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ประกาศกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน
เรือ่ ง รับสมัครบุคคลเพือ่ คัดเลือกเข้าดารงตาแหน่ ง “ผูจ้ ดั การกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน”
ตามที่กองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน (“กองทุน”) ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดารงตาแหน่ ง
ผูจ้ ดั การกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน (“ผูจ้ ดั การกองทุน”) ครัง้ แรกเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 ถึงวันที่ 8 สิงหาคม
2562 นัน้
กองทุ น ได้พิจารณาแล้ว เห็น ว่า เพื่อประโยชน์ ต่ อกองทุ น ในการคัดเลือกผู้ท่ีมีค วามรู้ความสามารถเข้าดารง
ตาแหน่ งผูจ้ ดั การกองทุน จึงเห็นควรประกาศรับสมัครผูจ้ ดั การกองทุนอีกครัง้ โดยการออกประกาศฉบับนี้ ดังมีรายละเอียด
ดังนี้
1. วัตถุประสงค์ของกองทุน
1.1 ส่งเสริมให้มกี ารพัฒนาองค์กรและโครงสร้างพืน้ ฐานทีเ่ กีย่ วข้องกับตลาดทุน รวมถึงการพัฒนาขีดความสามารถใน
การแข่งขันของตลาดทุน
1.2 ส่งเสริมให้มกี ารพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทีเ่ กีย่ วข้องกับตลาดทุนหรือการกากับดูแลตลาดทุน
1.3 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ย วกับ ตลาดทุน การลงทุน และการพัฒ นาตลาดทุ น ให้แก่ผู้ลงทุน ประชาชน
หน่วยงาน และองค์กรทีเ่ กีย่ วข้อง
1.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา วิจยั อบรม และพัฒนาองค์ความรูห้ รืองานวิชาการทีเ่ ป็ นประโยชน์ต่อตลาดทุน
2. หน้ าที่ความรับผิดชอบของผูจ้ ดั การกองทุน
2.1 รับผิดชอบการบริห ารกิจการของกองทุนให้เป็ นไปตามวัตถุ ประสงค์ของกองทุน และตามกฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับและนโยบายทีค่ ณะกรรมการกองทุนกาหนด
2.2 เป็ นผูบ้ งั คับบัญชาพนักงานและลูกจ้างของกองทุน
2.3 เป็ นผูแ้ ทนของกองทุน ในกิจการทีเ่ กีย่ วกับบุคคลภายนอก
2.4 ปฏิบตั หิ น้าทีเ่ ป็ นเลขานุการคณะกรรมการกองทุน
2.5 ดาเนินการงานอื่นใดตามทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการกองทุน และ/หรือตามทีก่ ฎหมายกาหนด
3. คุณสมบัติทวไป
ั่
3.1 สัญชาติไทย
3.2 สาเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่าระดับปริญญาตรี
3.3 สามารถปฏิบตั งิ านเต็มเวลาให้แก่กองทุน
4. ลักษณะต้องห้าม
ผูไ้ ด้รบั การแต่งตัง้ เป็ นผูจ้ ดั การกองทุน ต้องไม่มลี กั ษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้
4.1 เป็ นหรือเคยเป็ นบุคคลล้มละลาย
4.2 เคยได้รบั โทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงทีส่ ดุ ให้จาคุก เว้นแต่เป็ นโทษสาหรับความผิดทีไ่ ด้กระทาโดยประมาทหรือ
ความผิดลหุโทษ
4.3 เป็ นข้าราชการซึง่ มีตาแหน่ ง หรือเงินเดือนประจา ข้าราชการการเมือง หรือพนักงาน หรือลูกจ้างของหน่ วยงาน
ของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือของราชการส่วนท้องถิน่ สมาชิกสภาท้องถิน่ หรือผูบ้ ริหารท้องถิน่ ซึง่ ได้รบั เลือกตัง้
4.4 เป็ นผูท้ พ่ี น้ จากตาแหน่งเนื่องจากคณะกรรมการกองทุนมีมติให้ออก
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5. ทักษะและประสบการณ์
5.1 มีความรูแ้ ละความเข้าใจด้านเศรษฐกิจ ตลาดเงิน และตลาดทุนเป็ นอย่างดี
5.2 มีประสบการณ์ ความสามารถ และความเชีย่ วชาญในการบริหารจัดการองค์กร กรณีใดกรณีหนึ่งดังนี้
5.2.1 กรณีเป็ นหรือเคยเป็ นผู้บริหารส่วนราชการ ต้องดารงตาแหน่ ง ไม่ต่ ากว่าระดับรองผู้บริหารสูงสุดของส่วน
ราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า (เช่น รองอธิบดี ผูอ้ านวยการสานัก หรือผูเ้ ชีย่ วชาญ) หรือ
5.2.2 กรณีเป็ นหรือเคยเป็ นผูบ้ ริหารรัฐวิสาหกิจ / หน่ วยงานอื่นของรัฐ ต้องดารงตาแหน่ง ไม่ต่ากว่าระดับผูบ้ ริหาร
สูงสุดทีท่ างานเต็มเวลา 3 ลาดับแรกขององค์กร หรือ
5.2.3 กรณีเป็ นหรือเคยเป็ นผูบ้ ริหารองค์กรของรัฐทีเ่ กีย่ วข้องกับการกากับดูแลตลาดเงินและ/หรือตลาดทุน ต้อง
ดารงตาแหน่งไม่ต่ากว่าระดับผูบ้ ริหารสูงสุดทีท่ างานเต็มเวลา 4 ลาดับแรกขององค์กร หรือ
5.2.4 กรณีเป็ นหรือเคยเป็ นผู้บริหารองค์กรธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุน 1 รวมถึงผู้บริหารตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ต้องดารงตาแหน่งไม่ต่ากว่าระดับผูบ้ ริหารสูงสุดทีท่ างานเต็มเวลา 3 ลาดับแรกขององค์กร หรือ
5.2.5 กรณีเป็ นหรือเคยเป็ นผูบ้ ริหารองค์กร สถาบันการเงิน หรือองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่อ่นื ๆ ทีม่ ขี นาดสินทรัพย์
องค์กร (Asset) ไม่ต่ ากว่า 3,000 ล้านบาท ในช่วงที่ดารงตาแหน่ ง และต้องดารงตาแหน่ ง ไม่ต่ ากว่าระดับ
ผูบ้ ริหารสูงสุดทีท่ างานเต็มเวลา 3 ลาดับแรกขององค์กร
ทัง้ นี้ “ผูบ้ ริหารสูงสุดทีท่ างานเต็มเวลา 3 ลาดับแรกขององค์กร” ได้แก่ ผูบ้ ริหารสูงสุด รองผูบ้ ริหารสูงสุด และผู้ท่ี
ดารงต าแหน่ งรองลงมาจากรองผู้บ ริห ารสูง สุด 1 ลาดับ ซึ่งปฏิบ ัติง านเต็ม เวลาขององค์ก ร โดยเป็ น ไปตาม
โครงสร้างองค์กรและหนังสือรับรองการดารงตาแหน่งทีอ่ อกโดยหน่วยงานหรือองค์กร
สาหรับ “ผู้บริหารสูงสุดที่ทางานเต็มเวลา 4 ลาดับแรกขององค์กร” ได้แก่ ผู้บริหารสูงสุด รองผู้บริหารสูงสุด ผู้ท่ี
ดารงตาแหน่ งรองลงมาจากรองผู้บริหารสูงสุด 1 ลาดับ และผู้ท่ดี ารงตาแหน่ งรองลงมาจากรองผู้บริหารสูงสุด 2
ลาดับ ซึ่งปฏิบตั ิงานเต็มเวลาขององค์กร โดยเป็ นไปตามโครงสร้างองค์กรและหนังสือรับรองการดารงตาแหน่ ง ที่
ออกโดยหน่วยงานหรือองค์กร
5.3 มีวสิ ยั ทัศน์และกลยุทธ์ทส่ี ามารถกาหนดให้เป็ นแผนปฏิบตั ิงาน ตลอดจนสามารถบริหารให้ประสบผลสาเร็จตาม
ทิศทางการดาเนินงานขององค์กร
5.4 มีความเป็ นผูน้ า มีจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดาเนินงาน รวมทัง้ สามารถเป็ นตัวแทนขององค์กรต่อสาธารณะ
ทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ
5.5 มีความเข้าใจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทีเ่ กีย่ วข้องกับตลาดเงินและตลาดทุน
5.6 มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเป็ นอย่างดี
5.7 มีองค์ความรูแ้ ละประสบการณ์อนั จาเป็ นต่อการดาเนินงานของกองทุนอย่างน้อยในด้านหนึ่งด้านใดหรือหลายด้าน
ดังต่อไปนี้
5.7.1 การวิเคราะห์และประเมินโครงการ
5.7.2 การบริหารจัดการด้านการเงินหรือการลงทุน
5.7.3 การพัฒนาตลาดทุนอย่างยังยื
่ น
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ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุน หมายถึง ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ หรือ สัญ ญาซื้อขายล่วงหน้ า ภายใต้บงั คับของประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทลธ. 8/2557 เรื่อง หลักเกณฑ์เกีย่ วกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน
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6. เงื่อนไขการจ้าง
6.1 มีวาระการดารงตาแหน่งคราวละไม่เกิน 4 ปี และอาจได้รบั แต่งตัง้ ได้อกี แต่จะดารงตาแหน่งติดต่อกันได้ไม่เกิน 2
วาระ
6.2 ในระหว่างการดารงตาแหน่ ง จะต้องผ่านการประเมินผลการปฏิบตั งิ านจากคณะกรรมการกองทุน ตามทีก่ าหนด
ไว้ในสัญญาจ้างและ/หรือกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
6.3 ก่อนการสรรหาเสร็จสิน้ หากปรากฏว่าผูส้ มัครขาดคุณสมบัติ หรือมีคุณสมบัติ หรือมีทกั ษะหรือประสบการณ์ไม่
ครบถ้วน หรือไม่ตรงตามทีไ่ ด้รบั รองไว้ หรือมีขอ้ ความอันเป็ นเท็จ หรือปกปิ ดข้อเท็จจริงซึง่ ควรแจ้งให้ทราบ หรือ
ยกเลิก ความยิน ยอมที่เกี่ย วข้องกับ ข้อ มูลส่วนบุ ค คลของผู้สมัค ร คณะกรรมการกองทุ น หรือ คณะกรรมการ
กลันกรองเพื
่
่อดาเนินการคัดเลือกผูจ้ ดั การกองทุน ที่คณะกรรมการกองทุนแต่งตัง้ ให้ทาหน้าทีพ่ จิ ารณากลันกรอง
่
ผู้สมัคร (“คณะกรรมการกลันกรองฯ”)
่
อาจตัดสิทธิบุคคลดังกล่าวออกจากการเป็ นผู้สมัครได้ และผู้นัน้ ไม่อาจ
เรีย กร้อ งสิท ธิใดๆ รวมถึง ค่ า ชดเชย ค่ า เสีย หายใดๆ ทัง้ สิ้น โดยผู้สมัค รตกลงยอมรับ ในผลการตัด สิน ของ
คณะกรรมการกองทุน และ/หรือคณะกรรมการกลันกรองฯ
่
แล้วแต่กรณี โดยให้ถอื เป็ นทีส่ ดุ
6.4 ภายหลังที่ผู้สมัครได้รบั การสรรหาเป็ นผู้จดั การกองทุน หากปรากฏว่าผู้ได้รบั การสรรหาขาดคุณสมบัติ หรือมี
คุณ สมบัติไม่ ค รบถ้วน หรือมีคุณ สมบัติ ต้อ งห้าม คณะกรรมการกองทุ น อาจบอกเลิก สัญ ญาเป็ นผลให้บุ ค คล
ดังกล่าวพ้นจากตาแหน่ งที่ได้รบั การสรรหา และผูน้ นั ้ ไม่อาจเรียกร้องสิทธิใดๆ รวมถึงค่าชดเชย ค่าเสียหายใดๆ
ทัง้ สิน้ โดยผูไ้ ด้รบั การสรรหาตกลงยอมรับในผลการตัดสินของคณะกรรมการกองทุน โดยให้ถอื เป็ นทีส่ ดุ
ทัง้ นี้ เมื่อมีก รณี ต ามข้อ 6.3 หรือ 6.4 กองทุ นมีสิท ธิเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ที่เกิด จากการขาดคุณ สมบัติ หรือ มี
