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กิตติกรรมประกาศ 
 

CFA Institute เปNนสถาบันระดับนานาชาติที่ได_มีการพัฒนามาตรฐานตeางๆ เพื่อใช_ในการยกระดับคุณภาพของตลาดทุนอยeางตeอเนื่อง  

ซึ่งรวมไปถึง Global Investment Performance Standards (GIPS) ที่มีประโยชนvไมeเพียงแกeผู_จัดการการลงทุนที่ต_องการนำเสนอผล

ประกอบการตามมาตรฐานนานาชาต ิแตeยังเปNนประโยชนvแกeนักลงทุนที่อeานรายงานผลประกอบการนั้นด_วย  ซึ่ง CFA Institute มีความ

มุeงหวังให_ประเทศทั่วโลกนำมาตรฐานเหลeานี้ไปปรับใช_ในตลาดทุนของตน  และสeงเสริมให_ผู_กำกับดูแลของประเทศตeางๆ ใช_ประโยชนvจาก

มาตรฐานเหลeานี้ในการออกเกณฑvหรือข_อแนะนำแกeผู_มีสeวนรeวมในตลาดทุน 

 

ที่ผeานมา สมาคม ซีเอฟเอ ไทยแลนดv ได_ทำหน_าที่เปNนตัวประสานระหวeาง CFA Institute และผู_มีสeวนรeวมในตลาดทุนไทย ในการสeงเสริม

การประยุกตvใช_มาตรฐานตeางๆ ของ CFA เพื่อการพัฒนาอยeางตeอเนื่องของตลาดทุนไทยมาโดยตลอด ลeาสุด ทาง CFA Institute ได_มีการ

เผยแพรeมาตรฐานฉบับ GIPS 2020 ซึ่งเปNนการปรับปรุงมาตรฐานให_สะท_อนพัฒนาการลeาสุดของอุตสาหกรรมการลงทุน และมีประโยชนv

ตeอผู_มีสeวนรeวมทุกฝ�าย ซึ่งรวมถึงผู_จัดการการลงทุนในสินทรัพยvทางเลือก และ pooled funds ด_วย ซึ่งในโอกาสนี ้ทางสมาคมฯ เล็งเห็น

ความสำคัญในการนำมาตรฐาน GIPS 2020 ต_นฉบับภาษาองักฤษ มาแปลเปNนภาษาไทย เพื่อสeงเสริมการเผยแพรeให_แกeผู_มีสeวนรeวมใน

ตลาดทุนไทยในวงกว_าง อีกทั้งยังเปNนเครื่องมือแกeผู_กำกับดูแลของไทยในการใช_ประโยชนvจากมาตรฐานฉบับนี ้  

 

ในการจัดทำฉบับแปลภาษาไทยนี ้สมาคมฯ ได_รับความอนุเคราะหvจากกองทุนสeงเสริมการพัฒนาตลาดทุน (Capital Market 

Development Fund) ที่ให_การสนับสนุนคeาใช_จeาย และสมาคมฯ มีความยินดีอยeางยิ่งที่ได_รeวมมือกับ คุณพิษณ ุพรหมจรรยา ในฐานะผู_

แปลที่ทรงคุณวุฒิและมากประสบการณv  นอกจากนี ้สมาคมฯ ยังต_องขอขอบคุณอาสาสมัครที่เปNน CFA Charterholder และเปNน

สมาชิกของสมาคมฯ ทีไ่ด_เสียสละเวลาและความสามารถในการตรวจทานบทแปลตั้งแตeต_นจนจบ ได_แกe คุณรสนา ศรีพงษv, CFA           

คุณพงศvสัณหv อนุรัตนv, CFA รศ.ดร.สิระ สุจินตะบัณฑิต, CFA และ คุณกิ่งไผe คูeสกุลนิรันดรv, CFA 

 

สมาคมฯ หวังเปNนอยeางยิ่งวeา บทแปลฉบับนี ้จะเปNนประโยชนvแกeผู_จัดการการลงทุนในตลาดทุนไทย นักลงทุน และผู_มีสeวนรeวมทุกฝ�าย  

และจะเปNนก_าวหนึ่งในการยกระดับอุตสาหกรรมการลงทุนในประเทศไทยโดยรวม 
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คำนำ 
 

สถาบัน CFA (CFA Institute) เปNนหนeวยงานระดับสากลที่ไมeแสวงหากำไรสำหรับผู_ประกอบวิชาชีพด_านการลงทุน ซึ่งมีพันธกิจใน

การยกระดับวิชาชีพในสายงานการลงทุนทั่วโลกด_วยการกำหนดมาตรฐานขั้นสูงสุด ทั้งในเชิงจริยธรรม การศึกษา และความเปNนเลิศทาง

วิชาชีพ โดย CFA Institute มีความมุeงมั่นมาอยeางยาวนานในการจัดทำ และสeงเสริมมาตรฐานสากลในวัดผลการดำเนินงานของการ

ลงทุน (Global Investment Performance Standards หรือ “GIPS®”) ซึ่งเปNนมาตรฐานทางจริยธรรมที่ใช_ในการคำนวณ

และนำเสนอผลการดำเนินงานด_านการลงทุน โดยอ_างอิงตามหลักการนำเสนอข_อมูลอยeางเปNนธรรม และครบถ_วน  
มาตรฐาน GIPS ได_รับการยอมรับจากทั่วโลกให_เปNนมาตรฐานสำหรับการคำนวณและนำเสนอผลการดำเนินงานด_านการลงทุน โดยการ

ปฏิบัติตามมาตรฐาน GIPS ได_กลายเปNน “ใบผeานทาง” สำหรับบริษัทที่ต_องการนำเสนอบริการด_านการบริหารการลงทุนในระดับโลก 

นอกจากนี้ การที่เจ_าของทรัพยvสิน (asset owners) ปฏิบัติตามมาตรฐาน GIPS ยังเปNนการแสดงให_เห็นถึงความมุeงมั่นในการปฏิบัติตาม

แนวปฏิบัติที่ดีในระดับสากล โดย ณ เดือนมิถุนายน 2019 CFA Institute ได_รeวมเปNนพันธมิตรกับองคvกรตeาง ๆ แล_วมากกวeา 40 

ประเทศ และภูมิภาค ซึ่งได_มีสeวนรeวมในการพัฒนาและสeงเสริมมาตรฐาน GIPS 

 

ความเป'นมา 
• ในป� 1995 CFA Institute ซึ่งกeอนหน_านี้ใช_ชื่อวeา Association for Investment Management and Research (AIMR) ได_ให_การ

สนับสนุนและจัดสรรเงินทุนแกeคณะกรรมการมาตรฐานสากลในการวัดผลการดำเนินงานของการลงทุน (Global Investment 

Performance Standards Committee) เพื่อพัฒนามาตรฐานสากลสำหรับการคำนวณและนำเสนอผลการดำเนินงานด_านการ

ลงทุน โดยอ_างอิงตามมาตรฐานการนำเสนอผลการดำเนินงานฉบับเดิมของ AIMR (AIMR Performance Presentation Standards 

หรือ AIMR-PPS®) 

• มาตรฐานสากลในการวัดผลการดำเนินงานของการลงทุนฉบับแรกถูกเผยแพรeในเดือนเมษายน 1999 โดยในป�นั้น  

มีการตั้งสภาผลการดำเนินงานด_านการลงทุน (Investment Performance Council หรือ “IPC”) ขึ้นมาแทนคณะกรรมการ

มาตรฐานสากลในการวัดผลการดำเนินงานของการลงทุน (Global Investment Performance Standards Committee) เพื่อ

พัฒนาตeอยอด และสeงเสริมการนำมาตรฐาน GIPS มาใช_ โดยการพัฒนามาตรฐาน GIPS เปNนความริเริ่มของอุตสาหกรรมการลงทุน

ทั่วโลก ซึ่งมีผู_เข_ารeวมทั้งระดับบุคคล และระดับองคvกรจากประเทศตeาง ๆ มากกวeา 15 ประเทศ 

• IPC มีหน_าที่พัฒนาข_อกำหนด (provisions) สำหรับประเภททรัพยvสินอื่น เชeน อสังหาริมทรัพยv และการลงทุนประเภทเงินรeวมลงทุน 

(private equity) รวมถึงพิจารณาประเด็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข_องกับผลการดำเนินงาน (เชeน คeาธรรมเนียม และการโฆษณา

ประชาสัมพันธv) เพื่อขยายขอบเขตของมาตรฐาน GIPS และการนำมาใช_งานให_กว_างขึ้น โดยมาตรฐาน GIPS ฉบับที่สอง ซึ่งได_

เผยแพรeออกมาในเดือนกุมภาพันธv 2005 ได_บรรลุตามเป าหมายดังกลeาว  

• หลังจากที่มีการเผยแพรeมาตรฐาน GIPS ฉบับป� 2005 และมาตรฐาน GIPS ดังกลeาวได_ถูกนำไปใช_งานกว_างขึ้นและแพรeหลายมาก

ยิ่งขึ้น IPC ได_ตัดสินใจเดินหน_าพัฒนามาตรฐานสากลในการวัดผลการดำเนินงานของการลงทุนให_เปNนรูปแบบเดียว เพื่อลดความ

จำเปNนที่จะต_องปรับมาตรฐาน GIPS ให_เข_ากับบริบทของแตeละประเทศ จึงได_เกิดการปรับปรุงมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานที่ใช_

เฉพาะในแตeละประเทศให_มาเปNนแนวทางเดียวกนักับมาตรฐาน GIPS ซึ่งการดำเนินการดังกลeาวสeงผลให_มี 25 ประเทศที่ได_มีการใช_

มาตรฐานสากลแบบเดียวกันในการคำนวณและนำเสนอผลการดำเนินงานของการลงทุน 
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• ในป� 2005 จากที่ได_มีการปรับปรุงมาตรฐานที่ใช_เฉพาะในแตeละประเทศให_มาเปNนแนวทางเดียวกันกับมาตรฐาน GIPS ประกอบกับมี

ความต_องการที่จะปรับโครงสร_างการกำกับดูแลเพื่อสeงเสริมการเข_ามามีสeวนรeวมของผู_สนับสนุนมาตรฐาน GIPS (GIPS Standards 

Sponsor) CFA Institute จึงได_ยกเลิก IPC และแตeงตั้งคณะกรรมการบริหาร GIPS (GIPS Executive Committee) และสภา GIPS 

(GIPS Council) ขึ้นมาแทน โดยคณะกรรมการบริหาร GIPS มีหน_าที่ตัดสินใจในเรื่องที่เกี่ยวข_องกับมาตรฐาน GIPS ในขณะที่สภา 

GIPS (GIPS Council) มีหน_าที่สนับสนุนการเข_ามามีสeวนรeวมของผู_สนับสนุนมาตรฐาน GIPS (GIPS Standards Sponsors) ในการ

พัฒนาและสeงเสริมมาตรฐาน GIPS ให_เกิดขึ้นอยeางตeอเนื่อง 

• ในป� 2008 คณะกรรมการบริหาร GIPS (GIPS Executive Committee) ได_เริ่มการทบทวนมาตรฐาน GIPS เพื่อปรับปรุงข_อกำหนด

ตeาง ๆ เพิ่มเติม โดยคณะกรรมการบริหาร GIPS (GIPS Executive Committee) ได_ทำงานรeวมกันอยeางใกล_ชิดกับคณะอนุกรรมการ

ทางเทคนิค (technical subcommittees) คณะทำงานที่แตeงตั้งขึ้นมาเปNนพิเศษ และผู_สนับสนุนมาตรฐาน GIPS (GIPS Standards 

Sponsors) ในการทบทวนข_อกำหนดและแนวปฏิบัติตeาง ๆ ที่ใช_อยูe รวมทั้งทำการสำรวจและวิจัย เพื่อจัดทำมาตรฐาน GIPS ฉบับป� 

2010 

• ในป� 2017 คณะกรรมการบริหาร GIPS (GIPS Executive Committee) ได_ข_อสรุปวeา มาตรฐาน GIPS ควรที่จะรองรับความ

ต_องการของผู_บริหารกองทุน (pooled funds) และการลงทุนทางเลือก รวมถึงบริษัทที่มุeงเน_นลูกค_าในกลุeมผู_ลงทุนรายใหญe (high-

net-worth clients) ให_ได_ดียิ่งขึ้น โดยในป� 2017 ได_มีการออกเอกสารรับฟ¡งความคิดเห็น ซึ่งอธิบายหลักการที่สำคัญของมาตรฐาน 

GIPS ที่เปNนข_อเสนอ และขอความเห็นในประเด็นตeาง ๆ โดยความเห็นที่ได_รับกลับมาสeวนใหญeสนับสนุนแนวคิดที่เปNนข_อเสนอ

ดังกลeาว และตeอมา จึงได_มีการเผยแพรeรeางมาตรฐาน GIPS ฉบับป� 2020 (2020 GIPS Standards Exposure Draft) ออกมาเมื่อ

วันที่ 31 สิงหาคม 2018 กeอนที่จะมีการเผยแพรeมาตรฐาน GIPS ฉบับป� 2020 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2019 

• มาตรฐาน GIPS ถูกสร_างขึ้นมาในครั้งแรกเพื่อใช_กับบริษัทจัดการลงทุน ซึ่งทำหน_าที่บริหารจัดการกลยุทธvของกลุeมประเภทการลงทุน 

(composite strategies) โดยเน_นให_ความสำคัญกับวิธีการที่บริษัทใช_นำเสนอผลการดำเนินงานของกลุeมประเภทการลงทุน 

(composites) ตeอกลุeมลูกค_าเป าหมาย แตeในขณะที่กลุeมเจ_าของทรัพยvสิน (asset owners) ที่มีอำนาจตัดสินใจบนทรัพยvสนิของตน 

ซึ่งเปNนกลุeมที่จะสามารถกลeาวได_วeามีการปฏิบัติตามมาตรฐานอยูeแล_ว กลับยังไมeคeอยเข_าใจวeาจะนำมาตรฐาน GIPS มาประยุกตvใช_

อยeางไร ดังนั้น เพื่อตอบสนองตeอความต_องการของเจ_าของทรัพยvสิน ในป� 2014 จึงได_มีการออกแนวปฏิบัติสำหรับเจ_าของทรัพยvสิน

ในการนำมาตรฐาน GIPS มาใช_งาน (Guidance Statement on the Application of the GIPS Standards to Asset Owners) 

ซึ่งแนวปฏิบัติดังกลeาวได_อธิบายถึงข_อกำหนดตeาง ๆ ตามมาตรฐาน GIPS ทั้งสeวนที่นำมาใช_ได_ และนำมาใช_ไมeได_กับเจ_าของทรัพยvสิน 

ทั้งนี้ สำหรับมาตรฐาน GIPS ฉบับป� 2020 ได_มีการแยกข_อกำหนดตeาง ๆ สำหรับบริษัท และเจ_าของทรัพยvสินออกจากกัน เพื่อให_มี

ข_อกำหนดที่ออกแบบมาเฉพาะสำหรับแตeละกลุeม โดยบริษัท และเจ_าของทรัพยvสิน ที่มีการเสนอการให_บริการจะต_องปฏิบัติตาม

มาตรฐาน GIPS สำหรับบริษัท (GIPS Standards for Firms) ในขณะที่เจ_าของทรัพยvสินที่ไมeได_เสนอการให_บริการจะต_องปฏิบัติตาม

มาตรฐาน GIPS สำหรับเจ_าของทรัพยvสิน (GIPS Standards for Asset Owners) นอกจากนี้ ยังมีมาตรฐาน GIPS สำหรับผู_

ตรวจสอบ (GIPS Standards for Verifiers) ซึ่งอธิบายขั้นตอนที่ผู_ตรวจสอบต_องปฏิบัติตามในการตรวจสอบเพื่อยืนยันความถูกต_อง 

หรือการตรวจสอบผลการดำเนินงาน 
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บทนำ 
 

ที่มา—ทำไมจึงจำเป'นต4องมีมาตรฐานสากลในการวัดผลการดำเนินงานของการลงทุน? 
ผลการดำเนินงานของการลงทุนในรูปแบบที่เป:นมาตรฐาน: ตลาดการเงินและธุรกิจจัดการลงทุนมีรูปแบบที่เปNนสากลมากขึ้นเรื่อย ๆ 

ด_วยประเภทและจำนวนองคvกรทางการเงินที่เพิ่มขึ้น โลกาภิวตันvของกระบวนการลงทุน และการแขeงขันในธุรกิจการจัดการลงทุนที่

เข_มข_นขึ้น ทำให_มีความจำเปNนที่จะต_องกำหนดมาตรฐานในการคำนวณและนำเสนอผลการดำเนินงานของการลงทุน 

ใบผ?านทางสำหรับการลงทุนระดับสากล (Global Passport): ผู_บริหารจัดการทรัพยvสิน กลุeมลูกค_าในป¡จจุบัน และกลุeมลูกค_า

เป าหมาย ตeางก็ได_รับประโยชนvจากการมีมาตรฐานระดับสากลในการคำนวณและนำเสนอผลการดำเนินงานของการลงทุน เนื่องจาก

วิธีการลงทุน กฎระเบียบ การวัดผลการดำเนินงาน และการรายงานผลการดำเนินงาน ในแตeละประเทศมีความแตกตeางกันอยeางมาก 

ดังนั้น การยึดหลักตามมาตรฐานสากล จะทำให_บริษัทที่อยูeในประเทศที่ไมeมีมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของการลงทุน หรือยังมี

มาตรฐานไมeมากนัก สามารถแขeงขันได_อยeางเทeาเทียมกันกับบริษัทจากประเทศที่มีมาตรฐานที่พัฒนามากกวeา โดยบริษัทจากประเทศที่มี

มาตรฐานที่พัฒนาแล_ว จะสามารถมั่นใจได_มากขึ้นวeาจะได_รับการเปรียบเทียบอยeางเปNนธรรมกับบริษัทในประเทศ เมื่อต_องเข_าไปแขeงขนั

ทางธุรกิจในประเทศที่ไมeเคยนำมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของการลงทุนมาใช_ ทั้งนี้ มาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของการ

ลงทุนที่ได_รับการยอมรับในระดับสากล ชeวยให_บริษัทจัดการลงทุนสามารถคำนวณและนำเสนอผลการดำเนินงานของการลงทุนใน

รูปแบบที่จะทำให_นักลงทุนสามารถเปรียบเทียบผลการดำเนินงานระหวeางบริษัทตeาง ๆ ได_ 

ความมั่นใจของนักลงทุน: องคvกรที่ยึดหลักตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของการลงทุน จะชeวยให_นักลงทุน และผู_รับ

ผลประโยชนvสามารถมั่นใจได_วeา ผลการดำเนินงานของการลงทุนของทั้งบริษัท และเจ_าของทรัพยvสิน มีการนำเสนออยeางครบถ_วน และ

เปNนธรรม โดยกลุeมลูกค_าเดิม และกลุeมลูกค_าเป าหมายของบริษัทจัดการลงทุน รวมถึงหนeวยงานที่ดูแลทรัพยvสินของเจ_าของทรัพยvสิน จะ

ได_รับประโยชนvจากการมีมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของการลงทุนในระดับสากล จากความมั่นใจที่เพิ่มมากขึ้นตeอข_อมูลผลการ

ดำเนินงานของการลงทุนที่นำเสนอ 

 

พันธกิจ และวัตถุประสงคG 
พันธกิจของมาตรฐาน GIPS คือการสeงเสริมจริยธรรม คุณธรรม และปลูกฝ¡งความไว_วางใจ ผeานการนำมาตรฐาน GIPS มาใช_ โดยมี

จุดมุeงหมายให_เจ_าของทรัพยvสินสeวนใหญeประสงคvที่จะปฏิบัติตามมาตรฐาน รวมถึงให_ผู_บริหารจัดการทรัพยvสินได_นำมาตรฐานมาใช_ และ

ให_มีหนeวยงานกำกับดูแลเข_ามาชeวยให_การสนับสนุน เพื่อประโยชนvสูงสุดของอุตสาหกรรมการลงทุนทั่วโลก 

มาตรฐาน GIPS มีวัตถุประสงคv ดังนี ้

• เพื่อสeงเสริมประโยชนvของนักลงทุน และสร_างความเชื่อมั่นให_นักลงทุน 

• เพื่อให_มั่นใจได_วeา ข_อมูลมีความถูกต_อง และมีความสม่ำเสมอ 

• เพื่อให_ได_รับการยอมรับจากทั่วโลกในมาตรฐานเดียวกันที่ใช_สำหรับการคำนวณและนำเสนอผลการดำเนินงานของการลงทุน 

• เพือ่สeงเสริมการแขeงขันอยeางเปNนธรรมระหวeางบริษัทจัดการลงทุนทั่วโลก 

• เพื่อสeงเสริมการกำกับดูแลตัวเองของอุตสาหกรรมการลงทุนในระดับโลก 
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ภาพรวม 
หลักการที่สำคัญของมาตรฐาน GIPS ที่ใช_กับเจ_าของทรัพยvสิน มีดังนี ้

• มาตรฐาน GIPS เปNนมาตรฐานทางจริยธรรมในการนำเสนอผลการดำเนินงานของการลงทุน เพื่อให_มั่นใจได_วeา ผลการดำเนินงานของ

การลงทุนมีการนำเสนออยeางเปNนธรรม และครบถ_วน 

• ในการบรรลุวัตถุประสงคvของการนำเสนอผลการดำเนินงานของการลงทุนอยeางเปNนธรรม และครบถ_วนนั้น นอกจากจะต_องปฏิบัติ

ตามข_อกำหนดขั้นต่ำของมาตรฐาน GIPS แล_ว เจ_าของทรัพยvสินยังควรปฏิบัติตามคำแนะนำเพื่อให_เปNนไปตามแนวปฏิบัติที่ดี (best 

practice) ในการคำนวณและนำเสนอผลการดำเนินงานจากการลงทุนด_วย 

• เจ_าของทรัพยvสินต_องปฏิบัติตามข_อกำหนดทั้งหมดของมาตรฐาน GIPS รวมถึงแนวทางปฏิบัติ (Guidance Statements) การตีความ 

ตลอดจน คำถามและคำตอบ (Questions &Answers: Q&A) ใด ๆ ที่เผยแพรeโดย CFA Institute และองคvกรที่กำกับดูแลมาตรฐาน 

GIPS (GIPS standards governing bodies) 

• มาตรฐาน GIPS ยังไมeครอบคลุมทุกแงeมุมของการวัดผลการดำเนินงานของการลงทุน โดยมาตรฐานจะมีการพัฒนาอยeางตeอเนื่อง

ตeอไปเพื่อให_ครอบคลุมถึงแงeมุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข_องกับผลการดำเนินงานของการลงทุนเพิ่มเติม  

•  เจ_าของทรัพยvสินต_องเก็บรักษาและให_ข_อมูลเกี่ยวกับกองทุนโดยรวม ที่พวกเขาบริหารจัดการแกeหนeวยงานที่ดูแลทรัพยvสิน ซึ่งเปNนการ

ให_ข_อมูลที่สำคัญแกeหนeวยงานที่ดูแลทรัพยvสิน ทำให_สามารถตัดสินใจลงทุน และประเมินผลการดำเนินงานได_ นอกจากนี้ เจ_าของ

ทรัพยvสินยังอาจสร_างกลุeมประเภทการลงทุนเพิ่มเติม และนำเสนอผลตอบแทนของประเภททรัพยvสินในรายงานตามมาตรฐาน GIPS 

เกี่ยวกับเจ_าของทรัพยvสิน (GIPS Asset Owner Report) ซึ่งจะเปNนการให_ข_อมูลเชิงลึกมากขึ้นเกี่ยวกับกลยุทธvการลงทุน  

• มาตรฐาน GIPS ให_ความสำคัญกับความถูกต_องของข_อมูลที่นำมาใช_ในการวัดผลการดำเนินงาน (input data) โดยคุณภาพของข_อมูล

ดังกลeาวมีความสำคัญอยeางยิ่งตeอการนำเสนอผลการดำเนินงานให_เปNนไปอยeางถูกต_อง และเนื่องจากมูลคeาของทรัพยvสินที่ถือครองอยูe

ในพอรvตการลงทุนเปNนข_อมูลพื้นฐานในการคำนวณผลการดำเนินงานของพอรvตการลงทุน ดังนั้น จึงจำเปNนที่จะต_องให_ความสำคัญกับ

ความถูกต_องในการประเมินมูลคeาทรัพยvสินดังกลeาว ตลอดจนข_อมูลอื่น ๆ ที่นำมาใช_ในการวัดผลการดำเนินงาน ทั้งนี้ มาตรฐาน GIPS 

กำหนดให_เจ_าของทรัพยvสินต_องใช_วิธีการคำนวณตามหลักเกณฑvที่กำหนดเทeานั้น และเป§ดเผยข_อมูลตามที่กำหนดรวมถึงผลการ

ดำเนินงานของเจ_าของทรัพยvสินด_วย 

 

ผลการดำเนินงานในอดีต 
เจ_าของทรัพยvสินจะต_องนำเสนอผลการดำเนินงานของการลงทุนรายป�ตามมาตรฐาน GIPS อยeางน_อยหนึ่งป� อยeางไรก็ดี ในกรณีที่กองทุน

โดยรวม หรือกลุeมประเภทการลงทุน (composite) จัดตั้งขึ้นมาไมeถึงหนึ่งป� เจ_าของทรัพยvสินจะต_องนำเสนอผลการดำเนินงานตั้งแตeวันที่

เริ่มเริ่มจัดตั้งกองทุนโดยรวม (total fund) หรือเริ่มกeอตั้งกลุeมประเภทการลงทุน (composite)  

หลังจากที่เจ_าของทรัพยvสินนำเสนอผลการดำเนินงานตามมาตรฐาน GIPS สำหรับงวดหนึ่งป�ตามเกณฑvขั้นต่ำแล_ว (หรือ ตั้งแตeวันที่เริ่ม

เริ่มจัดตั้งกองทุนโดยรวม (total fund)  หรือเริ่มกeอตั้งกลุeมประเภทการลงทุน (composite) ในกรณีที่ตั้งขึ้นมาไมeถึงหนึ่งป�) เจ_าของ

ทรัพยvสินจะต_องนำเสนอผลการดำเนินงานของแตeละป� ในป�ถัดไปเรื่อย ๆ จนมีผลการดำเนินงานที่เปNนไปตามมาตรฐาน GIPS อยูeใน

รายงานตามมาตรฐาน GIPS เกี่ยวกับเจ_าของทรัพยvสิน (GIPS Asset Owner Report) อยeางน_อย 10 ป� 

เจ_าของทรัพยvสินจะต_องใสeเฉพาะผลการดำเนินงานที่เปNนไปตามมาตรฐาน GIPS (GIPS-compliant performance) ไว_ในรายงานตาม

มาตรฐาน GIPS เกี่ยวกับเจ_าของทรัพยvสิน (GIPS Asset Owner Report) เทeานั้น แตeข_อกำหนดนี้ไมeได_ห_ามเจ_าของทรัพยvสินนำเสนอผล

การดำเนินงานในชeวงเวลาที่ยาวขึ้นด_วยการนำผลการดำเนินงานที่ไมeเปNนไปตามมาตรฐาน GIPS (non-GIPS-compliant 
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performance) มาเชื่อมตeอกับผลการดำเนินงานที่เปNนไปตามมาตรฐาน GIPS (GIPS-compliant performance) เพียงแตeการเชื่อมโยง

ผลการดำเนินงานสองชeวงดังกลeาวจะต_องนำเสนอในสeวนอื่นที่นอกเหนือจากรายงานตามมาตรฐาน GIPS เกี่ยวกับเจ_าของทรัพยvสิน 

 

การอ4างถึงการปฏิบัติตามมาตรฐาน GIPS (Claiming Compliance) และการยืนยัน

ความถูกต4อง (Verification) 
เจ_าของทรัพยvสินจะต_องดำเนินการตามขั้นตอนที่จำเปNนให_ครบทุกขั้นตอน เพื่อให_มั่นใจได_วeาได_ปฏิบัติตามข_อกำหนดทั้งหมดที่เกี่ยวข_อง

ตามมาตรฐาน GIPS แล_วกeอนที่จะสามารถอ_างได_วeาได_ปฏิบัติตามมาตรฐาน GIPS โดยเจ_าของทรัพยvสินควรทำการตรวจสอบการปฏิบัติ

ตามมาตรฐาน GIPS เปNนการภายในเปNนระยะ ๆ ด_วย ทั้งนี้ การควบคุมภายในที่เพียงพอในทุกขั้นตอนของกระบวนการที่เกี่ยวข_องกับผล

การดำเนินงานของการลงทุน ตั้งแตeข_อมูลที่นำมาใช_ในการวัดผลการดำเนินงาน ไปจนถึงการจัดทำรายงานตามมาตรฐาน GIPS เกี่ยวกับ

เจ_าของทรัพยvสิน (GIPS Asset Owner Reports) จะชeวยสร_างความมั่นใจในเรื่องความถูกต_องของการนำเสนอผลการดำเนินงาน รวมถึง

การอ_างถึงการปฏิบัติตามมาตรฐาน GIPS  

เจ_าของทรัพยvสินอาจเลือกให_มีการยืนยันความถูกต_องโดยบุคคลที่สามที่มีความเปNนอิสระ ซึ่งการยืนยันความถูกต_อง (Verification) นี้ 

เปNนกระบวนการที่ผู_ตรวจสอบ (verifier) ทำการตรวจสอบเจ_าของทรัพยvสินแบบครอบคลุมสำหรับเจ_าของทรัพยvสิน (asset owner-

wide basis) ตามกระบวนการยืนยันความถูกต_องที่กำหนดไว_ตามมาตรฐาน GIPS โดยการยืนยันความถูกต_องจะทำให_มั่นใจได_วeา 

นโยบายและขั้นตอนการดำเนินงานของเจ_าของสินทรพัยvในเรื่องที่เกี่ยวข_องกับการจัดการกองทุนโดยรวม (total fund)  และกลุeม

ประเภทการลงทุน (composite) ตลอดจนการคำนวณ การนำเสนอ และการจeายสeวนแบeงของผลการดำเนินงาน ได_ถูกกำหนดให_เปNนไป

ตามมาตรฐาน GIPS รวมถึงได_ถูกนำไปปฏิบัติครอบคลุมสำหรับเจ_าของทรัพยvสิน (asset owner-wide basis) แล_วหรือไมe ทั้งนี้ 

ประโยชนvของการยืนยันความถูกต_องดังกลeาว ได_เปNนที่ยอมรับอยeางกว_างขวาง ยิ่งไปกวeานั้นการจัดให_มีการยืนยันความถูกต_องนี้ ยังถือ

เปNนแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดและแนะนำเปNนอยeางยิ่งให_เจ_าของทรัพยvสินควรทำ นอกจากนี้ เจ_าของทรพัยvสินอาจเลือกที่จะดำเนินการ

ตรวจสอบกองทุนโดยรวม (total fund)  หรือ กลุeมประเภทการลงทุน (composite) (ตรวจสอบผลการดำเนินงาน) เพิ่มเติมเปNนการ

เฉพาะได_โดยผู_ตรวจสอบที่เปNนบุคคลที่สามที่มีความเปNนอิสระ เพื่อสร_างความมั่นใจในเรื่องผลการดำเนินงานของกองทุนโดยรวม (total 

fund)  หรือ กลุeมประเภทการลงทุน (composite) ใดเปNนการเฉพาะ 

 

การนำมาตรฐานสากลมาใช4 
หนึ่งในวัตถุประสงคvของมาตรฐาน GIPS คือการทำให_ทั่วโลกยอมรับมาตรฐานเดียวกันที่ใช_สำหรับการคำนวณและนำเสนอผลการ

ดำเนินงานของการลงทุนในรูปแบบที่เปNนธรรม และสามารถนำมาเปรียบเทียบกันได_ โดยมีการเป§ดเผยข_อมูลอยeางครบถ_วน ในการนี้ 

เพื่อเปNนการสนับสนุนให_มีการนำมาตรฐาน GIPS มาใช_ CFA Institute จึงรeวมมือกับองคvกรที่กำกับดูแลมาตรฐาน GIPS (GIPS 

standards governing bodies) ในการทำหน_าที่จัดทำและดูแลมาตรฐาน GIPS ในขณะที่ผู_สนับสนุนมาตรฐาน GIPS (GIPS Standards 

Sponsors) ในระดับท_องถิ่นจะทำหน_าที่ชeวยสeงเสริมมาตรฐาน GIPS 

ประเทศที่ยังไมeมีมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของการลงทุน ควรที่จะผลักดันให_นำมาตรฐาน GIPS มาใช_เปNนมาตรฐาน

ภายในประเทศเปNนอยeางยิ่ง และหากจำเปNน ควรจัดทำฉบับแปลเปNนภาษาท_องถิ่นด_วย ทั้งนี้ แม_วeามาตรฐาน GIPSจะมีการแปลเปNน

ภาษาตeาง ๆ แตeหากปรากฏวeามีสeวนใดที่ไมeตรงกัน ให_ยึดตามมาตรฐาน GIPS ฉบับภาษาอังกฤษ ซึ่งเปNนฉบับทางการเปNนหลัก 
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การที่มาตรฐาน GIPS มีรูปแบบที่เปNนการกำกับดูแลตัวเอง (self-regulatory) ทำให_จำเปNนต_องอาศัยความมีคุณธรรม จริยธรรมใน

ระดับสูง ซึ่งการกำกับดูแลตัวเองนี ้มีสeวนชeวยหนeวยงานกำกับดูแลในการทำหน_าที่เพื่อให_มั่นใจได_วeา การเป§ดเผยข_อมูลในตลาดการเงินมี

ความเปNนธรรม ทั้งนี ้หนeวยงานกำกับดูแลควรดำเนินการ ดังนี ้

• ตระหนักถึงประโยชนvของการปฏิบัติตามมาตรฐานที่แสดงถึงแนวปฏิบัติที่ดีในระดับสากลโดยสมัครใจ 

• พิจารณาดำเนินการกับบริษัทที่อ_างวeาได_ปฏิบัติตามมาตรฐาน GIPS แตeไมeได_ปฏิบัติจริง  

• ตระหนักถึงประโยชนv และสนับสนุนให_มีการยืนยันความถูกต_องโดยบุคคลที่สามที่มีความเปNนอิสระ 

ในกรณีที่กฎหมาย กฎเกณฑv หรือมาตรฐานของอุตสาหกรรม มีข_อกำหนดเกี่ยวกับการคำนวณและนำเสนอผลการดำเนินงานของการ

ลงทุนอยูeแล_ว เจ_าของทรัพยvสินควรที่จะปฏิบัติตามมาตรฐาน GIPS เพิ่มเติมจากกฎเกณฑvที่เกี่ยวข_องดังกลeาว อยeางไรก็ตาม การปฏิบัติ

ตามกฎหมาย หรือกฎเกณฑvที่เกี่ยวข_องไมeได_แปลวeาเปNนการปฏิบัติตามมาตรฐาน GIPS โดยกรณีที่กฎหมาย และ/หรือกฎเกณฑvมีความ

ขัดแย_งกบัมาตรฐาน GIPS เจ_าของทรัพยvสินจะต_องปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎเกณฑvดังกลeาว และเป§ดเผยข_อมูลเกี่ยวกับสeวนที่ขัดแย_ง

กันในรายงานตามมาตรฐาน GIPS 

 

ผู4สนับสนุนมาตรฐาน GIPS (GIPS Standards Sponsors) 
การมีผู_สนับสนุนมาตรฐาน GIPS ในระดับท_องถิ่น มีสeวนชeวยเปNนอยeางมากตeอการนำมาตรฐาน GIPS มาใช_อยeางมีประสิทธิภาพ รวมถึง

การสeงเสริมภายในประเทศหรือภูมิภาคอยeางตeอเนื่อง โดยผู_สนับสนุนมาตรฐาน GIPS จะทำงานรeวมกับ CFA Institute และรับบทบาท

สำคัญในการชeวยสeงเสริมมาตรฐาน GIPS ในประเทศตeาง ๆ ทั่วโลก ทั้งนี้ ผู_สนับสนุนมาตรฐาน GIPS ซึ่งอาจเปNนองคvกรในอุตสาหกรรม 

องคvกรหนึ่งหรือหลายองคvกร จะเปNนตัวเชื่อมสำคัญระหวeางตลาดในประเทศ และองคvกรที่กำกับดูแลมาตรฐาน GIPS (GIPS standards 

governing bodies) โดยผู_สนับสนุนมาตรฐาน GIPS นอกจากจะทำหน_าที่ให_ความรู_ และสeงเสริมการนำมาตรฐาน GIPS ไปใช_ในวิชาชีพ

ด_านการลงทุนในประเทศแล_ว ยังมีฐานะเปNนเจ_าของเอกสารเกี่ยวกับมาตรฐาน GIPS ฉบับแปลเปNนภาษาท_องถิ่น ซึ่งผeานความเห็นชอบ

จาก CFA Institute แล_ว รวมทั้งมีหน_าที่เก็บรักษาเอกสารดังกลeาวด_วย 
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ผูRสนับสนุนมาตรฐาน GIPS ที่ไดRรับการรับรองในประเทศต?าง ๆ (ขRอมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2019) 

Australia 

Financial Services Council (FSC) 

Canada 

Canadian Investment Performance Council (CIPC) 

China 

CFA Society Beijing 

Cyprus 

CFA Society Cyprus 

Czech Republic 

CFA Society Czech Republic and Czech 

Capital Market Association (AKAT) 

Denmark 

CFA Society Denmark and The Danish Finance Society 

France 

CFA Society France and Association Française de la 

Gestion Financière (AFG) 

Germany 

German Asset Management Standards 

Committee (GAMSC): Bundesverband 

Investment und Asset 

Manager e.V. (BVI); Deutsche Vereinigung fur 

Finanzanalyse und Assetment Management (DVFA); 

and CFA Society Germany 

Ghana 

Ghana Securities Industry Association (GSIA) 

Greece 

CFA Society Greece 

India 

CFA Society India 

Indonesia 

CFA Society Indonesia and Indonesia 

Association of Mutual Fund Managers 

(Asosiasi Pengelola Reksa Dana Indonesia, 

or APRDI) 

 

Ireland 

Irish Association of Investment Managers 

(IAIM) 

Italy 

Italian Investment Performance Committee 

(IIPC): 

Associazione Bancaria Italiana (ABI); 

Associazione Italiana degli Analisti 

e Consulenti Finanziari (AIAF); Assogestioni; 

Società per lo sviluppo del Mercato dei 

Fondi Pensione (Mefop); Associazione 

Italiana Revisori Contabili (Assirevi); 

and CFA Society Italy 

Japan 

The Securities Analysts Association of Japan 

(SAAJ) 

Kazakhstan 

Association of Financial and Investment 

Analysts (AFIA) 

Korea 

Korea Investment Performance Committee 

(KIPC) 

Liechtenstein 

Liechtenstein Bankers Association (LBA) 

Mexico 

CFA Society Mexico 

Micronesia 

Asia Pacific Association for Fiduciary Studies 

(APAFS) 
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The Netherlands 

VBA-Beleggingsprofessionals 

New Zealand 

CFA Society New Zealand 

Nigeria 

Nigeria Investment Performance Committee: CFA 

Society Nigeria; Pensions Operators Association of 

Nigeria (PENOP); and Fund Managers Association 

of Nigeria (FMAN) 

Norway 

The Norwegian Society of Financial Analysts (NFF) 

Pakistan 

CFA Society Pakistan 

Peru 

Procapitales 

Philippines 

CFA Society Philippines; Fund Managers 

Association of the Philippines (FMAP); and 

Trust Officers Association of the Philippines 

(TOAP) 

Poland 

CFA Society Poland 

Portugal 

Associação Portuguesa de Analista Financeiros 

(APAF) 

Russia 

CFA Association Russia 

Saudi Arabia 

CFA Society Saudi Arabia 

Singapore 

Investment Management Association of 

Singapore (IMAS) 

 

 

 

South Africa 

Association for Savings and Investment 

South Africa (ASISA) 

Spain 

Asociación Española de Presentación de 

Resultados de Gestión 

Sri Lanka 

CFA Society Sri Lanka 

Sweden 

CFA Society Sweden and The Swedish 

Society of Financial Analysts (Sveriges 

Finansanalytikers Forening, or SFF) 

Switzerland 

Swiss Funds & Asset Management Association 

(SFAMA) 

Thailand 

The Association of Provident Fund (AOP) 

Ukraine 

The Ukrainian Association of Investment 

Business (UAIB) 

United Kingdom 

United Kingdom Investment Performance 

Committee (UKIPC): 

The Investment Association (TIA); 

The Association of British Insurers (ABI); 

Pensions and Lifetime Savings Association 

(PLSA); The Association of Consulting 

Actuaries (ACA); The Society of Pension 

Consultants (SPC); The Investment Property 

Forum (IPF); The Alternative Investment 

Management Association (AIMA); and 

The Wealth Management Association (WMA) 

United States 

United States Investment Performance 

Committee (USIPC) of CFA Institute 
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ข4อกำหนดของมาตรฐานสากลในการวัดผลการดำเนินงานของการลงทุน 
 

มาตรฐาน GIPS ฉบับป� 2020 มีสามหมวด ได_แกe: 

1) มาตรฐาน GIPS สำหรับบริษัท (GIPS Standards for Firms) 

2) มาตรฐาน GIPS สำหรับเจ_าของทรัพยvสิน (GIPS Standards for Asset Owners) 

3) มาตรฐาน GIPS สำหรับผู_ตรวจสอบ (GIPS Standards for Verifiers) 

มาตรฐาน GIPS สำหรับเจ_าของทรัพยvสิน (GIPS Standards for Asset Owners) มีไว_สำหรับเจ_าของทรัพยvสินที่ไมeรeวมแขeงขันทางธุรกิจ 

และต_องรายงงานผลการดำเนินนงานให_กับหนeวยงานที่ดูแลทรัพยvสิน สeวนเจ_าของทรัพยvสินที่รeวมแขeงขันทางธุรกิจจะต_องปฏิบัติตาม

มาตรฐาน GIPS สำหรับบริษัท (GIPS Standards for Firms) 

มาตรฐาน GIPS สำหรับเจ_าของทรพัยvสิน (GIPS Standards for Asset Owners) แบeงออกเปNนหกหัวข_อ ดังนี ้

21) พื้นฐานของการปฏิบัติตามมาตรฐาน: พื้นฐานของมาตรฐาน GIPS ประกอบด_วยหลักการสำคัญหลายประการ ได_แกe การกำหนด

คำจำกัดความของเจ_าของทรัพยvสินอยeางเหมาะสม การจัดให_มีรายงานตามมาตรฐาน GIPS เกี่ยวกับเจ_าของทรัพยvสินสำหรับผู_ที่มี

หน_าที่โดยตรงในการดูแลทรัพยvสินทั้งหมดของกองทุนโดยรวม และ ทรัพยvสินทั้งหมดของเจ_าของทรัพยvสิน การปฏิบัติตาม

กฎหมายและกฎเกณฑvที่เกี่ยวข_อง และการทำให_มั่นใจได_วeาข_อมูลที่นำเสนอไมeใชeข_อมูลอันเปNนเท็จ หรือกeอให_เกิดความเข_าใจผิด 

ทั้งนี้ ในการปฏิบัติตามมาตรฐาน GIPS มีประเด็นที่สำคัญสองประการที่เจ_าของทรัพยvสินต_องพิจารณา ได_แกe คำจำกัดความของ

เจ_าของทรัพยvสิน และความรับผิดชอบของเจ_าของทรัพยvสินในการนำเสนอข_อมูลที่เกี่ยวข_องให_กับหนeวยงานที่ดูแลทรัพยvสิน คำ

จำกัดความของเจ_าของทรัพยvสินเปNนพื้นฐานสำหรับการปฏิบัติตามมาตรฐานแบบครอบคลุมสำหรับเจ_าของทรัพยvสิน (asset 

owner–wide compliance) และใช_ในการกำหนดขอบเขตของการพิจารณาทรัพยvสินรวมของบริษัท ทั้งนี ้หนeวยงานที่ดูแล

ทรัพยvสินมีหน_าที่รับผิดชอบโดยตรงตeอทรัพยvสินทั้งหมดของกองทุนโดยรวม และทรัพยvสินทั้งหมดของเจ_าของทรัพยvสิน ซึ่ง

คุณภาพในการตัดสินใจจะขึ้นอยูeกับคุณภาพของข_อมูลที่ได_รับ 

22) ขRอมูลที่นำมาใชRในการวัดผลการดำเนินงาน (Input Data) และวิธีการคำนวณผลการดำเนินงาน (Calculation 

Methodology): ความสม่ำเสมอ (consistency) ของข_อมูลที่นำมาใช_ในการวัดผลการดำเนินงาน (input data) มีความสำคัญ

อยeางมากตeอการปฏิบัติตามมาตรฐาน GIPS อยeางมีประสิทธิภาพ และเปNนพื้นฐานสำหรับการนำเสนอผลการดำเนินงานของการ

ลงทุนที่ครบถ_วน และเปNนธรรม ทั้งนี้ การนำเสนอผลการดำเนินงานของเจ_าของทรัพยvสินแตeละรายอยeางโปรeงใสจำเปNนต_องใช_

วิธีการคำนวณอัตราผลตอบแทนที่เปNนวิธีการเดียวกัน ซึ่งมาตรฐาน GIPS ได_กำหนดวิธกีารคำนวณไว_แล_วเพื่อชeวยให_สามารถเข_าใจ

ข_อมูลได_อยeางชัดเจน ทั้งนี้ การนำเสนอข_อมูลที่สม่ำเสมอและโปรeงใสให_กับหนeวยงานที่ดูแลทรัพยvสินมีความสำคัญ เพราะจะชeวย

ในการประเมินข_อมูลผลการดำเนินงาน และชeวยสนับสนุนการตัดสินใจลงทุน 

23) การจัดการกองทุนโดยรวมและกลุ?มประเภทการลงทุน (Total Fund and Composite Maintenance): กองทุนโดยรวม 

(total fund) คือกลุeมทรัพยvสินที่บริหารโดยเจ_าของทรัพยvสินภายใต_กรอบการลงทุน (investment mandate) ที่เฉพาะเจาะจง 

ซึ่งมักจะประกอบด_วยทรัพยvสินหลายประเภท กองทุนโดยรวมมักจะประกอบด_วยพอรvตการลงทุนอ_างอิง ซึ่งแตeละพอรvตจะเปNน

ตัวแทนกลยุทธvการลงทุนอยeางใดอยeางหนึ่งเพื่อบรรลุตามกรอบการลงทุน (investment mandate) ของเจ_าของทรัพยvสิน ทั้งนี้ 

เจ_าของทรัพยvสินถูกกำหนดให_สร_างกองทุนโดยรวม (total fund) ขึ้นมา และ นำเสนอข_อมูลของกองทุนโดยรวม (total fund) 

ให_กับหนeวยงานที่ดูแลทรัพยvสิน  

กลุeมประเภทการลงทุน (composite) คือการรวมเอาพอรvตการลงทุนหนึ่ง หรือหลายพอรvต ซึ่งมีการบริหาร ซึ่งมีการบริหาร

ภายใต_กรอบการลงทุน (investment mandate) วัตถุประสงคv หรือกลยุทธv ที่มีลักษณะคล_ายกัน เข_าด_วยกัน สำหรับ

ผลตอบแทนของกลุeมประเภทการลงทุน (composite return) คือผลการดำเนินงานเฉลี่ยถeวงน้ำหนักตามทรัพยvสิน (asset-
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weighted average) ของผลการดำเนินงานของทุกพอรvตการลงทุนในกลุeมประเภทการลงทุน (composite) ทั้งนี้ เจ_าของ

ทรัพยvสินไมeได_ถูกกำหนดให_ต_องนำเสนอกลุeมประเภทการลงทุน (composite) ตามมาตรฐาน GIPS แตeสามาถเลือกทำเองได_ ซึ่ง

หากเจ_าของทรัพยvสินเลือกสร_างกลุeมประเภทการลงทุนเพิ่มขึ้นมา และนำเสนอในรายงานตามมาตรฐาน GIPS เกี่ยวกับเจ_าของ

ทรัพยvสิน จะต_องนำเสนอรายงานตามมาตรฐาน GIPS เกี่ยวกับเจ_าของทรัพยvสินตeอหนeวยงานที่ดูแลสินทรัพยvด_วย  

 

หัวขRอเกี่ยวกับการรายงาน: สองหัวข_อตeอไปนี้ จะกลeาวถึงรายละเอียดเกี่ยวกับข_อกำหนด และคำแนะนำสำหรับการรายงานของ

เจ_าของทรัพยvสิน 

24) การรายงานผลตอบแทนถ?วงน้ำหนักตามระยะเวลาของกองทุนโดยรวม และกลุ?มประเภทการลงทุน (Total Fund and 

Composite Time-Weighted Return Report) 

25) การรายงานผลตอบแทนถ?วงน้ำหนักตามมูลค?าของกลุ?มประเภทการลงทุนเพิ่มเติม (Additional Composite Money-

Weighted Return Report) 

เจ_าของทรัพยvสินถูกกำหนดให_นำเสนอผลตอบแทนถeวงน้ำหนักตามมูลคeาของกองทุนโดยรวม และต_องจัดทำรายงานตาม

มาตรฐาน GIPS เกี่ยวกับเจ_าของทรัพยvสินซึ่งมีข_อมูลทั้งหมดตามที่กำหนดไว_ในข_อที่ 24 ทั้งนี้ เจ_าของทรัพยvสินอาจจะรวม

ผลตอบแทนถeวงน้ำหนักตามมูลคeาเอาไว_ในรายงานตามมาตรฐาน GIPS เกี่ยวกับเจ_าของทรัพยvสินสำหรับกองทุนโดยรวม แตeไมeได_

มีข_อกำหนดให_ต_องใสeไว_ นอกจากนี้ เจ_าของทรัพยvสินที่เลือกสร_างกลุeมประเภทการลงทุนใหมe และรายงานเพิ่มเติมตามมาตรฐาน 

GIPS ยังอาจเลือกนำเสนอเพียงผลตอบแทนถeวงน้ำหนักตามระยะเวลา หรือผลตอบแทนถeวงน้ำหนักตามมูลคeาอยeางใดอยeางหนึ่งก็

ได_ ทั้งนี้ แตeละสeวนของรายงานมีความสมบูรณvอยูeในตัวเองแล_ว และครอบคลุมข_อกำหนด และคำแนะนำทั้งหมดที่เกี่ยวข_องกับ

รายงานฉบับนั้น ๆ แล_ว  

หลังจากที่ระบุกองทุนโดยรวม, สร_างกลุeมประเภทการลงทุน (Composite) เพิ่มเติม, รวมรวมข_อมูลที่นำมาใช_ในการวัดผลการ

ดำเนินงาน, และคำนวณผลตอบแทนแล_ว เจ_าของทรัพยvสินจะต_องนำข_อมูลดังกลeาวไปใสeไว_ในรายงานตามมาตรฐาน GIPS 

เกี่ยวกับเจ_าของทรัพยvสิน  อยeางไรก็ตาม เนื่องจากข_อกำหนดดังกลeาวไมeอาจที่จะครอบคลุมสถานการณvที่อาจเกิดขึ้นได_ทั้งหมด 

