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กิตติกรรมประกาศ 
 

CFA Institute เปMนสถาบันระดับนานาชาติที่ได^มีการพัฒนามาตรฐานตdางๆ เพื่อใช^ในการยกระดับคุณภาพของตลาดทุนอยdางตdอเนื่อง  

ซึ่งรวมไปถึง Global Investment Performance Standards (GIPS) ที่มีประโยชนuไมdเพียงแกdผู^จัดการการลงทุนที่ต^องการนำเสนอผล

ประกอบการตามมาตรฐานนานาชาต ิแตdยังเปMนประโยชนuแกdนักลงทุนที่อdานรายงานผลประกอบการนั้นด^วย  ซึ่ง CFA Institute มีความ

มุdงหวังให^ประเทศทั่วโลกนำมาตรฐานเหลdานี้ไปปรับใช^ในตลาดทุนของตน  และสdงเสริมให^ผู^กำกับดูแลของประเทศตdางๆ ใช^ประโยชนuจาก

มาตรฐานเหลdานี้ในการออกเกณฑuหรือข^อแนะนำแกdผู^มีสdวนรdวมในตลาดทุน 

 

ที่ผdานมา สมาคม ซีเอฟเอ ไทยแลนดu ได^ทำหน^าที่เปMนตัวประสานระหวdาง CFA Institute และผู^มีสdวนรdวมในตลาดทุนไทย ในการสdงเสริม

การประยุกตuใช^มาตรฐานตdางๆ ของ CFA เพื่อการพัฒนาอยdางตdอเนื่องของตลาดทุนไทยมาโดยตลอด ลdาสุด ทาง CFA Institute ได^มีการ

เผยแพรdมาตรฐานฉบับ GIPS 2020 ซึ่งเปMนการปรับปรุงมาตรฐานให^สะท^อนพัฒนาการลdาสุดของอุตสาหกรรมการลงทุน และมีประโยชนu

ตdอผู^มีสdวนรdวมทุกฝ�าย ซึ่งรวมถึงผูจ̂ัดการการลงทุนในสินทรัพยuทางเลือก และ pooled funds ด^วย ซึ่งในโอกาสนี ้ทางสมาคมฯ เล็งเห็น

ความสำคัญในการนำมาตรฐาน GIPS 2020 ต^นฉบับภาษาอังกฤษ มาแปลเปMนภาษาไทย เพื่อสdงเสริมการเผยแพรdให^แกdผู^มีสdวนรdวมใน

ตลาดทุนไทยในวงกว^าง อีกทั้งยังเปMนเครื่องมือแกdผู^กำกับดูแลของไทยในการใช^ประโยชนuจากมาตรฐานฉบับนี ้  

 

ในการจัดทำฉบับแปลภาษาไทยนี ้สมาคมฯ ได^รับความอนุเคราะหuจากกองทุนสdงเสริมการพัฒนาตลาดทุน (Capital Market 

Development Fund) ที่ให^การสนับสนุนคdาใช^จdาย และสมาคมฯ มีความยินดีอยdางยิ่งที่ได^รdวมมือกับ คุณพิษณ ุพรหมจรรยา ในฐานะผู^

แปลที่ทรงคุณวุฒิและมากประสบการณu  นอกจากนี ้สมาคมฯ ยังต^องขอขอบคุณอาสาสมัครที่เปMน CFA Charterholder และเปMน

สมาชิกของสมาคมฯ ทีไ่ดเ̂สียสละเวลาและความสามารถในการตรวจทานบทแปลตั้งแตdต^นจนจบ ได^แกd คุณรสนา ศรีพงษu, CFA           

คุณพงศuสัณหu อนุรัตนu, CFA รศ.ดร.สิระ สุจินตะบัณฑิต, CFA และ คุณกิ่งไผd คูdสกุลนิรันดรu, CFA 

 

สมาคมฯ หวังเปMนอยdางยิ่งวdา บทแปลฉบับนี ้จะเปMนประโยชนuแกdผู^จัดการการลงทุนในตลาดทุนไทย นักลงทุน และผู^มีสdวนรdวมทุกฝ�าย  

และจะเปMนก^าวหนึ่งในการยกระดับอุตสาหกรรมการลงทุนในประเทศไทยโดยรวม  



 

 iv 

สารบัญ 
คำนำ v 

บทนำ viii 

วันที่มีผลใช^บังคับ xvi 

1. พื้นฐานของการปฏิบัติตามมาตรฐาน 1 

2. ข^อมูลที่นำมาใช^ในการวัดผลการดำเนินงาน (Input Data) และวิธีการคำนวณผลการดำเนินงาน (Calculation Methodology) 9 

3. การจัดการกลุdมประเภทการลงทุนและกองทุน (Composite and Pooled Fund Maintenance) 21 

4. รายงานผลตอบแทนถdวงน้ำหนักตามระยะเวลาของกลุdมประเภทการลงทุน  

(Composite Time-Weighted Return Report) 25 

5. รายงานผลตอบแทนถdวงน้ำหนักตามมูลคdาของกลุdมประเภทการลงทุน (Composite Money-Weighted Return Report) 39 

6. รายงานผลตอบแทนถdวงน้ำหนักตามระยะเวลาของกองทุน (Pooled Fund Time-Weighted Return Report) 52 

7. รายงานผลตอบแทนถdวงน้ำหนักตามมูลคdาของกองทุน (Pooled Fund Money-Weighted Return Report) 62 

8. แนวปฏิบัติในการใช^ GIPS เพื่อการโฆษณา (GIPS Advertising Guidelines) 73 

อภิธานศัพทu 83 

ภาคผนวก A: ตัวอยdางของรายงานตามมาตรฐาน GIPS เกี่ยวกับกลุdมประเภทการลงทุน (GIPS Composite Reports) 99 

ภาคผนวก B: ตัวอยdางของรายงานตามมาตรฐาน GIPS เกี่ยวกับข^อมูลกองทุน (GIPS Pooled Fund Reports) 114 

ภาคผนวก C: ตัวอยdางการใช^ GIPS เพื่อการโฆษณา 123 

ภาคผนวก D: ตัวอยdางรายการ 130 

 

 



 

 v 

คำนำ 
สถาบัน CFA (CFA Institute) เปMนหนdวยงานระดับสากลทีไ่มdแสวงหากำไรสำหรับผู^ประกอบวิชาชีพด^านการลงทุน ซึ่งมีพันธกิจใน

การยกระดับวิชาชีพในสายงานการลงทุนทั่วโลกด^วยการกำหนดมาตรฐานขั้นสูงสุด ทั้งในเชิงจริยธรรม การศึกษา และความเปMนเลิศทาง

วิชาชีพ โดย CFA Institute มีความมุdงมั่นมาอยdางยาวนานในการจัดทำ และสdงเสริมมาตรฐานสากลในวัดผลการดำเนินงานของการ

ลงทุน (Global Investment Performance Standards หรือ “GIPS®”) ซึ่งเปMนมาตรฐานทางจริยธรรมที่ใช^ในการคำนวณ

และนำเสนอผลการดำเนินงานด^านการลงทุน โดยอ^างอิงตามหลักการนำเสนอข^อมูลอยdางเปMนธรรม และครบถ^วน  
มาตรฐาน GIPS ได^รับการยอมรับจากทั่วโลกให^เปMนมาตรฐานสำหรับการคำนวณและนำเสนอผลการดำเนินงานด^านการลงทุน โดยการ

ปฏิบัติตามมาตรฐาน GIPS ได^กลายเปMน “ใบผdานทาง” สำหรับบริษัทที่ต^องการนำเสนอบริการด^านการบริหารการลงทุนในระดับโลก 

นอกจากนี้ การที่เจ^าของทรัพยuสิน (asset owners) ปฏิบัติตามมาตรฐาน GIPS ยังเปMนการแสดงให^เห็นถึงความมุdงมั่นในการปฏิบัติตาม

แนวปฏิบัติที่ดใีนระดับสากล โดย ณ เดือนมิถุนายน 2019 CFA Institute ได^รdวมเปMนพันธมิตรกับองคuกรตdาง ๆ แล^วมากกวdา 40 

ประเทศ และภูมิภาค ซึ่งไดม̂ีสdวนรdวมในการพัฒนาและสdงเสริมมาตรฐาน GIPS 

 

ความเป'นมา 
• ในป� 1995 CFA Institute ซึ่งกdอนหน^านี้ใช^ชื่อวdา Association for Investment Management and Research 

(AIMR) ได^ใหก̂ารสนับสนุนและจัดสรรเงินทุนแกdคณะกรรมการมาตรฐานสากลในการวัดผลการดำเนินงานของการลงทุน (Global 

Investment Performance Standards Committee) เพื่อพัฒนามาตรฐานสากลสำหรับการคำนวณและนำเสนอผลการ

ดำเนินงานด^านการลงทุน โดยอ^างอิงตามมาตรฐานการนำเสนอผลการดำเนินงานฉบับเดิมของ AIMR (AIMR Performance 

Presentation Standards หรือ AIMR-PPS®) 

• มาตรฐานสากลในการวัดผลการดำเนินงานของการลงทุนฉบับแรกถูกเผยแพรdในเดือนเมษายน 1999 โดยในป�นั้น  

มีการตั้งสภาผลการดำเนินงานด^านการลงทุน (Investment Performance Council หรือ “IPC”) ขึ้นมาแทนคณะกรรมการ

มาตรฐานสากลในการวัดผลการดำเนินงานของการลงทุน (Global Investment Performance Standards 

Committee) เพื่อพัฒนาตdอยอด และสdงเสริมการนำมาตรฐาน GIPS มาใช ̂โดยการพัฒนามาตรฐาน GIPS เปMนความริเริ่มของ

อุตสาหกรรมการลงทุนทั่วโลก ซึ่งมผีู^เข^ารdวมทั้งระดับบุคคล และระดับองคuกรจากประเทศตdาง ๆ มากกวdา 15 ประเทศ 

• IPC มีหน^าที่พัฒนาข^อกำหนด (provisions) สำหรับประเภททรัพยuสินอื่น (เชdน อสังหาริมทรัพยu และการลงทุนประเภทเงินรdวม

ลงทุน (private equity)) และพิจารณาประเด็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข^องกับผลการดำเนินงาน (เชdน คdาธรรมเนียม และการโฆษณา

ประชาสัมพันธu) เพื่อขยายขอบเขตของมาตรฐาน GIPS และการนำมาใชง̂านให^กว^างขึ้น โดยมาตรฐาน GIPS ฉบับที่สอง ซึ่งได^

เผยแพรdออกมาในเดือนกุมภาพันธu 2005 ไดบ̂รรลุตามเป�าหมายดังกลdาว  
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• หลังจากที่มกีารเผยแพรdมาตรฐาน GIPS ฉบับป� 2005 และมาตรฐาน GIPS ดังกลdาวได^ถูกนำไปใชง̂านกว^างขึ้นและแพรdหลายมาก

ยิ่งขึ้น IPC ไดต̂ัดสินใจเดินหน^าพัฒนามาตรฐานสากลในการวัดผลการดำเนินงานของการลงทุนให^เปMนรูปแบบเดียว เพื่อลดความ

จำเปMนที่จะต^องปรับมาตรฐาน GIPS ให^เข^ากับบริบทของแตdละประเทศ จึงไดเ̂กิดการปรับปรุงมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานที่

ใชเ̂ฉพาะในแตdละประเทศให^มาเปMนแนวทางเดียวกันกับมาตรฐาน GIPS ซึ่งการดำเนินการดังกลdาวสdงผลให^มี 25 ประเทศทีไ่ด^มีการ

ใช^มาตรฐานสากลแบบเดียวกันในการคำนวณและนำเสนอผลการดำเนินงานของการลงทุน 

• ในป� 2005 จากที่ได^มกีารปรับปรุงมาตรฐานที่ใชเ̂ฉพาะในแตdละประเทศให^มาเปMนแนวทางเดยีวกันกับมาตรฐาน GIPS ประกอบกับ

มคีวามต^องการที่จะปรับโครงสร^างการกำกับดูแลเพื่อสdงเสริมการเข^ามามีสdวนรdวมของผู^สนับสนุนมาตรฐาน GIPS (GIPS 

Standards Sponsor) CFA Institute จึงไดย̂กเลิก IPC และแตdงตั้งคณะกรรมการบริหาร GIPS (GIPS Executive 

Committee) และสภา GIPS (GIPS Council) ขึ้นมาแทน โดยคณะกรรมการบริหาร GIPS (GIPS Executive 

Committee) มหีน^าที่ตัดสินใจในเรื่องที่เกี่ยวข^องกับมาตรฐาน GIPS ในขณะที่สภา GIPS (GIPS Council) มหีน^าที่สนับสนุน

การเข^ามามีสdวนรdวมของผู^สนับสนุนมาตรฐาน GIPS (GIPS Standards Sponsors) ในการพัฒนาและสdงเสริมมาตรฐาน GIPS 

ให^เกิดขึ้นอยdางตdอเนื่อง 

• ในป� 2008 คณะกรรมการบริหาร GIPS (GIPS Executive Committee) ได^เริ่มการทบทวนมาตรฐาน GIPS เพื่อปรับปรุง

ข^อกำหนดตdาง ๆ เพิ่มเติม โดยคณะกรรมการบริหาร GIPS (GIPS Executive Committee) ได^ทำงานรdวมกันอยdางใกล^ชิดกับ

คณะอนุกรรมการทางเทคนิค (technical subcommittees) คณะทำงานทีแ่ตdงตั้งขึ้นมาเปMนพิเศษ และผู^สนับสนุนมาตรฐาน 

GIPS (GIPS Standards Sponsors) ในการทบทวนข^อกำหนดและแนวปฏิบัตติdาง ๆ ที่ใช^อยูd รวมทั้งทำการสำรวจและวิจัยเพื่อ

จัดทำมาตรฐาน GIPS ฉบับป� 2010 

• ในป� 2017 คณะกรรมการบริหาร GIPS (GIPS Executive Committee)ได^ข^อสรุปวdา มาตรฐาน GIPS ควรที่จะรองรับความ

ต^องการของผูบ̂ริหารกองทุน (pooled funds) และการลงทุนทางเลือก รวมถึงบริษัทที่มุdงเน^นลูกค^าในกลุdมผู^ลงทุนรายใหญd 

(high-net-worth clients) ใหไ̂ด^ดยีิ่งขึ้น โดยในป� 2017 ได^มีการออกเอกสารรับฟ�งความคิดเห็น ซึ่งอธิบายหลักการที่สำคัญ

ของมาตรฐาน GIPS ที่เปMนข^อเสนอ และขอความเห็นในประเด็นตdาง ๆ โดยความเห็นที่ได^รับกลับมาสdวนใหญdสนับสนุนแนวคิดทีเ่ปMน

ข^อเสนอดังกลdาว และตdอมาจึงไดม̂ีการเผยแพรdรdางมาตรฐาน GIPS ฉบับป� 2020 (2020 GIPS Standards Exposure 

Draft) ออกมาเมื่อวันที ่31 สิงหาคม 2018 กdอนที่จะมีการเผยแพรdมาตรฐาน GIPS ฉบับป� 2020 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2019 

• มาตรฐาน GIPS ถูกสร^างขึ้นมาในครั้งแรกเพื่อใช^กับบริษัทจัดการลงทุน ซึ่งทำหน^าที่บริหารจัดการกลยุทธuของกลุdมประเภทการลงทุน 

(composite strategies) โดยเน^นให^ความสำคัญกับวิธีการที่บริษัทใชน̂ำเสนอผลการดำเนินงานของกลุdมประเภทการลงทุน 

(composites) ตdอกลุdมลูกค^าเป�าหมาย แตdในขณะทีก่ลุdมเจ^าของทรัพยuสิน (asset owners) ที่มีอำนาจตัดสินใจบนทรัพยuสินของ

ตน ซึ่งเปMนกลุdมทีจ่ะสามารถกลdาวไดว̂dามีการปฏิบัติตามมาตรฐานแล^ว กลับยังไมdคdอยเข^าใจวdาจะนำมาตรฐาน GIPS มาประยุกตuใช^

อยdางไร ดังนั้น ในป� 2014 เพื่อตอบสนองตdอความต^องการของเจ^าของทรัพยuสิน จึงไดม̂ีการออกแนวปฏิบัติสำหรับเจ^าของทรัพยuสิน

ในการนำมาตรฐาน GIPS มาใชง̂าน (Guidance Statement on the Application of the GIPS Standards to 

Asset Owners) ซึ่งแนวปฏิบัตดิังกลdาวได^อธิบายถึงข^อกำหนดตdาง ๆ ตามมาตรฐาน GIPS ทั้งสdวนทีน่ำมาใช^ได^ และนำมาใช^ไมdได^

กับเจ^าของทรัพยuสิน ทั้งนี้ สำหรับมาตรฐาน GIPS ฉบับป� 2020 ได^มีการแยกข^อกำหนดตdาง ๆ สำหรับบริษัท และเจ^าของทรัพยuสิน



 

 vii 

ออกจากกัน เพื่อให^มขี^อกำหนดที่ออกแบบมาเฉพาะสำหรับแตdละกลุdม โดยบริษัท และเจ^าของทรัพยuสิน ที่มีการเสนอการใหบ̂ริการ

จะต^องปฏิบัติตามมาตรฐาน GIPS สำหรับบริษัท (GIPS Standards for Firms) ในขณะที่เจ^าของทรัพยuสินที่ไมdได^เสนอการ

ให^บริการจะต^องปฏิบัติตามมาตรฐาน GIPS สำหรับเจ^าของทรัพยuสิน (GIPS Standards for Asset Owners) นอกจากนี้ ยัง

มีมาตรฐาน GIPS สำหรับผู^ตรวจสอบ (GIPS Standards for Verifiers) ซึ่งอธิบายขั้นตอนที่ผู^ตรวจสอบต^องปฏิบัติตามในการ

ตรวจสอบเพื่อยืนยันความถูกต^อง หรือการตรวจสอบผลการดำเนินงาน  
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บทนำ 
 

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

ด^วยประเภทและจำนวนองคuกรทางการเงินที่เพิ่มขึ้น โลกาภิวัฒนuของกระบวนการลงทุน และการแขdงขันในธุรกิจการจัดการลงทุนที่

เข^มข^นขึ้น ทำให^มคีวามจำเปMนที่จะต^องกำหนดมาตรฐานในการคำนวณและนำเสนอผลการดำเนินงานของการลงทุน 

ใบผ?านทางสำหรับการลงทุนระดับสากล (Global Passport): ผู^บริหารจัดการทรัพยuสิน กลุdมลูกค^าในป�จจุบัน และกลุdมลูกค^า

เป�าหมาย ตdางกไ็ดร̂ับประโยชนuจากการมมีาตรฐานระดับสากลในการคำนวณและนำเสนอผลการดำเนินงานของการลงทุน เนื่องจาก

วิธีการลงทุน กฎระเบียบ การวัดผลการดำเนินงาน และการรายงานผลการดำเนินงาน ในแตdละประเทศมีความแตกตdางกันอยdางมาก 

ดังนั้น การยึดหลักตามมาตรฐานสากล จะทำให^บริษัทที่อยูdในประเทศที่ไมdมีมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของการลงทุน หรือยังมี

มาตรฐานไมdมากนัก สามารถแขdงขันได^อยdางเทdาเทียมกันกับบริษัทจากประเทศที่มีมาตรฐานที่พัฒนามากกวdา โดยบริษัทจากประเทศทีม่ี

มาตรฐานที่พัฒนาแล^ว จะสามารถมั่นใจได^มากขึ้นวdาจะได^รับการเปรียบเทียบอยdางเปMนธรรมกับบริษัทในประเทศ เมือ่ต^องเข^าไปแขdงขัน

ทางธุรกิจในประเทศที่ไมdเคยนำมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของการลงทุนมาใช ̂ทั้งนี้ มาตรฐานสากลในการวัดผลการดำเนินงาน

ของการลงทุนที่ได^รับการยอมรบัในระดับสากล ชdวยให^บริษัทจัดการลงทุนสามารถคำนวณและนำเสนอผลการดำเนินงานของการลงทุน

ในรูปแบบทีจ่ะทำให^นักลงทุนสามารถเปรียบเทียบผลการดำเนินงานระหวdางบริษัทตdาง ๆ ได ̂

ความมั่นใจของนักลงทุน: องคuกรที่ยึดหลักตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของการลงทุน จะชdวยให^นักลงทุน และผู^รับ

ผลประโยชนuสามารถมั่นใจได^วdา ผลการดำเนินงานของการลงทุนของทั้งบริษัท และเจ^าของทรัพยuสิน มีการนำเสนออยdางครบถ^วน และ

เปMนธรรม โดยกลุdมลูกค^าเดิม และกลุdมลูกค^าเป�าหมายของบริษัทจัดการลงทุน รวมถึงหนdวยงานที่ดูแลทรัพยuสินของเจ^าของทรัพยuสิน จะ

ได^รับประโยชนuจากการมีมาตรฐานสากลในการวัดผลการดำเนินงานของการลงทนุ จากความมั่นใจที่เพิ่มมากขึ้นตdอข^อมูลผลการ

ดำเนินงานของการลงทุนที่นำเสนอ 

 

พันธกิจ และวัตถุประสงคH 
พันธกจิของมาตรฐาน GIPS คือการสdงเสริมจริยธรรม คุณธรรม และปลูกฝ�งความไว^วางใจ ผdานการนำมาตรฐาน GIPS มาใช^ โดยมี

จุดมุdงหมายที่จะให^เจ^าของทรัพยuสินไดป̂ฏิบัติตามมาตรฐาน รวมถึงให^ผู^บริหารจัดการทรัพยuสินได^นำมาตรฐานมาใช^ และใหม̂หีนdวยงาน

กำกับดูแลเข^ามาชdวยให^การสนับสนุน เพื่อประโยชนuสูงสุดของอุตสาหกรรมการลงทุนทั่วโลก 

มาตรฐาน GIPS มีวัตถุประสงคe ดังนี้ 

• เพื่อสdงเสริมประโยชนuของนักลงทุน และสร^างความเชื่อมั่นใหน̂ักลงทุน 
• เพื่อให^มั่นใจไดว̂dา ข^อมูลมีความถูกต^อง และมีความสม่ำเสมอ 
• เพื่อใหไ̂ด^รับการยอมรับจากทั่วโลกในมาตรฐานเดียวกันที่ใชส̂ำหรับการคำนวณและนำเสนอผลการดำเนินงานของการลงทุน 
• เพื่อสdงเสริมการแขdงขันอยdางเปMนธรรมระหวdางบริษัทจัดการลงทุนทั่วโลก 
• เพื่อสdงเสริมการกำกับดูแลตัวเองของอุตสาหกรรมการลงทุนในระดับโลก 
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ภาพรวม 
หลักการที่สำคัญของมาตรฐาน GIPS ที่ใช^กับบริษัท มีดังนี ้

• มาตรฐาน GIPS เปMนมาตรฐานทางจริยธรรมในการนำเสนอผลการดำเนินงานของการลงทุน เพื่อให^มั่นใจไดว̂dา ผลการดำเนินงานของ

การลงทุนมีการนำเสนออยdางเปMนธรรม และครบถ^วน 

• ในการบรรลุวัตถุประสงคuของการนำเสนอผลการดำเนินงานของการลงทุนอยdางเปMนธรรม และครบถ^วนนั้น บริษัทอาจไมdเพียงแตd

จะต^องปฏิบัตติามข^อกำหนดขั้นต่ำของมาตรฐาน GIPS เทdานั้น แตdควรต^องปฏิบัตติามคำแนะนำเพื่อให^เปMนไปตามแนวปฏิบัติที่ดี 

(best practice) ในการคำนวณและนำเสนอผลการดำเนินงานจากการลงทุนด^วย 

• บริษัทต^องปฏิบัติตามข^อกำหนดทั้งหมดของมาตรฐาน GIPS รวมถึงคำแนะนำ (Guidance Statements) การตีความ ตลอดจน 

คำถามและคำตอบ (Questions &Answers: Q&A) ใด ๆ ที่เผยแพรdโดย CFA Institute และองคuกรทีก่ำกับดูแลมาตรฐาน GIPS 

(GIPS standards governing bodies) 

• มาตรฐาน GIPS ยังไมdครอบคลุมทุกแงdมุมของการวัดผลการดำเนินงานของการลงทุน โดยมาตรฐานจะมีการพัฒนาอยdางตdอเนื่อง

ตdอไปเพื่อให^ครอบคลุมถึงแงdมุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข^องกับผลการดำเนินงานของการลงทุนเพิ่มเติม 

• มาตรฐาน GIPS กำหนดให^บริษัทต^องสร^างและดูแลกลุdมประเภทการลงทุน (composites) ของทุกกลยุทธuการลงทุนที่บริษัทบริหาร

จัดการ หรือนำเสนอให^บัญชแียกของลูกค^า (segregated account) โดยบริษัทจะต^องนับรวมบัญชทีีม่ีการตัดสินใจแทนลูกค^า 

(discretionary segregated account) ทุกบัญชีทีเ่กิดขึ้นตามจริงและมีการคิดคdาธรรมเนียม เข^าไว^ในกลุdมประเภทการลงทุน 

(composite) ใด ๆ อยdางน^อยหนึ่งกลุdมประเภทการลงทุน (composite) ทีจ่ัดแบdงตามกรอบการลงทุน (investment mandate) 

วัตถุประสงคu หรือกลยุทธu โดยในกรณขีองกองทุน (pooled funds) จะต^องนำไปรวมไว^ในกลุdมประเภทการลงทุน (composite) ใด 

ๆ ที่กองทุนนั้นมลีักษณะเปMนไปตามคำจำกัดความของกลุdมประเภทการลงทุน (composite) นอกจากนี้ บริษัทยังต^องดูแลและจัดให^

มีการเป£ดเผยข^อมูลเกี่ยวกับกลยุทธuทั้งหมดที่บริษัทบริหารจัดการตามกลุdมประเภทการลงทุน (composite) หรือกองทุน (pooled 

fund) ซึ่งข^อกำหนดเหลdานี้มีไว^เพื่อป�องกันไมdให^บริษัทเลือกที่จะนำเสนอแตdเพียงผลการดำเนินงานทีด่ีที่สุดเทdานั้น 

• มาตรฐาน GIPS ให^ความสำคัญกับความถูกต^องของข^อมูลที่นำมาใชใ̂นการวัดผลการดำเนินงาน (input data) โดยคุณภาพของข^อมูล

ดังกลdาวมีความสำคัญอยdางยิ่งตdอการนำเสนอผลการดำเนินงานให^เปMนไปอยdางถูกต^อง และเนื่องจากมูลคdาของทรัพยuสินที่ถือครองอยูd

ในพอรuตการลงทุน จะมีผลตdอผลการดำเนินงานของพอรuตการลงทุน ดังนั้น จึงจำเปMนที่จะต^องให^ความสำคัญกับความถูกต^องในการ

ประเมินมูลคdาทรัพยuสินดังกลdาว ตลอดจนข^อมูลทีน่ำมาใช^ในการวัดผลการดำเนินงาน ทั้งนี ้มาตรฐาน GIPS กำหนดให^บริษัทตdาง ๆ 

ต^องใช^วิธีการคำนวณตามหลักเกณฑuที่กำหนดเทdานั้น เพือ่ให^สามารถเปรียบเทียบข^อมูลกันได^ระหวdางบริษัทตdาง ๆ  

 

ผลการดำเนินงานในอดีต 
บริษัทจะต^องนำเสนอผลการดำเนินงานของการลงทุนรายป� ตามมาตรฐาน GIPS อยdางน^อยห^าป� อยdางไรก็ดี ในกรณีที่กลุdมประเภทการ

ลงทุน (composite) หรือกองทุน (pooled fund) จัดตั้งขึ้นมาน^อยกวdาห^าป� บริษัทจะต^องนำเสนอผลการดำเนินงานตั้งแตdที่วันที่เริ่ม

กdอตั้งกลุdมประเภทการลงทุน (composite) หรือเริ่มจัดตั้งกองทุน (pooled fund) โดยหลังจากนั้น บริษัทจะต^องนำเสนอผลการ

ดำเนินงานของแตdละป� ในป�ถัดไปเรื่อย ๆ จนมีผลการดำเนินงานที่เปMนไปตามมาตรฐาน GIPS อยdางน^อย 10 ป� 

บริษัทอาจนำผลการดำเนินงานที่ไมdเปMนไปตามมาตรฐาน GIPS (non-GIPS-compliant performance) มาเชื่อมตdอกับ 

ผลการดำเนินงานที่เปMนไปตามมาตรฐาน GIPS (GIPS-compliant performance) ได^ เฉพาะในกรณทีี่มีการนำเสนอเฉพาะ ผลการ

ดำเนินงานที่เปMนไปตามมาตรฐาน GIPS (GIPS-compliant performance) สำหรับชdวงระยะเวลาหลังจากวันทีข่ั้นต่ำของการมีผลใช^



 

 x 

บังคับ (minimum effective compliance date) เทdานั้น ทั้งนี้ วันทีข่ั้นต่ำของการมีผลใชบ̂ังคับดังกลdาวแตกตdางกันตามประเภท

ทรัพยuสิน ดังนี ้

• 1 มกราคม 2006 สำหรับกลุdมประเภทการลงทุนและกองทุน ประเภทอสังหาริมทรัพยu และเงินรdวมลงทุน (real estate and 

private equity composites) รวมถึงกลุdมประเภทการลงทุนประเภท wrap fee (wrap fee composite) 

• 1 January 2000 สำหรับกลุdมประเภทการลงทุน (composite) และกองทุน (pooled fund) อื่นๆ  

 

การอ4างถึงการปฏิบัตติามมาตรฐาน GIPS (Claiming Compliance) และการยืนยัน

ความถูกต4อง (Verification) 
บริษัทจะต^องดำเนินการตามขั้นตอนที่จำเปMนให^ครบทุกขั้นตอน เพื่อให^มั่นใจไดว̂dา บริษัทได^ปฏิบัติตามข^อกำหนดทั้งหมดที่เกี่ยวข^องตาม

มาตรฐาน GIPS แล^วกdอนทีบ่ริษัทจะสามารถอ^างไดว̂dาไดป̂ฏิบัติตามมาตรฐาน GIPS โดยบริษัทควรทำการตรวจสอบการปฏิบัติตาม

มาตรฐาน GIPS เปMนการภายในเปMนระยะ ๆ ด^วย ทั้งนี้ การควบคุมภายในที่เพียงพอในทุกขั้นตอนของกระบวนการที่เกี่ยวข^องกับผลการ

ดำเนินงานของการลงทุน ตั้งแตdข^อมูลที่นำมาใช^ในการวัดผลการดำเนินงาน ไปจนถึงการจัดทำรายงานตามมาตรฐาน GIPS เกี่ยวกับกลุdม

ประเภทการลงทุน (GIPS Composite Reports) และรายงานตามมาตรฐาน GIPS เกี่ยวกับข^อมูลกองทุน (GIPS Pooled Fund 

Reports) จะชdวยสร^างความมั่นใจในเรื่องความถูกต^องของการนำเสนอผลการดำเนินงาน รวมถึงการอ^างถึงการปฏิบัติตามมาตรฐาน 

GIPS  

บริษัทอาจเลือกใหม̂ีการยืนยันความถูกต^องโดยบุคคลที่สามที่มีความเปMนอิสระ ซึ่งการยืนยันความถูกต^อง (Verification) นี้ เปMน

กระบวนการทีผู่ต̂รวจสอบ (verifier) ทำการตรวจสอบบริษัทแบบครอบคลุมทั้งบริษัท (firm-wide basis) ตามกระบวนการยืนยันความ

ถูกต^องที่กำหนดไวต̂ามมาตรฐาน GIPS โดยการยืนยันความถูกต^องจะทำให^มั่นใจได^วdา นโยบายและขั้นตอนการดำเนินงานของบริษัทใน

เรื่องที่เกี่ยวข^องกับการจัดการกลุdมประเภทการลงทุน (composite) และกองทุน (pooled fund) ตลอดจนการคำนวณ การนำเสนอ 

และการแจกจdายข^อมูลผลการดำเนินงาน ไดถู̂กกำหนดให^เปMนไปตามมาตรฐาน GIPS รวมถึงไดถู̂กนำไปปฏิบัตคิรอบคลุมทั้งบริษัทแล^ว

หรือไมd ทั้งนี้ ประโยชนuของการยืนยันความถูกต^องดังกลdาว ได^เปMนทีย่อมรับอยdางกว^างขวาง และการจัดให^มีการยืนยันความถูกต^องนี้ ยัง

ถือเปMนแนวปฏิบัติที่ดทีีแ่นะนำเปMนอยdางยิ่งใหบ̂ริษัทควรทำ นอกจากนี้ บริษัทอาจเลือกที่จะดำเนินการตรวจสอบกลุdมประเภทการลงทุน 

(composite) หรือกองทุน (pooled fund) (ตรวจสอบผลการดำเนินงาน) เพิ่มเติมเปMนการเฉพาะได^โดยผู^ตรวจสอบที่เปMนบุคคลที่สามที่

มีความเปMนอิสระ เพื่อสร^างความมั่นใจในเรื่องผลการดำเนินงานของกลุdมประเภทการลงทุน (composite) หรือกองทุน (pooled fund) 

ใดเปMนการเฉพาะ 

 

การนำมาตรฐานสากลมาใช4 
หนึ่งในวัตถุประสงคuของมาตรฐาน GIPS คือการทำให^ทัว่โลกยอมรับมาตรฐานเดียวกันที่ใช^สำหรับการคำนวณและนำเสนอผลการ

ดำเนินงานของการลงทุนในรูปแบบที่เปMนธรรม และสามารถนำมาเปรียบเทียบกันได^ โดยมีการเป£ดเผยข^อมูลอยdางครบถ^วน ในการนี้ 

เพื่อเปMนการสนับสนุนให^มีการนำมาตรฐาน GIPS มาใช ̂CFA Institute จึงรdวมมือกับองคuกรที่กำกับดูแลมาตรฐาน GIPS (GIPS 

standards governing bodies) ในการทำหน^าทีจ่ัดทำและดูแลมาตรฐาน GIPS ในขณะที่ผู^สนับสนุนมาตรฐาน GIPS (GIPS Standards 

Sponsors) ในระดับท^องถิ่นจะทำหน^าทีช่dวยสdงเสริมมาตรฐาน GIPS 



 

 xi 

ประเทศที่ยังไมdมีมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของการลงทุน ควรที่จะผลักดันใหน̂ำมาตรฐาน GIPS มาใช^เปMนมาตรฐาน

ภายในประเทศเปMนอยdางยิ่ง และหากจำเปMน ควรจัดทำฉบับแปลเปMนภาษาท^องถิ่นด^วย ทั้งนี้ แมว̂dามาตรฐาน GIPSจะมีการแปลเปMน

ภาษาตdาง ๆ แตdหากปรากฏวdามีสdวนใดที่ไมdตรงกัน ให^ยึดตามมาตรฐาน GIPS ฉบับภาษาอังกฤษ ซึ่งเปMนฉบับทางการเปMนหลัก 

การทีม่าตรฐาน GIPS มรีูปแบบที่เปMนการกำกับดูแลตัวเอง (self-regulatory) ทำให^จำเปMนต^องอาศัยความมีคุณธรรม จริยธรรม ใน

ระดับสูง ซึ่งการกำกับดูแลตัวเองนี ้มีสdวนชdวยหนdวยงานกำกับดูแลในการทำหน^าทีเ่พื่อใหม̂ั่นใจได^วdา การเป£ดเผยข^อมูลในตลาดการเงินมี

ความเปMนธรรม ทั้งนี้ หนdวยงานกำกับดูแลควรดำเนินการ ดังนี ้

• ตระหนักถึงประโยชนuของการปฏิบัติตามมาตรฐานที่แสดงถึงแนวปฏิบัติที่ดีในระดับสากล โดยสมัครใจ 

• พิจารณาดำเนินการกับบริษัททีอ่^างวdาได^ปฏิบัติตามมาตรฐาน GIPS แตdไมdได^ปฏิบัติจริง  

• ตระหนักถึงประโยชนu และสนับสนุนให^มีการยืนยันความถูกต^องโดยบุคคลที่สามที่มีความเปMนอิสระ 

ในกรณีทีก่ฎหมาย กฎเกณฑu หรือมาตรฐานของอุตสาหกรรม มขี^อกำหนดเกี่ยวกับการคำนวณและนำเสนอผลการดำเนินงานของการ

ลงทุนอยูdแล^ว บริษัทควรที่จะปฏิบัติตามมาตรฐาน GIPS เพิ่มเติมจากกฎเกณฑuทีเ่กี่ยวข^องดังกลdาว อยdางไรก็ตาม การปฏิบัติตาม

กฎหมาย หรือกฎเกณฑuทีเ่กี่ยวข^องไมdไดแ̂ปลวdาเปMนการปฏิบัติตามมาตรฐาน GIPS โดยกรณีที่กฎหมาย และ/หรือกฎเกณฑuมีความ

ขัดแย^งกับมาตรฐาน GIPS บริษัทจะต^องปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎเกณฑuดังกลdาว และเป£ดเผยข^อมูลเกี่ยวกับสdวนทีข่ัดแย^งกันใน

รายงานตามมาตรฐาน GIPS  

 

ผู4สนับสนุนมาตรฐาน GIPS (GIPS Standards Sponsors) 
การมผีู^สนับสนุนมาตรฐาน GIPS ในระดับท^องถิ่น มสีdวนชdวยเปMนอยdางมากตdอการนำมาตรฐาน GIPS มาใชอ̂ยdางมีประสิทธิภาพ รวมถึง

การสdงเสริมภายในประเทศหรือภูมิภาคอยdางตdอเนื่อง โดยผู^สนับสนุนมาตรฐาน GIPS จะทำงานรdวมกับ CFA Institute และรับบทบาท

สำคัญในการชdวยสdงเสริมมาตรฐาน GIPS ในประเทศตdาง ๆ ทั่วโลก ทั้งนี้ ผู^สนับสนุนมาตรฐาน GIPS ซึ่งอาจเปMนองคuกรในอุตสาหกรรม 

องคuกรหนึ่งหรือหลายองคuกร จะเปMนตัวเชื่อมสำคัญระหวdางตลาดในประเทศ และองคuกรที่กำกับดูแลมาตรฐาน GIPS (GIPS standards 

governing bodies) โดยผู^สนับสนุนมาตรฐาน GIPS นอกจากจะทำหน^าที่ให^ความรู^ และสdงเสริมการนำมาตรฐาน GIPS ไปใช^ในวิชาชีพ

ด^านการลงทุนในประเทศแล^ว ยังมีฐานะเปMนเจ^าของเอกสารเกี่ยวกับมาตรฐาน GIPS ฉบับแปลเปMนภาษาท^องถิ่น ซึ่งผdานความเห็นชอบ

จาก CFA Institute แล^ว รวมทั้งมีหน^าทีเ่ก็บรักษาเอกสารดังกลdาวด^วย 
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ผู#สนับสนุนมาตรฐาน GIPS ท่ีได#รับการรับรองในประเทศต@าง ๆ (ข#อมูล ณ วันท่ี 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) 

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) 
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Norway (NFF)  

The Norwegian Society of Financial Analysts  

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^แกd: 

1) มาตรฐาน GIPS สำหรับบริษัท (GIPS Standards for Firms) 

2) มาตรฐาน GIPS สำหรับเจ^าของทรัพยuสิน (GIPS Standards for Asset Owners) 

3) มาตรฐาน GIPS สำหรับผู^ตรวจสอบ (GIPS Standards for Verifiers) 

องคuกรที่แขdงขันทางธุรกิจจะต^องปฏิบัติตามมาตรฐาน GIPS สำหรับบริษัท (GIPS Standards for Firms) 

มาตรฐาน GIPS สำหรับบริษัท (GIPS Standards for Firms) แบdงออกเปMนแปดหัวข^อ ดังนี ้

1) พื้นฐานของการปฏิบัติตามมาตรฐาน: พื้นฐานของมาตรฐาน GIPS ประกอบด^วยหลักการสำคัญหลายประการ ได^แกd การกำหนด

คำจำกัดความของคำวdาบริษัทอยdางเหมาะสม การจัดให^มีรายงานตามมาตรฐาน GIPS สำหรับลูกค^าเป�าหมาย และนักลงทุน

เป�าหมายของกองทุน (pooled funds) ทุกราย การปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑuที่เกี่ยวข^อง และการทำใหม̂ั่นใจได^วdาข^อมูลที่

นำเสนอไมdใชdข^อมูลอันเปMนเท็จ หรือกdอให^เกิดความเข^าใจผิด ทั้งนี้ ในการปฏิบัติตามมาตรฐาน GIPS มปีระเด็นทีส่ำคัญสองประการ

ที่บริษัทต^องพิจารณา ได^แกd คำจำกัดความของคำวdาบริษัท และคำจำกัดความของบริษัทเกี่ยวกับการมีอำนาจบริหารจัดการ 

(discretion) โดยการกำหนดคำจำกัดความของคำวdาบริษัท จะใชเ̂ปMนพื้นฐานสำหรับการปฏิบัติตามมาตรฐานแบบครอบคลุมทั้ง

บริษัท (firm-wide compliance) รวมถึงใช^ในการกำหนดขอบเขตของการพิจารณาทรัพยuสินรวมของบริษัท ในขณะทีค่ำจำกัด

ความของบริษัทเกี่ยวกับการมีอำนาจบริหารจัดการ (discretion) เปMนการกำหนดหลักเกณฑuในการตัดสินวdา พอรuตการลงทุนใด

จะต^องถูกนำมารวมไว^ในกลุdมประเภทการลงทุน (composite) โดยอ^างอิงตามความสามารถของบริษัทในการบริหารจัดการกลยุทธu

การลงทุน 

2) ขvอมูลที่นำมาใชvในการวัดผลการดำเนินงาน (Input Data) และวิธีการคำนวณผลการดำเนินงาน (Calculation 

Methodology): ความสม่ำเสมอ (consistency) ของข^อมูลที่นำมาใช^ในการวัดผลการดำเนินงาน (input data) มีความสำคัญ

อยdางมากตdอการปฏิบัติตามมาตรฐาน GIPS อยdางมีประสิทธิภาพ และเปMนพื้นฐานสำหรับการนำเสนอผลการดำเนินงานของการ

ลงทุนทีค่รบถ^วน เปMนธรรม และเปรียบเทียบกันได ̂ทั้งนี้ การนำเสนอผลการดำเนินงานของบริษัทจัดการลงทุนแตdละแหdงที่จะ

สามารถเปรียบเทียบกันไดน̂ั้น จำเปMนต^องใช^วิธีการคำนวณอัตราผลตอบแทนที่เปMนวิธีการเดียวกัน ซึ่งมาตรฐาน GIPS ไดก̂ำหนด

วิธีการคำนวณไวแ̂ล^วเพื่อชdวยให^สามารถเปรียบเทียบกันได ̂

3) การจัดการกลุ?มประเภทการลงทุน และกองทุน (Composite and Pooled Fund Maintenance): กลุdมประเภทการลงทุน 

(composite) คือการรวมเอาพอรuตการลงทุนหนึ่ง หรือหลายพอรuต ซึ่งมีการบริหารภายใตก̂รอบการลงทุน (investment 

mandate) วัตถุประสงคu หรือกลยุทธu ที่มีลักษณะคล^ายกัน เข^าด^วยกัน สำหรับอัตราผลตอบแทนของกลุdมประเภทการลงทุน 

(composite return) คือผลการดำเนินงานเฉลี่ยถdวงน้ำหนักตามทรัพยuสิน (asset-weighted average) ของผลการดำเนินงานของ

ทุกพอรuตการลงทุนในกลุdมประเภทการลงทุน (composite) ทั้งนี้ การสร^างกลุdมประเภทการลงทุน (composite) ทีช่ัดเจน มีสdวน

สำคัญตdอการนำเสนอข^อมูลทีเ่ปMนธรรม สม่ำเสมอ (consistency) และสามารถเปรียบเทียบผลการดำเนินงานกันได^ระหวdาง

ชdวงเวลา และระหวdางบริษัท นอกจากนี้ ในกรณีของกองทุน (pooled fund) จะต^องถูกนำไปรวมไว^ในกลุdมประเภทการลงทุน 

(composite) ด^วยหากกองทุนนั้นมีลักษณะเปMนไปตามคำจำกัดความของกลุdมประเภทการลงทุน (composite)  

หัวขvอเกี่ยวกับการรายงาน: หัวข^อสี่หัวข^อ ดังตdอไปนี ้จะกลdาวถึงรายละเอียดเกี่ยวกับข^อกำหนด และคำแนะนำสำหรับการรายงาน

อัตราผลตอบแทนแตdละประเภท  
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4) การรายงานผลตอบแทนถ?วงน้ำหนักตามระยะเวลาของกลุ?มประเภทการลงทุน (Composite Time-Weighted Return 

Report) 

5) การรายงานผลตอบแทนถ?วงน้ำหนักตามมูลค?าของกลุ?มประเภทการลงทุน (Composite Money-Weighted Return 

Report)  

6) การรายงานผลตอบแทนถ?วงน้ำหนักตามระยะเวลาของกองทุน (Pooled Fund Time-Weighted Return Report) 

7) การรายงานผลตอบแทนถ?วงน้ำหนักตามมูลค?าของกองทุน (Pooled Fund Money-Weighted Return Report)  

หัวข^อเกี่ยวกับการรายงานสี่หัวข^อข^างต^น กำหนดไวแ̂ยกจากกัน โดยในแตdละหัวข^อ จะกลdาวถึงข^อกำหนด และคำแนะนำที่เกี่ยวข^อง

กับรายงานในแตdละหัวข^อนั้น ๆ โดยบริษัทจะต^องระบขุ^อมูลตามหัวข^อที่เกี่ยวข^อง ซึ่งขึ้นอยูdกับวdา บริษัทจัดทำรายงานผลตอบแทน

ของกลุdมประเภทการลงทุน (composite) หรือของกองทุน (pooled fund) และใช^การคำนวณแบบถdวงน้ำหนักตามระยะเวลา 

(time-weighted returns) หรือตามมูลคdา (money-weighted returns)  

หลังจากทีบ่ริษัทไดส̂ร^างกลุdมประเภทการลงทุน (composite) รวมถึงรวบรวมข^อมูลที่นำมาใช^ในการวัดผลการดำเนินงาน และ

คำนวณอัตราผลตอบแทนแล^ว บริษัทจะต^องนำข^อมูลดังกลdาวมาใสdไว^ในรายงานตามมาตรฐาน GIPS โดยอ^างอิงตามข^อกำหนดของ

มาตรฐาน GIPS ในการนำเสนอผลการดำเนินงานของการลงทุน อยdางไรก็ตาม เนื่องจากข^อกำหนดดังกลdาวไมdอาจที่จะครอบคลุม

สถานการณuที่อาจเกิดขึ้นได^ทั้งหมด หรือไมdสามารถทีจ่ะคาดเดาถึงวิวัฒนาการในอนาคตเกี่ยวกับโครงสร^าง เทคโนโลย ีผลิตภัณฑu 

หรือการดำเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมการลงทุนได ̂ดังนั้น บริษัทจึงมหีน^าทีใ่นการเพิ่มเติมข^อมูลทีไ่มdได^ถูกกำหนดไว^ตามมาตรฐาน 

GIPS เข^ามาในรายงานตามมาตรฐาน GIPS ตามความเหมาะสมด^วย 

การเป£ดเผยข^อมูล (disclosure) คือการให^บริษัทได^อธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับข^อมูลที่นำเสนอ และเปMนการให^ข^อมูลในรูปแบบที่

เหมาะสมที่จะชdวยให^ผู^อdานเข^าใจข^อมูลผลการดำเนินงาน โดยในการปฏิบัติตามมาตรฐาน GIPS บริษัทจะต^องเป£ดเผยข^อมูลเกี่ยวกับ

ผลการดำเนินงาน และนโยบายของบริษัท ในรายงานตามมาตรฐาน GIPS ทุกฉบับ ซึ่งมขี^อมูลบางประเภทที่ทุกบริษัทจำเปMนต^อง

เป£ดเผย ในขณะเดียวกันก็มขี^อมูลบางประเภททีเ่ปMนข^อมูลสำหรับสถานการณuเฉพาะเทdานั้น และอาจไมdต^องเป£ดเผยในทุก

สถานการณu นอกจากนี ้มาตรฐานไมdมีข^อกำหนดใหบ̂ริษัทต^องเป£ดเผยข^อมูลในลักษณะที่เปMนการให^ความเชื่อมั่นเชิงปฏิเสธ 

(negative assurance) (เชdน ในกรณีทีบ่ริษัทไมdมีการขยายฐานเงินลงทุน (leverage) ในการดำเนินกลยุทธuของกลุdมประเภทการ

ลงทุน (composite) ก็ไมdมีข^อกำหนดใหบ̂ริษัทต^องเป£ดเผยข^อมูลการขยายฐานเงินลงทุน (leverage) ดังกลdาว) ทั้งนี ้การเป£ดเผย

ข^อมูลทีส่ำคัญประการหนึ่งทีทุ่กบริษัทต^องเป£ดเผยคือการอ^างถึงการปฏิบัติตามมาตรฐาน GIPS โดยเมื่อบริษัทได^ดำเนินการตาม

ข^อกำหนดของมาตรฐาน GIPS ครบถ^วนแล^ว บริษัทจะต^องอ^างถึงการปฏิบัติตามมาตรฐาน GIPS อยdางเหมาะสม โดยบริษัทจะต^อง

ยื่นแบบฟอรuมแจ^งการปฏิบัติตามมาตรฐาน GIPS (GIPS Compliance Notification Form) ไปที ่CFA Institute เมื่อบริษัทอ^างถึง

การปฏิบัติตามมาตรฐาน GIPS เปMนครั้งแรก และหลังจากนั้นให^ยื่นเปMนรายป� 

8) แนวปฏิบัติในการใชv GIPS เพื่อการโฆษณา (GIPS Advertising Guidelines): บริษัทไมdจำเปMนต^องปฏิบัตติามแนวปฏิบัติในการ

ใช^ GIPS เพื่อการโฆษณา (GIPS Advertising Guidelines) ในการผลิตสื่อโฆษณา อยdางไรก็ตาม หากบริษัทต^องการจะอ^างถึงการ

ปฏิบัติตามมาตรฐาน GIPS ในโฆษณา บริษัทจะต^องปฏิบัตติามแนวปฏิบัติในการใช ̂GIPS เพื่อการโฆษณา (GIPS Advertising 

Guidelines) หรือใสdรายงานตามมาตรฐาน GIPS เข^าไปไวด̂^วย 

อภิธานศัพท�: คำศัพทu (ภาษาอังกฤษ) ทีใ่ช^ตัวพิมพuใหญdขนาดเล็ก ที่ปรากฏอยูdในสdวนที่ 1–8 คือ คำที่มีการกำหนดคำจำกัดความไว^เปMน

การเฉพาะ ซึ่งไดม̂ีการอธิบายไวใ̂นอภิธานศัพทu 

ภาคผนวก: แสดงตัวอยdางของรายงานตามมาตรฐาน GIPS คำอธิบายกลุdมประเภทการลงทุน (composites) และกองทุน (pooled 

fund) รวมถึงการโฆษณาตามมาตรฐาน GIPS  
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วันท่ีมีผลใช:บังคับ 
 
วันที่มาตรฐาน GIPS ฉบับป� 2020 มีผลใชบ̂ังคับคือ วันที่ 1 มกราคม 2020 โดยรายงานตามมาตรฐาน GIPS สำหรับผลการดำเนินงาน 

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2020 หรือหลังจากวันที่ 31 ธันวาคม 2020 จะต^องจัดทำตามมาตรฐาน GIPS ฉบับป� 2020 ทั้งนี้ สามารถ

ศึกษามาตรฐาน GIPS ฉบับกdอนหน^าได^ที่เว็บไซตuของ CFA Institute (www.cfainstitute.org) 
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1. พ้ืนฐานของการปฏิบัติตามมาตรฐาน 
 

1.A. พื้นฐานของการปฏิบัติตามมาตรฐาน—ข4อกำหนด (Requirements) 
1.A.1  ต^อง (Must) ใชม̂าตรฐาน GIPS กับทุกสdวนของบริษัท (Firm) โดยการปฏิบัติตามมาตรฐานจะต^อง (Must) ดำเนินการทั่วทั้ง

บริษัท (Firm-wide basis) โดยไมdสามารถเลือกปฏิบัติตามเฉพาะกับบางกลุdมประเภทการลงทุน (Composite) กองทุน 

(Pooled Fund) หรือพอรuตการลงทุน (Portfolio)  

1.A.2  บริษัท (Firm) ต^อง (Must) หมายถึง บริษัทจัดการลงทุน บริษัทลูก หรือหนdวยธุรกิจเฉพาะ (Distinct Business Entity)  

1.A.3  การที่บริษัท (Firm) จะกลdาวอ^างวdาได^ปฏิบัติตามมาตรฐาน GIPS แล^ว บริษัท (Firm) ต^อง (Must) ดำเนินการตามมาตรฐานเปMน

เวลาอยdางน^อยห^าป� หรือตั้งแตdที่บริษัท (Firm) เริ่มกdอตั้งในกรณีที่บริษัทกdอตั้งมาไมdถึงห^าป� 

1.A.4  บริษัท (Firm) ต^องปฏิบัติตามข^อกำหนด (Requirements) ทั้งหมดของมาตรฐาน GIPS รวมถึง แนวปฏิบัต ิ(Guidance 

Statements) การตีความ ตลอดจนคำถามและคำตอบ (Q&A) ใด ๆ ที่เผยแพรdโดย CFA Institute และองคuกรที่กำกับดูแล

มาตรฐาน GIPS  

1.A.5  บริษัท (Firm) ต^อง (Must) ดำเนินการดังนี ้

a. จัดทำเอกสารนโยบาย และขั้นตอนในการดำเนินงานเพื่อให^มีการปฏิบัติตามข^อกำหนด (Requirements) ของมาตรฐาน 

GIPS รวมถึงคำแนะนำ (Recommendations) ใด ๆ ที่บริษัท (Firm) เลือกใช^ โดยบริษัทจะต^องปฏบิัติตามอยdางสม่ำเสมอ 

b. จัดทำนโยบาย และขั้นตอนในการดำเนินงานเพื่อติดตาม รวมถึงระบุถึงสิ่งที่มีการเปลี่ยนแปลง และเพิ่มเติมขึ้นมาในแนว

ปฏิบัติ (Guidance Statements) การตีความ ตลอดจนคำถามและคำตอบ (Q&A) ใด ๆ ที่เผยแพรdโดย CFA Institute 

และองคuกรที่กำกับดูแลมาตรฐาน GIPS  

1.A.6  บริษัท (Firm) ต^อง (Must) ดำเนินการดังนี ้

a. ปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข^องทุกข^อในการคำนวณและนำเสนอผลการดำเนินงาน 

b. จัดทำนโยบาย และขั้นตอนในการดำเนินงานเพื่อติดตาม พร^อมทั้งระบุถึงสิ่งที่มีการเปลี่ยนแปลง และเพิ่มเติมขึ้นมาในข^อ

กฎหมาย และกฎเกณฑuที่เกี่ยวข^องกับการคำนวณและนำเสนอผลการดำเนินงาน 

1.A.7  บริษัท (Firm) ต^องไมd (Must Not) นำเสนอผลการดำเนินงาน หรือ ข^อมูลที่เกี่ยวข^องกับผลการดำเนินงาน (Performance 

Related-Information) ที่เปMนเท็จ หรือทำให^เข^าใจผิด โดยข^อกำหนด (Requirement) นี้หมายรวมถึงข^อมูลผลการดำเนินงาน 

หรือข^อมูลที่เกี่ยวข^องกับผลการดำเนินงาน (Performance Related-Information) ทั้งหมดของทั้งบริษัท (Firm-wide basis) 

โดยไมdจำกัดเพียงแตdเฉพาะเนื้อหาสdวนที่อ^างอิงกับมาตรฐาน GIPS เทdานั้น ทั้งนี้ บริษัท (Firm) ต^องให^ข^อมูลผลการดำเนินงาน 

หรือข^อมูลที่เกี่ยวข^องกับผลการดำเนินงาน (Performance Related-Information) ตามที่ลูกค^าเป�าหมาย (Prospective 

Client) หรือนักลงทุนเป�าหมาย (Prospective Investor) ร^องขอ สำหรับใช^ในการให^ข^อมูลแบบตัวตdอตัว  

1.A.8  ในกรณีที่บริษัท (Firm)ไมdสามารถดำเนินการได^ตามข^อกำหนด (Requirements) ทั้งหมดของมาตรฐาน GIPS บริษัท (Firm) 

จะต^อง (Must Not) ไมdแสดง หรือระบุวdา “ได^ปฏิบัติตามมาตรฐานสากลในการวัดผลการดำเนินงานของการลงทุน ยกเว^น...” 

หรือ ใช^ถ^อยคำอื่นใดที่อาจทำให^เข^าได^วdา บริษัท (Firm)ได^ปฏิบัติตามมาตรฐาน GIPS ทั้งหมด หรือบางสdวนแล^ว 
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1.A.9  ห^ามใช^ถ^อยคำที่สื่อวdา วิธีการคำนวณที่ใช^ “สอดคล^องกับ” “เปMนไปตาม” หรือ “เปMนไปในแนวทางเดียวกันกับ” มาตรฐานสากล

ในการวัดผลการดำเนินงานของการลงทุน หรือใช^ถ^อยคำในลักษณะเดียวกัน 

1.A.10  บริษัท (Firm) ต^องไมd (Must Not) ใช^ถ^อยคำที่สื่อวdา ผลการดำเนินงานของลูกค^าป�จจุบัน หรือนักลงทุนของกองทุน (Pooled 

Fund) “ถูกคำนวณตามมาตรฐานสากลในการวัดผลการดำเนินงานของการลงทุน” ยกเว^นในกรณีที่บริษัท (Firm) ที่ปฏิบัติตาม

มาตรฐาน GIPS รายงานผลการดำเนินงานของบัญชีแยก (Segregated Account) ให^กับลูกค^าป�จจุบัน หรือรายงานผลการ

ดำเนินงานของกองทุน (Pooled Fund) ให^กับนักลงทุนป�จจุบัน 

1.A.11  บริษัท (Firm) ต^องใช^ความพยายามสุดความสามารถอยdางสมเหตุสมผลเพื่อให^มีการนำเสนอรายงานตามมาตรฐาน GIPS 

เกี่ยวกับกลุdมประเภทการลงทุน (GIPS Composite Report) ให^กับลูกค^าเป�าหมาย (Prospective Clients) ทุกราย เมื่อเริ่ม

เข^ามาเปMนกลุdมลูกค^าเป�าหมาย (Prospective Clients) โดยบริษัท (Firm) จะต^องไมd (Must Not) เลือกนำเสนอรายงานตาม

มาตรฐาน GIPS เกี่ยวกับกลุdมประเภทการลงทุน (GIPS Composite Report) ตdอลูกค^ารายใดเปMนการเฉพาะ 

1.A.12  เมื่อบริษัท (Firm)ได^จัดให^มีการรายงานตามมาตรฐาน GIPS เกี่ยวกับกลุdมประเภทการลงทุน (GIPS Composite Report) 

ให^กับลูกค^าเป�าหมายแล^ว บริษัท (Firm) จะต^องปรับปรุงรายงานตามมาตรฐาน GIPS เกี่ยวกับกลุdมประเภทการลงทุน (GIPS 

Composite Report) ให^เปMนป�จจุบัน อยdางน^อยทุก 12 เดือน หากลูกค^าเป�าหมาย (Prospective Client) รายนั้นยังคงมี

สถานะเปMนลูกค^าเป�าหมาย (Prospective Client) อยูd 

1.A.13  บริษัท (Firm) ต^อง (Must) ใช^ความพยายามสุดความสามารถอยdางสมเหตุสมผลในการสdงรายงานตามมาตรฐาน GIPS (GIPS 

Report) ให^กับนักลงทุนเป�าหมายของกองทุนที่เสนอขายในวงจำกัด (Limited Distribution Pooled Fund Prospective 

Investors) ทุกราย เมื่อนักลงทุนดังกลdาวเริ่มเข^ามาเปMนนักลงทุนเป�าหมาย (Prospective Investors) โดยรายงานตาม

มาตรฐาน GIPS (GIPS Report) อาจอยูdในรูปแบบอยdางใดอยdางหนึ่งตdอไปนี ้ 

a. รายงานตามมาตรฐาน GIPS เกี่ยวกับข^อมูลกองทุน (GIPS Pooled Fund Report) หรือ  

b. รายงานตามมาตรฐาน GIPS เกี่ยวกับกลุdมประเภทการลงทุน (GIPS Composite Report) โดยบริษัท (Firm) อาจจัดทำ

รายงานตามมาตรฐาน GIPS เกี่ยวกับกลุdมประเภทการลงทุน (GIPS Composite Report) เมื่อกองทุนที่เสนอขายใน

วงจำกัด (Limited Distribution Pooled Fund) ถูกรวมเข^ามาอยูdในกลุdมประเภทการลงทุน (Composite) ดังกลdาว  

 ทั้งนี้ บริษัท (Firm) ต^องไมd (Must Not) เลือกนำเสนอรายงานตามมาตรฐาน GIPS (GIPS Report) ตdอนักลงทุนเป�าหมายของ

กองทุนที่เสนอขายในวงจำกัด (Limited Distribution Pooled Fund Prospective Investors) รายใดเปMนการเฉพาะ 

1.A.14  เมื่อบริษัท (Firm)ได^จัดสdงรายงานตามมาตรฐาน GIPS เกี่ยวกับข^อมูลกองทุน (GIPS Pooled Fund Report) หรือ รายงาน

ตามมาตรฐาน GIPS เกี่ยวกับกลุdมประเภทการลงทุน (GIPS Composite Report) ให^กับนักลงทุนเป�าหมายของกองทุนที่เสนอ

ขายในวงจำกัด (Limited Distribution Pooled Fund Prospective Investor) แล^ว บริษัท (Firm) จะต^อง (Must) ปรับปรุง

รายงานตามมาตรฐาน GIPS เกี่ยวกับข^อมูลกองทุน (GIPS Pooled Fund Report) หรือรายงานตามมาตรฐาน GIPS เกี่ยวกับ

กลุdมประเภทการลงทุน (GIPS Composite Report) ให^เปMนป�จจุบัน อยdางน^อยทุก 12 เดือน หากนักลงทุนเป�าหมายของ

กองทุนที่เสนอขายในวงจำกัด (Limited Distribution Pooled Fund Prospective Investor) รายนั้นยังคงมีสถานะเปMนนัก

ลงทุนเป�าหมายของกองทุนที่เสนอขายในวงจำกัด (Limited Distribution Pooled Fund Prospective Investor)  

1.A.15  บริษัท (Firm) อาจจัดให^มรีายงานตามมาตรฐาน GIPS เกี่ยวกับข^อมูลกองทุน (GIPS Pooled Fund Report) หรือรายงานตาม

มาตรฐาน GIPS เกี่ยวกับกลุdมประเภทการลงทุน (GIPS Composite Report) ซึ่งประกอบด^วยกองทุนที่เสนอขายในวงกว^าง 

(Broad Distribution Pooled Fund) ให^กับนักลงทุนเป�าหมายของกองทุนที่เสนอขายในวงกว^าง (Broad Distribution 

Pooled Fund Prospective Investors) ได^ อยdางไรก็ตาม บริษัท (Firm)ไมdได^ถูกกำหนด (Required) ให^ต^องจัดให^มีรายงาน

ดังกลdาว 
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1.A.16  เมื่อบริษัท (Firm) จัดสdงรายงานตามมาตรฐาน GIPS (GIPS Report) ให^กับลูกค^าเป�าหมาย (Prospective Clients) และนัก

ลงทุนเป�าหมาย (Prospective Investors) แล^ว บริษัท (Firm) จะต^อง (Must) ปรับปรุงรายงานดังกลdาวให^เปMนป�จจุบันโดย

ต^องมีข^อมูล ณ สิน้ป�ลdาสุด ภายในระยะเวลา 12 เดือนนับแตdสิ้นป�ดังกลdาว  

1.A.17 บริษัท (Firm) จะต^อง (Must) สามารถแสดงได^วdา ได^ใช^ความพยายามสุดความสามารถอยdางสมเหตุสมผลแล^วในการที่จะจัดสdง

รายงานดังนี ้

a. รายงานตามมาตรฐาน GIPS เกี่ยวกับกลุdมประเภทการลงทุน (GIPS Composite Report) ให^กับลูกค^าเป�าหมาย 

(Prospective Clients) ที่ถูกกำหนด (Required) วdาจะต^องได^รับรายงานตามมาตรฐาน GIPS เกี่ยวกับกลุdมประเภทการ

ลงทุน (GIPS Composite Report) 

b. รายงานตามมาตรฐาน GIPS เกี่ยวกับข^อมูลกองทุน (GIPS Pooled Fund Report) หรือรายงานตามมาตรฐาน GIPS 

เกี่ยวกับกลุdมประเภทการลงทุน (GIPS Composite Report) ให^กับลูกค^าเป�าหมายของกองทุนที่เสนอขายในวงจำกัด 

(Limited Distribution Pooled Fund Prospective Investors) ที่ถูกกำหนด (Required) วdาจะต^องได^รับรายงานตาม

มาตรฐาน GIPS เกี่ยวกับข^อมูลกองทุน (GIPS Pooled Fund Report) หรือรายงานตามมาตรฐาน GIPS เกี่ยวกับกลุdม

ประเภทการลงทุน (GIPS Composite Report) 

1.A.18  ตัวชี้วัดของกลุdมประเภทการลงทุน (Composite Benchmark) ที่ใช^ในรายงานตามมาตรฐาน GIPS เกี่ยวกับกลุdมประเภทการ

ลงทุน (GIPS Composite Report) ต^องสะท^อนถึง กรอบการลงทุน วัตถุประสงคu หรือกลยุทธuของกลุdมประเภทการลงทุน 

(Composite) โดยบริษัท (Firm) จะต^องไมd (Must Not) ใช^ตัวชี้วัดที่สะท^อนความเคลื่อนไหวของราคาเพียงอยdางเดียว (price-

only Benchmark) ในรายงานตามมาตรฐาน GIPS เกี่ยวกับกลุdมประเภทการลงทุน (GIPS Composite Report)  

1.A.19  ตัวชี้วัดของกองทุน (Pooled Fund Benchmark) ที่ใช^ในรายงานตามมาตรฐาน GIPS เกี่ยวกับข^อมูลกองทุน (GIPS Pooled 

Fund Report) ต^องสะท^อนถึงกรอบการลงทุน วัตถุประสงคu หรือกลยุทธuของกองทุน (Pooled Fund) โดยบริษัท (Firm) 

จะต^องไมd (Must Not) ใช^ตัวชี้วัดที่สะท^อนความเคลื่อนไหวของราคาเพียงอยdางเดียว (price-only Benchmark) ในรายงาน

ตามมาตรฐาน GIPS เกี่ยวกับข^อมูลกองทุน (GIPS Pooled Fund Report) 

1.A.20  บริษัท (Firm) จะต^อง (Must) แก^ไขข^อผิดพลาดที่มีนัยสำคัญ (Material Errors) ในรายงานตามมาตรฐาน GIPS เกี่ยวกับกลุdม

ประเภทการลงทุน (GIPS Composite Report) และจะต^อง (Must) ดำเนินการดังนี ้

a. จัดสdงรายงานตามมาตรฐาน GIPS เกี่ยวกับกลุdมประเภทการลงทุน (GIPS Composite Report) ฉบับแก^ไขให^ผู^ตรวจสอบ 

(verifier) รายป�จจุบัน 

b. จัดสdงรายงานตามมาตรฐาน GIPS เกี่ยวกับกลุdมประเภทการลงทุน (GIPS Composite Report) ฉบับแก^ไขให^ลูกค^าป�จจุบัน 

ผู^ลงทุนป�จจุบัน และผู^ตรวจสอบ (verifier) ในอดีตที่ได^รับรายงานตามมาตรฐาน GIPS เกี่ยวกับกลุdมประเภทการลงทุน 

(GIPS Composite Report) ฉบับที่มีข^อผิดพลาดที่มีนัยสำคัญ (Material Error) 

c. พยายามสุดความสามารถอยdางสมเหตุสมผลที่จะจัดสdงรายงานตามมาตรฐาน GIPS เกี่ยวกับกลุdมประเภทการลงทุน (GIPS 

Composite Report) ฉบับแก^ไขให^ลูกค^าเป�าหมาย (Prospective Clients) และนักลงทุนเป�าหมาย (Prospective 

Investors) ในป�จจุบันทุกรายที่ได^รับรายงานตามมาตรฐาน GIPS เกี่ยวกับกลุdมประเภทการลงทุน (GIPS Composite 

Report) ฉบับที่มีข^อผิดพลาดที่มีนัยสำคัญ (Material Error) อยdางไรก็ตาม บริษัท (Firm) ไมdได^ถูกกำหนด (Required) ให^

ต^องจัดสdงรายงานตามมาตรฐาน GIPS เกี่ยวกับกลุdมประเภทการลงทุน (GIPS Composite Report) ฉบับแก^ไขให^ลูกค^าใน

อดีต นักลงทุนในอดีต ลูกค^าเป�าหมาย (Prospective Clients) ในอดีต หรือนักลงทุนเป�าหมาย (Prospective Investors) 

ในอดีต  
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1.A.21  บริษัท (Firm) ต^อง (Must) แก^ไขข^อผิดพลาดที่มีนัยสำคัญ (Material Errors) ในรายงานตามมาตรฐาน GIPS เกี่ยวกับข^อมูล

กองทุน (GIPS Pooled Fund Report) และจะต^อง (Must) ดำเนินการดังนี ้

a. จัดสdงรายงานตามมาตรฐาน GIPS เกี่ยวกับข^อมูลกองทุน (GIPS Pooled Fund Report) ฉบับแกไ̂ขให^ผู^ตรวจสอบ 

(verifier) รายป�จจุบัน 

b. จัดสdงรายงานตามมาตรฐาน GIPS เกี่ยวกับข^อมูลกองทุน (GIPS Pooled Fund Report) ฉบับแก^ไขให^นักลงทุนป�จจุบัน 

