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1. ความเป็นมา 

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) (“บริษทั”) ทาํธุรกิจรับบริหารจดัการกองทุน
ให้กับสถาบนั องค์กร และ รัฐวิสาหกิจขนาดใหญ่ ภายใตใ้บอนุญาตประกอบธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทการ
จดัการกองทุนรวม และกองทุนส่วนบุคคล รวมถึงเป็นนายทะเบียนกองทุนสํารองเลี9 ยงชีพ บริษทัได้มีการ
พิจารณาถึงความพร้อมทางด้านการบริหาร การเงินและการควบคุมภายในที;ดี ประกอบกับพิจารณาถึง
ผลประโยชน์ที;บริษทัจะไดรั้บและเป็นประโยชน์ต่อผูใ้ช้งบการเงินทุกกลุ่ม จึงมีความจาํเป็นตอ้งทาํการจดัหา
บุคลากรภายนอกเป็นผูส้อบบญัชี  

2. วัตถปุระสงค์ 
เพื;อจดัจา้งบริการสอบบญัชีสาํหรับงบการเงินของบริษทัประจาํปี 2563  

3. คณุสมบัตขิองผู้เสนอราคา 

3.1 ไม่เป็นผูถู้กระบุชื;อไวใ้นบญัชีรายชื;อผูทิ้9งงานของทางราชการและไดแ้จง้เวียนชื;อแลว้ หรือไม่
เป็นผูที้;ไดรั้บผลของการสั;งใหนิ้ติบุคคลหรือบุคคลอื;นเป็นผูทิ้9งงานตามระเบียบของทางราชการ 

3.3 ไม่เป็นผูไ้ดรั้บเอกสิทธิD หรือความคุม้กนัซึ; งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ9นศาลไทย เวน้แต่รัฐบาลของผู ้
เสนอราคาไดมี้คาํสั;งใหส้ละสิทธิและความคุม้กนัเช่นวา่นั9น 

3.4 มีความสามารถตามกฎหมาย  
3.5 ไม่เป็นบุคคลลม้ละลาย  
3.6 ไม่อยูร่ะหวา่งเลิกกิจการ  
3.7 ไม่เป็นบุคคลซึ; งอยู่ระหว่างถูกระงบัการยื;นข้อเสนอหรือทาํสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้

ชั;วคราว เนื;องจากเป็นผูที้;ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผูป้ระกอบการตามระเบียบ ที;
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกําหนดตามที;ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศ ของ
กรมบญัชีกลาง 

3.8 ไม่เป็นบุคคลซึ;งถูกระบุชื;อไวใ้นบญัชีรายชื;อผูทิ้9งงาน และไดแ้จง้เวียนชื;อให้เป็นผูทิ้9งงานของ
หน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบญัชีกลาง ซึ; งรวมถึงนิติบุคคลที;ผูทิ้9งงานเป็นหุ้นส่วน
ผูจ้ดัการ กรรมการผูจ้ดัการ ผูบ้ริหาร ผูมี้อาํนาจในการดาํเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั9นดว้ย 

3.9 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที;คณะกรรมการนโยบายจัดซื9อจัดจ้าง และการ
บริหารพสัดุภาครัฐกาํหนดในราชกิจจานุเบกษา 

3.10  ผูเ้สนอราคาตอ้งมีทีมงานบุคลากรที;มีความรู้ มีความเชี;ยวชาญและมีประสบการณ์เกี;ยวกบังาน
ตรวจสอบบญัชีสถาบนัการเงินภายใตก้ารกาํกบัดูแลของคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
(“ก.ล.ต.”) หรือเกี;ยวขอ้งกบังานจา้งครั9 งนี9  โดยทีมงานของผูเ้สนอราคา ประกอบดว้ยบุคลากรที;มีคุณสมบติัและ
ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาให้ความ



บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) 

งานจดัจา้งบริการสอบบญัชีสาํหรับงบการเงินของบริษทั ประจาํปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง           หนา้ 3-
12 

 

เห็นชอบผูส้อบบัญชี พ.ศ.  2562 กรณีคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผูส้อบบัญชีที;มีบทบัญญัติหรือ
ขอ้กาํหนดไวเ้ป็นการเฉพาะตามกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั หรือประกาศใด ให้ถือปฏิบติัตามบทบญัญติัหรือ
ขอ้กาํหนดนั9น รวมทั9งตอ้งมีคุณสมบติั ดงัต่อไปนี9   
  3.10.1 ระดับหุ้นส่วน (Partner) อย่างน้อย 1 คน โดยสําเร็จการศึกษาขั9นตํ;าปริญญาตรีด้าน
บญัชี มีประสบการณ์ดา้นผูส้อบบญัชี อยา่งนอ้ย 10 ปี และมีคุณสมบติั ตามภาคผนวก 2 ขอ้ 2.1 
  3.10.2 ระดบัผูจ้ดัการ (Manager) อย่างน้อย 1 คน โดยสําเร็จการศึกษาขั9นตํ;าปริญญาตรีดา้น
บญัชีและมีประสบการณ์ดา้นผูส้อบบญัชี อยา่งนอ้ย 5 ปี 
  3.10.3  ระดบัหัวหน้าทีม (In-charge) อย่างน้อย 1 คน โดยสําเร็จการศึกษาขั9นตํ;าปริญญาตรี
ดา้นบญัชีและ  มีประสบการณ์ดา้นผูส้อบบญัชี อยา่งนอ้ย 3 ปี 

