ประกาศ
ทุนการศึกษาสําหรับบุคคลทัวไป ประจําปี 2563
ด้ว ยตลาดหลัก ทรัพ ย์แ ห่ง ประเทศไทย ตระหนั ก ถึงความสํา คัญ ของการสร้างทรัพ ยากรบุ ค คล เพือทํ า
ประโยชน์กบั ธุรกิจตลาดทุนไทย ซึงเป็ นรากฐานสําคัญในการสร้างความเจริญก้าวหน้าให้แก่ประเทศ จึงได้กาํ หนดให้
ทุนการศึกษาสําหรับบุคคลทัวไป เพือเป็ นการสรรหาบุคลากรทีมีศกั ยภาพ ซึงเป็ นทังคนเก่งและคนดี มาร่วมงานกับ
ตลาดหลัก ทรัพ ย์ ฯ ตลอดจนเป็ นการเตรีย มความพร้อ ม และพัฒ นาบุ ค ลากรให้ ร องรับ การดํา เนิ น งานของ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ในอนาคต โดยมีรายละเอียดต่อไปนี
1. ประเภททุน
ทุนปริญญาโท-ต่างประเทศ (Full-Time) สําหรับบุคคลทัวไป ในสาขาทีเป็ น ประโยชน์ ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ
เช่น MBA, Management, Finance, Computer Science, IT, MIS, Computer Engineering, Software Engineering,
Cyber Security, Innovation, Artificial Intelligence, Machine Learning, Data Scientist, Business Analytics,
Supply Chain Management, ESG และสาขาทีเป็ นประโยชน์ต่อการดําเนินธุรกิจของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทังในปั จจุบนั
และอนาคต ณ กลุ่มมหาวิทยาลัยชันนํ า (Leading Universities) ใน 20 อันดับแรกของสาขาวิชานันๆ จํานวนรวม 2
ทุน
หมายเหตุ ตัวอย่างการจัดอันดับสถาบันการศึกษาอ้างอิงจาก QS World University Rankings และ Times Higher Education World
University Rankings เป็ นต้น

2. คุณสมบัติของผู้สมัคร
ผูส้ มัครจะต้องมีคณ
ุ สมบัตดิ งั ต่อไปนีครบถ้วนทุกข้อ
2.1 เป็ นผู้มีสญ
ั ชาติไทย อายุไม่เกิน 30 ปี บริบูรณ์ นับถึงวันทีปิ ดรับสมัคร ถ้าเป็ นชายต้องผ่านการเกณฑ์
ทหาร หรือได้รบั การยกเว้นการเกณฑ์ทหาร
2.2 สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ไม่จํากัดสาขา และต้องมีผลการเรียนเฉลียสะสม ไม่ตาํ
กว่า 3.00
2.3 มีผลสอบ TOEFL อย่างน้อย 213 คะแนน (Computer-based) หรือ 80 คะแนน (Internet-based) หรือ
ผลสอบ IELTS อย่างน้อย 6.5 สําหรับผลสอบ GMAT หรือ GRE ตามทีหลักสูตรกําหนด
2.4 ได้รบั ผลตอบรับให้เข้าศึกษาจากมหาวิทยาลัย ตามทีตลาดหลักทรัพย์ฯ กําหนดแล้ว
2.5 ไม่เป็ นผูท้ มีี ขอ้ ผูกมัดจากทุนประเภทอืน และต้องไม่ได้รบั ทุนการศึกษาซําซ้อนจากทุนอืน
2.6 เป็ นผูม้ ศี ลี ธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาล และความประพฤติดี
2.7 ไม่เคยเป็ นผูท้ มีี ความประพฤติเสียหาย ไม่เคยมีประวัตอิ าชญากรรม ไม่เคยต้องโทษตามคําพิพากษา
ของศาล เว้นแต่ในกรณีทโทษนั
