยละเอียดของสินเชื่อ Smart Money ในเครือ บริษัท สมำร์ทมันนี่
ไทย จำกัด ซึ่งประกอบด้วย สินเชื่อของ บริษัท ก่อทุน พิโก ประจวบ จำกัด ให้บริกำรสินเชื่อในจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ สินเชื่อ
ของ บริษัท ชุมพร เงินด่วน ทันใจ จำกัด ให้บริกำรสินเชื่อในจังหวัดชุมพร สินเชื่อของ บริษัท สมำร์ท มันนี่ 76 จำกัด ให้บริกำร
สินเชื่อในจังหวัดเพชรบุรี และสินเชื่อของ บริษัท สมำร์ท มันนี่ 168 จำกัด ให้บริกำรสินเชื่อในจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี
ในกำรดำเนินกำรตำมวรรคแรก ให้ตวั แทนมีหน้ำที่เก็บรวบรวมเอกสำร และทำหน้ำที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องกับกำรเชิญ
ชวน และกำรวิเครำะห์ควำมเหมำะสมในกำรขอสินเชื่อของลูกค้ำ เพื่อให้คำขอสินเชื่อของลูกค้ำมีควำมครบถ้วนสมบูรณ์ พร้อม
ที่จะนำเอกสำรคำขอสินเชื่อส่งมำยังสำนักงำนใหญ่ หรือสำนักงำนสำขำแล้วแต่กรณี
๒.๒ ตัวแทนจะต้องดำเนินกำรด้วยตนเอง ห้ำมแต่งตัง้ ตัวแทนช่วงรวมทัง้ จะไม่ทำกำรใด ๆให้เกิดควำมเสียหำย
แก่ตวั กำร และต้องไม่กระทำกำรอันเป็ นกำรขัดกันแห่งผลประโยชน์ จะต้องไม่โฆษณำหรือแสดงข้อควำมอันเป็ นเท็จหรือเกิน
ควำมเป็ นจริงเกี่ยวกับสินเชื่อของตัวกำร หำกตัวแทนกระทำกำรใดที่เกิดควำมเสียหำยแก่ตวั กำร ตัวแทนจะต้องชดใช้คำ่ เสียหำย
ให้แก่ตวั กำรจนครบถ้วน ภำยใน ๓๐ วัน นับแต่วนั ที่ได้รบั หนังสือแจ้งจำกตัวกำร

๒.๓ ตัวแทนต้องปฏิบตั ิหน้ำที่ตำมสัญญำนีด้ ว้ ยควำมซื่อสัตย์สจุ ริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ ห้ำมเรียกหรือรับเงิน
หรือสิ่ง ตอบแทนจำกลูกค้ำไม่ว่ำกรณี ใ ด ๆ ทั้ง คำนวณเป็ นเงิ นได้และเป็ นเงิ นไม่ไ ด้ หำกพบว่ำตัวแทนกระทำกำรผิ ด ตำม
ข้อกำหนดในสัญญำ ตัวกำรมีสิทธิบอกเลิกสัญญำได้ทนั ที และหำกกำรฝ่ ำฝื นดังกล่ำว ทำให้เกิดควำมเสียหำยใด ๆ ขึน้ ตัวแทน
จะต้องรับผิดชอบเป็ นกำรส่วนตัว หรือหำกตัวกำรจะต้องรับผิดต่อบุคคลอื่นใดตำมกฎหมำย อันเนื่องมำจำกกำรปฏิบตั ิอย่ำงใด
อย่ำงหนึ่งของตัวแทน ตัวแทนจะต้องชดใช้คำ่ เสียหำยคืนให้ตวั กำรในทันที
๒.๔ ภำยในระยะเวลำ ๖๐ วัน นับแต่ลงนำมในสัญญำนี ้ หำกตัวแทน ละเลย เพิกเฉย ในกำรปฏิบตั ิหน้ำที่ตำม
