
   
 

 
ค ำรบัรองในกำรรบัทุนสนับสนุนเขำ้ร่วมโครงกำรใหทุ้นสนับสนุนทุนกำรสอบ Chartered Market Technician (“CMT”),  
Chartered Alternative Investment Analyst (“CAIA”) และ Financial Risk Manager (“FRM”) ส ำหรบับุคลำกรตลำดทุน  หน้ำ 1/2 

ค ำรบัรองในกำรรบัทุนสนับสนุนเขำ้ร่วม 
โครงกำรให้ทุนสนับสนุนทุนกำรสอบ Chartered Market Technician (“CMT”), Chartered Alternative 

Investment Analyst (“CAIA”) และ Financial Risk Manager (“FRM”) ส ำหรบับุคลำกรตลำดทุน 
(“โครงกำรฯ”) 

 
 ขำ้พเจำ้ (นำย, นำง, นำงสำว) ..............................……………………………...................... (“ผู้รบัทุน”)  
รำยละเอยีดปรำกฏตำมส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน ตำมแนบ ต ำแหน่ง…………………..........….….................    
บรษิทั..........………........………................……………………..เบอร์โทรศพัท์ทีท่ ำงำน………………….......……      
เบอร์โทรศพัท์มอืถอื…………………….……………..........….…E-mail…………………..........….…....................            
ทีอ่ยู่………………………………………………………………...…………………………...……………………..… 
ขอใหค้ ำรบัรองแก่กองทุนส่งเสรมิกำรพฒันำตลำดทุน (“กองทุนฯ”) ว่ำ ณ วนัที ่……………………….................... 
ข้ำพเจ้ำเป็นบุคลำกรของบริษัทหลักทรัพย์…………………………………………………………....………….   
หรือ บริษัทจัดกำรกองทุน………………………………………………………………………………………..….. 
ซึ่งเป็นสมำชิกของสมำคมบริษัทหลกัทรพัย์ไทยหรือสมำคมบริษัทจดักำรลงทุน (แล้วแต่กรณี) รวมทัง้ผู้รบัทุน
รบัทรำบและตกลงยอมรบัเงื่อนไขกำรรบัทุนสนับสนุนในโครงกำรฯ ดงัต่อไปนี้โดยครบถ้วนทุกขอ้ 
 

1. รบัทรำบและตกลงปฏบิตัติำมรำยละเอยีดโครงกำรฯ ทีร่ะบุไวใ้นเอกสำรแนบทำ้ย 1 โดยครบถ้วน 

2. รับรองและตกลงไม่ขอรับเงินสนับสนุนทุนกำรสอบ CMT, CAIA และ FRM เดียวกันกับที่ได้ร ับจำก
โครงกำรฯ นี้ ซ ้ำซ้อนจำกหน่วยงำนอื่นอกี  

3. ตกลงน ำส่งหลกัฐำนประกอบกำรรบัทุนสนับสนุนดงัต่อไปนี้ ใหแ้ก่กองทุนฯ  
3.1 หลกัฐำนกำรสมคัรสอบ และหลกัฐำนค่ำใชจ่้ำยอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัหลกัสูตร CMT, CAIA และ FRM 

ตัง้แต่ปี 2565 เป็นต้นไป ตำมทีห่น่วยงำนจดัสอบก ำหนด  
3.2 หลักฐำนแสดงผลกำรสอบผ่ำนหลักสูตร CMT, CAIA และ FRM ในแต่ละ Level / Part หรือ 

Certificate และ 
3.3 หนังสอืรบัรองกำรเป็นพนักงำนจำกบรษิทัหลกัทรพัยห์รอืบรษิทัจดักำรกองทุนต้นสงักดั 

4. ตกลงน ำส่งค ำรบัรองในกำรรบัทุนสนับสนุนเขำ้ร่วมโครงกำรฯ ฉบบันี้ พรอ้มหลกัฐำนในขอ้ 3. และส ำเนำ
บตัรประจ ำตวัประชำชน ซึ่งไดด้ ำเนินกำรตำมขอ้ 7. เพื่อยนืยนัสทิธกิำรเขำ้ร่วมโครงกำรฯ ในรูปแบบ file 
scan มำยงั e-mail : grant@cmdf.or.th ภำยในวนัที ่............... และจะจดัส่งเอกสำรฉบบัจรงิ (ในรูปแบบ 
Hard Copy) ใหแ้ก่กองทุนฯ ภำยในวนัที ่.................. ตำมทีอ่ยู่ดงันี้ 

“กองทุนส่งเสรมิกำรพฒันำตลำดทุน (ค ำรบัรองสมคัรโครงกำร CMT, CAIA และ FRM)  
93 อำคำรตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ชัน้ 6 ถนนรชัดำภเิษก แขวงดนิแดง เขตดนิแดง  
กรุงเทพมหำนคร 10400”  

5. รบัทรำบและตกลงว่ำ หำกผู้รบัทุนไม่ด ำเนินกำรแจ้งควำมประสงค์รบักำรสนับสนุนจำกกองทุนฯ และ
ส่งกลบัใหก้องทุนฯ ภำยในระยะเวลำและเงื่อนไขทีก่ ำหนดไวใ้นขอ้ 4. จนครบถ้วน ผูร้บัทุนตกลงใหถ้อืว่ำ
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ผู้ร ับทุนสละสิทธิในกำรรบัทุนสนับสนุนโครงกำรฯ นี้ จำกกองทุนฯ และตกลงให้กองทุนฯ จัดสรรทุน
ดงักล่ำวใหแ้ก่ผูส้มคัรรำยอื่นต่อไป 

