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ประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดํารงตําแหน่ ง
“กรรมการและผู้จดั การ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย”
ด้วยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพื่อรับการคัดเลือกและแต่งตัง้ ให้
ดํารงตําแหน่ง กรรมการและผูจ้ ดั การตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีรายละเอียด ดังนี้
วัตถุประสงค์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดตัง้ ขึน้ ตามพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 โดย
มีรายละเอียด ดังนี้
1. วัตถุประสงค์
1.1 จัดให้มกี ารให้บริการเป็ นศูนย์ซอ้ื ขายหลักทรัพย์จดทะเบียน รวมตลอดถึงการจัดระบบและวิธกี ารซือ้ ขาย
หลักทรัพย์
1.2 ประกอบธุรกิจทีเ่ กีย่ วข้องกับตลาดหลักทรัพย์ฯ อันได้แก่ธุรกิจให้บริการเกีย่ วกับหลักทรัพย์จดทะเบียน โดย
เป็ นสํานักหักบัญชี ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ นายทะเบียนหลักทรัพย์ ธุรกิจการให้บริการด้านข้อมูลเกีย่ วกับ
หลักทรัพย์ หรือธุรกิจทํานองเดียวกัน
1.3 ประกอบธุรกิจอืน่ ใดนอกจากข้อ 1.1 และ 1.2 โดยได้รบั อนุญาตจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.
2. หน้ าที่ ความรับผิ ดชอบของกรรมการและผู้จดั การตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2.1 บริหารกิจการของตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้เป็ นไปตามนโยบายของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ และเป็ นไป
ตามระเบีย บข้อ บัง คับ ของตลาดหลัก ทรัพ ย์ฯ โดยมีอํา นาจบัง คับ บัญ ชาพนั ก งานและลู กจ้า งของตลาด
หลักทรัพย์ฯ ทัง้ นี้ ในการรับผิดชอบบริหารกิจการ ผูจ้ ดั การตลาดหลักทรัพย์ฯ ต้องรายงานต่อคณะกรรมการ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ
2.2 บริห ารจัด การตลาดหลักทรัพ ย์ฯ ตามวิส ยั ทัศน์ แ ละพัน ธกิจ ที่ไ ด้ร บั มอบหมายจากคณะกรรมการตลาด
หลักทรัพย์ฯ
2.3 กําหนดแผนปฏิบตั งิ านและการควบคุมในการดําเนินการให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาตลาดทุนไทย ซึ่งอนุ มตั ิ
โดยคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ
2.4 ทําการเป็ นผูแ้ ทนของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในกิจการทีเ่ กีย่ วกับบุคคลภายนอก
2.5 ดําเนินการงานอืน่ ใดทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ และ/หรือตามทีก่ ฎหมายกําหนด
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3. คุณสมบัติทวไป
ั่
3.1 สัญชาติไทย
3.2 อายุไม่เกิน 60 ปี บริบรู ณ์ ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2561
3.3 สําเร็จการศึกษาไม่ต่าํ กว่าระดับปริญญาตรี
3.4 สามารถทํางานให้กบั ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้เต็มเวลา
4. ลักษณะต้องห้าม
ผูไ้ ด้รบั การแต่งตัง้ เป็ นกรรมการและผูจ้ ดั การตลาดหลักทรัพย์ฯ ต้องไม่มลี กั ษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้
