ประกาศบริษทั ซีเอ็มดีเอฟ โครงสร้างพืน้ ฐานทางดิ จิทลั จากัด
เรือ่ ง รับสมัครบุคคลเพือ่ คัดเลือกเข้าดารงตาแหน่ ง “ผูจ้ ดั การ”
บริษทั ซีเอ็มดีเอฟ โครงสร้างพืน้ ฐานทางดิ จิทลั จากัด
1. วัตถุประสงค์ของบริษทั ซีเอ็มดีเอฟ โครงสร้างพืน้ ฐานทางดิจิทลั จากัด (บริษทั ฯ)
เพื่อยกระดับประสิทธิภาพตลาดทุนด้วยการออกแบบโครงสร้างพืน้ ฐานและกลไกใหม่เพื่อพัฒนาเป็ นระบบโครงสร้าง
พืน้ ฐานดิจทิ ลั ซึง่ จะอยู่บนพืน้ ฐานของเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั สมัยใหม่ทไ่ี ม่มขี อ้ จากัดหรือมีการปรับปรุงข้อจากัดบางประการ
ให้ดขี น้ึ และสามารถให้บริการกิจกรรมพืน้ ฐาน (Fundamental Activities) ทัง้ 5 ส่วน แก่ผรู้ ่วมตลาดทุน ได้แก่
1.1 การออกและเสนอขายหลักทรัพย์ (Securities Issuance)
1.2 การให้บริการในการซือ้ ขายแลกเปลีย่ นหลักทรัพย์ (Marketplace)
1.3 การให้บริการแก่ผลู้ งทุน (Investor Service)
1.4 การให้บริการชาระราคา-ส่งมอบหลักทรัพย์ (Clearing & Settlement) และ
1.5 การให้บริการเกีย่ วกับทรัพย์สนิ (Asset Service)
รวมถึงกิจกรรมอื่นใดทีเ่ กีย่ วข้องกับการให้บริการเกีย่ วกับหลักทรัพย์ โดยคาดหวังให้ระบบโครงสร้างพืน้ ฐานดิจทิ ลั ช่วย
ทาหน้าทีใ่ นการเป็ นโครงสร้างพืน้ ฐานกลางของอุตสาหกรรมตลาดทุนไทยทีส่ ามารถให้บริการและตอบโจทย์ผรู้ ่วมตลาด
ทุกภาคส่วนได้ และเกิดผลที่เป็ นประโยชน์ต่อผู้ระดมทุน ผู้ลงทุน หน่ วยงานกากับดูแล และผู้ประกอบธุรกิจตัวกลาง
โดยจะนาผลิตภัณฑ์ตราสารหนี้มาเป็ นโครงการนาร่อง (Pilot Project) หลังจากนัน้ จะขยายเข้าไปสู่ผลิตภัณฑ์ในตลาด
ทุนหรือตลาดอื่น ๆ ตามความเป็ นไปได้และความเหมาะสมต่อไป
2. หน้ าที่ความรับผิดชอบของผูจ้ ดั การ
2.1 รับผิดชอบการบริหารบริษัทฯ ให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ และตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและนโยบายที่
คณะกรรมการบริษทั ฯ กาหนด
2.2 เป็ นผูบ้ งั คับบัญชาพนักงานและลูกจ้างของบริษทั ฯ
2.3 เป็ นผูแ้ ทนของบริษทั ฯ ในกิจการทีเ่ กีย่ วกับบุคคลภายนอก
2.4 ดาเนินการงานอื่นใดตามทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมบริษทั ฯ และ/หรือตามทีก่ ฎหมายกาหนด
3. คุณสมบัติทวไป
ั่
3.1 สัญชาติไทย
3.2 สาเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่าระดับปริญญาตรี
3.3 สามารถปฏิบตั งิ านเต็มเวลา
4. ลักษณะต้องห้าม
ผูไ้ ด้รบั การแต่งตัง้ เป็ นผูจ้ ดั การบริษทั ฯ ต้องไม่มลี กั ษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้
4.1 เป็ นหรือเคยเป็ นบุคคลล้มละลาย
4.2 เคยได้รบั โทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงทีส่ ดุ ให้จาคุก เว้นแต่เป็ นโทษสาหรับความผิดทีไ่ ด้กระทาโดยประมาทหรือ
ความผิดลหุโทษ
4.3 เป็ นข้าราชการซึง่ มีตาแหน่ ง หรือเงินเดือนประจา ข้าราชการการเมือง หรือพนักงาน หรือลูกจ้างของหน่ วยงาน
ของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือของราชการส่วนท้องถิน่ สมาชิกสภาท้องถิน่ หรือผูบ้ ริหารท้องถิน่ ซึง่ ได้รบั เลือกตัง้

