ประกาศเชิญชวนประกวดราคาโครงการจัดจ้างบริหารจัดการกองทุนสารองเลี้ยงชีพ
ของ
กองทุนสารองเลี้ยงชีพ พนักงานตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
กองทุนสำรองเลีย้ งชีพพนักงำนตลำดหลักทรัพย์ “กองทุนฯ” มีควำมประสงค์จะเรียกประกวดรำคำ เพื่อทำหน้ำทีบ่ ริหำรจัดกำรเงินกองทุนฯ ให้เป็ นไปตำมนโยบำยกำรลงทุน และให้
ได้รบั ผลตอบแทนในแต่ละนโยบำยสูงกว่ำดัชนีวดั ผลตอบแทนกำรลงทุน (Benchmark) ทีก่ องทุนฯ กำหนด รวมถึงถ่ำยทอด องค์ควำมรู้ ฝึกอบรม ด้ำนกำรลงทุนในตรำสำรทุน ตรำ
สำรหนี้ กำรวำงแผนทำงกำรเงินประเภทต่ำงๆ ให้แก่สมำชิกกองทุนฯ ตำมข้อกำหนดและขอบเขตของงำน ภำยในระยะเวลำทีก่ ำหนดและรำคำทีต่ กลงกัน เพื่อให้ได้ผลงำนทีด่ ี มี
คุณภำพ ตำมวัตถุประสงค์ของกำรใช้งำนและเงื่อนไขของสัญญำ
รายละเอียดงาน
กองทุนฯ กำหนดให้มกี ำรคัดเลือกบริษทั ทีจ่ ะมำทำหน้ำทีบ่ ริหำรจัดกำรเงินกองทุนสำรองเลีย้ งชีพ โดยกำหนดขอบเขตและหน้ำทีค่ วำมรับผิดชอบไว้ดงั นี้
1. บริหำรจัดกำรเงินกองทุนสำรองเลีย้ งชีพให้ได้รบั ผลตอบแทนสูงสุดภำยใต้กรอบกำรลงทุน และดัชนีเทียบวัดกำรลงทุนทีก่ องทุนฯ กำหนด
2. ประเภทสินทรัพย์ (Asset Class) ทีล่ งทุนได้และดัชนีเทียบวัดกำรลงทุน (Benchmark)
ประเภทสิ นทรัพย์

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

ดัชนี เทียบวัดการลงทุน
1. ตรำสำรหนี้
ดัชนีผสมระหว่ำง MTM Government Bond Index Group 1 (1< TTM <=3) และ
MTM Corporate Bond Index (A-up) Group 1 (1< TTM <=3) ในสัดส่วน 60:40
2. ตรำสำรทุนไทย (รวมกองทุนอสังหำริมทรัพย์ REITs และกองทุนโครงสร้ำงพืน้ ฐำน) SET 50 Total Return Index
3. ตรำสำรทุนโลก แบบปิ ดควำมเสีย่ งอัตรำแลกเปลีย่ นและไม่ปิดควำมเสีย่ ง
MSCI All Country World Total Return Index (MSCI ACWI) : Fully Hedged to
อัตรำแลกเปลีย่ น
THB & Unhedged to THB)
4. ตรำสำรทำงเลือกอื่นๆ (โปรดเสนอ)
โปรดเสนอ
จัดให้มแี ผนลงทุนหลัก (Default) และทำงเลือกกำรลงทุน (Employee’s Choice) ทีเ่ หมำะสมกับสมำชิกกองทุนฯ
จัดให้มผี จู้ ดั กำรกองทุนทีม่ คี ุณสมบัตติ ำมประกำศ ก.ล.ต. ในกำรจัดกำรกองทุนฯ
คำนวณมูลค่ำทรัพย์สนิ สุทธิ (NAV) และผลประโยชน์ของกองทุนสำรองเลีย้ งชีพให้เป็ นไปตำมกฎหมำยและประกำศ ก.ล.ต. และคำนวณดัชนีวดั ผลตอบแทน
กำรลงทุน (Benchmark)
จัดเก็บเอกสำรและจัดทำรำยงำนต่ำงๆ ตำมประกำศ ก.ล.ต. และตำมทีก่ องทุนฯ กำหนด ตลอดจนนำส่งและนำเสนอเอกสำรและรำยงำนดังกล่ำวต่อกองทุนฯ และผูท้ เ่ี กีย่ วข้อง
จัดให้มเี อกสำรหรือบริกำรทีเ่ กีย่ วกับสมำชิก
จัดทำทะเบียนสมำชิกกองทุนและบัญชีกองทุนให้เป็ นไปตำมข้อบังคับกองทุนฯ ตำมกฎหมำย และตำมประกำศ สำนักงำน
ให้คำปรึกษำ ถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ ฝึกอบรม แนะนำ วำงแผน และอำนวยควำมสะดวกต่ำงๆ ทีเ่ กีย่ วเนื่องกับกำรบริหำรกองทุนแก่กองทุนฯ และสมำชิกกองทุนฯ
ให้ควำมร่วมมือในกำรทำประชำสัมพันธ์ผลกำรดำเนินกำรของกองทุนสำรองเลีย้ งชีพ รวมทัง้ ตอบปั ญหำข้อสงสัยต่ำงๆ
รำยงำนต่อกองทุนฯ ทันที เมื่อมีควำมผิดปกติใดๆ ทีม่ ี หรือทีค่ ำดว่ำจะมีผลกระทบต่อกองทุนสำรองเลีย้ งชีพ หรือผลประโยชน์ทก่ี องทุนสำรองเลีย้ งชีพควรได้รบั
งำนและบริกำรอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับกำรจัดกำรกองทุนสำรองเลีย้ งชีพ ตำมทีบ่ ริษทั จัดกำรกองทุนเห็นสมควร และ/หรือ ตำมทีก่ องทุนฯ ร้องขอ

โดยรำยละเอียดอื่นๆ เป็ นไปตำมข้อกำหนดงำน
กาหนดการ
ลาดับ
1
2
5
6
7
8
9
10
11

รายละเอียด
ประกำศเชิญชวน
ชีแ้ จงข้อกำหนดงำน (ผ่ำน MS Teams)
สอบถำมข้อมูลเพิม่ เติมเป็ นลำยลักษณ์อกั ษร (อีเมล)
กำหนดตอบคำถำมเป็ นลำยลักษณ์อกั ษร (อีเมล)
ยื่นข้อเสนองำน (อีเมล)
ประกำศผลกำรคัดเลือกบริษทั จัดกำรกองทุนฯ เบือ้ งต้น
[ผ่ำนกำรคัดเลือกรอบแรก] (อีเมล)
สัมภำษณ์บริษทั จัดกำรกองทุนฯ เฉพำะทีผ่ ่ำนกำรคัดเลือก
เบือ้ งต้น [ผ่ำนกำรคัดเลือกรอบแรก] (ผ่ำน MS Teams)
ประกำศผลกำรคัดเลือกผูจ้ ดั กำรกองทุน
เริม่ ปฏิบตั งิ ำนตำมสัญญำ

กาหนดการ
3 กันยำยน 2564
10 กันยำยน 2564
(เวลำ 9.00 น.)
13 – 15 กันยำยน 2564
16 กันยำยน 2564
23 กันยำยน 2564
11 ตุลำคม 2564
14 ตุลำคม 2564
(เวลำจะแจ้งให้ทรำบอีกครัง้ )
ภำยในเดือนตุลำคม 2564
1 มกรำคม 2565

หมำยเหตุ : กำหนดกำรอำจมีเปลีย่ นแปลงตำมควำมเหมำะสม

ประกำศ ณ วันที่ 3 กันยำยน 2564
ฝ่ ำยบริหำรทรัพยำกรบุคคล
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
“กลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ มีนโยบายต่อต้านการทุจริ ตคอร์รปั ชัน่ และดาเนิ นธุรกิ จอย่างโปร่งใส โดยจะไม่เรียก ไม่รบั และไม่ให้ประโยชน์ ใดๆ แก่ผใู้ ดที่จะก่อให้เกิ ดการทุจริ ต หากท่านพบเห็นผูใ้ ด
ดาเนิ นการดังกล่าวโปรดแจ้งต่อส่วนกากับกิ จกรรมองค์กร หรือ ฝ่ ายตรวจสอบภายใน ของตลาดหลักทรัพย์ฯ โทร. 02-009-9000 หรือผ่านช่องทางต่างๆ ที่ เปิ ดเผยไว้บนเว็บไซต์ของตลาด
หลักทรัพย์ฯ ที่ www.set.or.th

ข้อกำหนดและขอบเขตของงำน (Terms of Reference)
โครงกำรจัดจ้ำงบริ หำรจัดกำรกองทุนสำรองเลีย้ งชีพ
ของกองทุนสำรองเลีย้ งชีพพนักงำนตลำดหลักทรัพย์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

สำหรับ

กองทุนสำรองเลีย้ งชีพพนักงำนตลำดหลักทรัพย์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
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ข้อกำหนดและขอบเขตของงำน (Terms of Reference)
โครงกำรจัดจ้ำงบริหำรจัดกำรกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงำนตลำดหลักทรัพย์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
ข้อกาหนดและขอบเขตของงาน (Terms of Reference) โครงการจัดจ้างบริหารจัดการกองทุนสารองเลีย้ งชีพ
ของกองทุนสารองเลี้ยงชีพพนักงานตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว (“โครงกำรฯ”) (ต่ อไปในเอกสารฉบับนี้
จะเรียกว่า “ข้อกำหนดและขอบเขตของงำน”) มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1.

วัตถุประสงค์
กองทุ น สารองเลี้ย งชีพ พนั ก งานตลาดหลัก ทรัพ ย์ ซึ่ง จดทะเบีย นแล้ว (“กองทุ น ฯ”) จัด ตัง้ ขึ้น เมื่อ วัน ที่
18 มิถุนายน 2535 โดยความร่วมมือของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลำดหลักทรัพย์”) และพนักงาน
เพื่อ เป็ น สวัส ดิก ารในการสร้า งความมั ่นคงและหลัก ประกัน ทางการเงิน แก่พ นัก งานและครอบครัว และ
เป็ น การส่ง เสริม การออมทรัพ ย์ข องพนัก งาน และสามารถนาเงิน กองทุน ไปลงทุน ให้เ กิด ประโยชน์สงู สุด
ภายใต้ข้ อ บั ง คับ กองทุ น ฯ กองทุ น ฯ โดยคณะกรรมการกองทุ น ผู้ มี อ านาจกระท าการแทนกองทุ น
(“คณะกรรมกำรกองทุนฯ”) มีความประสงค์จะสรรหาบริษัทจัดการกองทุน (“ผู้เสนองำน”) เพื่อทาหน้ าที่
บริหารจัดการเงินกองทุนฯ ให้เ ป็ น ไปตามนโยบายการลงทุน และให้ไ ด้ร บั ผลตอบแทนในแต่ ละนโยบายสูง
กว่า ดัช นีว ดั ผลตอบแทนการลงทุน (Benchmark) ที่ก องทุน ฯ กาหนด ตลอดจนถ่า ยทอดองค์ค วามรู้แ ละ
ฝึ กอบรมด้านการลงทุนในตราสารทุนตราสารหนี้ ตราสารทางเลือก รวมถึงการวางแผนทางการเงินประเภทต่าง
ๆ ให้แก่สมาชิกกองทุนฯ ตามข้อกาหนดและขอบเขตของงานภายในระยะเวลาทีก่ าหนดและราคาที่ตกลงกัน
เพื่อให้ได้ผลงานทีด่ ี มีคุณภาพ ตามวัตถุประสงค์ของการใช้งานและเงื่อนไขของสัญญา

2.

ขอบเขตของงำน
รายละเอียดขอบเขตของงานปรากฏตามเอกสารแนบท้ายหมายเลข 1 ซึง่ แนบท้ายข้อกาหนดและขอบเขตของ
งานฉบับนี้

3.

คุณสมบัติของผูเ้ สนองำน
ผูเ้ สนองานต้องมีคุณสมบัตดิ งั ต่อไปนี้
3.1 คุณสมบัติเฉพำะ
3.1.1

เป็ นบริษัทที่ได้รบั ใบอนุ ญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทจัดการกองทุน ส่วนบุคคล
จากสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และต้อ งจัด ให้มี
ผู้จ ัด การกองทุ น สารองเลี้ย งชีพ ที่ม ีคุ ณ สมบัติค รบถ้ว นตามประกาศ ก.ล.ต. ที่ เ กี่ ย วข้อ ง
เ พื ่ อ ก ลั น่ ก ร อ ง แ ล ะ พิจ า ร ณ า ค ว า ม เ ห ม า ะ ส ม ข อ ง ห ลัก ท รัพ ย์ ที ่ จ ะ ล ง ทุ น แ ล ะ มี
วัตถุ ประสงค์ในการประกอบธุรกิจประเภทเดียวกันกับงานตามโครงการฯ มาอย่างต่ อเนื่อง
ย้อนหลังตัง้ แต่ปี 2559 จนถึงปั จจุบนั 1

1 .ให้นบ
ั รวมช่วงเวลาทีบ่ ริษทั สามารถแสดงหลักฐานได้วา่ มีการประกอบธุรกิจประเภทเดียวกับงานตามโครงการฯ มาก่อนภายใต้

ใบอนุ ญาตของบริษทั อื่นในเครือ
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3.2

4.

3.1.2

มีประสบการณ์ หรือผลงานทีผ่ ่านมาในลักษณะใกล้เคียงกับงานตามโครงการฯ จานวนไม่น้ อย
กว่า 5 (ห้า) ราย

3.1.3

มีความมันคง
่ มีความสามารถมีความคล่องตัวในการจัดการกองทุนสารองเลี้ยงชีพ มีความรู้
ในกฎระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับกองทุนสารองเลีย้ งชีพ และสามารถให้คาแนะนา
แก่กองทุนฯ ได้อย่างถูกต้อง และมีการบริหารจัดการทีด่ ี (Good Governance)

3.1.4

ไม่เคยมีประวัติถูกลงโทษที่ร้ายแรงเกี่ยวกับการบริหารกองทุนสารองเลี้ยงชีพจากสานักงาน
ก.ล.ต. ย้อนหลังตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2559 - ปั จจุบนั หากกองทุนฯ ตรวจพบภายหลังจากทีม่ กี ารทา
สัญญาว่าจ้างผูเ้ สนองานเข้ามาเป็ นบริษทั จัดการกองทุนสารองเลีย้ งชีพ กองทุนฯ มีสทิ ธิบอกเลิก
สัญญาดังกล่าวได้ทนั ที และผูเ้ สนองานจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ จากกองทุนฯ ไม่ได้

คุณสมบัติทวไป
ั่
3.2.1

ต้องไม่เป็ นผู้ท่ถี ูกระบุช่อื ไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ท้งิ งานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
หรือไม่เป็ นผูท้ ไ่ี ด้รบั ผลของการสังให้
่ นิตบิ ุคคลอื่นเป็ นผู้ทง้ิ งานตามระเบียบของทางราชการ และ
ไม่เป็ นผูท้ ก่ี องทุนฯ ตลาดหลักทรัพย์ และบริษทั ย่อยของตลาดหลักทรัพย์2 ระบุช่อื ให้เป็ นผูท้ ง้ิ งาน
รวมถึง ไม่เคยมีประวัติล้มละลาย หรือ ถูกฟ้ องร้องในศาลเป็ นคดีเกีย่ วกับการล้มละลาย และ
ไม่อยู่ในภาวะปรับโครงสร้างหนี้หรือฟื้ นฟูกจิ การ มีฐานะทางการเงินที่มนคง
ั ่ ไม่มแี นวโน้ม
การล้มละลายและล้มเลิกกิจการ

3.2.2

ต้องไม่มผี บู้ ริหาร หรือผูม้ อี านาจในการจัดการ หรือผูม้ สี ่วนได้เสียในนิตบิ ุคคลของผู้เสนองาน
เป็ นผู้บริหาร หรือผู้มอี านาจในการจัดการ หรือ ผู้มสี ่วนได้เสียในนิตบิ ุคคลซึง่ เป็ นผูเ้ สนองาน
รายอื่นในการเสนองานครัง้ นี้

3.2.3

ต้องไม่เป็ นผู้ได้รบั เอกสิทธิ ์ หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึน้ ศาลไทย เว้นแต่รฐั บาล
ของผูเ้ สนองานรายนัน้ ได้มคี าสังให้
่ สละเอกสิทธิและความคุ
ม้ กันเช่นว่านัน้ แล้ว
์

หลักประกันกำรเสนอรำคำ (Bid Bond)
<-ไม่ม-ี >

5.

