
หน้า 1 จาก 4 

 
 
 

ประกาศบริษทั ซีเอม็ดีเอฟ โครงสรา้งพืน้ฐานทางดิจิทลั จ ากดั 
เรือ่ง รบัสมคัรบุคคลเพือ่คดัเลือกเข้าด ารงต าแหน่ง “ผูจ้ดัการ”  

บริษทั ซีเอม็ดีเอฟ โครงสรา้งพืน้ฐานทางดิจิทลั จ ากดั 
 
1.  วตัถปุระสงคข์องบริษทั ซีเอม็ดีเอฟ โครงสรา้งพืน้ฐานทางดิจิทลั จ ากดั (บริษทัฯ) 

เพื่อยกระดบัประสทิธภิาพตลาดทุนด้วยการออกแบบโครงสรา้งพืน้ฐานและกลไกใหม่เพื่อพฒันาเป็นระบบโครงสรา้ง
พืน้ฐานดจิทิลัซึง่จะอยู่บนพืน้ฐานของเทคโนโลยดีจิทิลัสมยัใหม่ทีไ่ม่มขีอ้จ ากดัหรอืมกีารปรบัปรุงขอ้จ ากดับางประการ
ใหด้ขีึน้ และสามารถใหบ้รกิารกจิกรรมพืน้ฐาน (Fundamental Activities) ทัง้ 5 สว่น แก่ผูร้่วมตลาดทุน ไดแ้ก่  
1.1 การออกและเสนอขายหลกัทรพัย ์(Securities Issuance)  
1.2 การใหบ้รกิารในการซือ้ขายแลกเปลีย่นหลกัทรพัย ์(Marketplace)  
1.3 การใหบ้รกิารแกผู่ล้งทุน (Investor Service)  
1.4 การใหบ้รกิารช าระราคา-สง่มอบหลกัทรพัย ์(Clearing & Settlement) และ 
1.5 การใหบ้รกิารเกีย่วกบัทรพัยส์นิ (Asset Service)  
รวมถงึกจิกรรมอื่นใดทีเ่กีย่วขอ้งกบัการใหบ้รกิารเกีย่วกบัหลกัทรพัย ์โดยคาดหวงัใหร้ะบบโครงสรา้งพืน้ฐานดจิทิลัช่วย
ท าหน้าทีใ่นการเป็นโครงสรา้งพืน้ฐานกลางของอุตสาหกรรมตลาดทุนไทยทีส่ามารถใหบ้รกิารและตอบโจทยผ์ูร้่วมตลาด
ทุกภาคส่วนได้ และเกดิผลที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ระดมทุน ผู้ลงทุน หน่วยงานก ากบัดูแล และผู้ประกอบธุรกจิตวักลาง  
โดยจะน าผลติภณัฑต์ราสารหนี้มาเป็นโครงการน าร่อง (Pilot Project) หลงัจากนัน้จะขยายเขา้ไปสู่ผลติภณัฑใ์นตลาด
ทุนหรอืตลาดอื่น ๆ ตามความเป็นไปไดแ้ละความเหมาะสมต่อไป 

2.  หน้าท่ีความรบัผิดชอบของผูจ้ดัการ  
2.1  รบัผดิชอบการบรหิารบรษิัทฯ ให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์ และตามกฎหมาย ระเบยีบ ขอ้บงัคบัและนโยบายที่

คณะกรรมการบรษิทัฯ ก าหนด  
2.2 เป็นผูบ้งัคบับญัชาพนกังานและลกูจา้งของบรษิทัฯ 
2.3  เป็นผูแ้ทนของบรษิทัฯ ในกจิการทีเ่กีย่วกบับุคคลภายนอก 
2.4  ด าเนินการงานอื่นใดตามทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมบรษิทัฯ และ/หรอืตามทีก่ฎหมายก าหนด 
 

3.  คณุสมบติัทัว่ไป 
3.1  สญัชาตไิทย 
3.2  ส าเรจ็การศกึษาไมต่ ่ากว่าระดบัปรญิญาตร ี
3.3  สามารถปฏบิตังิานเตม็เวลา 

 
4.  ลกัษณะต้องห้าม 

ผูไ้ดร้บัการแต่งตัง้เป็นผูจ้ดัการบรษิทัฯ ตอ้งไม่มลีกัษณะตอ้งหา้มดงัต่อไปนี้ 
4.1  เป็นหรอืเคยเป็นบุคคลลม้ละลาย 
4.2  เคยไดร้บัโทษจ าคุกโดยค าพพิากษาถงึทีส่ดุใหจ้ าคุก เวน้แต่เป็นโทษส าหรบัความผดิทีไ่ดก้ระท าโดยประมาทหรอื

ความผดิลหุโทษ 
4.3  เป็นขา้ราชการซึง่มตี าแหน่ง หรอืเงนิเดอืนประจ า ขา้ราชการการเมอืง หรอืพนักงาน หรอืลูกจ้างของหน่วยงาน

