ประกาศเชิ ญชวนประกวดราคา
โครงการจัดหาผู้ให้ บริ การงาน สนับสนุนการดาเนิ นงาน Back Office ด้านการจัดการเงิ นลงทุน
ของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) มีความประสงค์จะสรรหาและคัดเลือกผูป้ ระกอบกิจการให้บริการงาน สนับสนุนการดาเนินงาน Back Office ด้านการ
จัดการเงินลงทุนของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ผูเ้ สนองาน”) เพื่อดาเนินการให้บริการงาน สนับสนุนการดาเนินงาน Back Office ด้านการจัดการเงินลงทุนใน
กองทุน และสินทรัพย์อ่นื ๆ (ถ้ามี) ทีม่ มี าตรฐาน มีความน่ าเชื่อถือ สาหรับกิจการของตลาดหลักทรัพย์รวมตลอดถึงบริษทั ย่อยของตลาดหลักทรัพย์ (“โครงการฯ”) ให้แก่
ตลาดหลักทรัพย์รวมตลอดถึงบริษัทย่อยของตลาดหลักทรัพย์ 1 ให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ตามข้อกาหนดและขอบเขตของงาน ภายในระยะเวลาที่กาหนดและราคาที่ตกลงกัน
เพื่อให้ได้ผลงานทีด่ ี มีคุณภาพ ตามวัตถุประสงค์ของการใช้งานและเงื่อนไขของสัญญา ดังนี้

รายละเอียดขอบเขตงาน :
จัดให้มรี ะบบงาน บุคลากร และระบบการจัดการองค์กรภายในทีม่ ปี ระสิทธิภาพ มันคง
่ และปลอดภัย สาหรับงานตามโครงการของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์
ติดต่อประสานงานกับตลาดหลักทรัพย์ บริษทั จัดการกองทุน บริษทั รับฝากทรัพย์สนิ
สอบทานยอดคงเหลือของหลักทรัพย์ในระบบ กับทะเบียนทรัพย์สนิ จากผูใ้ ห้บริการรับฝากทรัพย์สนิ , บันทึกรายการเงินลงทุน, คานวณ Portfolio รายวัน เปรียบเทียบ
กับ Benchmark, คานวณ Realized และ Unrealized Investment Income เป็ นรายวัน ฯ
มีนโยบายการจัดเก็บข้อมูล พร้อมส่งมอบให้ตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงจัดทาและนาส่งรายงานต่าง ๆ ฯลฯ
โดยรายละเอียดอื่น ๆ เป็ นไปตามข้อกาหนดงาน

ผู้เสนองานต้ องมีคณ
ุ สมบัติ (ตามข้อกาหนดงาน) ดังนี้ :
3.1 คุณสมบัติเฉพาะ
3.1.1

ต้องเป็ นนิตบิ ุคคลทีไ่ ด้จดทะเบียนจัดตัง้ ในประเทศไทย หรือนิตบิ ุคคลต่างประเทศทีไ่ ด้รบั ใบอนุญาตจากหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง (ถ้ามี) ให้ประกอบธุรกิจในประเทศ
ไทย สาหรับธุรกิจประเภทเดียวกันกับงานตามโครงการฯ และมีวตั ถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจประเภทเดียวกันกับงานตามโครงการฯ

3.1.2

ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่น้ อยกว่า 50 (ห้าสิบ) ล้านบาท หรือระบุว่าเป็ นธนาคารพาณิชย์ท่ไี ด้รบั อนุ ญาตให้ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิ ชย์ จากธนาคารแห่ง
ประเทศไทย

3.1.3

ต้องมีประสบการณ์ หรือผลงานที่ผ่านมาในลักษณะใกล้เคียงกับงานตามโครงการฯ โดยรายละเอียดเป็ นไปตามเอกสารแนบท้ายหมายเลข 6