และผู^ตรวจสอบ (verifier) ในอดีตที่ได^รับรายงานตามมาตรฐาน GIPS เกี่ยวกับข^อมูลกองทุน (GIPS Pooled Fund 

Report) ฉบับที่มีข^อผิดพลาดที่มีนัยสำคัญ (Material Errors) 

c. พยายามสุดความสามารถอยdางสมเหตุสมผลที่จะจัดสdงรายงานตามมาตรฐาน GIPS เกี่ยวกับข^อมูลกองทุน (GIPS Pooled 

Fund Report) ฉบับแก^ไขให^นักลงทุนเป�าหมาย (Prospective Investors) ในป�จจุบันทุกรายที่ได^รับรายงานตามมาตรฐาน 

GIPS เกี่ยวกับข^อมูลกองทุน (GIPS Pooled Fund Report) ฉบับที่มีข^อผิดพลาดที่มีนัยสำคัญ (Material Error) อยdางไรก็

ตาม บริษัท (Firm) ไมdได^ถูกกำหนด (Required) ให^ต^องจัดสdงรายงานตามมาตรฐาน GIPS เกี่ยวกับข^อมูลกองทุน (GIPS 

Pooled Fund Report) ฉบับแก^ไขให^นักลงทุนในอดีต หรือนักลงทุนเป�าหมาย (Prospective Investors) ในอดีต  

1.A.22  บริษัท (Firm) จะต^องเก็บรักษาข^อมูลดังนี ้

a. รายการที่ครบถ^วนของคำอธิบายกลุdมประเภทการลงทุน (Composite Descriptions) ทั้งนี้ บริษัท (Firm) จะตอ̂ง (Must) 

รวมกลุdมประเภทการลงทุน (Composites) ที่ถูกยกเลิกไปแล^วไว^ในรายการตdอไปอีกอยdางน^อยห^าป�นับจากวันที่ยกเลิกกลุdม

ประเภทการลงทุน (Composite Termination Date) 

b. รายการที่ครบถ^วนของคำอธิบายกองทุน (Pooled Fund Descriptions) สำหรับกองทุนที่เสนอขายในวงจำกัด (Limited 

Distribution Pooled Funds) อยdางไรก็ตาม บริษัท (Firm) ไมdได^ถูกกำหนด (Required) ให^ต^องรวมกองทุนที่เสนอขายใน

วงจำกัด (Limited Distribution Pooled Funds) ที่ยกเลิกไปแล^วเข^าไว^ในรายการดังกลdาว 

c. รายการที่ครบถ^วนของกองทุนที่เสนอขายในวงกว^าง (Broad Distribution Pooled Funds) อยdางไรก็ตาม บริษัท (Firm) 

ไมdได^ถูกกำหนด (Required) ให^ต^องรวมกองทุนที่เสนอขายในวงกว^าง (Broad Distribution Pooled Funds) ที่ยกเลิกไป

แล^วเข^าไว^ในรายการดังกลdาว 

1.A.23  บริษัท (Firm) ต^อง (Must) จัดสdงข^อมูลดังนี ้

a. รายการที่ครบถ^วนของคำอธิบายกลุdมประเภทการลงทุน (Composite Descriptions) ให^กับลูกค^าเป�าหมาย (Prospective 

Client) ใด ๆ ตามที่ร^องขอ 

b. รายการที่ครบถ^วนของคำอธิบายกองทุน (Pooled Fund Descriptions) สำหรับกองทุนที่เสนอขายในวงจำกัด (Limited 

Distribution Pooled Funds) ให^กับนักลงทุนเป�าหมายของกองทุนที่เสนอขายในวงจำกัด (Limited Distribution 

Pooled Funds Prospective Investor) ใด ๆ ตามที่ร^องขอ โดยรายการดังกลdาวอาจมีเพียงแตdกองทุนที่เสนอขายใน

วงจำกัด (Limited Distribution Pooled Funds) ที่นักลงทุนเป�าหมายรายนั้นมีสิทธิที่จะลงทุนได^เทdานั้น 

c. รายการที่ครบถ^วนของกองทุนที่เสนอขายในวงกว^าง (Broad Distribution Pooled Fund) ให^กับนักลงทุนเป�าหมายของ

กองทุนที่เสนอขายในวงกว^าง (Broad Distribution Pooled Fund Prospective Investor) ใด ๆ ตามที่ร^องขอ โดย

รายการดังกลdาวอาจมีเพียงแตdกองทุนที่เสนอขายในวงกว^าง (Broad Distribution Pooled Fund) ที่นักลงทุนเป�าหมาย 

(Prospective Investor) รายนั้นมีสิทธิที่จะลงทุนได^เทdานั้น ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัท (Firm) ได^แสดงรายการที่ครบถ^วนของ

กองทุนที่เสนอขายในวงกว^าง (Broad Distribution Pooled Fund) ไว^บนเว็บไซตuของบริษัท (Firm) แล^ว บริษัท (Firm) 

อาจแนะนำให^นักลงทุนเป�าหมาย (Prospective Investor) ดูข^อมูลดังกลdาวจากเว็บไซตuของบริษัท (Firm) แทนได ̂
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d. คำอธิบายกองทุน (Pooled Fund Descriptions) สำหรับกองทุนที่เสนอขายในวงกว^าง (Broad Distribution Pooled 

Fund) ให^กับนักลงทุนเป�าหมายของกองทุนที่เสนอขายในวงกว^าง (Broad Distribution Pooled Fund Prospective 

Investor) ใด ๆ ตามที่ร^องขอ 

1.A.24  บริษัท (Firm) ต^อง (Must) จัดสdงข^อมูลดังนี ้

a. รายงานตามมาตรฐาน GIPS เกี่ยวกับกลุdมประเภทการลงทุน (GIPS Composite Report) สำหรับกลุdมประเภทการลงทุน 

(Composite) ใด ๆ ที่อยูdในรายการของคำอธิบายกลุdมประเภทการลงทุน (Composite Descriptions) ให^กับลูกค^า

เป�าหมาย (Prospective Client) ใด ๆ ตามที่ร^องขอ 

b. รายงานตามมาตรฐาน GIPS เกีย่วกับข^อมูลกองทุน (GIPS Pooled Fund Report) หรือรายงานตามมาตรฐาน GIPS 

เกี่ยวกับกลุdมประเภทการลงทุน (GIPS Composite Report) ซึ่งมีกองทุนที่เสนอขายในวงจำกัด (Limited Distribution 

Pooled Fund) จัดอยูdในกลุdมประเภทการลงทุน (Composite) สำหรับกองทุนที่เสนอขายในวงจำกัด (Limited 

Distribution Pooled Fund) ใด ๆ ที่ระบุไว^ในรายการคำอธิบายกองทุน (Pooled Fund Descriptions) ของบริษัท 

(Firm) ให^กับนักลงทุนเป�าหมายของกองทุนที่เสนอขายในวงจำกัด (Limited Distribution Pooled Fund Prospective 

Investor) ใด ๆ ตามที่ร^องขอ 

1.A.25  จะต^อง (Must) จัดทำ เก็บรักษา และจัดให^มีข^อมูลทั้งหมดที่จำเปMนเพื่อใช^เปMนหลักฐานสนับสนุนรายการทั้งหมดที่รวมอยูdใน

รายงานตามมาตรฐาน GIPS เกี่ยวกับกลุdมประเภทการลงทุน (GIPS Composite Report) และรายงานตามมาตรฐาน GIPS 

เกี่ยวกับข^อมูลกองทุน (GIPS Pooled Fund Report) รวมถึงการใช ̂GIPS เพื่อการโฆษณา (GIPS Advertisement) ทั้งนี้ 

ภายในกรอบเวลาที่เหมาะสม สำหรับทุกชdวงเวลาที่มีการนำเสนอในรายงาน และการโฆษณาดังกลdาวทั้งหมด 

1.A.26  บริษัท (Firm) ต^อง (Must) รับผิดชอบตdอการอ^างถึงการปฏิบัติตามมาตรฐาน GIPS และต^อง (Must) ดูแลให^มั่นใจวdา ข^อมูล

ตdาง ๆ ของบุคคลที่สาม ซึ่งบริษัท (Firm) นำมาใช^ เปMนไปตามข^อกำหนด (Requirements) ของมาตรฐาน GIPS  

1.A.27 บริษัท (Firm) ต^องไมd (Must Not) เชื่อมตdอ (Link) ผลการดำเนินงานทีเ่กิดขึ้นจริงกับผลการดำเนินงานทางทฤษฎ ี

(Theoretical Performance) ในอดีต 

1.A.28 การปรับเปลี่ยนองคuกรของบริษัท (Firm) จะต^องไมd (Must Not) สdงผลให^เกิดการเปลี่ยนแปลงของผลการดำเนินงานในอดีต 

1.A.29  สำหรับการนำเสนอผลตอบแทนแบบถdวงน้ำหนักตามระยะเวลา (Time-Weighted Returns) ในรายงานตามมาตรฐาน GIPS 

(GIPS Reports) บริษัท (Firm) จะต^องไมd (Must Not) เชื่อมตdอ (Link) ผลการดำเนินงานที่ไมdได^ปฏิบัติตามมาตรฐาน GIPS ใน

รอบการดำเนินงานที่เริ่มต^นในหรือหลังวันที่ขั้นต่ำที่ต^องปฏิบัติตามมาตรฐาน GIPS (Minimum Effective Compliance 

Date) เข^ากับผลการดำเนินงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐาน GIPS อยdางไรก็ตาม บริษัท (Firm) อาจเชื่อมตdอ (Link) ผลการ

ดำเนินงานที่ไมdได^ปฏิบัติตามมาตรฐาน GIPS เข^ากับผลการดำเนินงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐาน GIPS ในรายงานตามมาตรฐาน 

GIPS (GIPS Report) ได^เฉพาะเมื่อมีการนำเสนอผลการดำเนินงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐาน GIPS สำหรับรอบการดำเนินงานที่

เริ่มต^นในหรือหลังวันทีข่ั้นต่ำที่ต^องปฏิบัติตามมาตรฐาน GIPS (Minimum Effective Compliance Date) 

1.A.30  สำหรับการนำเสนอผลตอบแทนแบบถdวงน้ำหนักตามมูลคdา (Money-Weighted Returns) ในรายงานตามมาตรฐาน GIPS 

บริษัท (Firm) จะต^องไมd (Must Not) นำเสนอผลการดำเนินงานที่ไมdได^ปฏิบัติตามมาตรฐาน GIPS ในรอบการดำเนินงานที่

สิ้นสุดในวัน หรือหลังวันที่ขั้นต่ำที่ต^องปฏิบัติตามมาตรฐาน GIPS (Minimum Effective Compliance Date) อยdางไรก็ตาม 

บรษิัท (Firm) อาจนำเสนอผลการดำเนินงานที่ไมdได^ปฏิบัติตามมาตรฐาน GIPS ในรายงานตามมาตรฐาน GIPS ได^สำหรับรอบ

การดำเนินงานที่สิ้นสุดกdอนวันที่ขั้นต่ำที่ต^องปฏิบัติตามมาตรฐาน GIPS (Minimum Effective Compliance Date) 
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1.A.31  เมื่อบริษัท (Firm) ทำการตลาดรdวมกับบริษทัอื่น บริษัท (Firm) ที่อ^างถึงการปฏิบัติตามมาตรฐาน GIPS (Claiming 

Compliance) ต^อง (Must) ดูแลให^มั่นใจวdา บริษัท (Firm) ได^ให^คำจำกัดความที่ชัดเจน และแยกตdางหากจากบริษัท อื่นที่ทำ

การตลาดรdวมกัน รวมถึงระบุชัดเจนวdา บริษัท (Firm) ใดที่อ^างถึงการปฏิบัติตามมาตรฐาน GIPS 

1.A.32  ผลการดำเนินงานของบริษัทเดิม หรือบริษัทในเครือ อาจถูกนำมาใช^เปMนตัวแทนของผลการดำเนินงานในอดีตของบริษัท (Firm) 

ใหมd หรือบริษัทที่มาควบรวม (acquiring Firm) รวมถึงอาจเชื่อมตdอ (Link) เข^ากับผลการดำเนินงานของบริษัท (Firm) ใหมd 

หรือบริษัทที่มาควบรวม (acquiring Firm) ได^ หากบริษัท (Firm) ใหมd หรือบริษัทที่มาควบรวม (acquiring Firm) นั้น เปMนไป

ตามข^อกำหนด (Requirement) ดังตdอไปนี้ สำหรับแตdละกลุdมประเภทการลงทุน (Composite-specific) หรือกองทุน 

(Pooled Fund-specific)  

a. ผูม̂ีอำนาจตัดสินใจในการลงทุนสdวนใหญdทุกรายต^อง (Must) ถูกวdาจ^างโดยบริษัท (Firm)ใหมd หรือบริษัทที่มาควบรวม 

(acquiring Firm) (ได^แกd พนักงานในฝ�ายวิจัย ผู^จัดการพอรuตการลงทุน และพนักงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข^อง) 

b. กระบวนการตัดสินใจต^อง (Must) ยังคงเหมือนเดิมเปMนสdวนใหญd และเปMนอิสระภายใต^บริษัท (Firm)ใหมd หรือบริษัทที่มา

ควบรวม (acquiring Firm)  

c. บริษัท (Firm) ใหมd หรือบริษัทที่มาควบรวม (acquiring Firm) ต^อง (Must) มีการบันทึกข^อมูลที่เปMนหลักฐานสนับสนุนผล

การดำเนินงาน และ 

d. ต^อง (Must) ไมdมีการเว^นชdวงข^อมูลระหวdางข^อมูลในอดีตของบริษัทเกdา หรือบริษัทในเครือ กับข^อมูลของบริษัท (Firm)ใหมd 

หรือบริษัทที่มาควบรวม (acquiring Firm)  

หากไมdเปMนไปตามข^อกำหนด (Requirements) ข^อใดข^อหนึ่งข^างต^น จะต^องไมd (Must Not) มีการเชื่อมตdอ (Link) ผลการ

ดำเนินงานจากบริษัทเกdา หรือบริษัทในเครือ เข^ากับผลการดำเนินงานในป�จจุบันของบริษัท (Firm) ใหมd หรือ บริษัทที่มาควบ

รวม (acquiring Firm)  

1.A.33  ผลการดำเนินงานของบริษัทเกdา หรือบริษัทในเครืออาจนำมาใช^เปMนตัวแทนของผลการดำเนินงานในอดีตของบริษัท (Firm) 

ใหมd หรือบริษัทที่มาควบรวม (acquiring Firm) สำหรับกรณีที่มีการเว^นชdวงข^อมูลระหวdางข^อมูลของบริษัทเกdา หรือบริษัทใน

เครือ กับของบริษัท (Firm) ใหมd หรือบริษัทที่มาควบรวม (acquiring Firm) ได^ หากบริษัท (Firm) ใหมd หรือบริษัทที่มาควบ

รวม (acquiring Firm) นั้น เปMนไปตามข^อกำหนด (Requirement) ดังตdอไปนี้ สำหรับแตdละกลุdมประเภทการลงทุน 

(Composite-specific) หรือกองทุน (Pooled Fund-specific)  

a. ผู^มีอำนาจตัดสินใจลงทุนสdวนใหญdทุกรายต^อง (Must) ถูกวdาจ^างโดยบริษัท (Firm) ใหมd หรือบริษัทที่มาควบรวม (acquiring 

Firm) (ได^แกd พนักงานในฝ�ายวิจัย ผู^จัดการพอรuตการลงทุน และพนักงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข^อง) 

b. กระบวนการตัดสินใจต^อง (Must) ยังคงเหมือนเดิมเปMนสdวนใหญd และเปMนอิสระภายในบริษัท (Firm) ใหมd หรือบริษัทที่มา

ควบรวม (acquiring Firm) 

c. บริษัท (Firm) ใหมd หรือบริษัทที่มาควบรวม (acquiring Firm) ต^อง (Must) มีการบันทึกข^อมูลที่เปMนหลักฐานสนับสนุนผล

การดำเนินงาน  

d. บริษัท (Firm) ใหมd หรือบริษัทที่มาควบรวม (acquiring Firm) ต^อง (Must) นำเสนอผลการดำเนินงานแยกกันระหวdางกdอน

การเว^นชdวงข^อมูล และหลังการเว^นชdวงข^อมูล และ 

e. บริษัท (Firm) ใหมd หรือบริษัทที่มาควบรวม (acquiring Firm) ต^องไมd (Must Not) เชื่อมตdอ (Link) ผลการดำเนินงานกdอน

การเว^นชdวงข^อมูล เข^ากับผลการดำเนินงานหลังการเว^นชdวงข^อมูล 
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1.A.34  ในกรณีที่บริษัท (Firm) เข^าซื้อบริษัทอื่น หรือบริษัทในเครือ บริษัท (Firm) มีเวลาหนึ่งป�ที่จะดำเนินการให^ทรัพยuสินที่ยังไมdได^

ปฏิบัติตามมาตรฐาน GIPS มีการปฏิบัติตามมาตรฐานดังกลdาว ทั้งนี้ บริษัท (Firm) ต^อง (Must) ดำเนินการให^ทรัพยuสินของ

บริษัทที่เข^าไปซื้อ หรือบริษัทในเครือซึ่งยังไมdได^ปฏิบัติตามมาตรฐาน GIPS เปMนไปตามข^อกำหนด (Requirements) ของ

มาตรฐาน GIPS ภายในหนึ่งป�นับจากวันที่เข^าซื้อ โดยยึดหลักดำเนินการไปในอนาคต (going forward basis) 

1.A.35  บริษัท (Firm) ต^องนำเสนอผลตอบแทนถdวงน้ำหนักตามระยะเวลา (Time-Weighted Returns) เว^นแตdจะเข^าหลักเกณฑu

เฉพาะที่กำหนดไว^ ซึ่งในกรณีดังกลdาว บริษัท (Firm) อาจนำเสนอผลตอบแทนถdวงน้ำหนักตามมูลคdา (Money-Weighted 

Returns) ได^ โดยบริษัท (Firm) อาจนำเสนอผลตอบแทนถdวงน้ำหนักตามมูลคdา (Money-Weighted Returns)ได^ก็ตdอเมื่อ

บริษัท (Firm) มีอำนาจควบคุมกระแสเงินสดภายนอก (External Cash Flows) ที่เข^ามาในพอรuตการลงทุน (Portfolio) ที่อยูd

ในกลุdมประเภทการลงทุน (Composite) หรือกองทุน (Pooled Fund) นอกจากนี้ พอรuตการลงทุน (Portfolio) ดังกลdาวที่อยูd

ในกลุdมประเภทการลงทุน (Composite) หรือกองทุน (Pooled Fund) เข^าเงื่อนไขอยdางน^อยข^อใดข^อหนึ่ง ดังตdอไปนี ้ 

a. เปMนกองทุนป£ด (Closed-End) 

b. มีกรอบเวลาการลงทุนที่แนdนอน (Fixed Life) 

c. มีจำนวนเงินลงทุนที่กำหนดไว^แนdนอน (Fixed Commitment) 

d. มีการลงทุนในทรัพยuสินที่ไมdมีสภาพคลdอง (Illiquid Investments) เปMนสdวนที่มีนัยสำคัญของกลยุทธuการลงทุน 

1.A.36  บริษัท (Firm) จะต^อง (Must) เลือกวdาจะนำเสนอผลตอบแทนถdวงน้ำหนักตามระยะเวลา (Time-Weighted Returns) หรือ

ผลตอบแทนถdวงน้ำหนักตามมูลคdา (Money-Weighted Returns) หรือทั้งสองอยdางสำหรับแตdละกลุdมประเภทการลงทุน 

(Composite) หรือกองทุน (Pooled Fund) และจะต^อง (Must) นำเสนอผลตอบแทนตามแบบที่เลือกไว^อยdางสม่ำเสมอ 

สำหรับแตdละกลุdมประเภทการลงทุน (Composite) หรือกองทุน (Pooled Fund)  

1.A.37  ในกรณีที่บริษัท (Firm) เลือกที่จะเป£ดเผยรายงานตามมาตรฐาน GIPS เกี่ยวกับกลุdมประเภทการลงทุน (GIPS Composite 

Report) หรือรายงานตามมาตรฐาน GIPS เกี่ยวกับข^อมูลกองทุน (GIPS Pooled Fund Report) ในเนื้อหาที่ใช^ในการทำ

การตลาด บริษัท (Firm) จะต^อง (Must) ระบุข^อเท็จจริงดังกลdาวไว^ในเนื้อหาที่ใช^ในการทำการตลาดด^วย 

1.A.38  บริษัท (Firm) จะต^อง (Must) แจ^ง CFA Institute วdาได^ปฏิบัติตามมาตรฐาน GIPS โดยการยื่นแบบฟอรuมแจ^งการปฏิบัติตาม

มาตรฐาน GIPS (GIPS Compliance Notification Form) ดังนี้  

a. ต^อง (Must) ยื่นแบบฟอรuมดังกลdาวเมื่อบริษัท (Firm) จะอ^างถึงการปฏิบัติตามมาตรฐาน GIPS เปMนครั้งแรก 

b. ต^อง (Must) ปรับปรุงแบบฟอรuมดังกลdาวให^เปMนป�จจุบันเปMนประจำทุกป�โดยใช^ข^อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของป�ลdาสุด 

ยกเว^นข^อมูลบริษัท (Firm) เพื่อใช^ในการติดตdอ จะต^อง (Must) เปMนข^อมูลป�จจุบัน ณ วันที่ยื่นแบบฟอรuม 

c. ต^อง (Must) ยื่นแบบฟอรuมดังกลdาวเปMนประจำทุกป� ภายในวันที่ 30 มิถุนายน  

1.A.39  ในกรณีที่บริษัท (Firm) เลือกที่จะได^รับการตรวจสอบเพื่อยืนยันความถูกต^อง (verified) บริษัท (Firm) ต^อง (Must) ทำความ

เข^าใจกับนโยบายการรักษาความเปMนอิสระของผู^ตรวจสอบ และต^อง (Must) พิจารณาผลการประเมินความเปMนอิสระของผู^

ตรวจสอบ 
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1.B. พื้นฐานของการปฏิบัติตามมาตรฐาน—คำแนะนำ (Recommendations) 
1.B.1  บริษัท (Firm) ควร (Should) ปฏิบัติตามคำแนะนำ (Recommendation) ของมาตรฐาน GIPS รวมถึงคำแนะนำ 

(Recommendation) แนวปฏิบัต ิ(Guidance Statements) การตีความ ตลอดจนคำถามและคำตอบ (Q&A) ใด ๆ ที่เผยแพรd

โดย CFA Institute และองคuกรที่กำกับดูแลมาตรฐาน GIPS 

1.B.2  บริษัท (Firm) ควร (Should) ปรับปรุงรายงานตามมาตรฐาน GIPS เกี่ยวกับกลุdมประเภทการลงทุน (GIPS Composite 

Report) รายงานตามมาตรฐาน GIPS เกี่ยวกับข^อมูลกองทุน (GIPS Pooled Fund Report) ให^เปMนป�จจุบันเปMนประจำทุกไตร

มาส 

1.B.3 บริษัท (Firm) ควร (Should) ได^รับการตรวจสอบเพื่อยืนยนัความถูกต^อง (verified) 

1.B.4  บริษัท (Firm) ควร (Should) กำหนดคำจำกัดความของบริษัท (Firm) อยdางกว^าง และมีความหมายมากที่สุด โดยขอบเขตของ

คำจำกัดความนี้ ควร (Should) ครอบคลุมถึงสำนักงานที่เป£ดดำเนินการภายใตเ̂ครื่องหมายการค^าเดียวกันในทุกทำเลที่ตั้ง 

(ประเทศ ภูมิภาค ฯลฯ) ไมdวdาบริษัทจัดการลงทุนแตdละแหdงจะใช^ชื่ออยdางไรก็ตาม  

1.B.5  บริษัท (Firm) ควร (Should) จัดสdงรายงานตามมาตรฐาน GIPS เกี่ยวกับกลุdมประเภทการลงทุน (GIPS Composite Report) 

เปMนประจำทุกป� ให^ลูกค^าป�จจุบันแตdละรายที่พอรuตการลงทุน (Portfolio) ถูกจัดรวมอยูdในกลุdมประเภทการลงทุน (Composite) 

ดังกลdาว  

1.B.6  บริษัท (Firm) ควร (Should) จัดสdงรายงานตามมาตรฐาน GIPS เกี่ยวกับกองทุน (GIPS Pooled Fund Report) ของกองทุนที่

เสนอขายในวงจำกัด (Limited Distribution Pooled Fund) เปMนประจำทุกป� ให^นักลงทุนป�จจุบันแตdละรายที่ลงทุนในกองทุน

ดังกลdาว  

1.B.7  ในกรณีที่บริษัท (Firm) มีการเสนอขายหนdวยลงทุนของกองทุนใหมdที่เสนอขายในวงจำกัด (Limited Distribution Pooled 

Fund) ที่ยังไมdมีข^อมูลผลการดำเนินงานในอดีต บริษัท (Firm) ควร (Should) นำเสนอข^อมูลผลการดำเนินงานในอดีตที่

เหมาะสมที่สุดของกองทุนที่เสนอขายในวงจำกัด (Limited Distribution Pooled Fund) กองทุนใหมdนั้น (ถ^ามี) ทั้งนี้ ข^อมูลผล

การดำเนินงานในอดีตที่เหมาะสมที่สุดคือรายงานตามมาตรฐาน GIPS (GIPS Report) ของกลุdมประเภทการลงทุน 

(Composite) หรือกองทุน (Pooled Fund) อื่น ที่บริหารโดยใช^กลยุทธuเดียวกัน หรือคล^ายกันกับกองทุนใหมdที่เสนอขายใน

วงจำกัด (Limited Distribution Pooled Fund) ดังกลdาว 
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2. ข:อมูลท่ีนำมาใช:ในการวัดผลการดำเนินงาน (Input 

Data) และวิธีการคำนวณผลการดำเนินงาน 

(Calculation Methodology) 
 

2.A. ข4อมูลที่นำมาใช4ในการวัดผลการดำเนินงาน (Input Data) และวิธีการคำนวณผล

การดำเนินงาน (Calculation Methodology) — ข4อกำหนด (Requirements) 

 

ทรัพยHสนิของบริษัท (Firm Assets) ทรัพยHสินในกลุxมประเภทการลงทุน (Composite 

Assets) และทรัพยHสินในกองทุน (Pooled Fund Assets)  
2.A.1  ทรัพยuสินรวมของบริษัท (Total Firm Assets) 

a. ต^อง (Must) เปMนมูลคdายุติธรรม (Fair Value) รวมของทรัพยuสินทั้งหมดที่บริษัท (Firm) บริหารจัดการ ทั้งทรัพยuสินประเภท

ที่มอีำนาจในการตัดสินใจ (discretionary assets) และทรัพยuสินประเภทที่ไมdมีอำนาจในการตัดสินใจ (non-

discretionary assets) ซึ่งรวมถึงพอรuตการลงทุน (Portfolios) ที่มีการเก็บคdาธรรมเนียม และพอรuตการลงทุนที่ไมdมีการ

เก็บคdาธรรมเนียม1 

b. ต^อง (Must) รวมทรัพยuสินทั้งหมดที่มอบหมายให^ผู^จัดการลงทุนยdอย (Sub-Advisor) ทำหน^าที่บริหารจัดการ โดยบริษัท 

(Firm) ต^องมีอำนาจในการคัดเลือกผู^จัดการลงทุนยdอย (Sub-Advisor) ดังกลdาว 

c. ต^องไมd (Must Not) รวมทรัพยuสินประเภทที่เปMนการให^คำแนะนำเทdานั้น (Advisory-Only Assets) 

d. ต^องไมd (Must Not) รวมเงินลงทุนที่ผูกผันตามข^อตกลง (Committed Capital) ที่ยังไมdถูกเรียกให^จdายเข^ามาในกองทุน2 

2.A.2  ทรัพยuสินรวมของบริษัท (Total Firm Assets) ทรัพยuสินในกลุdมประเภทการลงทุน (Composite Assets) และทรัพยuสินใน

กองทุน (Pooled Fund Assets) ต^อง (Must) เปMนดังนี ้

a. รวมเฉพาะทรัพยuสินที่บริหารจัดการโดยบริษัท (Firm) เทdานั้น 

 
 

1 กำหนด (Required) ให^ใช^กับรอบระยะเวลาที่เริ่มต^นในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2011 ทั้งนี้ สำหรับรอบระยะเวลากdอนวันที่ 1 

มกราคม 2011 ทรัพยuสินรวมของบริษัท (Total Firm Assets) ต^องเปMนผลรวมของมูลคdายุติธรรม (Fair value) หรือมูลคdาตลาด 

(Market Value) ของทั้งทรัพยuสินประเภทที่มีอำนาจในการตัดสินใจ (discretionary assets) และทรัพยuสินประเภทที่ไมdมีในการ

ตัดสินใจ (non-discretionary assets) ที่อยูdภายใต^การบริหารจัดการของบริษัท (Firm) ดังกลdาว 
2 กำหนด (Required) ให^ใช^กับรอบระยะเวลาที่เริ่มต^นในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2020  
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b. คำนวณโดยเปMนผลสุทธิหลังการขยายฐานเงินลงทุนที่อยูdภายใต^การตัดสินใจ (net of discretionary leverage) และไมd

คำนวณเสมือนไมdมีการขยายฐานเงินลงทุน (leverage) ดังกลdาว 

2.A.3  บริษัท (Firm) ต^องไมd (Must Not) นับทรัพยuสินซ้ำซ^อนในการคำนวณทรัพยuสินรวมของบริษัท (Total Firm Assets) ทรัพยuสิน

ในกลุdมประเภทการลงทุน (Composite Assets) หรือทรัพยuสนิในกองทุน (Pooled Fund Assets) 

2.A.4  ในการคำนวณผลการดำเนินงานของกลุdมประเภทการลงทุน (Composite) และกองทุน (Pooled Fund) ต^องใช^ทรัพยuสินที่

บริหารจัดการโดยบริษัท (Firm) เทdานั้น 

 

สถานะของการ Overlay (Overlay Exposure) 
2.A.5  สถานะการ overlay (Overlay Exposure) รวมทั้งหมดของบริษัทต^อง (Must) รวมพอรuตการลงทุนตามกลยุทธu overlay 

(Overlay Strategy Portfolios) ทั้งหมดที่บริษัท (Firm) มีหน^าที่รับผิดชอบในการจัดการลงทุน3 ทั้งทรัพยuสินประเภทที่มีอำนาจ

ในการตัดสินใจ (discretionary) และทรัพยuสินประเภทที่ไมdมีอำนาจในการตัดสินใจ (non-discretionary)  

2.A.6 ในการคำนวณสถานะการ overlay (Overlay Exposure) บริษัท (Firm) ต^อง (Must)4 ดำเนินการดังนี ้

a. ใช^มูลคdาสถานะ (notional exposure) ของพอรuตการลงทุนตามกลยุทธu overlay (Overlay Strategy Portfolios) มูลคdา

ของพอรuตการลงทุน (Portfolio) ที่ถูก overlay หรือสถานะเป�าหมาย (target exposure) ที่กำหนด 

b. ใช^วิธีเดียวกันกับทุกพอรuตการลงทุน (Portfolios) ที่อยูdในกลุdมประเภทการลงทุน (Composite) เดียวกัน 

2.A.7 ในการคำนวณอัตราผลตอบแทนของพอรuตการลงทุนตามกลยุทธu overlay (Overlay Strategy Portfolios) บริษัท (Firm) ต^อง 

(Must)5 ดำเนินการดังนี ้

a. ใช^มูลคdาสถานะ (notional exposure) ของพอรuตการลงทุนตามกลยุทธu overlay (Overlay Strategy Portfolios) มูลคdา

ของพอรuตการลงทุน (Portfolio) ที่ถูก overlay หรือสถานะเป�าหมาย (target exposure) ที่กำหนด เปMนตัวหาร 

b. ใช^วิธีเดียวกันกับทุกพอรuตการลงทุน (Portfolios) ที่อยูdในกลุdมประเภทการลงทุน (Composite) เดียวกัน 

 

ทั่วไป/การบันทึกบัญช ี(General/Accounting) 
2.A.8 ต^อง (Must) ใช^ผลตอบแทนรวม (Total returns) 

2.A.9 ต^อง (Must) ใช^การบันทึกบัญชีในวันที่เกิดรายการ (Trade Date Accounting)6 

2.A.10  ต^อง (Must) ใช^การบัญชีตามเกณฑuคงค^าง (Accrual Accounting) กับหลักทรัพยuประเภทตราสารหนี้ และการลงทุนประเภท

อื่นทั้งหมดที่ได^รับดอกเบี้ย ยกเว^นดอกเบี้ยจากเงินสด และทรัพยuสินเทียบเทdาเงินสด ซึ่งอาจบันทึกตามเกณฑuเงินสด (cash 

basis) ได^ ทั้งนี้ ในการคำนวณผลการดำเนินงานต^อง (Must) รวมรายได^ค^างรับในมูลคdาพอรuตการลงทุน (Portfolio) ต^นงวด 

และปลายงวดดว̂ย 

 
 

3 กำหนด (Required) ให^ใช^กับรอบระยะเวลาที่เริ่มต^นในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2020 
4 กำหนด (Required) ให^ใช^กับรอบระยะเวลาที่เริ่มต^นในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2020 
5 กำหนด (Required) ให^ใช^กับรอบระยะเวลาที่เริ่มต^นในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2020 
6 กำหนด (Required) ให^ใช^กับรอบระยะเวลาที่เริ่มต^นในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2005 
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2.A.11  ในการคำนวณผลตอบแทนทุกครั้ง ต^อง (Must) รวมผลตอบแทนจากเงินสด และทรัพยuสินเทียบเทdาเงินสดด^วย แม^วdาบริษัท 

(Firm) จะไมdได^ควบคุมการลงทุนในเงินสดก็ตาม 

2.A.12 ต^องไมd (Must Not) นำผลตอบแทนสำหรับรอบระยะเวลาที่สั้นกวdาหนึ่งป�มาคำนวณเปMนอัตราตdอป� (Annualized) 

2.A.13  การคำนวณผลตอบแทนทุกครั้งต^องคำนวณหลังหักต^นทุนการทำธุรกรรม (Transaction Costs) ที่เกิดขึ้นในรอบระยะเวลานั้น 

โดยบริษัท (Firm) อาจใช^การประมาณการต^นทุนการทำธุรกรรม (estimated Transaction Costs) ได^เฉพาะกับพอรuตการ

ลงทุน (Portfolios) ที่ไมdทราบต^นทุนการทำธุรกรรมที่เกิดขึ้นจริง (actual Transaction Costs) เทdานั้น 

2.A.14  สำหรับพอรuตการลงทุน (Portfolios) ที่คิดคdาธรรมเนียมรวม (Bundled Fees) หากบริษัท (Firm) ไมdสามารถประมาณการ

ต^นทุนการทำธุรกรรม (Transaction Costs) หรือไมdสามารถแยกต^นทุนการทำธุรกรรม (Transaction Costs) ที่เกิดขึ้นจริง

ออกจากคdาธรรมเนียมรวม (Bundled Fees) ได ̂

a. ในการคำนวณผลตอบแทนกdอนหักคdาธรรมเนียม (Gross-of-Fees returns) จะต^อง (Must) หักคdาธรรมเนียมรวม 

(Bundled Fee) ทั้งหมด หรือสdวนของธรรมเนียมรวม (Bundled Fee) ที่มีต^นทุนการทำธุรกรรม (Transaction Costs) 

รวมอยูdด^วยออกไป 

b. ในการคำนวณผลตอบแทนหลังหักคdาธรรมเนียม (Net-of-Fees returns) จะต^อง (Must) หักคdาธรรมเนียมรวม (Bundled 

Fee) ทั้งหมด หรือสdวนของธรรมเนียมรวม (Bundled Fee) ที่มีต^นทุนการทำธุรกรรม (Transaction Costs) และ

คdาธรรมเนียมการจัดการลงทุน (Investment Management Fee) รวมอยูdด^วยออกไป 

2.A.15  ผลตอบแทนที่กำหนด (Required returns) ทั้งหมด ต^องคำนวณโดยสุทธิจากการขยายฐานเงินลงทุนที่อยูdภายใต^การตัดสินใจ 

(net of discretionary leverage) เว^นแตdจะกำหนดไว^เปMนอยdางอื่น 

2.A.16  บริษัท (Firm) ต^องคำนวณผลการดำเนินงานตามนโยบายการคำนวณที่กำหนดไว^เปMนการเฉพาะของแตdละกลุdมประเภทการ

ลงทุน (Composite) หรือของแตdละกองทุน (Pooled Fund) 

2.A.17  สำหรับพอรuตการลงทุน (Portfolios) ที่มีการลงทุนในกองทุน (Pooled Funds) ผลตอบแทนทั้งหมดจะต^อง (Must) สะท^อน

คdาธรรมเนียมและคdาใช^จdายทั้งหมดที่ถูกหักในระดับของกองทุนที่ลงทุน (underlying Pooled Fund) เว^นแตdบริษัท (Firm) มี

อำนาจควบคุมคdาธรรมเนียมการจัดการลงทุน (Investment Management Fees) ของกองทุนที่ลงทุน (underlying Pooled 

Funds) โดยในกรณีที่บริษัท (Firm) มีอำนาจควบคุมคdาธรรมเนียมการจัดการลงทุน (Investment Management Fees) ของ

กองทุนที่ลงทุน (underlying Pooled Funds) ดังกลdาว บริษัทอาจคำนวณผลตอบแทนจากการลงทุนกdอนหักคdาธรรมเนียม 

(Gross-of-Fees) โดยไมdต^องสะท^อนการหักคdาธรรมเนียมการจัดการลงทุน (Investment Management Fees) ของกองทุนที่

ลงทุน (underlying Pooled Funds) ก็ได ̂

2.A.18 ในการคำนวณการวัดคdาความเสี่ยงเพิ่มเติม (Additional Risk Measures) 

a. ความถี่ของข^อมูล (Periodicity) ของผลตอบแทนของกลุdมประเภทการลงทุน (Composite) หรือกองทุน (Pooled Fund) 

ต^อง (Must) เหมือนกันกับของตัวชี้วัด (Benchmark) 

b. วิธีคำนวณการวัดคdาความเสี่ยงของกลุdมประเภทการลงทุน (Composite) หรือกองทุน (Pooled Fund) ต^อง (Must) 

เหมือนกันกับของตัวชี้วัด (Benchmark)  
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การประเมินมูลคxา 
2.A.19 ต^อง (Must) ประเมินมูลคdาพอรuตการลงทุน (Portfolios) ตามคำจำกัดความของมูลคdายุติธรรม (Fair Value)7 

2.A.20  บริษัท (Firm) ต^อง (Must) ประเมินมูลคdาพอรuตการลงทุนตามนโยบายการประเมินมูลคdาที่กำหนดไว^เปMนการเฉพาะของกลุdม

ประเภทการลงทุน (Composite) หรือของกองทุน (Pooled Fund) 

2.A.21  ในกรณีที่บริษัท (Firm) ใช^ข^อมูลราคาลdาสุดที่มี หรือใช^การประมาณมูลคdาเบื้องต^น เปMนมูลคdายุติธรรม (Fair Value) บริษัท 

(Firm) จะต^อง (Must) ดำเนินการดังนี ้

a. ถือวdามูลคdาดังกลdาวเปMนคdาประมาณการที่ดีที่สุดของมูลคdายุติธรรม (Fair Value) ในป�จจุบัน 

b. ประเมินคdาความแตกตdางระหวdางคdาประมาณการ และมูลคdาสุดท^าย (final value) รวมถึงผลกระทบที่เกิดกับทรัพยuสินใน

กลุdมประเภทการลงทุน (Composite) หรือกองทุน (Pooled fund) ทรัพยuสินรวมของบริษัท (Total Firm Assets) และ

ผลการดำเนินงาน พร^อมทั้งทำการปรับปรุงเมื่อทราบมูลคdาสุดท^าย (final value) แลว̂ 

2.A.22  กลุdมประเภทการลงทุน (Composites) และกองทุน (Pooled Funds) ต^อง (Must) มีวันที่เริ่มต^น และวันสิ้นสุดของการ

ประเมินมูลคdารายป� ที่มีความสม่ำเสมอ โดยวันเริ่มต^น และวันสิ้นสุดของการประเมินมูลคdาจะต^อง (Must) เปMนวันสิ้นป�ปฏิทิน 

หรือวันทำงานวันสุดท^ายของป�8 เว^นแตdป�งบประมาณในรายงานกลุdมประเภทการลงทุน (Composite) หรือกองทุน (Pooled 

Fund) จะไมdได^เปMนไปตามป�ปฏิทิน  

 

พอรHตการลงทุน (Portfolios)—ผลตอบแทนถxวงน้ำหนักตามระยะเวลา  

(Time-Weighted Returns) 
2.A.23  ในการคำนวณผลตอบแทนถdวงน้ำหนักตามระยะเวลา (Time-Weighted Returns) ของพอรuตการลงทุน (Portfolios) ที่

รวมอยูdในกลุdมประเภทการลงทุน (Composites) จะต^อง (Must) ประเมินมูลคdาของทุกพอรuตการลงทุน (Portfolios) (ยกเว^น

พอรuตการลงทุนในทรัพยuสินนอกตลาด (Private Market Investment Portfolios) (โปรดดูที่ข^อ 2.A.40)) ดังนี ้

 
 

7 กำหนด (Required) ให^ใช^กับรอบระยะเวลาที่เริ่มต^นในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2011 โดยสำหรับรอบระยะเวลากdอนวันที่ 1 

มกราคม 2011 การประเมินมูลคdาพอรuตการลงทุน ( Portfolio) (ไมdรวมอสังหาริมทรัพยu (Real Estate) และการลงทุนประเภทเงินรdวม

ลงทุน (Private Equity)) ต^อง (Must) ประเมินโดยใช^มูลคdายุติธรรม (Fair Values) หรือมูลคdาตลาด (Market Values) ทั้งนี้ สำหรับ

รอบระยะเวลากdอนวันที่ 1 มกราคม 2011 การประเมินมูลคdาการลงทุนในอสังหาริมทรัพยu (Real Estate) ต^อง (Must) ประเมินโดยใช^

มูลคdายุติธรรม (Fair Value) หรือมูลคdาตลาด (Market Value) (ตามที่ได^กำหนดไว^สำหรับอสังหาริมทรัพยu (Real Estate) ในมาตรฐาน 

GIPS ฉบับป� 2005) และสำหรับรอบระยะเวลาสิ้นสุดกdอนวันที่ 1 มกราคม 2011 การประเมินมูลคdาการลงทุนประเภทเงินรdวมลงทุน 

(Private Equity) ต^อง (Must) ใช^มูลคdายุติธรรม (Fair Value) ตามหลักการประเมินมูลคdาการลงทุนประเภทเงินรdวมลงทุนของ GIPS 

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

ของ GIPS (GIPS Valuation Principles) ใน Chapter II ของมาตรฐาน GIPS ฉบับป� 2010  
8 กำหนด (Required) ให^ใช^กับรอบระยะเวลาที่เริ่มต^นในหรือหลังวันที ่1 มกราคม 2006 



 

 13 

a. อยdางน^อยเดือนละครั้ง9 

b. ณ สิ้นเดือนตามปฏิทิน หรือ ณ สิ้นวันทำการสุดท^ายของเดือน10 

c. ในวันที่มีกระแสเงินสดจำนวนมาก (Large Cash Flows) เกิดขึ้น โดยบริษัท (Firm) จะต^อง (Must) กำหนดคำจำกัดความ

ของกระแสเงินสดจำนวนมาก (Large Cash Flow) สำหรับแตdละกลุdมประเภทการลงทุน (Composite) เพื่อใช^พิจารณาวdา 

จะต^อง (Must) ประเมินมูลคdาของพอรuตการลงทุน (Portfolio) ในกลุdมประเภทการลงทุน (Composite) นั้น เมื่อใด11 

2.A.24  ในการคำนวณผลตอบแทนถdวงนำ้หนักตามระยะเวลา (Time-Weighted Returns) ของพอรuตการลงทุน (Portfolios) ทุก

พอรuตที่รวมอยูdในกลุdมประเภทการลงทุน (Composites) ยกเว^นพอรuตการลงทุนในทรัพยuสินนอกตลาด (Private Market 

Investment Portfolios) (โปรดดูที่ข^อ 2.A.41) บริษัท (Firm) จะต^อง (Must) ดำเนนิการดังนี ้

a. คำนวณผลตอบแทนอยdางน^อยเดือนละครั้ง12 

b. คำนวณผลตอบแทนรายเดือนถึงวันสิ้นเดือนตามปฏิทิน หรือวันทำการสุดท^ายของเดือน13 

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

กรณีที่ไมdได^มีการคำนวณผลตอบแทนเปMนรายวัน14 

d. สำหรับกระแสเงินสดภายนอก (External Cash Flows) ที่ไมdได^จัดเปMนกระแสเงินสดจำนวนมาก (Large Cash Flows) ให^

คำนวณผลตอบแทนของพอรuตการลงทุน (Portfolios) ที่ปรับปรุงด^วยกระแสเงินสดภายนอกถdวงน้ำหนักรายวัน (daily-

weighted External Cash Flows) ในกรณีที่ไมdได^มีการคำนวณผลตอบแทนเปMนรายวัน15 

e. ดำเนินการกับกระแสเงินสดภายนอก (External Cash Flows) ตามนโยบายที่กำหนดไว^เปMนการเฉพาะสำหรับกลุdมประเภท

การลงทุน (Composite) ของบริษัท (Firm) 

f. เชื่อมตdอ (Link) ผลตอบแทนของแตdละชdวงเวลา และชdวงเวลายdอย (sub-period) ด^วยวิธีเรขาคณิต 

g. ใช^วิธีการคำนวณสำหรับแตdละพอรuตการลงทุน (Portfolio) อยdางสม่ำเสมอ 

 

กองทุน (Pooled Funds) 
2.A.25  ในการคำนวณผลตอบแทนถdวงน้ำหนักตามระยะเวลา (Time-Weighted Returns) ของกองทุน (Pooled funds) ที่ไมdได^

รวมอยูdในกลุdมประเภทการลงทุน (Composite) จะต^อง (Must) ประเมินมูลคdาของกองทุน (Pooled Fund) ดังนี ้

a. อยdางน^อยป�ละครั้ง 

b. ณ สิ้นป�ปฏิทิน หรือสิ้นป�งบประมาณ  

 
 

9 กำหนด (Required) สำหรบัรอบระยะเวลาที่เริ่มต^นในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2001 และสำหรับรอบระยะเวลากdอนวันที่ 1 

มกราคม 2001 ต^อง (Must) ประเมินมูลคdาพอรuตการลงทุน ( Portfolios) อยdางน^อยไตรมาสละครั้ง 
10 กำหนด (Required) ให^ใช^กับงวดที่เริ่มต^นใน หรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2010 
11 กำหนด (Required) ให^ใช^กับรอบระยะเวลาที่เริ่มต^นในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2010 
12 กำหนด (Required) ให^ใช^กับรอบระยะเวลาที่เริ่มต^นในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2001 
13 กำหนด (Required) ให^ใช^กับรอบระยะเวลาที่เริ่มต^นในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2010 
14 กำหนด (Required) ให^ใช^กับรอบระยะเวลาที่เริ่มต^นในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2010 
15 กำหนด (Required) ให^ใช^กับรอบระยะเวลาที่เริ่มต^นในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2005 
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c. เมื่อมีการซื้อหรือไถdถอนหนdวยลงทุนของกองทุน (Pooled Fund) 

d. ณ สิ้นงวดใด ๆ ที่มีการคำนวณผลการดำเนินงาน 

2.A.26  ในการคำนวณผลตอบแทนถdวงน้ำหนักตามระยะเวลา (Time-Weighted Returns) ของกองทุน (Pooled funds) ที่ไมdได^

รวมอยูdในกลุdมประเภทการลงทุน (Composite) บริษัท (Firm) จะต^อง (Must) ดำเนินการดังนี ้

a. คำนวณผลตอบแทนอยdางน^อยป�ละครั้ง 

b. คำนวณผลตอบแทนรายป�ถึงวันสิ้นป�ปฏิทิน หรือวันสิ้นป�งบประมาณ หรือวันทำการสุดท^ายของป� 

c. คำนวณผลตอบแทนของชdวงเวลายdอย (sub-period returns) ทุกครั้งที่มีการซื้อหรือไถdถอนหนdวยลงทุนของกองทุน 

d. เชื่อมตdอ (Link) ผลตอบแทนของแตdละชdวงเวลา และชdวงเวลายdอย (sub-period) ด^วยวิธีเรขาคณิต 

e. ในการคำนวณผลตอบแทนสุทธิของกองทุน (Pooled Fund Net Returns) ให^คำนวณผลตอบแทนสุทธิของกองทุน 

(Pooled Fund Net Returns) ที่หักคdาธรรมเนียมรวมของกองทุน (Total Pooled Fund Fees) แล^ว  

2.A.27  บริษัท (Firm) ต^อง (Must) กำหนดวันที่เริ่มจัดตั้งกองทุน (Pooled Fund Inception Date) ของแตdละกองทุน (Pooled 

Fund) เพื่อใช^พิจารณาวdา ผลการดำเนินงานของกองทุน (Pooled Fund) จะเริ่มต^นเมื่อใด16 

 

ผลตอบแทนถxวงน้ำหนักตามมูลคxา (Money-Weighted Returns) 
2.A.28  ในการคำนวณผลตอบแทนถdวงน้ำหนักตามมูลคdา (Money-Weighted Returns) บริษัท (Firm) ต^อง (Must) ประเมินมูลคdา

พอรuตการลงทุน (portfolios) อยdางน^อยป�ละครั้ง และ ณ สิ้นรอบระยะเวลาใด ๆ ที่มีการคำนวณผลการดำเนินงาน  

2.A.29  ในการคำนวณผลตอบแทนถdวงน้ำหนักตามมูลคdา (Money-Weighted Returns) บริษัท (Firm) จะตอ̂ง (Must) ดำเนินการ

ดังนี ้

a. คำนวณผลตอบแทนถdวงน้ำหนักตามมูลคdาตั้งแตdเริ่มกdอตั้งเปMนอัตราตdอป� (annualized Since-Inception Money-

Weighted Returns)  

b. คำนวณผลตอบแทนถdวงน้ำหนักตามมูลคdา (Money-Weighted Returns) โดยใช^กระแสเงินสดภายนอก (External Cash 

Flows) รายวัน17 

 
 

16 กำหนด (Required) สำหรับรอบระยะเวลาที่เริ่มต^นในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2020 โดยสำหรับรอบระยะเวลากdอนวันที่ 1 

มกราคม 2020 กองทุนที่ลงทุนโดยตรงในการลงทุนประเภทเงินรdวมลงทุน (Private Equity Primary Funds) ต^อง (Must) ถูกรวมอยูd

ในกลุdมประเภทการลงทุน (Composite) อยdางน^อยหนึ่งกลุdม โดยพิจารณาตามป� Vintage และ กรอบการลงทุน วัตถุประสงคu หรือกล

ยุทธu และสำหรับรอบระยะเวลากdอนวันที่ 1 มกราคม 2020 กองทุนหนdวยลงทุนที่ลงทุนในกองทุนที่ลงทุนในการลงทุนประเภทเงินรdวม

ลงทุน (Private Equity Pooled Funds of Funds) ต^อง (Must) ถูกรวมอยูdในกลุdมประเภทการลงทุน (Composite) อยdางน^อยหนึ่ง

กลุdม โดยพิจารณาตามป� Vintage ของกองทุนหนdวยลงทุน (Pooled Fund of Funds) และ/หรือกรอบการลงทุน วัตถุประสงคu หรือกล

ยุทธu  
17 กำหนด (Required) ให^เริ่มใช^กระแสเงินสดภายนอก (External Cash Flows) เปMนรายวัน ตั้งแตdวันที่ 1 มกราคม 2020 โดยกdอน

หน^าวันที่ 1 มกราคม 2020 ต^อง (Must) ใช^กระแสเงินสดภายนอก (External Cash Flows) เปMนรายไตรมาส หรือถี่กวdารายไตรมาส 
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c. ให^รวมการจdายสdวนแบdงเปMนหุ^น (stock Distributions) เปMนกระแสเงินสดภายนอก (External Cash Flows) และให^

ประเมินมูลคdาการจdายสdวนแบdงเปMนหุ^น (stock Distributions) นั้น ณ เวลาที่มีการจdายสdวนแบdง (Distribution) ดังกลdาว

ด^วย 

d. ในการคำนวณผลตอบแทนสุทธิของกองทุน (Pooled Fund Net Returns) ให^คำนวณผลตอบแทนสุทธิของกองทุน 

(Pooled Fund Net Returns) ที่หักคdาธรรมเนียมรวมของกองทุน (Total Pooled Fund Fees) แล^ว 

 

ผลตอบแทนสุทธ ิ 
2.A.30  ในการคำนวณผลตอบแทนหลังหักคdาธรรมเนียม (Net-of-Fees) ของกลุdมประเภทการลงทุน (Composite) คdาธรรมเนียมการ

จัดการลงทุน (Investment Management Fees) ที่ใช^ในการคำนวณจะต^อง (Must) เปMนอยdางใดอยdางหนึ่งดังตdอไปนี ้

a. คdาธรรมเนียมการจัดการลงทุน (Investment Management Fees) ตามจริงของแตdละพอรuตการลงทุน (Portfolio) ใน

กลุdมประเภทการลงทุน (Composite) หรือ 

b. คdาธรรมเนียมการจัดการลงทุน (Investment Management Fee) ตามแบบจำลองที่เรียกเก็บจากลูกค^าเป�าหมาย 

(Prospective Clients) 

2.A.31  ในกรณีที่บริษัท (Firm) ใช^คdาธรรมเนียมการจัดการลงทุน (Investment Management Fees) ตามแบบจำลองในการคำนวณ

ผลตอบแทนหลังหักคdาธรรมเนียม (Net-of-Fees) ของกลุdมประเภทการลงทุน (Composite) ผลตอบแทนที่คำนวณได^จะต^อง 

(Must) เทdากับ หรือต่ำกวdาผลตอบแทนที่ได^จากการคำนวณโดยใช^คdาธรรมเนียมการจดัการลงทุน (Investment Management Fees) 

ตามจริง 

2.A.32  ในการคำนวณผลตอบแทนสุทธิ (Net Returns) ของกองทุน (Pooled Fund) คdาธรรมเนียมรวมของกองทุน (Total Pooled 

Fund Fees) ที่ใช^ในการคำนวณต^อง (Must) เปMนอยdางใดอยdางหนึ่งดังตdอไปนี ้

a. คdาธรรมเนียมรวมของกองทุน (Total Pooled Fund Fees) ตามจริง หรือ 

b. คdาธรรมเนียมรวมของกองทุน (Total Pooled Fund Fee) ตามแบบจำลองที่เรียกเก็บจากลูกค^าเป�าหมาย (Prospective 

Clients) 

2.A.33  ในกรณีที่บริษัท (Firm) ใช^คdาธรรมเนียมรวมของกองทุน (Total Pooled Fund Fees) ตามแบบจำลองในการคำนวณ

ผลตอบแทนสุทธ ิ(Net Returns) ของกองทุน (Pooled Fund) ผลตอบแทนที่คำนวณได^จะต^อง (Must) เทdากับ หรือต่ำกวdา

ผลตอบแทนที่ได^จากการคำนวณโดยใช^คdาธรรมเนียมรวมของกองทุน (Total Pooled Fund Fees) ตามจริง 

2.A.34 ในการคำนวณผลตอบแทนหลังหักคdาธรรมเนียม (Net-of-Fees) ของกลุdมประเภทการลงทุน (Composite) และผลตอบแทน

สุทธ ิ(Net Returns) ของกองทุน (Pooled Fund) บริษัท (Firms) จะต^อง (Must) สะท^อนถึงการคืนเงินคdาธรรมเนียมที่อ^างอิง

กับผลการดำเนินงาน ( Performance-based Fee Clawback) ในงวดที่มีการจdายคืนด^วย18 

 

 

 

 
 

18 กำหนด (Required)ให^ใช^กับรอบระยะเวลาที่เริ่มต^นในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2020 
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ผลตอบแทนของกลุxมประเภทการลงทุน (Composite Returns) 
2.A.35  ต^อง (Must) คำนวณผลตอบแทนถdวงน้ำหนักตามระยะเวลา (Time-Weighted Returns) ของกลุdมประเภทการลงทุน 

(Composite) ยกเว^นกลุdมประเภทการลงทุนในทรัพยuสินนอกตลาด (Private Market Investment Composite) (โปรดดูที่

ข^อ 2.A.42) อยdางน^อยเดือนละครั้ง19 

2.A.36  การคำนวณผลตอบแทนถdวงน้ำหนักตามระยะเวลา (Time-Weighted Returns) ของกลุdมประเภทการลงทุน (Composite) 

จะต^อง (Must) คำนวณโดยใช^แนวทางใดแนวทางหนึ่งดังตdอไปนี้  

a. ถdวงน้ำหนักผลตอบแทนของแตdละพอรuตการลงทุน (Portfolio) ตามมูลคdาทรัพยuสิน (asset-weighting) โดยใช^มูลคdาต^นงวด 

หรือ 

b. ถdวงน้ำหนักผลตอบแทนของแตdละพอรuตการลงทุน (Portfolio) ตามมูลคdาทรัพยuสิน (asset-weighting) โดยใช^วิธีที่สะท^อน

ถึงมูลคdาต^นงวด และกระแสเงินสดภายนอก (External Cash Flows) หรือ 

c. ใช^วิธีการที่ผสมผสานกัน 

2.A.37 ผลตอบแทนกdอนหักคdาธรรมเนียม (Gross-of-Fees) ของกลุdมประเภทการลงทุน (Composite) ต^อง (Must) สะท^อนการหัก

ต^นทุนการทำธุรกรรม (Transaction Costs) ออกไปแล^ว 

2.A.38  ผลตอบแทนหลังหักคdาธรรมเนียม (Net-of-Fees) ของกลุdมประเภทการลงทุน (Composite) ต^อง (Must) สะท^อนการหัก

ต^นทุนการทำธุรกรรม (Transaction costs) และคdาธรรมเนียมการจัดการลงทุน (Investment Management Fees) ออกไป

แล^ว 

2.A.39  ในการคำนวณผลตอบแทนถdวงน้ำหนักตามมูลคdา (Money-Weighted Returns) ของกลุdมประเภทการลงทุน (Composite) 

บริษัท (Firm) ต^อง (Must) คำนวณผลตอบแทนของกลุdมประเภทการลงทุน (Composite) โดยการรวมข^อมูลในระดับพอรuต

การลงทุน (Portfolio) ของพอรuตการลงทุน (Portfolios) ตdาง ๆ ที่ถูกรวมอยูdในกลุdมประเภทการลงทุน (Composite)  

 

การลงทุนในทรัพยHสินนอกตลาด (Private Market Investments) 
2.A.40  ในการคำนวณผลตอบแทนถdวงน้ำหนักตามระยะเวลา (Time-Weighted Returns) ของพอรuตการลงทุนในทรัพยuสินนอกตลาด 

(Private Market Investment Portfolios) ที่รวมอยูdในกลุdมประเภทการลงทุน (Composites) จะต^อง (Must) ทำการ

ประเมินมูลคdาของพอรuตการลงทุนในทรัพยuสินนอกตลาด (Private Market Investment Portfolios) ดังนี ้ 

a. อยdางน^อยไตรมาสละครัง้20 

b. ณ สิ้นสุดแตdละไตรมาส หรือ ณ วันทำการสุดท^ายของไตรมาส21 

 
 

19 กำหนด (Required) ให^ใช^กับรอบระยะเวลาทีเ่ริ่มต^นในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2010 โดยสำหรับงวดที่เริ่มต^นในหรือหลังวันที่ 1 

มกราคม 2006 และสิ้นสุดกdอนวันที่ 1 มกราคม 2010 ต^อง (Must) คำนวณผลตอบแทนของกลุdมประเภทการลงทุน (Composite) 

อยdางน^อยไตรมาสละครั้ง 
20 กำหนด (Required) ให^ใช^กับรอบระยะเวลาที่เริม่ต^นในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2008 
21 กำหนด (Required) ให^ใช^กับรอบระยะเวลาที่เริ่มต^นในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2010 
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2.A.41  ในการคำนวณผลตอบแทนถdวงน้ำหนักตามระยะเวลา (Time-Weighted Returns) ของพอรuตการลงทุนในทรัพยuสินนอกตลาด 

(Private Market Investment Portfolios) ที่รวมอยูdในกลุdมประเภทการลงทุน (Composites) บริษัท (Firm) จะต^อง (Must) 

ดำเนินการดังนี ้

a. คำนวณผลตอบแทนอยdางน^อยไตรมาสละครั้ง22 

b. คำนวณผลตอบแทนรายไตรมาสถึงวันสิ้นไตรมาสตามปฏิทิน หรือวันทำการสุดท^ายของไตรมาส.23 

c. คำนวณผลตอบแทนพอรuตการลงทุน (Portfolio) ที่ปรับปรุงด^วยกระแสเงินสดภายนอกถdวงน้ำหนักเปMนรายวัน (daily-

weighted External Cash Flows) 24 

d. ดำเนินการกับกระแสเงินสดภายนอก (External Cash Flows) ตามนโยบายที่กำหนดไว^เปMนการเฉพาะสำหรับกลุdมประเภท

การลงทุน (Composite) ของบริษัท (Firm) 

e. เชื่อมตdอ (Link) ผลตอบแทนของแตdละชdวงเวลา และชdวงเวลายdอย (sub-period) ด^วยวิธีเรขาคณิต 

f. ใช^วิธีการคำนวณสำหรับแตdละพอรuตการลงทุน (Portfolio) อยdางสม่ำเสมอ 

2.A.42  ต^อง (Must) คำนวณผลตอบแทนถdวงน้ำหนักตามระยะเวลา (Time-Weighted Returns) ของกลุdมประเภทการลงทุนใน

ทรัพยuสินนอกตลาด (Private Market Investment Composites) อยdางน^อยไตรมาสละครั้ง 

 

อสังหาริมทรัพยH (Real Estate) 
2.A.43  การลงทุนในอสังหาริมทรัพยu (Real Estate) ที่อยูdในกองทุนเป£ดอสังหาริมทรัพยu (Real Estate Open-end Fund) ต^อง 

(Must) มีการประเมินมูลคdาโดยบุคคลภายนอก (External Valuation) อยdางน^อยหนึ่งครั้งในทุก ๆ 12 เดือน25 

2.A.44 การลงทุนในอสังหาริมทรัพยu (Real Estate) ที่ไมdได^อยูdในกองทุนเป£ดอสังหาริมทรัพยu(Real Estate Open-end Fund) ต^อง 

(Must)26 ดำเนินการดังนี ้

 
 

22 กำหนด (Required) ให^ใช^กับรอบระยะเวลาที่เริ่มต^นในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2008 
23 กำหนด (Required) ให^ใช^กับรอบระยะเวลาที่เริ่มต^นในหรือหลงัวันที่ 1 มกราคม 2010 
24 กำหนด (Required) ให^ใช^กับรอบระยะเวลาที่เริ่มต^นในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2010 
24 กำหนด (Required) ให^ใช^กับรอบระยะเวลาที่เริ่มต^นในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2010 
24 กำหนด (Required) ให^ใช^กับรอบระยะเวลาที่เริ่มต^นในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2010 
25 กำหนด (Required) ให^ใช^กับงวดที่เริ่มต^นในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2020 สำหรับรอบระยะเวลาที่เริ่มต^นในหรือหลังวันที่ 1 

มกราคม 2012 และสิ้นสุดกdอนวันที่ 1 มกราคม 2020 การลงทุนในอสังหาริมทรัพยu (Real Estate) ต^อง (Must) มีการประเมินมูลคdา

โดยบุคคลภายนอก (External Valuation) อยdางน^อยหนึ่งครั้งในทุก ๆ 12 เดือน เว^นแตdข^อตกลงที่ทำกับลูกค^า (client agreements) 

จะกำหนดไว^เปMนอยdางอื่นไว^กับลูกค^า ซึ่งในกรณีดังกลdาว จะต^อง (Must) มีการประเมินมูลคdาการลงทุนในอสังหาริมทรัพยu (Real 

Estate) โดยบุคคลภายนอก (External Valuation) อยdางน^อยหนึ่งครั้งในทุก ๆ 36 เดือน หรือตามที่กำหนดไว^ในข^อตกลงกับลูกค^า 

(client agreement) หากข^อตกลงดังกลdาวกำหนด (Requires) ให^มีการประเมินมูลคdาโดยบุคคลภายนอก (External Valuation) ที่ถี่

กวdาหนึ่งครั้งในทุก ๆ 36 เดือน และสำหรับรอบระยะเวลาที่เริ่มต^นในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2006 และสิ้นสุดกdอนวันที่ 1 มกราคม 

2012 การลงทุนในอสังหาริมทรัพยu (Real Estate) ต^อง (Must) มีการประเมินมลูคdาโดยบุคคลภายนอก (External Valuation) อยdาง

น^อยหนึ่งครั้งในทุก ๆ 36 เดือน 
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a. มีการประเมินมูลคdาโดยบุคคลภายนอก (External Valuation) อยdางน^อยหนึ่งครั้งในทุก ๆ 12 เดือน เว^นแตdข^อตกลงกับ

ลูกค^า (client agreements) จะกำหนดไว^เปMนอยdางอื่น ซึ่งในกรณีดังกลdาว จะต^อง (Must) มีการประเมินมูลคdาการลงทุน

ในอสังหาริมทรัพยu (Real Estate) โดยบุคคลภายนอก (External Valuation) อยdางน^อยหนึ่งครั้งในทุก ๆ 36 เดือน หรือ

ตามที่กำหนดไว^ในข^อตกลงกับลูกค^า (client agreement) หากข^อตกลงดังกลdาวกำหนด (Requires) ให^มีการประเมิน

มูลคdาโดยบุคคลภายนอก (External Valuation) ที่ถี่กวdาหนึ่งครั้งในทุก ๆ 36 เดือน หรือ 

b. มีการตรวจสอบงบการเงินประจำป�โดยบริษัทตรวจสอบบัญชทีี่เปMนอิสระ ทั้งนี้ การลงทุนในอสังหาริมทรัพยu (Real Estate) 

ต^อง (Must) บันทึกรายการโดยใช^มูลคdายุติธรรม (Fair Value) นอกจากนี้ งบการเงินทีผ่dานการตรวจสอบลdาสุด ต^อง 

(Must) มีการแสดงความเห็นอยdางไมdมีเงื่อนไข (Unmodified Opinion) โดยบริษัทตรวจสอบบัญชทีี่เปMนอิสระ 

2.A.45  การลงทุนในอสังหาริมทรัพยu (Real Estate) ต^อง (Must) มีการประเมินมูลคdาโดยบุคคลภายนอก (External Valuations) ซึ่ง

เปMนบุคคลที่สามที่มีความเปMนอิสระ โดยต^องเปMนผู^ประกอบวิชาชีพที่ได^รับอนุญาต หรือเปMนผู^ประเมินมูลคdาอสังหาริมทรัพยuเชิง

พาณิชยuที่ได^รับอนุญาต ทั้งนี้ สำหรับตลาดที่ไมdสามารถหาผู^ประเมินราคาที่เปMนมืออาชีพได^ บริษัท (Firm) ต^อง (Must) 

ดำเนินการตามความจำเปMนเพื่อให^มั่นใจวdา บริษัทใช^แตdผู^ประเมินมูลคdาอสังหาริมทรัพยuอิสระทีม่ีคุณสมบัติเหมาะสมเทdานั้น  

2.A.46  บริษัท (Firm) ต^องไมd (Must not) ใช^การประเมินมูลคdาโดยบุคคลภายนอก (External Valuations) สำหรับการลงทุนใน

อสังหาริมทรัพยu (Real Estate) หากคdาธรรมเนยีมของผู^ประเมินมูลคdาขึ้นอยูdกับมูลคdาประเมินของการลงทุน 

 

การแยกบางสxวนของพอรHตการลงทุนออก (Carve-Outs) 
2.A.47  ในการคำนวณผลตอบแทนหลังหักคdาธรรมเนียม (Net-of-Fees) ของกลุdมประเภทการลงทุน (Composites) ที่ประกอบด^วย

สdวนของพอรuตการลงทุนที่ถูกแยกออกมา (Carve-outs) คdาธรรมเนียมการจัดการลงทุน (Investment Management Fees) 

สำหรับสdวนที่มีการแยกบางสdวนของพอรuตการลงทุนออก (Carve-outs) นั้น จะต^อง (Must) เปMนคdาธรรมเนียมการจัดการ

ลงทุน (Investment Management Fees) ที่เรียกเก็บ หรือจะเรียกเก็บจากลูกค^าเป�าหมาย (Prospective Clients)  

a. ในการนำเสนอผลการดำเนินงานของพอรuตการลงทุน (Portfolio) แบบแยกตdางหาก (standalone) ให^ลูกค^าเป�าหมาย 

(Prospective Client) คdาธรรมเนียมการจัดการลงทุน (Investment Management Fee) ต^อง (Must) เปMนคdาธรรมเนียม

การจัดการลงทุน (Investment Management Fee) สำหรับพอรuตการลงทุน (Portfolio) แบบแยกตdางหาก 

(standalone) ที่ถูกบริหารจัดการตามกลยุทธuนั้น  

b. ในการนำเสนอผลการดำเนินงานของพอรuตการลงทุน (Portfolio) ที่ใช^กลยุทธuการบริหารทรัพยuสินหลากหลายประเภท 

(multi-asset strategy) ให^ลูกค^าเป�าหมาย (Prospective Client) คdาธรรมเนียมการจัดการลงทุน (Investment 

Management Fee) ต^อง (Must) เปMนคdาธรรมเนียมการจัดการลงทุน (Investment Management Fee) สำหรับพอรuต