หน้า 1 จาก 4

5. ทักษะและประสบการณ์
5.1 มีความรูแ้ ละความเข้าใจด้านเศรษฐกิจ ตลาดเงิน ตลาดทุน การพลิกโฉมสูย่ คุ ดิจทิ ลั และการบริหารจัดการงาน
ปฏิบตั กิ าร เป็ นอย่างดี
5.2 มีประสบการณ์ และความสามารถในการบริหารจัดการองค์กร
5.3 มีวสิ ยั ทัศน์และกลยุทธ์ทส่ี ามารถกาหนดให้เป็ นแผนปฏิบตั ิงาน ตลอดจนสามารถบริหารให้ประสบผลสาเร็จตาม
ทิศทางการดาเนินงานขององค์กร
5.4 มีความเป็ นผูน้ า มีจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดาเนินงาน รวมทัง้ สามารถเป็ นตัวแทนขององค์กรต่อสาธารณะ
ทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ
5.5 มีความเข้าใจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทีเ่ กีย่ วข้องกับตลาดเงินและตลาดทุน
5.6 มีความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์กบั องค์กรต่างๆ ในตลาดเงิน และตลาดทุน รวมถึงหน่วยงานกากับดูแล
5.7 มีความสามารถในการบริหารจัดการความขัดแย้ง และการจัดการเพื่อประโยชน์สงู สุดต่อส่วนรวม
5.8 มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเป็ นอย่างดี
5.9 มีองค์ความรูแ้ ละประสบการณ์อนั จาเป็ นต่อการดาเนินงานของบริษทั ฯ อย่างน้อยในด้านหนึ่งด้านใดหรือหลายด้าน
ดังต่อไปนี้
5.9.1 การบริหารจัดการบริษทั ฯ การบริหารจัดการงานปฏิบตั กิ าร และการบริหารจัดการโครงการ
5.9.2 การบริหารจัดการด้านการเงินหรือการลงทุน
5.9.3 การพลิกโฉมสูย่ คุ ดิจทิ ลั และการพัฒนาตลาดทุนอย่างยังยื
่ น
6. เงื่อนไขการจ้าง
6.1 ในระหว่างดารงตาแหน่ง จะต้องผ่านการประเมินผลการปฏิบตั งิ านจากคณะกรรมการบริษทั ฯ ตามทีก่ าหนดไว้ใน
สัญญาจ้าง
6.2 ก่อนการสรรหาเสร็จสิน้ หากปรากฏว่าผูส้ มัครขาดคุณสมบัติ หรือมีคุณสมบัติ หรือมีทกั ษะหรือประสบการณ์ ไม่
ครบถ้วน หรือไม่ตรงตามทีไ่ ด้รบั รองไว้ หรือมีขอ้ ความอันเป็ นเท็จ หรือปกปิ ดข้อเท็จจริงซึง่ ควรแจ้งให้ทราบ หรือ
ยกเลิกความยิน ยอมที่เกี่ยวข้องกับ ข้อมูลส่วนบุ คคลของผู้สมัค ร คณะกรรมการบริษัท ฯ หรือคณะกรรมการ
กลันกรองเพื
่
่อดาเนินการคัดเลือกผูจ้ ดั การ ทีค่ ณะกรรมการบริษทั ฯ แต่งตัง้ ให้ทาหน้าทีพ่ จิ ารณากลันกรองผู
่
ส้ มัคร
(“คณะกรรมการกลันกรองฯ”)
่
อาจตัดสิทธิบุคคลดังกล่าวออกจากการเป็ นผูส้ มัครได้ และผูน้ นั ้ ไม่อาจเรียกร้องสิทธิ
ใด ๆ รวมถึงค่าเสียหายใด ๆ ทัง้ สิน้ โดยผูส้ มัครตกลงยอมรับในผลการตัดสินของคณะกรรมการบริษทั ฯ และ/หรือ
คณะกรรมการกลันกรองฯ
่
(แล้วแต่กรณี) โดยให้ถอื เป็ นทีส่ ดุ
6.3 ภายหลังทีผ่ สู้ มัครได้รบั การสรรหาเป็ น ผูจ้ ดั การ หากปรากฏว่าผูไ้ ด้รบั การสรรหาขาดคุณสมบัติ หรือมีคุณสมบัติ
ไม่ครบถ้วน หรือมีคุณสมบัติต้องห้าม คณะกรรมการบริษทั ฯ อาจบอกเลิกสัญญา ซึง่ จะเป็ นผลให้บุคคลดังกล่าว
พ้นจากตาแหน่ งที่ได้รบั การสรรหา และผู้นัน้ ไม่อาจเรียกร้องสิทธิใด ๆ รวมถึงค่าชดเชยและค่าเสียหายใด ๆ
ทัง้ สิน้ โดยผูไ้ ด้รบั การสรรหาตกลงยอมรับในผลการตัดสินของคณะกรรมการบริษทั ฯ โดยให้ถอื เป็ นทีส่ ดุ
ทัง้ นี้ เมื่อมีกรณี ตามข้อ 6.2 หรือ 6.3 บริษัทฯ มีสทิ ธิเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากการขาดคุณสมบัติ หรือมี
ลักษณะต้องห้าม หรือมีคุณสมบัติหรือมีท ักษะหรือประสบการณ์ ไม่ครบถ้วน หรือไม่ตรงตามที่ได้รบั รองไว้ หรือมี
ข้อความอันเป็ นเท็จ หรือปกปิ ดข้อเท็จจริง ซึง่ ควรแจ้งให้ทราบดังกล่าว (หากมี)
7. อัตราเงิ นเดือน และผลประโยชน์อื่น
อัตราเงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทนของผูจ้ ดั การ ขึน้ อยู่กบั คุณสมบัติและประสบการณ์ของผู้สมัคร ทัง้ นี้ ตามที่
ได้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทั ฯ