หรือไมeสามารถที่จะคาดเดาถึงวิวัฒนาการในอนาคตเกี่ยวกับโครงสร_าง เทคโนโลยี ผลิตภัณฑv หรือการดำเนินธุรกิจในอุตสาหกรรม

การลงทุนได_ ดังนั้น เจ_าของทรัพยvสินจึงมีหน_าที่ในการเพิ่มเติมข_อมูลที่ไมeได_ถูกกำหนดไว_ตามมาตรฐาน GIPS เข_ามาในรายงานตาม

มาตรฐาน GIPS เกี่ยวกับเจ_าของทรัพยvสินตามความเหมาะสมด_วย 

การเป§ดเผยข_อมูล (disclosure) คือการให_เจ_าของทรัพยvสินได_อธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับข_อมูลที่นำเสนอ และเปNนการให_ข_อมูล

ในรูปแบบที่เหมาะสมที่จะชeวยให_ผู_อeานเข_าใจข_อมูลผลการดำเนินงานโดยในการปฏิบัติตามมาตรฐาน GIPS เจ_าของทรัพยvสิน

จะต_องเป§ดเผยข_อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงาน และนโยบายที่เกีย่วข_องในรายงานตามมาตรฐาน GIPS ที่เกี่ยวกับเจ_าของ

ทรัพยvสินทุกฉบับ ถึงแม_จะมีข_อมูลบางประเภทที่ถูกกำหนดให_เจ_าของทรัพยvสินทุกรายต_องเป§ดเผย แตeก็มีข_อมูลบางประเภทที่เปNน

ข_อมูลสำหรับสถานการณvเฉพาะเทeานั้น และอาจไมeต_องเป§ดเผยในทุกสถานการณv นอกจากนี้ ยังไมeมขี_อกำหนดให_เจ_าของทรัพยvสิน

ต_องเป§ดเผยข_อมูลในลักษณะที่เปNนการให_ความเชื่อมั่นเชิงปฏิเสธ (negative assurance) (เชeน ในกรณีที่เจ_าของทรัพยvสินไมeมีการ

ขยายฐานเงินลงทุน (leverage) ในกองทุนโดยรวม ก็ไมeมีข_อกำหนดให_บริษัทต_องเป§ดเผยข_อมูลการขยายฐานเงินลงทุน 

(leverage) ของกองทุนโดยรวม) ทั้งนี้ การเป§ดเผยข_อมูลที่สำคัญประการหนึ่งที่เจ_าของทรัพยvสินทุกรายต_องเป§ดเผยคือการอ_างถึง

การปฏิบัติตามมาตรฐาน GIPS โดยเมื่อเจ_าของทรัพยvสินได_ดำเนินการตามข_อกำหนดของมาตรฐาน GIPS ครบถ_วนแล_ว จะต_อง

อ_างถึงการปฏิบัติตามมาตรฐาน GIPS อยeางเหมาะสม โดยเจ_าของทรัพยvสินจะต_องยื่นแบบฟอรvมแจ_งการปฏิบัติตามมาตรฐาน 

GIPS (GIPS Compliance Notification Form) ไปที่ CFA Institute เมื่อมีการอ_างถึงการปฏิบัติตามมาตรฐาน GIPS เปNนครั้ง

แรก และหลังจากนั้นให_ยื่นเปNนรายป� 
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26) แนวปฏิบัติในการใชR GIPS เพื่อการโฆษณา (GIPS Advertising Guidelines): เจ_าของทรัพยvสินอาจจะอยากจัดเตรียมเนื้อหา

ที่มีการแจกจeายออกไปในวงกว_างอยูeแล_ว อยeางเชeน รายงานประจำป�ที่จัดสeงให_กับผู_รับผลประโยชนv และโพสตvอยูeบนเว็บไซตvของ

เจ_าของทรัพยvสิน ในขณะที่เจ_าของทรัพยvสินอาจจะอยากใสeข_อเท็จจริงวeาเจ_าของทรัพยvสินอ_างถึงการปฎิบัติตามมาตรฐาน GIPS 

แตeอาจไมeอยากใสeรายงานตามมาตรฐาน GIPS เกี่ยวกับเจ_าของทรัพยvสินสำหรับกองทุนโดยรวมฉบับเต็มที่ยาวมาก ในกรณีนี้ 

เจ_าของทรัพยvสินอาจจะเลือกจัดเตรียมเนื้อหาเหลeานี้โดยอิงตามแนวปฏิบัติในการใช_ GIPS เพื่อการโฆษณา )GIPS Advertising 

Guidelines) แทนก็ได_ ซึ่งในการอ_างถึงการปฎิบัติตามมาตรฐาน GIPS ในโฆษณา เจ_าของทรัพยvสินต_องยึดตามแนวปฏิบัติในการ

ใช_ GIPS เพื่อการโฆษณา (GIPS Advertising Guidelines) หรือใสeรายงานตามมาตรฐาน GIPS เกี่ยวกับเจ_าของทรัพยvสินเข_าไปด_วย 

 

อภิธานศัพท�: คำศัพทv (ภาษาอังกฤษ) ที่ใช_ตัวพิมพvใหญeขนาดเล็ก ที่ปรากฏอยูeในสeวนที่ 21-26 คือ คำที่มีการกำหนดคำจำกัด

ความไว_เปNนการเฉพาะ ซึ่งได_มีการอธิบายไว_ในอภิธานศัพทv 

 

ภาคผนวก: แสดงตัวอยeางของรายงานตามมาตรฐาน GIPS เกี่ยวกับเจ_าของทรัพยvสิน, รายการคำอธิบายกองทุนโดยรวม และ 

กลุeมประเภทการลงทุน รวมถึงการโฆษณาตามมาตรฐาน GIPS ด_วย 
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วันท่ีมีผลใช:บังคับ 
 

วันที่มาตรฐาน GIPS ฉบับป� 2020 มีผลใช_บังคับคือ วันที่ 1 มกราคม 2020 โดยรายงานตามมาตรฐาน GIPS เกี่ยวกับเจ_าของทรัพยvสิน 

สำหรบัผลการดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2020 หรือหลังจากวันที่ 31 ธันวาคม 2020 จะต_องจัดทำตามมาตรฐาน GIPS ฉบับป� 

2020 ทั้งนี้ สามารถศึกษามาตรฐาน GIPS ฉบับกeอนหน_าได_ที่เว็บไซตvของ CFA Institute (www.cfainstitute.org)
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21. พ้ืนฐานของการปฏิบัติตามมาตรฐาน 
 

21.A. พื้นฐานของการปฏิบัติตามมาตรฐาน - ข4อกำหนด (Requirements) 
21.A.1 ต_อง (Must) ใช_มาตรฐาน GIPS กับทุกสeวนของเจ_าของทรัพยvสิน (Asset Owners) โดยไมeสามารถเลือกปฏิบัติตามเฉพาะกับ

บางกองทุนโดยรวม (Total Fund) กลุeมประเภทการลงทนุ (Composite) กองทุน (Pooled Fund) หรือ พอรvตการลงทุน 

(Portfolio) ได_ 

21.A.2 เจ_าของทรัพยvสิน (Asset Owner) ต_อง (Must) หมายถึงหนeวยงานที่ทำหน_าที่จัดการลงทุนทั้งโดยตรง และ/หรือ ผeานการใช_

ผู_จัดการภายนอก (External Manager) ให_กับผู_มีสeวนรeวม ผู_รับผลประโยชนv หรือ องคvกรนั้นเอง ซึ่งหนeวยงานนี้อาจจะรวมถึง 

แตeไมeได_จำกัดเพียง กองทุนบำเหน็จบำนาญทั้งของภาครัฐ และ เอกชน กองทุนการกุศล มูลนิธ ิสำนักงานธุรกิจครอบครัว 

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ บริษัทประกัน และบริษัทรับประกันตeอ กองทุนความมั่งคั่งแหeงชาต ิและผู_ดูแลผลประโยชนv 

21.A.3 เจ_าของทรัพยvสิน (Asset Owners) ต_อง (Must) มีดุลพินิจในการบริหารทรัพยvสินของกองทุนโดยรวม (Total Fund) โดยอาจ

เปNนการจัดการทรัพยvสินเองโดยตรง หรือ มีอำนาจตัดสินใจจ_าง หรือ ปลดผู_จัดการภายนอกก็ได_  

21.A.4  การจะกลeาวอ_างวeาได_ปฏิบัติตามมาตรฐาน GIPS แล_ว เจ_าของทรัพยvสิน (Asset Owners) ต_อง (Must) ดำเนินการตาม

มาตรฐานเปNนเวลาอยeางน_อยหนึ่งป� หรือตั้งแตeที่เจ_าของทรพัยvสิน (Asset Owners) เริ่มกeอตั้งในกรณีที่เจ_าของทรัพยvสินกeอตั้ง

มาไมeถึงหนึ่งป� 

21.A.5 เจ_าของทรัพยvสิน (Asset Owners) ต_อง (Must) ปฏิบัติตามข_อกำหนด (Requirements) ทั้งหมดของมาตรฐาน GIPS รวมถึง 

แนวปฏิบัติ (Guideline Statements) การตีความ ตลอดจนคำถามและคำตอบ (Q&A) ใด ๆ ที่เผยแพรeโดย CFA Institute 

และองคvกรที่กำกับดูแลมาตรฐาน GIPS 

21.A.6 เจ_าของทรัพยvสิน (Asset Owners) ต_อง (Must) ดำเนินการดังนี ้

a. จัดทำเอกสารนโยบาย และขั้นตอนในการดำเนินงานเพื่อให_มีการปฏิบัติตามข_อกำหนด (Requirements) ของมาตรฐาน 

GIPS รวมถึงคำแนะนำ (Recommendations) ใด ๆ ที่เลือกใช_ โดยจะต_องปฏิบัติตามอยeางสม่ำเสมอ 

b. จัดทำนโยบาย และขั้นตอนในการดำเนินงานเพื่อติดตาม รวมถึงระบุถึงสิ่งที่ได_เปลี่ยนแปลง และเพิ่มเติมขึ้นมาในแนว

ปฏิบัติ (Guideline Statements) การตีความ ตลอดจนคำถามและคำตอบ (Q&A) ใด ๆ ที่เผยแพรeโดย CFA Institute 

และองคvกรที่กำกับดูแลมาตรฐาน GIPS  

21.A.7 เจ_าของทรัพยvสิน (Asset Owners) ต_อง (Must) ดำเนินการดังนี ้

a. ปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข_องทุกข_อในการคำนวณ และนำเสนอผลการดำเนินงาน 

b. จัดทำนโยบาย และขั้นตอนในการดำเนินงานเพื่อติดตาม พร_อมทั้งระบุถึงสิ่งที่มีการเปลี่ยนแปลง และเพิ่มเติมขึ้นมาในข_อ

กฎหมาย และกฎเกณฑvที่เกี่ยวข_องกับการคำนวณและนำเสนอผลการดำเนินงาน 

21.A.8 เจ_าของทรัพยvสิน (Asset Owner) ต_องไมe (Must Not) นำเสนอผลการดำเนินงาน หรือ ข_อมูลที่เกี่ยวข_องกับผลการดำเนินงาน 

(Performance Related-Information) ที่เปNนเท็จ หรือ ทำให_เข_าใจผิด โดยข_อกำหนด (Requirement) นี้หมายรวมถึงข_อมูล

ผลการดำเนินงาน หรือข_อมูลที่เกี่ยวข_องกับผลการดำเนินงาน (Performance Related-Information) ทั้งหมดของเจ_าของ

ทรัพยvสิน (Asset Owner) โดยไมeจำกัดเพียงแตeเฉพาะเนื้อหาสeวนที่อ_างอิงกับมาตรฐาน GIPS เทeานั้น ทั้งนี้ เจ_าของทรัพยvสิน 

(Asset Owner) อาจให_ข_อมูลผลการดำเนินงาน หรือข_อมูลที่เกี่ยวข_องกับผลการดำเนินงาน (Performance Related-

Information) ตามที่หนeวยงานที่ดูแลทรัพยvสิน (Oversight body) ร_องขอ 
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21.A.9 ในกรณีที่เจ_าของทรัพยvสิน (Asset Owner) ไมeสามารถดำเนินการได_ตามข_อกำหนด (Requirements) ทั้งหมดของมาตรฐาน 

GIPS เจ_าของทรัพยvสิน (Asset Owner) ต_องไมe (Must Not) แสดง หรือระบุวeา “ได_ปฏิบัติตามมาตรฐานสากลในการวัดผลการ

ดำเนินงานของการลงทุน ยกเว_น...” หรือ ใช_ถ_อยคำอื่นใดที่อาจทำให_เข_าได_วeาบริษัท (Firm)ได_ปฏิบัติตามมาตรฐาน GIPS 

ทั้งหมด หรือบางสeวนแล_ว 

21.A.10 ห_ามใช_ถ_อยคำที่สื่อวeา วิธีการคำนวณที่ใช_ “สอดคล_องกับ” “เปNนไปตาม” หรือ “เปNนไปในแนวทางเดียวกันกับ” 

มาตรฐานสากลในการวัดผลการดำเนินงานของการลงทุน หรือใช_ถ_อยคำในลักษณะเดียวกัน 

21.A.11 เจ_าของทรัพยvสิน (Asset Owner) ต_อง (Must) ดำเนินการดังนี ้

a. จัดสeงรายงานตามมาตรฐาน GIPS เกี่ยวกับเจ_าของทรัพยvสิน (GIPS Asset Owner Report) สำหรับกองทุนโดยรวม (Total 

Fund) ทุกกอง และ กลุeมประเภทการลงทุน (Composites) ที่ถูกสร_างเพิ่มเติม ให_กับหนeวยงานที่ดูแลทรัพยvสิน 

(Oversight body) 

b. จัดสeงและปรับปรุงรายงานตามมาตรฐาน GIPS เกี่ยวกับเจ_าของทรัพยvสิน (GIPS Asset Owner Report) ให_เปNนป¡จจุบัน 

สำหรับกองทุนโดยรวม (Total Fund) ทุกกอง และ กลุeมประเภทการลงทุน (Composites) ที่ถูกสร_างเพิ่มเติม ให_กับ

หนeวยงานที่ดูแลทรัพยvสิน (Oversight body) อยeางน_อยทุก 12 เดือน 

21.A.12 เจ_าของทรัพยvสิน (Asset Owner) อาจจัดสeงรายงานตามมาตรฐาน GIPS เกี่ยวกับเจ_าของทรัพยvสิน (GIPS Asset Owner 

Report) ให_กับผู_รับมอบฉันทะทางอ_อมด_วยได_ อยeางไรก็ตาม เจ_าของทรัพยvสินแตeไมeได_ถูกกำหนด (Required) ให_ต_อง

ดำเนินการดังกลeาว 

21.A.13 ในการสeงรายงานตามมาตรฐาน GIPS เกี่ยวกับเจ_าของทรัพยvสิน (GIPS Asset Owner Report) ให_กับหนeวยงานที่ดูแล

ทรัพยvสิน (Oversight body) เจ_าของทรัพยvสิน (Asset Owner) ต_อง (Must) ปรับปรุงรายงานดังกลeาวให_เปNนป¡จจุบันโดย

ต_องมีข_อมูล ณ สิ้นรอบป�ลeาสุด ภายในระยะเวลา 12 เดือนนับแตeสิ้นรอบป�ดังกลeาว 

21.A.14 เจ_าของทรัพยvสิน (Asset Owner) ต_อง (Must) สามารถแสดงได_วeาได_จัดสeงรายงานตามมาตรฐาน GIPS เกี่ยวกับเจ_าของ

ทรัพยvสิน (GIPS Asset Owner Report) ให_กับหนeวยงานที่ดูแลทรัพยvสิน (Oversight body) อยeางไร 

21.A.15 ตัวชี้วัด (Benchmark) ทีใ่ช_ในรายงานตามมาตรฐาน GIPS เกี่ยวกับเจ_าของทรัพยvสิน (GIPS Asset Owner Report) ต_อง 

(Must) สะท_อนถึงกรอบการลงทุน วัตถุประสงคv หรือ กลยุทธvของกองทุนโดยรวม (Total Fund) หรือ กลุeมประเภทการ

ลงทุน (Composite) โดยเจ_าของทรัพยvสิน (Asset Owner) จะต_องไมe (Must Not) ใช_ตัวชี้วัดที่สะท_อนความความเคลื่อนไหว

ของราคาเพียงอยeางเดียว (Price-only Benchmark) ในรายงานตามมาตรฐาน GIPS เกี่ยวกับเจ_าของทรัพยvสิน (GIPS Asset 

Owner Report) 

21.A.16 เจ_าของทรัพยvสิน (Asset Owner) จะต_อง (Must) แก_ไขข_อผิดพลาดที่มีนัยสำคัญ (Material Errors) ในรายงานตาม

มาตรฐาน GIPS เกี่ยวกับเจ_าของทรัพยvสิน (GIPS Asset Owner Report) และจะต_อง (Must) ดำเนินการดังนี ้

a. จัดสeงรายงานตามมาตรฐาน GIPS เกี่ยวกับเจ_าของทรัพยvสิน (GIPS Asset Owner Report) ฉบับแก_ไขให_ผู_ตรวจสอบ 

(Verifier) รายป¡จจุบัน 

b. จัดสeงรายงานตามมาตรฐาน GIPS เกี่ยวกับเจ_าของทรัพยvสิน (GIPS Asset Owner Report) ฉบับแก_ไขให_ผู_ตรวจสอบ 

(Verifier) ในอดีตที่ได_รับรายงานตามมาตรฐาน GIPS เกี่ยวกับเจ_าของทรัพยvสิน (GIPS Asset Owner Report) ฉบับที่มี

ข_อผิดพลาดที่มีนัยสำคัญ (Material Error) 

c. จัดสeงรายงานตามมาตรฐาน GIPS เกี่ยวกับเจ_าของทรัพยvสิน (GIPS Asset Owner Report) ฉบับแก_ไขให_หนeวยงานที่ดูแล

ทรัพยvสิน (Oversight body) ที่ได_รับรายงานตามมาตรฐาน GIPS เกี่ยวกับเจ_าของทรัพยvสิน (GIPS Asset Owner Report) 

ฉบับที่มีข_อผิดพลาดที่มนีัยสำคัญ (Material Error) 
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21.A.17 เจ_าของทรัพยvสิน (Asset Owner) จะต_อง (Must) เก็บรักษารายการที่ครบถ_วนของคำอธิบายกองทุนโดยรวม (Total Fund 

Descriptions) และคำอธิบายกลุeมประเภทการลงทุน (Composite Descriptions) ที่ถูกนำเสนอในรายงานตามมาตรฐาน 

GIPS เกี่ยวกับเจ_าของทรัพยvสิน (GIPS Asset Owner Report) โดยเจ_าของทรัพยvสิน (Asset Owner) จะต_อง (Must) รวม

กองทุนโดยรวม (Total Funds) และกลุeมประเภทการลงทุน (Composites) ที่ถูกยกเลิกไปแล_วไว_ในรายการตeอไปอีกอยeาง

น_อยห_าป�นับจากวันที่ยกเลิกกองทุนโดยรวม (Total Fund Termination Date) และวันที่ยกเลิกลุeมประเภทการลงทุน 

(Composite Termination Date) ทั้งนี้ ในกรณีที่เจ_าของทรัพยvสิน (Asset Owner) มีกองทุนโดยรวมตามกำหนด 

(Required Total Fund) เพียงกองเดียว และไมeได_สร_างกลุeมประเภทการลงทุน (Composite) เพิ่มเติม ก็อาจใช_รายงานตาม

มาตรฐาน GIPS เกี่ยวกับเจ_าของทรัพยvสิน (GIPS Asset Owner Report) สำหรับกองทุนโดยรวม (Total Fund) ได_  

21.A.18 เจ_าของทรัพยvสิน (Asset Owner) ต_อง (Must) จัดสeงรายการที่ครบถ_วนของคำอธิบายกองทุนโดยรวม (Total Fund 

Descriptions) และคำอธิบายกลุeมประเภทการลงทุน (Composite Descriptions) ให_กับหนeวยงานที่ดูแลทรัพยvสิน 

(Oversight body) ตามที่ร_องขอ ทั้งนี้ ในกรณีที่เจ_าของทรัพยvสิน (Asset Owner) มีกองทุนโดยรวมตามกำหนด (Required 

Total Fund) เพียงกองเดียว และไมeได_สร_างกลุeมประเภทการลงทนุ (Composite) เพิ่มเติม ก็อาจใช_รายงานตามมาตรฐาน 

GIPS เกี่ยวกับเจ_าของทรัพยvสิน (GIPS Asset Owner Report) สำหรับกองทุนโดยรวม (Total Fund) ได_  

21.A.19 จะต_อง (Must) จัดทำ เก็บรักษา และจัดให_มีข_อมูลทั้งหมดที่จำเปNนต_องมีภายในกรอบเวลาที่เหมาะสม เพื่อใช_เปNนหลักฐาน

สนับสนุนรายการทั้งหมดที่รวมอยูeในรายงานตามมาตรฐาน GIPS เกี่ยวกับเจ_าของทรัพยvสิน (GIPS Asset Owner Report) 

และการใช_ GIPS เพื่อการโฆษณา (GIPS Advertisement) สำหรับทุกชeวงเวลาที่มีการนำเสนอในรายงาน และการโฆษณา

ดังกลeาวทั้งหมด 

21.A.20 เจ_าของทรัพยvสิน (Asset Owner) มีหน_าที่รับผิดชอบตeอการอ_างถึงการปฏิบัติตามมาตรฐาน GIPS และต_อง (Must) ดูแลให_

มั่นใจวeาข_อมูลตeาง ๆ จากบุคคลที่สามซึ่งเจ_าของทรัพยvสิน (Asset Owner) นำมาใช_เปNนไปตามข_อกำหนด (Requirements) 

ของมาตรฐาน GIPS  

21.A.21 เจ_าของทรัพยvสิน (Asset Owner) ต_องไมe (Must Not) เชื่อมตeอ (Link) ผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริงกับผลการดำเนินงาน

ทางทฤษฎี (Theoretical Performance)  

21.A.22 การปรับเปลี่ยนองคvกรของเจ_าของทรัพยvสิน (Asset Owner) จะต_องไมe (Must Not) ทำให_ผลการดำเนินงานในอดีต

เปลี่ยนแปลงไป 

21.A.23 เจ_าของทรัพยvสิน (Asset Owner) จะต_องไมe (Must Not) นำเสนอผลการดำเนินงานที่ไมeเปNนไปตามมาตรฐาน GIPS ใน

รายงานตามมาตรฐาน GIPS เกี่ยวกับเจ_าของทรัพยvสิน (GIPS Asset Owner Report) 

21.A.24 ในกรณีที่เจ_าของทรัพยvสิน (Asset Owner) รeวมแขeงขันทางธุรกิจด_วย เจ_าของทรัพยvสิน (Asset Owner) ต_อง (Must) ต_อง

ดำเนินการตามทุกหมวดของมาตรฐาน GIPS สำหรับบริษัท และข_อกำหนดที่เกี่ยวข_องทั้งหมดเมื่อเข_ารeวมแขeงขันทางธุรกิจ  

21.A.25 เจ_าของทรัพยvสิน (Asset Owner) ต_อง (Must) นำเสนอผลตอบแทนแบบถeวงนำ้หนักตามระยะเวลา (Time-Weighted 

Returns) ของกองทุนโดยรวม (Total Fund) ทุกกอง โดยเจ_าของทรัพยvสิน (Asset Owner) อาจจะนำเสนอ ผลตอบแทน

แบบถeวงน้ำหนักตามมูลคeา (Money-Weighted Returns) เพิ่มเติมจากผลตอบแทนแบบถeวงน้ำหนักตามระยะเวลา (Time-

Weighted Returns) ของกองทุนโดยรวมด_วยก็ได_ 

21.A.26 เจ_าของทรัพยvสิน (Asset Owner) ต_อง (Must) เลือกวeาจะนำเสนอผลตอบแทนแบบถeวงน้ำหนักตามระยะเวลา (Time-

Weighted Returns) ผลตอบแทนแบบถeวงน้ำหนักตามมูลคeา (Money-Weighted Returns) หรือนำเสนอผลตอบแทนทั้ง

สองประเภทสำหรับแตeละกลุeมประเภทการลงทุน (Composite) ที่ตั้งเพิ่มขึ้นมา และจะต_อง (Must) นำเสนอผลตอบแทน

แบบที่เลือกสำหรับกลุeมประเภทการลงทุน (Composite) ที่ตั้งเพิ่มขึ้นมาอยeางสม่ำเสมอด_วย 
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21.A.27 เจ_าของทรัพยvสิน (Asset Owner) จะต_อง (Must) แจ_ง CFA Institute วeาได_ปฏิบัติตามมาตรฐาน GIPS โดยการยื่น

แบบฟอรvมแจ_งการปฏิบัติตามมาตรฐาน GIPS (GIPS Compliance Notification Form) ดังนี ้

a. ต_อง (Must) ยื่นแบบฟอรvมดังกลeาวเมื่อเจ_าของทรัพยvสิน (Asset Owner) จะอ_างถึงการปฏิบัติตามมาตรฐาน GIPS เปNน

ครั้งแรก 

b. ต_อง (Must) ปรับปรุงแบบฟอรvมดังกลeาวให_เปNนป¡จจุบันเปNนประจำทุกป�โดยใช_ข_อมูล ณ วันที่ใกล_เคียงวันที่ 31 ธันวาคม

ของป�ลeาสุดที่สุด ยกเว_นข_อมูลเจ_าของทรัพยvสิน (Asset Owner) เพื่อใช_ในการติดตeอจะต_อง (Must) เปNนข_อมูลป¡จจุบัน ณ 

วันที่ยื่นแบบฟอรvม 

c. ต_อง (Must) ยื่นแบบฟอรvมดังกลeาวเปNนประจำทุกป� ภายในวันที่ 30 มิถุนายน  

21.A.28 ในกรณีที่เจ_าของทรัพยvสิน (Asset Owner) เลือกที่จะได_รับการตรวจสอบเพื่อยืนยันความถูกต_อง (Verified) เจ_าของ

ทรัพยvสิน ต_อง (Must) ทำความเข_าใจกับนโยบายในการรักษาความเปNนอิสระของผู_ตรวจสอบ และต_อง (Must) พิจารณาผล

การประเมินความเปNนอิสระของผู_ตรวจสอบ 

 

21.B. พื้นฐานของการปฏิบัติตามมาตรฐาน—คำแนะนำ (Recommendations) 
21.B.1 เจ_าของทรัพยvสิน (Asset Owner) ควร (Should) ปฏิบัติตามคำแนะนำ (Recommendation) ของมาตรฐาน GIPS รวมถึง 

คำแนะนำ (Recommendation) ที่ระบุในแนวปฏิบัต ิ(Guidance Statements) การตีความ ตลอดจน คำถามและคำตอบ 

(Q&A) ใด ๆ ที่เผยแพรeโดย CFA Institute และองคvกรที่กำกับดูแลมาตรฐาน GIPS 

21.B.2 เจ_าของทรัพยvสิน (Asset Owner) ควร (Should) ปรับปรุงรายงานตามมาตรฐาน GIPS เกี่ยวกับเจ_าของทรัพยvสิน (GIPS 

Asset Owner Report) ให_เปNนป¡จจุบันเปNนประจำทุกไตรมาส 

21.B.3 เจ_าของทรัพยvสิน (Asset Owner) ควร (Should) ได_รับการตรวจสอบเพื่อยืนยันความถูกต_อง (Verified)  
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22. ข:อมูลท่ีนำมาใช:ในการวัดผลการดำเนินงาน 

(Input Data) และวิธีการคำนวณผลการดำเนินงาน 

(Calculation Methodology) 
 

22.A. ข4อมูลที่นำมาใช4ในการวัดผลการดำเนินงาน (Input Data) และวิธีการคำนวณ

ผลการดำเนินงาน (Calculation Methodology) — ข4อกำหนด (Requirements) 

 

ทรัพยGสิน (Asset) 
22.A.1 ทรัพยvสินรวมของเจ_าของทรัพยvสิน (Total Asset Owner Assets) ต_อง (Must) เปNนมูลคeายุติธรรม (Fair Value) รวมของ

ทรัพยvสินทั้งหมดที่เจ_าของทรัพยvสิน (Asset owner) บริหารจัดการ ทั้งทรัพยvสินประเภทที่เจ_าของทรัพยvสินมีดุลพินิจในการ

ตัดสินใจ (discretionary assets) และทรัพยvสินประเภทที่เจ_าของทรัพยvสินไมeมีดุลพินิจในการตัดสินใจ (non-discretionary 

assets) ซึ่งรวมถึงพอรvตการลงทุน (Portfolios) ที่มีการเก็บคeาธรรมเนียม และพอรvตการลงทุนที่ไมeมีเก็บคeาธรรมเนียมด_วย1 

22.A.2 ทรัพยvสินรวมของเจ_าของทรัพยvสิน (Total Asset Owner Assets) ทรัพยvสินในกองทุนโดยรวม (Total Fund) และ ทรัพยvสิน

ในกลุeมประเภทการลงทุน (Composite) ต_อง (Must) เปNนดังนี ้

a. รวมเฉพาะทรัพยvสินที่บริหารจัดการโดยเจ_าของทรัพยvสิน (Asset Owner) เทeานั้น 

b. คำนวณโดยเปNนผลสุทธิหลังการขยายฐานเงินลงทุนที่อยูeภายใต_การตัดสินใจ (Net of Discretionary Leverage) และไมe

คำนวณเสมือนไมeมีการขยายฐานเงินลงทุน (Leverage) ดังกลeาว 

22.A.3 เจ_าของทรัพยvสิน (Asset Owner) ต_องไมe (Must Not) นับทรัพยvสินซ้ำซ_อนในการคำนวณทรัพยvสินรวมของเจ_าของทรัพยvสิน 

(Total Asset Owner Assets) ทรัพยvสินของกองทุนโดยรวม (Total Fund) และ ทรัพยvสินของกลุeมประเภทการลงทุน 

(Composite) 

22.A.4 ในการคำนวณผลการดำเนินงานของกองทุนโดยรวม (Total Fund) และกลุeมประเภทการลงทุน (Composite) ต_องใช_

ทรัพยvสินที่บริหารจัดการโดยเจ_าของทรัพยvสิน (Asset Owner) เทeานั้น 

  

 
1 กำหนด (Required) ให_ใช_กับรอบระยะเวลาที่เริ่มต_นใน หรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2011 โดยสำหรับรอบระยะเวลากeอนวันที่ 1 

มกราคม 2011 ทรัพยvสินรวมของเจ_าของทรัพยvสิน (Total Asset Owner Assets) ต_อง (Must) เปNนผลรวมของมูลคeายุติธรรม (Fair 

Value) หรือ มูลคeาตลาด (Market Value) ของทรัพยvสินทั้งหมดทั้งทรัพยvสินประเภทที่มีดุลพินิจในการตัดสินใจ (Discretionary 

Assets) และทรัพยvสินประเภทที่ไมeมีดุลพินิจในการตัดสินใจ (Non-Discretionary Assets) ที่อยูeภายใต_การบริหารจัดการของเจ_าของ

ทรัพยvสิน (Asset owner) 
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ทั่วไป/การบันทึกบัญช ี(General/Accounting) 
22.A.5 ต_อง (Must) ใช_ผลตอบแทนรวม (Total returns) 

22.A.6 ต_อง (Must) ใช_การบันทึกบัญชีในวันที่เกิดรายการ (Trade Date Accounting)2 

22.A.7 ต_อง (Must) ใช_การบัญชีตามเกณฑvคงค_าง (Accrual Accounting) กับหลักทรัพยvประเภทตราสารหนี้ และการลงทุนประเภท

อื่นทั้งหมดที่ได_รับดอกเบี้ย ยกเว_นดอกเบี้ยจากเงินสด และทรัพยvสินเทียบเทeาเงินสด ซึ่งอาจบันทึกตามเกณฑvเงินสด (cash 

basis) ได_ ทั้งนี้ ในการคำนวณผลการดำเนินงานต_อง (Must) รวมรายได_ค_างรับในมูลคeาพอรvตการลงทุน (Portfolio) และ

กองทุนโดยรวม (Total Fund) ทั้งต_นงวด และปลายงวด 

22.A.8 ต_อง (Must) รวมเงินสด และทรัพยvสินเทียบเทeาเงินสดในกรณีที่ทรัพยvสินดังกลeาวถูกจัดเปNนทรัพยvสินที่มีการใช_ดุลพินิจในการ

ตัดสินใจลงทุน (discretionary assets) เข_าเปNนสeวนหนึ่งของทรัพยvสินที่สามารถเข_าไปลงทุนได_ของกองทุนโดยรวม (Total 

Fund) เพื่อใช_ในการคำนวณผลตอบแทน และมูลคeาทรัพยvสินของกองทุนโดยรวม (Total Fund) ด_วย 

22.A.9  ต_องไมe (Must Not) นำผลตอบแทนสำหรับรอบระยะเวลาทีส่ั้นกวeาหนึ่งป�มาคำนวณเปNนอัตราตeอป� (Annualized) 

22.A.10 ต_อง (Must) คำนวณผลตอบแทนทั้งหมดหลังหักต_นทุนการทำธุรกรรม (Transaction Costs) ที่เกิดขึ้นในรอบระยะเวลานั้น

แล_ว โดยเจ_าของทรัพยvสิน (Asset Owner) อาจใช_การประมาณการต_นทุนการทำธุรกรรม (estimated Transaction Costs) 

ได_เฉพาะกบัพอรvตการลงทุน (Portfolios) ที่ไมeทราบต_นทุนการทำธุรกรรมที่เกิดขึ้นจริง (actual Transaction Costs) 

เทeานั้น 

22.A.11 สำหรับพอรvตการลงทุน (Portfolios) ที่คิดคeาธรรมเนียมรวม (Bundled Fees) หากเจ_าของทรัพยvสิน (Asset Owner) ไมe

สามารถประมาณการต_นทุนการทำธุรกรรม (Transaction Costs) หรือไมeสามารถแยกต_นทุนการทำธุรกรรม (Transaction 

Costs) ที่เกิดขึ้นจริงออกจากคeาธรรมเนียมรวม (Bundled Fees) ได_ ในการคำนวณผลตอบแทนกeอนหักคeาธรรมเนียม 

(Gross-of-Fees returns) หรือ ผลตอบแทนหลังหักต_นทุนภายนอกเทeานั้น (Net-of-External-Costs-Only) จะต_อง (Must) 

หักคeาธรรมเนียมรวม (Bundled Fee) ทั้งหมด หรือสeวนของธรรมเนียมรวม (Bundled Fee) ที่มีต_นทุนการทำธุรกรรม 

(Transaction Costs) รวมอยูeด_วยออกไป 

22.A.12 ต_อง (Must) คำนวณผลตอบแทนที่กำหนด (Required returns) ทั้งหมด โดยสุทธิจากการขยายฐานเงินลงทุน (leverage) 

22.A.13 เจ_าของทรัพยvสิน (Asset Owner) ต_อง (Must) คำนวณผลการดำเนินงานตามนโยบายการคำนวณที่กำหนดไว_เปNนการเฉพาะ

ของกองทุนโดยรวม (Total Fund) หรือของแตeละกลุeมประเภทการลงทุน (Composite) 

22.A.14 สำหรับเจ_าของทรัพยvสิน (Asset Owner) ที่มีการลงทุนในกองทุน (Pooled Fund) ผลตอบแทนทั้งหมดจะต_อง (Must) 

สะท_อนการหักคeาธรรมเนียม และคeาใช_จeายทั้งหมดที่ถูกหักในระดับของกองทุนที่ลงทุน (underlying Pooled Fund) 

22.A.15 ในการคำนวณการวัดคeาความเสี่ยงเพิ่มเติม (Additional Risk Measures) 

a. ความถี่ของข_อมูล (Periodicity) ของผลตอบแทนของกองทุนโดยรวม (Total Fund) หรือกลุeมประเภทการลงทุน 

(Composite) ต_อง (Must) เหมือนกันกับของตัวชี้วัด (Benchmark)  

b. วิธีคำนวณการวัดคeาความเสี่ยงของกองทุนโดยรวม (Total Fund) หรือ กลุeมประเภทการลงทุน (Composite) ต_อง 

(Must) เหมือนกันกับของตัวชี้วัด (Benchmark)  

  

 
2 กำหนด (Required) ให_ใช_กับรอบระยะเวลาที่เริ่มต_นใน\หรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2005 
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การประเมินมูลคxา (Valuation) 
22.A.16 ต_อง (Must) ประเมินมูลคeากองทุนโดยรวม (Total Fund) และพอรvตการลงทุน (Portfolios) ตามคำจำกัดความของมูลคeา

ยุติธรรม (Fair Value)3 

22.A.17 เจ_าของทรัพยvสิน (Asset owner) ต_อง (Must) ประเมินมูลคeากองทุนโดยรวม (Total Fund) และพอรvตการลงทุน 

(Portfolios) ตามนโยบายการประเมินมูลคeาที่กำหนดไว_เปNนการเฉพาะของกองทุนโดยรวม (Total Fund) หรือของกลุeม

ประเภทการลงทุน (Composite) 

22.A.18 ในกรณีที่เจ_าของทรัพยvสิน (Asset owner) ใช_ข_อมูลราคาลeาสุดที่มี หรือใช_การประมาณมูลคeาเบื้องต_นเปNนมูลคeายุติธรรม 

(Fair Value) เจ_าของทรัพยvสิน (Asset owner) จะต_อง (Must) ดำเนินการดังนี ้

a. ถือวeามูลคeาดังกลeาวเปNนคeาประมาณการที่ดีที่สุดของมูลคeายุติธรรม (Fair Value) ในป¡จจบุัน 

b. ประเมินคeาความแตกตeางระหวeางคeาประมาณการ และมูลคeาสุดท_าย (final value) รวมถึงผลกระทบที่เกิดกับทรัพยvสิน

ของกองทุนโดยรวม (Total Fund) หรือทรัพยvสินของกลุeมประเภทการลงทุน (Composite) ทรัพยvสินรวมของเจ_าของ

ทรัพยvสิน (Total Asset Owner Assets) และผลการดำเนินงาน พร_อมทั้งทำการปรับปรุงเมื่อทราบมูลคeาสุดท_าย (final 

value) แล_ว 

22.A.19 กองทุนโดยรวม (Total Fund) และ กลุeมประเภทการลงทุน (Composites) ต_อง (Must) มีวันที่เริ่มต_น และวันสิ้นสุดของการ

ประเมินมูลคeาประจำป�ที่มีความสม่ำเสมอ โดยวันเริ่มต_น และวันสิ้นสุดของการประเมินมูลคeาจะต_อง (Must) เปNนวันสิ้นป�

ปฏิทิน หรือวันทำงานวันสุดท_ายของป�4 เว_นแตeป�งบประมาณกองทุนโดยรวม (Total Fund) หรือกลุeมประเภทการลงทุน 

(Composite) จะไมeได_เปNนไปตามป�ปฏิทิน  

  

 
3 กำหนด (Required) ให_ใช_กับรอบระยะเวลาที่เริ่มต_นในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2011 โดยสำหรับรอบระยะเวลากeอนวันที่ 1 

มกราคม 2011 การประเมินมูลคeาพอรvตการลงทุน ( Portfolio) (ไมeรวมอสังหาริมทรัพยv (Real Estate) และการลงทุนประเภทเงินรeวม

ลงทุน (Private Equity)) ต_อง (Must) ประเมินโดยใช_มูลคeายุติธรรม (Fair Values) หรือมูลคeาตลาด (Market Values) ทั้งนี ้สำหรับ

รอบระยะเวลากeอนวันที่ 1 มกราคม 2011 การประเมินมูลคeาการลงทุนในอสังหาริมทรัพยv (Real Estate) ต_อง (Must) ประเมินโดยใช_

มูลคeายุติธรรม (Fair Value) หรือมูลคeาตลาด (Market Value) (ตามที่ได_กำหนดไว_สำหรับอสังหาริมทรัพยv (Real Estate) ในมาตรฐาน 

GIPS ฉบับป� 2005) และสำหรับรอบระยะเวลาสิ้นสุดกeอนวันที่ 1 มกราคม 2011 การประเมินมูลคeาการลงทุนประเภทเงินรeวมลงทุน 

(Private Equity) ต_อง (Must) ใช_มูลคeายุติธรรม (Fair Value) ตามหลักการประเมินมูลคeาการลงทุนประเภทเงินรeวมลงทุนของ GIPS 

(GIPS Private Equity Valuation Principles) ใน Appendix D ของมาตรฐาน GIPS ฉบับป� 2005 หรือตามหลักการประเมินมูลคeา

ของ GIPS ใน Chapter II ของมาตรฐาน GIPS ฉบับป� 2010 
4 กำหนด (Required) ให_ใช_กับรอบระยะเวลาที่เริ่มต_นในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2006 
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ผลตอบแทนถxวงน้ำหนักตามระยะเวลา (Time-Weighted Returns) 
22.A.20 เมื่อมีการคำนวณผลตอบแทนถeวงน้ำหนักตามระยะเวลา (Time-Weighted Returns) จะต_อง (Must) ประเมินมูลคeาของ

กองทุนโดยรวม (Total Fund) และทุกพอรvตการลงทุน (Portfolios) (ยกเว_นพอรvตการลงทุนในทรัพยvสินนอกตลาด (Private 

Market Investment Portfolios) (โปรดดูที่ข_อ 22.A.30)) ดังนี ้

a. อยeางน_อยเดือนละครั้ง5 

b. ณ สิ้นเดือนตามปฏิทิน หรือ ณ สิ้นวันทำการสุดท_ายของเดือน6 

c. ในวันที่มีกระแสเงินสดจำนวนมาก (Large Cash Flows) เกิดขึน้ โดยเจ_าของทรัพยvสิน (Asset Owner) จะต_อง (Must) 

กำหนดคำจำกัดความของกระแสเงินสดจำนวนมาก (Large Cash Flow) สำหรับกองทุนโดยรวม (Total Fund) แตeละ

กอง และสำหรับแตeละกลุeมประเภทการลงทุน (Composite) เพื่อใช_พิจารณาวeาจะต_อง (Must) ประเมินมูลคeาของกองทุน

โดยรวม (Total Fund) และ พอรvตการลงทุน (Portfolios) ในกลุeมประเภทการลงทุน (Composite) นั้น เมื่อใด7 

22.A.21 เมื่อมีการคำนวณผลตอบแทนถeวงน้ำหนักตามระยะเวลา (Time-Weighted Returns) ของกองทุนโดยรวม (Total Fund) 

และทุกพอรvตการลงทุน (Portfolios) ยกเว_นพอรvตการลงทุนในทรัพยvสินนอกตลาด (Private Market Investment 

Portfolios) (โปรดดูที่ข_อ 22.A.31) เจ_าของทรัพยvสิน (Asset owner) จะต_อง (Must) ดำเนินการดังนี ้

a. คำนวณผลตอบแทนอยeางน_อยเดือนละครั้ง8 

b. คำนวณผลตอบแทนรายเดือนถึงวันสิ้นเดือนตามปฏิทิน หรือวนัทำการสุดท_ายของเดือน9 

c. คำนวณผลตอบแทนชeวงเวลายeอย (sub-period returns) เมื่อมีกระแสเงินสดจำนวนมาก (Large Cash Flows) เกิดขึ้น 

ในกรณีที่ไมeได_มีการคำนวณผลตอบแทนเปNนรายวัน10 

d. สำหรับกระแสเงินสดภายนอก (External Cash Flows) ที่ไมeได_จัดเปNนกระแสเงินสดจำนวนมาก (Large Cash Flows) 

ให_คำนวณผลตอบแทนของกองทุนโดยรวม (Total Fund) และผลตอบแทนของพอรvตการลงทุน (Portfolios) ที่ปรับปรุง

ด_วยกระแสเงินสดภายนอกถeวงน้ำหนักรายวัน (daily-weighted External Cash Flows) ในชeวงเวลาที่เกิดกระแสเงินสด

ภายนอกดังกลeาว ในกรณีที่ไมeได_มกีารคำนวณผลตอบแทนเปNนรายวัน11 

e. ดำเนินการกับกระแสเงินสดภายนอก (External Cash Flows) ตามนโยบายที่กำหนดไว_เปNนการเฉพาะสำหรับกองทุน

โดยรวม (Total Fund) หรือสำหรับกลุeมประเภทการลงทุน (Composite)  

f. เชื่อมตeอ (Link) ผลตอบแทนของแตeละชeวงเวลา และชeวงเวลายeอย (sub-period) ด_วยวิธีเรขาคณิต 

g. ใช_วิธีการคำนวณสำหรับกองทุนโดยรวม (Total Fund) หรือ แตeละพอรvตการลงทุน (Portfolio) อยeางสม่ำเสมอ 

 

 
5 กำหนด (Required) ให_ใช_กับรอบระยะเวลาที่เริ่มต_นในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2001 และสำหรับรอบระยะเวลากeอนวันที่ 1 

มกราคม 2001 ต_อง (Must) ประเมินมูลคeาพอรvตการลงทุน (Portfolios) อยeางน_อยไตรมาสละครั้ง 
6 กำหนด (Required) ให_ใช_กับรอบระยะเวลาที่เริ่มต_นในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2010  
7 กำหนด (Required) ให_ใช_กับรอบระยะเวลาที่เริ่มต_นในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2010  
8 กำหนด (Required) ให_ใช_กับรอบระยะเวลาที่เริ่มต_นในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2001 
9 กำหนด (Required) ให_ใช_กับรอบระยะเวลาที่เริ่มต_นในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2010 
10 กำหนด (Required) ให_ใช_กับรอบระยะเวลาที่เริ่มต_นในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2010 
11 กำหนด (Required) ให_ใช_กับรอบระยะเวลาที่เริ่มต_นในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2005  
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ผลตอบแทนถxวงน้ำหนักตามมูลคxา (Money-Weighted Returns) 
22.A.22 เมื่อมีการคำนวณผลตอบแทนถeวงน้ำหนักตามมูลคeา (Money-Weighted Returns) เจ_าของทรัพยvสิน (Asset Owner) ต_อง 

(Must) ประเมินมูลคeาพอรvตการลงทุน (portfolios) อยeางน_อยป�ละครั้ง และ ณ สิ้นรอบระยะเวลาใด ๆ ที่มีการคำนวณผล

การดำเนินงาน  

22.A.23 เมื่อมีการคำนวณผลตอบแทนถeวงน้ำหนักตามมูลคeา (Money-Weighted Returns) เจ_าของทรัพยvสิน (Asset Owner) 

จะต_อง (Must) ดำเนินการดังนี ้

a. คำนวณผลตอบแทนถeวงน้ำหนักตามมูลคeาตั้งแตeเริ่มกeอตั้งเปNนอัตราตeอป� (annualized Since-Inception Money-

Weighted Returns) หรือ ผลตอบแทนถeวงน้ำหนักตามมูลคeาเปNนอัตราตeอป� (annualized Money-Weighted Return) 

สำหรับชeวงเวลาที่ยาวที่สุดเทeาที่เจ_าของทรัพยvสิน (Asset Owner) มีข_อมูลเพียงพอ 

b. คำนวณผลตอบแทนถeวงน้ำหนักตามมูลคeา (Money-Weighted Returns) โดยใช_กระแสเงินสดภายนอก (External Cash 

Flows) รายวัน12 

c. ให_รวมการจeายสeวนแบeงเปNนหุ_น (stock Distributions) เปNนกระแสเงินสดภายนอก (External Cash Flows) และ

ประเมินมูลคeาการจeายสeวนแบeงเปNนหุ_น (stock Distributions) ณ ขณะที่มีการจeายสeวนแบeง (Distribution) ดังกลeาวด_วย 

 

ผลตอบแทนขัน้ต4น และผลตอบแทนสุทธ ิ(Gross and Net Returns) 
22.A.24 ในการที่เจ_าของทรัพยvสิน (Asset Owner) คำนวณผลตอบแทนหลังหักคeาธรรมเนียม (Net-of-Fees) ของกองทุนโดยรวม 

(Total Fund) และกลุeมประเภทการลงทุน (Composite) ผลตอบแทนดังกลeาวจะต_องสะท_อนการหัก13 

a. ต_นทุนการทำธุรกรรม (Transaction Costs) 

b. คeาธรรมเนียม และคeาใช_จeายทั้งหมดสำหรับกองทุน (Pooled Fund) ที่บริหารจัดการโดยบุคคลภายนอก 

c. คeาธรรมเนียมการจัดการลงทุน (Investment Management Fee) ของบัญชีแยก (Segregated Accounts) ที่บริหาร

จัดการโดยบุคคลภายนอก 

d. ต_นทุนการจัดการลงทุน (Investment Management Cost) 

22.A.25 ในการที่เจ_าของทรัพยvสิน (Asset Owner) คำนวณผลตอบแทนหลังหักต_นทุนภายนอกเทeานั้น (Net-of-External-Costs-

Only) ของกองทุนโดยรวม (Total Fund) และกลุeมประเภทการลงทุน (Composite) ผลตอบแทนดังกลeาวจะต_องสะท_อน

การหัก14 

a. ต_นทุนการทำธุรกรรม (Transaction Costs) 

b. คeาธรรมเนียม และคeาใช_จeายทั้งหมดสำหรับกองทุน (Pooled Fund) ที่บริหารจัดการโดยบุคคลภายนอก 

c. คeาธรรมเนียมการจัดการลงทุน (Investment Management Fee) ของบัญชีแยก (Segregated Accounts) ที่บริหาร

จัดการโดยบุคคลภายนอก 

 
12 กำหนด (Required) ให_เริ่มใช_กระแสเงินสดภายนอกรายวัน (daily External Cash Flows) ในวันที่ 1 มกราคม 2020 สำหรับกeอน

วันที่ 1 มกราคม 2020 ต_อง (Must) ใช_กระแสเงินสดภายนอกรายไตรมาสหรือรอบระยะเวลาที่ถี่กวeานั้น 
13 กำหนด (Required) ให_ใช_กับรอบระยะเวลาที่เริ่มต_นในหรือหลังวันที ่1 มกราคม 2015 
14 กำหนด (Required) ให_ใช_กับรอบระยะเวลาที่เริ่มต_นในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2015 
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22.A.26 ในการที่เจ_าของทรัพยvสิน (Asset Owner) คำนวณผลตอบแทนกeอนหักคeาธรรมเนียม (Gross-of-Fees) ของกองทุนโดยรวม 

(Total Fund) และกลุeมประเภทการลงทุน (Composite) ผลตอบแทนดังกลeาวจะต_องสะท_อนการหัก15 

a. ต_นทุนการทำธุรกรรม (Transaction Costs) 

b. คeาธรรมเนียม และคeาใช_จeายทั้งหมดสำหรับกองทุน (Pooled Fund) ที่บริหารจัดการโดยบุคคลภายนอก 

 

ผลตอบแทนกลุxมประเภทการลงทุน (Composite Returns) 
22.A.27 ต_อง (Must) คำนวณผลตอบแทนถeวงน้ำหนักตามระยะเวลา (Time-Weighted Returns) ของกลุeมประเภทการลงทุน 

(Composite) ยกเว_นกลุeมประเภทการลงทุนในทรัพยvสินนอกตลาด (Private Market Investment Composite) (โปรดดูที่

