ประกาศเชิ ญชวนประกวดราคา
โครงการจัดหาธนาคารพาณิ ชย์เพื่อทาหน้ าที่ชาระราคาเป็ นสกุลเงิ นตราต่ างประเทศ
(Non-THB Settlement Bank)
ตามทีต่ ลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) มีแผนงานในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มคี วามหลากหลาย เพื่อเพิม่ ทางเลือกในการลงทุนและลด
ต้นทุนในการทาธุรกรรมให้ผรู้ ว่ มตลาด ผ่านแนวคิดในการนาตราสารทางการเงินทัง้ หลักทรัพย์และสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าเข้าจดทะเบียน ซือ้ ขาย และชาระ
ราคาในรูปแบบสกุลเงินตราต่างประเทศ (“Exchange Traded Foreign Currency Products”) เพื่อให้สอดคล้องกับแผนงานดังกล่าว บริษทั สานักหักบัญชี
(ประเทศไทย) จากัด (“สานักหักบัญชี” หรือ “TCH”) จึงมีแผนในการเปิ ดรับธนาคารพาณิชย์ทจ่ี ะทาหน้าทีเ่ ป็ นตัวกลางในการชาระราคาเป็ นสกุลเงินตรา
ต่างประเทศระหว่าง TCH และสมาชิกของ TCH (“Non-THB Settlement Bank”) ภายในระยะเวลาทีก่ าหนดและราคาทีต่ กลงกัน เพื่อให้ได้ผลงานทีด่ ี มี
คุณภาพ ตามวัตถุประสงค์ของการใช้งานและเงือ่ นไขของสัญญา ดังนี้
รายละเอียดงาน :
1.

วัตถุประสงค์
เปิ ด รับ Non-THB Settlement Bank ส าหรับ งานส านั ก หัก บัญ ชีด้า นหลัก ทรัพ ย์ จ านวน 1 แห่ ง และ ส าหรับ งานด้า นสัญ ญาซื้อ ขายล่ ว งหน้ า
จานวน 1 แห่ง (“โครงการฯ”)

2.

รายละเอียดขอบเขตการดาเนิ นงาน
ขอบเขตของงานโครงการ Non-THB Settlement Bank แบ่งเป็ น 2 โครงการ
2.1 โครงการจัดหา Non-THB Settlement Bank สาหรับงานสานักหักบัญชีหลักทรัพย์
2.2 โครงการจัดหา Non-THB Settlement Bank สาหรับงานสานักหักบัญชีสญ
ั ญาซือ้ ขายล่วงหน้า

3.

ผู้เสนองานต้ องมีคณ
ุ สมบัติ (ตามข้อกาหนดงาน) ดังนี้ :
คุณสมบัติเฉพาะ
3.1 ต้องเป็ นนิตบิ ุคคลทีไ่ ด้จดทะเบียนจัดตัง้ ในประเทศไทย หรือนิตบิ ุคคลต่างประเทศทีไ่ ด้รบั อนุ ญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยให้ประกอบ
ธุรกิจธนาคารพาณิชย์ โดยต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกาหนด นอกจากนี้ ผู้เสนองานจะต้องเป็ นธนาคาร
พาณิชย์ทม่ี คี วามมันคง
่ มีความสามารถ มีประสบการณ์ และมีความคล่องตัวในการให้บริการชาระราคาเป็ นสกุลเงินตราต่างประเทศ
3.2 เป็ นธนาคารพาณิชย์ท่ไี ม่เคยมีประวัตถิ ูกลงโทษที่ร้ายแรงเกี่ยวกับการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับงานตามโครงการฯ ย้อนหลังตัง้ แต่ปี พ.ศ.
2558 – ปั จจุบนั หากสานักหักบัญชีตรวจพบภายหลังจากที่มกี ารทาสัญญาว่าจ้างงานตามโครงการฯ แล้วพบว่าผู้เสนองานมีคุณสมบัติ
ต้องห้ามดังกล่าว สานักหักบัญชีมสี ทิ ธิบอกเลิกสัญญาดังกล่าวทันที โดยจะแจ้งให้ทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษร และผู้เสนองานจะเรียกร้อง
ค่าเสียหายใด ๆ จากสานักหักบัญชีไม่ได้
โดยรายละเอียดอื่นๆ เป็ นไปตามข้อกาหนดงาน

กาหนดการ :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

รายละเอียด
ส่งหนังสือเชิญชวนพร้อมข้อกาหนด
ชีแ้ จงข้อกาหนดงาน (Virtual Meeting)
ผูเ้ สนองานสอบถามข้อมูลเพิม่ เติม (อีเมล)
ชีแ้ จงข้อสอบถาม (Virtual Meeting)
สานักหักบัญชีชแ้ี จงข้อซักถาม (อีเมล)
ยืน่ ข้อเสนองาน (อีเมล)
นาเสนองาน
พิจารณาคัดเลือก
ประกาศผลผูท้ ไ่ี ด้รบั คัดเลือก

กาหนดเวลา
6 กันยายน 2564
17 กันยายน 2564 เวลา 10.00-12.00 น.
7 กันยายน 2564 - 15 พฤศจิกายน 2564
22 พฤศจิกายน 2564
ภายใน 25 พฤศจิกายน 2564
ภายใน 30 พฤศจิกายน 2564
13-17 ธันวาคม 2564
ธันวาคม 2564 – มกราคม 2565
ภายใน กุมภาพันธ์ 2565

หมายเหตุ : กาหนดการข้างต้นอาจมีเปลีย่ นแปลงตามความเหมาะสม

หากบริษทั ใดสนใจเข้าร่วมเสนองาน สามารถติดต่อขอรับข้อกาหนดงานได้ท่ี ฝ่ ายพัฒนาธุรกิจหลังการซือ้ ขาย
Email: non-thbsettlementbank@set.or.th
ประกาศ ณ วันที่ 6 กันยายน 2564
ฝ่ ายพัฒนาธุรกิจหลังการซือ้ ขาย
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
"กลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ มีนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน และดาเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสโดยจะไม่เรียกเก็บ ไม่รบั และไม่ให้ประโยชน์ใดๆ แก่ผใู้ ดทีจ่ ะก่อให้เกิดการทุจริต ตลอดจนมีนโยบายให้ดาเนินธุรกิจ
เป็ นไปตามจรรยาบรรณธุรกิจสาหรับคู่ค้าของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยคานึงถึงสิง่ แวดล้อม (Environment) สังคม (Social) และบรรษัทภิบาล (Governance) ทัง้ ก่อนและหลังการทาธุรกรรมใดๆ กับตลาด
หลักทรัพย์ฯ หากท่านพบเห็นผูใ้ ดดาเนินการไม่สอดคล้องกับนโยบายดังกล่าวข้างต้น โปรดแจ้ง ฝ่ ายตรวจสอบภายใน ของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรืออี เมล Whistleblow@set.or.th หรือผ่านช่องทางต่างๆ ที่
เปิ ดเผยไว้บนเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ www.set.or.th"