การลงทุน (Portfolio) ที่ใช^กลยุทธuการบริหารทรัพยuสินหลายประเภท (multi-asset strategy) ที่ถูกบริหารจัดการตามกล

ยุทธuนั้น 

 

 
 

26 กำหนด (Required) ให^ใช^กับงวดที่เริ่มต^นในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2012 สำหรับงวดที่เริ่มต^นในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2006 

และสิ้นสุดกdอนวันที่ 1 มกราคม 2012 การลงทุนในอสังหาริมทรัพยu (Real Estate) ต^อง (Must) มีการประเมินมูลคdาโดยบุคคลภายนอก 

(External Valuation) อยdางน^อยหนึ่งครั้งทุก ๆ 36 เดือน หรือ ขึ้นอยูdกับการสอบทานงบการเงินรายป�โดยบริษัทบัญชีมหาชนที่เปMนอิสระ 
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คxาธรรมเนียมแบบ wrap (Wrap Fee) 
2.A.48  ในการคำนวณผลตอบแทนเพื่อนำเสนอให^ลูกค^าเป�าหมาย (Prospective Client) ที่จะมีการคิดคdาธรรมเนียมแบบ wrap fee 

ผลตอบแทนดงักลdาวจะต^อง (Must) คำนวณโดยหักคdาธรรมเนียม wrap fee ทั้งหมด โดยใช^กับทุกพอรuตการลงทุน 

(Portfolios) ที่คิดคdาธรรมเนียมแบบ wrap fee ในกลุdมประเภทการลงทุน (Composite) และพอรuตการลงทุน (Portfolios) 

ใด ๆ ที่ไมdได^คิดคdาธรรมเนียมแบบ wrap fee ที่อยูdในกลุdมประเภทการลงทุน (Composite)  

 

บัญชีแยกสxวนการลงทุน (Side Pockets) และวงเงินสินเชื่อเพื่อการระดมทุน 

(Subscription Lines of Credit) 
2.A.49  ผลตอบแทนของทุกกลุdมประเภทการลงทุน (Composite) และทุกกองทุน (Pooled Fund) ต^อง (Must) รวมผลที่เกิดจาก

บัญชีแยกสdวนการลงทุน (Side Pockets) ที่มีอำนาจในการตัดสินใจ (discretionary) ที่อยูdในพอรuตการลงทุน (Portfolios) ใน

กลุdมประเภทการลงทุน (Composite) หรือกองทุน (Pooled Fund)27 

2.A.50  ในการคำนวณผลตอบแทนถdวงน้ำหนักตามมูลคdา (Money-Weighted Returns) ของกลุdมประเภทการลงทุน (Composites) 

และกองทุน (Pooled Funds) แบบที่ไมdใช^วงเงินสินเชื่อเพื่อการระดมทุน (Subscription Lines of Credit) บริษัท (Firm) 

ต^อง (Must) รวมกระแสเงินสดจากวงเงินสินเชื่อเพื่อการระดมทุน (Subscription Lines of Credit) เข^าไปด^วย28  

 
 

27 กำหนด (Required) ให^ใช^กับรอบระยะเวลาที่เริ่มต^นในหรือหลังวันที ่1 ตุลาคม 2012 
28 กำหนด (Required) ให^ใช^กับผลตอบแทนถdวงน้ำหนักตามมูลคdา (Money-Weighted Returns) ของรอบระยะเวลาที่สิ้นสุดใน หรือ

หลังวันที่ 31 ธันวาคม 2020 
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2.B. ข4อมูลที่นำมาใช4ในการวัดผลการดำเนินงาน (Input Data) และวิธีการคำนวณผล

การดำเนินงาน (Calculation Methodology)— คำแนะนำ (Recommendations) 
2.B.1 บริษัท (Firm) ควร (Should) ประเมินมูลคdาพอรuตการลงทุน (Portfolios) ในทุกวันที่มีกระแสเงินสดภายนอก (External Cash Flows)  

2.B.2 การประเมินมูลคdา (valuation) ควร (Should) ใช^มูลคdาที่ผdานการประเมินโดยบุคคลที่สามที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและมีความเปMนอิสระ 

2.B.3 ควร (Should) ใช^หลักการบัญชีตามเกณฑuคงค^าง (Accrual Accounting) กับเงินป�นผล (ณ วันที่ผู^ซื้อจะไมdได^รับเงินป�นผล (ex-

dividend date)) 

2.B.4 บริษัท (Firm) ควร (Should) บันทึกคdาธรรมเนียมการจัดการลงทุน (Investment Management Fees) ตามเกณฑuคงค^าง 

2.B.5  ควร (Should) คำนวณผลตอบแทนโดยหักภาษีหัก ณ ที่จdายที่ไมdสามารถขอคืนได^ (non-reclaimable withholding taxes) ที่

เกิดจากเงินป�นผล ดอกเบี้ย และกำไรจากสdวนตdางของราคา ทั้งนี้ ภาษีหัก ณ ที่จdายที่สามารถขอคืนได ̂(reclaimable 

withholding taxes) ควร (Should) บันทึกตามเกณฑuคงค^าง 

2.B.6  บริษัท (Firm) ควร (Should) กำหนดลำดับขั้นดังตdอไปนี้ในนโยบายและขั้นตอนการดำเนินงานสำหรับการกำหนดมูลคdายุติธรรม 

(Fair Value) ของการลงทุนในพอรuตการลงทุน (Portfolio) สำหรับแตdละกลุdมประเภทการลงทุน (Composite-specific) หรือ

กองทุน (Pooled Fund-specific)  

a. ต^อง (Must) ประเมินมูลคdาการลงทุนโดยใช^ราคาที่มีการเสนอในตลาด (quoted market price) ของทรัพยuสินที่มีลักษณะ

เหมือนกันทุกประการกับทรัพยuสินที่ลงทุนในตลาดที่มีการซื้อขายคลdอง (active market) ณ วันที่ทำการประเมิน โดยเปMน

ราคาที่ไมdมีการปรับแก^ตัวเลข (unadjusted) สังเกตได^จากตลาด (observable) และไมdขึ้นอยูdกับดุลพินิจของบุคคลใด 

(objective) แตdหากไมdมีราคาดังกลdาว ควร (Should) ประเมินมูลคdาการลงทุนโดยใช;̂  

b. ราคาที่มีการเสนอในตลาด (quoted market price) ของการลงทุนที่มีลักษณะคล^ายคลึงกันในตลาดที่มีการซื้อขายคลdอง (active 

market) ณ วันที่ทำการประเมิน โดยเปMนราคาที่สังเกตได^จากตลาด (observable) และไมdขึ้นอยูdกับดุลพินิจของบุคคลใด 

(objective) แตdหากไมdมีราคาดังกลdาว หรือเปMนราคาที่ไมdเหมาะสม ควร (Should) ประเมินมูลคdาการลงทุนโดยอ^างอิงจาก; 

c. ราคาที่มีการเสนอ (quoted price) ของการลงทุนที่มีลักษณะเหมือนกันทุกประการ หรือมีลักษณะคล^ายคลึงกันในตลาดที่

ไมdมีการซื้อขายคลdอง (ตลาดที่มีธุรกรรมการลงทุนไมdมาก ราคาไมdเปMนป�จจุบัน หรือการเสนอราคามีการเปลี่ยนแปลงอยdาง

มากในแตdละชdวงเวลา และ/หรือมีความแตกตdางอยdางมากระหวdางผู^ดูแลสภาพคลdอง (market makers)) แตdหากไมdมีราคา

ดังกลdาว หรือเปMนราคาที่ไมdเหมาะสม ควร (Should) ประเมินมูลคdาการลงทุน โดยอ^างอิงจาก; 

d. ข^อมูลที่เกี่ยวข^องกับการลงทุนที่อ^างอิงจากตลาดที่นอกเหนือจากราคาที่มีการเสนอในตลาด (quoted price) ซึ่งสามารถ

สังเกตได^จากตลาด (observable) แตdหากไมdมีข^อมูลดังกลdาว หรือมีความไมdเหมาะสม ควร (Should) ประเมินมูลคdาการ

ลงทุน โดยอ^างอิงจาก; 

e. ข^อมูลที่เกี่ยวข^องกับการลงทุนที่ขึ้นกับดุลพินิจ (subjective) และไมdสามารถสังเกตได^จากตลาด (unobservable) ในตลาด

ที่ไมdมีการซื้อขายคลdอง ณ วันที่ทำการประเมนิ ทั้งนี้ ควร (Should) ใช^ข^อมูลที่ไมdสามารถสังเกตได^จากตลาด 

(unobservable) ดังกลdาวในการประเมินมูลคdายุติธรรม (Fair value) เฉพาะในกรณีที่ไมdมีข^อมูลและราคาที่สามารถสังเกต

ได^จากตลาด หรือไมdมีข^อมูลและราคาที่เหมาะสมเทdานั้น โดยข^อมูลที่ไมdสามารถสังเกตได^จากตลาด (unobservable) นี้ จะ

สะท^อนถึงสมมติฐานของบริษัท (Firm) เกี่ยวกับสมมติฐานที่คาดวdาผู^รdวมตลาดรายอื่น ๆ จะใช^ในการกำหนดราคาของการ

ลงทุน และควร (Should) จะอ^างอิงมาจากข^อมูลที่ดีที่สุดที่มีอยูdภายใต^สถานการณuนั้น ๆ 

2.B.7 บริษัท (Firm) ควร (Should) ใช^ผลตอบแทนกdอนหักคdาธรรมเนียม (Gross-of-Fees) ในการคำนวณเกี่ยวกับการวัดคdาความเสี่ยง 

2.B.8  การลงทุนในทรัพยuสินนอกตลาด (Private Market Investment) ควร (Should) มีการประเมินมูลคdาโดยบุคคลภายนอก 

(External Valuation) อยdางน^อยหนึ่งครั้งในทุก ๆ 12 เดือน   
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3. การจัดการกลุcมประเภทการลงทุนและกองทุน 

(Composite and Pooled Fund Maintenance) 
3.A. การจัดการกลุxมประเภทการลงทุนและกองทุน (Composite and Pooled Fund 

Maintenance) - ข4อกำหนด (Requirements) 
3.A.1  บริษัท (Firm) ต^อง (Must) สร^างกลุdมประเภทการลงทุน (Composites) สำหรับกลยุทธuของบริษัท (Firm) ที่มีการบริหารจัดการ 

หรือมีการเสนอขายในรูปของบัญชีแยก (Segregated Account) 

3.A.2  บัญชีแยก (Segregated Accounts) ที่เกิดขึ้นจริง ที่มีอำนาจในการตัดสินใจ (discretionary) และมีการเก็บคdาธรรมเนียม ทุก

บัญชี จะต^อง (Must) ถูกนำมารวมเข^าไว^ในกลุdมประเภทการลงทุน (Composite) อยdางน^อยหนึ่งกลุdม ทั้งนี้ สำหรับพอรuตการ

ลงทุน (Portfolios) ที่ไมdมีอำนาจในการตัดสินใจ (non-discretionary) จะต^องไมd (Must Not) ถูกนำเข^ามารวมไว^ในกลุdม

ประเภทการลงทุน (Composites)  

3.A.3  กองทุน (Pooled Funds) ที่เกิดขึ้นจริง ที่มีอำนาจในการตัดสินใจ (discretionary) และมีการเก็บคdาธรรมเนียม ทุกกองทุน 

จะต^อง (Must) ถูกนำมารวมเข^าไว^ในกลุdมประเภทการลงทุน (Composite) อยdางน^อยหนึ่งกลุdม หากกองทุนดังกลdาวเข^าตามคำ

จำกัดความของกลุdมประเภทการลงทุน (Composite Definition) โดยบริษัท (Firm) ไมdได^ถูกกำหนด (Required) ให^ต^องสร^าง

กลุdมประเภทการลงทุน (Composite) ขึ้นมาสำหรับกองทุน (Pooled Fund) เพียงหนึ่งกองทุนหรือหลายกองทุน เว^นแตdวdา

บริษัท (Firm) มีการนำเสนอกลยุทธuดังกลdาวในรูปของบัญชีแยก (Segregated Account) ทั้งนี้ บริษัท (Firm) อาจจะยกเลิก

กลุdมประเภทการลงทุน (Composite) ที่สร^างขึ้นมาสำหรับกองทุน (Pooled Fund) เพียงหนึ่งกองทุนหรือหลายกองทุนได^ หาก

กลุdมประเภทการลงทุน (Composite) นั้นไมdได^เปMนตัวแทนของกลยุทธuของบริษัท (Firm) ที่นำเสนอในรูปของบัญชีแยก 

(Segregated Account) 

3.A.4  พอรuตการลงทุน (Portfolios) ที่มีอำนาจในการตัดสินใจ (discretionary) แตdไมdมีการเก็บคdาธรรมเนียม อาจจะถูกนำเข^ามารวม

ไว^ในกลุdมประเภทการลงทุน (Composite) ได^ โดยในกรณีที่บริษัท (Firm) นำพอรuตการลงทุน (Portfolios) ที่มีอำนาจในการ

ตัดสินใจ (discretionary) แตdไมdมีการเก็บคdาธรรมเนียมดังกลdาวเข^ามารวมไว^ในกลุdมประเภทการลงทุน (Composite) พอรuตการ

ลงทุน (Portfolios) นั้นจะต^อง (Must) มีนโยบายและขั้นตอนดำเนินการเหมือนกับพอรuตการลงทุน (Portfolios) ที่มีการเก็บ

คdาธรรมเนียม  

3.A.5  กลุdมประเภทการลงทุน (Composites) ต^อง (Must) มีการกำหนดคำจำกัดความตามกรอบการลงทุน (investment mandate) 

วัตถุประสงคu หรือกลยุทธu โดยกลุdมประเภทการลงทุน (Composites) จะต^อง (Must) รวมทุกพอรuตการลงทุน ซึ่งรวมถึงบัญชี

แยก (Segregated Accounts) และกองทุน (Pooled Funds) ที่เข^าตามคำจำกัดความของกลุdมประเภทการลงทุน 

(Composite Definition) ทั้งนี้ บริษัท (Firm) ต^องไมd (Must Not) ตัดพอรuตการลงทุน (Portfolios) ออกจากกลุdมประเภทการ

ลงทุน (Composite) โดยพิจารณาเพียงแคdโครงสร^างทางกฎหมายที่แตกตdางกันเทdานั้น 

3.A.6  การเปลี่ยนแปลงคำจำกัดความของกลุdมประเภทการลงทุน (Composite Definition) ต^องไมd (Must Not) มีผลย^อนหลัง  

3.A.7  กลุdมประเภทการลงทุน (Composites) จะต^อง (Must) รวมพอรuตการลงทุน (Portfolios) ใหมdเข^ามาในเวลาที่เหมาะสม ตาม

หลักความสม่ำเสมอ ภายหลังจากที่ได^เริ่มมีการบริหารจัดการแตdละพอรuตการลงทุน (Portfolio) ใหมdดังกลdาว  
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3.A.8  กลุdมประเภทการลงทุน (Composites) จะต^อง (Must) รวมเฉพาะพอรuตการลงทุน (Portfolios) ที่มีการบริหารจัดการ

ครอบคลุมตลอดชdวงระยะเวลาที่มีการวัดผลการดำเนินงานสำหรับกลุdมประเภทการลงทุน (Composite) นั้น โดยจะต^องไมd 

(Must Not) นำพอรuตการลงทุน (Portfolios) ที่ไมdได^มีการบริหารจัดการครอบคลุมตลอดชdวงระยะเวลาที่มีการคำนวณผลการ

ดำเนินงานเข^ามารวมไว^ในกลุdมประเภทการลงทุน (Composite) 

3.A.9  พอรuตการลงทุน (Portfolios) ที่ยกเลิกไปแล^ว ยังคงต^อง (Must) นำมารวมไว^ในผลการดำเนินงานในอดีตของกลุdมประเภทการ

ลงทุน (Composite) จนถึงรอบระยะเวลาสุดท^ายที่มีการวัดผลการดำเนินงานที่แตdละพอรuตการลงทุน (Portfolio) นั้น ๆ ยังอยูd

ภายใต^การบริหารจัดการและบริษัท (Firm) มีอำนาจในการตัดสินใจ 

3.A.10  ต^องไมd (Must not) ย^ายพอรuตการลงทุน (Portfolio) จากกลุdมประเภทการลงทุน (Composite) หนึ่งไปยงัอีกกลุdมประเภทการ

ลงทุนหนึ่ง เว^นแตdจะมีการเปลี่ยนกรอบการลงทุน (investment mandate) วัตถุประสงคu หรือกลยุทธu ของพอรuตการลงทุน 

(Portfolio) ตามคำสั่งของลูกค^าอยdางเปMนลายลักษณuอักษร หรือมีการเปลี่ยนคำจำกัดความของกลุdมประเภทการลงทุน 

(Composite) ที่ทำให^การย^ายพอรuตการลงทุนมีความเหมาะสม ทั้งนี้ การดำเนินงานในอดีตของพอรuตการลงทุน (Portfolio) 

ต^อง (Must) คงอยูdในกลุdมประเภทการลงทุน (Composite) เดิม และจะต^องไมd (Must Not) ย^ายพอรuตการลงทุน (Portfolios) 

เข^าหรือออกจากกลุdมประเภทการลงทุน (Composites) ด^วยเหตุผลอันเนื่องมาจากการปรับเปลี่ยนกลยุทธuระยะสั้น (tactical 

changes) ของบริษัท (Firm) 

3.A.11  ในกรณีที่บริษัท (Firm) มีการกำหนดระดับทรัพยuสินขั้นต่ำของพอรuตการลงทุน (Portfolios) ที่จะนำเข^ามารวมไว^ในกลุdม

ประเภทการลงทุน (Composite) บริษัท (Firm) ต^อง (Must) ดำเนินการดังนี ้

a. ต^องไมd (Must Not) รวมพอรuตการลงทุน (Portfolios) ที่มีระดับทรัพยuสินต่ำกวdาเกณฑuขั้นต่ำของกลุdมประเภทการลงทุน 

(Composite) เข^ามาไว^ในกลุdมประเภทการลงทุน (Composite) นั้น  

b. ต^องไมd (Must Not) กำหนดให^การเปลี่ยนแปลงระดับทรัพยuสินขั้นต่ำของกลุdมประเภทการลงทุน (Composite) มีผล

ย^อนหลัง 

3.A.12  บริษัท (Firm) ที่ย^ายพอรuตการลงทุน (Portfolios) ออกจากกลุdมประเภทการลงทุน (Composites) ด^วยเหตุผลอันเนื่องมาจาก

กระแสเงินสดที่มีนัยสำคัญ (Significant Cash Flows) จะต^อง (Must) กำหนดคำจำกัดความของคำวdา “นัยสำคัญ” ไว^

ลdวงหน^า (Ex Ante) สำหรับกลุdมประเภทการลงทุน (Composite) นั้น และต^อง (Must) ปฏิบัติตามนโยบายของกลุdมประเภท

การลงทุน (Composite) ดังกลdาวอยdางสม่ำเสมอ 

3.A.13  บริษัท (Firm) ที่ใช^บัญชีชั่วคราวที่เป£ดใหมd (Temporary New Accounts) เพื่อขจัดผลกระทบของกระแสเงินสดที่มีนัยสำคัญ 

(Significant Cash Flow) จะต^อง (Must) กำหนดนโยบายไว^ลdวงหน^า (Ex Ante) สำหรับกลุdมประเภทการลงทุน 

(Composite) นั้น โดยต^องไมd (Must Not) นำบัญชีชั่วคราวที่เป£ดใหมd (Temporary New Account) เข^ามารวมไว^ในผลการ

ดำเนินงานของกลุdมประเภทการลงทุน (Composite) 
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คxาธรรมเนียมแบบ wrap (Wrap Fee) 
3.A.14  บริษัท (Firm) จะต^อง (Must) รวมผลการดำเนินงานในอดีตของพอรuตการลงทุนประเภท Wrap Fee (Wrap Fee Portfolios) 

ที่เกิดขึ้นจริงเข^ามาไว^ในกลุdมประเภทการลงทุน (Composites) ที่เหมาะสมตามนโยบายเกี่ยวกับการนับรวมพอรuตการลงทุน 

(Portfolio) ที่บริษัท (Firm) กำหนด โดยกลุdมประเภทการลงทุน (Composites) นี้ (ซึ่งประกอบด^วยพอรuตการลงทุนประเภท 

(Wrap Fee Portfolios) ที่เกิดขึ้นจริงรวมอยูdด^วย) จะต^อง (Must) นำมาใช^ในการนำเสนอรายงานตามมาตรฐาน GIPS 

เกี่ยวกับกลุdมประเภทการลงทุน (GIPS Composite Report) ให^ลูกค^าเป�าหมายประเภท Wrap Fee (Wrap Fee 

Prospective Client) ด^วย 

 

การแยกบางสxวนของพอรHตการลงทุนออก (Carve-Outs)  
3.A.15  สdวนที่แยกออกมาจากพอรuตการลงทุน (Carve-Out) ที่มีการนำเข^ามารวมไว^ในกลุdมประเภทการลงทุน (Composite) จะต^อง 

(Must) รวมเงินสดและรายได^ที่เกี่ยวข^องด^วย ทั้งนี้ สำหรับสdวนของเงินสด อาจดำเนินการดังนี ้ 

a. แยกออกมาตdางหาก หรือ 

b. จัดสรรขึ้นเอง (Allocated synthetically) ให^กับสdวนที่แยกออกมาจากพอรuตการลงทุน (carve-out) ในเวลาที่เหมาะสม 

ตามหลักความสม่ำเสมอ 

3.A.16  สdวนที่แยกออกมาจากพอรuตการลงทุน (Carve-Out) ซึ่งถูกนำเข^ามารวมไว^ในกลุdมประเภทการลงทุน (Composite) จะต^อง 

(Must) เปMนตัวแทนของพอรuตการลงทุน (Portfolio) แบบแยกตdางหาก (standalone) ที่มีการบริหารจัดการ หรือมีความมุdง

หมายที่จะบริหารจัดการตามกลยุทธuนั้น ๆ  

3.A.17  ในกรณีที่บริษัท (Firm) มีการสร^างสdวนที่แยกออกมาจากพอรuตการลงทุน (Carve-Out) ของกลยุทธu และจัดสรรเงินสดให^กับ

สdวนที่แยกออกมาจากพอรuตการลงทุน (Carve-out) รวมถึงนำสdวนที่แยกออกมาจากพอรuตการลงทุน (Carve-Out) เข^ามารวม

ไว^กลุdมประเภทการลงทุน (Composite) บริษัท (Firm) จะต^อง (Must) สร^างสdวนที่แยกออกมาจากพอรuตการลงทุน (Carve-

Out) ด^วยเงนิสดที่จัดสรรมาจากทุกพอรuตการลงทุน (Portfolios) และสdวนของพอรuตการลงทุน (Portfolio segments) ที่

บริษัท (Firm) บริหารจัดการตามกลยุทธu รวมถึงจะต^อง (Must) รวมสdวนที่แยกออกมาจากพอรuตการลงทุน (Carve-Out) ที่

ได^รับการจัดสรรเงินสดดังกลdาว เข^ามาไว^ในกลุdมประเภทการลงทุน (Composite) ด^วย 

3.A.18  ในกรณีที่บริษัท (Firm) มีหรือได^รับพอรuตการลงทุนแบบแยกตdางหาก (standalone) ที่มีการบริหารจัดการโดยใช^กลยุทธu

เดียวกันกับสdวนที่แยกออกมาจากพอรuตการลงทุน (Carve-Out) ที่ได^รับการจัดสรรเงินสด บริษัท (Firm) จะต^อง (Must) สร^าง

กลุdมประเภทการลงทุน (Composite) แยกตdางหากสำหรับพอรuตการลงทุน (Portfolios) แบบแยกตdางหาก (standalone) นั้น 

ๆ 

3.A.19  บริษัท (Firm) ต^องไมd (Must Not) รวมกลุdมประเภทการลงทุน (Composites) กองทุน (Pooled Fund) หรือสdวนที่แยก

ออกมาจากพอรuตการลงทุน (Carve-Outs) ที่มีความแตกตdางกันเข^าไว^ด^วยกันเพื่อสร^างกลยุทธuจำลอง (simulated strategy) 

และนำเสนอเปMนกลุdมประเภทการลงทุน (Composite) 
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3.B. การจัดการกลุxมประเภทการลงทุนและกองทุน (Composite and Pooled Fund 

Maintenance) - คำแนะนำ (Recommendations) 
3.B.1  ในกรณีที่บริษัท (Firm) มีการกำหนดระดับทรัพยuสินขั้นต่ำของพอรuตการลงทุน (Portfolios) ที่จะนำเข^ามารวมไว^ในกลุdมประเภท

การลงทุน (Composite) บริษัท (Firm) ไมdควร (Should Not) นำเสนอรายงานตามมาตรฐาน GIPS เกี่ยวกับกลุdมประเภทการ

ลงทุน (GIPS Composite Report) ให^กับลูกค^าเป�าหมาย (Prospective Client) ที่ทราบอยูdแล^ววdาไมdผdานเกณฑuระดับทรัพยuสิน

ขั้นต่ำของกลุdมประเภทการลงทุน (Composite) 

3.B.2  ในการขจัดผลกระทบของกระแสเงินสดที่มีนัยสำคัญ (Significant Cash Flow) บริษัท (Firm) ควร (Should) ใช^บัญชีชั่วคราวที่

เป£ดใหมd (Temporary New Account)   
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4. รายงานผลตอบแทนถcวงน้ำหนักตามระยะเวลาของ

กลุcมประเภทการลงทุน (Composite Time-

Weighted Return Report) 
 
ขvอกำหนดดังต?อไปนี้ใชvกับกลุ?มประเภทการลงทุน (Composites) ที่นำผลตอบแทนถ?วงน้ำหนักตามระยะเวลามาไวvในรายงานตาม

มาตรฐาน GIPS เกี่ยวกับกลุ?มประเภทการลงทุน (GIPS Composite Report) 

 

4.A. การนำเสนอและการรายงาน — ข4อกำหนด 
4.A.1 ในรายงานตามมาตรฐาน GIPS เกี่ยวกับกลุdมประเภทการลงทุน (GIPS Composite Report) แตdละฉบับ บริษัท (Firm) ต^อง 

(Must) นำเสนอข^อมูลดังตdอไปนี ้

a. ผลการดำเนินงานอยdางน^อยห^าป� (หรือตั้งแตdวันที่เริ่มกdอตั้งกลุdมประเภทการลงทุน (Composite Inception Date) ในกรณี

ที่กลุdมประเภทการลงทุน (Composite) ตั้งขึ้นมายังไมdครบห^าป�) ซึ่งเปMนไปตามข^อกำหนด (Requirements) ของมาตรฐาน 

GIPS ทั้งนี้ หลังจากที่บริษัท (Firm) นำเสนอผลการดำเนินงานที่เปMนไปตามมาตรฐาน GIPS อยdางน^อยห^าป� (หรือตั้งแตdวันที่

เริ่มกdอตั้งกลุdมประเภทการลงทุน (Composite Inception Date) ในกรณีทีก่ลุdมประเภทการลงทุน (Composite) ตั้งขึ้น

มายังไมdครบห^าป�) แล^ว บริษัท (Firm) จะต^อง (Must) นำเสนอผลการดำเนินงานในป�ที่เพิ่มเติมขึ้นมาในแตdละป� จนมีผลการ

ดำเนินงานที่เปMนไปตามมาตรฐาน GIPS อยdางน^อย 10 ป� 

b. ผลตอบแทนของกลุdมประเภทการลงทุน (Composite) สำหรับรอบระยะเวลาในแตdละป� 

c. ในกรณีที่รอบระยะเวลาของป�แรกไมdเต็มป� ให^นำเสนอผลตอบแทนตั้งแตdวันที่เริ่มกdอตั้งกลุdมประเภทการลงทุน 

(Composite Inception Date) จนถึงวันสิ้นรอบระยะเวลาของป�แรก29  

d. ในกรณีที่มีการยกเลิกกลุdมประเภทการลงทุน (Composite) ให^นำเสนอผลตอบแทนตั้งแตdสิ้นรอบระยะของป�ที่แล^ว จนถึง

วันทีม่ีการยกเลิกกลุdมประเภทการลงทุน (Composite Termination Date)30  

e. ผลตอบแทนรวม (Total Return) ของตัวชี้วัด (Benchmark) ในแตdละรอบป� และสำหรับทุกรอบระยะเวลาที่มีการนำเสนอ

ผลตอบแทนของกลุdมประเภทการลงทุน (Composite) เว^นแตdบริษัท (Firm) จะเห็นวdาไมdมีตัวชี้วัด (Benchmark) ที่

เหมาะสม 

 
 

29 กำหนด (Required) ให^ใช^กับกลุdมประเภทการลงทุน (Composites) ซึ่งวันที่เริ่มกdอตั้งกลุdมประเภทการลงทุน (Composite 

Inception Date) คือวันที่ 1 มกราคม 2011 เปMนต^นไป 
30 กำหนด (Required) ให^ใช^กับกลุdมประเภทการลงทุน (Composites) ซึ่งวันที่ยกเลิกกลุdมประเภทการลงทุน (Composite 

Termination Date) คือวันที่ 1 มกราคม 2011 เปMนต^นไป  
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f. จำนวนพอรuตการลงทุน (Portfolios) ในแตdละกลุdมประเภทการลงทุน (Composite) ณ สิ้นรอบระยะเวลาของแตdละป� ทั้งนี้ 

ในกรณีทีก่ลุdมประเภทการลงทุน (Composite) ประกอบด^วยพอรuตการลงทุน (Portfolios) จำนวนห^าพอรuตหรือน^อยกวdา

นั้น ณ สิ้นรอบระยะเวลา จะไมdถูกกำหนด (Required) ให^ต^องระบุจำนวนพอรuตการลงทุน (Portfolio) ดังกลdาว 

g. ทรัพยuสินของกลุdมประเภทกาลงทุน (Composite) ณ สิ้นรอบระยะเวลาของแตdละป� 

h. ทรัพยuสินรวมของบริษัท (Total Firm Assets) ณ สิ้นรอบระยะเวลาของแตdละป�31 

i. การวัดการกระจายผลตอบแทนภายใน (Internal Dispersion) ของผลตอบแทนรายป�ของแตdละพอรuตการลงทุน 

(Portfolio) ในแตdละรอบระยะเวลารายป� ทั้งนี้ ในกรณีทีก่ลุdมประเภทการลงทุน (Composite) ประกอบด^วยพอรuตการ

ลงทุน (Portfolios) จำนวนห^าพอรuตหรือน^อยกวdานั้น ตลอดรอบระยะที่เปMนรายป� จะไมdถูกกำหนด (Required) ให^ต^องวัด

การกระจายผลตอบแทนภายใน (Internal Dispersion)  

j. ในกรณีที่มีข^อมูลผลตอบแทนรายเดือนของกลุdมประเภทการลงทุน (Composites) ให^นำเสนอสdวนเบี่ยงเบนมาตรฐานแบบ 

Ex Post (Ex Post Standard Deviation) เปMนอัตราตdอป�สำหรับชdวงระยะเวลาสามป� (three-year annualized) (โดยใช^

ผลตอบแทนรายเดือน) ของกลุdมประเภทการลงทุน (Composite) และตัวชี้วัด (Benchmark) ณ สิ้นรอบระยะเวลาของแตd

ละป�32  

4.A.2  บริษัท (Firm) ต^อง (Must) นำเสนออัตราสdวนร^อยละของมูลคdายุติธรรม (Fair Value) รวมทั้งหมดของทรัพยuสินในกลุdมประเภท

การลงทุน (Composite) ซึ่งมีการประเมินมูลคdาโดยใชข̂^อมูลทีข่ึ้นกับดุลพินิจ (subjective) และไมdสามารถสังเกตได^จากตลาด 

(unobservable) (ตามที่ได^อธิบายไว^ในข^อ 2.B.6.e) ณ สิ้นรอบระยะเวลาของป�ลdาสุด ในกรณีที่การลงทุนดังกลdาวมีสัดสdวนทีม่ี

นัยสำคัญตdอทรัพยuสินในกลุdมประเภทการลงทุน (Composite) 

4.A.3 บริษัท (Firm) ต^อง (Must) ระบุข^อมูลตdอไปนี้ให^ชัดเจน 

a. รอบระยะเวลาที่นำเสนอข^อมูล 

b. ผลตอบแทนของกลุdมประเภทการลงทุน (Composite) เปMนผลตอบแทนกdอนหักคdาธรรมเนียม (Gross-of-Fees) หรือเปMน

ผลตอบแทนหลังหักคdาธรรมเนียม (Net-of-Fees) 

4.A.4  ในกรณีทีบ่ริษัท (Firm) ใชต̂ัวชี้วัด (Benchmark) มากกวdาหนึ่งตัวชี้วัดในรายงานตามมาตรฐาน GIPS เกี่ยวกับกลุdมประเภทการ

ลงทุน (GIPS Composite Report) บริษัท (Firm) จะต^อง (Must) นำเสนอและเป£ดเผยข^อมูลทั้งหมดที่กำหนดไว^ (Required) 

สำหรับทุกตัวชี้วัด (Benchmark) ที่นำเสนอดังกลdาว 

4.A.5  ในกรณีทีก่ลุdมประเภทการลงทุน (Composite) ไมdมีพอรuตการลงทุน (Portfolio) คงเหลืออยูdแล^ว ผลการดำเนินงานของกลุdม

ประเภทการลงทุน (Composite) จะต^อง (Must) สิ้นสุดลง โดยหากในภายหลังมีการเพิ่มพอรuตการลงทุน (Portfolios) เข^ามา

ใหมdในกลุdมประเภทการลงทุน (Composite) จะต^อง (Must) เริ่มให^มีผลการดำเนินงานของกลุdมประเภทการลงทุนนั้นใหมdอีก

ครั้ง ทั้งนี้ จะต^อง (Must) นำเสนอข^อมูลในชdวงเวลาทั้งกdอนและหลังการเว^นชdวงของผลการดำเนินงานดังกลdาว โดยให^แสดงการ

เว^นชdวงของผลการดำเนินงานดังกลdาวอยdางชัดเจน นอกจากนี้ บริษัท (Firm) ต^องไมd (Must Not) เชื่อมตdอ (Link) ผลการ

ดำเนินงานของชdวงเวลากdอนและหลังที่จะมีการเว^นชdวงของผลการดำเนินงาน 

 
 

31 กำหนด (Required) ให^ใช^กับรอบระยะเวลาที่สิ้นสุดในหรือหลังวันที่ 31 ธันวาคม 2020 ทั้งนี้ สำหรับรอบระยะเวลาที่สิ้นสุดกdอนวันที่ 

31 ธันวาคม 2020 บริษัท (Firm) อาจนำเสนอทรัพยuสินรวมของบริษัท (Total Firm Assets) หรือทรัพยuสินในกลุdมประเภทการลงทุน 

(Composite) เทียบเปMนร^อยละของทรัพยuสินรวมของบริษัท (Total Firm Assets) ก็ได ̂
32 กำหนด (Required) ให^ใช^กับรอบระยะเวลาที่สิ้นสุดในหรือหลังวันที ่1 มกราคม 2011 
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4.A.6  ในกรณีทีก่ลุdมประเภทการลงทุน (Composite) มีการรวมสdวนที่แยกออกมาจากพอรuตการลงทุน (Carve-Outs) ที่มีสdวนของเงิน

สดที่ได^รับการจัดสรรเข^ามาด^วย บริษัท (Firm) จะต^อง (Must) นำเสนอสัดสdวนของสdวนที่แยกออกมาจากพอรuตการลงทุน 

(Carve-Outs) ทีม่ีสdวนของเงินสดทีไ่ด^รับการจัดสรรดังกลdาว โดยแสดงเปMนอัตราร^อยละของทรัพยuสินในกลุdมประเภทการลงทุน 

(Composite) ณ สิ้นรอบระยะเวลาของแตdละป�ด^วย 

4.A.7  ในกรณีทีก่ลุdมประเภทการลงทุน (Composite) มีการรวมพอรuตการลงทุน (Portfolio) ที่ไมdเก็บคdาธรรมเนียมเข^ามาด^วย บริษัท 

(Firm) จะต^อง (Must) นำเสนอสัดสdวนของพอรuตการลงทุน (Portfolio) ที่ไมdเก็บคdาธรรมเนียมดังกลdาว โดยแสดงเปMนอัตราร^อย

ละของทรัพยuสินในกลุdมประเภทการลงทุน (Composite) ณ สิ้นรอบระยะเวลาของแตdละป�เมื่อมีการนำเสนอผลตอบแทนหลังหัก

คdาธรรมเนียม (Net-of-Fees returns) ซึ่งคำนวณโดยใช^คdาธรรมเนียมการจัดการลงทุน (Investment Management Fees) ที่

เกิดขึ้นจริง  

4.A.8  ในกรณีทีบ่ริษัท (Firm) เลือกที่จะนำเสนอเงินลงทุนที่ผูกพันตามข^อตกลงที่ยังไมdเรียกเก็บของกลุdมประเภทการลงทุน 

(Composite uncalled Committed Capital) หรือข^อมูลรวมของทรัพยuสินในกลุdมประเภทการลงทุน (Composite) และเงิน

ลงทุนที่ผูกพันตามข^อตกลงที่ยังไมdเรียกเก็บของกลุdมประเภทการลงทุน (Composite uncalled Committed Capital) บริษัท 

(Firm) จะต^อง (Must) ดำเนินการดังนี ้

a. นำเสนอเงินลงทุนที่ผูกพันตามข^อตกลงที่ยงัไมdเรียกเก็บของกลุdมประเภทการลงทุน (Composite uncalled Committed 

Capital) สำหรับระยะเวลาเดียวกันกับที่มีการนำเสนอข^อมูลรวมของทรัพยuสินในกลุdมประเภทการลงทุน (Composite) 

และเงินลงทุนที่ผูกพันตามข^อตกลงที่ยังไมdเรียกเก็บของกลุdมประเภทการลงทุน (Composite uncalled Committed 

Capital) 

b. ระบุสdวนที่เปMนเงินลงทุนที่ผูกพันตามข^อตกลงที่ยังไมdเรียกเก็บของกลุdมประเภทการลงทุน (Composite uncalled 

Committed Capital) ให^ชัดเจน 

c. ระบุสdวนที่เปMนข^อมูลรวมของทรัพยuสินในกลุdมประเภทการลงทุน (Composite) และเงินลงทุนที่ผูกพันตามข^อตกลงที่ยังไมd

เรียกเก็บของกลุdมประเภทการลงทุน (Composite uncalled Committed Capital) ให^ชัดเจน 

4.A.9  ในกรณีทีบ่ริษัท (Firm) เลือกที่จะนำเสนอเงินลงทุนที่ผูกพันตามข^อตกลงที่ยังไมdเรียกเก็บแบบครอบคลุมทั้งบริษัท (Firm-Wide 

uncalled Committed Capital) หรือขอ̂มูลรวมของทรัพยuสินรวมของบริษัท (Total Firm Assets) และเงินลงทุนที่ผูกพันตาม

ข^อตกลงที่ยังไมdเรียกเก็บแบบครอบคลุมทั้งบริษัท (Firm-Wide uncalled Committed Capital) บริษัท (Firm) จะต^อง (Must) 

ดำเนินการดังนี ้

a. นำเสนอเงินลงทุนที่ผูกพันตามข^อตกลงที่ยังไมdเรยีกเก็บแบบครอบคลุมทั้งบริษัท (Firm-Wide uncalled Committed 

Capital) สำหรับรอบระยะเวลาเดียวกันกับที่มีการนำเสนอข^อมูลรวมของทรัพยuสินรวมของบริษัท (Total Firm Assets) 

และเงินลงทุนที่ผูกพันตามข^อตกลงที่ยังไมdเรียกเก็บแบบครอบคลุมทั้งบริษัท (Firm-Wide uncalled Committed 

Capital) 

b. ระบุสdวนที่เปMนเงินลงทุนที่ผูกพันตามข^อตกลที่ยังไมdเรียกเก็บแบบครอบคลุมทั้งบริษัท (Firm-Wide uncalled Committed 

Capital) ให^ชัดเจน 

c. ระบุสdวนที่เปMนข^อมูลรวมของทรัพยuสินรวมของบริษัท (Total Firm Assets) และเงินลงทุนที่ผูกพันตามข^อตกลงที่ยังไมdเรียก

เก็บแบบครอบคลุมทั้งบริษัท (Firm-แบบครอบคลุมทั้งบริษัท (Firm-Wide uncalled Committed Capital) ให^ชัดเจน  

4.A.10  ในกรณีทีบ่ริษัท (Firm) เลือกที่จะนำเสนอทรพัยuสินที่ให^คำแนะนำเทdานั้น (Advisory-Only Assets)  

ซึ่งสะท^อนถึงกรอบการลงทุน (investment mandate) วัตถุประสงคu หรือกลยุทธu ของกลุdมประเภทการลงทุน (Composite) 

หรือนำเสนอข^อมูลรวมของทรัพยuสินในกลุdมประเภทการลงทุน (Composite) และทรัพยuสินที่ให^คำแนะนำเทdานัน้ (Advisory-
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Only Assets) ซึ่งสะท^อนถึงกรอบการลงทุน (investment mandate) วัตถุประสงคu หรือกลยุทธu ของกลุdมประเภทการลงทุน 

(Composite) บริษัท (Firm) จะต^อง (Must) ดำเนินการดังนี ้

a. นำเสนอทรัพยuสินที่ให^คำแนะนำเทdานั้น (Advisory-Only Assets) ซึ่งสะท^อนถึงกรอบการลงทุน (investment mandate) 

วัตถุประสงคu หรือกลยุทธu ของกลุdมประเภทการลงทุน (Composite) สำหรับรอบระยะเวลาเดียวกันกับที่มีการนำเสนอ

ข^อมูลรวมของทรัพยuสินในกลุdมประเภทการลงทุน (Composite) และทรัพยuสินที่ให^คำแนะนำเทdานัน้ (Advisory-Only 

Assets) ซึ่งสะท^อนถึงกรอบการลงทุน (investment mandate) วัตถุประสงคu หรือกลยุทธu ของกลุdมประเภทการลงทุน 

(Composite) 

b. ระบุสdวนที่เปMนทรัพยuสินที่ให^คำแนะนำเทdานั้น (Advisory-Only Assets) ซึ่งสะท^อนถึงกรอบการลงทุน (investment 

mandate) วัตถุประสงคu หรือกลยุทธu ของกลุdมประเภทการลงทุน (Composite) ให^ชัดเจน 

c. ระบุสdวนที่เปMนข^อมูลรวมของทรัพยuสินในกลุdมประเภทการลงทุน (Composite) และทรัพยuสินที่ให^คำแนะนำเทdานั้น 

(Advisory-Only Assets) ซึ่งสะท^อนถึงกรอบการลงทุน (investment mandate) วัตถุประสงคu หรือกลยุทธu ของกลุdม

ประเภทการลงทุน (Composite) ให^ชัดเจน  

4.A.11  ในกรณีทีบ่ริษัท (Firm) เลือกที่จะนำเสนอทรัพยuสินที่ให^คำแนะนำเทdานั้นแบบครอบคลุมทั้งบริษัท (Firm-Wide Advisory-

Only Assets) หรือข^อมูลรวมของทรัพยuสินรวมของบริษัท (Total Firm Assets) และทรัพยuสินที่ให^คำแนะนำเทdานั้นแบบ

ครอบคลุมทั้งบริษัท (Firm-Wide Advisory-Only Assets) บริษัท (Firm) จะต^อง (Must) ดำเนินการดังนี ้

a. นำเสนอทรัพยuสินที่ให^คำแนะนำเทdานั้นแบบครอบคลุมทั้งบริษัท (Firm-Wide Advisory-Only Assets) สำหรับรอบ

ระยะเวลาเดียวกันกับที่มีการนำเสนอข^อมูลรวมของทรัพยuสินรวมของบริษัท (Total Firm Assets) และทรัพยuสินที่ให^

คำแนะนำเทdานั้นแบบครอบคลุมทั้งบริษัท (Firm-Wide Advisory-Only Assets)  

b. ระบุสdวนที่เปMนทรัพยuสินที่ให^คำแนะนำเทdานั้นแบบครอบคลุมทั้งบริษัท (Firm-Wide Advisory-Only Assets) ให^ชัดเจน 

c. ระบุสdวนที่เปMนข^อมูลรวมของทรัพยuสินรวมของบริษัท (Total Firm Assets) และทรัพยuสินที่ให^คำแนะนำเทdานั้นแบบ

ครอบคลุมทั้งบริษัท (Firm-Wide Advisory-Only Assets) ให^ชัดเจน 

4.A.12  ข^อมูลทั้งหมดที่กำหนด (Required) และแนะนำ (Recommended) ให^แสดงไว^ในรายงานตามมาตรฐาน GIPS เกี่ยวกับกลุdม

ประเภทการลงทุน (GIPS Composite Report) ต^อง (Must) นำเสนอโดยใช^สกุลเงินเดียวกัน  

4.A.13  ในกรณีทีบ่ริษัท (Firm) นำเสนอผลการดำเนินงานของกลุdมประเภทการลงทุน (Composite) ที่รวมสdวนที่แยกออกมาจาก

พอรuตการลงทุน (Carve-Out) ทีม่ีสdวนของเงินสดทีไ่ด^รับการจัดสรร และในขณะเดียวกันกม็ีกลุdมประเภทการลงทุน 

(Composite) ของพอรuตการลงทุน (Portfolio) แบบแยกตdางหาก (standalone) ที่มีการบริหารจัดการโดยใช^กลยุทธuเดียวกัน

ด^วย บริษัท (Firm) จะต^อง (Must) นำเสนอข^อมูลสำหรับกลุdมประเภทการลงทุน (Composite) ของพอรuตการลงทุน 

(Portfolio) แบบแยกตdางหาก standalone ดังนี ้

a. ผลตอบแทนของกลุdมประเภทการลงทุน (Composite) สำหรับรอบระยะเวลาในแตdละป�ที่มีกลุdมประเภทการลงทุน 

(Composite) ของพอรuตการลงทุน (Portfolio) แบบแยกตdางหาก standalone อยูd 

b. ทรัพยuสินของกลุdมประเภทการลงทุน (Composite) สำหรับรอบระยะเวลาในแตdละป�ที่มีกลุdมประเภทการลงทุน 

(Composite) ของพอรuตการลงทุน (Portfolio) แบบแยกตdางหาก standalone อยูd 

ทั้งนี้ ข^อมูลดังกลdาวต^อง (Must) แสดงไว^ในรายงานตามมาตรฐาน GIPS เกี่ยวกับกลุdมประเภทการลงทุน (GIPS Composite 

Report) ของกลุdมประเภทการลงทุน (Composite) ที่รวมสdวนที่แยกออกมาจากพอรuตการลงทุน (Carve-Out) ทีม่ีสdวนของเงิน

สดทีไ่ด^รับการจัดสรรด^วย 
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4.A.14  สำหรับกลุdมประเภทการลงทุนที่ใช^กลยุทธuการ Overlay (Overlay Strategy Composites) บริษัท (Firm) จะต^อง (Must) 

นำเสนอสถานะของการ Overlay ของกลุdมประเภทการลงทุน (Composite Overlay Exposure) ณ สิ้นรอบระยะเวลาในแตd

ละป� โดยในระยะเวลาที่บริษัท (Firm) มีการนำเสนอสถานะของการ Overlay ของกลุdมประเภทการลงทุน (Composite 

Overlay Exposure) ดังกลdาว บริษัท (Firm) อาจเลือกไมdนำเสนอทรัพยuสินของกลุdมประเภทการลงทุน (Composite) ก็ได^ 33 

4.A.15  สำหรับกลุdมประเภทการลงทุนที่ใช^กลยุทธuการ Overlay (Overlay Strategy Composites) บริษัท (Firm) ไมdได^ถูกกำหนด 

(Required) ให^ต^องนำเสนอทรัพยuสินรวมของบริษัท (Total Firm Assets) และอาจเลือกนำเสนอสถานะของการ Overlay 

รวมของบริษัท (total Firm Overlay Exposure) ณ สิ้นรอบระยะเวลาในแตdละป�แทนได ̂

4.A.16  สำหรับกลุdมประเภทการลงทุนประเภท Wrap Fee (Wrap Fee Composites) ในกรณีที่บริษัท (Firm) นำเสนอผลการ

ดำเนินงานตdอลูกค^าเป�าหมายประเภท Wrap Fee (Wrap Fee Prospective Client) บริษัท (Firm) จะต^อง (Must) นำเสนอ

ข^อมูล ดังนี้  

a. กลุdมประเภทการลงทุน (Composite) ที่รวมผลการดำเนินของพอรuตการลงทุนประเภท Wrap Fee (Wrap Fee 

Portfolios) ที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด (ถ^ามี) ซึ่งบริหารจัดการตามกรอบการลงทุน (investment mandate) วัตถุประสงคu หรือ

กลยุทธu ของกลุdมประเภทการลงทุน (Composite) โดยไมdเกี่ยวข^องกับ WRAP Fee sponsor  

b. ผลการดำเนินงานของกลุdมประเภทการลงทุน (Composite) หลังหัก Wrap Fee ทั้งหมดแล^ว 

c. สัดสdวนของพอรuตการลงทุนประเภท Wrap Fee (Wrap Fee Portfolios) โดยแสดงเปMนอัตราสdวนร^อยละของทรัพยuสินใน

กลุdมประเภทการลงทุน (Composite) ณ สิ้นรอบระยะเวลาในแตdละป� 

4.A.17  สำหรับกลุdมประเภทการลงทุนประเภท Wrap Fee (Wrap Fee Composites) ในกรณีทีบ่ริษัท (Firm) นำเสนอผลตอบแทน

กdอนหักต^นทุนการทำธุรกรรม (Pure Gross-of-Fees Returns) บริษัท (Firm) จะต^อง (Must) ดำเนินการดังนี ้

a. ระบุให^ชัดเจนวdา เปMนผลตอบแทนกdอนหักต^นทุนการทำธุรกรรม (Pure Gross-of-Fees Returns) 

b. ระบุวdา ผลตอบแทนกdอนหักต^นทุนการทำธุรกรรม (Pure Gross-of-Fees Returns) นี้เปMนข^อมูลเสริม (Supplemental 

Information) 

4.A.18  ข^อมูลเสริม (Supplemental Information) ใด ๆ ที่ใสdไว^ในรายงานตามมาตรฐาน GIPS เกี่ยวกับกลุdมประเภทการลงทุน 

(GIPS Composite Report)  

a. ต^อง (Must) เกี่ยวข^องโดยตรงกับกลุdมประเภทการลงทุน (Composite)  

b. ต^องไมd (Must not) ตรงข^าม หรือขัดแย^งกับข^อมูลที่ถูกกำหนด (Required) หรือแนะนำ (Recommended) ในรายงาน

ตามมาตรฐาน GIPS เกี่ยวกับกลุdมประเภทการลงทุน (GIPS Composite Report) 

c. ต^อง (Must) ระบุให^ชัดเจนวdา เปMนข^อมูลเสริม (Supplemental Information) 

 

4.B. การนำเสนอและการรายงาน - คำแนะนำ 
4.B.1 บริษัท (Firm) ควร (Should) นำเสนอผลตอบแทนของกลุdมประเภทการลงทุน (Composite) ทั้งแบบกdอนหักคdาธรรมเนียม 

(Gross-of-Fees) และแบบหลังหักคdาธรรมเนียม (Net-of-Fees)  

4.B.2 บริษัท (Firm) ควร (Should) นำเสนอข^อมูลดังนี้  

 
 

33 กำหนด (Required) ให^ใช^กับรอบระยะเวลาที่สิ้นสุดในหรือหลังวันที่ 31 ธันวาคม 2020 
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a. ผลตอบแทนสะสม (cumulative returns) ของกลุdมประเภทการลงทุน (Composite) และตัวชี้วัด (Benchmark) สำหรับ

ทุกรอบระยะเวลา 

b. ผลตอบแทนถdวงน้ำหนักเทdากัน (Equal-weighted) ของกลุdมประเภทการลงทุน (Composite) 

c. ผลตอบแทนรายไตรมาส และ/หรือรายเดือน 

d. ผลตอบแทนเปMนอัตราตdอป� (annualized) ของกลุdมประเภทการลงทุน (Composite) และตัวชี้วัด (Benchmark) สำหรับ

รอบระยะเวลาที่นานเกินกวdา 12 เดือน 

4.B.3  สำหรับทุกรอบระยะเวลาที่มีการนำเสนอสdวนเบี่ยงเบนมาตรฐานแบบ Ex Post (Ex Post Standard Deviation) เปMนอัตราตdอป� 

(annualized) ของกลุdมประเภทการลงทุน (Composite) และตัวชี้วัด (Benchmark) บริษัท (Firm) ควร (Should) นำเสนอ

ผลตอบแทนเปMนอัตราตdอป� (annualized) ของกลุdมประเภทการลงทุน (Composite) และ ตัวชี้วัด (Benchmark) สำหรับรอบ

ระยะเวลาที่สอดคล^องกันดังกลdาวด^วย 

4.B.4  สำหรับทุกรอบระยะเวลาทีน่านเกินกวdาสามป�ทีม่ีการนำเสนอผลตอบแทนเปMนอัตราตdอป� (annualized) ของกลุdมประเภทการ

ลงทุน (Composite) และตัวชี้วัด (Benchmark) บริษัท (Firm) ควร (Should) นำเสนอสdวนเบี่ยงเบนมาตรฐานแบบ Ex Post 

(Ex Post Standard Deviation) เปMนอัตราตdอป� (annualized) (โดยใช^ผลตอบแทนรายเดือน) ของกลุdมประเภทการลงทุน 

(Composite) และตัวชี้วัด (Benchmark) สำหรับรอบระยะเวลาที่สอดคล^องกันดังกลdาวด^วย 

4.B.5  บริษัท (Firm) ควร (Should) นำเสนอการวัดคdาความเสี่ยงเพิ่มเติมแบบ Ex Post (Ex Post Additional Risk Measures) ที่

เกี่ยวข^องกับกลุdมประเภทการลงทุน (Composite) และตัวชี้วัด (Benchmark) 

4.B.6  บริษัท (Firm) ควร (Should) นำเสนอผลการดำเนินงานรายป� เกินกวdา 10 ป� ในรายงานตามมาตรฐาน GIPS เกี่ยวกับกลุdม

ประเภทการลงทุน (GIPS Composite Report) 

4.B.7  บริษัท (Firm) ควร (Should) นำเสนอข^อมูลสัดสdวนของทรัพยuสินของบริษัท (Proprietary Assets) โดยแสดงเปMนอัตราร^อยละ

ของทรัพยuสินในกลุdมประเภทการลงทุน (Composite) ณ สิ้นรอบระยะเวลาของแตdละป� 

4.B.8  ในกรณีทีบ่ริษัท (Firm) ใช^มูลคdาประมาณการเบื้องต^นเปMนมูลคdายุติธรรม (Fair Value) บริษัท (Firm) ควร (Should) นำเสนอ

สัดสdวนของมูลคdาประมาณการเบื้องต^น โดยแสดงเปMนอัตราร^อยละของทรัพยuสินในกลุdมประเภทการลงทุน (Composite) ณ สิ้น

รอบระยะเวลาของแตdละป�  

4.B.9  สำหรับกลุdมประเภทการลงทุนในอสังหาริมทรัพยu (Real Estate Composites) บริษัท (Firm) ควร (Should) นำเสนอ

ผลตอบแทนขององคuประกอบ (Component Returns) ของกลุdมประเภทการลงทุน (Composite) และตัวชี้วัด (Benchmark) 

สำหรับทุกรอบระยะเวลาที่มีการนำเสนอข^อมูล 

4.B.10  ในกรณีทีบ่ริษัท (Firm) มเีงินลงทุนที่ผูกพันตามข^อตกลง (Committed Capital) บริษัท (Firm) ควร (Should) นำเสนอเงิน

ลงทุนที่ผูกพันตามข^อตกลงที่ยังไมdเรียกเก็บแบบครอบคลุมทั้งบริษัท (Firm-Wide uncalled Committed Capital) ณ สิ้น

รอบระยะเวลาของแตdละป� 

 

4.C. การเป�ดเผยข4อมูล—ข4อกำหนด (Requirements) 
4.C.1  เมื่อบริษัท (Firm) ได^ปฏิบัติตามข^อกำหนด (Requirements) ทั้งหมดที่เกี่ยวข^องตามมาตรฐาน GIPS แล^ว บริษัท (Firm) จะต^อง 

(Must) เป£ดเผยการปฏิบัติตามมาตรฐาน GIPS โดยใช^ข^อความใดข^อความหนึ่งดังตdอไปนี ้ทั้งนี้ ต^อง (Must) ใช^ข^อความที่กลdาวถึง

การปฏิบัติตามมาตรฐานของกลุdมประเภทการลงทุน (Composite) ในรายงานตามมาตรฐาน GIPS เกี่ยวกับกลุdมประเภทการ

ลงทุน (GIPS Composite Report) เทdานั้น  
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a.   สำหรับกรณีบริษัท (Firm) ที่ได^ผdานการตรวจสอบเพื่อยืนยันความถูกต^อง (verified) แล^ว 

 “[ใสdชื่อบริษัท (Firm)] ได^ปฏิบัติตามมาตรฐานสากลในการวัดผลการดำเนินงานของการลงทุน (GIPS®) รวมถึงได^จัดทำ 

และนำเสนอรายงานฉบับนี้โดยปฏิบัติตามมาตรฐาน GIPS  

ทั้งนี้ [ใสdชื่อบริษัท (Firm)] ได^ผdานการตรวจสอบเพื่อยืนยันความถูกต^องโดยผู^ตรวจสอบอิสระ สำหรับรอบระยะเวลา [ใสd

วันที]่ โดยรายงานการตรวจสอบเพื่อยืนยันความถูกต^องดังกลdาวสามารถแสดงให^ดูได^เมื่อร^องขอ” 

 “บริษัทที่ปฏิบัติตามมาตรฐาน GIPS ต^องจัดทำนโยบายและขั้นตอนการดำเนินงานสำหรับการปฏิบัติตามข^อกำหนด 

(Requirements) ทั้งหมดที่เกี่ยวข^องของมาตรฐาน GIPS ทั้งนี้ การตรวจสอบเพื่อยืนยันความถูกต^องจะทำให^มั่นใจได^วdา 

นโยบายและขั้นตอนการดำเนินงานของบริษัทในเรื่องที่เกี่ยวข^องกับการจัดการกลุdมประเภทการลงทุน และกองทุน 

ตลอดจนการคำนวณ การนำเสนอข^อมูล และการแจกจdายข^อมูลผลการดำเนินงาน ได^ถูกกำหนดให^เปMนไปตามมาตรฐาน 

GIPS รวมถึงได^ถูกนำไปปฏิบัติอยdางครอบคลุมทั้งบริษัทแล^วหรือไมd ทั้งนี้ การตรวจสอบเพื่อยืนยันความถูกต^องดังกลdาว

ไมdได^เปMนการรับประกันความถูกต^องของรายงานผลการดำเนินงานใด ๆ เปMนการเฉพาะ” 

b. สำหรับกรณีกลุdมประเภทการลงทุน (Composite) ของบริษัท (Firm) ที่ผdานการตรวจสอบเพื่อยืนยันความถูกต^อง รวมถึง

ผdานการตรวจสอบผลการดำเนินงาน (Performance Examination) ด^วยแล^ว 

“[ใสdชื่อบริษัท (Firm)] ได^ปฏิบัติตามมาตรฐานสากลในการวัดผลการดำเนินงานของการลงทุน (GIPS®) รวมถึงได^จัดทำ 

และนำเสนอรายงานฉบับนี้โดยปฏิบัติตามมาตรฐาน GIPS ทั้งนี้ [ใสdชื่อบริษัท (Firm)] ได^ผdานการตรวจสอบเพื่อยืนยันความ

ถูกต^องโดยผู^ตรวจสอบอิสระสำหรับรอบระยะเวลา [ใสdวันที่]”  

“บริษัทที่ปฏิบัติตามมาตรฐาน GIPS ต^องจัดทำนโยบายและขั้นตอนการดำเนินงานสำหรับการปฏิบัติตามข^อกำหนด 

(Requirements) ทั้งหมดที่เกี่ยวข^องของมาตรฐาน GIPS ทั้งนี้ การตรวจสอบเพื่อยืนยันความถูกต^องจะทำให^มั่นใจได^วdา 

นโยบายและขั้นตอนการดำเนินงานของบริษัทในเรื่องที่เกี่ยวข^องกับการจัดการกลุdมประเภทการลงทุน และกองทุน 

ตลอดจนการคำนวณ การนำเสนอข^อมูล และการแจกจdายข^อมูลผลการดำเนินงาน ได^ถูกกำหนดให^เปMนไปตามมาตรฐาน 

GIPS รวมถึงได^ถูกนำไปปฏิบัติอยdางครอบคลุมทั้งบริษัทแล^วหรือไมd นอกจากนี้ [ใสdชื่อของกลุdมประเภทการลงทุน 

(Composite)] ได^ผdานการตรวจสอบผลการดำเนินงานสำหรับรอบระยะเวลา [ใสdวันที]่ แล^ว โดยรายงานการตรวจสอบเพื่อ

ยืนยันความถูกต^อง และรายงานการตรวจสอบผลการดำเนินงานดังกลdาว สามารถแสดงให^ดูได^เมื่อร^องขอ” 

ทั้งนี้ ข^อความที่อ^างถึงการปฏิบัติตามมาตรฐาน GIPS ของบริษัท (Firm) ที่ผdานการตรวจสอบเพื่อยืนยันความถูกต^องแล^ว 

หรือของกลุdมประเภทการลงทุน (Composite) ของบริษัท (Firm) ที่ผdานการตรวจสอบเพื่อยืนยันความถูกต^อง ซึง่ได^ผdาน

การตรวจสอบผลการดำเนินงาน (Performance Examination) ด^วยแล^ว นั้น จะถือวdาสมบูรณuได^ก็ตdอเมื่อมีการระบุ

ข^อความทั้งสองยdอหน^าข^างต^นไว^โดยเรียงตามลำดับแล^ว 

c. สำหรับกรณีบริษัท (Firm) ที่ไมdได^ผdานการตรวจสอบเพื่อยืนยันความถูกต^อง 

“[ใสdชื่อบริษัท (Firm)] ได^ปฏิบัติตามมาตรฐานสากลในการวัดผลการดำเนินงานของการลงทุน (GIPS®) รวมถึงได^จัดทำ 

และนำเสนอรายงานฉบับนี้โดยปฏิบัติตามมาตรฐาน GIPS ทั้งนี ้[ใสdชื่อบริษัท (Firm)] ยังไมdได^ผdานการตรวจสอบเพือ่ยืนยัน

ความถูกต^องโดยผู^ตรวจสอบอิสระ” 

ทั้งนี้ บริษัท (Firm) ต^องไมd (Must Not) ตัดเนื้อหาสdวนหนึ่งสdวนใดออกจากข^อความที่อ^างถึงการปฏิบัติตามมาตรฐาน GIPS 

โดยการดัดแปลงข^อความที่อ^างถึงการปฏิบัติตามมาตรฐาน GIPS จะต^อง (Must) กระทำในลักษณะที่เปMนการเพิ่มเติม

ข^อความเทdานั้น  
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4.C.2  บริษัท (Firm) ต^อง (Must) เป£ดเผยข^อความตdอไปนี ้“GIPS® เปMนเครื่องหมายการค^าจดทะเบียนของ CFA Institute โดย CFA 

Institute ไมdได^รับรอง (endorse) หรือสนับสนุน (promote) องคuกรแหdงนี้ และไมdได^รับประกันความถูกต^อง หรือคุณภาพของ

เนื้อหาที่ระบุอยูdในเอกสารนี”้ 

4.C.3  บริษัท (Firm) ต^อง (Must) เป£ดเผยคำจำกัดความของคำวdา บริษัท (Firm) ซึ่งใช^ในการกำหนดทรัพยuสินรวมของบริษัท (Total 

Firm Assets) และการปฏิบัติแบบครอบคลุมทั้งบริษัท (Firm-wide)  

4.C.4 บริษัท (Firm) ต^อง (Must) เป£ดเผยคำอธิบายกลุdมประเภทการลงทุน (Composite Description) 

4.C.5 บริษัท (Firm) ต^อง (Must) เป£ดเผยข^อมูลดังนี ้

a. คำอธิบายตัวชี้วัด (Benchmark Description) ซึ่งจะต^อง (Must) ครอบคลุมถึงลักษณะที่สำคัญของตัวชี้วัด (Benchmark) 

หรือชื่อของตัวชี้วัด (Benchmark) ในกรณีที่เปMนดัชนีที่เปMนที่รู^จักแพรdหลายอยูdแล^ว หรือการอ^างอิงอื่น ๆ  

b. ความถี่ของข^อมูล (Periodicity) ของตัวชี้วัด (Benchmark) หากความถี่ในการคำนวณผลตอบแทนของตัวชี้วัด 

(Benchmark) นั้นน^อยกวdาเดือนละครั้ง 

4.C.6  ในการนำเสนอผลตอบแทนกdอนหักคdาธรรมเนียม (Gross-of-Fees) บริษัท (Firm) ต^อง (Must) เป£ดเผยหากมีการหัก

คdาธรรมเนียมอื่นใดนอกเหนือจากต^นทุนการทำธุรกรรม (Transaction Costs) 

4.C.7 ในการนำเสนอผลตอบแทนหลังหักคdาธรรมเนียม (Net-of-Fees) บริษัท (Firm) จะต^อง (Must) เป£ดเผยข^อมูลดังนี ้

a. มีการหักคdาธรรมเนียมอื่นใดนอกเหนือจากคdาธรรมเนียมการจัดการลงทุน (Investment Management Fees) และต^นทุน

การทำธุรกรรม (Transaction Costs) (ถ^ามี) 

b. ผลตอบแทนหลังหักคdาธรรมเนียม (Net-of-Fees) คำนวณสุทธิหลังหกัคdาธรรมเนียมที่อ^างอิงกับผลการดำเนินงาน 

(Performance-Based Fees) หรือสdวนแบdงกำไร (Carried Interest) 

c. คdาธรรมเนียมการจัดการลงทุน (Investment Management Fees) เปMนคdาธรรมเนียมตามแบบจำลอง หรือเปMน

คdาธรรมเนียมที่เกิดขึ้นจริง  

d. ในกรณีที่มีการใช^คdาธรรมเนยีมการจัดการลงทุนตามแบบจำลอง (model Investment Management Fees) และไมdมี

การนำเสนอผลตอบแทนกdอนหักคdาธรรมเนียม (Gross-of-Fees) ของกลุdมประเภทการลงทุน (Composite) ต^องเป£ดเผยวdา

มีการใช^คdาธรรมเนียมการจัดการลงทุนตามแบบจำลอง (model Investment Management Fees) ในการคำนวณ

ผลตอบแทนหลังหักคdาธรรมเนียม (Net-of-Fees)34  

e. ในกรณีที่มีการใช^คdาธรรมเนียมการจัดการลงทุนตามแบบจำลอง (model Investment Management Fees) ต^องเป£ดเผย

วิธีที่ใช^ในการคำนวณผลตอบแทนหลังหักคdาธรรมเนียม (Net-of-Fees)  

4.C.8  บริษัท (Firm) ต^อง (Must) เป£ดเผยวdา มีคdาธรรมเนียมและคdาใช^จdายอื่นใดนอกเหนือจากคdาธรรมเนียมการจัดการลงทุน 

(Investment Management Fees) (เชdน ต^นทุนคdาวิจัย) ที่บริษัท (Firm) เก็บแยกจากลูกค^า ในกรณีที่คdาธรรมเนียมหรือ

คdาใช^จdายดังกลdาวมีนัยสำคัญ  

4.C.9 บริษัท (Firm) ต^อง (Must) เป£ดเผย หรือระบุสกุลเงินที่ใช^ในการรายงาน 

4.C.10 บริษัท (Firm) ต^อง (Must) เป£ดเผยวdา ใช^วิธีใดในการวัดการกระจายผลตอบแทนภายใน (Internal Dispersion) 

4.C.11  บริษัท (Firm) ต^อง (Must) เป£ดเผยข^อมูลเกี่ยวกับคdาธรรมเนียม (Fee Schedule) ที่เปMนป�จจุบัน ซึ่งจะเรียกเก็บจากลูกค^า

เป�าหมาย (Prospective Clients) หรือนักลงทุนเป�าหมาย (Prospective Investors) 

 
 

34 กำหนด (Required) ให^ใช^กับรอบระยะเวลาที่สิ้นสุดในหรือหลังวันที ่31 ธันวาคม 2020 
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a. ในการนำเสนอผลการดำเนินงานให^ลูกค^าเป�าหมาย (Prospective Client) สำหรับพอรuตการลงทุน (Portfolio) แบบแยก

ตdางหาก (standalone) ข^อมูลเกี่ยวกับคdาธรรมเนียม (Fee Schedule) จะต^อง (Must) สะท^อนข^อมูลการเก็บคdาธรรมเนียม 

(Fee Schedule) ของพอรuตการลงทุน (Portfolio) แบบแยกตdางหาก (standalone) ที่มีการบริหารจัดการตามกลยุทธuนั้น 

b. ในการนำเสนอผลการดำเนินงานของกลุdมประเภทการลงทุน (Composite) ที่รวมสdวนที่แยกออกมาจากพอรuตการลงทุน 

(Carve-Out) ให^ลูกค^าเป�าหมาย (Prospective Client) สำหรับพอรuตการลงทุน (Portfolio) ที่ใช^กลยุทธuการบริหาร

ทรัพยuสินหลากหลายประเภท (multi-asset strategy) ข^อมูลเกี่ยวกับคdาธรรมเนียม (Fee Schedule) จะต^อง (Must) 

สะท^อนข^อมูลการเก็บคdาธรรมเนียม (Fee Schedule) ของพอรuตการลงทุน (Portfolio) ที่ใช^กลยุทธuบริหารทรัพยuสิน