ข_อ 22.A.32) อยeางน_อยเดือนละครั้ง16 

22.A.28 การคำนวณผลตอบแทนถeวงน้ำหนักตามระยะเวลา (Time-Weighted Returns) ของกลุeมประเภทการลงทุน (Composite) 

จะต_อง (Must) คำนวณโดยใช_แนวทางใดแนวทางหนึ่งดังตeอไปนี้  

a. ถeวงน้ำหนักผลตอบแทนของแตeละพอรvตการลงทุน (Portfolio) ตามมูลคeาทรัพยvสิน (asset-weighting) โดยใช_มูลคeาต_น

งวด หรือ 

b. ถeวงน้ำหนักผลตอบแทนของแตeละพอรvตการลงทุน (Portfolio) ตามมูลคeาทรัพยvสิน (asset-weighting) โดยใช_วิธีที่

สะท_อนถึงมูลคeาต_นงวด และกระแสเงินสดภายนอก (External Cash Flows) หรือ 

c. ใช_วิธีการที่ผสมผสานกัน 

22.A.29 เมื่อมีการคำนวณผลตอบแทนถeวงน้ำหนักตามมูลคeา (Money-Weighted Returns) ของกลุeมประเภทการลงทุน 

(Composite) เจ_าของทรัพยvสิน (Asset Owner) ต_อง (Must) คำนวณผลตอบแทนของกลุeมประเภทการลงทุน 

(Composite) โดยการรวมข_อมูลในระดับพอรvตการลงทุน (Portfolio) ของพอรvตการลงทุน (Portfolios) ตeาง ๆ ที่ถูกรวมอยูe

ในกลุeมประเภทการลงทุน (Composite)  

 

การลงทุนในทรัพยGสินนอกตลาด (Private Market Investments) 
22.A.30 เมื่อมีการคำนวณผลตอบแทนถeวงน้ำหนักตามระยะเวลา (Time-Weighted Returns) ของพอรvตการลงทุนในทรัพยvสินนอก

ตลาด (Private Market Investment Portfolios) ที่รวมอยูeในกลุeมประเภทการลงทุน (Composites) จะต_อง (Must) ทำ

การประเมินมูลคeาของพอรvตการลงทุนในทรัพยvสินนอกตลาด (Private Market Investment Portfolios) ดังนี ้

a. อยeางน_อยไตรมาสละครั้ง17 

b. ณ สิ้นสุดแตeละไตรมาส หรือ ณ วนัทำการสุดท_ายของไตรมาส18 

 
15 กำหนด (Required) ให_ใช_กับรอบระยะเวลาที่เริ่มต_นในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2015 
16 กำหนด (Required) ให_ใช_กับรอบระยะเวลาที่เริ่มต_นในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2010 สำหรับรอบระยะเวลาที่เริ่มต_นในหรือหลัง

วันที่ 1 มกราคม 2006 และสิ้นสุดกeอนวันที่ 1 มกราคม 2010 ต_อง (Must) คำนวณผลตอบแทนกลุeมประเภทการลงทุนอยeางน_อยไตรมา

สละครั้ง 
17 กำหนด (Required) ให_ใช_กับรอบระยะเวลาที่เริ่มต_นในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2008 
18 กำหนด (Required) ให_ใช_กับรอบระยะเวลาที่เริ่มต_นในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2010  
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22.A.31 เมื่อมีการคำนวณผลตอบแทนถeวงน้ำหนักตามระยะเวลา (Time-Weighted Returns) ของพอรvตการลงทุนในทรัพยvสินนอก

ตลาด (Private Market Investment Portfolios) ที่รวมอยูeในกลุeมประเภทการลงทุน (Composites) เจ_าของทรัพยvสิน 

(Asset Owner) จะต_อง (Must) ดำเนินการดังนี ้

a. คำนวณผลตอบแทนอยeางน_อยไตรมาสละครั้ง19 

b. คำนวณผลตอบแทนรายไตรมาสถึงวันสิ้นไตรมาสตามปฏิทิน หรือวันทำการสุดท_ายของไตรมาส20 

c. คำนวณผลตอบแทนพอรvตการลงทุน (Portfolio) ที่ปรับปรุงด_วยกระแสเงินสดภายนอกถeวงน้ำหนักเปNนรายวัน (daily-

weighted External Cash Flows)21 

d. ดำเนินการกับกระแสเงินสดภายนอก (External Cash Flows) ตามนโยบายที่กำหนดไว_เปNนการเฉพาะสำหรับกลุeม

ประเภทการลงทุน (Composite) ของเจ_าของทรัพยvสิน (Asset Owner) 

e. เชื่อมตeอ (Link) ผลตอบแทนของแตeละชeวงเวลา และชeวงเวลายeอย (sub-period) ด_วยวิธีเรขาคณิต 

f. ใช_วิธีการคำนวณสำหรับแตeละพอรvตการลงทุน (Portfolio) อยeางสม่ำเสมอ 

22.A.32 ต_อง (Must) คำนวณผลตอบแทนถeวงน้ำหนักตามระยะเวลา (Time-Weighted Returns) ของกลุeมประเภทการลงทุนใน

ทรัพยvสินนอกตลาด (Private Market Investment Composites) อยeางน_อยไตรมาสละครั้ง 

 

อสังหาริมทรัพยG (Real Estate) 
22.A.33 การลงทุนในอสังหาริมทรัพยv (Real Estate) ที่เจ_าของทรัพยvสิน (Asset Owner) เปNนเจ_าของโดยตรง ต_อง (Must)22 

a. มีการประเมินมูลคeาโดยบุคคลภายนอก (External Valuation) อยeางน_อยหนึ่งครั้งในทุก ๆ 12 เดือน เว_นแตeวeาหนeวยงาน

ที่ดูแลทรัพยvสิน (Oversight Body) จะมีกำหนดไว_เปNนอยeางอื่น ซึ่งในกรณีดังกลeาวจะต_อง (Must) มีการประเมินมูลคeา

การลงทุนในอสังหาริมทรัพยv (Real Estate) โดยบุคคลภายนอก (External Valuation) อยeางน_อยหนึ่งครั้งในทุก ๆ 36 

เดือน หรือตามที่หนeวยงานที่ดูแลทรัพยvสิน (Oversight Body) กำหนดไว_ ถ_าหากหนeวยงานที่ดูแลทรัพยvสิน (Oversight 

Body) กำหนด (Requires) ให_มีการประเมินมูลคeาโดยบุคคลภายนอก (External Valuation) ที่ถี่กวeาหนึ่งครั้งในทุก ๆ 

36 เดือน หรอื 

b. มีการตรวจสอบงบการเงินประจำป�โดยบริษัทตรวจสอบบัญชีที่เปNนอิสระ ทั้งนี้ การลงทุนในอสังหาริมทรัพยv (Real 

Estate) ต_อง (Must) บันทึกรายการโดยใช_มูลคeายุติธรรม (Fair Value) นอกจากนี้ งบการเงินที่ผeานการตรวจสอบทาน

ลeาสุด ต_อง (Must) มีการแสดงความเห็นอยeางไมeมีเงื่อนไข (Unmodified Opinion) โดยบริษัทตรวจสอบบัญชีที่เปNนอิสระ  

22.A.34 การลงทุนในอสังหาริมทรัพยv (Real Estate) ต_อง (Must) มีการประเมินมูลคeาโดยบุคคลภายนอก (External Valuations) ซึ่ง

เปNนบุคคลที่สามที่มีความเปNนอิสระ โดยต_องเปNนผู_ประกอบวิชาชีพที่ได_รับอนุญาต หรือเปNนผู_ประเมินมูลคeาอสังหาริมทรัพยv

เชิงพาณิชยvที่ได_รับอนุญาต ทั้งนี้ สำหรับตลาดที่ไมeสามารถหาผู_ประเมินราคาที่เปNนมืออาชีพได_ เจ_าของทรัพยvสิน (Asset 

Owner) ต_อง (Must) ดำเนินการตามความจำเปNนเพื่อให_มั่นใจวeาบริษัทใช_แตeผู_ประเมินมูลคeาอสังหาริมทรัพยvอิสระที่มี

คุณสมบัติเหมาะสมเทeานั้น 

 
19 กำหนด (Required) ให_ใช_กับรอบระยะเวลาที่เริ่มต_นในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2008 
20 กำหนด (Required) ให_ใช_กับรอบระยะเวลาที่เริม่ต_นในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2010 
21 กำหนด (Required) ให_ใช_กับรอบระยะเวลาที่เริ่มต_นในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2010 
22 กำหนด (Required) ให_ใช_กับรอบระยะเวลาที่เริ่มต_นในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2012 
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22.A.35 เจ_าของทรัพยvสิน (Asset Owner) ต_องไมe (Must Not) ใช_การประเมินมูลคeาโดยบุคคลภายนอก (External Valuations) 

สำหรับการลงทุนในอสังหาริมทรัพยv (Real Estate) หากคeาธรรมเนียมของผู_ประเมินมูลคeาขึ้นอยูeกับมูลคeาประเมินของการ

ลงทุน 

 

บัญชีแยกสxวนการลงทุน (Side Pockets) 
22.A.36 ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวม (Total Fund) ทุกกลุeมประเภทการลงทุน (Composite) และทุกกองทุน (Pooled Fund) 

ต_อง (Must) รวมผลที่เกดิจากบัญชีแยกสeวนการลงทุน ที่อยูeในกองทุนโดยรวม (Total Fund), พอรvตการลงทุน (Portfolio) 

หรือกองทุน (Pooled Fund) ด_วย 

 

22.B. ข4อมูลที่นำมาใช4ในการวัดผลการดำเนินงาน (Input Data) และ วิธีการคำนวณ

ผลการดำเนินงาน (Calculation Methodology) — คำแนะนำ 

(Recommendations) 
22.B.1 เจ_าของทรัพยvสิน (Asset Owner) ควร (Should) ประเมินมูลคeาพอรvตการลงทุน (Portfolios) ในทุกวันที่มีกระแสเงินสด

ภายนอก (External Cash Flows)  

22.B.2 การประเมินมูลคeา (valuation) ควร (Should) ใช_มูลคeาที่ผeานการประเมินโดยบุคคลที่สามที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและมีความ

เปNนอิสระ 

22.B.3 ควร (Should) ใช_หลักการบัญชีตามเกณฑvคงค_าง (Accrual Accounting) กับเงินป¡นผล (ณ วันที่ผู_ซื้อจะไมeได_รับเงินป¡นผล 

(ex-dividend date)) 

22.B.4 เจ_าของทรัพยvสิน (Asset Owner) ควร (Should) บันทึกคeาธรรมเนียมการจัดการลงทุน (Investment Management Fees) 

และ ต_นทุนการจัดการลงทุน (Investment Management Cost) ตามเกณฑvคงค_าง  

22.B.5 ควร (Should) คำนวณผลตอบแทนโดยหักภาษีหัก ณ ที่จeายที่ไมeสามารถขอคืนได_ (non-reclaimable withholding taxes) 

ทีเ่กิดจากเงินป¡นผล ดอกเบี้ย และกำไรจากสeวนตeางของราคาหลักทรัพยv ทั้งนี้ ภาษีหัก ณ ที่จeายที่สามารถขอคืนได_ 

(reclaimable withholding taxes) ควร (Should) บันทึกตามเกณฑvคงค_าง 

22.B.6 เจ_าของทรัพยvสิน (Asset Owner) ควร (Should) กำหนดลำดับขั้นดังตeอไปนี้ในนโยบายและขั้นตอนการดำเนินงานสำหรับการ

กำหนดมูลคeายุติธรรม (Fair Value) ของการลงทุนในพอรvตการลงทุน (Portfolio) สำหรับกองทุนโดยรวม (Total Fund-

specific) หรือ แตeละกลุeมประเภทการลงทุน (Composite-specific)  

a. ต_อง (Must) ประเมินมูลคeาการลงทุนโดยใช_ราคาที่มีการเสนอในตลาด (quoted market price) ของทรัพยvสินที่มีลักษณะ

เหมือนกันทุกประการกับทรัพยvสินที่ลงทุนในตลาดที่มีการซื้อขายคลeอง (active market) ณ วันที่ทำการประเมิน โดยเปNน

ราคาที่ไมeมีการปรับแก_ตัวเลข (unadjusted) สังเกตได_จากตลาด (observable) และมีความเปNนอิสระ (objective) แตe

หากไมeมีราคาดังกลeาว ควร (Should) ประเมินมูลคeาการลงทุนโดยใช_;  

b. ราคาที่มีการเสนอในตลาด (quoted market price) ของการลงทุนที่มีลักษณะคล_ายคลึงกันในตลาดที่มีการซื้อขายคลeอง 

(active market) ณ วันที่ทำการประเมิน โดยเปNนราคาที่สังเกตได_จากตลาด (observable) และมีความเปNนอิสระ 

(objective) แตeหากไมeมีราคาดังกลeาว หรือเปNนราคาที่ไมeเหมาะสม ควร (Should) ประเมินมูลคeาการลงทุนโดยอ_างอิงจาก; 
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c. ราคาที่มีการเสนอ (quoted price) ของการลงทุนที่มีลักษณะเหมือนกันทุกประการ หรือมีลักษณะคล_ายคลึงกันในตลาดที่

ไมeมีการซื้อขายคลeอง (ตลาดที่มีธุรกรรมการลงทุนไมeมาก ราคาไมeเปNนป¡จจุบัน หรือการเสนอราคามีการเปลี่ยนแปลงอยeาง

มากในแตeละชeวงเวลา และ/หรือมีความแตกตeางอยeางมากระหวeางผู_ดูแลสภาพคลeอง (market makers)) แตeหากไมeมีราคา

ดังกลeาว หรือเปNนราคาที่ไมeเหมาะสม ควร (Should) ประเมินมูลคeาการลงทุนโดยอ_างอิงจาก; 

d. ข_อมูลอ_างอิงที่เกี่ยวข_องอื่น ๆ ซึ่งสามารถสังเกตได_จากตลาด (observable) นอกเหนือจากราคาที่มีการเสนอในตลาด 

(quoted price) แตeหากไมeมีข_อมูลดังกลeาว หรือมีความไมeเหมาะสม ควร (Should) ประเมินมูลคeาการลงทุนโดยอ_างอิง

จาก; 

e. ข_อมูลตามดุลพินิจ (subjective) ที่ไมeสามารถสังเกตได_จากตลาด (unobservable) เนื่องจากตลาดไมeมีสภาพคลeอง ณ 

วันที่ทำการประเมิน โดยข_อมูลที่ไมeสามารถสังเกตได_จากตลาด (unobservable) นี้ จะสะท_อนถึงสมมติฐานของเจ_าของ

ทรัพยvสิน (Asset Owner) เกี่ยวกับสมมติฐานที่คาดวeาผู_รeวมตลาดรายอื่น ๆ จะใช_ในการกำหนดราคาของการลงทุน และ

ควร (Should) จะอ_างอิงมาจากข_อมูลที่ดีที่สุดที่มีอยูeภายใต_สถานการณvนั้น ๆ ทั้งนี้ ควร (Should) ใช_ข_อมูลที่ไมeสามารถ

สังเกตได_จากตลาด (unobservable) ดงักลeาวในการประเมินมูลคeายุติธรรม (Fair value) เฉพาะในกรณีที่ไมeมีข_อมูลและ

ราคาที่สามารถสังเกตได_จากตลาด หรือไมeมีข_อมูลและราคาที่เหมาะสมเทeานั้น  

22.B.7 เจ_าของทรัพยvสิน (Asset Owner) ควร (Should) ใช_ผลตอบแทนกeอนหักคeาธรรมเนียม (Gross-of-Fees) ในการคำนวณ

เกี่ยวกับการวัดคeาความเสี่ยง 

22.B.8 การลงทุนในทรัพยvสินนอกตลาด (Private Market Investment) ควร (Should) มีการประเมินมูลคeาโดยบุคคลภายนอก 

(External Valuation) อยeางน_อยหนึ่งครั้งในทุก ๆ 12 เดือน  

22.B.9 ไมeควร (Should Not) นำบัญชีเงินสดสำหรับการดำเนินงานที่เงินสดในบัญชีดังกลeาวไมeได_มีไว_สำหรับใช_ลงทุนมารวมไว_ใน

ทรัพยvสินรวมของเจ_าของทรัพยvสิน (Total Asset Owner Assets) ทรัพยvสินของกองทุนโดยรวม (Total Fund) หรือ 

ทรัพยvสินของกลุeมประเภทการลงทุน (Composite)  

22.B.10 ไมeควร (Should Not) นำบัญชีเงินสดสำหรับการดำเนินงานที่เงินสดในบัญชีดังกลeาวไมeได_มีไว_สำหรับใช_ลงทุนมารวมไว_ใน

ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวม (Total Fund) หรือ ผลตอบแทนของกลุeมประเภทการลงทุน (Composite)  
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23. การจัดการกองทุนโดยรวม และกลุeมประเภทการ

ลงทุน (Total Fund and Composite 

Maintenance) 
 

23.A. การจัดการกองทุนโดยรวม และกลุxมประเภทการลงทุน (Total Fund and 

Composite Maintenance) — ข4อกำหนด (Requirements) 
 

23.A.1 กองทุนโดยรวม (Total fund) ต_อง (Must) รวมทรัพยvสินทั้งหมดที่บริหารจัดการโดยเจ_าของทรัพยvสิน (Asset Owner) เข_ามา

เปNนสeวนหนึ่งของกรอบการลงทุน (investment mandate) วัตถุประสงคv หรือกลยุทธv ของกองทุนโดยรวม (Total Fund) 

23.A.2 ในกรณีที่เจ_าของทรัพยvสิน (Asset Owner) บริหารจัดการกองทุนโดยรวม (Total Fund) มากกวeาหนึ่งกองโดยใช_กลยุทธv

เดียวกัน ต_อง (Must) นำเสนอกองทุนโดยรวมทุกกองที่บริหารจัดการโดยใช_กลยุทธvเดียวกันโดยวิธีใดวิธีหนึ่งดังตeอไปนี้23 

a. นำเสนอตeอหนeวยงานที่ดูแลทรัพยvสิน (Oversight Body) แยกกัน หรือ 

b. นำเสนอเปNนตeอหนeวยงานที่ดูแลทรัพยvสิน (Oversight Body) เปNนกลุeมประเภทการลงทุน (Composite) 

23.A.3 ถ_าเจ_าของทรัพยvสิน (Asset Owner) บริหารจัดการกองทุนโดยรวม (Total Fund) ด_วยกลยุทธvที่แตกตeางกัน จะต_อง (Must) 

นำเสนอกองทุนโดยรวม (Total Fund) แตeละกองตeอหนeวยงานที่ดูแลทรัพยvสิน (Oversight Body) แยกกัน 

23.A.4 กลุeมประเภทการลงทุน (Composites) ต_อง (Must) มีการกำหนดคำจำกัดตามกรอบการลงทุน (investment mandate) 

วัตถุประสงคv หรือ กลยุทธv โดยกลุeมประเภทการลงทุน (Composites) จะต_อง (Must) รวมทุกพอรvตการลงทุน (Portfolio) ที่

เข_าตามคำจำกัดความของกลุeมประเภทการลงทุน (Composite Definition) ในกรณีที่เจ_าของทรัพยvสิน (Asset Owner) เลือก

สร_างกลุeมประเภทการลงทุน (Composite) เพิ่มเติม พอรvตการลงทุน (Portfolios) ทั้งหมดที่เข_ากับคำจำกัดความของกลุeม

ประเภทการลงทุน (Composite) ต_อง (Must) ถูกนำเข_ามารวมไว_ในกลุeมประเภทการลงทุน (Composite) ที่เพิ่มขึ้นมาด_วย 

23.A.5 การเปลี่ยนแปลงคำจำกัดความของกลุeมประเภทการลงทุน (Composite Definition) ต_องไมe (Must Not) มีผลย_อนหลัง 

23.A.6 กองทุนโดยรวม (Total Fund) และ กลุeมประเภทการลงทุน (Composite) จะต_อง (Must) รวมพอรvตการลงทุน (Portfolios) 

ใหมeเข_ามาโดยไมeชักช_า และตามหลักความสม่ำเสมอ ทันทีที่มีการใสeเงินทุนเข_ามา 

23.A.7 พอรvตการลงทุน (Portfolios) ที่ยกเลิกไปแล_วยังคงต_อง (Must) นำมารวมไว_ในผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนโดยรวม 

(Total Fund) หรือ กลุeมประเภทการลงทุน (Composite) จนถึงวันสุดท_ายที่มีการบริหารจัดการทรัพยvสินของพอรvตการลงทุนนั้น 

  

 
23 กำหนด (Required) ให_ใช_กับรอบระยะเวลาที่เริ่มต_นในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2015 
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23.A.8 ในกรณีที่เจ_าของทรัพยvสิน (Asset Owner) เลือกสร_างกลุeมประเภทการลงทุน (Composite) ที่มีกองทุนโดยรวม (Total 

Fund) มากกวeาหนึ่งกอง หรือในกรณีที่เจ_าของทรัพยvสิน (Asset Owner) สร_างกลุeมประเภทการลงทุน (Composite) เพิ่มเติม 

ต_องไมe (Must Not) ย_ายกองทุนโดยรวม (Total Fund) และ พอรvตการลงทุน (Portfolio) จากกลุeมประเภทการลงทุน 

(Composite) หนึ่งไปยังอีกกลุeมประเภทการลงทุนหนึ่ง เว_นแตe (1) จะมีการเปลี่ยนกรอบการลงทุน (investment mandate) 

วัตถุประสงคv หรือ กลยุทธvตามคำสั่งของอยeางเปNนลายลักษณvอักษรของเจ_าของทรัพยvสิน (Asset Owner) หรือ (2) มีการ

เปลี่ยนคำจำกัดความของกลุeมประเภทการลงทุน (Composite) ที่ทำให_การย_ายพอรvตการลงทุนมีความเหมาะสม ทั้งนี้ จะต_อง 

(Must) เก็บผลการดำเนินงานในอดีตของพอรvตการลงทุน (portfolio) เอาไว_ในกลุeมประเภทการลงทุน (Composite) เดิม การ

ดำเนินงานในอดีตของกองทุนโดยรวม (Total Fund) หรือพอรvตการลงทุน (Portfolio) ต_อง (Must) คงอยูeในกลุeมประเภทการ

ลงทุน (Composite) เดิม และจะต_องไมe (Must Not) ย_ายกองทุนโดยรวม (Total Fund) และ พอรvตการลงทุน (Portfolios) 

เข_าหรือออกจากกลุeมประเภทการลงทุน (Composites) ด_วยเหตุผลอันเนื่องมาจากการปรับเปลี่ยนกลยุทธvระยะสั้น (tactical 

changes) 
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24. รายงานผลตอบแทนถeวงน้ำหนักตามระยะเวลา

ของกองทุนโดยรวม และกลุeมประเภทการลงทุน (Total 

Fund and Composite Time-Weighted Return 

Report) 
 

ขRอกำหนดดังต?อไปนี้ใชRกับเจRาของทรัพย�สิน (Asset Owner) ที่นำผลตอบแทนถ?วงน้ำหนักตามระยะเวลามาไวRในรายงานตาม

มาตรฐาน GIPS เกี่ยวกับเจRาของทรัพย�สิน (GIPS Asset Owner Report) 

 

24.A. การนำเสนอและการรายงาน — ข4อกำหนด 
24.A.1 ในรายงานตามมาตรฐาน GIPS เกี่ยวกับเจ_าของทรัพยvสิน (GIPS Asset Owner Report) ทุกฉบับ เจ_าของทรพัยvสิน (Asset 

Owner) ต_อง (Must) นำเสนอข_อมูลดังตeอไปนี ้ 

a. ผลการดำเนินงานอยeางน_อยหนึ่งป� (หรือตั้งแตeวันที่เริ่มกeอตั้งกลุeมประเภทการลงทุน (Composite Inception Date) หรือ

กองทุนโดยรวม (Total Fund) ในกรณีที่กลุeมประเภทการลงทุน (Composite) หรือกองทุนโดยรวม (Total Fund) ตั้งขึ้น

มายังไมeครบป�) ซึ่งเปNนไปตามข_อกำหนด (Requirements) ของมาตรฐาน GIPS ทั้งนี้ หลังจากที่เจ_าของทรัพยvสิน (Asset 

Owner) นำเสนอผลการดำเนินงานที่เปNนไปตามมาตรฐาน GIPS อยeางน_อยหนึ่งป� (หรือตั้งแตeวันที่เริ่มกeอตั้งกลุeมประเภท

การลงทุน (Composite Inception Date) หรือกองทุนโดยรวม (Total Fund) ในกรณีที่กลุeมประเภทการลงทุน 

(Composite) หรือกองทุนโดยรวม (Total Fund) ตั้งขึ้นมายังไมeครบป�) แล_ว เจ_าของทรัพยvสิน (Asset Owner) จะต_อง 

(Must) นำเสนอผลการดำเนินงานในป�ที่เพิ่มเติมขึ้นมาทกุป� จนมีผลการดำเนินงานที่เปNนไปตามมาตรฐาน GIPS อยeางน_อย 

10 ป� 

b. ผลตอบแทนหลังหักคeาธรรมเนียม (Net-of-Fees)24 ของกองทุนโดยรวม (Total Fund)  

c. ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวม (Total Fund) หรือของกลุeมประเภทการลงทุน (Composite) สำหรับรอบระยะเวลาใน

แตeละป� 

d. ในกรณทีี่รอบระยะเวลาของป�แรกไมeเต็มป� ให_นำเสนอผลตอบแทนตั้งแตeวันที่เริ่มกeอตั้งกลุeมประเภทการลงทุน 

(Composite Inception Date) หรือ กองทุนโดยรวม (Total Fund) จนถึงวันสิ้นรอบระยะเวลาของป�แรก25 

 
24 กำหนด (Required) ให_ใช_กับรอบระยะเวลาที่เริ่มต_นในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2015 
25 กำหนด (Required) ให_ใช_กับกลุeมประเภทการลงทุน (Composites) ซึ่งวันที่เริ่มกeอตั้งกลุeมประเภทการลงทุน (Composite 

Inception Date) คือวันที่ 1 มกราคม 2011 เปNนต_นไป และกองทุนโดยรวม (Total Fund) ซึ่งวันที่เริ่มจัดตั้งกองทุนโดยรวม (Total 

Fund Inception Date) คือวันที่ 1 มกราคม 2011 เปNนต_นไป 
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e. ในกรณีที่มีการยกเลิกกองทุนโดยรวม (Total Fund) หรือ กลุeมประเภทการลงทุน (Composite) ให_นำเสนอผลตอบแทน

ตั้งแตeสิ้นรอบระยะของป�ที่แล_ว จนถึงวันที่มีการยกเลิกกองทุนโดยรวม (Total Fund Termination Date) หรือ วันที่มีการ

ยกเลิกกลุeมประเภทการลงทุน (Composite Termination Date)26 

f. ผลตอบแทนรวม (Total return) ของตัวชี้วัด (Benchmark) ในแตeละรอบป� และสำหรับทุกรอบระยะเวลาอื่น ๆ ที่มีการ

นำเสนอผลตอบแทนของกองทุนโดยรวม (Total Fund) หรือกลุeมประเภทการลงทุน (Composite) เว_นแตeเจ_าของ

ทรัพยvสิน (Asset Owner) จะเห็นวeาไมeมีตัวชี้วัด (Benchmark) ที่เหมาะสม 

g. จำนวนกองทุนโดยรวม (Total Funds) หรือ พอรvตการลงทุน (Portfolios) ในกลุeมประเภทการลงทุน (Composite) ณ 

สิ้นรอบระยะเวลาของแตeละป�27 

h. ทรัพยvสินของกองทุนโดยรวม (Total Fund) หรือของกลุeมประเภทการลงทุน (Composite) ณ สิ้นรอบระยะเวลาของแตe

ละป� 

i. ทรัพยvสินรวมของเจ_าของทรัพยvสิน (Total Asset Owner Assets) ณ สิ้นรอบระยะเวลาของแตeละป�28 

j. ในกรณีที่มีข_อมูลผลตอบแทนกลุeมประเภทการลงทุนรายเดือนของกลุeมประเภทการลงทุน (Composites) ให_นำเสนอสeวน

เบี่ยงเบนมาตรฐานแบบ Ex Post (Ex Post Standard Deviation) เปNนอัตราตeอป�สำหรับชeวงระยะเวลาสามป� (three-

year annualized) (โดยใช_ผลตอบแทนรายเดือน) ของกองทุนโดยรวม (Total Fund) หรือของกลุeมประเภทการลงทุน 

(Composite) และตัวชี้วัด (Benchmark) ณ สิ้นรอบระยะเวลาของแตeละป�29 

  

 
26 กำหนด (Required) ให_ใช_กับกลุeมประเภทการลงทุน (Composites) ซึ่งวันทีย่กเลิกกลุeมประเภทการลงทุน (Composite 

Termination Date) คือวันที่ 1 มกราคม 2011 เปNนต_นไป และกองทุนโดยรวม (Total Fund) ซึ่งวันทีย่กเลิกกองทุนโดยรวม (Total 

Fund Termination Date) คือวันที่ 1 มกราคม 2011 เปNนต_นไป 
27 กำหนด (Required) ให_ใช_กับรอบระยะเวลางวดที่สิ้นสุดใน หรือหลังวันที่ 31 ธันวาคม 2020 ทั้งนี้ สำหรับรอบระยะเวลางวดที่สิ้นสุด

กeอนวันที่ 31 ธันวาคม 2020 ทั้งนี้ ในกรณีที่กลุeมประเภทการลงทุน (Composite) ประกอบด_วยพอรvตการลงทุน (Portfolios) จำนวน

ห_าพอรvตหรือน_อยกวeานั้น ณ สิ้นรอบระยะเวลา จะไมeถูกกำหนด (Required) ให_ต_องระบุจำนวนพอรvตการลงทุน (Portfolio) ดังกลeาว 
28 กำหนด (Required) ให_ใช_กับรอบระยะเวลาที่สิ้นสุดในหรือหลังวันที่ 31 ธันวาคม 2020 ทั้งนี้ สำหรับรอบระยะเวลาที่สิ้นสุดกeอนวันที่ 

31 ธันวาคม 2020 เจ_าของทรัพยvสิน (Asset Owner) อาจนำเสนอทรัพยvสินรวมของเจ_าของทรัพยvสิน (Total Asset Owner Assets) 

หรือทรัพยvสินในกองทุนโดยรวม (Total Fund) หรือ ทรัพยvสินในกลุeมประเภทการลงทุน (Composite) เทียบเปNนร_อยละของทรัพยvสิน

รวมของเจ_าของทรัพยvสิน (Total Asset Owner Assets) ก็ได_ 
29 กำหนด (Required) ให_ใช_กับรอบระยะเวลาที่สิ้นสุดในหรือหลังวันที ่1 มกราคม 2011 
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24.A.2 เจ_าของทรัพยvสิน (Asset Owner) ต_อง (Must) ต_องนำเสนออัตราร_อยละของมูลคeายุติธรรม (Fair Value) รวมทั้งหมดของ

ทรัพยvสินในกองทุนโดยรวม (Total Fund) หรือในกลุeมประเภทการลงทุน (Composite) ซึ่งมีการประเมินมูลคeาโดยใช_ข_อมูลที่

ขึ้นกับดุลพินิจ (subjective) และไมeสามารถสังเกตได_จากตลาด (unobservable) (ตามทีไ่ด_อธิบายไว_ในข_อ 22.B.6) ณ สิ้นรอบ

ระยะเวลาของป�ลeาสุด ในกรณีที่การลงทุนดังกลeาวมีสัดสeวนที่มีนัยสำคัญตeอทรัพยvสินในกองทุนโดยรวม (Total Fund) หรือใน

กลุeมประเภทการลงทุน (Composite) 

24.A.3 เจ_าของทรัพยvสิน (Asset Owner) ต_อง (Must) ระบุข_อมูลตeอไปนี้ให_ชัดเจน 

a. รอบระยะเวลาที่นำเสนอข_อมูล 

b. ผลตอบแทนที่นำเสนอเปNนผลตอบแทนกeอนหักคeาธรรมเนียม (Gross-of-Fees) หลังหักต_นทุนภายนอกเทeานั้น (Net-of-

External Costs-Only) หรือเปNนผลตอบแทนหลังหักคeาธรรมเนียม (Net-of-Fees) 

24.A.4 ในกรณีที่เจ_าของทรัพยvสิน (Asset Owner) นำเสนอผลตอบแทนหลังหักต_นทุนการทำธุรกรรม (Full Gross-of-Fees) เจ_าของ

ทรัพยvสิน (Asset Owner) ต_อง (Must) ระบุวeาผลตอบแทนดังกลeาวเปNนข_อมูลเสริม (Supplemental Information) 

24.A.5 ในกรณีทีเ่จ_าของทรัพยvสิน (Asset Owner) ใช_ตัวชี้วัด (Benchmark) มากกวeาหนึ่งตัวชี้วัดในรายงานตามมาตรฐาน GIPS 

เกี่ยวกับเจ_าของทรัพยvสิน (GIPS Asset Owner Report) เจ_าของทรัพยvสิน (Asset Owner) จะต_อง (Must) นำเสนอและ

เป§ดเผยข_อมูลทั้งหมดที่กำหนดไว_ (Required) สำหรับทุกตัวชี้วัด (Benchmark) ที่นำเสนอดังกลeาว  

24.A.6 ในกรณีที่กลุeมประเภทการลงทุน (Composite) ไมeมีพอรvตการลงทุน (Portfolio) คงเหลืออยูeแล_ว ผลการดำเนินงานของกลุeม

ประเภทการลงทุน (Composite) จะต_อง (Must) สิ้นสุดลง โดยหากในภายหลังมีการเพิ่มพอรvตการลงทุน (Portfolios) เข_ามา

ใหมeในกลุeมประเภทการลงทุน (Composite) จะต_อง (Must) เริ่มให_มีผลการดำเนินงานของกลุeมประเภทการลงทุนนั้นใหมeอีก

ครั้ง ทั้งนี้ จะต_อง (Must) นำเสนอข_อมูลในชeวงเวลาทั้งกeอนและหลังการเว_นชeวงของผลการดำเนินงานดังกลeาว โดยให_แสดง

การเว_นชeวงของผลการดำเนินงานดังกลeาวอยeางชัดเจน นอกจากนี้ เจ_าของทรัพยvสิน (Asset Owner) ต_องไมe (Must Not) 

เชื่อมตeอ (Link) ผลการดำเนินงานของชeวงเวลากeอนและหลังที่จะมีการเว_นชeวงของผลการดำเนินงาน  

24.A.7 ข_อมูลทั้งหมดที่กำหนด (Required) และแนะนำ (Recommended) ให_แสดงไว_ในรายงานตามมาตรฐาน GIPS เกี่ยวกับ

เจ_าของทรัพยvสิน (GIPS Asset Owner Report) ต_อง (Must) นำเสนอโดยใช_สกุลเงินเดียวกัน 

24.A.8 ข_อมูลเสริม (Supplemental Information) ใด ๆ ที่ใสeไว_ในรายงานตามมาตรฐาน GIPS เกี่ยวกับเจ_าของทรัพยvสิน (GIPS 

Asset Owner Report)  

a. ต_อง (Must) เกี่ยวข_องโดยตรงกับกองทุนโดยรวม (Total Fund) หรือกลุeมประเภทการลงทุน (Composite) 

b. ต_องไมe (Must not) ตรงข_าม หรือขัดแย_งกับข_อมูลที่ถูกกำหนด (Required) หรือแนะนำ (Recommended) ในรายงาน

ตามมาตรฐาน GIPS เกี่ยวกับเจ_าของทรัพยvสิน (GIPS Asset Owner Report) 

c. ต_อง (Must) ระบุให_ชัดเจนวeา เปNนข_อมูลเสริม (Supplemental Information) 

 

24.B. การนำเสนอและการรายงาน - คำแนะนำ 
24.B.1 เจ_าของทรัพยvสิน (Asset Owner) ควร (Should) นำเสนอผลตอบแทนของกองทุนโดยรวม (Total Fund) ทั้งแบบกeอนหัก

คeาธรรมเนียม (Gross-of-Fees) และแบบหลงัหักต_นทุนภายนอกเทeานั้น (Net-of-External Costs-Only) 

24.B.2 เจ_าของทรัพยvสิน (Asset Owner) ควร (Should) นำเสนอผลตอบแทนของกลุeมประเภทการลงทุน (Composite) ทั้งแบบกeอน

หักคeาธรรมเนียม (Gross-of-Fees) หลังหักต_นทุนภายนอกเทeานั้น (Net-of-External Costs-Only) และหลังหักคeาธรรมเนียม 

(Net-of-Fees) 
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24.B3 เจ_าของทรัพยvสิน (Asset Owner) ควร (Should) นำเสนอข_อมูลดังนี ้

a. ผลตอบแทนสะสม (cumulative returns) ของกองทุนโดยรวม (Total Fund) หรือกลุeมประเภทการลงทุน (Composite) 

และตัวชี้วัด (Benchmark) สำหรับทุกรอบระยะเวลา 

b. ผลตอบแทนถeวงน้ำหนักเทeากัน (Equal-weighted) ของกลุeมประเภทการลงทุน (Composite) 

c. ผลตอบแทนรายไตรมาส และ/หรือรายเดือน 

d. ผลตอบแทนเปNนอัตราตeอป� (annualized) ของกองทุนโดยรวม (Total Fund) กลุeมประเภทการลงทุน (Composite) และ

ตัวชี้วัด (Benchmark) สำหรับรอบระยะเวลาที่นานเกินกวeา 12 เดือน 

24.B.4 เจ_าของทรัพยvสิน (Asset Owner) ควร ( Should) นำเสนอผลตอบแทนถeวงน้ำหนักตามมูลคeา (Money-Weighted Returns) 

ของกองทุนโดยรวม (Total Funds) ในกรณีที่เจ_าของทรัพยvสิน (Asset Owner) เชื่อวeาผลตอบแทนถeวงน้ำหนักตามมูลคeา 

(Money-Weighted Returns) เปNนประโยชนv และมีความสำคัญในการทำความเข_าใจกับผลการดำเนินงานของกองทุนโดยรวม 

(Total Fund) 

24.B.5 สำหรับทุกรอบระยะเวลาที่มีการนำเสนอสeวนเบี่ยงเบนมาตรฐานแบบ Ex Post (Ex Post Standard Deviation) เปNนอัตราตeอป� 

(annualized) ของกองทุนโดยรวม (Total Fund) หรือ กลุeมประเภทการลงทุน (Composite) และตัวชี้วัด (Benchmark) 

เจ_าของทรัพยvสิน (Asset Owner) ควร (Should) นำเสนอผลตอบแทนเปNนอัตราตeอป� (annualized) ของกองทุนโดยรวม 

(Total Fund) หรือกลุeมประเภทการลงทุน (Composite) และ ตัวชี้วัด (Benchmark) สำหรับรอบระยะเวลาที่สอดคล_องกัน

ดังกลeาวด_วย 

24.B.6 สำหรับทุกรอบระยะเวลาที่นานเกินกวeาสามป�ที่มีการนำเสนอผลตอบแทนเปNนอัตราตeอป� (annualized) ของกองทุนโดยรวม 

(Total Fund) หรือกลุeมประเภทการลงทุน (Composite) และตัวชี้วัด (Benchmark) เจ_าของทรัพยvสิน (Asset Owner) ควร 

(Should) นำเสนอสeวนเบี่ยงเบนมาตรฐานแบบ Ex Post (Ex Post Standard Deviation) เปNนอัตราตeอป� (annualized) (โดย

ใช_ผลตอบแทนรายเดือน) ของกองทุนโดยรวม (Total Fund) หรือกลุeมประเภทการลงทุน (Composite) และตัวชี้วัด 

(Benchmark) สำหรับรอบระยะเวลาที่สอดคล_องกันดังกลeาว 

24.B.7 เจ_าของทรัพยvสิน (Asset Owner) ควร (Should) นำเสนอการวัดคeาความเสี่ยงเพิ่มเติมแบบ Ex Post (Ex Post Additional 

Risk Measures) ที่เกี่ยวข_องกับกองทุนโดยรวม (Total Fund) หรือกลุeมประเภทการลงทุน (Composite) และตัวชี้วัด 

(Benchmark)  

24.B.8 เจ_าของทรัพยvสิน (Asset Owner) ควร (Should) นำเสนอผลการดำเนินงานรายป� เกินกวeา 10 ป� ในรายงานตามมาตรฐาน 

GIPS เกี่ยวกับเจ_าของทรัพยvสิน (GIPS Asset Owner Report)  

24.B.9 ในกรณีที่เจ_าของทรัพยvสิน (Asset Owner) ใช_มูลคeาประมาณการเบือ้งต_นเปNนมูลคeายุติธรรม (Fair Value) เจ_าของทรัพยvสิน 

(Asset Owner) ควร (Should) นำเสนอสัดสeวนของมูลคeาประมาณการเบื้องต_น โดยแสดงเปNนอัตราร_อยละของทรัพยvสินใน

กองทุนโดยรวม (Total Fund) หรือกลุeมประเภทการลงทุน (Composite) ณ สิ้นรอบระยะเวลาของแตeละป� 

24.B.10 สำหรับกลุeมประเภทการลงทุนในอสังหาริมทรัพยv (Real Estate Composites) เจ_าของทรัพยvสิน (Asset Owner) ควร 

(Should) นำเสนอผลตอบแทนขององคvประกอบ (Component Returns) ของกลุeมประเภทการลงทุน (Composite) และ

ตัวชี้วัด (Benchmark) สำหรับทุกรอบระยะเวลาที่มีการนำเสนอข_อมูล 
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24.C. การเป�ดเผยข4อมูล —ข4อกำหนด (Requirements) 
24.C.1 เมื่อเจ_าของทรัพยvสิน (Asset Owner) ได_ปฏิบัติตามข_อกำหนด (Requirements) ทั้งหมดที่เกี่ยวข_องตามมาตรฐาน GIPS แล_ว 

เจ_าของทรัพยvสิน (Asset Owner) จะต_อง (Must) เป§ดเผยการปฏิบัติตามมาตรฐาน GIPS โดยใช_ข_อความใดข_อความหนึ่ง

ดังตeอไปนี ้ทั้งนี้ ต_อง (Must) ใช_ข_อความที่กลeาวถึงการปฏิบัติตามมาตรฐานในรายงานตามมาตรฐาน GIPS เกี่ยวกับเจ_าของ

ทรัพยvสิน (GIPS Asset Owner Report) เทeานั้น  

a. สำหรับกรณีเจ_าของทรัพยvสิน (Asset Owner) ที่ได_ผeานการตรวจสอบเพื่อยืนยันความถูกต_องแล_ว 

“[ใสeชื่อเจ_าของทรัพยvสิน (Asset Owner)] ได_ปฏิบัติตามมาตรฐานสากลในการวัดผลการดำเนินงานของการลงทุน (GIPS®) 

รวมถึงได_จัดทำ และนำเสนอรายงานฉบับนี้โดยปฏิบัติตามมาตรฐาน GIPS ทั้งนี้ [เจ_าของทรัพยvสิน (Asset Owner)] ได_ผeาน

การตรวจสอบเพื่อยืนยันความถูกต_องโดยผู_ตรวจสอบอิสระ สำหรับรอบระยะเวลา [ใสeวันที]่ โดยรายงานการตรวจสอบเพื่อ

ยืนยันความถูกต_องดังกลeาวสามารถแสดงให_ดูได_เมื่อร_องขอ” 

“เจ_าของทรัพยvสิน (Asset Owner) ที่ปฏิบัติตามมาตรฐาน GIPS ต_องจัดทำนโยบายและขั้นตอนการดำเนินงานสำหรับการ

ปฏิบัติตามข_อกำหนด (Requirements) ทั้งหมดที่เกี่ยวข_องของมาตรฐาน GIPS ทั้งนี้ การตรวจสอบเพื่อยืนยันความถูกต_อง

จะทำให_มั่นใจได_วeา นโยบายและขั้นตอนการดำเนินงานของเจ_าของทรัพยvสินในเรื่องที่เกี่ยวข_องกับการจัดการกลุeมประเภท

การลงทุน และกองทุนโดยรวม ตลอดจนการคำนวณ การนำเสนอข_อมูล และการจeายสeวนแบeงของผลการดำเนินงาน ได_ถูก

กำหนดให_เปNนไปตามมาตรฐาน GIPS รวมถึงได_ถูกนำไปปฏิบัติอยeางครอบคลุมทรัพยvสินทั้งหมดของเจ_าของทรัพยvสินแล_ว

หรือไมe ทั้งนี้ การตรวจสอบเพื่อยืนยันความถูกต_องดังกลeาวไมeได_เปNนการรับประกันความถูกต_องของรายงานผลการ

ดำเนินงานใด ๆ เปNนการเฉพาะ” 

b. สำหรับกรณีกองทุนโดยรวม (Total Funds) หรือกลุeมประเภทการลงทุน (Composites) ของเจ_าของทรัพยvสิน (Asset 

Owner) ผeานการตรวจสอบเพื่อยืนยันความถูกต_อง รวมถึงผeานการตรวจสอบผลการดำเนินงาน (Performance 

Examination) ด_วยแล_ว 

“[ใสeชื่อเจ_าของทรัพยvสิน (Asset Owner)] ได_ปฏิบัติตามมาตรฐานสากลในการวัดผลการดำเนินงานของการลงทุน (GIPS®) 

รวมถึงได_จัดทำ และนำเสนอรายงานฉบับนี้โดยปฏิบัติตามมาตรฐาน GIPS ทั้งนี้ [ใสeชื่อเจ_าของทรัพยvสิน (Asset Owner)] 

ได_ผeานการตรวจสอบเพื่อยืนยันความถูกต_องโดยผู_ตรวจสอบอิสระสำหรับรอบระยะเวลา [ใสeวันที่]”  

“เจ_าของทรัพยvสิน (Asset Owner) ที่ปฏิบัติตามมาตรฐาน GIPS ต_องจัดทำนโยบายและขั้นตอนการดำเนินงานสำหรับการ

ปฏิบัติตามข_อกำหนด (Requirements) ทั้งหมดที่เกี่ยวข_องของมาตรฐาน GIPS ทั้งนี้ การตรวจสอบเพื่อยืนยันความถูกต_อง

จะทำให_มั่นใจได_วeา นโยบายและขั้นตอนการดำเนินงานของบริษัทในเรื่องที่เกี่ยวข_องกับกองทุนโดยรวม และ การจัดการ

กลุeมประเภทการลงทุน ตลอดจนการคำนวณ การนำเสนอข_อมูล และการจeายสeวนแบeงของผลการดำเนินงาน ได_ถูก

กำหนดให_เปNนไปตามมาตรฐาน GIPS รวมถึงได_ถูกนำไปปฏิบัติอยeางครอบคลุมทรัพยvสินทั้งหมดของเจ_าของทรัพยvสิน 

(Asset Owner)แล_วหรือไมe นอกจากนี้ [ใสeชื่อ กองทุนโดยรวม หรือ การจัดการกลุeมประเภทการลงทุน ] ได_ผeานการ

ตรวจสอบผลการดำเนินงานสำหรับรอบระยะเวลา [ใสeวันที]่ แล_ว โดยรายงานการตรวจสอบเพื่อยืนยันความถูกต_อง และ

รายงานการตรวจสอบผลการดำเนินงานดังกลeาว สามารถแสดงให_ดูได_เมื่อร_องขอ” 

ทั้งนี้ ข_อความที่อ_างถึงการปฏิบัติตามมาตรฐาน GIPS ของเจ_าของทรัพยvสิน (Asset Owner) ที่ผeานการตรวจสอบเพื่อยืนยัน

ความถูกต_องแล_ว หรือของกองทุนโดยรวม (Total Fund) หรือกลุeมประเภทการลงทุน (Composite) ของเจ_าของทรัพยvสิน 

(Asset Owner) ที่ผeานการตรวจสอบเพื่อยืนยันความถูกต_อง ซึ่งได_ผeานการตรวจสอบผลการดำเนินงาน (Performance 

Examination) ด_วยแล_วนั้นจะถือวeาสมบูรณvได_ก็ตeอเมื่อมีการระบุข_อความทั้งสองยeอหน_าข_างต_นไว_โดยเรียงตามลำดับแล_ว  
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c. สำหรับกรณีเจ_าของทรัพยvสิน (Asset Owner) ที่ไมeได_ผeานการตรวจสอบเพื่อยืนยันความถูกต_อง 

“[ใสeชื่อเจ_าของทรัพยvสิน (Asset Owner)] ได_ปฏิบัติตามมาตรฐานสากลในการวัดผลการดำเนินงานของการลงทุน (GIPS®) 

รวมถึงได_จัดทำ และนำเสนอรายงานฉบับนี้โดยปฏิบัติตามมาตรฐาน GIPS ทั้งนี ้[ใสeชื่อเจ_าของทรัพยvสิน (Asset Owner)] 

ยังไมeได_ผeานการตรวจสอบเพื่อยืนยันความถกูต_องโดยผู_ตรวจสอบอิสระ” 

ทั้งนี้ เจ_าของทรัพยvสิน (Asset Owner) ต_องไมe (Must Not) ตัดเนื้อหาสeวนหนึ่งสeวนใดออกจากข_อความที่อ_างถึงการปฏิบัติ

ตามมาตรฐาน GIPS โดยการดัดแปลงข_อความที่อ_างถึงการปฏิบัติตามมาตรฐาน GIPS จะต_อง (Must) กระทำในลักษณะที่

เปNนการเพิ่มเติมข_อความเทeานั้น 

24.C.2 เจ_าของทรัพยvสิน (Asset Owner) ต_อง (Must) เป§ดเผยข_อความตeอไปนี ้“GIPS® เปNนเครื่องหมายการค_าจดทะเบียนของ CFA 

Institute โดย CFA Institute ไมeได_รับรอง (endorse) หรือสนับสนุน (promote) องคvกรแหeงนี้ และไมeได_รับประกันความ

ถูกต_อง หรือคุณภาพของเนื้อหาที่ระบุอยูeในเอกสารนี ้

24.C.3 เจ_าของทรัพยvสิน (Asset Owner) ต_อง (Must) เป§ดเผยคำจำกัดความของคำวeาเจ_าของทรัพยvสิน (Asset Owner) ซึ่งใช_ในการ

กำหนดทรัพยvสินรวมของเจ_าของทรัพยvสิน (Total Asset Owner Assets) และการปฏิบัติแบบครอบคลุมทรัพยvสนิทั้งหมดของ

เจ_าของทรัพยvสิน (Asset Owner-wide)  

24.C.4 เจ_าของทรัพยvสิน (Asset Owner) ต_อง (Must) เป§ดเผยคำอธิบายกองทุนโดยรวม (Total Fund Description) หรือคำอธิบาย

กลุeมประเภทการลงทุน (Composite Description) 

24.C.5 เจ_าของทรัพยvสิน (Asset Owner) ต_อง (Must) เป§ดเผยข_อมูลดังนี ้

a. คำอธิบายตัวชี้วัด (Benchmark Description) ซึ่งจะต_อง (Must) ครอบคลุมถึงลักษณะที่สำคัญของตัวชี้วัด (Benchmark) 