ข้อ ๒.๑ ให้ถือว่ำสัญญำนีส้ ิน้ สุดลง เว้นแต่ตวั แทนมีเหตุอนั จำเป็ น เหตุใดเหตุหนึ่งทำให้ไม่สำมำรถปฏิบตั ิหน้ำที่ในระยะเวลำ
ข้ำงต้นได้ ให้เป็ นหน้ำที่ของตัวแทนที่จะต้องยืนยันสถำนภำพกำรเป็ นตัว แทนต่อตัวกำรเป็ นลำยลักษณ์อกั ษร ภำยในระยะเวลำ
ดังกล่ำว
๒.๕ เอกสำรต่ำง ๆทัง้ หมดของบริษัทฯ ที่ตวั แทนได้รบั จำกตัวกำร ห้ำมนำไปคัดลอก แก้ไขดัดแปลงข้อควำมใน
เอกสำรโดยเด็ดขำด เว้นแต่ได้รบั อนุญำตเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรจำกตัวกำรตลอดจนห้ำมนำเอกสำรไปเผยแพร่ หรือส่งต่อให้แก่
บุคคลอื่น ก่อนได้รบั อนุญำตจำกตัวกำร เว้นแต่เป็ นกำรปฏิบตั โิ ดยปกติ ตำมข้อ ๒.๑
๒.๖ กำรจัดทำข้อควำมภำพหรือสื่อโฆษณำต่ำง ๆ ที่ตวั แทนจะใช้ในกำรชักชวนให้บุคคลมำใช้บริกำรสินเชื่อ
กับตัวกำรนอกเหนือจำกเอกสำรที่ได้รบั จำกตัวกำร จะต้องได้รบั ควำมเห็นชอบจำกตัวกำรก่อนทุกครัง้
๒.๗ ตัวแทนตกลงที่จะรักษำข้อมูลของตัวกำรและลูกค้ำ ตำมที่ตวั แทนได้รบั ทรำบจำกกำรปฏิบตั ิงำนตำม
สัญญำนีไ้ ว้เป็ นควำมลับ และจะไม่นำข้อมูลดังกล่ำวไปเผยแพร่หรือเปิ ดเผยต่อบุคคลอื่นใดไม่ว่ำจะได้ประโยชน์จำกกำรนัน้
หรือไม่ก็ตำม เว้นแต่เป็ นกำรเผยแพร่หรือเปิ ดเผยตำมหน้ำที่หรือเพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ตำมสัญญำนี ้
ข้อ ๓. การจ่ายเงินค่าตอบแทน
ตัวกำรจะจ่ำยเงินค่ำตอบแทนให้แก่ตวั แทนในอัตรำร้อยละ ๓ (หักภำษี ณ ที่จำ่ ย) ของจำนวนยอดเงินสินเชื่อที่
ตัวแทนได้ชกั ชวนให้ลูกค้ำมำทำสัญญำขอสินเชื่อกับตัวกำร และลูกค้ำได้รบั เงินสินเชื่อจำนวนนัน้ ไปเรียบร้อยแล้ว โดยจะจ่ำย
ค่ำตอบแทนทุกวันที่ ๕ และวันที่ ๒๐ ของทุกเดือน โดยจะโอนเงินเข้ำบัญชีธนำคำรของตัวแทนตำมที่ตวั แทนได้แจ้งแก่ตวั กำร
ข้อ ๔. การปฏิบัตติ ามหลักเกณฑ์ ระเบียบ คาสั่งของตัวการ
ตัวแทนจะต้องปฏิบตั ติ ำมหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบตั งิ ำนตัวแทน/ที่ปรึกษำสินเชื่อ Smart Money เอกสำรผนวกที่
๒ แนบท้ำยสัญญำ ซึ่งรวมถึงระเบียบหรือคำสั่งที่เกี่ยวข้องที่ใช้บงั คับอยู่ในขณะนัน้ หรือที่จะมีต่อไปในภำยหน้ำ โดยให้ถือว่ำ
เป็ นสำระสำคัญส่วนหนึ่งของสัญญำนีด้ ว้ ย
ข้อ ๕. การสิน้ สุดของสัญญา
ในกรณีดงั ต่อไปนี ้ ให้ถือว่ำสัญญำนีส้ นิ ้ สุดลง โดยมิตอ้ งมีกำรบอกกล่ำวล่วงหน้ำ