หลากหลายประเภท (multi-asset strategy) ที่มีการบริหารจัดการตามกลยุทธuนั้น 

c. ในการนำเสนอกลุdมประเภทการลงทุนประเภท Wrap Fee (Wrap Fee Composites) ให^ลูกค^าเป�าหมายประเภท Wrap 

Fee (Wrap Fee Prospective Client) ข^อมูลเกี่ยวกับคdาธรรมเนียม (Fee Schedule) จะต^อง (Must) สะท^อน Wrap 

Fee รวมทั้งหมด 

d. ในการนำเสนอรายงานตามมาตรฐาน GIPS เกี่ยวกับกลุdมประเภทการลงทุน (GIPS Composite Report) ให^ลูกค^า

เป�าหมาย (Prospective Client) สำหรับกองทุน (Pooled Fund) ที่รวมอยูdในกลุdมประเภทการลงทุน (Composite) 

บริษัท (Firm) จะต^อง (Must) เป£ดเผยข^อมูลเกี่ยวกับคdาธรรมเนียม (Fee Schedule) ในป�จจบุัน และอัตราสdวนคdาใช^จdาย 

(Expense Ratio) ของกองทุน (Pooled Fund) ด^วย 

4.C.12  ในกรณีทีข่^อมูลเกี่ยวกับคdาธรรมเนียม (Fee Schedule) มีการรวมคdาธรรมเนียมที่อ^างอิงกับผลการดำเนินงาน (Performance-

Based Fees) หรือสdวนแบdงกำไร (Carried Interest) บริษัท (Firm) จะต^อง (Must) เป£ดเผยคำอธิบายคdาธรรมเนียมที่อ^างอิง

กับผลการดำเนินงาน (Performance-Based Fees Description) หรือคำอธิบายสdวนแบdงกำไร (Carried Interest 

Description) ด^วย 

4.C.13 บริษัท (Firm) ต^อง (Must) เป£ดเผยวันที่เริ่มกdอตั้งกลุdมประเภทการลงทุน (Composite Inception Date) 

4.C.14 บริษัท (Firm) ต^อง (Must) เป£ดเผยวันที่เริ่มสร^างกลุdมประเภทการลงทุน (Composite Creation Date) 

4.C.15 บริษัท (Firm) ต^อง (Must) เป£ดเผยวdา สามารถแสดงรายการตdอไปนี้ (ถ^ามี) ได^เมื่อมีการร^องขอ 

a. รายการคำอธิบายกลุdมประเภทการลงทนุ (Composite Descriptions) 

b. รายการคำอธิบายกองทุน (Pooled Fund Descriptions) สำหรับกองทุนที่เสนอขายในวงจำกัด (Limited Distribution 

Pooled Funds) 

c. รายการกองทุนที่เสนอขายในวงกว^าง (Broad Distribution Pooled Funds) 

4.C.16  บริษัท (Firm) ต^อง (Must) เป£ดเผยวdา สามารถแสดงนโยบายในการประเมินมูลคdาการลงทุน การคำนวณผลการดำเนินงาน 

และการจัดทำรายงานตามมาตรฐาน GIPS (GIPS Report) ได^เมื่อมีการร^องขอ 

4.C.17  บริษัท (Firm) ต^อง (Must) เป£ดเผยวdา ที่ผdานมามีการขยายฐานเงินลงทุน (leverage) การใช^ตราสารอนุพันธu และการมีสถานะ

ขาย (short position) หรือไมd ในกรณีที่รายการดังกลdาวมีนัยสำคัญ 

4.C.18  ในกรณีทีม่ีการใช^คdาประมาณการของต^นทุนการทำธุรกรรม (estimated Transaction Costs) บริษัท (Firm) จะต^อง (Must) 

เป£ดเผยข^อมูลดังนี ้

a. มีการใช^คdาประมาณการของต^นทุนการทำธุรกรรม (estimated Transaction Costs) 

b. คdาประมาณการของต^นทุนการทำธุรกรรม (estimated Transaction Costs) ที่นำมาใช^ และวิธีที่ใช^ในการหาคdาประมาณ

การดังกลdาว 
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4.C.19  บริษัท (Firm) ต^อง (Must) เป£ดเผยเหตุการณuที่มีนัยสำคัญทุกเหตุการณuที่จะชdวยให^ลูกค^าเป�าหมาย (Prospective Client) 

เข^าใจรายงานตามมาตรฐาน GIPS เกี่ยวกับกลุdมประเภทการลงทุน (GIPS Composite Report) โดยจะต^อง (Must) เป£ดเผย

ข^อมูลดังกลdาวเปMนเวลาอยdางน^อยหนึ่งป� และเป£ดเผยตdอเนื่องไปตราบเทdาที่ข^อมูลดังกลdาวยังมีความเกี่ยวข^องกับการทำความ

เข^าใจผลการดำเนินงานในอดีต 

4.C.20  สำหรับผลการดำเนินงานใด ๆ ที่ถูกนำเสนอสำหรับรอบระยะเวลากdอนวันที่ขั้นต่ำที่ต^องปฏิบัติตามมาตรฐาน GIPS (Minimum 

Effective Compliance Date) ซึ่งไมdได^ปฏิบัติตามมาตรฐาน GIPS บริษัท (Firm) จะต^อง (Must) เป£ดเผยชdวงเวลาที่ไมdได^

ปฏิบัติตามมาตรฐาน GIPS ข^างต^น 

4.C.21  ในกรณีที่บริษัท (Firm) มีการเปลี่ยนแปลงคำจำกัดความของคำวdาบริษัท (Firm) บริษัท (Firm) จะต^อง (Must) เป£ดเผยวันที่ 

และคำอธิบายการเปลี่ยนแปลงคำจำกัดความดังกลdาว 

4.C.22  ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงคำจำกัดความของคำวdากลุdมประเภทการลงทุน (Composite) บริษัท (Firm) จะต^อง (Must) 

เป£ดเผยวันที่ และคำอธิบายการเปลี่ยนแปลงคำจำกัดความดังกลdาว 

4.C.23  บริษัท (Firm) ต^อง (Must) เป£ดเผยการเปลี่ยนแปลงชื่อของกลุdมประเภทการลงทุน (Composite) โดยจะต^อง (Must) เป£ดเผย

ข^อมูลดังกลdาวเปMนเวลาอยdางน^อยหนึ่งป� และเป£ดเผยตdอเนื่องไปตราบเทdาที่ข^อมูลดังกลdาวยังมีความเกี่ยวข^องกับการทำความ

เข^าใจผลการดำเนินงานในอดีต 

4.C.24  บริษัท (Firm) ต^อง (Must) เป£ดเผยข^อมูลดังนี ้

a. ระดับทรัพยuสินขั้นต่ำ (ถ^ามี) ที่จะทำให^พอรuตการลงทุน (Portfolios) ไมdถูกรวมเข^าอยูdในกลุdมประเภทการลงทุน 

(Composite) 

b. การเปลี่ยนแปลงระดับทรัพยuสินขั้นต่ำ 

4.C.25  บริษัท (Firm) ต^อง (Must) เป£ดเผยวdา ผลตอบแทนของกลุdมประเภทการลงทุน (Composite) เปMนผลตอบแทนกdอนหักภาษีหัก 

ณ ที่จdาย หรือเปMนผลตอบแทนหลังหักภาษีหัก ณ ที่จdาย ในกรณีที่รายการดังกลdาวมีนัยสำคัญ 

4.C.26  บริษัท (Firm) ต^อง (Must) เป£ดเผยวdา ผลตอบแทนของตัวชี้วัด (Benchmark) เปMนผลตอบแทนกdอนหักภาษีหัก ณ ที่จdาย หรือ

เปMนผลตอบแทนหลังหักภาษีหัก ณ ที่จdาย ในกรณีที่มีข^อมูลดังกลdาว 

4.C.27  ในกรณีที่รายงานตามมาตรฐาน GIPS เกี่ยวกับกลุdมประเภทการลงทุน (GIPS Composite Report) เปMนไปตามกฎหมาย และ/

หรือกฎระเบียบ แตdมีความขัดแย^งกับข^อกำหนด (Requirement) ของมาตรฐาน GIPS บริษัท (Firm) จะต^อง (Must) เป£ดเผย

ข^อมูลดังกลdาว รวมทั้งเป£ดเผยวdา กฎหมาย และ/หรือกฎระเบียบในเรื่องใดที่มีความขดัแย^งกับข^อกำหนด (Requirement) ของ

มาตรฐาน GIPS  

4.C.28  ในกรณีที่มีการรวมสdวนที่แยกออกมาจากพอรuตการลงทุน (Carve-Out) ที่มีสdวนของเงินสดที่ได^รับการจัดสรร เข^ามาไว^ในกลุdม

ประเภทการลงทุน (Composite) บริษัท (Firm) จะต^อง (Must) ดำเนินการดังนี ้ 

a. ระบุสdวนทีแ่ยกออกมาจากพอรuตการลงทุน (Carve-Out) ที่รวมอยูdในกลุdมประเภทการลงทุน (Composite) 

b. เป£ดเผยวdา กลุdมประเภทการลงทุน (Composite) มีสdวนที่แยกออกมาจากพอรuตการลงทุน (Carve-Out) ที่มีสdวนของเงินสด

ที่ได^รับการจัดสรรเข^ามาด^วย 

c. เป£ดเผยนโยบายที่ใช^ในการจัดสรรเงินสดให^กับสdวนที่แยกออกมาจากพอรuตการลงทุน (Carve-Out) 

d. เป£ดเผยวdา สามารถแสดงรายงานตามมาตรฐาน GIPS เกี่ยวกับกลุdมประเภทการลงทุน (GIPS Composite Report) สำหรับ

กลุdมประเภทการลงทุน (Composite) ของพอรuตการลงทุน (Portfolios) แบบแยกตdางหาก (standalone) ได^เมื่อมีการร^อง

ขอ หากมีกลุdมประเภทการลงทุน (Composite) ของพอรuตการลงทุน (Portfolios) แบบแยกตdางหาก (standalone) 
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4.C.29  บริษัท (Firm) ต^อง (Must) เป£ดเผยข^อมูลการใช^ผู^จัดการลงทุนยdอย (Sub-Advisor) และชdวงเวลาที่มีการใช^ผู^จัดการลงทุนยdอย 

(Sub-Advisor)35 

4.C.30  บริษัท (Firm) ต^อง (Must) เป£ดเผยข^อมูลในกรณีที่ลำดับขั้นการประเมินมูลคdากลุdมของประเภทการลงทุน (Composite’s 

valuation hierarchy) มีความแตกตdางอยdางมีนัยสำคัญจากลำดับขั้นของการประเมินมูลคdาที่แนะนำ (Recommended 

valuation hierarchy) (โปรดดูข^อ 2.B.6 สำหรับลำดับขั้นของการประเมินมูลคdาที่แนะนำ (Recommended valuation 

hierarchy))36 

4.C.31  ในกรณีที่บริษัท (Firm) เห็นวdาไมdมีตัวชี้วัด (Benchmark) ใดที่มีความเหมาะสมกับกลุdมประเภทการลงทุน (Composite) 

บริษัท (Firm) จะต^องเป£ดเผยเหตุผลที่ไมdมีการนำเสนอตัวชี้วัด (Benchmark) ดังกลdาว 

4.C.32 ในกรณีที่บริษัท (Firm) เปลี่ยนแปลงตัวชี้วัด (Benchmark) บริษัท (Firm) จะต^อง (Must) เป£ดเผยข^อมูลดังนี ้

a. กรณีการเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัด (Benchmark) โดยมีผลไปข^างหน^า: วันที่ และคำอธิบายเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัด 

(Benchmark) โดยจะต^อง (Must) เป£ดเผยเรื่องการเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดดังกลdาวตdอเนื่องไปตลอดระยะเวลาที่มีการแสดง

ผลตอบแทนของตัวชี้วัด (Benchmark) เดิมไว^ในรายงานตามมาตรฐาน GIPS เกี่ยวกับกลุdมประเภทการลงทุน (GIPS 

Composite Report) 

b. กรณีการเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัด (Benchmark) โดยมีผลย^อนหลัง: วันที่ และคำอธิบายเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัด 

(Benchmark) โดยจะต^อง (Must) เป£ดเผยเรื่องการเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดดงักลdาวไปเปMนเวลาอยdางน^อยหนึ่งป� และเป£ดเผย

ตdอเนื่องไปตราบเทdาที่ข^อมูลดังกลdาวยังมีความเกี่ยวข^องกับการทำความเข^าใจผลการดำเนินงานในอดีต  

4.C.33  ในกรณีทีม่ีการใช^ตัวชี้วัดที่สร^างขึ้นเปMนการเฉพาะ (custom Benchmark) หรือใช^ตัวชี้วัดหลายตัวรวมกัน (combination of 

multiple Benchmark) บริษัท (Firm) จะต^อง (Must) ดำเนินการดังนี ้

a. เป£ดเผยองคuประกอบของตัวชี้วัด (Benchmark) น้ำหนัก และขั้นตอนในการปรับน้ำหนัก (ถ^ามี) 

b. เป£ดเผยวิธีการคำนวณ  

c. ระบุตัวชี้วัด (Benchmark) ให^ชดัเจนวdาเปMนตัวชี้วัดที่สร^างขึ้นเปMนการเฉพาะ (custom Benchmark) 

4.C.34 ในกรณีที่มีการใชต̂ัวชี้วัดที่สร^างขึ้นจากพอรuตการลงทุนถdวงน้ำหนัก (Portfolio-Weighted Custom Benchmark) บริษัท 

(Firm) จะต^อง (Must) เป£ดเผยข^อมูลดังนี ้

a. เป£ดเผยวdา ตัวชี้วัด (Benchmark) มีการปรับน้ำหนัก (rebalancing) โดยใช^ผลตอบแทนเฉลี่ยถdวงน้ำหนักของตัวชี้วัด 

(Benchmarks) ของทุกพอรuตการลงทุน (Portfolios) ที่อยูdในกลุdมประเภทการลงทุน (Composite) 

b. ความถี่ของการปรับน้ำหนัก (rebalancing) 

c. องคuประกอบของตัวชี้วัดที่สร^างขึ้นจากพอรuตการลงทุนถdวงน้ำหนัก (Portfolio-Weighted Custom Benchmark) รวมถึง

น้ำหนักของแตdละองคuประกอบดังกลdาว ณ สิ้นรอบระยะเวลาของป�ลdาสุด 

d. เป£ดเผยวdา สามารถแสดงองคuประกอบของตัวชี้วัดที่สร^างขึ้นจากพอรuตการลงทุนถdวงน้ำหนัก (Portfolio-Weighted 

Custom Benchmark) รวมถึงน้ำหนักของแตdละองคuประกอบดังกลdาว สำหรับรอบระยะเวลากdอนหน^าได^เมื่อมีการร^องขอ  

 
 

35 กำหนด (Required) ให^ใช^กับรอบระยะเวลาที่เริ่มต^นในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2006 
36 กำหนด (Required) ให^ใช^กับรอบระยะเวลาที่เริ่มต^นในหรือหลังวันที ่1 มกราคม 2011 
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4.C.35  ในกรณีที่บริษัท (Firm) มีการใช^นโยบายกระแสเงินสดที่มนีัยสำคัญ (Significant Cash Flow) กับกลุdมประเภทการลงทุน 

(Composite) บริษัท (Firm) จะต^อง (Must) เป£ดเผยวdา บริษัท (Firm) กำหนดกระแสเงินสดที่มีนัยสำคัญ (Significant Cash 

Flow) กับกลุdมประเภทการลงทุน (Composite) อยdางไร และใช^สำหรับรอบระยะเวลาใด  

4.C.36  สำหรับกลุdมประเภทการลงทุน (Composites) ที่มีผลการดำเนินงานมาแล^วเปMนเวลาอยdางน^อยสามป� บริษัท (Firm) จะต^อง 

(Must) เป£ดเผยข^อมูลในกรณีที่ไมdได^มีการนำเสนอข^อมูลสdวนเบี่ยงเบนมาตรฐานแบบ Ex Post (Ex Post Standard 

Deviation) ที่เปMนอัตราตdอป�สำหรับชdวงระยะเวลาสามป� (three-year annualized) ของกลุdมประเภทการลงทุน 

(Composite) และ/หรือตัวชี้วัด (Benchmark) เนื่องด^วยสาเหตุจากการไมdมีข^อมูลผลตอบแทนรายเดือนครบ 36 เดือน 

4.C.37  บริษัท (Firm) ต^อง (Must) เป£ดเผยข^อมูลในกรณีทีม่ีการนำเสนอผลการดำเนินงานของบริษัทในอดีต หรือบริษัทในเครือ และ

เปMนข^อมูลสำหรับรอบระยะเวลาใด  

4.C.38  บริษัท (Firm) ต^อง (Must) เป£ดเผยข^อมูลในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในรายงานตามมาตรฐาน GIPS เกี่ยวกับกลุdม

ประเภทการลงทุน (GIPS Composite Report) ซึ่งเกิดจากการแก^ไขข^อผิดพลาดที่มีนัยสำคัญ (Material Error) ทั้งนี้ หลังจาก

ที่มีการแก^ไขรายงานตามมาตรฐาน GIPS เกี่ยวกับกลุdมประเภทการลงทุน (GIPS Composite Report) แล^ว จะต^อง (Must) 

เป£ดเผยข^อมูลดังกลdาวเปMนระยะเวลาอยdางน^อยหนึ่งป� และเป£ดเผยตdอเนื่องไปตราบเทdาทีข่^อมูลดังกลdาวยังมีความเกี่ยวข^องกับ

การทำความเข^าใจผลการดำเนินงานในอดีต โดยการเป£ดเผยข^อมูลดังกลdาวนี้ ไมdได^ถูกกำหนด (Required) ให^ต^องใสdในรายงาน

ตามมาตรฐาน GIPS เกี่ยวกับกลุdมประเภทการลงทุน (GIPS Composite Report) สำหรับลูกค^าเป�าหมาย (Prospective 

Client) หรือนักลงทุนเป�าหมาย (Prospective Investor) ที่ไมdได^รับรายงานตามมาตรฐาน GIPS เกี่ยวกับกลุdมประเภทการ

ลงทุน (GIPS Composite Report) ฉบับที่มีข^อผิดพลาดที่มีนัยสำคัญ (Material Error)  

4.C.39  ในกรณีที่บริษัท (Firm) เลือกที่จะไมdนำเสนอจำนวนพอรuตการลงทุน (Portfolios) ที่อยูdในกลุdมประเภทการลงทุน 

(Composite) เนื่องด^วยสาเหตุจากการมีจำนวนพอรuตการลงทุน (Portfolios) ที่อยูdในกลุdมประเภทการลงทุน (Composite) 

ไมdเกิน 5 พอรuตการลงทุน บริษัท (Firm) จะต^อง (Must) เป£ดเผยวdา กลุdมประเภทการลงทุน (Composite) มีจำนวนพอรuตการ

ลงทุน (Portfolios) ไมdเกิน 5 พอรuตการลงทุน หรือเป£ดเผยข^อความที่ให^ความหมายในทำนองเดียวกัน 

4.C.40  ในกรณีที่บริษัท (Firm) เลือกที่จะไมdนำเสนอข^อมูลการกระจายผลตอบแทนภายใน (Internal Dispersion) ของผลตอบแทน

ของแตdละพอรuตการลงทุน (Portfolio) เนื่องด^วยสาเหตุจากการมีจำนวนพอรuตการลงทุน (Portfolios) ที่อยูdในกลุdมประเภท

การลงทุน (Composite) เต็มป� ไมdเกิน 5 พอรuตการลงทุน บริษัท (Firm) จะต^อง (Must) เป£ดเผยวdาไมdอาจวัดคdาการกระจาย

ผลตอบแทนภายใน (Internal Dispersion) ได^ หรือเป£ดเผยข^อความที่ให^ความหมายในทำนองเดียวกัน 

4.C.41  บริษัท (Firm) ต^อง (Must) เป£ดเผยข^อมูลในกรณีที่มีการใช^มูลคdาประมาณการเบื้องต^นในการกำหนดมูลคdายุติธรรม (Fair Value)  

4.C.42  ในกรณีที่บริษัท (Firm) เปลี่ยนแปลงประเภทของผลตอบแทนที่นำเสนอสำหรับกลุdมประเภทการลงทุน (Composite) (เชdน 

เปลี่ยนจากผลตอบแทนถdวงน้ำหนักตามมูลคdา (Money-Weighted Returns) เปMนผลตอบแทนถdวงน้ำหนักตามระยะเวลา 

(Time-Weighted Returns)) บริษัท (Firm) จะต^อง (Must) เป£ดเผยข^อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงประเภทของผลตอบแทน 

และวันที่ที่ทำการเปลี่ยนแปลงดังกลdาว โดยจะต^อง (Must) เป£ดเผยข^อมูลเปMนระยะเวลาอยdางน^อยหนึ่งป� และเป£ดเผยตdอเนื่อง

ไปตราบเทdาที่ข^อมูลดังกลdาวยังมีความเกี่ยวข^องกับการทำความเข^าใจผลการดำเนินงานในอดีต  

4.C.43 ในกรณีที่บริษัท (Firm) นำเสนอการวัดคdาความเสี่ยงเพิ่มเติม (Additional Risk Measures) บริษัท (Firm) จะต^อง (Must) 

ดำเนินการดังนี ้

a. อธิบายเกี่ยวกับการวัดคdาความเสี่ยงเพิ่มเติม (Additional Risk Measure)  

b. เป£ดเผยชื่อของอัตราดอกเบี้ย risk-free rate ในกรณีที่มีการใช^อัตราดอกเบี้ย risk-free rate ในการคำนวณการวัดคdาความ

เสี่ยงเพิ่มเติม (Additional Risk Measure) 
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4.C.44  บริษัท (Firm) ต^อง (Must) เป£ดเผยข^อมูลวdาใช^ผลตอบแทนกdอนหักคdาธรรมเนียม (Gross-of-fees) หรือผลตอบแทนหลังหัก

คdาธรรมเนียม (Net-of-Fees) ในการคำนวณการวัดคdาความเสี่ยงที่มีการนำเสนอ 

4.C.45 สำหรับกลุdมประเภทการลงทุนที่ใช^กลยุทธuการ Overlay (Overlay Strategy Composites) บริษัท (Firm) ต^อง (Must) 

เป£ดเผยข^อมูลดังนี ้

a. วิธีที่ใช^ในการคำนวณสถานะของการ Overlay ของกลุdมประเภทการลงทุน (Composite Overlay Exposure) 

b. ผลตอบแทนของกลุdมประเภทการลงทุน (Composite) สะท^อนถึงหลักประกัน และรายได^จากหลักประกันหรือไมd 

4.C.46  สำหรับการลงทุนในอสังหาริมทรัพยu (Real Estate) ที่ไมdได^อยูdในกองทุนเป£ดอสังหาริมทรัพยu (Real Estate Open-End Fund) 

บริษัท (Firm) ต^อง (Must) เป£ดเผยข^อมูลดงันี้37 

a. มีการประเมินมูลคdาโดยบุคคลภายนอก (External Valuations) และเป£ดเผยความถี่ของการประเมินมูลคdา หรือ 

b. บริษัท (Firm) ใช^มูลคdาการประเมินจากงบการเงินที่ผdานการตรวจสอบโดยผู^สอบบัญช ี

4.C.47  สำหรับกลุdมประเภทการลงทุนประเภท Wrap Fee (Wrap Fee Composites) ที่บริษัท (Firm) มีการนำเสนอผลตอบแทน

กdอนหักต^นทุนการทำธุรกรรม (Pure Gross-of-Fees returns) บริษัท (Firm) จะต^อง (Must) เป£ดเผยข^อมูลวdา ผลตอบแทน

กdอนหักต^นทุนการทำธุรกรรม (Pure Gross-of-Fees returns) นี้ไมdได^หักต^นทุนการทำธุรกรรม (Transaction Costs)  

4.C.48  ในกรณีที่รายงานตามมาตรฐาน GIPS เกี่ยวกับกลุdมประเภทการลงทุน (GIPS Composite Report) มีการรวมผลการ

ดำเนินงานทางทฤษฎ ี(Theoretical Performance) เข^ามาเปMนข^อมูลเสริม (Supplemental Information) บริษัท (Firm) 

จะต^อง (Must) ดำเนินการดังนี ้

a. เป£ดเผยข^อมูลวdา ผลการดำเนินงานดังกลdาวเปMนการคำนวณทางทฤษฎี โดยไมdได^อ^างอิงจากผลการดำเนินงานของทรัพยuสิน

ที่เกิดขึ้นจริง รวมถึงเป£ดเผยวdา ผลการดำเนินงานทางทฤษฎี (Theoretical Performance) นั้น มาจากการใช^แบบจำลองที่

คำนวณแบบย^อนหลัง หรือแบบไปข^างหน^า 

b. เป£ดเผยคำอธิบายเบื้องต^นของวิธีการ และสมมติฐานที่ใช^ในการคำนวณผลการดำเนินงานทางทฤษฎี (Theoretical 

Performance) ที่เพียงพอสำหรับลูกค^าเป�าหมาย (Prospective Client) หรือนักลงทุนเป�าหมาย (Prospective Investor) 

ในการทำความเข^าใจผลการดำเนินงานทางทฤษฎี (Theoretical Performance) รวมถึงต^องระบุวdา ผลการดำเนินงานทาง

ทฤษฎีดังกลdาวอ^างอิงจากผลการดำเนินงานตามแบบจำลอง ผลการดำเนินงานจากการทดสอบย^อนหลัง (backtested 

performance) หรือผลการดำเนินงานเชิงสมมติฐาน (hypothetical performance) 

c. เป£ดเผยวdาผลการดำเนินงานทางทฤษฎี (Theoretical Performance) ได^มีการหักคdาธรรมเนียมการจัดการลงทุน 

(Investment Management Fees) ต^นทุนการทำธุรกรรม (Transaction Costs) หรือคdาธรรมเนียมและคdาใช^จdายอื่น ๆ ตามที่

เกิดขึ้นจริงหรือเปMนคdาประมาณการ หรือไมd ซึ่งต^องจdายหรือจะต^องจdายจากพอรuตการลงทุน (Portfolio) จริงของลูกค^า  

d. ระบุให^ชัดเจนวdาผลการดำเนินงานทางทฤษฎี (Theoretical Performance) ดังกลdาวเปMนข^อมูลเสริม (Supplemental 

Information) 

 

 

 

 
 

37 กำหนด (Required) ให^ใช^กับงวดที่สิ้นสุดใน หรือหลังวันที ่31 ธันวาคม 2020 
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4.D. การเป�ดเผยข4อมูล—คำแนะนำ (Recommendations) 
4.D.1 บริษัท (Firm) ควร (Should) เป£ดเผยข^อมูลการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญของนโยบาย และ/หรือวิธีการในการประเมินมูลคdา  

4.D.2 บริษัท (Firm) ควร (Should) เป£ดเผยข^อมูลการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญของนโยบาย และ/หรือวิธีการในการคำนวณ 

4.D.3  บริษัท (Firm) ควร (Should) เป£ดเผยความแตกตdางที่มีนัยสำคัญ ระหวdางกรอบการลงทุน (investment mandate) 

วัตถุประสงคu หรือกลยุทธu ของตัวชี้วัด (Benchmark) และของกลุdมประเภทการลงทุน (Composite)  

4.D.4 บริษัท (Firm) ควร (Should) เป£ดเผยสมมติฐานที่สำคัญที่ใช^ในการประเมินมูลคdาการลงทุน  

4.D.5  ในกรณีที่มีหลายบริษัทอยูdภายใต^บริษัทแมdเดียวกัน แตdละบริษัท (Firm) ที่อยูdภายใต^บริษัทแมdเดียวกันนั้น ควร (Should) 

เป£ดเผยรายชื่อของบริษัทอื่น ๆ ที่อยูdภายใต^บริษัทแมdเดียวกันด^วย  

4.D.6  ในกรณีที่กลุdมประเภทการลงทุน (Composite) มีพอรuตการลงทุนที่คิดคdาธรรมเนียมรวม (Bundled Fees) บริษัท (Firm) ควร 

(Should) เป£ดเผยประเภทของคdาธรรมเนียมที่คิดรวมอยูdในคdาธรรมเนียมรวม (Bundled Fees) ดังกลdาว 

4.D.7  ในกรณีที่บริษัท (Firm) มีการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติของอุตสาหกรรมในการประเมินมูลคdา เพิ่มเติมนอกเหนือจากข^อกำหนด 

(Requirements) ในการประเมินมูลคdาตามมาตรฐาน GIPS บริษัท (Firm) ควร (Should) เป£ดเผยข^อมูลวdามีการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติใด  

4.D.8  ในกรณีทีมีการใช^ตัวชี้วัด (Benchmarks) ทีม่ีข^อจำกัด เชdน ตัวชี้วัดที่เปMนข^อมูลเปรียบเทียบกับคูdแขdงในกลุdม (peer group 

Benchmarks) บริษัท (Firm) ควร (Should) เป£ดเผยข^อจำกัดดังกลdาวด^วย 

4.D.9 บริษัท (Firm) ควร (Should) เป£ดเผยวdา ต^นทุนของบทวิเคราะหu (research costs) สะท^อนอยูdในผลตอบแทนหรือไมd อยdางไร   
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5. รายงานผลตอบแทนถcวงน้ำหนักตามมูลคcาของกลุcม

ประเภทการลงทุน (Composite Money-Weighted 

Return Report)  
 
ขvอกำหนดดังต?อไปนี้ใชvกับกลุ?มประเภทการลงทุน (Composite) ที่นำผลตอบแทนถ?วงน้ำหนักตามมูลค?า (Money-Weighted 

Returns) มาไวvในรายงานตามมาตรฐาน GIPS เกี่ยวกับกลุ?มประเภทการลงทุน (GIPS Composite Report) ในกรณีที่บริษัท 

(Firm) เป:นไปตามขvอกำหนด (Requirements) ที่ระบุไวvในขvอ 1.A.35 และเลือกที่จะนำเสนอผลตอบแทนถ?วงน้ำหนักตามมูลค?า 

(Money-Weighted Returns) 

 

5.A. การนำเสนอและการรายงาน – ข4อกำหนด (Requirements) 
5.A.1 บริษัท (Firm) ต^อง (Must) นำเสนอข^อมูลดังตdอไปนี ้ในรายงานตามมาตรฐาน GIPS เกี่ยวกับกลุdมประเภทการลงทุน (GIPS 

Composite Report) แตdละฉบับ  

a. ผลตอบแทนตั้งแตdเริ่มกdอตั้งกลุdมประเภทการลงทุนแบบถdวงน้ำหนักตามมูลคdา (Composite Since-Inception Money-

Weighted Returns) เปMนอัตราตdอป� (annualized) จนถึงสิ้นรอบระยะเวลาของป�ลdาสุด  

b. ในกรณีที่กลุdมประเภทการลงทุน (Composite) มีข^อมูลผลการดำเนินงานน^อยกวdาหนึ่งป�เต็ม ให^แสดงผลตอบแทนตั้งแตdเริ่ม

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

ไมdใชdอัตราตdอป� (non-annualized) จนถึงสิ้นรอบระยะเวลาของป�แรก  

c. ในกรณีที่มีการยกเลิกกลุdมประเภทการลงทุน (Composite) ให^แสดงผลตอบแทนตั้งแตdเริ่มกdอตั้งกลุdมประเภทการลงทุน

แบบถdวงน้ำหนักตามมูลคdา (Composite Since-Inception Money-Weighted Returns) เปMนอัตราตdอป� (annualized) 

จนถึงวันที่ยกเลิกกลุdมประเภทการลงทุน (Composite Termination Date)  

d. ผลตอบแทนตั้งแตdเริ่มกdอตัง้แบบถdวงน้ำหนักตามมูลคdา (Since-Inception Money-Weighted Return) ของตัวชี้วัด 

(Benchmark) ในรอบระยะเวลาเดียวกันกับที่มีการนำเสนอผลตอบแทนของกลุdมประเภทการลงทุน (Composite) เว^นแตd

บริษัท (Firm) จะเห็นวdาไมdมีตัวชี้วัด (Benchmark) ใดที่เหมาะสม 

e. จำนวนพอรuตการลงทุน (Portfolios) ในกลุdมประเภทการลงทุน (Composite) ณ สิ้นรอบระยะเวลาของป�ลdาสุด ทั้งนี้ ใน

กรณีที่กลุdมประเภทการลงทุน (Composite) มีจำนวนพอรuตการลงทุน (Portfolios) ไมdเกิน 5 พอรuตการลงทุน ณ สิ้นรอบ

ระยะเวลานั้น จะไมdถูกกำหนด (Required) ให^ต^องแสดงจำนวนพอรuตการลงทุน (Portfolio)  

f. ทรัพยuสินของกลุdมประเภทการลงทุน (Composite) ณ สิ้นรอบระยะเวลาของป�ลdาสุด 
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g. ทรัพยuสินรวมของบริษัท (Total Firm Assets) ณ สิ้นรอบระยะเวลาของป�ลdาสุด38 

5.A.2  ในกรณีที่มีการใช^วงเงินสินเชื่อเพื่อการระดมทุน (Subscription Line of Credit) บริษัท (Firm) จะต^อง (Must) นำเสนอ

ผลตอบแทนตั้งแตdเริ่มกdอตั้งกลุdมประเภทการลงทุนแบบถdวงน้ำหนักตามมูลคdา (Composite Since-Inception Money-

Weighted Returns) ทั้งแบบที่รวม และไมdรวมวงเงินสินเชื่อเพื่อการระดมทุน (Subscription Line of Credit) จนถึงสิ้นรอบ

ระยะเวลาของป�ลdาสุด ทั้งนี้ บริษัท (Firm) ไมdได^ถูกกำหนด (Required) ให^ต^องนำเสนอผลตอบแทนแบบไมdรวมวงเงินสินเชื่อเพื่อ

การระดมทุน (Subscription Line of Credit) ในกรณีที่วงเงินสินเชื่อเพือ่การระดมทุน (Subscription Line of Credit) มี

ลักษณะที่ครบถ^วนดังตdอไปนี้39 

a. มีการชำระคืนเงินต^นภายใน 120 วันโดยใช^เงินลงทุนที่ผูกพันตามข^อตกลง (Committed Capital) ที่ถูกเรียกชำระโดยการ

เรียกเงินลงทุน  

b. ไมdมีการใช^เงินต^นในการจdายสdวนแบdง (Distributions) ของกองทุน 

5.A.3  บริษัท (Firm) ต^อง (Must) นำเสนออัตราสdวนร^อยละของมูลคdายุติธรรม (Fair value) รวมทั้งหมดของทรัพยuสินในกลุdมประเภท

การลงทุน (Composite) ซึ่งมีการประเมินมูลคdาโดยใช^ข^อมูลที่ขึ้นกับดุลพินิจ (subjective) และไมdสามารถสังเกตได^จากตลาด 

(unobservable) (ตามที่อธิบายไว^ในข^อ 2.B.6.e) ณ สิ้นรอบระยะเวลาของป�ลdาสุด ในกรณีที่การลงทุนดังกลdาวมีสัดสdวนที่มี

นัยสำคัญของทรัพยuสินในกลุdมประเภทการลงทุน (Composite) 

5.A.4  ในกรณีที่พอรuตการลงทุน (Portfolios) ในกลุdมประเภทการลงทุน (Composite) มีเงินลงทุนที่ผูกพันตามข^อตกลง (Committed 

Capital) บริษัท (Firm) จะต^อง (Must) นำเสนอข^อมูลดังตdอไปนี้ ณ สิ้นรอบระยะเวลาของป�ลdาสุด  

a. เงินทุนที่ชำระเข^ามาแล^วตั้งแตdเริ่มกdอตั้งกลุdมประเภทการลงทุน (Composite Since-Inception Paid-In Capital) 

b. การจdายสdวนแบdงตั้งแตdเริ่มกdอตั้งกลุdมประเภทการลงทุน (Composite Since-Inception Distributions) 

c. เงินลงทุนที่ผูกพันตามข^อตกลงสะสม (cumulative Committed Capital) ของกลุdมประเภทการลงทุน (Composite)  

d. มูลคdารวม (Total Value) หารด^วยเงินทุนที่ชำระเข^ามาแล^วตั้งแตdเริม่กdอตั้ง (Since-Inception Paid-In Capital) (จำนวน

เทdาของมูลคdาการลงทุน (Investment Multiple หรือ TVPI)) 

e. การจdายสdวนแบdงตั้งแตdเริ่มกdอตั้ง (Since-Inception Distributions) หารด^วยเงินทุนที่ชำระเข^ามาแล^วตั้งแตdเริ่มกdอตั้ง 

(Since-Inception Paid-In Capital) (จำนวนเทdาของสdวนแบdงที่รับรู^ไปแล^ว (Realization Multiple หรือ DPI)) 

f. เงินทุนที่ชำระเข^ามาแล^วตั้งแตdเริ่มกdอตั้ง (Since-Inception Paid-In Capital) หารด^วยเงินลงทุนที่ผูกพันตามข^อตกลง

สะสม (cumulative Committed Capital) (PIC Multiple) 

g. มูลคdาคงเหลอื (Residual Value) หารด^วยเงินทุนที่ชำระเข^ามาแล^วตั้งแตdเริ่มกdอตั้ง (Since-Inception Paid-In Capital) 

(จำนวนเทdาของสdวนแบdงกำไรที่ยังไมdรับรู^ (Unrealized Multiple หรือ RVPI)) 

5.A.5 บริษัท (Firm) ต^อง (Must) ระบุข^อมูลดังตdอไปนี้ให^ชัดเจน 

a. รอบระยะเวลาที่นำเสนอ 

 
 

38 กำหนด (Required) ให^ใช^กับรอบระยะที่สิ้นสุดในหรือหลังวันที่ 31 ธันวาคม 2020 ทั้งนี้ สำหรับรอบระยะเวลาที่สิ้นสุดกdอนวันที่ 31 

ธันวาคม 2020 บริษัท (Firm) อาจเลือกนำเสนอทรัพยuสินรวมของบริษัท (Total Firm Assets) หรือทรัพยuสินของกลุdมประเภทการ

ลงทุน (Composite) เปMนอัตราสdวนร^อยละของทรัพยuสินรวมของบริษัท (Total Firm Assets) ก็ได ̂
39 กำหนด (Required) ให^ใช^กับรอบระยะเวลาที่สิ้นสุดในหรือหลังวันที่ 31 ธันวาคม 2020 
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b. ผลตอบแทนของกลุdมประเภทการลงทุน (Composite) เปMนผลตอบแทนกdอนหักคdาธรรมเนียม (Gross-of-Fees) หรือ

ผลตอบแทนหลังหักคdาธรรมเนียม (Net-of-Fees)  

c. ผลตอบแทนของกลุdมประเภทการลงทุน (Composite) มีการรวม หรือไมdได^รวมวงเงินสินเชื่อเพื่อการระดมทุน 

(Subscription Line of Credit) ทั้งนี ้กำหนด (Required) ให^ระบุข^อมูลดังกลdาวเฉพาะในกรณีที่บริษัท (Firm) นำเสนอ

ผลตอบแทนทั้งแบบที่รวม และไมdได^รวมวงเงินสินเชื่อเพื่อการระดมทุน (Subscription Line of Credit)  

5.A.6  ในกรณทีี่บริษัท (Firm) ใช^ตัวชี้วัด (Benchmark) มากกวdาหนึ่งตัวชี้วัดในรายงานตามมาตรฐาน GIPS เกี่ยวกับกลุdมประเภทการ

ลงทุน (GIPS Composite Report) บริษัท (Firm) จะต^อง (Must) นำเสนอและเป£ดเผยข^อมูลทั้งหมดที่กำหนดไว^ (required) 

สำหรับทุกตัวชี้วัด (Benchmark) ที่มกีารนำเสนอดังกลdาว 

5.A.7  ในกรณีที่กลุdมประเภทการลงทุน (Composite) มีการรวมสdวนที่แยกออกมาจากพอรuตการลงทุน (Carve-Out) ที่มีสdวนของเงิน

สดที่ได^รับการจัดสรรเข^ามาด^วย บริษัท (Firm) จะต^อง (Must) นำเสนอสัดสdวนของสdวนที่แยกออกมาจากพอรuตการลงทุน 

(Carve-Out) ทีม่ีสdวนของเงินสดที่ได^รับการจัดสรรดังกลdาว โดยแสดงเปMนอัตราร^อยละของทรัพยuสินในกลุdมประเภทการลงทุน 

(Composite) ณ สิ้นรอบระยะเวลาของป�ลdาสุดด^วย 

5.A.8  ในกรณีที่กลุdมประเภทการลงทุน (Composite) มีการรวมพอรuตการลงทุน (Portfolio) ที่ไมdเก็บคdาธรรมเนียมเข^ามาด^วย บริษัท 

(Firm) จะต^อง (Must) นำเสนอสัดสdวนของพอรuตการลงทุน (Portfolio) ที่ไมdเก็บคdาธรรมเนียมดังกลdาว โดยแสดงเปMนอัตราสdวน

ร^อยละของทรัพยuสินในกลุdมประเภทการลงทุน (Composite) ณ สิ้นรอบระยะเวลาของป�ลdาสุดเมื่อมีการนำเสนอผลตอบแทน

หลังหักคdาธรรมเนียม (Net-of-Fees) ซึ่งคำนวณโดยใช^คdาธรรมเนียมการจัดการลงทุน (Investment Management Fees) ที่

เกิดขึ้นจริง  

5.A.9  ในกรณีที่บริษัท (Firm) เลือกที่จะนำเสนอเงินลงทุนที่ผูกพันตามข^อตกลงที่ยังไมdเรียกเก็บของกลุdมประเภทการลงทุน 

(Composite uncalled Committed Capital) หรือข^อมูลรวมของทรัพยuสินในกลุdมประเภทการลงทุน (Composite) และเงิน

ลงทุนที่ผูกพันตามข^อตกลงที่ยังไมdเรียกเก็บของกลุdมประเภทการลงทุน (Composite uncalled Committed Capital) บริษัท 

(Firm) จะต^อง (Must) ดำเนินการดังนี ้ 

a. นำเสนอเงินลงทุนทีผู่กพันตามข^อตกลงที่ยังไมdเรียกเก็บของกลุdมประเภทการลงทุน (Composite uncalled Committed 

Capital) สำหรับรอบระยะเวลาเดียวกันกับที่มีการนำเสนอข^อมูลรวมของทรัพยuสินในกลุdมประเภทการลงทุน (Composite) 

และเงินลงทุนที่ผูกพันตามข^อตกลงที่ยังไมdเรียกเก็บของกลุdมประเภทการลงทุน (Composite uncalled Committed 

Capital) 

b. ระบุสdวนที่เปMนเงินลงทุนที่ผูกพันตามข^อตกลงที่ยังไมdเรียกเก็บของกลุdมประเภทการลงทุน (Composite uncalled 

Committed Capital) ให^ชัดเจน 

c. ระบุสdวนที่เปMนข^อมูลรวมของทรัพยuสินในกลุdมประเภทการลงทุน (Composite) กับเงินลงทุนที่ผูกพันตามข^อตกลงที่ยังไมd

เรียกเก็บของกลุdมประเภทการลงทุน (Composite uncalled Committed Capital) ให^ชัดเจน 

5.A.10  ในกรณีที่บริษัท (Firm) เลือกที่จะนำเสนอเงินลงทุนที่ผูกพันตามข^อตกลงที่ยังไมdเรียกเก็บแบบครอบคลุมทั้งบริษัท (Firm-Wide 

uncalled Committed Capital) หรือข^อมูลรวมของทรัพยuสินรวมของบริษัท (Total Firm Assets) และเงินลงทุนที่ผูกพัน

ตามข^อตกลงที่ยังไมdเรียกเก็บแบบครอบคลุมทั้งบริษัท (Firm-Wide uncalled Committed Capital) บริษัท (Firm) จะต^อง 

(Must) ดำเนินการดังนี ้ 

a. นำเสนอเงินลงทุนที่ผูกพันตามข^อตกลงที่ยังไมdเรียกเก็บแบบครอบคลุมทั้งบริษัท (Firm-Wide uncalled Committed 

Capital) สำหรับรอบระยะเวลาเดียวกันกับที่มีการนำเสนอข^อมูลรวมของทรัพยuสินรวมของบริษัท (Total Firm Assets) 
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และเงินลงทุนที่ผูกพันตามข^อตกลงที่ยังไมdเรียกเก็บแบบครอบคลุมทั้งบริษัท (Firm-Wide uncalled Committed 

Capital) 

b. ระบุสdวนที่เปMนเงินลงทุนที่ผูกพันตามข^อตกลงที่ยังไมdเรียกเก็บแบบครอบคลุมทั้งบริษัท (Firm-Wide uncalled 

Committed Capital) ให^ชัดเจน 

c. ระบุสdวนที่เปMนข^อมูลรวมของทรัพยuสินรวมของบริษัท (Total Firm Assets) และเงินลงทุนที่ผูกพันตามข^อตกลงที่ยังไมdเรียก

เก็บแบบครอบคลุมทั้งบริษัท (Firm-Wide uncalled Committed Capital) ให^ชัดเจน  

5.A.11  ในกรณีที่บริษัท (Firm) เลือกที่จะนำเสนอทรัพยuสินที่ให^คำแนะนำเทdานั้น (Advisory-Only Assets) ซึ่งสะท^อนถึงกรอบการ

ลงทุน (investment mandate) วัตถุประสงคu หรือกลยุทธu ของกลุdมประเภทการลงทุน (Composite) หรือนำเสนอข^อมูลรวม

ของทรัพยuสินในกลุdมประเภทการลงทุน (Composite) และทรัพยuสินที่ให^คำแนะนำเทdานั้น (Advisory-Only Assets) ซึ่ง

สะท^อนถึงกรอบการลงทุน (investment mandate) วัตถุประสงคu หรือกลยุทธu ของกลุdมประเภทการลงทุน (Composite) 

บริษัท (Firm) จะต^อง (Must) ดำเนินการดังนี ้

a. นำเสนอทรัพยuสินที่ให^คำแนะนำเทdานั้น (Advisory-Only Assets) ซึ่งสะท^อนถึงกรอบการลงทุน (investment mandate) 

วัตถุประสงคu หรือกลยุทธu ของกลุdมประเภทการลงทุน (Composite) สำหรับรอบระยะเวลาเดียวกันกับที่มีการนำเสนอ

ข^อมูลรวมของทรัพยuสินในกลุdมประเภทการลงทุน (Composite) และทรัพยuสินที่ให^คำแนะนำเทdานั้น (Advisory-Only 

Assets) ซึ่งสะท^อนถึงกรอบการลงทุน (investment mandate) วัตถุประสงคu หรือกลยุทธu ของกลุdมประเภทการลงทุน 

(Composite) 

b. ระบุสdวนที่เปMนทรัพยuสินที่ให^คำแนะนำเทdานั้น (Advisory-Only Assets) ซึ่งสะท^อนถึงกรอบการลงทุน (investment 

mandate) วัตถุประสงคu หรือกลยุทธu ของกลุdมประเภทการลงทุน (Composite) ให^ชัดเจน 

c. ระบุสdวนที่เปMนข^อมูลรวมของทรัพยuสินในกลุdมประเภทการลงทุน (Composite) และทรัพยuสินที่ให^คำแนะนำเทdานั้น 

(Advisory-Only Assets) ซึ่งสะท^อนถึงกรอบการลงทุน (investment mandate) วัตถุประสงคu หรือกลยุทธu ของกลุdม

ประเภทการลงทุน (Composite) ให^ชัดเจน  

5.A.12  ในกรณีที่บริษัท (Firm) เลือกที่จะนำเสนอทรัพยuสินที่ให^คำแนะนำเทdานั้นแบบครอบคลุมทั้งบริษัท (Firm-Wide Advisory-

Only Assets) หรือข^อมูลรวมของทรัพยuสินรวมของบริษัท (Total Firm Assets) และทรัพยuสินที่ให^คำแนะนำเทdานั้นแบบ

ครอบคลุมทั้งบริษัท (Firm-Wide Advisory-Only Assets) บริษัท (Firm) จะต^อง (Must) ดำเนินการดังนี้  

a. นำเสนอทรัพยuสินที่ให^คำแนะนำเทdานั้นแบบครอบคลุมทั้งบริษัท (Firm-Wide Advisory-Only Assets) สำหรับรอบ

ระยะเวลาเดียวกันกับที่มีการนำเสนอข^อมูลรวมของทรัพยuสินรวมของบริษัท (Total Firm Assets) และทรัพยuสินที่ให^

คำแนะนำเทdานั้นแบบครอบคลุมทั้งบริษัท (Firm-Wide Advisory-Only Assets)  

b. ระบุสdวนที่เปMนทรัพยuสินที่ให^คำแนะนำเทdานั้นแบบครอบคลุมทั้งบริษัท (Firm-Wide Advisory-Only Assets) ให^ชัดเจน 

c. ระบุสdวนที่เปMนข^อมูลรวมของทรัพยuสินรวมของบริษัท (Total Firm Assets) และทรัพยuสินที่ให^คำแนะนำเทdานั้นแบบ

ครอบคลุมทั้งบริษัท (Firm-Wide Advisory-Only Assets) ให^ชัดเจน 

5.A.13  ข^อมูลทั้งหมดที่กำหนด (Required) และแนะนำ (Recommended) ให^แสดงไว^ในรายงานตามมาตรฐาน GIPS เกีย่วกับกลุdม

ประเภทการลงทุน (GIPS Composite Report) ต^อง (Must) นำเสนอโดยใช^สกุลเงินเดียวกัน 

5.A.14  ในกรณีที่บริษัท (Firm) นำเสนอผลการดำเนินงานของกลุdมประเภทการลงทุน (Composite) ที่รวมสdวนที่แยกออกมาจาก

พอรuตการลงทุน (Carve-Out) ที่มีสdวนของเงินสดที่ได^รับการจัดสรร และในขณะเดียวกันก็มีกลุdมประเภทการลงทุน 

(Composite) ของพอรuตการลงทุน (Portfolio) แบบแยกตdางหาก (standalone) ที่มีการบริหารจัดการโดยใช^กลยุทธuเดียวกัน

ด^วย บริษัท (Firm) จะต^อง (Must) นำเสนอผลตอบแทนตั้งแตdเริ่มกdอตั้งกลุdมประเภทการลงทุนแบบถdวงน้ำหนักตามมูลคdา 
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(Composite Since-Inception Money-Weighted Returns) จนถึงสิ้นรอบระยะเวลาของสิ้นป�ลdาสุด รวมถึงทรัพยuสินของ

กลุdมประเภทการลงทุน (Composite) ที่มีพอรuตการลงทุน (Portfolio) แบบแยกตdางหาก (standalone) ณ สิ้นรอบระยะเวลา

ของสิน้ป�ลdาสุด ในรายงานตามมาตรฐาน GIPS เกี่ยวกับกลุdมประเภทการลงทุน (GIPS Composite Report) ของกลุdมประเภท

การลงทุน (Composite) ที่รวมสdวนที่แยกออกมาจากพอรuตการลงทุน (Carve-Out) ที่มีสdวนของเงินสดที่ได^รับการจัดสรรด^วย  

5.A.15 ข^อมูลเสริม (Supplemental Information) ใด ๆ ที่ใสdไว^ในรายงานตามมาตรฐาน GIPS เกี่ยวกับกลุdมประเภทการ 

ลงทุน (GIPS Composite Report)  

a. ต^อง (Must) เกี่ยวข^องโดยตรงกับกลุdมประเภทการลงทุน (Composite)  

b. ต^องไมd (Must not) ตรงข^าม หรือขัดแย^งกับข^อมูลที่ถูกกำหนด (Required) หรือแนะนำ (Recommended) ในรายงาน

ตามมาตรฐาน GIPS เกี่ยวกับกลุdมประเภทการลงทุน (GIPS Composite Report) 

c. ต^อง (Must) ระบุให^ชัดเจนวdา เปMนข^อมูลเสริม (Supplemental Information) 

 

5.B. การนำเสนอและการรายงาน – คำแนะนำ (Recommendations) 
5.B.1  บริษัท (Firm) ควร (Should) นำเสนอผลตอบแทนตั้งแตdเริ่มกdอตั้งกลุdมประเภทการลงทุนแบบถdวงน้ำหนักตามมูลคdา 

(Composite Since-Inception Money-Weighted Returns) เปMนอัตราตdอป� (annualized) ณ สิ้นรอบระยะเวลาของแตdละป�  

5.B.2  ในกรณีที่พอรuตการลงทุน (Portfolios) ในกลุdมประเภทการลงทนุ (Composite) มีเงินลงทุนที่ผูกพันตามข^อตกลง (Committed 

Capital) บริษัท (Firm) ควร (Should) นำเสนอข^อมูลดังตdอไปนี้ ณ สิ้นรอบระยะเวลาของแตdละป� 

a. เงินทุนที่ชำระเข^ามาแล^วตั้งแตdเริ่มกdอตั้งกลุdมประเภทการลงทุน (Composite Since-Inception Paid-In Capital)  

b. การจdายสdวนแบdงตั้งแตdเริ่มกdอตั้งกลุdมประเภทการลงทุน (Composite Since-Inception Distributions) 

c. เงินลงทุนที่ผูกพันตามข^อตกลงสะสม (cumulative Committed Capital) ของกลุdมประเภทการลงทุน (Composite)  

d. มูลคdารวม (Total Value) หารด^วยเงินทุนที่ชำระเข^ามาแล^วตั้งแตdเริ่มกdอตั้ง (Since-Inception Paid-In Capital) (จำนวน

เทdาของมูลคdาเงินลงทุน (Investment Multiple หรือ TVPI)) 

e. การจdายสdวนแบdงตั้งแตdเริ่มกdอตั้ง (Since-Inception Distributions) หารด^วยเงินทุนที่ชำระเข^ามาแล^วตั้งแตdเริ่มกdอตั้ง 

(Since-Inception Paid-In Capital) (จำนวนเทdาของสdวนแบdงที่รับรู^ไปแล^ว (Realization Multiple หรือ DPI)) 

f. เงินทุนที่ชำระเข^ามาแล^วตั้งแตdเริ่มกdอตั้ง (Since-Inception Paid-In Capital) หารด^วยเงินลงทุนที่ผูกพันตามข^อตกลง

สะสม (cumulative Committed Capital) (PIC Multiple) 

g. มูลคdาคงเหลือ (Residual Value) หารด^วยเงินทุนที่ชำระเข^ามาแล^วตั้งแตdเริ่มกdอตั้ง (Since-Inception Paid-In Capital) 

(จำนวนเทdาของสdวนแบdงกำไรที่ยังไมdรับรู^ (Unrealized Multiple หรือ RVPI)) 

5.B.3  บริษัท (Firm) ควร (Should) นำเสนอผลตอบแทนตั้งแตdเริ่มกdอตั้งกลุdมประเภทการลงทุนแบบถdวงน้ำหนักตามมูลคdา 

(Composite Since-Inception Money-Weighted Returns) เปMนอัตราตdอป� (annualized) ทั้งแบบกdอนหักคdาธรรมเนียม 

(Gross-of-Fees) และแบบหลังหักคdาธรรมเนียม (Net-of-Fees)  

5.B.4  บริษัท (Firm) ควร (Should) นำเสนอข^อมูลสัดสdวนของทรัพยuสินของบริษัท (Proprietary Assets) โดยแสดงเปMนอัตราสdวนร^อย

ละของทรัพยuสินในกลุdมประเภทการลงทุน (Composite) ณ สิ้นรอบระยะเวลาของป�ลdาสุด 

5.B.5  บริษัท (Firm) ควร (Should) นำเสนอการวัดคdาความเสี่ยงแบบ Ex Post ที่เหมาะสมกับกลุdมประเภทการลงทุน (Composite) 

และตัวชี้วัด (Benchmark) โดยการนำเสนอการวัดคdาความเสี่ยงหลังเหตุการณuแบบ Ex Post สำหรับกลุdมประเภทการลงทุน 

(Composite) และตัวชี้วัด (Benchmark) ควร (Should) เปMนแบบเดียวกัน 
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5.B.6  ในกรณีที่บริษัท (Firm) ใช^มูลคdาประมาณการเบื้องต^นเปMนมูลคdายุติธรรม (Fair Value) บริษัท (Firm) ควร (Should) นำเสนอ

สัดสdวนของมูลคdาประมาณการเบื้องต^น โดยแสดงเปMนอัตราสdวนร^อยละของทรัพยuสินในกลุdมประเภทการลงทุน (Composite) ณ 

สิ้นรอบระยะเวลาของป�ลdาสุด 

5.B.7  ในกรณีที่บริษัท (Firm) มีเงินลงทุนที่ผูกพันตามข^อตกลง (Committed Capital) บริษัท (Firm) ควร (Should) นำเสนอเงิน

ลงทุนที่ผูกพันตามข^อตกลงที่ยังไมdเรียกเก็บแบบครอบคลุมทั้งบริษัท (Firm-Wide Committed Capital) ณ สิ้นรอบระยะเวลา

ของป�ลdาสุด 

 

5.C. การเป�ดเผยข4อมูล - ข4อกำหนด (Requirements) 
5.C.1  เมื่อบริษัท (Firm) ได^ปฏิบัติตามข^อกำหนด (Requirements) ทั้งหมดที่เกี่ยวข^องตามมาตรฐาน GIPS แล^ว บริษัท (Firm) จะต^อง 

(Must) เป£ดเผยการปฏิบัติตามมาตรฐาน GIPS โดยใช^ข^อความใดข^อความหนึ่งดังตdอไปนี้ ทั้งนี้ ต^อง (Must) ใช^ข^อความที่กลdาวถึง

การปฏิบัติตามมาตรฐานของกลุdมประเภทการลงทุน (Composite) ในรายงานตามมาตรฐาน GIPS เกี่ยวกับกลุdมประเภทการ

ลงทุน (GIPS Composite Report) เทdานั้น   

a. สำหรับกรณีบริษัท (Firm) ที่ผdานการตรวจสอบเพื่อยืนยันความถูกต^องแล^ว 

“[ใสdชื่อบริษัท (Firm)] ได^ปฏิบัติตามมาตรฐานสากลในการวัดผลการดำเนินงานของการลงทุน (GIPS®) รวมถึงได^จัดทำ 

และนำเสนอรายงานฉบับนี้โดยปฏิบัติตามมาตรฐาน GIPS  

ทั้งนี้ [ใสdชื่อบรษิัท (Firm)] ได^ผdานการตรวจสอบเพื่อยืนยันความถูกต^องโดยผู^ตรวจสอบอิสระสำหรับรอบระยะเวลา [ใสd

วันที]่ โดยรายงานการตรวจสอบเพื่อยืนยันความถูกต^องดังกลdาวสามารถแสดงให^ดูได^เมื่อมีการร^องขอ” 

“บริษัทที่ปฏิบัติตามมาตรฐาน GIPS ต^องจัดทำนโยบายและขั้นตอนการดำเนินงานสำหรับการปฏิบัติตามข^อกำหนดทั้งหมด

ที่เกี่ยวข^องของมาตรฐาน GIPS ทั้งนี้ การตรวจสอบเพื่อยืนยันความถูกต^องจะทำให^มั่นใจได^วdา นโยบายและขั้นตอนการ

ดำเนินงานของบริษัทในเรื่องที่เกี่ยวข^องกับการจัดการกลุdมประเภทการลงทุน และกองทุน ตลอดจนการคำนวณ การ

นำเสนอข^อมูล และการแจกจdายข^อมูลผลการดำเนินงาน ได^ถูกกำหนดให^เปMนไปตามมาตรฐาน GIPS รวมถึงได^ถูกนำไป

ปฏิบัติอยdางครอบคลุมทั้งบริษัทแล^วหรือไมd ทั้งนี้ การตรวจสอบเพื่อยืนยันความถูกต^องดังกลdาวไมdได^เปMนการรับประกัน

ความถูกต^องของรายงานผลการดำเนินงานใด ๆ เปMนการเฉพาะ” 

b. สำหรับกรณีกลุdมประเภทการลงทุน (Composite) ของบริษัท (Firm) ที่ผdานการตรวจสอบเพื่อยืนยันความถูกต^อง รวมถึง

ผdานการตรวจสอบผลการดำเนินงาน (Performance Examination) ด^วยแล^ว 

“[ใสdชื่อบริษัท (Firm)] ได^ปฏิบัติตามมาตรฐานสากลในการวัดผลการดำเนินงานของการลงทุน (GIPS®) รวมถึงได^จัดทำ 

และนำเสนอรายงานฉบับนี้โดยปฏิบัติตามมาตรฐาน GIPS ทั้งนี้ [ใสdชื่อบริษัท (Firm)] ได^ผdานการตรวจสอบเพื่อยืนยันความ

ถูกต^องโดยผู^ตรวจสอบอิสระสำหรับรอบระยะเวลา [ใสdวันที่]” 

“บริษัทที่ปฏิบัติตามมาตรฐาน GIPS ต^องจัดทำนโยบายและขั้นตอนการดำเนินงานสำหรับการปฏิบัติตามข^อกำหนดทั้งหมด

ที่เกี่ยวข^องของมาตรฐาน GIPS ทั้งนี้ การตรวจสอบเพื่อยืนยันความถูกต^องจะทำให^มั่นใจได^วdา นโยบายและขั้นตอนการ

ดำเนินงานของบริษัทในเรื่องที่เกี่ยวข^องกับการจัดการกลุdมประเภทการลงทุน และกองทุน ตลอดจนการคำนวณ การ

นำเสนอข^อมูล และการแจกจdายข^อมูลผลการดำเนินงาน ได^ถูกกำหนดให^เปMนไปตามมาตรฐาน GIPS รวมถึงได^ถูกนำไป

ปฏิบัติอยdางครอบคลุมทั้งบริษัทแล^วหรือไมd นอกจากนี้ [ใสdชื่อของกลุdมประเภทการลงทุน (Composite)] ได^ผdานการ

ตรวจสอบผลการดำเนินงานสำหรับรอบระยะเวลา [ใสdวันที]่ แล^ว โดยรายงานการตรวจสอบเพื่อยืนยันความถูกต^อง และ

รายงานการตรวจสอบผลการดำเนินงานดังกลdาว สามารถแสดงให^ดูได^เมื่อร^องขอ” 
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ทั้งนี้ ข^อความที่อ^างถึงการปฏิบัติตามมาตรฐาน GIPS ของบริษัท (Firm) ที่ผdานการตรวจสอบเพื่อยืนยันความถูกต^องแล^ว 

หรอืของกลุdมประเภทการลงทุน (Composite) ของบริษัท (Firm) ที่ผdานการตรวจสอบเพื่อยืนยันความถูกต^อง ซึ่งได^ผdาน

การตรวจสอบผลการดำเนินงาน (Performance Examination) ด^วยแล^ว นั้น  

จะถือวdาสมบูรณuได^ก็ตdอเมื่อมีการระบุข^อความทั้งสองยdอหน^าข^างต^นไว^โดยเรียงตามลำดับแล^ว 

c. สำหรับกรณีบริษัท (Firm) ที่ไมdได^ผdานการตรวจสอบเพื่อยืนยันความถูกต^อง 

“[ใสdชื่อบริษัท (Firm)] ได^ปฏิบัติตามมาตรฐานสากลในการวัดผลการดำเนินงานของการลงทุน (GIPS®) รวมถึงได^จัดทำ 

และนำเสนอรายงานฉบับนี้โดยปฏิบัติตามมาตรฐาน GIPS ทั้งนี้ [ใสdชื่อบริษัท (Firm)] ยังไมdได^ผdานการตรวจสอบเพื่อยืนยัน

ความถูกต^องโดยผู^ตรวจสอบอิสระ” 

ทั้งนี้ บริษัท (Firm) ต^องไมd (Must Not) ตัดเนื้อหาสdวนหนึ่งสdวนใดออกจากข^อความที่อ^างถึงการปฏิบัติตามมาตรฐาน GIPS 

โดยการดัดแปลงข^อความที่อ^างถึงการปฏิบัติตามมาตรฐาน GIPS จะต^อง (Must) กระทำในลักษณะที่เปMนการเพิ่มเติม

ข^อความเทdานั้น  

5.C.2  บริษัท (Firm) ต^อง (Must) เป£ดเผยข^อความตdอไปนี ้“GIPS® เปMนเครื่องหมายการค^าจดทะเบียนของ CFA Institute โดย CFA 

Institute ไมdได^รับรอง (endorse) หรือสนับสนุน (promote) องคuกรแหdงนี้ และไมdได^รับประกันความถูกต^อง หรือคุณภาพของ

เนื้อหาที่ระบุอยูdในเอกสารนี”้ 

5.C.3  บริษัท (Firm) ต^อง (Must) เป£ดเผยคำจำกัดความของคำวdา บริษัท (Firm) ซึ่งใช^ในการกำหนดทรัพยuสินรวมของบริษัท (Total 

Firm Assets) และการปฏิบัตติามแบบครอบคลุมทั้งบริษัท (Firm-wide) 

5.C.4  บริษัท (Firm) ต^อง (Must) เป£ดเผยคำอธิบายกลุdมประเภทการลงทุน (Composite Description) 

5.C.5   บริษัท (Firm) ต^อง (Must) เป£ดเผยคำอธิบายตัวชี้วัด (Benchmark Description) ซึ่งจะต^อง (Must) ครอบคลุมถึงลักษณะที่

สำคัญของตัวชี้วัด (Benchmark) หรือชื่อของตวัชี้วัด (Benchmark) ในกรณีที่เปMนดัชนีที่เปMนที่รู^จักแพรdหลายอยูdแล^ว หรือการ

อ^างอิงอื่น ๆ  

5.C.6  ในการนำเสนอผลตอบแทนกdอนหักคdาธรรมเนียม (Gross-of-Fees) บริษัท (Firm) ต^อง (Must) เป£ดเผยหากมีการหัก

คdาธรรมเนียมอื่นใดนอกเหนือจากต^นทุนการทำธุรกรรม (Transaction Costs) 

5.C.7 ในการนำเสนอผลตอบแทนหลังหักคdาธรรมเนียม (Net-of-Fees) บริษัท (Firm) จะต^อง (Must) เป£ดเผยข^อมูลดังนี ้

a. มีการหักคdาธรรมเนียมอื่นใดนอกเหนือจากคdาธรรมเนียมการจัดการลงทุน (Investment Management Fees) และต^นทุน

การทำธุรกรรม (Transaction Costs) หรือไมd 

b. ผลตอบแทนหลังหักคdาธรรมเนียม (Net-of-Fees) คำนวณสุทธิหลังหักคdาธรรมเนียมที่อ^างอิงกับผลการดำเนินงาน 

(Performance-Based Fees) หรือสdวนแบdงกำไร (Carried Interest) 

c. คdาธรรมเนียมการจัดการลงทุน (Investment Management Fees) เปMนคdาธรรมเนียมตามแบบจำลอง หรือเปMน

คdาธรรมเนียมที่เกิดขึ้นจริง  

d. ในกรณีที่มีการใช^คdาธรรมเนียมการจัดการลงทุนตามแบบจำลอง (model Investment Management Fees) และไมdมี

การนำเสนอผลตอบแทนกdอนหักคdาธรรมเนียม (Gross-of-Fees) ของกลุdมประเภทการลงทุน (Composite) ต^องเป£ดเผยวdา

มีการใช^คdาธรรมเนียมการจัดการลงทุนตามแบบจำลอง (model Investment Management Fees) ในการคำนวณ

ผลตอบแทนหลังหักคdาธรรมเนียม (Net-of-Fees)40  

 
 

40 กำหนด (Required) ให^ใช^กับรอบระยะเวลาสิ้นสุดในหรือหลังวันที ่31 ธันวาคม 2020 
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e. ในกรณีที่มีการใช^คdาธรรมเนียมการจัดการลงทุนตามแบบจำลอง (model Investment Management Fees) ต^องเป£ดเผย

วิธีที่ใช^ในการคำนวณผลตอบแทนหลังหักคdาธรรมเนียม (Net-of-Fees)  

5.C.8  บริษัท (Firm) ต^อง (Must) เป£ดเผยวdา มีคdาธรรมเนียมและคdาใช^จdายอื่นใดนอกเหนือจากคdาธรรมเนียมการจัดการลงทุน 

(Investment Management Fees) (เชdน ต^นทุนคdาวิจัย) ที่บริษัท (Firm) เก็บแยกจากลูกค^า ในกรณีที่คdาธรรมเนียมหรือ

คdาใช^จdายดังกลdาวมีนัยสำคัญ  

5.C.9 บริษัท (Firm) ต^อง (Must) เป£ดเผย หรือระบุสกุลเงินที่ใช^ในการรายงาน 

5.C.10  บริษัท (Firm) ต^อง (Must) เป£ดเผยข^อมูลเกี่ยวกับคdาธรรมเนียม (Fee Schedule) ที่เปMนป�จจุบัน ซึ่งจะเรียกเก็บจากลูกค^า

เป�าหมาย (Prospective Clients) หรือนักลงทุนเป�าหมาย (Prospective Investors) 

a. ในการนำเสนอผลการดำเนินงานให^ลูกค^าเป�าหมาย (Prospective Client) สำหรับพอรuตการลงทุน (Portfolio) แบบแยก

ตdางหาก (standalone) ข^อมูลเกี่ยวกับคdาธรรมเนียม (Fee Schedule) จะต^อง (Must) สะท^อนข^อมูลการเก็บคdาธรรมเนียม 

(Fee Schedule) ของพอรuตการลงทุน (Portfolio) แบบแยกตdางหาก (standalone) ที่มีการบริหารจัดการตามกลยุทธuนั้น 

b. ในการนำเสนอผลการดำเนินงานของกลุdมประเภทการลงทุน (Composite) ที่รวมสdวนที่แยกออกมาจากพอรuตการลงทุน 

(Carve-Out) ให^ลูกค^าเป�าหมาย (Prospective Client) สำหรับพอรuตการลงทุน (Portfolio) ที่ใช^กลยุทธuบริหารทรัพยuสิน

หลากหลายประเภท (multi-asset strategy) ข^อมูลเกี่ยวกับคdาธรรมเนียม (Fee Schedule) จะต^อง (Must) สะท^อน

