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ข้อก ำหนดและขอบเขตของงำน (Term of Reference) 
เรื่อง กำรจดัท ำโครงกำรกำรประเมินควำมสำมำรถของกองทุนรวมตรำสำรทุนไทย

(Fund Rating Report) 
ของ 

กองทุนส่งเสรมิกำรพัฒนำตลำดทุน 
 
 
 
 
 

วันที่ 1 กรกฎำคม 2564 
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ข้อก ำหนดและขอบเขตของงำน (Term of Reference) 
เร่ือง กำรจัดท ำโครงกำรกำรประเมินควำมสำมำรถของกองทุนรวมตรำสำรทุนไทย (Fund Rating Report) 

ของ 
กองทุนส่งเสริมกำรพัฒนำตลำดทุน 

 
ข้อก ำหนดและขอบเขตของงำน (Term of Reference) กำรจัดท ำโครงกำรกำรประเมินควำมสำมำรถของกองทุนรวมตรำสำรทุนไทย 
(Fund Rating Report) (ต่อไปในเอกสำรฉบับน้ีจะเรียกว่ำ “ข้อก ำหนดและขอบเขตของงำน”) มีรำยละเอียดดังต่อไปนี้ 
 
1.  วัตถุประสงค์  

กองทุนส่งเสริมกำรพัฒนำตลำดทุน (“กองทุนฯ”) เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งข้ึนตำมมำตรำ 218/2 แห่งพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลำดหลักทรัพย์ (ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 2562 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมกำรพัฒนำตลำดทุนใน 4 ด้ำน ได้แก ่
1.1 ส่งเสริมให้มีกำรพัฒนำองค์กรและโครงสร้ำงพื้นฐำนที่เกี่ยวข้องกับตลำดทุนรวมถึงกำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถใน  

กำรแข่งขันของตลำดทุน 
1.2 ส่งเสริมให้มีกำรพัฒนำศักยภำพของบุคลำกรที่เกี่ยวข้องกับตลำดทุนหรือกำรก ำกับดูแลตลำดทุน 
1.3 เสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับตลำดทุน กำรลงทุน และกำรพัฒนำตลำดทุน ให้แก่ผู้ลงทุน ประชำชน หน่วยงำน

และองค์กรที่เกี่ยวข้อง และ 
1.4 ส่งเสริมและสนับสนุนกำรศึกษำ วิจัย อบรม และ พัฒนำองค์ควำมรู้หรืองำนวิชำกำรที่เป็นประโยชน์ต่อตลำดทุน 
 
กำรพัฒนำตลำดทุนและเสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรลงทุนผ่ำนตลำดทุนเป็นหนึ่งในพันธกิจหลักของกองทุนฯ
กองทุนฯ มีควำมประสงค์ที่จะจัดท ำอันดับกองทุนรวม เพื่อที่นักลงทุนจะได้มีเครื่องมือในกำรเลือกกำรลงทุน และมีข้อมูล
เปรียบเทียบกองทุนในลักษณะเดียวกันได้อย่ำงมีประสิทธิภำพมำกขึ้น โดยสำมำรถน ำไปใช้ประกอบกำรพิจำรณำ
ประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรของบริษัทจัดกำรกองทุนที่ทำงนักลงทุนสถำบันต้องกำรจัดจ้ำงให้มำบริหำรกองทุน หรือ 
นักลงทุนท่ัวไปที่จะสำมำรถใช้เป็นข้อมูลเพื่อประเมินควำมสำมำรถในกำรบริหำรกองทุนให้เทียบเคียงกับกองทุนรวมที่ต้องกำร
เลือกลงทุนได้ เป็นต้น 
 
ในกำรนี้ กองทุนฯ มีควำมประสงค์จะสรรหำผู้เสนองำนเพื่อด ำเนินกำรในโครงกำรกำรประเมินควำมสำมำรถของกองทุนรวม
ตรำสำรทุนไทย (Fund Rating Report) (“โครงกำรฯ”) โดยคำดหวังว่ำข้อมูล รำยละเอียดของรำยงำน (Fund Rating 
Report) ที่จัดท ำขึ้นภำยใต้ข้อก ำหนดและขอบเขตของงำนฉบับนี้ ภำยในระยะเวลำที่ก ำหนดและวงเงินทุนสนับสนุนที่ตกลงกัน  
จะท ำให้นักลงทุนมีเครื่องมือในกำรเลือกกำรลงทุนโดยสำมำรถเปรียบเทียบกองทุนในลักษณะเดียวกันได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
มำกขึ้น รวมถึงรำยงำนจะเป็นผลงำนท่ีดี มีคุณภำพ ตำมวัตถุประสงค์และเงื่อนไขที่กองทุนฯ ก ำหนด 

 
2. ขอบเขตของงำน  

รำยละเอียดขอบเขตของงำนปรำกฏตำมเอกสำรแนบท้ำยหมำยเลข 1 ซึ่งแนบท้ำยข้อก ำหนดและขอบเขตของงำนฉบับนี้ 
 

3. คุณสมบัติของผู้เสนองำน  
ผู้เสนองำนต้องมีคณุสมบัตดิังต่อไปนี้ 
3.1  เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตำมข้อที่ 2 และข้อที่ 3 ของประกำศคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ที่ กข.

43/2546 เรื่องหลักเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีประกอบธุรกิจกำรจัดอันดับกองทุนรวม (เอกสำรแนบท้ำยหมำยเลข 3) และมี
หนังสือได้รับควำมเห็นชอบให้เป็นบริษัทจัดอันดับกองทุนรวมจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำด
หลักทรัพย์ในวันท่ีเข้ำท ำสัญญำกับกองทุนฯ 
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3.2  ต้องไม่มีกรรมกำร หรือผู้บริหำร หรือผู้มีอ ำนำจในกำรจัดกำร หรือผู้มีส่วนได้เสียในนิติบุคคลของผู้เสนองำนเป็นกรรมกำร
หรือผู้บริหำร หรือผู้มีอ ำนำจในกำรจัดกำร หรือผู้มีส่วนได้เสียในนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้เสนองำนรำยอื่นในกำรเสนองำนครั้งนี้ 

3.3  ต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์ หรือควำมคุ้มกันซึ่งอำจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศำลไทย เว้นแต่รัฐบำลของผู้เสนองำนรำยนั้น  
ได้มีค ำสั่งให้สละเอกสิทธ์ิและควำมคุ้มกันเช่นว่ำนั้นแล้ว 

 
4. หลักประกนักำรเสนองำน (Bid Bond)  

<-ไม่มี-> 
 

5. กำรเสนองำน  
5.1 รำยละเอียดทั่วไป  

5.1.1 ก่อนกำรยื่นข้อเสนองำน ผู้เสนองำนจะต้องศึกษำท ำควำมเข้ำใจรูปแบบของโครงกำรฯ ข้อก ำหนดและขอบเขต
ของงำนฉบับนี้ รวมถึงเอกสำรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ผู้เสนองำนจะยกข้อเรียกร้องหรือข้ออ้ำงขึ้นโดยอำศัยเหตุ 
ที่มิได้ตรวจหรือท ำควำมเข้ำใจในเอกสำรฉบับใดฉบับหนึ่งในจ ำนวนเหล่ำนั้น หรือโดยอ้ำงควำมส ำคัญผิดใน
ข้อควำมหรือในรำยละเอียดของเอกสำรฉบับใดฉบับหนึ่งดังกล่ำวมิได้  

5.1.2 ไม่ว่ำจะเป็นกรณีใด ๆ ก็ตำม ผู้เสนองำนจะเปลี่ยนแปลงข้อควำมใด ๆ ในเอกสำรข้อเสนองำน หรือถอน 
กำรเสนองำนท่ีได้ยื่นต่อกองทุนฯ ไว้แล้วไม่ได้ เว้นแต่ได้รับควำมยินยอมเป็นลำยลักษณ์อักษรจำกกองทุนฯ 

5.1.3 ถ้ำปรำกฏว่ำรำคำที่เสนอแตกต่ำงกัน ผู้เสนองำนยินยอมให้กองทุนฯ ถือเอำจ ำนวนเงินที่ต่ ำกว่ำเป็นรำคำ  
ที่เสนอ 