๕.๑ ตัวแทนขำดคุณสมบัตกิ ำรเป็ นที่ปรึกษำสินเชื่อ Smartmoney Coach
๕.๒ ตัวแทนมีหนีส้ ินล้นพ้นตัว และไม่สำมำรถรับผิดชอบตนเองในกำรบริหำรจัดกำรหนีส้ ินนัน้ ได้
๕.๓ เสียชีวิต เป็ นผูไ้ ร้ควำมสำมำรถเสมือนไร้ควำมสำมำรถ หรือถูกฟ้องเป็ นคดีลม้ ละลำยและศำลมี คำสั่ง
พิทกั ษ์ทรัพย์เด็ดขำด
๕.๔ ศำลมีคำพิพำกษำถึงที่สดุ ให้รบั โทษทำงอำญำในควำมผิดเกี่ยวกับทรัพย์
๕.๕ ตัวแทนปฏิบตั ิผิดเงื่ อนไขข้อหนึ่งข้อใดในสัญญำหรือประพฤติผิดกฎหมำยจรรยำบรรณหรือทุจ ริตต่อ
หน้ำที่กระทำกำรหรืองดเว้นกระทำกำรใด ไม่ว่ำเจตนำหรือ ประมำทเลินเล่อ อันเป็ นเหตุให้ตวั กำรได้รบั ควำมเสียหำยหรือเสื่อม
เสียชื่อเสียง

๕.๖ ตัวแทนปฏิบตั ผิ ิด กฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ จรรยำบรรณ หรือคำสั่งของตัวกำร หรือข้อตกลงในสัญญำนี ้
ข้อ ๖. เอกสารอันเป็ นส่วนหนึ่งของสัญญา
๖.๑ ผนวก ๑ : ใบสมัครที่ปรึกษำสินเชื่อ Smartmoney Coach
๖.๒ ผนวก ๒ : คูม่ ือปฏิบตั งิ ำนของที่ปรึกษำสินเชื่อ Smartmoney Coach
๖.๓ ผนวก ๓ : เอกสำรของบริษัทฯ ที่ใช้ในกำรปฏิบตั งิ ำน
ควำมใดในเอกสำรแนบท้ำยสัญญำขัดแย้งกับข้อควำมในสัญญำนี ้ ให้ใช้ขอ้ ควำมในสัญญำนีบ้ งั คับและในกรณี ท่ี
เอกสำรแนบท้ำยสัญญำขัดแย้งกันเอง ให้ถือตำมเอกสำรแนบท้ำยที่ได้ทำขึน้ หลังสุดเป็ นเอกสำรที่ถกู ต้อง
สัญญำนีท้ ำขึน้ เป็ นสองฉบับมีขอ้ ควำมถูกต้องตรงกัน ทั้งสองฝ่ ำยได้อ่ำนและเข้ำใจข้อควำมโดยละเอียดตลอด แล้ว
รับรองว่ำถูกต้องตำมควำมประสงค์ทกุ ประกำร เพื่อเป็ นหลักฐำนจึงได้ลงลำยมือชื่อพร้อมประทับตรำไว้เป็ นสำคัญ และต่ำงฝ่ ำย
ต่ำงยึดถือไว้ฝ่ำยละหนึ่งฉบับ
ลงชื่อ..................................................ตัวกำรผูม้ ีอำนำจ
(.......................................................)
ลงชื่อ....................................................พยำน
(.......................................................)

ลงชื่อ....................................................ตัวแทน
(......................................................)
ลงชื่อ....................................................พยำน
(.......................................................)