กำรเสนองำน
5.1 รำยละเอียดทัวไป
่
5.1.1

ผู้เสนองานมีหน้าทีเ่ ข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟั งคาชีแ้ จงเพิม่ เติมเกี่ยวกับข้อกาหนดและขอบเขต
ของงาน และข้อมูลอื่นใดทีเ่ กีย่ วข้อง ตามกาหนดการทีไ่ ด้ระบุไว้ในข้อกาหนดและขอบเขตของ
งานนี้
หากผู้เสนองานรายใดไม่เข้าร่วมประชุมชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวตามวันและเวลาที่กาหนด
ให้ถอื ว่าผูเ้ สนองานรายนัน้ ได้ทราบรายละเอียดต่าง ๆ เกีย่ วกับข้อกาหนดและขอบเขตของงาน
ฉบับนี้โดยครบถ้วนทุกประการแล้ว

2

หมายถึง บริษทั ทีจ่ ดั ตัง้ โดยตลาดหลักทรัพย์หรือบริษทั ย่อยของตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ถอื หุน้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
เกินกว่าร้อยละ 50 (ห้าสิบ) ของทุนจดทะเบียนของบริษทั
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5.1.2

ก่ อ นการยื่น ข้อ เสนองาน ผู้เ สนองานจะต้ อ งศึก ษาท าความเข้า ใจรู ป แบบของโครงการฯ
ข้อกาหนดและขอบเขตของงาน และเอกสารประกอบของข้อกาหนดและขอบเขตของงานนี้
รวมถึงเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ผู้เสนองานจะยกข้อเรียกร้องหรือข้ออ้างขึน้ โดยอาศัยเหตุท่ี
มิไ ด้ต รวจหรือ ท าความเข้าใจในเอกสารฉบับใดฉบับ หนึ่ ง ในจานวนเหล่ า นัน้ หรือ โดยอ้า ง
ความสาคัญผิดในข้อความหรือในรายละเอียดของเอกสารฉบับใดฉบับหนึ่งดังกล่าวมิได้

5.1.3

ไม่ว่าจะเป็ นกรณีใด ๆ ก็ตาม ผูเ้ สนองานจะเปลีย่ นแปลงข้อความใด ๆ ในเอกสารข้อเสนองาน
หรือ ถอนการเสนองานที่ไ ด้ย่ืน ต่ อ กองทุน ฯ ไว้แ ล้ว ไม่ไ ด้ เว้น แต่ ไ ด้ร บั ความยิน ยอมเป็ น
ลายลักษณ์อกั ษรจากกองทุนฯ

5.1.4

ถ้า ปรากฏว่าราคาที่เ สนอแตกต่า งกัน ผู้เ สนองานยินยอมให้ ก องทุน ฯ ถือ เอาจานวนเงินที่
ต่ากว่าเป็ นราคาทีเ่ สนอ

5.1.5

หากกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 3 หรือผู้มอี านาจควบคุม 4 ในกิจการของผู้เสนองาน
มีสว่ นได้เสียเกีย่ วกับกิจการของกองทุนฯ หรือมีความเกีย่ วข้องกับตลาดหลักทรัพย์ ด้วยการ
(1) เป็ นกรรมการในคณะกรรมการกองทุนฯ หรือคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์
(2) เป็ นผูบ้ ริหารระดับสูงของกองทุนฯ หรือตลาดหลักทรัพย์
(3) เป็ นญาติสนิท5 ของบุคคลตาม (1) หรือ (2) หรือ
(4) เป็ นผูท้ เ่ี กีย่ วข้อง6 ของบุคคลตาม (1) หรือ (2)
ผูเ้ สนองานจะต้องดาเนินการชีแ้ จงรายละเอียดให้กองทุนฯ ทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
(ตรวจสอบรายชื่อของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ หรือผูบ้ ริหารระดับสูงของตลาดหลักทรัพย์
ได้จาก https://www.set.or.th/th/about/overview/board_p1.html และ
https://www.set.or.th/th/about/overview/organization_p1.html)

5.2 หลักฐำนด้ำนคุณสมบัติ
ให้ผูเ้ สนองานยื่นเอกสารแสดงคุณสมบัตขิ องผูเ้ สนองาน พร้อมทัง้ เอกสารและรายละเอียดดังต่อไปนี้
ทัง้ นี้ สาหรับเอกสารทีห่ น่ วยงานของรัฐเป็ นผูอ้ อกหรือรับรองให้ จะต้องมีอายุการรับรองไม่เกิน 6 (หก)
เดือน นับถึงวันทีป่ ระกาศข้อกาหนดและขอบเขตของงานฉบับนี้
5.2.1

หลักฐานการเป็ นนิตบิ ุคคล
5.2.1.1 กรณีเป็ นหน่วยงานภาคเอกชน
(1)

หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิตบิ ุคคล พร้อมวัตถุประสงค์

3

หมายความว่า ผูถ้ อื หุน้ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในกิจการของผูเ้ สนองานเกินกว่าร้อยละ 10 (สิบ) ของจานวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียง
ทัง้ หมดในกิจการนัน้ ทัง้ นี้ การถือหุน้ ดังกล่าวให้นบั รวมหุน้ ทีถ่ อื โดยผูท้ เ่ี กีย่ วข้องด้วย
4 หมายความว่า บุคคลทีม
่ อี านาจควบคุมกิจการตามมาตรา 89/1 แห่งพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
5 หมายความว่า บุคคลทีม
่ คี วามสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ดังนี้ บิ ดา มารดา พีน่ ้อง คู่สมรส และบุตร
รวมทัง้ คู่สมรสของบุตร
6 หมายความว่า บุคคลตามมาตรา 258 (1) ถึง (7) แห่ งพระราชบัญญัต ิห ลักทรัพ ย์และตลาดหลักทรัพ ย์ พ.ศ. 2535 โดยอนุ โ ลม เช่น
บุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ / นิตบิ ุคคล ห้างหุน้ ส่วน บริษทั ทีม่ บี ุคคลตาม (1) หรือ (2) ถือหุน้ เกินกว่าร้อยละ 30 (สามสิบ) ของจานวนสิทธิ
ออกเสียงทัง้ หมด โดยให้นบั รวมสิทธิออกเสียงของคู่สมรสและบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนิตภิ าวะของบุคคลตาม (1) หรือ (2) ด้วย
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(2)

หนังสือบริคณห์สนธิ

(3)

บัญชีรายชื่อผูถ้ อื หุน้ (รายใหญ่) (บอจ. 5 / บมจ. 006)

(4)

บัญชีรายชื่อหุน้ ส่วนผูจ้ ดั การ กรรมการผูจ้ ดั การหรือตาแหน่ งอื่นใดทีเ่ ทียบเท่า
ผูม้ อี านาจควบคุม (ถ้ามี)

(5)

เอกสารแสดงสถานะทางการเงินย้อนหลัง 3 (สาม) ปี ที่ผ่านการรับรองจาก
ผูต้ รวจสอบบัญชีอย่างถูกต้องตามทีก่ ฎหมายกาหนด

5.2.1.2 กรณีเป็ นหน่วยงานของรัฐ
(1)

หลักฐานการเป็ นนิตบิ ุคคล

(2)

คาสังแต่
่ งตัง้ ผูม้ อี านาจกระทาการแทนหน่วยงาน

5.2.2

กรณีผู้เ สนองานเป็ นกลุ่มนิติบุคคลผู้ร่วมค้า หรือ กลุ่มนิติบุคคลร่วมทางาน ให้ ผู้ร่วมค้าและ
นิตบิ ุคคลทุกรายทีเ่ ข้าร่วมเป็ นผูเ้ สนองานยื่นสาเนาสัญญา หรือหนังสือข้อตกลงของการเข้าร่วมค้า
หรือ ร่ว มทางาน และสาเนาบัต รประจาตัว ประชาชนของกรรมการผู้ม ีอานาจลงนามของ
นิติบุคคลผูร้ ่วมค้าและนิตบิ ุคคล (กรณีเป็ นกลุ่มนิตบิ ุคคลผูร้ ่วมค้าฯ ทีจ่ ดทะเบียน) หรือสาเนา
บัตรประจาตัวประชาชนของกรรมการผูม้ อี านาจลงนามของนิตบิ ุคคลผูร้ ่วมค้าและนิตบิ ุคคลทุกราย
(กรณีเป็ นกลุ่มนิตบิ ุคคลผูร้ ่วมค้าฯ ทีไ่ ม่ได้จดทะเบียน)

5.2.3

ในกรณีทม่ี นี ิตบิ ุคคลต่างประเทศในกิจการร่วมค้า หรือร่วมทางาน ต้องมีหนังสือ Notary Public
ของประเทศนัน้ พร้อมทัง้ หนังสือรับรองของหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องด้วย

5.2.4

หนังสือรับรองตนเองว่าผู้เ สนองานเป็ น ผู้มีคุณสมบัติค รบถ้วน และไม่มีคุณสมบัติต้องห้า ม
ตามที่กาหนดไว้ในข้อ 3. และหนังสือชี้แจงรายละเอียดการมีส่วนได้เสียเกี่ยวกับกิจการของ
กองทุนฯ หรือมีความเกีย่ วข้องกับตลาดหลักทรัพย์ (ถ้ามี) ตามทีก่ าหนดไว้ในข้อ 5.1.5

5.2.5

สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้มอี านาจลงนาม หรือสาเนาหนังสือเดินทาง (Passport)
สาหรับกรณีผมู้ อี านาจลงนามของนิตบิ ุคคลผูเ้ สนองานเป็ นคนต่างด้าว พร้อมหนังสืออนุญาตให้
ทางาน (Work Permit) (ถ้ามี)

5.2.6

หนังสือมอบอานาจ (ถ้ามี) ให้ระบุการมอบอานาจให้ชดั เจน พร้อมลงนามและประทับตรา (ถ้ามี)
และติดอากรแสตมป์ ให้ครบถ้วนตามกฎหมาย พร้อมสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือสาเนา
หนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ของผูม้ อบอานาจและผูร้ บั มอบอานาจ

หากเอกสารหลักฐานของผูเ้ สนองานข้างต้นไม่ใช่ตน้ ฉบับ ให้ผเู้ สนองาน หรือผูร้ บั มอบอานาจแล้วแต่กรณี
ลงนามและประทับตรา (ถ้ามี) กากับในทุกหน้า
5.3 หลักฐำนด้ำนเทคนิ ค
ให้ผเู้ สนองานยื่นเอกสารแสดงข้อมูลด้านเทคนิค โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
5.3.1

เอกสารแสดงคุณสมบัตติ ามรายละเอียดขอบเขตของงานทีร่ ะบุไว้ในเอกสารแนบท้ายหมายเลข 1
(ขอบเขตของงาน ข้อ 5 ข้อมูลทีต่ อ้ งนาเสนอ)

5.3.2

บุคลากรหลักของผูเ้ สนองาน และทีมงาน (ถ้ามี) ซึง่ ประกอบด้วยรายชื่อบุคลากรหลัก แผนภูมิ
อานาจหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ (Organization Chart & Job Description) พร้อมทัง้ เอกสารแสดง
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คุณสมบัติ หน้าที่ ประสบการณ์ และแนบหลักฐาน ประวัตกิ ารทางาน โดยมีรายละเอียดตามที่
ปรากฏในเอกสารแนบท้ายหมายเลข 1
ทัง้ นี้ บุคลากรหลักที่ระบุในข้อนี้ทงั ้ หมด จะต้องอยู่ในทีมงานของผู้เสนองานตลอดระยะเวลา
ดาเนินงานตามสัญญาที่เกี่ยวข้องกับข้อกาหนดและขอบเขตของงานนี้ ทัง้ นี้ ห้ามมิให้มกี าร
เปลี่ย นแปลงบุค ลากรหลัก โดยมิไ ด้ร บั ความยิน ยอมล่ว งหน้า เป็ น ลายลัก ษณ์ อ กั ษรจาก
กองทุนฯ
5.3.3

แผนการทางานโดยละเอีย ด และเอกสารทางเทคนิค (ถ้ามี) โดยรายละเอียดเป็ นไปตามที่
กาหนดในเอกสารแนบท้ายหมายเลข 1

5.3.4

ผลงานโครงการภายในประเทศทีด่ าเนินการแล้วเสร็จสมบูรณ์ และมีขอบเขตการดาเนินการที่
คล้ายคลึงกัน พร้อมระบุมูลค่าโครงการ (Site Reference) (กรณีท่ไี ม่สามารถระบุได้ให้แสดง
เหตุผลประกอบ)

5.3.5

เอกสารประกอบตามทีร่ ะบุไว้ในเอกสารข้อกาหนดและขอบเขตของงานฉบับนี้ (ถ้ามี)

5.4 หลักฐำนด้ำนรำคำ
5.4.1

ผูเ้ สนองานต้องเสนอราคาโดยกรอกข้อความในใบเสนอราคาตามเอกสารแนบท้ายหมายเลข 3
ให้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายทุกอย่างทีเ่ กี่ยวข้องกับการปฏิบตั งิ านตามข้อกาหนดและขอบเขตของ
งานฉบับนี้
แม้ว่าแรงงานและวัสดุบางอย่างมิได้ระบุไว้ในข้อกาหนดและขอบเขตของงานฉบับนี้ แต่หากมี
ความจาเป็ น ที่จ ะต้อ งใช้เ พื่อ ให้ง านส่ว นหนึ่ง ส่ว นใดหรือ ทัง้ หมดสาเร็จ สมบูร ณ์ใ ช้ง านได้ด ี
ให้ถือว่ามีแรงงานและวัสดุดงั กล่าวรวมอยูด่ ว้ ยและถือเป็ นขอบเขตหน้าทีข่ องผูเ้ สนองาน เว้นแต่
จะกาหนดไว้ในข้อกาหนดและขอบเขตของงานฉบับนี้โดยชัดแจ้งว่าไม่ให้รวมอยู่ดว้ ย

5.4.2

ผู้เสนองานต้องยืนราคาตามใบเสนอราคาทีเ่ สนอต่อกองทุนฯ เป็ นระยะเวลา 90 (เก้าสิบ) วัน
นับแต่วนั ทีก่ ารประกวดราคาแล้วเสร็จ หรือการประกวดราคาสิน้ สุดลงไม่ว่าด้วยกรณีใด ๆ

5.5 กำรยื่นข้อเสนองำน
5.5.1

ผู้เสนองานต้องยื่นข้อเสนองานตามวิธกี าร เงื่อนไข และระยะเวลาที่ระบุไว้ในข้อกาหนดและ
ขอบเขตของงานนี้ หากผูเ้ สนองานรายใดไม่ย่นื ข้อเสนองานตามวิธกี าร เงื่อนไข และระยะเวลา
ดังกล่าว กองทุนฯ สงวนสิทธิที์ ่จะไม่รบั ข้อเสนองานของผู้เสนองานรายนัน้ ไว้พจิ ารณา ไม่ว่า
กรณีใด ๆ ทัง้ สิน้

5.5.2

ผูเ้ สนองานต้องจัดทาข้อ เสนองานในรูปแบบข้อมูลอิเ ล็กทรอนิ กส์ (Soft File) แบบ “Read
Only” เท่านัน้ โดยแบ่งเป็ น 2 (สอง) ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อเสนอด้านคุณสมบัตแิ ละเทคนิค (ต้องไม่มีข้อเสนอหรือข้อมูลด้ำนรำคำในส่วน
ที่ 1) ให้จดั ทาแยกเป็ น 2 File คือ รายละเอียดด้านคุณสมบัติ และรายละเอียดด้าน
เทคนิค โดยให้ประกอบด้วยรายละเอียดดังต่อไปนี้
-
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-

รายละเอียดการเสนอราคาทีแ่ สดงถึงปริมาณต่อหน่ วยของแต่ละรายการทีเ่ สนอ
โดยไม่ต้องระบุจำนวนเงิ น (ถ้ามี)