5.1.4 หำกกรรมกำร ผู้บริหำร ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่1 หรือผู้มีอ ำนำจควบคุม2 ในกิจกำรของผู้เสนองำน มีส่วนได้เสีย
เกี่ยวกับกิจกำรของกองทุนฯ ด้วยกำร 
5.1.4.1 เป็นกรรมกำรในคณะกรรมกำรกองทุนฯ 
5.1.4.2 เป็นผู้บริหำรระดับสูงของกองทุนฯ 
5.1.4.3 เป็นญำติสนิท3 ของบุคคลตำม 5.1.4.1 หรือ 5.1.4.2  
5.1.4.4 เป็นผู้ที่เกี่ยวข้อง4 ของบุคคลตำม 5.1.4.1 หรือ 5.1.4.2 

 ผู้เสนองำนจะต้องด ำเนินกำรช้ีแจงรำยละเอียดให้กองทุนฯ ทรำบเป็นลำยลักษณ์อักษร 
  (ตรวจสอบรำยชื่อของคณะกรรมกำรกองทุนฯ หรือผู้บริหำรระดบัสูงของกองทุนฯ ได้จำก

 https://www.cmdf.or.th/cmdf/board-of-directors/) 
 

5.2 หลักฐำนด้ำนคุณสมบัติ  
ให้ผู้เสนองำนยื่นเอกสำรแสดงคุณสมบัติของผู้เสนองำน พร้อมทั้งเอกสำรและรำยละเอียดดังต่อไปนี้ ทั้งนี้ ส ำหรับ
เอกสำรที่หน่วยงำนของรัฐเป็นผู้ออกหรือรับรองให้ จะต้องมีอำยุกำรรับรองไม่เกิน 3 (สำม) เดือน นับถึงวันที่ประกำศ
ข้อก ำหนดและขอบเขตของงำนฉบับนี้  
5.2.1 หลักฐำนกำรเป็นนิติบุคคล  

5.2.1.1 กรณีเป็นหน่วยงำนภำคเอกชน  
5.2.1.1.1 ส ำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมวัตถุประสงค์ 
5.2.1.1.2 หนังสือบริคณห์สนธิ 

                                                           
1 หมำยควำมว่ำ ผู้ถือหุ้นไม่ว่ำโดยทำงตรงหรือทำงอ้อมในกิจกำรของผู้เสนองำนเกินกว่ำร้อยละ 10 (สิบ) ของจ ำนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดในกิจกำรน้ัน ท้ังน้ี กำรถือหุ้นดังกล่ำวให้นับรวมหุ้นท่ีถือ
โดยผู้ท่ีเกี่ยวข้องด้วย   
2 หมำยควำมว่ำ บุคคลท่ีมีอ ำนำจควบคุมกิจกำรตำมมำตรำ 89/1 แห่งพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535   
3 หมำยควำมว่ำ บุคคลท่ีมีควำมสัมพันธ์ทำงสำยโลหิต หรือโดยกำรจดทะเบียนตำมกฎหมำย ดังน้ี บิดำ มำรดำ พี่น้อง คู่สมรส และบุตร รวมท้ังคู่สมรสของบุตร 
4 หมำยควำมว่ำ บุคคลตำมมำตรำ 258 (1) ถึง (7) แห่งพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยอนุโลม เช่น บุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภำวะ / นิติบุคคล ห้ำงหุ้นส่วน บริษัทท่ีมีบุคคล
ตำม (1) หรือ (2) ถือหุ้นเกินกว่ำ 30% ของจ ำนวนสิทธิออกเสียง ท้ังหมด โดยให้นับรวมสิทธิออกเสียงของคู่สมรสและบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภำวะของบุคคลตำม (1) หรือ (2) ด้วย 

https://www.cmdf.or.th/cmdf/board-of-directors/
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5.2.1.1.3 บัญชีรำยชื่อผู้ถือหุ้น (รำยใหญ่) (บอจ. 5) 
5.2.1.1.4 บัญชีรำยชื่อหุ้นส่วนผู้จัดกำร กรรมกำรผู้จัดกำรหรือต ำแหน่งอื่นใดท่ีเทียบเท่ำ ผู้มีอ ำนำจ

ควบคุม (ถ้ำมี) 
5.2.1.1.5 ส ำเนำเอกสำรแสดงสถำนะทำงกำรเงินย้อนหลัง 3 ปี ที่ผ่ำนกำรรับรองจำก ผู้ตรวจสอบ

บัญชีอย่ำงถูกต้องตำมที่กฎหมำยก ำหนด (ในกรณีที่ไม่ได้ด ำเนินกำรถึง 3 ปี ขอให้จัดส่ง
เอกสำรตำมที่มี) 

5.2.1.2 กรณีเป็นหน่วยงำนของรัฐ 
5.2.1.2.1 หลักฐำนกำรเป็นนิติบุคคล  
5.2.1.2.2 ค ำสั่งแต่งตั้งผู้มีอ ำนำจกระท ำกำรแทนหน่วยงำน 

5.2.1.3 กรณีผู้เสนองำนเป็นกลุ่มนิติบุคคลผู้ร่วมค้ำ หรือกลุ่มนิติบุคคลร่วมท ำงำน ให้ผู้ร่วมค้ำและนิติบุคคล
ทุกรำยที่เข้ำร่วมเป็นผู้เสนองำนยื่นส ำเนำสัญญำ หรือหนังสือข้อตกลงของกำรเข้ำร่วมค้ำหรือร่วม
ท ำงำน และส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนของกรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำมของนิติบุคคลผู้ร่วมค้ำและ
นิติบุคคล (กรณีเป็นกลุ่มนิติบุคคลผู้ร่วมค้ำฯ ที่จดทะเบียน) หรือส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนของ
กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำมของนิติบุคคลผู้ร่วมค้ำและนิติบุคคลทุกรำย (กรณีเป็นกลุ่มนิติบุคลร่วมค้ำฯ 
ที่ไม่ได้จดทะเบียน) 

5.2.1.4 ในกรณีที่มีนิติบุคคลต่ำงประเทศในกิจกำรร่วมค้ำหรือร่วมท ำงำน ต้องมีหนังสือ Notary Public ของ
ประเทศนั้น พร้อมท้ังหนังสือรับรองของหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องด้วย  

 
ทั้งนี้ ผู้เสนองำนจะต้องยื่นหนังสือรับรองตนเองว่ำผู้เสนองำนเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีคุณสมบัติ
ต้องห้ำม ตำมที่ก ำหนดไว้ในข้อ 3 และหนังสือช้ีแจงรำยละเอียดกำรมีส่วนได้เสียเกี่ยวกับกิจกำรของกองทุนฯ
(ถ้ำมี) ตำมที่ก ำหนดไว้ในข้อ 5.1.4 รำยละเอียดเป็นไปตำมหนังสือรับรองคุณสมบัติของผู้ เสนองำน  
ตำมเอกสำรแนบท้ำยหมำยเลข 2 

 
กรณีผู้เสนองำนเป็นนิติบุคคลจะต้องยื่นส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนของผู้มีอ ำนำจลงนำม หรือส ำเนำ
หนังสือเดินทำง (Passport) ส ำหรับกรณีผู้มีอ ำนำจลงนำมของนิติบุคคลผู้ เสนองำนเป็นคนต่ำงด้ำว  
พร้อมหนังสืออนุญำตให้ท ำงำน (Work Permit) (ถ้ำมี) หรือหนังสือมอบอ ำนำจซึ่งได้ระบุกำรมอบอ ำนำจ 
ไว้อย่ำงชัดเจน พร้อมประทับตรำส ำคัญของนิติบุคคล (ถ้ำมี) และติดอำกรแสตมป์ให้ครบถ้วนตำมกฎหมำย 
พร้อมส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน หรือส ำเนำหนังสือเดินทำง (แล้วแต่กรณี) ของผู้มอบอ ำนำจและผู้รับมอบ
อ ำนำจ 
 
อน่ึง หำกเอกสำรหลักฐำนของผู้เสนองำนข้ำงต้นไม่ใช่ต้นฉบับ ให้ผู้เสนองำน หรือผู้รับมอบอ ำนำจแล้วแต่กรณี
ลงนำมและประทับตรำ (ถ้ำมี) ก ำกับในทุกหน้ำ 
 