4.1 เป็ นหรือเคยเป็ นบุคคลล้มละลาย
4.2 เคยได้รบั โทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงทีส่ ุดให้จําคุก เว้นแต่เป็ นโทษสําหรับความผิดทีไ่ ด้กระทําโดยประมาท
หรือความผิดลหุโทษ
4.3 เป็ นข้าราชการซึง่ มีตาํ แหน่ง หรือเงินเดือนประจํา ข้าราชการการเมือง หรือพนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงาน
ของรัฐ หรือรัฐวิส าหกิจ หรือของราชการส่วนท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บ ริหารท้องถิ่น ซึ่งได้ร บั
เลือกตัง้
4.4 เป็ นผูท้ พ่ี น้ จากตําแหน่งเนื่องจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีมติให้ออก
5. คุณสมบัติเฉพาะ
5.1 มีความรูแ้ ละความเข้าใจด้านเศรษฐกิจ ตลาดเงิน และตลาดทุนเป็ นอย่างดี
5.2 มีประสบการณ์ ความสามารถและความเชีย่ วชาญในการบริหารจัดการองค์กร กรณีใดกรณีหนึ่งดังนี้
5.2.1 กรณีเป็ นหรือเคยเป็ นผูบ้ ริหารส่วนราชการ ต้องดํารงตําแหน่ งไม่ต่าํ กว่าระดับรองผูบ้ ริหารสูงสุดของส่วน
ราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า หรือ
5.2.2 กรณี เป็ น หรือเคยเป็ นผู้บริหารรัฐวิสาหกิจ / หน่ วยงานอื่นของรัฐ ต้องดํา รงตําแหน่ งไม่ต่ํากว่าระดับ
ผูบ้ ริหารสูงสุดทีท่ าํ งานเต็มเวลา 3 ลําดับแรกขององค์กร หรือ
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5.2.3 กรณี เ ป็ นหรือเคยเป็ น ผู้บริหารธุ รกิจ ที่เ กี่ย วข้องกับ ตลาดทุน 1 รวมถึงผู้บ ริหารตลาดหลักทรัพ ย์แ ห่ง
ประเทศไทย ต้องดํารงตําแหน่ งไม่ต่าํ กว่าระดับผูบ้ ริหารสูงสุดทีท่ าํ งานเต็มเวลา 3 ลําดับแรกขององค์กร
หรือ
5.2.4 กรณีเป็ นหรือเคยเป็ นผูบ้ ริหารองค์กร สถาบันการเงิน หรือองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่อน่ื ๆ ทีม่ ขี นาดสินทรัพย์
องค์กร (Asset) ไม่ต่ํากว่า 10,000 ล้านบาท ในช่วงทีด่ ํารงตําแหน่ ง และต้องดํารงตําแหน่ ง ไม่ต่ํากว่า
ระดับผูบ้ ริหารสูงสุดทีท่ าํ งานเต็มเวลา 3 ลําดับแรกขององค์กร
0

ทัง้ นี้ “ผูบ้ ริหารสูงสุดทีท่ าํ งานเต็มเวลา 3 ลําดับแรกขององค์กร” ได้แก่ ผูบ้ ริหารสูงสุด รองผูบ้ ริหารสูงสุด และผู้
ทีด่ าํ รงตําแหน่ งรองลงมาจากรองผูบ้ ริหารสูงสุด 1 ลําดับ ซึง่ ปฏิบตั งิ านเต็มเวลาขององค์กร โดยเป็ นไปตามโครงสร้าง
องค์กรและหนังสือรับรองการดํารงตําแหน่งทีอ่ อกโดยหน่วยงานหรือองค์กร
5.3 มีวิสยั ทัศน์ และกลยุทธ์ท่สี ามารถกําหนดให้เป็ นแผนปฏิบตั ิงาน ตลอดจนสามารถในการบริหารให้ประสบ
ผลสําเร็จตามทิศทางการดําเนินงานขององค์กร
5.4 มีความเป็ นผูน้ ํ า มีจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดําเนินงาน รวมทัง้ สามารถเป็ นตัวแทนขององค์กรต่อ
สาธารณะทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ
5.5 มีความเข้าใจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทีเ่ กีย่ วข้องกับตลาดเงินและตลาดทุน
5.6 มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเป็ นอย่างดี