ส่วนที่ 2 ข้อเสนอด้านราคา ให้จดั ทำเป็ น File โดยมีกำรตัง้ รหัสหรือเข้ำรหัสกำรเข้ำถึง
ข้อมูล (Zip with Password) โดยให้ประกอบด้วยรายละเอียดด้านราคาครบถ้วน
ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.4 พร้อมทัง้ ใบเสนอราคาตามแบบที่ร ะบุในข้อก าหนดและ
ขอบเขตของงานฉบับนี้ทก่ี รอกข้อความครบถ้วน
ในกรณีทผ่ี เู้ สนองานจัดทาข้อเสนองานในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Soft File) โดยการนา
เอกสาร (Hard Copy) มาแปลง (Scan File) ให้อยู่ในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Soft File)
ซึ่ง หากเอกสาร (Hard Copy) นัน้ มีก ารขูด ลบ ตก เติม หรือ แก้ไ ขเพิ่ม เติม ข้อ ความใด
ในเอกสารดังกล่าว ผูเ้ สนองานหรือผูร้ บั มอบอานาจแล้วแต่กรณี จะต้องลงลายมือชื่อกากับและ
ประทับตรา (ถ้ามี) ทุกแห่ง ก่อนทีน่ ามาแปลง (Scan File) ไม่เช่นนัน้ จะถือว่าการขูด ลบ ตก
เติม หรือ แก้ไขเพิ่มเติมข้อความดังกล่าวไม่ได้กระทาขึน้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ หากมีกรณีเป็ นที่
สงสัย กองทุนฯ มีสทิ ธิเชิญผูเ้ สนองานมาชีแ้ จงหรืออธิบายความหมายได้ และให้การพิจารณา
ของกองทุนฯ เป็ นทีส่ ดุ
5.5.3

ผู้เสนองานต้องส่งข้อเสนองานในรูปแบบข้อมูลอิเ ล็กทรอนิก ส์ (Soft File) มาทางไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ (Email) ตามรายละเอียดดังนี้
1) การนาส่งข้อเสนองานทัง้ หมดตามข้อ 5.5.2
To ProcurementUnit1@set.or.th
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
Subject: การเสนอราคา คุณสมบัติ และเทคนิคของโครงการจัดจ้างบริษทั บริหารจัดการ
กองทุนสารองเลีย้ งชีพ ของกองทุนสารองเลีย้ งชีพพนักงานตลาดหลักทรัพย์
ซึ่ง จดทะเบีย นแล้ว โดย.................................. (โปรดระบุ ช่ือ ผู้เ สนอ
งาน).....................................
Attached: 1) ข้อเสนอด้านคุณสมบัติ 2) ข้อเสนอด้านเทคนิค และ 3) ข้อเสนอด้านราคา
ทีไ่ ด้มกี าร Zip with Password (ต่อท้ำยชื่อ File ด้วย _Encrypted)
2) การนาส่ง Password เพื่อใช้เปิ ด File ข้อเสนอด้านราคา
To TAWATCHAI@set.or.th
(เนือ่ งจากเป็ นข้อมูลความลับ ห้าม To, CC หรือ BCC หรือเปิ ดเผยให้บุคคล
อืน่ ภายในกองทุนฯ หรือตลาดหลักทรัพย์ทราบ)
Subject: แจ้ง Password เพื่อ ใช้เ ปิ ด File ข้อ เสนอด้า นราคาโครงการจัด จ้า งบริษัท
บริหารจัดการกองทุนสารองเลี้ยงชีพ ของกองทุนสารองเลี้ยงชีพพนักงาน
ตลาดหลักทรัพย์ ซึง่ จดทะเบียนแล้วโดย.........................(โปรดระบุช่อื ผู้เสนอ
งาน).................................
ทัง้ นี้ การนาส่งข้อเสนองานในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Soft File) แบบ “Read Only” ตาม
ข้อกาหนดและขอบเขตของงานฉบับนี้ ให้ถือว่าเป็ นกรณีท่ผี ู้เสนองานหรือผู้รบั มอบอานาจ
แล้วแต่กรณี ได้ยอมรับความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลทีน่ าส่งแล้ว
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6.

เกณฑ์กำรพิ จำรณำตัดสิ นกำรประกวดรำคำ
6.1

กองทุนฯ มีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาและคัดเลือกผูเ้ สนองาน ดังนี้
6.1.1

พิจารณาข้อเสนอด้านเทคนิคของผูเ้ สนองานเฉพาะรายทีม่ คี ุณสมบัตถิ ูกต้องตามทีก่ าหนด และ
จะเปิ ด File ข้อเสนอด้านราคาเฉพาะผูเ้ สนองานทีผ่ ่านการพิจารณาข้อเสนอด้านคุณสมบัตแิ ละ
เทคนิคตามเกณฑ์ทก่ี องทุนฯ กาหนด

6.1.2

การพิจารณาข้อเสนอด้านคุณสมบัตแิ ละเทคนิค และข้อเสนอด้านราคาของกองทุนฯ จะเป็ น
การพิจ ารณาภายใน (Closed bid) ซึ่ง จะไม่ มีก ารประกาศคะแนน ราคา และรายละเอีย ด
ข้อเสนองานของผูเ้ สนองานให้ทราบ

6.2

กองทุนฯ สงวนสิทธิไม่
์ พจิ ารณาข้อเสนองานของผูเ้ สนองานรายทีม่ คี ุณสมบัตไิ ม่ถูกต้อง หรือยื่นข้อเสนอ
งานไม่เป็ นไปตามเงื่อนไขทีร่ ะบุไว้ในข้อกาหนดและขอบเขตของงานฉบับนี้ เช่น ปรากฏข้อมูล หลัก ฐาน
ด้านราคาในข้อเสนองานด้า นคุ ณสมบัติแ ละเทคนิ ค หรือไม่ได้จดั ทาข้อมูลอิเ ล็กทรอนิ กส์ใ นรูปแบบ
“Read Only” หรือไม่มกี ารตัง้ รหัสหรือเข้ารหัสการเข้าถึงข้อมูล (Zip with Password) ใน File ข้อเสนอ
ด้านราคา หรือมีการนาส่ง Password มายังกองทุนฯ ไม่เป็ นไปตามเงื่อนไขทีก่ าหนด

6.3

ในกรณี ท่ีผู้เ สนองานรายใดยื่น ข้อ เสนองานไม่ ถู ก ต้อ งหรือ ไม่ ค รบถ้ว น กองทุ น ฯ สงวนสิท ธิท์ ่ีจ ะไม่
พิจารณาข้อเสนองานของผูเ้ สนองานรายนัน้ เว้นแต่เป็ นข้อผิดพลาดเพียงเล็กน้อย หรือทีผ่ ดิ แผกไปจาก
เงื่อนไขของข้อกาหนดและขอบเขตของงานในส่วนทีม่ ใิ ช่สาระสาคัญ ทัง้ นี้ เฉพาะในกรณีทพ่ี จิ ารณาเห็น
ว่าจะเป็ นประโยชน์ต่อกองทุนฯ เท่านัน้

6.4 กองทุนฯ สงวนสิทธิที์ จ่ ะไม่พจิ ารณาข้อเสนอด้านราคาของผูเ้ สนองาน ในกรณีดงั ต่อไปนี้
6.4.1

ผูเ้ สนองานเสนอราคาไม่เป็ นไปตามเงื่อนไขในข้อกาหนดและขอบเขตของงานฉบับนี้

6.4.2

ผูเ้ สนองานไม่กรอกชื่อนิตบิ ุคคล หรือไม่ลงลายมือชื่อผูเ้ สนองาน อย่างหนึ่งอย่างใดหรือทัง้ หมด
ในใบเสนอราคา

6.4.3

ผูเ้ สนองานเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขทีก่ าหนดในข้อกาหนดและขอบเขตของงาน
ฉบับนี้อนั เป็ นสาระสาคัญหรือมีผลทาให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผเู้ สนองานรายอื่น

6.5

กองทุ น ฯ สงวนสิท ธิจ์ ะไม่ พ ิจ ารณาราคาที่เ สนอหากมีก ารขูด ลบ เติม แต่ ง แก้ไ ข เปลี่ย นแปลง
โดยผู้เ สนองานมิได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กากับไว้

6.6

กองทุนฯ จะพิจารณาคัดเลือกผู้เสนองานตามหลักเกณฑ์ท่ีกองทุนฯ เห็นสมควร โดยการพิจารณา และ
การตัดสินคัดเลือกผู้ชนะการประกวดราคาของกองทุนฯ ถือเป็ นเด็ดขาดและที่สุด ไม่มีข้อผูกพันว่า
กองทุนฯ จะต้องคัดเลือกผู้เสนองานทีเ่ สนอราคาต่ าทีส่ ุดเสมอไป ผู้เสนองานยอมรับหลักเกณฑ์และ
ผลการตัดสินการคัดเลือกผู้ชนะการประกวดราคาของกองทุนฯ โดยไม่มขี อ้ โต้แย้ง และผู้เสนองานจะ
ฟ้ องร้องหรือเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ไม่ได้ทงั ้ สิน้

6.7

เมื่อกองทุนฯ คัดเลือกผูเ้ สนองานรายใดให้เป็ นผูช้ นะการประกวดราคาแล้ว กองทุนฯ จะแจ้งให้ผเู้ สนองาน
รายนัน้ ทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
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7.

กำรสงวนสิ ทธิ์
7.1

กองทุนฯ สงวนสิทธิในการแก้
ไข เพิม่ เติม หรือเปลีย่ นแปลงเงื่อนไขตามทีร่ ะบุในข้อกาหนดและขอบเขต
์
ของงานฉบับ นี้ ตลอดจนเอกสารแนบ และเอกสารอื่น ๆ ที่เ กี่ย วข้อ งเพื่อ ให้ม ีค วามเหมาะสม
ในการดาเนินงานและเป็ นไปตามความประสงค์ของกองทุนฯ ตลอดจนสงวนสิทธิในการเปลี
ย่ นแปลง
์
เลื่อน ยกเลิกการประกวดราคาครัง้ นี้ได้ไม่ว่ากรณีใด ๆ รวมถึงไม่พจิ ารณาข้อเสนองานของผูเ้ สนองาน
รายใดรายหนึ่งได้ ในกรณีมีเหตุ อนั ควรเชื่อได้ว่า ผู้เสนองานให้คารับรองอันเป็ นเท็จ หรือไม่ช้แี จง
รายละเอียดการมีสว่ นได้เสียเกีย่ วกับกิจการของกองทุนฯ หรือมีความเกีย่ วข้องกับตลาดหลักทรัพย์ หรือ
การประกวดราคาในครัง้ นี้ก ระทาไปโดยไม่ สุจริต หรือมีการสมยอมกันในการเสนอราคาและ/หรือ
ผลประโยชน์ หรือมีเหตุ อ่นื ใดตามที่กองทุนฯ เห็นสมควร โดยกองทุนฯ ไม่จาเป็ นต้องชี้แจงเหตุผล
ใด ๆ ทัง้ สิน้ ทัง้ นี้ ผู้เสนองานตกลงจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ จากกองทุนฯ

7.2

ไม่ว่า กรณีใ ด ๆ รวมถึง กรณีต าม 7.1 กองทุน ฯ ไม่ต้อ งรับ ผิด ชอบค่า ใช้จ่า ยใด ๆ ของผู้เ สนองาน
ซึ่ง รวมถึงค่าใช้จ่ายในการจัดทาและยื่นข้อเสนองานตามข้อกาหนดและขอบเขตของงานฉบับนี้

7.3

การทีก่ องทุนฯ ต่อรอง ตกลงราคา หรือตกลงเรื่องอื่นใดภายหลังการประกวดราคา ไม่มผี ลให้ผเู้ สนองาน
พ้นความผูกพันใด ๆ ทีต่ นมีต่อกองทุนฯ ตามใบเสนอราคานัน้

7.4

ผู้เสนองานรับทราบและตกลงว่าข้อมูลต่าง ๆ ในข้อกาหนดและขอบเขตของงานฉบับนี้ และเอกสารที่
เกี่ยวข้อง เป็ นกรรมสิทธิ ์ และ/หรือทรัพย์สนิ ทางปั ญญาของกองทุนฯ แต่เพียงผู้เดียว โดยผู้เสนองาน
ตกลงไม่นาไปใช้เพื่อวัตถุ ประสงค์อ่นื ใดนอกเหนือจากการเสนองานตามที่ร ะบุไว้ใ นข้อ กาหนดและ
ขอบเขตของงานฉบับนี้

7.5

ในระหว่างการประกวดราคา และเมื่อ การประกวดราคาตามเอกสารฉบับนี้สน้ิ สุดลง ผูเ้ สนองาน ไม่ว่าจะ
ได้รบั คัดเลือกเป็ นผู้ชนะการประกวดราคาและได้รบั อนุ มตั จิ ากกองทุนฯ ให้เข้าทาสัญญาหรือไม่กต็ าม
ตกลงเก็บรักษาข้อมูลทัง้ หมดทีไ่ ด้ล่วงรู้ ไม่ว่าโดยวิธใี ด ๆ จากการเข้าร่วมประกวดราคาในครัง้ นี้ไว้เป็ น
ความลับโดยจะไม่เปิ ดเผยให้กบั บุคคลภายนอกทราบ เว้นแต่ในกรณีทไ่ี ด้รบั ความยินยอมล่วงหน้าเป็ น
ลายลักษณ์อกั ษรจากกองทุนฯ เท่านัน้ และผู้เสนองานตกลงจะดูแลให้พนักงาน ลูกจ้าง ตัวแทน และ
บุคคลทีอ่ ยู่ในความรับผิดชอบของผูเ้ สนองานปฏิบตั ติ ามข้อนี้อย่างเคร่งครัด

7.6

ผู้เสนองานให้การรับรองว่าการประกวดราคารวมถึงบรรดาเอกสารใด ๆ ที่นาเสนอต่ อกองทุนฯ เป็ น
เอกสารที่ได้จดั ทาโดยความคิดสร้างสรรค์ของผู้เสนองานเอง ไม่ได้คดั ลอก ดัดแปลง เลียนแบบ หรือ
ปลอมแปลงไม่ว่าทัง้ หมดหรือแต่ เพียงบางส่วนจากเอกสารของผู้อ่นื ด้วยเจตนาทุจริต ทัง้ นี้ กองทุนฯ
สงวนสิทธิใ์ นการเพิกถอนผู้เสนองานออกจากการพิจารณาคัดเลือกได้ทนั ที หากปรากฏในระหว่าง
การประกวดราคา หรือ ภายหลัง การประกวดราคาสิ้น สุด ว่า เอกสารที่ ผู้เ สนองานได้นาเสนอต่ อ
กองทุนฯ เป็ นไปโดยมิชอบ และผูเ้ สนองานยินยอมให้กองทุนฯ พิจารณาเรียกค่าเสียหายได้

7.7

กองทุนฯ มีนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน และสนับสนุ นให้ดาเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส ตลอดจน
มีจ รรยาบรรณธุร กิจ ตามคู่ม ือ จรรยาบรรณธุร กิจสาหรับ คู่ค้า ของตลาดหลัก ทรัพ ย์แ ห่ง ประเทศไทย
(SET’s Supplier Code of Conduct) โดยผูเ้ สนองาน ตลอดจนผูบ้ ริหาร ลูกจ้าง และผูท้ เ่ี กีย่ วข้องอื่นใด
ของผู้เ สนองานตกลงที่จะไม่ก ระทาการหรือเข้า ไปมีส่วนร่วมในการกระทาการใด ๆ ที่เ ข้า ข่า ยเป็ น
การทุจริตคอร์รปั ชัน และตกลงจะดาเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับแนวปฏิบตั ทิ ร่ี ะบุไว้ในคู่มอื จรรยาบรรณ
ธุรกิจสาหรับคู่ค้าดังกล่าว ทัง้ นี้ กองทุนฯ สงวนสิทธิท์ ่จี ะไม่พจิ ารณาข้อเสนองานของผู้เสนองานที่มี
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พฤติกรรมทีเ่ ข้าข่ายเป็ นการทุจริตคอร์รปั ชัน รวมทัง้ อาจจะพิจารณายกเลิกผลการคัดเลือกผู้เสนองาน
ดังกล่าวในครัง้ นี้ไม่ว่าทัง้ หมดหรือบางส่วนได้ โดยผูเ้ สนองานตกลงจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ จาก
กองทุนฯ
8.

