ประกาศบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกเพือ่ รับทุนการศึกษาระดับปริญญาโทต่างประเทศ ( สาหรับบุคคลทัว่ ไป )
ณ ประเทศในทวีปยุโรป หรือ ประเทศสหรัฐอเมริกา ประจาปี 2561
-----------------------------------------------------------------ด้วย บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จากัด (มหาชน) มี นโยบายให้ทุนการศึกษาแก่บุคคลทั่วไปอย่าง
ต่อเนื่องเป็นประจาทุกปี โดยพิจารณาคัดเลือกเข้ารับทุนการศึกษาในระดับปริญญาโท ณ สถาบันการศึกษาต่างประเทศ
โดยมีประเทศในทวีปยุโรป ( สหราชอาณาจักร เนเธอร์แลนด์ สเปน เยอรมนี อิตาลี ฝรั่งเศส เบลเยียม สวีเดน สวิตเซอร์แลนด์ )
หรือประเทศสหรัฐอเมริกา ประจาปี 2561 จานวน 2 ทุน โดยมีรายละเอียดและเงื่อนไขต่าง ๆ ดังนี้
1. ข้อมูลทุน
1.1 ทุนการศึกษาระดับปริญญาโทเพือ่ ศึกษา ณ ประเทศในทวีปยุโรป ( สหราชอาณาจักร เนเธอร์แลนด์
สเปน เยอรมนี อิตาลี ฝรั่งเศส เบลเยียม สวีเดน สวิตเซอร์แลนด์ ) จานวน 1 ทุน ประเทศ
สหรัฐอเมริกา จานวน 1 ทุน
1.2 หลักสูตรที่ตรงกับความต้องการของบริษัท ( บริหารธุรกิจ / การเงิน / การบัญชี / เศรษฐศาสตร์ /
นิติศาสตร์ / การตลาด / ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ / เทคโนโลยีสารสนเทศ )
1.3 เป็นสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. ได้เคยให้การรับรอง ดูรายละเอียดได้ที่
http://e-accreditation.ocsc.go.th/acc/search/internew/maininter.html
1.4 บริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ จากัด (มหาชน) จะรับผิดชอบค่าใช้จา่ ยที่ได้จา่ ยจริงตลอด
หลักสูตร ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ. กาหนด แต่ไม่เกินวงเงิน 3,000,000 บาท / ทุน
2. คุณสมบัตขิ องผู้สมัครขอรับทุน
2.1 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร
2.2 ต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2.75
2.3 หากเป็นเพศชาย ต้องผ่านการรับราชการทหาร หรือพ้นการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือมีหลักฐานแสดงว่า
ไม่ต้องรับราชการทหาร
2.4 ไม่เป็นบุคคลวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือไม่เป็นโรคอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและ
ไม่เป็นโรคที่ติดต่ออันพึงรังเกียจ
3. เอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร
3.1 ใบสมัครขอรับทุนการศึกษาระดับปริญญาโทต่างประเทศ ( สาหรับบุคคลทั่วไป ) ตามแบบฟอร์ม
ที่บริษัท ฯ กาหนด
3.2 สาเนาหลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา
3.3 สาเนาทะเบียนบ้านและบัตรประจาตัวประชาชน
3.4 รูปถ่ายสีหน้าตรงไม่สวมหมวก ขนาด 2 นิ้ว จานวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน )
3.5 ใบรับรองแพทย์แผนปัจจุบันจากโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชน ที่ระบุว่าไม่เป็นโรคอันเป็นอุปสรรคต่อ
การศึกษา ( ออกให้ไม่เกิน 1 เดือน นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร )
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4. การรับสมัคร
ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลด ใบสมัครตามแบบฟอร์มที่บริษัท ฯ กาหนด ได้ที่ www.bam.co.th และ
ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร ได้ที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ชั้น 11 อาคารบริษัท
บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จากัด (มหาชน) เลขที่ 99 ถนนสุรศักดิ์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ
10500 โทร. 0-2267-1900 ต่อ 1104 , 1146
กาหนดการรับสมัคร
- ยื่นใบสมัครขอรับทุนได้ตงั้ แต่วันที่ 2 เมษายน 2561 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2561 ในวันทาการ