หรือชื่อของตัวชี้วัด (Benchmark) ในกรณีที่เปNนดัชนีที่เปNนที่รู_จักแพรeหลายอยูeแล_ว หรือการอ_างอิงถึงตัวชี้วัดในรูปแบบอื่น ๆ  

b. ความถี่ของข_อมูล (Periodicity) ของตัวชี้วัด (Benchmark) หากความถี่ในการคำนวณผลตอบแทนของตัวชี้วัด 

(Benchmark) นั้นน_อยกวeาเดือนละครั้ง 

24.C.6 ในการนำเสนอผลตอบแทนกeอนหักคeาธรรมเนียม (Gross-of-Fees) เจ_าของทรัพยvสิน (Asset Owner) ต_อง (Must) เป§ดเผย

หากมีการหักคeาธรรมเนียมอื่นใดนอกเหนือจากต_นทุนการทำธุรกรรม (Transaction Costs) คeาธรรมเนียม และคeาใช_จeาย

สำหรับกองทุน (Pooled Funds) ที่บริหารจัดการโดยบุคคลภายนอก  

24.C.7 ในการนำเสนอผลตอบแทนหลังหักต_นทุนภายนอกเทeานั้น (Net-of-External Costs-Only) เจ_าของทรัพยvสิน (Asset Owner) 

จะต_อง (Must) เป§ดเผยวeามีการหักคeาธรรมเนียมอื่นใดนอกเหนือจากต_นทุนการทำธุรกรรม (Transaction Costs) 

คeาธรรมเนียม และคeาใช_จeายกองทุน (Pooled Funds) ที่บริหารจัดการโดยบุคคลภายนอก และคeาธรรมเนียมการจัดการลงทุน 

(Investment Management Fees) สำหรับบัญชีแยก (Segregated Accounts) ที่บริหารจัดการโดยบุคคลภายนอก (ถ_าม)ี 

24.C.8 ในการนำเสนอผลตอบแทนหลังหักคeาธรรมเนียม (Net-of-Fees) เจ_าของทรัพยvสิน (Asset Owner) จะต_อง (Must) เป§ดเผยวeา

มีการหักคeาธรรมเนียมอื่นใดนอกเหนือจากต_นทุนการทำธุรกรรม (Transaction Costs) คeาธรรมเนียม และคeาใช_จeายกองทุน 

(Pooled Funds) ที่บริหารจัดการโดยบุคคลภายนอก คeาธรรมเนียมการจัดการลงทุน (Investment Management Fees) 

สำหรับบัญชีแยก (Segregated Accounts) ที่บริหารจัดการโดยบุคคลภายนอก และต_นทุนการจัดการลงทุน (Investment 

Management Costs) (ถ_ามี)  

24.C.9 เจ_าของทรัพยvสิน (Asset Owner) ต_อง (Must) เป§ดเผย หรือระบุสกุลเงินที่ใช_ในการรายงาน 

24.C.10 เจ_าของทรัพยvสิน (Asset Owner) ต_อง (Must) เป§ดเผยวันที่เริ่มจัดตั้งกองทุนโดยรวม (Total Fund Inception Date) หรือ

วันที่เริ่มกeอตั้งกลุeมประเภทการลงทุน (Composite Inception Date) 
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24.C.11 สำหรับกลุeมประเภทการลงทุน (Composites) เจ_าของทรัพยvสิน (Asset Owner) ต_อง (Must) เป§ดเผยวันที่เริ่มสร_างกลุeม

ประเภทการลงทุน (Composite Creation Date) 

24.C.12 ในกรณีที่เจ_าของทรัพยvสิน (Asset Owner) เลือกสร_างกลุeมประเภทการลงทุน (Composite) เพิ่มเติม หรือในกรณีที่เจ_าของ

ทรัพยvสิน (Asset Owner) มีกองทุนโดยรวม (Total Fund) ตามข_อกำหนดมากกวeาหนึ่งกอง เจ_าของทรัพยvสิน (Asset 

Owner) ต_อง (Must) เป§ดเผยวeาสามารถแสดงรายการคำอธิบายกองทุนโดยรวม (Total Fund Descriptions) และ

คำอธิบายกลุeมประเภทการลงทุน (Composite Descriptions) ได_เมื่อมีการร_องขอ 

24.C.13 เจ_าของทรัพยvสิน (Asset Owner) ต_อง (Must) เป§ดเผยวeาสามารถแสดงนโยบายในการประเมินมูลคeาการลงทุน การคำนวณ

ผลการดำเนินงาน และการจัดทำรายงานตามมาตรฐาน GIPS ได_เมื่อมีการร_องขอ 

24.C.14 เจ_าของทรัพยvสิน (Asset Owner) ต_อง (Must) เป§ดเผยวeา ที่ผeานมามีการขยายฐานเงินลงทุน (leverage) การใช_ตราสาร

อนุพันธv และการมีสถานะขาย (short position) หรือไมe ในกรณีที่รายการดังกลeาวมีนัยสำคัญ 

24.C.15 ในกรณีทีม่ีการใช_คeาประมาณการของต_นทุนการทำธุรกรรม (estimated Transaction Costs) เจ_าของทรัพยvสิน (Asset 

Owner) จะต_อง (Must) เป§ดเผยข_อมูลดังนี ้

a. มีการใช_คeาประมาณการของต_นทุนการทำธุรกรรม (estimated Transaction Costs) 

b. คeาประมาณการของต_นทุนการทำธุรกรรม (estimated Transaction Costs) ที่นำมาใช_ และวิธีที่ใช_ในการหาคeาประมาณ

การดังกลeาว  

24.C.16 เจ_าของทรัพยvสิน (Asset Owner) ต_อง (Must) เป§ดเผยเหตุการณvที่มีนัยสำคัญทุกเหตุการณvที่จะชeวยให_หนeวยงานที่ดูแล

ทรัพยvสิน (Oversight Body) เข_าใจรายงานตามมาตรฐาน GIPS เกี่ยวกับเจ_าของทรัพยvสิน (GIPS Asset Owner Report) 

โดยจะต_อง (Must) เป§ดเผยข_อมูลดังกลeาวเปNนเวลาอยeางน_อยหนึ่งป� และเป§ดเผยตeอเนื่องไปตราบเทeาที่ข_อมูลดังกลeาวยังมี

ความเกี่ยวข_องกับการทำความเข_าใจผลการดำเนินงานในอดีต 

24.C.17 ในกรณีที่เจ_าของทรัพยvสิน (Asset Owner) มีการเปลี่ยนแปลงคำจำกัดความของคำวeาเจ_าของทรัพยvสิน (Asset Owner) 

เจ_าของทรัพยvสิน (Asset Owner) จะต_อง (Must) เป§ดเผยวันที่ และคำอธิบายการเปลี่ยนแปลงคำจำกัดความดังกลeาว 

24.C.18 ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงคำจำกัดความของคำวeากลุeมประเภทการลงทุน (Composite) เจ_าของทรัพยvสิน (Asset Owner) 

จะต_อง (Must) เป§ดเผยวันที่ และคำอธิบายการเปลี่ยนแปลงคำจำกัดความดังกลeาว 

24.C.19 เจ_าของทรัพยvสนิ (Asset Owner) ต_อง (Must) เป§ดเผยการเปลี่ยนแปลงชื่อของกองทุนโดยรวม (Total Fund) หรือกลุeม

ประเภทการลงทุน (Composite) โดยจะต_อง (Must) เป§ดเผยข_อมูลดังกลeาวเปNนเวลาอยeางน_อยหนึ่งป� และเป§ดเผยตeอเนื่องไป

ตราบเทeาที่ข_อมูลดังกลeาวยังมีความเกี่ยวข_องกับการทำความเข_าใจผลการดำเนินงานในอดีต 

24.C.20 เจ_าของทรัพยvสิน (Asset Owner) ต_อง (Must) เป§ดเผยวeา ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวม (Total Fund) หรือกลุeมประเภท

การลงทุน (Composite) เปNนผลตอบแทนกeอนหักภาษีหัก ณ ที่จeาย หรือผลตอบแทนหลังหักภาษีหัก ณ ที่จeาย ในกรณีที่

รายการดังกลeาวมีนัยสำคัญ 

24.C.21 เจ_าของทรัพยvสิน (Asset Owner) ต_อง (Must) เป§ดเผยวeา ผลตอบแทนของตัวชี้วัด (Benchmark) เปNนผลตอบแทนกeอนหัก

ภาษี ณ ที่จeาย หรือเปNนผลตอบแทนหลังหักภาษีหัก ณ ที่จeาย ในกรณีที่มีข_อมูลดังกลeาว 

24.C.22 ในกรณีที่รายงานตามมาตรฐาน GIPS เกี่ยวกับเจ_าของทรัพยvสิน (GIPS Asset Owner Report) เปNนไปตามกฎหมาย และ/

หรือกฎระเบียบ แตeมีความแตกตeางจากข_อกำหนด (Requirement) ของมาตรฐาน GIPS เจ_าของทรัพยvสิน (Asset Owner) 

จะต_อง (Must) เป§ดเผยข_อมูลดังกลeาว รวมทั้งเป§ดเผยวeา กฎหมาย และ/หรือกฎระเบียบในเรื่องใดที่มีความแตกตeางจาก

ข_อกำหนด (Requirement) ของมาตรฐาน GIPS  
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24.C.23 เจ_าของทรัพยvสิน (Asset Owner) ต_อง (Must) เป§ดเผยข_อมูลการใช_ผู_จัดการภายนอก (External Managers) และชeวงเวลาที่

มีการใช_ผู_จัดการภายนอก (External Managers) 30 

24.C.24 เจ_าของทรัพยvสิน (Asset Owner) ต_อง (Must) เป§ดเผยข_อมูลในกรณีที่ลำดับขั้นการประเมินมูลคeาของกองทุนโดยรวม 

(Total Fund’s valuation hierarchy) หรือของกลุeมประเภทการลงทุน (Composite’s valuation hierarchy) มีความ

แตกตeางอยeางมีนัยสำคัญจากลำดับขั้นของการประเมินมูลคeาที่แนะนำ (Recommended valuation hierarchy)31 (โปรดดู

ข_อ 22.B.6 สำหรับลำดับขั้นของการประเมินมูลคeาที่แนะนำ (Recommended valuation hierarchy)) 

24.C.25 ในกรณีที่เจ_าของทรัพยvสิน (Asset Owner) เห็นวeาไมeมีตัวชี้วัด (Benchmark) ใดที่มีความเหมาะสมกับกองทุนโดยรวม 

(Total Fund) หรือกลุeมประเภทการลงทุน (Composite) เจ_าของทรัพยvสิน (Asset Owner) จะต_องเป§ดเผยเหตุผลที่ไมeมีการ

นำเสนอตัวชี้วัด (Benchmark) ดังกลeาว 

24.C.26 ในกรณีที่เจ_าของทรัพยvสิน (Asset Owner) เปลี่ยนแปลงตัวชี้วัด (Benchmark) เจ_าของทรัพยvสิน (Asset Owner) จะต_อง 

(Must) เป§ดเผยข_อมูลดังนี ้

a. กรณีการเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัด (Benchmark) โดยมีผลไปข_างหน_า: วันที่ และคำอธิบายเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัด 

(Benchmark) โดยจะต_อง (Must) เป§ดเผยเรื่องการเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดดังกลeาวตeอเนือ่งไปตลอดระยะเวลาที่มีการแสดง

ผลตอบแทนของตัวชี้วัด (Benchmark) เดิมไว_ในรายงานตามมาตรฐาน GIPS เกี่ยวกับเจ_าของทรัพยvสิน (GIPS Asset 

Owner Report) 

b. กรณีการเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัด (Benchmark) โดยมีผลย_อนหลัง: วันที่ และคำอธิบายเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัด 

(Benchmark) โดยจะต_อง (Must) เป§ดเผยเรื่องการเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดดังกลeาวไปเปNนเวลาอยeางน_อยหนึ่งป� และเป§ดเผย

ตeอเนื่องไปตราบเทeาที่ข_อมูลดังกลeาวยังมีความเกี่ยวข_องกับการทำความเข_าใจผลการดำเนินงานในอดีต 

24.C.27 ในกรณีที่มีการใช_ตัวชี้วัดที่สร_างขึ้นเปNนพเิศษ (custom Benchmark) หรือใช_ตัวชี้วัดหลายตัวรวมกัน (combination of 

multiple Benchmark) เจ_าของทรัพยvสิน (Asset Owner) จะต_อง (Must) ดำเนินการดังนี ้

a. เป§ดเผยองคvประกอบของตัวชี้วัด (Benchmark) น้ำหนักของแตeละองคvประกอบ และขั้นตอนในการปรับน้ำหนักของแตeละ

องคvประกอบเมื่อเวลาผeานไป (ถ_ามี) 

b. เป§ดเผยวิธีการคำนวณ 

c. ระะบุตัวชี้วัด (Benchmark) ให_ชัดเจนวeาเปNนตัวชี้วัดที่สร_างขึ้นเปNนพิเศษ (custom Benchmark) 

24.C.28 ในกรณีที่ตัวชี้วัดของกองทุนโดยรวม (Total Fund Benchmark) เปNนการผสมกันของตัวชี้วัดหลายตัวของประเภททรัพยvสิน 

(asset class Benchmarks) โดยอิงจากน้ำหนักของทรัพยvสินแตeละประเภทตามนโยบายของกองทุน เจ_าของทรัพยvสิน 

(Asset Owner) จะต_อง (Must) เป§ดเผยข_อมูลดังนี ้

a. ตัวชี้วัด (Benchmarks) ที่ใช_กับทรัพยvสินแตeละประเภทตามน้ำหนักของทรัพยvสินประเภทนั้น ณ สิ้นรอบระยะเวลาของป�

ลeาสุด 

b. ข_อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการลงทุนโครงสร_าง และ/หรือลักษณะของตัวชี้วัด (Benchmark) 

  

 
30 กำหนด (Required) ให_ใช_กับรอบระยะเวลาที่เริ่มต_นในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2006 
31 กำหนด (Required) ให_ใช_กับรอบระยะเวลาที่เริ่มต_นในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2011 
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24.C.29 ในกรณีที่มีการใช_ตัวชี้วัดที่สร_างขึ้นจากพอรvตการลงทุนถeวงน้ำหนัก (Portfolio-Weighted Custom Benchmark) เจ_าของ

ทรัพยvสิน (Asset Owner) จะต_อง (Must) เป§ดเผยข_อมูลดังนี ้ 

a. เป§ดเผยวeา ตัวชี้วัด (Benchmark) มีการปรับน้ำหนัก (rebalanced) โดยใช_ผลตอบแทนเฉลี่ยถeวงน้ำหนักของตัวชี้วัด 

(Benchmarks) ของทุกพอรvตการลงทุน (Portfolios) ที่อยูeในกลุeมประเภทการลงทุน (Composite) 

b. ความถี่ของการปรับน้ำหนัก (rebalancing) 

c. องคvประกอบของตัวชี้วัดที่สร_างขึ้นจากพอรvตการลงทุนถeวงน้ำหนัก (Portfolio-Weighted Custom Benchmark) 

รวมถึงน้ำหนักของแตeละองคvประกอบดังกลeาว ณ สิ้นรอบระยะเวลาของป�ลeาสุด 

d. เป§ดเผยวeา สามารถแสดงองคvประกอบของตัวชี้วัดที่สร_างขึ้นจากพอรvตการลงทุนถeวงน้ำหนัก (Portfolio-Weighted 

Custom Benchmark) รวมถึงน้ำหนักของแตeละองคvประกอบดังกลeาว สำหรับรอบระยะเวลากeอนหน_าได_เมื่อมีการร_องขอ 

24.C.30 สำหรับกลุeมประเภทการลงทุน (Composites) ที่มีผลการดำเนินงานมาแล_วเปNนเวลาอยeางน_อยสามป� เจ_าของทรัพยvสิน 

(Asset Owner) จะต_อง (Must) เป§ดเผยข_อมูลในกรณีที่ไมeได_มีการนำเสนอข_อมูลสeวนเบี่ยงเบนมาตรฐานแบบ Ex Post (Ex 

Post Standard Deviation) ที่เปNนอัตราตeอป�สำหรับชeวงระยะเวลาสามป� (three-year annualized) ของกลุeมประเภทการ

ลงทุน (Composite) และ/หรือตัวชี้วัด (Benchmark) เนื่องด_วยสาเหตุจากการไมeมีข_อมูลผลตอบแทนรายเดือนครบ 36 

เดือน  

24.C.31 เจ_าของทรัพยvสิน (Asset Owner) ต_อง (Must) เป§ดเผยข_อมูลในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในรายงานตามมาตรฐาน 

GIPS เกี่ยวกับเจ_าของทรัพยvสิน (GIPS Asset Owner Report) ซึ่งเกิดจากการแก_ไขข_อผิดพลาดที่มีนัยสำคัญ (Material 

Error) ทั้งนี้ หลังจากที่มีการแก_ไขรายงานตามมาตรฐาน GIPS เกี่ยวกับเกี่ยวกับเจ_าของทรัพยvสิน (GIPS Asset Owner 

Report) แล_ว จะต_อง (Must) เป§ดเผยข_อมูลดังกลeาวเปNนระยะเวลาอยeางน_อยหนึ่งป� และเป§ดเผยตeอเนื่องไปตราบเทeาที่ข_อมูล

ดังกลeาวยังมีความเกี่ยวข_องกับการทำความเข_าใจผลการดำเนินงานในอดีต  

24.C.32 เจ_าของทรัพยvสิน (Asset Owner) ต_อง (Must) เป§ดเผยข_อมูลในกรณีที่มีการใช_มูลคeาประมาณการเบื้องต_นในการกำหนด

มูลคeายุติธรรม (Fair Value) 

24.C.33 ในกรณีที่เจ_าของทรัพยvสิน (Asset Owner) เปลี่ยนแปลงประเภทของผลตอบแทนที่นำเสนอสำหรับกลุeมประเภทการลงทุน 

(Composite) (เชeน เปลี่ยนจากผลตอบแทนถeวงน้ำหนักตามมูลคeา (Money-Weighted Returns) เปNนผลตอบแทนถeวง

น้ำหนักตามระยะเวลา (Time-Weighted Returns)) เจ_าของทรัพยvสิน (Asset Owner) จะต_อง (Must) เป§ดเผยข_อมูล

เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงประเภทของผลตอบแทน และวันที่ที่ทำการเปลี่ยนแปลงดังกลeาว โดยจะต_อง (Must) เป§ดเผยข_อมูล

เปNนระยะเวลาอยeางน_อยหนึ่งป� และเป§ดเผยตeอเนื่องไปตราบเทeาที่ข_อมูลดังกลeาวยังมีความเกี่ยวข_องกับการทำความเข_าใจผล

การดำเนินงานในอดีต  

24.C.34 ในกรณีที่เจ_าของทรัพยvสิน (Asset Owner) นำเสนอการวัดคeาความเสี่ยงเพิ่มเติม (Additional Risk Measures) บริษัท 

(Firm) จะต_อง (Must) ดำเนินการดังนี ้

a. อธิบายเกี่ยวกับการวัดคeาความเสี่ยงเพิ่มเติม (Additional Risk Measure) 

b. เป§ดเผยชื่อของอัตราดอกเบี้ย risk-free rate ในกรณีที่มีการใช_อัตราดอกเบี้ย risk-free rate ในการคำนวณการวัดคeา

ความเสี่ยงเพิ่มเติม (Additional Risk Measure) 

24.C.35 เจ_าของทรัพยvสิน (Asset Owner) ต_อง (Must) เป§ดเผยข_อมูลวeาใช_ผลตอบแทนกeอนหักคeาธรรมเนียม (Gross-of-fees) 

ผลตอบแทนหลังหักต_นทุนภายนอกเทeานั้น (Net-of-External Costs-Only) หรือผลตอบแทนหลังหักคeาธรรมเนียม (Net-of-

Fees) ในการคำนวณการวัดคeาความเสี่ยงที่มีการนำเสนอ 
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24.C.36 สำหรับการลงทุนในอสังหาริมทรัพยv (Real Estate) ที่เจ_าของทรัพยvสินเปNนเจ_าของโดยตรง เจ_าของทรัพยvสิน (Asset Owner) 

ต_อง (Must) เป§ดเผยข_อมูลดังนี้32 

a. มีการประเมินมูลคeาโดยบุคคลภายนอก (External Valuations) และเป§ดเผยความถี่ของการประเมินมูลคeา หรือ 

b. เจ_าของทรัพยvสิน (Asset Owner) ใช_มูลคeาการประเมินจากงบการเงินที่ผeานการตรวจสอบโดยผู_สอบบัญช ี

24.C.37 ในกรณีที่รายงานตามมาตรฐาน GIPS เกี่ยวกับเจ_าของทรัพยvสิน (GIPS Asset Owner Report) มีการรวมผลการดำเนินงาน

ทางทฤษฎ ี(Theoretical Performance) เข_ามาเปNนข_อมูลเสริม (Supplemental Information) เจ_าของทรัพยvสิน (Asset 

Owner) จะต_อง (Must) ดำเนินการดังนี ้

a. เป§ดเผยข_อมูลวeา ผลการดำเนินงานดังกลeาวเปNนการคำนวณทางทฤษฎี โดยไมeได_อ_างอิงจากผลการดำเนินงานของทรัพยvสิน

ที่เกิดขึ้นจริง รวมถึงเป§ดเผยวeา ผลการดำเนินงานทางทฤษฎี (Theoretical Performance) นั้น มาจากการใช_แบบจำลอง

ที่คำนวณแบบย_อนหลัง หรือแบบไปข_างหน_า 

b. เป§ดเผยคำอธิบายเบื้องต_นของวิธีการ และสมมติฐานที่ใช_ในการคำนวณผลการดำเนินงานทางทฤษฎี (Theoretical 

Performance) ที่เพียงพอสำหรับหนeวยงานที่ดูแลทรัพยvสิน (Oversight Body) ในการทำความเข_าใจผลการดำเนินงาน

ทางทฤษฎี (Theoretical Performance) รวมถึงต_องระบุวeาผลการดำเนินงานทางทฤษฎีดังกลeาวอ_างอิงจากผลการ

ดำเนินงานตามแบบจำลอง ผลการดำเนินงานจากการทดสอบย_อนหลัง (backtested performance) หรือผลการ

ดำเนินงานเชิงสมมติฐาน (hypothetical performance) 

c. เป§ดเผยวeาผลการดำเนินงานทางทฤษฎี (Theoretical Performance) ได_มีการหักคeาธรรมเนียมการจัดการลงทุน 

(Investment Management Fees) ต_นทุนการจัดการลงทุน (Investment Management Costs) และต_นทุนการทำ

ธุรกรรม (Transaction Costs) ตามที่เกิดขึ้นจริงหรือเปNนคeาประมาณการ หรือไมe  

d. ระบุให_ชัดเจนวeาผลการดำเนินงานทางทฤษฎี (Theoretical Performance) ดังกลeาวเปNนข_อมูลเสริม (Supplemental 

Information) 

 

24.D. การเป�ดเผยข4อมูล — คำแนะนำ (Recommendations) 
24.D.1 เจ_าของทรัพยvสิน (Asset Owner) ควร (Should) เป§ดเผยข_อมูลการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญของนโยบาย และ/หรือวิธีการใน

การประเมินมูลคeา 

24.D.2 เจ_าของทรัพยvสิน (Asset Owner) ควร (Should) เป§ดเผยข_อมูลการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญของนโยบาย และ/หรือวิธีการใน

การคำนวณ 

24.D.3 เจ_าของทรัพยvสิน (Asset Owner) ควร (Should) เป§ดเผยความแตกตeางที่มีนัยสำคัญ ระหวeางกรอบการลงทุน (investment 

mandate) วัตถุประสงคv หรือกลยุทธv ของตัวชี้วัด (Benchmark) และของกองทุนโดยรวม (Total Fund) หรือของกลุeม

ประเภทการลงทุน (Composite)  

24.D.4 เจ_าของทรพัยvสิน (Asset Owner) ควร (Should) เป§ดเผยสมมติฐานที่สำคัญที่ใช_ในการประเมินมูลคeาการลงทุน 

24.D.5 ในกรณีที่เจ_าของทรัพยvสิน (Asset Owner) มีการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติของอุตสาหกรรมในการประเมินมูลคeา เพิ่มเติม

นอกเหนือจากข_อกำหนด (Requirements) ในการประเมินมูลคeาตามมาตรฐาน GIPS เจ_าของทรัพยvสิน (Asset Owner) ควร 

(Should) เป§ดเผยข_อมูลวeามีการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติใด  

 
32 กำหนด (Required) ให_ใช_กับรอบระยะเวลาที่สิ้นสุดในหรือหลังวันที่ 31 ธันวาคม 2020 



	

 26 

24.D.6 ในกรณีที่มีการใช_ตัวชี้วัด (Benchmarks) ที่มีข_อจำกัด เชeน ตัวชี้วัดที่เปNนข_อมูลเปรียบเทียบกับผู_เลeนรายอื่นในกลุeม (peer 

group Benchmarks) เจ_าของทรัพยvสิน (Asset Owner) ควร (Should) เป§ดเผยข_อจำกัดดังกลeาวด_วย 

24.D.7 เจ_าของทรัพยvสิน (Asset Owner) ควร (Should) เป§ดเผยข_อมูลเกี่ยวกับคeาธรรมเนียมการจัดการลงทุน (Investment 

Management Fees) และต_นทุนการจัดการลงทุน (Investment Management Costs) ของกองทุนโดยรวม (Total Fund) 

หรือกลุeมประเภทการลงทุน (Composite) ที่เกิดขึ้นในรอบระยะเวลาของป�ลeาสุด 
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25. รายงานผลตอบแทนถeวงน้ำหนักตามมูลคeาของ

กลุeมประเภทการลงทุนเพ่ิมเติม (Additional 

Composite Money-Weighted Return Report) 
 

ขRอกำหนดดังต?อไปนี้ใชRกับเจRาของทรัพย�สิน (Asset Owner) ที่คำนวณ และรายงานผลการดำเนินงานของกลุ?มประเภทการลงทุน 

(Composite) เพิ่มเติมในรายงานตามมาตรฐาน GIPS เกี่ยวกับเจRาของทรัพย�สิน (GIPS Asset Owner Report) โดยใชR

ผลตอบแทนถ?วงน้ำหนักตามมูลค?า (Money-Weighted Returns) 

 

25.A. การนำเสนอและการรายงาน – ข4อกำหนด (Requirements) 
25.A.1. เจ_าของทรัพยvสิน (Asset Owner) นำเสนอข_อมูลดังตeอไปนี้ ในรายงานตามมาตรฐาน GIPS เกี่ยวกับเจ_าของทรัพยvสิน (GIPS 

Asset Owner Report)  

a. ผลตอบแทนตั้งแตeเริ่มกeอตั้งกลุeมประเภทการลงทุนแบบถeวงน้ำหนักตามมูลคeา (Composite Since-Inception Money-

Weighted Returns) เปNนอัตราตeอป� (annualized) จนถึงสิ้นรอบระยะเวลาของป�ลeาสุด ในกรณีที่เจ_าของทรัพยvสิน (Asset 

Owner) ไมeมีข_อมูลในอดีตมาสนับสนุนผลตอบแทนดังกลeาว เจ_าของทรัพยvสิน (Asset Owner) ต_อง (Must) นำเสนอ

ผลตอบแทนแบบถeวงน้ำหนักตามมูลคeา (Composite Since-Inception Money-Weighted Returns) เปNนอัตราตeอป� 

(annualized) สำหรับชeวงเวลาที่นานที่สุดเทeาที่เจ_าของทรัพยvสิน (Asset Owner) มีข_อมูลอยูe จนถึงสิ้นรอบระยะเวลาของ

ป�ลeาสุด  

b. ในกรณีที่กลุeมประเภทการลงทุน (Composite) มีข_อมูลผลการดำเนินงานน_อยกวeาหนึ่งป�เต็ม ให_แสดงผลตอบแทนตั้งแตeเริ่ม

กeอตั้งกลุeมประเภทการลงทุนแบบถeวงน้ำหนักตามมูลคeา (Composite Since-Inception Money-Weighted Returns) ที่

ไมeใชeอัตราตeอป� หรือ ผลตอบแทนกลุeมประเภทการลงทุนแบบถeวงน้ำหนักตามมูลคeา (Composite Money-Weighted 

Returns) ที่ไมeใชeอัตราตeอป� (non-annualized) ซึ่งเจ_าของทรัพยvสิน (Asset Owner) มีข_อมูลอยูe จนถึงสิ้นรอบระยะเวลา

ของป�แรก 

c. ในกรณีที่มีการยกเลิกกลุeมประเภทการลงทุน (Composite) ให_แสดงผลตอบแทนตั้งแตeเริ่มกeอตั้งกลุeมประเภทการลงทุน

แบบถeวงน้ำหนักตามมูลคeา (Composite Since-Inception Money-Weighted Returns) เปNนอัตราตeอป� (annualized) 

จนถึงวันที่ยกเลิกกลุeมประเภทการลงทุน (Composite Termination Date) หรือ ผลตอบแทนกลุeมประเภทการลงทุนแบบ

ถeวงน้ำหนักตามมูลคeา (Composite Money-Weighted Returns) เปNนอัตราตeอป� (annualized) สำหรับชeวงเวลาที่นาน

ที่สุดเทeาที่เจ_าของทรัพยvสิน (Asset Owner) มีข_อมูลอยูe จนถึงวันที่ยกเลิกกลุeมประเภทการลงทุน (Composite 

Termination Date) 

d. ผลตอบแทนแบบถeวงน้ำหนกัตามมูลคeา (Money-Weighted Return) ของตัวชี้วัด (Benchmark) ในรอบระยะเวลา

เดียวกันกับที่มีการนำเสนอผลตอบแทนของกลุeมประเภทการลงทุน (Composite) เว_นแตeเจ_าของทรัพยvสิน (Asset Owner) 

จะเห็นวeาไมeมีตัวชี้วัด (Benchmark) ใดที่เหมาะสม  
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e. จำนวนพอรvตการลงทุน (Portfolios) ในกลุeมประเภทการลงทุน (Composite) ณ สิ้นรอบระยะเวลาของป�ลeาสุด33  

f. ทรัพยvสินของกลุeมประเภทการลงทุน (Composite) ณ สิ้นรอบระยะเวลาของป�ลeาสุด 

g. ทรัพยvสินรวมของบริษัท (Total Firm Assets) ณ สิ้นรอบระยะเวลาของป�ลeาสุด34 

25.A.2 เจ_าของทรัพยvสิน (Asset Owner) ต_อง (Must) นำเสนออัตราสeวนร_อยละของมูลคeายุติธรรม (Fair Value) รวมทั้งหมดของ

ทรัพยvสินในกลุeมประเภทการลงทุน (Composite) ซึ่งมีการประเมินมูลคeาโดยใช_ข_อมูลที่ขึ้นกับดุลพินิจ (subjective) และไมe

สามารถสังเกตได_จากตลาด (unobservable) (ตามที่ได_อธิบายไว_ในข_อ 22.B.6.) ณ สิ้นรอบระยะเวลาของป�ลeาสุด ในกรณีที่

การลงทุนดังกลeาวมีสัดสeวนที่มีนัยสำคัญตeอทรัพยvสินของกลุeมประเภทการลงทุน (Composite) 

25.A.3 ในกรณีที่พอรvตการลงทุน (Portfolios) ในกลุeมประเภทการลงทุน (Composite) มีเงินลงทุนที่ผูกพันตามข_อตกลง 

(Committed Capital) เจ_าของทรัพยvสิน (Asset Owner) จะต_อง (Must) นำเสนอข_อมูลดังตeอไปนี้ ณ สิ้นรอบระยะเวลาของ

ป�ลeาสุด  

a. เงินทุนที่ชำระเข_ามาแล_วตั้งแตeเริ่มกeอตั้งกลุeมประเภทการลงทุน (Composite Since-Inception Paid-In Capital) 

b. การจeายสeวนแบeงตั้งแตeเริ่มกeอตั้งกลุeมประเภทการลงทุน (Composite Since-Inception Distributions) 

c. เงินลงทุนที่ผูกพันตามข_อตกลงสะสม (cumulative Committed Capital) ของกลุeมประเภทการลงทุน (Composite) 

d. มูลคeารวม (Total Value) หารด_วยเงินทุนที่ชำระเข_ามาแล_วตั้งแตeเริ่มกeอตั้ง (Since-Inception Paid-In Capital) (จำนวน

เทeาของมูลคeาเงินลงทุน (Investment Multiple หรือ TVPI)) 

e. การจeายสeวนแบeงตั้งแตeเริ่มกeอตั้ง (Since-Inception Distributions) หารด_วยเงินทุนที่ชำระเข_ามาแล_วตั้งแตeเริ่มกeอตั้ง 

(Since-Inception Paid-In Capital) (จำนวนเทeาของสeวนแบeงที่รับรู_ไปแล_ว (Realization Multiple หรือ DPI)) 

f. เงินทุนที่ชำระเข_ามาแล_วตั้งแตeเริ่มกeอตั้ง (Since-Inception Paid-In Capital) หารด_วยเงินลงทุนที่ผูกพันตามข_อตกลง

สะสม (cumulative Committed Capital) (PIC Multiple) 

g. มูลคeาคงเหลือ (Residual Value) หารด_วยเงินทุนที่ชำระเข_ามาแล_วตั้งแตeเริ่มกeอตั้ง (Since-Inception Paid-In Capital) 

(จำนวนเทeาของสeวนแบeงกำไรที่ยังไมeรับรู_ (Unrealized Multiple หรือ RVPI)) 

  

 
33 กำหนด (Required) ให_ใช_กับรอบระยะที่สิ้นสุดในหรือหลังวันที่ 31 ธันวาคม 2020 ทั้งนี้ สำหรับรอบระยะเวลาที่สิ้นสุดกeอนวันที่ 31 

ธันวาคม 2020 ในกรณีที่กลุeมประเภทการลงทุน (Composite) ประกอบด_วยพอรvตการลงทุน (Portfolios) จำนวนห_าพอรvตหรือน_อย

กวeานั้น ณ สิ้นรอบระยะเวลา จะไมeถูกกำหนด (Required) ให_ต_องระบุจำนวนพอรvตการลงทุน (Portfolio) ดังกลeาว  
34 กำหนด (Required) ให_ใช_กับรอบระยะที่สิ้นสุดในหรือหลงัวันที่ 31 ธันวาคม 2020 ทั้งนี้ สำหรับรอบระยะเวลาที่สิ้นสุดกeอนวันที่ 31 

ธันวาคม 2020 เจ_าของทรัพยvสิน (Asset Owner) อาจเลือกนำเสนอทรัพยvสินรวมของเจ_าของทรัพยvสิน (Total Asset Owner Assets) 

หรือทรัพยvสินของกลุeมประเภทการลงทุน (Composite) เปNนอัตราสeวนร_อยละของทรัพยvสินรวมของเจ_าของทรัพยvสิน (Total Asset 

Owner Assets) ก็ได_  
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25.A.4 เจ_าของทรัพยvสิน (Asset Owner) ต_อง (Must) ระบุข_อมูลดังตeอไปนี้ให_ชัดเจน 

a. รอบระยะเวลาที่นำเสนอ 

b. ผลตอบแทนที่นำเสนอเปNนผลตอบแทนกeอนหักคeาธรรมเนียม (Gross-of-Fees) ผลตอบแทนหลังหักต_นทุนภายนอกเทeานั้น 

(Net-of-External-Costs-Only) หรือผลตอบแทนหลังหักคeาธรรมเนียม (Net-of-Fees) 

25.A.5 ในกรณีที่เจ_าของทรัพยvสิน (Asset Owner) นำเสนอผลตอบแทนหลังหักต_นทุนการทำธุรกรรม (full Gross-of-Fees) เจ_าของ

ทรัพยvสิน (Asset Owner) ต_องระบุวeาผลตอบแทนดังกลeาวเปNนข_อมูลเสริม (Supplemental Information) 

25.A.6 ในกรณีที่เจ_าของทรัพยvสิน (Asset Owner) ใช_ตัวชี้วัด (Benchmark) มากกวeาหนึ่งตัวชี้วัดในรายงานตามมาตรฐาน GIPS 

เกี่ยวกับเจ_าของทรัพยvสิน (GIPS Asset Owner Report) เจ_าของทรัพยvสิน (Asset Owner) จะต_อง (Must) นำเสนอ และ

เป§ดเผยข_อมูลทั้งหมดที่กำหนดไว_ (Required) สำหรับทุกตัวชี้วัด (Benchmark) ที่มีการนำเสนอดังกลeาว 

25.A.7 ข_อมูลทั้งหมดที่กำหนด (Required) และแนะนำ (Recommended) ให_แสดงไว_ในรายงานตามมาตรฐาน GIPS เกี่ยวกับ

เจ_าของทรัพยvสิน (GIPS Asset Owner Report) ต_อง (Must) นำเสนอโดยใช_สกุลเงินเดียวกัน 

25.A.8 ข_อมูลเสริม (Supplemental Information) ใด ๆ ที่ใสeไว_ในรายงานตามมาตรฐาน GIPS เกี่ยวกับเจ_าของทรัพยvสิน (GIPS 

Asset Owner Report)  

a. ต_อง (Must) เกี่ยวข_องโดยตรงกับกลุeมประเภทการลงทุน (Composite) 

b. ต_องไมe (Must not) ตรงข_าม หรือขัดแย_งกับข_อมูลที่ถูกกำหนด (Required) หรือแนะนำ (Recommended) ในรายงาน

ตามมาตรฐาน GIPS เกี่ยวกับเจ_าของทรัพยvสิน (GIPS Asset Owner Report) 

c. ต_อง (Must) ระบุให_ชัดเจนวeา เปNนข_อมูลเสริม (Supplemental Information) 

 

25.B. การนำเสนอและการรายงาน – คำแนะนำ (Recommendations) 
25.B.1 เจ_าของทรัพยvสิน (Asset Owner) ควร (Should) นำเสนอผลตอบแทนตั้งแตeเริ่มกeอตั้งกลุeมประเภทการลงทุนแบบถeวงน้ำหนัก

ตามมูลคeา (Composite Since-Inception Money-Weighted Returns) ณ สิ้นรอบระยะเวลาของแตeละป�  

25.B.2 ในกรณีที่พอรvตการลงทุน (Portfolios) ในกลุeมประเภทการลงทุน (Composite) มีเงินลงทุนที่ผูกพันตามข_อตกลง 

(Committed Capital) เจ_าของทรัพยvสิน (Asset Owner) ควร (Should) นำเสนอข_อมูลดังตeอไปนี้ ณ สิ้นรอบระยะเวลาของ

แตeละป� 

a. เงินทุนที่ชำระเข_ามาแล_วตั้งแตeเริ่มกeอตั้งกลุeมประเภทการลงทุน (Composite Since-Inception Paid-In Capital) 

b. การจeายสeวนแบeงตั้งแตeเริ่มกeอตั้งกลุeมประเภทการลงทุน (Composite Since-Inception Distributions) 

c. เงินลงทุนที่ผูกพันตามข_อตกลงสะสม (cumulative Committed Capital) ของกลุeมประเภทการลงทุน (Composite) 

d. มูลคeารวม (Total Value) หารด_วยเงินทุนที่ชำระเข_ามาแล_วตั้งแตeเริ่มกeอตั้ง (Since-Inception Paid-In Capital) (จำนวน

เทeาของมูลคeาเงินลงทุน (Investment Multiple หรือ TVPI)) 

e. การจeายสeวนแบeงตั้งแตeเริ่มกeอตั้ง (Since-Inception Distributions) หารด_วยเงินทุนที่ชำระเข_ามาแล_วตั้งแตeเริ่มกeอตั้ง 

(Since-Inception Paid-In Capital) (จำนวนเทeาของสeวนแบeงที่รับรู_ไปแล_ว (Realization Multiple หรือ DPI)) 

f. เงินทุนที่ชำระเข_ามาแล_วตั้งแตeเริ่มกeอตั้ง (Since-Inception Paid-In Capital) หารด_วยเงินลงทุนที่ผูกพันตามข_อตกลง

สะสม (cumulative Committed Capital) (PIC Multiple) 

g. มูลคeาคงเหลือ (Residual Value) หารด_วยเงินทุนที่ชำระเข_ามาแล_วตั้งแตeเริ่มกeอตั้ง (Since-Inception Paid-In Capital) 

(จำนวนเทeาของสeวนแบeงกำไรที่ยังไมeรับรู_ (Unrealized Multiple หรือ RVPI)) 
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25.B.3 เจ_าของทรัพยvสิน (Asset Owner) ควร (Should) นำเสนอผลตอบแทนตั้งแตeเริ่มกeอตั้งกลุeมประเภทการลงทุนแบบถeวงน้ำหนัก

ตามมูลคeา (Composite Since-Inception Money-Weighted Returns) ทั้งแบบกeอนหักคeาธรรมเนียม (Gross-of-Fees) 

ผลตอบแทนหลังหักต_นทุนภายนอกเทeานั้น (Net-of-External-Costs-Only) และแบบหลังหักคeาธรรมเนียม (Net-of-Fees)  

25.B.4 เจ_าของทรัพยvสิน (Asset Owner) ควร (Should) นำเสนอการวัดคeาความเสี่ยงแบบ Ex Post หลังเหตุการณv (Ex Post) ที่

เหมาะสมกับกลุeมประเภทการลงทุน (Composite) และ ตัวชี้วัด (Benchmark) โดยควรการนำเสนอการวัดคeาความเสี่ยงหลัง

เหตุการณvแบบ Ex Post (Ex Post) แบบเดียวกันสำหรับทั้งกลุeมประเภทการลงทุน (Composite) และ ตัวชี้วัด (Benchmark) 

ควร (Should) เปNนแบบเดียวกัน 

25.B.5 ในกรณีที่เจ_าของทรัพยvสิน (Asset Owner) ใช_มูลคeาประมาณการเบื้องต_นเปNนมูลคeายุติธรรม (Fair Value) เจ_าของทรัพยvสิน 

(Asset Owner) ควร (Should) นำเสนอสัดสeวนของมูลคeาประมาณการเบื้องต_น โดยแสดงเปNนอัตราสeวนร_อยละของทรัพยvสิน

ในกลุeมประเภทการลงทุน (Composite) ณ สิ้นรอบระยะเวลาของป�ลeาสุด  

 

25.C. การเป�ดเผยข4อมูล - ข4อกำหนด (Requirements) 
25.C.1 เมื่อเจ_าของทรัพยvสิน (Asset Owner) ได_ปฏิบัติตามข_อกำหนด (Requirements) ทั้งหมดที่เกี่ยวข_องตามมาตรฐาน GIPS แล_ว 

เจ_าของทรัพยvสิน (Asset Owner) จะต_อง (Must) เป§ดเผยการปฏิบัติตามมาตรฐาน GIPS โดยใช_ข_อความใดข_อความหนึ่ง

ดังตeอไปนี้ ทั้งนี้ ต_อง (Must) ใช_ข_อความที่กลeาวถึงการปฏิบัติตามมาตรฐานของกลุeมประเภทการลงทุน (Composite) ใน

รายงานตามมาตรฐาน GIPS เกี่ยวกับเจ_าของทรัพยvสิน (GIPS Asset Owner Report) เทeานั้น  

a. สำหรับกรณีเจ_าของทรัพยvสิน (Asset Owner) ที่ผeานการตรวจสอบเพื่อยืนยันความถูกต_องแล_ว 

“[ใสeชื่อเจ_าของทรัพยvสิน (Asset Owner)] ได_ปฏิบัติตามมาตรฐานสากลในการวัดผลการดำเนินงานของการลงทุน (GIPS®) 

รวมถึงได_จัดทำ และนำเสนอรายงานฉบับนี้โดยปฏิบัติตามมาตรฐาน GIPS ทั้งนี้ [ใสeชื่อเจ_าของทรัพยvสิน (Asset Owner)] 

ได_ผeานการตรวจสอบเพื่อยืนยันความถูกต_องโดยผู_ตรวจสอบอิสระสำหรับรอบระยะเวลา [ใสeวันที]่ โดยรายงานการ

ตรวจสอบเพื่อยืนยันความถูกต_องดังกลeาวสามารถแสดงให_ดูได_เมื่อมีการร_องขอ” 

“เจ_าของทรัพยvสิน (Asset Owner) ที่ปฏิบัติตามมาตรฐาน GIPS ต_องจัดทำนโยบายและขั้นตอนการดำเนินงานสำหรับการ

ปฏิบัติตามข_อกำหนด (Requirements) ทั้งหมดที่เกี่ยวข_องของมาตรฐาน GIPS ทั้งนี้ การตรวจสอบเพื่อยืนยันความถูกต_อง

จะทำให_มั่นใจได_วeา นโยบายและขั้นตอนการดำเนินงานของเจ_าของทรัพยvสินในเรื่องที่เกี่ยวข_องกับการจัดการกองทุน

โดยรวม และกลุeมประเภทการลงทุน ตลอดจนการคำนวณ การนำเสนอข_อมูล และการจeายสeวนแบeงของผลการดำเนินงาน 

ได_ถูกกำหนดให_เปNนไปตามมาตรฐาน GIPS รวมถึงได_ถูกนำไปปฏิบัติครอบคลุมทรัพยvสินทั้งหมดของเจ_าของทรัพยvสินแล_ว

หรือไมe ทั้งนี้ การตรวจสอบเพื่อยืนยันความถูกต_องดังกลeาวไมeได_เปNนการรับประกันความถูกต_องของรายงานผลการ

ดำเนินงานใด ๆ เปNนการเฉพาะ” 

b. สำหรับกรณีกลุeมประเภทการลงทุน (Composite) ของเจ_าของทรัพยvสิน (Asset Owner) ที่ผeานการตรวจสอบเพื่อยืนยัน

ความถูกต_อง รวมถึงผeานการตรวจสอบผลการดำเนินงาน (Performance Examination) ด_วยแล_ว  

“[ใสeชื่อเจ_าของทรัพยvสิน (Asset Owner)] ได_ปฏิบัติตามมาตรฐานสากลในการวัดผลการดำเนินงานของการลงทุน (GIPS®) 

รวมถึงได_จัดทำ และนำเสนอรายงานฉบับนี้โดยปฏิบัติตามมาตรฐาน GIPS ทั้งนี้ [ใสeชื่อเจ_าของทรัพยvสิน (Asset Owner)] 

ได_ผeานการตรวจสอบเพื่อยืนยันความถูกต_องโดยผู_ตรวจสอบอิสระสำหรับรอบระยะเวลา [ใสeวันที่]” 

“เจ_าของทรัพยvสินที่ปฏิบัติตามมาตรฐาน GIPS ต_องจัดทำนโยบายและขั้นตอนการดำเนินงานสำหรับการปฏิบัติตาม

ข_อกำหนด (Requirements) ทั้งหมดที่เกี่ยวข_องของมาตรฐาน GIPS ทั้งนี้ การตรวจสอบเพื่อยืนยันความถูกต_องจะทำให_
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มั่นใจได_วeา นโยบายและขั้นตอนการดำเนินงานของเจ_าของทรัพยvสินในเรื่องที่เกี่ยวข_องกับการจัดการกองทุนโดยรวม และ

กลุeมประเภทการลงทุน ตลอดจนการคำนวณ การนำเสนอข_อมลู และการจeายสeวนแบeงของผลการดำเนินงาน ได_ถูก

กำหนดให_เปNนไปตามมาตรฐาน GIPS รวมถึงได_ถูกนำไปปฏิบัติอยeางครอบคลุมทรัพยvสินทั้งหมดของเจ_าข_องทรัพยvสินแล_ว

หรือไมe นอกจากนี้ [ใสeชื่อของกลุeมประเภทการลงทุน (Composite)] ได_ผeานการตรวจสอบผลการดำเนินงานสำหรับรอบ

ระยะเวลา [ใสeวันที]่ แล_ว โดยรายงานการตรวจสอบเพื่อยืนยันความถูกต_อง และรายงานการตรวจสอบผลการดำเนินงาน

ดังกลeาว สามารถแสดงให_ดูได_เมื่อร_องขอ” 

ทั้งนี้ ข_อความที่อ_างถึงการปฏิบัติตามมาตรฐาน GIPS ของเจ_าของทรัพยvสิน (Asset Owner) ที่ผeานการตรวจสอบเพื่อยืนยัน

ความถกูต_องแล_ว หรือของกองทุนโดยรวม (Total Fund) หรือกลุeมประเภทการลงทุน (Composite) ของเจ_าของทรัพยvสิน 

(Asset Owner) ที่ผeานการตรวจสอบเพื่อยืนยันความถูกต_อง ซึ่งได_ผeานการตรวจสอบผลการดำเนินงาน (Performance 

Examination) ด_วยแล_วนั้น จะถือวeาสมบูรณvได_ก็ตeอเมื่อมีการระบุข_อความทั้งสองยeอหน_าข_างต_นไว_โดยเรียงตามลำดับ 

c. สำหรับกรณีเจ_าของทรัพยvสิน (Asset Owner) ที่ไมeได_ผeานการตรวจสอบเพื่อยืนยันความถูกต_อง 

“[ใสeชื่อเจ_าของทรัพยvสิน (Asset Owner)] ได_ปฏิบัติตามมาตรฐานสากลในการวัดผลการดำเนินงานของการลงทุน (GIPS®) 

รวมถึงได_จัดทำ และนำเสนอรายงานฉบับนี้โดยปฏิบัติตามมาตรฐาน GIPS ทั้งนี้ [ใสeชื่อเจ_าของทรัพยvสิน (Asset Owner)] 

ยังไมeได_ผeานการตรวจสอบเพื่อยืนยันความถูกต_องโดยผู_ตรวจสอบอิสระ” 

ทั้งนี้ เจ_าของทรัพยvสิน (Asset Owner) ต_องไมe (Must Not) ตัดเนื้อหาสeวนหนึ่งสeวนใดออกจากข_อความที่อ_างถึงการปฏิบัติ

ตามมาตรฐาน GIPS โดยการดัดแปลงข_อความที่อ_างถึงการปฏิบัติตามมาตรฐาน GIPS จะต_อง (Must) กระทำในลักษณะที่

เปNนการเพิ่มเติมข_อความเทeานั้น  

25.C.2 เจ_าของทรัพยvสิน (Asset Owner) ต_อง (Must) เป§ดเผยข_อความตeอไปนี ้“GIPS® เปNนเครื่องหมายการค_าจดทะเบียนของ CFA 

Institute โดย CFA Institute ไมeได_รับรอง (endorse) หรือสนับสนุน (promote) องคvกรแหeงนี้ และไมeได_รับประกันความ

ถูกต_อง หรือคุณภาพของเนื้อหาที่ระบุอยูeในเอกสารนี”้ 

25.C.3 เจ_าของทรัพยvสิน (Asset Owner) ต_อง (Must) เป§ดเผยคำจำกัดความของคำวeา เจ_าของทรัพยvสิน (Asset Owner) ซึ่งใช_ในการ

กำหนดทรัพยvสินรวมของเจ_าของทรัพยvสิน (Total Asset Owner Assets) และการปฏิบัติแบบครอบคลุมทรัพยvสินทั้งหมดของ

เจ_าของทรัพยvสิน (Asset Owner)  

25.C.4 เจ_าของทรัพยvสิน (Asset Owner) ต_อง (Must) เป§ดเผยคำอธิบายกลุeมประเภทการลงทุน (Composite Description) 