เงื่อนไขของสัญญำ
ผู้เสนองานที่ได้รบั การคัดเลือกเป็ นผู้ชนะการประกวดราคาและได้รบั อนุ มตั ิจากกองทุนฯ ให้เข้าทาสัญญา
จะต้องมาทาสัญญาและข้อ ตกลงอื่น ใดที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับ การปฏิบ ัติ ง าน รวมถึ ง สัญ ญาประมวลผลข้ อ มู ล
ส่ ว นบุ ค คลตามแบบทีก่ องทุนฯ กาหนด ภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับแต่ วนั ที่กองทุนฯ ได้แจ้งผลการคัดเลือก
ให้ผชู้ นะการประกวดราคาทราบหรือภายในระยะเวลาทีก่ องทุนฯ เห็นสมควร โดยแบบของสัญญาทีเ่ กีย่ วข้องกับ
การให้บริการทีก่ องทุนฯ กาหนดจะมีสาระสาคัญอย่างน้อยในเรื่องดังต่อไปนี้ ทัง้ นี้ ในกรณีไม่มกี ารทาสัญญา
ตามแบบที่กองทุนฯ กาหนด ผู้ชนะการประกวดราคาตกลงให้ขอ้ ความที่ระบุไว้ดงั ต่ อไปนี้เป็ นส่วนหนึ่งของ
เงื่อนไขการปฏิบตั งิ านด้วย
อย่างไรก็ตาม ในกรณีทเ่ี กิดเหตุสุดวิสยั หรือมีเหตุอ่นื ใดตามที่กองทุนฯ เห็นสมควร อาทิ เกิดเหตุการณ์ท่อี าจ
ก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยแก่ผู้ใช้บริการพื้นที่ หรือผู้เข้าร่วมงาน หรือผู้ท่เี กี่ยวข้องกับการปฏิบตั ิงานตาม
สัญ ญา กองทุนฯ สงวนสิท ธิ ์ในการที่จ ะเปลี่ย นแปลงหรือ เลื่อ นระยะเวลาการเข้า ทาสัญ ญากับ ผูช้ นะการ
ประกวดราคาตามวรรคก่อน โดยผูเ้ สนองานทีไ่ ด้รบั การคัดเลือกเป็ นผูช้ นะการประกวดราคาตกลงจะไม่เรียกร้อง
ค่าเสียหายใด ๆ จากกองทุนฯ
8.1 ค่ำตอบแทน
ภายใต้ก ารปฏิบตั งิ านตามสัญ ญาอย่างถูก ต้องของผู้ร บั จ้า ง/บริษ ัท ตามที่กาหนดไว้ในสัญญาฉบับนี้
กองทุ น ฯ ตกลงช าระค่ าตอบแทนสาหรับการปฏิบตั ิงานตามสัญญาโดยคิดเป็ นอัตราเหมาจ่ายตลอด
ระยะเวลาของสัญญานี้ให้แก่ผรู้ บั จ้าง/บริษทั ตามเงื่อนไขและกาหนดระยะเวลาทีก่ าหนดไว้ในสัญญาฉบับนี้
ค่าตอบแทนดังกล่าวเป็ นอัตราเหมาจ่ายที่รวมค่าอนุ ญาตให้ใช้สทิ ธิในซอฟต์แวร์ (Software License)
ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนค่าบารุงรักษาอุปกรณ์ สาหรับโครงการฯ (ถ้ามี) ค่าแรงงาน ค่าวัสดุ ค่าอุปกรณ์
ค่า พาหนะ ค่าขนส่ง ค่าภาษีอากรทีเ่ กี่ยวข้อง ค่า ดาเนินการ และค่าใช้จ่ายอื่นใดทัง้ หมดทีเ่ กีย่ วข้องกับ
การปฏิบตั งิ านตามสัญญานี้ แต่ไม่รวมค่าอากรแสตมป์ ซึง่ ผูร้ บั จ้าง/บริษทั ตกลงเป็ นผูร้ บั ผิดชอบตามอัตรา
ที่ก ฎหมายก าหนด และภาษีมูล ค่ า เพิ่ม ซึ่ง กองทุ น ฯ จะเป็ น ผู้ช าระตามกฎหมาย ทัง้ นี้ จ านวนเงิน
ค่า ตอบแทนดัง กล่ า วเป็ น จานวนที่ย งั ไม่ ไ ด้ห กั ภาษีเ งิน ได้ ณ ที่จ่า ย ซึ่ง ผู้ร บั จ้า ง/บริษ ัท ตกลงให้
กองทุนฯ หักภาษีจากเงินค่าตอบแทนดังกล่าวและนาส่งกรมสรรพากรตามอัตราทีก่ ฎหมายกาหนด
ผู้รบั จ้าง/บริษัทตกลงที่จะไม่เปลี่ยนแปลงค่าตอบแทนตามสัญญาที่ระบุไว้ตลอดระยะเวลาของสัญญา
ไม่ว่าด้วยเหตุการณ์ใด ๆ อาทิ ค่าวัสดุ ค่าแรงงาน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการดาเนินงานตาม
สัญญานี้มรี าคาเพิม่ ขึน้ ทัง้ นี้ ค่าตอบแทนตามสัญญาจะมีการเปลีย่ นแปลงเพิม่ ขึน้ หรือลดลงก็เฉพาะแต่
ในกรณีทก่ี องทุนฯ สังให้
่ เพิม่ งานหรือลดงาน (Variation Order) ตามเงื่อนไขทีก่ าหนดไว้ในสัญญานี้เท่านัน้
8.2

กำรชำระค่ำตอบแทน
กองทุ น ฯ ตกลงช าระค่ า ตอบแทนของงานตามสัญ ญาให้แ ก่ ผู้ร ับ จ้า ง/บริษั ท โดยจะช าระภายใน
30 (สามสิบ) วัน นับแต่วนั ที่กองทุนฯ ได้รบั ใบเรียกเก็บเงินที่ถูกต้องสมบูรณ์จากผู้รบั จ้าง/บริษัทและ
กองทุนฯ ได้ตรวจรับมอบงานตามสัญญาเป็ นลายลักษณ์อกั ษรแล้ว
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ทัง้ นี้ ผู้รบั จ้าง/บริษัทรับทราบและตกลงว่ า กองทุนฯ มีสทิ ธิในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการชาระ
ค่าตอบแทนได้ตามทีก่ องทุนฯ เห็นสมควร
8.3 ค่ำธรรมเนี ยมและภำษี อำกร
ค่าธรรมเนียม ค่าภาษีอากรต่าง ๆ ที่เกิดขึน้ หรือเกี่ยวข้องกับการปฏิบตั ิตามสัญญานี้ ผู้ รบั จ้าง/บริษทั
ตกลงเป็ นผูร้ บั ผิดชอบแต่เพียงผูเ้ ดียว
8.4 ประกันภัย
<ไม่ม>ี
8.5

ทรัพย์สินทำงปัญญำ
ผู้รบั จ้าง/บริษัทรับทราบและตกลงว่าข้อมูลและรายละเอียดต่าง ๆ ที่ใช้ในการปฏิบตั ิงานตามสัญญานี้
ไม่ว่าจะเป็ นข้อมูลหรือรายละเอียดทีไ่ ด้รบั มาจากกองทุนฯ รวมถึงผลงานทีเ่ กิดขึน้ จากการปฏิบตั งิ านตาม
สัญญานี้ เป็ นกรรมสิทธิ ์ และทรัพย์สนิ ทางปั ญญาของกองทุนฯ แต่เพียงผูเ้ ดียว โดยผูร้ บั จ้าง/บริษทั ตกลง
ไม่ น าข้อ มูลและงานดัง กล่ า วไปใช้เ พื่อ วัต ถุ ป ระสงค์อ่ืน ใดนอกเหนื อ จากการปฏิบ ัติง านตามสัญญา
ตลอดจนจะไม่นาข้อมูลและงานตามสัญญานี้ไปให้บุคคลอื่นทาซ้า ดัดแปลง เผยแพร่ หรือกระทาการใด ๆ
อันมีลกั ษณะเป็ นการละเมิดทรัพย์สนิ ทางปั ญญาหรือสิทธิใด ๆ ของกองทุนฯ หรือบุคคลอื่นใด ไม่ว่า
ในระหว่างระยะเวลาในการปฏิบตั งิ านตามสัญญานี้และภายหลังจากทีส่ ญ
ั ญานี้สน้ิ สุดลงแล้วหรือไม่กต็ าม
เว้นแต่จะได้รบั ความยินยอมล่วงหน้าเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากกองทุนฯ
ในระหว่างอายุสญ
ั ญานี้และเมื่อสัญญานี้สน้ิ สุดลง หากบุคคลภายนอกกล่าวอ้างหรือใช้สทิ ธิเรียกร้องใด ๆ
ว่ามีการละเมิดลิขสิทธิหรื
์ อทรัพย์สนิ ทางปั ญญาเกีย่ วกับงานตามสัญญา หรือสิง่ ทีส่ ง่ มอบ ไม่ว่ากรณีใด ๆ
ผูร้ บั จ้าง/บริษทั ตกลงแจ้งให้กองทุนฯ ทราบภายใน 60 (หกสิบ) วัน นับแต่วนั ทีผ่ รู้ บั จ้าง/บริษทั ทราบเรื่อง
ดังกล่าว โดยผูร้ บั จ้าง/บริษทั ต้องดาเนินการทัง้ ปวงเพื่อให้การกล่าวอ้างหรือเรียกร้องดังกล่าวระงับสิน้ ไป
โดยเร็ว เพื่อให้กองทุนฯ สามารถใช้งานได้ตามทีก่ าหนดไว้ในสัญญานี้ต่อไปได้โดยเร็วทีส่ ดุ หากกองทุนฯ
ต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายแก่บุคคลภายนอก เนื่องจากผลแห่งการละเมิดลิขสิทธิหรื
์ อทรัพย์สนิ ทางปั ญญา
ดังกล่าว ผู้รบั จ้าง/บริษทั จะเป็ นผูช้ ดใช้ค่าเสียหาย ค่าปรับ ค่าใช้จ่าย รวมทัง้ ค่าฤชาธรรมเนียม และ
ค่าทนายความทัง้ หมดแต่เพียงผูเ้ ดียว

8.6 กำรเก็บรักษำควำมลับ
ตลอดอายุสญ
ั ญานี้และภายหลังจากทีส่ ญ
ั ญานี้สน้ิ สุดลงไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ผูร้ บั จ้าง/บริษทั ตกลงเก็บ
รักษารายละเอียดและข้อมูลทัง้ หมดทีไ่ ด้รหู้ รือรับทราบ ไม่ว่าโดยวิธใี ด ๆ จากการปฏิบตั งิ านตามสัญญานี้
ไว้เป็ นความลับ โดยจะไม่เปิ ดเผยให้กบั บุคคลใดไม่ว่าเพื่อวัตถุประสงค์ใด เว้นแต่จะได้รบั ความยินยอม
ล่วงหน้าเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากกองทุนฯ ก่อน หรือเพื่อปฏิบตั ติ ามบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมายหรือคาสัง่
ศาล หรือเมื่อรายละเอียดข้อมูลดังกล่าวตกเป็ นของสาธารณะแล้ว และผู้รบั จ้าง/บริษทั ตกลงจะดูแลให้
บุคลากรของผูร้ บั จ้าง/บริษทั ผูร้ บั จ้างช่วงของผูร้ บั จ้าง/บริษทั และบุคคลทีอ่ ยู่ในความดูแลรับผิด ชอบของ
ผูร้ บั จ้าง/บริษทั ปฏิบตั ติ ามข้อตกลงนี้อย่างเคร่งครัด
ข้อมูลความลับ หมายถึง ข้อมูล ข่าวสาร ข้อความ เอกสาร หรือการสื่อสารอื่นใดทีผ่ รู้ บั จ้าง/บริษทั ได้รบั รู้
รับทราบ ทัง้ ทางตรงและทางอ้อมจากการปฏิบตั ิงานตามสัญญานี้ ไม่ว่าจะเป็ นลายลักษณ์อกั ษร วาจา
รูปภาพ สือ่ อิเล็กทรอนิกส์ สือ่ แม่เหล็ก หรือสือ่ ใด ๆ และไม่ว่าข้อมูลจะถูกระบุว่าเป็ น “ความลับ” หรือไม่ก็
ตาม รวมถึงการเข้ามาปฏิบตั ิงานของผู้รบั จ้าง/บริษัทให้แก่กองทุนฯ และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล
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ดัง กล่า วที่ก องทุน ฯ อาจเปิ ด เผยให้แ ก่ผู้ร บั จ้า ง/บริษัท ทัง้ ก่อ นเข้า ทาสัญญาฉบับ นี้ ในปั จ จุบ นั และ
ในอนาคตด้วย
8.7 หลักประกัน
8.7.1

เงิ นประกันกำรปฏิ บตั ิ งำนตำมสัญญำ (Retention)
<ไม่ม>ี

8.7.2

หลักประกันกำรปฏิ บตั ิ ตำมสัญญำ (Performance Bond)
<ไม่ม>ี

8.7.3

หลักประกันผลงำนและควำมชำรุดบกพร่อง (Maintenance Bond)
<ไม่ม>ี

8.8

กำรเปลี่ยนแปลงงำนตำมสัญญำ
กองทุนฯ มีสทิ ธิทจ่ี ะแก้ไขหรือเปลีย่ นแปลงงานตามสัญญา ด้วยการเพิม่ หรือลดปริมาณหรือขอบเขตงาน
ตามสัญญาได้ โดยไม่ตอ้ งยกเลิกสัญญานี้ และไม่เป็ นเหตุให้สญ
ั ญานี้เสือ่ มเสียไป

8.9 กำรปฏิ บตั ิ ผิดสัญญำ
ในกรณีท่ีผู้รบั จ้าง/บริษัท ปฏิบตั ิฝ่าฝื นสัญญาข้อหนึ่งข้อใด หรือกรณีท่มี เี หตุอ่นื ให้ กองทุนฯ เชื่อได้ว่า
ผูร้ บั จ้าง/บริษทั ไม่สามารถปฏิบตั งิ านตามสัญญาได้ หรือจะสาเร็จไม่ทนั ตามกาหนดระยะเวลาตามสัญญานี้
กองทุนฯ มีสทิ ธิกระทาการดังต่อไปนี้ทงั ้ หมดหรือบางส่วน
8.9.1

ให้ถอื เอางานตามสัญญานี้เป็ นของกองทุนฯ ทันที ทัง้ นี้ ให้รวมถึงงานทีอ่ ยู่ในระหว่างดาเนินการ
ของผูร้ บั จ้าง/บริษทั ด้วย

8.9.2

บังคับเอากับหลักประกันตามสัญญาฉบับนี้ (ถ้ามี)

8.9.3

ยึดหน่วงค่าตอบแทนตามสัญญาทีก่ องทุนฯ จะต้องชาระแก่ผรู้ บั จ้าง/บริษทั

8.9.4

เรียกค่าเสียหายอื่นใดจากผูร้ บั จ้าง/บริษทั

8.9.5

หักกลบลบหนี้ ค่าใช้จ่าย และค่าเสียหายอื่นใดที่กองทุนฯ มีสทิ ธิเรียกจากผูร้ บั จ้าง/บริษทั ตาม
สัญญา กับค่าตอบแทนตามสัญญาที่กองทุนฯ จะต้องชาระแก่ผรู้ บั จ้าง/บริษทั หรือหลักประกัน
ตามสัญญาฉบับนี้ (ถ้ามี) ได้ทนั ที

8.9.6

ว่าจ้างผู้รบั จ้างอื่นเพื่อดาเนินการแทน โดยผู้รบั จ้าง/บริษัทมีหน้ าที่ชาระค่าใช้จ่ายทัง้ หมดที่
เกิดขึน้ จากการว่าจ้างผูอ้ ่นื ดาเนินการแทนด้วย

8.9.7

ปรับผูร้ บั จ้าง/บริษทั เป็ นรายวันในอัตราร้อยละ 0.2 (ศูนย์จุดสอง) ของค่าตอบแทนตามสัญญาที่
ยังไม่ได้ตรวจรับมอบ แต่จะต้องไม่ต่ ากว่าวันละ 100 (หนึ่งร้อย) บาท นับตัง้ แต่วนั ทีผ่ ู้รบั จ้าง/
บริษทั ปฏิบตั ฝิ ่ าฝืนสัญญา หรือไม่สามารถปฏิบตั ติ ามสัญญาจนถึงวันที่ผรู้ บั จ้าง/บริษทั ได้ปฏิบตั ิ
ตามสัญญา หรือวันทีก่ องทุนฯ บอกเลิกสัญญา แล้วแต่กรณี