3.11 ไม่เป็นผูไ้ดรั้บเอกสิทธิD หรือความคุม้กนั ซึ;งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ9นศาลไทย เวน้แต่ รัฐบาลของผู ้
ยื;นขอ้เสนอไดมี้คาํสั;งใหส้ละเอกสิทธิD และความคุม้กนัเช่นวา่นั9น 

3.12 ผูย้ื;นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื9 อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 
Government Procurement : e-GP) ของกรมบญัชีกลาง 

3.13 ผูย้ื;นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผูไ้ม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับ
รายจ่ายไม่ถูกตอ้งครบถว้นในสาระสาํคญั ตามที;คณะกรรมการ ป.ป.ช. กาํหนด 

 

4. ขอบเขตของงาน 

ตามขอ้กาํหนดขอบเขตงานจดัจา้งบริการสอบบญัชี (ตามภาคผนวก 1) 

5. เอกสารหลักฐานที�ใช้การเสนอราคา 

ผูเ้สนอราคาจะตอ้งเสนอเอกสารหลกัฐาน แยกเป็น 3 ส่วน คือ 
5.1 ส่วนที; 1 ตอ้งมีเอกสารดงัต่อไปนี9  

(1) ในกรณีผูเ้สนอราคาเป็นนิติบุคคล 
 (ก) หา้งหุน้ส่วนสามญัหรือหา้งหุน้ส่วนจาํกดั ใหย้ื;นสาํเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียน 

นิติบุคคล มีกาํหนดอายุการรับรองไม่เกิน 90 วนั นับตั9งแต่วนัที;สํานักงานทะเบียนฯ ออกให้จนถึงวนัที;เสนอ
ราคา บญัชีรายชื;อหุน้ส่วนผูจ้ดัการ ผูมี้อาํนาจควบคุม (ถา้มี) พร้อมรับรองสาํเนาถูกตอ้ง 
 (ข) บริษทัจาํกดัหรือบริษทัมหาชนจาํกดั ให้ยื;นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ
บุคคล มีกาํหนดอายุการรับรองไม่เกิน 90 วนั นับตั9งแต่วนัที;สํานักงานทะเบียนฯออกให้จนถึงวนัที;เสนอราคา 
และบญัชีผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หนงัสือบริคณห์สนธิ บญัชีรายชื;อกรรมการผูจ้ดัการ ผูมี้อาํนาจควบคุม (ถา้มี) พร้อม
รับรองสาํเนาถูกตอ้ง 
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 (2) ในกรณีผูเ้สนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที;มิใช่นิติบุคคล ให้ยื;นสําเนาบตัร
ประจาํตัวประชาชนของผูน้ั9น สําเนาข้อตกลงที;แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนของผูเ้ป็นหุน้ส่วน พร้อมทั9งรับรองสาํเนาถูกตอ้ง 
 (3) ในกรณีผูเ้สนอราคาเป็นผูเ้สนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผูร่้วมคา้ ให้ยื;นสําเนาสัญญาของ
การ เขา้ร่วมคา้ สําเนาบตัรประจาํตวัประชาชนของผูร่้วมคา้ และในกรณีที;ผูเ้ขา้ร่วมคา้ฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดา
ที;มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื;นสําเนาหนงัสือเดินทาง หรือผูร่้วมคา้ฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ยื;นเอกสารตามที;ระบุไว้
ใน (1) 
 (4) สาํเนาใบทะเบียนพาณิชย ์สาํเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ;ม พร้อมรับรองสาํเนาถูกตอ้ง  

5.2 ส่วนที; 2 ตอ้งมีเอกสารดงัต่อไปนี9  
  (1)    ขอ้เสนอแนะและแนวทางการดาํเนินงาน พร้อมรายละเอียดแผนการดาํเนินงานภายใตก้รอบ