5.3 หลักฐำนด้ำนเทคนิค (ซึ่งจะต้องเป็นไปภำยใต้ขอบเขตของงำน ตำมเอกสำรแนบท้ำยหมำยเลข 1) 
ใหผู้้เสนองำนยื่นเอกสำรแสดงข้อมูลเสนอโครงกำร โดยมีรำยละเอียดดังต่อไปนี้  
5.3.1 เอกสำรแสดงรำยละเอียดต่ำง ๆ ตำมที่ระบุไว้ในเอกสำรแนบท้ำยหมำยเลข 1 (ข้อ 4 ข้อมูลที่ต้องน ำเสนอ)  
5.3.2 บุคลำกรหลักของผู้เสนองำน และทีมงำน (ถ้ำมี) ซึ่งประกอบด้วยรำยช่ือบุคลำกรหลัก แผนภูมิ อ ำนำจหน้ำที่

ควำมรับผิดชอบ (Organization Chart & Job Description) พร้อมทั้งเอกสำรแสดงคุณสมบัติ  หน้ำที่
ประสบกำรณ์ และแนบหลักฐำน ประวัติกำรท ำงำน โดยมีรำยละเอียดตำมที่ปรำกฏในเอกสำรแนบท้ำย
หมำยเลข 1 
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ทั้งนี้ บุคลำกรหลักที่ระบุในข้อนี้ทั้งหมด จะต้องอยู่ในทีมงำนของผู้เสนองำนตลอดระยะเวลำด ำเนินงำนตำม
สัญญำที่เกี่ยวข้องกับข้อก ำหนดและขอบเขตของงำนนี้ ท้ังนี้ ห้ำมมิให้มีกำรเปลี่ยนแปลงบุคลำกรหลักโดยมิได้
รับควำมยินยอมล่วงหน้ำเป็นลำยลักษณ์อักษรจำกกองทุนฯ 

5.3.3 ข้อเสนอโครงกำร รวมถึงแผนกำรท ำงำน เอกสำรด้ำนเทคนิค และเอกสำรประกอบ (ถ้ำมี) โดยรำยละเอียด
เป็นไปตำมที่ก ำหนดในเอกสำรแนบท้ำยหมำยเลข 1 

5.3.4 ผลงำนโครงกำรที่ด ำเนินกำรแล้วเสร็จสมบูรณ์ และมีขอบเขตกำรด ำเนินกำรที่คล้ำยคลึงกัน พร้อมระบุมูลค่ำ
โครงกำร (Site Reference) (ถ้ำมี) 

5.3.5 เอกสำรประกอบอื่น ๆ (ถ้ำมี)  
 

5.4 หลักฐำนด้ำนรำคำ 
5.4.1 ผู้เสนองำนต้องยื่นข้อเสนอด้ำนรำคำให้ครอบคลุมค่ำใช้จ่ำยทุกอย่ำงที่เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติงำน ตำม

ข้อก ำหนดและขอบเขตของงำนฉบับนี้ แม้ว่ำแรงงำนและวัสดุบำงอย่ำงมิได้ระบุไว้ในข้อก ำหนดและขอบเขตของ
งำนฉบับนี้แต่หำกมีควำมจ ำเป็นท่ีจะต้องใช้เพื่อให้งำนส่วนหน่ึงส่วนใดหรือท้ังหมดส ำเร็จสมบูรณ์ใช้งำนได้ดี ให้
ถือว่ำมีแรงงำนและวัสดุดังกล่ำวรวมอยู่ด้วยและถือเป็นขอบเขตหน้ำที่ของผู้เสนองำน เว้นแต่จะก ำหนดไว้ใน
ข้อก ำหนดและขอบเขตของงำนฉบับนี้โดยชัดแจ้งว่ำไม่ให้รวมอยู่ด้วย 

5.4.2 ผู้เสนองำนต้องยื่นข้อเสนอด้ำนรำคำที่เสนอต่อกองทุนฯ เป็นเวลำ 90 (เก้ำสิบ) วัน นับแต่วันที่กำรพิจำรณำ
ข้อเสนอโครงกำรของกองทุนฯ แล้วเสร็จ หรือมีกำรประกำศผลคัดเลือกตำมข้อก ำหนดและขอบเขตของงำน
ฉบับน้ีสิ้นสุดลงไม่ว่ำด้วยกรณีใด ๆ 

 
6. กำรยื่นซองข้อเสนองำน  

6.1 ผู้เสนองำนต้องยื่นซองข้อเสนองำนตำมวิธีกำร เง่ือนไข และภำยในระยะเวลำที่ก ำหนดในข้อก ำหนดและขอบเขตของ
งำนนี้ หำกผู้เสนองำนรำยใดไม่ยื่นข้อเสนองำนตำมวัน เวลำที่ก ำหนดดังกล่ำว กองทุนฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับข้อเสนอ
งำนของผู้เสนองำนรำยนั้นไว้พิจำรณำ ไม่ว่ำกรณีใด ๆ ทั้งสิ้น  

6.2 ผู้เสนองำนต้องยื่นซองข้อเสนองำนเป็นเอกสำรรวม 2 (สอง) ชุด เป็นต้นฉบับ 1 (หนึ่ง) ชุด และส ำเนำ 1 (หนึ่ง) ชุด และ
ให้แยกซองเอกสำรต้นฉบับและส ำเนำเอกสำรแยกออกจำกกัน โดยซองข้อเสนองำนแต่ละชุดต้องประกอบด้วยเอกสำร 
ดังนี้  
6.2.1 ส่วนท่ี 1 ให้ระบุหน้ำซองว่ำ “ข้อเสนอด้ำนคุณสมบัติและเทคนิค” และให้แยกซองเอกสำรต้นฉบับและส ำเนำ

เอกสำรแยกออกจำกกัน โดยซองข้อเสนอด้ำนคุณสมบัติและเทคนิคต้องมีรำยละเอียดครบถ้วน ประกอบด้วย
เอกสำรดังต่อไปนี้ 
- รำยละเอียดด้ำนคุณสมบัติและเทคนิค  พร้อมทั้งหนังสือรับรองคุณสมบัติของผู้ เสนองำน ตำม

เอกสำรแนบท้ำยหมำยเลข 2 และข้อเสนอโครงกำรภำยใต้ขอบเขตงำน ตำมเอกสำรแนบท้ำยหมำยเลข 1 
(ที่มีรำยละเอียดครบถ้วนตำมที่ระบุในข้อที่ 5.2 ถึง 5.3) 

- ไฟล์ข้อมูล (Soft File ทั้งในรูป PDF, Word, PowerPoint หรืออื่น ๆ) ของข้อเสนอด้ำนคุณสมบัติและ
เทคนิคที่มีข้อมูลครบถ้วนตรงกับเอกสำรที่ยื่นแก่กองทุนฯ โดยบันทึกใน USB Flash Drive จ ำนวน 1 ชุด 
โดยให้แนบมำพร้อมกับเอกสำรข้อเสนอด้ำนคุณสมบัติและเทคนิคที่เป็นต้นฉบับ 

6.2.2 ส่วนท่ี 2 ให้ระบุหน้ำซองว่ำ “ข้อเสนอด้ำนรำคำ” โดยให้ยื่นเอกสำรรวม 2 ชุด เป็นต้นฉบับ 1 ชุด และส ำเนำ 
1 ชุด และให้แยกซองเอกสำรต้นฉบับและส ำเนำเอกสำรแยกออกจำกกัน โดยซองข้อเสนอด้ำนรำคำ ต้องมี
รำยละเอียดครบถ้วนตำมที่ระบุในข้อท่ี 5.4 และประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้ 
- ค่ำจัดท ำต่อหน่วย 
- ค่ำธรรมเนียมหรือค่ำบริกำรอื่น ๆ (ถ้ำมี) 
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ทั้งนี้ กำรน ำส่งข้อเสนองำนในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Soft File) แบบ “Read Only”ตำมข้อก ำหนดและขอบเขต
ของงำนฉบับนี้ ให้ถือว่ำเป็นกรณีที่ผู้เสนองำนหรือผู้รับมอบอ ำนำจ แล้วแต่กรณี ได้ยอมรับควำมถูกต้องครบถ้วนของ
ข้อมูลที่น ำส่งแล้ว 
 