ข^อมูลการเก็บคdาธรรมเนียม (Fee Schedule) ของพอรuตการลงทุน (Portfolio) ที่ใช^กลยุทธuบริหารทรัพยuสินหลากหลาย

ประเภท (multi-asset strategy) ที่มีการบริหารจัดการตามกลยุทธuนั้น 

c. ในการนำเสนอรายงานตามมาตรฐาน GIPS เกี่ยวกับกลุdมประเภทการลงทุน (GIPS Composite Report) ให^ลูกค^า

เป�าหมาย (Prospective Client) สำหรับกองทุน (Pooled Fund) ที่รวมอยูdในกลุdมประเภทการลงทุน (Composite) 

บริษัท (Firm) จะต^อง (Must) เป£ดเผยข^อมูลเกี่ยวกับคdาธรรมเนียม (Fee Schedule) ในป�จจุบัน และอัตราสdวนคdาใช^จdาย 

(Expense Ratio) ของกองทนุ (Pooled Fund) ด^วย 

5.C.11  ในกรณีทีข่^อมูลเกี่ยวกับคdาธรรมเนียม (Fee Schedule) มีการรวมคdาธรรมเนียมที่อ^างอิงกับผลการดำเนินงาน (Performance-

Based Fees) หรือสdวนแบdงกำไร (Carried Interest) บริษัท (Firm) จะต^อง (Must) เป£ดเผยคำอธิบายคdาธรรมเนียมที่อ^างอิง

กบัผลการดำเนินงาน (Performance-Based Fees Description) หรือคำอธิบายสdวนแบdงกำไร (Carried Interest 

Description) ด^วย 

5.C.12 บริษัท (Firm) ต^อง (Must) เป£ดเผยวันที่เริ่มกdอตั้งกลุdมประเภทการลงทุน (Composite Inception Date) 

5.C.13 บริษัท (Firm) ต^อง (Must) เป£ดเผยวันที่เริ่มสร^างกลุdมประเภทการลงทุน (Composite Creation Date) 

5.C.14 บริษัท (Firm) ต^อง (Must) เป£ดเผยวdา สามารถแสดงรายการตdอไปนี้ (ถ^ามี) ได^เมื่อมีการร^องขอ 

a. รายการคำอธิบายกลุdมประเภทการลงทุน (Composite Descriptions) 

b. รายการคำอธิบายกองทนุ (Pooled Fund Descriptions) สำหรับกองทุนที่เสนอขายในวงจำกัด (Limited Distribution 

Pooled Funds) 

c. รายการกองทุนที่เสนอขายในวงกว^าง (Broad Distribution Pooled Funds) 

5.C.15  บริษัท (Firm) ต^อง (Must) เป£ดเผยวdา สามารถแสดงนโยบายในการประเมินมูลคdาการลงทุน การคำนวณผลการดำเนินงาน 

และการจัดทำรายงานตามมาตรฐาน GIPS (GIPS Reports) ได^เมื่อมีการร^องขอ 

5.C.16  บริษัท (Firm) ต^อง (Must) เป£ดเผยวdา ที่ผdานมามีการขยายฐานเงินลงทุน (leverage) การใช^ตราสารอนุพันธu และการมีสถานะ

ขาย (short position) หรือไมd ในกรณีที่รายการดังกลdาวมีนัยสำคัญ 
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5.C.17 ในกรณีที่มีการใช^คdาประมาณการของต^นทุนการทำธุรกรรม (estimated Transaction Costs) บริษัท (Firm) จะต^อง (Must) 

เป£ดเผยข^อมูลดังนี ้

a. มีการใช^คdาประมาณการของต^นทุนการทำธุรกรรม (estimated Transaction Costs) 

b. คdาประมาณการของต^นทุนการทำธุรกรรม (estimated Transaction Costs) ที่นำมาใช^ และวิธีที่ใช^ในการหาคdาประมาณ

การดังกลdาว 

5.C.18  บริษัท (Firm) ต^อง (Must) เป£ดเผยเหตุการณuที่มีนัยสำคัญทุกเหตุการณuที่จะชdวยให^ลูกค^าเป�าหมาย (Prospective Client) 

เข^าใจรายงานตามมาตรฐาน GIPS เกี่ยวกับกลุdมประเภทการลงทุน (GIPS Composite Report) โดยจะต^อง (Must) เป£ดเผย

ข^อมูลดังกลdาวเปMนเวลาอยdางน^อยหนึ่งป� และเป£ดเผยตdอเนื่องไปตราบเทdาที่ข^อมูลดังกลdาวยังมีความเกี่ยวข^องกับการทำความ

เข^าใจผลการดำเนินงานในอดีต 

5.C.19  สำหรับผลการดำเนินงานใด ๆ ที่ถูกนำเสนอสำหรับรอบระยะเวลากdอนวันที่ขั้นต่ำที่ต^องปฏิบัติตามมาตรฐาน GIPS (Minimum 

Effective Compliance Date) ซึ่งไมdได^ปฏิบัติตามมาตรฐาน GIPS บริษัท (Firm) จะต^อง (Must) เป£ดเผยชdวงเวลาที่ไมdได^

ปฏิบัติตามมาตรฐาน GIPS ข^างต^น 

5.C.20  ในกรณีที่บริษัท (Firm) มีการเปลี่ยนแปลงคำจำกัดความของคำวdาบริษัท (Firm) บริษัท (Firm) จะต^อง (Must) เป£ดเผยวันที่ 

และคำอธิบายการเปลี่ยนแปลงคำจำกัดความดังกลdาว  

5.C.21  ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงคำจำกัดความของคำวdากลุdมประเภทการลงทุน (Composite) บริษัท (Firm) จะต^อง (Must) 

เป£ดเผยวันที่ และคำอธิบายการเปลี่ยนแปลงคำจำกัดความดังกลdาว  

5.C.22  บริษัท (Firm) ต^อง (Must) เป£ดเผยการเปลี่ยนแปลงชื่อของกลุdมประเภทการลงทุน (Composite) โดยจะต^อง (Must) เป£ดเผย

ข^อมูลดังกลdาวเปMนเวลาอยdางน^อยหนึ่งป� และเป£ดเผยตdอเนื่องไปตราบเทdาที่ขอ̂มูลดังกลdาวยังมีความเกี่ยวข^องกับการทำความ

เข^าใจผลการดำเนินงานในอดีต  

5.C.23  บริษัท (Firm) ต^อง (Must) เป£ดเผยข^อมูลดังนี ้

a. ระดับทรัพยuสินขั้นต่ำ (ถ^ามี) ที่จะทำให^พอรuตการลงทุน (Portfolios) ไมdถูกรวมเข^าอยูdในกลุdมประเภทการลงทุน 

(Composite) 

b. การเปลีย่นแปลงระดับทรัพยuสินขั้นต่ำ 

5.C.24  บริษัท (Firm) ต^อง (Must) เป£ดเผยวdา ผลตอบแทนของกลุdมประเภทการลงทุน (Composite) เปMนผลตอบแทนกdอน หักภาษี

หัก ณ ที่จdาย หรือเปMนผลตอบแทนหลังหักภาษีหัก ณ ที่จdาย ในกรณีที่รายการดังกลdาวมีนัยสำคัญ  

5.C.25  บริษัท (Firm) ตอ̂ง (Must) เป£ดเผยวdา ผลตอบแทนของตัวชี้วัด (Benchmark) เปMนผลตอบแทนกdอนหักภาษีหัก ณ ที่จdาย หรือ

เปMนผลตอบแทนหลังหักภาษีหัก ณ ที่จdาย ในกรณีที่มีข^อมูลดังกลdาว  

5.C.26  ในกรณีที่รายงานตามมาตรฐาน GIPS เกี่ยวกับกลุdมประเภทการลงทุน (GIPS Composite Report) เปMนไปตามกฎหมาย และ/

หรือกฎระเบียบ แตdมีความแตกตdางจากข^อกำหนด (Requirement) ของมาตรฐาน GIPS บริษัท (Firm) จะต^อง (Must) 

เป£ดเผยข^อมูลดังกลdาว รวมทั้งเป£ดเผยวdา กฎหมาย และ/หรือกฎระเบียบในเรื่องใดที่มีความแตกตdางจากข^อกำหนด 

(Requirement) ของมาตรฐาน GIPS 

5.C.27  ในกรณีที่มีการรวมสdวนที่แยกออกมาจากพอรuตการลงทุน (Carve-Out) ที่มีสdวนของเงินสดที่ได^รับการจัดสรรเข^ามาไว^ในกลุdม

ประเภทการลงทุน (Composite) บริษัท (Firm) จะต^อง (Must) ดำเนินการดังนี ้ 

a. ระบุสdวนที่แยกออกมาจากพอรuตการลงทุน (Carve-Out) ที่รวมอยูdในกลุdมประเภทการลงทุน (Composite) 

b. เป£ดเผยวdา กลุdมประเภทการลงทุน (Composite) มีสdวนที่แยกออกมาจากพอรuตการลงทุน (Carve-Out) ที่มีสdวนของเงินสด

ที่ได^รับการจัดสรรเข^ามาด^วย 
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c. เป£ดเผยนโยบายที่ใช^ในการจัดสรรเงินสดให^กับสdวนที่แยกออกมาจากพอรuตการลงทุน (Carve-Outs) 

d. เป£ดเผยวdา สามารถแสดงรายงานตามมาตรฐาน GIPS เกี่ยวกับกลุdมประเภทการลงทุน (GIPS Composite Report) สำหรับ

กลุdมประเภทการลงทุน (Composite) ของพอรuตการลงทุน (Portfolios) แบบแยกตdางหาก  

(standalone) ได^เมื่อมีการร^องขอ หากมีกลุdมประเภทการลงทุน (Composite) ของพอรuตการลงทุน (Portfolios) แบบ

แยกตdางหาก (standalone) 

5.C.28  บริษัท (Firm) ต^อง (Must) เป£ดเผยข^อมูลการใช^ผู^จัดการลงทุนยdอย (Sub-Advisor) และชdวงเวลาที่มีการใช^ผู^จัดการลงทุนยdอย 

(Sub-Advisor)41 

5.C.29  บริษัท (Firm) ต^อง (Must) เป£ดเผยข^อมูลในกรณีที่ลำดับขัน้การประเมินมูลคdากลุdมของประเภทการลงทุน (Composite’s 

valuation hierarchy) มีความแตกตdางอยdางมีนัยสำคัญจากลำดับขั้นของการประเมินมูลคdาที่แนะนำ (Recommended 

valuation hierarchy) (โปรดดูข^อ 2.B.6 สำหรับลำดับขั้นของการประเมินมูลคdาที่แนะนำ (Recommended valuation 

hierarchy))42  

5.C.30  ในกรณีที่บริษัท (Firm) เห็นวdาไมdมีตัวชี้วัด (Benchmark) ใดที่มีความเหมาะสมกับกลุdมประเภทการลงทุน (Composite) 

บริษัท (Firm) จะต^องเป£ดเผยเหตุผลที่ไมdมีการนำเสนอตัวชี้วดั (Benchmark) ดังกลdาว  

5.C.31  ในกรณีที่บริษัท (Firm) เปลี่ยนแปลงตัวชี้วัด (Benchmark) บริษัท (Firm) จะต^อง (Must) เป£ดเผยข^อมูลดังนี ้

a. กรณีการเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัด (Benchmark) โดยมีผลไปข^างหน^า: วันที่และคำอธิบายเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัด 

(Benchmark) โดยจะต^อง (Must) เป£ดเผยเรื่องการเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดดังกลdาวตdอเนื่องไปตลอดระยะเวลาที่มีการแสดง

ผลตอบแทนของตัวชี้วัด (Benchmark) เดิมไว^ในรายงานตามมาตรฐาน GIPS เกี่ยวกับกลุdมประเภทการลงทุน (GIPS 

Composite Report) 

b. กรณีการเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัด (Benchmark) โดยมีผลย^อนหลัง: วันที่และคำอธิบายเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัด 

(Benchmark) โดยจะต^อง (Must) เป£ดเผยเรื่องการเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดดังกลdาวไปเปMนเวลาอยdางน^อยหนึ่งป� และเป£ดเผย

ตdอเนื่องไปตราบเทdาที่ข^อมูลดังกลdาวยังความเกี่ยวข^องกับการทำความเข^าใจผลการดำเนินงานในอดีต 

5.C.32  ในกรณีที่มีการใช^ตัวชี้วัดที่สร^างขึ้นเปMนการเฉพาะ (custom Benchmark) หรือใช^ตัวชี้วัดหลายตัวรวมกัน (combination of 

multiple Benchmark) บริษัท (Firm) จะต^อง (Must) ดำเนินการดังนี ้

a. เป£ดเผยองคuประกอบของตัวชี้วัด (Benchmark) น้ำหนัก และขั้นตอนในการปรับน้ำหนัก (ถ^ามี) 

b. เป£ดเผยวิธีการคำนวณ  

c. ระบุตัวชี้วัด (Benchmark) ให^ชัดเจนวdา เปMนตัวชี้วัดที่สร^างขึ้นเปMนการเฉพาะ (custom Benchmark) 

5.C.33  บรษิัท (Firm) ต^อง (Must) เป£ดเผยวิธีการคำนวณที่ใช^สำหรับตัวชี้วัด (Benchmark) นอกจากนี้ ในกรณีที่บริษัท (Firm) มีการ

ใช^ตัวชี้วัด (Benchmark) ที่เปMนข^อมูลเทียบเคียงจากตลาดที่เป£ดเผยตdอสาธารณะ (Public Market Equivalent) ของกลุdม

ประเภทการลงทุน (Composite) นั้น ๆ บริษัท (Firm) จะต^อง (Must) เป£ดเผยดัชนีที่ใช^ในการคำนวณข^อมูลเทียบเคียงจาก

ตลาดที่เป£ดเผยตdอสาธารณะ (Public Market Equivalent) ดังกลdาวด^วย 

5.C.34  บริษัท (Firm) ต^อง (Must) เป£ดเผยข^อมูลในกรณีที่มีการนำเสนอผลการดำเนินงานของบริษัทในอดีต หรือบริษัทในเครอื และ

เปMนข^อมูลสำหรับรอบระยะเวลาใด  

 
 

41 กำหนด (Required) ให^ใช^กับรอบระยะเวลาที่เริ่มต^นในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2006 
42 กำหนด (Required) ให^ใช^กับรอบระยะเวลาที่เริ่มต^นในหรือหลังวันที ่1 มกราคม 2011 
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5.C.35  บริษัท (Firm) ต^อง (Must) เป£ดเผยความถี่ของกระแสเงินสดภายนอก (External Cash Flows) ที่ใช^ในการคำนวณ

ผลตอบแทนถdวงน้ำหนักตามมูลคdา (Money-Weighted Return) ในกรณีที่ไมdได^ใช^ความถี่เปMนรายวัน 

5.C.36  ในกรณีที่มีการใชว̂งเงินสินเชื่อเพื่อการระดมทุน (Subscription Line of Credit) และบริษัท (Firm) ถูกกำหนด (Required) 

ให^นำเสนอผลตอบแทนทั้งแบบที่รวมและไมdรวมวงเงินสินเชื่อเพื่อการระดมทุน (Subscription Line of Credit) บริษัท (Firm) 

จะต^อง (Must) เป£ดเผยข^อมูลดังนี ้ 

a. วัตถุประสงคuของการใช^วงเงินสินเชื่อเพื่อการระดมทุน (Subscription Line of Credit) 

b. ขนาดของวงเงินสินเชื่อเพื่อการระดมทุน (Subscription Line of Credit) ณ สิ้นรอบระยะเวลาของป�ลdาสุด 

c. ยอดคงค^างของวงเงินสินเชื่อเพื่อการระดมทุน (Subscription Line of Credit) ณ สิ้นรอบระยะเวลาของป�ลdาสุด 

5.C.37  บริษัท (Firm) ต^อง (Must) เป£ดเผยข^อมูลในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในรายงานตามมาตรฐาน GIPS เกี่ยวกับกลุdม

ประเภทการลงทุน (GIPS Composite Report) ซึ่งเกิดจากการแก^ไขข^อผิดพลาดที่มีนัยสำคัญ (Material Error) ทั้งนี้ หลังจาก

ที่มีการแก^ไขรายงานตามมาตรฐาน GIPS เกี่ยวกับกลุdมประเภทการลงทุน (GIPS Composite Report) แล^ว จะต^อง (Must) 

เป£ดเผยข^อมูลดังกลdาวเปMนระยะเวลาอยdางน^อยหนึ่งป� และเป£ดเผยตdอเนื่องไปตราบเทdาที่ข^อมูลดังกลdาวยังมีความเกี่ยวข^องกับ

การทำความเข^าใจผลการดำเนินงานในอดีต โดยการเป£ดเผยข^อมูลดังกลdาวนี้ ไมdได^ถูกกำหนด (Required) ให^ต^องใสdในรายงาน

ตามมาตรฐาน GIPS เกี่ยวกับกลุdมประเภทการลงทุน (GIPS Composite Report) สำหรับลูกค^าเป�าหมาย (Prospective 

Client) หรือนักลงทุนเป�าหมาย (Prospective Investor) ที่ไมdได^รับรายงานตามมาตรฐาน GIPS เกี่ยวกับกลุdมประเภทการ

ลงทุน (GIPS Composite Report) ฉบับที่มีข^อผิดพลาดที่มีนัยสำคัญ (Material Error)  

5.C.38  ในกรณีที่บริษัท (Firm) เลือกที่จะไมdนำเสนอจำนวนพอรuตการลงทุน (Portfolios) ที่อยูdในกลุdมประเภทการลงทุน 

(Composite) เนื่องด^วยสาเหตุจากการมีจำนวนพอรuตการลงทุน (Portfolios) ที่อยูdในกลุdมประเภทการลงทุน (Composite) 

ไมdเกิน 5 พอรuตการลงทุน บริษัท (Firm) จะต^อง (Must) เป£ดเผยวdา กลุdมประเภทการลงทุน (Composite) มีจำนวนพอรuตการ

ลงทุน (Portfolios) ไมdเกิน 5 พอรuตการลงทุน หรือเป£ดเผยข^อความที่ให^ความหมายในทำนองเดียวกัน 

5.C.39  บริษัท (Firm) ต^อง (Must) เป£ดเผยข^อมูลในกรณีที่มีการใช^มูลคdาประมาณการเบื้องต^นในการกำหนดมูลคdายุติธรรม (Fair 

Value)  

5.C.40  ในกรณีทีบ่ริษัท (Firm) เปลี่ยนแปลงประเภทของผลตอบแทนที่นำเสนอสำหรับกลุdมประเภทการลงทุน (Composite) (เชdน 

เปลี่ยนจากผลตอบแทนถdวงน้ำหนักตามระยะเวลา (Time-Weighted Returns) เปMนผลตอบแทนถdวงน้ำหนักตามมูลคdา 

(Money-Weighted Returns)) บริษัท (Firm) จะต^อง (Must) เป£ดเผยข^อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงประเภทของ

ผลตอบแทน และวันที่ที่ทำการเปลี่ยนแปลง โดยจะต^อง (Must) เป£ดเผยเปMนระยะเวลาอยdางน^อยหนึ่งป� และเป£ดเผยตdอเนื่องไป

ตราบเทdาที่ข^อมูลดังกลdาวยังมีความเกี่ยวข^องกับการทำความเข^าใจผลการดำเนินงานในอดีต   

5.C.41  ในกรณีที่บริษัท (Firm) นำเสนอการวัดคdาความเสีย่งเพิ่มเติม (Additional Risk Measures) บริษัท (Firm) จะต^อง (Must) 

ดำเนินการดังนี ้

a. อธิบายเกี่ยวกับการวัดคdาความเสี่ยงเพิ่มเติม (Additional Risk Measure)  

b. เป£ดเผยชื่อของอัตราดอกเบี้ย risk-free rate ในกรณีที่มีการใช^อัตราดอกเบี้ย risk-free rate ในการคำนวณการวัดคdาความ

เสี่ยงเพิ่มเติม (Additional Risk Measure) 

5.C.42  บริษัท (Firm) ต^อง (Must) เป£ดเผยข^อมูลวdาใช^ผลตอบแทนกdอนหักคdาธรรมเนียม (Gross-of-fees) หรือผลตอบแทนหลังหัก

คdาธรรมเนียม (Net-of-Fees) ในการคำนวณการวัดคdาความเสี่ยงที่มีการนำเสนอ 
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5.C.43  สำหรับการลงทุนในอสังหาริมทรัพยu (Real Estate) ที่ไมdได^อยูdในกองทุนเป£ดอสังหาริมทรัพยu (Real Estate Open-End Fund) 

บริษัท (Firm) จะต^อง (Must) เป£ดเผยข^อมูลดังนี้43 

a. มีการประเมินมูลคdาโดยบุคคลภายนอก (External Valuations) และเป£ดเผยความถี่ของการประเมินมูลคdา หรือ 

b. บริษัท (Firm) ใช^มูลคdาที่ประเมินจากงบการเงินที่ผdานการตรวจสอบโดยผู^สอบบัญช ี

5.C.44  ในกรณีที่รายงานตามมาตรฐาน GIPS เกี่ยวกับกลุdมประเภทการลงทุน (GIPS Composite Report) มีการรวม 

ผลการดำเนินงานทางทฤษฎี (Theoretical Performance) เข^ามาเปMนข^อมูลเสริม (Supplemental Information) บริษัท 

(Firm) จะต^อง (Must) ดำเนินการดังนี ้  

a. เป£ดเผยข^อมูลวdา ผลการดำเนินงานดังกลdาวเปMนการคำนวณทางทฤษฎี ไมdได^อ^างอิงจากผลการดำเนินงานของทรัพยuสินที่

เกิดขึ้นจริง รวมถึงเป£ดเผยวdา ผลการดำเนินงานทางทฤษฎี (Theoretical Performance) นั้น มาจากการใช^แบบจำลองที่

คำนวณแบบย^อนหลัง หรือแบบไปข^างหน^า 

b. เป£ดเผยคำอธิบายเบื้องต^นของวิธีการ และสมมติฐานที่ใช^ในการคำนวณผลการดำเนินงานทางทฤษฎี (Theoretical 

Performance) ที่เพียงพอสำหรับลูกค^าเป�าหมาย (Prospective Client) หรือนักลงทุนเป�าหมาย (Prospective Investor) 

ในการทำความเข^าใจผลการดำเนินงานทางทฤษฎี (Theoretical Performance) รวมถึงต^องระบุวdา ผลการดำเนินงานทาง

ทฤษฎีดังกลdาวอ^างอิงจากผลการดำเนินงานตามแบบจำลอง ผลการดำเนินงานจากการทดสอบย^อนหลัง (back tested 

performance) หรือผลการดำเนินงานเชิงสมมติฐาน (hypothetical performance) 

c. เป£ดเผยวdาผลการดำเนินงานทางทฤษฎี (Theoretical Performance) ได^มีการหักคdาธรรมเนียมการจัดการลงทุน 

(Investment Management Fees) ต^นทุนการทำธุรกรรม (Transaction Costs) หรือคdาธรรมเนียมและคdาใช^จdายอื่น ๆ 

ตามที่เกิดขึ้นจริงหรือเปMนคdาประมาณการ หรือไมd ซึ่งต^องจdายหรือจะต^องจdายจากพอรuตการลงทุน (Portfolio) จริงของ

ลูกค^า 

d. ระบุให^ชัดเจนวdาผลการดำเนินงานทางทฤษฎี (Theoretical Performance) ดังกลdาวเปMนข^อมูลเสริม (Supplemental 

Information) 

 

5.D. การเป�ดเผยข4อมูล - คำแนะนำ (Recommendations) 
5.D.1  บริษัท (Firm) ควร (Should) เป£ดเผยข^อมูลการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญของนโยบาย และ/หรือวิธีการในการประเมินมูลคdา  

5.D.2 บริษัท (Firm) ควร (Should) เป£ดเผยข^อมูลการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญของนโยบาย และ/หรือวิธีการคำนวณ 

5.D.3  บริษัท (Firm) ควร (Should) เป£ดเผยความแตกตdางที่มีนัยสำคัญ ระหวdางกรอบการลงทุน (investment mandate) 

วัตถุประสงคu หรือกลยุทธu ของตัวชี้วัด (Benchmark) และของกลุdมประเภทการลงทุน (Composite) 

5.D.4  บริษัท (Firm) ควร (Should) เป£ดเผยสมมติฐานที่สำคัญที่ใช^ในการประเมินมูลคdาการลงทุน 

5.D.5  ในกรณีที่มีหลายบริษัทอยูdภายใต^บริษัทแมdเดียวกัน แตdละบริษัท (Firm) ที่อยูdภายใต^บริษัทแมdเดียวกันนั้น ควร (Should) 

เป£ดเผยรายชื่อของบริษัทอื่น ๆ ที่อยูdภายใต^บริษัทแมdเดียวกันด^วย 

5.D.6  ในกรณีทีก่ลุdมประเภทการลงทุน (Composite) มีพอรuตการลงทุนที่คิดคdาธรรมเนียมรวม (Bundled Fees) บริษัท (Firm) ควร 

(Should) เป£ดเผยประเภทของคdาธรรมเนียมที่คิดรวมอยูdในคdาธรรมเนียมรวม (Bundled Fees) ดังกลdาว 

 
 

43 กำหนด (Required) ให^ใช^กับรอบระยะเวลาที่สิ้นสุดในหรือหลังวนัที ่31 ธันวาคม 2020 
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5.D.7  ในกรณีที่บริษัท (Firm) มีการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติของอุตสาหกรรมในการประเมินมูลคdา เพิ่มเติมนอกเหนือจากข^อกำหนด 

(Requirements) ในการประเมินมูลคdาตามมาตรฐาน GIPS บริษัท (Firm) ควร (Should) เป£ดเผยข^อมูลวdามีการปฏิบัติตามแนว

ปฏิบัติใด  

5.D.8  ในกรณีที่มีการใช^ตัวชี้วัด (Benchmarks) ที่มีข^อจำกัด เชdน ตัวชี้วัดที่เปMนข^อมูลเปรียบเทียบกับคูdแขdงในกลุdม (peer group 

Benchmarks) บริษัท (Firm) ควร (Should) เป£ดเผยข^อจำกัดดังกลdาวด^วย 

5.D.9  บริษัท (Firm) ควร (Should) เป£ดเผยวdา ต^นทุนของบทวิเคราะหu (research costs) สะท^อนอยูdในผลตอบแทน อยdางไร 
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6. รายงานผลตอบแทนถcวงน้ำหนักตามระยะเวลาของ

กองทุน (Pooled Fund Time-Weighted Return 

Report) 
 
ขvอกำหนดดังต?อไปนี้ ใชvกับกองทุน (Pooled Fund) ที่นำผลตอบแทนถ?วงน้ำหนักตามระยะเวลามาไวvในรายงานตามมาตรฐาน 

GIPS เกี่ยวกับขvอมูลกองทุน (GIPS Pooled Fund Report) 

 

6.A. การนำเสนอและการรายงาน - ข4อกำหนด (Requirements) 
6.A.1 ในรายงานตามมาตรฐาน GIPS เกี่ยวกับข^อมูลกองทุน (GIPS Pooled Fund Report) แตdละฉบับ บริษัท (Firm) ต^อง (Must) 

นำเสนอข^อมูลดังตdอไปนี ้

a. ผลการดำเนินงานอยdางน^อยห^าป� (หรือตั้งแตdวันที่เริ่มกdอตั้งกองทุน (Pooled Fund Inception Date) ในกรณีที่กองทุน 

(Pooled Fund) จัดตั้งขึ้นมายังไมdครบห^าป�) ซึ่งเปMนไปตามข^อกำหนด (Requirements) ของมาตรฐาน GIPS ทั้งนี้ 

หลังจากที่บริษัท (Firm) นำเสนอผลการดำเนินงานที่เปMนไปตามมาตรฐาน GIPS อยdางน^อยห^าป� (หรือตั้งแตdวันที่เริ่มจัดตั้ง

กองทุน (Pooled Fund Inception Date) ในกรณีที่กองทุน (Pooled Fund) จัดตั้งขึ้นมายังไมdครบห^าป�) แล^ว บริษัท 

(Firm) จะต^อง (Must) นำเสนอผลการดำเนินงานในป�ที่เพิ่มเติมขึ้นมาในแตdละป� จนมีผลการดำเนินงานที่เปMนไปตาม

มาตรฐาน GIPS อยdางน^อย 10 ป� 

b. ผลตอบแทนของกองทุน (Pooled Fund) สำหรับรอบระยะเวลาในแตdละป� 

c. ในกรณีที่รอบระยะเวลาของป�แรกไมdเต็มป� ให^นำเสนอผลตอบแทนตั้งแตdวันที่เริ่มจัดตั้งกองทุน (Pooled Fund Inception 

Date) จนถึงวันสิ้นรอบระยะเวลาของป�แรก44  

d. ในกรณีที่มีการยกเลิกกองทุน (Pooled Fund) ให^นำเสนอผลตอบแทนตั้งแตdสิ้นรอบระยะของป�ที่แล^ว จนถึงวันที่มีการ

ยกเลิกกองทุน (Pooled Fund Termination Date)45  

e. ผลตอบแทนรวม (Total Return) ของตัวชี้วัด (Benchmark) ในแตdละรอบป� และสำหรับทุกรอบระยะเวลาที่มีการนำเสนอ

ผลตอบแทนของกองทุน (Pooled Fund) เว^นแตdวdาบริษัท (Firm) จะเห็นวdาไมdมีตัวชี้วัด (Benchmark) ที่เหมาะสม 

f. ทรัพยuสินของกองทุน (Pooled Fund) ณ สิ้นรอบระยะเวลาของแตdละป� 

g. ทรัพยuสินรวมของบริษัท (Total Firm Assets) ณ สิน้รอบระยะเวลาของแตdละป�46 

 
 

44 กำหนด (Required) ให^ใช^กับกองทุน (Pooled Fund) ซึ่งวันที่เริ่มจัดตั้งกองทุน (Pooled Fund Inception Date) คือ วันที่ 1 

มกราคม 2011 เปMนต^นไป 
45 กำหนด (Required) ให^ใช^กับกองทุน (Pooled Fund) ซึ่งวันที่ยกเลิกกองทุน (Pooled Fund Termination Date) คือ วันที่ 1 

มกราคม 2011 2011 เปMนต^นไป 
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h. ในกรณีที่มีข^อมูลผลตอบแทนรายเดือนของกองทุน (Pooled Fund) ให^นำเสนอสdวนเบี่ยงเบนมาตรฐานแบบ Ex Post (Ex 

Post Standard Deviation) เปMนอัตราตdอป�สำหรับชdวงระยะเวลาเวลาสามป� (three-year annualized) (โดยใช^

ผลตอบแทนรายเดือน) ของกองทุน (Pooled Fund) และตัวชี้วัด (Benchmark) ณ สิ้นรอบระยะเวลาของแตdละป�47  

6.A.2  บริษัท (Firm) ต^อง (Must) นำเสนออัตราสdวนร^อยละของมูลคdายุติธรรม (Fair Value) รวมทั้งหมดของทรัพยuสินในกองทุน 

(Pooled Fund) ซึ่งมีการประเมินมูลคdาโดยใช^ข^อมูลที่ขึ้นกับดุลพินิจ (subjective) และไมdสามารถสังเกตได^จากตลาด 

(unobservable) (ตามที่ได^อธิบายไว^ในข^อ 2.B.6.e) ณ สิ้นรอบระยะเวลาของป�ลdาสุด ในกรณีที่การลงทุนดังกลdาวมีสัดสdวนที่มี

นัยสำคัญตdอทรัพยuสินของกองทุน (Pooled Fund) 

6.A.3 บริษัท (Firm) ต^อง (Must) ระบุข^อมูลตdอไปนี้ให^ชัดเจน 

a. รอบระยะเวลาที่นำเสนอข^อมูล 

b. ผลตอบแทนของกองทุน (Pooled Fund) เปMนผลตอบแทนขั้นต^นของกองทุน (Pooled Fund Gross Returns) หรือ

ผลตอบแทนสุทธิของกองทุน (Pooled Fund Net Returns) 

6.A.4  ในกรณีที่บริษทั (Firm) ใช^ตัวชี้วัด (Benchmark) มากกวdาหนึ่งตัวชี้วัดในรายงานตามมาตรฐาน GIPS เกี่ยวกับข^อมูลกองทุน 

(GIPS Pooled Fund Report) บริษัท (Firm) จะต^อง (Must) นำเสนอและเป£ดเผยข^อมูลทั้งหมดที่กำหนดไว^ (Required) 

สำหรับทุกตัวชี้วัด (Benchmark) ที่นำเสนอดังกลdาว 

6.A.5  บริษัท (Firm) ต^อง (Must) นำเสนออัตราสdวนคdาใช^จdาย (Expense Ratio) ของกองทุน (Pooled Fund) ที่จะเก็บจากนักลงทุน

เป�าหมาย (Prospective Investors)  

6.A.6  ถ^าบริษัท (Firm) เลือกที่จะนำเสนอเงินลงทุนที่ผูกพันตามข^อตกลงที่ยังไมdเรียกเก็บของกองทุน (Pooled Fund uncalled 

Committed Capital) หรือข^อมูลรวมของทรัพยuสินของกองทุน (Pooled Fund) และเงินลงทุนที่ผูกพันตามข^อตกลงที่ยังไมd

เรียกเก็บของกองทุน (Pooled Fund uncalled Committed Capital) บริษัท (Firm) จะต^อง (Must) ดำเนินการดังนี ้

a. นำเสนอเงินลงทุนที่ผูกพันตามข^อตกลงยังไมdเรียกเก็บของกองทุน (Pooled Fund uncalled Committed Capital) 

สำหรับระยะเวลาเดียวกันกับที่มีการนำเสนอข^อมูลรวมของทรัพยuสินของกองทุน (Pooled Fund) และเงินลงทุนที่ผูกพนั

ตามข^อตกลงที่ยังไมdเรียกเก็บของกองทุน (Pooled Fund uncalled Committed Capital) 

b. ระบุสdวนที่เปMนเงินลงทุนที่ผูกพันตามข^อตกลงที่ยังไมdเรียกเก็บของกองทุน (Pooled Fund uncalled Committed 

Capital) ให^ชัดเจน 

c. ระบุสdวนที่เปMนข^อมูลรวมของทรัพยuสินของกองทุน (Pooled Fund) และเงินลงทุนที่ผูกพันตามข^อตกลงที่ยังไมdเรียกเก็บของ

กองทุน (Pooled Fund uncalled Committed Capital) ให^ชัดเจน 

6.A.7  ในกรณีที่บริษัท (Firm) เลือกที่จะนำเสนอเงินลงทุนที่ผูกพันตามข^อตกลงที่ยังไมdเรียกเก็บแบบครอบคลุมทั้งบริษัท (Firm-Wide 

uncalled Committed Capital) หรือข^อมูลรวมของทรัพยuสินรวมของบริษัท (Total Firm Assets) และเงินลงทุนที่ผูกพันตาม

ข^อตกลงที่ยังไมdเรียกเก็บแบบครอบคลุมทั้งบริษัท (Firm-Wide uncalled Committed Capital) บริษัท (Firm) จะต^อง (Must) 

ดำเนินการดังนี ้

 
 

46 กำหนด (Required) ให^ใช^กับรอบระยะเวลาที่สิ้นสุดในหรือหลังวันที่ 31 ธันวาคม 2020 ทั้งนี้ สำหรับรอบระยะเวลาที่สิ้นสุดกdอนวันที่  

31 ธันวาคม 2020 บริษัท (Firm) อาจนำเสนอทรัพยuสินรวมของบริษัท (Total Firm Assets) หรือทรัพยuสินของกองทุน (Pooled 

Fund) เทียบเปMนร^อยละของทรัพยuสินรวมของบริษัท (Total Firm Assets) ก็ได ̂
47 กำหนด (Required) ให^ใช^กับรอบระยะเวลาที่สิ้นสุดในหรือหลังวันที ่1 มกราคม 2011 
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a. นำเสนอเงินลงทุนที่ผูกพันตามข^อตกลงที่ยังไมdเรียกเก็บแบบครอบคลุมทั้งบริษัท (Firm-Wide uncalled Committed 

Capital) สำหรับรอบระยะเวลาเดียวกันกับที่มีการนำเสนอข^อมูลรวมของทรัพยuสินรวมของบริษัท (Total Firm Assets) และเงิน

ลงทุนที่ผูกพันตามข^อตกลงที่ยังไมdเรียกเก็บแบบครอบคลุมทั้งบริษัท (Firm-Wide uncalled Committed Capital) 

b. ระบุสdวนที่เปMนเงินลงทุนที่ผูกพันตามข^อตกลงที่ยังไมdเรียกเก็บแบบครอบคลุมทั้งบริษัท (Firm-Wide uncalled 

Committed Capital) ให^ชัดเจน 

c. ระบุสdวนที่เปMนข^อมูลรวมของทรัพยuสินรวมของบริษัท (Total Firm Assets) และเงินลงทุนที่ผูกพันตามข^อตกลงที่ยังไมdเรียก

เก็บแบบครอบคลุมทั้งบริษัท (Firm-Wide uncalled Committed Capital) ให^ชัดเจน 

6.A.8  ในกรณีที่บริษัท (Firm) เลือกที่จะนำเสนอทรัพยuสินที่ให^คำแนะนำเทdานัน้ (Advisory-Only Assets) ซึ่งสะท^อนถึงกรอบการ

ลงทุน (investment mandate) วัตถุประสงคu หรือกลยุทธu ของกองทุน (Pooled Fund) หรือนำเสนอข^อมูลรวมของทรัพยuสิน

ของกองทุน (Pooled Fund) และทรัพยuสินที่ให^คำแนะนำเทdานั้น (Advisory-Only Assets) ซึ่งสะท^อนถึงกรอบการลงทุน 

(investment mandate) วัตถุประสงคu หรือกลยุทธu ของกองทุน (Pooled Fund) บริษัท (Firm) จะต^อง (Must) ดำเนินการดังนี้ 

a. นำเสนอทรัพยuสินที่ให^คำแนะนำเทdานั้น (Advisory-Only Assets) ซึ่งสะท^อนถึงกรอบการลงทุน (investment mandate) 

วัตถุประสงคu หรือกลยุทธu ของกองทุน (Pooled Fund) สำหรับรอบระยะเวลาเดียวกันกับที่นำเสนอข^อมูลรวมของ

ทรัพยuสินของกองทุน (Pooled Fund) และทรัพยuสินที่ให^คำแนะนำเทdานั้น (Advisory-Only Assets) ซึ่งสะท^อนถึงกรอบ

การลงทุน (investment mandate) วัตถุประสงคu หรือกลยุทธu ของกองทุน (Pooled Fund) 

b. ระบุสdวนที่เปMนทรัพยuสินที่ให^คำแนะนำเทdานั้น (Advisory-Only Assets) ซึ่งสะท^อนถึงกรอบการลงทุน (investment 

mandate) วัตถุประสงคu หรือกลยุทธu ของกองทุน (Pooled Fund) ให^ชัดเจน 

c. ระบุสdวนที่เปMนข^อมูลรวมของทรัพยuสินของกองทุน (Pooled Fund) และทรัพยuสินที่ให^คำแนะนำเทdานั้น (Advisory-Only 

Assets) ซึ่งสะท^อนถึงกรอบการลงทุน (investment mandate) วัตถุประสงคu หรือกลยุทธu ของกองทุน (Pooled Fund) 

ให^ชัดเจน  

6.A.9  ในกรณีที่บริษัท (Firm) เลอืกที่จะนำเสนอทรัพยuสินที่ให^คำแนะนำเทdานั้นแบบครอบคลุมทั้งบริษัท (Firm-Wide Advisory-Only 

Assets) หรือข^อมูลรวมของทรัพยuสินรวมของบริษัท (Total Firm Assets) และทรัพยuสินที่ให^คำแนะนำเทdานั้นแบบครอบคลุมทั้ง

บริษัท (Firm-Wide Advisory-Only Assets) บริษัท (Firm) จะต^อง (Must) ดำเนินการดังนี้  

a. นำเสนอทรัพยuสินที่ให^คำแนะนำเทdานั้นแบบครอบคลุมทั้งบริษัท (Firm-Wide Advisory-Only Assets) สำหรับรอบ

ระยะเวลาเดียวกันกับที่มีการนำเสนอข^อมูลรวมของทรัพยuสินรวมของบริษัท (Total Firm Assets) และทรัพยuสินที่ให^

คำแนะนำเทdานัน้แบบครอบคลุมทั้งบริษัท (Firm-Wide Advisory-Only Assets)  

b. ระบุสdวนที่เปMนทรัพยuสินที่ให^คำแนะนำเทdานั้นแบบครอบคลุมทั้งบริษัท (Firm-Wide Advisory-Only Assets) ให^ชัดเจน 

c. ระบุสdวนที่เปMนข^อมูลรวมของทรัพยuสินรวมของบริษัท (Total Firm Assets) และทรัพยuสินทีใ่ห^คำแนะนำเทdานั้นแบบ

ครอบคลุมทั้งบริษัท (Firm-Wide Advisory-Only Assets) ให^ชัดเจน 

6.A.10  ข^อมูลทั้งหมดที่กำหนด (Required) และแนะนำ (Recommended) ให^แสดงไว^ในรายงานตามมาตรฐาน GIPS เกี่ยวกับข^อมูล

กองทุน (GIPS Pooled Report) ต^อง (Must) นำเสนอโดยใช^สกุลเงินเดียวกัน  

6.A.11  ข^อมูลเสริม (Supplemental Information) ใด ๆ  ที่ใสdไว^ในรายงานตามมาตรฐาน GIPS เกี่ยวกับข^อมูลกองทุน (GIPS Pooled Report)  

a. ต^อง (Must) เกี่ยวข^องโดยตรงกับกองทุน (Pooled Fund)  

b. ต^องไมd (Must not) ตรงข^าม หรือขัดแย^งกับข^อมูลที่ถูกกำหนด (Required) หรือแนะนำ (Recommended) ในรายงาน

ตามมาตรฐาน GIPS เกี่ยวกับข^อมูลกองทุน (GIPS Pooled Report) 

c. ต^อง (Must) ระบุให^ชัดเจนวdา เปMนข^อมูลเสริม (Supplemental Information) 
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6.B. การนำเสนอและการรายงาน – คำแนะนำ (Recommendations) 
6.B.1  บริษัท (Firm) ควร (Should) นำเสนอทั้งผลตอบแทนขั้นต^นของกองทุน (Pooled Fund Gross Returns) และ ผลตอบแทน

สุทธิของกองทุน (Pooled Fund Net Returns) 

6.B.2 บริษัท (Firm) ควร (Should) นำเสนอข^อมูลดังนี้  

a. ผลตอบแทนสะสม (cumulative returns) ของกองทุน (Pooled Fund) และตัวชี้วัด (Benchmark) สำหรับทุกรอบ

ระยะเวลา 

b. ผลตอบแทนรายไตรมาส และ/หรือรายเดือน 

c. ผลตอบแทนเปMนอัตราตdอป� (annualized) ของกองทุน (Pooled Fund) และตัวชี้วัด (Benchmark) สำหรับรอบระยะเวลา

ที่นานเกินกวdา 12 เดือน 

6.B.3  สำหรับทุกรอบระยะเวลาที่มีการนำเสนอสdวนเบี่ยงเบนมาตรฐานแบบ Ex Post (Ex Post Standard Deviation) เปMนอัตราตdอป� 

(annualized) ของกองทุน (Pooled Fund) และตัวชี้วัด (Benchmark) บริษัท (Firm) ควร (Should) นำเสนอผลตอบแทนเปMน

อัตราตdอป� (annualized) ของกองทนุ (Pooled Fund) และตัวชี้วัด (Benchmark) สำหรับรอบระยะเวลาที่สอดคล^องกัน

ดังกลdาวด^วย 

6.B.4  สำหรับทุกรอบระยะเวลาที่นานเกินกวdาสามป�ที่มีการนำเสนอผลตอบแทนเปMนอัตราตdอป� (annualized) ของกองทุน (Pooled 

Fund) และตัวชี้วัด (Benchmark) บริษัท (Firm) ควร (Should) นำเสนอสdวนเบี่ยงเบนมาตรฐานแบบ Ex Post (Ex Post 

Standard Deviation) เปMนอัตราตdอป� (annualized) (โดยใช^ผลตอบแทนรายเดือน) ของกองทุน (Pooled Fund) และตัวชี้วัด 

(Benchmark) สำหรับรอบระยะเวลาที่สอดคล^องกันดังกลdาวด^วย 

6.B.5  บริษัท (Firm) ควร (Should) นำเสนอการวัดคdาความเสี่ยงเพิ่มเติมแบบ Ex Post (Ex Post Additional Risk Measures) ที่

เกี่ยวข^องกับกองทุน (Pooled Fund) และตัวชี้วัด (Benchmark) 

6.B.6  บริษัท (Firm) ควร (Should) นำเสนอผลการดำเนินงานรายป� เกินกวdา 10 ป� ในรายงานตามมาตรฐาน GIPS เกี่ยวกับข^อมูล

กองทุน (GIPS Pooled Fund Report) 

6.B.7  บริษัท (Firm) ควร (Should) นำเสนอข^อมูลสัดสdวนของทรัพยuสินของบริษัท (Proprietary Assets) โดยแสดงเปMนอัตราสdวนร^อย

ละของทรัพยuสินของกองทุน (Pooled Fund) ณ สิ้นรอบระยะเวลาของแตdละป� 

6.B.8  ในกรณีที่บริษัท (Firm) ใช^มูลคdาประมาณการเบื้องต^นเปMนมูลคdายุติธรรม (Fair Value) บริษัท (Firm) ควร (Should) นำเสนอ

สัดสdวนของมูลคdาประมาณการเบื้องต^น โดยแสดงเปMนอัตราสdวนร^อยละของทรัพยuสินของกองทุน (Pooled Fund) ณ สิ้นรอบ

ระยะเวลาของแตdละป� 

6.B.9  สำหรับกองทุนอสังหาริมทรัพยu (Real Estate Pooled Fund) บริษัท (Firm) ควร (Should) นำเสนอผลตอบแทนของ

องคuประกอบของกองทุน (Pooled Fund) และตัวชี้วัด (Benchmark) สำหรับทุกรอบระยะเวลาที่มีการนำเสนอข^อมูล 

6.B.10  สำหรับกองทุนหนdวยลงทุน (Pooled Funds of Funds) บริษัท (Firm) ควร (Should) นำเสนอสัดสdวนของการลงทุนทางตรง 

(Direct Investment) (ที่ไมdใชdเปMนการลงทุนผdานกองทุน (investment vehicles)) (ถ^ามี)โดยแสดงเปMนอัตราสdวนร^อยละของ

ทรัพยuสินของกองทุน (Pooled Fund) ณ สิ้นรอบระยะเวลาของแตdละป�  

6.B.11  ในกรณีที่บริษัท (Firm) มีเงินลงทุนที่ผูกพันตามข^อตกลง (Committed Capital) บริษัท (Firm) ควร (Should) นำเสนอเงิน

ลงทุนที่ผูกพันตามข^อตกลงที่ยังไมdเรียกเก็บแบบครอบคลุมทั้งบริษัท (Firm-Wide uncalled Committed Capital) ณ สิ้น

รอบระยะเวลาของแตdละป� 

6.B.12  บริษัท (Firm) ควร (Should) นำเสนอมูลคdายุติธรรมรวมทั้งหมด (total Fair Value) ของสdวนที่มีการรdวมลงทุนของกองทุน 

(Pooled Fund) ของบริษัท (Firm) ณ สิ้นรอบระยะเวลาของแตdละป� 
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6.C. การเป�ดเผยข4อมูล - ข4อกำหนด (Requirements) 
6.C.1  เมื่อบริษัท (Firm) ได^ปฏิบัติตามข^อกำหนด (Requirements) ทั้งหมดที่เกี่ยวข^องตามมาตรฐาน GIPS แล^ว บริษัท (Firm) จะต^อง 

(Must) เป£ดเผยการปฏิบัติตามมาตรฐาน GIPS โดยใช^ข^อความใดข^อความหนึ่งดังตdอไปนี ้ทั้งนี้ ต^อง (Must) ใช^ข^อความที่กลdาวถึง

การปฏิบัติตามมาตรฐานของกองทุน (Pooled Fund)  

ในรายงานตามมาตรฐาน GIPS เกี่ยวกับข^อมูลกองทุน (GIPS Pooled Fund Report) เทdานั้น  

a.   สำหรับกรณีบริษัท (Firm) ที่ผdานการตรวจสอบเพื่อยืนยันความถูกต^องแล^ว 

“[ใสdชื่อบริษัท (Firm)] ได^ปฏิบัติตามมาตรฐานการสากลในการวัดผลการดำเนินงานของการลงทุน (GIPS®) รวมถึงได^จัดทำ 

และนำเสนอรายงานฉบับนี้โดยปฏิบัติตามมาตรฐาน GIPS  

ทั้งนี้ [ใสdชื่อบริษัท (Firm)] ได^ผdานการตรวจสอบเพื่อยืนยันความถูกต^องโดยผู^ตรวจสอบอิสระสำหรับรอบระยะเวลา [ใสd

วันที]่ โดยรายงานการตรวจสอบเพื่อยืนยันความถูกต^องดังกลdาวสามารถแสดงให^ดูได^เมื่อมีการร^องขอ” 

“บริษัทที่ปฏิบัติตามมาตรฐาน GIPS ต^องจัดทำนโยบายและขั้นตอนการดำเนินงานสำหรับการปฏิบัติตามข^อกำหนดทั้งหมด

ที่เกี่ยวข^องของมาตรฐาน GIPS ทั้งนี้ การตรวจสอบเพื่อยืนยันความถูกต^องจะทำให^มั่นใจได^วdา นโยบายและขั้นตอนการ

ดำเนินงานของบริษัทในเรื่องที่เกี่ยวข^องกับการจัดการกลุdมประเภทการลงทุน และกองทุน ตลอดจนการคำนวณ การ

นำเสนอข^อมูล และการแจกจdายข^อมูลผลการดำเนินงาน ได^ถูกกำหนดให^เปMนไปตามมาตรฐาน GIPS รวมถึงได^ถูกนำไป

ปฏิบัติอยdางครอบคลุมทัง้บริษัทแล^วหรือไมd ทั้งนี้ การตรวจสอบเพื่อยืนยันความถูกต^องดังกลdาวไมdได^เปMนการรับประกัน

ความถูกต^องของรายงานผลการดำเนินงานใด ๆ เปMนการเฉพาะ” 

b. สำหรับกรณีกองทุน (Pooled Fund) ของบริษัท (Firm) ที่ผdานการตรวจสอบเพื่อยืนยันความถูกต^อง รวมถึงผdานการ

ตรวจสอบผลการดำเนินงาน (Performance Examination) ด^วยแล^ว 

“[ใสdชื่อบริษัท (Firm)] ได^ปฏิบัติตามมาตรฐานสากลในการวัดผลการดำเนินงานของการลงทุน (GIPS®) รวมถึงได^จัดทำ 

และนำเสนอรายงานฉบับนี้โดยปฏิบัติตามมาตรฐาน GIPS ทั้งนี้ [ใสdชื่อบริษัท (Firm)] ได^ผdานการตรวจสอบเพื่อยนืยันความ

ถูกต^องโดยผู^ตรวจสอบอิสระสำหรับรอบระยะเวลา [ใสdวันที่]”  

“บริษัทที่ปฏิบัติตามมาตรฐาน GIPS ต^องจัดทำนโยบายและขั้นตอนการดำเนินงานสำหรับการปฏิบัติตามข^อกำหนดทั้งหมด

ที่เกี่ยวข^องของมาตรฐาน GIPS ทั้งนี้ การตรวจสอบเพื่อยืนยันความถูกต^องจะทำให^มั่นใจได^วdา นโยบายและขั้นตอนการ

ดำเนินงานของบริษัทในเรื่องที่เกี่ยวข^องกับการจัดการกลุdมประเภทการลงทุน และกองทุน ตลอดจนการคำนวณ การ

นำเสนอข^อมูล และการแจกจdายข^อมูลผลการดำเนินงาน ได^ถูกกำหนดให^เปMนไปตามมาตรฐาน GIPS รวมถึงได^ถูกนำไป

ปฏิบัติอยdางครอบคลุมทั้งบริษัทแล^วหรอืไมd นอกจากนี้ [ใสdชื่อของกองทุน (Pooled Fund)] ได^ผdานการตรวจสอบผลการ

ดำเนินงานสำหรับรอบระยะเวลา [ใสdวันที]่ แล^ว โดยรายงานการตรวจสอบเพื่อยืนยันความถูกต^อง และรายงานการ

ตรวจสอบผลการดำเนินงานดังกลdาว สามารถแสดงให^ดูได^เมื่อร^องขอ” 

ทั้งนี้ ข^อความที่อ^างถึงการปฏิบัติตามมาตรฐาน GIPS ของบริษัท (Firm) ที่ผdานการตรวจสอบเพื่อยืนยันความถูกต^องแล^ว 

หรือของกองทุน (Pooled Fund) ของบริษัท (Firm) ที่ผdานการตรวจสอบเพื่อยืนยันความถูกต^อง ซึ่งได^ผdานการตรวจสอบ

ผลการดำเนินงาน (Performance Examination) ด^วยแล^ว นั้น จะถือวdาสมบูรณuได^ก็ตdอเมื่อมีการระบุข^อความทั้งสองยdอ

หน^าข^างต^นไว^โดยเรียงตามลำดับแล^ว 

c. สำหรับกรณีบริษัท (Firm) ทีไ่มdได^ผdานการตรวจสอบเพื่อยืนยันความถูกต^อง 

“[ใสdชื่อบริษัท (Firm)] ได^ปฏิบัติตามมาตรฐานสากลในการวัดผลการดำเนินงานของการลงทุน (GIPS®) รวมถึงได^จัดทำ 

และนำเสนอรายงานฉบับนี้โดยปฏิบัติตามมาตรฐาน GIPS ทั้งนี้ [ใสdชื่อบริษัท (Firm)] ยังไมdได^ผdานการตรวจสอบเพื่อยืนยัน

ความถูกต^องโดยผู^ตรวจสอบอิสระ” 
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ทั้งนี้ บริษัท (Firm) ต^องไมd (Must Not) ตัดเนื้อหาสdวนหนึ่งสdวนใดออกจากข^อความที่อ^างถึงการปฏิบัติตามมาตรฐาน GIPS 

โดยการดัดแปลงข^อความที่อ^างถึงการปฏิบัติตามมาตรฐาน GIPS จะต^อง (Must) กระทำในลักษณะที่เปMนการเพิ่มเติม

ขอ̂ความเทdานั้น  

6.C.2  บริษัท (Firm) ต^อง (Must) เป£ดเผยข^อความตdอไปนี ้“GIPS® เปMนเครื่องหมายการค^าจดทะเบียนของ CFA Institute โดย CFA 

Institute ไมdได^รับรอง (endorse) หรือสนับสนุน (promote) องคuกรแหdงนี้ และไมdได^รับประกันความถูกต^อง หรือคุณภาพของ

เนื้อหาที่ระบุอยูdในเอกสารนี”้ 

6.C.3  บริษัท (Firm) ต^อง (Must) เป£ดเผยคำจำกัดความของคำวdาบริษัท (Firm) ซึ่งใช^ในการกำหนดทรัพยuสินรวมของบริษัท (Total 

Firm Assets) และการปฏิบัติแบบครอบคลุมทั้งบริษัท (Firm-wide) 

6.C.4 บริษัท (Firm) ต^อง (Must) เป£ดเผยคำอธิบายกองทุน (Pooled Fund Description) 

6.C.5 บริษัท (Firm) ต^อง (Must) เป£ดเผยข^อมูลดังนี ้

a. คำอธิบายตัวชี้วัด (Benchmark Description) ซึ่งจะต^อง (Must) ครอบคลุมถึงลักษณะที่สำคัญของตัวชี้วัด (Benchmark) 

หรือชื่อของตัวชี้วัด (Benchmark) ในกรณีที่เปMนดัชนีที่เปMนที่รู^จักแพรdหลายอยูdแล^ว หรือการอ^างอิงอื่น ๆ  

b. ความถี่ของข^อมูล (Periodicity) ของตัวชี้วัด (Benchmark) หากความถี่ในการคำนวณผลตอบแทนของตัวชี้วัด 

(Benchmark) นั้นน^อยกวdาเดือนละครั้ง 

6.C.6  ในการนำเสนอผลตอบแทนขัน้ต^นของกองทุน (Pooled Fund Gross Returns) บริษัท (Firm) ต^อง (Must) เป£ดเผยหากมีการ

หักคdาธรรมเนียมอื่นใดนอกเหนือจากต^นทุนการทำธุรกรรม (Transaction Costs) 

6.C.7  ในการนำเสนอผลตอบแทนสุทธิของกองทุน (Pooled Fund Net Returns) บริษัท (Firm) จะต^อง (Must) เป£ดเผยข^อมูลดังนี ้

a. ผลตอบแทนสุทธิของกองทุน (Pooled Fund Net Returns) คำนวณโดยใช^คdาธรรมเนียมรวมของกองทุน (Total Pooled 

Fund Fees) ตามแบบจำลอง หรือตามที่เกิดขึ้นจริง  

b. ผลตอบแทนสุทธิของกองทุน (Pooled Fund Net Returns) คำนวณสุทธิหลังหักคdาธรรมเนียมที่อ^างอิงกับผลการ

ดำเนินงาน (Performance-Based Fees) หรือสdวนแบdงกำไร (Carried Interest) 

c. ในกรณีที่มีการใช^คdาธรรมเนียมการจัดการลงทุนตามแบบจำลอง (model Investment Management Fees) หรือ

คdาธรรมเนียมรวมของกองทุนตามแบบจำลอง (model Total Pooled Fund Fees) และไมdมีการนำเสนอผลตอบแทน

ขั้นต^นของกองทุน (Pooled Fund Gross Returns) ต^องเป£ดเผยวdามีการใช^คdาธรรมเนียมการจัดการลงทุนตามแบบจำลอง 

(model Investment Management Fees) หรือคdาธรรมเนียมรวมของกองทุนตามแบบจำลอง (model Total Pooled 

Fund Fees) ในการคำนวณผลตอบแทนสุทธิของกองทุน (Pooled Fund Net Returns)48 

d. ในกรณีที่มีการใช^คdาธรรมเนียมการจัดการลงทุนตามแบบจำลอง (model Investment Management Fees) หรือ

คdาธรรมเนียมรวมของกองทุนตามแบบจำลอง (model Total Pooled Fund Fees) ต^องเป£ดเผยวิธีการที่ใชใ̂นการคำนวณ

ผลตอบแทนสุทธิของกองทุน (Pooled Fund Net Returns)  

e. ในกรณีที่โครงสร^างของกองทุน (Pooled Fund) มีลักษณะเปMนห^างหุ^นสdวน (partnership) ต^องเป£ดเผยวdา ทรัพยuสินที่ใช^ใน

การคำนวณผลตอบแทนสุทธิของกองทุน (Pooled Fund Net Returns) คือทรัพยuสินสdวนใด 

 
 

48 กำหนด (Required) ให^ใช^กับรอบระยะเวลาที่สิ้นสุดในหรือหลังวนัที ่31 ธันวาคม 2020 
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f. ในกรณีที่กองทุน (Pooled Fund) มีการแบdงชนิดหนdวยลงทุน (multiple share class) และมีการใช^หนdวยลงทุนชนิดใด

ชนิดหนึ่งในการคำนวณผลตอบแทนสุทธิของกองทุน (Pooled Fund Net Returns) ต^องเป£ดเผยชนิดของหนdวยลงทุนที่

นำมาใช^ในการคำนวณผลตอบแทนสุทธิของกองทุน (Pooled Fund Net Returns) ดังกลdาว 

6.C.8  บริษัท (Firm) ต^อง (Must) เป£ดเผยวdา มีคdาธรรมเนียมและคdาใช^จdายอื่นใดนอกเหนือจากคdาธรรมเนียมการจัดการลงทุน 

(Investment Management Fees) (เชdน ต^นทุนคdาวิจัย) ที่บริษัท (Firm) เก็บแยกจากลูกค^า ในกรณีที่คdาธรรมเนียมหรือ

คdาใช^จdายดังกลdาวมีนัยสำคัญ 

6.C.9  บริษัท (Firm) ต^อง (Must) เป£ดเผย หรือระบุสกุลเงินที่ใช^ในการรายงาน 

6.C.10 บริษัท (Firm) ต^อง (Must) เป£ดเผยข^อมูลเกี่ยวกับคdาธรรมเนียม (Fee Schedule) ที่เปMนป�จจุบัน ซึ่งจะเรียกเก็บจากนักลงทุน

เป�าหมาย (Prospective Investors)  

6.C.11 ในกรณีทีข่^อมูลเกี่ยวกับคdาธรรมเนียม (Fee Schedule) มีการรวมคdาธรรมเนียมที่อ^างอิงกับผลการดำเนินงาน (Performance-

Based Fees) หรือสdวนแบdงกำไร (Carried Interest) บริษัท (Firm) จะต^อง (Must) เป£ดเผยคำอธิบายคdาธรรมเนียมทีอ่^างอิง

กับผลการดำเนินงาน (Performance-Based Fees Description) หรือคำอธิบายสdวนแบdงกำไร (Carried Interest 

Description) ด^วย 

6.C.12  บริษัท (Firm) ต^อง (Must) เป£ดเผยวันที่เริ่มจัดตั้งกองทุน (Pooled Fund Inception Date) และความหมายของวันที่เริ่ม

จัดตั้งกองทุน (Pooled Fund Inception Date) ดังกลdาว  

6.C.13  บริษัท (Firm) ต^อง (Must) เป£ดเผยวdา สามารถแสดงรายการตdอไปนี้ (ถ^ามี) ได^เมื่อมีการร^องขอ 

a. รายการคำอธิบายกลุdมประเภทการลงทุน (Composite Descriptions) 

b. รายการคำอธิบายกองทุน (Pooled Fund Descriptions) สำหรับกองทุนที่เสนอขายในวงจำกัด (Limited Distribution 

Pooled Funds) 

c. รายการกองทุนที่เสนอขายในวงกว^าง (Broad Distribution Pooled Funds) 

6.C.14  บริษัท (Firm) ต^อง (Must) เป£ดเผยวdา สามารถแสดงนโยบายในการประเมินมูลคdาการลงทนุ การคำนวณผลการดำเนินงาน 

และการจัดทำรายงานตามมาตรฐาน GIPS ได^เมื่อมีการร^องขอ 

6.C.15  บริษัท (Firm) ต^อง (Must) เป£ดเผยวdา ที่ผdานมามีการขยายฐานเงินลงทุน (leverage) การใช^ตราสารอนุพันธu และการมีสถานะ

ขาย (short position) หรือไมd ในกรณีที่รายการดังกลdาวมีนยัสำคัญ 

6.C.16  บริษัท (Firm) ต^อง (Must) เป£ดเผยเหตุการณuที่มีนัยสำคัญทุกเหตุการณuที่จะชdวยให^ลูกค^าเป�าหมาย (Prospective Client) 

เข^าใจรายงานตามมาตรฐาน GIPS เกี่ยวกับข^อมูลกองทุน (GIPS Pooled Fund Report) โดยจะต^อง (Must) เป£ดเผยข^อมูล

ดังกลdาวเปMนเวลาอยdางน^อยหนึ่งป� และเป£ดเผยตdอเนื่องไปตราบเทdาที่ข^อมูลดังกลdาวยังมีความเกี่ยวข^องกับการทำความเข^าใจผล

การดำเนินงานในอดีต 

6.C.17  สำหรับผลการดำเนินงานใด ๆ ที่ถูกนำเสนอสำหรับรอบระยะเวลากdอนวันที่ขั้นต่ำที่ต^องปฏิบัติตามมาตรฐาน GIPS (Minimum 

Effective Compliance Date) ซึ่งไมdได^ปฏิบัติตามมาตรฐาน GIPS บริษัท (Firm) จะต^อง (Must) เป£ดเผยชdวงเวลาที่ไมdได^

ปฏิบัติตามมาตรฐาน GIPS ข^างต^น 

6.C.18  ในกรณีที่บริษัท (Firm) มีการเปลี่ยนแปลงคำจำกัดความของคำวdาบริษัท (Firm) บริษัท (Firm) จะต^อง (Must) เป£ดเผยวันที่ 

และคำอธิบายการเปลี่ยนแปลงคำจำกัดความดังกลdาว 

6.C.19  ในกรณีทีม่ีการเปลี่ยนแปลงกรอบการลงทุน (investment mandate) วัตถุประสงคu หรือกลยุทธu ของกองทุน (Pooled 

Fund) บริษัท (Firm) จะต^อง (Must) เป£ดเผยวันที่ และคำอธิบายการเปลี่ยนแปลงดังกลdาว 
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6.C.20  บริษัท (Firm) ต^อง (Must) เป£ดเผยการเปลี่ยนแปลงชื่อของกองทุน (Pooled Fund) โดยจะต^อง (Must) เป£ดเผยข^อมูล

ดังกลdาวเปMนเวลาอยdางน^อยหนึ่งป� และเป£ดเผยตdอเนื่องไปตราบเทdาที่ข^อมูลดังกลdาวยังมีความเกี่ยวข^องกับการทำความเข^าใจผล

การดำเนินงานในอดีต 

6.C.21  บริษัท (Firm) ต^อง (Must) เป£ดเผยวdา ผลตอบแทนของกองทุน (Pooled Fund) เปMนผลตอบแทนกdอนหักภาษีหัก ณ ที่จdาย 

หรือเปMนผลตอบแทนหลังหักภาษีหัก ณ ที่จdาย ในกรณีที่รายการดังกลdาวมีนัยสำคัญ 

6.C.22  บริษัท (Firm) ต^อง (Must) เป£ดเผยวdา ผลตอบแทนของตัวชี้วัด (Benchmark) เปMนผลตอบแทนกdอนภาษีหัก ณ ที่จdาย หรือ

เปMนผลตอบแทนหลังหักภาษีหัก ณ ที่จdาย ในกรณีที่มีข^อมูลดังกลdาว 

6.C.23  ในกรณีทีร่ายงานตามมาตรฐาน GIPS เกี่ยวกับข^อมูลกองทุน (GIPS Pooled Fund Report) เปMนไปตามกฎหมาย และ/หรือ

กฎระเบียบ แตdมีความแตกตdางจากข^อกำหนด (Requirement) ของมาตรฐาน GIPS บริษัท (Firm) จะต^อง (Must) เป£ดเผย

ข^อมูลดังกลdาว รวมทั้งเป£ดเผยวdา กฎหมาย และ/หรือกฎระเบียบในเรื่องใดที่มีความแตกตdางจากข^อกำหนด (Requirement) 

ของมาตรฐาน GIPS  

6.C.24  บริษัท (Firm) ต^อง (Must) เป£ดเผยข^อมูลการใช^ผู^จัดการลงทุนยdอย (Sub-Advisor) และชdวงเวลาที่มีการใช^ผู^จัดการลงทุนยdอย 

(Sub-Advisor)49 

6.C.25  บริษัท (Firm) ต^อง (Must) เป£ดเผยข^อมูลในกรณีที่ลำดับขั้นการประเมินมูลคdากลุdมของกองทุน (Pooled Fund’s valuation 

hierarchy) มีความแตกตdางอยdางมีนัยสำคัญจากลำดับขั้นของการประเมินมูลคdาที่แนะนำ (Recommended valuation 

hierarchy) (โปรดดูข^อ 2.B.6 สำหรับลำดับขั้นของการประเมินมูลคdาที่แนะนำ (Recommended valuation hierarchy))50 

6.C.26  ในกรณีที่บริษัท (Firm) เห็นวdาไมdมีตัวชี้วัด (Benchmark) ใดที่มีความเหมาะสมกับกองทุน (Pooled Fund) บริษัท (Firm) 

จะต^องเป£ดเผยเหตุผลที่ไมdมีการนำเสนอตัวชี้วัด (Benchmark) ดังกลdาว 

6.C.27  ในกรณีที่บริษัท (Firm) เปลี่ยนแปลงตัวชี้วัด (Benchmark) บริษัท (Firm) จะต^อง (Must) เป£ดเผยข^อมูลดังนี ้

a. กรณีการเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัด (Benchmark) โดยมีผลไปข^างหน^า: วันที่ และคำอธิบายเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัด 

(Benchmark) โดยจะต^อง (Must) เป£ดเผยเรือ่งการเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดดังกลdาวตdอเนื่องไปตลอดระยะเวลาที่มีการแสดง

ผลตอบแทนของตัวชี้วัด (Benchmark) เดิมไว^ในรายงานตามมาตรฐาน GIPS เกี่ยวกับข^อมูลกองทุน (GIPS Pooled Fund 

Report) 

b. กรณีการเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัด (Benchmark) โดยมีผลย^อนหลัง: วันที่ และคำอธบิายเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัด 

(Benchmark) โดยจะต^อง (Must) เป£ดเผยเรื่องการเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดดังกลdาวไปเปMนเวลาอยdางน^อยหนึ่งป� และเป£ดเผย

ตdอเนื่องไปตราบเทdาที่ข^อมูลดังกลdาวยังมีความเกี่ยวข^องกับการทำความเข^าใจผลการดำเนินงานในอดีต 

6.C.28 ในกรณีทีม่ีการใช^ตัวชี้วัดที่สร^างขึ้นเปMนการเฉพาะ (custom Benchmark) หรือมีการใช^ตัวชี้วัดหลายตัวรวมกัน 

(combination of Benchmark) บริษัท (Firm) จะต^อง (Must) ดำเนินการดังนี ้

a. เป£ดเผยองคuประกอบของตัวชี้วัด (Benchmark) น้ำหนัก และขั้นตอนในการปรับน้ำหนัก (ถ^ามี) 

b. เป£ดเผยวิธีการคำนวณ  

c. ระบุตัวชี้วัด (Benchmark) ให^ชัดเจนวdาเปMนตัวชี้วัดที่สร^างขึ้นเปMนการเฉพาะ (custom Benchmark) 

 
 