ระยะเวลาที;บริษทักาํหนด ไดแ้ก่ 
 (ก) การตรวจสอบรายงานทางการเงิน 
 1) แผนการตรวจสอบ ขอบเขตและระยะเวลาการตรวจสอบ 
 2) กาํหนดการตรวจสอบ ซึ; งระบุเรื; องที;ตรวจสอบ วตัถุประสงค์การตรวจสอบ การ
ประเมินความเสี; ยงที;สอดคล้องกับมาตรฐานสอบบัญชีและมาตรฐานการบัญชีที; เกี;ยวข้อง วิธีการตรวจ 
กาํหนดเวลาตรวจสอบ และชื;อผูต้รวจสอบ 
 (ข) การตรวจสอบการประเมินผล (ถา้มี) 
 1) แผนการตรวจสอบ ขอบเขตและระยะเวลาการประเมินผล 
 2) กาํหนดการประเมินผล ซึ;งระบุเรื;องที;ประเมิน วตัถุประสงคก์ารประเมิน วิธีประเมิน 
กาํหนดเวลาประเมิน และชื;อผูป้ระเมิน 
 (2) หนงัสือมอบอาํนาจซึ;งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย แนบสาํเนาบตัรประชาชนผูม้อบอาํนาจ
และผูรั้บมอบอาํนาจ พร้อมรับรองสาํเนาถูกตอ้ง ในกรณีที;ผูเ้สนอราคามอบอาํนาจใหบุ้คคลอื;นทาํการแทน 
 (3) เอกสารแสดงรายละเอียดทีมงานของผูย้ื;นขอ้เสนอ ซึ; งไดแ้ก่ จาํนวนบุคลากร รายชื;อหัวหนา้
โครงการและทีมงาน วุฒิการศึกษา และประสบการณ์การทาํงาน ตามขอ้ 3.10 
 (4) สําเนาหนงัสือการให้ความเห็นชอบจากสํานกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์

5.3 ส่วนที; 3 ตอ้งมีเอกสารดงัต่อไปนี9  
  (1)    รายละเอียดค่าธรรมเนียมวิชาชีพ โดยเสนอเป็นจาํนวนเงินรวม 

 (2) ระยะเวลาที;ใชใ้นการปฏิบติังานของบุคลากรแต่ละระดบั 
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6. การทําสัญญา 

ผูเ้สนอราคาจะตอ้งทาํสัญญาจา้งตามวนั เวลา สถานที; และตามแบบสัญญาที;บริษทักาํหนด  และจะตอ้ง
วางหลกัประกนัสัญญาเป็นจาํนวนเงินเท่ากบัร้อยละ 5 (ห้า) ของราคางานจา้งนั9นให้บริษทัยึดถือไวใ้นขณะทาํ
สัญญา โดยใชห้ลกัประกนัเป็นเช็คหรือดราฟทที์;บริษทัสั;งจ่ายให้แก่ บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กรุงไทย 
จาํกดั (มหาชน) โดยเป็นเช็คหรือดราฟทล์งวนัที;ที;ใชเ้ช็คหรือดราฟทน์ั9นชาํระต่อเจา้หนา้ที;ในวนัทาํสัญญาหรือ
ก่อนหนา้นั9น ไม่เกิน 3 วนัทาํการ 

หลกัประกนัสัญญานี9จะคืนให ้โดยไม่มีดอกเบี9ยภายใน 15 วนั นบัถดัจากวนัที;ผูเ้สนอราคา(ผูรั้บจา้ง)พน้
จากขอ้ผกูพนัตามสัญญาจา้งแลว้ 

7. ระยะเวลาและการส่งมอบงาน 

ผูเ้สนอราคาทาํการสอบทานและตรวจสอบงบการเงิน และจดัทาํรายงานสาํหรับปี 2563 โดยมีระยะเวลา
ดาํเนินงานนบัตั9งแต่วนัที;ลงนามในสัญญา จนถึงวนัที; 30 มิถุนายน 2564 ซึ;งแบ่งการส่งมอบเป็น 5 งวด ดงันี9  

7.1 งวดที; 1 ส่งมอบงานภายใน 45 วนั นับตั9งแต่วนัที; 31 มีนาคม 2563 และก่อนการประชุม

คณะกรรมการตรวจสอบเพื;ออนุมติังบการเงิน โดยมีรายละเอียดดงันี9  

  รายงานสาํหรับงวดสามเดือนสิ9นสุดวนัที; 31 มีนาคม 2563 ไดแ้ก่ 

- รายงานของผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตต่องบการเงินฉบับภาษาไทยและฉบับแปลเป็น

ภาษาองักฤษ  

- รายการปรับปรุงและการจัดประเภทรายการใหม่ (Adjustment & Reclassification) ที;มี

ผลกระทบอยา่งมีนยัสาํคญัต่องบการเงินของบริษทั (ถา้มี) 

 7.2 งวดที; 2 ส่งมอบงานภายใน 2 เดือน นับตั9งแต่วนัที; 30 มิถุนายน 2563 และก่อนการประชุม

