ทางกองทุนฯ ขอตอบคาถามตามรายละเอียด
Q1: กรณีทบี่ ุคลากรหลัก ลาออก หรือมีการเปลีย่ นแปลงผูด้ าเนินการ หรือมีเหตุสุดวิสยั ทีจ่ าเป็ นต้องออก
จากองค์กร (หากมี) ผูเ้ สนองานต้องแจ้งเป็ นลายลักษณ์อกั ษรแก่ กองทุน ฯ ก่อน / หลัง ภายในระยะเวลา
เท่าใด
A1: ภายใน 15 วันหลังจากวันทีม่ ผี ลบังคับใช้
Q2: กรณีที่ กองทุน ฯ อาจจะพิจารณาแต่งตัง้ และมอบโครงการเพื่อดาเนินการ ให้แก่ผเู้ สนองานมากกว่า 1
ราย การจัดสรรจานวนกองทุนเพื่อจัดอันดับให้แต่ละราย จะเป็ นจานวนกองทุนทีเ่ ท่ากันหรือไม่ อย่างไร เช่น
ทัง้ หมด 30 กอง ผูเ้ สนองานทีไ่ ด้รบั แต่งตัง้ 2 ราย จะได้รบั รายละ 15 กองทุนในการดาเนินการ
A2: กองทุนฯ อาจจะพิจารณาให้ทุนสนับสนุนผูเ้ สนองานมากกว่า 1 ราย เพื่อให้โครงการฯ มีความหลาก
หลากหลายสาหรับนักลงทุนทีส่ ามารถเปรียบเทียบผลการดาเนินงานของกองทุนรวมได้มากขึน้ โดยผูร้ บั ทุน
ทุกรายจะมีหลักเกณฑ์ตามข้อกาหนดขอบเขตงานขัน้ ต่าทีก่ าหนดให้ครอบคลุมกองทุนรวมตราสารทุนไทย
ไม่น้อยกว่า 30 กองทุน ต่อ 1 ผูร้ บั ทุน
Q3: นอกเหนือจากแนวทางการประชาสัมพันธ์ทที่ างผูเ้ สนองานนาเสนอ กองทุนฯ มีความประสงค์จะ
เผยแพร่ผลการจัดลาดับและรายงานผ่านทางช่องทางการประชาสัมพันธ์อ่นื ๆ อีกหรือไม่ อย่างไร ทาง
กองทุน ฯ มีขอ้ จากัดใด ๆ ในช่องทางประชาสัมพันธ์อ่นื ใดหรือไม่
A3: ทางกองทุนฯ อาจจะเผยแพร่ผลการจัดลาดับและรายงานผ่านทางช่องทางการประชาสัมพันธ์ของ
หน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง เช่น การประชาสัมพันธ์ผ่านทางหน้า website ของกองทุนฯ หรือของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยเป็ นต้น
Q4: กองทุน ฯ เน้นการจัดอันดับ active fund และกองทุนทีล่ งทุนในตราสารทุนไทย เป็ นสาคัญ อย่างไรก็
ตาม กองทุนฯ มีขอ้ จากัดในการพิจารณากองทุนหุน้ ไทยที่มกี ารใช้หรือระบุการใช้เครื่องมือ derivative ใน
หนังสือชี้ชวนหรือไม่อย่างไร
A4: กองทุนฯ ไม่ได้มขี อ้ จากัดในเรื่องของการใช้เครื่องมือ derivative ซึง่ ในขอบข่ายงานนี้ทางกองทุนฯ
มุ่งเน้นให้ประเมินความสามารถของกองทุนรวมตราสารทุนไทยทีผ่ จู้ ดั การกองทุนใช้ความสามารถในการ
จัดทาพอร์ตการลงทุน stock selection ทีไ่ ม่ใช่การลงทุนประเภทเลียนแบบดัชนี (Passive Fund)
Q5: เนื่องจากมีหลายกองทุนทีม่ ผี ลการดาเนินงานดี จากการลงทุนในหุน้ ซึ่งมีสดั ส่วนทีม่ ากในแต่ละปี แต่จด
ทะเบียนภายใต้กองทุนผสมแบบยืดหยุ่น ซึ่งอาจสะท้อนผลการดาเนินงานทีด่ กี ว่ากองทุนตราสารทุนในบาง

ช่วงเวลาทีด่ ชั นีตลาดหลักทรัพย์ปรับตัวลดลง ดังนัน้ การจัดอันดับกองทุนจะต้องพิจารณากองทุนผสมแบบ
ยืดหยุ่นทีม่ สี ดั ส่วนของตราสารทุนสูง และอาจมีผลการดาเนินทีด่ ดี ว้ ยหรือไม่ อย่างไร
A5: การเปรียบเทียบผลการดาเนินการของกองทุนรวมต้องเทียบจากกองทุนรวมทีใ่ ช้กลยุทธ์เดียวกัน ดังนัน้