หน้า 2 จาก 4

8. เอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร
ผูส้ มัครต้องกรอกใบสมัครงานตามทีบ่ ริษทั ฯ กาหนด และแนบเอกสารหลักฐานประกอบดังนี้
8.1 ใบสมัครงานตาแหน่งผูจ้ ดั การ (ตามแบบฟอร์มทีก่ าหนด)
8.2 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรประจาตัวเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือบัตรอื่น ๆ
ทีอ่ อกให้โดยหน่วยงานราชการ
8.3 สาเนาทะเบียนบ้าน
8.4 รูปถ่ ายหน้ าตรง ไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดา ขนาด 1.5 นิ้ว จานวน 2 รูป (ถ่ ายครัง้ เดีย วกันไม่ เกิน 6
เดือน)
8.5 หลักฐานแสดงคุณวุฒกิ ารศึกษา
8.6 หลักฐานแสดงถึงความสามารถ คุณสมบัตติ ามทีร่ ะบุไว้ ทีเ่ ป็ นประโยชน์ต่อการบริหารงานในตาแหน่งผูจ้ ดั การ
8.7 หลักฐานแสดงถึงทักษะและประสบการณ์ เช่น หนังสือรับรองการดารงตาแหน่ งจากหน่ วยงานหรือองค์กร พร้อม
โครงสร้า งองค์ก ร รวมทัง้ รายงานประจ าปี (Annual Report) หรือ งบการเงิน ในขณะที่ด ารงต าแหน่ ง เพื่อ
ประกอบการพิจารณาตามข้อ 5
8.8 เอกสารแสดงวิสยั ทัศน์ และแนวคิดในการพลิกโฉมตลาดทุนสูย่ ุคดิจทิ ลั
▪ Presentation ในรูปแบบ PowerPoint (PDF file) ไม่เกิน 5 หน้า
9. การยื่นใบสมัคร
ผูส้ นใจสามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเอง หรือมอบหมายให้ผู้อ่นื ยื่นใบสมัครแทน พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการ
สมัครตามทีก่ าหนด โดยปิ ดผนึกส่งถึง
คณะกรรมการ บริษทั ซีเอ็มดีเอฟ โครงสร้างพืน้ ฐานทางดิ จิทลั จากัด
ฝ่ ายริเริ่มโครงการเชิ งกลยุทธ์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เลขที่ 93 ชัน้ 15 ถนนรัชดาภิ เษก แขวงดิ นแดง เขตดิ นแดง กรุงเทพฯ 10400
(เอกสารหลักฐานประกอบการสมัครข้อ 8.2 – 8.7 ให้รบั รองสาเนาถูกต้องทุกหน้า และให้แยกซองเอกสาร สาหรับ
เอกสารข้อ 8.1 – 8.7 จานวน 1 ซอง และซองเอกสารสาหรับเอกสารข้อ 8.8 จานวน 2 ซอง)
ผูส้ นใจสามารถดูรายละเอียด และสังพิ
่ มพ์ใบสมัครได้ที่ www.cmdf.or.th
หรือสอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมได้ท่ี คุณไพลิน วัฒนะรัตน์ เลขานุการคณะกรรมการบริษทั ฯ
หมายเลขโทรศัพท์ 02 009 9936 อีเมล CorporateSecretary@set.or.th
ระยะเวลารับสมัคร ตัง้ แต่วนั ที่ 26 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 30 มิ ถนุ ายน 2564 ในวันทาการของบริษทั ฯ ระหว่างเวลา
8:30–17:00 น.
10. ขัน้ ตอนและกระบวนการพิ จารณาคัดเลือก
คณะกรรมการบริษัทฯ มีความประสงค์ท่จี ะให้การพิจารณาคัดเลือกเป็ นไปอย่างเป็ นธรรมและโปร่งใส จึงได้กาหนด
กระบวนการพิจารณาคัดเลือก และให้ประกาศขัน้ ตอนการคัดเลือกให้ทราบโดยทัวกั
่ น ดังนี้
- ขัน้ ตอนที่ 1 แต่งตัง้ คณะกรรมการกลันกรองฯ
่
เพื่อดาเนินการตรวจสอบคุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม ทักษะและ
ประสบการณ์ ของผู้สมัครให้เป็ นไปตามที่กาหนด และนารายชื่อของผู้สมัครที่ผ่านการตรวจสอบ
คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม ทักษะและประสบการณ์ตามทีก่ าหนด มาคัดเลือกผูท้ ม่ี คี วามเหมาะสม
โดยพิจ ารณาจากข้อ มู ล ในใบสมัค ร และหลัก ฐานประกอบการสมัค ร ประกอบกับ เอกสารที่
กาหนดให้แสดงวิสยั ทัศน์และแนวคิดในการพลิกโฉมตลาดทุนสู่ยุคดิจทิ ลั ก่อนที่จะเชิญมาเข้ารับ
การสัมภาษณ์ ตามวันเวลา และสถานที่ ซึง่ จะแจ้งให้ทราบต่อไป
- ขัน้ ตอนที่ 2 คณะกรรมการกลัน่ กรองฯ ทาการสัมภาษณ์ ผู้สมัครที่ผ่านการกลันกรองในขั
่
น้ ตอนที่ 1 ตามวัน
เวลา และสถานที่ ซึ่งจะแจ้งให้ท ราบต่ อไป เพื่อคัดเลือกผู้สมัครที่เหมาะสมให้ได้จานวนตามที่
หน้า 3 จาก 4