25.C.5 เจ_าของทรัพยvสิน (Asset Owner) ต_อง (Must) เป§ดเผยคำอธิบายตัวชี้วัด (Benchmark Description) ซึ่งจะต_อง (Must) 

ครอบคลุมถึงลักษณะที่สำคัญของตัวชี้วัด (Benchmark) หรือชื่อของตัวชี้วัด (Benchmark) ในกรณีที่เปNนดัชนีที่เปNนที่รู_จัก

แพรeหลายอยูeแล_ว หรือการอ_างอิงถึงตัวชี้วัดในรูปแบบอื่น ๆ 

25.C.6 ในการนำเสนอผลตอบแทนกeอนหักคeาธรรมเนียม (Gross-of-Fees) เจ_าของทรัพยvสิน (Asset Owner) ต_อง (Must) เป§ดเผย

หากมีการหักคeาธรรมเนียมอื่นใดนอกเหนือจากต_นทุนการทำธุรกรรม (Transaction Costs) และคeาธรรมเนียม และคeาใช_จeาย

ของกองทุน (Pooled Fund) ที่บริหารจัดการโดยบุคคลภายนอก 

25.C.7  ในการนำเสนอผลตอบแทนหลังหักต_นทุนภายนอกเทeานั้น (Net-of-External-Costs-Only) เจ_าของทรัพยvสิน (Asset Owner) 

จะต_อง (Must) เป§ดเผยวeามีการหักคeาธรรมเนียมอื่นใดนอกเหนือจากต_นทุนการทำธุรกรรม (Transaction Costs) 

คeาธรรมเนียมและคeาใช_จeายในการบริหารจัดการกองทุน (Pooled Fund) โดยบุคคลภายนอก และคeาธรรมเนียมการจัดการ

ลงทุน (Investment Management Fees) สำหรับบัญชีแยก (Segregated Accounts) ที่บริหารจดัการโดยบุคคลภายนอก

หรือไมe  
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25.C.8 ในการนำเสนอผลตอบแทนหลังหักคeาธรรมเนียม (Net-of-Fees) เจ_าของทรัพยvสิน (Asset Owner) จะต_อง (Must) เป§ดเผยวeา

มีการหักคeาธรรมเนียมอื่นใด นอกเหนือจากต_นทุนการทำธุรกรรม (Transaction Costs) คeาธรรมเนียม และคeาใช_จeายสำหรับ

กองทุน (Pooled Fund) ที่บริหารจัดการโดยบุคคลภายนนอก คeาธรรมเนียมการจัดการลงทุน (Investment Management 

Fees) สำหรับบัญชีแยก (Segregated Accounts) ที่บริหารจัดการโดยบุคคลภายนอก และต_นทุนการจัดการลงทุน 

(Investment Management Costs) หรือไมe  

25.C.9 เจ_าของทรัพยvสิน (Asset Owner) ต_อง (Must) เป§ดเผย หรือระบุสกุลเงินที่ใช_ในการรายงาน 

25.C.10 เจ_าของทรัพยvสิน (Asset Owner) ต_อง (Must) เป§ดเผยวันที่เริ่มกeอตั้งกลุeมประเภทการลงทุน (Composite Inception 

Date) 

25.C.11 เจ_าของทรัพยvสิน (Asset Owner) ต_อง (Must) เป§ดเผยวันที่เริ่มสร_างกลุeมประเภทการลงทุน (Composite Creation Date) 

25.C.12 ในกรณีที่เจ_าของทรัพยvสิน (Asset Owner) เลือกสร_างกลุeมประเทการลงทุน (Composites) เพิ่มเติม หรือในกรณีที ่เจ_าของ

ทรัพยvสิน (Asset Owner) มีกองทุนโดยรวมตามข_อกำหนด (Required Total Fund) มากกวeาหนึ่งกอง เจ_าของทรัพยvสิน 

(Asset Owner) จะต_อง (Must) เป§ดเผยวeา เจ_าของทรัพยvสิน (Asset Owner) สามารถแสดงรายการคำอธิบายกองทุน

โดยรวม (Total Fund Descriptions) และคำอธิบายกลุeมประเภทการลงทุน (Composite Descriptions) ได_เมื่อมีการร_อง

ขอ 

25.C.13 เจ_าของทรัพยvสิน (Asset Owner) ต_อง (Must) เป§ดเผยวeา สามารถแสดงนโยบายในการประเมินมูลคeาการลงทุน การคำนวณ

ผลการดำเนินงาน และการจัดทำรายงานตามมาตรฐาน GIPS เกี่ยวกับเจ_าของทรัพยvสิน (Asset Owner) (GIPS Asset 

Owner Reports) ได_เมื่อมีการร_องขอ  

25.C.14 เจ_าของทรัพยvสิน (Asset Owner) ต_อง (Must) เป§ดเผยวeา ที่ผeานมามีการขยายฐานเงินลงทุน (leverage) การใช_ตราสาร

อนุพันธv และการมีสถานะขาย (short position) หรือไมe ในกรณีที่รายการดังกลeาวมีนัยสำคัญ 

25.C.15 ในกรณีที่มีการใช_คeาประมาณการของต_นทุนการทำธุรกรรม (estimated Transaction Costs) เจ_าของทรัพยvสิน (Asset 

Owner) จะต_อง (Must) เป§ดเผยข_อมูลดังนี ้ 

a. มีการใช_คeาประมาณการของต_นทุนการทำธุรกรรม (estimated Transaction Costs) 

b. คeาประมาณการของต_นทุนการทำธุรกรรม (estimated Transaction Costs) ที่นำมาใช_ และวิธีที่ใช_ในการหาคeาประมาณ

การดังกลeาว 

25.C.16 เจ_าของทรัพยvสิน (Asset Owner) ต_อง (Must) เป§ดเผยเหตุการณvที่มีนัยสำคัญทุกเหตุการณvที่จะชeวยให_หนeวยงานที่ดูแล

ทรัพยvสิน (Oversight Body) เข_าใจรายงานตามมาตรฐาน GIPS เกี่ยวกับเจ_าของทรัพยvสิน (GIPS Asset Owner Report) 

โดยจะต_อง (Must) เป§ดเผยข_อมูลดังกลeาวเปNนเวลาอยeางน_อยหนึ่งป� และเป§ดเผยตeอเนื่องไปตราบเทeาที่ข_อมูลดังกลeาวยังมี

ความเกี่ยวข_องกับการทำความเข_าใจผลการดำเนินงานในอดีต 

25.C.17 ในกรณีที่เจ_าของทรัพยvสิน (Asset Owner) มีการเปลี่ยนแปลงคำจำกัดความของคำวeาเจ_าของทรัพยvสิน (Asset Owner) 

เจ_าของทรัพยvสิน (Asset Owner) จะต_อง (Must) เป§ดเผยวันที่ และคำอธิบายการเปลี่ยนแปลงคำจำกัดความดังกลeาว 

25.C.18 ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงคำจำกัดความของคำวeากลุeมประเภทการลงทุน (Composite) เจ_าของทรัพยvสิน (Asset Owner) 

จะต_อง (Must) เป§ดเผยวันที่ และคำอธิบายการเปลี่ยนแปลงคำจำกัดความดังกลeาว 

25.C.19 เจ_าของทรัพยvสิน (Asset Owner) ต_อง (Must) เป§ดเผยการเปลี่ยนแปลงชื่อของกลุeมประเภทการลงทุน (Composite) โดย

จะต_อง (Must) เป§ดเผยข_อมูลดังกลeาวเปNนเวลาอยeางน_อยหนึ่งป� และเป§ดเผยตeอเนื่องไปตราบเทeาที่ข_อมูลดังกลeาวยังมีความ

เกี่ยวข_องกับการทำความเข_าใจผลการดำเนินงานในอดีต 
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25.C.20 เจ_าของทรัพยvสิน (Asset Owner) ต_อง (Must) เป§ดเผยวeา ผลตอบแทนของกลุeมประเภทการลงทุน (Composite) เปNน

ผลตอบแทนกeอน หักภาษีหัก ณ ที่จeาย หรือเปNนผลตอบแทนหลังหักภาษีหัก ณ ที่จeาย ในกรณีที่รายการดังกลeาวมีนัยสำคัญ 

25.C.21 เจ_าของทรัพยvสิน (Asset Owner) ต_อง (Must) เป§ดเผยวeา ผลตอบแทนของตัวชี้วัด (Benchmark) เปNนผลตอบแทนกeอนหัก

ภาษีหัก ณ ที่จeาย หรือเปNนผลตอบแทนหลังหักภาษีหัก ณ ที่จeาย ในกรณีที่มีข_อมูลดังกลeาว 

25.C.22 ในกรณีที่รายงานตามมาตรฐาน GIPS เกี่ยวกับเจ_าของทรัพยvสิน (GIPS Asset Owner Report) เปNนไปตามกฎหมาย และ/

หรือกฎระเบียบ แตeมีความแตกตeางจากข_อกำหนด (Requirement) ของมาตรฐาน GIPS เจ_าของทรัพยvสิน (Asset Owner) 

จะต_อง (Must) เป§ดเผยข_อมูลดังกลeาว รวมทั้งเป§ดเผยวeา กฎหมาย และ/หรือกฎระเบียบในเรื่องใดที่มีความแตกตeางจาก

ข_อกำหนด (Requirement) ของมาตรฐาน GIPS 

25.C.23 เจ_าของทรัพยvสิน (Asset Owner) ต_อง (Must) เป§ดเผยข_อมูลการใช_ผู_จัดการภายนอก (External Managers) และชeวงเวลาที่

มีการใช_ผู_จัดการภายนอก (External Managers)35 

25.C.24 เจ_าของทรัพยvสิน (Asset Owner) ต_อง (Must) เป§ดเผยข_อมูลในกรณีที่ลำดับขั้นการประเมินมลูคeาของกลุeมประเภทการลงทุน 

(Composite’s valuation hierarchy) มีความแตกตeางอยeางมีนัยสำคัญจากลำดับขั้นของการประเมินมูลคeาที่แนะนำ 

(Recommended valuation hierarchy)36 (โปรดดูข_อ 22.B.6 สำหรับลำดับขั้นของการประเมินมูลคeาที่แนะนำ 

(Recommended valuation hierarchy)) 

25.C.25 ในกรณีที่เจ_าของทรัพยvสิน (Asset Owner) เห็นวeาไมeมีตัวชี้วัด (Benchmark) ใดที่มีความเหมาะสมกับกลุeมประเภทการ

ลงทุน (Composite) เจ_าของทรัพยvสิน (Asset Owner) จะต_องเป§ดเผยเหตุผลที่ไมeมีการนำเสนอตัวชี้วัด (Benchmark) 

ดังกลeาว 

25.C.26 ในกรณีที่เจ_าของทรัพยvสิน (Asset Owner) เปลี่ยนแปลงตัวชี้วัด (Benchmark) เจ_าของทรัพยvสิน (Asset Owner) จะต_อง 

(Must) เป§ดเผยข_อมูลดังนี ้

a. กรณีการเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัด (Benchmark) โดยมีผลไปข_างหน_า: วันที่และคำอธิบายเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัด 

(Benchmark) โดยจะต_อง (Must) เป§ดเผยเรื่องการเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดดังกลeาวตeอเนื่องไปตลอดระยะเวลาที่มีการแสดง

ผลตอบแทนของตัวชี้วัด (Benchmark) เดิมไว_ในรายงานตามมาตรฐาน GIPS เกี่ยวกับเจ_าของทรัพยvสิน (GIPS Asset 

Owner Report) 

b. กรณีการเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัด (Benchmark) โดยมีผลย_อนหลัง: วันที่และคำอธิบายเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัด 

(Benchmark) โดยจะต_อง (Must) เป§ดเผยเรื่องการเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดดังกลeาวไปเปNนเวลาอยeางน_อยหนึ่งป� และเป§ดเผย

ตeอเนื่องไปตราบเทeาที่ข_อมูลดังกลeาวยังความเกี่ยวข_องกับการทำความเข_าใจผลการดำเนินงานในอดีต 

25.C.27 ในกรณีที่มีการใช_ตัวชี้วัดที่สร_างขึ้นเปNนพิเศษ (custom Benchmark) หรือใช_ตัวชี้วัดหลายตัวรวมกัน (combination of 

multiple Benchmark) เจ_าของทรัพยvสิน (Asset Owner) จะต_อง (Must) ดำเนินการดังนี ้

a. เป§ดเผยองคvประกอบของตัวชี้วัด (Benchmark) น้ำหนักของแตeละองคvประกอบ และขั้นตอนในการปรับน้ำหนัก ของแตeละ

องคvประกอบเมื่อเวลาผeานไป (ถ_ามี) 

b. เป§ดเผยวิธีการคำนวณ  

c. ระบุตัวชี้วัด (Benchmark) ให_ชัดเจนวeา เปNนตัวชี้วัดที่สร_างขึ้นเปNนพิเศษ (custom Benchmark) 

 
35 กำหนด (Required) ให_ใช_กับรอบระยะเวลาที่เริ่มต_นในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2006 
36 กำหนด (Required) ให_ใช_กับรอบระยะเวลาที่เริ่มต_นในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2011 
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25.C.28 เจ_าของทรัพยvสิน (Asset Owner) ต_อง (Must) เป§ดเผยวิธีการคำนวณที่ใช_สำหรับตัวชี้วัด (Benchmark) นอกจากนี้ ในกรณี

ที่เจ_าของทรัพยvสิน (Asset Owner) มีการใช_ตัวชี้วัด (Benchmark) ที่เปNนข_อมูลเทียบเคียงจากตลาดที่เป§ดเผยตeอสาธารณะ 

(Public Market Equivalent) ของกลุeมประเภทการลงทุน (Composite) นั้น ๆ เจ_าของทรัพยvสิน (Asset Owner) จะต_อง 

(Must) เป§ดเผยดัชนีที่ใช_ในการคำนวณข_อมูลเทียบเคียงจากตลาดที่เป§ดเผยตeอสาธารณะ (Public Market Equivalent) 

ดังกลeาวด_วย 

25.C.29 เจ_าของทรัพยvสิน (Asset Owner) ต_อง (Must) เป§ดเผยความถี่ของกระแสเงินสดภายนอก (External Cash Flows) ที่ใช_ใน

การคำนวณผลตอบแทนถeวงน้ำหนักตามมูลคeา (Money-Weighted Return) ในกรณีที่ไมeได_ใช_ความถี่เปNนรายวัน 

25.C.30 เจ_าของทรัพยvสิน (Asset Owner) ต_อง (Must) เป§ดเผยข_อมูลในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในรายงานตามมาตรฐาน 

GIPS เกี่ยวกับเจ_าของทรัพยvสิน (GIPS Asset Owner Report) ซึ่งเกิดจากการแก_ไขข_อผิดพลาดที่มีนัยสำคัญ (Material 

Error) ทั้งนี้ หลังจากที่มีการแก_ไขรายงานตามมาตรฐาน GIPS เกี่ยวกับเจ_าของทรัพยvสิน (GIPS Asset Owner Report) แล_ว 

จะต_อง (Must) เป§ดเผยข_อมูลดังกลeาวเปNนระยะเวลาอยeางน_อยหนึ่งป� และเป§ดเผยตeอเนื่องไปตราบเทeาที่ข_อมูลดังกลeาวยังมี

ความเกี่ยวข_องกับการทำความเข_าใจผลการดำเนินงานในอดีต 

25.C.31 เจ_าของทรัพยvสิน (Asset Owner) ต_อง (Must) เป§ดเผยข_อมูลในกรณีที่มีการใช_มูลคeาประมาณการเบื้องต_นในการกำหนด

มูลคeายุติธรรม (Fair Value) 

25.C.32 ในกรณีที่เจ_าของทรัพยvสิน (Asset Owner) เปลี่ยนแปลงประเภทของผลตอบแทนที่นำเสนอสำหรับกลุeมประเภทการลงทุน 

(Composite) (เชeน เปลี่ยนจากผลตอบแทนถeวงน้ำหนักตามระยะเวลา (Time-Weighted Returns) เปNนผลตอบแทนถeวง

น้ำหนักตามมูลคeา (Money-Weighted Returns)) เจ_าของทรัพยvสิน (Asset Owner) จะต_อง (Must) เป§ดเผยข_อมูลเกี่ยวกับ

การเปลี่ยนแปลงประเภทของผลตอบแทน และวันที่ที่ทำการเปลี่ยนแปลง โดยจะต_อง (Must) เป§ดเผยเปNนระยะเวลาอยeาง

น_อยหนึ่งป� และเป§ดเผยตeอเนื่องไปตราบเทeาที่ข_อมูลดังกลeาวยังมีความเกี่ยวข_องกับการทำความเข_าใจผลการดำเนินงานใน

อดีต  

25.C.33 ในกรณีที่เจ_าของทรัพยvสิน (Asset Owner) นำเสนอการวัดคeาความเสี่ยงเพิ่มเติม (Additional Risk Measures) เจ_าของ

ทรัพยvสิน (Asset Owner) จะต_อง (Must) ดำเนินการดังนี ้

a. อธิบายเกี่ยวกับการวัดคeาความเสี่ยงเพิ่มเติม (Additional Risk Measure) 

b. เป§ดเผยชื่อของอัตราดอกเบี้ย risk-free rate ในกรณีที่มีการใช_อัตราดอกเบี้ย risk-free rate ในการคำนวณการวัดคeา

ความเสี่ยงเพิ่มเตมิ (Additional Risk Measure) 

25.C.34 เจ_าของทรัพยvสิน (Asset Owner) ต_อง (Must) เป§ดเผยข_อมูลวeาใช_ผลตอบแทนกeอนหักคeาธรรมเนียม (Gross-of-fees) 

ผลตอบแทนหลังหักต_นทุนภายนอกเทeานั้น (Net-of-External-Costs-Only) หรือผลตอบแทนหลังหักคeาธรรมเนียม (Net-of-

Fees) ในการคำนวณการวัดคeาความเสี่ยงที่มีการนำเสนอ  

25.C.35 สำหรับการลงทุนในอสังหาริมทรัพยv (Real Estate) ที่ไมeได_อยูeในกองทุนเป§ดอสังหาริมทรัพยv (Real Estate Open-End 

Fund) เจ_าของทรัพยvสิน (Asset Owner) จะต_อง (Must) เป§ดเผยข_อมูลดังนี้37 

a. มีการประเมินมูลคeาโดยบุคคลภายนอก (External Valuations) และเป§ดเผยความถี่ของการประเมินมูลคeา หรือ 

b. เจ_าของทรัพยvสิน (Asset Owner) ใช_มูลคeาที่ประเมินจากงบการเงินที่ผeานการตรวจสอบโดยผู_สอบบัญช ี

 
37 กำหนด (Required) ให_ใช_กับรอบระยะเวลาที่สิ้นสุดในหรือหลังวันที ่31 ธันวาคม 2020 
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25.C.36 ในกรณีที่รายงานตามมาตรฐาน GIPS เกี่ยวกับเจ_าของทรัพยvสิน (GIPS Asset Owner Report) มีการรวม 

ผลการดำเนินงานทางทฤษฎี (Theoretical Performance) เข_ามาเปNนข_อมูลเสริม (Supplemental Information) เจ_าของ

ทรัพยvสิน (Asset Owner) จะต_อง (Must) ดำเนินการดังนี ้

a. เป§ดเผยข_อมูลวeา ผลการดำเนินงานดงักลeาวเปNนการคำนวณทางทฤษฎี ไมeได_อ_างอิงจากผลการดำเนินงานของทรัพยvสินที่

เกิดขึ้นจริง รวมถึงเป§ดเผยวeา ผลการดำเนินงานทางทฤษฎี (Theoretical Performance) นั้น มาจากการใช_แบบจำลองที่

คำนวณแบบย_อนหลัง หรือแบบไปข_างหน_า 

b. เป§ดเผยคำอธิบายเบื้องต_นของวิธีการ และสมมติฐานที่ใช_ในการคำนวณผลการดำเนินงานทางทฤษฎี (Theoretical 

Performance) ที่เพียงพอสำหรับหนeวยงานที่ดูแลทรัพยvสิน (Oversight Body) ในการทำความเข_าใจผลการดำเนินงาน

ทางทฤษฎี (Theoretical Performance) รวมถึงต_องระบุวeา ผลการดำเนินงานทางทฤษฎีดังกลeาวอ_างอิงจากผลการ

ดำเนินงานตามแบบจำลอง ผลการดำเนินงานจากการทดสอบย_อนหลัง (backtested performance) หรือผลการ

ดำเนินงานเชิงสมมติฐาน (hypothetical performance) 

c. เป§ดเผยวeาผลการดำเนินงานทางทฤษฎี (Theoretical Performance) ได_มีการหักคeาธรรมเนียมการจัดการลงทุน 

(Investment Management Fees) ต_นทุนการจัดการลงทุน (Investment Management Costs) และ ต_นทุนการทำ

ธุรกรรม (Transaction Costs) ตามที่เกิดขึ้นจริงหรือเปNนคeาประมาณการ หรือไมe 

d. ระบุให_ชัดเจนวeาผลการดำเนินงานทางทฤษฎี (Theoretical Performance) ดังกลeาวเปNนข_อมูลเสริม (Supplemental 

Information) 

 

25.D. การเป�ดเผยข4อมูล - คำแนะนำ (Recommendations) 
25.D.1 เจ_าของทรัพยvสิน (Asset Owner) ควร (Should) เป§ดเผยข_อมูลการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญของนโยบาย และ/หรือวิธีการใน

การประเมินมูลคeา  

25.D.2 เจ_าของทรัพยvสิน (Asset Owner) ควร (Should) เป§ดเผยข_อมูลการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญของนโยบาย และ/หรือวิธีการ

คำนวณ 

25.D.3 เจ_าของทรัพยvสิน (Asset Owner) ควร (Should) เป§ดเผยความแตกตeางที่มีนัยสำคัญ ระหวeางกรอบการลงทุน (investment 

mandate) วัตถุประสงคv หรือกลยุทธv ของตัวชี้วัด (Benchmark) และของกลุeมประเภทการลงทุน (Composite) 

25.D.4 เจ_าของทรัพยvสิน (Asset Owner) ควร (Should) เป§ดเผยสมมติฐานที่สำคัญที่ใช_ในการประเมินมลูคeาการลงทุน 

25.D.5 ในกรณีที่เจ_าของทรัพยvสิน (Asset Owner) มีการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติของอุตสาหกรรมในการประเมินมูลคeา เพิ่มเติม

นอกเหนือจากข_อกำหนด (Requirements) ในการประเมินมูลคeาตามมาตรฐาน GIPS เจ_าของทรัพยvสิน (Asset Owner) ควร 

(Should) เป§ดเผยข_อมูลวeามีการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติใด 

25.D.6 ในกรณีที่มีการใช_ตัวชี้วัด (Benchmarks) ที่มีข_อจำกัด เชeน ตัวชี้วัดที่เปNนข_อมูลเปรียบเทียบกับผู_เลeนรายอื่นในกลุeม (peer 

group Benchmarks) เจ_าของทรัพยvสิน (Asset Owner) ควร (Should) เป§ดเผยข_อจำกัดดังกลeาวด_วย 

25.D.7 เจ_าของทรัพยvสิน (Asset Owner) ควร (Should) เป§ดเผยข_อมูลเกี่ยวกับคeาธรรมเนียมการจัดการลงทุน (Investment 

Management Fees) และต_นทุนการจัดการลงทุน (Investment Management Costs) ของกลุeมประเภทการลงทุน 

(Composite) ที่เกิดขึ้นในรอบระยะเวลาของป�ลeาสุด 
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26. แนวปฏิบัติในการใช: GIPS เพ่ือการโฆษณา (GIPS 

Advertising Guidelines) 
 

วัตถุประสงคGของแนวปฏิบัติในการใช4 GIPS เพื่อการโฆษณา (GIPS Advertising 

Guidelines) 
แนวปฏิบัติในการใช_ GIPS เพื่อการโฆษณา (GIPS Advertising Guidelines) เปNนทางเลือกให_เจ_าของทรัพยvสิน (Asset Owner) สำหรับ

การโฆษณาในกรณีที่เจ_าของทรัพยvสิน (Asset Owner) มีการอ_างถึงการปฏิบัติตามมาตรฐาน GIPS อยeางไรก็ตาม แนวปฏิบัติในการใช_ 

GIPS เพื่อการโฆษณา (GIPS Advertising Guidelines) นี้ ไมeได_เปNนการทดแทนมาตรฐาน GIPS หรือไมeได_เปNนการยกเว_นให_เจ_าของ

ทรัพยvสิน (Asset Owner) ไมeต_องนำเสนอรายงานตามมาตรฐาน GIPS เกี่ยวกับเจ_าของทรัพยvสิน (GIPS Asset Owner Report) ตามที่

กำหนด (Required) โดยมาตรฐาน GIPS แตeอยeางใด ทั้งนี้ แนวปฏิบัติดังกลeาวใช_กับเจ_าของทรัพยvสิน (Asset Owner) ที่ได_ปฏิบัติตาม

ข_อกำหนด (Requirements) ทั้งหมดที่เกี่ยวข_องตามมาตรฐาน GIPS แบบครอบคลุมทรัพยvสินทั้งหมดของเจ_าของทรัพยvสิน (Asset 

Owner-wide) และได_จัดทำโฆษณาตามข_อกำหนด (Requirements) ของแนวปฏิบัติในการใช_ GIPS เพื่อการโฆษณา (GIPS 

Advertising Guidelines) (“การใช_ GIPS เพื่อการโฆษณา (GIPS Advertisement)”) โดยเจ_าของทรัพยvสิน (Asset Owner) อาจจะ

เลือกแสดงรายงานตามมาตรฐาน GIPS เกี่ยวกับเจ_าของทรัพยvสิน (GIPS Asset Owner Report) ในโฆษณาด_วยก็ได_ 

 

คำจำกัดความ  
การโฆษณา (Advertisement) 
สำหรับแนวปฏิบัติในการใช_ GIPS เพื่อการโฆษณา (GIPS Advertising Guidelines) สำหรับเจ_าของทรัพยvสิน (Asset Owner) การ

โฆษณาครอบคลุมถึงเนื้อหาใด ๆ ที่มีการแจกจeายออกไป หรือถูกออกแบบมาเพื่อใช_กับหนังสือพิมพv นิตยสาร แผeนพับของเจ_าของ

ทรัพยvสิน (Asset Owner) จดหมาย สื่อ เว็บไซตv หรือเนื้อหาอื่น ๆ ที่เปNนลายลักษณvอักษร หรือเนื้อหาบนสื่ออิเล็กทรอนิกสvที่มีการ

แจกจeายให_กับบุคคลใดมากกวeาหนึ่งคน และไมeมีการติดตeอสื่อสารกันระหวeางเจ_าของทรัพยvสิน (Asset Owner) กับผู_อeานโฆษณา

ดังกลeาว  

การใช7 GIPS เพื่อการโฆษณา (GIPS Advertisement) 
การใช_ GIPS เพื่อการโฆษณา (GIPS Advertisement) คือ การโฆษณาโดยเจ_าของทรัพยvสิน (Asset Owner) ที่ปฏิบัติตามมาตรฐาน 

GIPS ซึ่งได_ปฏิบัติตามข_อกำหนด (Requirements) ของแนวปฏิบัติในการใช_ GIPS เพื่อการโฆษณา (GIPS Advertisement 

Guidelines) 
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ความสัมพันธGระหวxางแนวปฏิบัติในการใช4 GIPS เพื่อการโฆษณา (GIPS Advertising 

Guidelines) กับข4อกำหนดตามกฎเกณฑGของทางการ 
ในการจัดเตรียมการใช_ GIPS เพื่อการโฆษณา (GIPS Advertisements) เจ_าของทรัพยvสิน (Asset Owner) จะต_อง (Must) ปฏิบัติตาม

กฎหมาย และกฎระเบียบของทางการที่เกี่ยวข_องกับการโฆษณาทั้งหมด โดยเจ_าของทรัพยvสิน (Asset Owner) ควรขอคำปรึกษา

ทางด_านกฎหมายหรือกฎระเบียบของทางการ เนื่องจากอาจมีการกำหนด (Required) ให_ต_องมีการเป§ดเผยข_อมูลเพิ่มเติม ทั้งนี้ ในกรณี

ที่กฎหมาย หรอืกฎระเบียบของทางการมีความขัดแย_งกับข_อกำหนด (Requirements) ของมาตรฐาน GIPS หรือแนวปฏิบัติในการใช_ 

GIPS เพื่อการโฆษณา (GIPS Advertising Guidelines) เจ_าของทรัพยvสิน (Asset Owner) จะถูกกำหนด (Required) ให_ปฏิบัติตาม

กฎหมายหรือกฎระเบียบของทางการ 

 

ข4อมูลอื่น ๆ  
การใช_ GIPS เพื่อการโฆษณา (GIPS Advertisements) อาจระบุถึงข_อมูลอื่น ๆ นอกเหนือจากที่มีการกำหนด (Required) หรือแนะนำ 

(Recommended) ไว_ในแนวปฏิบัติในการใช_ GIPS เพื่อการโฆษณา (GIPS Advertising Guidelines) ก็ได_ แตeข_อมูลดังกลeาวต_องมีความ

เดeนชัดเทeาเทียมกนั หรือน_อยกวeาข_อมูลที่ถูกกำหนด (Required) หรือแนะนำ (Recommended) ไว_ในแนวปฏิบัติในการใช_ GIPS เพื่อ

การโฆษณา (GIPS Advertising Guidelines) รวมถึงข_อมูลดังกลeาวต_องไมeขัดแย_งกับข_อกำหนด (Requirements) หรือคำแนะนำ 

(Recommendations) ของมาตรฐาน GIPS หรือแนวปฏบิัติในการใช_ GIPS เพื่อการโฆษณา (GIPS Advertising Guidelines) ทั้งนี้ 

เจ_าของทรัพยvสิน (Asset Owner) ต_อง (Must) ปฏิบัติตามหลักการนำเสนอข_อมูลอยeางเปNนธรรม และครบถ_วนในการโฆษณา และต_อง

ไมe (Must Not) นำเสนอข_อมูลผลการดำเนินงาน หรือข_อมูลที่เกี่ยวข_องกับผลการดำเนินงาน (Performance-Related Information) 

อันเปNนเท็จ หรือกeอให_เกิดความเข_าใจผิด 

 

26.A. ข4อกำหนดพื้นฐานของแนวปฏิบัติในการใช4 GIPS เพื่อการโฆษณา (GIPS 

Advertising Guidelines) 
26.A.1 แนวปฏิบัติในการใช_ GIPS เพื่อการโฆษณา (GIPS Advertising Guidelines) ใช_กับเจ_าของทรัพยvสิน (Asset Owner) ที่อ_างถึง

การปฏิบัติตามมาตรฐาน GIPS แล_วเทeานั้น 

26.A.2 เจ_าของทรัพยvสิน (Asset Owner) ที่เลือกที่จะอ_างถึงการปฏิบัติตามมาตรฐาน GIPS ในการใช_ GIPS เพื่อการโฆษณา (GIPS 

Advertisements) จะต_อง (Must) ปฏิบัติตามข_อกำหนด (Requirements) ที่เกี่ยวข_องทั้งหมดในแนวปฏิบัติในการใช_ GIPS 

เพื่อการโฆษณา (GIPS Advertising Guidelines) 

26.A.3 เจ_าของทรัพยvสิน (Asset Owner) ต_อง (Must) เก็บรักษาข_อมูลตeาง ๆ ที่จำเปNน เพื่อใช_สนับสนุนข_อมูลทั้งหมดที่อยูeในการใช_ 

GIPS เพื่อการโฆษณา (GIPS Advertisements) 

26.A.4 ผลตอบแทนสำหรับรอบระยะเวลาที่น_อยกวeาหนึ่งป� ซึ่งนำเสนออยูeในการใช_ GIPS เพื่อการโฆษณา (GIPS Advertisements) 

ต_องไมe (Must Not) แสดงเปNนอัตราตeอป� 

26.A.5 ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวม (Total Fund) หรือผลตอบแทนของกลุeมประเภทการลงทุน (Composite) ที่ระบุไว_ในการใช_ 

GIPS เพื่อการโฆษณา (GIPS Advertisement) ต_อง (Must) มาจากผลตอบแทนที่ได_ระบุไว_แล_ว หรือกำลังจะระบุไว_ในรายงาน

ตามมาตรฐาน GIPS เกี่ยวกับกลุeมประเภทการลงทุน (GIPS Composite Report) ที่เกี่ยวข_อง 
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26.A.6 การเป§ดเผยข_อมูลของกองทุนโดยรวม (Total Fund) หรือกลุeมประเภทการลงทุน (Composite) ในการใช_ GIPS เพื่อการ

โฆษณา (GIPS Advertisement) ต_อง (Must) สอดคล_องกับการเป§ดเผยข_อมูลในรายงานตามมาตรฐาน GIPS เกี่ยวกับเจ_าของ

ทรัพยvสิน (GIPS Asset Owner Report) ทีเ่กี่ยวข_อง ยกเว_นกรณีที่การเป§ดเผยข_อมูลในการใช_ GIPS เพื่อการโฆษณา (GIPS 

Advertisement) ดังกลeาว มีความเปNนป¡จจุบันมากกวeา และยังไมeได_มีการเป§ดเผยในรายงานตามมาตรฐาน GIPS เกี่ยวกับ

เจ_าของทรัพยvสิน (GIPS Asset Owner Report) ดังกลeาว  

26.A.7 ผลตอบแทนของตัวชี้วัด (Benchmark) ที่ระบุไว_ในการใช_ GIPS เพื่อการโฆษณา (GIPS Advertisement) ต_อง (Must) เปNน

ผลตอบแทนรวม (Total Returns) 

26.A.8 เจ_าของทรัพยvสิน (Asset Owner) ต_อง (Must) ระบุข_อมูลตeอไปนี้ให_ชัดเจน 

a. ชื่อของกลุeมประเภทการลงทุน (Composite) หรือกองทุนโดยรวม (Total Fund) ที่ใช_ในการจัดเตรียมการใช_ GIPS เพื่อ

การโฆษณา (GIPS Advertisement) 

b. ชื่อของตัวชี้วัด (Benchmark) ที่ระบุอยูeในการใช_ GIPS เพื่อการโฆษณา (GIPS Advertisement) 

c. รอบระยะเวลาที่นำเสนอในการใช_ GIPS เพื่อการโฆษณา (GIPS Advertisement) 

26.A.9 ข_อมูลอื่น ๆ นอกเหนือจากที่มีการกำหนด (Required) หรือแนะนำ (Recommended) ไว_ในแนวปฏิบัติในการใช_ GIPS เพื่อ

การโฆษณา (GIPS Advertising Guidelines) (เชeน ผลตอบแทนสำหรับรอบระยะเวลาอื่นใดที่เพิ่มเติม ของกลุeมประเภทการ

ลงทุน (Composite) หรอืกองทุนโดยรวม (Total Fund)) จะต_อง (Must) นำเสนอโดยมีความเดeนชัดเทeาเทียมกัน หรือน_อย

กวeาข_อมูลที่ถูกกำหนด (Required) หรือแนะนำ (Recommended) ไว_ในแนวปฏิบัติในการใช_ GIPS เพื่อการโฆษณา (GIPS 

Advertising Guidelines) รวมถึงข_อมูลดังกลeาวต_องไมe (Must Not) ขดัแย_งกับข_อกำหนด (Requirements) หรือคำแนะนำ 

(Recommendations) ของมาตรฐาน GIPS หรือแนวปฏิบัติในการใช_ GIPS เพื่อการโฆษณา (GIPS Advertising Guidelines) 

26.A.10 ข_อมูลทั้งหมดที่กำหนด (Required) และแนะนำ (Recommended) ในการใช_ GIPS เพื่อการโฆษณา (GIPS 

Advertisement) ต_อง (Must) นำเสนอโดยใช_สกุลเงินเดียวกัน 

 

26.B. การใช4 GIPS เพื่อการโฆษณา (GIPS Advertisements) ที่ไมxมีการระบุผลการ

ดำเนินงาน 
26.B.1 เจ_าของทรัพยvสิน (Asset Owner) ต_อง (Must) เป§ดเผยข_อความที่อ_างถึงการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติในการใช_ GIPS เพือ่การ

โฆษณา (GIPS Advertising Guidelines)  

“[ใสeชื่อเจ_าของทรัพยvสิน (Asset Owner)] ได_ปฏิบัติตามมาตรฐานสากลในการวัดผลการดำเนินงานของการลงทุน (GIPS®)” 

26.B.2 เจ_าของทรัพยvสิน (Asset Owner) ต_อง (Must) เป§ดเผยข_อความตeอไปนี ้ 

“GIPS® เปNนเครื่องหมายการค_าจดทะเบียนของ CFA Institute โดย CFA Institute ไมeได_รับรอง (endorse) หรือสนับสนุน 

(promote) องคvกรแหeงนี้ และไมeได_รับประกันความถูกต_อง หรือคุณภาพของเนื้อหาที่ระบุอยูeในเอกสารนี”้ 

26.B.3 เจ_าของทรัพยvสิน (Asset Owner) ต_อง (Must) เป§ดเผยวeาผู_ที่มีสeวนรeวม หรือผู_รับผลประโยชนvจะสามารถขอรับข_อมูลเกี่ยวกับ

ผลการดำเนินงานตามมาตรฐาน GIPS ของกลยุทธvและผลิตภัณฑvของเจ_าของทรัพยvสิน (Asset Owner) ได_อยeางไร 
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26.C. การใช4 GIPS เพื่อการโฆษณา (GIPS Advertisement) สำหรับกองทุนโดยรวม 

(Total Fund) หรือกลุxมประเภทการลงทุน (Composite) ที่มีการระบุข4อมูลผลการ

ดำเนินงาน —- ข4อกำหนด (Requirements) 
26.C.1 ในกรณีที่มีการนำเสนอผลตอบแทนถeวงน้ำหนักตามระยะเวลา (Time-Weighted Returns) ในรายงานตามมาตรฐาน GIPS 

เกี่ยวกับเจ_าของทรัพยvสิน (GIPS Asset Owner Report) ที่เกี่ยวข_อง เจ_าของทรัพยvสิน (Asset Owner) จะต_อง (Must) 

นำเสนอผลตอบแทนรวมของกองทุนโดยรวม (Total Fund) หรือผลตอบแทนรวมของกลุeมประเภทการลงทุน (Composite 

Total Returns) ตามข_อใดข_อหนึ่งดังตeอไปนี ้

a. ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวม (Total Fund) หรือผลตอบแทนของกลุeมประเภทการลงทุน (Composite) สำหรับรอบ

ระยะเวลาหนึ่งป� สามป� และห_าป� โดยแสดงเปNนอัตราตeอป� (annualized) จนถึงรอบระยะเวลาลeาสุด และในกรณีที่กองทุน

โดยรวม (Total Fund) หรือกลุeมประเภทการลงทุน (Composite) กeอตั้งมาไมeเกินห_าป� หรือ เจ_าของทรัพยvสิน (Asset 

Owner) นำเสนอผลการดำเนินงานในรายงานตามมาตรฐาน GIPS เกี่ยวกับเจ_าของทรัพยvสิน (GIPS Asset Owner 

Report) ที่เกี่ยวข_องไมeถึงห_าป� เจ_าของทรัพยvสิน (Asset Owner) จะต_อง (Must) นำเสนอผลตอบแทนโดยแสดงเปNนอัตรา

ตeอป� (annualized) สำหรับทุกรอบระยะเวลาที่มีการนำเสนอในรายงานตามมาตรฐาน GIPS เกี่ยวกับเจ_าของทรัพยvสิน 

(GIPS Asset Owner Report) ที่เกี่ยวข_อง เพิ่มเติมด_วย 

b. ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวม (Total Fund) หรือผลตอบแทนของกลุeมประเภทการลงทุน (Composite) สำหรับสิ้นรอบ

ระยะเวลาลeาสุดจนถึงวันที่ป¡จจุบัน (period-to-date) เพิ่มเติมนอกเหนือจากผลตอบแทนของกองทุนโดยรวม (Total 

Fund) หรือผลตอบแทนของกลุeมประเภทการลงทุน (Composite) สำหรับรอบระยะเวลาหนึ่งป� สามป� และห_าป� ที่แสดง

เปNนอัตราตeอป� (annualized) ในชeวงระยะเวลาเดียวกันกับที่นำเสนอในรายงานตามมาตรฐาน GIPS เกี่ยวกับเจ_าของ

ทรัพยvสิน (GIPS Asset Owner Report) ที่เกี่ยวข_อง ทั้งนี้ ในกรณีที่กองทุนโดยรวม (Total Fund) หรือกลุeมประเภทการ

ลงทุน (Composite) กeอตั้งมาไมeเกินห_าป� หรือ เจ_าของทรัพยvสิน (Asset Owner) นำเสนอผลการดำเนินงานในรายงาน

ตามมาตรฐาน GIPS เกี่ยวกับเจ_าของทรัพยvสิน (GIPS Asset Owner Report) ที่เกี่ยวข_องไมeถึงห_าป� เจ_าของทรัพยvสิน 

(Asset Owner) จะต_อง (Must) นำเสนอผลตอบแทนโดยแสดงเปNนอัตราตeอป� (annualized) สำหรับทุกรอบระยะเวลาที่มี

การนำเสนอในรายงานตามมาตรฐาน GIPS เกี่ยวกับเจ_าของทรัพยvสิน (GIPS Asset Owner Report) ที่เกี่ยวข_อง เพิ่มเติม

ด_วย 

c. ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวม (Total Fund) หรือผลตอบแทนของกลุeมประเภทการลงทุน (Composite) สำหรับสิ้นรอบ

ระยะเวลาลeาสุดจนถึงวันที่ป¡จจุบัน (period-to-date) เพิ่มเติมนอกเหนอืจากผลตอบแทนของกลุeมประเภทการลงทุน 

(Composite) รายป� สำหรับรอบระยะเวลาห_าป� (หรือสำหรับแตeละรอบป�ที่มีการนำเสนอในรายงานตามมาตรฐาน GIPS 

เกี่ยวกับเจ_าของทรัพยvสิน (GIPS Asset Owner Report) ที่เกี่ยวข_อง ในกรณีที่ไมeถึงห_าป�) ทั้งนี้ ผลตอบแทนรายป� จะต_อง 

(Must) คำนวณในชeวงระยะเวลาเดียวกันกับที่นำเสนอในรายงานตามมาตรฐาน GIPS เกี่ยวกับเจ_าของทรัพยvสิน (GIPS 

Asset Owner Report) ที่เกี่ยวข_อง 

d. ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวม (Total Fund) หรือผลตอบแทนของกลุeมประเภทการลงทุน (Composite) โดยแสดงเปNน

อัตราตeอป� (annualized) สำหรับชeวงเวลาทั้งหมด ซึ่งครอบคลุมทุกรอบระยะเวลาที่มีการนำเสนอในรายงานตามมาตรฐาน 

GIPS เกี่ยวกับเจ_าของทรัพยvสิน (GIPS Asset Owner Report) ที่เกี่ยวข_อง จนถึงสิ้นรอบระยะเวลาดังนี ้ 

i. สิ้นรอบระยะเวลาลeาสุด หรือ  

ii. สิ้นรอบป�ลeาสุด 
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26.C.2 ในกรณีที่มีการนำเสนอผลตอบแทนถeวงน้ำหนักตามมูลคeา (Money-Weighted Returns) ในรายงานตามมาตรฐาน GIPS 

เกี่ยวกับเจ_าของทรัพยvสิน (GIPS Asset Owner Report) ที่เกี่ยวข_อง เจ_าของทรัพยvสิน (Asset Owner) จะต_อง (Must) 

นำเสนอผลตอบแทนแบบถeวงน้ำหนักตามมูลคeา (Money-Weighted Returns) ของกองทุนโดยรวม (Total Fund) หรือกลุeม

ประเภทการลงทุน (Composite) โดยแสดงเปNนอัตราตeอป� (annualized) (สำหรับรอบระยะเวลาที่ยาวกวeาหนึ่งป�) หรือแบบ

ไมeใชeอัตราตeอป� (non-annualized) (สำหรับรอบระยะเวลาที่น_อยกวeาหนึ่งป�) ซึ่งวันที่เริ่มต_นเปNนวนัเดียวกับที่นำเสนอใน

รายงานตามมาตรฐาน GIPS เกี่ยวกับเจ_าของทรัพยvสิน (GIPS Asset Owner Report) จนถึงสิ้นรอบระยะเวลาดังนี ้

a. สิ้นรอบระยะเวลาลeาสุด หรือ  

b. สิ้นรอบป�ลeาสุด 

26.C.3 เจ_าของทรัพยvสิน (Asset Owner) ต_อง (Must) ระบุให_ชัดเจนวeา ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวม (Total Fund) หรือ 

ผลตอบแทนของกลุeมประเภทการลงทุน (Composite) เปNนผลตอบแทนกeอนหักคeาธรรมเนียม (Gross-of-Fees) เปNน

ผลตอบแทนหลังหักต_นทุนภายนอกเทeานั้น (Net-of-External-Costs-Only) หรือเปNนผลตอบแทนหลังหักคeาธรรมเนียม (Net-

of-Fees) 

26.C.4 ในกรณีทีร่ายงานตามมาตรฐาน GIPS เกี่ยวกับเจ_าของทรัพยvสิน (GIPS Asset Owner Report) มีการระบุผลตอบแทนของ

ตัวชี้วัด (Benchmark) เจ_าของทรัพยvสิน (Asset Owner) จะต_อง (Must) นำเสนอผลตอบแทนของตัวชี้วัด (Benchmark) 

เดียวกันกับที่นำเสนอในรายงานตามมาตรฐาน GIPS เกี่ยวกับเจ_าของทรัพยvสิน (GIPS Asset Owner Report) ที่เกี่ยวข_อง 

ทั้งนี้ ผลตอบแทนของตัวชี้วัด (Benchmark) จะต_อง (Must) เปNนผลตอบแทนประเภทเดียวกัน (ผลตอบแทนถeวงน้ำหนักตาม

ระยะเวลา (Time-Weighted Returns) หรือผลตอบแทนถeวงน้ำหนักตามมูลคeา (Money-Weighted Returns)) โดยแสดงอยูe

ในสกุลเงินเดียวกัน และในรอบระยะเวลาเดียวกันกับที่มีการนำเสนอผลตอบแทนของกองทุนโดยรวม (Total Fund) หรือ

ผลตอบแทนของกลุeมประเภทการลงทุน (Composite)  

26.C.5 เจ_าของทรัพยvสิน (Asset Owner) ต_อง (Must) เป§ดเผย หรือระบุสกุลเงินที่ใช_ในการรายงาน 

26.C.6 เจ_าของทรัพยvสิน (Asset Owner) ต_อง (Must) เป§ดเผยข_อความที่อ_างถึงการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติในการใช_ GIPS เพื่อการ

โฆษณา “[ใสeชื่อเจ_าของทรัพยvสิน (Asset Owner)] ได_ปฏิบัติตามมาตรฐานสากลในการวัดผลการดำเนินงานของการลงทุน 

(GIPS®)” 

26.C.7 เจ_าของทรัพยvสิน (Asset Owner) ต_อง (Must) เป§ดเผยข_อความตeอไปนี ้“GIPS® เปNนเครื่องหมายการค_าจดทะเบียนของ CFA 

Institute โดย CFA Institute ไมeได_รับรอง (endorse) หรือสนับสนุน (promote) องคvกรแหeงนี้ และไมeได_รับประกันความ

ถูกต_อง หรือคุณภาพของเนื้อหาที่ระบุอยูeในเอกสารนี”้ 

26.C.8 เจ_าของทรัพยvสิน (Asset Owner) ต_อง (Must) เป§ดเผยวeา จะสามารถขอรับรายงานตามมาตรฐาน GIPS เกี่ยวกับเจ_าของ

ทรัพยvสิน (GIPS Asset Owner Report) ได_อยeางไร 

26.C.9 เจ_าของทรัพยvสิน (Asset Owner) ต_อง (Must) เป§ดเผยข_อมูลในกรณีที่การใช_ GIPS เพื่อการโฆษณา (GIPS Advertisement) 

เปNนการปฏิบัติตามกฎหมาย และ/หรือกฎระเบียบ ซึ่งมีความขัดแย_งกับข_อกำหนด (Requirement) หรือคำแนะนำ 

(Recommendations) ของมาตรฐาน GIPS หรือแนวปฏิบัติในการใช_ GIPS เพื่อการโฆษณา (GIPS Advertising Guidelines) 

รวมถึงเป§ดเผยวeา กฎหมาย หรือกฎระเบียบดังกลeาว มีความขัดแย_งกับมาตรฐาน GIPS หรือแนวปฏิบัติในการใช_ GIPS เพื่อการ

โฆษณา (GIPS Advertising Guidelines) อยeางไร 
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26.D. การใช4 GIPS เพื่อการโฆษณา (GIPS Advertisement) สำหรับกองทุนโดยรวม 

(Total Fund) หรือกลุxมประเภทการลงทุน (Composite) ที่มีการระบุข4อมูลผลการ

ดำเนินงาน - คำแนะนำ (Recommendations) 
26.D.1 เจ_าของทรัพยvสิน (Asset Owner) ควร (Should) เป§ดเผยคำอธิบายกองทุนโดยรวม (Total Fund Description) หรือ 

คำอธิบายกลุeมประเภทการลงทุน (Composite Description) 

26.D.2 เจ_าของทรัพยvสิน (Asset Owner) ควร (Should) เป§ดเผยวeา ที่ผeานมามีการขยายฐานเงินลงทุน (leverage) การใช_ตราสาร

อนุพันธv และการมีสถานะขาย (short position) หรือไมe ในกรณีที่รายการดังกลeาวมีนัยสำคญั 

26.D.3 เจ_าของทรัพยvสิน (Asset Owner) ควร (Should) เป§ดเผยคำอธิบายตัวชี้วัด (Benchmark Description) ซึ่งจะต_อง (Must) 

ครอบคลุมถึงลักษณะที่สำคัญของตัวชี้วัด (Benchmark) หรือชื่อของตัวชี้วัด (Benchmark) ในกรณีที่เปNนดัชนีที่เปNนที่รู_จัก

แพรeหลายอยูeแล_ว หรอืการอ_างอิงถึงตัวชี้วัดในรูปแบบอื่น ๆ 

26.D.4 ในกรณีที่เจ_าของทรัพยvสิน (Asset Owner) เห็นวeาไมeมีตัวชี้วัด (Benchmark) ใดที่มีความเหมาะสมกับกองทุนโดยรวม (Total 

Fund) หรือกลุeมประเภทการลงทุน (Composite) เจ_าของทรัพยvสิน (Asset Owner) ต_องเป§ดเผยเหตุผลที่ไมeมีการนำเสนอ

ตัวชี้วัด (Benchmark) ดังกลeาว 

26.D.5 เจ_าของทรัพยvสิน (Asset Owner) ควร (Should) เป§ดเผยคำจำกัดความของคำวeาเจ_าของทรัพยvสิน (Asset Owner) 
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อภิธานศัพท{ 
 

Accrual Accounting – การบัญชีตามเกณฑ�คง

คRาง 

การบันทึกรายการเมื่อเกิดธุรกรรมที่เปNนรายได_ หรือรายจeาย โดยไมeคำนึงถึงเวลาที่ได_รับ