คณะกรรมการตรวจสอบเพื;ออนุมติังบการเงิน โดยมีรายละเอียดดงันี9  

  รายงานสาํหรับงวดหกเดือน สิ9นสุดวนัที; 30 มิถุนายน 2563 ไดแ้ก่ 

- ขอ้สังเกตจากการตรวจสอบงบการเงิน ผลการประเมินการควบคุมภายใน ,การควบคุม

ทั;วไป (General Controls) และการควบคุมระบบงาน (Application Controls) ของระบบ IT ซึ;งระบุประเด็นที;อาจ

มีผลกระทบต่องบการเงินของบริษทั (Management Letter) (ถา้มี) 

- รายงานของผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตต่องบการเงินฉบับภาษาไทยและฉบับแปลเป็น

ภาษาองักฤษ 

- รายงานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตต่องบการเงินอยา่งยอ่สาํหรับงบการเงินของบริษทั 
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- รายการปรับปรุงและการจดัประเภทรายการใหม่ (Adjustment & Reclassification) ที;มี

ผลกระทบอยา่งมีนยัสาํคญัต่องบการเงินของบริษทั (ถา้มี)  

7.3 งวดที; 3 ส่งมอบงานภายใน 45 วนั นับตั9งแต่วนัที; 30 กันยายน 2563 และก่อนการประชุม

คณะกรรมการตรวจสอบเพื;ออนุมติังบการเงิน มีรายละเอียดดงันี9  

สาํหรับงวดสามเดือนและงวดเกา้เดือนสิ9นสุดวนัที; 30 กนัยายน 2563 ไดแ้ก่ 

- รายงานของผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตต่องบการเงินฉบับภาษาไทยและฉบับแปลเป็น

ภาษาองักฤษ 

-  รายการปรับปรุงและการจัดประเภทรายการใหม่ (Adjustment & Reclassification) ที;มี

ผลกระทบอยา่งมีนยัสาํคญัต่องบการเงินของบริษทั (ถา้มี) 

7.4   งวดที; 4 ส่งมอบงานภายใน 2 เดือน นับตั9งแต่วนัที; 31 ธันวาคม 2563 และก่อนการประชุม

คณะกรรมการตรวจสอบเพื;อเห็นชอบต่องบการเงิน  มีรายละเอียดดงันี9  

รายงานสาํหรับปีสิ9นสุดวนัที; 31 ธนัวาคม 2563 ไดแ้ก่ 

-  ขอ้สังเกตจากการตรวจสอบงบการเงิน ผลการประเมินการควบคุมภายใน ,การควบคุม

ทั;วไป (General Controls) และการควบคุมระบบงาน (Application Controls) ของระบบ IT ซึ;งระบุประเด็นที;อาจ

มีผลกระทบต่องบการเงินของบริษทั (Management Letter) (ถา้มี) 

-  รายงานของผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตต่องบการเงินฉบับภาษาไทยและฉบับแปลเป็น

ภาษาองักฤษ ทั9งนี9 ใหเ้ป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดินว่าดว้ยหลกัเกณฑก์ารพิจารณาให้ความ

เห็นชอบผูส้อบบญัชี พ.ศ. 2562 ขอ้ 13 ให้ผูส้อบบญัชีส่งรายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงินให้สํานกังาน

เพื;อพิจารณาแจง้ผลการตรวจสอบไปยงัหน่วยรับตรวจ การพิจารณาแจง้ผลการตรวจสอบไปยงัหน่วยรับตรวจ

ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑที์;ผูว้า่การกาํหนด 

- รายงานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตต่องบการเงินอยา่งยอ่สาํหรับงบการเงินของบริษทั 

- รายการปรับปรุงและการจัดประเภทรายการใหม่ (Adjustment & Reclassification) ที;มี

ผลกระทบอยา่งมีนยัสาํคญัต่องบการเงินของบริษทั (ถา้มี)  

- สรุปผลการตรวจสอบสาํหรับรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ พร้อมทั9งเขา้ร่วมประชุม

กบัคณะกรรมการตรวจสอบดว้ย 

ซึ;งตอ้งจดัทาํเอกสารส่งมอบทุกฉบบั เป็นภาษาไทย ยกเวน้กรณีที;มีการตกลงร่วมกบับริษทัเป็น

แต่ละกรณีไปตามความตอ้งการของบริษทั 

7.5     งวดที; 5   ส่งมอบงานตามที;บริษทักาํหนด ดงันี9  
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- ใบแนบ ภ.ง.ด. 50 (แบบแจง้ขอ้ความของกรรมการ หรือผูเ้ป็นหุน้ส่วน หรือผูจ้ดัการ) ภายใน 