ลักษณะต้องห้าม หรือมีคุณสมบัติหรือมีท ักษะหรือประสบการณ์ ไม่ครบถ้วน หรือไม่ตรงตามที่ได้รบั รองไว้ หรือมี
ข้อความอันเป็ นเท็จ หรือปกปิ ดข้อเท็จจริง ซึง่ ควรแจ้งให้ทราบดังกล่าว (หากมี)
7. อัตราเงิ นเดือน และผลประโยชน์อื่น
อัตราเงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทนของผูจ้ ดั การกองทุน ขึน้ อยู่กบั คุณสมบัตแิ ละประสบการณ์ของผู้สมัคร ทัง้ นี้
ตามทีไ่ ด้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการกองทุน
8. เอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร
ผูส้ มัครต้องกรอกใบสมัครงานตามทีก่ องทุนกาหนด และแนบเอกสารหลักฐานประกอบดังนี้
8.1 ใบสมัครงานตาแหน่งผูจ้ ดั การกองทุน (ตามแบบฟอร์มทีก่ าหนด)
8.2 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรประจาตัวเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือบัตรอื่น ๆ
8.3 สาเนาทะเบียนบ้าน
8.4 รูปถ่ ายหน้ าตรง ไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดา ขนาด 1.5 นิ้ว จานวน 2 รูป (ถ่ ายครัง้ เดีย วกันไม่ เกิน 6
เดือน)
8.5 หลักฐานแสดงคุณวุฒกิ ารศึกษา
8.6 หลักฐานแสดงถึงความสามารถ คุณสมบัติตามที่ระบุไว้ ทีเ่ ป็ นประโยชน์ต่อการบริหารงานในตาแหน่ งผูจ้ ดั การ
กองทุน
8.7 หลักฐานแสดงถึงทักษะและประสบการณ์ เช่น หนังสือรับรองการดารงตาแหน่ งจากหน่ วยงานหรือองค์กร พร้อม
โครงสร้า งองค์ก ร รวมทัง้ รายงานประจ าปี (Annual Report) หรือ งบการเงิน ในขณะที่ด ารงต าแหน่ ง เพื่อ
ประกอบการพิจารณาตามข้อ 5
8.8 เอกสารแสดงวิสยั ทัศน์ และแนวคิดในการบริหารจัดการกองทุน
 Presentation ในรูปแบบ PowerPoint (PDF file) ไม่เกิน 5 หน้า
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9. การยื่นใบสมัคร
ผูส้ นใจสามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเอง หรือมอบหมายให้ผู้อ่นื ยื่นใบสมัครแทน พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการ
สมัครตามทีก่ าหนด โดยปิ ดผนึกส่งถึง
ประธานคณะกรรมการกลันกรองเพื
่
่อดาเนิ นการคัดเลือกผูจ้ ดั การกองทุน
ฝ่ ายบริหารทรัพยากรบุคคล ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เลขที่ 93 ชัน้ 17 ถนนรัชดาภิ เษก แขวงดิ นแดง เขตดิ นแดง กรุงเทพฯ 10400
(เอกสารหลักฐานประกอบการสมัครข้อ 8.2 – 8.7 ให้รบั รองสาเนาถูกต้องทุกหน้า และให้แยกซองเอกสาร สาหรับ
เอกสารข้อ 8.1 – 8.7 จานวน 1 ซอง และซองเอกสารสาหรับเอกสารข้อ 8.8 จานวน 2 ซอง)
ผูส้ นใจสามารถดูรายละเอียด และสังพิ
่ มพ์ใบสมัครได้ที่ www.set.or.th
หรือสอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมได้ท่ี นายไพรัช ธนาชัยแสง ฝ่ ายบริหารทรัพยากรบุคคล
หมายเลขโทรศัพท์ 02-009-9701 อีเมล mailto:pairatt@set.or.th
ระยะเวลารับสมัคร ตัง้ แต่วนั ที่ 10 กันยายน – 9 ตุลาคม 2562 ในวันทาการของกองทุน ระหว่างเวลา 8:30–17:00 น.