รายได_ หรือจeายคeาใช_จeายนั้น ๆ (ตามเกณฑvเงินสด) 

Additional Risk Measures - การวัดค?าความ

เสี่ยงเพิ่มเติม  

 การวัดคeาความเสี่ยงที่แสดงอยูeในรายงานตามมาตรฐาน GIPS เกี่ยวกับเจ_าของทรัพยvสิน 

(GIPS Asset Owner Report) ซึ่งอยูeนอกเหนือจากที่กำหนดให_ต_องนำเสนอข_อมูล 

Administrative Fee - ค?าธรรมเนียมการ

ดำเนินการ  

คeาธรรมเนียมทั้งหมดที่อยูeนอกเหนือจากต_นทุนการทำธุรกรรม (Transaction Costs) และ

คeาธรรมเนียมการจัดการลงทุน (Investment Management Fee) โดยคeาธรรมเนียมการ

ดำเนินการ (Administrative Fees) อาจรวมถึงคeาธรรมเนียมการเก็บรักษาทรัพยvสิน 

(Custody Fees) คeาจัดทำบัญชี (accounting fees) คeาตรวจสอบบัญช ี(auditing fees) คeาที่

ปรึกษา (consulting fees) คeาธรรมเนียมด_านกฎหมาย (legal fees) คeาธรรมเนียมในการ

วัดผลการดำเนินงาน (performance measurement fees) และคeาธรรมเนียมที่เกี่ยวข_อง

อื่น ๆ  

All-In Fee - ค?าธรรมเนียมแบบเหมารวม  คeาธรรมเนียมรวม (Bundled Fee) ประเภทหนึ่งที่รวมคeาธรรมเนียมการจัดการลงทุน 

(Investment Management Fees) ต_นทุนการทำธุรกรรม (Transaction Costs) 

คeาธรรมเนียมการเก็บรักษาทรัพยvสิน (Custody Fees) และคeาธรรมเนียมการดำเนินการ 

(Administrative Fees) เข_าไว_ด_วยกัน ซึ่งโดยทั่วไปแล_ว คeาธรรมเนียมแบบเหมารวม (All-In 

Fee) นี้ มีอยูeในบางประเทศที่การให_บริการด_านการจัดการลงทุน (asset management) 

นายหน_าซื้อขายหลักทรัพยv (brokerage) และการเก็บรักษาทรัพยvสิน (custody) รวมอยูe

ภายใต_บริษัทเดียวกัน 

Asset Owner – เจRาของทรัพย�สิน หนeวยงานที่ทำหน_าที่จัดการลงทุนทั้งโดยตรง และ/หรือ ผeานการใช_ผู_จัดการภายนอก 

(External Managers) ให_กับผู_มีสeวนรeวม, ผู_รับผลประโยชนv หรือ องคvกรนั้นเอง ซึ่ง

หนeวยงานนี้อาจจะรวมถึง แตeไมeได_จำกัดเพียง กองทุนบำเหน็จบำนาญทั้งของภาครัฐ และ 

เอกชน, กองทุนการกุศล, มูลนิธ,ิ สำนักงานธุรกิจครอบครัว, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, บริษัท

ประกัน และบริษัทรับประกันตeอ, กองทุนความมั่งคั่งแหeงชาต,ิ และผู_ดูแลผลประโยชนv 

ทั้งนี้ เจ_าของทรัพยvสิน (Asset Owners) ต_อง (Must) มีดุลพินิจในการบริหารทรัพยvสินรวม

ของเจ_าของทรัพยvสิน (Total Asset Owner Assets) โดยอาจเปNนการจัดการทรัพยvสินเอง

โดยตรง หรือ มีอำนาจตัดสินใจจ_าง หรือ ปลดผู_จัดการภายนอก (External Managers) ก็ได_  

Benchmark - ตัวชี้วัด  สิ่งที่ใช_อ_างอิงสำหรับการเปรียบเทียบผลตอบแทน หรือความเสี่ยง ของกลุeมประเภทการ

ลงทุน (Composite) หรือกองทุนโดยรวม (Total Fund) 

Benchmark Description - คำอธิบายตัวชี้วัด  ข_อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการลงทุน โครงสร_าง และลักษณะของตัวชี้วัด (Benchmark) โดย

คำอธิบายจะต_อง (Must) ครอบคลุมถึงลักษณะที่สำคัญของตัวชี้วัด (Benchmark) หรือชื่อ

ของตัวชี้วัด (Benchmark) ในกรณีที่เปNนดัชนีที่เปNนที่รู_จักแพรeหลายอยูeแล_ว หรือการอ_างอิง

อื่น ๆ 
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Bundled Fee - ค?าธรรมเนียมรวม คeาธรรมเนียมที่รวมคeาธรรมเนียมหลาย ๆ ประเภทเข_าไว_ด_วยกันเปNนคeาธรรมเนยีมรวม 

(Bundle Fee) ซึ่งสามารถเปNนคeาธรรมเนียมรวมของ คeาธรรมเนียมการจัดการลงทุน 

(Investment Management Fees) ต_นทุนการทำธุรกรรม (Transaction Costs) 

คeาธรรมเนียมการเก็บรักษาทรัพยvสิน (Custody Fees) และ/หรือ คeาธรรมเนียมการ

ดำเนินการ (Administrative Fees) ทัง้นี้ ตัวอยeางของคeาธรรมเนียมรวม (Bundle Fee) 

ได_แกe Wrap Fees และ คeาธรรมเนียมแบบเหมารวม (All-In Fee) 

Capital Employed - เงินลงทุนที่ใชR ตัวหารที่ใช_ในการคำนวณผลตอบแทนขององคvประกอบ (Component Return) ซึ่ง

เทeากับ “สeวนทุนเฉลี่ยถeวงน้ำหนัก (weighted-average equity)” ในชeวงเวลาที่วัดผลการ

ดำเนินงาน ทั้งนี้ เงินลงทุนที่ใช_ (Capital Employed) ไมeรวมถึงรายได_ (Income Return) 

หรือผลตอบแทนจากสeวนตeางของราคา (Capital Return) ที่ได_รับในชeวงเวลาที่วัดผลการ

ดำเนินงาน โดยเงินลงทนุตั้งต_น (beginning capital) จะถูกปรับด_วยการถeวงน้ำหนัก

กระแสเงินสดภายนอก (External Cash Flows) ที่เกิดขึ้นในชeวงเวลาที่วัดผลการ

ดำเนินงาน  

Capital Return - ผลตอบแทนจากส?วนต?างของ

ราคา 

การเปลี่ยนแปลงของมูลคeาเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพยv (Real Estate) และเงินสด และ/

หรือทรัพยvสินเทียบเทeาเงินสด ที่มีการถือครองไว_ตลอดชeวงเวลาที่วัดผลการดำเนินงาน 

ปรับด_วยรายจeายลงทุน (capital expenditures) ทั้งหมด (หักออก) และเงินได_สุทธิจาก

การขาย (บวกเข_า) ทั้งนี้ ผลตอบแทนจากสeวนตeางของราคา (Capital Return) จะคำนวณ

เปNนร_อยละของเงินลงทุนที่ใช_ (Capital Employed) หรือที่เรียกวeา “ผลตอบแทนจากเงิน

ลงทุนที่เพิ่มขึ้น (capital appreciation return)” หรือ “ผลตอบแทนจากสeวนที่เพิ่มขึ้น 

(appreciation return)” 

Carried Interest – ส?วนแบ?งกำไร 

 

กำไรที่ถูกจัดสรรให_หุ_นสeวนประเภทไมeจำกัดความรับผิด (General Partner) จากกำไรที่

เกิดขึ้นจากการลงทุนของกองทุน หรือที่เรียกวeา “carry” หรือ “promote” 

Closed End - กองทุนป�ด กองทุน (Pooled Fund) ที่ไมeเป§ดให_ซื้อ และ/หรือไถeถอน (redemptions) 

Committed Capital – เงินลงทุนที่ผูกผันตาม

ขRอตกลง 

 

เงินลงทุนที่นักลงทุน (หุ_นสeวนประเภทจำกัดความรับผิด (Limited Partners) และหุ_นสeวน

ประเภทไมeจำกัดความรับผิด (General Partner)) หรือ เจ_าของทรัพยvสิน Asset Owner) 

ผูกพันที่จะจeายเข_ามาในกองทุน โดยทั่วไปแล_ว เงินลงทุนที่ผูกพันตามข_อตกลง 

(Committed Capital) นี้ จะถูกเรียกให_จeายเข_ามาในกองทุนตามชeวงระยะเวลาที่กำหนด 

หรือที่เรียกวeา “commitments”  

Component Returns - ผลตอบแทนของ

องค�ประกอบ 

ผลตอบแทนจากสeวนตeางของราคา (Capital Returns) และรายได_ (Income Returns) ของ

กลุeมประเภทการลงทุนอสังหาริมทรัพยv (Real Estate Composite) หรือตัวชี้วัด 

(Benchmark) 

Composite - กลุ?มประเภทการลงทุน การรวมเอาพอรvตการลงทุน (Portfolio) หรือกองทุนทั้งหมด (Total Funds) หนึ่งหรือ

หลายพอรvตการลงทุนหรือกองทุน ซึ่งมีการบริหารภายใต_กรอบการลงทุน (investment 

mandate) วัตถุประสงคv หรือกลยุทธv ที่มีลักษณะคล_ายกัน เข_าไว_ด_วยกัน 

Composite Creation Date - วันที่เริ่มสรRางกลุ?ม

ประเภทการลงทุน 

วันแรกที่เจ_าของทรัพยvสิน (Asset Owner) ทำการรวมพอรvตการลงทุน (Portfolio) 

หนึ่งหรือหลายพอรvตการลงทุน หรือ กองทุนโดยรวม (Total Fund) เข_าไว_ด_วยกัน
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เพื่อสร_างกลุeมประเภทการลงทุน (Composite) ทั้งนี้ วันที่เริ่มสร_างกลุeมประเภท

การลงทุน (Composite Creation Date) ไมeจำเปNนต_องเปNนวันเดียวกับวันที่เริ่ม

กeอตั้งกลุeมประเภทการลงทุน (Composite Inception Date) 

Composite Definition – คำจำกัดความ 

ของกลุ?มประเภทการลงทุน 

หลักเกณฑvโดยละเอียดที่ใช_ในการพิจารณากำหนดพอรvตการลงทุน (Portfolios) ที่นำมา

จัดรวมอยูeในกลุeมประเภทการลงทุน (Composite) ซึ่งหลักเกณฑvดังกลeาวอาจรวมถึงแตe

ไมeจำกัดเพียง กรอบการลงทุน (investment mandate) ลักษณะหรือกลยุทธv 

(style/strategy) ประเภททรัพยvสิน (asset class) การใช_ตราสารอนุพันธv (derivatives) 

การขยายฐานเงินลงทุน (leverage) และ/หรือการป องกันความเสี่ยง (hedging) คeา

ความเสี่ยงเป าหมาย (target risk metrics) ข_อจำกัดการลงทุน (investment 

constraints/restrictions) และ/หรือประเภทของพอรvตการลงทุน (Portfolio) (เชeน บัญชี

แยก (Segregated Account) หรือกองทุน (Pooled Fund) 

Composite Description - คำอธิบายกลุ?ม

ประเภทการลงทุน  

ข_อมูลทั่วไปเกี่ยวกับกรอบการลงทุน (investment mandate) วัตถุประสงคv หรือ กลยุทธv

ของกลุeมประเภทการลงทุน (Composite) โดยคำอธิบายกลุeมประเภทการลงทุน 

(Composite Description) อาจมีการใช_คำยeอมากกวeาคำจำกัดความของกลุeมประเภท

การลงทุน (Composite Definition) แตeจะต_อง (Must) ครอบคลุมถึงลักษณะที่สำคัญ

ทั้งหมดของกลุeมประเภทการลงทุน (Composite) และจะต_อง (Must) มีข_อมูลที่เพียงพอ

เพื่อให_หนeวยงานที่ดูแลทรัพยvสิน (Oversight Body) เข_าใจถึงลักษณะที่สำคัญของกรอบ

การลงทุน (investment mandate) วัตถุประสงคv หรือกลยุทธvของกลุeมประเภทการ

ลงทุน (Composite) ซึ่งได_แกe  

• ความเสี่ยงที่สำคัญของกลยุทธvของกลุeมประเภทการลงทุน (Composite) 

• อาจมีการขยายฐานเงินลงทุน (leverage) การใช_ตราสารอนุพันธv และการมีสถานะ

ขาย (short position) อยeางไร ในกรณีที่เครื่องมือดังกลeาวเปNนสeวนสำคัญของกลยุทธv

การลงทุน 

• การลงทุนในทรัพยvสินที่ไมeมีสภาพคลeอง (Illiquid Investments) เปNนสeวนสำคัญของ

กลยุทธvการลงทุนหรือไมe 

Composite Inception Date - วันที่เริ่มก?อตั้ง

กลุ?มประเภทการลงทุน 

วันแรกที่เริ่มมีผลการดำเนินงานของกลุeมประเภทการลงทุน (Composite’s track record)  

Composite Termination Date - วันที่ยกเลิก

กลุ?มประเภทการลงทุน 

วันที่พอรvตการลงทุน (Portfolio) สุดท_ายออกจากกลุeมประเภทการลงทุน (Composite)  

Custody Fee - ค?าธรรมเนียมการเก็บรักษา

ทรัพย�สิน  

คeาธรรมเนียมที่จeายให_ผู_เก็บรักษาทรัพยvสินในการทำหน_าที่เก็บรักษาทรัพยvสินของพอรvต

การลงทุน (Portfolio) โดยคeาธรรมเนียมการเก็บรักษาทรัพยvสิน (Custody Fees) ถือเปNน

สeวนหนึ่งของคeาธรรมเนียมการดำเนินการ (Administrative Fees) และโดยทั่วไปแล_วจะ

ประกอบด_วยสeวนทีอ่_างอิงกับทรัพยvสิน (asset-based) และสeวนที่อ_างอิงกับธุรกรรม 

(transaction-based) ทั้งนี้ คeาธรรมเนียมการเก็บรักษาทรัพยvสิน (Custody Fees) อาจ

รวมถึงคeาบริการอื่น ๆ ซึ่งได_แกe การจัดทำบัญชี การให_ยืมหลักทรัพยv (security lending) 

และ/หรือการวัดผลการดำเนินงาน (performance measurement) โดยคeาธรรมเนียมที่
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เกี่ยวข_องกับการเก็บรักษาทรัพยvสินที่คิดตามรายธุรกรรม ควร (Should) ถูกจัดอยูeใน

คeาธรรมเนียมการเก็บรักษาทรัพยvสิน (Custody Fee) และไมeถูกนำไปรวมเปNนสeวนหนึ่ง

ของต_นทุนการทำธุรกรรม (Transaction Costs) 

Distribution – การจ?ายส?วนแบ?ง เงินสด หรือหนeวยลงทุน ที่ถูกจัดสรรจากกองทุนให_หุ_นสeวนประเภทจำกัดความรับผิด 

(Limited Partners) (หรือนักลงทุน) ซึ่งโดยทั่วไปแล_ว การจeายสeวนแบeง (Distributions) 

มักขึ้นอยูeกับการพิจารณาของหุ_นสeวนประเภทไมeจำกัดความรับผิด (General Partner) ซึ่ง

มีทั้งการจeายสeวนแบeง (Distributions) แบบที่เรียกคืนได_ (recallable) และเรียกคืนไมeได_ 

(non-recallable) 

DPI (Realization Multiple) - จำนวน 

เท?าของส?วนแบ?งที่รับรูRไปแลRว 

สeวนแบeงตั้งแตeเริ่มกeอตั้ง (Since-Inception Distributions) หารด_วยเงินทุนที่ชำระเข_า

มาแล_วตั้งแตeเริ่มกeอตั้ง (Since-Inception Paid-In Capital) 

Ex Ante - ก?อนเหตุการณ� กeอนเหตุการณv 

Ex Post - หลังเหตุการณ� หลังเหตุการณv 

External Cash Flow - กระแสเงินสดภายนอก เงินทุน (เงินสด หรือเงินลงทุน) ที่เข_าหรือออกจากพอรvตการลงทุน (Portfolio) ทั้งนี้ การ

จeายเงินป¡นผลและดอกเบี้ย ไมeถือเปNนกระแสเงินสดภายนอก (External Cash Flows) 

External Manager – ผูRจัดการภายนอก     

 

ผู_จัดการลงทุนซึ่งเปNนบุคคลที่สามที่เจ_าของทรัพยvสิน (Asset Owner) จ_างมาเพื่อให_บริหาร

จัดการทรัพยvสินบางสeวนหรือทั้งหมดของทรัพยvสินรวมของเจ_าของทรัพยvสิน (Total Asset 

Owner Assets)  

External Valuation – การประเมินมูลค?าโดย

บุคคลภายนอก 

การประเมินมูลคeาโดยบุคคลที่สามซึ่งมีความเปNนอิสระ 

Fair Value – มูลค?ายุติธรรม จำนวนเงินที่จะสามารถขายทรัพยvสินที่ลงทุนได_ในธุรกรรมที่เปNนอิสระ (arm’s-length 

transaction) ระหวeางบุคคลที่ประสงคvจะทำรายการที่เปNนปกติ (orderly transaction) โดย

การประเมินมูลคeาจะต_อง (Must) พิจารณาโดยใช_ราคาที่มีการเสนอในตลาด (quoted 

market price) โดยเปNนตลาดที่มีการซื้อขายคลeอง (active market) ในวันที่ทำการประเมิน 

และราคาดังกลeาวจะต_องเปNนราคาที่มีความเปNนอิสระ (objective) สังเกตได_จากตลาด 

(observable) และไมeมีการปรับแก_ตัวเลข (unadjusted) แตeหากไมeมีราคาดังกลeาวสำหรับ

ทรัพยvสินที่เหมือนกันในตลาดที่มีการซื้อขายคลeอง (active market) ในวันที่ทำการประเมิน 

การประเมินมูลคeา จะต_องสะท_อนถึงการประมาณการมูลคeายุติธรรม (Fair Value) ที่จัดทำ

โดยบริษัท (Firm) อยeางเต็มความสามารถ ทั้งนี้ มูลคeายุติธรรม (Fair Value) จะต_อง (Must) 

รวมรายได_ค_างรับ (accrued income) ตeาง ๆ ด_วย 

Full Gross-of-Fees Return – ผลตอบแทนหลัง

หักตRนทุนการทำธุรกรรม  

ผลตอบแทนจากการลงทุนที่สะท_อนเพียงการหักต_นทุนการทำธุรกรรมเทeานั้น 

General Partner – หุRนส?วนประเภท 

ไม?จำกัดความรับผิด 

โดยทั่วไปแล_ว หมายถึง ผู_จัดการของห_างหุ_นสeวนจำกัด (Limited Partnership) ที่มีหุ_นสeวน

ประเภทจำกัดความรับผิด (Limited Partner) รeวมลงทุนด_วย โดยหุ_นสeวนประเภทไมeจำกัด

ความรับผิด (General Partner) จะได_รับคeาธรรมเนียมการจัดการลงทุน (Investment 

Management Fee) ที่อาจรวมถึงสeวนที่เปNนร_อยละของผลกำไรของห_างหุ_นสeวนจำกัด (Limited 

Partnership) (โปรดศึกษาคำวeา “Carried Interest - สeวนแบeงกำไร”) 
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GIPS Advertisement - การใชR GIPS  

เพื่อการโฆษณา 

การโฆษณาโดยบริษัทที่ปฏิบัติตามมาตรฐาน GIPS (GIPS-compliant Firm) ซึ่งได_ปฏิบัติ

ตามข_อกำหนด (Requirements) ของแนวปฏิบัติในการใช_ GIPS เพื่อการโฆษณา (GIPS 

Advertising Guidelines)  

GIPS Asset Owner Report – รายงานตาม

มาตรฐาน GIPS เกี่ยวกับเจRาของทรัพย�สิน 

การนำเสนอข_อมูลกองทุนโดยรวม (Total Fund) หรือ กลุeมประเภทการลงทุน 

(Composite) ซึ่งประกอบด_วยข_อมูลทั้งหมดตามที่กำหนด (Required) ในมาตรฐาน GIPS 

ซึ่งอาจรวมถึงข_อมูลที่แนะนำให_เป§ดเผย (Recommended) หรือข_อมูลเสริม 

(Supplemental Information) ด_วย 

GIPS Compliance Notification Form – 

แบบฟอร�มแจRงการปฏิบัติตามมาตรฐาน GIPS 

แบบฟอรvม ซึ่งกำหนด (Required) ให_ต_องกรอกข_อมูล และยื่นตeอ CFA Institute เพื่อแจ_ง

ให_ CFA Institute ทราบวeาเจ_าของทรัพยvสิน (Asset Owner) ปฏิบัติตามมาตรฐาน GIPS 

Gross-of-Fees -ก?อนหักค?าธรรมเนียม ผลตอบแทนจากการลงทุนหักด_วยต_นทุนการทำธุรกรรม (Transaction Costs) 

Illiquid Investments - การลงทุนในทรัพย�สินที่

ไม?มีสภาพคล?อง 

การลงทุนที่อาจจะขายออกได_ยากหากไมeลดราคาลง หรือไมeสามารถขายได_อยeางรวดเร็ว 

เนื่องจากไมeมีตลาด หรือไมeมีนักลงทุนที่มีความพร_อม/สนใจที่จะซื้อ 

Income Return - รายไดR รายได_จากการลงทุนที่ได_รับจากการลงทุนทั้งหมด (รวมถึงเงินสด และทรัพยvสินเทียบเทeา

เงินสด) ในชeวงเวลาที่วัดผลการดำเนินงาน หลังหักคeาใช_จeายที่เรียกชดเชยไมeได_ (non-

recoverable expenditures) ดอกเบี้ยจeายบนตราสารหนี ้(interest expense on debt) 

และภาษีอสังหาริมทรัพยv (property tax) ทั้งนี้ รายได_ (Income Return) คำนวณเปNนร_อย

ละของเงินลงทุนที่ใช_ (Capital Employed) 

Investment Management Cost - ตRนทุนการ

จัดการลงทุน  

ต_นทุนภายในทั้งหมดของทรัพยvสินทั้งในสeวนที่ถูกบริหารจากภายใน และ

ภายนอก ซึ่งนอกจากต_นทุนการบริหารพอรvตการลงทุนแล_ว ยังอาจเกี่ยวข_องกับ

คeาโสหุ_ย (overhead cost) ต_นทุน และคeาใช_จeายที่เกี่ยวข_องอื่น ๆ, รวมถึง

คeาธรรมเนียมในการประเมินมูลคeาข_อมูล, คeาบริการวิเคราะหvการลงทุน, 

คeาธรรมเนียมในการเก็บรักษาทรัพยvสิน (Custody Fees), สeวนแบeงคeาโสหุ_ย

แบบ pro rata (อยeางเชeน อาคาร และสาธารณูปโภค), การจัดสรรคeาใช_จeายของ

แผนกที่ไมeเกี่ยวข_องกับการลงทุน (อยeางเชeน ทรัพยากรมนุษยv, การสื่อสาร, และ

เทคโนโลย)ี, การวัดผลการดำเนินงาน และบริการด_านการปฏิบัติตามกฎเกณฑv  

Investment Management Fee -ค?าธรรมเนียม

การจัดการลงทุน 

คeาธรรมเนียมที่จeายให_ผู_จัดการภายนอก (External Managers) สำหรับการบริหารจัดการ

ทรัพยvสิน โดยทั่วไปแล_ว คeาธรรมเนียมการจัดการลงทุน (Investment Management 

Fees) จะอ_างอิงกับมูลคeาทรัพยvสิน (ร_อยละของมูลคeาทรัพยvสิน) อ_างอิงกับผลการ

ดำเนินงาน (โปรดศึกษาคำวeา “Performance-Based Fee - คeาธรรมเนียมที่อ_างอิงกับผล

การดำเนินงาน”) หรือเปNนการผสมกันทั้งสองวิธี ซึ่งอาจมีรูปแบบที่แตกตeางออกไป ทั้งนี้ 

คeาธรรมเนียมการจัดการลงทุน (Investment Management Fees) จะรวมถึงสeวนแบeงกำไร 

(Carried Interest) ด_วย 

Investment Multiple (TVPI) - จำนวนเท?าของ

มูลค?าการลงทุน 

มูลคeารวม (Total Value) หารด_วยเงินทุนที่ชำระเข_ามาแล_วตั้งแตeวันที่เริ่มกeอตั้ง (Since-

Inception Paid-In Capital) 

Large Cash Flow - กระแสเงินสด 

จำนวนมาก 

ระดับของกระแสเงินสดภายนอก (External Cash Flow) ที่เจ_าของทรัพยvสิน (Asset 

Owner) เห็นวeา อาจบิดเบือนผลตอบแทน หากไมeมีการประเมินมูลคeาของกองทุนโดยรวม 
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(Total Fund) และไมeมีการคำนวณผลตอบแทนสำหรับชeวงเวลายeอย (sub-period) ทั้งนี้ 

เจ_าของทรัพยvสิน (Asset Owner) จะต_อง (Must) กำหนดจำนวนเงิน โดยกำหนดเปNน

มูลคeาของกระแสเงินสด/ทรัพยvสิน หรือเปNนร_อยละของทรัพยvสินในพอรvตการลงทุน 

(Portfolio) , ทรัพยvสินในกลุeมประเภทการลงทุน (Composite) หรือทรัพยvสินของกองทุน

โดยรวม (Total Fund) โดยเจ_าของทรัพยvสิน (Asset Owner) จะต_อง (Must) พิจารณาวeา 

กระแสเงินสดจำนวนมาก (Large Cash Flow) นี้ เปNนกระแสเงินสดจากภายนอก 

(External Cash Flow) เพียงรายการเดียว หรือเปNนกระแสเงินสดจากภายนอก (External 

Cash Flow) หลายรายการในชeวงเวลาที่กำหนด 

Limited Partner - หุRนส?วนประเภท 

จำกัดความรับผิด 

นักลงทุนที่ลงทุนในห_างหุ_นสeวนจำกัด (Limited Partnership) 

Limited Partnership - หRางหุRนส?วนจำกัด โครงสร_างทางกฎหมายที่ถูกใช_อยeางแพรeหลายโดยกองทุนป§ดที่ลงทุนในทรัพยvสินนอก

ตลาด (Private Market Investment Closed-End Pooled Funds) ทั้งนี้ โดยทั่วไปแล_ว ห_าง

หุ_นสeวนจำกัด (Limited Partnership) เปNนเครื่องมือการลงทุนที่กำหนดกรอบเวลาการ

ลงทุนที่แนeนอน (Fixed Life) โดยมีหุ_นสeวนประเภทไมeจำกัดความรับผิด (General Partner) 

ทำหน_าที่บริหารห_างหุ_นสeวนจำกัด (Limited Partnership) ตามที่ระบุไว_ในข_อตกลงในการ

เปNนหุ_นสeวน (partnership agreement) 

Link - การเชื่อมต?อ วิธีการนำอัตราผลตอบแทนในชeวงเวลายeอย ๆ (sub-period returns) มาคำนวณรวม

เชื่อมตeอกันด_วยวิธีเรขาคณิต (geometrically combined) เพื่อหาผลตอบแทนของ

ชeวงเวลาหนึ่ง หรือการนำอัตราผลตอบแทนของหลายชeวงเวลามาคำนวณรวมเชื่อมตeอกัน

ด_วยวิธีเรขาคณิตเพื่อหาผลตอบแทนของระยะที่ยาวขึ้น โดยใช_สูตรการคำนวณดังตeอไปนี ้

อัตราผลตอบแทนของชeวงเวลาหนึ่ง = [(1 + R1) × (1 + R2) … (1 + Rn)] 

– 1 ทั้งนี ้R1, R2 … Rn คือ อัตราผลตอบแทนของชeวงเวลายeอย หรืออัตรา

ผลตอบแทนของหลายชeวงเวลา สำหรับชeวงเวลายeอย หรือชeวงเวลาที่ 1 ถึง 

n ตามลำดับ  

Market Value - มูลค?าตลาด ราคาที่นักลงทุนสามารถซื้อหรือขายทรัพยvสิน (investment) ณ ขณะใดขณะหนึ่ง คูณด_วย

จำนวนทรัพยvสินที่ถืออยูe บวกด_วยรายได_ค_างรับ (accrued income) 

Material Error - ขRอผิดพลาดที่มีนัยสำคัญ ข_อผิดพลาดในรายงานตามมาตรฐาน GIPS เกี่ยวกับเจ_าของทรัพยvสิน (Asset Owner) ซึ่ง

จะต_อง (Must) มีการแก_ไข และเป§ดเผยในรายงานตามมาตรฐาน GIPS เกี่ยวกับเกี่ยวกับ

เจ_าของทรัพยvสิน (Asset Owner) ฉบับแก_ไข  

Money-Weighted Return (MWR) - 

ผลตอบแทนถ?วงน้ำหนักตามมูลค?า 

ผลตอบแทนในชeวงเวลาหนึ่งซึ่งสะท_อนถึงการเปลี่ยนแปลงของมูลคeา โดยคำนึงถึง

ผลกระทบจาก ระยะเวลาการลงทุนและขนาดของกระแสเงินสดภายนอก (External Cash 

Flows) 

Must – ตRองปฏิบัต ิ ข_อกำหนด ภาระหน_าที่ หรือการกระทำ ที่บังคับวeาต_องทำ หรือถูกกำหนด (Required) ให_

ต_องปฏิบตัิตาม (โปรดศึกษาคำวeา “Require/Requirement - กำหนด/ข_อกำหนด”) 

Must Not – ตRองไม?ปฏิบัติ  ภาระหน_าที ่หรือการกระทำ ที่ถูกห_ามมิให_ปฏิบัต ิ
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Net-of-external-costs-only - หลังหักตRนทุน

ภายนอกเท?านั้น 

ผลตอบแทนกeอนหักคeาธรรมเนียม (Gross-of-Fees Return) หักคeาธรรมเนียมการจัดการ

ลงทุน (Investment Management Fee) โดยบุคคลภายนอกของบัญชีแยก (Segregated 

Accounts) 

Net-of-Fees - หลังหักค?าธรรมเนียม ผลตอบแทนที่สะท_อนการหักต_นทุนการทำธุรกรรม (Transaction Costs), คeาธรรมเนียม 

และคeาใช_จeายทั้งหมดของกองทุน (Pooled Fund) ที่บริหารโดยบุคคลภายนอก,

คeาธรรมเนียมการจัดการลงทุน (Investment Management Fees) ของบัญชีแยก 

(Segregated Accounts) ที่บริหารโดยบุคคลภายนอก และต_นทุนการจัดการลงทุน 

(Investment Management Cost) 

Oversight Body – หน?วยงานที่ดูแลทรัพย�สิน ผู_ที่มีหน_าที่รับผิดชอบโดยตรงในการดูแลทรัพยvสินของกองทุนโดยรวม (Total Fund) และ

ทรัพยvสินรวมของเจ_าของทรัพยvสิน (Total Asset Owner Assets) 

Paid-In Capital - เงินทุนที่ชำระเขRามาแลRว เงินทุนที่ไหลเข_ามาที่ผู_จัดการภายนอก (External Manager) หรือ กองทุน (Pooled Fund) 

ที่บริหารโดยบุคคลภายนอก  

Performance-Based Fee - ค?าธรรมเนียมที่

อRางอิงกับผลการดำเนินงาน 

คeาธรรมเนียมการจัดการลงทุน (Investment Management Fee) ซึ่งโดยทั่วไปแล_ว จะ

อ_างอิงกบัผลการดำเนินงานของพอรvตการลงทุน (Portfolio’s performance) โดยคิดเปNน

คeาคงที ่(absolute basis) หรือคeาผันแปร (relative) โดยเปรียบเทียบกับตัวชี้วัด 

(Benchmark) หรือจุดอ_างอิงอื่น  

Performance Examination -  

การตรวจสอบผลการดำเนินงาน 

กระบวนการที่ผู_ตรวจสอบภายนอก (independent verifier) ทำการตรวจสอบกลุeม

ประเภทการลงทุน (Composite) หรือกองทุนโดยรวม (Total Fund) ตามกระบวนการ

ตรวจสอบผลการดำเนินงาน (Performance Examination) ที่กำหนด (Required) ตาม

มาตรฐาน GIPS 

Performance Examination Report - รายงาน

การตรวจสอบผลการดำเนินงาน 

รายงานที่จัดทำโดยผู_ตรวจสอบอิสระ (independent verifier) หลังจากที่ได_ทำการ

ตรวจสอบผลการดำเนินงาน (Performance Examination) เรียบร_อยแล_ว 

Performance-Related Information -ขRอมูลที่

เกี่ยวขRองกับผลการดำเนินงาน 

ได_แกe: 

• ข_อมูลที่แสดงอยูeในรูปของผลตอบแทนจากการลงทุน และความเสี่ยง 

• ข_อมูลอื่น ๆ และข_อมูลที่นำมาใช_ในการวัดผลการดำเนินงาน (input data) ที่เกี่ยวข_อง

โดยตรงกับการคำนวณผลตอบแทนจากการลงทุน และความเสี่ยง (เชeน ทรัพยvสินที่

ถือครองในพอรvตการลงทุน (Portfolio holdings)) รวมถึงข_อมูลที่คำนวณมาจาก

ผลตอบแทนจากการลงทุนและความเสี่ยง (เชeน การวิเคราะหvองคvประกอบของผลการ

ดำเนินงาน (performance attribution) ที่มาของผลการดำเนินงาน (performance 

contribution) เปNนต_น) 

Periodicity - ความถี่ของขRอมูล ชeวงระยะเวลาที่มีการวัดคeาตัวแปร (เชeน ตัวแปรที่มีการวัดคeาโดยมีความถี่ของข_อมูล 

(Periodicity) เปNนรายเดือน จะต_องมีข_อมูล (observations) เปNนรายเดือน) 

PIC Multiple – จำนวนเท?าของเงินทุนที ่

ชำระแลRว 

เงินทุนที่ชำระเข_ามาแล_วตั้งแตeวันที่เริ่มกeอตั้ง (Since-Inception Paid-In Capital) หารด_วย

มูลคeาเงินลงทุนที่ผูกพันตามข_อตกลงสะสม (cumulative Committed Capital)  

Pooled Fund - กองทุน กองทุนซึ่งอาจมีนักลงทุนมากกวeาหนึ่งรายถือสิทธิความเปNนเจ_าของ (ownership interests) 
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Portfolio - พอร�ตการลงทุน บัญชีที่เปNนตัวแทนของกลยุทธv หรือองคvประกอบของกองทุนโดยรวม (Total Fund) ของ

เจ_าของทรัพยvสิน (Asset Owner) ซึ่งรวมทรัพยvสินที่บริหารโดยผู_จัดการภายนอก 

(External Manager) ที่เจ_าของทรัพยvสิน (Asset Owner) มีอำนาจในการคัดเลือกผู_จัดการ

ภายนอก (External Manager) ดังกลeาวด_วย 

Portfolio-Weighted Custom Benchmark - 

ตัวชี้วัดที่สรRางขึ้นจากพอร�ตการลงทุนถ?วง

น้ำหนัก 

ตัวชี้วัด (Benchmark) ที่ถูกสร_างขึ้นมาโดยใช_ตัวชี้วัด (Benchmark) หลาย ๆ ตัวของแตeละ

พอรvตการลงทุน (Portfolio) ในกลุeมประเภทการลงทุน (Composite) 

Private Equity - การลงทุนประเภทเงินร?วม

ลงทุน 

กลยุทธvการลงทุนที่รวมถึงแตeไมeจำกัดเพียงธุรกิจเงินรeวมลงทุน (venture capital) การเข_า

ซื้อกิจการโดยใช_เงินกู_เปNนแหลeงเงินทุน (leveraged buyouts) การรวมกลุeมกิจการ 

(consolidations) การลงทุนในรูปแบบกึ่งหนี้กึ่งทุน (mezzanine) และในตราสารหนีท้ี่ผิด

นัดชำระหนี ้(distressed debt) รวมถึงการลงทุนแบบผสม (hybrid) ในรูปแบบตeาง ๆ เชeน 

การให_เชeาซื้อแกeกิจการ (venture leasing) และการให_สินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้การค_าจาก

กิจการ (venture factoring) 

Private Market Investments - การลงทุนใน

ทรัพย�สินนอกตลาด 

ได_แกe ทรัพยvสินที่จับต_องได_ (real assets) (เชeน อสังหาริมทรัพยv (Real Estate) และ

โครงสร_างพื้นฐาน เปNนต_น) การลงทุนประเภทเงินรeวมลงทุน (Private Equity) และการ

ลงทุนอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน ซึ่งไมeมีสภาพคลeอง ไมeได_เป§ดให_ซื้อขายเปลี่ยนมือได_เปNน

การทั่วไป และไมeมีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพยv 

Public Market Equivalent (PME) - ขRอมูล

เทียบเคียงจากตลาดที่เป�ดเผยต?อสาธารณะ 

ผลการดำเนินงานของดัชนีตลาดที่เป§ดตeอสาธารณะ (public market index) ที่แสดงอยูeใน

รูปของผลตอบแทนถeวงน้ำหนักตามมูลคeา (Money-Weighted Return (MWR)) โดยใช_

กระแสเงินสด (cash flows) และกรอบเวลา (timing) เดียวกันกับที่กลุeมประเภทการลงทุน 

(Composite) หรือกองทุนโดยรวม (Total Fund) ใช_ในชeวงเวลาเดียวกัน ทั้งนี้ PME 

สามารถใช_เปNนตัวชี้วัด (Benchmark) โดยการเปรียบเทียบผลตอบแทนถeวงน้ำหนักตาม

มูลคeา (Money-Weighted Return (MWR)) ของกลุeมประเภทการลงทุน (Composite) หรือ

กองทุนโดยรวม (Total Fund) กับ PME ของดัชนีตลาดได_ 

Real Estate - อสังหาริมทรัพย� อสังหาริมทรัพยv ได_แกe ทรัพยvสินดังตeอไปนี้ที่มีสeวนเปNนเจ_าของทั้งหมด (wholly owned) 

หรือบางสeวน (partially owned): 

• การลงทุนในที่ดิน ซึ่งรวมถึงผลผลิตที่ได_จากที่ดินด_วย (เชeน ไม_ หรือ ผลิตผลจากการ

เพาะปลูก) 

• อาคารที่อยูeระหวeางการกeอสร_าง อาคารที่สร_างเสร็จแล_ว และโครงสร_างอื่น ๆ หรือการ

พัฒนาพื้นที ่

• ตราสารหนี้ที่คล_ายทุน (Equity-oriented debt) (เชeน สินเชื่อที่จeายผลตอบแทนจาก

อสังหาริมทรัพยvที่เปNนหลักประกัน (participating mortgage loans)) 

• การลงทุนแบบเฉพาะเจาะจงในอสังหาริมทรัพยv โดยผลตอบแทนบางสeวนที่จeายให_นัก

ลงทุน ณ ขณะที่ลงทุน อ_างอิงกับผลการดำเนินงานของอสังหาริมทรัพยv (Real Estate) 

ที่ใช_อ_างอิง 
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Realization Multiple (DPI) - จำนวน 

เท?าของส?วนแบ?งกำไรที่รับรูRไปแลRว  

สeวนแบeงตั้งแตeเริ่มกeอตั้ง (Since-Inception Distributions) หารด_วยเงินทุนที่ชำระเข_า

มาแล_วตั้งแตeเริ่มกeอตั้ง (Since-Inception Paid-In Capital)  

 

Recommend/ Recommendation - แนะนำ/ 

คำแนะนำ 

ข_อกำหนด ภาระหน_าที ่หรือการกระทำ ที่ควรทำตาม หรือควรปฏิบัต ิทั้งนี้ คำแนะนำ 

(Recommendation) ถือเปNนแนวปฏิบัติที่ด ี(best practice) แตeไมeได_เปNนข_อกำหนด 

(Requirement) (โปรดศึกษาคำวeา “Should - ควร”) 

Require/ Requirement - กำหนด/ขRอกำหนด ข_อกำหนด งาน หรือการกระทำ ที่ต_อง (Must) ทำตาม หรือต_อง (Must) ปฏิบัต ิ

Residual Value - มูลค?าคงเหลือ สeวนทุนคงเหลือ (remaining equity) ในกองทุน ของหุ_นสeวนประเภทจำกัดความรับผิด 

(Limited Partners) หรือนักลงทุน ณ สิ้นงวด ตามรายงานผลการดำเนินงาน 

RVPI (Unrealized Multiple) - จำนวนเท?าของ

ส?วนแบ?งกำไรที่ยังไม?รับรูR 

มูลคeาคงเหลือ (Residual Value) หารด_วยเงินทุนที่ชำระเข_ามาแล_วตั้งแตeเริ่มกeอตั้ง (Since-

Inception Paid-In Capital) 

Segregated Account -บัญชีแยก พอรvตการลงทุน (Portfolio) ที่บริหารโดยผู_จัดการภายนอก (External Manager)  

Should - ควร ข_อกำหนด ภาระหน_าที ่หรือการกระทำ ที่แนะนำ (Recommended) ให_ทำตาม หรือ

ปฏิบัติ โดยถือเปNนแนวปฏิบัติที่ดี (best practice) แตeไมeได_เปNนข_อกำหนด (Required)  

Should not - ไม?ควร งาน หรือการกระทำ ที่เปNนคำแนะนำ (Recommendation) ให_ไมeทำตาม หรือไมeปฏิบัติ 

และการไมeปฏิบัติถือเปNนแนวปฏิบัติที่ดี (best practice) 

Side Pocket – บัญชีแยกส?วนการลงทุน บัญชีประเภทหนึ่งที่สeวนใหญeใช_กับกองทุนที่ลงทุนในทรัพยvสินทางเลือก (alternative 

investment Pooled Fund) เพื่อแยกการลงทุนในทรัพยvสินที่ไมeมีสภาพคลeอง (Illiquid 

Investment) หรือทรัพยvสนิที่ประสบป¡ญหา (distressed asset) ออกจากการลงทุนอื่น ๆ 

ที่มีสภาพคลeองมากกวeา หรือแยกการลงทุนที่ถือไว_เพื่อวัตถุประสงคvพิเศษออกจากการ

ลงทุนอื่น ๆ ซึ่งโดยปกติแล_ว นักลงทุนรายใหมeทีล่งทุนในกองทุน (Pooled Fund) หลังจาก

ที่มีการตั้งบัญชีแยกสeวนการลงทุนแล_ว จะไมeสามารถลงทุนในบัญชีแยกสeวนการลงทุนได_ 

Since-Inception - ตั้งแต?เริ่มก?อตั้ง สำหรับกลุeมประเภทการลงทุน (Composites) ให_นับจากวันที่เริ่มกeอตั้งกลุeมประเภทการ

ลงทุน (Composite-Inception Date) และสำหรับกองทุนโดยรวม (Total Fund) ให_นับ

จากวันที่เริ่มจัดตั้งกองทุน (Total Fund Inception Date) 

Standard Deviation - ส?วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวัดคeาความผันแปรของผลตอบแทน ซึ่งในกรณีของการวัดการกระจายของ

ผลตอบแทนภายใน (Internal Dispersion) สeวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

นี้ เปNนการวัดคeาการกระจายของผลตอบแทนของแตeละพอรvตการลงทุน (Portfolio’s 

returns) ภายในกลุeมประเภทการลงทุน (Composite) และสำหรับกรณีของการวัดคeา

ความเสี่ยงในอดีต สeวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) จะเปNนการวัดคeาความ

ผันแปรของผลตอบแทนของกองทุนโดยรวม (Total Fund) กลุeมประเภทการลงทุน 

(Composite) หรือตัวชี้วัด (Benchmark) ในชeวงเวลาหนึ่ง หรือที่เรียกวeา “สeวนเบี่ยงเบน

มาตรฐานภายนอก (external Standard Deviation)” 

Supplemental Information - ขRอมูลเสริม ข_อมูลใด ๆ ที่เกี่ยวข_องกับผลการดำเนินงาน (Performance-Related Information) ซึ่ง

เปNนสeวนหนึ่งของรายงานตามมาตรฐาน GIPS เกี่ยวกับเจ_าของทรัพยvสิน (GIPS Asset 
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Owner Report) ที่ชeวยเสริมหรือสนับสนุนข_อกำหนด (Requirements) และ/หรือ

คำแนะนำ (Recommendations) ตามมาตรฐาน GIPS  

Theoretical Performance - ผลการ

ดำเนินงานทางทฤษฎ ี

ผลการดำเนินงานที่ไมeได_คำนวณมาจากพอรvตการลงทุน (Portfolio), กลุeมประเภทการ

ลงทุน (Composite) หรอื กองทุนโดยรวม (Total Fund) ที่ลงทุนในทรัพยvสินจริงตามกล

ยุทธvที่นำเสนอ ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานทางทฤษฎี (Theoretical Performance) ได_แกe ผล

การดำเนินงานตามแบบจำลอง (model) แบบทดสอบย_อนหลัง (backtested) สมมติฐาน 

(hypothetical) การจำลองข_อมูล (simulated) ข_อมูลบeงชี้ (indicative) ข_อมูล Ex Ante 

และการคาดการณvไปข_างหน_า (forward-looking) 

Time-Weighted Return (TWR) - ผลตอบแทน

ถ?วงน้ำหนักตามระยะเวลา 

วิธีการคำนวณผลตอบแทนแบบเปNนชeวงเวลา (period-by-period returns) ซึ่งสะท_อนการ

เปลี่ยนแปลงของมูลคeา โดยกำจัดผลกระทบของกระแสเงินสดภายนอก (External Cash 

Flow) ออกไป 

Total Asset Owner Assets – ทรัพย�สินรวม

ของเจRาของทรัพย�สิน 

ทรัพยvสินที่เจ_าของทรัพยvสิน (Asset Owner) มีหน_าที่รับผิดชอบในการจัดการลงทุน ทั้ง

ทรัพยvสิน ประเภทที่มีอำนาจบริหารจัดการ (discretionary assets) และไมeมีอำนาจ

บริหารจัดการ (non-discretionary assets) ทั้งนี้ ทรัพยvสินรวมของเจ_าของทรัพยvสิน 

(Total Asset Owner Assets) รวมถึงทรัพยvสินที่มอบหมายให_ที่ผู_จัดการภายนอก 

(External Manager) ทำหน_าที่บริหารจัดการ ซึ่งเจ_าของทรัพยvสิน (Asset Owner) มี

อำนาจในการคัดเลือกผู_จัดกาภายนอก (External Manager) ดังกลeาว 

Total Fund - กองทุนโดยรวม กลุeมทรัพยvสินที่บริหารโดยเจ_าของทรัพยvสิน (Asset Owner) ตามกรอบการลงทุน 

(investment mandate) ที่เฉพาะเจาะจง ซึ่งมักจะประกอบขึ้นด_วยทรัพยvสินหลาย

ประเภท กองทุนโดยรวม (Total Fund) มักจะประกอบด_วยพอรvตการลงทุน (Portfolio) 

อ_างอิง ซึ่งแตeละพอรvตการลงทุนจะเปNนตัวแทนของกลยุทธvใดกลยุทธvหนึ่งเพื่อให_บรรลุตาม

กรอบการลงทุนของเจ_าของทรัพยvสิน (Asset Owner) 

Total Fund Description  

– คำอธิบายกองทุนโดยรวม 

ข_อมูลทั่วไปเกี่ยวกับกรอบการลงทุน วัตถุประสงคv หรือ กลยุทธv ของกองทุนโดยรวม 

(Total Fund) นeาจะมีข_อมูลดังตeอไปนี้  

• การจัดสรรเงินลงทุนในทรัพยvสินประเภทตeาง ๆ ของกองทุนโดยรวม (Total 

Fund’s asset allocation) ในงวดป�ลeาสุด 

• วัตถุประสงคvการลงทุนของกองทุนโดยรวม (Total Fund' investment 

objective) 

• ความเสี่ยงที่สำคัญของกองทุนโดยรวม (Total Fund’ material risks)  

• อัตราผลตอบแทนแบบ actuarial หรือ คำอธิบายนโยบายคeาใช_จeาย 

• คำอธิบายประเภททรัพยvสิน และ/หรือ การจัดกลุeมทรัพยvสินแบบอื่น ๆ ภายใน

กองทุนโดยรวม (Total Fund) อยeางเชeน สeวนประกอบของประเภททรัพยvสิน, กล

ยุทธvที่ใช_, รูปแบบของการการบริหาร (อยeางเชeน active, passive, ภายใน, 

ภายนอก), และสถานะที่เกี่ยวข_อง 



	

 52 

• มีการใช_การขยายฐานเงินลงทุน (leverage) การใช_ตราสารอนุพันธv (derivatives) 

และการมีสถานะขาย (short position) อยeางไร ในกรณีที่เครื่องมือดังกลeาวเปNน

สeวนสำคัญของกลยุทธvการลงทุน 

• การลงทุนในทรัพยvสินที่ไมeมีสภาพคลeอง (Illiquid Investments) เปNนสeวนสำคัญ

ของกลยุทธvการลงทุนหรือไมe 

 

Total Fund Inception date – วันที่เริ่มจัดตั้ง

กองทุนโดยรวม 

วันที่กองทุนโดยรวม (Total Fund) เริ่มมีข_อมูลผลการดำเนินงาน 

 

Total Fund Termination Date - วันที่ยกเลิก

กองทุนโดยรวม 

วันที่ข_อมูลผลการดำเนินงานของกองทุนโดยรวม (Total Fund) สิ้นสุดลง 

 

Total Return - ผลตอบแทนรวม อัตราผลตอบแทนซึ่งรวมผลกำไรขาดทุนทั้งที่รับรู_แล_ว (realized) และยังไมeได_รับรู_ 

(unrealized) บวกด_วยรายได_ (income) ในชeวงที่มีการวัดผล 

Total Value - มูลค?ารวม มูลคeาคงเหลือ (Residual Value) บวกด_วยสeวนแบeง (Distributions) ที่ได_รับ 

Trade Date Accounting – การบันทึกบัญชีใน

วันที่เกิดรายการ 

การบันทึกทรัพยvสินหรือหนี้สินในวันที่เกิดรายการ แทนที่จะใช_วันที่มีการสeงมอบ ทั้งนี้ 

การบันทึกทรัพยvสิน หรือหนี้สิน ภายในสามวันทำการนับจากวันที่ทำธุรกรรม (วันที่ทำการ

ซื้อขาย, T + 1, T + 2 หรือ T + 3) ถือวeา เปNนไปตามข_อกำหนดเรื่องการบันทึกบัญชีใน

วันที่เกิดรายการ (Trade Date Accounting Requirement) ตามมาตรฐาน GIPS  

 

Transaction Costs - ตRนทุนการทำธุรกรรม ต_นทุนในการซื้อ หรือขายเงินลงทุน (investment) ซึ่งโดยสeวนใหญeแล_ว ต_นทุนดังกลeาว อยูe

ในรูปของคeานายหน_าซื้อขายหลักทรัพยv (brokerage commissions) คeาธรรมเนียมของ

ตลาด (exchange fees) และ/หรือภาษี และ/หรือสeวนตeางระหวeางคำเสนอซื้อ-เสนอขาย 

จากนายหน_าทั้งภายในหรือภายนอก ทั้งนี้ คeาธรรมเนียมการเก็บรักษาทรัพยvสินที่คิดเปNน

