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รายละเอียดขอบเขตของงาน
การจัดทําโครงการการประเมินความสามารถของกองทุนรวมตราสารทุนไทย (Fund Rating Report)
1. วัตถุประสงคของโครงการการประเมินความสามารถของกองทุนรวมตราสารทุนไทย (Fund Rating Report)
(“โครงการ”)
1.1 เพื่อใหนักลงทุนสถาบันที่ทําหนาที่มอบหมายและบริการจัดการเงินลงทุนในสวนตราสารทุนไทย เชน กองทุนสํารอง
เลี้ยงชีพ บริษัทประกัน เปนตน ไดมีรายงานการประเมินความสามารถของกองทุนรวม (Fund Rating Report) ซี่งเปน
รายงานเชิงวิเคราะหในเรื่อง ทีมงาน วิธีการเลือกลงทุนกระบวนการตัดสินใจลงทุนของผูจัดการกองทุน การจัดพอรต
ลงทุนใหรับกับสถานการณและความเสี่ยงที่คาดวาอาจจะเกิดขึ้น และการวิเคราะหในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณใน
ดานตาง ๆ เพื่อ ใชเปนสวนหนึ่งของการตัดสินใจในการเลือกบริษัทจัดการกองทุนที่จะมาบริหารเงิน โดยสามารถ
นํามาใชประกอบกับผลการดําเนินงานของกองทุนในการตัดสินใจเลือกลงทุนในกองทุนนั้น ๆ
1.2 เพื่อใหนักลงทุนทั่วไปไดเขาถึ ง บทวิเคราะหกองทุน ที่ไ มไ ด เนน เพียงผลการดําเนิน งานกองทุ นเพื่อใชป ระกอบการ
ตัดสินใจในการเลือกลงทุน
1.3 เพื่อใหบริษัทจัดการกองทุน ไดนําเอาปจจัยที่นักลงทุนสถาบันใชในการคัดเลือกผูจัดการกองทุน มาประเมินและนํามา
เพิ่มศักยภาพของการจัดการและเพิ่มความสามารถการแขงขันในระดับมาตรฐานสากล
2. ขอบเขตของงาน
เพื่อใหโครงการฯ บรรลุถึงเปาหมายในการจัดใหมีรายงานการประเมินความสามารถของกองทุน (Fund Rating Report)
ในประเภทกองทุน รวมตราสารทุนไทย โดยประเมินในเรื่ องของกระบวนคิดและกระบวนการ และขั้นตอนการตัดสินใจ
การลงทุ นและแนวทางการบริหารกองทุนของผูจัดการกองทุน ในกลยุทธนั้น ๆ ซึ่งเป นการวิเ คราะหใ นเชิ งคุณ ภาพและ
เชิงปริมาณในดานตาง ๆ กองทุนฯ จึงกําหนดกรอบขอเสนองานและคุณลักษณะขอบเขตงานอยางนอยไวดังนี้
2.1 เปนการประเมินความสามารถของกองทุนรวมตราสารทุนไทยประเภท Actively Managed Fund เทานั้น
2.2 การประเมินควรจะครอบคลุมกองทุนรวมตราสารทุนไทยไมนอยกวา 30 กองทุน และครอบคลุมบริษัทหลักทรัพยจัดการ
กองทุน ไม น อ ยกวา 16 แห ง ซึ่ ง บริ ษั ท หลั กทรั พ ย จั ด การกองทุ น นั้ น ต องมี ก ารบริ ห ารให กั บ กองทุ น สํ า รองเลี้ย งชี พ
ทั้งนี้ การจัดทําโครงการฯ จริงนั้น อาจมีการปรับเปลี่ยนทั้งจํานวนกองทุนรวมและจํานวนบริษัทจัดการกองทุน เนื่องจาก
การเขารวมการโครงการฯ จะเปนไปตามความสมัครใจของแตละบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน และไมไดเปนภาค
บังคับแตอยางใด
2.3 กองทุนรวมตราสารทุนไทยที่จะนํามาทําการประเมินตองสามารถเปรียบเทียบกันได ระหวางกลยุทธกองทุนรวมวาเปน
กองทุนรวมประเภทเดียวกัน เชน เปนกองทุน รวมประเภท Large Cap หรือ กองทุนรวมประเภท Equity General
เปนตน และเปนกองทุนรวมที่ไดรับความนิยมในการลงทุนโดยอาจพิจารณาดูจากสินทรัพยสุทธิของกองทุนรวม หรือ
เปนกองทุนรวมที่เปน Flagship Fund หรือขอพิจารณาอื่น ๆ โดยผูเสนองานตองมีเกณฑที่ชัดเจนในการเลือกกองทุนรวมที่
จะเขาทําการประเมิน
2.4 เกณฑที่จะนํามาใชประเมินกองทุนรวมตองเปนเกณฑที่เปนมาตรฐาน มีหลักเกณฑที่ชัดเจน และไดรับการยอมรับ
ในระดับสากลจากนักลงทุนสถาบันโดยทั่วไป
2.5 ผลงานที่ ต อ งการคื อ รายงานการประเมิ น ความสามารถกองทุ น รวมตราสารทุ น ไทยฉบั บ เต็ ม ทั้ ง ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษที่จะเผยแพรแกนักลงทุนทั่วไป ตามที่กองทุนฯ กําหนด
2.6 นําเสนอแนวทางการประชาสัมพันธเพื่อที่จะเผยแพรรายงานที่จัดทําในโครงการใหกับนักลงทุน