150 วนั นบัจากวนัสิ9นรอบระยะเวลาบญัชีของปี 

- ส่งรายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงินใหส้าํนกังานการตรวจเงินแผ่นดิน ภายใน 150 วนั

นบัตั9งแต่วนัสิ9นรอบระยะเวลาบญัชี 

ซึ;งตอ้งจดัทาํเอกสารส่งมอบทุกฉบบั เป็นภาษาไทย ยกเวน้กรณีที;มีการตกลงร่วมกบับริษทัเป็นแต่

ละกรณีไปตามความตอ้งการของบริษทั 

ทั9งนี9  ผูเ้สนอราคาจะตอ้งอาํนวยความสะดวก และใหค้วามช่วยเหลือในการตรวจรับงานจา้งนั9นตาม

สมควรหรือตามที;คณะกรรมการตรวจรับงานร้องขอ 

8. การชําระเงิน  

บริษทัจะจ่ายเงินค่าจ้างซึ; งได้รวมค่าดาํเนินการ(ถา้มี) ภาษีมูลค่าเพิ;ม ตลอดจนภาษีอากรอื;นๆ และ
ค่าใชจ่้ายทั9งปวงไวใ้นแต่ละงวด ดงันี9  

 งวดทีG 1 บริษทัจะจ่ายเงินค่าจา้ง 100% ของค่างานงวดที; 1 เมื;อผูรั้บจา้งส่งมอบงาน ตามขอ้ 7.1 และงาน
ที;ส่งมอบผ่านการตรวจรับจากคณะกรรมการตรวจรับและไดล้งนามตรวจรับงานไวค้รบถว้นถูกตอ้งตามสัญญา
แลว้ 

 งวดทีG 2 บริษทัจะจ่ายเงินค่าจา้ง 100% ของค่างานงวดที; 2 เมื;อผูรั้บจา้งส่งมอบงาน ตามขอ้ 7.2 และงาน
ที;ส่งมอบผ่านการตรวจรับจากคณะกรรมการตรวจรับและไดล้งนามตรวจรับงานไวค้รบถว้นถูกตอ้งตามสัญญา
แลว้  

งวดทีG 3 บริษทัจะจ่ายเงินค่าจา้ง 100% ของค่างานงวดที; 3 เมื;อผูรั้บจา้งส่งมอบงาน ตามขอ้ 7.3 และงาน
ที;ส่งมอบผ่านการตรวจรับจากคณะกรรมการตรวจรับและไดล้งนามตรวจรับงานไวค้รบถว้นถูกตอ้งตามสัญญา
แลว้ 

 งวดทีG 4 บริษทัจะจ่ายเงินค่าจา้ง 100% ของค่างานงวดที; 4 เมื;อผูรั้บจา้งส่งมอบงาน ตามขอ้ 7.4 และงาน
ที;ส่งมอบผ่านการตรวจรับจากคณะกรรมการตรวจรับและไดล้งนามตรวจรับงานไวค้รบถว้นถูกตอ้งตามสัญญา
แลว้  

 งวดทีG 5 บริษทัจะจ่ายเงินค่าจา้ง 100% ของค่างานงวดที; 5 เมื;อผูรั้บจา้งส่งมอบงาน ตามขอ้ 7.5  และงาน
ที;ส่งมอบผ่านการตรวจรับจากคณะกรรมการตรวจรับงานและไดล้งนามตรวจรับงานไวค้รบถว้นถูกตอ้งตาม
สัญญาแลว้  
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9. อตัราค่าปรับ 

หากผูเ้สนอราคาไม่สามารถส่งมอบงานให้กับบริษทัครบถ้วนได้ตรงตามที;กาํหนด ตอ้งยินยอมให้
บริษทัปรับเป็นรายวนัในอตัราร้อยละ 0.10 ของราคางานจา้งที;ไม่ไดส่้งมอบในงวดงานนั9น แต่จะตอ้งไม่ตํ;ากว่า
วนัละ 100.00 บาท 

กรณีการงดหรือลดค่าปรับ จะพิจารณาตามจาํนวนวนัที;เกิดขึ9นจริงเฉพาะกรณี ดงัต่อไปนี9  

(1) เหตุเกิดจากความผิดพลาดหรือความบกพร่องของบริษทั 
(2) เหตุสุดวิสัย 
(3) เหตุเกิดจากพฤติการณ์อนัหนึ;งอนัใดที;คู่สัญญาของบริษทัไม่ตอ้งรับผิดตามกฎหมาย 
(4) เหตุอื;นตามที;กาํหนดในกฎกระทรวง 

