ลับเฉพาะ
CONFIDENTIAL

รูปถ่าย

เลขที� 1 ชัน� 32, อาคาร Empire Tower ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120

ใบสมัครงาน
EMPLOYMENT APPLICATION

จัดพิมพ์เมื�อวันที� 8 กรกฎาคม 2563

เงินเดือนที�ต้องการ
วันที�เริ� มงานได้
Position Applied For
Expected Salary
Expected Start Date
ประวัติส่วนตัว-ครอบครั ว: PERSONAL-FAMILY BACKGROUND
ชื�อ (นาย/นาง/น.ส.)
อายุ
ชื�อเล่น
สกุล
ภาษาไทย (Thai)
Age
Nickname
โทรศัพท์
First Name (Mr./Mrs./Miss)
สัญชาติ
Last Name
Phone Number
Nationality
ภาษาอังกฤษ (English)
ที�อยูป่ ั จจุบนั
บัตรประจําตัวประชาชน/พาสปอร์ ต เลขที�
ID Card Number/Passport No.
Address
สถานะทางทหาร (Military Status)
□ ได้ รับการยกเว้ น Exempted
□ อื�นๆ Other (ระบุ)
ตําแหน่งที�สมัคร

□

เรียนรักษาดินแดน Defense

ชื�อบิดา
Father's First Name

□

เฉพาะเจ้ าหน้ าที�บริ ษัท
หมายเหตุ/Remarks

รับราชการทหารแล้ ว Enter Service ยศครัง� สุดท้ าย Rank Attained
□ มีชีวิตอยู่ Living

สกุล
Last Name

□ ถึงแก่กรรม Deceased

กรณียงั มีชีวิตอยู่ โปรดตอบต่อในเรื� องที�อยู่ สัญชาติ อาชีพ

ที�อยู่ (อําเภอ/จังหวัด) Address (District/Province)

สัญชาติ

อาชีพ

ชื�อมารดา
Mother's First Name

□ มีชีวิตอยู่ Living

□ ถึงแก่กรรม Deceased

สกุล
Last Name

กรณียงั มีชีวิตอยู่ โปรดตอบต่อในเรื� องที�อยู่ สัญชาติ อาชีพ

ที�อยู่ (อําเภอ/จังหวัด) Address (District/Province)

อาชีพ

สัญชาติ

จํานวนพี�น้อง (รวมท่าน) No. of Brothers/Sisters
คน
ท่านเป็ นบุตรคนที�
สถานภาพการสมรส : MARITAL STATUS
□ โสด Single
□ สมรส Married
□ หย่า Divorced
□ ม่าย Widowed
ชื�อคูส่ มรส
Spouse's Name
สถานที�ทํางาน
Office Address

สกุล
Last Name

จํานวนบุตร Number of Children

คน

ชื�อ/สกุล Name/Last Name

สัญชาติ
Nationality
โทรศัพท์
Phone Number
ชาย Son

คน

□ แยกกันอยู่ Seperated
อาชีพ
Occupation
□ จดทะเบียน Registered
□ ไม่จดทะเบียน Not Registered

หญิง Daughter
เพศ

หมายเหตุ/Remarks

คน

อายุ (ปี ) Age (Years)

1
2
3
ระดับ
Level
ปริญญาเอก
Ph.D
ปริญญาโท
Master's
ปริญญาตรี
Bachelor's
อื�นๆ
Others

ประวัติการศึกษา : EDUCATIONAL BACKGROUND
วุฒิที�สําเร็ จ
วิชาเอก
สถานที�ศกึ ษา
Cert./Degree
Major

หมายเหตุ/Remarks
ปี ที�จบ
Year

คะแนนเฉลี�ย
GPA

กิจกรรมระหว่ างการศึกษา/การอบรม ฝึ กงาน : EXTRA CURRICULAR ACTIVITIES / TRAINING
ปี พ.ศ. Year
สถาบัน Institution
กิจกรรม Activity

ปี พ.ศ. Year

สถาบัน Institution

หลักสูตร Course / Training

ประวัติการทํางาน : WORKING EXPERIENCE
บริษัท (ที�ทํางานปั จจุบนั )
ที�ตงสํ
ั � านักงาน
Name of Company (Present Employment)
Company Address
ประเภทกิจการ
ตําแหน่งงานเริ� มเข้ า
วันเข้ าทํางาน
Type of Business
Date Hired
Entry Position
ตําแหน่งปั จจุบนั
สังกัดหน่วยงาน
วันเริ� มงานในตําแหน่ง
First Date in the Position
Present Position
Department
ลักษณะงานที�ทํา
Job Description