คณะกรรมการบริษัท ฯ ก าหนด ก่ อ นน าเสนอให้ค ณะกรรมการบริษั ท ฯ พิจ ารณาแต่ ง ตัง้ ผู้ท่ี
เหมาะสมต่อไป
- ขัน้ ตอนที่ 3 คณะกรรมการบริษทั ฯ พิจารณาแต่งตัง้ ผูส้ มัครทีผ่ ่านการคัดเลือกในขัน้ ตอนที่ 2 จานวน 1 ราย ให้
ดารงตาแหน่ งผูจ้ ดั การบริษทั ฯ
บริษทั ฯ สงวนสิทธิทจ่ี ะเปลีย่ นแปลงเงื่อนไขและ/หรือกาหนดการต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการรับสมัครและแต่งตัง้ ผูจ้ ดั การ
บริษัทฯ ซึง่ รวมถึงการขยายระยะเวลาการรับสมัคร การยกเลิกการรับสมัคร หรือการประกาศรับสมัครใหม่ ได้ตามที่
เห็ น สมควร โดยผู้ ส มัค รไม่ อ าจเรีย กร้อ งค่ า เสีย หายใดๆ จากบริษั ท ฯ คณะกรรมการกลัน่ กรองฯ และ/หรือ
คณะกรรมการบริษทั ฯ ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทัง้ สิน้

หน้า 4 จาก 4

ใบสมัครงาน
ตาแหน่ ง ผูจ้ ดั การ
บริษทั ซีเอ็มดีเอฟ โครงสร้างพื้นฐานทางดิจิทลั จากัด
1. รายละเอียดส่วนบุคคล
ชื่อ นาย / นาง / นางสาว

นามสกุล

ภาษาอังกฤษ (ตัวพิมพ์)
วัน เดือน ปี เกิด

อายุ

ปี

สัญชาติ
ที่ อยู่ปัจจุบนั (ทีส่ ามารถติดต่อได้)
รหัสไปรษณีย์

โทรศัพท์
มือถือ

ที่ อยู่ตามทะเบียนบ้าน
รหัสไปรษณีย์

โทรศัพท์

รหัสไปรษณีย์
 บัตรประจาตัวเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ
 บัตรอื่น ๆ โปรดระบุรายละเอียด

