ประกาศเชิ ญชวนประกวดราคา
โครงการจัดหาผูร้ บั ประกันภัยความรับผิด D&O และ FIPI ปี 2561
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพย์ฯ) มีความประสงค์จะสรรหา คัดเลือกผูร้ บั จ้าง จัดหาผูร้ บั ประกันภัย
หรือนายหน้าประภันภัย (Broker) (“ผูเ้ สนองาน”) เพื.อดําเนินการจัดหาผูร้ บั ประกันภัยความรับผิด ประเภท D&O และ FIPI
ให้แก่ตลาดหลักทรัพย์รวมตลอดถึงบริษทั ย่อยของตลาดหลักทรัพย์โดยมีรายละเอียดข้อมูลโครงการฯ คุณสมบัตขิ องผูย้ .นื
ข้อเสนองาน กําหนดการและข้อมูลอื.นทีเ. กีย. วข้องตามทีแ. สดงไว้ในข้อกําหนดและขอบเขตของงาน (Term of Reference) ซึง.
ต่อไปนีFจะเรียกว่า “ข้อกําหนดการเสนองาน”
ข้อกําหนด
ผูเ้ สนองานมีหน้าทีจ. ดั หาผูร้ บั ประกันภัยความรับผิด D&O และ FIPI ทีต. ลาดหลักทรัพย์ประสงค์จะจัดหาภายใต้
ข้อกําหนดและขอบเขตของงานฉบับนีF จะต้องมีรายละเอียดและ/หรือความคุม้ ครองอย่างน้อย ดังต่อไปนีF
1 D&O (Directors & Officers Liability Insurance) : คุม้ ครองความรับผิดของ กรรมการ ผูบ้ ริหาร อนุกรรมการ
ทีป. รึกษา และพนักงาน ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และบริษทั ย่อยของตลาดหลักทรัพย์ สําหรับความสูญเสียหรือค่าเสียหายทาง
การเงิน อันเนื.องมาจากการบริหารงานในหน้าทีใ. ห้กบั ตลาดหลักทรัพย์ และบริษทั ย่อยของตลาดหลักทรัพย์ (wrongful acts) ที.
บุคคลดังกล่าวต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย โดยมีขอ้ ตกลงความคุม้ ครองแบ่งเป็ นดังนีF
1.1 การให้ความคุม้ ครองความรับผิดรายบุคคลให้กบั บุคคลตามข้อ 2.3 (Individual Liability Coverage)
1.2 การให้ความคุม้ ครองการชดใช้คนื ให้กบั ตลาดหลักทรัพย์/บริษทั ย่อยของตลาดหลักทรัพย์ (Corporate
Reimbursement Coverage) สําหรับในส่วนทีต. ลาดหลักทรัพย์/บริษทั ย่อยของตลาดหลักทรัพย์ได้ชดใช้ค่าเสียหายแก่บุคคลที.
ได้รบั ความคุม้ ครอง (Insured) ตามข้อ 2.3
1.3 การให้ความคุม้ ครองกับตลาดหลักทรัพย์/บริษทั ย่อยของตลาดหลักทรัพย์ (Entity coverage) สําหรับใน
ส่วนทีต. ลาดหลักทรัพย์/บริษทั ย่อยของตลาดหลักทรัพย์ถูกฟ้ องร้องหรือเรียกร้องให้รบั ผิดชอบในส่วนทีเ. กีย. วกับการจ้างงาน
(Employment Practice Liability Claims) หรือ การเสนอขายหลักทรัพย์ (Securities Claims)
2 FIPI (Financial Institution Professional Indemnity Insurance) : คุม้ ครองความรับผิดของตลาดหลักทรัพย์และ
บริษทั ย่อยของตลาดหลักทรัพย์ และบุคคลตามข้อ 2.3 จากการปฏิบตั หิ น้าทีต. ามวิชาชีพให้กบั ตลาดหลักทรัพย์ และบริษทั ย่อย
ของตลาดหลักทรัพย์ จํานวนทุนประกันภัย (Limit of Indemnity) : 400 ล้านบาท (Tie-in Limit of Indemnity D&O and FIPI)
2.1. ระยะเวลาเริม. ให้ความคุม้ ครอง (Retroactive Date) : ให้ความคุม้ ครองการกระทําทีเ. กิดขึนF ย้อนหลังไป
ตังF แต่วนั ทีต. ลาดหลักทรัพย์เริม. ก่อตังF คือ วันที. hi เมษายน jklm
2.2. ระยะเวลาการประกันภัย (Period of Insurance) : l ปี นับตังF แต่วนั ที. jn เมษายน jkol ถึงวันที. jn
เมษายน jkoj