หมายเหตุ/Remarks

หมายเหตุ/Remarks

เงินเดือนเมื�อเริ� มเข้ าทํางาน
Starting Salary
เงินเดือนปั จจุบนั
Present Salary

โบนัสเฉลี�ย Average Bonus ___________ เดือน month
ค่าครองชีพ Cost of Living

___________ บาท THB

เงินช่วยเหลืออื�นๆ (รวม) Other___________ บาท THB
การทํางานที�ผ่านมาแล้ ว : PAST EMPLOYERS
ชื�อบริษัท (1)
จาก (ด/ป)
ตําแหน่ง
สังกัดหน่วยงาน
Name of Company
From
Position
Department
ประเภทกิจการ
ถึง (ด/ป)
เงินเดือนเริ� มต้ น
ลักษณะงานที�ทํา
Type of Business
To
Starting Salary
Job Description
ที�ตงสํ
ั � านักงาน
รวมเวลา
เงินเดือนเมื�อออก
สาเหตุที�ลาออก
Reason for Leaving
Company Address
ปี
Last Salary
ชื�อบริษัท (2)
จาก (ด/ป)
ตําแหน่ง
สังกัดหน่วยงาน
Name of Company
From
Position
Department
ประเภทกิจการ
ถึง (ด/ป)
เงินเดือนเริ� มต้ น
ลักษณะงานที�ทํา
Type of Business
To
Starting Salary
Job Description
ที�ตงสํ
ั � านักงาน
รวมเวลา
เงินเดือนเมื�อออก
สาเหตุที�ลาออก
Reason for Leaving
Company Address
ปี
Last Salary
ชื�อบริษัท (3)
จาก (ด/ป)
ตําแหน่ง
สังกัดหน่วยงาน
Name of Company
From
Position
Department
ประเภทกิจการ
ถึง (ด/ป)
เงินเดือนเริ� มต้ น
ลักษณะงานที�ทํา
Type of Business
To
Starting Salary
Job Description
ที�ตงสํ
ั � านักงาน
รวมเวลา
เงินเดือนเมื�อออก
สาเหตุที�ลาออก
Reason for Leaving
Company Address
ปี
Last Salary
บุคคลอ้ างอิง (ไม่ ใช่ บุคคลในครอบครั ว) : PERSONAL REFERENCE (NOT A FAMILY MEMBER)
ชื�อ (1)
อาชีพ
สกุล
Occupation
Name
Last Name
ที�อยู่
โทรศัพท์
เกี�ยวข้ องเป็ น
Phone Number
Address
Relationship
ชื�อ (2)
อาชีพ
สกุล
Occupation
Name
Last Name
ที�อยู่
โทรศัพท์
เกี�ยวข้ องเป็ น
Phone Number
Address
Relationship

หมายเหตุ/Remarks

หมายเหตุ/Remarks

ทั�วไป : GENERAL
ความสามารถพิเศษ Special Talents : □ พิมพ์ดีด Typing
□ ขับรถยนต์ Car Driving □ ขับจักรยานยนต์ Motorcycle
□ คอมพิวเตอร์ (โปรดระบุ) Computer Skills
□ เครื�องใช้ สํานักงาน (โปรดระบุ) Office Equipment
ฟั ง Listening
อ่ าน Reading
เขียน Writing
พูด Speaking
ภาษาต่ างประเทศ
Foreign Languages ดีมากExcellent ดีGood พอใช้ Fair ดีมากExcellent ดีGood พอใช้ Fair ดีมากExcellent ดีGood พอใช้ Fair ดีมากExcellent ดีGood พอใช้ Fair
ภาษาอังกฤษ English
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
ภาษาจีน Chinese
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
อืนๆ (โปรดระบุ) Others
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
สามารถเดินทางไปปฏิบตั ิงานที�ตา่ งจังหวัด Can you travel to work in up-countries□ ได้ Yes
มีรถยนต์สว่ นตัวหรือไม่ Do you own a Car?
□ มี Yes
กีฬา, งานอดิเรก, ความสนใจ
ทราบตําแหน่งนี �จากใคร
Sports, Hobbies, Interest
How did you hear about this position?