ระหว่างเวลา 8.30 น. - 17.00 น. เว้นวันหยุดราชการ
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน วันที่ 4 พฤษภาคม 2561
- สอบข้อเขียน วันที่ 15 พฤษภาคม 2561
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันที่ 18 พฤษภาคม 2561
- สอบสัมภาษณ์ วันที่ 25 พฤษภาคม 2561
- ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุน วันที่ 1 มิถุนายน 2561
- ยื่นเอกสารหลักฐานการรับรองจากสถาบันการศึกษา พร้อมเอกสารการขอรับทุน ตั้งแต่วันที่
1 มิถุนายน 2561 ถึงวันที่ 8 มิถุนายน 2561
- ทาสัญญารับทุนการศึกษา ตั้งแต่วันที่ 11 มิถุนายน 2561 ถึงวันที่ 29 มิถุนายน 2561
5. การประกาศรายชื่อ
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จากัด (มหาชน) จะประกาศรายชื่อผูม้ ีสิทธิ์สอบข้อเขียน /
สอบสัมภาษณ์ / ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาได้ที่ www.bam.co.th หรือสอบถามได้ที่ ว่าที่ ร.ต.ศิลป์ชัย
สุวรรณผ่อง ผู้จัดการกลุ่มพัฒนาบุคลากร หรือ นางณัฐรี พัวบัณฑิตกุล รองผู้จดั การกลุ่มพัฒนาบุคลากร
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โทร. 0-2267-1900 ต่อ 1104 , 1146
6. การพิจารณาคัดเลือก
6.1 ผ่านการสอบข้อเขียนตามทีบ่ ริษัท ฯ กาหนด
6.2 คณะกรรมการคัดเลือกจะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกผู้สมัครจากข้อมูลใบสมัคร และเอกสารหลักฐาน
ประกอบการสมัครที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศรับสมัคร และผ่านการสอบข้อเขียนตามที่บริษัท ฯ
กาหนด โดยจะเชิญผู้สมัครเข้ารับการสัมภาษณ์ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 ผู้สมัครที่ไม่เข้ารับการ
สัมภาษณ์ตามที่กาหนด จะถือว่าสละสิทธิ์
6.3 ผู้ ข อรั บ ทุ น จะต้อ งเข้ารั บ การทดสอบและผ่ านตามเกณฑ์ก ารคั ดเลื อกทุน การศึกษาตามที่บ ริ ษัท ฯ
กาหนดและผ่านการสัมภาษณ์จากคณะกรรมการคัดเลือก ทั้งนี้การตัดสินของคณะกรรมการ ฯ ถือเป็น
ที่สุด
6.4 หากผู้ขอรับทุนไม่สามารถสอบเข้ามหาวิทยาลัยที่ระบุได้ และ / หรือไม่ประสงค์จะขอรับทุน ให้แจ้งขอ
สละสิทธิ์ไปยังฝ่ายทรัพยากรบุคคล
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7. เงื่อนไขการให้ทุน
7.1 เมื่อสาเร็จการศึกษาต้องมาปฏิบัติงานที่ BAM เป็นระยะเวลา 2 เท่าของระยะเวลาที่เรียน
7.2 กรณีไม่มาปฏิบัติงานที่ BAM จะต้องชดใช้ค่าใช้จ่ายเป็นจานวน 2 เท่าของค่าใช้จ่ายที่ BAM จ่ายไป
7.3 ต้องสาเร็จการศึกษาภายในระยะเวลา 2 ปี หากไม่สาเร็จภายในระยะเวลาที่กาหนด ต้องขออนุมัติ
จากคณะกรรมการพนักงาน
7.4 บริษัท ฯ จะพิจารณาเพิกถอนการให้ทุนแก่ผู้ที่มีความประพฤติเสื่อมเสีย และ / หรือ หลีกเลี่ยงละเลย
การรายงานตัว และการทาสัญญาตามที่บริษัท ฯ กาหนด
7.5 ผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนจะต้องเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท สาขาวิชา สถานศึกษาและประเทศที่ได้แจ้ง
ไว้ในใบสมัครขอรับทุน ซึ่งเป็นไปตามที่บริษัท ฯ กาหนด
7.6 ผู้รับทุนต้องรายงานแผนการศึกษาและผลการศึกษาให้บริษัท ฯ ทราบทุกภาคการศึกษา
ก่อนการคัดเลือกเสร็จสิ้นหรือภายหลังที่ผู้สมัครได้รับทุนการศึกษาแล้ว หากปรากฎว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติ
ไม่ครบถ้วนหรือไม่ตรงตามที่ได้รับรองไว้ หรือมีข้อความเป็นเท็จ หรือปกปิดข้อเท็จจริงซึ่งควรแจ้งคณะกรรมการพนักงาน
อาจตัดสิทธิ์ผู้นั้นจากการได้รับทุน หรือบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จากัด (มหาชน) อาจบอกเลิกสัญญาได้
โดยผู้นั้นไม่อาจเรียกร้องสิทธิ์ค่าเสียหายหรือค่าชดเชยใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งนี้ผลการตัดสินของคณะกรรมการคัดเลือก หรือ
คณะกรรมการพนักงาน แล้วแต่กรณีให้ถือว่าเป็นที่สุด