49 กำหนด (Required) ให^ใช^กับรอบระยะเวลาที่เริ่มต^นในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2006 
50 กำหนด (Required) ให^ใช^กับรอบระยะเวลาที่เริ่มต^นในหรือหลังวันที ่1 มกราคม 2011 
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6.C.29  สำหรับกองทุน (Pooled Fund) ที่มีผลการดำเนินงานมาแล^วเปMนเวลาอยdางน^อยสามป� บริษัท (Firm) จะต^อง (Must) เป£ดเผย

ข^อมูลในกรณีที่ไมdได^มีการนำเสนอสdวนเบี่ยงเบนมาตรฐานแบบ Ex Post (Ex Post Standard Deviation) ที่เปMนอัตราตdอป�

สำหรับชdวงระยะเวลาสามป� (three-year annualized) ของกองทุน (Pooled Fund) และ/หรือตัวชี้วัด (Benchmark) เนื่อง

ด^วยสาเหตุจากการไมdมีข^อมูลผลตอบแทนรายเดือนครบ 36 เดือน 

6.C.30  บริษัท (Firm) ต^อง (Must) เป£ดเผยข^อมูลในกรณีที่มีการนำเสนอผลการดำเนินงานของบริษัทในอดีต หรือบริษัทในเครือ และ

เปMนข^อมูลสำหรับรอบระยะเวลาใด 

6.C.31  บริษัท (Firm) ต^อง (Must) เป£ดเผยข^อมูลในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในรายงานตามมาตรฐาน GIPS เกี่ยวกับข^อมูล

กองทุน (GIPS Pooled Fund Report) ซึ่งเกิดจากการแก^ไขข^อผิดพลาดที่มีนัยสำคัญ (Material Error) ทั้งนี้ หลังจากที่มีการ

แก^ไขรายงานตามมาตรฐาน GIPS เกีย่วกับข^อมูลกองทุน (GIPS Pooled Fund Report) แล^ว จะต^อง (Must) เป£ดเผยข^อมูล

ดังกลdาวเปMนระยะเวลาอยdางน^อยหนึ่งป� และเป£ดเผยตdอเนื่องไปตราบเทdาที่ข^อมูลดังกลdาวยังมีความเกี่ยวข^องกับการทำความ

เข^าใจผลการดำเนินงานในอดีต โดยการเป£ดเผยข^อมูลนี้ไมdได^ถูกกำหนด (Required) ให^ต^องใสdในรายงานตามมาตรฐาน GIPS 

เกี่ยวกับข^อมูลกองทุน (GIPS Pooled Fund Report) สำหรับนักลงทุนเป�าหมาย (Prospective Investor) ที่ไมdได^รับรายงาน

ตามมาตรฐาน GIPS เกี่ยวกับข^อมูลกองทุน (GIPS Pooled Fund Report) ฉบับที่มีข^อผิดพลาดที่มีนัยสำคัญ (Material Error) 

6.C.32 บริษัท (Firm) ต^อง (Must) เป£ดเผยข^อมูลในกรณีที่มีการใช^มูลคdาประมาณการเบื้องต^นในการกำหนดมูลคdายุติธรรม (Fair 

Value)  

6.C.33  ในกรณีที่บริษัท (Firm) เปลี่ยนแปลงประเภทของผลตอบแทนที่นำเสนอสำหรับกองทุน (Pooled Fund) (เชdน เปลี่ยนจาก

ผลตอบแทนถdวงน้ำหนักตามมูลคdา (Money-Weighted Returns) เปMนผลตอบแทนถdวงน้ำหนักตามระยะเวลา (Time-

Weighted Returns)) บริษัท (Firm) จะต^อง (Must) เป£ดเผยข^อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงประเภทของผลตอบแทน และ

วันที่ที่ทำการเปลี่ยนแปลงดังกลdาว โดยจะต^อง (Must) เป£ดเผยข^อมูลเปMนระยะเวลาอยdางน^อยหนึ่งป� และเป£ดเผยตdอเนื่องไป

ตราบเทdาที่ข^อมูลดังกลdาวยังมีความเกี่ยวข^องกับการทำความเข^าใจผลการดำเนินงานในอดีต 

6.C.34 ในกรณีที่บริษัท (Firm) นำเสนอการวัดคdาความเสี่ยงเพิ่มเติม (Additional Risk Measures) บริษัท (Firm) จะต^อง (Must) 

ดำเนินการดังนี ้

a. อธิบายเกี่ยวกับการวัดคdาความเสี่ยงเพิ่มเติม (Additional Risk Measure)  

b. เป£ดเผยชื่อของอัตราดอกเบี้ย risk-free rate ในกรณีที่มีการใช^อัตราดอกเบี้ย risk-free rate ในการคำนวณการวัดคdาความ

เสี่ยงเพิ่มเติม (Additional Risk Measure) 

6.C.35  บริษัท (Firm) ต^อง (Must) เป£ดเผยข^อมูลวdาใช^ผลตอบแทนขั้นต^นของกองทุน (Pooled Fund Gross Returns) หรือ

ผลตอบแทนสุทธิของกองทุน (Pooled Fund Net Returns) ในการคำนวณการวัดคdาความเสี่ยงที่มีการนำเสนอ 

6.C.36 สำหรับการลงทุนในอสังหาริมทรัพยu (Real Estate) ที่ไมdได^อยูdในกองทุนเป£ดอสังหาริมทรัพยu (Real Estate Open-End Fund) 

บริษัท (Firm) ต^อง (Must) เป£ดเผยข^อมูลดังนี้51 

a. มีการประเมินมูลคdาโดยบุคคลภายนอก (External Valuations) และเป£ดเผยความถี่ของการประเมินมูลคdา หรือ 

b. บริษัท (Firm) ใช^มูลคdาที่ประเมินจากงบการเงินที่ผdานการตรวจสอบโดยผู^สอบบัญช ี

 
 

51 กำหนด (Required) ให^ใช^กับรอบระยะเวลาที่สิ้นสุดในหรือหลังวันที ่31 ธันวาคม 2020 
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6.C.37  ในกรณีที่รายงานตามมาตรฐาน GIPS เกี่ยวกับข^อมูลกองทุน (GIPS Pooled Fund Report) มีการรวมผลการดำเนินงานทาง

ทฤษฎี (Theoretical Performance) เข^ามาเปMนข^อมูลเสริม (Supplemental Information) บริษัท (Firm) จะต^อง (Must) 

ดำเนินการดังนี ้

a. เป£ดเผยวdา ผลการดำเนินงานดังกลdาวเปMนการคำนวณทางทฤษฎี โดยไมdได^อ^างอิงจากผลการดำเนินงานของทรัพยuสินที่

เกิดขึ้นจริง และผลการดำเนินงานทางทฤษฎี (Theoretical Performance) นั้น มาจากการใช^แบบจำลองที่คำนวณแบบ

ย^อนหลัง หรือแบบไปข^างหน^า 

b. เป£ดเผยคำอธิบายเบื้องต^นของวิธีการ และสมมติฐานที่ใช^ในการคำนวณผลการดำเนินงานทางทฤษฎี (Theoretical 

Performance) ที่เพียงพอสำหรับนักลงทุนเป�าหมาย (Prospective Investor) ในการทำความเข^าใจผลการดำเนินงานทาง

ทฤษฎี (Theoretical Performance) รวมถึงต^องระบุวdา ผลการดำเนินงานทางทฤษฎีดังกลdาว อ^างอิงจากผลการ

ดำเนินงานตามแบบจำลอง ผลการดำเนินงานจากการทดสอบย^อนหลัง (backtested performance) หรือผลการ

ดำเนินงานเชิงสมมติฐาน (hypothetical performance) 

c. เป£ดเผยวdาผลการดำเนินงานทางทฤษฎี (Theoretical Performance) ได^มีการหักคdาธรรมเนียมการจัดการลงทุน 

(Investment Management Fees) ต^นทุนการทำธุรกรรม (Transaction Costs) หรือคdาธรรมเนียมและคdาใช^จdายอื่น ๆ 

ตามที่เกิดขึ้นจริงหรือใช^คdาประมาณ หรือไมd ซึ่งต^องจdายหรือจะต^องจdายจากนักลงทุนของกองทุน (Pooled Fund) 

d. ระบุให^ชัดเจนวdาผลการดำเนินงานทางทฤษฎี (Theoretical Performance) ดังกลdาวเปMนข^อมูลเสริม (Supplemental 

Information) 

 

6.D. การเป�ดเผยข4อมูล - คำแนะนำ (Recommendations) 
6.D.1  บริษัท (Firm) ควร (Should) เป£ดเผยข^อมูลการเปลี่ยนแปลงที่งมีนัยสำคัญของนโยบาย และ/หรือวิธีการในการประเมินมูลคdา  

6.D.2 บริษัท (Firm) ควร (Should) เป£ดเผยข^อมูลการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญของนโยบาย และ/หรือวิธีการคำนวณ 

6.D.3  บริษัท (Firm) ควร (Should) เป£ดเผยความแตกตdางที่มีนัยสำคัญระหวdางกรอบการลงทุน (investment mandate) 

วัตถุประสงคu หรือกลยุทธu ของตัวชี้วัด (Benchmark) และของกองทุน (Pooled Fund)  

6.D.4 บริษัท (Firm) ควร (Should) เป£ดเผยสมมติฐานที่สำคัญที่ใช^ในการประเมินมูลคdาการลงทุน 

6.D.5  ในกรณีที่มีหลายบริษัทอยูdภายใต^บริษัทแมdเดียวกัน แตdละบริษัท (Firm) ที่อยูdภายใต^บริษัทแมdเดียวกันนั้น ควร (Should) 

เป£ดเผยรายชื่อของบริษัทอื่น ๆ ที่อยูdภายใต^บริษัทแมdเดียวกันด^วย 

6.D.6  ในกรณีที่บริษัท (Firm) มีการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติของอุตสาหกรรมในการประเมินมูลคdา เพิ่มเติมนอกเหนือจากข^อกำหนด 

(Requirements) ในการประเมินมูลคdาตามมาตรฐาน GIPS บริษัท (Firm) ควร (Should) เป£ดเผยข^อมูลวdามีการปฏิบัติตามแนว

ปฏิบัติใด  

6.D.7  ในกรณีที่มีการใช^ตัวชี้วัด (Benchmarks) ที่มีข^อจำกัด เชdน ตัวชี้วัดที่เปMนข^อมูลเปรียบเทียบกับคูdแขdงในกลุdม (peer group 

benchmarks) บริษัท (Firm) ควร (Should) เป£ดเผยข^อจำกัดดังกลdาวด^วย 

6.D.8  บริษัท (Firm) ควร (Should) เป£ดเผยวdา ต^นทุนของบทวิเคราะหu (research costs) สะท^อนอยูdในผลตอบแทนหรือไมd อยdางไร  
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7. รายงานผลตอบแทนถcวงน้ำหนักตามมูลคcาของ

กองทุน (Pooled Fund Money-Weighted Return 

Report) 
 
ขvอกำหนดดังต?อไปนี้ใชvกับกองทุน (Pooled Fund) ที่นำผลตอบแทนถ?วงน้ำหนักตามมูลค?า (Money-Weighted Returns) มาไวv

ในรายงานตามมาตรฐาน GIPS เกี่ยวกับขvอมูลกองทุน (GIPS Pooled Fund Report) ในกรณีที่บริษัท (Firm) เป:นไปตาม

ขvอกำหนด (Requirements) ที่ระบุไวvในขvอ 1.A.35 และเลือกที่จะนำเสนอผลตอบแทนถ?วงน้ำหนักตามมูลค?า (Money-

Weighted Returns) 

 

7.A. การนำเสนอ และการรายงาน - ข4อกำหนด (Requirements) 
7.A.1 บริษัท (Firm) ต^อง (Must) นำเสนอข^อมูลดังตdอไปนี ้ในรายงานตามมาตรฐาน GIPS เกี่ยวกับข^อมูลกองทุน (GIPS Pooled 

Fund Report) แตdละฉบับ  

a. ผลตอบแทนตั้งแตdเริ่มจัดตั้งกองทุนแบบถdวงน้ำหนักตามมูลคdา (Pooled Fund Since-Inception Money-Weighted 

Returns) เปMนอัตราตdอป� (annualized) จนถึงสิ้นรอบระยะเวลาของป�ลdาสุด 

b. ในกรณีที่กองทุน (Pooled Fund) มีข^อมูลผลการดำเนินงานน^อยกวdาหนึ่งป�เต็ม ให^แสดงผลตอบแทนถdวงน้ำหนักตามมูลคdา

ตั้งแตdเริ่มจัดตั้งกองทุน (Pooled Fund Since-Inception Money-Weighted Returns) ที่ไมdใชdอัตราตdอป� (non-

annualized) จนถึงสิ้นรอบระยะเวลาของป�แรก  

c. ในกรณีที่มีการยกเลิกกองทุน (Pooled Fund) ให^แสดงผลตอบแทนตั้งแตdเริ่มจัดตั้งกองทุนแบบถdวงน้ำหนักตามมูลคdา 

(Pooled Fund Since-Inception Money-Weighted Returns) เปMนอัตราตdอป� (annualized) จนถึงวันที่ยกเลิกกองทุน 

(Pooled Fund Termination Date)  

d. ผลตอบแทนตั้งแตdเริ่มจัดตั้งแบบถdวงน้ำหนักตามมูลคdา (Since-Inception Money-Weighted Return) ของตัวชี้วัด 

(Benchmark) ในรอบระยะเวลาเดียวกันกับที่มีการนำเสนอผลตอบแทนของกองทุน (Pooled Fund) เว^นแตdบริษัท (Firm) 

จะเห็นวdาไมdมีตัวชี้วัด (Benchmark) ใดที่เหมาะสม 

e. ทรัพยuสินของกองทุน (Pooled Fund) ณ สิ้นรอบระยะเวลาของป�ลdาสุด 

f. ทรัพยuสินรวมของบริษัท (Total Firm Assets) ณ สิ้นรอบระยะเวลาของป�ลdาสุด52 

  

 
 

52 กำหนด (Required) ให^ใช^กับรอบระยะเวลาที่สิ้นสุดในหรือหลังวันที่ 31 ธันวาคม 2020 ทั้งนี้ สำหรับรอบระยะเวลาที่สิ้นสุดกdอนวันที่ 

31 ธันวาคม 2020 บริษัท (Firm) อาจเลือกนำเสนอทรัพยuสินรวมของบริษัท (Total Firm Assets) หรือทรัพยuสินของกองทุน (Pooled 

Fund) เปMนอัตราสdวนร^อยละของทรัพยuสินรวมของบริษัท (Total Firm Assets) ก็ได ̂
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7.A.2  ในกรณีที่มีการใช^วงเงินสินเชื่อเพื่อการระดมทุน (Subscription Line of Credit) บริษัท (Firm) จะต^อง (Must) นำเสนอ

ผลตอบแทนตั้งแตdเริ่มจัดตั้งกองทุนแบบถdวงน้ำหนักตามมูลคdา (Pooled Fund Since-Inception Money-Weighted 

Returns) ทั้งแบบที่รวม และไมdรวมวงเงินสินเชื่อเพื่อการระดมทุน (Subscription Line of Credit) จนถึงสิ้นรอบระยะเวลาของ

ป�ลdาสุด ทั้งนี้ บริษัทไมdได^ถูกกำหนด (Required) ให^ต^องนำเสนอผลตอบแทนแบบไมdรวมวงเงินสินเชื่อเพื่อการระดมทุน 

(Subscription Line of Credit) ในกรณีที่วงเงินสินเชื่อเพือ่การระดมทุน (Subscription Line of Credit) มีลักษณะที่ครบถ^วน

ดังตdอไปนี้53 

a. มีการชำระคืนเงินต^นภายใน 120 วันโดยใช^เงินลงทุนที่ผูกพันตามข^อตกลง (Committed Capital) ที่ถูกเรียกชำระโดยการ

เรียกเงินลงทุน 

b. ไมdมีการใช^เงินต^นในการจdายสdวนแบdง (Distributions) ของกองทุน 

7.A.3  บริษัท (Firm) ต^อง (Must) นำเสนออัตราสdวนร^อยละของมูลคdายุติธรรม (Fair value) รวมทั้งหมดของทรัพยuสินในกองทุน 

(Pooled Fund) ซึ่งมีการประเมินมูลคdาโดยใช^ข^อมูลที่ขึ้นกับดุลพินิจ (subjective) และไมdสามารถสังเกตได^จากตลาด 

(unobservable) (ตามทีอ่ธิบายไว^ในข^อ 2.B.6.e) ณ สิ้นรอบระยะเวลาของป�ลdาสุด ในกรณีที่การลงทุนดังกลdาวมีสัดสdวนที่มี

นัยสำคัญตdอทรัพยuสินของกองทุน (Pooled Fund) 

7.A.4  ในกรณีที่พอรuตการลงทุน (Portfolios) ในกองทุน (Pooled Fund) มีเงินลงทุนที่ผูกพันตามข^อตกลง (Committed Capital) 

บริษัท (Firm) จะต^อง (Must) นำเสนอข^อมูลดังตdอไปนี้ ณ สิ้นรอบระยะเวลาของป�ลdาสุด  

a. เงินทุนที่ชำระเข^ามาแล^วตั้งแตdเริ่มจัดตั้งกองทุน (Pooled Fund Since-Inception Paid-In Capital) 

b. การจdายสdวนแบdงตั้งแตdเริ่มจัดตั้งกองทุน (Pooled Fund Since-Inception Distributions) 

c. เงินลงทุนที่ผูกพันตามข^อตกลงสะสม (cumulative Committed Capital) ของกองทุน (Pooled Fund)  

d. มูลคdารวม (Total Value) หารด^วยเงินทุนที่ชำระเข^ามาแล^วตั้งแตdเริ่มจัดตั้ง (Since-Inception Paid-In Capital) (จำนวน

เทdาของมูลคdาการลงทุน (investment multiple หรือ TVPI)) 

e. การจdายสdวนแบdงตั้งแตdเริ่มจัดตั้ง (Since-Inception Distributions) หารด^วยเงินทุนที่ชำระเข^ามาแล^วตั้งแตdเริ่มจัดตั้ง 

(Since-Inception Paid-In Capital) (จำนวนเทdาของสdวนแบdงที่รับรู^ไปแล^ว (Realization Multiple หรือ DPI)) 

f. เงินทุนที่ชำระเข^ามาแล^วตั้งแตdเริ่มจัดตั้ง (Since-Inception Paid-In Capital) หารด^วยเงินลงทุนที่ผูกพันตามข^อตกลง

สะสม (cumulative Committed Capital) (PIC Multiple) 

g. มูลคdาคงเหลือ (Residual Value) หารด^วยเงินทุนที่ชำระเข^ามาแล^วตั้งแตdเริ่มจัดตั้ง (Since-Inception Paid-In Capital) 

(จำนวนเทdาของสdวนแบdงกำไรที่ยังไมdรับรู^ (Unrealized Multiple หรือ RVPI)) 

7.A.5  บริษัท (Firm) ต^อง (Must) ระบุข^อมูลตdอไปนี้ให^ชัดเจน 

a. รอบระยะเวลาที่นำเสนอ 

b, ผลตอบแทนของกองทุน (Pooled Fund) เปMนผลตอบแทนขั้นต^นของกองทุน (Pooled Fund Gross Returns) หรือ

ผลตอบแทนสุทธิของกองทุน (Pooled Fund Net Returns) 

c. ผลตอบแทนของกองทุน (Pooled Fund) มีการรวม หรือไมdได^รวมวงเงินสินเชื่อเพื่อการระดมทุน (Subscription Line of 

Credit) ทั้งนี้ กำหนด (Required) ให^ระบขุ^อมูลดังกลdาวเฉพาะในกรณีที่บริษัท (Firm) นำเสนอผลตอบแทนทั้งแบบที่รวม 

และไมdได^รวมวงเงินสินเชื่อเพื่อการระดมทุน (Subscription Line of Credit)  

 
 

53 กำหนด (Required) ให^ใช^กับรอบระยะเวลาที่สิ้นสุดในหรือหลังวันที่ 31 ธันวาคม 2020 
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7.A.6  ในกรณีที่บริษัท (Firm) ใช^ตัวชี้วัด (Benchmark) มากกวdาหนึ่งตัวชี้วัดในรายงานตามมาตรฐาน GIPS เกี่ยวกับข^อมูลกองทุน 

(GIPS Pooled Fund Report) บริษัท (Firm) จะต^อง (Must) นำเสนอและเป£ดเผยข^อมูลทั้งหมดที่กำหนดไว^ (Required) 

สำหรับทุกตัวชี้วัด (Benchmark) ที่มีการนำเสนอดังกลdาว 

7.A.7  บริษัท (Firm) ต^อง (Must) นำเสนออัตราสdวนคdาใช^จdาย (Expense Ratio) ของกองทุน (Pooled Fund) ที่จะเก็บจากนักลงทุน

เป�าหมาย (Prospective Investors) 

7.A.8  ในกรณีที่บริษัท (Firm) เลือกที่จะนำเสนอเงินลงทุนที่ผูกพันตามข^อตกลงที่ยังไมdเรียกเก็บของกองทุน (Pooled Fund uncalled 

Committed Capital) หรือข^อมูลรวมของทรัพยuสินของกองทุน (Pooled Fund) และเงินลงทุนที่ผูกพันตามข^อตกลงที่ยังไมd

เรียกเก็บของกองทุน (Pooled Fund uncalled Committed Capital) บริษัท (Firm) จะต^อง (Must) ดำเนินการดังนี ้

a. นำเสนอเงินลงทุนที่ผูกพันตามข^อตกลงที่ยังไมdเรียกเกบ็ของกองทุน (Pooled Fund uncalled Committed Capital) 

สำหรับรอบระยะเวลาเดียวกันกับที่มีการนำเสนอข^อมูลรวมของทรัพยuสินของกองทุน (Pooled Fund) และเงินลงทุนที่

ผูกพันตามข^อตกลงที่ยังไมdเรียกเก็บของกองทุน (Pooled Fund uncalled Committed Capital) 

b. ระบุสdวนที่เปMนเงินลงทุนที่ผูกพันตามข^อตกลงที่ยังไมdเรียกเก็บของกองทุน (Pooled Fund uncalled Committed 

Capital) ให^ชัดเจน 

c. ระบุสdวนที่เปMนข^อมูลรวมของทรัพยuสินของกองทุน (Pooled Fund) และเงินลงทุนที่ผูกพันตามข^อตกลง ที่ยังไมdเรียกเก็บ

ของกองทุน (Pooled Fund uncalled Committed Capital) ให^ชัดเจน 

7.A.9  ในกรณีที่บริษัท (Firm) เลือกที่จะนำเสนอเงินลงทุนที่ผูกพันตามข^อตกลงที่ยังไมdเรียกเก็บแบบครอบคลุมทั้งบริษัท (Firm-Wide 

uncalled Committed Capital) หรือข^อมูลรวมของทรัพยuสนิรวมของบริษัท (Total Firm Assets) และเงินลงทุนที่ผูกพันตาม

ข^อตกลงที่ยังไมdเรียกเก็บแบบครอบคลุมทั้งบริษัท (Firm-Wide uncalled Committed Capital) บริษัท (Firm) จะต^อง (Must) 

ดำเนินการดังนี ้

a. นำเสนอเงินลงทุนที่ผูกพันตามข^อตกลงที่ยังไมdเรียกเก็บแบบครอบคลุมทัง้บริษัท (Firm-Wide uncalled Committed 

Capital) สำหรับรอบระยะเวลาเดียวกันกับที่มีการนำเสนอข^อมูลรวมของทรัพยuสินรวมของบริษัท (Total Firm Assets) 

และเงินลงทุนที่ผูกพันตามข^อตกลงที่ยังไมdเรียกเก็บแบบครอบคลุมทั้งบริษัท (Firm-Wide uncalled Committed 

Capital) 

b. ระบุสdวนที่เปMนเงินลงทุนที่ผูกพันตามข^อตกลง ที่ยังไมdเรียกเก็บแบบครอบคลุมทั้งบริษัท (Firm-Wide uncalled 

Committed Capital) ให^ชัดเจน 

c. ระบุสdวนที่เปMนข^อมูลรวมของทรัพยuสินรวมของบริษัท (Total Firm Assets) และเงินลงทุนที่ผูกพันตามข^อตกลงที่ยังไมdเรียก

เก็บแบบครอบคลุมทั้งบริษัท (Firm-Wide uncalled Committed Capital) ให^ชัดเจน 

7.A.10  ในกรณีที่บริษัท (Firm) เลือกที่จะนำเสนอทรัพยuสินที่ให^คำแนะนำเทdานั้น (Advisory-Only Assets) ซึ่งสะท^อนถึงกรอบการ

ลงทุน (investment mandate) วัตถุประสงคu หรือกลยุทธu ของกองทุน (Pooled Fund) หรือนำเสนอข^อมูลรวมของทรัพยuสิน

ของกองทุน (Pooled Fund) และทรัพยuสินที่ให^คำแนะนำเทdานั้น (Advisory-Only Assets) ซึ่งสะท^อนถึงกรอบการลงทุน 

(investment mandate) วัตถุประสงคu หรือกลยุทธu ของกองทุน (Pooled Fund) บริษัท (Firm) จะต^อง (Must) ดำเนินการ

ดังนี ้

a. นำเสนอทรัพยuสินที่ให^คำแนะนำเทdานั้น (Advisory-Only Assets) ซึ่งสะท^อนถึงกรอบการลงทุน (investment mandate) 

วัตถุประสงคu หรือกลยุทธu ของกองทุน (Pooled Fund) สำหรับรอบระยะเวลาเดียวกันกับที่มีการนำเสนอข^อมูลรวมของ

ทรัพยuสินของกองทุน (Pooled Fund) และทรัพยuสินที่ให^คำแนะนำเทdานั้น (Advisory-Only Assets) ซึ่งสะท^อนถึงกรอบ

การลงทุน (investment mandate) วัตถุประสงคu หรือกลยุทธu ของกองทุน (Pooled Fund) 
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b. ระบุสdวนที่เปMนทรัพยuสินที่ให^คำแนะนำเทdานั้น (Advisory-Only Assets) ซึ่งสะท^อนถึงกรอบการลงทนุ (investment 

mandate) วัตถุประสงคu หรือกลยุทธu ของกองทุน (Pooled Fund) ให^ชัดเจน 

c. ระบุสdวนที่เปMนข^อมูลรวมของทรัพยuสินของกองทุน (Pooled Fund) และทรัพยuสินที่ให^คำแนะนำเทdานั้น (Advisory-Only 

Assets) ซึ่งสะท^อนถึงกรอบการลงทุน (investment mandate) วัตถุประสงคu หรือกลยุทธu ของกองทุน (Pooled Fund) 

ให^ชัดเจน  

7.A.11  ในกรณีที่บริษัท (Firm) เลือกที่จะนำเสนอทรัพยuสินที่ให^คำแนะนำเทdานั้นแบบครอบคลุมทั้งบริษัท (Firm-Wide Advisory-

Only Assets) หรือข^อมูลรวมของทรัพยuสินรวมของบริษัท (Total Firm Assets) และทรัพยuสินทีใ่ห^คำแนะนำเทdานั้นแบบ

ครอบคลุมทั้งบริษัท (Firm-Wide Advisory-Only Assets) บริษัท (Firm) จะต^อง (Must) ดำเนินการดังนี ้

a. นำเสนอทรัพยuสินที่ให^คำแนะนำเทdานั้นแบบครอบคลุมทั้งบริษัท (Firm-Wide Advisory-Only Assets) สำหรับรอบ

ระยะเวลาเดียวกันกับที่มีการนำเสนอขอ̂มูลรวมของทรัพยuสินรวมของบริษัท (Total Firm Assets) และทรัพยuสินที่ให^

คำแนะนำเทdานั้นแบบครอบคลุมทั้งบริษัท (Firm-Wide Advisory-Only Assets)  

b. ระบุสdวนที่เปMนทรัพยuสินที่ให^คำแนะนำเทdานั้นแบบครอบคลุมทั้งบริษัท (Firm-Wide Advisory-Only Assets) ให^ชัดเจน 

c. ระบุสdวนที่เปMนข^อมูลรวมของทรัพยuสินรวมของบริษัท (Total Firm Assets) และทรัพยuสินที่ให^คำแนะนำเทdานั้นแบบ

ครอบคลุมทั้งบริษัท (Firm-Wide Advisory-Only Assets) ให^ชัดเจน 

7.A.12  ข^อมูลทั้งหมดที่กำหนด (Required) และแนะนำ (Recommended) ให^ใสdไว^ในรายงานตามมาตรฐาน GIPS เกี่ยวกับข^อมูล

กองทุน (GIPS Pooled Report) ต^อง (Must) นำเสนอโดยใช^สกุลเงินเดียวกัน  

7.A.13   ข^อมูลเสริม (Supplemental Information) ใด ๆ ที่ใสdไว^ในรายงานตามมาตรฐาน GIPS เกี่ยวกับข^อมูลกองทุน (GIPS 

Pooled Report) 

a. ต^อง (Must) เกี่ยวข^องโดยตรงกับกองทุน (Pooled Fund)  

b. ต^องไมd (Must not) ตรงข^าม หรือขัดแย^งกับข^อมูลที่ถูกกำหนด (Required) หรือแนะนำ (Recommended) ในรายงาน

ตามมาตรฐาน GIPS เกี่ยวกับข^อมูลกองทุน (GIPS Pooled Report) 

c. ต^อง (Must) ระบุให^ชัดเจนวdา เปMนข^อมูลเสริม (Supplemental Information) 

 

7.B. การนำเสนอและการรายงาน – คำแนะนำ (Recommendations) 
7.B.1  บริษัท (Firm) ควร (Should) นำเสนอผลตอบแทนขั้นต^นของกองทุนตั้งแตdเริ่มจัดตั้งแบบถdวงน้ำหนักตามมูลคdา (Since-

Inception Money-Weighted Pooled Fund Gross Returns) และผลตอบแทนสุทธิของกองทุนตั้งแตdเริ่มจัดตั้งแบบถdวง

น้ำหนักตามมูลคdา (Since-Inception Money-Weighted Pooled Fund Gross Returns) โดยแสดงเปMนอัตราตdอป� 

(annualized) ณ สิ้นรอบระยะเวลาของแตdละป� 

7.B.2  ในกรณีที่กองทุน (Pooled Fund) มีเงินลงทุนที่ผูกพันตามข^อตกลง (Committed Capital) บริษัท (Firm) ควร (Should) 

นำเสนอข^อมูลดังตdอไปนี้ ณ สิ้นรอบระยะเวลาของแตdละป� 

a. เงินทุนที่ชำระเข^ามาแล^วตั้งแตdเริ่มกdอตั้งกองทุน (Pooled Fund Since-Inception Paid-In Capital) 

b. การจdายสdวนแบdงตั้งแตdเริ่มกdอตั้งกองทุน (Pooled Fund Since-Inception Distributions) 

c. เงินลงทุนที่ผูกพันตามข^อตกลงสะสม (cumulative Committed Capital) ของกองทุน (Pooled Fund)  

d. มูลคdารวม (Total Value) หารด^วยเงินทุนที่ชำระเข^ามาแล^วตั้งแตdเริ่มจัดตั้ง (Since-Inception Paid-In Capital) (จำนวน

เทdาของมูลคdาเงินลงทุน (Investment Multiple หรือ TVPI)) 
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e. การจdายสdวนแบdงตั้งแตdเริ่มจัดตั้ง (Since-Inception Distributions) หารด^วยเงินทุนที่ชำระเข^ามาแล^วตั้งแตdเริ่มจัดตั้ง 

(Since-Inception Paid-In Capital) (จำนวนเทdาของสdวนแบdงที่รับรู^ไปแล^ว (Realization Multiple หรือ DPI)) 

f. เงินทุนที่ชำระเข^ามาแล^วตั้งแตdเริ่มจัดตั้ง (Since-Inception Paid-In Capital) หารด^วยเงินลงทุนที่ผูกพันตามข^อตกลง

สะสม (cumulative Committed Capital) (PIC Multiple) 

g. มูลคdาคงเหลือ (Residual Value) หารด^วยเงินทุนที่ชำระเข^ามาแล^วตั้งแตdเริ่มจัดตั้ง (Since-Inception Paid-In Capital) 

(จำนวนเทdาของสdวนแบdงกำไรที่ยังไมdรับรู^ (Unrealized Multiple หรือ RVPI)) 

7.B.3  บริษัท (Firm) ควร (Should) นำเสนอข^อมูลสัดสdวนของทรัพยuสินของบริษัท (Proprietary Assets) โดยแสดงเปMนอัตราสdวนร^อย

ละของทรัพยuสินของกองทุน (Pooled Fund) ณ สิ้นรอบระยะเวลาของป�ลdาสุด 

7.B.4  บริษัท (Firm) ควร (Should) นำเสนอการวัดคdาความเสี่ยงแบบ Ex Post ที่เหมาะสมกับกองทุน (Pooled Fund) และตัวชี้วัด 

(Benchmark) โดยการนำเสนอการวัดคdาความเสี่ยงแบบ Ex Post สำหรับกองทุน (Pooled Fund) และ ตัวชี้วัด (Benchmark) 

ควร (Should) เปMนแบบเดียวกัน 

7.B.5  ในกรณีทีบ่ริษัท (Firm) ใช^มูลคdาประมาณการเบื้องต^นเปMนมูลคdายุติธรรม (Fair Value) บริษัท (Firm) ควร (Should) นำเสนอ

สัดสdวนของมูลคdาประมาณการเบื้องต^น โดยแสดงเปMนอัตราสdวนร^อยละของทรัพยuสินของกองทุน (Pooled Fund) ณ สิ้นรอบ

ระยะเวลาของป�ลdาสุด 

7.B.6  สำหรับกองทุนหนdวยลงทุน (Pooled Funds of Funds) บริษัท (Firm) ควร (Should) นำเสนอสัดสdวนของการลงทุนทางตรง 

(Direct Investment) (ที่ไมdใชdเปMนการลงทุนผdานกองทุน (investment vehicles)) (ถ^ามี) โดยแสดงเปMนอัตราสdวนร^อยละ

ทรัพยuสินของกองทุน (Pooled Fund) ณ สิ้นรอบระยะเวลาของป�ลdาสุด 

7.B.7  ในกรณีที่บริษัท (Firm) มีเงินลงทุนที่ผูกพันตามข^อตกลง (Committed Capital) บริษัท (Firm) ควร (Should) นำเสนอเงิน

ลงทุนที่ผูกพันตามข^อตกลงที่ยังไมdเรียกเกบ็แบบครอบคลุมทั้งบริษัท (Firm-Wide Committed Capital) ณ สิ้นรอบระยะเวลา

ของป�ลdาสุด 

7.B.8  บริษัท (Firm) ควร (Should) นำเสนอมูลคdายุติธรรมรวมทั้งหมด (total Fair Value) ของสdวนที่มีการรdวมลงทุนของกองทุน 

(Pooled Fund) ของบริษัท (Firm) ณ สิ้นรอบระยะเวลาของป�ลdาสุด 

 

7.C. การเป�ดเผยข4อมูล—ข4อกำหนด (Requirements) 
7.C.1  เมื่อบริษัท (Firm) ได^ปฏิบัติตามข^อกำหนด (Requirements) ทั้งหมดที่เกี่ยวข^องตามมาตรฐาน GIPS แล^ว บริษัท (Firm) จะต^อง 

(Must) เป£ดเผยการปฏิบัติตามมาตรฐาน GIPS โดยใช^ข^อความใดข^อความหนึ่งดังตdอไปนี ้ทั้งนี้ ต^อง (Must) ใช^ข^อความที่กลdาวถึง

การปฏิบัติตามมาตรฐานของกองทุน (Pooled Fund) ในรายงานตามมาตรฐาน GIPS เกี่ยวกับข^อมูลกองทุน (GIPS Pooled 

Fund Report) เทdานั้น 

a. สำหรับกรณีบริษัท (Firm) ที่ผdานการตรวจสอบเพื่อยืนยันความถูกต^องแล^ว 

“[ใสdชื่อบริษัท (Firm)] ได^ปฏิบัติตามมาตรฐานสากลในการวัดผลการดำเนินงานของการลงทุน (GIPS®) รวมถึงได^จัดทำ 

และนำเสนอรายงานฉบับนี้โดยปฏิบัติตามมาตรฐาน GIPS ทั้งนี้ [ใสdชื่อบริษัท (Firm)] ได^ผdานการตรวจสอบเพื่อยืนยันความ

ถูกต^องโดยผู^ตรวจสอบอิสระ สำหรับรอบระยะเวลา [ใสdวันที]่ โดยรายงานการตรวจสอบเพื่อยืนยันความถูกต^องดังกลdาว 

สามารถแสดงให^ดูได^เมื่อร^องขอ” 
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“บริษัทที่อ^างถึงการปฏิบัติตามมาตรฐาน GIPS ต^องจัดทำนโยบายและขั้นตอนการดำเนินงานสำหรับการปฏิบัติตาม

ข^อกำหนด (Requirements) ทั้งหมดที่เกี่ยวข^องของมาตรฐาน GIPS ทั้งนี้ การตรวจสอบเพื่อยืนยันความถูกต^องจะทำให^

มั่นใจได^วdา นโยบายและขั้นตอนการดำเนินงานของบริษัทในเรื่องที่เกี่ยวข^องกับการจัดการกลุdมประเภทการลงทุน และ

กองทุน ตลอดจนการคำนวณ การนำเสนอข^อมูล และการแจกจdายข^อมูลผลการดำเนินงาน ได^ถูกกำหนดให^เปMนไปตาม

มาตรฐาน GIPS รวมถึงได^ถูกนำไปปฏิบัติอยdางครอบคลุมทั้งบริษัทแล^วหรือไมd ทั้งนี้ การตรวจสอบเพื่อยืนยันความถูกต^อง

ดังกลdาวไมdได^เปMนการรับประกันความถูกต^องของรายงานผลการดำเนินงานใด ๆ เปMนการเฉพาะ” 

b. สำหรับกรณีกองทุน (Pooled Fund) ของบริษัท (Firm) ที่ผdานการตรวจสอบเพื่อยืนยันความถูกต^อง รวมถึงผdานการ

ตรวจสอบผลการดำเนินงาน (Performance Examination) ด^วย 

“[ใสdชื่อบริษัท (Firm)] ได^ปฏิบัติตามมาตรฐานสากลในการวัดผลการดำเนินงานของการลงทุน (GIPS®) รวมถึงได^จัดทำ 

และนำเสนอรายงานฉบับนี้โดยปฏิบัติตามมาตรฐาน GIPS ทั้งนี้ [ใสdชื่อบริษัท (Firm)] ได^ผdานการตรวจสอบเพื่อยืนยันความ

ถูกต^องโดยผู^ตรวจสอบอิสระสำหรับรอบระยะเวลา [ใสdวันที่]”  

“บริษัทที่ปฏิบัติตามมาตรฐาน GIPS ต^องจัดทำนโยบาย และขั้นตอนการดำเนินงานสำหรับการปฏิบัติตามข^อกำหนด

ทั้งหมดที่เกี่ยวข^องของมาตรฐาน GIPS ทั้งนี้ การตรวจสอบเพื่อยืนยันความถูกต^องจะทำให^มั่นใจได^วdา นโยบายและขั้นตอน

การดำเนินงานของบริษัทในเรื่องที่เกี่ยวข^องกับการจัดการกลุdมประเภทการลงทุน และกองทุน ตลอดจนการคำนวณ การ

นำเสนอข^อมูล และการแจกจdายข^อมูลผลการดำเนินงาน ได^ถูกกำหนดให^เปMนไปตามมาตรฐาน GIPS รวมถึงได^ถูกนำไป

ปฏิบัติอยdางครอบคลุมทั้งบริษัทแล^วหรือไมd นอกจากนี้ [ใสdชื่อของกองทุน (Pooled Fund)] ได^ผdานการตรวจสอบผลการ

ดำเนินงานสำหรับรอบระยะเวลา [ใสdวันที]่ แล^ว โดยรายงานการตรวจสอบเพื่อยืนยันความถูกต^อง และรายงานการ

ตรวจสอบผลการดำเนินงานดังกลdาว สามารถแสดงให^ดูได^เมื่อร^องขอ” 

ทั้งนี้ ข^อความที่อ^างถึงการปฏิบัติตามมาตรฐาน GIPS ของบริษัท (Firm) ที่ผdานการตรวจสอบเพื่อยืนยันความถูกต^องแล^ว 

หรือของกองทนุ (Pooled Fund) ของบริษัท (Firm) ที่ผdานการตรวจสอบเพื่อยืนยันความถูกต^องแล^ว ซึ่งได^ผdานการ

ตรวจสอบผลการดำเนินงาน (Performance Examination) ด^วยแล^ว นั้น จะถือวdาสมบูรณuได^ก็ตdอเมื่อมีการระบุข^อความ

ทั้งสองยdอหน^าข^างต^นไว^โดยเรียงตามลำดับแล^ว 

c. สำหรับกรณีบริษัท (Firm) ที่ไมdได^ผdานการตรวจสอบเพื่อยืนยันความถูกต^อง 

“[ใสdชื่อบริษัท (Firm)] ได^ปฏิบัติตามมาตรฐานสากลในการวัดผลการดำเนินงานของการลงทุน (GIPS®) รวมถึงได^จัดทำ 

และนำเสนอรายงานฉบับนี้โดยปฏิบัติตามมาตรฐาน GIPS ทั้งนี้ [ใสdชื่อบริษัท (Firm)] ยังไมdได^ผdานการตรวจสอบเพื่อยืนยัน

ความถูกต^องโดยผู^ตรวจสอบอิสระ” 

ทั้งนี้ บริษัท (Firm) ต^องไมd (Must Not) ตัดเนื้อหาสdวนหนึ่งสdวนใดออกจากข^อความที่อ^างถึงการปฏิบัติตามมาตรฐาน GIPS 

โดยการดัดแปลงข^อความที่อ^างถึงการปฏิบัติตามมาตรฐาน GIPS จะต^อง (Must) กระทำในลักษณะที่เปMนการเพิ่มเติม

ข^อความเทdานั้น  

7.C.2  บริษัท (Firm) ต^อง (Must) เป£ดเผยข^อความตdอไปนี ้“GIPS® เปMนเครื่องหมายการค^าจดทะเบียนของ CFA Institute โดย CFA 

Institute ไมdได^รับรอง (endorse) หรือสนับสนุน (promote) องคuกรแหdงนี้ และไมdได^รับประกันความถกูต^อง หรือคุณภาพของ

เนื้อหาที่ระบุอยูdในเอกสารนี”้ 

7.C.3  บริษัท (Firm) ต^อง (Must) เป£ดเผยคำจำกัดความของคำวdาบริษัท (Firm) ซึ่งใช^ในการกำหนดทรัพยuสินรวมของบริษัท (Total 

Firm Assets) และการปฏิบัติตามแบบครอบคลุมทั้งบริษัท (Firm-wide) 

7.C.4  บริษัท (Firm) ต^อง (Must) เป£ดเผยคำอธิบายกองทุน (Pooled Fund Description) 
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7.C.5  บริษัท (Firm) ต^อง (Must) เป£ดเผยคำอธิบายตัวชี้วัด (Benchmark Description) ซึ่งจะต^อง (Must) ครอบคลุมถึงลักษณะที่

สำคัญของตัวชี้วัด (Benchmark) หรือชื่อของตัวชี้วัด (Benchmark) ในกรณีที่เปMนดัชนีที่เปMนที่รู^จักแพรdหลายอยูdแล^ว หรือการ

อ^างอิงอื่น ๆ  

7.C.6  ในการนำเสนอผลตอบแทนขั้นต^นของกองทุน (Pooled Fund Gross Returns) บริษัท (Firm) จะต^อง (Must) เป£ดเผยหากมี

การหักคdาธรรมเนียมอื่นใดนอกเหนือจากต^นทุนการทำธุรกรรม (Transaction Costs) 

7.C.7  ในการนำเสนอผลตอบแทนสุทธิของกองทุน (Pooled Fund Net Returns) บริษัท (Firm) จะต^อง (Must) เป£ดเผยข^อมูลดังนี ้

a. ผลตอบแทนสุทธิของกองทุน (Pooled Fund Net Returns) คำนวณโดยใช^คdาธรรมเนียมรวมของกองทุน (Total Pooled 

Fund Fees) ตามแบบจำลอง หรือตามที่เกิดขึ้นจริง  

b. ผลตอบแทนสุทธิของกองทุน (Pooled Fund Net Returns) คำนวณสุทธิหลังหักคdาธรรมเนียมที่อ^างอิงกับผลการ

ดำเนินงาน (Performance-Based Fees) หรือสdวนแบdงกำไร (Carried Interest) 

c. ในกรณีที่มีการใช^คdาธรรมเนียมการจัดการลงทุนตามแบบจำลอง (model Investment Management Fees) หรือ

คdาธรรมเนียมรวมของกองทุนตามแบบจำลอง (model Total Pooled Fund Fees) และไมdมีการนำเสนอผลตอบแทน

ขั้นต^นของกองทุน (Pooled Fund Gross Returns) ต^องเป£ดเผยวdามีการใช^คdาธรรมเนียมการจัดการลงทุนตามแบบจำลอง 

(model Investment Management Fees) หรอืคdาธรรมเนียมรวมของกองทุนตามแบบจำลอง (model Total Pooled 

Fund Fees) ในการคำนวณผลตอบแทนสุทธิของกองทุน (Pooled Fund Net Returns)54  

d. ในกรณีที่มีการใช^คdาธรรมเนียมการจัดการลงทุนตามแบบจำลอง (model Investment Management Fees) หรือ

คdาธรรมเนียมรวมของกองทุนตามแบบจำลอง (model Total Pooled Fund Fees) ) ต^องเป£ดเผยวิธีการที่ใช^ในการ

คำนวณผลตอบแทนสุทธิของกองทุน (Pooled Fund Net Returns)  

e. ในกรณีที่โครงสร^างของกองทุน (Pooled Fund) มีลักษณะเปMนห^างหุ^นสdวน (partnership) ต^องเป£ดเผยวdาทรัพยuสินที่ใช^ใน

การคำนวณผลตอบแทนสุทธิของกองทุน (Pooled Fund Net Returns) คือทรัพยuสินสdวนใด 

f. ในกรณีที่กองทุน (Pooled Fund) มีการแบdงชนิดหนdวยลงทุน (multiple share class) และมีการใช^หนdวยลงทุนชนิดใด

ชนิดหนึ่งในการคำนวณผลตอบแทนสุทธิของกองทุน (Pooled Fund Net Returns) ต^องเป£ดเผยชนิดของหนdวยลงทุนที่

นำมาใช^ในการคำนวณผลตอบแทนสุทธิของกองทุน (Pooled Fund Net Returns) ดังกลdาว 

7.C.8  บริษัท (Firm) ต^อง (Must) เป£ดเผยวdา มีคdาธรรมเนียมและคdาใช^จdายอื่นใดนอกเหนือจากคdาธรรมเนียมการจัดการลงทุน 

(Investment Management Fees) (เชdน ต^นทุนคdาวิจัย) ที่บริษัท (Firm) เก็บแยกจากลูกค^า ในกรณีที่คdาธรรมเนียมและ

คdาใช^จdายดังกลdาวมีนัยสำคัญ 

7.C.9 บริษัท (Firm) ต^อง (Must) เป£ดเผย หรือระบุสกุลเงินที่ใช^ในการรายงาน 

7.C.10  บริษัท (Firm) ต^อง (Must) เป£ดเผยข^อมูลเกี่ยวกับคdาธรรมเนียม (Fee Schedule) ที่เปMนป�จจุบัน ซึ่งจะเก็บจาก นักลงทุน

เป�าหมาย (Prospective Investors) 

7.C.11  ในกรณีทีข่^อมูลเกี่ยวกับคdาธรรมเนียม (Fee Schedule) มีการรวมคdาธรรมเนียมที่อ^างอิงกับผลการดำเนินงาน (Performance-

Based Fees) หรือสdวนแบdงกำไร (Carried Interest) บริษัท (Firm) จะต^อง (Must) เป£ดเผยคำอธิบายคdาธรรมเนียมที่อ^างอิง

กับผลการดำเนินงาน (Performance-Based Fees Description) หรือคำอธิบายสdวนแบdงกำไร (Carried Interest 

Description) ด^วย 

 
 

54 กำหนด (Required) ให^ใช^กับรอบระยะเวลาที่สิ้นสุดในหรือหลังวันที ่31 ธันวาคม 2020 
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7.C.12  บริษัท (Firm) ต^อง (Must) เป£ดเผยวันที่เริ่มจัดตั้งกองทุน (Pooled Fund Inception Date) และความหมายของวันที่เริ่ม

จัดตั้งกองทุน (Pooled Fund Inception Date) ดังกลdาว  

7.C.13  บริษัท (Firm) ต^อง (Must) เป£ดเผยวdา สามารถแสดงรายการตdอไปนี้ (ถ^ามี) ได^เมื่อมีการร^องขอ 

a. รายการคำอธิบายกลุdมประเภทการลงทุน (Composite Descriptions) 

b. รายการคำอธิบายกองทุน (Pooled Fund Descriptions) สำหรับกองทุนที่เสนอขายในวงจำกัด (Limited Distribution 

Pooled Funds) 

c.  รายการกองทุนที่เสนอขายในวงกว^าง (Broad Distribution Pooled Funds) 

7.C.14  บริษัท (Firm) ต^อง (Must) เป£ดเผยวdา สามารถแสดงนโยบายในการประเมินมูลคdาการลงทุน การคำนวณผลการดำเนินงาน 

และการจัดทำรายงานตามมาตรฐาน GIPS ได^เมื่อมีการร^องขอ 

7.C.15  บริษัท (Firm) ต^อง (Must) เป£ดเผยวdา ที่ผdานมามีการขยายฐานเงินลงทุน (leverage) การใช^ตราสารอนุพันธu และการมีสถานะ

ขาย (short position) หรือไมd ในกรณีที่รายการดังกลdาวมีนัยสำคัญ 

7.C.16  บริษัท (Firm) ต^อง (Must) เป£ดเผยเหตุการณuที่มีนัยสำคัญทุกเหตุการณuที่จะชdวยให^ลูกค^าเป�าหมาย (Prospective Client) 

เข^าใจรายงานตามมาตรฐาน GIPS เกี่ยวกับข^อมูลกองทุน (GIPS Pooled Fund Report) โดยจะต^อง (Must) เป£ดเผยข^อมูล

ดังกลdาวเปMนเวลาอยdางน^อยหนึ่งป� และเป£ดเผยตdอเนื่องไปตราบเทdาที่ข^อมูลดังกลdาวยังมีความเกี่ยวข^องกับการทำความเข^าใจผล

การดำเนินงานในอดีต  

7.C.17  สำหรับผลการดำเนินงานใด ๆ ที่ถูกนำเสนอสำหรับรอบระยะเวลากdอนวันที่ขั้นต่ำที่ต^องปฏิบัติตามมาตรฐาน GIPS (Minimum 

Effective Compliance Date) ซึ่งไมdได^ปฏิบัติตามมาตรฐาน GIPS บริษัท (Firm) จะต^อง (Must) เป£ดเผยชdวงเวลาที่ไมdได^

ปฏิบัติตามมาตรฐาน GIPS ข^างต^น 

7.C.18  ในกรณีที่บริษัท (Firm) มีการเปลี่ยนแปลงคำจำกัดความของคำวdาบริษัท (Firm) บริษัท (Firm) จะต^อง (Must) เป£ดเผยวันที่ 

และคำอธิบายการเปลี่ยนแปลงคำจำกัดความดังกลdาว 

7.C.19  ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงกรอบการลงทุน (investment mandate) วัตถุประสงคu หรือกลยุทธu ของกองทุน (Pooled 

Fund) บริษัท (Firm) จะต^อง (Must) เป£ดเผยวนัที่ และคำอธิบายการเปลี่ยนแปลงดังกลdาว 

7.C.20  บริษัท (Firm) ต^อง (Must) เป£ดเผยการเปลี่ยนแปลงชื่อของกองทุน (Pooled Fund) โดยจะต^อง (Must) เป£ดเผยข^อมูล

ดังกลdาวเปMนเวลาอยdางน^อยหนึ่งป� และเป£ดเผยตdอเนื่องไปตราบเทdาที่ข^อมูลดังกลdาวยังมีความเกี่ยวข^องกับการทำความเข^าใจผล

การดำเนินงานในอดีต 

7.C.21  บริษัท (Firm) ต^อง (Must) เป£ดเผยวdา ผลตอบแทนของกองทุน (Pooled Fund) เปMนผลตอบแทนกdอนหักภาษีหัก ณ ที่จdาย 

หรือเปMนผลตอบแทนหลังหักภาษีหัก ณ ที่จdาย ในกรณีที่รายการดังกลdาวมีนัยสำคัญ 

7.C.22  บริษัท (Firm) ต^อง (Must) เป£ดเผยวdา ผลตอบแทนตัวชี้วัด (Benchmark) เปMนผลตอบแทนกdอนหักภาษีหัก ณ ที่จdาย หรือเปMน

ผลตอบแทนหลังหักภาษีหัก ณ ที่จdาย ในกรณีที่มีข^อมูลดังกลdาว 

7.C.23  ในกรณีทีร่ายงานตามมาตรฐาน GIPS เกี่ยวกับข^อมูลกองทุน (GIPS Pooled Fund Report) เปMนไปตามกฎหมาย และ/หรือ

กฎระเบียบ แตdมีความขัดแย^งกับข^อกำหนด (Requirement) ของมาตรฐาน GIPS บริษัท (Firm) จะต^อง (Must) เป£ดเผยข^อมูล

ดังกลdาว รวมทั้งเป£ดเผยวdา กฎหมาย และ/หรือกฎระเบียบในเรื่องใดที่มีความขัดแย^งกับข^อกำหนด (Requirement) ของ

มาตรฐาน GIPS  
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7.C.24  บริษัท (Firm) ต^อง (Must) เป£ดเผยข^อมูลการใช^ผู^จัดการลงทุนยdอย (Sub-Advisor) และชdวงเวลาที่มีการใช^ผู^จัดการลงทุนยdอย 

(Sub-Advisor)55 

7.C.25  บริษัท (Firm) ต^อง (Must) เป£ดเผยข^อมูลในกรณีที่ลำดับขั้นการประเมินมูลคdากลุdมของกองทุน (Pooled Fund’s valuation 

hierarchy) มคีวามแตกตdางอยdางมีนัยสำคัญจากลำดับขั้นของการประเมินมูลคdาที่แนะนำ (Recommended valuation 

hierarchy) (โปรดดูข^อ 2.B.6 สำหรับลำดับขั้นของการประเมินมูลคdาที่แนะนำ (Recommended valuation hierarchy))56 

7.C.26  ในกรณีที่บริษัท (Firm) เห็นวdาไมdมีตัวชี้วัด (Benchmark) ใดที่มีความเหมาะสมกับกองทุน (Pooled Fund) บริษัท (Firm) 

ต^องเป£ดเผยเหตุผลที่ไมdมีการนำเสนอตัวชี้วัด (Benchmark) ดังกลdาว 

7.C.27 ในกรณีที่บริษัท (Firm) เปลี่ยนแปลงตัวชี้วัด (Benchmark) บริษัท (Firm) จะต^อง (Must) เป£ดเผยข^อมูลดังนี ้

a. กรณีการเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัด (Benchmark) โดยมีผลไปข^างหน^า: วันที่ และคำอธิบายเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัด 

(Benchmark) โดยจะต^อง (Must) เป£ดเผยเรื่องการเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดดังกลdาวตdอเนื่องไปตลอดระยะเวลาที่มีการแสดง

ผลตอบแทนของตัวชี้วัด (Benchmark) เดิมไว^ในรายงานตามมาตรฐาน GIPS เกี่ยวกับข^อมูลกองทุน (GIPS Pooled Fund Report) 

b. กรณีการเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัด (Benchmark) โดยมีผลย^อนหลัง: วันที่ และคำอธิบายเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัด 

(Benchmark) โดยจะต^อง (Must) เป£ดเผยเรื่องการเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดดังกลdาวไปเปMนเวลาอยdางน^อยหนึ่งป� และเป£ดเผย

ตdอเนื่องไปตราบเทdาที่ข^อมูลดังกลdาวยังมีความเกี่ยวข^องกับการทำความเข^าใจผลการดำเนินงานในอดีต 

7.C.28  ในกรณีที่มีการใช^ตัวชี้วัดที่สร^างขึ้นเปMนการเฉพาะ (custom Benchmark) หรือมีการใช^ตัวชี้วัดหลายตัวรวมกัน 

(combination of Benchmark) บริษัท (Firm) จะต^อง (Must) ดำเนินการดังนี ้

a. เป£ดเผยองคuประกอบของตัวชี้วัด (Benchmark) น้ำหนัก และขั้นตอนในการปรับน้ำหนัก (ถ^ามี) 

b. เป£ดเผยวิธีการคำนวณ  

c. ระบุตัวชี้วัด (Benchmark) ให^ชัดเจนวdาเปMนตัวชี้วัดที่สร^างขึ้นเปMนการเฉพาะ (custom Benchmark) 

7.C.29  บริษัท (Firm) ต^อง (Must) เป£ดเผยวิธีการคำนวณที่ใช^สำหรับตัวชี้วัด (Benchmark) นอกจากนี้ ในกรณีที่บริษัท (Firm) มีการ

ใช^ตัวชี้วัด (Benchmark) ที่เปMนข^อมูลเทียบเคียงจากตลาดที่เป£ดเผยตdอสาธารณะ (Public Market Equivalent) ของกองทุน 

(Pooled Fund) นั้น ๆ บริษัท (Firm) จะต^อง (Must) เป£ดเผยดัชนีที่ใช^ในการคำนวณข^อมูลเทียบเคียงจากตลาดที่เป£ดเผยตdอ

สาธารณะ (Public Market Equivalent) ดังกลdาวด^วย 

7.C.30  บริษัท (Firm) ต^อง (Must) เป£ดเผยข^อมูลในกรณีที่มีการนำเสนอผลการดำเนินงานของบริษัทในอดีต หรือบริษัทในเครือ และ

เปMนข^อมูลสำหรับรอบระยะเวลาใด 

7.C.31  บริษัท (Firm) ต^อง (Must) เป£ดเผยความถี่ของกระแสเงินสดภายนอก (External Cash Flows) ที่ใช^ในการคำนวณ

ผลตอบแทนถdวงน้ำหนักตามมูลคdา (Money-Weighted Return) ในกรณีที่ไมdได^ใช^ความถี่เปMนรายวัน 

7.C.32  ในกรณีที่มีการใช^วงเงินสินเชื่อเพื่อการระดมทุน (Subscription Line of Credit) และบริษัท (Firm) ถูกกำหนด (Required) 

ให^นำเสนอผลตอบแทนทั้งแบบที่รวมและไมdรวมวงเงินสินเชื่อเพื่อการระดมทุน (Subscription Line of Credit) บริษัท (Firm) 

จะต^อง (Must) เป£ดเผยข^อมูลดังนี ้ 

a. วัตถุประสงคuของการใช^วงเงินสินเชื่อเพื่อการระดมทุน (Subscription Line of Credit) 

b. ขนาดของวงเงินสินเชื่อเพื่อการระดมทุน (Subscription Line of Credit) ณ สิ้นรอบระยะเวลาของป�ลdาสุด 

 
 

55 กำหนด (Required) ให^ใช^กับรอบระยะเวลาที่เริ่มต^นในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2006 
56 กำหนด (Required) ให^ใช^กับรอบระยะเวลาที่เริ่มต^นในหรือหลังวันที ่1 มกราคม 2011 
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c. ยอดคงค^างของวงเงินสินเชื่อเพื่อการระดมทุน (Subscription Line of Credit) ณ สิ้นรอบระยะงวดป�ลdาสุด 

7.C.33  บริษัท (Firm) ต^อง (Must) เป£ดเผยข^อมูลในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในรายงานตามมาตรฐาน GIPS เกี่ยวกับข^อมูล

กองทุน (GIPS Pooled Fund Report) ซึ่งเกิดจากการแก^ไขข^อผิดพลาดที่มีนัยสำคัญ (Material Error) ทั้งนี้ หลังจากที่มีการ

แก^ไขรายงานตามมาตรฐาน GIPS เกี่ยวกับข^อมูลกองทุน (GIPS Pooled Fund Report) แล^ว จะต^อง (Must) เป£ดเผยข^อมลู

ดังกลdาวเปMนระยะเวลาอยdางน^อยหนึ่งป� และเป£ดเผยตdอเนื่องไปตราบเทdาที่ข^อมูลดังกลdาวยังมีความเกี่ยวข^องกับการทำความ

เข^าใจผลการดำเนินงานในอดีต โดยการเป£ดเผยข^อมูลดังกลdาวนี้ ไมdได^ถูกกำหนด (Required) ให^ต^องใสdไว^ในรายงานตาม

มาตรฐาน GIPS เกี่ยวกับข^อมูลกองทนุ (GIPS Pooled Fund Report) สำหรับนักลงทุนเป�าหมาย (Prospective Investor) ที่

ไมdได^รับรายงานตามมาตรฐาน GIPS เกี่ยวกับข^อมูลกองทุน (GIPS Pooled Fund Report) ฉบับที่มีข^อผิดพลาดที่มีนัยสำคัญ 

(Material Error) 

7.C.34  บริษัท (Firm) ต^อง (Must) เป£ดเผยข^อมูลในกรณีที่มีการใช^มูลคdาประมาณการเบื้องต^นในการกำหนดมูลคdายุติธรรม (Fair 

Value)  

7.C.35  ในกรณีที่บริษัท (Firm) เปลี่ยนแปลงประเภทของผลตอบแทนที่นำเสนอสำหรับกองทุน (Pooled Fund) (เชdน เปลี่ยนจาก

ผลตอบแทนถdวงน้ำหนักตามระยะเวลา (Time-Weighted Returns) เปMนผลตอบแทนถdวงน้ำหนักตามมูลคdา (Money-

Weighted Returns)) บริษัท (Firm) จะต^อง (Must) เป£ดเผยข^อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงประเภทของผลตอบแทนดังกลdาว 

และวันที่ที่ทำการเปลี่ยนแปลง โดยจะต^อง (Must) เป£ดเผยเปMนระยะเวลาอยdางน^อยหนึ่งป� และเป£ดเผยตdอเนื่องไปตราบเทdาที่

ข^อมูลดังกลdาวยังมีความเกี่ยวข^องกับการทำความเข^าใจผลการดำเนินงานในอดีต 

7.C.36  ในกรณีทีบ่ริษัท (Firm) นำเสนอการวัดคdาความเสี่ยงเพิ่มเติม (Additional Risk Measures) บริษัท (Firm) จะต^อง (Must) 

ดำเนินการดังนี ้

a. อธิบายเกี่ยวกับการวัดคdาความเสี่ยงเพิ่มเติม (Additional Risk Measure)  

b. เป£ดเผยชื่อของอัตราดอกเบี้ย risk-free rate ในกรณีที่มีการใช^อัตราดอกเบี้ย risk-free rate ในการคำนวณการ วัดคdาความ

เสี่ยงเพิ่มเติม (Additional Risk Measure) 

7.C.37  บริษัท (Firm) ต^อง (Must) เป£ดเผยข^อมูลวdาใช^ผลตอบแทนขั้นต^นของกองทุน (Pooled Fund Gross Returns) หรือ

ผลตอบแทนสุทธิของกองทุน (Pooled Fund Net Returns) ในการคำนวณการวัดคdาความเสี่ยงที่มีการนำเสนอ 

7.C.38  สำหรับการลงทุนในอสังหาริมทรัพยu (Real Estate) ที่ไมdได^อยูdในกองทุนเป£ดอสังหาริมทรัพยu (Real Estate Open-End Fund) 

บริษัท (Firm) จะต^อง (Must) เป£ดเผยข^อมูลดังนี้57 

a. มีการประเมินมูลคdาโดยบุคคลภายนอก (External Valuations) และเป£ดเผยความถี่ของการประเมินมูลคdา หรือ 

b. บริษัท (Firm) ใช^มูลคdาที่ประเมินจากงบการเงินที่ผdานการตรวจสอบโดยผู^สอบบัญช ี

7.C.39  ในกรณีทีร่ายงานตามมาตรฐาน GIPS เกี่ยวกับข^อมูลกองทุน (GIPS Pooled Fund Report) มีการรวมผลการดำเนินงานทาง

ทฤษฎี (Theoretical Performance) เข^ามาเปMนข^อมูลเสริม (Supplemental Information) บริษัท (Firm) จะต^อง (Must) 

ดำเนินการดังนี ้

a. เป£ดเผยวdา ผลการดำเนินงานดังกลdาวเปMนการคำนวณทางทฤษฎี โดยไมdได^อ^างอิงจากผลการดำเนินงานของทรัพยuสินที่

เกิดขึ้นจริง และผลการดำเนินงานทางทฤษฎี (Theoretical Performance) นั้น มาจากการใช^แบบจำลองที่คำนวณแบบ

ย^อนหลงั หรือแบบไปข^างหน^า 

 
 

57 กำหนด (Required) ให^ใช^กับรอบระยะเวลาที่สิ้นสุดในหรือหลงัวันที ่31 ธันวาคม 2020 
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b. เป£ดเผยคำอธิบายเบื้องต^นของวิธีการ และสมมติฐานที่ใช^ในการคำนวณผลการดำเนินงานทางทฤษฎี (Theoretical 

Performance) ซึ่งเพียงพอสำหรับนักลงทุนเป�าหมาย (Prospective Investor) ในการทำความเข^าใจผลการดำเนินงาน

ทางทฤษฎีได^ (Theoretical Performance) รวมถึงต^องระบุวdา ผลการดำเนินงานทางทฤษฎีดังกลdาว อ^างอิงจากผลการ

ดำเนินงานตามแบบจำลอง ผลการดำเนินงานจากการทดสอบย^อนหลัง (backtested performance) หรือ ผลการ

ดำเนินงานเชิงสมมติฐาน (hypothetical performance) 

c. เป£ดเผยวdาผลการดำเนินงานทางทฤษฎี (Theoretical Performance) ได^มีการหักคdาธรรมเนียมการจัดการลงทุน 

(Investment Management Fees) ต^นทุนการทำธุรกรรม (Transaction Costs) หรือคdาธรรมเนียมและคdาใช^จdายอื่น ๆ 

ตามที่เกิดขึ้นจริงหรือใช^คdาประมาณ หรือไมd ซึ่งต^องจdายหรือจะต^องจdายจากนักลงทุนของกองทุน (Pooled Fund) 

d. ระบุให^ชัดเจนวdาผลการดำเนินงานทางทฤษฎี (Theoretical Performance) ดังกลdาวเปMนข^อมูลเสริม (Supplemental 

Information) 

 

7.D. การเป�ดเผยข4อมูล - คำแนะนำ (Recommendations) 
7.D.1  บริษัท (Firm) ควร (Should) เป£ดเผยข^อมูลการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญของนโยบาย และ/หรือวิธีการประเมิน  

7.D.2 บริษัท (Firm) ควร (Should) เป£ดเผยข^อมูลการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญของนโยบาย และ/หรือวิธีการคำนวณ 

7.D.3  บริษัท (Firm) ควร (Should) เป£ดเผยความแตกตdางที่มีนัยสำคัญระหวdางกรอบการลงทุน (investment mandate) 

วัตถุประสงคu หรือกลยุทธu ของตัวชี้วัด (Benchmark) และของกองทุน (Pooled Fund) 

7.D.4 บริษัท (Firm) ควร (Should) เป£ดเผยสมมติฐานที่สำคัญที่ใช^ในการประเมินมูลคdาการลงทุน 

7.D.5  ในกรณีที่มีหลายบริษัทอยูdภายใต^บริษัทแมdเดียวกัน แตdละบริษัท (Firm) ที่อยูdภายใต^บริษัทแมdเดียวกันนั้น ควร (Should) 

เป£ดเผยรายชื่อของบริษัทอื่น ๆ ที่อยูdภายใต^บริษัทแมdเดียวกันด^วย  

7.D.6  ในกรณีที่บริษัท (Firm) มีการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติของอุตสาหกรรมในการประเมินมูลคdา เพิ่มเติมนอกเหนือจากข^อกำหนด 

(Requirements) ในการประเมินมูลคdาตามมาตรฐาน GIPS บริษัท (Firm) ควร (Should) เป£ดเผยข^อมูลวdามีการปฏิบัติตามแนว

ปฏิบัติใด  

7.D.7  ในกรณีที่มีการใช^ตัวชี้วัด (Benchmarks) ทีม่ีข^อจำกัด เชdน ตัวชี้วัดที่เปMนข^อมูลเปรียบเทียบกับคูdแขdงในกลุdม (peer group 

benchmarks) บริษัท (Firm) ควร (Should) เป£ดเผยข^อจำกัดดังกลdาวด^วย 

7.D.8  บริษัท (Firm) ควร (Should) เป£ดเผยวdา ต^นทุนของบทวิเคราะหu (research costs) สะท^อนอยูdในผลตอบแทน อยdางไร 
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8. แนวปฏิบัติในการใช: GIPS เพ่ือการโฆษณา (GIPS 

Advertising Guidelines) 
 

วัตถุประสงคHของแนวปฏิบัติในการใช4 GIPS เพื่อการโฆษณา (GIPS Advertising 

Guidelines) 
แนวปฏิบัติในการใช^ GIPS เพื่อการโฆษณา (GIPS Advertising Guidelines) เปMนทางเลือกให^บริษัท (Firm) สำหรับการโฆษณาในกรณีที่

บริษัท (Firm) มีการอ^างถึงการปฏิบัติตามมาตรฐาน GIPS อยdางไรก็ตาม แนวปฏิบัติในการใช^ GIPS เพื่อการโฆษณา (GIPS Advertising 

Guidelines) นี้ ไมdได^เปMนการทดแทนมาตรฐาน GIPS หรือไมdได^เปMนการยกเว^นให^บริษัท (Firm) ไมdต^องนำเสนอรายงานตามมาตรฐาน 