ของรฐั หรอืรฐัวสิาหกจิ หรอืของราชการสว่นทอ้งถิน่ สมาชกิสภาทอ้งถิน่ หรอืผูบ้รหิารทอ้งถิน่ซึง่ไดร้บัเลอืกตัง้ 
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5.  ทกัษะและประสบการณ์ 

5.1  มคีวามรูแ้ละความเขา้ใจดา้นเศรษฐกจิ ตลาดเงนิ ตลาดทุน การพลกิโฉมสูย่คุดจิทิลั และการบรหิารจดัการงาน
ปฏบิตักิาร เป็นอย่างด ี

5.2  มปีระสบการณ์ และความสามารถในการบรหิารจดัการองคก์ร  
5.3  มวีสิยัทศัน์และกลยุทธ์ทีส่ามารถก าหนดใหเ้ป็นแผนปฏบิตัิงาน ตลอดจนสามารถบรหิารให้ประสบผลส าเรจ็ตาม                

ทศิทางการด าเนินงานขององคก์ร 
5.4  มคีวามเป็นผูน้ า มจีรยิธรรมและจรรยาบรรณในการด าเนินงาน รวมทัง้สามารถเป็นตวัแทนขององคก์รต่อสาธารณะ

ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ 
5.5   มคีวามเขา้ใจดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศทีเ่กีย่วขอ้งกบัตลาดเงนิและตลาดทุน 
5.6  มคีวามสามารถในการสรา้งความสมัพนัธก์บัองคก์รต่างๆ ในตลาดเงนิ และตลาดทุน รวมถงึหน่วยงานก ากบัดแูล 
5.7   มคีวามสามารถในการบรหิารจดัการความขดัแยง้ และการจดัการเพื่อประโยชน์สงูสดุต่อสว่นรวม 
5.8  มคีวามสามารถในการใชภ้าษาองักฤษเป็นอย่างด ี
5.9 มอีงคค์วามรูแ้ละประสบการณ์อนัจ าเป็นต่อการด าเนินงานของบรษิทัฯ อย่างน้อยในดา้นหนึ่งดา้นใดหรอืหลายดา้น 

ดงัต่อไปนี้  
 5.9.1  การบรหิารจดัการบรษิทัฯ การบรหิารจดัการงานปฏบิตักิาร และการบรหิารจดัการโครงการ 
 5.9.2  การบรหิารจดัการดา้นการเงนิหรอืการลงทุน  
 5.9.3 การพลกิโฉมสูย่คุดจิทิลั และการพฒันาตลาดทุนอย่างยัง่ยนื 

 
6. เง่ือนไขการจ้าง 

6.1  ในระหว่างด ารงต าแหน่ง จะตอ้งผ่านการประเมนิผลการปฏบิตังิานจากคณะกรรมการบรษิทัฯ ตามทีก่ าหนดไวใ้น
สญัญาจา้ง 

6.2  ก่อนการสรรหาเสรจ็สิน้ หากปรากฏว่าผูส้มคัรขาดคุณสมบตั ิหรอืมคีุณสมบตัิ หรอืมทีกัษะหรอืประสบการณ์ไม่
ครบถ้วน หรอืไม่ตรงตามทีไ่ดร้บัรองไว ้หรอืมขีอ้ความอนัเป็นเทจ็ หรอืปกปิดขอ้เทจ็จรงิซึง่ควรแจง้ใหท้ราบ หรอื
ยกเลิกความยินยอมที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมคัร  คณะกรรมการบรษิัทฯ หรือคณะกรรมการ
กลัน่กรองเพื่อด าเนินการคดัเลอืกผูจ้ดัการ ทีค่ณะกรรมการบรษิทัฯ แต่งตัง้ใหท้ าหน้าทีพ่จิารณากลัน่กรองผูส้มคัร 
(“คณะกรรมการกลัน่กรองฯ”) อาจตดัสทิธบิุคคลดงักล่าวออกจากการเป็นผูส้มคัรได ้และผูน้ัน้ไม่อาจเรยีกรอ้งสทิธิ
ใด ๆ รวมถงึค่าเสยีหายใด ๆ ทัง้สิน้ โดยผูส้มคัรตกลงยอมรบัในผลการตดัสนิของคณะกรรมการบรษิทัฯ และ/หรอื
คณะกรรมการกลัน่กรองฯ (แลว้แต่กรณี) โดยใหถ้อืเป็นทีส่ดุ 

