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ประกาศบริษัท กรุงไทย คอมพิวเตอร เซอรวิสเซส จํากัด 

เร่ือง   การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกผูดํารงตําแหนงกรรมการผูจัดการ 
บริษัท กรุงไทย คอมพิวเตอร เซอรวิสเซส จํากัด 

         _______________________________________  
 

ดวย บริษัท กรุงไทย คอมพิวเตอร เซอรวิสเซส จํากัด เปนบริษัทในเครือ บมจ.ธนาคารกรุงไทย มีสถานะ
เปนรัฐวิสาหกจิในสังกดักระทรวงการคลัง มีความประสงคจะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือก และแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนง กรรมการผูจัดการ บริษัท กรุงไทย คอมพิวเตอร เซอรวิสเซส จํากัด เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติ
คุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวสิาหกิจ (ฉบบัที่ 6) พ.ศ. 2550 โดยมีรายละเอยีด
ดังตอไปนี ้
 1.  คุณสมบัติท่ัวไป ของผูดํารงตาํแหนงกรรมการผูจัดการ บริษัท กรุงไทย คอมพวิเตอร เซอรวิสเซส จํากดั 

 1.1 มีสัญชาติไทย  
  มีอายุไมต่ํากวา 40 ป และไมเกิน 56 ปบริบูรณ ในวันทีย่ืน่ใบสมัคร 
 1.2 สามารถทํางานใหแก บริษทั กรุงไทย คอมพิวเตอร เซอรวิสเซส จํากัด ไดเต็มเวลา 
 1.3 ไมเปนบุคคลวกิลจริต หรือจติฟนเฟอน ไมสมประกอบ  
 1.4 ไมเปนบุคคลลมละลาย หรือไมเคยเปนบคุคลลมละลายทุจริต  
 1.5 ไมเคยตองคําพิพากษาถึงทีสุ่ดใหจําคกุ ไมวาจะไดรับโทษจําคุกจริงหรือไม เวนแตเปนโทษ

สําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ หรือพนโทษ หรือพน
ระยะเวลาการรอการลงโทษ หรือรอการกําหนดโทษ แลวแตกรณี เกินหาป  

 1.6 ไมเคยตองคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน เพราะร่ํารวยผิดปกติ 
หรือมีทรัพยสินเพิ่มขึ้นผิดปกติ  

 1.7 ไมเปนผูบริหารหรือพนักงานของรัฐวิสาหกิจอื่น หรือกิจการอื่นที่แสวงหากําไร 
 1.8 ไมเปนขาราชการ พนักงาน หรือลูกจาง ซ่ึงมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจําของราชการ

สวนกลาง ราชการสวนภูมภิาค ราชการสวนทองถ่ิน หรือหนวยงานอืน่ของรัฐ 
 1.9 ไมเปนขาราชการการเมือง สมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาทองถ่ิน หรือ

ผูบริหารทองถ่ิน  
 1.10 ไมเปนผูดํารงตําแหนงใดในพรรคการเมือง หรือเจาหนาที่ของพรรคการเมือง  
 1.11 ไมเคยถูกไลออก ปลดออก หรือใหออกจากงาน เพราะทจุริตตอหนาที ่    
 1.12 ไมเปนหรือภายในระยะเวลา 3 ป กอนวันที่ไดรับการแตงตั้ง ไมเคยเปนกรรมการ หรือผูบริหาร 

หรือผูมีอํานาจในการจดัการ หรือมีสวนไดเสียในนิติบคุคลซึ่งเปนผูรับสัมปทาน ผูรวมทุน 
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หรือมีประโยชนไดเสียเกีย่วของกับกิจการของบริษัท กรุงไทย คอมพิวเตอร เซอรวิสเซส จํากัด 
เวนแตการเปนประธานกรรมการ หรือกรรมการในนิตบิุคคลดังกลาว โดยการมอบหมายของ
บริษัท กรุงไทย คอมพิวเตอร เซอรวิสเซส จํากัด  

2. คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง  
 2.1 มีความรูความสามารถ และประสบการณดานการบริหารดาน IT ไมต่ํากวาระดับรองประธาน

เจาหนาที่สารสนเทศ (Chief Information Officer: CIO) หรือเทียบเทา มาไมนอยกวา 5 ป 
 2.2 มีประสบการณทางดานการบริหารระบบธนาคารและหรือสถาบันการเงิน 
 2.3 เคยบริหารองคกรที่มีมูลคาทรัพยสินไมนอยกวา 1,000 ลานบาท หรือเทียบเทา 
 2.4 เคยดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับผูชวยผูบริหารสูงสุดขององคกร  
3. คุณวุฒิทางการศึกษา 

 สําเร็จการศกึษาไมต่ํากวาปรญิญาโท  
4.  เงื่อนไขการจาง อัตราเงนิเดือนและผลตอบแทน 

4.1 เงื่อนไขการจางกรรมการผูจัดการบริษัท กรุงไทย คอมพวิเตอร เซอรวสิเซส จํากัด มวีาระอยูใน
ตําแหนงคราวละไมเกิน 4 ป และจะตองมีอายุไมเกนิ 60 ปบริบูรณ ในระหวางดํารงตําแหนง  