อนึ่ง ในกรณีที่ผู้เสนองำนจัดท ำข้อเสนองำนในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Soft File) โดยกำรน ำเอกสำร (Hard 
Copy) มำแปลง (Scan File) ให้อยู่ในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Soft File) ซึ่งหำกเอกสำร (Hard Copy) นั้น มีกำร
ขูด ลบ ตก เติม หรือแก้ไขเพิ่มเติมข้อควำมใดในเอกสำรดังกล่ำว ผู้เสนองำนหรือผู้รับมอบอ ำนำจแล้วแต่กรณี จะต้อ 
งลงลำยมือช่ือก ำกับและประทับตรำ (ถ้ำมี) ทุกแห่ง ก่อนที่น ำมำแปลง (Scan File) ไม่เช่นนั้นจะถือว่ำกำรขูด ลบ ตก 
เติม หรือแก้ไขเพิ่มเติมข้อควำมดังกล่ำวไม่ได้กระท ำขึ้น ไม่ว่ำกรณีใด ๆ หำกมีกรณีเป็นที่สงสัย กองทุนฯ มีสิทธิเชิญ  
ผู้เสนองำนมำชี้แจงหรืออธิบำยควำมหมำยได้ และให้กำรพิจำรณำของกองทุนฯ เป็นที่สุด 
 
ทั้งนี้ หำกเอกสำรหลักฐำนของผู้เสนองำนไม่ใช่ต้นฉบับ ให้ผู้เสนองำนหรือผู้รับมอบอ ำนำจแล้วแต่กรณี ลงนำมและ
ประทับตรำ (ถ้ำมี) ก ำกับในทุกแผ่นของเอกสำร หรือกรณีผู้เสนองำนท ำกำรขูด ลบ ตก เติม หรือแก้ไขเพิ่มเติมข้อควำม
ใด ผู้เสนองำนหรือผู้รับมอบอ ำนำจแล้วแต่กรณี ต้องลงลำยมือช่ือก ำกับและประทับตรำ (ถ้ำมี) ทุกแห่ง ไม่เช่นนั้นจะ  
ถือว่ำกำรขูด ลบ ตก เติม หรือแก้ไขเพิ่มเติมข้อควำมดังกล่ำวไม่ได้กระท ำขึ้น เว้นแต่กรณีเป็นท่ีสงสัย กองทุนฯ มีสิทธิ
เชิญผู้เสนองำนมำชี้แจงอธิบำยควำมหมำยได้ และให้กำรพิจำรณำของกองทุนฯ เป็นที่สุด 
 

6.3 กำรยื่นข้อเสนองำนตำม 6.2 ใหด้ ำเนินกำรต่อไปนี้ 
ใหผู้้เสนองำนจ่ำหน้ำข้อเสนองำนถึง  

 
ผู้จัดกำร กองทุนส่งเสริมกำรพัฒนำตลำดทุน  
เร่ือง กำรจัดท ำโครงกำรกำรประเมินควำมสำมำรถของกองทุนรวมตรำสำรทุนไทย (Fund Rating Report) 
อำคำรตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชั้น 6 
เลขที่ 93 ถนนรัชดำภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 

  
7. เกณฑ์กำรพิจำรณำตัดสิน 

7.1 กองทุนฯ มีหลักเกณฑ์ในกำรพิจำรณำและคัดเลือกผู้เสนองำนซึ่งจะเป็นกำรพิจำรณำภำยใน ไม่มีกำรประกำศคะแนน 
จ ำนวนเงิน และรำยละเอียดข้อเสนองำนของผู้เสนองำนให้ทรำบ  

7.2 กองทุนฯ สงวนสิทธ์ิที่จะไม่พิจำรณำข้อเสนอของผู้เสนองำนรำยที่มีคุณสมบัติไม่ถูกต้อง หรือกรณีที่ไม่ปรำกฏชื่อผู้เสนอ
งำนรำยนั้นในหลักฐำนกำรรับเอกสำรข้อก ำหนดและขอบเขตของงำน หรือยื่นข้อเสนอไม่เป็นไปตำมเง่ือนไขที่ระบุไว้ใน
ข้อก ำหนดและขอบเขตของงำนฉบับนี้ หรือไม่กรอกช่ือบุคคล หรือไม่ลงลำยมือช่ือผู้เสนองำน อย่ำงหนึ่งอย่ำงใดหรือ
ทั้งหมดในหนังสือรับรองคุณสมบัติของผู้เสนองำน รวมถึงกองทุนฯ สงวนสิทธิ์จะไม่พิจำรณำข้อเสนอด้ำนรำคำที่เสนอ
หำกมีกำรขูดลบ เติมแต่ง แก้ไข เปลี่ยนแปลง โดยผู้เสนองำนมิได้ลงลำยมือช่ือพร้อมประทับตรำ (ถ้ำมี) ก ำกับไว้ 

7.3 ในกรณีที่ผู้เสนองำนรำยใดยื่นข้อเสนองำนไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน กองทุนฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่พิจำรณำข้อเสนองำน
ของผู้เสนองำนรำยนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลำดเพียงเล็กน้อย หรือที่ผิดแผกไปจำกเง่ือนไขของข้อก ำหนดและขอบเขต
ของงำนในส่วนท่ีมิใช่สำระส ำคัญ ทั้งนี้ เฉพำะในกรณีที่พิจำรณำเห็นว่ำจะเป็นประโยชน์ต่อกองทุนฯ เท่ำนั้น 

7.4 กองทุนฯ จะพิจำรณำคัดเลือกผู้เสนองำนตำมหลักเกณฑ์ที่กองทุนฯ เห็นสมควร โดยกำรพิจำรณำ และกำรตัดสิน
คัดเลือกผู้เสนองำนของกองทุนฯ ถือเป็นเด็ดขำดและที่สุด และกองทุนฯ อำจจะคัดเลือกผู้เสนองำนเพื่อด ำเนินโครงกำร
มำกกว่ำหนึ่งรำย และไม่มีข้อผูกพันว่ำกองทุนฯ จะต้องคัดเลือกผู้เสนองำนที่เสนอจ ำนวนเงินต่ ำที่สุดเสมอไป  
ทั้งนี้ ผู้เสนองำนจะต้องยอมรับหลักเกณฑ์และผลกำรตัดสินกำรคัดเลือกของกองทุนฯ โดยไม่มีข้อโต้แย้ง และผู้เสนองำน
จะฟ้องร้องหรือเรียกร้องค่ำเสียหำยใด ๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น 
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7.5 เมื่อกองทุนฯ คัดเลือกผู้เสนองำนรำยใดให้เป็นผู้รับงำนแล้ว กองทุนฯ จะแจ้งให้ผู้เสนองำนรำยนั้นทรำบเป็นลำยลักษณ์
อักษร และกองทุนฯ จะประกำศผลกำรคัดเลือกผู้ได้รับงำนตำมข้อก ำหนดและขอบเขตของงำนนี้ต่อสำธำรณชน 

 
8. กำรสงวนสิทธิ์  

8.1 กองทุนฯ สงวนสิทธิ์ในกำรแก้ไข เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขตำมที่ระบุในข้อก ำหนดและขอบเขตของงำนฉบับนี้
ตลอดจนเอกสำรแนบ และเอกสำรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มีควำมเหมำะสมในกำรด ำเนินงำนและเป็นไปตำมควำม
ประสงค์ของกองทุนฯ ตลอดจนสงวนสิทธ์ิในกำรเปลี่ยนแปลง เลื่อน ยกเลิกกำรด ำเนินโครงกำรครั้งนี้ได้ไม่ว่ำกรณีใด ๆ 
รวมถึงไม่พิจำรณำข้อเสนองำนของผู้เสนองำนรำยใดรำยหนึ่งได้ ในกรณีมีเหตุอันควรเช่ือได้ว่ำ ผู้เสนองำนให้ค ำรับรอง
อันเป็นเท็จ หรือไม่ชี้แจงรำยละเอียดกำรมีส่วนได้เสียเกี่ยวกับกิจกำรของกองทุนฯ หรือกำรเสนองำนในครั้งนี้กระท ำไป
โดยไม่สุจริต หรือมีกำรสมยอมกันในกำรเสนอจ ำนวนเงินและ/หรือผลประโยชน์ หรือมีเหตุอื่นใดตำมที่กองทุนฯ
เห็นสมควร โดยกองทุนฯ ไม่จ ำเป็นต้องช้ีแจงเหตุผลใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งนี้ ผู้เสนองำนตกลงจะไม่เรียกร้องค่ำเสียหำยใด ๆ
จำกกองทุนฯ  