โทรศัพท์

สถานที่ ทางาน
บัตรประจาตัวประชาชน
 บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ

......................................................................................................................................
เลขที
่
วันออกบัตร

วันหมดอายุ

2. รายละเอียดครอบครัว
ชื่อ - สกุล

บิ ดา

อาชีพ

สถานที่ ทางาน
โทรศัพท์
ชื่อ - สกุล

มือถือ

มารดา

อาชีพ

สถานที่ ทางาน
โทรศัพท์
สถานภาพสมรส
ชื่อ - สกุล

 โสด

 สมรส

มือถือ
 หย่า

คู่สมรส

 หม้าย
อาชีพ

สถานที่ ทางาน
โทรศัพท์
จานวนบุตร

เพศชาย

คน

เพศหญิง

มือถือ
คน

รายละเอียดเกี่ยวกับบุตรที่ บรรลุนิติภาวะแล้ว
ชื่อ - สกุล
อายุ
1.
2.
3.
4.
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อาชีพ

3. สุขภาพปัจจุบนั


สุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง



มีโรคประจาตัว โปรดระบุ

4. รายละเอียดการศึกษา
ระดับการศึกษา

สาขาวิ ชา

สถาบัน / ประเทศ

ปี ที่สาเร็จการศึกษา

ปริ ญญาตรี 1
2
ปริ ญญาโท

1
2

ปริ ญญาเอก 1
2
5. ประวัติการทางาน
ระหว่างปี (พ.ศ.)

ชื่อองค์กร และ ตาแหน่ งสุดท้าย

หน้ าที่ความรับผิดชอบ

6. ประวัติการสอบสวนทางวิ นัย หรือเคยมีคดีความทางกฎหมาย
ท่านเคยหรืออยูร่ ะหว่างถูกสอบสวนทางวินยั หรือเคยหรืออยูร่ ะหว่างมีคดีความทางกฎหมายหรือไม่


ไม่เคย



อยูร่ ะหว่าง โปรดระบุรายละเอียด



เคย โปรดระบุรายละเอียด
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เงิ นเดือนสุดท้าย

เหตุผลที่ออก

7. ผลงาน / ประสบการณ์ ในการปฏิ บตั ิ งาน
1) องค์กรทีป่ ฏิบตั งิ าน (ในประเทศ) หน้าทีค่ วามรับผิดชอบ จานวนผูใ้ ต้บงั คับบัญชา ผลงานเด่นหรือความสาเร็จในการปฏิบตั งิ าน

2) องค์กรทีป่ ฏิบตั งิ าน (ต่างประเทศ) หน้าทีค่ วามรับผิดชอบ จานวนผูใ้ ต้บงั คับบัญชา ผลงานเด่นหรือความสาเร็จในการปฏิบตั งิ าน

8. ความสามารถทางภาษา (ระบุ พอใช้ ดี ดีมาก)
ภาษา

ฟั ง

9. ผูส้ มัครโปรดทาเครือ่ งหมาย ✓ ลงในช่อง

พูด

อ่าน

เขียน

เพื่อรับรองคุณสมบัติ / ลักษณะต้องห้าม ทักษะและประสบการณ์ ของท่าน

คุณสมบัติ / ลักษณะต้องห้าม

รับรอง ไม่รบั รอง

1) มีสญ
ั ชาติไทย

o

o

2) สาเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่าระดับปริญญาตรี

o

o

3) สามารถทางานให้กบั บริษทั ฯ ได้เต็มเวลา

o

o

4) ไม่เป็ นหรือไม่เคยเป็ นบุคคลล้มละลาย

o

o

o

o

o

o

o

o

ไม่เคยได้รบั โทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงทีส่ ดุ ให้จาคุก เว้นแต่เป็ นโทษสาหรับความผิดทีไ่ ด้กระทาโดยประมาทหรือ
ความผิดลหุโทษ
ไม่เป็ นข้าราชการซึง่ มีตาแหน่ง หรือเงินเดือนประจา ข้าราชการการเมือง หรือพนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงานของ
รัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือของราชการส่วนท้องถิน่ สมาชิกสภาท้องถิน่ หรือผูบ้ ริหารท้องถิน่ ซึง่ ได้รบั เลือกตัง้ ดังนัน้
6) หากข้าพเจ้าได้รบั การคัดเลือกจากคณะกรรมการบริษทั ฯ เพือ่ แต่งตัง้ เป็ นผูจ้ ดั การบริษทั ฯ ในขณะทีข่ า้ พเจ้าดารง
ตาแหน่งดังกล่าว ข้าพเจ้าจะดาเนินการให้ตนเองไม่มลี กั ษณะต้องห้ามตามข้อนี้ ก่อนได้รบั การแต่งตัง้ เป็ นผูจ้ ดั การ
บริษทั ฯ
5)