หากผูน้ าเสนองานประสงค์ทจี่ ะนากองทุนผสมมาเปรียบเทียบ อาจจะต้องพิจารณาสัดส่วนของการลงทุนใน
ตราสารทุนและตราสารหนี้ของกองทุนผสมนัน้ ๆ เป็ นสาคัญ
Q6: ในกรณีทมี่ บี ุคคลทีส่ าม หรือ บลจ. อื่น ๆ ร้องขอ ทางผูเ้ สนองานสามารถจัดลาดับกองทุนอื่น เพิม่ เติม
จากทีต่ กลงกับทางกองทุนฯ ได้หรือไม่ ทางกองทุนฯ สามารถ/ยินยอมทีจ่ ะเผยแพร่ผลการจัดลาดับเพิม่ เติม
เหล่านี้หรือไม่
A6: กรณีทผี่ เู้ สนองานได้รบั การอนุมตั สิ นับสนุนทุนและได้เข้าตกลงทาสัญญากับกองทุนฯ ตามข้อกาหนด
และขอบเขตของงานตามโครงการฯ แล้ว
ถ้าในกรณีทมี่ บี ุคคลทีส่ าม หรือ บลจ. อื่น ๆ ร้องขอให้ทาการจัดลาดับกองทุนอื่นทีน่ อกเหนือจากข้อกาหนด
และขอบเขตของงานตามโครงการฯ ผูเ้ สนองานสามารถดาเนินการจัดลาดับกองทุนและเผยแพร่ผลการจัด
อันดับทีม่ าร้องขอได้ขน้ึ อยู่กบั การตกลงระหว่างผูเ้ สนองานและผูร้ อ้ งขอเอง เนื่องจากกองทุนฯ เห็นว่าการ
ดาเนินการดังกล่าวเป็ นไปตามธุรกิจตามปกติของผูเ้ สนองาน แต่การจัดลาดับกองทุนดังกล่าวจะไม่ถอื ว่าอยู่
ภายใต้ขอ้ กาหนดและขอบเขตของงานภายใต้โครงการฯ ทีไ่ ด้รบั ทุนสนับสนุน
Q7: กองทุนทีถ่ ูกจัดลาดับเพิม่ เติม จาต้องเป็ นกองทุนในประเภทเดียวกันกับทีเ่ สนอทางกองทุนฯภายใต้
scope งานนี้หรือไม่ เช่น กองทุนตราสารหนี้ไทย หรือกองทุนตราสารทุนต่างประเทศ
A7: ตามทีไ่ ด้ตอบคาถามในข้อที่ 6 ผูร้ บั ทุนจะต้องปฏิบตั งิ านภายใต้ขอบเขตข้อกาหนดของโครงการฯ ทีร่ ะบุ
ว่าเป็ นการจัดลาดับกองทุนตราสารทุนไทยเท่านัน้ ในส่วนทีไ่ ด้รบั ทุนสนับสนุน
Q8: กรณีทผี่ ลการจัดลาดับเปลีย่ นแปลงหรือถูกทบทวนระหว่างปี อาทิ จากการเปลีย่ นตัวผูจ้ ดั การกองทุน
หรือการควบรวมธุรกิจ การเปลีย่ นแปลงดังกล่าวจะถือเป็นการละเมิดกรรมสิทธิของกองทุนฯหรือไม่ และ
กระบวนการเปลีย่ นการจัดลาดับดังกล่าวจะเป็ นอย่างไร
A8: โดยหลักการ ผูเ้ สนองานควรมีหลักเกณฑ์และวิธกี าร (Methodology) ทีเ่ ป็ นมาตรฐานสากลทีใ่ ช้ในการ
จัดลาดับของกองทุน รวมถึงเหตุผลและวิธกี ารบริหารจัดการในกรณีทมี่ กี ารเปลีย่ นผลการจัดลาดับทีเ่ ป็ นไป
ตามหลักเกณฑ์ดงั กล่าว การเปลีย่ นแปลงดังกล่าวก็ถอื ว่าเป็ นการทาธุรกรรมตามปรกติ โดยขอให้ทางผู้
เสนองานแจ้งถึงผลของการเปลีย่ นแปลงดังกล่าวเพื่อทีจ่ ะทาการประชาสัมพันธ์ถงึ การเปลีย่ นแปลงต่อไป
ภายใต้ขอบเขตของงานทีก่ าหนดไว้

Q9: นิยามของสมาชิกหลัก รวมไปถึงทีมวิจยั ทีจ่ ะเข้ามาสัมภาษณ์ผู้จดั การกองทุนด้วยหรือไม่ หรือให้รวมถึง
เฉพาะทีมงานทีค่ วบคุมและรับผิดชอบการดาเนินงานของโครงการและประสานงานกับทางกองทุนฯ เท่านัน้
A9: นิยามของทีมงานหลักของผูเ้ สนองานหมายรวมถึงทีมวิจยั ทีท่ าหน้าทีใ่ นการเข้าสัมภาษณ์ผจู้ ดั การ
กองทุน เนื่องจากทีมวิจยั จะเป็ นหนึ่งในผูท้ าการประเมินความสามารถของผูจ้ ดั การกองทุน