8.2 กองทุนฯ ไม่มีข้อผูกมัดในกำรอนุมัติข้อเสนองำน และกองทุนฯ อำจจะอนุมัติข้อเสนองำนมำกกว่ำหนึ่งข้อเสนอ หรือ
อำจจะไม่อนุมัติข้อเสนองำนใดเลยก็ได้ 

8.3 ไม่ว่ำกรณีใด ๆ รวมถึงกรณีตำม 8.1 และ 8.2 กองทุนฯ ไม่ต้องรับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยใด ๆ ของผู้เสนองำน ซึ่งรวมถึง
ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดท ำและยื่นข้อเสนองำนตำมข้อก ำหนดและขอบเขตของงำนฉบับนี้  

8.4 กำรที่กองทุนฯ ต่อรอง ตกลงจ ำนวนเงิน หรือตกลงเรื่องอื่นใดภำยหลังกำรพิจำรณำข้อเสนองำน ไม่มีผลให้ผู้เสนองำน
พ้นควำมผูกพันใด ๆ ที่ตนมีต่อกองทุนฯ ตำมข้อเสนองำนนั้น  

8.5 ผู้เสนองำนรับทรำบและตกลงว่ำ ข้อมูลต่ำง ๆ ในข้อก ำหนดและขอบเขตของงำนฉบับนี้และเอกสำรที่เกี่ยวข้องเป็น
กรรมสิทธ์ิและ/หรือทรัพย์สินทำงปัญญำของกองทุนฯ หรือของบุคคลอื่นท่ีเป็นผู้อนุญำตให้ใช้สิทธิแกก่องทุนฯ แต่เพียง
ผู้เดียว โดยผู้เสนองำนตกลงไม่น ำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดนอกเหนือจำกกำรเสนองำนตำมที่ระบุไว้ในข้อก ำหนดและ
ขอบเขตของงำนฉบับนี้  

8.6 ในระหว่ำงกำรพิจำรณำข้อเสนองำน และเมื่อกำรพิจำรณำข้อเสนองำนตำมเอกสำรฉบับนี้สิ้นสุดลง ผู้เสนองำน ไม่ว่ำจะ
ได้รับคัดเลือกเป็นผู้ได้รับงำนและได้รับอนุมัติจำกกองทุนฯ ให้เข้ำท ำสัญญำหรือไม่ก็ตำม ตกลงเก็บรักษำข้อมูลทั้งหมดที่
ได้ล่วงรู้ ไม่ว่ำโดยวิธีใด ๆ จำกกำรเข้ำร่วมเสนองำนในครั้งนี้ไว้เป็นควำมลับโดยจะไม่เปิดเผยให้กับบุคคลภำยนอกทรำบ
เว้นแต่ในกรณีที่ได้รับควำมยินยอมล่วงหน้ำเป็นลำยลักษณ์อักษรจำกกองทุนฯ เท่ำนั้น และผู้เสนองำนตกลงจะดูแลให้
พนักงำน ลูกจ้ำง ตัวแทน และบุคคลที่อยู่ในควำมรับผิดชอบของผู้เสนองำนปฏิบัติตำมข้อนี้อย่ำงเคร่งครัด  

8.7 ผู้เสนองำนให้กำรรับรองว่ำกำรยื่นข้อเสนองำน รวมถึงบรรดำเอกสำรใด ๆ ที่น ำเสนอต่อกองทุนฯ เป็นเอกสำรที่ได้จัดท ำ
โดยควำมคิดสร้ำงสรรค์ของผู้เสนองำนเอง ไม่ได้คัดลอก ดัดแปลง เลียนแบบ หรือปลอมแปลงไม่ว่ำทั้งหมดหรือแต่เพียง
บำงส่วนจำกเอกสำรของผู้อื่นด้วยเจตนำทุจริต ทั้งนี้ กองทุนฯ สงวนสิทธิ์ในกำรเพิกถอนผู้เสนองำนออกจำกกำร
พิจำรณำคัดเลือกได้ทันที หำกปรำกฏในระหว่ำงกำรพิจำรณำข้อเสนองำน หรือภำยหลังกำรพิจำรณำข้อเสนองำนสิ้นสุด
ว่ำ เอกสำรที่ผู้เสนองำนได้น ำเสนอต่อกองทุนฯ เป็นไปโดยมิชอบ และผู้เสนองำนยินยอมให้กองทุนฯ พิจำรณำเรียก
ค่ำเสียหำยได้ 

8.8 กองทุนฯ มีนโยบำยต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่น และสนับสนุนให้ด ำเนินธุรกิจอย่ำงโปร่งใส หำกพบว่ำผู้เสนองำนรวมถึง
ผู้เกี่ยวข้องกับผู้เสนองำนมีพฤติกรรมเข้ำข่ำยทุจริตคอร์รัปช่ันถึงขั้นถูกช้ีมูลควำมผิดหรือถูกฟ้องเป็นคดีต่อศำล กองทุนฯ
ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะด ำเนินกำรใด ๆ โดยอำจไม่พิจำรณำข้อเสนองำนของผู้เสนองำนได้ รวมทั้งอำจจะพิจำรณำยกเลิกผล
กำรคัดเลือกในครั้งนี้ไม่ว่ำทั้งหมดหรือบำงส่วนได้ โดยกองทุนฯ ไม่จ ำเป็นต้องชี้แจงเหตุผลใด ๆ ท้ังสิ้น และผู้เสนองำน
ตกลงจะไม่เรียกร้องค่ำเสียหำยใด ๆ จำกกองทุนฯ ทั้งนี้ กำรพิจำรณำจะยึดถือประโยชน์สูงสุดของกองทุนฯ เป็นส ำคัญ 
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9. ข้อควรทรำบในกำรเข้ำท ำสัญญำ  
9.1 ผู้เสนองำนที่ได้รับกำรคัดเลือกเป็นผู้ได้รับงำนและได้รับอนุมัติจำกกองทุนฯ ให้เข้ำท ำสัญญำ จะต้องมำท ำสัญญำตำม

แบบท่ีกองทุนฯ ก ำหนด ภำยในระยะเวลำที่กองทุนฯ เห็นสมควร 
9.2 ทรัพย์สินทำงปัญญำ 

ผู้ได้รับงำนจะมีสิทธิในทรัพย์สินทำงปัญญำในงำนที่ส่งมอบตำมกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับกำรแสดง
ควำมประสงค์ตำมที่ระบุไว้ในเอกสำรแนบท้ำยหมำยเลข 1 (ข้อ 4.9) 
กรณีที่ 1 ผู้ได้รับงำนยื่นข้อเสนองำนโดยตกลงให้ ผลงำนที่เกิดขึ้นจำกกำรโครงกำรเป็นกรรมสิทธิ์และทรัพย์สินทำง
ปัญญำของกองทุนฯ แต่เพียงผู้เดียว โดยผู้ได้รับงำนตกลงไม่น ำงำนดังกล่ำวไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดนอกเหนือจำก
กำรปฏิบัติงำนตำมสัญญำ ตลอดจนจะไม่น ำผลงำนที่เกิดขึ้นนี้ไปให้บุคคลอื่นท ำซ้ ำ ดัดแปลง เผยแพร่ หรือกระท ำกำรใด ๆ 
อันมีลักษณะเป็นกำรละเมิดทรัพย์สินทำงปัญญำหรือสิทธิใด  ๆ ของกองทุนฯ หรือบุคคลอื่นใด ไม่ว่ำในระหว่ำง
ระยะเวลำในกำรปฏิบัติงำนตำมสัญญำนี้และภำยหลังจำกที่สัญญำนี้สิ้นสุดลงแล้วหรือไม่ก็ตำม เว้นแต่จะได้รับควำม
ยินยอมล่วงหน้ำเป็นลำยลักษณ์อักษรจำกกองทุนฯ 
หรือ 
กรณีที่ 2 ผู้ได้รับงำนยื่นข้อเสนองำนโดยอนุญำตให้กองทุนฯ ใช้สิทธิในทรัพย์สินทำงปัญญำในผลงำนที่เกิดขึ้นจำก
โครงกำร ตลอดระยะเวลำตำมสัญญำและภำยหลังสัญญำสิ้นสุดลง ผู้ได้รับงำนตกลงอนุญำตให้กองทุนฯ ใช้หรือมีสิทธิ
อนุญำตช่วงให้บุคคลอื่นใช้สิทธิในทรัพย์สินทำงปัญญำในงำนที่ส่งมอบ (ผลงำนที่เกิดขึ้นจำกกำรโครงกำร) ซึ่งรวมถึง  
แต่ไม่จ ำกัดเฉพำะกำรท ำซ้ ำ ดัดแปลงงำน เผยแพร่ต่อสำธำรณชนในงำนอันมีลิขสิทธิ์  ให้เช่ำต้นฉบับ หรือส ำเนำงำน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ โสตทัศนวัสดุ ภำพยนตร์์ และสิ่งบันทึกเสียง ไม่ว่ำทั้งหมดหรือแต่บำงส่วนในงำนที่ส่งมอบ
(ผลงำนท่ีเกิดขึ้นจำกกำรโครงกำร) หรือกระท ำกำรอื่นใดตำมที่กองทุนฯ เห็นสมควร ท้ังนี้ ไม่ว่ำกำรใช้สิทธิในทรัพย์สิน
ทำงปัญญำของกองทุนฯ ดังกล่ำวจะเป็นกำรกระท ำเพื่อหำก ำไรหรือไม่ก็ตำม เว้นแต่คู่สัญญำทั้งสองฝ่ำยจะได้ตกลงร่วมกัน
เป็นลำยลักษณ์อักษรเป็นอย่ำงอื่น 