6.3 ภายหลงัทีผู่ส้มคัรไดร้บัการสรรหาเป็นผูจ้ดัการ หากปรากฏว่าผูไ้ดร้บัการสรรหาขาดคุณสมบตั ิหรอืมคีุณสมบตัิ
ไม่ครบถ้วน หรอืมคีุณสมบตัิต้องหา้ม คณะกรรมการบรษิทัฯ อาจบอกเลกิสญัญา ซึง่จะเป็นผลใหบุ้คคลดงักล่าว
พ้นจากต าแหน่งที่ได้รบัการสรรหา และผู้นัน้ไม่อาจเรียกร้องสทิธิใด ๆ รวมถึงค่าชดเชยและค่าเสยีหายใด ๆ 
ทัง้สิน้ โดยผูไ้ดร้บัการสรรหาตกลงยอมรบัในผลการตดัสนิของคณะกรรมการบรษิทัฯ โดยใหถ้อืเป็นทีส่ดุ 

 

ทัง้นี้ เมื่อมีกรณีตามข้อ 6.2 หรอื 6.3 บรษิัทฯ มีสทิธเิรยีกร้องค่าเสยีหายใด ๆ ที่เกดิจากการขาดคุณสมบตัิ หรอืมี
ลกัษณะต้องห้าม หรอืมีคุณสมบตัิหรอืมีทักษะหรอืประสบการณ์ไม่ครบถ้วน หรือไม่ตรงตามที่ได้รบัรองไว้ หรือมี
ขอ้ความอนัเป็นเทจ็ หรอืปกปิดขอ้เทจ็จรงิ ซึง่ควรแจง้ใหท้ราบดงักล่าว (หากม)ี 

 
7.  อตัราเงินเดือน และผลประโยชน์อ่ืน 

อตัราเงนิเดอืนและผลประโยชน์ตอบแทนของผูจ้ดัการ ขึน้อยู่กบัคุณสมบตัิและประสบการณ์ของผู้สมคัร ทัง้นี้ ตามที่
ไดร้บัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการบรษิทัฯ 
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8.  เอกสารหลกัฐานประกอบการสมคัร 
 ผูส้มคัรตอ้งกรอกใบสมคัรงานตามทีบ่รษิทัฯ ก าหนด และแนบเอกสารหลกัฐานประกอบดงันี้ 

8.1 ใบสมคัรงานต าแหน่งผูจ้ดัการ (ตามแบบฟอรม์ทีก่ าหนด) 
8.2   ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรอืบตัรประจ าตวัเจา้หน้าทีข่องรฐั หรอืบตัรพนักงานรฐัวสิาหกจิ  หรอืบตัรอื่น ๆ 

ทีอ่อกใหโ้ดยหน่วยงานราชการ 
8.3   ส าเนาทะเบยีนบา้น 
8.4  รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาด า ขนาด 1.5 นิ้ว จ านวน 2 รูป (ถ่ายครัง้เดียวกันไม่เกิน 6 

เดอืน) 
8.5   หลกัฐานแสดงคุณวุฒกิารศกึษา 
8.6   หลกัฐานแสดงถงึความสามารถ คุณสมบตัติามทีร่ะบุไว ้ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการบรหิารงานในต าแหน่งผูจ้ดัการ 
8.7   หลกัฐานแสดงถงึทกัษะและประสบการณ์ เช่น หนังสอืรบัรองการด ารงต าแหน่งจากหน่วยงานหรอืองคก์ร พรอ้ม

โครงสร้างองค์กร รวมทัง้รายงานประจ าปี (Annual Report) หรืองบการเงิน ในขณะที่ด ารงต าแหน่ง เพื่อ
ประกอบการพจิารณาตามขอ้ 5 

8.8  เอกสารแสดงวสิยัทศัน์ และแนวคดิในการพลกิโฉมตลาดทุนสูยุ่คดจิทิลั 
▪ Presentation ในรปูแบบ PowerPoint (PDF file) ไม่เกนิ 5 หน้า 

 
9.  การยื่นใบสมคัร 

ผูส้นใจสามารถยื่นใบสมคัรด้วยตนเอง หรอืมอบหมายให้ผู้อื่นยื่นใบสมคัรแทน พรอ้มเอกสารหลกัฐานประกอบการ
สมคัรตามทีก่ าหนด โดยปิดผนึกสง่ถงึ  

   คณะกรรมการ บริษทั ซีเอม็ดีเอฟ โครงสรา้งพืน้ฐานทางดิจิทลั จ ากดั 
   ฝ่ายริเร่ิมโครงการเชิงกลยุทธ ์ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
   เลขท่ี 93 ชัน้ 15 ถนนรชัดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรงุเทพฯ 10400 

(เอกสารหลกัฐานประกอบการสมคัรขอ้ 8.2 – 8.7 ใหร้บัรองส าเนาถูกตอ้งทุกหน้า และใหแ้ยกซองเอกสาร ส าหรบั
เอกสารขอ้ 8.1 – 8.7 จ านวน 1 ซอง และซองเอกสารส าหรบัเอกสารขอ้ 8.8 จ านวน 2 ซอง) 

ผูส้นใจสามารถดรูายละเอียด และสัง่พิมพใ์บสมคัรได้ท่ี www.cmdf.or.th 
หรอืสอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิไดท้ี ่คุณไพลนิ วฒันะรตัน์ เลขานุการคณะกรรมการบรษิทัฯ  
หมายเลขโทรศพัท ์02 009 9936 อเีมล CorporateSecretary@set.or.th  

 ระยะเวลารบัสมคัร ตัง้แต่วนัท่ี 26 เมษายน 2564 ถึงวนัท่ี 30 มิถนุายน 2564 ในวนัท าการของบริษทัฯ ระหว่างเวลา 
8:30–17:00 น. 
 