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ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุน หมายถึง ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้ า ซึ่งอยู่ภายใต้บงั คับของประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทลธ. 8/2557 เรื่อง หลักเกณฑ์เกีย่ วกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน

ธุรกิ จที่ เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ ดังเช่น การเป็ นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์ การจัดจําหน่ ายหลักทรัพย์ การเป็ นที่
ปรึกษาการลงทุน การจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล กิจการการยืมและให้ยมื หลักทรัพย์ การจัดการเงินร่วมลงทุน การ
เป็ นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์อนั เป็ นตราสารแห่งหนี้ การค้าหลักทรัพย์อนั เป็ นตราสารแห่งหนี้ การจัดจําหน่ ายหลักทรัพย์อนั เป็ นตรา
สารแห่งหนี้ การเป็ นนายหน้าซือ้ ขายหลักทรัพย์ท่เี ป็ นหน่ วยลงทุน การค้าหลักทรัพย์ท่เี ป็ นหน่ วยลงทุน และ การจัดจําหน่ ายหลักทรัพย์ท่ี
เป็ นหน่วยลงทุน (อ้างอิงตาม กฎกระทรวงว่าด้วยการอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ พ.ศ. 2551)
ธุรกิ จที่เกี่ยวข้องกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้ า ดังเช่น การเป็ นตัวแทนซือ้ ขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า การเป็ นผูค้ า้ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า
การเป็ นที่ปรึกษาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า การเป็ นผูจ้ ดั การเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และกิจการอื่นที่เกี่ยวกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้ า
ตามทีค่ ณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด (อ้างอิงตาม พ.ร.บ.สัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546)
(ทัง้ นี้ ไม่รวมถึงธุรกิจสถาบันการเงินและธุรกิจทีเ่ กี่ยวข้องกับการประกันภัยซึ่งเป็ นกรณีตามข้อ 5.2.4)
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6. เงื่อนไขการจ้าง
6.1 มีวาระการดํารงตําแหน่งไม่เกิน 4 ปี นับจากวันที่ 1 มิถุนายน ของปี ทเ่ี ริม่ วาระ
6.2 ในระหว่างการดํารงตําแหน่ ง จะต้องผ่านการประเมินผลการปฏิบตั งิ านจากคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ
ตามทีก่ าํ หนดไว้ในสัญญาจ้างและ/หรือกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
6.3 ก่อนการสรรหาเสร็จสิน้ หรือภายหลังทีผ่ สู้ มัครได้รบั การสรรหาเป็ นกรรมการและผูจ้ ดั การตลาดหลักทรัพย์ฯ
หากปรากฎว่าผูส้ มัครหรือผูไ้ ด้รบั การสรรหาขาดคุณสมบัติ หรือมีคุณสมบัตไิ ม่ครบถ้วน หรือไม่ตรงตามทีไ่ ด้
รับรองไว้ หรือมีขอ้ ความอันเป็ นเท็จ หรือปกปิ ดข้อเท็จจริงซึ่งควรแจ้งให้ทราบ คณะอนุ กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน อาจตัดสิทธิบุคคลดังกล่าวออกจากการเป็ นผูส้ มัคร หรือบอกเลิกสัญญาเป็ นผลให้บุคคล
