บริษทั คิง ไว กรุป๊ (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
30th Floor, Jewellery Centre Building, 138/108 Nares Road, Sipraya, Sipraya, Bangkok 10250

ชัน้ 30 อาคารจูเวลเลอรี่ เซ็นเตอร์ 138/108 ถนนนเรศ แขวงสีพ่ ระยา เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

PRIVATE & CONFIDENTIAL
ลับเฉพำะ

APPLICATION FOR EMPLOYMENT
ใบสมัครเข้ำทำงำน

Name ……………………………………………..Surname …………………………………………………….
Department ……………………..…………………………

HR_04/210616

ใบสม ัครงานพน ักงาน
Application for Employment

Photo

ตำแหน่งงำนทีส
่ มัคร
เงินเดือนทีต
่ ้องกำร
วันทีค
่ ำดว่ำจะเริม
่ งำนได ้
Position Applied For________________________ Expected Salary___________ Expected join date_____________

PERSONAL INFORMATION ข้อมูลส่วนต ัว
่ (นำย/ นำง/ นำวสำว) เป็ นภำษำไทย
ชือ

นำมสกุล

Name (Mr./ Mrs./ Miss) in English

Surname

บัตรประจำตัวประชำชนเลขที่
Identity Card No.

ออกให ้ ณ
Issued at

หนังสือเดินทำง เลขที่
Passport ID No.

วันทีอ
่ อกบัตร
Issued Date

บัตรประกันสังคมเลขที่
Social Security’s Card No.

วันหมดอำยุ
Expired Date
หมำยเลขโทรศัพท์มอ
ื ถือ
Mobile Phone No.

ทีอ
่ ยูป
่ ั จจุบน
ั
Present Address

หมำยเลขโทรศัพท์บ ้ำน
Home Telephone No.

ทีอ
่ ยูต
่ ำมบัตรประชำชน
Citizen ID Address

หมำยเลขโทรศัพท์บ ้ำน
Home Telephone No.

วัน/ เดือน/ปี เกิด
Date of Birth
้ ชำติ
เชือ
Race
สถำนภำพกำรสมรส
Marital
Status
่ คูส
ชือ
่ มรส
Spouse’s Name-Surname

อำยุ
Age

โสด
Single

จังหวัดทีเ่ กิด
Province of Birth
ศำสนำ
Religion
หย่ำ
หม ้ำย
Divorced
Widowed

สัญชำติ
Nationality
สมรส
Married
อำยุ
อำชีพ/ ตำแหน่ง
Age
Occupation/ Position

กำรรับรำชกำรทหำร
ผ่ำนแล ้ว
ยังไม่ผำ่ น
Military Service
Completed
Not Completed
ถ ้ำได ้รับกำรยกเว ้น กรุณำระบุเหตุผลทีไ่ ด ้รับกำรยกเว ้น
If you are exempt from military service, please state the reason.
่ บุคคลติดต่อในกรณีฉุกเฉิน
ชือ
Person to notify in case of emergency
ทีอ
่ ยู่
หมำยเลขโทรศัพท์
Address
Phone No.

ได ้รับกำร
Exempted

แยกกันอยู่
Separated
หมำยเลขโทรศัพท์/ ติดต่อ
Telephone No.

ยกเว ้น

ควำมสัมพันธ์
Relationship
หมำยเลขโทรศัพท์มอ
ื ถือ
Mobile Phone No.

EDUCATION HISTORY ประว ัติการศึกษา
่ มหำวิทยำลัย)
4 ระดับสูงกว่ำปริญญำตรี (ชือ
University
วุฒก
ิ ำรศึกษำ
Degree obtained
่ มหำวิทยำลัย)
3 ระดับปริญญำตรี (ชือ
University
วุฒก
ิ ำรศึกษำ
Degree obtained
2 อำชีวศึกษำ
Commercial/ Vocational/ High Vocational
วุฒก
ิ ำรศึกษำ
Degree obtained
1 เตรียมอุดม/ มัธยมศึกษำตอนปลำย
High School or Secondary School
วุฒก
ิ ำรศึกษำ
Degree obtained

จังหวัด
City
ตัง้ แต่วน
ั ที่
Period from
จังหวัด
City
ตัง้ แต่วน
ั ที่
Period from
จังหวัด
City
ตัง้ แต่วน
ั ที่
Period from
จังหวัด
City
ตัง้ แต่วน
ั ที่
Period from

ประเทศ
Country
วิชำเอก
Major
ประเทศ
Country
วิชำเอก
Major
ประเทศ
Country
วิชำเอก
Major
ประเทศ
Country
วิชำเอก
Major

