ขอบเขตงานจาง (Term of Reference)
การจางที่ปรึกษากฎหมายสำหรับการลงทุนในกองทุนตางประเทศ
-------------------------------------1. วัตถุประสงค
ดวยกองทุนบำเหน็จบำนาญขาราชการ (กบข.) ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญ
ขาราชการใหลงทุ นในกองทุนตางประเทศเพิ่มเติม กบข. จึงมีความจำเปน ที่ตอ งจัดหาที่ ปรึกษากฎหมาย เพื่ อ
ตรวจสอบสถานะและประเมินความเปนไปไดก ารเขาลงทุนในกองทุนตางประเทศ รวมทั้งพิ จารณาตรวจสอบ
เงื่อนไขและจัดทำนิติกรรมสัญญาที่จำเปนในการลงทุนของกองทุนดังกลาว
2. คำจำกัดความ
“Limited Partner” หมายถึง นักลงทุนที่รวมลงทุนในกองทุน
“General Partner” หมายถึง ผูจัดการกองทุน
“Subscription Agreement” หมายถึง สัญ ญาระหวาง Limited Partner ที่ ระบุรายละเอี ยดขอตกลง
การเขารวมลงทุนในกองทุน
“Limited Partnership Agreement” หมายถึง สัญ ญาที่ระบุร ายละเอี ย ดข อ กำหนดเกี่ ย วกั บ กองทุ น
เชน การจัดตั้ง ผูรวมลงทุน วัตถุประสงคการลงทุน นโยบายการลงทุน การเรียกชำระเงินลงทุน และคืนเงินลงทุน
น โย บ าย ก ารกู ยื ม เพื่ อ ก ารล งทุ น ก ารรั บ ป น ส วน ค าใช จ าย แ ล ะผ ล ก ำไร ก ารบ ริ ห ารก ารล งทุ น
การกำกับดูแล
“Side Letter” หมายถึ ง เงื่อ นไขอื่ น นอกเหนื อ จากที่ ร ะบุ ใน Limited Partnership Agreement ที่
นักลงทุนแตละรายไดตกลงกับ General Partner
3. ขอบเขตงาน
(1) ตรวจสอบและใหคำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับขอมูลและเงื่อนไขการลงทุนของกองทุนตางประเทศให
เป น ไปตาม ห ลั กการที่ เ ป น มาตรฐาน สากล รวมทั้ ง มี ค วามเห มาะสมและเกิ ด ป ระโยช น สู ง สุ ด แก
การลงทุนของ กบข. ตลอดจนใหคำปรึกษาแนะนำแนวทางดำเนินการในกรณีที่เงื่อนไขของกองทุนไมเปนไปตาม
หลักการดังกลาว
(2) ใหคำปรึกษาแนะนำในการกรอกขอมูลการลงทุนใน Subscription Agreement ใหถูกตองเหมาะสม
และเกิดประโยชนสูงสุดแกการลงทุนของ กบข.
(3) ตรวจสอบ ใหคำปรึกษาแนะนำ หรือ จัดทำหรือแกไขเพิ่มเติม Limited Partnership Agreement
ที่เหมาะสมและเกิดประโยชนสูงสุดแกการลงทุนของ กบข.

(4) ตรวจสอบ ใหคำปรึกษาแนะนำ หรือจัดทำหรือแกไขเพิ่มเติม Side Letter (ถามี) ที่เหมาะสมและ
เกิดประโยชนสูงสุดแกการลงทุนของ กบข.
(5) เปนตัวแทนของ กบข. ในการเจรจาตอรองกับตัวแทนของกองทุนตางประเทศหรือหน วยงานอื่นที่
เกี่ยวของเกี่ยวกับการลงทุนในกองทุนอสังหาริมทรัพยตางประเทศที่เหมาะสมและเกิดประโยชนสูงสุดแกการลงทุน
ของ กบข.
4. คุณสมบัติของที่ปรึกษา
4.1 เปนผูเชี่ยวชาญและมีประสบการณในการดำเนินงานและใหคำปรึกษาแนะนำดานกฎหมายเกี่ยวกับ
การจั ด ตั้ ง หรื อ ลงทุ น ในกองทุ น ต า งประเทศ หรื อ การลงทุ น ในสิ น ทรั พ ย ท างเลื อ ก ได แ ก Private Equity
อสังหาริมทรัพ ย หรือโครงสรางพื้นฐานในตางประเทศ ที่มีความนาเชื่อถือ และเคยมีผลงานการเป นที่ป รึกษา
กฎหมายในโครงการลงทุนลักษณะเดียวกับการจางที่ปรึกษากฎหมายตาม TOR นี้ใหแกกองทุนบำนาญ นักลงทุน
สถาบัน หรือกองทุนประเภทอื่นๆ
4.2 ตอ งสามารถใหค ำปรึกษาทั้งหมดตามขอบเขตของงานที่ ก ำหนดไว ใน TOR นี้ เองโดยไม จัดจา ง
บุคคลภายนอกเพื่อมาใหบริการแก กบข. อีกทอดหนึ่ง (Outsource)
5. การเสนอราคา
5.1 ผูเสนอราคาตองเสนอราคาเปนเงินบาทหรือดอลลารสหรัฐอเมริกา ซึ่ งรวมคาภาษีมูลคาเพิ่ ม ภาษี
อากรอื่น และคาใชจายทั้งปวงจนกระทั่งสงมอบงาน ณ ที่ทำการของ กบข. ไวเรียบรอยแลว
5.2 ผู เสนอราคาต อ งระบุ ร ายละเอี ย ดของการดำเนิ น งานตามขอบเขตงานที่ ก ำหนดไว ใ น TOR นี้
โดยละเอียดและตองระบุวิธีการคิดคาจางที่ปรึกษาอยางชัดเจน
5.3 ผูเสนอราคาต องกำหนดยืนราคาไมนอยกวา 90 วัน นับ แตวั นยื่นเสนอราคา โดยภายในกำหนด
ยืน ราคา ผูเสนอราคาต องรับ ผิดชอบราคาที่ ตนเสนอไว แ ละจะถอนการเสนอราคามิ ได และหากผู เสนอราคา
ไมกำหนดเวลายืนราคาไว จะถือวาเปนราคาที่ยืนตลอดไป
6. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณาคัดเลือก
6.1 ในการพิจารณาคัดเลือกที่ปรึกษาครั้งนี้ กบข. จะพิจารณาจากเกณฑราคา