3.1.4

ไม่เคยมีประวัติถูกลงโทษทีร่ ้ายแรงเกี่ยวกับให้บริการงาน สนับสนุ นการดาเนินงาน Back Office ด้านการจัดการกองทุน/เงินลงทุน จากหน่ วยงานที่มหี น้าที่
ดูแลกากับงานดังกล่าว หากตลาดหลักทรัพย์ฯ ตรวจพบภายหลังจากที่มกี ารทาสัญญาว่าจ้างผู้เสนองานเข้ามาเป็ นผู้ให้บริการงาน สนับสนุ นการ ดาเนินงาน
Back Office ด้านการจัดการเงินลงทุนของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว กลุ่มตลาดหลักทรัพย์ มีสทิ ธิบอกเลิกสัญญาดั งกล่าวได้ทนั ที และผู้
เสนองานจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ จากกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ ไม่ได้

กาหนดการ :
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7

รายละเอียด
ประกาศเชิญชวนและรับข้อกาหนด
ชีแ้ จงข้อกาหนด (ผ่าน Microsoft Teams)
สอบถามข้อมูลเพิม่ เติมเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
กาหนดตอบคาถามเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
ยื่นข้อเสนองาน
แจ้งรายชื่อบริษทั ทีผ่ ่านการคัดเลือกเบือ้ งต้น
นาเสนอข้อมูลรายละเอียดการให้บริการ
(ผ่าน Microsoft Teams)
8
ประกาศรายชื่อผูช้ นะการประกวดราคา
หมายเหตุ : กาหนดการข้างต้นอาจมีเปลีย่ นแปลงตามความเหมาะสม

กาหนดการ
16 มิถุนายน 2565
27 มิถุนายน 2565 (เวลา 10.00 – 11.00 น.)
28 มิถุนายน – 11 กรกฎาคม 2565
18 กรกฎาคม 2565
ภายในวันที่ 8 สิงหาคม 2565
22 สิงหาคม 2565
29 สิงหาคม – 2 กันยายน 2565
(กาหนดวันทีแ่ น่นอนจะแจ้งให้ทราบภายหลัง)
ภายในเดือนตุลาคม 2565

หากบริษทั ใดสนใจเข้าร่วมเสนองาน สามารถติดต่อขอรับข้อกาหนดงานได้ทค่ี ุณจีราวรรณ เสถียรวงศ์ ฝ่ ายจัดหา ส่วนจัดหา 1 Email: ProcurementUnit1@set.or.th
อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 0-2009-9661

ประกาศ ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2565
ฝ่ ายจัดหา
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
"กลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ มีนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน และดาเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสโดยจะไม่เรียกเก็บ ไม่รบั และไม่ให้ประโยชน์ใดๆ แก่ผใู้ ดทีจ่ ะก่อให้เกิดการทุจริต ตลอดจนมีนโยบายให้ดาเนินธุรกิจ
เป็ น ไปตามจรรยาบรรณธุรกิจส าหรับคู่ค้าของตลาดหลักทรัพ ย์ฯ โดยคานึงถึงสิง่ แวดล้อม (Environment) สังคม (Social) และบรรษัทภิบาล (Governance) ทัง้ ก่อนและหลังการทาธุรกรรมใดๆ กับตลาด
หลักทรัพย์ฯ หากท่านพบเห็นผู้ใดดาเนินการไม่สอดคล้องกับนโยบายดังกล่าวข้างต้น โปรดแจ้ง ฝ่ ายตรวจสอบภายใน ของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรืออีเมล Whistleblow@set.or.th หรือผ่านช่องทางต่างๆ ที่
เปิ ดเผยไว้บนเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ www.set.or.th"

1

หมายถึง บริษทั ทีจ่ ดั ตัง้ โดยตลาดหลักทรัพย์หรือบริษทั ย่อยของตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ถอื หุน้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมเกินกว่าร้อยละ 50 (ห้าสิบ) ของทุนจดทะเบียนของบริษทั