7) ไม่เป็ นผูท้ พ่ี น้ จากตาแหน่งเนื่องจากคณะกรรมการบริษทั ฯ มีมติให้ออก
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9. ผูส้ มัครโปรดทาเครือ่ งหมาย ✓ ลงในช่อง

เพื่อรับรองคุณสมบัติ / ลักษณะต้องห้าม ทักษะและประสบการณ์ของท่าน

ทักษะและประสบการณ์
มีความรูแ้ ละความเข้าใจด้านเศรษฐกิจ ตลาดเงิน ตลาดทุน การพลิกโฉมสูย่ ุคดิจทิ ลั และการบริหารจัดการงาน
1) ปฏิบตั กิ าร เป็ นอย่างดี
2) มีประสบการณ์ และความสามารถในการบริหารจัดการองค์กร

รับรอง

ไม่รบั รอง

o

o

o

o

3)

มีวสิ ยั ทัศน์และกลยุทธ์ทส่ี ามารถกาหนดให้เป็ นแผนปฏิบตั งิ าน ตลอดจนสามารถบริหารให้ประสบผลสาเร็จตามทิศ
ทางการดาเนินงานขององค์กร

o

o

4)

มีความเป็ นผูน้ า มีจริยธรรม และจรรยาบรรณในการดาเนินงาน รวมทัง้ สามารถเป็ นตัวแทนขององค์กรต่อสาธารณะทัง้
ในประเทศและต่างประเทศ

o

o

5) มีความเข้าใจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทีเ่ กีย่ วข้องกับตลาดเงินและตลาดทุน

o

o

6) มีความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์กบั องค์กรต่างๆ ในตลาดเงิน และตลาดทุน รวมถึงหน่วยงานกากับดูแล

o

o

7) มีความสามารถในการบริหารจัดการความขัดแย้ง และการจัดการเพือ่ ประโยชน์สงู สุดต่อส่วนรวม

o

o

8) มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเป็ นอย่างดี

o

o

9.1 การบริหารจัดการบริษทั ฯ การบริหารจัดการงานปฏิบตั กิ าร และการบริหารจัดการโครงการ

o

o

9.2 การบริหารจัดการด้านการเงินหรือการลงทุน

o

o

9.3 การพลิกโฉมสูย่ ุคดิจทิ ลั และการพัฒนาตลาดทุนอย่างยังยื
่ น

o

o

9)