2.3. บุคคลทีไ. ด้รบั ความคุม้ ครอง (Insured) ดังนีF
2.3.1 D&O : กรรมการ อนุกรรมการ ทีป. รึกษา เจ้าหน้าทีร. ะดับบริหาร (Executive Officer) และ
เลขานุการบริษทั (Company Secretary) ของตลาดหลักทรัพย์ และบริษทั ย่อยของตลาดหลักทรัพย์ ทังF ในอดีต ปั จจุบนั หรือที.
กําลังจะเป็ นในอนาคต รวมทังF การดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการ/อนุกรรมการให้กบั หน่วยงานภายนอกตามทีไ. ด้รบั มอบหมายจาก
ตลาดหลักทรัพย์
2.3.2 FIPI : ตลาดหลักทรัพย์ และบริษทั ย่อยของตลาดหลักทรัพย์, กรรมการ พนักงาน เลขานุการ
บริษทั หรือลูกจ้างของตลาดหลักทรัพย์ หรือบริษทั ย่อยของตลาดหลักทรัพย์ ทังF ในอดีต ปั จจุบนั หรือทีก. าํ ลังจะเป็ นในอนาคต ซึง.
ปฏิบตั หิ น้าทีต. ามวิชาชีพให้กบั ตลาดหลักทรัพย์ และบริษทั ย่อยของตลาดหลักทรัพย์
- ระยะเวลาตรวจพบ (Discovery Period) : ไม่ต.ํากว่า ri วัน (โดยอัตโนมัตแิ ละไม่มคี ่าใช้จ่ายเพิม. เติม)
- การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนครังF แรกในระยะเวลาเอาประกันภัย กรณีทร.ี ะยะเวลาเอาประกันครบอายุ :
ต้องให้ระยะเวลาในการแจ้งเคลมไม่น้อยกว่า ri วันนับแต่กรมธรรม์ครบอายุ หรือ ภายในระยะเวลาตรวจพบ
ทังF นีFขอ้ กําหนดมีรายละเอียดหลายข้อ โปรดอ่านรายละเอียดในเอกสารข้อกําหนดและขอบเขตของงาน (Term of
Reference)
กําหนดการ
ลําดับ
1
2
3
4
5

รายละเอียด
ประกาศเชิญชวน
ระยเวลารับเอกสารข้อกําหนดงาน
รับฟั งการชีแF จงข้อกําหนดงาน
ยื.นซองข้อเสนองาน
ประกาศผลการคัดเลือก

กําหนดการ
2 กุมภาพันธ์ 2561
2-15 กุมภาพันธ์ 2561
16 กุมภาพันธ์ 2561
21 กุมภาพันธ์ 2561ภายใน 17.00 น.
ภายใน 15 มีนาคม 2561

หากบริษทั ใดสนใจเข้าร่วมเสนองาน สามารถติดต่อขอรับข้อกําหนดงานได้ท.ี คุณสุรเดช แก้วศรีนวม ฝ่ ายจัดซือF
ส่วนจัดซือF เทคโนโลยีสารสนเทศ Email: itprocurementUnit@set.or.th อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เลขที. rh ถนน
รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ i-jiir-9660

ประกาศ ณ วันที. j กุมภาพันธ์ jk61
ฝ่ ายจัดซือF ส่วนจัดซือF เทคโนโลยีสารสนเทศ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
“กลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ มีนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน3 และดําเนิ นธุรกิ จอย่างโปร่งใส โดยจะไม่เรียก ไม่รบั
และไม่ให้ประโยชน์ใดๆ แก่ผใู้ ดที3จะก่อให้เกิ ดการทุจริต หากท่านพบเห็นผูใ้ ดดําเนิ นการดังกล่าวโปรดแจ้งต่อส่วน
กํากับกิ จกรรมองค์กร หรือ ฝ่ ายตรวจสอบภายใน ของตลาดหลักทรัพย์ฯ โทร. =>-==@-@=== หรือผ่านช่องทางต่างๆ ที3
เปิ ดเผยไว้บนเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ที3 www.set.or.th