โดยตอ้งแจง้เหตุดงักล่าวให้บริษทัทราบภายใน 15 วนั นบัถดัจากวนัที;เหตุนั9นไดสิ้9นสุดลง หรือตามที;
กาํหนดในกฎกระทรวง หากมิไดแ้จง้ภายในเวลาที;กาํหนด ผูรั้บจา้งจะยกมากล่าวอา้งเพื;อของดหรือลดค่าปรับใน
ภายหลงัมิได ้ 

กรณีที;ผูเ้สนอราคานาํงานไปจา้งช่วงงานให้ผูอื้;นทาํอีกทอดหนึ;ง ไม่ว่าทั9งหมดหรือบางส่วน โดยไม่ได้
รับอนุญาตจากบริษทัเป็นลายลกัษณ์อกัษร ผูเ้สนอราคาตกลงยินยอมให้บริษทัปรับเป็นจาํนวนเงินไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 10 ของวงเงินของงานที;จา้งช่วงงานตามสัญญาหรือขอ้ตกลงนั9น 

10. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอืGน ๆ 

บริษทัสงวนสิทธิที;จะแกไ้ขเพิ;มเติมเงื;อนไข ขอ้กาํหนด หรือแบบสัญญาให้เป็นไปตามความเห็นของ
คณะกรรมการจดัซื9อ หรือคณะกรรมการตรวจรับ 

บริษทัไม่มีความผูกพนัที;จะรับข้อเสนอของผูรั้บจ้าง หรือไม่พิจารณาจัดซื9อจัดจ้างเลยก็ได้ ทั9 งนี9 เพื;อ
ประโยชน์สูงสุดของบริษทัเป็นสาํคญั 

11. การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ การรักษาความลบั และอืGนๆ 

10.1 ผูเ้สนอราคาต้องมีหน้าที;ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ และประกาศของคณะกรรมการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เกี;ยวกบัการจดัหาพสัดุอยา่งเคร่งครัด 

10.2 ผูเ้สนอราคาตกลงใหค้าํมั;น (Commitment) กบับริษทัในการต่อตา้นการใหสิ้นบนเจา้หนา้ที;รัฐ โดย
ยอมรับและปฏิบติัตามกฎหมายที;เกี;ยวขอ้ง และตกลงปฏิบติัตามนโยบายต่อตา้นการให้สินบนและคอร์รัปชั;น ( 
Anti-Bribery and Corruption Policy) ของบริษทั รวมทั9งประกาศ กฎระเบียบ ขอ้บงัคบัต่าง ๆ ของบริษทั และ
คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ/หน่วยงานที;ตรวจสอบ/กาํกบัดูแลบริษทั/ทางราชการ 
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หรือ หน่วยงานของรัฐที;เกี;ยวขอ้งกับการต่อตา้นการให้สินบนเจ้าหน้าที;ของรัฐ เพื;อแสดงเจตนารมณ์ว่าการ
ดาํเนินงานมิไดเ้ป็นไปเพื;อการใหสิ้นบนแต่อยา่งใด 

10.3 ผูเ้สนอราคามีหนา้ที;เปิดเผยความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ใหแ้ก่บริษทัดว้ย 
10.4 ผูเ้สนอราคาตอ้งปฏิบติัตามกฎหมาย กฎระเบียบ และประกาศขอ้บงัคบัต่าง  ๆของคณะกรรมการป้องกัน

และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ /สํานักงานคณะกรรมการกาํกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย/์หน่วยงานที;
ตรวจสอบ/กาํกบัดูแลบริษทั/ทางราชการ หรือ หน่วยงานของรัฐที;เกี;ยวขอ้ง รวมทั9ง ระเบียบ เอกสารขอ้กาํหนด คู่มือและ
เงื;อนไขของบริษทัทุกประการโดยไม่มีขอ้โตแ้ยง้ใด  ๆ

10.5 หากผูเ้สนอราคา และ/หรือเจา้หนา้ที; ลูกจา้งของผูเ้สนอราคาและ/หรือผูรั้บจา้งช่วง ไดรั้บทราบขอ้มูล
และ/หรือเอกสารใดๆ อนัเนื;องมาจากการเขา้เสนอราคาการจา้ง ผูเ้สนอราคา จะตอ้งเก็บรักษาขอ้มูล และ/หรือเอกสาร
ดงักล่าวไวเ้ป็นความลบัและจะไม่เปิดเผยขอ้มูลและ/หรือเอกสารดงักล่าวต่อบุคคลอื;นเป็นอนัขาด และผูเ้สนอราคา 
ตกลงจะควบคุมดูแลให้เจา้หน้าที;ลูกจา้งของผูเ้สนอราคา และ/หรือผูรั้บจา้งช่วง ปฏิบติัเช่นเดียวกนักบัผูเ้สนอราคา
ดว้ย 