10. ขัน้ตอนและกระบวนการพิจารณาคดัเลือก 

คณะกรรมการบรษิัทฯ มคีวามประสงค์ที่จะให้การพจิารณาคดัเลอืกเป็นไปอย่างเป็นธรรมและโปร่งใส จงึได้ก าหนด
กระบวนการพจิารณาคดัเลอืก และใหป้ระกาศขัน้ตอนการคดัเลอืกใหท้ราบโดยทัว่กนั ดงันี้   

- ขัน้ตอนท่ี 1  แต่งตัง้คณะกรรมการกลัน่กรองฯ เพื่อด าเนินการตรวจสอบคุณสมบตั ิลกัษณะตอ้งหา้ม ทกัษะและ
ประสบการณ์ของผู้สมคัรให้เป็นไปตามที่ก าหนด และน ารายชื่อของผู้สมคัรที่ผ่านการตรวจสอบ
คุณสมบตั ิลกัษณะตอ้งหา้ม ทกัษะและประสบการณ์ตามทีก่ าหนด มาคดัเลอืกผูท้ีม่คีวามเหมาะสม            
โดยพิจารณาจากข้อมูลในใบสมัคร และหลักฐานประกอบการสมัคร ประกอบกับเอกสารที่
ก าหนดให้แสดงวสิยัทศัน์และแนวคดิในการพลกิโฉมตลาดทุนสู่ยุคดจิทิลั ก่อนที่จะเชญิมาเขา้รบั
การสมัภาษณ์ ตามวนัเวลา และสถานที ่ซึง่จะแจง้ใหท้ราบต่อไป 

- ขัน้ตอนท่ี 2  คณะกรรมการกลัน่กรองฯ ท าการสมัภาษณ์ผู้สมคัรที่ผ่านการกลัน่กรองในขัน้ตอนที่ 1 ตามวนั 
เวลา และสถานที่ ซึ่งจะแจ้งให้ทราบต่อไป เพื่อคดัเลือกผู้สมคัรที่เหมาะสมให้ได้จ านวนตามที่

http://www.cmdf.or.th/


หน้า 4 จาก 4 

คณะกรรมการบริษัทฯ ก าหนด ก่อนน าเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแต่งตัง้ผู้ที่
เหมาะสมต่อไป 

- ขัน้ตอนท่ี 3  คณะกรรมการบรษิทัฯ พจิารณาแต่งตัง้ผูส้มคัรทีผ่่านการคดัเลอืกในขัน้ตอนที ่2 จ านวน 1 ราย ให้
ด ารงต าแหน่งผูจ้ดัการบรษิทัฯ 

 
บรษิทัฯ สงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลงเงื่อนไขและ/หรอืก าหนดการต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการรบัสมคัรและแต่งตัง้ผูจ้ดัการ
บรษิัทฯ ซึง่รวมถึงการขยายระยะเวลาการรบัสมคัร การยกเลกิการรบัสมคัร หรอืการประกาศรบัสมคัรใหม่ไดต้ามที่
เห็นสมควร โดยผู้สมัครไม่อาจเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากบริษัทฯ คณะกรรมการกลัน่กรองฯ และ/หรือ 
คณะกรรมการบรษิทัฯ ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทัง้สิน้ 

 
 
 
 

 



1. รายละเอียดส่วนบุคคล

ช่ือ  นาย / นาง / นางสาว 

ภาษาองักฤษ (ตวัพมิพ)์

วนั เดอืน ปีเกดิ อายุ   ปี

สญัชาติ

ท่ีอยู่ปัจจบุนั (ทีส่ามารถตดิต่อได)้

โทรศพัท์

มอืถอื

ท่ีอยู่ตามทะเบียนบ้าน

โทรศพัท์

สถานท่ีท างาน

โทรศพัท์

เลขที่ วนัออกบตัร

2. รายละเอียดครอบครวั

ช่ือ - สกลุ บิดา อาชพี

สถานท่ีท างาน

โทรศพัท์ มอืถอื

ช่ือ - สกลุ มารดา อาชพี

สถานท่ีท างาน

โทรศพัท์ มอืถอื

สถานภาพสมรส  โสด  สมรส  หยา่ 

ช่ือ - สกลุ คู่สมรส อาชพี

สถานท่ีท างาน

โทรศพัท์ มอืถอื

จ านวนบุตร เพศชาย คน เพศหญงิ คน

1.