ี
นเกิดจากความผิดพลาดอันได้กระทําโดยประมาท หรือความผิดอันเป็ น
ลหุโทษ
2.8 เป็ นผูท้ มีี สขุ ภาพสมบูรณ์ไม่เป็ นอุปสรรคต่อการศึกษา ไม่เป็ นคนวิกลจริต และไม่เป็ นโรคติดต่อร้ายแรง
หรือโรคอืนซึงสังคมรังเกียจ
…/ . เอกสาร

3. เอกสารและหลักฐานประกอบการสมัคร
3.1 ใบสมัครขอรับทุนตลาดหลักทรัพย์ฯ
3.2 ประวัตยิ อ่ Resume
3.3 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก หรือแว่นตาดํา ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน
3.4 สําเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้าน
3.5 สําเนาหนังสือแสดงการยกเว้น หรือผ่านการเกณฑ์ทหาร
3.6 สําเนาใบแสดงผลการเรียน (Transcript) ระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาโท (ถ้ามี)
3.7 สําเนาผลสอบ TOEFL, IELTS, GMAT, GRE ทีมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันทีปิ ดรับสมัคร
3.8 จดหมายตอบรับ จากมหาวิท ยาลัยเพือศึก ษาในหลัก สูต รตามทีตลาดหลัก ทรัพ ย์ฯ กําหนด พร้อ ม
รายละเอียด
3.9 หลักสูตรและรายวิชาทีจะศึกษา รวมถึงค่าใช้จา่ ยตลอดการศึกษา
3.10 หนังสือรับรอง (Letter of Recommendation) 2 ฉบับ
ทังนี ให้ผู้ส มัค รลงนามรับ รองความถูก ต้อ งในเอกสารตามข้อ 3.3 ถึง 3.10 ทุ ก แผ่น และถือ เป็ นความ
รับผิดชอบของผูส้ มัครทีจะต้องตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลต่างๆ ทีให้ไว้ในการสมัคร ตลอดจนรับ รอง
ตนเองว่ามีคุณสมบัตติ รงตามประกาศรับสมัครฉบับนีจริง โดยหากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่ตรงตาม
ประกาศรับสมัครฉบับนีให้ถอื ว่าผูส้ มัครขาดคุณสมบัติ และตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอสงวนสิทธิในการตัดสิทธิผสู้ มัคร หรือ
ยกเลิกการให้ทุนการศึกษาตามประกาศรับสมัครฉบับนีได้ทนั ที
4. การสมัคร
4.1 ขันตอนการสมัคร :
ผูส้ นใจจะต้องกรอกใบสมัคร (ตามแบบทีตลาดหลักทรัพย์ฯ กําหนด) ผ่านช่องทางออนไลน์ พร้อมแนบ
เอกสารและหลักฐานประกอบการสมัครตามข้อ 3. ทังหมด ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ (PDF) โดยดู
รายละเอียดได้ที www.set.or.th ในหัวข้อ “ร่วมงานกับเรา / ทุนการศึกษา”
4.2 ระยะเวลาการสมัคร :
เปิ ดรับสมัครถึงวันที 17 เมษายน 2563
ทังนี ผูส้ มัครจะต้องแนบและบันทึกเอกสารและหลักฐานประกอบการสมัครตามทีระบุไว้ในข้อ 4.1 ให้
แล้วเสร็จครบถ้วนภายในวันปิ ดรับสมัคร
5. หลักเกณฑ์และวิ ธีการคัดเลือก
5.1. ผู้ส มัค รทีมีส ิท ธิไ ด้ร ับ ทุ น การศึก ษาจะต้ อ งผ่ า นการกลันกรองคุ ณ สมบัติแ ละความเหมาะสมตาม