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3. ระยะเวลาโครงการ
ระยะเวลาของโครงการ 3 ป โดยตองมีการจัดทํารายงานประเมินรายป ทั้งนี้ โครงการ จะเริ่มดําเนินการหลังจากมีการลงนาม
สัญญาตามแบบที่กองทุนฯ กําหนด
4. ขอมูลที่ผูเสนองานตองนําเสนอ
4.1 ประวัติความเปนมาของผูเสนองาน ทุนจดทะเบียน (ถา มี) นโยบายหรือวิสัยทัศนขององคกร ปรัช ญาการทําธุรกิ จ
โครงสรางองคกร รวมถึงขอมูลของผลงานการใหบริการในธุรกิจที่เกี่ยวของกับ Fund Rating ขอมูลการเปลี่ยนแปลง
บริษัทหรือโครงสรางองคกรที่สําคัญสําหรับผูเสนองาน และผลงานที่สําคัญ (ถามี)
4.2 ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 3 ปลาสุด (ถามี) หรือรายไดในการดําเนินธุรกิจหลัก
4.3 ขอเสนอโครงการภายใตขอบเขตงานใน ขอ 2
4.4 การดําเนินงานหรือบริการอื่น ๆ ของผูเสนองานที่จะเปนประโยชนกับกองทุนฯ หรือการพัฒนาตลาดทุน (ถามี)
4.5 ตัวอยางรายงาน Fund Rating Report ฉบับเต็ม
4.6 ประวัติความสามารถของทีมงาน และผลงานที่ผานมาของผูเสนองาน (องคกร) และทีมงานหลักของผูเสนองาน
4.6.1 รายชื่อและคุณสมบัติของหัวหนาโครงการ คณะทํางาน รวมทั้งประวัติและผลงานของคณะทํางานหลัก ที่จะ
ดําเนินงานในโครงการ
4.6.2 ความสามารถ ความชํานาญและและประสบการณทํางานของคณะทํางาน
4.7 การบริหารงานและการดําเนินโครงการ ผูเสนองานตองเปนผูริเริ่ม ควบคุม และรับผิดชอบการดําเนินงานทั้งหมดของ
โครงการที่นําเสนอภายใตงบประมาณ กรอบเวลา และผลงาน Fund Rating Report ตามที่เสนอและการตกลงรวมกัน
กับกองทุนฯ
4.8 รูปแบบของรายงานและการดําเนินการตองไมละเมิดลิขสิทธิ์ของงานผูอื่น
4.9 สิทธิในทรัพยสินทางปญญาในงานที่สงมอบ (ผลงานที่เกิดขึ้นจากการโครงการ/รายงาน Fund Rating Report) ผูเสนอ
งานจะตองระบุรายละเอียดขอเสนอโครงการ (หลักฐานดานเทคนิค) ใหชัดเจนวา ประสงคจะเลือกเสนอใหสิทธิใน
ทรัพยสินทางปญญาในงานที่สงมอบ เปนกรณีใดกรณีหนึ่งดังตอไปนี้
x กรณีที่ 1 ใหผลงานที่เกิดขึ้นจากโครงการเปนเปนกรรมสิทธิ์และทรัพยสินทางปญญาของกองทุนฯ แตเพียงผูเดียว
หรือ
x กรณีที่ 2 อนุญาตใหกองทุนฯ ใชสิทธิในทรัพยสินทางปญญาในผลงานที่เกิดขึ้นจากโครงการ
อนึ่งในกรณี่ผูเสนองานเลือกกรณีที่ 2 ขอใหระบุเหตุผลและความจําเปนเพื่อประกอบการพิจารณาของกองทุนฯ ดวย
5. วงเงินของการดําเนินโครงการ
ผูเสนองานเปนผูเสนอวงเงินรวมของโครงการทั้งหมด โดยมีรายละเอียดของการจัดทํารายงานแตละหนวย โดยงบประมาณ
ดังกลาวครอบคลุมคาใชจายทั้งหมดตามขอบเขตของโครงการที่ผูเสนองานนําเสนอ
6. เงื่อนไขและหลักเกณฑการพิจารณา
นอกเหนือจากรายละเอียดที่ระบุไวเอกสารขอเสนอและขอบเขตของงาน กองทุนฯ จะพิจารณาคัดเลือกผูเสนองาน ดังนี้
6.1 การคัดเลือก ผูเสนองานตองผานการพิจารณาดังตอไปนี้
6.1.1 คุณสมบัติของผูเสนองาน
6.1.2 ขอเสนอโครงการจากเอกสารที่ไดรับจากผูเ สนองาน
6.1.3 ผูเสนองานตองนําเสนอขอมูลตอที่ประชุมคณะกรรมการคัดเลือก และ/หรือ คณะกรรมการกองทุน (ถากองทุนฯ
รองขอ ซึ่งอาจจะมากกวา 1 ครั้ง) ตามวันและเวลาที่กําหนด ซึ่งจะแจงใหทราบตอไป
6.2 กองทุนฯ สงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกและดําเนินการใด ๆ โดยอาจเลือกผูเสนองานเพียงรายเดียวหรือหลายราย
เพื่อดําเนินโครงการ หรือไมเลือกผูเสนองานรายใดเลยก็ได ทั้งนี้ ตามที่กองทุนฯ เห็นสมควรและถือเปนที่สิ้นสุด
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6.3 เมื่ อ กองทุ น ฯ คั ดเลื อ กผู เ สนองานรายใดให เ ป น ผู ไ ด รั บ งานแล ว กองทุน ฯ จะแจ งให ผู เ สนองานรายนั้ น ทราบเป น
ลายลักษณอักษร
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