10.6 เป็นหน้าที;ของผูเ้สนอราคาในการปฏิบัติกับลูกจ้างที;ตนจ้าง ให้หมายความรวมถึงเจ้าหน้าที;  
พนักงาน ลูกจา้ง ตวัแทน บุคลากรและ/หรือบุคคลที;ไดรั้บมอบหมายจากผูเ้สนอราคา โดยตอ้งรับผิดชอบจ่าย
เงินเดือน ค่าล่วงเวลา และค่าเบี9ยเลี9 ยง รวมถึงการจดัหาสวสัดิการต่างๆ ตามกฎระเบียบของกระทรวงแรงงาน
และสวสัดิการสังคมและให้เป็นไปตามกฎหมายแรงงานและกฎหมายอื;นๆที;เกี;ยวขอ้ง โดยบริษทัไม่ตอ้งเป็น
ผูรั้บผิดชอบใดๆทั9งสิ9น 

                                                     บริษัทหลกัทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จํากดั (มหาชน) 
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ภาคผนวก 1 
 

ขอบเขตงานจัดจ้างบริการสอบบัญชีสําหรับงบการเงินของบริษัทประจําปี 2563 ดังนีS 

1. การสอบทานงบการเงินของบริษทัสําหรับงวดสามเดือนสิ9นสุดวนัที; 31 มีนาคม 2563 และสําหรับงวด
สามเดือนและงวดเกา้เดือนสิ9นสุดวนัที; 30 กนัยายน 2563 

1.1 ตรวจสอบยอดต้นงวดสําหรับการปฏิบัติหน้าที;ผูส้อบบัญชี(เฉพาะปีแรกของการปฎิบัติงาน) 
รายการปรับปรุงและการจดัประเภทรายการใหม่ที;มีผลกระทบอยา่งมีนยัสาํคญัต่องบการเงิน (ถา้มี) 

1.2 สอบทานยอดคงเหลือและรายการที;มีนัยสําคัญต่องบการเงินของบริษทัสําหรับงวดสามเดือน
สิ9นสุดวนัที; 31 มีนาคม 2563 และสําหรับงวดสามเดือนและงวดเกา้เดือนสิ9นสุดวนัที; 30 กนัยายน 
2563 

1.3 จัดทํารายการปรับปรุงและการจัดประเภทรายการใหม่ (Adjustment & Reclassification) ที;มี
ผลกระทบอยา่งมีนยัสาํคญัต่องบการเงินของบริษทั (ถา้มี) 

1.4 สอบทานหมายเหตุประกอบงบการเงิน เพื;อการเปิดเผยขอ้มูลที;ครบถว้นถูกตอ้ง เพียงพอ กระชบั
และเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และตามขอ้กาํหนดของสาํนกังานคณะกรรมการ
กาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พร้อมให้คาํแนะนาํเพื;อการปรับปรุงให้เหมาะสมตามวิธี
ปฏิบติัที;ดาํเนินการโดยสถาบนัการเงินในทาํนองเดียวกนักบับริษทั   

1.5 จดัทาํรายงานผูส้อบบญัชีรับอนุญาตต่องบการเงินฉบบัภาษาไทยและฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 

2. การตรวจสอบงบการเงินของบริษทัสําหรับงวดหกเดือนสิ9นสุดวนัที; 30 มิถุนายน 2563 และสําหรับปี
สิ9นสุดวนัที; 31 ธนัวาคม 2563 

2.1 ตรวจสอบยอดคงเหลือและรายการที;มีนยัสาํคญัต่องบการเงินของบริษทั 
2.2 จัดทํารายการปรับปรุงและการจัดประเภทรายการใหม่ (Adjustment & Reclassification) ที;มี

ผลกระทบอยา่งมีนยัสาํคญัต่องบการเงินของบริษทั (ถา้มี) 
2.3 จดัทาํขอ้สังเกตจากการตรวจสอบงบการเงินของบริษทั ผลการประเมินการควบคุมภายใน การ

ควบคุมทั;วไป (General Controls) และการควบคุมระบบงาน (Application Controls) ของระบบ IT 
ซึ;งระบุประเด็นที;อาจมีผลกระทบต่องบการเงินของบริษทั (Management Letter) (ถา้มี) 

2.4 ตรวจสอบหมายเหตุประกอบงบการเงิน เพื;อการเปิดเผยขอ้มูลที;ครบถว้นถูกตอ้ง เพียงพอ กระชบั
และเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และตามขอ้กาํหนดของสาํนกังานคณะกรรมการ
กาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พร้อมให้คาํแนะนาํเพื;อการปรับปรุงให้เหมาะสมตามวิธี
ปฏิบติัที;ดาํเนินการโดยสถาบนัการเงินในทาํนองเดียวกนักบับริษทั 