หลักเกณฑ์ทตลาดหลั
ี
กทรัพย์กําหนดโดยอาจพิจารณาคุณสมบัตแิ ละความเหมาะสมจากข้อมูลต่า งๆ
เช่น ข้อมูลทีผูส้ มัครให้ไว้ในการสมัคร และจากข้อมูลอืนๆ ทีเกียวข้อง
5.2 เฉพาะผู้สมัครทีผ่านการกลันกรองคุณสมบัตแิ ละความเหมาะสมตามข้อ 5.1 จะได้รบั แจ้ง จากตลาด
หลักทรัพย์ฯ เพือแจ้งกําหนดนัดหมายให้ผสู้ ม้ครเข้ารับการทดสอบ และสัมภาษณ์โดยมีรายละเอียดดังนี

.../- การทดสอบ

- การทดสอบ :

ทําแบบทดสอบความเหมาะสมด้านต่างๆ ตามทีตลาดหลักทรัพย์ฯ กําหนด เช่น
ทดสอบทัศนคติ ทดสอบบุคลิกภาพ เป็ นต้น
- การสัมภาษณ์ : เข้ารับการสัมภาษณ์ทุกรอบกับคณะกรรมการซึงผูส้ มัครจะต้องเข้ามาสัมภาษณ์
ด้วยตนเอง ตามวันเวลา และสถานที ทีตลาดหลักทรัพย์ฯ กําหนด
ทังนี จํานวนรอบการสัมภาษณ์เป็ นไปตามทีตลาดหลักทรัพย์ฯ กําหนด โดยตลาด
หลักทรัพย์ฯ จะแจ้งให้ผสู้ มัครทีมีสทิ ธิเข้ารับการสัมภาษณ์ (ในแต่ละรอบ) ทราบ
5.3 ผูส้ มัครทีได้รบั แจ้งตามข้อ 5.2 จะต้องนําเอกสารและหลักฐานประกอบการสมัคร ตามข้อ 3. มาแสดงต่อ
คณะกรรมการในวันเข้ารับการทดสอบด้วย สําหรับเอกสารตามข้อ 3.4 ถึง 3.8 ให้ผสู้ มัครนําต้นฉบับมา
แสดงด้วย
ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะจัดให้มคี ณะกรรมการขึนมาคณะหนึงหรือหลายคณะเพือทําหน้าทีพิจารณา คัดเลือก
ผูส้ มัครทีมีสทิ ธิได้รบั ทุนการศึกษา ทังนี ผลการตัดสินของตลาดหลักทรัพย์ฯ และคณะกรรมการดังกล่าวในทุกกรณี
ให้ถอื เป็ นทีสินสุด
6. การประกาศผลการคัดเลือก
ตลาดหลัก ทรัพ ย์ฯ จะประกาศรายชือผู้ม ีส ิท ธิไ ด้ร ับ ทุ น การศึก ษา ทางเว็บ ไซต์ ข องตลาดหลัก ทรัพ ย์ฯ
www.set.or.th ในหัวข้อ “ร่วมงานกับเรา / ทุนการศึกษา”
กรณี ผู้มีส ิท ธิไ ด้ร ับ ทุ น การศึก ษาตามวรรคก่อ นสละสิท ธิ หรือถูก เพิก ถอนการให้ทุ น การศึก ษา ตลาด
หลักทรัพย์ฯ ขอสงวนสิทธิทีจะพิจารณาให้ผสู้ มัครทีผ่านการคัดเลือกในลําดับถัดลงไปเป็ นผูม้ สี ทิ ธิได้รบั ทุนการศึกษา
แทน หรือยกเลิกการให้ทุนการศึกษาตามประกาศรับสมัครฉบับนี ก็ได้
7. การติ ดต่อมหาวิทยาลัย
ผู้ได้รบั ทุนการศึกษาจะต้องติดต่อ สมัครเข้าเรียน และลงทะเบียนเรียนในสาขาวิชาและมหาวิทยาลัย ตาม
รายละเอียดทีระบุไว้ในข้อ 3. โดยในการดําเนินการดังกล่าวตลาดหลักทรัพย์ฯ จะให้ความช่วยเหลือและอํานวยความ
สะดวกตามทีตลาดหลักทรัพย์ฯ เห็นสมควร
ทังนี ผู้ไ ด้ร บั ทุ นการศึก ษาจะต้องดํา เนิ น การต่ า งๆ เพือให้ส ามารถเข้าศึกษาตามวรรคก่อนได้ภ ายในปี
การศึกษาทีขอรับทุน มิฉะนันจะถือว่าผูน้ นสละสิ
ั
ทธิทีจะรับทุนการศึกษา
8. การทําสัญญา
ผูไ้ ด้รบั ทุนการศึกษาจะต้องทําสัญญากับตลาดหลักทรัพย์ฯ พร้อมจัดหาผูค้ าประกั
