ประกาศเชิ ญชวนประกวดราคา
โครงการจัดจ้างผูใ้ ห้ บริ การงานตรวจสอบบัญชี
กองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน (“กองทุน”) ซึง่ จัดตัง้ ขึน้ ตามพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2562 มีผลบังคับตัง้ แต่วนั ที่
17 เมษายน 2562 มีความประสงค์จะสรรหา คัดเลือกผู้รบั จ้างงานโครงการจัดจ้างบริการงานตรวจสอบบัญชี (“ผู้เสนองาน”) เพื่อดาเนินการตรวจสอบบัญชี
ให้แก่กองทุนให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ ตามข้อกาหนดและขอบเขตของงาน ภายในระยะเวลาที่กาหนดและราคาที่ตกลงกัน (“โครงการฯ”) เพื่อให้ได้ผลงานที่ดี
มีคุณภาพ ตามวัตถุประสงค์ของการใช้งานและเงือ่ นไขของสัญญา ดังนี้
รายละเอียดงาน :
การดาเนิ นงานและงานที่ต้องส่งมอบ
1)
ตรวจสอบบัญ ชีเ พื่อ แสดงความเห็น ต่อ งบการเงิน ของกองทุน ส่ง เส ริม การพัฒ นาตลาดทุน (“กองทุน ฯ”) ส าหรับ ปี บ ญ
ั ชีส ิ้น สุด วัน ที่
31 ธันวาคม 2564 - 2566 ซึ่งได้จดั ทาขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินในประเทศไทย (“งบการเงิน ”) โดยปฏิบตั งิ านตรวจสอบบัญชี
ตามมาตรฐานการสอบบัญชีทร่ี บั รองของสภาวิชาชีพบัญชีฯ พร้อมจัดส่งภายในระยะเวลาทีก่ าหนด
2)

รายงานของผู้ส อบบัญ ชีท่ีแ สดงความเห็น ต่ อ งบการเงินของแต่ ล ะปี ภายในวัน ที่ 15 กุ ม ภาพัน ธ์ ของปี 2565 - 2567 (หากมีก ารเปลี่ย นแปลง
กาหนดการส่งมอบ กองทุนฯ จะแจ้งและตกลงกับผูร้ บั จ้างให้ทราบล่วงหน้า)

3)

จัดทางบการเงินฉบับภาษาไทย และภาษาอังกฤษ โดยผูบ้ ริหารของกองทุนฯ เป็ นผูร้ บั ผิดชอบเกีย่ วกับการนาเสนองบการเงินและผูส้ อบบัญชีทไ่ี ด้รบั
อนุญาตของกองทุนฯ เป็ นผูร้ บั ผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินและจัดทารูปเล่ม

4)

จัดทารายงานข้อเสนอแนะทีพ่ บจากผลการตรวจสอบ และนาเสนอต่อผูบ้ ริหารและคณะกรรมการตรวจสอบ เมื่อสิน้ สุดการเข้าตรวจสอบในแต่ละครัง้
เช่น แผนการตรวจสอบ การตรวจสอบระหว่างกาล การตรวจสอบประจาปี เป็ นต้น

คุณสมบัติเฉพาะของผูท้ ี่สนใจเสนองาน
1)
ต้องเป็ นนิติบุคคลที่ได้จดทะเบียนจัดตัง้ ในประเทศไทย และมีวตั ถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจประเภทเดียวกันกับงานตามโครงการฯ มาอย่าง
ต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 5 (ห้า) ปี นับตัง้ แต่ก่อตัง้ นิตบิ ุคคลจนถึงปั จจุบนั
2)

ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่น้อยกว่า 1,000,000 (หนึ่งล้าน) บาท

3)

ต้องมีประสบการณ์ ในการตรวจสอบบัญชีให้กบั องค์กรชัน้ นาทัง้ ในและ/หรือต่างประเทศที่สามารถเทียบเคียงกันได้ หรือองค์กรชัน้ นาที่ประกอ บ
ธุรกิจการเงินหรือธุรกิจหลักทรัพย์ รวมทัง้ มีผลงานและชื่อเสียงเป็ นทีย่ อมรับโดยทัวไป
่

4)

ต้องมีผสู้ อบบัญชีทไ่ี ด้รบั ใบอนุญาตจากสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สานักงาน ก.ล.ต.”) ไม่น้อยกว่า 5 (ห้า) คน

5)

ต้องมีความเป็ นอิสระในการปฏิบตั งิ าน ไม่มสี ่วนได้เสียหรือความสัมพันธ์ทก่ี ่อให้เกิดการแสวงหาประโยชน์ต่อกันไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมกับกิจการ
ของตลาดหลักทรัพย์ และบริษทั ย่อยของตลาดหลักทรัพย์

6)

ต้องมีบุคลากรทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถ และมีประสบการณ์ในการตรวจสอบบัญชีในธุรกิจทีเ่ กี่ยวข้องกลุ่มธุรกิจการเงิน (financial sector) หรือธุรกิจ
หลักทรัพย์
กาหนดการ :
ลาดับ
รายละเอียด
กาหนดการ
1 ประกาศเชิญชวน
24 ส.ค. 2563
2 ผูส้ นใจสอบถามข้อมูลเพิม่ เติมเป็ นลายลักษณ์อกั ษรผ่านทางอีเมล
25 - 27 ส.ค. 2563
3 กาหนดตอบคาถามเป็ นลายลักษณ์อกั ษรผ่านทางอีเมล
2 ก.ย. 2563
4 ยืน่ ข้อเสนองานทางอีเมล
21 ก.ย. 2563 ภายในเวลา 16.00 น.
5 นาเสนอข้อมูลรายละเอียดการให้บริการ
24 - 25 ก.ย. 2563
(ช่องทางนาเสนอ, วัน-เวลา และสถานทีจ่ ะแจ้งให้ทราบอีกครัง้ )
6 ประกาศรายชื่อผูช้ นะการประกวดราคา
ภายในเดือนพฤษภาคม 2564
หมายเหตุ : กาหนดการอาจมีเปลีย่ นแปลงตามความเหมาะสม
หากบริษทั ใดสนใจเข้าร่วมเสนองาน สามารถติดต่อขอรับข้อกาหนดงานได้ทค่ี ุณพรทิพย์ ธรรมปิ ยะ ฝ่ ายจัดหา ส่วนจัดหา 1
E-mail: ProcurementUnit1@set.or.th อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 0-2009-9672
ประกาศ ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2563
ฝ่ ายจัดหา ส่วนจัดหา 1
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
"กลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ มีนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน และดาเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสโดยจะไม่เรียกเก็บ ไม่รบั และไม่ให้ประโยชน์ใดๆ แก่ผใู้ ดทีจ่ ะก่อให้เกิดการทุจริต
ตลอดจนมีนโยบายให้ดาเนินธุรกิจเป็ นไปตามจรรยาบรรณธุรกิจสาหรับคู่คา้ ของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยคานึงถึงสิง่ แวดล้อม (Environment) สังคม (Social) และบรรษัทภิบาล
(Governance) ทัง้ ก่อนและหลังการทาธุรกรรมใดๆ กับตลาดหลักทรัพย์ฯ หากท่านพบเห็นผูใ้ ดดาเนินการไม่สอดคล้องกับนโยบายดังกล่าวข้างต้น โปรดแจ้ง ฝ่ ายตรวจสอบภายใน
ของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรืออีเมล Whistleblow@set.or.th หรือผ่านช่องทางต่างๆ ทีเ่ ปิ ดเผยไว้บนเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ www.set.or.th"