2.

3.

4.
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วนัหมดอายุ

รายละเอียดเก่ียวกบับุตรท่ีบรรลนิุติภาวะแล้ว

หมา้ย

ใบสมคัรงาน
ต าแหน่ง ผูจ้ดัการ

บริษทั ซีเอม็ดีเอฟ โครงสร้างพื้นฐานทางดิจิทลั จ ากดั

นามสกุล

รหสัไปรษณยี์

รหสัไปรษณยี์

รหสัไปรษณยี์
บตัรประจ าตวัประชาชน                        บตัรประจ าตวัเจา้หน้าทีข่องรฐั  
      บตัรพนกังานรฐัวสิาหกจิ                       บตัรอื่น ๆ โปรดระบุรายละเอยีด
 ......................................................................................................................................

ช่ือ - สกลุ อายุ อาชีพ



3. สขุภาพปัจจบุนั

 สขุภาพอนามยัสมบรูณ์แขง็แรง

 มโีรคประจ าตวั  โปรดระบุ

4. รายละเอียดการศึกษา

ปริญญาตรี 1

2

ปริญญาโท 1

2

ปริญญาเอก 1

2

5. ประวติัการท างาน

เงินเดือนสดุท้าย

6. ประวติัการสอบสวนทางวินัย  หรือเคยมีคดีความทางกฎหมาย

ท่านเคยหรอือยูร่ะหว่างถกูสอบสวนทางวนิยั หรอืเคยหรอือยูร่ะหว่างมคีดคีวามทางกฎหมายหรอืไม่

 ไมเ่คย

 อยูร่ะหวา่ง โปรดระบุรายละเอยีด

 เคย โปรดระบุรายละเอยีด
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ระหวา่งปี (พ.ศ.) ช่ือองคก์ร และ ต าแหน่งสดุท้าย เหตผุลท่ีออกหน้าท่ีความรบัผิดชอบ

ระดบัการศึกษา สาขาวิชา สถาบนั / ประเทศ ปีท่ีส าเรจ็การศึกษา



7. ผลงาน / ประสบการณ์ในการปฏิบติังาน

1)  องคก์รทีป่ฏบิตังิาน (ในประเทศ) หน้าทีค่วามรบัผดิชอบ จ านวนผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ผลงานเด่นหรอืความส าเรจ็ในการปฏบิตังิาน

2)  องคก์รทีป่ฏบิตังิาน (ต่างประเทศ) หน้าทีค่วามรบัผดิชอบ จ านวนผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ผลงานเด่นหรอืความส าเรจ็ในการปฏบิตังิาน

8. ความสามารถทางภาษา   (ระบุ  พอใช ้ ด ี ดมีาก)

9. ผูส้มคัรโปรดท าเคร่ืองหมาย ✓ ลงในช่อง  เพ่ือรบัรองคณุสมบติั / ลกัษณะต้องห้าม ทกัษะและประสบการณ์ของท่าน

รบัรอง ไม่รบัรอง

1) มสีญัชาตไิทย o o

2) ส าเรจ็การศกึษาไมต่ ่ากว่าระดบัปรญิญาตรี o o

3) สามารถท างานใหก้บับรษิทัฯ ไดเ้ตม็เวลา o o

4) ไมเ่ป็นหรอืไมเ่คยเป็นบุคคลลม้ละลาย o o

5) o o

6) o o

7) o o
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ไมเ่ป็นผูท้ีพ่น้จากต าแหน่งเนื่องจากคณะกรรมการบรษิทัฯ มมีตใิหอ้อก

ภาษา ฟัง พดู อ่าน เขียน

คณุสมบติั / ลกัษณะต้องห้าม

ไมเ่คยไดร้บัโทษจ าคกุโดยค าพพิากษาถงึทีส่ดุใหจ้ าคกุ เวน้แต่เป็นโทษส าหรบัความผดิทีไ่ดก้ระท าโดยประมาทหรอื
ความผดิลหุโทษ

ไมเ่ป็นขา้ราชการซึง่มตี าแหน่ง หรอืเงนิเดอืนประจ า ขา้ราชการการเมอืง หรอืพนกังาน หรอืลกูจา้งของหน่วยงานของ
รฐั หรอืรฐัวสิาหกจิ หรอืของราชการสว่นทอ้งถิน่ สมาชกิสภาทอ้งถิน่ หรอืผูบ้รหิารทอ้งถิน่ซึง่ไดร้บัเลอืกตัง้ ดงันัน้ 
หากขา้พเจา้ไดร้บัการคดัเลอืกจากคณะกรรมการบรษิทัฯ เพือ่แต่งตัง้เป็นผูจ้ดัการบรษิทัฯ ในขณะทีข่า้พเจา้ด ารง
ต าแหน่งดงักลา่ว ขา้พเจา้จะด าเนนิการใหต้นเองไมม่ลีกัษณะตอ้งหา้มตามขอ้นี้ กอ่นไดร้บัการแต่งตัง้เป็นผูจ้ดัการ
บรษิทัฯ



