ประกาศเชิ ญชวนประกวดราคา
โครงการจัดหาผูร้ บั ประกันภัยความรับผิด D&O และ FIPI ปี 2562
ตลาดหลักทรัพ ย์ฯ มีความประสงค์จะจัดหาผู้รบั ประกันภัยความรับผิด ของกรรมการและเจ้าหน้ าที่บริหาร (D&O Directors & Officers Liability Insurance) และผูร้ บั ประกันภัยความรับผิดของผูป้ ระกอบวิชาชีพ (FIPI - Financial Institution
Professional Indemnity Insurance) ปี 2562 โดยผู้เสนองานมีหน้ าที่จดั หาภายใต้ข้อกาหนดและขอบเขตของงานฉบับ นี้
จะต้องมีรายละเอียดและ/หรือความคุม้ ครองอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
งานตามสัญญา
1. ลักษณะความคุม้ ครอง
D&O (Directors & Officers Liability Insurance) : คุ้ ม ค รองค วาม รั บ ผิ ด ข อง กรรม การ ผู้ บ ริ ห าร
อนุ กรรมการ ที่ปรึกษา และพนักงาน ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และบริษัทย่อยของตลาดหลักทรัพย์ สาหรับความสูญเสียหรือ
ค่าเสียหายทางการเงิน อันเนื่องมาจากการบริหารงานในหน้าที่ให้กบั ตลาดหลักทรัพย์ และบริษัทย่อยของตลาดหลักทรัพย์
(wrongful acts) ทีบ่ ุคคลดังกล่าวต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย โดยมีขอ้ ตกลงความคุม้ ครองแบ่งเป็ นดังนี้
1) การให้ความคุม้ ครองความรับผิดรายบุคคลให้กบั บุคคลตามทีต่ ลาดหลักทรัพย์กาหนด
2) การให้ความคุม้ ครองการชดใช้คนื ให้กบั ตลาดหลักทรัพย์/บริษทั ย่อยของตลาดหลักทรัพย์ สาหรับใน
ส่วนทีต่ ลาดหลักทรัพย์/บริษทั ย่อยของตลาดหลักทรัพย์ได้ชดใช้ค่าเสียหายแก่บุคคลตามทีต่ ลาดหลักทรัพย์กาหนด
3) การให้ความคุม้ ครองกับตลาดหลักทรัพย์/บริษทั ย่อยของตลาดหลักทรัพย์ (Entity coverage) สาหรับ
ในส่วนทีต่ ลาดหลักทรัพย์/บริษทั ย่อยของตลาดหลักทรัพย์ถูกฟ้ องร้องหรือเรียกร้องให้รบั ผิดชอบในส่วนทีเ่ กีย่ วกับการจ้างงาน
(Employment Practice Liability Claims) หรือ การเสนอขายหลักทรัพย์ (Securities Claims)
FIPI (Financial Institution Professional Indemnity Insurance) : คุม้ ครองความรับผิดของตลาดหลักทรัพย์
และบริษทั ย่อยของตลาดหลักทรัพย์ และบุคคลตามทีต่ ลาดหลักทรัพย์กาหนด จากการปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามวิชาชีพให้กบั ตลาด
หลักทรัพย์ และบริษทั ย่อยของตลาดหลักทรัพย์
2. ลักษณะความคุม้ ครองจานวนทุนประกันภัย (Limit of Indemnity) : 400 ล้านบาท(Tie-in Limit of Indemnity D&O and FIPI)
3. ระยะเวลาเริม่ ให้ความคุม้ ครอง (Retroactive Date) : ให้ความคุม้ ครองการกระทาทีเ่ กิดขึน้ ย้อนหลังไป ตัง้ แต่วนั ทีต่ ลาด
หลักทรัพย์เริม่ ก่อตัง้ คือ วันที่ 30 เมษายน 2518
4. ระยะเวลาการประกันภัย (Period of Insurance) : 1 ปี นับตัง้ แต่วนั ที่ 27 เมษายน 2562 ถึงวันที่ 27 เมษายน 2563
5. บุคคลทีไ่ ด้รบั ความคุม้ ครอง (Insured) ดังนี้
5.1 D&O : กรรมการ อนุ กรรมการ ทีป่ รึกษา เจ้าหน้าทีร่ ะดับบริหาร (Executive Officer) และเลขานุ การบริษทั
(Company Secretary) ของตลาดหลักทรัพย์ และบริษัทย่อยของตลาดหลักทรัพย์ ทัง้ ในอดีต ปั จจุบนั หรือที่กาลังจะเป็ นใน
อนาคต รวมทัง้ การดารงต าแหน่ งเป็ น กรรมการ/อนุ กรรมการให้กบั หน่ วยงานภายนอกตามที่ได้รบั มอบหมายจากตลาด
หลักทรัพย์
5.2 FIPI : ตลาดหลักทรัพย์ และบริษัทย่อยของตลาดหลักทรัพย์ กรรมการ พนักงาน เลขานุ การบริษัท หรือ
ลูกจ้างของตลาดหลักทรัพย์ หรือบริษัทย่อยของตลาดหลักทรัพย์ ทัง้ ในอดีต ปั จจุบนั หรือทีก่ าลังจะเป็ นในอนาคต ซึง่ ปฏิบตั ิ
หน้าทีต่ ามวิชาชีพให้กบั ตลาดหลักทรัพย์ และบริษทั ย่อยของตลาดหลักทรัพย์