ดังกล่า วพ้นจากตําแหน่ งที่ได้รบั การสรรหา และผู้นัน้ ไม่อาจเรีย กร้องสิทธิใดๆ รวมถึงแต่ไม่จํา กัด เฉพาะ
ค่า ชดเชย ค่า เสีย หายใดๆ ทัง้ สิ้น โดยผู้ส มัครหรือผู้ไ ด้ร บั การสรรหาตกลงยอมรับ ในผลการตัด สิน ของ
คณะอนุกรรมการสรรหาฯ และ/หรือคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้วแต่กรณี โดยให้ถอื เป็ นทีส่ ดุ
ทัง้ นี้ ตลาดหลักทรัพ ย์ฯ มีส ิทธิเรียกร้องค่า เสีย หายใดๆ ที่เ กิด จากการขาดคุณ สมบัติ หรือมีคุณสมบัติไม่
ครบถ้วน หรือไม่ตรงตามทีไ่ ด้รบั รองไว้ หรือมีขอ้ ความอันเป็ นเท็จ หรือปกปิ ดข้อเท็จจริง ซึง่ ควรแจ้งให้ทราบ
ดังกล่าว (หากมี)
7. อัตราเงิ นเดือน และผลประโยชน์ อื่น
อัตราเงินเดือนและผลประโยชน์ ตอบแทนของกรรมการและผู้จดั การตลาดหลักทรัพย์ฯ ขึ้นอยู่กบั คุณสมบัตแิ ละ
ประสบการณ์ของผูส้ มัคร โดยได้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ
8. เอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร
ผูส้ มัครต้องกรอกใบสมัครงานตามทีต่ ลาดหลักทรัพย์ฯ กําหนด และแนบเอกสารหลักฐานประกอบดังนี้
8.1 ใบสมัครงานตําแหน่งกรรมการและผูจ้ ดั การตลาดหลักทรัพย์ฯ (ตามแบบฟอร์มทีก่ าํ หนด)
8.2 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ
8.3 สําเนาทะเบียนบ้าน
8.4 รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดํา ขนาด 1.5 นิ้ว จํานวน 5 รูป (ถ่ายครัง้ เดียวกันไม่เกิน 6 เดือน)
8.5 หลักฐานแสดงคุณวุฒกิ ารศึกษา
8.6 หลักฐานแสดงถึงความสามารถ ประสบการณ์ทาํ งาน และคุณสมบัตเิ ฉพาะ ตามทีร่ ะบุไว้ ทีเ่ ป็ นประโยชน์ต่อการ
บริหารงานในตําแหน่งกรรมการและผูจ้ ดั การตลาดหลักทรัพย์ฯ
8.7 หนังสือรับรองการดํารงตําแหน่งจากหน่วยงานหรือองค์กร พร้อมโครงสร้างองค์กร รวมทัง้ รายงานประจําปี
(Annual Report) หรืองบการเงิน ในขณะทีด่ าํ รงตําแหน่ง เพือ่ ประกอบการพิจารณาคุณสมบัตติ ามข้อ 5.2
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8.8 เอกสารแสดงวิสยั ทัศน์ และแนวคิดในการบริหารจัดการตลาดหลักทรัพย์ฯ
 บทความ (ภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ) พิมพ์ดว้ ยตัวอักษร Browallia New ขนาด 16 ไม่เกิน 3 หน้า
กระดาษพิมพ์ A4 หรือ
 Presentation ในรูปแบบ Powerpoint ไม่เกิน 2 ภาพต่อ 1 หน้า และไม่เกิน 6 หน้า
9. การยื่นใบสมัคร
ผูส้ นใจสามารถยืน่ ใบสมัครด้วยตนเอง หรือมอบหมายให้ผอู้ ่นื ยืน่ ใบสมัครแทน พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการ
สมัครตามทีก่ าํ หนด โดยปิ ดผนึกส่งถึง
ประธานคณะอนุกรรมการสรรหาและพิ จารณาค่าตอบแทน
ฝ่ ายบริ หารทรัพยากรบุคคล ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เลขที่ 93 ชัน้ 17 ถนนรัชดาภิ เษก เขตดิ นแดง กรุงเทพฯ 10400
(เอกสารหลักฐานประกอบการสมัครข้อ 8.2 – 8.7 ให้รบั รองสําเนาถูกต้องทุกหน้า และให้แยกซองเอกสาร สําหรับ
เอกสารข้อ 8.1 – 8.7 จํานวน 1 ซอง และซองเอกสารสําหรับเอกสารข้อ 8.8 จํานวน 5 ซอง)
ผูส้ นใจสามารถดูรายละเอียด และสังพิ