9. ผูส้มคัรโปรดท าเคร่ืองหมาย ✓ ลงในช่อง  เพ่ือรบัรองคณุสมบติั / ลกัษณะต้องห้าม ทกัษะและประสบการณ์ของท่าน

รบัรอง ไม่รบัรอง

1) o o

2) o o

3) o o

4) o o

5) o o

6) o o

7) o o

8) o o

9)

o o

o o

o o

มคีวามเป็นผูน้ า มจีรยิธรรม และจรรยาบรรณในการด าเนินงาน รวมทัง้สามารถเป็นตวัแทนขององคก์รต่อสาธารณะทัง้
ในประเทศและต่างประเทศ
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ทกัษะและประสบการณ์
มคีวามรูแ้ละความเขา้ใจดา้นเศรษฐกจิ ตลาดเงนิ ตลาดทุน การพลกิโฉมสูยุ่คดจิทิลั และการบรหิารจดัการงาน
ปฏบิตักิาร เป็นอย่างดี

มปีระสบการณ์ และความสามารถในการบรหิารจดัการองคก์ร 

มคีวามสามารถในการบรหิารจดัการความขดัแยง้ และการจดัการเพือ่ประโยชน์สงูสุดต่อส่วนรวม

มอีงคค์วามรูแ้ละประสบการณ์อนัจ าเป็นต่อการด าเนินงานของบรษิทัฯ อย่างน้อยในดา้นหนึ่งดา้นใดหรอืหลายดา้น 
ดงัต่อไปนี้

9.1  การบรหิารจดัการบรษิทัฯ การบรหิารจดัการงานปฏบิตักิาร และการบรหิารจดัการโครงการ

9.2  การบรหิารจดัการดา้นการเงนิหรอืการลงทุน 

9.3  การพลกิโฉมสูยุ่คดจิทิลั และการพฒันาตลาดทุนอย่างยัง่ยนื

มวีสิยัทศัน์และกลยุทธ์ทีส่ามารถก าหนดใหเ้ป็นแผนปฏบิตังิาน ตลอดจนสามารถบรหิารใหป้ระสบผลส าเรจ็ตามทศิ
ทางการด าเนินงานขององคก์ร

มคีวามสามารถในการใชภ้าษาองักฤษเป็นอย่างดี

มคีวามเขา้ใจดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศทีเ่กีย่วขอ้งกบัตลาดเงนิและตลาดทุน

มคีวามสามารถในการสรา้งความสมัพนัธ์กบัองคก์รต่างๆ ในตลาดเงนิ และตลาดทุน รวมถงึหน่วยงานก ากบัดูแล



 ลงชือ่ ....................................................................... ผูส้มคัร 

          (                                                         )