มีองค์ความรูแ้ ละประสบการณ์อนั จาเป็ นต่อการดาเนินงานของบริษทั ฯ อย่างน้อยในด้านหนึ่งด้านใดหรือหลายด้าน
ดังต่อไปนี้
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ข้าพเจ้าตกลงเป็ นผูร้ บั ผิ ดชอบในการตรวจสอบรายละเอียด คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม ทักษะและประสบการณ์ ของข้าพเจ้าที่ระบุไว้ในใบสมัครนี้
และเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครของข้าพเจ้าให้ตรงตามที่เปิ ดรับสมัครทุกประการ และข้าพเจ้าขอรับรองว่า
1. ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลที่แจ้งไว้ในใบสมัครนี้ และเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครของข้าพเจ้าดีแล้วว่า ถูกต้อง
และเป็ นความจริ งทุกประการ ทัง้ นี้ ไม่วา่ กรณี ใดๆ ภายหลังจากที่ขา้ พเจ้าได้ยนื่ ใบสมัครและเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครแล้ว ข้าพเจ้าจะไม่ขอ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเอกสารหลักฐานดังกล่าว
2. บรรดาเอกสารหลักฐานที่ขา้ พเจ้าได้ยนื่ ประกอบการสมัครนี้ เป็ นเอกสารที่แท้จริ ง ไม่ใช่เอกสารปลอมหรือมีขอ้ ความอันเป็ นเท็จใดๆ
3. หากปรากฏภายหลังว่า ข้าพเจ้าขาดคุณสมบัติหรือมีคณ
ุ สมบัติไม่ครบถ้วน หรือไม่เป็ นความจริ งตามที่ได้รบั รองไว้ ข้าพเจ้ายิ นดีให้ถอื ว่าข้าพเจ้า
เป็ นผูข้ าดคุณสมบัติในการสมัครและไม่มีสิทธิ ได้รบั การพิ จารณาแต่งตัง้ เป็ นผูจ้ ดั การบริ ษทั ฯ รวมถึงข้าพเจ้ายิ นดีสละสิ ทธิ และให้ถอื เป็ นเหตุที่จะบอก
เลิ กสัญญาจ้างได้ โดยข้าพเจ้าจะไม่เรียกร้องสิ ทธิ และค่าเสียหายใดๆ ทัง้ สิ้ น และให้บริ ษทั ฯ มีสิทธิ เรียกร้องค่าเสียหายจากข้าพเจ้าได้
4. ข้าพเจ้าได้รบั ทราบคาประกาศเกี่ยวกับความเป็ นส่วนตัว (Privacy Notice) ของบริ ษทั ฯ ที่แนบมาพร้อมกับใบสมัครนี้ โดยละเอียดชัดแจ้งแล้ว และ
ตกลงให้ความยิ นยอมแก่บริ ษทั ฯ และกลุ่มตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (รวมเรียกว่า "ผูร้ บั ข้อมูล ") รวมถึงบุคคลหรือหน่ วยงานซึ่งข้อมูลส่วน
บุคคลของข้าพเจ้าและของบุคคลที่สาม (หากมี) อาจถูกเปิ ดเผย ได้แก่ คณะกรรมการบริ ษทั ฯ คณะกรรมการกลันกรองเพื
่
อ่ ดาเนิ นการคัดเลือก
ผูจ้ ดั การบริ ษทั ฯ ตลอดจนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการพิ จารณา สรรหา กลันกรอง
่
และแต่งตัง้ ผูจ้ ดั การบริ ษทั ฯ หรือที่เกี่ยวข้องกับการบริ หาร
จัดการอื่นๆ ที่อาจเป็ นประโยชน์ ต่อข้าพเจ้า (รวมเรียกว่า "บุคคลที่เกี่ยวข้อง") ในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้า และ
ของบุคคลที่สาม (หากมี) ที่ปรากฏในใบสมัครนี้ และเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครของข้าพเจ้า เพือ่ วัตถุประสงค์ในการพิ จารณา สรรหา กลั ่นกรอง
และแต่งตังผู
้ จ้ ดั การบริ ษทั ฯ ไปจนกว่ากระบวนการแต่งตัง้ ผูจ้ ดั การบริ ษทั ฯ จะแล้วเสร็จ และยิ นยอมให้ผร้ ู บั ข้อมูลและบุคคลที่เกี่ยวข้อง เก็บรวบรวม
ใช้ และเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคลดังกล่าวของข้าพเจ้าเพือ่ การบริ หารจัดการของผูร้ บั ข้อมูลอันอาจเป็ นประโยชน์ ต่อข้าพเจ้าต่อไป
นอกจากนี้ ข้าพเจ้าขอยืนยันและรับรองว่า ข้าพเจ้าได้ดาเนิ นการให้บคุ คลที่สาม (หากมี) ได้อ่าน และเข้าใจรายละเอียดที่ระบุไว้ในคาประกาศ
เกี่ยวกับความเป็ นส่วนตัว (Privacy Notice) ของบริ ษทั ฯ ด้วยแล้ว โดยข้าพเจ้าได้รบั ความยิ นยอมจากบุคคลที่สามดังกล่าวในการให้ขอ้ มูลส่วนบุคคล
ของบุคคลที่สามนัน้ แก่ผร้ ู บั ข้อมูลและบุคคลที่เกี่ยวข้อง อย่างถูกต้องและเป็ นไปตามกฎหมายทุกประการ

ลงชือ่ ....................................................................... ผูส้ มัคร
(
)
วันที่ ........ เดือน ............................ พ.ศ. ..........
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10. เอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร
รายละเอียดเอกสาร
10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
10.6

ใบสมัครงานตาแหน่งผูจ้ ดั การบริษทั ฯ (ตามแบบฟอร์มทีก่ าหนด)
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรประจาตัวเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือบัตรอืน่ ๆ
สาเนาทะเบียนบ้าน
รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดา ขนาด 1.5 นิ้ว จานวน 2 รูป (ถ่ายครัง้ เดียวกันไม่เกิน 6 เดือน)
หลักฐานแสดงวุฒกิ ารศึกษา
หลักฐานแสดงถึงความสามารถ คุณสมบัตติ ามทีร่ ะบุไว้ ทีเ่ ป็ นประโยชน์ต่อการบริหารงานในตาแหน่งผูจ้ ดั การบริษทั ฯ