8.9.8

บอกเลิก สัญ ญาได้ท ัน ทีโดยไม่ ต้อ งบอกกล่ า วล่ วงหน้ า และกองทุ น ฯ ไม่ ต้ อ งรับ ผิด ชอบใน
ค่าใช้จ่ายและความเสียหายใด ๆ อันเกิดแก่ผรู้ บั จ้าง/บริษทั เนื่องจากการบอกเลิกสัญญาตามข้อนี้
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การทีก่ องทุนฯ ไม่ใช้สทิ ธิใด ๆ ตามสัญญานี้ ไม่ถอื เป็ นการสละสิทธิในการบอกเลิกสัญญา หรือเป็ นการ
ยอมรับ หรือไม่ถอื ว่าการกระทาเช่นว่านัน้ ไม่เป็ นการประพฤติผดิ สัญญาของผูร้ บั จ้าง/บริษทั หรือเป็ นเหตุ
ให้ผรู้ บั จ้าง/บริษทั หลุดพ้นความรับผิดตามสัญญานี้แต่ประการใด
8.10 กำรบอกเลิ กสัญญำ
8.10.1 ไม่ว่ากรณีจะเป็ นเช่นใดก็ตาม กองทุนฯ มีสทิ ธิบอกเลิกสัญญานี้ได้ โดยการแจ้งเป็ นลายลักษณ์
อักษรให้ผรู้ บั จ้าง/บริษทั ทราบล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 30 (สามสิบ) วัน
8.10.2 ในกรณีทป่ี รากฏข้อเท็จจริงดังต่อไปนี้ กองทุนฯ มีสทิ ธิบอกเลิกสัญญาฉบับนี้ได้ทนั ทีโดยแจ้งให้
ผูร้ บั จ้าง/บริษทั ทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษร โดยการใช้สทิ ธิในการบอกเลิกสัญญาดังกล่าวไม่ถอื
เป็ นการตัดสิทธิในการใช้สทิ ธิอ่นื ๆ ทีก่ องทุนฯ จะได้กาหนดในสัญญา และให้สทิ ธิดงั กล่าวเป็ น
สิทธิเพิม่ เติมจากสิทธิอ่นื ๆ ทีม่ อี ยู่ตามสัญญาหรือตามกฎหมายทีใ่ ช้บงั คับ
8.10.2.1 ผูร้ บั จ้าง/บริษทั ไม่ปฏิบตั ใิ ห้ถูกต้องตรงตามกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับอื่นทีใ่ ช้
บังคับกับงานตามสัญญา
8.10.2.2 ผู้รบั จ้าง/บริษัท ไม่ปฏิบตั ิตามคาสังของกองทุ
่
นฯ ผู้แทนหรือตัวแทนของกองทุนฯ
ที่ได้ออกคาสังแก่
่ ผรู้ บั จ้าง/บริษทั หรือตัวแทนหรือผูร้ บั จ้างช่วงของผูร้ บั จ้าง/บริษทั
อันเกีย่ วกับการปฏิบตั งิ านตามสัญญาเพื่อให้งานตามสัญญาได้สาเร็จลุล่วงลงด้วยดี
และมีประสิทธิภาพ
8.10.2.3 ผูร้ บั จ้าง/บริษทั ถูกร้องเรียนว่าปฏิบตั งิ านโดยไม่สจุ ริต หรือไม่เป็ นกลาง หรือไม่ธารง
ไว้ซึ่ง จริย ธรรมหรือ จรรยาบรรณวิช าชีพ ซึ่ง กองทุน ฯ ได้ส อบสวนแล้ว ว่า มีมูล
อันควรเชื่อหรือเป็ นจริงตามคาร้องเรียนนัน้
8.10.2.4 ผู้ร บั จ้า ง/บริษ ัท ตกเป็ น บุค คลทีม่ หี นี้สนิ ล้นพ้นตัว หรือ ศาลมีคาสั ่งพิทกั ษ์ทรัพย์
(ไม่ว่าเด็ดขาดหรือชัวคราว)
่
หรือศาลในคดีฟ้ื นฟูกจิ การมีคาสังรั
่ บคาร้องขอฟื้ นฟู
กิจการของผูร้ บั จ้าง/บริษทั
8.10.2.5 หากปรากฏในภายหลัง ว่ า ผู้ร ับ จ้า ง/บริษัท ไม่ มีคุ ณ สมบัติ หรือ มีคุ ณ สมบัติไ ม่
ครบถ้วนตามสัญญานี้ หรือคารับรองใด ๆ ที่ให้ไว้แก่กองทุนฯ อันเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบตั งิ านตามสัญญา รวมถึงคารับรองใด ๆ ในข้อเสนองานด้านเทคนิค หรือ
ข้อเสนองานด้านราคาทีผ่ รู้ บั จ้าง/บริษทั ได้ย่นื ต่อกองทุนฯ เป็ นเท็จ หรือคลาดเคลื่อน
ต่อความเป็ นจริง
8.10.2.6 ผูร้ บั จ้าง/บริษทั ทาการชาระบัญชีเพื่อเลิกกิจการ ไม่ว่าจะโดยสมัครใจหรือโดยถูก
บังคับ
8.11 เหตุสุดวิ สยั
ในกรณี ท่ีคู่ ส ัญ ญาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่ ง ไม่ ส ามารถปฏิบ ัติต ามสัญ ญานี้ ไ ด้ อ ัน เนื่ อ งมาจากเหตุ สุ ด วิส ัย
ให้คู่สญ
ั ญาฝ่ ายที่ประสบเหตุสุดวิสยั แจ้งเป็ นลายลักษณ์อกั ษรให้แก่คู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ่งทราบในทันที
และหากเหตุสุด วิสยั ดังกล่าวเกิดขึ้นเกินกว่า 15 (สิบห้า) วัน คู่สญ
ั ญาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่งมีสทิ ธิบอกเลิก
สัญญาได้ทนั ที โดยการแจ้งให้ค่สู ญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ่งทราบเป็ นลายลักษณ์ อกั ษร และให้ถอื ว่าการไม่ปฏิบตั ิ
ตามสัญญาด้วยเหตุดงั กล่าว ไม่เป็ นการปฏิบตั ฝิ ่ าฝืนสัญญา
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นอกจากนี้ กองทุนฯ สงวนสิทธิใ์ นการที่จะเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการปฏิบตั ิงานตามสัญญาออกไป
จนกว่าเหตุสุดวิสยั จะสิน้ สุดลงหรือตามที่กองทุนฯ เห็นสมควร โดยกองทุนฯ จะแจ้งให้ค่สู ญ
ั ญาอีกฝ่ าย
ทราบล่วงหน้าเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ในกรณีทผ่ี รู้ บั จ้าง/บริษทั ไม่ได้ปฏิบตั งิ านตามสัญญาในช่วงเวลาของ
เหตุสุดวิสยั เกิดขึน้ ผูร้ บั จ้าง/บริษทั ตกลงทีจ่ ะไม่คดิ ค่าบริการหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ในช่วงทีไ่ ม่ได้ปฏิบตั งิ าน
ดัง กล่ า ว รวมทัง้ ในกรณี ท่ีมีก ารใช้ สิท ธิบ อกเลิก สัญ ญาตามวรรคหนึ่ ง และกองทุ น ฯ มีก ารช าระ
ค่าตอบแทนตามสัญญาให้แก่ผรู้ บั จ้าง/บริษทั แล้ว ผูร้ บั จ้าง/บริษทั ตกลงทีจ่ ะคืนค่าตอบแทนตามสัญญาใน
ส่วนทีย่ งั ไม่ได้ใช้บริการให้แก่ กองทุนฯ โดยไม่มดี อกเบีย้ ภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั แจ้ง
จากกองทุนฯ
เหตุสุดวิสยั ตามวรรคหนึ่ง หมายถึง เหตุการณ์ หรือภัยพิบตั ทิ เ่ี กิดขึน้ หรือใกล้จะมาถึงและไม่สามารถ
ป้ องกันได้แม้ทงั ้ บุคคลผูท้ ต่ี อ้ งประสบหรือใกล้จะต้องประสบเหตุนนั ้ จะได้จดั การตามควรอันพึงคาดหมายได้
จากบุคคลนัน้ ในฐานะเช่นนัน้ เช่น เหตุภยั พิบตั ิ การกระทาของรัฐบาล สงคราม สงครามกลางเมือง
ความเป็ นปรปั กษ์ การประท้วง การจลาจล ความวุ่นวายทางการเมือง เหตุการณ์ความไม่สงบ การใช้
กาลังทางทหาร กบฎ การรัฐประหาร การล้มล้างอานาจ การคว่าบาตร การลอบวางเพลิงหรือระเบิด
การก่อวินาศกรรม การก่อการร้าย การระเบิด อัคคีภยั ภัยธรรมชาติ น้ าท่ว ม ไข้หวัด โรคติดต่อ อาทิ
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หรือโรคระบาดอื่น ๆ การหยุดชะงักหรือ
ความล่าช้าอันเนื่องมาจากขัน้ ตอนทางราชการซึง่ หน่ วยงานทีม่ อี านาจบังคับใช้เป็ นครัง้ คราว การขนส่ง
หยุดชะงักอันเนื่องจากเหตุสุดวิสยั การนัดหยุดงาน การปิ ดงานหรือการพิพาทแรงงาน กฎหมายหรือ
ค าสังของหน่
่
ว ยงานราชการ เป็ น ต้น รวมถึง เหตุ ก ารณ์ ท่ีคู่สญ
ั ญาคาดเห็น ว่า จะก่ อ ให้เ กิด ความไม่
ปลอดภัยแก่ผใู้ ช้บริการพืน้ ที่ หรือผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรม หรือผูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับการปฏิบตั งิ านตามสัญญา
8.12 กำรปกป้ องควำมเสียหำย
ผูร้ บั จ้าง/บริษทั ตกลงปกป้ องกองทุนฯ จากความเสียหายใด ๆ อันเกิดจากการปฏิบตั งิ านตามสัญญาของผู้
รับจ้าง/บริษัท หรือบุคลากรหรือบุคคลที่อยู่ในความรับผิดชอบของผู้รบั จ้าง/บริษัท หรือเกิดจากการ
เรียกร้องค่าเสียหายโดยบุคคลอื่น หรือเกิดจากการกระทาทีผ่ รู้ บั จ้าง/บริษทั ฝ่ าฝื นข้อตกลงข้อใดข้อหนึ่ง
ในสัญญานี้ หรือเกิดจากการทีบ่ ุคลากรหรือบุคคลทีอ่ ยู่ในความรับผิดชอบของผู้รบั จ้าง/บริษัทจงใจหรือ
ประมาทเลินเล่อทาให้กองทุนฯ เสียหาย
ในกรณีที่เ กิด ความเสีย หายใด ๆ ขึ้น กับ กองทุน ฯ จากการกระทาดังกล่าวในวรรคก่อน ผู้รบั จ้าง/
บริษัทตกลงชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึน้ ให้แก่ กองทุนฯ ซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่าย ค่าฤชาธรรมเนียม และค่า
ทนายความที่อาจเกิดขึ้นทัง้ หมดแต่ เพียงผู้เดียว โดยให้หน้ าที่และภาระผูกพันในการปกป้ องความ
เสียหายดังกล่าวข้างต้นมีผลใช้บงั คับต่อไปแม้ว่าสัญญาฉบับนี้สน้ิ สุดลง
8.13 กำรปฏิ บตั ิ ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ในการดาเนินการใด ๆ เกีย่ วกับข้อมูลส่วนบุคคลซึง่ อยู่ภายใต้หรือเกีย่ วข้องกับสัญญาฉบับนี้ ผูร้ บั จ้าง/
บริษัทตกลงที่จะปฏิบตั ิตามพระราชบัญญัติคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และกฎหมายลาดับ
รองทีเ่ กีย่ วข้อง และกฎหมายฉบับแก้ไขเพิม่ เติมในอนาคต (“กฎหมายว่าด้วยการคุม้ ครองข้อมู ลส่วน
บุคคล”) อย่างเคร่งครัด ซึ่ง รวมถึงการดาเนินการใด ๆ ที่จาเป็ น เพื่อ ให้เ จ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้
อ่า นและเข้า ใจรายละเอียดที่ระบุไว้ในคาประกาศเกี่ยวกับความเป็ นส่วนตัวของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์
(https://www.set.or.th/th/privacy-notice.html)
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ในกรณีทข่ี อบเขตการปฏิบตั ติ ามสัญญาฉบับนี้ เป็ นกรณีทค่ี ่สู ญ
ั ญาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่งมีหน้าทีท่ จ่ี ะต้องเก็บ
รวบรวม ใช้ เปิ ด เผย และ/หรือ โอนไปต่า งประเทศซึ่ง ข้อ มูล ส่ว นบุค คล (“ประมวลผลข้อ มูล ส่ว น
บุค คล”) ตามคาสั ่งของคู่ส ญ
ั ญาอีก ฝ่ ายหนึ่ง ในกรณีด งั กล่า วคู่ส ญ
ั ญาทัง้ สองฝ่ ายตกลงลงนามใน
สัญ ญาเกี่ย วกับการประมวลผลข้อ มูล ส่ว นบุค คล (Data Processing Agreement) ตามแบบและ
ภายในระยะเวลาที่กองทุนฯ กาหนด
9.

ข้อควรทรำบ
การเสนองานและ/หรือเข้าปฏิบตั งิ านตามทีก่ าหนดไว้ในข้อกาหนดและขอบเขตของงานฉบับนี้
9.1

เว้นแต่ขอ้ กาหนดและขอบเขตของงานฉบับนี้กาหนดไว้เป็ นอย่างอื่น กรณีผู้เสนองานกระทาการฝ่ าฝื น
เงื่อนไขการประกวดราคาทีก่ าหนดไว้ในข้อกาหนดและขอบเขตของงานฉบับนี้ และกองทุนฯ พิจารณา
แล้วเห็นว่า เป็ นการฝ่ าฝื นเงื่อนไขการประกวดราคาในสาระสาคัญ ผู้เสนองานตกลงรับผิดชอบชดใช้
ค่าเสียหายใด ๆ ทีเ่ กิดขึน้ ให้แก่กองทุนฯ และ/หรือยินยอมให้รบิ หลักประกันการเสนอราคาของผูเ้ สนองาน
รายนัน้ (ถ้ามี) ได้ทนั ที

9.2

ผูเ้ สนองานยอมรับและตกลงที่จะปฏิบตั ิตามกฎ ระเบียบ ข้อพึงปฏิบตั ิ และนโยบายใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับ การปฏิบตั ิงาน รวมถึงเงื่อนไขในการรักษาความลับ ตามที่กองทุนฯ และ/หรือตลาดหลักทรัพ ย์
กาหนด รวมทัง้ จะต้องปฏิบตั ติ ามกฎหมายและข้อกาหนดอื่นใดทีเ่ กีย่ วข้องกับการปฏิบตั งิ าน โดยเฉพาะที่
เกี่ย วกับ ความปลอดภัย อาชีว อนามัย และสภาพแวดล้อ มในการทางาน และความปลอดภัย ด้า น
เทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสานั ก งาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

9.3

กรณีทต่ี อ้ งดาเนินการในงานทีเ่ กีย่ วกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) ผู้เสนองานต้องยินยอมให้กองทุนฯ ผู้ท่ไี ด้รบั มอบหมายจากกองทุนฯ และหน่ วยงานที่กากับดูแล
กองทุ น ฯ ตามกฎหมาย ตรวจสอบเอกสารหลัก ฐานที่เ กี่ย วข้อ งและสามารถเข้า ตรวจสอบ
การปฏิบตั งิ านของผูเ้ สนองานได้
(2) ผู้เสนองานต้องมีมาตรการควบคุมการรักษาความมันคงปลอดภั
่
ยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
รวมถึงในกรณีท่มี ีการมอบหมายการปฏิบตั ิงานต่ อให้กบั บุคคลอื่น (sub-contracting to another
supplier)

9.4

ผูเ้ สนองานยอมรับและตกลงทีจ่ ะปฏิบตั ติ ามกระบวนการควบคุมในด้านการรักษาความมันคงปลอดภั
่
ย
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกองทุนฯ และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ และตามทีร่ ะบุไว้ในข้อ 9.2 และ 9.3
ในส่วนข้อทีเ่ กีย่ วกับโครงการฯ รวมถึงการอนุญาตให้กองทุนฯ ตลาดหลักทรัพย์ ผูท้ ไ่ี ด้รบั มอบหมายจาก
กองทุนฯ และหน่ วยงานที่ทาหน้ าที่กากับดูแลกองทุนฯ ตามกฎหมาย เข้าตรวจสอบการดาเนินงาน
เพื่อให้เป็ นไปตามประกาศหรือหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ประกาศแนวปฏิบตั ิท่ี นป.3/2559
เรื่อง แนวปฏิบตั ใิ นการจัดให้มรี ะบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์

9.5

ผูเ้ สนองานรับทราบว่าในการปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลนัน้ ผูเ้ สนองานได้
ดาเนิน การใด ๆ ที่จาเป็ น เพื่อ ให้เ จ้า ของข้อ มูลส่วนบุค คลได้อ่า นและเข้าใจรายละเอียดที่ร ะบุไว้ใน
คาประกาศเกี่ย วกับความเป็ น ส่ว นตัวของกลุ่ม ตลาดหลัก ทรัพย์ (https://www.set.or.th/th/privacynotice.html) อย่า งครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว นอกจากนี้ หากกฎหมายว่าด้วยการคุม้ ครองข้อ มูลส่วน
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บุค คลกาหนดให้ก ารเก็บ รวบรวม ใช้ หรือ เปิ ด เผยข้อ มูลส่ว นบุค คลใดต้อ งได้รบั ความยิน ยอมจาก
เจ้า ของข้อ มูลส่ว นบุค คล ผู ้เ สนองานได้ดาเนิน การให้เ จ้า ของข้อ มูล ส่ว นบุค คลให้ค วามยิน ยอมแก่
กองทุ น ฯ ในการเก็บ รวบรวม ใช้ เปิ ด เผยข้อ มูล ส่ว นบุ ค คลดั ง กล่ า ว เพื่อ วัต ถุ ป ระสงค์เ กี่ย วกับ
การปฏิบตั ติ ามข้อกาหนดและขอบเขตของงานฉบับนี้แล้ว
10.