ถึงวันที่
to

ถึงวันที่
to

ถึงวันที่
to

ถึงวันที่
to

EXTRA CURRICULAR ACTIVITIES กิจกรรมนอกหล ักสูตร
วิชำ
สถำบัน
Subject
Institution
วิชำ
สถำบัน
Subject
Institution
วิชำ
สถำบัน
Subject
Institution
วิชำ
สถำบัน
Subject
Institution
กำรเข ้ำร่วมเป็ นสมำชิกของชมรม/ สโมสร
Business or professional society/ club membership

วันที่
Date
วันที่
Date
วันที่
Date
วันที่
Date
งำนอดิเรก
Hobbies

ระยะเวลำ
Duration
ระยะเวลำ
Duration
ระยะเวลำ
Duration
ระยะเวลำ
Duration

EMPLOYMENT HISTORY ประว ัติการทางาน (Please provide a copy of your latest pay slip)
1 ทีท
่ ำงำนปั จจุบน
ั
Present Employer (Company)

ประเภทของธุรกิจ
Type of Business

สถำนทีต
่ งั ้
Address

ตัง้ แต่วน
ั ที่
Period From

หมำยเลขโทรศัพท์
Tel. No.

ถึงวันที่
To

่ ตำแหน่ง
ชือ
Your job title

เงินเดือนล่ำสุด (บำท/ เดือน)
Last Salary (Baht/Month)

หมำยเลขโทรศัพท์
Tel. No.

ถึงวันที่
To

่ ตำแหน่ง
ชือ
Your job title

เงินเดือนเริม
่ ต ้น (บำท/ เดือน)
Starting Salary (Baht/Month)

เงินเดือนล่ำสุด (บำท/ เดือน)
Final Salary (Baht/Month)

โบนัส
เงินเดือน
Bonus

เดือน ของ
Month(s) of base
…………………….

salary
เงินพิเศษอืน
่ ๆ
ต่อปี
หรือ
ต่อเดือน
Other
Per Year or Per Month
Compensation ……………………………………….

่ และตำแหน่งงำนของผู ้บังคับบัญชำ
ชือ
Name and Title of your supervisor

หน ้ำที/่ ควำมรับผิดชอบโดยย่อ
Your responsibilities in brief

สำเหตุทล
ี่ ำออก
Reason of Leaving

3 ทีท
่ ำงำนก่อนหน ้ำ
Previous Employer (Company)

ประเภทของธุรกิจ
Type of Business

สถำนทีต
่ งั ้
Address

หน ้ำที/่ ควำมรับผิดชอบโดยย่อ
Your responsibilities in brief

Month(s) of base
…………………….

ประเภทของธุรกิจ
Type of Business

สถำนทีต
่ งั ้
Address

่ ตำแหน่ง
ชือ
Your job title

เดือน ของ

สำเหตุทล
ี่ ำออก
Reason of Leaving

2 ทีท
่ ำงำนก่อนหน ้ำ
Previous Employer (Company)

ตัง้ แต่วน
ั ที่
Period From

โบนัส
เงินเดือน
Bonus

salary
เงินพิเศษอืน
่ ๆ
ต่อปี
หรือ
ต่อเดือน
Other
Per Year or Per Month
Compensation ……………………………………….

่ และตำแหน่งงำนของผู ้บังคับบัญชำ
ชือ
Name and Title of your supervisor

หน ้ำที/่ ควำมรับผิดชอบโดยย่อ
Your responsibilities in brief

ตัง้ แต่วน
ั ที่
Period From

เงินเดือนเริม
่ ต ้น (บำท/ เดือน)
Starting Salary (Baht/Month)

หมำยเลขโทรศัพท์
Tel. No.
ถึงวันที่
To

เงินเดือนล่ำสุด (บำท/ เดือน)
Final Salary (Baht/Month)

่ และตำแหน่งงำนของผู ้บังคับบัญชำ
ชือ
Name and Title of your supervisor
สำเหตุทล
ี่ ำออก
Reason of Leaving

เงินเดือนเริม
่ ต ้น (บำท/ เดือน)
Starting Salary (Baht/Month)
โบนัส
เงินเดือน
Bonus

เดือน ของ
Month(s) of base
…………………….

salary
เงินพิเศษอืน
่ ๆ
ต่อปี
หรือ
ต่อเดือน
Other
Per Year or Per Month
Compensation ……………………………………….