GIPS เกี่ยวกับกลุdมประเภทการลงทุน (GIPS Composite Reports) และรายงานตามมาตรฐาน GIPS เกี่ยวกับกองทุน (GIPS Pooled 

Fund Reports) ตามที่กำหนด (Required) โดยมาตรฐาน GIPS แตdอยdางใด ทั้งนี้ แนวปฏบิัติดังกลdาวใช^กับบริษัท (Firms) ที่ได^ปฏิบัติ

ตามข^อกำหนด (Requirements) ทั้งหมดที่เกี่ยวข^องตามมาตรฐาน GIPS แบบครอบคลุมทั้งบริษัท (Firm-wide) และได^จัดทำโฆษณา

ตามข^อกำหนด (Requirements) ของแนวปฏิบัติในการใช^ GIPS เพื่อการโฆษณา (GIPS Advertising Guidelines) (“การใช^ GIPS เพื่อ

การโฆษณา (GIPS Advertisement)”) โดยบริษัท (Firms) อาจจะเลือกแสดงรายงานตามมาตรฐาน GIPS เกี่ยวกับกลุdมประเภทการ

ลงทุน (GIPS Composite Report) หรือรายงานตามมาตรฐาน GIPS เกี่ยวกับข^อมูลกองทุน (GIPS Pooled Fund Report) ในโฆษณา

ด^วยก็ได ̂ 

 

คำจำกัดความ  
การโฆษณา (Advertisement) 

สำหรับแนวปฏิบัติในการใช^ GIPS เพื่อการโฆษณา (GIPS Advertising Guidelines) การโฆษณาครอบคลุมถึงเนื้อหาใด ๆ ที่มีการ

แจกจdายออกไป หรือถูกออกแบบมาเพื่อใช^กับหนังสือพิมพu นิตยสาร แผdนพับของบริษัท (Firm) สรปุข^อมูลของกองทุน (Pooled Fund 

fact sheets) เอกสารเสนอขายกองทุน (Pooled Fund offering documents) จดหมาย สื่อ เว็บไซตu หรือเนื้อหาอื่น ๆ ที่เปMนลาย

ลักษณuอักษร หรือเนื้อหาบนสื่ออิเล็กทรอนิกสuที่มีการแจกจdายให^กับบุคคลใดมากกวdาหนึ่งคน และไมdมีการติดตdอสื่อสารกันระหวdางบริษัท 

(Firm) กับผู^อdานโฆษณาดังกลdาว ทั้งนี้ การนำเสนอข^อมูลแบบตัวตdอตัว และการรายงานข^อมูลให^กับลูกค^ารายบุคคลไมdถือเปMนการ

โฆษณา 

การใชv GIPS เพื่อการโฆษณา (GIPS Advertisement) 

การใช^ GIPS เพื่อการโฆษณา (GIPS Advertisement) คือ การโฆษณาโดยบริษัท (Firm) ที่ปฏิบัติตามมาตรฐาน GIPS ซึ่งได^ปฏิบัติตาม

ข^อกำหนด (Requirements) ของแนวปฏิบัติในการใช^ GIPS เพื่อการโฆษณา (GIPS Advertisement) 
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ความสัมพันธHระหวxางแนวปฏิบัติในการใช4 GIPS เพื่อการโฆษณา (GIPS Advertising 

Guidelines) กับข4อกำหนดตามกฎเกณฑHของทางการ 
ในการจัดเตรียมการใช^ GIPS เพื่อการโฆษณา (GIPS Advertisements) บริษัท (Firms) จะต^อง (Must) ปฏิบัติตามกฎหมาย และ

กฎระเบียบของทางการที่เกี่ยวข^องกับการโฆษณาทั้งหมด โดยบริษัท (Firms) ควรขอคำปรึกษาทางด^านกฎหมายหรือกฎระเบียบของ

ทางการ เนื่องจากอาจมีการกำหนด (Required) ให^ต^องมีการเป£ดเผยข^อมูลเพิ่มเติม ทั้งนี้ ในกรณีที่กฎหมาย หรือกฎระเบียบของ

ทางการมีความขัดแย^งกับข^อกำหนด (Requirements) ของมาตรฐาน GIPS หรือแนวปฏิบัติในการใช^ GIPS เพื่อการโฆษณา (GIPS 

Advertising Guidelines) บริษัท (Firms) จะถกูกำหนด (Required) ให^ปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎระเบียบของทางการ 

 

ข4อมูลอื่น ๆ  
การใช^ GIPS เพื่อการโฆษณา (GIPS Advertisements) อาจระบุถึงข^อมูลอื่น ๆ นอกเหนือจากที่มีการกำหนด (Required) หรือแนะนำ 

(Recommended) ไว^ในแนวปฏิบัติในการใช^ GIPS เพื่อการโฆษณา (GIPS Advertising Guidelines) ก็ได^ แตdข^อมูลดังกลdาวต^องมีความ

เดdนชัดเทdาเทียมกัน หรือน^อยกวdาข^อมูลที่ถูกกำหนด (Required) หรือแนะนำ (Recommended) ไว^ในแนวปฏิบัติในการใช^ GIPS เพื่อ

การโฆษณา (GIPS Advertising Guidelines) รวมถึงข^อมูลดังกลdาวต^องไมdขัดแย^งกับข^อกำหนด (Requirements) หรือคำแนะนำ 

(Recommendations) ของมาตรฐาน GIPS หรือแนวปฏิบัติในการใช^ GIPS เพื่อการโฆษณา (GIPS Advertising Guidelines) ทั้งนี้ 

บริษัท (Firms) ต^อง (Must) ปฏิบัติตามหลักการนำเสนอข^อมูลอยdางเปMนธรรม และครบถ^วนในการโฆษณา และต^องไมd (Must Not) 

นำเสนอข^อมูลผลการดำเนินงาน หรือข^อมูลที่เกี่ยวข^องกับผลการดำเนินงาน (Performance-Related Information) อันเปMนเท็จ หรือ

กdอให^เกิดความเข^าใจผิด  

 

8.A. ข4อกำหนดพื้นฐานของแนวปฏิบัติในการใช4 GIPS เพื่อการโฆษณา (GIPS 

Advertising Guidelines) 
8.A.1  แนวปฏิบัติในการใช^ GIPS เพื่อการโฆษณา (GIPS Advertising Guidelines) ใช^กับบริษัท (Firm) ที่อ^างถึงการปฏิบัติตาม

มาตรฐาน GIPS แล^วเทdานั้น 

8.A.2  บริษัท (Firm) ที่เลอืกที่จะอ^างถึงการปฏิบัติตามมาตรฐาน GIPS ในการใช^ GIPS เพื่อการโฆษณา (GIPS Advertisements) 

จะต^อง (Must) ปฏิบัติตามข^อกำหนด (Requirements) ที่เกี่ยวข^องทั้งหมดในแนวปฏิบัติในการใช^ GIPS เพื่อการโฆษณา (GIPS 

Advertising Guidelines) 

8.A.3  บริษัท (Firm) ต^อง (Must) เก็บรักษาข^อมูลตdาง ๆ ที่จำเปMน เพื่อใช^สนับสนุนข^อมูลทั้งหมดที่อยูdในการใช^ GIPS เพื่อการโฆษณา 

(GIPS Advertisements) 

8.A.4  ผลตอบแทนสำหรับรอบระยะเวลาที่น^อยกวdาหนึ่งป� ซึ่งนำเสนออยูdในการใช^ GIPS เพื่อการโฆษณา (GIPS Advertisements) 

ต^องไมd (Must Not) แสดงเปMนอัตราตdอป�  

8.A.5  ในการนำเสนอผลตอบแทนถdวงน้ำหนักตามระยะเวลา (Time-Weighted Returns) ในการใช^ GIPS เพื่อการโฆษณา (GIPS 

Advertisement) บริษัท (Firm) จะต^องไมd (Must Not) เชื่อมตdอ (Link) ผลการดำเนินงานที่ไมdได^ปฏิบัติตามมาตรฐาน GIPS ใน

รอบการดำเนินงานที่เริ่มต^นในวันหรือหลังวันที่ขั้นต่ำที่ต^องปฏิบัติตามมาตรฐาน GIPS (Minimum Effective Compliance 

Date) เข^ากับผลการดำเนินงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐาน GIPS อยdางไรก็ตาม บริษัท (Firm) อาจเชื่อมตdอ (Link) ผลการดำเนินงาน
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ที่ไมdได^ปฏิบัติตามมาตรฐาน GIPS เข^ากับผลการดำเนินงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐาน GIPS ในการใช^ GIPS เพื่อการโฆษณา (GIPS 

Advertisement) ได^เฉพาะเมื่อมีการนำเสนอผลการดำเนินงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐาน GIPS สำหรับรอบการดำเนินงานที่เริ่มต^น

ในวันหรือหลังวันที่ขั้นต่ำที่ต^องปฏิบัติตามมาตรฐาน GIPS (Minimum Effective Compliance Date)  

8.A.6  ในการนำเสนอผลตอบแทนถdวงน้ำหนักตามมูลคdา (Money-Weighted Returns) ในการใช^ GIPS เพื่อการโฆษณา (GIPS 

Advertisement) บริษัท (Firm) จะต^องไมd (Must Not) นำเสนอผลการดำเนินงานที่ไมdได^ปฏิบัติตามมาตรฐาน GIPS ในรอบการ

ดำเนินงานที่สิ้นสุดในวัน หรือหลังวันที่ขั้นต่ำที่ต^องปฏิบัติตามมาตรฐาน GIPS (Minimum Effective Compliance Date) 

อยdางไรก็ตาม บริษัท (Firm) อาจนำเสนอผลการดำเนินงานที่ไมdได^ปฏิบัติตามมาตรฐาน GIPS ในการใช^ GIPS เพื่อการโฆษณา 

(GIPS Advertisement) ได^เฉพาะเมื่อมีการนำเสนอผลการดำเนินงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐาน GIPS สำหรับงวดที่สิ้นสุดในวัน 

หรือหลังวันที่ขั้นต่ำที่ต^องปฏิบัติตามมาตรฐาน GIPS (Minimum Effective Compliance Date)  

8.A.7  ผลตอบแทนของกลุdมประเภทการลงทุน (Composite) ที่ระบุไว^ในการใช^ GIPS เพื่อการโฆษณา (GIPS Advertisement) ต^อง 

(Must) มาจากผลตอบแทนที่ได^ระบุไว^ หรือจะระบุไว^ในรายงานตามมาตรฐาน GIPS เกี่ยวกับกลุdมประเภทการลงทุน (GIPS 

Composite Report) ที่เกี่ยวข^อง 

8.A.8  การเป£ดเผยข^อมูลของกลุdมประเภทการลงทุน (Composite) ในการใช^ GIPS เพื่อการโฆษณา (GIPS Advertisement) ต^อง 

(Must) สอดคล^องกับการเป£ดเผยข^อมูลในรายงานตามมาตรฐาน GIPS เกี่ยวกับกลุdมประเภทการลงทุน (GIPS Composite 

Report) ที่เกี่ยวข^อง ยกเว^นกรณีที่การเป£ดเผยข^อมูลในการใช^ GIPS เพื่อการโฆษณา (GIPS Advertisement) ดังกลdาว มีความ

เปMนป�จจุบันมากกวdา และยังไมdได^มีการเป£ดเผยในรายงานตามมาตรฐาน GIPS เกี่ยวกับกลุdมประเภทการลงทุน (GIPS 

Composite Report) ดังกลdาว 

8.A.9  ผลตอบแทนของกองทุนที่เสนอขายในวงจำกัด (Limited Distribution Pooled Fund) ที่ระบุไว^ในการใช^ GIPS เพือ่การโฆษณา 

(GIPS Advertisement) ต^อง (Must) มาจากผลตอบแทนที่ได^ระบุไว^ หรือจะระบุไว^ในรายงานตามมาตรฐาน GIPS เกี่ยวกับ

ข^อมูลกองทุน (GIPS Pooled Fund Report) ที่เกี่ยวข^อง 

8.A.10  การเป£ดเผยข^อมูลของกองทุนที่เสนอขายในวงจำกัด (Limited Distribution Pooled Fund) ในการใช^ GIPS เพื่อการโฆษณา 

(GIPS Advertisement) ต^อง (Must) สอดคล^องกับการเป£ดเผยข^อมูลในรายงานตามมาตรฐาน GIPS เกี่ยวกับข^อมูลกองทุน 

(GIPS Pooled Fund Report) ที่เกี่ยวข^อง ยกเว^นกรณีที่การเป£ดเผยข^อมูลในการใช^ GIPS เพื่อการโฆษณา (GIPS 

Advertisement) ดังกลdาว มีความเปMนป�จจุบันมากกวdา และยังไมdได^มีการเป£ดเผยในรายงานตามมาตรฐาน GIPS เกี่ยวกับ

ข^อมูลกองทุน (GIPS Pooled Fund Report) ดังกลdาว 

8.A.11 ผลตอบแทนของตัวชี้วัด (Benchmark) ที่ระบุไว^ในการใช^ GIPS เพื่อการโฆษณา (GIPS Advertisement) ต^อง (Must) เปMน

ผลตอบแทนรวม (Total Returns) 

8.A.12 บริษัท (Firm) ต^อง (Must) ระบุข^อมูลตdอไปนี้ให^ชัดเจน 

a. ชื่อของกลุdมประเภทการลงทุน (Composite) หรือกองทุน (Pooled Fund) ที่ใช^ในการจัดเตรียมการใช^ GIPS เพื่อการ

โฆษณา (GIPS Advertisement) 

b. ชื่อของตัวชีว้ัด (Benchmark) ที่ระบุอยูdในการใช^ GIPS เพื่อการโฆษณา (GIPS Advertisement) 

c. รอบระยะเวลาที่นำเสนอในการใช^ GIPS เพื่อการโฆษณา (GIPS Advertisement) 

8.A.13  ข^อมูลอื่น ๆ นอกเหนือจากที่มีการกำหนด (Required) หรือแนะนำ (Recommended) ไว^ในแนวปฏิบัติในการใช^ GIPS เพื่อ

การโฆษณา (GIPS Advertising Guidelines) (เชdน ผลตอบแทนสำหรับรอบระยะเวลาอื่นใดที่เพิ่มเติม ของกลุdมประเภทการ

ลงทุน (Composite) หรือกองทุน (Pooled Fund)) จะต^อง (Must) นำเสนอโดยมีความเดdนชัดเทdาเทียมกัน หรือน^อยกวdา

ข^อมูลที่ถูกกำหนด (Required) หรือแนะนำ (Recommended) ไว^ในแนวปฏิบัติในการใช^ GIPS เพื่อการโฆษณา (GIPS 
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Advertising Guidelines) รวมถึงข^อมูลดังกลdาวต^องไมd (Must Not) ขัดแย^งกับข^อกำหนด (Requirements) หรือคำแนะนำ 

(Recommendations) ของมาตรฐาน GIPS หรือแนวปฏิบัติในการใช^ GIPS เพื่อการโฆษณา (GIPS Advertising Guidelines) 

8.A.14  ข^อมูลทั้งหมดที่กำหนด (Required) และแนะนำ (Recommended) ในการใช^ GIPS เพื่อการโฆษณา (GIPS Advertisement) 

ต^อง (Must) นำเสนอโดยใช^สกุลเงินเดียวกัน  

 

8.B. การใช4 GIPS เพื่อการโฆษณา (GIPS Advertisements) ทีไ่มxมีการระบุผลการ

ดำเนินงาน 
8.B.1 บริษัท (Firm) ต^อง (Must) เป£ดเผยข^อความที่อ^างถึงการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติในการใช^ GIPS เพื่อการโฆษณา (GIPS 

Advertising Guidelines) 

 “[ใสdชื่อบริษัท (Firm] ได^ปฏิบัติตามมาตรฐานสากลในการวัดผลการดำเนินงานของการลงทุน (GIPS®)”  

8.B.2  บริษัท (Firm) ต^อง (Must) เป£ดเผยข^อความตdอไปนี ้“GIPS® เปMนเครื่องหมายการค^าจดทะเบียนของ CFA Institute โดย CFA 

Institute ไมdได^รับรอง (endorse) หรือสนับสนุน (promote) องคuกรแหdงนี้ และไมdได^รับประกันความถูกต^อง หรือคุณภาพของ

เนื้อหาที่ระบุอยูdในเอกสารนี”้ 

8.B.3  บริษัท (Firm) ต^อง (Must) เป£ดเผยวdา จะสามารถขอรับข^อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานตามมาตรฐาน GIPS ของกลยุทธuและ

ผลิตภัณฑuของบริษัท (Firm) ได^อยdางไร 

 

กลุxมประเภทการลงทุน (COMPOSITES) 

 

8.C. การใช4 GIPS เพื่อการโฆษณา (GIPS Advertisement) สำหรับกลุxมประเภทการ

ลงทุน (Composite) ที่มีการระบุข4อมูลผลการดำเนินงาน - ข4อกำหนด 

(Requirements) 
8.C.1  ในกรณีทีม่ีการนำเสนอผลตอบแทนถdวงน้ำหนักตามระยะเวลา (Time-Weighted Returns) ในรายงานตามมาตรฐาน GIPS 

เกี่ยวกับกลุdมประเภทการลงทุน (GIPS Composite Report) ที่เกี่ยวข^อง บริษัท (Firm) จะต^อง (Must) นำเสนอผลตอบแทน

รวมของกลุdมประเภทการลงทุน (Composite Total Returns) ตามข^อใดข^อหนึ่งดังตdอไปนี้  

a. ผลตอบแทนของกลุdมประเภทการลงทุน (Composite) สำหรับรอบระยะเวลาหนึ่งป� สามป� และห^าป� โดยแสดงเปMนอัตรา

ตdอป� (annualized) จนถึงรอบระยะเวลาลdาสุด และในกรณีที่กลุdมประเภทการลงทุน (Composite) กdอตั้งมาไมdเกินห^าป� 

บริษัท (Firm) จะต^อง (Must) นำเสนอผลตอบแทนตั้งแตdวันที่เริ่มกdอตั้งกลุdมประเภทการลงทุน (Composite Inception 

Date) โดยแสดงเปMนอัตราตdอป� (annualized) เพิ่มเติมด^วย 

b. ผลตอบแทนของกลุdมประเภทการลงทุน (Composite) สำหรับสิ้นรอบระยะเวลาลdาสุดจนถึงวันที่ป�จจุบัน (period-to-

date) เพิ่มเติมนอกเหนือจากผลตอบแทนของกลุdมประเภทการลงทุน (Composite) สำหรับรอบระยะเวลาหนึ่งป� สามป� 

และห^าป� ที่แสดงเปMนอัตราตdอป� (annualized) ในชdวงระยะเวลาเดียวกันกับที่นำเสนอในรายงานตามมาตรฐาน GIPS 

เกี่ยวกับกลุdมประเภทการลงทุน (GIPS Composite Report) ที่เกี่ยวข^อง ทั้งนี้ ในกรณีที่กลุdมประเภทการลงทุน 
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(Composite) กdอตั้งมาไมdเกินห^าป� บริษัท (Firm) จะต^อง (Must) นำเสนอผลตอบแทนตั้งแตdวันที่เริ่มกdอตั้งกลุdมประเภท

การลงทุน (Composite Inception Date) โดยแสดงเปMนอัตราตdอป� (annualized) เพิ่มเติมด^วย 

c. ผลตอบแทนของกลุdมประเภทการลงทุน (Composite) สำหรับสิ้นรอบระยะเวลาลdาสุดจนถึงวนัที่ป�จจุบัน (period-to-

date) เพิ่มเติมนอกเหนือจากผลตอบแทนของกลุdมประเภทการลงทุน (Composite) รายป� สำหรับรอบระยะเวลาห^าป� 

(หรือสำหรับแตdละรอบป�ตั้งแตdวันที่เริ่มกdอตั้งกลุdมประเภทการลงทุน (Composite Inception Date) ในกรณีที่กลุdม

ประเภทการลงทุน (Composite) ดังกลdาว กdอตั้งมายังไมdเกินห^าป�) ทั้งนี้ ผลตอบแทนรายป� จะต^อง (Must) คำนวณในชdวง

ระยะเวลาเดียวกันกับที่นำเสนอในรายงานตามมาตรฐาน GIPS เกี่ยวกับกลุdมประเภทการลงทุน (GIPS Composite 

Report) ที่เกี่ยวข^อง 

d. ผลตอบแทนของกลุdมประเภทการลงทุน (Composite) โดยแสดงเปMนอัตราตdอป� (annualized) สำหรับชdวงเวลาทั้งหมด ซึ่ง

ครอบคลุมทุกรอบระยะเวลาที่มีการนำเสนอในรายงานตามมาตรฐาน GIPS เกี่ยวกับกลุdมประเภทการลงทุน (GIPS 

Composite Report) ที่เกี่ยวข^อง จนถึงสิ้นรอบระยะเวลาดังนี ้ 

I. สิ้นรอบระยะเวลาลdาสุด หรือ  

ii. สิ้นรอบป�ลdาสุด 

8.C.2  ในกรณีที่มีการนำเสนอผลตอบแทนถdวงน้ำหนักตามมูลคdา (Money-Weighted Returns) ในรายงานตามมาตรฐาน GIPS 

เกี่ยวกับกลุdมประเภทการลงทุน (GIPS Composite Report) ที่เกี่ยวข^อง บริษัท (Firm) จะต^อง (Must) นำเสนอผลตอบแทน

ตั้งแตdเริ่มกdอตั้งกลุdมประเภทการลงทุนแบบถdวงน้ำหนักตามมูลคdา (Composite Since-Inception Money-Weighted 

Returns) โดยแสดงเปMนอัตราตdอป� (annualized) (สำหรับรอบระยะเวลาที่ยาวกวdาหนึ่งป�) หรือแบบไมdใชdอัตราตdอป� (non-

annualized) (สำหรับรอบระยะเวลาที่น^อยกวdาหนึ่งป�) จนถึงสิ้นรอบระยะเวลาใดระยะเวลาหนึ่งดังนี ้

a. สิ้นรอบระยะเวลาลdาสุด หรือ 

b. สิ้นรอบป�ลdาสุด 

8.C.3  บริษัท (Firm) ต^อง (Must) ระบุให^ชัดเจนวdา ผลตอบแทนของกลุdมประเภทการลงทุน (Composite) เปMนผลตอบแทนกdอนหัก

คdาธรรมเนียม (Gross-of-Fees) หรือเปMนผลตอบแทนหลังหักคdาธรรมเนียม (Net-of-Fees)  

8.C.4  ในกรณีทีร่ายงานตามมาตรฐาน GIPS เกี่ยวกับกลุdมประเภทการลงทุน (GIPS Composite Report) มีการระบุผลตอบแทนของ

ตัวชี้วัด (Benchmark) บริษัท (Firm) จะต^อง (Must) นำเสนอผลตอบแทนของตัวชี้วัด (Benchmark) เดียวกันกับที่นำเสนอใน

รายงานตามมาตรฐาน GIPS เกี่ยวกับกลุdมประเภทการลงทุน (GIPS Composite Report) ที่เกี่ยวข^อง ทั้งนี้ ผลตอบแทนของ

ตัวชี้วัด (Benchmark) จะต^อง (Must) เปMนผลตอบแทนประเภทเดียวกัน (ผลตอบแทนถdวงน้ำหนักตามระยะเวลา (Time-

Weighted Returns) หรือผลตอบแทนถdวงน้ำหนักตามมูลคdา (Money-Weighted Returns)) โดยแสดงอยูdในสกุลเงินเดียวกัน 

และในรอบระยะเวลาเดียวกันกับที่มีการนำเสนอผลตอบแทนของกลุdมประเภทการลงทุน (Composite)  

8.C.5 บริษัท (Firm) ต^อง (Must) เป£ดเผย หรือระบุสกุลเงินที่ใช^ในการรายงาน 

8.C.6  บริษัท (Firm) ต^อง (Must) เป£ดเผยข^อความที่อ^างถึงการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติในการใช^ GIPS เพื่อการโฆษณา  

 “[ใสdชื่อบริษัท (Firm] ได^ปฏิบัติตามมาตรฐานการสากลในการวัดผลการดำเนินงานของการลงทุน (GIPS®)” 

8.C.7  บริษัท (Firm) ต^อง (Must) เป£ดเผยข^อความตdอไปนี ้“GIPS® เปMนเครื่องหมายการค^าจดทะเบียนของ CFA Institute โดย CFA 

Institute ไมdได^รับรอง (endorse) หรือสนับสนุน (promote) องคuกรแหdงนี้ และไมdได^รับประกันความถูกต^อง หรือคุณภาพของ

เนื้อหาที่ระบุอยูdในเอกสารนี้” 

8.C.8 บริษัท (Firm) ต^อง (Must) เป£ดเผยวdา จะสามารถขอรับรายงานตามมาตรฐาน GIPS เกี่ยวกับกลุdมประเภทการลงทุน (GIPS 

Composite Report) ได^อยdางไร 
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8.C.9  บริษัท (Firm) ต^อง (Must) เป£ดเผยข^อมูลในกรณีที่การใช^ GIPS เพื่อการโฆษณา (GIPS Advertisement) เปMนการปฏิบัติตาม

กฎหมาย และ/หรือกฎระเบียบ ซึ่งมีความขัดแย^งกับข^อกำหนด (Requirement) หรือคำแนะนำ (Recommendations) ของ

มาตรฐาน GIPS หรือแนวปฏิบัติในการใช^ GIPS เพื่อการโฆษณา (GIPS Advertising Guidelines) รวมถึงเป£ดเผยวdา กฎหมาย 

หรือกฎระเบียบดังกลdาว มีความขัดแย^งกับมาตรฐาน GIPS หรือแนวปฏบิัติในการใช^ GIPS เพื่อการโฆษณา (GIPS Advertising 

Guidelines) อยdางไร 

 

8.D. การใช4 GIPS เพื่อการโฆษณา (GIPS Advertisement) สำหรับกลุxมประเภทการ

ลงทุน (Composite) ที่มีการระบุข4อมูลผลการดำเนินงาน - คำแนะนำ 

(Recommendations) 
8.D.1 บริษัท (Firm) ควร (Should) เป£ดเผยคำอธิบายกลุdมประเภทการลงทุน (Composite Description) 

8.D.2  บริษัท (Firm) ควร (Should) เป£ดเผยวdา ที่ผdานมามีการขยายฐานเงินลงทุน (leverage) การใช^ตราสารอนุพันธu และการมี

สถานะขาย (short position) หรือไมd ในกรณีที่รายการดังกลdาวมีนัยสำคัญ 

8.D.3 บริษัท (Firm) ควร (Should) เป£ดเผยคำอธิบายตัวชี้วัด (Benchmark Description) ซึ่งจะต^อง (Must) ครอบคลุมถึง ลักษณะที่

สำคัญของตัวชี้วัด (Benchmark) หรือชื่อของตัวชี้วัด (Benchmark) ในกรณีที่เปMนดัชนีที่เปMนที่รู^จัก แพรdหลายอยูdแล^ว หรือการ

อ^างอิงอื่น ๆ  

8.D.4  ในกรณีที่บริษัท (Firm) เห็นวdาไมdมีตัวชี้วัด (Benchmark) ใดที่มีความเหมาะสมกับกลุdมประเภทการลงทุน (Composite) บริษัท 

(Firm) ต^องเป£ดเผยเหตุผลที่ไมdมีการนำเสนอตัวชี้วัด (Benchmark) ดังกลdาว 

8.D.5 บริษัท (Firm) ควร (Should) เป£ดเผยคำจำกัดความของคำวdาบริษัท (Firm) 

 

กองทุนที่เสนอขายในวงจำกัด (LIMITED DISTRIBUTION POOLED FUNDS) 

 

8.E.  การใช4 GIPS เพื่อการโฆษณา (GIPS Advertisement) สำหรับกองทุนที่เสนอขาย

ในวงจำกัด (LIMITED DISTRIBUTION POOLED FUNDS) ที่มีการระบุข4อมูลผลการ

ดำเนินงาน - ข4อกำหนด (Requirements) 
8.E.1  ในกรณีที่มีการนำเสนอผลตอบแทนถdวงน้ำหนักตามระยะเวลา (Time-Weighted Returns) ในรายงานตามมาตรฐาน GIPS 

(GIPS Report) ที่เกี่ยวข^อง บริษัท (Firm) จะต^อง (Must) นำเสนอผลตอบแทนถdวงน้ำหนักตามระยะเวลา (Time-Weighted 

Returns) ของกองทุน (Pooled Fund) ตามข^อใดข^อหนึ่งดังตdอไปนี ้

a. ผลตอบแทนเสำหรับรอบระยะเวลาหนึ่งป� สามป� และห^าป� โดยแสดงเปMนอัตราตdอป� (annualized) จนถึงรอบระยะเวลา

ลdาสุด และในกรณีที่กองทุน (Pooled Fund) จัดตั้งมาไมdเกินห^าป� บริษัท (Firm) จะต^อง (Must) นำเสนอผลตอบแทน

ตั้งแตdวันที่เริ่มจัดตั้งกองทุน (Pooled Fund Inception Date) โดยแสดงเปMนอัตราตdอป� (annualize) เพิ่มเติมด^วย 
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b. ผลตอบแทนสำหรับสิ้นรอบระยะเวลาลdาสุดจนถึงวันที่ป�จจุบัน (period-to-date) เพิ่มเตมินอกเหนือจากผลตอบแทน

สำหรับรอบระยะเวลาหนึ่งป� สามป� และห^าป� ที่แสดงเปMนอัตราตdอป� (annualized) ในชdวงระยะเวลาเดียวกันกับที่นำเสนอ

ในรายงานตามมาตรฐาน GIPS (GIPS Report) ที่เกี่ยวข^อง ทั้งนี้ ในกรณีที่กองทุน (Pooled Fund) จัดตั้งมาไมdเกินห^าป� 

บริษัท (Firm) จะต^อง (Must) นำเสนอผลตอบแทนตั้งแตdวันที่เริ่มจัดตั้งกองทุน (Pooled Fund Inception Date) โดย

แสดงเปMนอัตราตdอป� (annualize) เพิ่มเติมด^วย 

c. ผลตอบแทนสำหรับสิ้นรอบระยะเวลาลdาสุดจนถึงวันที่ป�จจุบัน (period-to-date) เพิ่มเตมินอกเหนือจากผลตอบแทนรายป�

สำหรับรอบระยะเวลาห^าป� (หรือสำหรับแตdละรอบป�ตั้งแตdวันที่เริ่มจัดตั้งกองทุน (Pooled Fund Inception Date) ในกรณี

ที่กองทุน (Pooled Fund) ดังกลdาวจัดตั้งมายังไมdเกินห^าป�) ทั้งนี้ ผลตอบแทนรายป� จะต^อง (Must) คำนวณในชdวง

ระยะเวลาเดียวกนักับที่นำเสนอในรายงานตามมาตรฐาน GIPS (GIPS Report) ที่เกี่ยวข^อง 

d. ผลตอบแทนของกองทุน (Pooled Fund) โดยแสดงเปMนอัตราตdอป� (annualized) สำหรับชdวงเวลาทั้งหมด ซึ่งครอบคลุม

ทุกรอบระยะเวลาที่มีการนำเสนอในรายงานตามมาตรฐาน GIPS (GIPS Report) ที่เกี่ยวข^อง จนถึงสิ้นรอบระยะเวลาดังนี ้ 

I. สิ้นรอบระยะเวลาลdาสุด หรือ  

ii. สิ้นรอบป�ลdาสุด 

8.E.2  ในกรณีที่มีการนำเสนอผลตอบแทนถdวงน้ำหนักตามมูลคdา (Money-Weighted Returns) ในรายงานตามมาตรฐาน GIPS (GIPS 

Report) ที่เกี่ยวข^อง บริษัท (Firm) จะต^อง (Must) นำเสนอผลตอบแทนถdวงน้ำหนักตามมูลคdาตั้งแตdเริ่มจัดตั้ง (Since-

Inception Money-Weighted Returns) ของกองทุน (Pooled Fund) โดยแสดงเปMนอัตราตdอป� (annualized) (สำหรับรอบ

ระยะเวลาที่นานเกินหนึ่งป�) หรือแบบไมdใชdอัตราตdอป� (non-annualized) (สำหรับรอบระยะเวลาที่น^อยกวdาหนึ่งป�) จนถึงสิ้น

รอบระยะเวลาใดระยะเวลาหนึ่งดังนี ้

a. สิ้นรอบระยะเวลาลdาสุด หรือ 

b. สิ้นรอบป�ลdาสุด 

8.E.3  บริษัท (Firm) ต^อง (Must) ระบุให^ชัดเจนวdา ผลตอบแทนของกองทุน (Pooled Fund) เปMนผลตอบแทนกdอนหัก หรือหลังหัก

คdาธรรมเนียมรวมของกองทุน (Total Pooled Fund Fees) 

8.E.4  ในกรณีที่รายงานตามมาตรฐาน GIPS (GIPS Report) มีการระบุผลตอบแทนของตัวชี้วัด (Benchmark) บริษัท (Firm) จะต^อง 

(Must) นำเสนอผลตอบแทนของตัวชี้วัด (Benchmark) เดียวกันกับที่นำเสนอในรายงานตามมาตรฐาน GIPS (GIPS Report) ที่

เกี่ยวข^อง ทั้งนี้ ผลตอบแทนของตัวชี้วัด (Benchmark) จะต^อง (Must) เปMนผลตอบแทนประเภทเดียวกัน (ผลตอบแทนถdวง

น้ำหนักตามระยะเวลา (Time-Weighted Returns) หรือผลตอบแทนถdวงน้ำหนักตามมูลคdา (Money-Weighted Returns)) 

โดยแสดงอยูdในสกุลเงินเดียวกัน และในรอบระยะเวลาเดียวกันกับที่มีการนำเสนอผลตอบแทนกองทุน (Pooled Fund)  

8.E.5 บริษัท (Firm) ต^อง (Must) เป£ดเผย หรือระบุสกุลเงินที่ใช^ในการรายงาน 

8.E.6 บริษัท (Firm) ต^อง (Must) เป£ดเผยข^อความที่อ^างถึงการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติในการใช^ GIPS เพื่อการโฆษณา  

“[ใสdชื่อบริษัท (Firm] ได^ปฏิบัติตามมาตรฐานสากลในการวัดผลการดำเนินงานของการลงทุน (GIPS®)” 

8.E.7  บริษัท (Firm) ต^อง (Must) เป£ดเผยข^อความตdอไปนี ้“GIPS® เปMนเครื่องหมายการค^าจดทะเบียนของ CFA Institute โดย CFA 

Institute ไมdได^รับรอง (endorse) หรือสนับสนุน (promote) องคuกรแหdงนี้ และไมdได^รับประกันความถูกต^อง หรือคุณภาพของ

เนื้อหาที่ระบุอยูdในเอกสารนี้” 

8.E.8  บริษัท (Firm) ต^อง (Must) เป£ดเผยวdา จะสามารถขอรับรายงานตามมาตรฐาน GIPS (GIPS Report) ได^อยdางไร 

8.E.9  บริษัท (Firm) ต^อง (Must) เป£ดเผยข^อมูลในกรณีที่การใช^ GIPS เพื่อการโฆษณา (GIPS Advertisement) เปMนการปฏิบัติตาม

กฎหมาย และ/หรือกฎระเบียบ ซึ่งมีความขัดแย^งกับข^อกำหนด (Requirement) หรือคำแนะนำ (Recommendations) ของ



 

 80 

มาตรฐาน GIPS หรือแนวปฏิบัติในการใช^ GIPS เพื่อการโฆษณา (GIPS Advertising Guidelines) รวมถึงเป£ดเผยวdา กฎหมาย 

หรือกฎระเบียบดังกลdาว มีความขัดแย^งกับมาตรฐาน GIPS หรือแนวปฏิบัติในการใช^ GIPS เพื่อการโฆษณา (GIPS Advertising 

Guidelines) อยdางไร 

 

8.F.  การใช4 GIPS เพื่อการโฆษณา (GIPS Advertisement) สำหรับกองทุนที่เสนอขาย

ในวงจำกัด (LIMITED DISTRIBUTION POOLED FUNDS) ที่มีการระบุข4อมูลผลการ

ดำเนินงาน - คำแนะนำ (Recommendations) 
8.F.1  บริษัท (Firm) ควร (Should) เป£ดเผยคำอธิบายกองทนุ (Pooled Fund Description) 

8.F.2  บริษัท (Firm) ควร (Should) เป£ดเผยวdา ที่ผdานมามีการขยายฐานเงินลงทุน (leverage) การใช^ตราสารอนุพันธu และการมี

สถานะขาย (short position) หรือไมd ในกรณีที่รายการดังกลdาวมีนัยสำคัญ 

8.F.3  บริษัท (Firm) ควร (Should) เป£ดเผยคำอธิบายตัวชี้วัด (Benchmark Description) ซึ่งจะต^อง (Must) ครอบคลุมถึง ลักษณะที่

สำคัญของตัวชี้วัด (Benchmark) หรือชื่อของตัวชี้วัด (Benchmark) ในกรณีที่เปMนดัชนีที่เปMนที่รู^จัก แพรdหลายอยูdแล^ว หรือการ

อ^างอิงอื่น ๆ  

8.F.4  ในกรณีที่บริษัท (Firm) เห็นวdาไมdมีตัวชี้วัด (Benchmark) ใดที่มีความเหมาะสมกับกองทุน (Pooled Fund) บริษัท (Firm) ควร 

(Should) เป£ดเผยเหตุผลที่ไมdมีการนำเสนอตัวชี้วัด (Benchmark) ดังกลdาว 

8.F.5  บริษัท (Firm) ควร (Should) เป£ดเผยคำจำกัดความของคำวdาบริษัท (Firm) 

 

กองทุนที่เสนอขายในวงกว4าง (BROAD DISTRIBUTION POOLED FUNDS) 

 

8.G. การใช4 GIPS เพื่อการโฆษณา (GIPS Advertisement) สำหรับกองทุนที่เสนอขาย

ในวงกว4าง (Broad Distribution Pooled Funds) ที่มีการระบุข4อมูลผลการ

ดำเนินงาน - ข4อกำหนด (Requirements) 
8.G.1  ในกรณีทีก่ฎหมาย หรือกฎระเบียบมีการกำหนดเรื่องผลตอบแทนของกองทุน (Pooled Fund) ไว^เปMนการเฉพาะ บริษัท (Firm) 

ต^อง (Must) นำเสนอผลตอบแทนกองทุน (Pooled Fund) ตามวิธีการ และตามรอบระยะเวลาที่กำหนด (Required) ไว^ใน

กฎหมาย หรือกฎระเบียบดังกลdาว 

8.G.2  ในกรณีทีก่ฎหมาย หรือกฎระเบียบไมdได^มีการกำหนดรอบระยะเวลาไว^เปMนการเฉพาะ ผลตอบแทนของกองทุน (Pooled Fund) 

จะต^อง (Must) นำเสนอตามวิธีการใดวิธีการหนึ่งดังตdอไปนี ้ 

a. ผลตอบแทนสำหรับรอบระยะเวลาหนึ่งป� สามป� และ ห^าป� โดยแสดงเปMนอัตราตdอป� (annualized) จนถึงรอบระยะเวลา

ลdาสดุ และในกรณีที่กองทุน (Pooled Fund) จัดตั้งมาไมdเกินห^าป� บริษัท (Firm) จะต^อง (Must) นำเสนอผลตอบแทน

ตั้งแตdวันที่เริ่มจัดตั้งกองทุน (Pooled Fund Inception Date) โดยแสดงเปMนอัตราตdอป� (annualize) เพิ่มเติมด^วย 
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b. ผลตอบแทนสำหรับสิ้นรอบระยะเวลาลdาสุดจนถึงวันทีป่�จจุบัน (period-to-date) เพิ่มเติมนอกเหนือจากผลตอบแทน

สำหรับรอบระยะเวลาหนึ่งป� สามป� และห^าป� แสดงเปMนอัตราตdอป� (annualized) จนถึงรอบระยะเวลาลdาสุด ทั้งนี้ ในกรณี

ที่กองทุน (Pooled Fund) จัดตั้งมายังไมdเกินห^าป� บริษัท (Firm) จะต^อง (Must) นำเสนอผลตอบแทนตัง้แตdวันที่เริ่มจัดตั้ง

กองทุน (Pooled Fund Inception Date) โดยแสดงเปMนอัตราตdอป� (annualize) เพิ่มเติมด^วย 

c. ผลตอบแทนสำหรับสิ้นรอบระยะเวลาลdาสุดจนถึงวันที่ป�จจุบัน (period-to-date) เพิ่มเติมนอกเหนือจากผลตอบแทนรายป�

สำหรับรอบระยะเวลาห^าป� (หรือสำหรับแตdละรอบป�ตั้งแตdวันที่เริ่มจัดตั้งกองทุน (Pooled Fund Inception Date) ในกรณี

ที่กองทุน (Pooled Fund) ดังกลdาวจัดตั้งมายังไมdเกินห^าป�)  

d. ผลตอบแทนสำหรับสิ้นรอบระยะเวลาลdาสุดจนถึงวันที่ป�จจุบัน (period-to-date) เพิ่มเติมนอกเหนือจากผลตอบแทนของ

กองทุน (Pooled Fund) ตั้งแตdวันที่เริ่มจัดตั้งกองทุน (Pooled Fund Inception Date) จนถึงรอบระยะเวลาลdาสุด 

8.G.3  ในกรณีที่มีการใช^ GIPS เพื่อการโฆษณา (GIPS Advertisement) เปMนการเฉพาะสำหรับชนิดหนdวยลงทุนใด ๆ ของกองทุน 

(Pooled Fund share class) และมีการนำเสนอผลตอบแทนสุทธิของกองทุน (Pooled Fund Net Returns) ด^วย 

ผลตอบแทนสุทธิของกองทุน (Pooled Fund Net Returns) นั้น จะต^อง (Must) สะท^อนคdาธรรมเนียมและคdาใช^จdายสำหรับ

ชนิดหนdวยลงทุน (share class) นั้น ๆ เปMนการเฉพาะ 

8.G.4  ในกรณีทีไ่มdมกีารใช^ GIPS เพื่อการโฆษณา (GIPS Advertisement) เปMนการเฉพาะสำหรับชนิดหนdวยลงทุน (share class) ใด ๆ 

และมีการนำเสนอผลตอบแทนสุทธิของกองทุน (Pooled Fund Net Returns) ด^วย ผลตอบแทนสุทธิของกองทุน (Pooled 

Fund Net Returns) นั้น จะต^อง (Must) สะท^อนคdาธรรมเนียมและคdาใช^จdาย ดงันี ้

a. คdาธรรมเนียมและคdาใช^จdายของชนิดหนdวยลงทุน (share class) ที่มีการคิดคdาธรรมเนียมสูงที่สุด ซึ่งชนิดหนdวยลงทุน 

(share class) ดังกลdาวมีการเสนอขายเปMนการทั่วไป หรือ  

b. คdาธรรมเนียมและคdาใช^จdายของชนิดหนdวยลงทุน (share class) ทุกประเภท 

8.G.5  บริษัท (Firm) ต^อง (Must) ระบุให^ชัดเจนวdา ผลตอบแทนของกองทุน (Pooled Fund) เปMนผลตอบแทนกdอนหัก หรือหลังหัก

คdาธรรมเนียมรวมของกองทุน (Total Pooled Fund Fees) 

8.G.6  บริษัท (Firm) ต^อง (Must) นำเสนอผลตอบแทนรวมของตัวชี้วัด (Benchmark Total Returns) ในรอบระยะเวลาเดียวกันกับที่

มีการนำเสนอข^อมูลกองทุน (Pooled Fund) เว^นแตdบริษัท (Firm) จะเห็นวdาไมdมีตัวชี้วัด (Benchmark) ใดที่เหมาะสม 

8.G.7  บริษัท (Firm) ต^อง (Must) เป£ดเผยอัตราสdวนคdาใช^จdาย (Expense Ratio) ในป�จจุบัน และเป£ดเผยวdามีคdาธรรมเนียมและ

คdาใช^จdายใดบ^างที่รวมอยูdในอัตราสdวนคdาใช^จdาย (Expense Ratio) ดังกลdาว นอกจากนี้ บริษัท (Firm) จะต^อง (Must) เป£ดเผย

ข^อมูลในกรณีที่คdาธรรมเนียมที่อ^างอิงกับผลการดำเนินงาน (Performance-Based Fees) ไมdได^รวมอยูdในอัตราสdวนคdาใช^จdาย 

(Expense Ratio) ดังกลdาว (ถ^ามี) 

8.G.8  บริษัท (Firm) ต^อง (Must) เป£ดเผย หรือระบุสกุลเงินที่ใช^ในการรายงาน 

8.G.9 บริษัท (Firm) ต^อง (Must) เป£ดเผยคำอธิบายกองทุน (Pooled Fund Description) 

8.G.10  ในกรณีที่กฎหมาย หรือกฎระเบียบมีข^อกำหนดเปMนการเฉพาะเกี่ยวกับขอ̂มูลความเสี่ยงของกองทุน (Pooled Fund) ไมdวdาจะ

ข^อมูลบรรยายในเชิงคุณภาพ หรือข^อมูลในเชิงปริมาณ บริษัท (Firm) จะต^อง (Must) เป£ดเผยข^อมูลดังกลdาวด^วย 

8.G.11  ในกรณีที่กฎหมาย หรือกฎระเบียบไมdมขี^อกำหนดเปMนการเฉพาะเกี่ยวกับข^อมูลความเสี่ยงของกองทุน (Pooled Fund) บริษัท 

(Firm) จะต^อง (Must) พิจารณาและนำเสนอการวัดคdาความเสี่ยง หรือเป£ดเผยข^อมูลเชิงคุณภาพ ที่เหมาะสมที่จะชdวยทำให^นัก

ลงทุนเป�าหมาย (Prospective Investor) สามารถเข^าใจได ̂
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8.G.12  บริษัท (Firm) ต^อง (Must) เป£ดเผยคำอธิบายตัวชี้วัด (Benchmark Description) ซึ่งจะต^อง (Must) ครอบคลุมถึง ลักษณะที่

สำคัญของตัวชี้วัด (Benchmark) หรือชื่อของตัวชี้วัด (Benchmark) ในกรณีที่เปMนดัชนีที่เปMนที่รู^จัก แพรdหลายอยูdแล^ว หรือการ

อ^างอิงอื่น ๆ 

8.G.13 บริษัท (Firm) ต^อง (Must) เป£ดเผยข^อความที่อ^างถึงการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติในการใช^ GIPS เพื่อการโฆษณา  

  “[ใสdชื่อบริษัท (Firm] ได^ปฏิบัติตามมาตรฐานสากลในการวัดผลการดำเนินงานของการลงทุน (GIPS®)” 

8.G.14  บริษัท (Firm) ต^อง (Must) เป£ดเผยข^อความตdอไปนี ้“GIPS® เปMนเครื่องหมายการค^าจดทะเบียนของ CFA Institute โดย CFA 

Institute ไมdได^รับรอง (endorse) หรือสนับสนุน (promote) องคuกรแหdงนี้ และไมdได^รับประกันความถูกต^อง หรือคุณภาพของ

เนื้อหาที่ระบุอยูdในเอกสารนี้” 

8.G.15  บริษัท (Firm) ต^อง (Must) เป£ดเผยข^อมูลในกรณีทีก่ารใช^ GIPS เพื่อการโฆษณา (GIPS Advertisement) เปMนการปฏิบัติตาม

กฎหมาย และ/หรือกฎระเบียบ ซึ่งมีความขัดแย^งกับข^อกำหนด (Requirement) หรือคำแนะนำ (Recommendations) ของ

มาตรฐาน GIPS หรือแนวปฏิบัติในการใช^ GIPS เพื่อการโฆษณา (GIPS Advertising Guidelines) รวมถึงเป£ดเผยวdา กฎหมาย 

หรือกฎระเบียบดังกลdาว มีความขัดแย^งกับมาตรฐาน GIPS หรือ แนวปฏิบัติในการใช^ GIPS เพื่อการโฆษณา (GIPS 

Advertising Guidelines) อยdางไร  

 

8.H. การใช4 GIPS เพื่อการโฆษณา (GIPS Advertisement) สำหรับกองทุนที่เสนอขาย

ในวงกว4าง (Broad Distribution Pooled Funds) ที่มีการระบุข4อมูลผลการ

ดำเนินงาน - คำแนะนำ (Requirements) 
8.H.1  ในกรณีที่บริษัท (Firm) เห็นวdาไมdมีตัวชี้วัด (Benchmark) ใดที่มีความเหมาะสมกับกองทุน (Pooled Fund) บริษัท (Firm) ควร 

(Should) เป£ดเผยเหตุผลที่ไมdมีการนำเสนอตัวชี้วัด (Benchmark) ดังกลdาว 

8.H.2 บริษัท (Firm) ควร (Should) เป£ดเผยคdาธรรมเนียมการซื้อขายหนdวยลงทุนของกองทุน (Pool Fund’s Sales Charges and 

Loads) 

8.H.3  บริษัท (Firm) ควร (Should) เป£ดเผยวdาคdาธรรมเนียมการซื้อขายหนdวยลงทุน (Sales Charges and Loads) ได^สะท^อนอยูdใน

ผลตอบแทนของกองทุน (Pool Funded) อยdางไร (ถ^ามี) 

8.H.4 บริษัท (Firm) ควร (Should) เป£ดเผยคำจำกัดความของคำวdาบริษัท (Firm) 
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อภิธานศัพท} 
 

Accrual Accounting - การบัญชีตาม

เกณฑ�คงคvาง 

การบันทึกรายการเมื่อเกิดธุรกรรมที่เปMนรายได ̂หรือรายจdาย โดยไมdคำนึงถึงเวลาที่ได^รับ

รายได^ หรือจdายคdาใช^จdายนั้น ๆ (ตามเกณฑuเงินสด) 

Additional Risk Measures - การวัดค?า

ความเสี่ยงเพิ่มเติม  

การวัดคdาความเสี่ยงที่แสดงอยูdในรายงานตามมาตรฐาน GIPS เกี่ยวกับกลุdมประเภทการ

ลงทุน (GIPS Composite Report) หรือรายงานตามมาตรฐาน GIPS เกี่ยวกับข^อมูลกองทุน 

(GIPS Pooled Fund Report) ซึ่งอยูdนอกเหนือจากที่กำหนดให^ต^องนำเสนอข^อมูล 

Administrative Fee - ค?าธรรมเนียมการ

ดำเนินการ  

คdาธรรมเนียมทั้งหมดที่อยูdนอกเหนือจากต^นทุนการทำธุรกรรม (Transaction Costs) และ

คdาธรรมเนียมการจัดการลงทุน (Investment Management Fee) โดยคdาธรรมเนียมการ

ดำเนินการ (Administrative Fees) อาจรวมถึงคdาธรรมเนียมการเก็บรักษาทรัพยuสิน 

(Custody Fees) คdาจัดทำบัญชี (accounting fees) คdาตรวจสอบบัญช ี(auditing fees) 

คdาที่ปรึกษา (consulting fees) คdาธรรมเนียมด^านกฎหมาย (legal fees) คdาธรรมเนียมใน

การวัดผลการดำเนินงาน (performance measurement fees) และคdาธรรมเนียมที่

เกี่ยวข^องอื่น ๆ  

Advisory-Only Assets - ทรัพย�สินที่ใหv

คำแนะนำเท?านั้น 

ทรัพยuสินที่บริษัท (Firm) ได^จัดทำคำแนะนำการลงทุน แตdไมdมีอำนาจควบคุมการตัดสินใจ

ลงทุน และไมdมีอำนาจหน^าที่ในการซื้อขายทรัพยuสินนั้น 

All-In Fee - ค?าธรรมเนียมแบบเหมารวม  คdาธรรมเนียมรวม (Bundled Fee) ประเภทหนึ่งที่รวมคdาธรรมเนียมการจัดการลงทุน 

(Investment Management Fees) ต^นทุนการทำธุรกรรม (Transaction Costs) 

คdาธรรมเนียมการเก็บรักษาทรัพยuสิน (Custody Fees) และคdาธรรมเนียมการดำเนินการ 

(Administrative Fees) เข^าไว^ด^วยกัน ซึ่งโดยทั่วไปแล^ว คdาธรรมเนียมแบบเหมารวม (All-In 

Fee) นี้ มีอยูdในบางประเทศที่การให^บริการด^านการจัดการลงทุน (asset management) 

นายหน^าซื้อขายหลักทรัพยu (brokerage) และการเก็บรักษาทรัพยuสิน (custody) รวมอยูd

ภายใต^บริษัทเดียวกัน  

Benchmark - ตัวชี้วัด  สิ่งที่ใช^อ^างอิงสำหรับการเปรียบเทียบผลตอบแทน หรือความเสี่ยง ของกลุdมประเภทการ

ลงทุน (Composite) หรือกองทุน (Pooled Fund) 

Benchmark Description - คำอธิบาย

ตัวชี้วัด  

ข^อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการลงทุน โครงสร^าง และลักษณะของตัวชี้วัด (Benchmark) โดย

คำอธิบายจะต^องครอบคลุมถึงลักษณะที่สำคัญของตัวชี้วัด (Benchmark) หรือชื่อของตัวชี้วัด 

(Benchmark) ในกรณีที่เปMนดัชนีที่เปMนที่รู^จักแพรdหลายอยูdแล^ว หรือการอ^างอิงอื่น ๆ 

Broad Distribution Pooled Fund - 

กองทุนที่เสนอขายในวงกวvาง 

กองทุน (Pooled Fund) ที่ถูกกำกับดูแลภายใต^กรอบที่อนุญาตให^นักลงทุนทั่วไปสามารถซื้อ 

หรือมีไว^ซึ่งหนdวยลงทุนของกองทุน (Pooled Fund) ได^ และต^องไมdเปMนการเสนอขายใน

รูปแบบที่ให^ข^อมูลแกdนักลงทุนแบบตัวตdอตัว (one-on-one presentation)  
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Bundled Fee - ค?าธรรมเนียมรวม คdาธรรมเนียมที่รวมคdาธรรมเนียมหลาย ๆ ประเภทเข^าไว^ด^วยกันเปMนคdาธรรมเนียมรวม 

(Bundle Fee) ซึ่งสามารถเปMนคdาธรรมเนียมรวมของ คdาธรรมเนียมการจัดการลงทุน 

(Investment Management Fees) ต^นทุนการทำธุรกรรม (Transaction Costs) 

คdาธรรมเนียมการเก็บรักษาทรัพยuสิน (Custody Fees) และ/หรือ คdาธรรมเนียมการ

ดำเนินการ (Administrative Fees) ทั้งนี้ ตัวอยdางของคdาธรรมเนียมรวม (Bundle Fee) 

ได^แกd Wrap Fees และ All-In Fees 

Capital Employed - เงินลงทุนที่ใชv ตัวหารที่ใช^ในการคำนวณผลตอบแทนขององคuประกอบ (Component Return) ซึ่งเทdากับ 

“สdวนทุนเฉลี่ยถdวงน้ำหนัก (weighted-average equity)” ในชdวงเวลาที่วัดผลการ

ดำเนินงาน ทั้งนี้ เงินลงทุนที่ใช^ (Capital Employed) ไมdรวมถึงรายได^ (Income Return) 

หรือผลตอบแทนจากสdวนตdางของราคา (Capital Return) ที่ได^รับในชdวงเวลาที่วัดผลการ

ดำเนินงาน โดยเงินลงทุนตั้งต^น (beginning capital) จะถูกปรับด^วยการถdวงน้ำหนักกระแส

เงินสดภายนอก (External Cash Flows) ที่เกิดขึ้นในชdวงเวลาที่วัดผลการดำเนินงาน  

Capital Return - ผลตอบแทนจากส?วนต?าง

ของราคา 

การเปลี่ยนแปลงของมูลคdาเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพยu (Real Estate) และเงินสด และ/

หรือทรัพยuสินเทียบเทdาเงินสด ที่มีการถือครองไว^ตลอดชdวงเวลาที่วัดผลการดำเนินงาน ปรับ

ด^วยรายจdายลงทุน (capital expenditures) ทั้งหมด (หักออก) และเงินไดสุ̂ทธิจากการขาย 

(บวกเข^า) ทั้งนี้ ผลตอบแทนจากสdวนตdางของราคา (Capital Return) จะคำนวณเปMนร^อยละ

ของเงินลงทุนที่ใช^ (Capital Employed) หรือที่เรียกวdา “ผลตอบแทนจากเงินทุนที่เพิ่มขึ้น 

(capital appreciation return)” หรือ “ผลตอบแทนจากสdวนที่เพิ่มขึ้น (appreciation 

return)” 

Carried Interest - ส?วนแบ?งกำไร กำไรที่ถูกจัดสรรให^หุ^นสdวนประเภทไมdจำกัดความรับผิด (General Partner) จากกำไรที่

เกิดขึ้นจากการลงทุนของกองทุน หรือที่เรียกวdา “carry” หรือ “promote” 

Carried Interest Description - 

คำอธิบายส?วนแบ?งกำไร 

ข^อมูลเกี่ยวกับลักษณะของการคำนวณสdวนแบdงกำไร (Carried Interest) เชdน อัตรา

ผลตอบแทนขั้นต่ำ (Hurdle Rate) วันที่เรียกเก็บคdาธรรมเนียม (Crystallization 

Schedule) และระดับสูงสุดในอดีต (High Watermark) เปMนต^น 

Carve-Out - การแยกบางส?วนของพอร�ต

การลงทุนออก 

สdวนของพอรuตการลงทุน (Portfolio) ซึ่งเปMนตัวแทนของกลยุทธuการลงทุนที่แยกเปMนเอกเทศ 

โดยอาจถูกนำมาใช^เพื่อจัดทำข^อมูลผลการดำเนินงานสำหรับกรอบการลงทุนที่แคบลง แยก

จากพอรuตการลงทุนที่มีกลยุทธuหลากหลาย (multiple-strategy Portfolio) ที่บริหารตาม

กรอบการลงทุนแบบกว^าง 

Clawback - การเรียกเงินคืน การคืนเงินคdาธรรมเนียมที่อ^างอิงกับผลการดำเนินงาน (Performance-Based Fees) ซึ่งถูก

เรียกเก็บไปแล^ว อันเนื่องมาจากผลการดำเนินงานในภายหลังที่ออกมาไมdด ี

(underperformance) 

Closed-End - กองทุนป�ด กองทุน (Pooled Fund) ที่ไมdเป£ดให^ซื้อ (subscription) และ/หรือไถdถอน (redemptions)  

Committed Capital - เงินลงทุนที่ผูกผัน

ตามขvอตกลง 

เงินลงทุนที่นักลงทุน (หุ^นสdวนประเภทจำกัดความรับผิด (Limited Partners) และหุ^นสdวน

ประเภทไมdจำกัดความรับผิด (General Partner)) หรือบริษัท (Firm) ผูกพันที่จdายเข^ามาใน

กองทุน โดยทั่วไปแล^ว เงินลงทุนที่ผูกพันตามข^อตกลง (Committed Capital) นี้ จะถูกเรียก

ให^จdายเข^ามาในกองทุนตามชdวงระยะเวลาที่กำหนด หรือที่เรียกวdา “commitments”  
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Component Returns - ผลตอบแทนของ

องค�ประกอบ 

ผลตอบแทนจากสdวนตdางของราคา (Capital Returns) และรายได ̂(Income Returns) ของ

กลุdมประเภทการลงทุนอสังหาริมทรัพยu (Real Estate Composite) กองทุนอสังหาริมทรัพยu 

(Real Estate Pooled Fund) หรือตัวชี้วัด (Benchmark) 

Composite - กลุ?มประเภทการลงทุน การรวมเอาพอรuตการลงทุน (Portfolio) หนึ่งหรือหลายพอรuตการลงทุน ซึ่งมีการบริหาร

ภายใต^กรอบการลงทุน (investment mandate) วัตถุประสงคu หรือกลยุทธu ที่มีลักษณะ

คล^ายกัน เข^าไว^ด^วยกัน 

Composite Creation Date - วันที่เริ่ม

สรvางกลุ?มประเภทการลงทุน 

วันแรกที่บริษัท (Firm) ทำการรวมพอรuตการลงทุน (Portfolio) หนึ่งหรือหลาย

พอรuตการลงทุนเข^าไว^ด^วยกันเพื่อสร^างกลุdมประเภทการลงทุน (Composite) ทั้งนี้ 

วันที่เริ่มสร^างกลุdมประเภทการลงทุน (Composite Creation Date) ไมdจำเปMนต^อง

เปMนวันเดียวกับวันที่เริ่มกdอตั้งกลุdมประเภทการลงทุน (Composite Inception 

Date) 

Composite Definition - คำจำกัดความ

ของกลุ?มประเภทการลงทุน 

หลักเกณฑuโดยละเอียดที่ใช^ในการพิจารณากำหนดพอรuตการลงทุน (Portfolios) ที่นำมา

จัดรวมอยูdในกลุdมประเภทการลงทุน (Composite) ซึ่งหลักเกณฑuดังกลdาวอาจรวมถึงแตdไมd

จำกัดเพียง กรอบการลงทุน (investment mandate) ลักษณะหรือกลยุทธu (style/ 

strategy) ประเภททรัพยuสิน (asset class) การใช^ตราสารอนุพันธu (derivatives) การ

ขยายฐานเงินลงทุน (leverage) และ/หรือการป�องกันความเสี่ยง (hedging) คdาความเสี่ยง

เป�าหมาย (targeted risk metrics) ข^อจำกัดการลงทุน (investment constraints/ 

restrictions) และ/หรือประเภทของพอรuตการลงทุน (Portfolio type) (เชdน บัญชีแยก 

(Segregated Account) หรือกองทุน (Pooled Fund); การที่ต^องเสียภาษี หรือการได^รับ

ยกเว^นภาษี เปMนต^น) 

Composite Description - คำอธิบายกลุ?ม

ประเภทการลงทุน  

ข^อมูลทั่วไปเกี่ยวกับกรอบการลงทุน (investment mandate) วัตถุประสงคu หรือ กลยุทธu

ของกลุdมประเภทการลงทุน (Composite) โดยคำอธิบายกลุdมประเภทการลงทุน 

(Composite Description) อาจมีการใช^คำยdอมากกวdาคำจำกัดความของกลุdมประเภทการ

ลงทุน (Composite Definition) แตdจะต^อง (Must) ครอบคลุมถึงลักษณะที่สำคัญทั้งหมด

ของกลุdมประเภทการลงทุน (Composite) และจะต^อง (Must) มีข^อมูลที่เพียงพอเพื่อให^

ลูกค^าเป�าหมาย (Prospective Client) เข^าใจถึงลักษณะที่สำคัญของกรอบการลงทุน 

(investment mandate) วัตถุประสงคu หรือกลยุทธuของกลุdมประเภทการลงทุน 

(Composite) ซึ่งได^แกd  

• ความเสี่ยงที่สำคัญของกลยุทธuของกลุdมประเภทการลงทุน (Composite) 

• อาจมีการขยายฐานเงินลงทุน (leverage) การใช^ตราสารอนุพันธu (derivatives) และการ

มีสถานะขาย (short position) อยdางไร ในกรณีที่เครื่องมือดังกลdาวเปMนสdวนสำคัญของ

กลยุทธuการลงทุน 

• การลงทุนในทรัพยuสินที่ไมdมีสภาพคลdอง (Illiquid Investments) เปMนสdวนสำคัญของกล

ยุทธuการลงทุนหรือไมd 

Composite Inception Date - วันที่เริ่ม

ก?อตั้งกลุ?มประเภทการลงทุน 

วันแรกที่เริ่มมีผลการดำเนินงานของกลุdมประเภทการลงทุน (Composite’s track record)  
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Composite Termination Date - วันที่

ยกเลิกกลุ?มประเภทการลงทุน 

วันที่พอรuตการลงทุน (Portfolio) สุดท^ายออกจากกลุdมประเภทการลงทุน (Composite) 

หรือวันที่บริษัท (Firm) ไมdได^บริหารกลยุทธuการลงทุนสำหรับบัญชีแยก (Segregated 

Accounts) หรือนำเสนอกลยุทธuการลงทุนให^ลูกค^าเป�าหมาย (Prospective Client) อีก

ตdอไป 

Crystallization Schedule - วันที่เรียก 

เก็บค?าธรรมเนียม 

ณ ขณะใด ๆ ที่บริษัท (Firm) มีสิทธิที่จะได^รับคdาธรรมเนียมที่อ^างอิงกับผลการดำเนินงาน 

(Performance-Based Fee) และได^รับคdาธรรมเนียมดังกลdาว 

Custody Fee - ค?าธรรมเนียมการเก็บรักษา

ทรัพย�สิน  

คdาธรรมเนียมที่จdายให^ผู^เก็บรักษาทรัพยuสินในการทำหน^าที่เก็บรักษาทรัพยuสินของพอรuตการ

ลงทุน (Portfolio) โดยคdาธรรมเนียมการเก็บรักษาทรัพยuสิน (Custody Fees) ถือเปMนสdวน

หนึ่งของคdาธรรมเนียมการดำเนินการ (Administrative Fees) และโดยทั่วไปแล^วจะ

ประกอบด^วยสdวนทีอ่^างอิงกับทรัพยuสิน (asset-based) และสdวนที่อ^างอิงกับธุรกรรม 

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

รวมถึงคdาบริการอื่น ๆ ซึ่งได^แกd การจัดทำบัญชี การให^ยืมหลักทรัพยu (securities lending) 

และ/หรือการวัดผลการดำเนินงาน (performance measurement) โดยคdาธรรมเนียมที่

เกี่ยวข^องกับการเก็บรักษาทรัพยuสินที่คิดตามรายธุรกรรม ควร (Should) ถูกจัดอยูdใน

คdาธรรมเนียมการเก็บรักษาทรัพยuสิน (Custody Fee) และไมdถูกนำไปรวมเปMนสdวนหนึ่งของ

ต^นทุนการทำธุรกรรม (Transaction Costs) 

Direct Investments - การลงทุนทางตรง การเข^าไปลงทุนในบริษัทตdาง ๆ โดยตรง แทนที่จะลงทุนผdานกองทุน (fund investment 

vehicles) หรือเงินสด และ/หรือทรัพยuสินเทียบเทdาเงินสด 

Distinct Business Entity - หน?วยธุรกิจ 

เฉพาะ 

หนdวยงาน สdวนงาน แผนก หรือสำนักงาน ที่มีการจัดแบdงโครงสร^าง และการทำหน^าที่แยก

ตdางหากจากหนdวนงาน สdวนงาน แผนก หรือสำนักงานอื่น ๆ และมีอำนาจในการตัดสินใจบน

ทรัพยuสินที่บริหารจัดการ รวมถึงควร (Should) มีอำนาจที่เปMนอิสระในกระบวนการตัดสินใจ

ลงทุน ทั้งนี้ หลักเกณฑuที่อาจนำมาใช^พิจารณาสถานะดังกลdาวได^แกd: 

• มีสถานะเปMนนิติบุคคล (legal entity) 

• มีตลาด หรือกลุdมลูกค^าเฉพาะ (เชdน ลูกค^าสถาบัน ลูกค^ารายยdอย หรือ ลูกค^าสdวนบุคคล) 

• มีกระบวนการลงทุนที่แยกออกมาเปMนการเฉพาะ 

Distribution - การจ?ายส?วนแบ?ง เงินสด หรือหุ^นที่ถูกจัดสรรให^หุ^นสdวนประเภทจำกัดความรับผิด (Limited Partners) (หรือ

นักลงทุน) ซึ่งโดยทั่วไปแล^ว การจdายสdวนแบdง (Distributions) มักขึ้นอยูdกับการพิจารณา

ของหุ^นสdวนประเภทไมdจำกัดความรับผิด (General Partner) (หรือบริษัท (Firm)) ซึ่งมีทั้ง

การจdายสdวนแบdง (Distributions) แบบที่เรียกคืนได ̂(recallable) และเรียกคืนไมdได ̂(non-

recallable) 

DPI (Realization Multiple) - จำนวน 

เท?าของส?วนแบ?งที่รับรูvไปแลvว 

สdวนแบdงตั้งแตdเริ่มกdอตั้ง (Since-Inception Distributions) หารด^วยเงินทุนที่ชำระเข^ามาแล^ว

ตั้งแตdเริม่กdอตั้ง (Since-Inception Paid-In Capital) 

Ex Ante - ก?อนเหตุการณ� กdอนเหตุการณu 

Ex Post - หลังเหตุการณ� หลังเหตุการณu 

  



 

 87 

Expense Ratio - อัตราส?วนค?าใชvจ?าย อัตราสdวนคdาใช^จdายทั้งหมดของกองทุน (Pooled Fund expenses) ตdอมูลคdาทรัพยuสินสุทธิ

เฉลี่ย (average net assets) ทั้งนี้ อัตราสdวนคdาใช^จdาย (Expense Ratio)ไมdควร (Should 

Not) นับรวมต^นทุนการทำธุรกรรม (Transaction Costs) 

External Cash Flow - กระแสเงินสด

ภายนอก 

เงินทุน (เงินสด หรือเงินลงทุน) ที่เข^าหรือออกจากพอรuตการลงทุน (Portfolio) ทั้งนี้ การ

จdายเงินป�นผลและดอกเบี้ย ไมdถือเปMนกระแสเงินสดภายนอก (External Cash Flows) 

External Valuation - การประเมินมูลค?า

โดยบุคคลภายนอก 

การประเมินมูลคdาโดยบุคคลที่สามซึ่งมีความเปMนอิสระ 

Fair Value - มูลค?ายุติธรรม จำนวนเงินที่จะสามารถขายทรัพยuสินที่ลงทุนได^ในธุรกรรมที่เปMนอิสระ (arm’s-length 

transaction) ระหวdางบุคคลที่ประสงคuจะทำรายการที่เปMนปกติ (orderly transaction) โดย

การประเมินมูลคdาจะต^อง (Must) พิจารณาโดยใช^ราคาที่มีการเสนอในตลาด (quoted 

market price) โดยเปMนตลาดที่มีการซื้อขายคลdอง (active market) ในวันที่ทำการประเมิน 

และราคาดังกลdาวจะต^องเปMนราคาที่ไมdขึ้นอยูdกับดุลพินิจของบุคคลใด (objective) สังเกตได^