กำหนดกำรและสถำนที่ติดต่อขอทรำบข้อมูลเพิ่ มเติ ม
รายละเอียดกาหนดการสาหรับการประกวดราคาตามข้อกาหนดและขอบเขตของงานฉบับนี้ มีรายละเอียดตาม
ตารางด้านล่างนี้
การยื่นเอกสารข้อเสนองานทัง้ หมด สามารถติดต่อได้ท่ี
คุณสุณิชญา กอแก้ว
ฝ่ ายบริหารทรัพยากรบุคคล
ชัน้ 17 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-009-9705 โทรสาร อีเมล HumanResourcesManagementDepartment@set.or.th
ลำดับ
รำยละเอียด
1 ประกาศเชิญชวน
2 ชีแ้ จงข้อกาหนดงาน (ผ่าน MS Teams)
5
6
7
8

สอบถามข้อมูลเพิม่ เติมเป็ นลายลักษณ์อกั ษร (อีเมล)
กาหนดตอบคาถามเป็ นลายลักษณ์อกั ษร (อีเมล)
ยื่นข้อเสนองาน (อีเมล)
ประกาศผลการคัดเลือกบริษทั จัดการกองทุนฯ เบือ้ งต้น
[ผ่านการคัดเลือกรอบแรก] (อีเมล)
สัมภาษณ์บริษทั จัดการกองทุนฯ เฉพาะทีผ่ ่านการคัดเลือก
เบือ้ งต้น [ผ่านการคัดเลือกรอบแรก] (ผ่าน MS Teams)
ประกาศผลการคัดเลือกผูจ้ ดั การกองทุน
เริม่ ปฏิบตั งิ านตามสัญญา

9
10
11

กำหนดกำร
3 กันยายน 2564
10 กันยายน 2564
(เวลา 9.00 น.)
13 – 15 กันยายน 2564
16 กันยายน 2564
23 กันยายน 2564
11 ตุลาคม 2564
14 ตุลาคม 2564
(เวลาจะแจ้งให้ทราบอีกครัง้ )
ภายในเดือนตุลาคม 2564
1 มกราคม 2565

หมายเหตุ
ก.
ข.

กาหนดการข้างต้นอาจมีการเปลีย่ นแปลงตามความเหมาะสม ทัง้ นี้ กองทุนฯ จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเป็ น
ลายลักษณ์อกั ษร
หากผูเ้ สนองานรายใดไม่ย่นื ข้อเสนองานตามวันและเวลาที่กาหนดดังกล่าว กองทุนฯ จะไม่รบั ข้อเสนอ
งานของผูเ้ สนองานรายนัน้ ไว้พจิ ารณา ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทัง้ สิน้

[Version September, 2020]

หน้า 16 จาก 31

11.

เอกสำรแนบท้ำย
เอกสารแนบท้ายข้อกาหนดและขอบเขตของงานดังต่อไปนี้ให้ถอื เป็ นส่วนหนึ่งของข้อกาหนดและขอบเขตของ
งานฉบับนี้
เอกสารแนบท้ายหมายเลข 1:
เอกสารแนบท้ายหมายเลข 2:
เอกสารแนบท้ายหมายเลข 3:
เอกสารแนบท้ายหมายเลข 4:
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รายละเอียดขอบเขตของงาน
หนังสือรับรองคุณสมบัตขิ องผูเ้ สนองาน
แบบใบเสนอราคา
แบบฟอร์มข้อมูลประกอบการพิจารณา
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รำยละเอียดขอบเขตของงำน
สำหรับ
โครงกำรจัดจ้ำงบริษทั บริหำรจัดกำรกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ของ
กองทุนสำรองเลีย้ งชีพพนักงำนตลำดหลักทรัพย์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
1. สถำนะกองทุนฯ ในปัจจุบนั
สถานภาพของกองทุนฯ ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2564 มีรายละเอียดดังนี้
จานวนสมาชิก
จานวนเงินในกองทุน
จานวนเงินทีส่ ง่ เข้ากองทุนประจาแต่ละเดือน

763
2,783.70
18.41

คน
ล้านบาท
ล้านบาท

ปั จ จุ บ ัน กองทุ นฯ เป็ น Employee’s Choice รูป แบบ Master Fund บริห ารโดย 1 บริษัท จัด การ และประกอบด้วย
นโยบายการลงทุน 9 นโยบาย
โดยแบ่งออกเป็ น 2 รูปแบบการลงทุน
1. แบบแผนการลงทุน จานวน 5 แผน
2. แบบ Freehand ประกอบด้วยทางเลือก 9 นโยบาย
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. รูปแบบแผนการลงทุน
แผน
รายละเอียด
แผนที่ 1 นโยบายตราสารหนี้ไทย 100%
แผนที่ 2 นโยบายตราสารหนี้ไทย 90 : ตราสารทุนไทย 10
แผนที่ 3 นโยบายตราสารหนี้ไทย 80 : ตราสารทุนไทย 20
แผนที่ 4 นโยบายตราสารหนี้ไทย 70 : ตราสารทุนไทย 30
แผนที่ 5 นโยบายตราสารหนี้ไทย 60 : ตราสารทุนไทย 40
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2. รูปแบบ Free hand สมาชิกสามารถเลือกผสมสัดส่วนการลงทุนได้เอง โดยเลือกจาก 9 นโยบายนี้
ลักษณะกำรลงทุน
นโยบำยกำรลงทุน
นโยบายตราสารหนี้ไทย
นโยบายตราสารทุนไทย
นโยบายตราสารทุนต่างประเทศ (Global Equity)
โดยปิ ดความเสีย่ งอัตราแลกเปลีย่ น (Hedged FX Policy)
นโยบายตราสารทุนต่างประเทศ (Global Equity)
สมาชิกสามารถเลือกนโยบายการลงทุนและ
โดยไม่ปิดความเสีย่ งอัตราแลกเปลีย่ น (Un-Hedged FX Policy)
กาหนดสัดส่วนการลงทุนได้โดยอิสระ
Global Fixed Income
Global Property Equity
China Equity
Global Innovation Equity
Asia Equity
2. ขอบเขตของงำน
กองทุนฯ กาหนดให้มกี ารคัดเลือกบริษัทที่จะมาทาหน้าที่บริหารจัดการเงินกองทุนสารองเลี้ยงชีพ โดยกาหนด
ขอบเขตและหน้าทีค่ วามรับผิดชอบไว้ดงั นี้
2.1. บริหารจัดการเงินกองทุนสารองเลีย้ งชีพให้ได้รบั ผลตอบแทนสูงสุดภายใต้ กรอบการลงทุน และดัชนีเทียบ
วัดการลงทุนทีก่ องทุนฯ กาหนด ทัง้ นี้ การบริหารจัดการดังกล่าวต้องเป็ นไปตามข้อ กาหนดของกองทุนฯ
และกฎหมายที่เ กี่ย วข้อ ง รวมทัง้ ต้อ งเป็ น ไปตามประกาศคณะกรรมการก ากับ หลัก ทรัพ ย์แ ละตลาด
หลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
2.2. ประเภทสินทรัพย์ (Asset Class) ทีล่ งทุนได้และดัชนีเทียบวัดการลงทุน (Benchmark)
ประเภทสิ นทรัพย์
ดัชนี เทียบวัดกำรลงทุน
1. ตราสารหนี้
ดั ช นี ผ ส ม ร ะ ห ว่ า ง MTM Government Bond Index
Group 1 (1< TTM <=3) และ MTM Corporate Bond
Index (A-up) Group 1 (1< TTM <=3) ในสัดส่วน 60:40
2. ตราสารทุนไทย (รวมกองทุนอสังหาริมทรัพย์ SET 50 Total Return Index
REITs และกองทุนโครงสร้างพืน้ ฐาน)
3. ตราสารทุ น โลก แบบปิ ด ความเสี่ย งอัต รา MSCI All Country World Total Return Index ( MSCI
แลกเปลี่ ย นและไม่ ปิ ดความเสี่ ย งอั ต รา ACWI) : Fully Hedged to THB & Unhedged to THB)
แลกเปลีย่ น
4. ตราสารทางเลือกอื่นๆ (โปรดเสนอ)
โปรดเสนอ
2.3. จัดให้มแี ผนลงทุนหลัก (Default) และทางเลือกการลงทุน (Employee’s Choice) ที่เหมาะสมกับสมาชิก
กองทุนฯ ดังนี้
(1) สมาชิกสามารถเปลีย่ นทางเลือกการลงทุนได้อย่างน้อยปี ละ .......... ครัง้ (โปรดเสนอ)
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2.4.
2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.
2.10.

2.11.

2.12.
2.13.
2.14.

(2) สมาชิกสามารถเปลีย่ นเปอร์เซนต์การหักเงินสะสมส่วนของสมาชิก (พนักงาน) ได้อย่างน้อยปี ละ.......
ครัง้ (โปรดเสนอ)
(3) สมาชิกสามารถคงเงินหรือรับเงินเป็ นงวดได้
จัดให้มผี จู้ ดั การกองทุนทีม่ คี ุณสมบัตติ ามประกาศ ก.ล.ต. ในการจัดการกองทุนฯ
คานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ (NAV) และผลประโยชน์ของกองทุนสารองเลีย้ งชีพให้เป็ นไปตามกฎหมายและ
ประกาศ ก.ล.ต. รวมทัง้ รับรองความถูกต้องของ NAV และผลประโยชน์ โดยผู้รบั รองที่ขน้ึ ทะเบียนกับ
สานักงาน ก.ล.ต. และคานวณดัชนีวดั ผลตอบแทนการลงทุน (Benchmark)
จัดเก็บเอกสารและจัดทารายงานต่างๆ ตามประกาศ ก.ล.ต. และตามทีก่ องทุนฯ กาหนด อาทิเช่น รายงาน
การซือ้ ขายหลักทรัพย์ทุกรายการ รายงานการบริหารกองทุนสารองเลีย้ งชีพ บัญชีแสดงฐานะการเงิน งบดุล
งบกาไรขาดทุน รายงานวิเคราะห์ผลการดาเนินงาน รายงานสภาวะเศรษฐกิจ สภาวะการลงทุน หรือ
เหตุการณ์ต่างๆ ทีม่ ผี ลกระทบต่อกองทุนสารองเลีย้ งชีพ หรือผลประโยชน์ทก่ี องทุนสารองเลีย้ งชีพจะได้รบั
เป็ นต้น ตลอดจนนาส่งและนาเสนอเอกสารและรายงานดังกล่าวต่อกองทุนฯ และผูท้ เ่ี กีย่ วข้อง
จัดให้มเี อกสารหรือบริการทีเ่ กีย่ วกับสมาชิก ดังนี้
(1) Member Statement ทัง้ เป็ นเอกสาร และ text file จัดทาเป็ นรายครึง่ ปี
(2) Monthly Contribution Report
(3) ประชุมร่วมกับคณะกรรมการกองทุนฯ เพื่อรายงานผลการดาเนินงานทุกไตรมาส
(4) รายงานผลการดาเนินงานให้แก่สมาชิกในการประชุมใหญ่สามัญสมาชิกประจาปี
จัดทาทะเบียนสมาชิกกองทุนและบัญชีกองทุนให้เป็ นไปตามข้อบังคับกองทุนฯ ตามกฎหมาย และตาม
ประกาศ สานักงาน ก.ล.ต. ตลอดจนจัดให้มผี สู้ อบบัญชีทข่ี น้ึ ทะเบียนกับสานักงาน ก.ล.ต.ซึง่ คณะกรรมการ
กองทุนฯ เห็นชอบ
จัดให้มผี รู้ บั ฝากทรัพย์สนิ ทีม่ คี ุณสมบัตติ ามประกาศ ก.ล.ต. และกองทุนฯ ให้ความเห็นชอบ
ให้คาปรึกษา ถ่ายทอดองค์ความรู้ ฝึ กอบรม แนะนา วางแผน และอานวยความสะดวกต่างๆ ทีเ่ กีย่ วเนื่อง
กับการบริหารกองทุนแก่กองทุนฯ และสมาชิกกองทุนฯ รวมถึงให้ความรูด้ า้ นการออมเพื่อการเกษียณอายุ
และ การ update สถานการณ์การลงทุนทีส่ าคัญ ต่อสมาชิกกองทุนฯ ตลอดระยะเวลาการจ้าง (โปรดเสนอ
แผนให้ความรู)้
ให้ความร่วมมือในการทาประชาสัมพันธ์ผลการดาเนินการของกองทุนสารองเลี้ยงชีพ รวมทัง้ มีการจัดทา
FAQ เพื่อให้พนักงานได้ศกึ ษาและทาความเข้าใจเบือ้ งต้น รวมทัง้ มีทมี งานหรือช่องทางช่วยตอบคาถามได้
เข้าใจและรวดเร็ว
รายงานต่อกองทุนฯ ทันที เมื่อมีความผิดปกติใดๆ ทีม่ ี หรือทีค่ าดว่าจะมีผลกระทบต่อกองทุนสารองเลีย้ ง
ชีพ หรือผลประโยชน์ทก่ี องทุนสารองเลีย้ งชีพควรได้รบั
งานและบริก ารอื่น ๆ ที่เ กี่ย วข้อ งกับ การจัด การกองทุ น ส ารองเลี้ย งชีพ ตามที่บ ริษัท จัด การกองทุ น
เห็นสมควร และ/หรือ ตามทีก่ องทุนฯ ร้องขอ
มีบุคลากรและทีมสนับสนุนเพื่อประสานงานให้บริการและแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

3. ควำมรับผิดชอบของบริษทั
บริษทั มีความรับผิดชอบ ดังนี้
3.1. ต้องรับผิดชอบต่อความสูญหายหรือเสียหายใดๆ ที่เกิดจากการบริหารจัดการเงินกองทุนสารองเลีย้ งชีพ
อันเนื่องมาจากความไม่สจุ ริต ความบกพร่อง และ/หรือความประมาทเลินเล่อของบริษทั และ/หรือ พนักงาน
ลูกจ้าง ตัวแทน และ/หรือผูท้ ร่ี บั ทางานให้แก่บริษทั

[Version September, 2020]