SPECIAL SKILLS (ความสามารถพิเศษ)
ควำมสำมำรถในกำรใช ้
ภำษำอังกฤษ
English Language skill

กำรพูด
Speaking
W

F

S

F

กำรอ่ำน
Reading
W

S

กำรเขียน
Writing
W

F

Fluent/ดีมำก = F

S

Workable/พอใช ้ = W
ควำมสำมำรถในกำรใช ้ภำษอืน
่
Other Language skills

ควำมสำมำรถในกำรใช ้
คอมพิวเตอร์
Computer Literacy

กำรพูด
Speaking
W

F

Word

S

F

กำรอ่ำน
Reading
W

Excel

S

กำรเขียน
Writing
W

F

Power
Point

Slight/ ได ้บ ้ำง = S
S

อืน
่ ๆ
Others
………………………………………………

MS
Access

RELATIVE AT KING WAI GROUP ญาติพน
ี่ อ
้ งทีท
่ างานก ับคิง ไว กรุป
๊
ท่ำนมีญำติพน
ี่ ้อง ทีท
่ ำงำนในคิง ไว กรุ๊ป หรือไม่
มี
ไม่ม ี
Do you have relatives working with us? If yes, Please provide information below
Yes
No
่ /นำมสกุล
ชือ
ควำมสัมพันธ์
ฝ่ ำย/แผนก
Name/ Surname
Relationship
Department/ Unit
่ /นำมสกุล
ชือ
ควำมสัมพันธ์
ฝ่ ำย/แผนก
Name/ Surname
Relationship
Department/ Unit
*Relative includes husband, wife, child, parents, brother, sister, brother in law, sister in law, mother in law, father in law, people sharing the same household.
ญำติพน
ี่ ้องรวมถึงสำมี ภรรยำ บุตรธิดำ ผู ้ปกครอง พี่ น ้อง พีเ่ ขย น ้องเขย พี่สะใภ ้ น ้องสะใภ ้ และสมำชิกในครอบครัว

REFERENCES บุคคลอ้างอิง
ื่ บุคคลอ ้ำงอิง 3 ท่ำน ซึง่ ไม่ใช่ญำติ พีน
กรุณำระบุชอ
่ ้อง ทีร่ ู ้จักและคุ ้นเคยกับผู ้ทีส
่ มัครเป็ นกำรส่วนตัว
Please give three referees who are not your relatives
่ /Name
ชือ
สถำบันกำรศึกษำหรือบริษัท
School or Company
1

ตำแหน่ง/Position

หมำยเลข
โทรศัพท์/Telephone

2
3
ื่ บุคคลค้ำประกัน, ตำแหน่งงำน, ชือ
่ บริษัท, ทีอ
กรุณำระบุชอ
่ ยู่ หมำยเลขโทรศัพท์ทต
ี่ ด
ิ ต่อสะดวก
Please indicate the name of a guarantor with his/ her position, company name, address and telephone number.

ท่ำนมีพำหนะเป็ นของตนเองหรือไม่
Do you have your own vehicle?
ใบอนุญำตขับขีร่ ถยนต์เลขที่
Have a car driving license No.

ไม่ม ี
No

มี
Yes

โปรดระบุ
Please indicate

ใบอนุญำตขับขีร่ ถจักรยำนยนต์เลขที่
Have a motorcycle driving license No.
ท่ำนสำมำรถเดินทำง และ / หรือทำงำนประจำต่ำงจังหวัดได ้หรือไม่
Are you available for upcountry trips and / or a permanent upcountry
position?
ท่ำนมีรำยได ้อืน
่ นอกเหนือจำกงำนประจำกับบริษัทหรือไม่
De you have any income other than what you might service from us?