10. ขัน้ ตอนและกระบวนการพิ จารณาคัดเลือก
คณะกรรมการกองทุ นมีวตั ถุ ประสงค์ชดั แจ้งที่จะให้ การพิจารณาคัดเลือกเป็ นไปอย่างเป็ นธรรมและโปร่งใส จึงได้
กาหนดกระบวนการพิจารณาคัดเลือก และให้ประกาศขัน้ ตอนการคัดเลือกให้ทราบโดยทัวกั
่ น ดังนี้
- ขัน้ ตอนที่ 1 แต่งตัง้ คณะกรรมการกลันกรองฯ
่
เพื่อดาเนินการตรวจสอบคุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม ทักษะและ
ประสบการณ์ ของผู้สมัครให้เป็ นไปตามที่กาหนด และนารายชื่อของผู้สมัครที่ผ่านการตรวจสอบ
คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม ทักษะและประสบการณ์ตามทีก่ าหนด มาคัดเลือกผูท้ ม่ี คี วามเหมาะสม
โดยพิจ ารณาจากข้อ มู ลในใบสมัค ร เอกสาร และหลัก ฐานประกอบการสมัค ร กับ บทความที่
กาหนดให้แสดงวิสยั ทัศน์และแนวคิดในการบริหารจัดการกองทุน เพื่อเชิญมาเข้ารับการสัมภาษณ์
ตามวันเวลา และสถานที่ ซึง่ จะแจ้งให้ทราบต่อไป
- ขัน้ ตอนที่ 2 คณะกรรมการกลัน่ กรองฯ ท าการสัม ภาษณ์ ผู้สมัค รที่ ผ่ า นการกลัน่ กรองในขัน้ ตอนที่ 1 เพื่อ
คัดเลือกผู้สมัครที่เหมาะสมที่ได้จากการประกาศรับสมัครฉบับนี้ ตามวัน เวลา และสถานที่ ซึ่ง
จะแจ้งให้ทราบต่อไปก่อนนาเสนอให้คณะกรรมการกองทุนพิจารณาแต่งตัง้ ผูท้ เ่ี หมาะสมต่อไป
- ขัน้ ตอนที่ 3 คณะกรรมการกองทุนพิจารณาแต่งตัง้ ผูส้ มัครทีผ่ ่านการคัดเลือกในขันตอนที
้
่ 2 จากการประกาศรับ
สมัครฉบับนี้ และจากการประกาศรับสมัครในครัง้ แรก จานวน 1 ราย ให้ดารงตาแหน่ งผู้จดั การ
กองทุน
อย่างไรก็ดี สาหรับผู้สมัครที่เคยยื่นใบสมัครและเข้ารับการสัมภาษณ์ จากคณะกรรมการกองทุน
ตามประกาศรับสมัครครัง้ แรกแล้ว หากผู้สมัครรายดังกล่าวได้แสดงความประสงค์จะสมัครเข้ารับ
การคัดเลือกตามประกาศรับสมัครฉบับนี้ ด้วย จะถือว่าผู้สมัครรายดังกล่าวได้ผ่านกระบวนการ
พิจารณากลันกรองคุ
่
ณสมบัติ ทักษะ และประสบการณ์ ตลอดจนผ่านการสัมภาษณ์ ตามขัน้ ตอน
และกระบวนการพิจารณาคัดเลือกในเบื้องต้นทีก่ าหนดไว้ขา้ งต้นแล้ว ทัง้ นี้ เว้นแต่คณะกรรมการ
กองทุนจะพิจารณาเป็ นอย่างอื่น
กองทุนสงวนสิทธิทจ่ี ะเปลีย่ นแปลงเงื่อนไขและ/หรือกาหนดการต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการรับสมัครและแต่งตัง้ ผูจ้ ดั การ
กองทุน ซึ่งรวมถึงการขยายระยะเวลาการรับสมัคร การยกเลิกการรับสมัคร หรือการประกาศรับสมัครใหม่ได้ตามที่
เห็ น สมควร โดยผู้ ส มัค รไม่ อ าจเรีย กร้อ งค่ า เสีย หายใดๆ จาก กองทุ น คณะกรรมการกลัน่ กรองฯ และ/หรือ
คณะกรรมการกองทุนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ
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