6. ตกลงและรับรองว่ำ ควำมตกลง ค ำรับรองที่ผู้รบัทุนได้ให้ไว้แก่กองทุนฯ รวมถึงหลักฐำนและข้อมูล
ทัง้หมดทีไ่ดน้ ำส่งใหแ้ก่กองทุนฯ ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัโครงกำรฯ มคีวำมถูกต้องตรงตำมควำมเป็นจรงิ และผูร้บั
ทุนตกลงใหก้องทุนฯ ตรวจสอบขอ้มูลดงักล่ำวจำกบุคคลหรอืหน่วยงำนทีเ่กี่ยวขอ้งได ้และตกลงเขำ้มำให้
ขอ้มูลและชี้แจงรำยละเอยีดเพิม่เตมิ เมื่อกองทุนฯ รอ้งขอ  

ทัง้นี้ หำกผู้รบัทุนผิดค ำรบัรองข้ำงต้น ผู้รบัทุนรบัทรำบและตกลงว่ำ กองทุนฯ มีสทิธิเรียกคืนเงินทุน
สนับสนุนโครงกำรฯ จำกผู้รบัทุนไดท้ัง้หมด ภำยใน 15 วนันับแต่วนัที่กองทุนฯ ได้แจ้งให้ผูร้บัทุนทรำบ
เป็นลำยลกัษณ์อกัษร โดยหำกผูร้บัทุนผิดนัดไม่คนืเงนิทุนสนับสนุนใหแ้ก่กองทุนฯ ภำยในก ำหนดเวลำ
ดงักล่ำว ผู้รบัทุนจะต้องช ำระดอกเบี้ยในอตัรำรอ้ยละ 15 ต่อปี ของเงนิที่ค้ำงช ำระนับแต่วนัผดินัดจนถงึ
วนัทีผู่ร้บัทุนไดช้ ำระคนืใหแ้ก่กองทุนฯ จนครบถ้วน  

7. ตกลงให้กองทุนฯ เก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย รวมถึงแลกเปลี่ยน (รวมเรียกว่ำ “ประมวลผล”) ข้อมูลส่วน
บุคคลของผูร้บัทุนกบับรษิทัหลกัทรพัยห์รอืบรษิทัจดักำรกองทุนต้นสงักดัของผูร้บัทุน และ/หรอืหน่วยงำน
ทีจ่ดัสอบหลกัสูตร CMT, CAIA และ FRM เพื่อประโยชน์ในกำรด ำเนินโครงกำรฯ ซึ่งผูร้บัทุนรบัทรำบว่ำ 
ข้อมูลส่วนบุคคลทีก่องทุนฯ ประมวลผลดงักล่ำวจะไดร้บัควำมคุ้มครองภำยใต้ค ำประกำศเกี่ยวกบัควำม
เป็นส่วนตวัของกองทุนฯ  https://www.cmdf.or.th/privacy-policy/  

ส ำหรบัส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชนทีผู่้รบัทุนน ำส่งใหแ้ก่กองทุนฯ ซึ่งอำจปรำกฎขอ้มูลส่วนบุคคลทีม่ี
ควำมอ่อนไหว เช่น ศำสนำ หมู่เลอืด เชื้อชำต ิเป็นต้น และเป็นขอ้มูลทีไ่ม่จ ำเป็นต่อกำรด ำเนินโครงกำรฯ 
ของกองทุนฯ และกองทุนฯ ไม่มคีวำมประสงค์ทีจ่ะเกบ็ขอ้มูลส่วนบุคคลทีม่ีควำมอ่อนไหวดงักล่ำว ดงันัน้ 
ผูร้บัทุนในฐำนะเจำ้ของเอกสำรสำมำรถด ำเนินกำรขดีฆ่ำเพื่อปกปิดขอ้มูลทีม่คีวำมอ่อนไหวดงักล่ำว (ถ้ำ
ม)ี ก่อนน ำส่งใหแ้ก่กองทุนฯ ทัง้นี้ ในกรณีทีไ่ม่ไดด้ ำเนินกำรเพื่อปกปิดขอ้มูลส่วนบุคคลทีม่คีวำมอ่อนไหว
ดังกล่ำว ผู้ร ับทุนตกลงให้ถือว่ำผู้รบัทุนได้ให้ควำมยินยอมแก่กองทุนฯ ในกำรประมวลผลข้อมูลส่วน
บุคคลทีม่คีวำมอ่อนไหวดงักล่ำวแลว้ 

8. รับทรำบและตกลงว่ำ กองทุนฯ มีสิทธิเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมก ำหนดเวลำ และเงื่อนไขกำรด ำเนิน
โครงกำรฯ ไดต้ำมทีก่องทุนฯ เหน็สมควร โดยอำจจะไม่ต้องแจง้ให้ผูร้บัทุนทรำบล่วงหน้ำ 
 

  
 

ลงชื่อ………………………………..…………………........ 
(………………………………..…………………........) 

วนัที ่. ………………………………..…………………....... 
 

 