ไม่ได ้
No

ได ้
Yes

ไม่ได ้
No

ได ้
Yes

โปรดระบุ
Please indicate

้ เป็นความจริงทุกประการ ทงนี
้ า้ พเจ้ายินยอมและจะให้ความร่วมมืออย่างเต็มทีก
ข้าพเจ้าขอร ับรองว่า ข้อความทีข
่ า้ พเจ้าได้ระบุไว้ในใบสม ัครทงหมดนี
ั้
ั้ ข
่ ับ
บริษ ัทฯ
ในการตรวจสอบประว ัติของข้าพเจ้าต่อเจ้าหน้าทีป
่ กครองของร ัฐและก ับนายจ้างเก่า
ข้าพเจ้าเข้าใจเป็นอย่างดีวา
่ หากในภายหล ังพบว่า
้ ละ/ หรือเอกสารทีน
รายละเอียดข้อความในใบสม ัครนีแ
่ ามาแสดงหรือให้ไว้ไม่เป็นความจริง รวมทงหากพบว่
ั้
าข้าพเจ้ามีประว ัติทไี่ ม่เหมาะสมก ับตาแหน่ง
้ รวมถึงบริษ ัทฯ มีสท
ิ ิิจะไม่ร ับ
หน้าทีง่ านทีจ
่ ะร ับเข้างาน บริษ ัทฯ สามารถเลิกจ้างข้าพเจ้าได้ท ันทีโดยไม่ตอ
้ งจ่ายเงินค่าชดเชยหรือค่าเสียหายใดๆ ทงสิ
ั้ น
ข้าพเจ้าเข้าทางานหากพบว่าผลการตรวจร่างกายก่อนเข้าทางานของข้าพเจ้าไม่ผา
่ นตามหล ักเกณฑ์ทบ
ี่ ริษ ัทฯ กาหนดไว้
Pre-Employment Statement
The answers to the above questions are true and correct to the best of my knowledge. I voluntarily give the King Wai Group (Thailand) Plc, the right
to carry out the necessary investigations with relevant authorities and past employer(s) based on the above answers, and I undertake to render any
required assistance. I consent to take whatever examination or tests the Company may give. Finally, I understand that any false answers to the
above questions, or false statements in the course of my interview by Company personnel, subsequently coming to light, will be sufficient grounds for
rejecting this application or for my discharge without any compensation, if I am employed in any capacity and for any length of time. I also
understand that my employment is subjected to a satisfactory medical examination by the company’s designated doctor.
่ ผู ้สมัคร
ลำยมือชือ
Applicant’s Signature_______________________________________________

วันที่
Date____________________________

FURTHER INFORMATION
(ข้อมูลเพิม
่ เติม)

1.

Notice Period required by present employer (ระยะเวลำแจ ้งบริษัทปั จจุบน
ั ทรำบ) ________________________________

2.

If you were offered employment with us, when can you start work? (วันทีส
่ ำมำรถเริม
่ งำนได ้) ____________________

3.

Would you consider a relocation if there is an overseas working opportunity?

* Yes / No / NA

(ท่ำนสนใจทีจ
่ ะพิจำรณำกำรย ้ำยถิน
่ ฐำนถ ้ำมีโอกำสทำงำนในต่ำงประเทศ)
4.

Are you suffering from any physical disability? (คุณเป็ นบุคคลทุพพลภำพ ใช่หรือไม่)

* Yes / No

If yes, please specify: (ถ ้ำใช่ โปรดระบุ ) ______________________________________________________________
5.

Are you suffering from any illness that requires medication for prolonged period?

* Yes / No

( คุณต ้องใช ้ยำรักษำกำรเจ็บป่ วยเป็ นระยะเวลำนำน ๆ ใช่หรือไม่ )
If yes, please specify: (ถ ้ำใช่ โปรดระบุ) ____________________________________________________________
6.

Have you ever been dismissed or suspended by any previous employer?

* Yes / No

(คุณเคยถูกไล่ออก หรือ เลิกจ ้ำง หรือไม่)
7.

Have you ever been detained, charged or convicted by a court of law in any country?

* Yes / No

(คุณเคยมีคดีจำคุก หรือ ต ้องหำคดีอำญำหรือไม่)
8.

Have you, in the last 10 years, been involved in a petition under any bankruptcy laws

* Yes / No

(ใน 10 ปี ทผ
ี่ ำ่ นมำ คุณเคยมีคดีฟ้องล ้มละลำย หรือ ไม่)
If yes, please specify: (ถ ้ำใช่ โปรดระบุ) _______________________________________________________________
9.

Have you ever applied for any post in the King Wai Group of companies?

* Yes / No

(คุณเคยสมัครงำน กับ กลุม
่ บริษัท คิง ไว กรุ๊ป หรือ ไม่)
If yes, please specify: (ถ ้ำใช่ โปรดระบุ) _______________________________________________________________
10. If there anything you wish to add which you feel may assist you in your application or which you may like to highlight to our attention?
(ถ ้ำมีอะไรทีค
่ ณ
ุ ต ้องกำรควำมช่วยเหลือเพิม
่ เติมในกำรทำงำน หรือทีค
่ ณ
ุ ต ้องกำรทีจ
่ ะเน ้นกับทำงเรำหรือไม่ อย่ำงไร)
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

่ ผู ้สมัคร
ลำยมือชือ
Applicant’s Signature________________________________________

วันที่
Date_________________________