ประกาศ ณ วันที่ 9 มีนาคม 2561
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จากัด (มหาชน)

ใบสมัครขอรับทุนการศึกษาสาหรับ (บุคคลทัว่ ไป)
ติดรูปถ่ายขนาด
2 นิ้ว

บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
ศึกษาระดับปริญญาโท ณ ประเทศในทวีปยุโรป หรือประเทศสหรัฐอเมริกา
ประจาปี 2561
1. ข้อมูลส่วนบุคคล
ชื่อผู้สมัครขอรับทุน (นาย,นาง,นางสาว)

นามสกุล

ภาษาอังกฤษ (ตัวพิมพ์)

เกิดวันที่

เชื้อชาติ

สัญชาติ

เดือน

พ.ศ.

ปี

ศาสนา

ที่อยู่ปจั จุบนั (ที่ติดต่อได้)
โทรศัพท์

อายุ

รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์มือถือ

E-mail address

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน

รหัสไปรษณีย์

บัตรประจาตัวประชาชนเลขที่

ออกโดย

วันที่ออก

วันที่หมดอายุ

2. ข้อมูลครอบครัว
ชื่อ - สกุล บิดา

อาชีพ

ที่อยู่ปจั จุบนั (ที่ติดต่อได้)
รหัสไปรษณีย์

โทรศัพท์

โทรศัพท์มือถือ

ชื่อ - สกุล มารดา

อาชีพ

ที่อยู่ปจั จุบนั (ที่ติดต่อได้)
รหัสไปรษณีย์
สถานภาพ

โทรศัพท์
โสด

สมรส

โทรศัพท์มือถือ
สมรสไม่จดทะเบียน

ชื่อ - สกุล คู่สมรส

หย่า

หม้าย

อาชีพ

สถานที่ทางาน
โทรศัพท์

รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์มือถือ

จานวนบุตร

โทรศัพท์มือถือ

ความสัมพันธ์

กรณีฉุกเฉินสามารถติดต่อได้ที่

3. ประวัติการศึกษา
จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชา

จากสถาบัน
ปีที่สาเร็จ

ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม

คน

4. รายละเอียดการศึกษาที่จะขอรับทุน
ชื่อหลักสูตร
สถาบันการศึกษา

ประเทศ

สอบเข้าศึกษาได้แล้ว

สอบเข้าศึกษาแล้วกาลังรอประกาศผลวันที่

ยังไม่ได้ลงทะเบียนศึกษา

ลงทะเบียนศึกษาแล้ว

อื่นๆ

5. อื่นๆ
ท่านเคยถูกให้ออกจากงาน เนื่องจากความประพฤติ หรือผลงานไม่เป็นที่พอใจของนายจ้างหรือไม่
ไม่เคย

เคย (ระบุ)

ท่านเคยถูกสอบสวนทางวินัยหรือ เคยมีคดีความทางกฎหมายหรือไม่
ไม่เคย

เคย (ระบุ)

6. บุคคลอ้างอิง (ไม่เป็นบุคคลในครอบครัว)
1) ชื่อ - สกุล

สถานที่ทางาน
โทรศัพท์

2) ชื่อ - สกุล

ความสัมพันธ์

สถานที่ทางาน
โทรศัพท์

ความสัมพันธ์

เหตุผลที่ขอรับทุน

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความทั้งหมดที่ให้ไว้ในใบสมัครนี้ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ รวมทั้งได้ยื่นเอกสารและข้อมูล
ประกอบการสมัครที่แท้จริงและถูกต้อง และยินยอมให้บริษัทฯ เผยแพร่ใบสมัคร เอกสารประกอบใบสมัคร ตลอดจนข้อมูลของ
ข้าพเจ้าแก่บคุ คลอื่นได้ เพื่อการคัดเลือกและตรวจสอบ รวมทั้งยินยอมให้บริษัทฯ ทาลายใบสมัครและเอกสารประกอบนี้ได้ตามที่
เห็นสมควร หากปรากฎภายหลังว่า ข้อความที่กล่าวมาส่วนหนึ่งส่วนใดไม่เป็นความจริง ข้าพเจ้ายินยอมสละสิทธิ์และให้บริษัทฯ ถือ
เป็นเหตุที่จะบอกเลิกสัญญา โดยข้าพเจ้าจะไม่เรียกร้องสิทธิและค่าเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น
ลงชื่อ

ผู้ขอรับทุน
(

วันที่

)