รายธุรกรรมควร (Should) จัดเปNนคeาธรรมเนียมการเก็บรักษาทรัพยvสิน (Custody Fees) 

ไมeใชeต_นทุนในการทำธุรกรรม (Transaction Costs) โดยในกรณีอสังหาริมทรัพยv (Real 

Estate) การลงทุนประเภทเงินรeวมลงทุน (Private Equity) และการลงทุนในทรัพยvสินนอก

ตลาดอื่น ๆ (Private Market Investment) นั้น ต_นทุนในการทำธุรกรรม (Transaction 

Costs) จะรวมถึงคeาธรรมเนียมด_านกฎหมาย ด_านการเงิน ที่ปรึกษา และวาณิชธนกิจ ที่

เกี่ยวข_องกับการซื้อ ขาย การปรับโครงสร_าง (restructuring) และ/หรือการเพิ่มทุน แตeจะ

ไมeรวมถึงต_นทุนของธุรกรรมทีไ่มeได_เกิดขึ้น (dead deal costs) 

TVPI (Investment Multiple) - จำนวนเท?าของ

มูลค?าเงินลงทุน 

มูลคeารวม (Total Value) หารด_วยเงินทุนที่ชำระเข_ามาแล_วตั้งแตeเริ่มกeอตั้ง (Since-

Inception Paid-In Capital) 

Unrealized Multiple (RVPI) - จำนวนเท?าของ

มูลค?าที่ยังไม?รับรูR 

มูลคeาคงเหลือ (Residual Value) หารด_วยเงินทุนที่ชำระเข_ามาแล_วตั้งแตeเริ่มกeอตั้ง (Since-

Inception Paid-In Capital) 

Verification – การยืนยันความถูกตRอง กระบวนการที่ผู_ตรวจสอบอิสระ (independent verifier) ทำการตรวจสอบเจ_าของ

ทรัพยvสิน (Asset Owner) แบบครอบคลุมเจ_าของทรัพยvสิน (Asset Owner) ตาม

กระบวนการยืนยันความถูกต_อง (Verification)ที่กำหนด (Required) ในมาตรฐาน GIPS  
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Verification Report – รายงานการยืนยันความ

ถูกตRอง 

รายงานที่จัดทำโดยผู_ตรวจสอบอิสระ หลังจากที่ได_ทำการยืนยันความถูกต_อง 

(Verification) แล_ว  

Wrap Fee – ค?าธรรมเนียมแบบ wrap 

 

คeาธรรมเนียมรวม (Bundle Fee) ประเภทหนึ่งที่ใช_สำหรับผลิตภัณฑvการลงทุนแบบ

เฉพาะเจาะจง โดย Wrap Fee จะเรียกเก็บโดยผู_ให_บริการด_านการลงทุน (Wrap-Fee 

sponsor) ซึ่งโดยทั่วไปแล_ว จะประกอบด_วยต_นทุนการทำธุรกรรม (Transaction Cost)  

ที่เกี่ยวข_องซึ่งไมeอาจระบุแยกออกมาเปNนแตeละรายการได_ โดย Wrap Fee อาจเปNน

คeาธรรมเนียมแบบรวม (all-inclusive) ที่อ_างอิงกับทรัพยvสนิ (asset-based)  

ก็ได_ และอาจรวมคeาธรรมเนียมการจัดการลงทุน (Investment Management Fees) 

ต_นทุนการทำธุรกรรม (Transaction Costs) คeาธรรมเนียมการเก็บรักษาทรัพยvสิน 

(Custody Fees) และ/หรือคeาธรรมเนียมการดำเนินการ (Administrative Fees) ทั้งนี้ 

พอรvตการลงทุนทีม่ีการเก็บคeาธรรมเนียมแบบ Wrap Fee (Wrap Fee Portfolio) ใน

บางครั้งจะถูกเรียกวeา “บัญชีแบบที่มีการบริหารจัดการแยกตeางหาก (separately 

managed account (SMA))” หรือ “บัญชีที่มีการบริหารจัดการ (managed account)” 
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ภาคผนวก A: ตัวอยeางรายงานกองทุนโดยรวมตาม

มาตรฐาน GIPS เก่ียวกับเจ:าของทรัพย{สิน (Total 

Fund GIPS Asset Owner Reports) 
 

ตัวอยxางที ่1 กองทุนโดยรวมที่รายงานผลตอบแทนถxวงน้ำหนักตามระยะเวลา (TOTAL 

FUND WITH TIME-WEIGHTED RETURNS) 
Genius University Endowment 

Total Fund 

1 มกราคม 2020 ถึง 31 ธันวาคม 2020 

 3-Year Annualized 
Standard Deviation 

   

As of 31 December 

 Total Fund 

Gross 

Return 

Total 

Fund Net 

Return 

Blended 

Benchmark 

Return 

Total 

Fund Blended 

(Net) Benchmark 

  

 

Number of 

Externally Total Fund Assets 

Managed (Equals Total Asset 

Assets  Owner Assets) 

Year (%) (%) (%) (%) (%)  Portfolios (%) ($ M) 

2020 2.53 2.48 2.99 n/a n/a  15 100 155.4 

 

1. Genius University Endowment (GUE) ได_ปฏิบัติตามมาตรฐานสากลในการวัดผลการดำเนินงานของการลงทุน (GIPS®) รวมถึง

ได_จัดทำ และนำเสนอรายงานฉบับนี้โดยปฏิบัติตามมาตรฐาน GIPS ทั้งนี ้GUE ยังไมeได_ผeานการตรวจสอบเพื่อยืนยันความถูกต_องโดย

ผู_ตรวจสอบอิสระ  

2. เพื่อให_เปNนไปตามมาตรฐาน GIPS เจ_าของทรัพยvสินถูกให_คำจำกัดความเปNน Genius University Endowment ซึ่งกeอตั้งขึ้นในป� 

1972 โดย Genius University Investment Committee ของ Genius Corporation และเปNนผู_จัดการทรัพยvสินของ GUE โดย

กองทุนโดยรวมถูกสร_าง และจัดตั้งขึ้นมาในป� 1972 ทั้งนี้ GUE ได_ปฏิบัติตามมาตรฐาน GIPS มาตั้งแตeวันที่ 1 มกราคม 2020 

3. กองทุนโดยรวมครอบคลุมถึงทรัพยvสินทุกประเภทที ่GUE มีดุลพินิจ (discretionary assets) ในการบริหารจัดการ เพื่อผลประโยชนv

ของเงินบริจาคของ Genius University ทั้งนี้ กองทุนโดยรวมใช_ผู_จัดการภายนอกมาตั้งแตeเดือนกุมภาพันธv 2002 โดยทรัพยvสินของ

กองทุนโดยรวมเทeากับทรพัยvสินของ GUE 

4. ตัวชี้วัดแบบผสมของกองทุนโดยรวมถูกคำนวณเปNนประจำทุกเดือนโดยใช_ตัวชี้วัดผสมตามน้ำหนักเชิงกลยุทธvของทรัพยvสินแตeละ

ประเภทของกองทุนโดยรวม ทรัพยvสินแตeละประเภทจะใช_ตัวชี้วัดผลตอบแทนรวมหนึ่งตัวชี้วัด ตัวชี้วัดตามน้ำหนักเชิงกลยุทธvที่แสดง

ในตารางด_านลeางนี้เปNนข_อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2020 ทั้งนี้ สามารถแสดงน้ำหนักเชิงกลยุทธv และน้ำหนักของทรัพยvสินประเภท

ตeาง ๆ ในรอบระยะเวลากeอนหน_าได_เมื่อร_องขอ 
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ประเภททรัพย�สิน คำอธิบาย ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดตามสัดส?วน

ของกลยุทธ�การลงทุน 

31 ธันวาคม 2020 

(%) 

สัดส?วนของประเภท

ทรัพย�สิน 

31 ธันวาคม 2020 

(%) 

การลงทุนแบบ 

Absolute Return 

ในระยะยาวคาดวeาการลงทุนแบบ 

Absolute Return จะสร_าง

ผลตอบแทนหลังหักเงินเฟ อใน

ระดับที่สูงโดยอาศัยโอกาสแสวง

ประโยชนvจากการขาด

ประสิทธิภาพของตลาด พอรvต

การลงทุนกลุeมนี้จะเข_าไปลงทุนใน

ทรัพยvสินสองประเภทใหญe ๆ 

ได_แกe กลยุทธvที่ถูกขับเคลื่อนด_วย

เหตุการณv (event-driven 

strategies) และกลยุทธvที่ถูก

ขับเคลื่อนด_วยมูลคeา (value-

driven strategies) โดยกลยุทธvที่

ถูกขับเคลื่อนด_วยเหตุการณvจะ

ขึ้นกบัเหตุการณvที่เฉพาะเจาะจง

มาก ๆ ของบริษัท อยeางเชeน การ

ควบรวม การแยกธุรกิจออกไปตั้ง

บริษัทใหมe หรือ การปรับ

โครงสร_างตามกระบวนการ

ล_มละลาย เพื่อให_บรรลุราคา

เป าหมาย สeวนกลยุทธvที่ถูก

ขับเคลื่อนด_วยมูลคeาจะอาศัยการ

สร_างสถานะซื้อหรือสถานะขาย 

ทรัพยvสินหรือหลักทรัพยvที่มีราคา

ผิดไปจากมูลคeาพื้นฐานทาง

เศรษฐกิจ ทั้งนี้ มีการใช_ตราสาร

อนุพันธvในการดำเนินกลยุทธvการ

ลงทุนแบบ Absolute Return 

ด_วย 

Juniper 9- 

to 12-

Month 

Treasury 

Index 

23 17 
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ประเภททรัพย�สิน คำอธิบาย ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดตามสัดส?วน

ของกลยุทธ�การลงทุน 

31 ธันวาคม 2020 

(%) 

สัดส?วนของประเภท

ทรัพย�สิน 

31 ธันวาคม 2020 

(%) 

หุRนในประเทศ  

 

ทรัพยvสินประเภทนี้ครอบคลุมกล

ยุทธvการบริหารจัดการแบบเชิงรุก 

โดยมุeงสร_างผลตอบแทนหลังหัก

คeาธรรมเนียมที่สูงกวeาดัชนีตลาด

เพียงเล็กน_อยในทุกๆป� ทั้งนี้ 

เนื่องจากทักษะการเลือกหุ_นที่

เหนือกวeาทำให_มีโอกาสสร_าง

ผลตอบแทนที่นeาสนใจได_อยeาง

มั่นคงและสม่ำเสมอ ดังนั้น GUE 

จึงชอบผู_จัดการที่มีความสามารถ

โดดเดeนในแงeของการวิเคราะหv

ป¡จจัยพื้นฐานเพื่อการเลือกหุ_น

แบบลeางขึ้นบน (bottom-up) 

และผู_จัดการที่มองหาหลักทรัพยv

ที่อยูeนอกสายตา  

Desmond 

Total Stock 

Index 

20 4 

ตราสารหนี ้ GUE ใช_กลยุทธvมุeงหวังให_ได_รับ

ผลตอบแทนตามดัชนีในการ

บริหารพอรvตการลงทุนตราสาร

หนี้ โดย GUE ชอบพันธบัตร

รัฐบาลระยะสั้น และไมeลงทุนใน

กลยุทธvการจับจังหวะตลาด 

(market-timing strategies) 

หรือ ความเสี่ยงด_านเครดิต 

(credit risk) 

Juniper 1- 

to 3-Year 

Treasury 

Index 

9 5 

หุRนต?างประเทศ GUE เน_นการบริหารแบบเชิงรุก 

ทีอ่อกแบบมาเพื่อหาโอกาสการ

ลงทุนที่นeาสนใจ และอาศัยโอกาส

แสวงประโยชนvจากการขาด

ประสิทธิภาพของตลาด ทั้งนี้ 

GUE จ_างผู_จัดการที่มี

ความสามารถสูงในด_านของการ

วิเคราะหvป¡จจัยพื้นฐาน โดยใน

Smith All 

Country 

World 

Index ex 

US 

22 11 
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ประเภททรัพย�สิน คำอธิบาย ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดตามสัดส?วน

ของกลยุทธ�การลงทุน 

31 ธันวาคม 2020 

(%) 

สัดส?วนของประเภท

ทรัพย�สิน 

31 ธันวาคม 2020 

(%) 

การจัดสรรเงินทุนให_ผู_จัดการแตe

ละรายจะพิจารณาสัดสeวนการ

ลงทุนในแตeละประเทศของพอรvต

การลงทุนหุ_นตeางประเทศ ระดับ

ความเชื่อมั่นในตัวผู_จัดการแตeละ

รายของ GUE และสัดสeวนที่

เหมาะสมของกลยุทธvการลงทุน

หนึ่ง ๆ นอกจากนี้ GUE ยัง

พยายามจ_างผู_จัดการที่เชี่ยวชาญ

ในการหาโอกาสจากราคาหุ_นที่

ราคาหุ_นต่ำกวeาป¡จจัยพื้นฐานใน

ประเทศ กลุeมธุรกิจ และสไตลvตeาง 

ๆ โดยจัดสรรเงินทุนให_กับโอกาส

การลงทุนที่ดูนeาสนใจมากที่สุด 

ทรัพยากรธรรมชาต ิ GUE ลงทุนในหุ_นของกิจการด_าน

ทรัพยากรธรรมชาติ — น้ำมัน

และก¼าซ ป�าไม_ โลหะ และเหมือง

แรe ซึ่งการลงทุนเหลeานี้มีลักษณะ

ที่เหมือนกัน ได_แกe การป องกันผล

จากภาวะเงินเฟ อที่ไมeคาดคิดของ

โลก มีกระแสเงินสดที่สูง และมี

แนวโน_มชัดเจน และโอกาสที่จะ

แสวงประโยชนvจากการขาด

ประสิทธภิาพของตลาด  

Jackson 

Associates 

Natural 

Resources 

8 8 

การลงทุนประเภทเงิน

ร?วมลงทุน (Private 

Equity)  

การลงทุนประเภทเงินรeวมลงทุน

เสนอผลตอบแทนระยะยาวที่ปรับ

ตามความเสี่ยง ซึ่งเกิดจากการที่

ผู_จัดการลงทุนพยายามสร_าง

มูลคeาเพิ่มด_วยการอาศัยโอกาส

แสวงประโยชนvจากความขาด

ประสิทธิภาพของตลาด พอรvต

การลงทุนประเภทเงินรeวมลงทุน

Jackson 

Associates 

Private 

Equity 

10 33 
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ประเภททรัพย�สิน คำอธิบาย ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดตามสัดส?วน

ของกลยุทธ�การลงทุน 

31 ธันวาคม 2020 

(%) 

สัดส?วนของประเภท

ทรัพย�สิน 

31 ธันวาคม 2020 

(%) 

ของ GUE ครอบคลุมการลงทุนใน

นิติบุคคลรeวมลงทุน การลงทุนใน

ทรัพยvสินที่ประสบป¡ญหา และ 

ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ทั้งนี้ กลยุทธv

การลงทุนประเภทเงินรeวมลงทุน

เน_นการผนึกพันธมิตรกับบริษัทที่

มุeงสร_างมูลคeาเพิ่มให_กบัการลงทุน 

โดยบริษัทดังกลeาวจะทำงานอยeาง

ใกล_ชิดกับบริษัทที่เข_าไปลงทุน

เพื่อสร_างกิจการที่มีมูลคeาเพิ่มขึ้น

ในเชิงป¡จจัยพื้นฐาน โดยอาศัย

วิศวกรรมทางการเงินเปNนป¡จจัย

รองในการสร_างผลตอบแทน  

การตัดสินใจเข_าลงทุนจะพิจารณา

ถึงความสัมพันธvระยะยาวกับ

ผู_จัดการ และคาดวeาจะมีการเข_า

ไปลงทุนอีกหลายวาระ ซึ่งจะทำ

ให_ผลประโยชนvของทั้งหุ_นสeวน

ประเภทไมeจำกัดความรับผิด และ

ของหุ_นสeวนประเภทที่จำกัดความ

รับผิดเปNนไปในทิศทางเดียวกัน 

อสังหาริมทรัพย� การลงทุนในอสังหาริมทรัพยvชeวย

กระจายการลงทุนให_กับเงิน

บริจาคอยeางมีนัยยะ กระแส

รายได_ที่มีความผันผวนต่ำ และ

โอกาสที่มูลคeาสeวนทุนของ

อสังหาริมทรัพยvจะขยับสูงขึ้น

กeอให_เกิดกลไกการป องกันความ

เสี่ยงตามธรรมชาติจากภาวะเงิน

เฟ อที่ไมeคาดคิดโดยไมeต_อง

เสียสละผลตอบแทนที่คาดวeาจะ

ได_รับ ถึงแม_วeาบางครั้ง

Farley US 

REIT Index 

4 18 
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ประเภททรัพย�สิน คำอธิบาย ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดตามสัดส?วน

ของกลยุทธ�การลงทุน 

31 ธันวาคม 2020 

(%) 

สัดส?วนของประเภท

ทรัพย�สิน 

31 ธันวาคม 2020 

(%) 

ผลตอบแทนในตลาด

อสังหาริมทรัพยvจะแกวeงตัวตาม

ฤดูกาล แตeความขาด

ประสิทธิภาพในตลาดของราคา

ทรัพยvสินประเภทนี้ และโอกาสที่

มูลคeาจะเพิ่มขึ้นทำให_ผู_จัดการที่มี

ฝ�มือเหนือกวeาสามารถสร_าง

ผลตอบแทนสeวนเกินได_ในระยะ

ยาว 

เงินสด GUE เข_าลงทุนในพอรvตการลงทุน

ของกองทุนระยะสั้นเพื่อรักษา

ระดับเงินสดสำรองสำหรับชeวย

สนับสนุนการดำเนินงานของ

มหาวิทยาลัยตามความจำเปNน 

Juniper 1- 

to 3-Month 

Treasury 

Index 

4 4 

 

5. คำอธิบายองคvประกอบของตัวชี้วัดแบบผสมเปNนดังนี้ ดัชนี Desmond Total Stock Index จะติดตามตลาดหุ_นสหรัฐในวงกว_าง

สำหรับบริษัทที่มีมูลคeาตลาดทุกขนาด ดัชนี US REIT Index ประกอบขึ้นจาก equity real estate investment trusts โดยเปNน

ดัชนีที่มีการปรับตามสัดสeวน free float ซึ่งถeวงน้ำหนักตามมูลคeาตลาด ดัชน ีJackson Associates Natural Resources Index 

เปNนตัวแทนหลักทรัพยvในประเทศที่ถูกจัดอยูeในกลุeมพลังงาน และวัสดุ แตeไมeรวมหลักทรัพยvที่เกี่ยวข_องกับธุรกิจเคมีภัณฑv และธุรกิจ

เหล็ก ดัชน ีJackson Associates Private Equity Index ประกอบด_วยกองทุนการลงทุนประเภทกิจการเงินรeวมลงทุนระดับแนว

หน_าที่มีคุณสมบัตใินด_านตeาง ๆ ตรงตามเกณฑvที่กำหนด อยeางเชeน สภาพคลeอง ขนาด สถานะการลงทุน และข_อกำหนดของกิจกรรม 

ดัชนี Juniper 1- to 3-Month Treasury Index ครอบคลุมพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ (US Treasury Bills) ทั้งหมดที่ออกจำหนeายให_

สาธารณะซึ่งยังมีอายุเหลืออยูeในชeวงระหวeางหนึ่งถงึสามเดือน ดัชน ีJuniper 9- to 12-Month Treasury Index ครอบคลุม

พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐทั้งหมดที่ออกจำหนeายให_สาธารณะซึ่งยังมีอายุเหลืออยูeในชeวงระหวeาง 9 และ 12 เดือน ดัชน ีJuniper 1- to 

3-Year Treasury Index เปNนตัววัดการปรับตัวของพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐที่จะครบอายุภายในหนึ่งถึงสามป� ดัชนี Smith All 

Country World Index ex US เปNนตัววัดการปรับตัวแบบกว_าง ๆ ของหุ_นทั่วโลก แตeไมeรวมบริษัทที่มีฐานอยูeในสหรัฐ โดยเปNนดัชนีที่

ถeวงน้ำหนักตามมูลคeาตลาดซึ่งครอบคลุมบริษัทที่ทำธุรกิจในทั้งตลาดที่พัฒนาแล_ว และตลาดเกิดใหมe 

6. นโยบายการใช_เงินของ GUE ซึ่งทำหน_าที่จัดสรรรายได_จากเงินบริจาคเพื่อใช_ในการดำเนินงาน จะเน_นสร_างสมดุลระหวeางการมุeงบรรลุ

วัตถุประสงคvของการสร_างกระแสรายได_ที่มั่นคงสำหรับใช_เปNนงบดำเนินงาน และวัตถุประสงคvของการคุ_มครองมูลคeาที่แท_จริงของเงิน

บริจาคเมื่อเวลาผeานไป ทั้งนี้ นโยบายการใช_เงินจะเปNนการเลือกระหวeางสองวัตถุประสงคvนี้ โดยจะนำอัตราการใช_เงินเป าหมายใน

ระยะยาวเข_ามาพิจารณารeวมกับ หลักเฉลี่ยคeาใช_จeายซึ่งจะทยอยปรับการใช_จeายของแตeละป�ตามมูลคeาของเงินบริจาคที่เปลี่ยนแปลง

ไป ทั้งนี้ อัตราการใช_เงินเป าหมายทีผ่eานการอนุมัติจาก GUE ในป¡จจุบันอยูeที่ 5.25% ในขณะที่ smoothing rule กำหนดให_ใช_เงิน
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บริจาคในแตeละป�ได_ 80% ของการใช_จeายของป�กeอนหน_า และ 20% ของอัตราการใช_เงินเป าหมายระยะยาวที่ใช_กับมูลคeาตลาดตอน

สิ้นป�งบประมาณสองป�กeอนหน_า ทั้งนี้ ยอดการใช_จeายที่คำนวณตามสูตรนี้จะถูกปรับด_วยผลกระทบของเงินเฟ อ และถูกควบคุมเอาไว_ 

ดังนั้นอัตราที่คำนวณได_จะไมeน_อยกวeา 4.5% และไมeเกิน 6.0% ของมูลคeาตลาดเงินบริจาคที่ปรับผลกระทบของเงินเฟ อในชeวงสองป�

กeอนหน_า ทั้งนี้ หลักเฉลี่ยคeาใช_จeายและลักษณะการกระจายตัวของการใช_จeายเงินบริจาคถูกออกแบบมาเพื่อบรรเทาผลกระทบจาก

ความผันผวนในระยะสั้นของตลาดตeอกระแสเงินทุนที่นำไปใช_สนับสนุนการดำเนินงานของ GUE 

7. มีการกระจายความเสี่ยงด_านการลงทุนออกไปยังกลุeมธุรกิจ หลักทรัพยv และประเภทการลงทุนที่หลากหลาย โดยกลยุทธvการลงทุนมี

เจตนาที่จะลดความเสี่ยงของพอรvตการลงทุน (Portfolio Risk) ตeอความเปลี่ยนแปลงด_านลบของธุรกิจใดธุรกิจหนึ่ง หรือ

อุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง ทั้งนี้ ความเสี่ยงหลักของกองทุนโดยรวมคือความเสี่ยงจากการบริหารจัดการแบบเชิงรุก (Active 

Management Risk) ความเสี่ยงจากการจัดสรรทรัพยvสิน (Asset Allocation Risk) ความเสี่ยงจากคูeสัญญา(Counterparty Risk) 

ความเสี่ยงจากสกุลเงิน (Currency Risk) ความเสี่ยงจากอนุพันธv (Derivatives Risk) ความเสี่ยงจากสภาพคลeอง (Liquidity Risk) 

และความเสี่ยงที่เกี่ยวข_องกับการลงทุนในตราสารหนี้ ซึ่งได_แกe ความเสี่ยงด_านเครดิต (Credit Risk) ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย 

(Interest Rate Risk) ความเสี่ยงจากการชำระคืนกeอนกำหนด (Prepayment Risk) ความเสี่ยงจากการขยายอายุ (Extension Risk) 

และความเสี่ยงจากการประเมินมูลคeา (Valuation Risk) 

8. ผลตอบแทนหักคeานายหน_าซื้อขายหลักทรัพยv คeาใช_จeายที่เกี่ยวข_องกับการซื้อขายหลักทรัพยv และ ภาษีหัก ณ ที่จeายในตeางประเทศที่

เก็บจากเงินป¡นผล ดอกเบี้ย และกำไรจากสeวนตeางราคาหลักทรัพยv ไปเรียบร_อยแล_ว โดยผลตอบแทน และมูลคeาหลักทรัพยvทั้งหมด

ถูกคำนวณ และรายงานในสกุลดอลลารvสหรัฐ  

9. มีการคำนวณผลการดำเนินงานของกองทุนโดยรวมเปNนรายเดือนโดยใช_อัตราผลตอบแทนถeวงน้ำหนักตามระยะเวลา โดยผลตอบแทน

ขั้นต_นจะหักคeาธรรมเนียมการจัดการลงทุนโดยบุคคลภายนอกตามจริงของกองทุน ในขณะที่ผลตอบแทนสุทธิจะหักต_นทุนการจัดการ

ลงทุนตามจริง (ทั้งภายในและภายนอก) ซึ่งต_นทุนการจัดการลงทุนครอบคลุมคeาตอบแทนแผนกการลงทุนภายใน ผลประโยชนv 

คeาธรรมเนียมผู_จัดการลงทุนภายนอกตามจริง คeาธรรมเนียมในการประเมินมูลคeาข_อมูล บริการให_คำปรึกษา บริการจัดสรรเทคโนโลยี 

คeาโสหุ_ยและคeาใช_จeายอื่น ๆ ทั้งนี้ ต_นทุนการจัดการลงทุนรวมเมื่อเทียบกับกำไรสุทธิตั้งแตeป� 2000 เปNนต_นมาเฉลี่ยอยูeที่ป�ละ 0.15%  

10. สามารถแสดงนโยบายในการประเมินมูลคeาการลงทุน การคำนวณผลการดำเนินงาน และ การจัดทำรายงานตามมาตรฐาน GIPS ได_

เมื่อมีการร_องขอ  

11. กองทุนโดยรวมครอบคลุมพอรvตการลงทุนทุกพอรvตที่ถูกนำเข_ามารวมกนัเปNนพอรvตการลงทุนรวมเพียงพอรvตเดียว ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2020 มีทรัพยvสินของกองทุนโดยรวม 34% ที่ถูกประเมินโดยใช_ข_อมูลที่ขึ้นกับดุลพินิจ และไมeสามารถสังเกตได_จากตลาด  

12. สeวนเบี่ยงเบนมาตรฐานแบบหลังเหตุการณv (ex post) ที่เปNนอัตราตeอป�สำหรับรอบระยะเวลาสามป�เปNนการวัดความผันแปรของ

กองทุนโดยรวมกับตัวชี้วัดในรอบระยะเวลา 36 เดือน ทั้งนี้ ไมeมีข_อกำหนดให_ต_องเป§ดเผยสeวนเบี่ยงเบนมาตรฐานแบบหลัง

เหตุการณvที่เปNนอัตราตeอป�ป�สำหรับรอบระยะเวลาสามป� และผลตอบแทนที่เปNนอัตราตeอป�สำหรับรอบระยะเวลาสามป�ของกลุeม

ประเภทการลงทุนและตัวชี้วัด ในกรณีทีก่องทุนโดยรวมไมeมีข_อมูลที่เปNนไปตามมาตรฐาน GIPS ย_อนหลังไปครบสามป� 

13. GIPS® เปNนเครื่องหมายการค_าจดทะเบียนของ CFA Institute โดย CFA Institute ไมeได_รับรอง (endorse) หรือ สนับสนุน 

(promote) องคvกรแหeงนี้ และไมeได_รับประกันความถูกต_อง หรือคุณภาพของเนื้อหาที่ระบุอยูeในเอกสารนี ้
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ตัวอยxางที่ 2 กองทุนโดยรวมที่รายงานผลตอบแทนถxวงน้ำหนักตาม TOTAL FUND 

WITH TIME-WEIGHTED RETURNS 
 

Centerville Police and Fire Retirement System Total Fund 

1 มกราคม 2011 ถึง 31 ธันวาคม 2020 

 

     3-Year Annualized Std 
Deviation 

 Total 
Fund 
Gross 
Return 

Total Fund 
Net Return 

Blended 
Benchmark 

Return 

Total Fund 
Assets and Total 

Asset Owner 
Assets 

Total 
Fund 

(Gross) 

Benchmark 

Year (%) (%) (%) ($ M) (%) (%) 

2020 10.93 10.80 11.30 514.2 3.25 3.37 

2019 12.73 12.61 13.03 461.4 5.03 5.32 

2018 1.79 1.67 1.17 428.7 5.14 5.37 

2017 14.63 14.50 14.86 412.2 5.14 5.32 

2016 6.12 5.99 6.07 369.0 3.62 3.57 

2015 28.26 28.11 27.99 327.6 2.88 2.84 

2014 10.28 10.15 9.50 394.7 2.33 2.23 

2013 17.78 17.65 17.87 368.8 2.88 2.81 

2012 13.12 13.00 11.95 324.3 3.11 3.09 

2011 12.84 12.71 11.60 291.8 3.10 3.09 

 

Centerville Police and Fire Retirement System (CPFRS) ได_ปฏิบัติตามมาตรฐานสากลในการวัดผลการดำเนินงานของการลงทุน 

(GIPS®) รวมถึงได_จัดทำ และนำเสนอรายงานฉบับนี้โดยปฏิบัติตามมาตรฐาน GIPS ทั้งนี้ CPFRS ได_ผeานการตรวจสอบเพื่อยืนยันความ

ถูกต_องโดยผู_ตรวจสอบอิสระ สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแตeวันที่ 1 มกราคม 2006 ถึง 31 ธันวาคม 2020 

เจ_าของทรัพยvสินที่ปฏิบัติตามมาตรฐาน GIPS ต_องจัดทำนโยบายและขั้นตอนการดำเนินงานสำหรับการปฏิบัติตามข_อกำหนด ทั้งหมดที่

เกี่ยวข_องของมาตรฐาน GIPS ทั้งนี้ การตรวจสอบเพื่อยืนยันความถูกต_องจะทำให_มั่นใจได_วeา นโยบายและขั้นตอนการดำเนินงานของ

เจ_าของทรัพยvสินในเรื่องที่เกี่ยวข_องกับการจัดการกลุeมประเภทการลงทุน และกองทุน ตลอดจนการคำนวณ การนำเสนอข_อมูล และการ

จeายสeวนแบeงของผลการดำเนินงาน ได_ถูกกำหนดให_เปNนไปตามมาตรฐาน GIPS รวมถึงได_ถูกนำไปปฏิบัติอยeางครอบคลุมทรัพยvสนิ

ทั้งหมดของเจ_าของทรัพยvสินแล_วหรือไมe ทั้งนี้ กองทุนโดยรวมได_ผeานการตรวจสอบผลการดำเนินงานสำหรับรอบระยะเวลาตั้งแตeวันที่ 1 

มกราคม 2020 ถึง 31 ธันวาคม 2020 โดยรายงานการตรวจสอบเพื่อยืนยันความถูกต_อง และรายงานการตรวจสอบผลการดำเนินงาน

ดังกลeาว สามารถแสดงให_ดูได_เมื่อมีการร_องขอ  
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หมายเหตุประกอบ 
1. เพื่อให_เปNนไปตามมาตรฐาน GIPS เจ_าของทรัพยvสินถูกให_คำจำกัดความเปNน Centerville Police and Fire Retirement System 

(CPFRS) ซึ่งกeอตั้งเมื่อป� 1985 โดยเทศบาลเมือง Centerville เพื่อให_เปNนผู_บริหารจัดการทรัพยvสินของ Centerville Police and 

Fire Retirement System ทั้งนี้ กองทุนโดยรวมถูกจัดตั้งขึ้นในป� 1985 

2. กองทุนโดยรวมครอบคลุมถึงทรัพยvสินประเภทที่มีดุลพินิจในการตัดสินใจ (discretionary assets) ทั้งหมดที่บริหารจัดการโดย 

CPFRS เพื่อผลประโยชนvของผู_ที่รeวมอยูeใน Centerville Police and Fire Retirement System ตัวชี้วัดแบบผสมของกองทุน

โดยรวมถูกคำนวณเปNนประจำทุกเดือนโดยใช_ตัวชี้วัดของทรัพยvสินประเภทตeาง ๆ ผสมกันโดยอิงจากน้ำหนักเชิงกลยุทธvของทรัพยvสิน

แตeละประเภทของกองทุนโดยรวม ทรัพยvสินแตeละประเภทจะใช_ตัวชี้วัดผลตอบแทนรวมหนึ่งตัว ตัวชี้วัดตามน้ำหนักเชิงกลยุทธvที่

แสดงในตารางด_านลeางนี้มีผลระหวeางวันที ่1 มกราคม 2020 ถึง 31 ธันวาคม 2020 โดยตัวชี้วัดตามน้ำหนักที่แสดงเปNนข_อมูล ณ 

วันที่ 31 ธันวาคม 2020 ทั้งนี้ สามารถแสดงน้ำหนักตามกลยุทธv และน้ำหนักของทรัพยvสินประเภทตeาง ๆ ในรอบระยะเวลากeอนหน_า

ได_เมือ่มีการร_องขอ 

 

ประเภททรัพย�สิน คำอธิบาย ผลตอบแทนรวมของ

ตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัดตามสัดส?วน 

(ของกลยุทธ�การลงทุน) 

(%) 

สัดส?วนของประเภท

ทรัพย�สิน 

31 ธันวาคม 2020 (%) 

สำรองสภาพคล?อง ทรัพยvสินประเภทสำรองสภาพ

คลeองมีเป าหมายเพื่อให_ได_รับ

กระแสรายได_ประจำในระดับที่

สูงพร_อมทั้งสงวนรักษาเงินต_น

และสภาพคลeองไปพร_อมกัน

ด_วย การลงทุนประเภทนี้

มักจะอยูeในรูปของหลักทรัพยv

ระยะสั้นในสกุลดอลลารvสหรัฐ

ของบริษัทที่ถูกจัดอันดับอยูeใน

ระดับสูงสุด (เรตติ้ง A1/P1) 

โดยองคvกรจัดอันดับความ

นeาเชื่อถือ และหลักทรัพยvที่

รับประกันโดยรัฐบาลสหรัฐ 

หรือหนeวยงานที่เกี่ยวข_อง

รับประกัน ทรัพยvสินประเภทนี้

จะเน_นที่คุณภาพของเครดิต

เพื่อสงวนรักษาเงินต_นและ

สภาพคลeอง  

Juniper US 

Treasury Bill 3-

Month Index 

 

1.0 2.9 

ตราสารหนี ้ โดยปกติแล_ว ทรัพยvสิน

ประเภทตราสารหนี้ทั้งหมดจะ

เปNนการลงทุนในตราสารหนี้ใน

Juniper Universal 

Fixed Income 

Index ซึ่งถือเปNน

20.0 18.4 
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ประเภททรัพย�สิน คำอธิบาย ผลตอบแทนรวมของ

ตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัดตามสัดส?วน 

(ของกลยุทธ�การลงทุน) 

(%) 

สัดส?วนของประเภท

ทรัพย�สิน 

31 ธันวาคม 2020 (%) 

ประเทศ และตeางประเทศโดย

ผู_ออกตราสารดังตeอไปนี:้ 

รัฐบาลสหรัฐ และหนeวยงานที่

เกี่ยวข_อง ผู_ออกตราสาร

ประเภท mortgage-backed 

และ asset-backed ผู_ออก

ตราสารในตeางประเทศ บริษัท

ตeาง ๆ ซึ่งครอบคลุมทั้งกลุeมที่

ถูกจัดอยูeในกลุeมระดับลงทุน 

(investment-grade) และ

กลุeมที่ให_อัตราผลตอบแทนสูง 

(high-yield) และลูกหนี้ใน

ตลาดเกิดใหมe ทั้งนี้ วิธีการที่ใช_

ในการพิจารณาลงทุนจะเน_นที่

ป¡จจัยพื้นฐานของเศรษฐกิจ 

พอรvตการลงทุน และการ

วิเคราะหvหลักทรัพยv เพื่อ

บริหารการกระจายกลุeมธุรกิจ

และอายุของตราสารที่เข_าไป

ลงทุน โดยการลงทุนในตรา

สารหนี้จะมุeงกระจายการลงทุน

ในกลุeมธุรกิจ คุณภาพ และผู_

ออกตราสารที่แตกตeางกันไป 

ทรัพยvสินประเภทนี้จะเน_น

บริหารจัดการภายในเปNนหลัก 

โดยจะใช_ผู_จัดการภายนอกใน

กลุeมที่จำเปNนต_องอาศัย

ผู_เชี่ยวชาญ ทั้งนี้ อาจมีการใช_

ตราสารอนุพันธv ซึ่งรวมถึง

ธุรกรรม swaps และ forward 

สกุลเงิน เพื่อปรับสถานะการ

ลงทุนที่มีกับอัตราดอกเบี้ย 

หลักทรัพยvใดหลักทรัพยvหนึ่ง 

ตัวแทนของการรวม

ดัชน ีUS Aggregate 

Index, US 

Corporate High-

Yield Index, 

Investment Grade 

144A Index, 

Eurodollar Index, 

US Emerging 

Markets Index และ

สeวนของ CMBS 

Index ที่ไมeตรงเกณฑv 

ERISA (Employee 

Retirement 

Income Security 

Act) เข_าด_วยกัน โดย 

ดัชน ีJuniper 

Universal Fixed 

Income Index 

ครอบคลุมพันธบัตร

สกุลดอลลารvสหรัฐ ที่

ต_องเสียภาษี และถูก

จัดอยูeในกลุeมระดับ

ลงทุน (investment 

grade) หรือกลุeมที่ให_

อัตราผลตอบแทนสูง 

(high yield) 
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ประเภททรัพย�สิน คำอธิบาย ผลตอบแทนรวมของ

ตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัดตามสัดส?วน 

(ของกลยุทธ�การลงทุน) 

(%) 

สัดส?วนของประเภท

ทรัพย�สิน 

31 ธันวาคม 2020 (%) 

หรือ กลุeมธุรกิจตeาง ๆ ในตลาด 

ของพอรvตการลงทุนตราสาร

หนี้ด_วยก็ได_ อยeางไรก็ตาม 

สถานะการลงทุนในตราสาร

อนุพันธvสำหรับการลงทุนใน

ตราสารหนี้ต_องไมeเกิน 5% 

ของทรัพยvสินของกองทุน

โดยรวม 

หุRนในประเทศ ทรัพยvสินประเภทหุ_นใน

ประเทศครอบคลุมหุ_นสามัญ

ของทั้งกิจการในประเทศ และ

ตeางประเทศที่ซื้อขายอยูeใน

ตลาดหลักทรัพยvสหรัฐ 

American depositary 

receipts (ADRs) หุ_น REIT 

และอนุพันธvของหุ_นในประเทศ 

(รวมถึงแตeไมeจำกัดเพียงแตe

เฉพาะ futures, stock 

options และ index 

options) การเน_นลงทุนบน

บางกลุeมธุรกิจ กลุeมทาง

เศรษฐกิจ หรือ มูลคeาตลาดจะ

ถูกบริหารจัดการตามเกณฑv

ความเสี่ยงที่รับได_ (risk 

budget) สำหรับหุ_นใน

ประเทศ โดยมีการใช_แนว

ทางการบริหารพอรvตการ

ลงทุนทีห่ลากหลายทั้งเทคนิค

เชิงปริมาณ และป¡จจัยพื้นฐาน 

เพื่อกระจายแหลeงที่มาของ

ผลตอบแทนสeวนเกิน ทั้งนี้ 

สถานะการลงทุนของอนุพันธv

Desmond Total 

Stock Index ซึ่งใช_

วัดผลการดำเนินงาน

ของบริษัทขนาดใหญe

ในสหรัฐโดยอิงจาก

มูลคeาตลาด และคิด

เปNนสัดสeวนประมาณ 

98% ของหุ_นที่

สามารถลงทุนได_ใน

ตลาดหุ_นสหรัฐ 

35.0 34.4 
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ประเภททรัพย�สิน คำอธิบาย ผลตอบแทนรวมของ

ตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัดตามสัดส?วน 

(ของกลยุทธ�การลงทุน) 

(%) 

สัดส?วนของประเภท

ทรัพย�สิน 

31 ธันวาคม 2020 (%) 

หุ_นต_องไมeเกิน 15% ของ

ทรัพยvสินของกองทุนโดยรวม 

หุRนต?างประเทศ ทรัพยvสินประเภทหุ_น

ตeางประเทศเปNนพอรvตการ

ลงทุนแบบกระจายตัวที่

ครอบคลุมหุ_นทั้งในประเทศที่

พัฒนาแล_ว และประเทศเกิด

ใหมe โดยพอรvตการลงทุน

ประกอบด_วยหุ_นตeางประเทศ

ซึ่งรวมถึงหุ_นสามัญของ

ตeางประเทศที่มีการซื้อขายอยูe

ในตลาดหลักทรัพยvสหรัฐ, 

ADRs และ ordinaries, 

international depository 

receipts (IDRs), กองทุน

ประเทศ (country funds), 

หุ_นอนุพันธvตeางประเทศ 

(international equity 

derivatives) (รวมถึงแตeไมe

จำกัดเพียงแตeเฉพาะ stock 

options และ index 

options) และตราสารหนี้บาง

ประเภท ทรัพยvสินประเภทนี้

เน_นวิธีการบริหารจัดการเชงิ

ปริมาณ และป¡จจัยพื้นฐาน 

รวมถึงการตัดสินใจคัดเลือกหุ_น 

และการจัดสรรการลงทุนไปใน

แตeละประเทศ ซึ่งผู_จัดการ

สามารถเพิ่มมูลคeาให_กับ

กองทุนด_วยการบริหารจัดการ

สกุลเงินได_ ทั้งนี้ สถานะลงทุน

ในอนุพันธvของหุ_นตeางประเทศ

จะต_องไมeเกิน 8% ของ

Smith All Country 

World Index Net 

ex US ซึ่งเปNนดัชนี

มูลคeาตลาดที่ปรับตาม

สัดสeวน free float 

ในรูปสกุลดอลลารv

สหรัฐของประเทศตeาง 

ๆ ประมาณ 49 

ประเทศ ดัชนีนี้จะ

วัดผลการดำเนินงาน

ของหุ_นในตลาดที่

พัฒนาแล_ว และตลาด

เกิดใหมeนอกประเทศ

สหรัฐ โดยดัชน ี

Smith All Country 

World Index ใช_

สมมติฐานอัตราภาษี

หัก ณ ที่จeายที่สูงที่สุด

ที่เก็บจากนักลงทุน

สถาบัน 

23.0 19.1 
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ประเภททรัพย�สิน คำอธิบาย ผลตอบแทนรวมของ

ตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัดตามสัดส?วน 

(ของกลยุทธ�การลงทุน) 

(%) 

สัดส?วนของประเภท

ทรัพย�สิน 

31 ธันวาคม 2020 (%) 

ทรัพยvสินของกองทุนโดยรวม 

โดยอนุพันธvรวมถึงแตeไมeจำกัด

เพียงแตeเฉพาะสัญญาซื้อขาย

ลeวงหน_า (futures) ทาง

การเงิน สกุลเงิน และดัชนีหุ_น 

 

อสังหาริมทรัพย� ทรัพยvสินประเภท

อสังหาริมทรัพยvครอบคลุมทั้ง

การลงทุนทางตรง และการ

ลงทุนในห_างหุ_นสeวนจำกัด

อสังหาริมทรัพยv โดยต_องจำกัด

การถือครองอสังหาริมทรัพยv

แตeละรายการเอาไว_ไมeให_เกิน 

5% ของทรัพยvสินประเภท

อสังหาริมทรัพยvทั้งหมด 

ตัวชี้วัดของ

อสังหาริมทรัพยvเปNน

การรวมดัชนีที่เปNน

ตัวชี้วัดสองตัวเข_า

ด_วยกัน ซึ่งจะคำนวณ

เปNนรายไตรมาส โดย

ตัวชี้วัดและน้ำหนัก

ของตัวชี้วัดที่ใช_คือ 

Farley US Regional 

Property Index 

(FPI) (90%) และ 

Duncan US REIT 

Index (10%) ทั้งนี้ 

FPI เปNนการวัด

ผลตอบแทนทั้งหมด

แบบไมeเทeาเทียมกัน

ของการลงทุนใน

อสังหาริมทรัพยvเชิง

พาณิชยvแตeละแหeงใน

กองที่มีจำนวน

อสังหาริมทรัพยvเยอะ

มากจากการเข_าไปซื้อ

หลักทรัพยvในตลาดที่

เสนอขายตeอผู_ซื้อใน

วงจำกัดเพื่อการลงทุน

เทeานั้น ในขณะที ่

Duncan US REIT 

12.0 12.8 
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ประเภททรัพย�สิน คำอธิบาย ผลตอบแทนรวมของ

ตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัดตามสัดส?วน 

(ของกลยุทธ�การลงทุน) 

(%) 

สัดส?วนของประเภท

ทรัพย�สิน 

31 ธันวาคม 2020 (%) 

Index เปNนดัชนีมูลคeา

ตลาดที่ปรับตาม

สัดสeวน free float 

ซึ่งเปNนตัวแทนของ

ประมาณ 75 บริษัท 

และถูกออกแบบมา

เพื่อใช_วัดผลการ

ดำเนินงานของกอง

หุ_น REIT ในสหรัฐ 

การลงทุนประเภท

เงินร?วมลงทุน 

(Private Equity) 

การลงทุนประเภทเงินรeวม

ลงทุนครอบคลุมโอกาสในการ

รeวมลงทุน และการซื้อกิจการ/

โอกาสการเติบโตของกิจการ 

โดยมีการกระจายความเสีย่ง

ด_วยการเข_าลงทุนในการลงทุน

ประเภทเงินรeวมลงทุน

หลากหลายรูปแบบ อยeางเชeน 

นิติบุคคลรeวมลงทุน (venture 

capital) การเข_าซื้อกิจการโดย

ใช_เงินกู_เปNนแหลeงเงินทุน 

(leveraged buyouts) และ 

กองทุนระหวeางประเทศ 

(international funds) 

นอกจากนี้ ยังมีการกระจาย

ความเสี่ยงของการลงทุน

ประเภทกิจการเงินรeวมลงทุน

ด_วยการเข_าลงทุนอยeาง

หลากหลาย ในมิติของ กลุeม

อุตสาหกรรม ขนาดของการ

ลงทุน ขั้นของการพัฒนาธุรกิจ 

ทำเลที่ตั้งที่ และ ชeวงที่เงินทุน

ก_อนใหญeถูกใช_ในลงทุน 

(vintage years) ในกิจการ

ตัวชี้วัดของการลงทุน

ประเภทเงินรeวมลงทุน

คือ ผลตอบแทนที่สูง

กวeาตลาดหุ_น

สาธารณะในประเทศ 

(Desmond Total 

Stock Index) 1% 

9.0 12.4 
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ประเภททรัพย�สิน คำอธิบาย ผลตอบแทนรวมของ

ตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัดตามสัดส?วน 

(ของกลยุทธ�การลงทุน) 

(%) 

สัดส?วนของประเภท

ทรัพย�สิน 

31 ธันวาคม 2020 (%) 

ตeางๆ ตามปกติแล_ว CPFRS 

จะเข_าลงทุนในฐานะหุ_นสeวน

ประเภทจำกัดความรับผิดใน

ห_างหุ_นสeวนจำกัดแบบป§ด 

(closed-end partnerships) 

ทั้งนี้ จากลักษณะตาม

ธรรมชาติของการลงทุน

ประเภทเงินรeวมลงทุน การ

ประเมินมูลคeาการลงทุน

ทั้งหมดในทรัพยvสินประเภทนี้

จะใช_ข_อมูลที่อิงจากตลาดซึ่ง

สามารถใช_เทียบเคียงได_ แตe

ทั้งนี้จะขึ้นกับดุลพินิจ เพราะ

ไมeมีข_อมูลที่สังเกตได_จากตลาด

ในวงกว_าง (widely 

observable inputs) 

 

3. การบริหารจัดการทรัพยvสินของ CPFRS จะเปNนไปตามเกณฑvความเสี่ยงที่รับได_ (risk budget) ของกองทุนโดยรวม และของทรัพยvสิน

แตeละประเภท โดยวัตถุประสงคvของกองทุนโดยรวม คือ เพื่อให_ได_รับผลตอบแทนเปNนอัตราตeอป�สำหรับรอบระยะเวลา 25 ป� 

(moving 25-year periods) ที่เทeากับหรือเกินกวeาอัตราผลตอบแทนที่คำนวณได_ตามหลักคณิตศาสตรvประกันภัย (actuarial rate 

of return) ที่ผeานการอนุมัติโดย Centerville Police and Fire Retirement Board (คณะกรรมการฯ) เพื่อใช_ในการประเมินมูลคeา

หนี้สินของ CPFRS ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2020 อัตราผลตอบแทนทีค่ำนวณได_ตามหลักคณิตศาสตรvประกันภัยอยูeที่ 7.5% ตั้งแตe

ป� 2002 เปNนต_นมา CPFRS ได_จ_างผู_จัดการภายนอกให_บริการจัดการพอรvตการลงทุนบางพอรvตแบบเชิงรุก โดยสัดสeวนทรัพยvสินของ

กองทุนโดยรวมที่บริหารจัดการโดยผู_จัดการภายนอก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2020 อยูeที่ร_อยละ 39% การจัดสรรทรัพยvสินของกองทุน

โดยรวมถูกออกแบบมาเพื่อให_ได_ผลตอบแทนสูงในระยะยาว โดยมีความเสี่ยงอยูeในระดับที่เหมาะสมตามวัตถุประสงคvระยะยาวที่

คณะกรรมการฯ คาดหวัง ความเสี่ยงของการลงทุนได_แกeการกระจายการลงทุนในกลุeมธุรกิจ หลักทรัพยv และการลงทุนอื่น ๆ ไปในวง

กว_าง กลยทุธvนี้ชeวยลดความเสี่ยงของพอรvตการลงทุนจากกลุeมธุรกิจที่ประสบป¡ญหา หรือ ผู_ออกหลักทรัพยvที่เผชิญกับสภาวะที่

ยากลำบากผิดปกติ ทั้งนี้ ความเสี่ยงหลักของกองทุนโดยรวมได_แกe ความเสี่ยงของการจัดสรรทรัพยvสิน และความเสี่ยงด_านสภาพ

คลeอง  

4. ผลตอบแทนทั้งหมดหักคeาธรรมเนียมนายหน_าซื้อขายหลักทรัพยv คeาใช_จeายที่เกี่ยวข_องกับการซื้อขายหลักทรัพยv และภาษีหัก ณ ที่

จeายที่เกี่ยวข_องในตeางประเทศ ซึ่งหักจากเงินป¡นผล ดอกเบี้ย และ กำไรจากสeวนตeางราคาซื้อขายเรียบร_อยแล_ว ทั้งนี้ ผลตอบแทน 