6. ระยะเวลาตรวจพบ (Discovery Period) : ไม่ต่ากว่า 90 วัน (โดยอัตโนมัตแิ ละไม่มคี ่าใช้จ่ายเพิม่ เติม)
7. การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนครัง้ แรกในระยะเวลาเอาประกันภัย กรณีท่รี ะยะเวลาเอาประกันครบอายุ : ต้องให้
ระยะเวลาในการแจ้งเคลมไม่น้อยกว่า 90 วันนับแต่กรมธรรม์ครบอายุ หรือ ภายในระยะเวลาตรวจพบ
ทัง้ นี้ขอ้ กาหนดมีรายละเอียดหลายข้อโปรดอ่านรายละเอียดในเอกสารข้อกาหนดและขอบเขตของงาน (Term of Reference)
กาหนดการ
ลาดับ
1
2
3
4
5
6

รายละเอียด
ประกาศเชิญชวน
ระยะเวลารับเอกสารข้อกาหนดงาน
รับฟั งการชีแ้ จงข้อกาหนดงาน (หากมี)
ยื่นซองข้อเสนองาน
นาเสนอรายละเอียดกรมธรรม์ (หากมี)
ประกาศรายชื่อผูช้ นะการประกวดราคา

กาหนดการ
28 กุมภาพันธ์ 2562
28 กุมภาพันธ์ -14 มีนาคม 2562
15 มีนาคม 2562
20 มีนาคม 2562
21 มีนาคม 2562
ภายใน มีนาคม 2562

หากบริษทั ใดสนใจเข้าร่วมเสนองาน สามารถติดต่อขอรับข้อกาหนดงานได้ท่ี คุณสุรเดช แก้วศรีนวม ฝ่ ายจัดซือ้
ส่วนจัดซือ้ เทคโนโลยีสารสนเทศ Email: itprocurementUnit@set.or.th อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 0-2009-9660

ประกาศ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562
ฝ่ ายจัดซือ้ ส่วนจัดซือ้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

“กลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ มีนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่ และดาเนิ นธุรกิ จอย่างโปร่งใส โดยจะไม่เรียก ไม่รบั
และไม่ให้ประโยชน์ใดๆ แก่ผใู้ ดที่จะก่อให้เกิ ดการทุจริต หากท่านพบเห็นผูใ้ ดดาเนิ นการดังกล่าวโปรดแจ้งต่อส่วน
กากับกิ จกรรมองค์กร หรือ ฝ่ ายตรวจสอบภายใน ของตลาดหลักทรัพย์ฯ โทร. 02-009-9000 หรือผ่านช่องทางต่างๆ
ที่เปิ ดเผยไว้บนเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ www.set.or.th