 
หำกผู้เสนองำนไม่ได้ระบุเลือกรำยละเอียดเกี่ยวกับสิทธิในทรัพย์สินทำงปัญญำในงำนที่ส่งมอบดังที่กล่ำวไว้ข้ำงต้นกองทุนฯ 
ขอสงวนสิทธิ์ให้ถือว่ำผู้เสนองำนประสงค์จะเลือกเสนอให้สิทธิในทรัพย์สินทำงปัญญำในงำนที่ส่งมอบเป็นไปตำมกรณีที่ 1  

 
10. ก ำหนดกำรและสถำนที่ติดต่อขอทรำบข้อมูลเพ่ิมเติม  

รำยละเอียดก ำหนดกำรส ำหรับกำรยื่นข้อเสนองำนตำมข้อก ำหนดและขอบเขตของงำนฉบับนี้ มีรำยละเอียดตำมตำรำง
ด้ำนล่ำงนี้  

ล ำดับ รำยละเอียด  ก ำหนดกำร  
1 ประกำศเชญิชวนและรับข้อก ำหนดและขอบเขตของงำน ผ่ำนทำง 

website: www.cmdf.or.th  
1 กรกฎำคม 2564 

2 สอบถำมข้อมูลเพิ่มเติมทำง E-mail ที่ grant@cmdf.or.th 8 กรกฎำคม 2564 (ภำยใน 15.00 น.)  
3 ตอบข้อสอบถำมทั้งหมดใน FAQ ผ่ำนทำง website: 

www.cmdf.or.th 
ภำยในวันท่ี 15 กรกฎำคม 2564 

4 ผู้เสนองำนยื่นซองข้อเสนองำน 18 สิงหำคม 2564 (ภำยใน 15.00 น.) 
5 สัมภำษณผ์ู้เสนองำนเฉพำะที่ผ่ำนคุณสมบัต ิ ภำยในเดือน สิงหำคม หรือ กันยำยน 2564 

(เวลำและสถำนท่ีจะแจ้งให้ทรำบอีกครั้ง)  
6 ประกำศผลกำรคัดเลือกผูไ้ดร้ับงำน ภำยในเดือนตลุำคม 2564 

หมำยเหตุ  
1) ก ำหนดกำรข้ำงต้นอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงตำมควำมเหมำะสม ท้ังนี้ กองทุนฯ จะแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำเป็นลำยลักษณ์อักษร 
2) กองทุนฯ จะตอบค ำถำมทั้งหมดผำ่น FAQ เพื่อให้ข้อมูลกับทุกฝ่ำยเท่ำเทียมกัน 

http://www.cmdf.or.th/
mailto:grant@cmdf.or.th
http://www.cmdf.or.th/
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3) หำกผู้เสนองำนรำยใดไม่ยื่นข้อเสนองำนตำมวัน เวลำ และสถำนท่ีที่ก ำหนดดังกล่ำว กองทุนฯ จะไมร่ับซองข้อเสนองำน
ของผู้เสนองำนรำยนั้นไว้พิจำรณำ ไม่ว่ำกรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 

 
กำรยื่นเอกสำรข้อเสนองำนท้ังหมด สำมำรถติดต่อได้ที่ 
อีเมล : grant@cmdf.or.th 
โทร 02-009-9000 ต่อ 9160-9163 

 
11. เอกสำรแนบท้ำย  

เอกสำรแนบท้ำยข้อก ำหนดและขอบเขตของงำนดังต่อไปนี้ให้ถือเปน็ส่วนหนึ่งของข้อก ำหนดและขอบเขตของงำนฉบับนี้  
11.1 เอกสำรแนบท้ำยหมำยเลข 1 : รำยละเอยีดขอบเขตของงำน 
11.2 เอกสำรแนบท้ำยหมำยเลข 2 : หนังสือรับรองคุณสมบตัิของผู้เสนองำน 
11.3 เอกสำรแนบท้ำยหมำยเลข 3 : ประกำศคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ที่ กข.43/2546  

เรื่องหลักเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีประกอบธุรกิจกำรจัดอันดับกองทุนรวม 
  
  

mailto:grant@cmdf.or.th
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เอกสำรแนบท้ำยหมำยเลข 1 
 

รำยละเอียดขอบเขตของงำน 
กำรจัดท ำโครงกำรกำรประเมินควำมสำมำรถของกองทนุรวมตรำสำรทุนไทย (Fund Rating Report) 

 
1. วัตถุประสงค์ของโครงกำรกำรประเมินควำมสำมำรถของกองทุนรวมตรำสำรทุนไทย (Fund Rating Report) 

(“โครงกำร”) 

1.1  เพื่อให้นักลงทุนสถำบันที่ท ำหน้ำที่มอบหมำยและบริกำรจัดกำรเงินลงทุนในส่วนตรำสำรทุนไทย เช่น กองทุนส ำรอง
เลี้ยงชีพ บริษัทประกัน เป็นต้น ได้มีรำยงำนกำรประเมินควำมสำมำรถของกองทุนรวม (Fund Rating Report) ซีง่เป็น
รำยงำนเชิงวิเครำะห์ในเรื่อง ทีมงำน วิธีกำรเลือกลงทุนกระบวนกำรตัดสินใจลงทุนของผู้จัดกำรกองทุน กำรจัดพอร์ต
ลงทุนให้รับกับสถำนกำรณ์และควำมเสี่ยงที่คำดว่ำอำจจะเกิดขึ้น และกำรวิเครำะห์ในเชิงคุณภำพและเชิงปริมำณใน 
ด้ำนต่ำง ๆ เพื่อใช้เป็นส่วนหนึ่งของกำรตัดสินใจในกำรเลือกบริษัทจัดกำรกองทุนที่จะมำบริหำรเงิน โดยสำมำรถ
น ำมำใช้ประกอบกับผลกำรด ำเนินงำนของกองทุนในกำรตัดสินใจเลือกลงทุนในกองทุนนั้น ๆ 

1.2  เพื่อให้นักลงทุนทั่วไปได้เข้ำถึงบทวิเครำะห์กองทุนที่ไม่ได้เน้นเพียงผลกำรด ำเนินงำนกองทุนเพื่อใช้ประกอบกำร
ตัดสินใจในกำรเลือกลงทุน 

1.3  เพื่อให้บริษัทจัดกำรกองทุน ได้น ำเอำปัจจัยที่นักลงทุนสถำบันใช้ในกำรคัดเลือกผู้จัดกำรกองทุน มำประเมินและน ำมำ
เพิ่มศักยภำพของกำรจัดกำรและเพิ่มควำมสำมำรถกำรแข่งขันในระดับมำตรฐำนสำกล 