ํ
น ตามรายละเอียดและแบบ
สัญญาทีตลาดหลักทรัพย์ฯ กําหนด
9. เงือนไขการให้ทุน
9.1 ผูไ้ ด้รบั ทุนการศึกษาจะต้องกลับมาปฏิบตั งิ านให้กบั ตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็ นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 เท่า
ของระยะเวลาทีใช้ในการศึกษาหลักสูตรทีได้รบั ทุนการศึกษา
กรณีทผูี ไ้ ด้รบั ทุ นการศึกษาไม่ปฏิบตั ิตามข้อ 9.1 ผู้ได้ร บั ทุ นการศึกษา / ผู้คําประกัน (แล้วแต่กรณี)
จะต้องชดใช้ทุนการศึกษาด้วยเงินเป็ นจํานวน 3 เท่าของเงินทุนการศึกษา รวมทังสิทธิประโยชน์ต่างๆ
ทีได้รบั จากตลาดหลักทรัพย์ฯ ในระหว่างศึกษา คํานวณตามสัดส่วนระยะเวลาทียังไม่ได้ปฏิบตั งิ าน
ให้กบั ตลาดหลักทรัพย์ฯ (ถ้ามี)
.../ . กรณี

9.2 กรณีผไู้ ด้รบั ทุนการศึกษาเปลียนแปลงหลักสูตรทีศึกษา หรือเปลียนแปลงสถาบันการศึกษา หรือลาออก
หรือพ้น สภาพการเป็ นนักศึกษา ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม หรือมีเหตุ อนใดให้
ื
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ระงับ
ทุ น การศึกษา หรือขาดคุณสมบัต ิในการเป็ น พนัก งานของตลาดหลักทรัพย์ฯ จนเป็ น เหตุ ให้ต ลาด
หลักทรัพย์ฯ ไม่อาจพิจารณารับผูไ้ ด้รบั ทุนการศึกษาเข้าปฏิบตั งิ านได้ ผูไ้ ด้รบั ทุนการศึกษาจะต้องชดใช้
เงินคืนให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามรายละเอียดทีระบุไว้ในข้อ 9.1
10. นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)
ข้อมูลส่วนบุคคลของผูส้ มัครทีตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้รบั ภายใต้ประกาศรับสมัครฉบับนี จะถูกเก็บรวบรวม ใช้
เปิ ดเผย และ/หรือโอนไปต่างประเทศ (ถ้ามี) ภายใต้นโยบายคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) ของกลุ่มตลาด
หลักทรัพย์ฯ ซึงผูส้ มัครสามารถดูรายละเอียดได้ที https://erecruit.set.or.th/erecruit/form/scholarship
ผูส้ นใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิมเติมได้ท ี คุณจันทรา กีรติวศิน (เอ๋) โทร. 02 009 9632 หรือ
คุณมัทณา รอดเชือ (กระจิบ) โทร. 02 009 9704 e-mail: SET-Scholarship@set.or.th
ทังนี ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอสงวนสิท ธิในการเปลียนแปลงกําหนดการ และเงือนไขต่ างๆ ทีเกียวข้องกับ
ประกาศฉบับนี ซึงรวมถึงการขยายระยะเวลาการรับสมัคร การยกเลิกการรับสมัคร หรือการประกาศรับสมัครใหม่ ไ ด้
ตามทีเห็นสมควร โดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ฝ่ ายพัฒนาทรัพยากรบุคคลและองค์กร