6.2 ถาหากผูเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองครบถวนตามขอ 4 หรือเสนอราคาไมถูกตองตาม
ขอ 5 กบข. จะไมรับพิจารณาขอเสนอของผูเสนอราคารายนั้น เวนแตเปนขอผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กนอย
หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคาในสวนที่มิใชสาระสำคัญ และไมทำให เกิดความไดเปรียบ
หรือเสียเปรียบแกผูเสนอราคารายอื่น ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นวาจะเปนประโยชนตอ กบข. เทานั้น
6.3 ในการพิจารณาคัดเลือกที่ปรึกษาครั้งนี้ กบข. มีสิทธิใหผูเสนอราคาชี้แจงขอเท็จจริง สภาพ ฐานะ
หรือขอเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวของกับผูเสนอราคาหรือขอเสนอของผูเสนอราคาได และ กบข. มีสิทธิที่จะไมรับราคา
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หรือไมทำสัญญากับผูเสนอราคา ถาหากขอเท็จจริง สภาพ ฐานะหรือขอเท็จจริงอื่นใดดังกลาวไมมีความเหมาะสม
หรือไมถูกตอง
6.4 ในกรณีที่ปรากฏขอเท็จจริงภายหลังจากการเสนอราคาวา ผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือกให
เขาทำสัญญากับ กบข. เปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกั นกับ ผูเสนอราคารายอื่น หรือเปนผูเสนอราคาที่
กระทำการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม กบข. มีอำนาจที่จะตัดรายชื่อผูเสนอราคาที่มีสิทธิ
ไดรับการคัดเลือกดังกลาว และ กบข. จะพิจารณาลงโทษผูเสนอราคารายนั้นเปนผูทิ้งงาน
7. ระยะเวลาการสงมอบงาน
ที่ปรึกษาจะตองทำการสงมอบงานจางที่ปรึกษากฎหมายตามขอบเขตของงาน แลวแตระยะเวลาที่กบข.
กำหนด โดยจะแจงใหที่ปรึกษาทราบภายหลัง
8. วงเงินงบประมาณ
วงเงิ น งบประมาณสำหรั บ การจ า งที่ ป รึ ก ษากฎหมายสำหรั บ การลงทุ น ในกองทุ น ไพรเวทมาร เก็ ต
ตางประเทศครั้งนี้อยูในวงเงินไมเกิน 4,000,000 บาท (สี่ลานบาทถวน) ซึ่งเปนราคาที่รวมภาษีมูลคาเพิ่มแลว
9. การสงมอบงานและจายเงินคาจาง
9.1 ที่ปรึกษาจะตองสงมอบงานทั้งหมดใหแก กบข. แลวแตระยะเวลาที่กบข. กำหนด โดยจะแจงใหที่
ปรึกษาทราบภายหลัง
9.2 เมื่อ กบข. ไดรับมอบงานจากที่ปรึกษา และตรวจสอบวาถูกตองครบถวน และไดรับใบเรียกเก็บเงิน
(Invoice) จากที่ปรึกษาเรียบรอยแลว กบข. จะจายเงินคาจางที่ปรึกษาเปนงวดๆ ตามจำนวนกองทุนที่ที่ปรึกษา
ใหบริการ ภายใน 30 วัน นับแตวันที่ กบข. ไดรับใบเรียกเก็บเงิน (Invoice) จากที่ปรึกษา
10. มาตรการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ดวย กบข. มีนโยบายตอตานการทุจ ริตและประพฤติ มิชอบที่บั่นทอนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
กบข. ไมยอมรับการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ (Zero Tolerance) ไมวาจะเปนการกระทำโดยบุคลากร
ของ กบข. หรือบริษัทในเครือของ กบข. หรือบุคคลที่เกี่ยวของกับกิจการของ กบข. ซึ่งรวมถึงคูคาของ กบข. ทุก
ราย นอกจากนี้ กบข. ยังยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจอยางมีจริยธรรม จรรยาบรรณ และรับผิดชอบตอสังคมและผูมี
สวนไดเสียทุกกลุมดวย
กบข. จึงขอความรวมมือจากผูยื่นขอเสนอ หากพบเห็นการกระทำของบุคลากรของ กบข. หรือบริษัทใน
เครือของ กบข. หรือบุคคลที่เกี่ยวของกับกิจการของ กบข. หรือคูคา ของ กบข. รายใดที่มีการกระทำเขาขายทุจริต
ติดสินบน หรือเรียกรับเงิน ทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดที่ไมเหมาะสม ไมวาในรูปแบบใด ขอใหแจงโดยตรงไปยัง
บุคคลและที่อยูดังตอไปนี้
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“ประธานอนุกรรมการตรวจสอบ
ฝายตรวจสอบภายใน กองทุนบำเหน็จบำนาญขาราชการ
เลขที่ 990 อาคารอับดุลราฮิม เพลส ถนนพระราม 4
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500”
11. ผูจัดทำขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) นางสาวดวงตา เทียนสุกิจเสรี

----------------------------------
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