และการประเมินมูลคeาทรัพยvสินทั้งหมดแสดงในสกุลดอลลารvสหรัฐ 
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 ผลการดำเนินงานของกองทุนโดยรวมถูกคำนวณเปNนประจำทุกเดือนโดยใช_อัตราผลตอบแทนถeวงน้ำหนักตามระยะเวลา และสะท_อน

การหักต_นทุนการทำธุรกรรมแล_ว ทั้งนี้ ผลตอบแทนขั้นต_นจะหักคeาธรรมเนียมการจัดการลงทุนโดยบุคคลภายนอกตามจริงของ

กองทุนแล_ว ในขณะที่ผลตอบแทนสุทธิจะหกัต_นทุนการจัดการลงทุนทั้งหมด (ทั้งภายในและภายนอก) ซึ่งต_นทุนการจัดการลงทุน

ครอบคลุมคeาตอบแทนแผนกการลงทุนภายใน ผลประโยชนv คeาธรรมเนียมผู_จัดการลงทุนภายนอกตามจริง คeาธรรมเนียมในการ

ประเมินมูลคeาข_อมูล บริการวิจัยการลงทุน คeาธรรมเนียมการเก็บรักษาทรัพยvสิน บริการวัดผลการดำเนินงาน และบริการจัดสรร

เทคโนโลยี คeาโสหุ_ยและคeาใช_จeายอื่น ๆ อยeางเชeน ด_านทรัพยากรมนุษยv ทั้งนี้ ต_นทุนการจัดการลงทุนรวมเมื่อเทียบกับกำไรสุทธิ

ในชeวง 10 ป�ที่ผeานมาอยูeในชeวง 0.11% ถึง 0.13% ตeอป� โดยผลตอบแทนทั้งหมดเปNนผลตอบแทนกeอนภาษีหัก ณ ที่จeายที่สามารถขอ

คืนได_จากรายได_ดอกเบี้ย และเงินป¡นผล  

 ทั้งนี้ สามารถแสดงนโยบายในการประเมินมูลคeาการลงทุน การคำนวณผลการดำเนินงาน และ การจัดทำรายงานตามมาตรฐาน 

GIPS ได_เมื่อมีการร_องขอ 

5. กองทุนโดยรวมครอบคลุมพอรvตการลงทุนทุกพอรvตที่ถูกนำเข_ามารวมกันเปNนพอรvตการลงทุนรวมเพียงพอรvตเดียว โดยผลการ

ดำเนินงานของพอรvตการลงทุนรวมจะสะท_อนถึงกรอบการลงทุนโดยรวมของแผน  

6. สeวนเบี่ยงเบนมาตรฐานแบบหลังเหตุการณv (ex post) ที่เปNนอัตราตeอป�สำหรับรอบระยะเวลาสามป�เปNนการวัดความผันแปรของกลุeม

ประเภทการลงทุนกับตัวชี้วัดในรอบระยะเวลา 36 เดือน  

7. GIPS® เปNนเครื่องหมายการค_าจดทะเบียนของ CFA Institute โดย CFA Institute ไมeได_รับรอง (endorse) หรือ สนับสนุน 

(promote) องคvกรแหeงนี้ และไมeได_รับประกันความถูกต_อง หรือคุณภาพของเนื้อหาที่ระบุอยูeในเอกสารนี ้

 

ข7อมูลเสริม 

ข_อมูลในตารางด_านลeางในตารางถัดไปเปNนข_อมูลเสริมของกองทุนโดยรวมที่นำเสนอไปในหน_ากeอน ๆ โดยข_อมูลผลการดำเนินงานเปNน

ข_อมูลสำหรับรอบระยะเวลา 1 มกราคม 2020 ถึง 31 ธันวาคม 2020  

 

 

 

Fund/Asset Class 

Gross 

Return (%) 

Benchmark 

Return 

(%) 

 

Number of 

Portfolios 

 

Assets ($ M) 

 

% of Fund 

Assets 

% of Externally 

Managed Assets 

Total Fund 10.93 11.30 28 514.2 100.0 39.0 

Liquidity Reserves 0.12 0.05 1 14.9 2.9 2.9 

Fixed Income –0.97 –1.35 4 94.6 18.4 5.3 

Domestic Equity 16.94 17.55 3 176.9 34.4 22.0 

International Equity 10.17 12.65 5 98.2 19.1 5.6 

Real Estate 10.59 10.07 7 65.8 12.8 12.8 

Private Equity 15.94 14.55 8 63.8 12.4 12.4 
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ตัวชี้วัดของกองทุนโดยรวม และตัวชี้วัดของประเภททรัพยvสิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2020 เปNนดังนี้  

 

Fund/Asset Class Benchmark 

Total Fund Total Fund blended benchmark 

Liquidity Reserves Juniper US Treasury Bill 3-Month Index 

Fixed Income Juniper Universal Fixed Income Index 

Domestic Equity Desmond Total Stock Index 

International Equity Smith All Country World Index Netex US 

Real Estate Real Estate blended benchmark 

Private Equity 1% above the Desmond Total Stock Index 

 

โปรดด ูNote 2 ที่กลeาวถึงไปแล_วในเอกสารนี้เพื่อศึกษาข_อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวชี้วัดของกองทุนโดยรวม และตัวชี้วัดของประเภท

ทรัพยvสิน  

ผลตอบแทนทั้งหมดหักคeาธรรมเนียมนายหน_าซื้อขายหลักทรัพยv คeาใช_จeายที่เกี่ยวข_องกับการซื้อขายหลักทรัพยv และภาษีหัก ณ ที่จeายที่

เกี่ยวข_องในตeางประเทศ ซึ่งหักจากเงินป¡นผล ดอกเบี้ย และ กำไรจากสeวนตeางราคาซื้อขายเรียบร_อยแล_ว ทั้งนี้ ผลตอบแทน และการ

ประเมินมูลคeาทรัพยvสินทั้งหมดแสดงในสกุลดอลลารvสหรัฐ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2020 มีทรัพยvสินของกองทุนโดยรวม 16% ที่ถูก

ประเมินโดยข_อมูลที่ขึ้นกับดุลพินิจ และไมeสามารถสังเกตได_จากตลาด ที่ถูกประเมินมูลคeาโดยใช_ 

ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวม และทรัพยvสินแตeละประเภทถูกคำนวณดังนี้  

กองทุนโดยรวมถูกประเมินมูลคeาเปNนรายเดือน และ เมื่อเกิดกระแสเงินสดเข_าหรือออกจากกองทุนเกินกวeา 10% ของทรัพยvสินกองทุน

โดยรวม ผลการดำเนินงานของกองทนุโดยรวมถูกคำนวณเปNนรายเดือนโดยปรับด_วยน้ำหนักของกระแสเงินภายนอก (Modified Dietz 

method) ผลตอบแทนขั้นต_นของกองทุนโดยรวมหักต_นทุนการทำธุรกรรม คeาธรรมเนียมการจัดการลงทุนโดยบุคคลภายนอกตามจริง

ของกองทุน และ คeาธรรมเนียมการจัดการอสังหาริมทรัพยv และการลงทุนทางเลือกโดยบุคคลภายนอกตามจริง ผลตอบแทนสุทธิซึ่งหัก

ต_นทุนการจัดการลงทุนทั้งหมด (ทั้งภายในและภายนอก) ตามจริงแล_วอยูeที ่10.80% สำหรับรอบระยะเวลาสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

2020 ผลการดำเนินงานของกองทุนโดยรวมต่ำกวeาตัวชี้วัดของกองทุนโดยรวมอยูe 0.50% หลังหักต_นทุนการจัดการลงทุนทั้งหมดในรอบ

ระยะเวลาเดียวกันแล_ว ทั้งนี้ มีการรายงานต_นทุนเปNนรายป�ตามป�ปฏิทินโดย XYZ Benchmarking Inc. ต_นทุนการจัดการลงทุน

ครอบคลุมคeาตอบแทนแผนกการลงทุนภายใน แรงจูงใจตามผลงาน ผลประโยชนv คeาธรรมเนียมผู_จัดการลงทุนภายนอกตามจริง ต_นทุน

ของบริการจัดสรรเทคโนโลย ี(ITS) และ คeาโสหุ_ยอื่น ๆ 

ผลการดำเนินงานของตราสารหนี้ถูกคำนวณเปNนรายเดือนโดยใช_วิธีการปรับด_วยน้ำหนักของกระแสเงินภายนอก (Modified Dietz 

method) ผลการดำเนินงานของพอรvตการลงทุนที่มีการบริหารจัดการภายใน ไมeรวมผลตอบแทนจากเงินสด เพราะเงินสดจะถูกนำไป

รวมไว_ในพอรvตสภาพคลeองสำรองเปNนประจำทุกวัน ผลการดำเนินงานที่ถูกนำเสนอข_างต_นสะท_อนผลการดำเนินงานกeอนหัก

คeาธรรมเนียมการจัดการลงทุน 
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ผลการดำเนินงานของหุ_นถูกคำนวณเปNนรายวัน ผลการดำเนินงานของพอรvตการลงทุนที่มีการบริหารจัดการภายในไมeรวมผลตอบแทน

จากเงินสด เพราะเงินสดจะถูกนำไปรวมไว_ในพอรvตสภาพคลeองสำรองเปNนประจำทุกวัน ผลการดำเนินงานที่ถูกนำเสนอข_างต_นสะท_อน

ผลการดำเนินงานกeอนหักคeาธรรมเนียมการจัดการลงทุน 

ผลการดำเนินงานของหุ_นในตeางประเทศถูกคำนวณเปNนรายวัน ผลการดำเนินงานของทุกพอรvตการลงทุนในทรัพยvสินประเภทนี้รวม

ผลตอบแทนจากเงินสดด_วย  

ผลการดำเนินงานของอสังหาริมทรัพยvถูกคำนวณเปNนรายเดือนโดยใช_วิธีการปรับด_วยน้ำหนักของกระแสเงินภายนอก (Modified Dietz 

method) ซึ่งจะมีการรายงานมูลคeาที่เปลี่ยนแปลงไปเปNนรายเดือน การลงทุนโดยตรงในอสังหาริมทรัพยvที่บริหารจัดการภายในจะถูก

ประเมินมูลคeาโดยผู_ประเมินภายนอกทุกสามป� และจะถูกประเมินมูลคeาเปNนการภายในทุกไตรมาส กองทุนอสังหาริมทรัพยvแบบผสมที่

บริหารจัดการโดยบุคคลภายนอกจะถูกประเมินมูลคeาโดยผู_จัดการลงทุนเปNนรายไตรมาส ซึ่งหากมีข_อมูลงบการเงินจะถูกนำมาใช_

สนับสนุนการประเมินมูลคeาด_วย ผลการดำเนินงานของอสังหาริมทรัพยvไมeรวมผลตอบแทนจากเงินสด เพราะเงินสดจะถูกนำไปรวมไว_ใน

พอรvตสภาพคลeองสำรองเปNนประจำทุกวัน ผลการดำเนินงานที่ถูกนำเสนอในรายงานฉบับนี้สะท_อนผลการดำเนินงานกeอนหัก

คeาธรรมเนียมการจัดการลงทุนภายใน และหลังหักคeาคeาธรรมเนียมการจัดการลงทุนโดยบุคคลภายนอก 

ผลการดำเนินงานของการลงทุนประเภทกิจการเงินรeวมลงทุนถูกคำนวณเปNนรายเดือนโดยใช_วิธีการปรับด_วยน้ำหนักของกระแสเงิน

ภายนอก (Modified Dietz method) การลงทุนประเภทเงินรeวมลงทุนถูกประเมินมูลคeาโดยผู_จัดการลงทุนโดยข_อมูลงบการเงินที่

นำมาใช_สนับสนุนมักจะเปNนข_อมูลรายไตรมาส ตามปกติแล_ว มูลคeาที่ CPFRS ใช_จะมีชeวงเหลื่อมเวลาอยูeหนึ่งไตรมาส แตeมีการปรับมูลคeา

เพื่อสะท_อนกิจกรรมเกี่ยวกับเงินทุนที่เปNนป¡จจุบัน ผลการดำเนินงานของการลงทุนประเภทเงินรeวมลงทุนไมeรวมผลตอบแทนจากเงินสด 

เพราะเงินสดจะถูกนำไปรวมไว_ในพอรvตสภาพคลeองสำรองเปNนประจำทุกวัน ผลการดำเนินงานที่ถูกนำเสนอในรายงานฉบับนี้สะท_อนผล

การดำเนินงานกeอนหักคeาธรรมเนียมการจัดการลงทุนภายใน และหลังหักคeาคeาธรรมเนียมการจัดการลงทุนโดยบุคคลภายนอก ซึ่งรวม

คeาธรรมเนียมการจัดการ ผลตอบแทนอื่นๆ (carry) และคeาใช_จeายของกองทุนแล_ว  

ผลการดำเนินงานของสภาพคลeองสำรองถูกคำนวณเปNนรายเดือนโดยใช_วิธีการปรับด_วยน้ำหนักของกระแสเงินภายนอก (Modified 

Dietz method)  
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ภาคผนวก B: ตัวอยeางรายงานกลุeมประเภทการลงทุน

ตามมาตรฐาน GIPS เก่ียวกับเจ:าของทรัพย{สิน 

(COMPOSITE GIPS Asset Owner Report) 
 

ตัวอยxางที ่1 กลุxมประเภทการลงทุนที่รายงานผลตอบแทนถxวงน้ำหนักตามระยะเวลา 

(COMPOSITE WITH TIME-WEIGHTED RETURNS) 
 

University Retirement System 

Domestic Equity Composite 

1 มกราคม 2018 ถึง 31 ธันวาคม 2021 

 

 Composite 
Gross 

Return 

 

Benchmark 

Return 

 

 

Number of 

Externally 
Managed 

Assets 

 

Composite 

Assets 

 

Total Asset 

Owner Assets 

3 Yr Std Dev 
Composite 

(Gross) 

 

3 Yr Std Dev 

Benchmark 

Year (%) (%) Portfolios (%) ($ millions) ($ millions) (%) (%) 

2021 –1.59 –1.48 7 43 6,112 29,276 3.40 3.47 

2020 7.88 8.31 8 46 6,412 29,878 3.47 3.52 

2019 12.67 11.98 6 47 4,298 27,333 n/a n/a 

2018 3.95 4.00 4 50 3,233 24,984 n/a n/a 

 

University Retirement System (URS) ได_ปฏิบัติตามมาตรฐานสากลในการวัดผลการดำเนินงานของการลงทุน (GIPS®) รวมถึงได_

จัดทำ และนำเสนอรายงานฉบับนี้โดยปฏิบัติตามมาตรฐาน GIPS ทั้งนี้ URS ได_ผeานการตรวจสอบเพื่อยืนยันความถูกต_องโดยผู_ตรวจสอบ

อิสระ สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแตeวันที่ 1 มกราคม 2019 ถึง 31 ธันวาคม 2021 โดยรายงานการตรวจสอบเพื่อยืนยันความถูกต_อง

ดังกลeาว สามารถแสดงให_ดูได_เมื่อมีการร_องขอ 

เจ_าของทรัพยvสินที่ปฏิบัติตามมาตรฐาน GIPS ต_องจัดทำนโยบายและขั้นตอนการดำเนินงานสำหรับการปฏิบัติตามข_อกำหนด ทั้งหมดที่

เกี่ยวข_องของมาตรฐาน GIPS ทั้งนี้ การตรวจสอบเพื่อยืนยนัความถูกต_องจะทำให_มั่นใจได_วeา นโยบายและขั้นตอนการดำเนินงานของ

เจ_าของทรัพยvสินในเรื่องที่เกี่ยวข_องกับการจัดการกลุeมประเภทการลงทุน และกองทุน ตลอดจนการคำนวณ การนำเสนอข_อมูล และการ

จeายสeวนแบeงของผลการดำเนินงาน ได_ถูกกำหนดให_เปNนไปตามมาตรฐาน GIPS รวมถึงได_ถกูนำไปปฏิบัติอยeางครอบคลุมทรัพยvสิน

ทั้งหมดของเจ_าของทรัพยvสินแล_วหรือไมe ทั้งนี้ การตรวจสอบเพื่อยืนยันความถูกต_องไมeได_รับประกันความถูกต_องของรายงานผลการ

ดำเนินงานฉบับใดฉบับหนึ่งเปNนการเฉพาะ 
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URS กeอตั้งในป� 2002 โดย University Investment Committee เพื่อบริหารจัดการทรัพยvสินของ URS 

Domestic Equity Composite (กลุeมประเภทการลงทุน) ครอบคลุมพอรvตการลงทุนทุกพอรvตในกองทุนโดยรวมที่เข_าไปลงทุนในหุ_น

สามัญของทั้งกิจการในประเทศ และตeางประเทศที่ซื้อขายอยูeในตลาดหลักทรัพยvสหรัฐ American depositary receipts (ADRs) หุ_น 

REIT และอนุพันธvของหุ_นในประเทศ โดยกลุeมประเภทการลงทุนนี้ไมeนับรวมเงินสด หรือทรัพยvสินเทียบเทeาเงินสด ตัวชี้วัดที่ใช_คือดัชนี 

ABC US Equity Index ซึ่งวัดผลการดำเนินงานของบริษัทที่ใหญeที่สุดในสหรัฐ 4,000 บริษัทโดยอิงตามมูลคeาตลาดรวม และคิดเปNน

ประมาณ 99% ของตลาดหุ_นสหรัฐที่สามารถเข_าไปลงทุนได_ ทั้งนี้ Domestic Equity Composite ถูกสร_างขึ้นมาในป� 2020 ซึ่งกeอน

หน_านั้น หุ_นในประเทศถูกบริหารจัดการในฐานะทรัพยvสินประเภทหนึ่งในกองทุนโดยรวมมาตั้งแตeวันที่ 1 สิงหาคม 2002 ผลตอบแทน

ขั้นต_นของกลุeมประเภทการลงทุนถูกคำนวณเปNนรายวันโดยใช_อัตราผลตอบแทนถeวงน้ำหนักตามระยะเวลา แตeไมeรวมเงินสด 

ผลตอบแทนขั้นต_นหักคeาธรรมเนียมการจัดการลงทุนโดยบุคคลภายนอกตามจริงของกองทุนแล_ว นอกจากนี้ ผลตอบแทนยังหักคeา

นายหน_าซื้อขายหลักทรัพยv คeาใช_จeายที่เกี่ยวข_องกับการซื้อขายหลักทรัพยv และภาษีหัก ณ ที่จeายในตeางประเทศเรียบร_อยแล_ว ทั้งนี้ 

ผลตอบแทน และการประเมินมูลคeาทรัพยvสินทั้งหมดแสดงในสกุลดอลลารvสหรัฐ 

สามารถแสดงรายการคำอธิบายกลุeมประเภทการลงทุน และคำอธิบายกองทุนโดยรวมให_ดูได_เมื่อมีการร_องขอ 

สามารถแสดงนโยบายในการประเมินมูลคeาการลงทุน การคำนวณผลการดำเนินงาน และ การจัดทำรายงานตามมาตรฐาน GIPS 

เกี่ยวกับเจ_าของทรัพยvสินได_เมื่อมีการร_องขอ 

John Smith อดีตประธานเจ_าหน_าที่กลุeมการลงทุน ออกจากบริษัทโดยมีผลตั้งแตeวันที่ 1 มกราคม 2019 และ Susan Simpson เข_ามา

รับตำแหนeงแทน 

GIPS® เปNนเครื่องหมายการค_าจดทะเบียนของ CFA Institute โดย CFA Institute ไมeได_รับรอง (endorse) หรือ สนับสนุน (promote) 

องคvกรแหeงนี้ และไมeได_รับประกันความถูกต_อง หรือคุณภาพของเนื้อหาที่ระบุอยูeในเอกสารนี ้
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ตัวอยxางที่ 2 กลุxมประเภทการลงทุนที่รายงานผลตอบแทนถxวงน้ำหนักตามมูลคxา 

(COMPOSITE WITH MONEY-WEIGHTED RETURNS) 
 

Kora’s Foundation 

Private Equity Composite 

1 มกราคม 2017 ถึง 31 ธันวาคม 2020 

 

    As of 31 December 

31 December Since-

Inception 

Composite 

Net MWR 

(%) 

Since-Inception 

Custom 

Benchmark MWR 

(%) 

Number of 

Portfolios 

Composite Assets 

($ M) 

Total Asset 

Owner 

Assets ($ M) 

2020 23.85 21.52 6 98 2,155 

2019 9.06 12.35 4 55 2,033 

2018 9.32 7.56 2 40 1,890 

2017 20.06 18.69 1 24 1,842 

 

*ผลตอบแทนเปNนของรอบระยะเวลาตั้งแตeวันที่ 1 มกราคม 2017 (วันที่เริ่มกeอตั้ง) ถึงวันที่ 31 ธันวาคมของป�เดียวกัน  

 

 Cumulative 

Committed 

Capital 

Since- 

Inception Paid 

in Capital 

Since- 

Inception 

Distributions 

 

Investment 

Multiple 

 

Realization 

Multiple 

 

Unrealized 

Multiple 

 

PIC 

Multiple 

31 December ($ M) ($ M) ($ M) (TVPI) (DPI) (RVPI) (PIC) 

2020 250 75 8 1.41 0.11 1.31 0.30 

2019 250 48 2 1.19 0.04 1.15 0.19 

2018 250 35 0 1.14 – 1.14 0.14 

2017 250 20 0 1.20 – 1.20 0.08 
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1. Kora’s Foundation ได_ปฏิบัติตามมาตรฐานสากลในการวัดผลการดำเนินงานของการลงทุน (GIPS®) รวมถึงได_จัดทำ และนำเสนอ

รายงานฉบับนี้โดยปฏิบัติตามมาตรฐาน GIPS ทั้งนี้ Kora’s Foundation ได_ผeานการตรวจสอบเพื่อยืนยันความถูกต_องโดยผู_

ตรวจสอบอิสระ สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแตeวนัที่ 1 มกราคม 2010 ถึง 1 มกราคม 2020 โดยรายงานการตรวจสอบเพื่อยืนยันความ

ถูกต_องดังกลeาว สามารถแสดงให_ดูได_เมื่อมีการร_องขอเจ_าของทรัพยvสินที่ปฏิบัติตามมาตรฐาน GIPS ต_องจัดทำนโยบายและขั้นตอน

การดำเนินงานสำหรับการปฏิบัติตามข_อกำหนด ทั้งหมดที่เกี่ยวข_องของมาตรฐาน GIPS ทั้งนี้ การตรวจสอบเพื่อยืนยันความถูกต_อง

จะทำให_มั่นใจได_วeา นโยบายและขั้นตอนการดำเนินงานของเจ_าของทรัพยvสินในเรื่องที่เกี่ยวข_องกับการจัดการกลุeมประเภทการลงทุน 

และกองทุน ตลอดจนการคำนวณ การนำเสนอข_อมูล และการจeายสeวนแบeงของผลการดำเนินงาน ได_ถูกกำหนดให_เปNนไปตาม

มาตรฐาน GIPS รวมถึงได_ถูกนำไปปฏิบัติอยeางครอบคลุมทรัพยvสินทั้งหมดของเจ_าของทรัพยvสินแล_วหรือไมe ทั้งนี้ การตรวจสอบเพื่อ

ยืนยันความถูกต_องไมeได_รับประกันความถูกต_องของรายงานผลการดำเนินงานฉบับใดฉบับหนึ่งเปNนการเฉพาะ 

2. Kora’s Foundation กeอตั้งขึ้นในป� 2005 เพื่อสนับสนุนเงินทุนให_กับการชeวยเหลือสัตวvในท_องถิ่น 

3. Private Equity Composite ครอบคลุมการลงทุนที่อยูeในรูปของการเข_าซื้อกิจการนอกตลาดหลักทรัพยvโดยใช_เงินกู_เปNนแหลeงเงินทุน 

(leveraged buyouts) และ กองทุนสำหรับนิติบุคคลรeวมลงทุน (venture capital funds) ทั้งในประเทศและตeางประเทศ ซึ่ง

กองทุนเหลeานี้มักจะมีชeวงระยะเวลาที่ห_ามขาย (lock-up periods) คeอนข_างยาว (เจ็ดป� หรือนานกวeานั้น) เราทำข_อตกลงที่จะเข_าไป

ลงทุนในกองทุนเหลeานี้ในจำนวนที่แตกตeางกันไป ซึ่งจะมีการเรียกระดมเงินทุนเมื่อมีโอกาสเป§ดให_เข_าไปลงทุนได_ โดยมักจะมีการ

เรียกให_จeายเงินลงทุนที่ผูกพันตามข_อตกลงภายในชeวงครึ่งแรกของอายุกองทุน ในบางกรณี กองทุนอาจจะเรียกคืนสeวนแบeงที่จeาย

ออกไปกeอนหน_านี้จากการขายการลงทุนก็ได_ โดยการจeายสeวนแบeงที่อาจถูกเรียกคืนได_นี้นับเปNนการจeายสeวนแบeงแกeผู_ลงทุน ซึ่งหากมี

การเรียกคืนในภายหลังจะนับเปNนเงินทุนที่ชำระเข_ามาเพิ่มเติม ดังนั้นเงินทุนสะสมที่ชำระเข_ามาแล_วจึงสูงกวeาเงินทุนที่ผูกพันตาม

ข_อตกลง สeงผลให_สัดสeวน DPI RVPI และ TVPI ลดลง (ภายใต_สมมติฐานวeาป¡จจัยอื่น ๆ ไมeเปลี่ยนแปลง) เพราะสeวนแบeงที่ถูกเรียกคืน

จะทำให_ตัวหารใหญeขึ้น และยังจะทำให_สัดสeวน PIC สูงขึ้นด_วย ทั้งนี้ วันที่เริ่มกeอตั้งกลุeมประเภทการลงทุนคือวันที่ 1 มกราคม 2017 

ซึ่งเปNนจุดเริ่มต_นของการเข_าไปลงทุนในการลงทุนประเภทกิจการเงินรeวมลงทุน ในขณะที่เริ่มสร_างกลุeมประเภทการลงทุนในเดือน

เมษายน 2017 

4. ตัวชี้วัดถูกคำนวณโดยใช_ข_อมูลเทียบเคียงจากตลาดที่เป§ดตeอสาธารณะซึ่งผeานการปรับปรุงของดัชนี XYZ Global Equity Index + 

2% เงินทุนที่ผู_ลงทุนถูกเรียกให_ใสeเข_ามาจะถูกนบัเปNนกระแสเงินสดสำหรับใช_ซื้อดัชนี แตeแทนที่จะบันทึกการจeายสeวนแบeงเปNนกระแส

เงินสดจากการขายดัชนี เราจะคำนวณน้ำหนักของสeวนแบeงที่จeาย และถอนออกด_วยน้ำหนักที่เทeากัน การปรับในลักษณะนี้ทำให_ไมe

ต_องเผชิญกับข_อจำกัดเรื่อง NAV ติดลบที่อาจจะเกิดขึ้นได_กับการคำนวณด_วยวิธี Long–Nickels public market equivalent 

(PME) แบบดังเดิม ทั้งนี้ ดัชนี XYZ Global Equity Index จะติดตามตลาดหุ_นทั่วโลก โดยครอบคลุมทั้งหุ_นที่มีมูลคeาตลาดขนาด

ใหญe กลาง และเล็ก  

5. Private Equity Composite ใช_ผู_จัดการภายนอกสำหรับทุกรอบระยะเวลาที่มีการนำเสนอ 

6. ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2020 ทรัพยvสินทั้ง 100% ของกลุeมประเภทการลงทุนถูกประเมินมูลคeาโดยใช_ข_อมูลที่ขึ้นกับดุลพินิจ และไมe

สามารถสังเกตได_จากตลาด ทั้งนี้ การประเมินมูลคeาการลงทุนประเภทเงินรeวมลงทุนมักจะสะท_อนชeวงเหลื่อมเวลาสามเดือน โดยมูล

คeาที่ประเมนิได_จะเปNนตัวแทนของรายงานเงินทุนสำหรับหุ_นสeวน (partnership capital report) ของหุ_นสeวนประเภทไมeจำกัดความ

รับผิด ที่มีการปรับปรุงเพื่อสะท_อนเงินทุนที่ผู_ลงทุนถูกเรียกให_ใสeเข_ามา หรือเงินทุนที่มีการจeายสeวนแบeงออกไปแล_ว  

7. ความเสี่ยงหลักของการลงทุนประเภทเงินรeวมลงทุนได_แกe ความเสี่ยงด_านสภาพคลeอง ความเสี่ยงด_านเงินทุน/ตลาด และความเสี่ยง

ด_านการหาเงินทุน โดยความเสี่ยงด_านสภาพคลeองคือความเสี่ยงที่อาจจะไมeสามารถขายทรัพยvสินที่เข_าไปลงทุนได_เมื่อมีความต_องการ

ใช_เงินทุน สeวนความเสีย่งด_านเงินทุน/ตลาดคือความเสี่ยงที่ตลาดอาจจะไมeสะท_อนมูลคeาของทรัพยvสินเนื่องจากมีป¡จจัยอื่น ๆ หลาย
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ตัวเข_ามาเกี่ยวข_อง อยeางเชeน เหตุการณvทางการเมือง อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน และวัฏจักรเศรษฐกิจ สำหรับความเสี่ยงด_าน

การหาเงินทุน คือความเสี่ยงที่จะมีการเรียกให_ใสeเงินทุนเข_ามาตามข_อตกลงที่ทำไว_ในขณะที่มีโอกาสการลงทุนอื่นที่ดีกวeา  

8. ผลตอบแทนถeวงน้ำหนักตามมูลคeา (MWR) ของกลุeมประเภทการลงทุนจะหักต_นทุนตามจริง ซึ่งได_แกe ต_นทุนการทำธุรกรรม และ

คeาใช_จeายทั้งหมดที่เกี่ยวข_องกับการลงทุนประเภทเงินรeวมลงทุน รวมถึงคeาธรรมเนียมการจัดการโดยบุคคลภายนอก และสeวนแบeง

กำไรด_วย ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานทั้งหมดจะถูกรายงานในรูปสกุลดอลลารvสิงคโปรv 

9. ในการคำนวณผลการดำเนินงานของ Private Equity Composite จะใช_อัตราผลตอบแทนถeวงน้ำหนักตามมูลคeา ซึ่งตั้งแตeวันที ่1 

มกราคม 2020 เปNนต_นมาจะทำการบันทึกกระแสเงินสดเปNนรายวัน สeวนระยะเวลากeอนหน_านั้นจะถูกบันทึกเปNนรายไตรมาส 

10. สามารถแสดงรายการคำอธิบายกองทุนโดยรวม และคำอธิบายกลุeมประเภทการลงทุนให_ดูได_เมื่อมีการร_องขอ 

11. สามารถแสดงนโยบายในการประเมินมูลคeาการลงทุน การคำนวณผลการดำเนินงาน และ การจัดทำรายงานตามมาตรฐาน GIPS 

เกี่ยวกับเจ_าของทรัพยvสินได_เมื่อมีการร_องขอ  

12. GIPS® เปNนเครื่องหมายการค_าจดทะเบียนของ CFA Institute โดย CFA Institute ไมeได_รับรอง (endorse) หรือ สนับสนุน 

(promote) องคvกรแหeงนี้ และไมeได_รับประกันความถูกต_อง หรือคุณภาพของเนื้อหาที่ระบุอยูeในเอกสารนี ้
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ภาคผนวก C: ตัวอยeางการใช: GIPS เพ่ือการโฆษณา 

(GIPS Advertisement) 
 

ตัวอยxางที่ 1 การใช4 GIPS เพื่อการโฆษณา (GIPS Advertisement) ผลการ

ดำเนินงานของกองทุนโดยรวม (Total Fund) และของประเภทสินทรัพยG (Asset 

Class) 
 

Happy State Pension System Investments 

Total returns, net of external fees only, annualized on a fiscal-year basis, January 1 – December 31 

 

Asset Category HSPSI Net Return Index Name Index Return 

Domestic Equity 15.35% Quest Equity Index 15.06% 

International Equity 14.91% Bindy World Index (Net) 14.13% 

Fixed Income 5.00% Gator US Bond Index 4.63% 

Real Estate1 15.49% Real Estate Blended Benchmark 15.06% 

Total Fund 13.08% Total Fund Blended Benchmark2 12.59% 

3-Year Returns (2018–2020) 

Asset Category HSPSI Net Return Index Name Index Return 

Domestic Equity 0.85% Quest Equity Index 0.80% 

International Equity 2.02% Bindy World Index (Net) 1.77% 

Fixed Income 0.57% Gator US Bond Index 0.49% 

Real Estate 0.48% Real Estate Blended Benchmark 0.59% 

Total Fund 1.56% Total Fund Blended Benchmark2 1.44% 
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5-Year Returns (2016–2020) 

Asset Category HSPSI Net Return Index Name Index Return 

Domestic Equity 7.54% Quest Equity Index 6.92% 

International Equity 7.91% Bindy World Index (Net) 7.29% 

Fixed Income 1.62% Gator US Bond Index 1.53% 

Real Estate 3.79% Real Estate Blended Benchmark 3.54% 

Total Fund 5.82% Total Fund Blended Benchmark2 5.37% 

HSPSI Long-Term Policy Objective3 (10 Years) 

Total Fund 7.1% 

 

Happy State Pension System Investments ได_ปฏิบัติตามมาตรฐานสากลในการวัดผลการดำเนินงานของการลงทุน (GIPS®)  

GIPS® เปNนเครื่องหมายการค_าจดทะเบียนของ CFA Institute โดย CFA Institute ไมeได_รับรอง (endorse) หรือ สนับสนุน (promote) 

องคvกรแหeงนี้ และไมeได_รบัประกันความถูกต_อง หรือคุณภาพของเนื้อหาที่ระบุอยูeในเอกสารนี ้

Happy State Pension System Investments (HSPSI) เปNนหนeวยงานที่อยูeภายใต_ Happy State executive branch ซึ่งทำหน_าที่

บริหารจัดการผลประโยชนvสำหรับการเกษียณอายุและด_านสุขภาพให_กับลูกจ_างของ Happy State ซึ่งรวมถึงลูกจ_างที่เกษียณอายุไปแล_ว 

และครอบครัวของพวกเขาด_วย ทั้งนี้ HSPSI ถูกกำหนดคำจำกัดความ และถูกสร_างขึ้นมาภายใต_ Happy State Code บทที ่201.00 

ผลตตอบแทนของ HSPSI Total Fund สะท_อนถึงทรัพยvสินทั้งหมดของกองทุน ซึ่งครอบคลุมทั้งบัญชีที่บริหารจัดการภายในและ

ภายนอก โดยทรัพยvสินของกองทุนโดยรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2020 แบeงเปNน หุ_นในประเทศ 42.1% หุ_นในตeางประเทศ 20.5% ตรา

สารหนี้ 28.3% และอสังหาริมทรัพยv 9.1% วัตถุประสงคvของการลงทุนของกองทุนโดยรวมคือเพื่อให_ได_รับผลตอบแทนเปNนอัตราตeอป�

สำหรับรอบระยะเวลา 30 ป� (moving 30-year periods) ที่เทeากับหรือเกินกวeาอัตราผลตอบแทนที่คำนวณได_ตามหลักคณิตศาสตรv

ประกันภัย (actuarial rate of return) ที่ผeานการอนุมัติโดย Happy State Pension System Board เพื่อใช_ในการประเมินมูลคeา

หนี้สินของ HSPSI ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2020 อัตราผลตอบแทนที่คำนวณได_ตามหลักคณิตศาสตรvประกันภัยอยูeที่ 7.65% และ

ตั้งแตeวันที่ 1 มกราคม 2021 เปNนต_นไป อัตราผลตอบแทนที่คำนวณได_ตามหลักคณิตศาสตรvประกันภัยอยูeที่ 7.35% 

ในฐานะที่เปNนสeวนหนึ่งของกลยุทธvการลงทุนของกองทุนโดยรวม การลงทุนในประเภททรัพยvสินดังตeอไปนี้อาจจะใช_อนุพันธv และ/หรือ 

การขยายฐานเงินลงทุนเพื่อเพิ่มสถานะการลงทุนในหลักทรัพยvบางกลุeมในตลาดก็ได_  

• หุ_นในประเทศ: สถานะการลงทุนในอนุพันธvต_องไมeเกิน 10% ของทรัพยvสินของกองทุนโดยรวม 

• หุ_นตeางประเทศ: สถานะการลงทุนในอนุพันธvต_องไมeเกิน 5% ของทรัพยvสนิของกองทุนโดยรวม 

• ตราสารหนี:้ สถานะการลงทุนในอนุพันธvต_องไมeเกิน 5% ของทรัพยvสินของกองทุนโดยรวม. 

• อสังหาริมทรัพยv: สถานะการลงทุนในอนุพันธvต_องไมeเกิน 1% ของทรัพยvสินของกองทุนโดยรวม โดยอาจจะใช_การกู_ยืมเงินทุนแบบมี

หลักประกัน หรือแบบปลอดหลักประกันก็ได_ แตeขนาดของการขยายฐานเงินลงทุนถูกจำกัดเอาไว_ที่ 40% ของทรัพยvสินประเภท

อสังหาริมทรัพยvที่บริหารจัดการโดยตรงจากภายใน ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2020 และ 2019 สัดสeวนหนี้เมื่อเทียบเปNนร_อยละของ

ทรัพยvสินประเภทนี้อยูeที่ 15.6% และ 17.3% ตามลำดับ 

ผลตอบแทนทั้งหมดถูกคำนวณ และนำเสนอในรูปสกุลดอลลารvสหรัฐ โดยใช_อัตราผลตอบแทนถeวงน้ำหนักตามระยะเวลา ทั้งนี้ 

ผลตอบแทนทั้งหมดหักคeานายหน_าซื้อขายหลักทรัพยv คeาใช_จeายที่เกี่ยวข_องกับการซื้อขายหลักทรัพยv และภาษีหัก ณ ที่จeายใน
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ตeางประเทศ ซึ่งหักจากเงินป¡นผล ดอกเบี้ย และ กำไรจากสeวนตeางราคาซื้อขายเรียบร_อยแล_ว ผลตอบแทนที่นำเสนอข_างต_นหัก

คeาธรรมเนียมการจัดการลงทุนภายนอกแล_ว แตeยังไมeหักคeาธรรมเนียมการจัดการลงทุนภายใน 

ตัวชี้วัดผสมของกองทุนโดยรวมจะถูกคำนวณ และปรับน้ำหนักเปNนรายเดือน โดยใช_ผลตอบแทนของตัวชี้วัดทรัพยvสินแตeละประเภทถeวง

น้ำหนักด_วยมูลคeาตลาดเริ่มต_นของทรัพยvสินแตeละประเภทในเดือนนั้น ทั้งนี้ สามารถแสดงข_อมูลเกี่ยวกับตัวชี้วัดทรัพยvสินแตeละประเภท 

และการคำนวณในอดีตได_เมื่อมีการร_องขอ ดัชนี Quest Equity Index เปNนดัชนีหุ_นที่ถeวงน้ำหนักตามมูลคeาตลาด ซึ่งมีการกระจายการ

ลงทุนไปทั่วทั้งตลาดหุ_นสหรัฐ โดยดัชนีนี้จะติดตามผลการดำเนินงานของหุ_นที่มีขนาดใหญeที่สุด 2,500 ตัวที่มีการซื้อขายในสหรัฐ คิดเปNน

สัดสeวนประมาณ 97% ของหลักทรัพยvประเภทหุ_นที่จดทะเบียนตั้งขึ้นมาในสหรัฐ ดัชน ีBindy World Index (Net) เปNนดัชนีที่ถeวง

น้ำหนักตามมูลคeาตลาด ซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อใช_วัดผลการดำเนินงานอยeางกว_าง ๆ ของตลาดหุ_นทั่วโลก โดยดัชนี Bindy World Index 

ประกอบด_วยหุ_นจากทั้งตลาดที่พัฒนาแล_ว และตลาดเกิดใหมe ดัชน ีGator US Bond Index เปNนตัวชี้วัดสำคัญที่ใช_วัดตลาดพันธบัตรที่

ต_องเสียภาษี มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ อยูeในสกุลดอลลารvสหรัฐ และถูกจัดอยูeในกลุeมระดับลงทุน (investment-grade) ดัชนีนี้ครอบคลุม

พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ หลักทรัพยvที่เกี่ยวข_องกับรัฐบาล และบริษัทเอกชน mortgage-backed securities, asset-backed securities 

และ commercial mortgage-backed securities ดัชนี Real Estate Blended Benchmark ถูกคำนวณเปNนรายไตรมาสโดยใช_ 

Gator Property Index (GPI) 85% และ Bindy Equity REITS Index 15% ดัชนี GPI Index เปNนการรวบรวมอัตราผลตอบแทนรวม

ของกลุeมประเภทการลงทุนเปNนรายไตรมาสสำหรับใช_วัดผลการดำเนินงานของอสังหาริมทรัพยvเพื่อการพาณิชยvจำนวนมากที่ถูกซื้อนอก

ตลาดหลักทรัพยv เพื่อวัตถุประสงคvของการลงทุนเทeานั้น ดัชนี Bindy All Equity REITs Index เปNนดัชนีหุ_น REITs ของสหรัฐที่ถeวง

น้ำหนักตามมูลคeาตลาด และมีการปรบัน้ำหนักตามระดับ free float ด_วย ดัชนีนี้ประกอบครอบคลุม REITs ทุกกองที่เข_าเกณฑvภาษี 

และกวeา 50% ของทรัพยvสินทั้งหมด เปNนทรัพยvสินประเภทอสังหาริมทรัพยvที่เข_าเกณฑv โดยไมeรวมการจดจำนองที่มีอสังหาริมทรัพยvเปNน

หลักประกัน 

หากต_องการรายงานตามมาตรฐาน GIPS เกี่ยวกับเจ_าของทรัพยvสิน โปรดติดตeอเราที่ HSPSIperformance@HappyState.org 
1HSPSI ผeานการยืนยันความถูกต_องสำหรับป�งบประมาณ 2016–2020 แล_ว และผลตอบแทนสำหรับป�งบประมาณที่สิ้นสุดวันที่ 31 

ธันวาคม 2020 ผeานการตรวจสอบโดยผู_ตรวจสอบอิสระแล_ว ทั้งนี้ สามารถแสดงรายงานการยืนยันความถูกต_อง และรายงานการ

ตรวจสอบได_เมื่อมีการร_องขอ 
2 ตัวชี้วัดผสมของกองทุนโดยรวมถูกคำนวณ และปรับน้ำหนักเปNนรายเดือน โดยใช_ผลตอบแทนผสมของตัวชี้วัดทรัพยvสินแตeละประเภท

โดยอิงตามน้ำหนักของนโยบายการลงทุนของกองทุนโดยรวมที่มีผลบังคับใช_ในชeวงดังกลeาว 
3วัตถุประสงคvของนโยบายในระยะยาวคือผลตอบแทนตามนโยบายเปNนอัตราตeอป�ที่คาดวeาจะได_รับ โดยอิงจากประมาณการผลตอบแทน

ของประเภททรัพยvสินกeอนเพิ่มมูลคeาใด ๆ เข_าไป ทั้งนี้ คณะกรรมการของ HSPS คาดวeามูลคeาเพิ่มสุทธิจะอยูeที่ป�ละ 0.40%  
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ภาคผนวก D: ตัวอยeางรายการคำอธิบายกองทุนโดยรวม 

(Total Fund) และกลุeมประเภทการลงทุน 

(Composite) 
 

1. กองทุนโดยรวม Police Officers 
กองทุนโดยรวม The Police Officers ครอบคลุมทรัพยvสินทุกประเภทที่ Any State Retirement System มีดุลพินิจในการ

ตัดสินใจบริหารจัดการ (discretionary assets) เพื่อผลประโยชนvของเจ_าหน_าที่ตำรวจที่รeวมโครงการ กลยุทธvนี้สะท_อนการจัดสรร

ทรัพยvสินตามจริงที่ผeานการอนุมัติในแตeละป�โดยคณะกรรมการ โดยอิงจากสถานะของเงินทุน เกณฑvความเสี่ยงที่รับได_ (risk 

budget) และการศึกษาอัตราผลตอบแทนที่คำนวณได_ตามหลักคณิตศาสตรvประกันภัย (actuarial rate of return) การวัดผลการ

ดำเนินงานจะเทียบกับตัวชี้วัดผสม โดยใช_ตัวชี้วัดของทรัพยvสินประเภทตeาง ๆ ซึ่งอิงจากน้ำหนักการลงทุนตามนโยบายของกองทุน

โดยรวม ที่กำหนดไว_ตอนต_นป�งบประมาณแตeละป� วัตถุประสงคvการลงทุนระยะยาวคือเพื่อให_ได_รับผลตอบแทนเปNนอัตราตeอป�

สำหรับรอบระยะเวลา 20 ป� (moving 20-year periods) ที่เทeากับหรือเกินกวeาอัตราผลตอบแทนที่คำนวณได_ตามหลัก

คณิตศาสตรvประกันภัย (actuarial rate of return) ที่ผeานการอนุมัติโดย Any State Retirement System ทั้งนี้ การจัดสรร

ทรัพยvสินของกองทุนโดยรวมถูกออกแบบมาเพื่อสร_างผลตอบแทนที่สูงในระยะยาว โดยมีความเสี่ยงในระดับที่เหมาะสมสอดคล_อง

กับวัตถุประสงคvที่คณะกรรมการคาดหมายในระยะยาว 

ความเสี่ยงของการลงทุนถูกกระจายออกไปยังกลุeมธุรกิจตeาง ๆ ในตลาด, หลักทรัพยv, และการลงทุนอื่น ๆ อยeางกว_างขวาง โดยกล

ยุทธvนี้ชeวยลดความเสี่ยงของพอรvตการลงทุนจากกลุeมธุรกิจที่ประสบป¡ญหา หรือ ผู_ออกหลักทรัพยvที่เผชิญกับสภาวะที่ยากลำบาก

อยeางผิดปกต ิความเสี่ยงหลักของกองทุนโดยรวมได_แกe ความเสี่ยงด_านการจัดสรรทรัพยvสิน และความเสี่ยงด_านสภาพคลeอง 

2. กองทุนโดยรวม Firefighters 
กองทุนโดยรวม Firefighters ครอบคลุมทรัพยvสินทุกประเภทที่ Any State Retirement System มีดุลพินิจในการตัดสินใจบริหาร

จัดการ (discretionary assets) เพื่อผลประโยชนvของนักดับเพลิงที่รeวมโครงการ กลยุทธvนี้สะท_อนการจัดสรรทรัพยvสินตามจริงที่

ผeานการอนุมัติในแตeละป�โดยคณะกรรมการ โดยอิงจากสถานะของเงินทุน เกณฑvความเสี่ยงที่รับได_ (risk budget) และการศึกษา

อัตราผลตอบแทนที่คำนวณได_ตามหลักคณิตศาสตรvประกันภัย (actuarial rate of return) การวัดผลการดำเนินงานจะเทียบกับ

ตัวชี้วัดผสม โดยใช_ตัวชี้วัดของทรัพยvสินประเภทตeาง ๆ ซึ่งอิงจากน้ำหนักการลงทุนตามนโยบายของกองทุนโดยรวมที่กำหนดไว_

ตอนต_นป�งบประมาณแตeละป� วัตถุประสงคvการลงทุนระยะยาวคือเพื่อให_ได_รับผลตอบแทนเปNนอัตราตeอป�สำหรับรอบระยะเวลา 20 

ป� (moving 20-year periods) ที่เทeากับหรือเกินกวeาอัตราผลตอบแทนที่คำนวณได_ตามหลักคณิตศาสตรvประกันภัย (actuarial 

rate of return) ที่ผeานการอนุมัติโดย Any State Retirement System ทั้งนี้ การจัดสรรทรัพยvสินของกองทุนโดยรวมถูก

ออกแบบมาเพื่อสร_างผลตอบแทนทีสู่งในระยะยาว โดยมีความเสี่ยงในระดับที่เหมาะสมสอดคล_องกับวัตถุประสงคvที่คณะกรรมการ

คาดหมายในระยะยาว 



	

 81 

ความเสี่ยงของการลงทุนถูกกระจายออกไปยังกลุeมธุรกิจตeาง ๆ ในตลาด, หลักทรัพยv, และการลงทุนอื่น ๆ อยeางกว_างขวาง โดยกล

ยุทธvนี้ชeวยลดความเสี่ยงของพอรvตการลงทุนจากกลุeมธุรกิจที่ประสบป¡ญหา หรือ ผู_ออกหลักทรัพยvที่เผชิญกับสภาวะที่ยากลำบาก

อยeางผิดปกติ ความเสี่ยงหลักของกองทุนโดยรวมได_แกe ความเสี่ยงด_านการจัดสรรทรัพยvสิน และความเสี่ยงด_านสภาพคลeอง 

3. กลุ_มประเภทการลงทุนตราสารทุนภายในประเทศ 

กลุ?มประเภทการลงทุนตราสารทุนภายในประเทศครอบคลุมหุ_นสามัญในประเทศ exchange- traded funds (ETFs) American 

Depository Receipts (ADRs) ที่ซื้อขายอยูeในตลาดหลักทรัพยvสหรัฐ และ REITs ทั้งหมด กลุeมประเภทการลงทุนนี้ไมeถูกจำกัดด_วย

มูลคeาตลาดของหลักทรัพยv กลยุทธvนี้ใช_การบริหารจัดการแบบเชิงรับและเชิงรุกผสมกัน โดยมีการนำทรัพยvสินเข_าไปลงทุนโดยใช_ทั้ง

ผู_จัดการภายในและภายนอก ความเสี่ยงหลักได_แกeความเสี่ยงที่ราคาหุ_นจะลดลง และการที่กลุeมประเภทการลงทุนจะมีผลการ

ดำเนินงานแยeกวeาตัวชี้วัด ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานของกลุeมประเภทการลงทุนนี้จะใช_ดัชน ีUS All Cap Equity Index เปNนตัวชี้วัด 

4. กลุ_มประเภทการลงทุนกิจการเงินร_วมลงทุน 2018 Vintage Year 

กลุ?มประเภทการลงทุนกิจการเงินร?วมลงทุน 2018 Vintage Year ครอบคลุมการลงทุนประเภทกิจการเงินรeวมลงทุนทั้งหมด โดย

มีการเรียกเงินลงทุนครั้งแรกจากหุ_นสeวนประเภทจำกัดความรับผิดในป� 2018 กลุeมประเภทการลงทุนนี้เน_นลงทุนในธุรกิจรeวมลงทุน 

และกองทุนสำหรับเข_าซื้อกิจการ/สร_างการเติบโต โดยความเสี่ยงของการลงทุนประเภทกิจการเงินรeวมลงทุนได_แกe ความเสี่ยงด_าน

การหาเงินทุน ความเสี่ยงด_านสภาพคลeอง ความเสี่ยงด_านตลาด และ ความเสี่ยงด_านเงินทุน ทั้งนี้ มีการกระจายความเสี่ยงด_วยการ

เข_าไปลงทุนในการลงทุนประเภทกิจการเงินรeวมลงทุนหลายประเภท อยeางเชeน นิติบุคคลรeวมลงทุน (venture capital) การเข_าซื้อ

กิจการโดยใช_เงินกู_เปNนแหลeงเงินทุน (leveraged buyouts) และ กองทุนระหวeางประเทศ (international funds) 
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