 
2. ขอบเขตของงำน  

เพื่อให้โครงกำรฯ บรรลุถึงเป้ำหมำยในกำรจัดให้มีรำยงำนกำรประเมินควำมสำมำรถของกองทุน (Fund Rating Report)  
ในประเภทกองทุนรวมตรำสำรทุนไทย โดยประเมินในเรื่องของกระบวนคิดและกระบวนกำร และขั้นตอนกำรตัดสินใจ 
กำรลงทุนและแนวทำงกำรบริหำรกองทุนของผู้จัดกำรกองทุนในกลยุทธ์นั้น ๆ ซึ่งเป็นกำรวิเครำะห์ในเชิงคุณภำพและ 
เชิงปริมำณในด้ำนต่ำง ๆ กองทุนฯ จึงก ำหนดกรอบข้อเสนองำนและคุณลักษณะขอบเขตงำนอย่ำงน้อยไว้ดังน้ี 
2.1 เป็นกำรประเมินควำมสำมำรถของกองทุนรวมตรำสำรทุนไทยประเภท Actively Managed Fund เท่ำนั้น 
2.2 กำรประเมินควรจะครอบคลุมกองทุนรวมตรำสำรทุนไทยไม่น้อยกว่ำ 30 กองทุน และครอบคลุมบริษัทหลักทรัพย์จัดกำร

กองทุนไม่น้อยกว่ำ 16 แห่ง ซึ่งบริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุนนั้นต้องมีกำรบริหำรให้กับกองทุนส ำรองเลี้ยงชีพ  
ทั้งนี ้กำรจัดท ำโครงกำรฯ จริงนั้น อำจมีกำรปรับเปลี่ยนท้ังจ ำนวนกองทุนรวมและจ ำนวนบริษัทจัดกำรกองทุน เนื่องจำก
กำรเข้ำร่วมกำรโครงกำรฯ จะเป็นไปตำมควำมสมัครใจของแต่ละบริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุน และไม่ได้เป็นภำค
บังคับแต่อย่ำงใด 

2.3 กองทุนรวมตรำสำรทุนไทยที่จะน ำมำท ำกำรประเมินต้องสำมำรถเปรียบเทียบกันได้ระหว่ำงกลยุทธ์กองทุนรวมว่ำเป็น
กองทุนรวมประเภทเดียวกัน เช่น เป็นกองทุนรวมประเภท Large Cap หรือ กองทุนรวมประเภท Equity General 
เป็นต้น และเป็นกองทุนรวมที่ได้รับควำมนิยมในกำรลงทุนโดยอำจพิจำรณำดูจำกสินทรัพย์สุทธิของกองทุนรวม หรือ 
เป็นกองทุนรวมที่เป็น Flagship Fund หรือข้อพิจำรณำอื่น ๆ โดยผู้เสนองำนต้องมีเกณฑ์ที่ชัดเจนในกำรเลือกกองทุนรวมที่
จะเข้ำท ำกำรประเมิน 

2.4 เกณฑ์ที่จะน ำมำใช้ประเมินกองทุนรวมต้องเป็นเกณฑ์ที่เป็นมำตรฐำน มีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน และได้รับกำรยอมรับ  
ในระดับสำกลจำกนักลงทุนสถำบันโดยทั่วไป 

2.5 ผลงำนที่ต้องกำรคือ รำยงำนกำรประเมินควำมสำมำรถกองทุนรวมตรำสำรทุนไทยฉบับเต็มทั้งภำษำไทยและ
ภำษำอังกฤษท่ีจะเผยแพร่แก่นักลงทุนท่ัวไป ตำมที่กองทุนฯ ก ำหนด 

2.6 น ำเสนอแนวทำงกำรประชำสัมพันธ์เพื่อท่ีจะเผยแพร่รำยงำนที่จัดท ำในโครงกำรให้กับนักลงทุน 
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3. ระยะเวลำโครงกำร 
ระยะเวลำของโครงกำร 3 ปี โดยต้องมีกำรจัดท ำรำยงำนประเมินรำยปี ทั้งนี ้โครงกำร จะเริ่มด ำเนินกำรหลังจำกมีกำรลงนำม
สัญญำตำมแบบท่ีกองทุนฯ ก ำหนด 
 

4. ข้อมูลทีผู้่เสนองำนต้องน ำเสนอ  
4.1 ประวัติควำมเป็นมำของผู้เสนองำน ทุนจดทะเบียน (ถ้ำมี) นโยบำยหรือวิสัยทัศน์ขององค์กร ปรัชญำกำรท ำธุรกิจ

โครงสร้ำงองค์กร รวมถึงข้อมูลของผลงำนกำรให้บริกำรในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ Fund Rating ข้อมูลกำรเปลี่ยนแปลง
บริษัทหรือโครงสร้ำงองค์กรที่ส ำคัญส ำหรับผู้เสนองำน และผลงำนท่ีส ำคัญ (ถ้ำมี) 

4.2 ฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำน 3 ปีล่ำสุด (ถ้ำมี) หรือรำยได้ในกำรด ำเนินธุรกิจหลัก 
4.3 ข้อเสนอโครงกำรภำยใต้ขอบเขตงำนใน ข้อ 2 
4.4 กำรด ำเนินงำนหรือบริกำรอื่น ๆ ของผู้เสนองำนทีจ่ะเป็นประโยชน์กับกองทุนฯ หรือกำรพัฒนำตลำดทุน (ถ้ำมี) 
4.5 ตัวอย่ำงรำยงำน Fund Rating Report ฉบับเต็ม 
4.6 ประวัติควำมสำมำรถของทีมงำน และผลงำนท่ีผ่ำนมำของผู้เสนองำน (องค์กร) และทีมงำนหลักของผู้เสนองำน 

4.6.1 รำยช่ือและคุณสมบัติของหัวหน้ำโครงกำร คณะท ำงำน รวมทั้งประวัติและผลงำนของคณะท ำงำนหลักที่จะ
ด ำเนินงำนในโครงกำร 

4.6.2 ควำมสำมำรถ ควำมช ำนำญและและประสบกำรณ์ท ำงำนของคณะท ำงำน 
4.7 กำรบริหำรงำนและกำรด ำเนินโครงกำร ผู้เสนองำนต้องเป็นผู้ริเริ่ม ควบคุม และรับผิดชอบกำรด ำเนินงำนทั้งหมดของ

โครงกำรที่น ำเสนอภำยใต้งบประมำณ กรอบเวลำ และผลงำน Fund Rating Report ตำมที่เสนอและกำรตกลงร่วมกัน
กับกองทุนฯ 

4.8 รูปแบบของรำยงำนและกำรด ำเนินกำรต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ของงำนผู้อื่น 
4.9 สิทธิในทรัพย์สินทำงปัญญำในงำนที่ส่งมอบ (ผลงำนที่เกิดขึ้นจำกกำรโครงกำร/รำยงำน Fund Rating Report) ผู้เสนอ

งำนจะต้องระบุรำยละเอียดข้อเสนอโครงกำร (หลักฐำนด้ำนเทคนิค) ให้ชัดเจนว่ำ ประสงค์จะเลือกเสนอให้สิทธิใน
ทรัพย์สินทำงปัญญำในงำนท่ีส่งมอบ เป็นกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ 
 กรณีที่ 1 ให้ผลงำนท่ีเกิดขึ้นจำกโครงกำรเป็นเป็นกรรมสิทธิ์และทรัพย์สินทำงปัญญำของกองทุนฯ แต่เพียงผู้เดียว 

หรือ 
 กรณีที่ 2 อนุญำตให้กองทุนฯ ใช้สิทธิในทรัพย์สินทำงปัญญำในผลงำนท่ีเกิดขึ้นจำกโครงกำร 

อนึ่งในกรณี่ผู้เสนองำนเลือกกรณีที่ 2 ขอให้ระบุเหตุผลและควำมจ ำเป็นเพื่อประกอบกำรพิจำรณำของกองทุนฯ ด้วย 
 

5. วงเงินของกำรด ำเนินโครงกำร 
ผู้เสนองำนเป็นผู้เสนอวงเงินรวมของโครงกำรทั้งหมด โดยมีรำยละเอียดของกำรจัดท ำรำยงำนแต่ละหน่วย โดยงบประมำณ
ดังกล่ำวครอบคลุมค่ำใช้จ่ำยทั้งหมดตำมขอบเขตของโครงกำรทีผู่้เสนองำนน ำเสนอ 

 