4.2 อัตราเงินเดือนและผลประโยชนตอบแทนของกรรมการผูจัดการบริษัท กรุงไทย คอมพิวเตอร 
เซอรวิสเซส จํากัด ขึ้นอยูกับคุณสมบัติและประสบการณของผูสมัคร  

5. เอกสารประกอบการรับสมัคร  
5.1 แบบฟอรมสมคัรงานตําแหนงกรรมการผูจดัการ บริษัท กรุงไทย คอมพวิเตอร เซอรวสิเซส จํากดั 

(Download จาก www.kcs.co.th) 
5.2 ประวัติของผูสมัครโดยละเอียด  
5.3 สําเนาบัตรประชาชน หรือบตัรขาราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกจิ 
5.4 สําเนาทะเบยีนบาน 
5.5 รูปถายหนาตรงไมสวมหมวก ขนาด 2 นิว้ (ถายครั้งเดียวกันไมเกิน 6 เดือน) 
5.6 สําเนาหลักฐานแสดงคุณวุฒทิางการศึกษา 
5.7 เอกสารแสดงวิสัยทัศนแนวคิดในการบรหิารจัดการและพัฒนา บริษทั กรุงไทย คอมพวิเตอร 

เซอรวิสเซส จํากัด เปนภาษาไทยความยาวไมเกิน 3 หนากระดาษ A4 
5.8 หนังสือรับรองคุณสมบัติทั่วไปของตนเอง ตามนัยขอ 1  
5.9 หนังสือรับรองจากหนวยงานลาสุดแสดงถึงคุณสมบัติเฉพาะตําแหนง ตามนัยขอ 2 
5.10 ใบรับรองแพทยแผนปจจุบนั (ไมเกิน 1 เดือน นับถึงวนัที่ผูสมัครยื่นใบสมัคร) 
5.11 ผังโครงสรางองคกรที่แสดงถึงคุณสมบัติเฉพาะตําแหนง ตามนัยขอ 2.1 
ทั้งนี้ สําเนาเอกสารหลักฐานขางตนจะตองลงนามรับรองทุกฉบับ 
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6. การรับสมัคร 
ผูสนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเตมิ และยื่นเอกสารการสมัครเปนหนังสือไดที่ เลขานุการ

คณะกรรมการสรรหากรรมการผูจัดการ บริษัท กรุงไทย คอมพวิเตอร เซอรวิสเซส จํากดั 22/1 อาคารไสวบราวน 2 
ช้ัน 2 ซอยสุขุมวิท 1 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 10110 โทรศพัท 0-2251-8199 
ตอ 4801, 4810 โทรสาร 0-2251-8198 ในเวลาทําการ 08.00 - 17.00 น. การรับสมัครจะเริ่มตั้งแตวันที่ 15 
ตุลาคม 2553 จนถึงวนัที่ 24 ตุลาคม 2553 (เวนวันหยุดราชการ) โดยการสงเอกสารดังกลาวใหทําเปนตนฉบับ 1 
ชุด และสําเนารับรองถูกตองอีก 6 ชุด รวมเปน 7 ชุด แตละชุดใหใสซองแยกเปนชุดๆ โดยประทับตรา “ลับ
เฉพาะ” และใหผูสมัครลงนามกํากับการปดซองไวดวย 

 7.  การพิจารณาคดัเลือก 
7.1 คณะกรรมการสรรหาฯ จะพิจารณาคัดเลือกผูสมัครที่มีคุณสมบัติครบถวนตามประกาศจาก

เอกสารการสมัครกอน และจะประกาศรายชื่อเฉพาะผูผานการพิจารณาเบื้องตน ณ อาคาร
สํานักงาน บริษัท กรุงไทย คอมพิวเตอร เซอรวิสเซส จํากัด และ www.kcs.co.th 

7.2   คณะกรรมการสรรหาฯ จะเชญิผูสมัครที่ผานการพิจารณาเบื้องตน เขารับการสัมภาษณ ตามวัน 
เวลา และสถานที่ ซ่ึงจะแจงใหทราบตอไป ผูไมเขารับการสัมภาษณตามกําหนดดังกลาว จะถือ
วาสละสิทธิ์ 

7.3 ในกรณีที่คณะกรรมการสรรหาฯ เห็นวาจํานวนผูสมคัรนอยเกินไปหรือไมมีผูสมัครคนใด
สมควรไดรับการพิจารณาเสนอชื่อเพื่อดํารงตําแหนงกรรมการผูจัดการ บริษัท กรุงไทย 
คอมพิวเตอร เซอรวิสเซส จํากัด คณะกรรมการสรรหาฯ สงวนสิทธิ์ที่จะขยายระยะเวลารับ
สมัครหรือยกเลิกการสมัครคราวนี้และดําเนินการรับสมัครใหม โดยผูสมัครไมมีสิทธิเรียกรอง
คาเสียหายและคาใชจายใดๆ 

 
ประกาศ  ณ วนัที่ 15 ตุลาคม 2553 

ประธานคณะกรรมการสรรหากรรมการผูจัดการ 
   บริษัท กรุงไทย คอมพิวเตอร เซอรวิสเซส จํากัด 

 