่ มพ์ใบสมัครได้ทเ่ี ว็บไซต์
https://www.set.or.th/th/about/jobs/files/President_SET_Application.pdf

หรือสอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมได้ท่ี นายไพรัช ธนาชัยแสง ฝา่ ยบริหารทรัพยากรบุคคล หมายเลขโทรศัพท์ 02-009-9701
หรือ pairatt@set.or.th
ระยะเวลารับสมัคร ตัง้ แต่วนั ที่ 18 ธันวาคม 2560 ถึง วันที่ 15 มกราคม 2561
10. ขัน้ ตอนและกระบวนการพิ จารณาคัดเลือก
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ มี วตั ถุประสงค์ชดั แจ้งที่ จะให้ การพิ จารณาคัดเลื อกเป็ นไปอย่างเป็ น
ธรรม และโปร่งใส จึงได้กาํ หนดกระบวนการพิ จารณาคัดเลือก แล้วให้ประกาศขัน้ ตอนการคัดเลือกให้ทราบ
โดยทัวกั
่ น ดังนี้
- ขัน้ ตอนที่ 1 จัดตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ เพื่อดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัตขิ องผู้สมัคร
เพือ่ ให้เป็ นไปตามทีก่ าํ หนด โดยพิจารณาจากข้อมูลใบสมัคร เอกสาร และหลักฐานประกอบการสมัคร
- ขัน้ ตอนที่ 2 คณะอนุ กรรมการสรรหาและพิ จ ารณาค่ า ตอบแทน จะนํ ารายชื่อของผู้สมัครที่ผ่า นการ
ตรวจสอบคุณสมบัตใิ นขัน้ ตอนที่ 1 มาคัดเลือกผูท้ ม่ี คี ุณสมบัตทิ เ่ี หมาะสม โดยพิจารณาจากข้อมูลในใบสมัคร
เอกสาร และหลักฐานประกอบการสมัคร กับบทความทีก่ ําหนดให้แสดงวิสยั ทัศน์ และแนวคิดในการบริหาร
จัดการตลาดหลักทรัพย์ฯ เพือ่ เชิญมาเข้ารับการสัมภาษณ์ ตามวันเวลา และสถานที่ ซึง่ จะแจ้งให้ทราบต่อไป
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- ขัน้ ตอนที่ 3 คณะอนุ กรรมการสรรหาและพิ จ ารณาค่ าตอบแทน ทําการสัม ภาษณ์ ผู้สมัครที่ผ่านการ
กลัน่ กรองในขัน้ ตอนที่ 2 เพื่อคัด เลือกผู้สมัครที่เหมาะสมที่สุด ไม่เ กิน 3 ราย เพื่อให้คณะกรรมการตลาด
หลักทรัพย์ฯ สัมภาษณ์เพือ่ คัดเลือกผูท้ เ่ี หมาะสมทีส่ ดุ ตามวันเวลา และสถานที่ ซึง่ จะแจ้งให้ทราบต่อไป
- ขัน้ ตอนที่ 4 คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ทําการสัมภาษณ์ ผสู้ มัครที่ผ่านขัน้ ตอนที่ 3 เพื่อให้ได้ผู้ท่ี
เหมาะสมทีส่ ดุ 1 ราย มาดํารงตําแหน่ง กรรมการและผู้จดั การตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
คณะอนุกรรมการสรรหาและพิ จารณาค่าตอบแทน อาจพิจารณาเลื่อนการสัมภาษณ์ผสู้ มัครออกไปได้หากมีเหตุผล
สมควร ทัง้ นี้ หากผู้สมัครไม่มารับการสัมภาษณ์ จาก คณะอนุ กรรมการสรรหาและพิ จารณาค่ าตอบแทน หรือ
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามวันเวลา และสถานทีท่ ก่ี าํ หนด ให้ถอื ว่าสละสิทธิการสมัคร
คณะอนุกรรมการสรรหาและพิ จารณาค่าตอบแทน สงวนสิทธิทจ่ี ะดําเนินการขยายระยะเวลาการรับสมัคร ยกเลิก
การรับสมัคร และประกาศรับสมัครใหม่ ในกรณีทพ่ี จิ ารณาแล้วเห็นสมควร โดยผูส้ มัครไม่อาจเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ
จาก คณะอนุกรรมการสรรหาและพิ จารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ และ/หรือ ตลาด
หลักทรัพย์ฯ ได้

Download ใบสมัคร