6. เง่ือนไขและหลกัเกณฑก์ำรพิจำรณำ 
นอกเหนือจำกรำยละเอียดที่ระบุไว้เอกสำรข้อเสนอและขอบเขตของงำน กองทุนฯ จะพิจำรณำคัดเลือกผู้เสนองำน ดังนี ้
6.1 กำรคัดเลือก ผู้เสนองำนต้องผ่ำนกำรพิจำรณำดังต่อไปนี ้

6.1.1 คุณสมบัติของผู้เสนองำน 
6.1.2 ข้อเสนอโครงกำรจำกเอกสำรที่ไดร้ับจำกผูเ้สนองำน 
6.1.3 ผู้เสนองำนต้องน ำเสนอข้อมูลต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรคัดเลือก และ/หรือ คณะกรรมกำรกองทุน (ถ้ำกองทุนฯ 

ร้องขอ ซึ่งอำจจะมำกกว่ำ 1 ครั้ง) ตำมวันและเวลำที่ก ำหนด ซึ่งจะแจ้งให้ทรำบต่อไป 
6.2 กองทุนฯ สงวนสิทธิ์ในกำรพิจำรณำคัดเลือกและด ำเนินกำรใด ๆ โดยอำจเลือกผู้เสนองำนเพียงรำยเดียวหรือหลำยรำย

เพื่อด ำเนินโครงกำร หรือไม่เลือกผู้เสนองำนรำยใดเลยก็ได้ ทั้งนี้ ตำมที่กองทุนฯ เห็นสมควรและถือเป็นที่สิ้นสุด 
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6.3 เมื่อกองทุนฯ คัดเลือกผู้เสนองำนรำยใดให้เป็นผู้ได้รับงำนแล้ว กองทุนฯ จะแจ้งให้ผู้เสนองำนรำยนั้นทรำบเป็น 
ลำยลักษณ์อักษร 
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เอกสำรแนบท้ำยหมำยเลข 2 
หนังสือรับรองคุณสมบัติของผู้เสนองำน 

 
เรียน กองทุนส่งเสริมกำรพัฒนำตลำดทุน 
 
ข้ำพเจ้ ำ  ______________________________ ที่ อยู่  _________ ถนน _________________________ แขวง/ต ำบล 
_________________________ เขต/อ ำเภอ_________________________________ จังหวัด ______________________
โทรศัพท์___________________email _____________  ได้พิจำรณำเงื่อนไขต่ำง ๆ ในเอกสำรข้อก ำหนดและขอบเขตของงำน
(Term of Reference) เรื่องกำรจัดท ำโครงกำรกำรประเมินควำมสำมำรถของกองทุนตรำสำรทุนไทย (Fund Rating Report) 
(“ข้อก ำหนดและขอบเขตของงำน”) ของกองทุนส่งเสริมกำรพัฒนำตลำดทุน (“กองทุนฯ”) โดยตลอดแล้ว และยอมรับเงื่อนไขนั้น
รวมทั้งรับรองว่ำ ข้ำพเจ้ำเป็นผู้คุณสมบัติครบถ้วนตำมที่ก ำหนดในข้อก ำหนดและขอบเขตของงำน พร้อมทั้งขอรับรองข้อมูล
ดังต่อไปนี้แก่กองทุนฯ 
1. ข้ำพเจ้ำขอยื่นข้อเสนองำน ส ำหรบักำรด ำเนินงำนตำมข้อเสนอโครงกำรที่ข้ำพเจ้ำเสนอ เป็นจ ำนวน

เงิน_____________________(______________________) บำท (ไม่รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม) ปรำกฏตำมรำยละเอียด
ข้อเสนอด้ำนรำคำ 

2. ข้ำพเจ้ำตกลงยืนข้อเสนอด้ำนรำคำตำมข้อเสนองำนนี้ เป็นเวลำ 90 (เก้ำสิบ) วันนับแต่วันท่ีกำรพิจำรณำข้อเสนอโครงกำรของ
กองทุนฯ แล้วเสร็จ หรือกำรประกำศผลกำรคัดเลือกตำมข้อก ำหนดและขอบเขตของงำนฉบับนี้สิ้นสุดลงไม่ว่ำด้วยกรณีใด ๆ  

3. กรณีที่ข้ำพเจ้ำได้รับกำรคัดเลือกให้เป็นผู้ได้รับงำน และได้รับแจ้งจำกกองทุนฯ ให้เข้ำท ำสัญญำ หรือเข้ำรับทรำบและท ำควำม
ตกลงเกี่ยวกับกำรด ำเนินโครงกำร และ/หรือท ำเอกสำรอื่นใดแล้ว ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำจะด ำเนินกำรท ำสัญญำและ/หรือท ำ
ควำมตกลง และ/หรือเอกสำรอื่นใดในเรื่องดังกล่ำวตำมรูปแบบที่กองทุนฯ ก ำหนดภำยใน 60 (หกสิบ) วัน นับแต่วันที่กองทุนฯ ได้
แจ้งผลกำรคัดเลือกให้ข้ำพเจ้ำทรำบ หรือภำยในระยะเวลำที่กองทุนฯ เห็นสมควร รวมทั้งตกลงจะปฏิบัติตำมรำยละเอียดและ
เง่ือนไขที่ระบุไว้ในข้อก ำหนดและขอบเขตของงำนทุกประกำร ตลอดจนปฏิบัติตำมรำยละเอียดข้อตกลงเกี่ยวกับกำรด ำเนิน
โครงกำรที่จะได้ตกลงร่วมกับกองทุนฯ 

4. ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำข้อเสนองำนนี้เป็นข้อเสนองำนท่ีโปร่งใส ปรำศจำกกำรทุจริตคอร์รัปช่ัน กำรฉ้อฉล และกำรสมรู้ร่วมคิดกัน 
โดยไม่ชอบด้วยกฎหมำยกับบุคคล หรือนิติบุคคลอื่น ไม่ว่ำบุคคลดังกล่ำวจะได้ยื่นหรือไม่ได้ยื่นข้อเสนองำนในครำวเดียวกันนี้ก็ตำม 

5. ข้ำพเจ้ำรับรองว่ำ ข้ำพเจ้ำไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนองำนรำยอื่นท่ีเข้ำยื่นข้อเสนองำนในครั้งนี้จำกกองทุนฯ 
6. ข้ำพเจ้ำรับรองว่ำไม่มีญำติสนิท หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง (กรณีผู้เสนองำนเป็นบุคคลธรรมดำ) หรือรับรองว่ำไม่มีบุคคลที่เป็นกรรมกำร

หรือผู้บริหำร หรือผู้มีอ ำนำจในกำรจัดกำร ในกิจกำรของข้ำพเจ้ำ (กรณีผู้เสนองำนเป็นนิติบุคคล) มีประโยชน์ได้เสียเกี่ยวกับ
กิจกำรของกองทุนฯ เว้นแต่บุคคลดังกล่ำวจะได้ชี้แจงรำยละเอียดให้กองทุนฯ ทรำบเป็นลำยลักษณ์อักษรมำพร้อมกันแล้วและ
(หำกมี) ข้ำพเจ้ำรับรองว่ำเอกสำรช้ีแจงรำยละเอียดควำมสัมพันธ์และส่วนได้เสียของบุคคลดังกล่ำวกับกิจกำรของกองทุนฯ ตำม
เอกสำรแนบท้ำยนี้เป็นควำมจริงทุกประกำร 

7. ข้ำพเจ้ำรับรองว่ำได้ปฏิบัติตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้องและใช้บังคับ ซึ่งรวมถึงกฎหมำยว่ำด้วยกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่ำง
เคร่งครัด นอกจำกนี้ ยังได้ด ำเนินกำรใด ๆ ที่จ ำเป็นตำมที่กฎหมำยว่ำด้วยกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลก ำหนดซึ่งรวมถึงกำร
ด ำเนินกำรให้เจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลได้รับทรำบค ำประกำศเกี่ยวกับควำมเป็นส่วนตัวของกองทุนฯ อย่ำงครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว 

 
ยื่นข้อเสนองำน มำ ณ วันท่ี ______ เดือน ____________ พ.ศ.______ 
 

 
ลงนำม _________________________________ 

(_________________________________) 
                                                                                                  ต ำแหน่ง 

                                                                                                  ประทับตรำบริษัท 
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