       วนัที ่........ เดอืน ............................ พ.ศ. ..........
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     ข้าพเจา้ตกลงเป็นผูร้บัผิดชอบในการตรวจสอบรายละเอียด คณุสมบติั ลกัษณะต้องห้าม ทกัษะและประสบการณ์ของข้าพเจา้ท่ีระบไุวใ้นใบสมคัรน้ี 
และเอกสารหลกัฐานประกอบการสมคัรของข้าพเจา้ให้ตรงตามท่ีเปิดรบัสมคัรทกุประการ และข้าพเจา้ขอรบัรองวา่
    1. ข้าพเจา้ได้ตรวจสอบความถกูต้องครบถว้นของข้อมลูท่ีแจง้ไวใ้นใบสมคัรน้ีและเอกสารหลกัฐานประกอบการสมคัรของข้าพเจา้ดีแล้ววา่ ถกูต้อง
และเป็นความจริงทกุประการ ทัง้น้ี ไม่วา่กรณีใดๆ ภายหลงัจากท่ีข้าพเจา้ได้ย่ืนใบสมคัรและเอกสารหลกัฐานประกอบการสมคัรแล้ว ข้าพเจา้จะไม่ขอ
แก้ไขเปล่ียนแปลงรายละเอียดและเอกสารหลกัฐานดงักล่าว
    2. บรรดาเอกสารหลกัฐานท่ีข้าพเจา้ได้ย่ืนประกอบการสมคัรน้ี เป็นเอกสารท่ีแท้จริง ไม่ใช่เอกสารปลอมหรือมีข้อความอนัเป็นเทจ็ใดๆ
    3. หากปรากฏภายหลงัวา่ ข้าพเจา้ขาดคณุสมบติัหรือมีคณุสมบติัไม่ครบถว้น หรือไม่เป็นความจริงตามท่ีได้รบัรองไว ้ข้าพเจา้ยินดีให้ถอืวา่ข้าพเจา้
เป็นผูข้าดคณุสมบติัในการสมคัรและไม่มีสิทธิได้รบัการพิจารณาแต่งตัง้เป็นผูจ้ดัการบริษทัฯ รวมถงึข้าพเจา้ยินดีสละสิทธิและให้ถอืเป็นเหตท่ีุจะบอก
เลิกสญัญาจา้งได้ โดยข้าพเจา้จะไม่เรียกร้องสิทธิและค่าเสียหายใดๆ ทัง้ส้ิน และให้บริษทัฯ มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากข้าพเจา้ได้
    4. ข้าพเจา้ได้รบัทราบค าประกาศเก่ียวกบัความเป็นส่วนตวั (Privacy Notice) ของบริษทัฯ ท่ีแนบมาพร้อมกบัใบสมคัรน้ีโดยละเอียดชดัแจง้แล้ว และ
ตกลงให้ความยินยอมแก่บริษทัฯ  และกลุ่มตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (รวมเรียกวา่ "ผูร้บัข้อมลู") รวมถงึบคุคลหรือหน่วยงานซ่ึงข้อมลูส่วน
บคุคลของข้าพเจา้และของบคุคลท่ีสาม (หากมี) อาจถกูเปิดเผย ได้แก่ คณะกรรมการบริษทัฯ  คณะกรรมการกลัน่กรองเพ่ือด าเนินการคดัเลือก
ผูจ้ดัการบริษทัฯ  ตลอดจนบคุคลท่ีเก่ียวข้องกบักระบวนการพิจารณา สรรหา กลัน่กรอง และแต่งตัง้ผูจ้ดัการบริษทัฯ  หรือท่ีเก่ียวข้องกบัการบริหาร
จดัการอ่ืนๆ ท่ีอาจเป็นประโยชน์ต่อข้าพเจา้ (รวมเรียกวา่ "บคุคลท่ีเก่ียวข้อง") ในการเกบ็รวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมลูส่วนบคุคลของข้าพเจา้ และ
ของบคุคลท่ีสาม (หากมี) ท่ีปรากฏในใบสมคัรน้ีและเอกสารหลกัฐานประกอบการสมคัรของข้าพเจา้ เพ่ือวตัถปุระสงคใ์นการพิจารณา สรรหา กลัน่กรอง
 และแต่งตัง้ผูจ้ดัการบริษทัฯ  ไปจนกวา่กระบวนการแต่งตัง้ผูจ้ดัการบริษทัฯ จะแล้วเสรจ็ และยินยอมให้ผูร้บัข้อมลูและบคุคลท่ีเก่ียวข้อง เกบ็รวบรวม 
ใช้ และเปิดเผยข้อมลูส่วนบคุลดงักล่าวของข้าพเจา้เพ่ือการบริหารจดัการของผูร้บัข้อมลูอนัอาจเป็นประโยชน์ต่อข้าพเจา้ต่อไป 
         นอกจากน้ี ข้าพเจา้ขอยืนยนัและรบัรองวา่ ข้าพเจา้ได้ด าเนินการให้บคุคลท่ีสาม (หากมี) ได้อ่าน และเข้าใจรายละเอียดท่ีระบไุวใ้นค าประกาศ
เก่ียวกบัความเป็นส่วนตวั (Privacy Notice) ของบริษทัฯ ด้วยแล้ว โดยข้าพเจา้ได้รบัความยินยอมจากบคุคลท่ีสามดงักล่าวในการให้ข้อมลูส่วนบคุคล
ของบคุคลท่ีสามนัน้แก่ผูร้บัข้อมลูและบคุคลท่ีเก่ียวข้อง อย่างถกูต้องและเป็นไปตามกฎหมายทกุประการ



10. เอกสารหลกัฐานประกอบการสมคัร
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ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน  หรอืบตัรประจ าตวัเจา้หน้าทีข่องรฐั  หรอืบตัรพนกังานรฐัวสิาหกจิ หรอืบตัรอืน่ ๆ

ใบสมคัรงานต าแหน่งผูจ้ดัการบรษิทัฯ  (ตามแบบฟอรม์ทีก่ าหนด)

รายละเอียดเอกสาร

ส าเนาทะเบยีนบา้น

รปูถ่ายหน้าตรง ไมส่วมหมวก และไมใ่สแ่ว่นตาด า ขนาด 1.5 นิ้ว จ านวน 2 รปู (ถ่ายครัง้เดยีวกนัไมเ่กนิ 6 เดอืน)