2.5 จดัทาํรายงานผูส้อบบญัชีรับอนุญาตต่องบการเงินฉบบัภาษาไทยและฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 
2.6 ผูส้อบบญัชีจะตอ้งเขา้ร่วมการประชุมของผูถื้อหุน้สาํหรับการอนุมติังบการเงิน ปี 2563 
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3. การตรวจสอบและรับรองรายงานอืGนๆ 

3.1 จดัทาํรายงานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตต่องบการเงินอย่างย่อสําหรับงบการเงินสําหรับงวดหก
เดือนสิ9นสุดวนัที; 30 มิถุนายน และสาํหรับปีสิ9นสุดวนัที; 31 ธนัวาคม 2563 

3.2 ลงนามในใบแนบ ภ.ง.ด. 50 (แบบแจง้ขอ้ความของกรรมการ หรือผูเ้ป็นหุ้นส่วน หรือผูจ้ดัการ) 
สาํหรับปีสิ9นสุด วนัที; 31 ธนัวาคม 2563 

3.3 ส่งรายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงินให้สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ภายใน 150 วนั
นบัตั9งแต่วนัสิ9นรอบระยะเวลาบญัชี  
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ภาคผนวก 2 

คุณสมบัติผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

1. คุณสมบติัผู้สอบบญัชีที�ลงนามแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฉบับสมบูรณ์ในรายงานของ
ผู้ สอบบัญชีรับอนุญาต ซึ�งเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที� สช. 
39/2553 เรื�อง การให้ความเห็นชอบผู้สอบบญัชีในตลาดทุน 

2. คณุสมบติัของผู้สอบบญัชีที�ลงนามแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฉบบัสมบูรณ์ ในรายงานของ
ผู้สอบบญัชีรับอนุญาต  ซึ�งเป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยหลกัเกณฑ์การพิจารณาให้
ความเห็นชอบผู้สอบบญัชี พ.ศ. 2562 ดงันี < 

2.1 ผู้สอบบญัชีต้องมีคุณสมบัต ิดงัต่อไปนี < 

(1) มีประสบการณ์ด้านการสอบบญัชีตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบญัชีไม่น้อยกว่า 5 ปี 
(2) เป็นผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตที�ใบอนุญาตยังไม่สิ <นผล หรือไม่อยู่ระหว่างพักใช้ใบอนุญาต

หรือไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตโดยคณะกรรมการจรรยาบรรณตามกฎหมายว่าด้วย
วิชาชีพบญัช ี

(3) ไม่มีพฤติกรรมที�แสดงถึงการขาดจรรยาบรรณในวิชาชีพ หรือไม่มีพฤติกรรมที�ฝ่าฝืนหรือไม่
ปฏิบติัตามข้อกําหนดของกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบญัช ี

(4) ไม่เป็นกรรมการ หรือเจ้าหน้าที�ของหน่วยรับตรวจ 
(5) สามีหรือภริยา บิดา มารดา และบุตรของผู้ สอบบัญชี ต้องไม่เป็นกรรมการบริหารหรือ

พนกังานในตําแหน่งผู้บริหาร หรือผู้ อํานวยการระดบัสงูของหน่วยรับตรวจนั <น 

2.2 ผู้สอบบญัชี ต้องมีคุณลักษณะ ดงัต่อไปนี < 

(1) ในปีก่อนที�ได้รับการแต่งตั <ง ได้รับงานสอบบญัชีกิจการจํานวนไม่น้อยกว่าสิบราย   ซึ�งเป็น
กิจการที�ในปีนั <นมีการดําเนินงานและมีรายได้ไม่น้อยกว่าห้าสิบล้านบาท หรือมีสินทรัพย์รวม
ไม่น้อยกว่าสิบล้านบาท หรือมีเงินทนุไม่น้อยกว่าสิบล้านบาท 

(2) ต้องมีผู้สอบบญัชี และผู้ช่วยผู้สอบบญัชีปฏิบติังานเต็มเวลา 
(3) ต้องไม่มีบคุคลดงัต่อไปนี < เป็นกรรมการบริหาร หรือเจ้าหน้าที�ของหน่วยรับตรวจนั <น 

(ก) หวัหน้าสํานกังานสอบบญัช ี
(ข) ผู้มีอํานาจสอบบญัชีเทียบเท่าหวัหน้าสํานกังานสอบบญัช ี
(ค) ผู้ เป็นหุ้นสว่นในสํานกังานสอบบญัชีที�มีสว่นต่อการตดัสินใจของสํานกังานสอบบญัช ี
(ง) ผู้ สอบบัญชีอื�นในสังกัดสํานักงานสอบบัญชีที�มีส่วนในการตัดสินใจของสํานัก

งานสอบบญัช ี
(จ) สามีหรือภริยา บิดา มารดา และบตุรของบคุคลตามข้อ (ก) - (ง) 