หน้า 20 จาก 31

3.2. ต้องจัดให้มกี ารประกันความรับผิด (Indemnity Insurance) ในวงเงินทีเ่ หมาะสม เพื่อคุม้ ครองความรับผิด
จากการประกอบวิชาชีพ หรือความเสียหายอันเกิดจากการทีบ่ ริษทั หรือพนักงาน หรือลูกจ้าง หรือตัวแทน
ของบริษทั หรือผู้ทร่ี บั ทางานให้แก่บริษทั ประพฤติมชิ อบ ฉ้อฉล ไม่สุจริต และ/หรือประมาทเลินเล่ออย่าง
ร้ายแรงตลอดอายุสญ
ั ญาจ้าง
3.3. ต้อ งรับ ผิด ชอบในการที่บริษัทกระท าการ หรือ มีคาสังใดๆ
่
ที่สงให้
ั ่ ผู้จดั การกองทุน และ/หรือผู้รบั ฝาก
ทรัพย์สนิ ดาเนินการเกีย่ วกับทรัพย์สนิ หรือหลักทรัพย์ของกองทุนสารองเลีย้ งชีพ
3.4. ต้องปฏิบตั ิตามข้อบังคับ กองทุนฯ และข้อกาหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ทัง้ ที่มอี ยู่ในปั จจุบนั รวมทัง้ ที่จะได้มี
แก้ไข เปลีย่ นแปลง หรือเพิม่ เติมในอนาคต โดยไม่ขดั ต่อกฎหมาย ประกาศ ก.ล.ต. ประกาศอื่นใดของทาง
ราชการ ตลอดจนนโยบายและมติของคณะกรรมการกองทุน
3.5. ต้องไม่เปลีย่ นแปลงผูจ้ ดั การกองทุนสารองเลี้ยงชีพทีบ่ ริษทั ได้เสนอมา ในกรณีท่มี คี วามจาเป็ นต้องมีการ
เปลีย่ นแปลงผูจ้ ดั การกองทุนสารองเลีย้ งชีพ บุคคลทีจ่ ะมาทาหน้าทีผ่ จู้ ดั การกองทุนสารองเลีย้ งชีพ ทดแทน
จะต้องมีประสบการณ์ และคุณสมบัตไิ ม่น้อยกว่าผูจ้ ดั การกองทุนสารองเลีย้ งชีพเดิม ทัง้ นี้ บริษทั จะต้องแจ้ง
ให้กองทุนฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนเสมอ
3.6. ต้องรับรองว่า พนักงาน ลูกจ้าง และตัวแทนของบริษัทจะไม่เปิ ดเผยข้อมูลใดๆ อันเกี่ยวกับกิจการของ
กองทุนฯ ต่อผูอ้ ่นื ทีไ่ ม่มสี ่วนเกีย่ วข้องต่อการปฏิบตั งิ านตามสัญญาจ้าง เว้นแต่ได้รบั อนุ ญาตล่วงหน้ าจาก
กองทุนฯ เป็ นลายลักษณ์อกั ษร
3.7. ต้องไม่กระทาการใดๆ ซึง่ จะทาให้ หรืออาจทาให้เป็ นผลเสีย หรือนาความเสื่อมเสียมาสู่กจิ การความหรือ
เชื่อถือของกองทุนฯ เว้นแต่เป็ นการใช้สทิ ธิโดยสุจริตของบริษทั หรือเป็ นการปฏิบตั ติ ามกฎหมาย กฎเกณฑ์
หรือคาสังใดๆ
่
ทีอ่ อกตามกฎหมายซึง่ ใช้บงั คับกับบริษทั ให้ตอ้ งกระทาการดังกล่าว
4. ระยะเวลำกำรปฏิ บตั ิ งำน
มีก าหนดระยะเวลาการปฏิบ ัติง าน 3 (สาม) ปี นับ แต่ ว ัน ที่สญ
ั ญาจ้างมีผ ลใช้บ ังคับ และให้ถือ ว่า มีก ารขยาย
ระยะเวลาของสัญญาจ้างออกไปอีกคราวละ 3 (สาม) ปี นับแต่วนั ทีค่ รบกาหนดระยะเวลาตามสัญญาจ้างในแต่ละคราว
ทัง้ นี้ หากบริษทั ไม่ประสงค์จะผูกพันตามสัญญาอีกต่อไป จะต้องแจ้งเป็ นลายลักษณ์อกั ษรให้กองทุนฯ ทราบล่วงหน้า
เป็ นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 60 (หกสิบ) วันก่อนวันครบกาหนดระยะเวลาของสัญญาจ้างในแต่ ละคราว และให้ถือว่ า
สัญญาจ้างสิน้ สุดลงในวันครบกาหนดระยะเวลาของสัญญาจ้างในแต่ละคราวนัน้
ทัง้ นี้ กองทุนฯ สงวนสิทธิทจ่ี ะบอกเลิกสัญญาจ้างก่อนครบกาหนดระยะเวลาจ้างได้ ในกรณีดงั ต่อไปนี้ และให้ถอื
ว่าสัญญาจ้างสิน้ สุดลงในวันที่กองทุนฯ ประสงค์จะให้ สญ
ั ญาจ้างสิน้ สุดลง เว้นแต่ขอ้ ความดังต่อไปนี้จะกาหนดไว้เป็ น
อย่างอื่น
(1) หากกองทุนฯ ประเมินแล้วเห็นว่า ผลการดาเนินงานของบริษทั ไม่ผ่านเกณฑ์ภายในทีก่ องทุนฯ กาหนด
(2) การจัดการกองทุนของบริษทั ไม่เป็ นไปตามเอกสารข้อกาหนดและขอบเขตของงานฉบับนี้ (TOR) หรือไม่
เป็ นไปตามข้อตกลงทีร่ ะบุไว้ในสัญญาจ้าง
(3) การจัดการกองทุนของบริษทั ทาให้เกิดหรืออาจจะทาให้เกิดความเสียหายอย่างใดอย่างหนึ่งแก่กองทุนฯ
(4) ไม่ว่ากรณีใดๆ กองทุนฯ มีความประสงค์ทจ่ี ะบอกเลิกสัญญาก่อนครบกาหนดระยะเวลาของสัญญาจ้าง โดย
กองทุนฯ จะแจ้งให้บริษัททราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 (สามสิบ) วันก่อนวันที่ประสงค์จะให้สญ
ั ญาจ้าง
สิน้ สุดลง และให้สญ
ั ญาจ้างสิน้ สุดลงภายหลังจากครบกาหนดระยะเวลาดังกล่าว
ทัง้ นี้ การทีก่ องทุนฯ ใช้สทิ ธิเลิกสัญญาจ้างเพราะเหตุขา้ งต้น บริษทั จะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากกองทุนฯ ไม่ได้

[Version September, 2020]

หน้า 21 จาก 31

5. ข้อมูลที่บริษทั ต้องนำเสนอ
5.1. ประวัติค วามเป็ น มาของบริษัท ทุ น จดทะเบีย น วงเงิน ประกัน ความเสีย หาย (Indemnity Insurance)
นโยบายหรือวิสยั ทัศน์ของบริษทั ปรัชญาการลงทุน โครงสร้างองค์กร รวมทัง้ ข้อมูลการเปลีย่ นแปลงบริษทั
หรือโครงสร้างองค์กรทีส่ าคัญ และผลงานทีส่ าคัญ (ถ้ามี)
5.2. ฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของบริษัท พร้อมทัง้ ขนาดเงินลงทุนที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการ
ย้อนหลังตัง้ แต่ปี 2559 ตามแบบฟอร์มในเอกสารแนบท้ายหมายเลข 4
5.3. ประวัติการศึกษา ประสบการณ์ทางาน (ประสบการณ์ในบริษทั และในอุตสาหกรรม) และใบอนุ ญาต เช่น
CFA/ CISA/ CIA/ CPA/ Single License/FRM เป็ นต้น ของ
(1) คณะผูบ้ ริหาร เช่น CEO และ CIO เป็ นต้น
(2) ทีมผูจ้ ดั การกองทุนสารองเลีย้ งชีพ
(3) ผูจ้ ดั การกองทุนหลักและสารองทีจ่ ะมอบหมายให้บริหารพอร์ตของกองทุนฯ
(4) เจ้า หน้ า ที่ฝ่ ายอื่น ที่ม อบหมายให้ดูแ ลพอร์ต ของกองทุ น ฯ เช่ น Relationship Manager /Account
Manager หน่วยงานทะเบียนสมาชิก เป็ นต้น
(5) ทีมงานทีเ่ กีย่ วข้องกับการบริหารกองทุนสารองเลีย้ งชีพ เช่น Risk Management และ Operation
ทัง้ นี้ ในส่วน (2) (3) (4) โปรดระบุจานวนกองทุนหรือลูกค้าทีไ่ ด้รบั มอบหมายให้ดแู ลของแต่ละคน
5.4. Turnover ของบุคลากรในระดับต่างๆ ตามแบบฟอร์มในเอกสารแนบท้ายหมายเลข 4 พร้อมทัง้ นโยบายการ
รักษาบุคลากร
5.5. ผลการดาเนินงานในอดีตของกองทุนสารองเลีย้ งชีพทีม่ นี โยบายการลงทุน
(1) ลงทุนในตราสารหนี้ : ตราสารทุน ในสัดส่วน 80:20
(2) ลงทุนในตราสารหนี้ : สินทรัพย์เสีย่ ง (เช่น ตราสารทุน กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์) ในสัดส่วน 60:40
ตามแบบฟอร์มในเอกสารแนบท้ายหมายเลข 4
5.6. โครงสร้าง ขัน้ ตอน กระบวนการ การตัดสินใจการลงทุนจากระดับนโยบายสู่ระดับปฏิบตั ิการ ระบบงาน
ต่ า งๆ ที่เ กี่ย วข้อ งกับ การบริห ารจัด การกองทุ น ทัง้ หมด ระบบป้ อ งกัน ความเสีย หายที่อ าจเกิด ขึ้น ต่ อ
ทรัพย์สนิ ของกองทุน การควบคุมการลงทุน และการบริหารความเสีย่ งการลงทุน
5.7. กลยุทธ์การลงทุนทีค่ าดว่าจะใช้กบั การบริหารกองทุนสารองเลีย้ งชีพนี้ ดังนี้
(1) การทา Asset Allocation ทัง้ Strategic Asset Allocation และ Tactical Asset Allocation
(2) กลยุทธ์การลงทุนในตราสารทุนในประเทศและต่างประเทศ
(3) กลยุทธ์การลงทุนในตราสารหนี้
(4) กลยุทธ์การลงทุนในสินทรัพย์ทางเลือกประเภทอื่น (Alternative Investment) (ถ้ามี) รวมทัง้ การเก็บ
ค่าธรรมเนียมในกรณีลงทุนผ่านกองทุนรวม
ทัง้ นี้ ให้อธิบายปั จจัยและขัน้ ตอนที่ใช้ในการตัดสินใจ กลยุทธ์การลงทุนที่จะนามาใช้ กรอบการลงทุนที่
เหมาะสม แนวทางการทา Portfolio Rebalancing รวมถึงกรอบการบริหารความเสีย่ งทัง้ ในระดับพอร์ตรวม
และระดับ Asset Class
5.8. นาเสนอตัวอย่างรายงานที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนและรายงานทางบัญชี เช่น รายงานผลการบริหารเงิน
ลงทุนและการบริหารความเสีย่ ง (Performance & Risk Report) รายงาน NAV และงบการเงินทีจ่ ะนาเสนอ
ต่อคณะกรรมการกองทุนรายเดือน (เป็ นเอกสาร) และรายไตรมาส (เป็ น Presentation) เป็ นต้น
5.9. กระบวนการดาเนินการเมื่อเกิดรายการทีไ่ ม่เป็ นไปตามกฎระเบียบ หรือแผนการลงทุน
5.10. กระบวนการดาเนินงานทีเ่ กีย่ วกับงานสมาชิก ได้แก่
(1) เงื่อนไขการเปลีย่ น Employee’s Choice เช่น ความถีใ่ นการเปลีย่ น การแจ้งล่วงหน้า ค่าใช้จ่าย เป็ นต้น
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(2) เงื่อนไขการเปลีย่ นเปอร์เซ็นต์หกั สะสมส่วนของพนักงาน เช่น ความถี่ การแจ้งล่วงหน้า ค่าใช้จ่าย
(3) เงื่อนไขการคงเงินในกองทุน หรือการรับเงินเป็ นงวด พร้อมทัง้ ค่าใช้จ่าย
5.11. รูปแบบของ Employee’s Choice ทีค่ าดว่าจะนามาใช้กบั กองทุน (สามารถแตกต่างจากวิธกี ารในปั จจุบนั )
พร้อมทัง้ อธิบาย ระบบงาน และแนวทางหรือขัน้ ตอนในการเลือกและการปรับพอร์ตให้เป็ นไปตามทีส่ มาชิก
เลือก ทัง้ ระดับสมาชิก (Member Account) และการปรับพอร์ตในระดับกองทุน (Total Provident Fund)
5.12. ในกรณีทบ่ี ริษทั สามารถจัดแผนลงทุนในลักษณะปรับลดสัดส่วนสินทรัพย์เสีย่ งตามอายุสมาชิก หรือ Life
Path ได้ ขอให้อ ธิบ ายรู ป แบบ Life Path ที่ค าดว่ า จะน ามาใช้ก ับ กองทุ น ระบบงาน และขัน้ ตอนการ
ดาเนินงาน
5.13. ตัวอย่างรายงานทีเ่ กีย่ วข้องกับสมาชิก ได้แก่
(1) รายงานการนาส่งเงินสะสมและสมทบ Text File ตามรูปแบบทีก่ องทุนฯ กาหนด
(2) รายงานแจ้งการสิน้ สุดสมาชิกภาพ / เอกสารการคงเงิน
(3) รายงานแจ้งการรับโอนย้ายกองทุน (พนักงานใหม่)
(4) รายงานแจ้งการโอนย้ายข้ามบริษทั (SET และบริษทั ย่อย)
(5) รายงานส่ ว นของสมาชิ ก ในกองทุ น ส ารองเลี้ ย งชี พ ( Individual Statement of Provident Fund
Account)
5.14. รายชื่อผูร้ บั ฝากทรัพย์สนิ 3 ราย ทีเ่ สนอให้กองทุนฯ พิจารณาใช้เป็ นผูร้ บั ฝากทรัพย์สนิ ของกองทุนสารอง
เลี้ยงชีพนี้ ทัง้ นี้ ให้เสนอผู้รบั ฝากทรัพย์สนิ อย่างน้อย 2 ราย ที่มีอนั ดับความน่ าเชื่อไม่ต่ ากว่า AA- โดย
พิจารณาจากอันดับความน่ าเชื่อถือระยะยาว (Long Term) ในรูป National Rating ของสถาบันจัดอันดับ
ความน่ าเชื่อถือทีไ่ ด้รบั ความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. หรือสถาบันจัดอันดับความน่ าเชื่อถือของต่างประเทศซึง่
เป็ นทีย่ อมรับจาก ก.ล.ต. โดยใช้อนั ดับความน่าเชื่อถือทีต่ ่าสุดเป็ นเกณฑ์
5.15. นโยบายหรือบริการด้านอิเล็กทรอนิกส์ (E-Policy / E-Service) ที่เกี่ยวกับการบริหารเงินและการบริการ
สมาชิก
5.16. มาตรการป้ องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest Policy) มาตรการล่วงรูข้ อ้ มูลภายใน
มาตรการควบคุมภายในเพื่อ Check & Balance นโยบายด้านการกากับกิจการทีด่ ี (Good Governance)
และนโยบายด้านการต่อต้านการทุจริตคอรัปชัน่
5.17. ผลการตรวจสอบของ สานักงาน ก.ล.ต. ตัง้ แต่ปี 2559 ถึงปั จจุบนั โดยให้ระบุเหตุการณ์ (ถ้ามี) และแนวทาง
แก้ไขทีไ่ ด้ดาเนินการไปแล้ว
5.18. หน่วยงาน เครือข่าย แหล่งข้อมูล ทีส่ นับสนุนข้อมูลเพื่อการตัดสินใจลงทุนทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ
5.19. บริการอื่นๆ ที่เป็ นประโยชน์กบั กองทุนฯ เช่ น แผนการให้ความรู้ ฝึ กอบรม ให้กบั กรรมการหรือบุคลากร
ของกองทุนฯ เป็ นต้น (เสนอแผนการอบรมทัง้ ปี )
5.20. ตัวอย่างรายชื่อนิตบิ ุคคลทีบ่ ริษทั จัดการลงทุนทาการบริหารกองทุนสารองเลีย้ งชีพในปั จจุบนั
6. เงื่อนไขพิ เศษ
นอกจากเงื่อนไขของสัญญาทีร่ ะบุไว้ในข้อ 8 ของเอกสารข้อกาหนดและขอบเขตของงานฉบับนี้ (TOR) บริษทั ที่
ได้รบั การคัดเลือกเป็ นผูบ้ ริหารจัดการกองทุนสารองเลีย้ งชีพ จะต้องปฏิบตั หน้าทีภ่ ายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้ดว้ ย
6.1. ในกรณีท่คี วามเห็นของ บริษัทกับกองทุนฯ ไม่ตรงกันในเรื่องที่เกีย่ วกับนโยบายหรือกรอบการลงทุน ให้
บริษัทปฏิบตั ิตามความเห็นของกองทุ นฯ ซึ่ง อยู่ใ ต้ขอบเขตของวัตถุ ประสงค์ของสัญญาและเป็ นไปตาม
กฎหมายอื่นทีเ่ กีย่ วข้อง
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6.2. ในเรื่องเกีย่ วกับการโอนงานและการโอนสิทธิเรียกร้อง
6.2.1 บริษัทจะต้องไม่โอนหน้าที่ หรือไม่เอางานทัง้ หมดหรือส่วนใดส่วนหนึ่งในสัญญาจ้างไปจ้างช่วง
มอบหมาย หรือโอนให้ผอู้ ่นื เป็ นผูท้ า เว้นแต่จะได้รบั อนุ ญาตเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากกองทุนฯ
ก่อน ทัง้ นี้ การอนุ ญาตดังกล่าวไม่เป็ นเหตุให้บริษทั หลุดพ้นจากความรับผิดหรือพันธะหน้าทีต่ าม
สัญญาจ้าง และบริษทั ยังคงต้องรับผิดในความผิดและประมาทเลินเล่อของผูร้ บั จ้างช่วงหรือของ
ตัวแทนหรือลูกจ้างช่วงนัน้ ทุกประการ
6.2.2