หลกัฐานแสดงวุฒกิารศกึษา

หลกัฐานแสดงถงึทกัษะและประสบการณ์

1) หนงัสอืรบัรองการด ารงต าแหน่งจากหน่วยงาน พรอ้มโครงสรา้งองคก์ร

หลกัฐานแสดงถงึความสามารถ คณุสมบตัติามทีร่ะบุไว ้ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการบรหิารงานในต าแหน่งผูจ้ดัการบรษิทัฯ

▪ Presentation ในรปูแบบ Powerpoint (PDF file) ไมเ่กนิ 5 หน้า

          โปรดจดัท าเอกสารหลกัฐานประกอบการสมคัร โดยเอกสารข้อ 10.2 - 10.7 ลงนามรบัรองส าเนาถกูต้องทุกหน้า  และให้แยกซอง
เอกสาร ส าหรบัเอกสารข้อ 10.1 – 10.7 จ านวน 1 ซอง และซองเอกสารส าหรบัเอกสารข้อ 10.8 จ านวน 2 ซอง

เอกสารแสดงวสิยัทศัน์ และแนวคดิในการพลกิโฉมตลาดทุนสูย่คุดจิทิลั
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2) หลกัฐานแสดงองคค์วามรูแ้ละประสบการณ์อนัจ าเป็นต่อการด าเนนิงานของบรษิทัฯ  ดา้นหนึ่งดา้นใดหรอืหลายดา้น
 ดงัต่อไปนี้

2.1  การบรหิารจดัการบรษิทัฯ การบรหิารจดัการงานปฏบิตักิาร และการบรหิารจดัการโครงการ

2.2  การบรหิารจดัการดา้นการเงนิหรอืการลงทุน 

2.3  การพลกิโฉมสูย่คุดจิทิลั และการพฒันาตลาดทุนอยา่งยัง่ยนื



ค าประกาศเก่ียวกบัความเป็นส่วนตวั (Privacy Notice)

บรษิทัฯ ซเีอม็ดเีอฟ โครงสรา้งพืน้ฐานทางดจิทิลั (“บรษิทัฯ”) และกลุ่มตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย (รวมเรยีกวา่ “ผูร้บั
ขอ้มลู”) ในฐานะผูเ้กบ็รวบรวม ใช ้และเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลของทา่น (“ขอ้มลูส่วนบุคคล”) ซึง่ทา่นไดใ้หไ้วใ้นใบสมคัรงาน
ต าแหน่งผูจ้ดัการบรษิทัฯ  และเอกสารหลกัฐานประกอบการสมคัร ขอแจง้ค าประกาศเกีย่วกบัความเป็นส่วนตวัใหท้า่นทราบ 
ดงันี้

วตัถปุระสงคใ์นการเกบ็รวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมลูส่วนบคุคล 

(1)   เพือ่การพจิารณา สรรหา กลัน่กรอง และแต่งตัง้ผูจ้ดัการบรษิทัฯ 

(2)   เพือ่การบรหิารจดัการอื่นอนัอาจเป็นประโยชน์ต่อทา่น

บคุคลหรือหน่วยงานซ่ึงข้อมลูส่วนบคุคลอาจถกูเปิดเผย

ผูร้บัขอ้มลูอาจเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลใหแ้ก่คณะกรรมการบรษิทัฯ คณะกรรมการกลัน่กรองเพือ่ด าเนนิการคดัเลอืกผูจ้ดัการ
บรษิทัฯ  ตลอดจนบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกบักระบวนการพจิารณา สรรหา กลัน่กรอง และแต่งตัง้ผูจ้ดัการบรษิทัฯ  หรอืทีเ่กีย่วขอ้ง
กบัการบรหิารจดัการอื่น ๆ ทีอ่าจเป็นประโยชน์ต่อทา่น (รวมเรยีกวา่ “บุคคลทีเ่กีย่วขอ้งฯ”)

ระยะเวลาในการเกบ็รวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมลูส่วนบคุคล

ผูร้บัขอ้มลูและบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งฯ จะเกบ็รวบรวม ใช ้เปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลจนกวา่กระบวนการพจิารณาแต่งตัง้ผูจ้ดัการ
บรษิทัฯ จะแลว้เสรจ็ หรอืจนกวา่ทา่นจะพน้จากการด ารงต าแหน่งเป็นผูจ้ดัการบรษิทัฯ  หรอืจนกวา่จะไดด้ าเนนิการตาม
วตัถุประสงคใ์นการเกบ็รวบรวม ใช ้เปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลทีร่ะบุไวข้า้งตน้จนครบถว้น ทัง้นี้ เวน้แต่มเีหตุอื่นตามที่
กฎหมายก าหนด

สิทธิของเจ้าของข้อมลูส่วนบคุคล

หากทา่นมขีอ้สงัสยัเกีย่วกบัค าประกาศเกีย่วกบัความเป็นส่วนตวั โปรดตดิต่อบรษิทัฯ  โทร. 02 009 9999