10.7 หลักฐานแสดงถึงทักษะและประสบการณ์
1) หนังสือรับรองการดารงตาแหน่งจากหน่วยงาน พร้อมโครงสร้างองค์กร
2) หลักฐานแสดงองค์ความรูแ้ ละประสบการณ์อนั จาเป็ นต่อการดาเนินงานของบริษทั ฯ ด้านหนึ่งด้านใดหรือหลายด้าน
ดังต่อไปนี้
2.1 การบริหารจัดการบริษทั ฯ การบริหารจัดการงานปฏิบตั กิ าร และการบริหารจัดการโครงการ
2.2 การบริหารจัดการด้านการเงินหรือการลงทุน
2.3 การพลิกโฉมสูย่ คุ ดิจทิ ลั และการพัฒนาตลาดทุนอย่างยังยื
่ น
10.8 เอกสารแสดงวิสยั ทัศน์ และแนวคิดในการพลิกโฉมตลาดทุนสูย่ คุ ดิจทิ ลั
▪ Presentation ในรูปแบบ Powerpoint (PDF file) ไม่เกิน 5 หน้า

มี

ไม่มี

o
o
o
o
o
o

o
o
o
o
o
o

o

o

o
o
o

o
o
o

o

o

โปรดจัดทาเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร โดยเอกสารข้อ 10.2 - 10.7 ลงนามรับรองสาเนาถูกต้องทุกหน้ า และให้แยกซอง
เอกสาร สาหรับเอกสารข้อ 10.1 – 10.7 จานวน 1 ซอง และซองเอกสารสาหรับเอกสารข้อ 10.8 จานวน 2 ซอง
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คาประกาศเกี่ยวกับความเป็ นส่วนตัว (Privacy Notice)
บริษทั ฯ ซีเอ็มดีเอฟ โครงสร้างพืน้ ฐานทางดิจทิ ลั (“บริษทั ฯ”) และกลุ่มตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (รวมเรียกว่า “ผูร้ บั
ข้อมูล”) ในฐานะผูเ้ ก็บรวบรวม ใช้ และเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (“ข้อมูลส่วนบุคคล”) ซึง่ ท่านได้ให้ไว้ในใบสมัครงาน
ตาแหน่งผูจ้ ดั การบริษทั ฯ และเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร ขอแจ้งคาประกาศเกีย่ วกับความเป็ นส่วนตัวให้ทา่ นทราบ
ดังนี้
วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
(1) เพือ่ การพิจารณา สรรหา กลั่นกรอง และแต่งตัง้ ผูจ้ ดั การบริษทั ฯ
(2) เพือ่ การบริหารจัดการอื่นอันอาจเป็ นประโยชน์ต่อท่าน
บุคคลหรือหน่ วยงานซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลอาจถูกเปิ ดเผย
ผูร้ บั ข้อมูลอาจเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่คณะกรรมการบริษทั ฯ คณะกรรมการกลั่นกรองเพือ่ ดาเนินการคัดเลือกผูจ้ ดั การ
บริษทั ฯ ตลอดจนบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องกับกระบวนการพิจารณา สรรหา กลั่นกรอง และแต่งตัง้ ผูจ้ ดั การบริษทั ฯ หรือทีเ่ กีย่ วข้อง
กับการบริหารจัดการอื่น ๆ ทีอ่ าจเป็ นประโยชน์ต่อท่าน (รวมเรียกว่า “บุคคลทีเ่ กีย่ วข้องฯ”)
ระยะเวลาในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
ผูร้ บั ข้อมูลและบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องฯ จะเก็บรวบรวม ใช้ เปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลจนกว่ากระบวนการพิจารณาแต่งตัง้ ผูจ้ ดั การ
บริษทั ฯ จะแล้วเสร็จ หรือจนกว่าท่านจะพ้นจากการดารงตาแหน่งเป็ นผูจ้ ดั การบริษทั ฯ หรือจนกว่าจะได้ดาเนินการตาม
วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ เปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลทีร่ ะบุไว้ขา้ งต้นจนครบถ้วน ทังนี
้ ้ เว้นแต่มเี หตุอ่นื ตามที่
กฎหมายกาหนด
สิ ทธิ ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
หากท่านมีขอ้ สังสัยเกีย่ วกับคาประกาศเกีย่ วกับความเป็ นส่วนตัว โปรดติดต่อบริษทั ฯ โทร. 02 009 9999