หมายเหตุ/Remarks

□ ไม่ได้ No
□ ไม่มี No

□ เป็ น Yes
□ ไม่เป็ น No
เป็ นข้ าราชการ พนักงานของรัฐหรื อองค์กรปกครองท้ องถิ�นหรื อไม่ Are you a Government officer or a Bureaucrat? □ เป็ น Yes
□ ไม่เป็ น No
สามารถปฏิบตั ิงานให้ แก่บริ ษัทได้ เต็มเวลาหรื อไม่ Can you be a full time worker for the company?
□ ใช่ Yes
□ ไม่ใช่ No
ประวัติความประพฤติ : LEGAL RECORD
□ เคย (โปรดระบุ)
□ ไม่เคย
เคยเป็ นบุคคลล้ มละลาย ต้ องคดีหรื อถูกฟ้องศาลมาก่อนหรื อไม่
Have you ever been bankrupt, or have a police record or sued in a law court?
Yes, Please Specify
No
เคยถูกเลิกจ้ าง ปลดออก หรื อถูกไล่ออกจากงานหรื อไม่
□ เคย (โปรดระบุสาเหตุ)
□ ไม่เคย
Have you ever been laid off or fired?
Yes, Please Specify
No
กรณีรีบด่ วนโปรดติดต่ อ IN CASE OF EMERGENCY, PLEASE CONTACT

เป็ นสมาชิก กรรมการ หรื อเจ้ าหน้ าที�พรรคการเมืองหรื อไม่ Are you an officer, a member or a committee of any Political party?

ชื�อ First Name

สกุล Last Name

เกี�ยวข้ องเป็ น Relationship

ที�อยู่ Home Address

เบอร์ มือถือ Mobile Phone Number

ที�ทํางาน Office Address

โทรศัพท์ Phone Number

การว่าจ้ างย่อมขึ �นอยู่กบั ผลของการตรวจโรคโดยแพทย์ที�บริ ษัทมอบหมาย การตรวจสอบประวัตอิ าชญากรรม การทํางาน การเลิกจ้ าง
The employment is subject to passing physical examination to be conducted by the company appointed physician, a criminal record
clearance and working experience
ข้ าพเจ้ าขอยืนยันว่าข้ อมูลใด ๆ ของบุคคลที�สามที�ข้าพเจ้ าได้ ระบุไว้ ในใบสมัครฉบับนี �ข้ าพเจ้ าได้ รับความยินยอมจากเจ้ าของข้ อมูลดังกล่าวแล้ วและ
ข้ าพเจ้ าได้ จดั ทําสําเนานโยบายคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคล ของบริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุ งไทยจํากัด (มหาชน) ที�แนบท้ ายใบสมัครแจ้ งให้
บุคคลดังกล่าวรับทราบด้ วยแล้ ว
I hereby confirm that any personal information of third parties which is disclosed herein has already been permitted by them. In addition,
I have made copies of Privacy Data Protection Policy of Krungthai Asset Management Public Company Limited as attached together
with this application, and delivered to those third parties for acknowledgement
ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่า ข้ อความที�กรอกในใบสมัครนี �เป็ นความจริ งและถูกต้ องทุกประการ การบิดเบือนความจริ ง การแจ้ งเท็จ หรื อการปิ ดบัง
บางอย่าง ควรจะเป็ นสาเหตุอนั เพียงพอที�จะปลดข้ าพเจ้ าออกจากงานได้ ข้ าพเจ้ ายินดีให้ สทิ ธิบริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุ งไทย จํากัด(มหาชน
ในการสอบถามรายละเอียดต่างๆ และติดต่อกับผู้ที�ข้าพเจ้ าอ้ างไว้ ในใบสมัครนี �
I, the undersigned, certify that all information given by me in this application is true and correct to the best of my knowledge. If employed,
I understand that willful misrepresentation, false statements or omission of facts will be an adequate ground for dismissal. I also authorize
Krungthai Asset Management Public Company Limited to verify all the statements and to contact any to the references given herein.

ลายมือชื�อผู้สมัคร
Applicant's Signature _________________________________

วันที�
Date __________________________________________

หมายเหตุ/Remarks

หมายเหตุ/Remarks