บริษทั จะต้องไม่โอนสิทธิเรียกร้องในบรรดาหนี้ทก่ี องทุนฯ จะต้องชาระให้แก่บริษทั ตามสัญญาจ้าง
ให้แก่บุคคลอื่น

7. เงื่อนไขและหลักเกณฑ์กำรพิ จำรณำ
นอกเหนือจากรายละเอียดที่ระบุไว้เอกสารข้อเสนอและขอบเขตของงาน กองทุนฯ จะพิจารณาคัดเลือกบริษทั ผู้
เสนองาน โดยแบ่งเป็ น 2 ขัน้ ตอน ดังนี้
7.1. การคัดเลือกเบือ้ งต้น ผูเ้ สนองานต้องผ่านการพิจารณาดังต่อไปนี้
7.1.1 การตรวจสอบคุณสมบัตขิ องผูเ้ สนองาน
7.1.2 การพิจารณาข้อเสนองานด้านเทคนิค จากเอกสารทีไ่ ด้รบั จากผูเ้ สนองาน
7.1.3 การพิจารณาข้อเสนออื่นๆ ทีเ่ ป็ นประโยชน์ต่อกองทุนฯ
ทัง้ นี้ กองทุนฯ จะแจ้งผูเ้ สนองานทีผ่ ่านการคัดเลือกเบือ้ งต้น ให้มานาเสนอข้อมูลต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการ
กองทุนฯ ตามวันและเวลาทีก่ าหนด ซึง่ จะแจ้งให้ทราบต่อไป
7.2. การคัดเลือกโดยคณะกรรมการกองทุนฯ
ผูเ้ สนองานทีผ่ ่านการพิจารณาคัดเลือกเบือ้ งต้น จะได้รบั การติดต่อจากกองทุนฯ เพื่อให้มานาเสนอข้อมูลต่อ
คณะกรรมการกองทุนฯ ต่อไป
อนึ่ง กองทุนฯ สงวนสิทธิในการพิ
จารณาคัดเลือกและรับบริการอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างตามทีผ่ ู้
์
เสนองานเสนอ รวมทัง้ อาจเลือกรับบริการจากผูเ้ สนองานเพียงรายเดียวหรือหลายรายรวมกันก็ได้ ทัง้ นี้
ตามทีก่ องทุนฯ เห็นสมควร
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เอกสำรแนบท้ำยหมำยเลข 2
หนังสือรับรองคุณสมบัติของผูเ้ สนองำน
เรียน

กองทุนสารองเลีย้ งชีพพนักงานตลาดหลักทรัพย์ ซึง่ จดทะเบียนแล้ว

ข้า พเจ้า (ชื่อ นิ ติบุ คคล) ______________________________ โดย ___________________________________
และ ___________________________________ กรรมการผูม้ อี านาจ หรือผูร้ บั มอบอานาจ (ตามหลักฐานแนบท้าย
หนังสือนี้) สานักงานเลขที่ _________ ถนน _____________________ แขวง/ตาบล ______________________
เขต/อ าเภอ___________________จั ง หวั ด ___________________โทรศั พ ท์ ___________________โทรสาร
___________________
ได้พจิ ารณาเงื่อนไขต่าง ๆ ในเอกสารข้อกาหนดและขอบเขตของงาน (Term of Reference) โครงการจัดจ้างบริหาร
จัดการกองทุนสารองเลีย้ งชีพ (“ข้อกำหนดกำรเสนองำน”) โดยตลอดแล้ว และยอมรับเงื่อนไขนัน้ รวมทัง้ รับรองว่า
ข้าพเจ้าเป็ นผูค้ ุณสมบัตคิ รบถ้วนตามทีก่ าหนดในข้อกาหนดการเสนองาน
1. ข้า พเจ้า ขอยื่น เสนอราคา สาหรับ งานตามข้อก าหนดการเสนองาน เป็ น จ านวนเงิน (ไม่ ร วมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายละเอียดปรากฏตามแบบใบเสนอราคา และเอกสารแนบท้ายนี้
2. ข้าพเจ้าตกลงยืนราคาตามข้อเสนองานนี้ เป็ นเวลา 90 (เก้าสิบ) วันนับแต่วนั ทีก่ ารประกวดราคาแล้วเสร็จหรือการ
ประกวดราคาสิน้ สุดลงไม่ว่าด้วยกรณีใดๆ
3. กรณีท่ขี า้ พเจ้าได้รบั การพิจารณาให้เป็ นผู้ เสนองานที่ได้รบั การคัดเลือก และได้รบั แจ้งจากกองทุนฯ ให้เข้าทา
สัญญา หรือเข้ารับทราบและทาความตกลงเกีย่ วกับงาน การปฏิบตั ติ ามสัญญา และ/หรือทาเอกสารอื่นใดแล้ว ข้าพเจ้า
ขอรับรองว่าจะดาเนินการทาสัญญาและ/หรือทาความตกลงในเรื่องดังกล่าวตามรูปแบบทีก่ องทุนฯ กาหนดภายใน 30
(สามสิบ) วัน นับจากวันทีไ่ ด้รบั แจ้ง รวมทัง้ ตกลงจะปฏิบตั ติ ามรายละเอียดและเงื่อนไขทีร่ ะบุไว้ในข้อกาหนดการเสนอ
งานทุกประการ ตลอดจนปฏิบตั ติ ามรายละเอียดข้อตกลงเกีย่ วกับการปฏิบตั งิ านทีจ่ ะได้ตกลงร่วมกับกองทุนฯ
4. ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อเสนองานนี้เป็ นข้อเสนองานทีโ่ ปร่งใส ปราศจากการทุจริตคอร์รปั ชัน่ การฉ้อฉล และการ
สมรูร้ ่วมคิดกัน โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคล หรือนิตบิ ุคคลอื่น ไม่ว่าบุคคลดังกล่าวจะได้ย่นื หรือไม่ได้ย่นื ข้อเสนอ
งานในคราวเดียวกันนี้กต็ าม
5. ข้าพเจ้ารับรองว่าบุคคลทีเ่ ป็ นกรรมการ หรือผูบ้ ริหาร หรือผูม้ อี านาจในการจัดการ ในกิจการของข้าพเจ้า ไม่มสี ว่ น
ได้เสียในนิตบิ ุคคลซึง่ เป็ นผูเ้ สนองานรายอื่น
6. ข้าพเจ้ารับรองว่าไม่มีบุคคลที่เป็ นกรรมการ หรือผู้บริหาร หรือผู้มอี านาจในการจัดการ ในกิจการของข้าพเจ้ามี
ประโยชน์ได้เสียเกีย่ วกับกิจการของตลาดหลักทรัพย์ เว้นแต่บุคคลดังกล่าวจะได้ชแ้ี จงรายละเอียดให้กองทุนฯ ทราบเป็ น
ลายลักษณ์อกั ษรมาพร้อมกันแล้ว และ (หากมี) ข้าพเจ้ารับรองว่าเอกสารชีแ้ จงรายละเอียดความสัมพันธ์และส่วนได้เสีย
ของบุคคลดังกล่าวกับกิจการของกองทุนฯและตลาดหลักทรัพย์ตามเอกสารแนบท้ายนี้เป็ นความจริงทุกประการ
ยื่นข้อเสนองาน มา ณ วันที่ ______ เดือน ____________ พ.ศ.______
ลงนาม _________________________________
(
)
ตาแหน่ง
ประทับตราบริษทั
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เอกสำรแนบท้ำยหมำยเลข 3
แบบใบเสนอรำคำ
เรียน

กองทุนสารองเลีย้ งชีพพนักงานตลาดหลักทรัพย์ ซึง่ จดทะเบียนแล้ว
ข้าพเจ้าขอเสนอราคาค่าบริการ ซึง่ รวมถึงพัสดุ อุปกรณ์ ประกอบการให้บริการ(ถ้ามี) ซึง่ กาหนดไว้ในเอกสาร
เชิญชวนฯ ดังต่อไปนี้
No.
1
2
3

รำยกำร

Unit Price

หมำยเหตุ

ค่าธรรมเนียมในการจัดการลงทุน (Management Fee)
ค่าธรรมเนียมในการรับฝากทรัพย์สนิ
ค่าธรรมเนียมบริการอื่นๆ (ถ้ามี) โปรดระบุ …..
รวมเงิ น

ซึง่ เป็ นราคาทีร่ วมค่าใช้จ่ายใดๆ ทัง้ หมดทีเ่ กีย่ วข้องกับการปฏิบตั งิ านแล้ว แต่ไม่รวมค่าอากรแสตมป์ ซึง่ ผูเ้ สนอ
งานตกลงเป็ นผูร้ บั ผิดชอบตามอัตราทีก่ ฎหมายกาหนด และภาษีมลู ค่าเพิม่
1. คาเสนอนี้จะยืนราคาอยู่เป็ น ระยะเวลา 90 (เก้าสิบ) วันนับแต่วนั ที่การประกวดราคาแล้วเสร็จหรือการประกวด
ราคาสิน้ สุดลงไม่ว่าด้วยกรณีใดๆ และกองทุนฯ อาจรับคาเสนอนี้ ณ เวลาใดก็ได้ก่อนทีจ่ ะครบกาหนดระยะเวลา
ดังกล่าว และ/หรือในระยะเวลาทีไ่ ด้ยดื ออกไปตามทีก่ องทุนฯ เห็นสมควรและได้แจ้งให้ผเู้ สนองานรับทราบแล้ว
2. ข้าพเจ้ารับทราบและตกลงว่า กองทุนฯ ไม่มคี วามผูกพันทีจ่ ะรับคาเสนอนี้ หรือใบเสนอราคาใดๆ รวมทัง้ ไม่ตอ้ ง
รับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใดๆ ในการจัดทาและยื่นข้อเสนองานนี้
3. ข้าพเจ้าได้ตรวจทานตัวเลข ตัวอักษร (ถ้ามี) และตรวจสอบเอกสารต่ างๆ ที่ได้ย่นื พร้อมใบเสนอราคานี้โดย
ละเอียดแล้ว และเข้าใจดีว่า กองทุนฯ ไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ในความไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนของรายละเอียด
ดังกล่าว
4. ข้อเสนองานนี้เป็ นข้อเสนองานทีโ่ ปร่งใส ปราศจากการทุจริตคอร์รปั ชัน่ การฉ้อฉล และการสมรูร้ ่วมคิดกัน โดยไม่
ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคล หรือนิติบุคคลอื่น ไม่ว่าบุคคลดังกล่าวจะได้ย่ืนหรือไม่ได้ย่ืน ข้อ เสนองานในคราว
เดียวกันนี้หรือไม่กต็ าม
หมายเหตุ ผูเ้ สนองานยังคงต้องยืน่ ใบเสนอราคา (Quotation) พร้อมรายละเอียดในรูปแบบของผูเ้ สนองานเองด้วย
เสนอ ณ วันที่

เดือน

พ.ศ.

ลงชื่อ
(

)

ตาแหน่ง
ประทับตรา (ถ้ามี – ให้ประทับตราทุกหน้า)
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เอกสำรแนบท้ำยหมำยเลข 4
Past Performance
(ใช้ขอ้ มูลของกองทุนสารองเลีย้ งชีพทีม่ ขี นาดใหญ่สุด 3 อันดับแรก ของแต่ละนโยบายลงทุนทีก่ าหนด)
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่มีนโยบำยลงทุนในตรำสำรหนี้ :ตรำสำรทุนไทย (หุ้นไทย) ในสัดส่วน 80:20 (โปรดแยก 2 กรณี คือ (1) ลงทุนในหุ้นไทยไม่เกิ น 20%
และ (2) ใช้ Benchmark หุ้นไทยที่ 20%)
Fund (Top 3 by AUM)

Unit: %

Y2016
AUM

Fund
Benchmark
portfolio

Y2017
Alpha

Fund
Benchmark
portfolio

Y2018
Alpha

Fund
Benchmark
portfolio

Fund 1
Fund 2
Fund 3

* โปรดระบุรายละเอียด Benchmark ทีใ่ ช้ของแต่ละกองทุน
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Y2019
Alpha

Fund
Benchmark
portfolio

Y2020
Alpha

Fund
Benchmark
portfolio

Alpha

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่ มีนโยบำยลงทุนในตรำสำรหนี้ :สิ นทรัพย์เสี่ ยง (ตรำสำรทุน กองทุนรวมอสังหำริ มทรัพย์ ฯลฯ) ในสัดส่วน 60:40 (โปรดแยก 2 กรณี คือ (1) ลงทุนในสิ นทรัพย์เสี่ยงไม่เกิ น 40%
และ (2) ใช้ Benchmark สิ นทรัพย์เสี่ยงที่ 20%
Fund (Top 3 by AUM)

Unit: %

Y2016
AUM

Fund
portfolio

Y2017
Benchmark Alpha

Fund
Benchmark
portfolio

Y2018
Alpha

Fund
Benchmark
portfolio

Fund 1
Fund 2
Fund 3
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Y2019
Alpha

Fund
Benchmark
portfolio

Y2020
Alpha

Fund
Benchmark
portfolio

Alpha

Financial status
ฐานะการเงิน

Y2016

Y2017

Y2018

Y2019

Unit : MB
Y2020

สินทรัพย์
หนี้สนิ
ส่วนของผูถ้ อื หุน้

ผลกำรดำเนิ นงำน

Y2016

Y2017

Y2018

Y2019

Unit : MB
Y2020

AUM

Y2016

Y2017

Y2018

Y2019

Y2020

รายได้รวม
รายจ่าย
กาไรสุทธิ
ROE

Total AUM
Private fund
Provident fund
Mutual Fund
Money Market Fund
Fixed Income Fund & Term Fund
Thai Equity Fund
FIF
Others
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30-Jul-21

ก.ล.ต.
มีการซือ้ ขายระหว่างกองทุนที่ บลจ.เป็ นผูบ้ ริหาร
ขอข้อมูลที่ ก.ล.ต. เข้าตรวจตัง้ แต่ปี …………..
วันทีเ่ ข้าตรวจ
ขอบเขตการตรวจสอบ
ผลการตรวจสอบ
ประเด็นความเห็นเพิม่ เติมจาก กลต.
คาอธิบายเพิม่ เติมของ บลจ. และการดาเนินการแก้ไข
People
หัวข้อ

ครัง/%
้

มีการเปลีย่ นแปลงบุคลากรระดับ Management level ในรอบ 3 ปี ทผ่ี ่านมา (เช่น CEO, CIO, Asset Class Head)
มีการเปลีย่ นนโยบายระดับองค์กรในรอบ 3 ปี ทผ่ี ่านมา
% Turn over ของบุคลากรในตาแหน่งงาน Fund manager
% Turn over ของบุคลากรในตาแหน่งงาน Fund manager ของ Provident Fund
% Turn over ของบุคลากรในตาแหน่งงาน Operation
% Turn over ของบุคลากรในตาแหน่งงาน Accounting
% Turn over ของบุคลากรในตาแหน่งงานอื่นทีเ่ กีย่ วกับ Provident Fund เช่น ทะเบียนสมาชิก
Turn over ของบุคลากรในตาแหน่งงาน Risk management
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พนักงำนที่ลำออก
พนักงำนที่เข้ำใหม่
รำยละเอียด เหตุผลที่เปลี่ยน
รำยละเอียด

ทำงเลือกกำรลงทุน และเปลี่ยนเปอร์เซ็นต์กำรหักเงิ นสะสมส่วนของสมำชิ ก
รำยละเอียด

จำนวนครัง้

สมาชิกสามารถเปลีย่ นทางเลือกการลงทุนได้อย่างน้อยปี ละกีค่ รัง้ (โปรดเสนอ)
สมาชิกสามารถเปลีย่ นเปอร์เซนต์การหักเงินสะสมส่วนของสมาชิก (พนักงาน) ได้อย่างน้อยปี ละกีค่ รัง้ (โปรดเสนอ)
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หมำยเหตุ