จากตลาด (observable) และไมdมีการปรับแก^ตัวเลข (unadjusted) แตdหากไมdมีราคา

ดังกลdาวสำหรับทรัพยuสินที่เหมือนกันในตลาดที่มีการซื้อขายคลdอง (active market) ในวันที่

ทำการประเมิน การประเมินมูลคdา จะต^องสะท^อนถึงการประมาณการมูลคdายุติธรรม (Fair 

Value) ที่จัดทำโดยบริษัท (Firm) อยdางเต็มความสามารถ ทั้งนี้ มลูคdายุติธรรม (Fair Value) 

จะต^อง (Must) รวมรายได^ค^างรับ (accrued income) ตdาง ๆ ด^วย 

Fee Schedule – ขvอมูลเกี่ยวกับ

ค?าธรรมเนียม 

ข^อมูลที่เปMนป�จจุบันของบริษัท (Firm) ในการเก็บคdาธรรมเนียมการจัดการลงทุน 

(Investment Management Fees) หรือคdาธรรมเนียมรวม (Bundled Fees) จากลูกค^า

เป�าหมาย (Prospective Clients) หรือนักลงทุนเป�าหมาย (Prospective Investors) 

Firm - บริษัท  นิติบุคคลที่ปฏิบัติตามมาตรฐาน GIPS  

Fixed Commitment - จำนวนเงินลงทุน 

ที่กำหนดไวvแน?นอน  

มีการกำหนดจำนวนเงินลงทุนที่ผูกพันตามข^อตกลง (Committed Capital) ที่แนdนอนไว^

ลdวงหน^า 

Fixed Life - กรอบเวลาการลงทุนที่แน?นอน มีการกำหนดกรอบเวลาการลงทุน (investment time horizon) ที่แนdนอนไว^ลdวงหน^า 

General Partner – หุvนส?วนประเภท 

ไม?จำกัดความรับผิด 

โดยทั่วไปแล^ว หมายถึง ผู^จัดการของห^างหุ^นสdวนจำกัด (Limited Partnership) ที่มีหุ^นสdวน

ประเภทจำกัดความรับผิด (Limited Partner) รdวมลงทุนด^วย โดยหุ^นสdวนประเภทไมdจำกัด

ความรับผิด (General Partner) จะได^รับคdาธรรมเนียมการจัดการลงทุน (Investment 

Management Fee) ที่อาจรวมถึงสdวนที่เปMนร^อยละของผลกำไรของห^างหุ^นสdวนจำกัด 

(Limited Partnership) (โปรดศึกษาคำวdา “Carried Interest - สdวนแบdงกำไร”) 

GIPS Advertisement - การใชv GIPS  

เพื่อการโฆษณา 

การโฆษณาโดยบริษัทที่ปฏิบัติตามมาตรฐาน GIPS (GIPS-compliant Firm) ซึ่งได^ปฏิบัติตาม

ข^อกำหนด (Requirements) ของแนวปฏิบัติในการใช^ GIPS เพื่อการโฆษณา (GIPS 

Advertising Guidelines)  

GIPS Compliance Notification Form 

- แบบฟอร�มแจvงการปฏิบัติตามมาตรฐาน 

GIPS  

แบบฟอรuม ซึ่งกำหนด (Required) ให^ต^องกรอกข^อมูล และยื่นตdอ CFA Institute เพื่อแจ^งให ̂

CFA Institute ทราบวdา บริษัท (Firm) ปฏิบัติตามมาตรฐาน GIPS  
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GIPS Composite Report - รายงาน 

ตามมาตรฐาน GIPS เกี่ยวกับกลุ?มประเภท

การลงทุน 

การนำเสนอข^อมูลกลุdมประเภทการลงทุน (Composite) ซึ่งประกอบด^วยข^อมูลทั้งหมดตามที่

กำหนด (Required) ในมาตรฐาน GIPS ซึ่งอาจรวมถึงข^อมูลที่แนะนำให^เป£ดเผย 

(Recommended) หรือข^อมูลเสริม (Supplemental Information) ด^วย 

GIPS Pooled Fund Report - รายงาน

ตามมาตรฐาน GIPS เกี่ยวกับขvอมูลกองทุน  

การนำเสนอข^อมูลกองทุน (Pooled Fund) ซึ่งประกอบด^วยข^อมูลทั้งหมดตามที่กำหนด 

(Required) ในมาตรฐาน GIPS ซึ่งอาจรวมถึงข^อมูลที่แนะนำให^เป£ดเผย (Recommended) 

หรือข^อมูลเสริม (Supplemental Information) ด^วย 

GIPS Report - รายงานตามมาตรฐาน GIPS รายงานตามมาตรฐาน GIPS เกี่ยวกับกลุdมประเภทการลงทุน (GIPS Composite Report) 

หรือรายงานตามมาตรฐาน GIPS เกี่ยวกับข^อมูลกองทุน (GIPS Pooled Fund Report) 

Gross-of-Fees - ก?อนหักค?าธรรมเนียม ผลตอบแทนจากการลงทุนหักด^วยต^นทุนการทำธุรกรรม (Transaction Costs) 

High Watermark - ระดับสูงสุดในอดีต ผลตอบแทน หรือมูลคdา ที่กองทุน (Pooled Fund) หรือบัญชีแยก (Segregated 

Account) จะต^องทำให^ได^มากกวdา เพื่อให^บริษัท (Firm) มีสิทธิได^รับคdาธรรมเนียมที่

อ^างอิงกับผลการดำเนินงาน (Performance-Based Fee) 

Hurdle Rate - อัตราผลตอบแทนขั้นต่ำ อัตราผลตอบแทนขั้นต่ำที่กองทุน (Pooled Fund) หรือบัญชีแยก (Segregated Account) 

จะต^องทำให^ได^มากกวdา เพื่อให^ผู^จัดการลงทุน (investment manager) สามารถรับรู^ 

(accrue) คdาธรรมเนียมที่อ^างอิงกับผลการดำเนินงาน (Performance-Based Fee) 

Illiquid Investments - การลงทุนใน

ทรัพย�สินที่ไม?มีสภาพคล?อง 

การลงทุนที่อาจจะขายออกได^ยากหากไมdลดราคาลง หรือไมdสามารถขายได^อยdางรวดเร็ว 

เนื่องจากไมdมีตลาด หรือไมdมีนักลงทุนที่มีความพร^อม/สนใจที่จะซื้อ 

Income Return - รายไดv รายได^จากการลงทุนที่ได^รับจากการลงทุนทั้งหมด (รวมถึงเงินสด และทรัพยuสินเทียบเทdา

เงินสด) ในชdวงเวลาที่วัดผลการดำเนินงาน หลังหักคdาใช^จdายที่เรียกคืนไมdได^ (non-

recoverable expenditures) ดอกเบี้ยจdายบนตราสารหนี้ (interest expense on debt) 

และภาษีอสังหาริมทรัพยu (property taxes) ทั้งนี้ รายได ̂(Income Return) คำนวณเปMน

ร^อยละของเงินลงทุนที่ใช^ (Capital Employed) 

Internal Dispersion - การกระจาย

ผลตอบแทนภายใน 

การวัดการกระจายของอัตราผลตอบแทนรายป� (annual returns) ของแตdละพอรuตการ

ลงทุน (Portfolios) ภายในกลุdมประเภทการลงทุน (Composite) โดยการวัดคdาดังกลdาวอาจ

รวมถึงแตdไมdจำกัดเพียง คdาสูงสุด/ต่ำสุด กรอบ (range) และสdวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(Standard Deviation) (ใช^วิธีถdวงน้ำหนักตามทรัพยuสิน (asset weighted) หรือวิธีถdวง

น้ำหนักเทdากัน (equal weighted)) ของอัตราผลตอบแทนของพอรuตการลงทุน (Portfolio 

returns)  

Investment Management Fee - 

ค?าธรรมเนียมการจัดการลงทุน 

คdาธรรมเนียมที่จdายให^บริษัท (Firm) สำหรับการบริหารจัดการพอรuตการลงทุน (Portfolio) 

โดยทั่วไปแล^ว คdาธรรมเนียมการจัดการลงทุน (Investment Management Fees) จะ

อ^างอิงกับมูลคdาทรัพยuสิน (ร^อยละของมูลคdาทรัพยuสิน) อ^างอิงกับผลการดำเนินงาน (โปรด

ศึกษาคำวdา “Performance-Based Fee - คdาธรรมเนียมที่อ^างอิงกับผลการดำเนินงาน”) 

หรือเปMนการผสมกันทั้งสองวิธีซึ่งอาจมีรูปแบบที่แตกตdางออกไป ทั้งนี้ คdาธรรมเนียมการ

จัดการลงทุน (Investment Management Fees) จะรวมถึงสdวนแบdงกำไร (Carried 

Interest) ด^วย 
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Investment Multiple (TVPI) - จำนวน

เท?าของมูลค?าการลงทุน 

มูลคdารวม (Total Value) หารด^วยเงินทุนที่ชำระเข^ามาแล^วตั้งแตdวันที่เริ่มกdอตั้ง (Since-

Inception Paid-In Capital) 

Large Cash Flow - กระแสเงินสด 

จำนวนมาก 

ระดับของกระแสเงินสดภายนอก (External Cash Flow) ที่บริษัท (Firm) เห็นวdา อาจ

บิดเบือนผลตอบแทน หากไมdมีการประเมินมูลคdาของพอรuตการลงทุน (Portfolio) และไมdมี

การคำนวณผลตอบแทนสำหรับชdวงเวลายdอย (sub-period) ทั้งนี้ บริษัท (Firm) จะต^อง 

(Must) กำหนดจำนวนเงิน โดยกำหนดเปMนมูลคdาของกระแสเงินสด/ทรัพยuสิน หรือเปMนร^อย

ละของทรัพยuสินในพอรuตการลงทุน (Portfolio assets) หรือทรัพยuสินในกลุdมประเภทการ

ลงทุน (Composite assets) โดยบริษัท (Firm) จะต^อง (Must) พิจารณาวdา กระแสเงินสด

จำนวนมาก (Large Cash Flow) นี้ เปMนกระแสเงินสดจากภายนอก (External Cash Flow) 

เพียงรายการเดียว หรือเปMนกระแสเงินสดจากภายนอก (External Cash Flow) หลาย

รายการในชdวงเวลาที่กำหนด 

Limited Distribution Pooled Fund - 

กองทุนที่เสนอขายในวงจำกัด 

กองทุน (Pooled fund) ใด ๆ ที่ไมdได^เปMนกองทุนที่เสนอขายในวงกว^าง (Broad 

Distribution Pooled fund)  

Limited Partner - หุvนส?วนประเภท 

จำกัดความรับผิด 

นักลงทุนที่ลงทุนในห^างหุ^นสdวนจำกัด (Limited Partnership) 

Limited Partnership - หvางหุvนส?วนจำกัด โครงสร^างทางกฎหมายที่ถูกใช^อยdางแพรdหลายโดยกองทุนป£ดที่ลงทุนในทรัพยuสินนอกตลาด 

(Private Market Investment Closed-End Pooled Funds) ทั้งนี้ โดยทั่วไปแล^ว ห^าง

หุ^นสdวนจำกัด (Limited Partnership) เปMนเครื่องมือการลงทุนที่กำหนดกรอบเวลาการลงทุน

ที่แนdนอน (Fixed Life) โดยมีหุ^นสdวนประเภทไมdจำกัดความรับผิด (General Partner) ทำ

หน^าที่บริหารห^างหุ^นสdวนจำกัด (Limited Partnership) ตามที่ระบุไว^ในข^อตกลงในการเปMน

หุ^นสdวน (partnership agreement) 

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

เชื่อมตdอกันด^วยวิธีเรขาคณิต (geometrically combined) เพื่อหาผลตอบแทนของชdวงเวลา

หนึ่ง (periodic return) หรือการนำอัตราผลตอบแทนของหลายชdวงเวลา (periodic 

returns) มาคำนวณรวมเชื่อมตdอกันด^วยวิธีเรขาคณิต (geometrically combined) เพื่อหา

ผลตอบแทนของระยะที่ยาวขึ้น (longer-period returns) โดยใช^สูตรการคำนวณดังตdอไปนี ้

อัตราผลตอบแทนของชdวงเวลาหนึ่ง (Period return) = [(1 + R1) × (1 

+ R2) … (1 + Rn)] – 1 ทั้งนี ้R1, R2 … Rn คือ อัตราผลตอบแทนของชdวงเวลา

ยdอย (sub-period returns) หรืออัตราผลตอบแทนของหลายชdวงเวลา 

(periodic returns) สำหรับชdวงเวลายdอย (sub-periods) หรือชdวงเวลา 

(periods) ที่ 1 ถึง n ตามลำดับ  

Market Value - มูลค?าตลาด ราคาที่นักลงทุนสามารถซื้อหรือขายทรัพยuสิน (Investment) ณ ขณะใดขณะหนึ่ง คูณด^วย

จำนวนทรัพยuสินที่ถืออยูd บวกด^วยรายได^ค^างรับ (accrued income)  
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Material Error - ขvอผิดพลาดที่มีนัยสำคัญ ข^อผิดพลาดในรายงานตามมาตรฐาน GIPS เกี่ยวกับกลุdมประเภทการลงทุน (GIPS 

Composite Report) หรือรายงานตามมาตรฐาน GIPS เกี่ยวกับขอ̂มูลกองทุน (GIPS 

Pooled Fund Report) ซึ่งจะต^อง (Must) มีการแก^ไข และเป£ดเผยในรายงานตามมาตรฐาน 

GIPS เกี่ยวกับกลุdมประเภทการลงทุน (GIPS Composite Report) ฉบับแก^ไข หรือรายงาน

ตามมาตรฐาน GIPS เกี่ยวกับข^อมูลกองทุน (GIPS Pooled Fund Report) ฉบับแก^ไข 

Minimum Effective Compliance  

Date - วันที่ขั้นต่ำที่ตvองปฏิบัติตาม

มาตรฐาน GIPS 

วันที่ตั้งต^นที่บริษัท (Firm) จะนำเสนอได^เฉพาะผลการดำเนินงานที่เปMนไปตามมาตรฐาน 

GIPS (GIPS-compliant performance) เทdานั้น ทั้งนี้ วันที่ขั้นต่ำที่ต^องปฏิบัติตาม

มาตรฐาน GIPS (Minimum Effective Compliance Date) สำหรับกลุdมประเภทการ

ลงทุนและกองทุน ประเภทอสังหาริมทรัพยu และเงินรdวมลงทุน (Real Estate and Private 

Equity Composites and Pooled Funds) และกลุdมประเภทการลงทุนประเภท Wrap 

Fee (Wrap Fee Composites) คือวันที ่1 มกราคม 2006 และวันที่ขั้นต่ำที่ต^องปฏิบัติ

ตามมาตรฐาน GIPS (Minimum Effective Compliance Date) สำหรับกลุdมประเภทการ

ลงทุน (Composites) และกองทุน (Pooled Fund) อื่น ๆ คือวันที่ 1 มกราคม 2000  

Money-Weighted Return (MWR) -

ผลตอบแทนถ?วงน้ำหนักตามมูลค?า 

ผลตอบแทนในชdวงเวลาหนึ่งซึ่งสะท^อนถึงการเปลี่ยนแปลงของมูลคdา และระยะเวลา รวมถึง

ขนาดของกระแสเงินสดจากภายนอก (External Cash Flows) 

Must - ตvอง ข^อกำหนด ภาระหน^าที่ หรือการกระทำ ที่บังคับวdาต^องทำ หรือถูกกำหนด (Required) ให^

ต^องปฏิบัติตาม (โปรดศึกษาคำวdา “Require/Requirement - กำหนด/ข^อกำหนด”) 

Must Not - ตvองไม? ภาระหน^าที่ หรือการกระทำ ที่ถูกห^ามมิให^ปฏิบัต ิ 

Net-of-Fees - หลังหักค?าธรรมเนียม ผลตอบแทนจากการลงทุนกdอนหักคdาธรรมเนียม (Gross-of-Fees return) หักด^วย

คdาธรรมเนียมการจัดการลงทุน (Investment Management Fees) 

Open-End Fund - กองทุนเป�ด กองทุน (Pooled Fund) ที่ไมdได^กำหนดจำนวนนักลงทุนแนdนอน และเป£ดให^ซื้อ 

(subscriptions) และ/หรือไถdถอน (redemptions) ได^  

Overlay Exposure – สถานะของการ 

Overlay 

มูลคdาทางเศรษฐกิจในสdวนที่บริษัท (Firm) มีความรับผิดชอบในการจัดการลงทุน โดยสถานะ

ของการ overlay (Overlay Exposure) เทdากับมูลคdา (notional value) ของกลยุทธuการ 

overlay (Overlay Strategy) ที่ถูกบริหารจัดการ หรือมูลคdาของพอรuตการลงทุน 

(Portfolio) ที่ถูก overlay หรือสถานะเป�าหมาย (target exposure) ที่กำหนด 

Overlay Strategy – กลยุทธ�การ overlay กลยุทธuที่กำหนดให^การบริหารการลงทุนด^านใดด^านหนึ่ง ถูกดำเนินการแยกออกมา

ตdางหากจากพอรuตการลงทุน (Portfolio) ทั้งนี้ โดยทั่วไปแล^ว กลยุทธuการ overlay 

(Overlay Strategy) ถูกออกแบบมาเพื่อจำกัด หรือรักษาระดับความเสี่ยงของพอรuตการ

ลงทุน (Portfolio) ตามที่กำหนด หรือเพื่อสร^างผลกำไรจากมุมมองตลาดในระยะสั้น 

(tactical view) ด^วยการปรับเปลี่ยนระดับความเสี่ยงของพอรuตการลงทุน (Portfolio) 

Paid-In Capital - เงินทุนที่ชำระเขvามาแลvว เงินทุนที่ไหลเข^ามาในกองทุน (Pooled Fund) หรือกลุdมประเภทการลงทุน (Composite) 

ซึ่งรวมถึงเงินลงทุนที่ผูกพันตามข^อตกลง (Committed Capital) ที่เรียกให^ผู^ลงทุนใสdเงินเข^า

มา หรือการเรียกคืนเงินจากสdวนแบdง (Distributions) ที่จdายออกไปแล^วและนำกลับมาลงทุน

ใหมd  
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Performance-Based Fee - ค?าธรรมเนียม

ที่อvางอิงกับผลการดำเนินงาน 

คdาธรรมเนียมการจัดการลงทุน (Investment Management Fee) ซึ่งโดยทั่วไปแล^ว จะ

อ^างอิงกับผลการดำเนินงานของพอรuตการลงทุน (Portfolio’s performance) โดยคิดเปMน

คdาคงที่ (absolute basis) หรือคdาผันแปร (relative) โดยเปรียบเทียบกับตัวชี้วัด 

(Benchmark) หรือจุดอ^างอิงอื่น  

Performance-Based Fee Description - 

คำอธิบายค?าธรรมเนียมที่อvางอิงกับ 

ผลการดำเนินงาน 

ข^อมูลทั่วไปเกี่ยวกับคdาธรรมเนียมที่อ^างอิงกับผลการดำเนินงาน (Performance-Based 

Fee) ซึ่งต^องมีข^อมูลอยdางเพียงพอเพื่อให^ลูกค^าเป�าหมาย (Prospective Client) หรือนัก

ลงทุนเป�าหมาย (Prospective Investor) ได^เขา̂ใจถึงลักษณะที่สำคัญของคdาธรรมเนียมที่

อ^างอิงกับผลการดำเนินงาน (Performance-Based Fee) โดยจะต^องมีข^อมูลที่เกี่ยวข^อง 

(เชdน อัตราคdาธรรมเนียมที่อ^างอิงกับผลการดำเนินงาน (Performance-Based Fee Rate) 

อัตราผลตอบแทนขั้นต่ำ (Hurdle Rate) การเรียกเงินคืน (Clawback) ระดับสูงสุดในอดีต 

(High Water Mark) ความถี่ในการเริ่มต^นการคำนวณใหมd (reset frequency) ความถี่ใน

การคำนวณตามเกณฑuคงค^าง (accrual frequency) วันที่เรียกเก็บคdาธรรมเนียม 

(Crystallization Schedule) เปMนต^น) รวมถึงสิ่งที่ใช^เปMนฐานพิจารณาในการเรียกเก็บ

คdาธรรมเนียม  

Performance Examination -  

การตรวจสอบผลการดำเนินงาน 

กระบวนการที่ผู^ตรวจสอบอิสระ (independent verifier) ทำการตรวจสอบกลุdมประเภทการ

ลงทุน (Composite) หรือกองทุน (Pooled Fund) ตามกระบวนการตรวจสอบผลการ

ดำเนินงาน (Performance Examination procedure) ที่กำหนด (Required) ตาม

มาตรฐาน GIPS 

Performance Examination Report - 

รายงานการตรวจสอบผลการดำเนินงาน 

รายงานที่จัดทำโดยผู^ตรวจสอบอิสระ (independent verifier) หลังจากที่ได^ทำการ

ตรวจสอบผลการดำเนินงาน (Performance Examination) เรียบร^อยแล^ว 

Performance-Related Information -

ขvอมูลที่เกี่ยวขvองกับผลการดำเนินงาน 

ได^แกd: 

• ข^อมูลที่แสดงอยูdในรูปของผลตอบแทนจากการลงทุน และความเสี่ยง 

• ข^อมูลอื่น ๆ และข^อมูลที่นำมาใช^ในการวัดผลการดำเนินงาน (input data) ที่เกี่ยวข^อง

โดยตรงกับการคำนวณผลตอบแทนจากการลงทุน และความเสี่ยง (เชdน ทรัพยuสินที่ถือ

ครองในพอรuตการลงทุน (Portfolio holdings)) รวมถึงข^อมูลที่คำนวณมาจาก

ผลตอบแทนจากการลงทุนและความเสี่ยง (เชdน การวิเคราะหuองคuประกอบของผลการ

ดำเนินงาน (performance attribution) ที่มาของผลการดำเนินงาน (performance 

contribution) เปMนต^น) 

Periodicity - ความถี่ของขvอมูล ชdวงระยะเวลาที่มีการวัดคdาตัวแปร (เชdน ตัวแปรที่มีการวัดคdาโดยมีความถี่ของข^อมูล 

(Periodicity) เปMนรายเดือน จะต^องมีจำนวนข^อมูล (observations) เปMนรายเดือน) 

PIC Multiple - จำนวนเท?าของเงินทุนที่

ชำระแลvว 

เงินทุนที่ชำระเข^ามาแล^วตั้งแตdวันที่เริ่มกdอตั้ง (Since-Inception Paid-In Capital) หารด^วย

มูลคdาเงินลงทุนที่ผูกพันตามข^อตกลงสะสม (cumulative Committed Capital)  

Pooled Fund - กองทุน กองทุนซึ่งอาจมีนักลงทุนมากกวdาหนึ่งรายถือสิทธิความเปMนเจ^าของ (ownership interests) 
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Pooled Fund Description – คำอธิบาย

กองทุน 

ข^อมูลทั่วไปเกี่ยวกับกรอบการลงทุน (investment mandate) วัตถุประสงคu หรือกลยุทธuของ

กองทุน (Pooled Fund) โดยคำอธิบายกองทุน (Pooled Fund Description) จะต^องมี

ข^อมูลอยdางเพียงพอเพื่อให^นักลงทุนเป�าหมาย (Prospective Investor) ได^เข^าใจถึงลักษณะที่

สำคัญของกรอบการลงทุน (investment mandate) วัตถุประสงคu หรือกลยุทธuของกองทุน 

(Pooled Fund) ซึ่งได^แกd  

• ความเสี่ยงที่สำคัญของกลยุทธuของกองทุน (Pooled Fund) 

• อาจมีการใช^การขยายฐานเงินลงทุน (leverage) การใช^ตราสารอนุพันธu (derivatives) 

และการมีสถานะขาย (short position) อยdางไร ในกรณีที่เครื่องมือดังกลdาวเปMนสdวนสำคัญ

ของกลยุทธuการลงทุน 

• การลงทุนในทรัพยuสินที่ไมdมีสภาพคลdอง (Illiquid Investments) เปMนสdวนสำคัญของกล

ยุทธuการลงทุนหรือไมd 

Pooled Fund Gross Return - 

ผลตอบแทนขั้นตvนของกองทุน  

ผลตอบแทนจากการลงทุน หักด^วยต^นทุนการทำธุรกรรม (Transaction Costs) 

Pooled Fund Inception date - วันที่เริ่ม

จัดตั้งกองทุน 

วันที่กองทุน (Pooled Fund) เริ่มมีข^อมูลผลการดำเนินงาน 

โดยในกรณีของกองทุนที่เสนอขายในวงจำกัด (Limited Distribution Pooled Fund) วันที่

เริ่มจัดตั้งกองทุน (Pooled Fund Inception Date) อาจกำหนดโดยอ^างอิงตามวันที่

ดังตdอไปนี ้

• เมื่อเริ่มคิดคdาธรรมเนียมการจัดการลงทุน (Investment Management Fees) ในครั้ง

แรก 

• เมื่อเริ่มมีกระแสเงินสดที่เกี่ยวข^องกับการลงทุนเกิดขึ้นในครั้งแรก 

• เมื่อเริ่มระดมทุน (capital call) เปMนครั้งแรก 

• เมื่อป£ดรับเงินลงทุนที่ผูกพันตามข^อตกลง (Committed Capital) ในครั้งแรก และมีผล

ผูกพันตามกฎหมาย 

Pooled Fund Net Return - ผลตอบแทน

สุทธิของกองทุน 

ผลตอบแทนขั้นต^นของกองทุน (Pooled Fund Gross Return) หักด^วยคdาธรรมเนียม และ

คdาใช^จdายทั้งหมด รวมถึงคdาธรรมเนียมการจัดการลงทุน (Investment Management Fees) 

คdาธรรมเนียมการดำเนินการ (Administrative Fees) และคdาใช^จdายอื่น ๆ  

Pooled Fund of Funds - กองทุนหน?วย

ลงทุน  

กองทุนที่ลงทุนในกองทุนอื่น ๆ  

Pooled Fund Termination Date - วันที่

ยกเลิกกองทุน 

วันที่ทรัพยuสินของกองทุน (Pooled Fund) ทั้งหมดถูกจัดสรรออกไป หรือเมื่ออำนาจในการ

ตัดสินใจลงทุนสิ้นสุดลง 

Portfolio - พอร�ตการลงทุน กลุdมของเงินลงทุนที่มีการบริหารจัดการอยdางเอกเทศ ทั้งนี้ พอรuตการลงทุน (Portfolio) อาจ

เปMนบัญชีแยก (Segregated Account) หรือกองทุน (Pooled Fund) โดยรวมถึงทรัพยuสินที่

บริหารโดยผู^จัดการลงทุนยdอย (Sub-Advisor) ที่บริษัท (Firm) มีอำนาจในการคัดเลือก

ผู^จัดการลงทุนยdอย (Sub-Advisor) ดังกลdาวด^วย 
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Portfolio-Weighted Custom 

Benchmark - ตัวชี้วัดที่สรvางขึ้นจากพอร�ต

การลงทุนถ?วงน้ำหนัก 

ตัวชี้วัด (Benchmark) ที่ถูกสร^างขึ้นมาโดยใช^ตัวชี้วัด (Benchmark) หลาย ๆ ตัวของแตdละ

พอรuตการลงทุน (Portfolio) ในกลุdมประเภทการลงทุน (Composite) 

Primary Fund - กองทุนที่ลงทุนโดยตรง กองทุนที่ลงทุนโดยตรง (Direct Investments) แทนที่จะลงทุนในกองทุนอื่น  

Private Equity - การลงทุนประเภท 

เงินร?วมลงทุน 

กลยุทธuการลงทุนที่รวมถึงแตdไมdจำกัดเพียงธุรกิจเงินรdวมลงทุน (venture capital) การเข^าซื้อ

กิจการโดยใช^เงินกู^เปMนแหลdงเงินทุน (leveraged buyouts) การรวมกลุdมกิจการ 

(consolidations) การลงทุนในรูปแบบกึ่งหนี้กึ่งทุน (mezzanine) และในตราสารหนี้ที่ผิดนัด

ชำระหนี้ (distressed debt) รวมถึงการลงทุนแบบผสม (hybrid) ในรูปแบบตdาง ๆ เชdน การ

ให^สินเชื่อเชdาซื้อแกdกิจการ (venture leasing) และการให^สินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้การค^าจาก

กจิการ (venture factoring) 

Private Market Investments - การลงทุน

ในทรัพย�สินนอกตลาด 

ได^แกd ทรัพยuสินที่จับต^องได^ (real assets) (เชdน อสังหาริมทรัพยu (Real Estate) และ

โครงสร^างพื้นฐาน เปMนต^น) การลงทุนประเภทเงินรdวมลงทุน (Private Equity) และการลงทุน

อื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน ซึ่งไมdมีสภาพคลdอง ไมdได^เป£ดให^ซื้อขายเปลี่ยนมือได^เปMนการทั่วไป 

และไมdมีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพยu 

Proprietary Assets - ทรัพย�สินของบริษัท การลงทุนของบริษัท (Firm) และ/หรือผู^บริหารของบริษัท (Firm’s management) และ/

หรือบริษัทแมdของบริษัท (Firm’s parent company) ซึ่งบริหารจัดการโดยบริษัท (Firm) 

ทั้งนี้ ทรัพยuสินของหุ^นสdวนประเภทไมdจำกัดความรับผิด (General Partner) ที่อยูdในกองทุน 

(Pooled Fund) ถูกจัดเปMนทรัพยuสินของบริษัท (Proprietary Assets) ด^วย 

Prospective Client - ลูกคvาเป�าหมาย บุคคล หรือนิติบุคคลใด ที่แสดงความสนใจในกลยุทธuของกลุdมประเภทการลงทุนใด ๆ ของ

บริษัท (Firm’s Composite Strategy) .และมีคุณสมบัติที่จะสามารถลงทุนในกลุdมประเภท

การลงทุน (Composite) ได ̂ทั้งนี้ ลูกค^าป�จจุบันอาจมีคุณสมบัติเปMนลูกค^าเป�าหมาย 

(Prospective Client) สำหรับกลยุทธuของกลุdมประเภทการลงทุน (Composite’s strategy) 

ใด ๆ ที่แตกตdางไปจากกลยุทธuการลงทุนในป�จจุบันของลูกค^าดังกลdาวได ̂นอกจากนี้ ที่ปรึกษา

การลงทุน และบุคคลที่สาม อาจถือเปMนลูกค^าเป�าหมาย (Prospective Client) หากเปMนการ

ทำหน^าที่เปMนตัวแทนของบุคคล หรือนิติบุคคล ที่มีคุณสมบัติเปMนลูกค^าเป�าหมาย 

(Prospective Client)  

Prospective Investor - นักลงทุน

เป�าหมาย 

บุคคล หรือ นิติบุคคลใด ที่แสดงความสนใจในกองทุนใดกองทุนหนึ่งของบริษัท (Firm’s 

Pooled Funds) และมีคุณสมบัติทีจ่ะสามารถลงทุนในกองทุน (Pooled Fund) ได^ ทั้งนี้ นัก

ลงทุนป�จจุบันในกองทุน (Pooled Fund) อาจมีคุณสมบัติเปMนนักลงทุนเป�าหมาย 

(Prospective Investors) ของกองทุน (Pooled Fund) ใด ๆ ที่แตกตdางไปจากกองทุน 

(Pooled Fund) ในป�จจุบันของนักลงทุนดังกลdาวได^ นอกจากนี้ ทีป่รึกษาการลงทุน และ

บุคคลที่สาม อาจถือเปMนนักลงทุนเป�าหมาย(Prospective Investors) หากเปMนการทำหน^าที่

เปMนตัวแทนของบุคคล หรือ นิติบุคคล ที่มีคุณสมบัติเปMนนักลงทุนเป�าหมาย (Prospective 

Investors)  
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Public Market Equivalent (PME) - 

ขvอมูลเทียบเคียงจากตลาดที่เป�ดเผยต?อ

สาธารณะ 

ผลการดำเนินงานของดัชนีตลาดที่เป£ดตdอสาธารณะ (public market index) ที่แสดงอยูdใน

รูปของผลตอบแทนถdวงน้ำหนักตามมูลคdา (Money-Weighted Return (MWR)) โดยใช^

กระแสเงินสด (cash flows) และกรอบเวลา (timing) เดียวกันกับที่กลุdมประเภทการลงทุน 

(Composite) หรือกองทุน (Pooled Fund) ใช^ในชdวงเวลาเดียวกัน ทั้งนี้ PME สามารถใช^

เปMนตัวชี้วัด (Benchmark) โดยการเปรียบเทียบผลตอบแทนถdวงน้ำหนักตามมูลคdา 

(Money-Weighted Return (MWR)) ของกลุdมประเภทการลงทุน (Composite) หรือ

กองทุน (Pooled Fund)  

กับ PME ของดัชนีตลาดได ̂

Pure Gross-of-Fees - ก?อนหักตvนทุน 

การทำธุรกรรม (Transaction Cost) 

ผลตอบแทนจากการลงทุนที่ยังไมdหักต^นทุนการทำธุรกรรม (Transaction Costs) ใด ๆ ที่

เกิดขึ้นในชdวงเวลานั้น 

Real Estate - อสังหาริมทรัพย� อสังหาริมทรัพยu ได^แกd ทรัพยuสินดังตdอไปนี้ที่มีสdวนเปMนเจ^าของทั้งหมด (wholly owned) 

หรือบางสdวน (partially owned): 

• การลงทุนในที่ดิน ซึ่งรวมถึงผลผลิตที่ได^จากที่ดินด^วย (เชdน ไม^ หรือ ผลิตผลจากการ

เพาะปลูก) 

• อาคารที่อยูdระหวdางการกdอสร^าง อาคารที่สร^างเสร็จแล^ว และโครงสร^างอื่น ๆ หรือการ

พัฒนาพื้นที ่

• ตราสารหนี้ที่คล^ายทุน (Equity-oriented debt) (เชdน สินเชื่อที่จdายผลตอบแทนจาก

อสังหาริมทรัพยuที่เปMนหลักประกัน (participating mortgage loans)) 

• การลงทุนในอสังหาริมทรัพยu โดยผลตอบแทนบางสdวนที่จdายให^นักลงทุน ณ ขณะที่ลงทุน 

อ^างอิงกับผลการดำเนินงานของอสังหาริมทรัพยu (Real Estate) ที่ใช^อ^างอิง 

Realization Multiple (DPI) - จำนวน 

เท?าของส?วนแบ?งกำไรที่รับรูvไปแลvว  

สdวนแบdงตั้งแตdเริ่มกdอตั้ง (Since-Inception Distributions) หารด^วยเงินทุนที่ชำระเข^า

มาแล^วตั้งแตdเริ่มกdอตั้ง (Since-Inception Paid-In Capital)  

Recommend/ Recommendation - 

แนะนำ/ คำแนะนำ 

ข^อกำหนด ภาระหน^าที่ หรือการกระทำ ที่ควรทำตาม หรือควรปฏิบัต ิทั้งนี้ คำแนะนำ 

(Recommendation) ถือเปMนแนวปฏิบัติที่ด ี(best practice) แตdไมdได^เปMนข^อกำหนด 

(Requirement) (โปรดศึกษาคำวdา “Should - ควร”) 

Require/ Requirement - กำหนด/

ขvอกำหนด 

ข^อกำหนด ภาระหน^าที่ หรือการกระทำ ที่ต^อง (Must) ทำตาม หรือต^อง (Must) ปฏิบัต ิ

Residual Value - มูลค?าคงเหลือ สdวนทุนคงเหลือ (remaining equity) ของหุ^นสdวนประเภทจำกัดความรับผิด (Limited 

Partners) หรือนักลงทุน ณ สิ้นงวด ตามรายงานผลการดำเนินงาน 

RVPI (Unrealized Multiple) - จำนวนเท?า

ของส?วนแบ?งกำไรที่ยังไม?รับรูv 

มูลคdาคงเหลือ (Residual Value) หารด^วยเงินทุนที่ชำระเข^ามาแล^วตั้งแตdเริ่มกdอตั้ง(Since-

Inception Paid-In Capital) 

Sales Charges and Loads - 

ค?าธรรมเนียมการซื้อขายหน?วยลงทุน 

คdาใช^จdายในการซื้อหรือขายหนdวยลงทุนของกองทุน (Pooled Fund) ซึ่งคdาใช^จdายดังกลdาว

อาจเรียกวdา คdาธรรมเนียมการซื้อ (subscription) และการไถdถอน (redemption) หรือ

คdาธรรมเนียมในการเข^า (entry) และออก (exit) จากกองทุน 

Segregated Account -บัญชีแยก พอรuตการลงทุน (Portfolio) ที่มีลูกค^าหนึ่งรายเปMนเจ^าของ  
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Should – ควร ข^อกำหนด ภาระหน^าที่ หรือการกระทำ ที่แนะนำ (Recommended) ให^ทำตาม หรือปฏิบัติ 

โดยถือเปMนแนวปฏิบัติที่ดี (best practice) แตdไมdได^เปMนข^อกำหนด (Required)  

Should not - ไม?ควร ภาระหน^าที่ หรือการกระทำ ที่เปMนคำแนะนำ (Recommendation) ให^ไมdทำตาม หรือไมd

ปฏิบัติ และการไมdปฏิบัติถือเปMนแนวปฏิบัติที่ดี (best practice) 

Side Pocket - บัญชีแยกส?วนการลงทุน บัญชีประเภทหนึ่งที่สdวนใหญdใช^กับกองทุนที่ลงทุนในทรัพยuสินทางเลือก (alternative 

investment Pooled Fund) เพื่อแยกการลงทุนในทรัพยuสินที่ไมdมีสภาพคลdอง (Illiquid 

Investment) หรือทรัพยuสินที่มูลคdาต่ำผิดปกติ (distressed assets) ออกจากการลงทุนอื่น 

ๆ ที่มีสภาพคลdองมากกวdา หรือแยกการลงทุนที่ถือไว^เพื่อวัตถุประสงคuพิเศษออกจากการ

ลงทุนอื่น ๆ ซึ่งโดยปกติแล^ว นักลงทุนรายใหมdที่ลงทุนในกองทุน (Pooled Fund) หลังจากที่

มีการตั้งบัญชีแยกสdวนการลงทุนแล^ว จะไมdสามารถลงทุนในบัญชีแยกสdวนการลงทุนได ̂

Significant Cash Flow - กระแสเงินสด 

ที่มีนัยสำคัญ 

ระดับของกระแสเงินสดภายนอกของลูกค^ารายการหนึ่งหรือหลายรายการ (client-direct 

External Cash Flows) ซึ่งบริษัท (Firm) ประเมินวdา อาจสdงผลให^บริษัท (Firm) ไมdสามารถ

ดำเนินกลยุทธuของกลุdมประเภทการลงทุน (Composite) ได^เปMนการชั่วคราว ทั้งนี้ บริษัท 

(Firm) อาจกำหนดให^กระแสเงินสด หมายถึง กระแสเงินสดรายการเดียว (single flow) 

หรือหลายรายการที่เกิดขึ้นภายในชdวงเวลาที่กำหนด โดยระดับความมีนัยสำคัญจะต^อง 

(Must) พิจารณาจากจำนวนเงินที่กำหนดไว ̂(เชdน 50,000,000 ปอนดu) หรือร^อยละของ

ทรัพยuสินในพอรuตการลงทุน (Portfolio asset) (อ^างอิงมูลคdาลdาสุด) โดยต^องไมdใช^เกณฑuอื่น

ในการพิจารณา เชdน ผลกระทบของกระแสเงินสด หรือจำนวนของพอรuตการลงทุน 

(Portfolio) ในกลุdมประเภทการลงทุน (Composite) นอกจากนี้ การโอนทรัพยuสินระหวdาง

กลุdมประเภททรัพยuสินที่อยูdภายในพอรuตการลงทุน (Portfolio) เดียวกัน หรือกระแสเงินสดที่

เกิดขึ้นโดยบริษัท (Firm-initiated cash flow) ต^องไมd (Must not) ถือเปMนกระแสเงินสดที่มี

นัยสำคัญ (Significant Cash Flows) 

Since-Inception - ตั้งแต?เริ่มก?อตั้ง สำหรับกลุdมประเภทการลงทุน (Composites) ให^นับจากวันที่เริ่มกdอตั้งกลุdมประเภทการ

ลงทุน (Composite-Inception Date) และสำหรับกองทุน (Pooled Fund) ให^นับจากวันที่

เริ่มจัดตั้งกองทุน (Pooled Fund Inception Date) 

Standard Deviation - ส?วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

การวัดคdาความผันแปรของผลตอบแทน ซึ่งในกรณีของการวัดการกระจายของผลตอบแทน

ภายใน (Internal Dispersion) สdวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) นี้ เปMนการ

วัดคdาการกระจายของผลตอบแทนของแตdละพอรuตการลงทุน (Portfolio’s returns) ภายใน

กลุdมประเภทการลงทุน (Composite) และสำหรับกรณีของการวัดคdาความเสี่ยงในอดีต สdวน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) จะเปMนการวัดคdาความผันแปรของผลตอบแทน

ของกลุdมประเภทการลงทุน (Composite) กองทุน (Pooled Fund) หรือตัวชี้วัด 

(Benchmark) ในชdวงเวลาหนึ่ง หรือที่เรียกวdา “สdวนเบี่ยงเบนมาตรฐานภายนอก (external 

Standard Deviation)” 
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Sub-Advisor - ผูvจัดการลงทุนย?อย ผู^จัดการลงทุน (investment manager) ซึ่งเปMนบุคคลที่สาม ที่บริษัท (Firm) จ^างมาเพื่อให^

บริหารจัดการทรัพยuสินบางสdวนหรือทั้งหมดที่บริษัท (Firm) มหีน^าที่รับผิดชอบในการจัดการ

ลงทุน หรือในบางครั้ง อาจเรียกวdา ผู^จัดการยdอย (sub-manager) หรือผู^จัดการลงทุนที่เปMน

บุคคลที่สาม (third-party investment manager)  

Subscription Line of Credit - วงเงิน

สินเชื่อเพื่อการระดมทุน 

วงเงินสินเชื่อที่จัดเตรียมไว^เพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินการเมื่อบริษัท (Firm) เรียก

ระดมทุนจากนักลงทุน หรืออาจใช^วงเงินสินเชื่อนี้แทนการเรียกระดมทุนจากนักลงทุนก็ได ̂

Supplemental Information - ขvอมูล

เสริม 

ข^อมูลใด ๆ ที่เกี่ยวข^องกับผลการดำเนินงาน (Performance-Related Information) ซึ่งเปMน

สdวนหนึ่งของรายงานตามมาตรฐาน GIPS เกี่ยวกับกลุdมประเภทการลงทุน (GIPS Composite 

Report) หรือรายงานตามมาตรฐาน GIPS เกี่ยวกับข^อมูลกองทุน (GIPS Pooled Fund 

Report) ที่ชdวยเสริมหรือสนับสนุนข^อกำหนด (Requirements) และ/หรือคำแนะนำ 

(Recommendations) ตามมาตรฐาน GIPS  

Temporary New Account - บัญชี

ชั่วคราวที่เป�ดใหม? 

บัญชีสำหรับเก็บรักษากระแสเงินสดภายนอกที่รับตรงจากลูกค^า (client-directed External 

Cash Flow) เปMนการชั่วคราว จนกวdาจะถูกนำไปลงทุนตามกลยุทธuของกลุdมประเภทการ

ลงทนุ (Composite strategy) หรือถูกเบิกถอนออกไป ทั้งนี้ บริษัท (Firm) สามารถใช^บัญชี

ชั่วคราวที่เป£ดใหมd (Temporary New Account) เพื่อกำจัดผลกระทบจากกระแสเงินสดที่มี

นัยสำคัญ (Significant Cash Flow) ที่มีตdอพอรuตการลงทุน (Portfolio) กลdาวคือ เมื่อมี

กระแสเงินสดทีม่ีนัยสำคัญ (Significant Cash Flow) เกิดขึ้นกับพอรuตการลงทุน (Portfolio) 

บริษัท (Firm) อาจนำกระแสเงินภายนอก (External Cash Flow) ดังกลdาว ไปพักไว^ที่บัญชี

ชั่วคราวที่เป£ดใหมd (Temporary New Account) ตามนโยบายเกี่ยวกับกระแสเงินสดที่มี

นัยสำคัญของกลุdมประเภทการลงทุน (Composite’s Significant Cash Flow)  

Theoretical Performance - ผลการ

ดำเนินงานทางทฤษฎ ี

ผลการดำเนินงานที่ไมdได^คำนวณมาจากพอรuตการลงทุน (Portfolio) หรือกลุdมประเภทการ

ลงทุน (Composite) ที่ลงทุนในทรัพยuสินจริงตามกลยุทธuที่นำเสนอ ทั้งนี้ ผลการดำเนินงาน

ทางทฤษฎี (Theoretical Performance) ได^แกd ผลการดำเนินงานตามแบบจำลอง 

(model) แบบทดสอบย^อนหลัง (backtested) สมมติฐาน (hypothetical) การจำลอง

ข^อมูล (simulated) ข^อมูลบdงชี้ (indicative) ข^อมูล Ex Ante และการคาดการณuไปข^างหน^า 

(forward-looking) 

Time-Weighted Return (TWR) - 

ผลตอบแทนถ?วงน้ำหนักตามระยะเวลา 

วิธีการคำนวณผลตอบแทนแบบเปMนชdวงเวลา (period-by-period returns) ซึ่งสะท^อนการ

เปลี่ยนแปลงของมูลคdา โดยกำจัดผลกระทบของกระแสเงินสดภายนอก (External Cash 

Flow) ออกไป 

Total Firm Assets - ทรัพย�สินรวมของ

บริษัท 

ทรัพยuสินที่บริษัท (Firm) มีหน^าที่รับผิดชอบในการจัดการลงทุน ทั้งทรัพยuสิน ประเภทที่มี

อำนาจบริหารจัดการ (discretionary assets) และไมdมีอำนาจบริหารจัดการ (non-

discretionary assets) ทั้งนี้ ทรัพยuสินรวมของบริษัท (Total Firm Assets) รวมถึงทรัพยuสิน

ที่มอบหมายให^ที่ผู^จัดการลงทุนยdอย (Sub-Advisor) ทำหน^าที่บริหารจัดการ ซึ่งบริษัท (Firm) 

มีอำนาจในการคัดเลือกผู^จัดการลงทุนยdอย (Sub-Advisor) ดังกลdาว 
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Total Pooled Fund Fees - ค?าธรรมเนียม

รวมของกองทุน 

คdาธรรมเนียม และคdาใช^จdายทั้งหมดที่คิดจากกองทุน (Pooled Fund) ซึ่งรวมถึงแตdไมdจำกัด

เพียงคdาธรรมเนียมการจัดการลงทุน (Investment Management Fees) และคdาธรรมเนียม

การดำเนินการ (Administrative Fees) 

Total Return - ผลตอบแทนรวม อัตราผลตอบแทนซึ่งรวมผลกำไรขาดทุนทั้งที่รับรู^แล^ว (realized) และยังไมdได^รับรู ̂

(unrealized) บวกด^วยรายได^ (income) ในชdวงที่มีการวัดผล 

Total Value - มูลค?ารวม มูลคdาคงเหลือ (Residual Value) บวกด^วยสdวนแบdง (Distributions) ที่ได^รับ 

Trade Date Accounting - การบันทึก

บัญชีในวันที่เกิดรายการ 

การบันทึกทรัพยuสินหรือหนี้สินในวันที่เกิดรายการ แทนที่จะใช^วันที่มีการสdงมอบ 

(settlement date) ทั้งนี้ การบันทึกทรัพยuสิน หรือหนี้สิน ภายในสามวันทำการนับจากวันที่

ทำธุรกรรม (วันที่ทำการซื้อขาย, T + 1, T + 2 หรือ T + 3) ถือวdา เปMนไปตามข^อกำหนด

เรื่องการบันทึกบัญชีในวันที่เกิดรายการ (Trade Date Accounting Requirement) ตาม

มาตรฐาน GIPS  

Transaction Costs - ตvนทุนการทำธุรกรรม ต^นทุนในการซื้อ หรือขายเงินลงทุน (investment) ซึ่งโดยสdวนใหญdแล^ว ต^นทุนดังกลdาว อยูd

ในรูปของคdานายหน^าซื้อขายหลักทรัพยu (brokerage commissions) คdาธรรมเนียมของ

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

(bid–offer spreads) จากนายหน^าทั้งภายในหรือภายนอก ทั้งนี้ คdาธรรมเนียมการเก็บรักษา

ทรัพยuสินที่คิดเปMนรายธุรกรรมควร (Should) จัดเปMนคdาธรรมเนียมการเก็บรักษาทรัพยuสิน 

(Custody Fees) ไมdใชdต^นทุนในการทำธุรกรรม (Transaction Costs) โดยในกรณี

อสังหาริมทรัพยu (Property) การลงทุนประเภทเงินรdวมลงทุน (Private Equity) และการ

ลงทุนในทรัพยuสินนอกตลาดอื่น ๆ (Private Market Investment) นั้น ต^นทุนในการทำ

ธุรกรรม (Transaction Costs) จะรวมถึงคdาธรรมเนียมด^านกฎหมาย ด^านการเงิน ที่ปรึกษา 

และวาณิชธนกิจ ที่เกี่ยวข^องกับการซื้อ ขาย การปรับโครงสร^าง (restructuring) และ/หรือ

การเพิ่มทุนเพื่อปรับโครงสร^าง (recapitalizing investments) แตdจะไมdรวมถึงต^นทุนของ

ธุรกรรมที่ไมdได^เกิดขึ้น (dead deal costs) 

TVPI (Investment Multiple) - จำนวน

เท?าของมูลค?าเงินลงทุน 

มูลคdารวม (Total Value) หารด^วยเงินทุนที่ชำระเข^ามาแล^วตั้งแตdเริ่มกdอตั้ง (Since-

Inception Paid-In Capital) 

Unrealized Multiple (RVPI) - จำนวน

เท?าของมูลค?าที่ยังไม?รับรูv 

มูลคdาคงเหลือ (Residual Value) หารด^วยเงินทุนที่ชำระเข^ามาแล^วตั้งแตdเริ่มกdอตั้ง (Since-

Inception Paid-In Capital) 

Verification - การยืนยันความถูกตvอง กระบวนการที่ผู^ตรวจสอบอิสระ (independent verifier) ทำการตรวจสอบบริษัท (Firm) 

แบบครอบคลุมทั้งบริษัท (Firm-wide basis) ตามกระบวนการยืนยันความถูกต^องที่กำหนด 

(Required Verification procedure) ตามมาตรฐาน GIPS  

Verification Report - รายงานการยืนยัน

ความถูกตvอง 

รายงานที่จัดทำโดยผู^ตรวจสอบอิสระ (independent verifier) หลังจากที่ได^ทำการยืนยัน

ความถูกต^อง (Verification) แล^ว  

Vintage Year - ป¢ vintage  การกำหนดป� vintage (Vintage Year) สามารถทำได^สองวิธ ีดังนี ้

1. ป�แรกที่กองทุนเริ่มระดมทุน หรือเรียกเงินลงทุน (drawdown/ capital call) จากนักลงทุน 

2. ป�ที่ป£ดการระดมทุนครั้งแรกของเงินลงทุนที่ผูกพันตามข^อตกลง (Committed Capital) 

จากนักลงทุนภายนอก และมีผลผูกพันตามกฎหมาย  
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Wrap Fee - ค?าธรรมเนียมแบบ wrap คdาธรรมเนียมรวม (Bundle Fee) ประเภทหนึ่งที่ใช^สำหรับผลิตภัณฑuการลงทุนแบบ

เฉพาะเจาะจง โดย Wrap Fee จะเรียกเก็บโดย WRAP Fee sponsor ซึ่งโดยทั่วไปแล^ว จะ

ประกอบด^วยต^นทุนการทำธุรกรรม (Transaction Cost) ที่เกี่ยวข^องซึ่งไมdอาจระบแุยก

ออกมาเปMนแตdละรายการได ̂โดย Wrap Fee อาจเปMนคdาธรรมเนียมแบบรวม (all-inclusive) 

ที่อ^างอิงกับทรัพยuสิน (asset-based) ก็ได^ และอาจรวมคdาธรรมเนียมการจัดการลงทุน 

(Investment Management Fees) ต^นทุนการทำธุรกรรม (Transaction Costs) 

คdาธรรมเนียมการเก็บรักษาทรัพยuสิน (Custody Fees) และ/หรือคdาธรรมเนียมการ

ดำเนินการ (Administrative Fees) ทั้งนี้ พอรuตการลงทุนที่มีการเก็บคdาธรรมเนียมแบบ 

Wrap Fee (Wrap Fee Portfolio) ในบางครั้งจะถูกเรียกวdา “บัญชีแบบที่มีการบริหาร

จัดการแยกตdางหาก (separately managed account (SMA))” หรือ “บัญชีที่มีการบริหาร

จัดการ (managed account)” 
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ภาคผนวก A: ตัวอยcางของรายงานตามมาตรฐาน GIPS 

เก่ียวกับกลุcมประเภทการลงทุน (GIPS Composite 

Reports) 
ตัวอยxางที ่1 กลุxมประเภทการลงทุนที่รายงานผลตอบแทนถxวงน้ำหนักตาม

ระยะเวลา (COMPOSITE WITH TIME-WEIGHTED RETURNS) 

 

บริษัท Spinning Top Investments 

กลุ?มประเภทการลงทุน (Composite): Large Cap Growth Composite 

1 กุมภาพันธ� 2011 ถึง 31 ธันวาคม 2020 

 

Year 

Composite 

Gross 

Return 

TWR 

(%) 

Composite  

Net 

Return 

TWR 

(%) 

Benchmark 

Return 

(%) 

3-Year Std Deviation 

Number 

of 

Portfolios 

Internal 

Dispersion 

(%) 

Composite 

Assets 

($ M) 

Firm 

Assets
(b)  

($ M) 

Composite 

Gross 

(%) 

Benchmark 

(%) 

2011(a)  2.18  1.25  1.17   31 n/a 165 n/a 

2012 18.66 17.49 15.48   34 2.0 235 n/a 

2013 41.16 39.80 33.36   38 5.7 344 n/a 

2014 14.50 13.37 13.03 11.30  9.59 45 2.8 445 1,032 

2015  6.52  5.47  5.67 12.51 10.68 48 3.1 520 1,056 

2016  8.22  7.15  7.09 12.95 11.15 49 2.8 505 1,185 

2017 33.78 32.48 30.18 12.29 10.53 44 2.9 475 1,269 

2018 –0.84 –1.83 –0.65 13.26 11.91 47 3.1 493 1,091 

2019 33.08 31.78 29.76 12.81 11.71 51 3.5 549 1,252 

2020  7.51  6.44  6.30 13.74 12.37 54 2.5 575 1,414 

(a) ผลตอบแทนสำหรับรอบระยะเวลาตั้งแตdวันที่ 1 กุมภาพันธu 2011 ถึงวันที ่31 ธันวาคม 2011 
(b) บริษัท Spinning Top Investments ได^มาซึ่งกลุdมประเภทการลงทุน (composite) ผdานการเข^าซื้อกิจการของบริษัท ABC Capital ใน

เดือนพฤษภาคม 2014 ทั้งนี้ ไมdได^มีการนำเสนอทรัพยuสินของบริษัทกdอนป� 2014 เนื่องจากกลุdมประเภทการลงทุน (composite) ดังกลdาวยัง

ไมdได^ถูกรวมเข^ามาเปMนสdวนหนึ่งของบริษัท 
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การเป�ดเผยขvอมูล 
1. บริษัท Spinning Top Investments ได^ปฏิบัติตามมาตรฐานการสากลในการวัดผลการดำเนินงานของการลงทุน (GIPS®) รวมถึงได^

จัดทำ และนำเสนอรายงานฉบับนี้โดยปฏิบัติตามมาตรฐาน GIPS ทั้งนี้ บริษัท Spinning Top Investments ได^ผdานการตรวจสอบ

เพื่อยืนยันความถูกต^องโดยผู^ตรวจสอบอิสระสำหรับรอบระยะเวลาตั้งแตdวันที่ 1 มกราคม 2011 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2011 โดย

รายงานการตรวจสอบเพื่อยืนยันความถูกต^องดังกลdาวสามารถแสดงให^ดูได^เมื่อมีการร^องขอ บริษัทที่ปฏิบัติตามมาตรฐาน GIPS ต^อง

จัดทำนโยบายและขั้นตอนการดำเนินงานสำหรับการปฏิบัติตามข^อกำหนด ทั้งหมดที่เกี่ยวข^องของมาตรฐาน GIPS ทั้งนี้ การ

ตรวจสอบเพื่อยืนยันความถูกต^องจะทำให^มั่นใจได^วdา นโยบายและขั้นตอนการดำเนินงานของบริษัทในเรื่องที่เกี่ยวข^องกับการจัดการ

กลุdมประเภทการลงทุน และกองทุน ตลอดจนการคำนวณ การนำเสนอข^อมูล และการแจกจdายข^อมูลผลการดำเนินงาน ได^ถูก

กำหนดให^เปMนไปตามมาตรฐาน GIPS รวมถึงได^ถูกนำไปปฏิบัติอยdางครอบคลุมทั้งบริษัทแล^วหรือไมd ทั้งนี้ การตรวจสอบเพื่อยืนยัน

ความถูกต^องดังกลdาวไมdได^เปMนการรับประกันความถูกต^องของรายงานผลการดำเนินงานใด ๆ เปMนการเฉพาะ 

2. บริษัท Spinning Top Investments เปMนผู^จัดการการลงทุนในตราสารทนุ ซึ่งลงทุนในหลักทรัพยuในประเทศสหรัฐฯ เทdานั้น โดย

บริษัท Spinning Top Investments เปMนบริษัทจัดการลงทุนอิสระที่ไมdได^เปMนบริษัทในเครือ ของกลุdมธุรกิจที่มีบริษัทแมdใด ๆ ทั้งนี้ 

บริษัท Spinning Top Investments ได^เข^าไปซื้อกิจการของ ABC Capital ในเดือนพฤษภาคม 2014 

3. กลุdมประเภทการลงทุน (Composite) Large Cap Growth Composite ได^แกd พอรuตการลงทุนทั้งหมดของนักลงทุนสถาบันที่ลงทุน

ในหุ^นขนาดใหญdของสหรัฐฯ ซึ่งมีแนวโน^มการเติบโตของผลกำไรที่ดีกวdาคdาเฉลี่ยของบริษัทที่อยูdในดัชนี XYZ Large Cap Growth 

โดยความเสี่ยงที่สำคัญ ได^แกd ความเสี่ยงที่ราคาหุ^นจะลดลง และกลุdมประเภทการลงทุนมีผลการดำเนินงานที่ต่ำกวdาตัวชี้วัด ทั้งนี้ 

บัญชีขั้นต่ำสำหรับกลุdมประเภทการลงทุนนี้ คือ 5 ล^านเหรียญสหรัฐฯ โดยในชdวงเวลากdอนเดือนกรกฎาคม 2016 บัญชีขั้นต่ำดังกลdาว 

เทdากับ 2 ล^านเหรียญสหรัฐฯ และในชdวงเวลากdอนเดือนมีนาคม 2020 กลุdมประเภทการลงทุนนี้ใช^ชื่อวdา Growth Composite 

4. ผลการดำเนินงานกdอนเดือนพฤษภาคม 2014 เกิดขึ้นในขณะที่ทีมการจัดการลงทุนอยูdภายใต^บริษัทอื่น โดยทีมการจัดการลงทุนได^

บริหารจัดการกลุdมประเภทการลงทุนนี้มาตั้งแตdเริ่มกdอตั้งกลdมประเภทการลงทุน และไมdได^มีการเปลี่ยนแปลงกระบวนการลงทุนแตd

อยdางใด โดยมีการเชื่อมตdอผลการดำเนินงานในอดีตเข^ากับผลการดำเนินงานที่มีการบริหารจัดการที่บริษัท Spinning Top 

Investments 

5. ตัวชี้วัด ได^แกd ดัชนี XYZ Large Cap Growth ซึ่งเปMนดัชนีหุ^นถdวงน้ำหนักตามมูลคdาตลาด (market-capitalization-weighted 

equity index) ของหุ^นทุกตัวในสหรัฐฯ ที่มีมูลคdาตลาดเกินกวdา 1 หมื่นล^านเหรียญสหรัฐฯ และมีแนวโน^มเติบโต 

6. ผลตอบแทนที่นำเสนอเปMนผลตอบแทนถdวงน้ำหนักตามระยะเวลา (time-weighted returns) โดยมีการคำนวณมูลคdา และการ

รายงานผลการดำเนินงานโดยใช^สกุลเงินดอลลารuสหรัฐฯ 

7. ผลตอบแทนกdอนหักคdาธรรมเนียม (gross-of-fees returns) ที่นำเสนอ เปMนผลตอบแทนกdอนหักคdาธรรมเนียมการจัดการลงทุน และ

คdาธรรมเนียมการเก็บรักษาทรัพยuสิน โดยได^หักคdาใช^จdายในการซื้อขายหลกัทรัพยuทั้งหมดแล^ว ทั้งนี้ ผลตอบแทนของกลุdมประเภท

การลงทุนและของตัวชี้วัดที่นำเสนอ เปMนผลตอบแทนกdอนหักภาษีหัก ณ ที่จdายที่ไมdสามารถขอคืนได^ และสำหรับผลตอบแทนหลังหัก

คdาธรรมเนียม (net-of-fees returns) คำนวณโดยหักคdาธรรมเนียมการจัดการลงทุนตามแบบจำลองเทdากับ 0.083% (1/12 ของ

คdาธรรมเนียมการจัดการสูงสุดที่ 1.00%) ออกจากผลตอบแทนรายเดือนกdอนหักคdาธรรมเนียมของกลุdมประเภทการลงทุน (gross 

composite return) ทั้งนี้ ข^อมูลเกี่ยวกับคdาธรรมเนียมการจัดการลงทุนของบัญชีแยกของลูกค^า (separate accounts) เปMนดังนี้ 

สำหรับ 25 ล^านเหรีญสหรัฐฯ แรก เทdากับ 1.00% และสำหรับสdวนที่เกินกวdานั้น เทdากับ 0.60% และสำหรับข^อมูลเกี่ยวกับ

คdาธรรมเนียมการจัดการลงทุน และอัตราสdวนคdาใช^จdายทั้งหมด (total expense ratio) ของกองทุน Large Cap Collective Fund 

ซึ่งรวมอยูdในกลุdมประเภทการลงทุน (composite) นี้ เทdากับ 0.65% ของทรัพยuสินทั้งหมด และ 0.93% ตามลำดับ 
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8. นโยบายเกี่ยวกับการประเมินมูลคdาการลงทุน การคำนวณผลการดำเนินงาน และการจัดทำรายงานตามมาตรฐาน GIPS สามารถ

แสดงให^ดูได^เมื่อมีการร^องขอ 

9. รายการคำอธิบายกลุdมประเภทการลงทุน และรายการของกองทุนที่เสนอขายในวงกว^าง สามารถแสดงให^ดูได^เมื่อมีการร^องขอ 

10. กลุdมประเภทการลงทุนถูกสร^างขึ้นเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2011 และวันกdอตั้งคือวันที่ 1 กุมภาพันธu 2011  

11. ณ วันที่ 1 มกราคม 2014 การกระจายของผลตอบแทนภายใน (internal dispersion) คำนวณโดยใช^สdวนเบี่ยงเบนมาตรฐานถdวง

น้ำหนักเทdากัน (equal-weighted standard deviation) ของผลตอบแทนกdอนหักคdาธรรมเนียมรายป�ของพอรuตการลงทุนตdาง ๆ 

ที่อยูdในกลุdมประเภทการลงทุนตลอดทั้งป� ทั้งนี้ สำหรับงวดกdอนป� 2014 การกระจายของผลตอบแทนภายใน (internal 

dispersion) คำนวณโดยใช^สdวนเบี่ยงเบนมาตรฐานถdวงน้ำหนักตามทรัพยuสิน (asset-weighted standard deviation) 

12. สdวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเปMนอัตราตdอป�สำหรับชdวงระยะเวลาสามป� (three-year annualized standard deviation) เปMนการวัด

ความเบี่ยงเบนของผลตอบแทนกdอนหักคdาธรรมเนียมของกลุdมประเภทการลงทุน และผลตอบแทนของตัวชี้วัดในชdวงเวลา 36 เดือน

ที่ผdานมา  

13. ตั้งแตdวันที่ 1 พฤศจิกายน 2011 หากพอรuตการลงทุนมีกระแสเงินสดที่มีนัยสำคัญ พอรuตการลงทุนนั้นจะถูกถอดออกจากกลุdม

ประเภทการลงทุน ทั้งนี้ กระแสเงินสดที่มีนัยสำคัญ หมายถึง กระแสเงินสดที่ใสdเข^ามา หรือถอนออกไป ซึ่งมีมูลคdาเกิน 25% ของ

มูลคdาตลาดของพอรuตการลงทุนต^นงวด โดยพอรuตการลงทุนดังกลdาวจะถูกถอดออกจากกลุdมประเภทการลงทุนในเดือนที่เกิดกระแส

เงินสดที่มีนัยสำคัญ 

14. GIPS® เปMนเครื่องหมายการค^าจดทะเบียนของ CFA Institute โดย CFA Institute ไมdได^รับรอง (endorse) หรือ สนับสนุน 

(promote) องคuกรแหdงนี้ และไมdได^รับประกันความถูกต^อง หรือคุณภาพของเนื้อหาที่ระบุอยูdในเอกสารนี ้

 

ตัวอยxางที ่2 กลุxมประเภทการลงทุนที่รายงานผลตอบแทนถxวงน้ำหนักตามมูลคxา 

(COMPOSITE WITH MONEY-WEIGHTED RETURNS) 

 

บริษัท Able Management Company 

กลุ?มประเภทการลงทุน (Composite): Global Absolute Return Composite 

สกุลเงินที่ใชvในรายงาน: ยูโร (EUR) 

 

Period End 

Annualized Since-Inception MWR (%) 

Number of 

Portfolios 

Composite 

Assets  

(€ M) 

Total Firm 

Assets  

(€ M) 

Composite 

Gross 

Composite 

Net 

Custom 

Benchmark 

31 Dec 2020* 7.4 6.9 5.9 8 252 11,203 

*ผลตอบแทนถdวงน้ำหนักตามมูลคdา สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแตdวันที่ 1 กรกฎาคม 2012 (วันที่เริ่มกdอตั้งกลุdมประเภทการลงทุน) ถึงวันที่ 31 

ธันวาคม 2020 Able Management Company ได^ปฏิบัติตามมาตรฐานสากลในการวัดผลการดำเนินงานของการลงทุน (GIPS®) รวมถึงได^

จัดทำ และนำเสนอรายงานฉบับนี้โดยปฏิบัติตามมาตรฐาน GIPS ทั้งนี ้Able Management Company ยังไมdได^ผdานการตรวจสอบเพื่อ

ยืนยันความถูกต^องโดยผู^ตรวจสอบอิสระ 
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การเป�ดเผยขvอมูล 
1. คำจำกัดความของบริษัท 

Able Management Company เปMนบริษัทจัดการลงทุนอิสระที่กdอตั้งเมื่อป� 2007 โดย Able Management Company บริหาร

จัดการทรัพยuสินหลากหลายประเภททั้งตราสารทุน ตราสารหนี้ และทรัพยuสินแบบผสม (balanced assets) โดยให^บริการแกdลูกค^าชาว

ยุโรปเปMนหลัก 

2. คำอธิบายกลุ?มประเภทการลงทุน (Composite) 

กลุdมประเภทการลงทุน Global Absolute Return Composite ของ Able Management Company เปMนกลยุทธuที่มีกรอบเวลา

การลงทุนที่แนdนอน (fixed life strategy) ที่ใช^มุมมองมหภาคทั่วโลกในการเฟ�นหาหลักทรัพยuที่นdาสนใจในเชิงมูลคdา ทั้งตราสารทุน 

และตราสารหนี้ เรามองหามูลคdาจากหลักทรัพยuที่มีราคาต่ำลงมา ทั้งตราสารทุน และตราสารหนี้ ที่มีอันดับความนdาเชื่อถอือยูdใน

ระดับที่ลงทุนได^ (investment-grade) และต่ำกวdาระดับที่ลงทุนได^ (non-investment-grade) รวมถึงอาจมีการเข^าทำสัญญา 

forwards ที่อ^างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินเพื่อเพิ่มมูลคdา หรือเพื่อป�องกันความเสี่ยงด^วย ทั้งนี้ ความเสี่ยงหลัก ได^แกd ภาระหนี้สิน

ของประเทศ ความเสี่ยงทางการเมืองที่สูง และการเปลี่ยนแปลงนโยบายการเงินโดยธนาคารกลางในประเภทตdาง ๆ ซึ่งอาจสdงผล

กระทบตdอภาวะเศรษฐกิจ และเนื่องจากมีการลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความนdาเชื่อถืออยูdในระดับที่ลงทุนได^ (investment-

grade) และต่ำกวdาระดับที่ลงทุนได^ (non-investment-grade) จึงมีความเสี่ยงที่เหตุการณuด^านเครดิต (credit events) จะสdงผล

กระทบตdอมูลคdาและการชำระคืนเงินต^นและดอกเบี้ย นอกจากนี้ ตราสารหนี้ยังมีความเสี่ยงด^านอัตราดอกเบี้ย ความเสี่ยงของกลุdม

อุตสาหกรรม และ/หรือความเสี่ยงของประเทศ รวมถึงความเสี่ยงของอตุสาหกรรมด^วย และสำหรับตราสารทุนมีความเสี่ยงในด^าน

ตdาง ๆ ได^แกd ความเสี่ยงด^านตลาด ความเสี่ยงจากเหตุการณuเฉพาะของบริษัท (company-specific event risk) หรือการด^อยมูลคdา

ไปในกรณีที่บริษัทล^มละลาย ทั้งนี้ กลยุทธuการลงทุนในสัญญา forwards ที่อ^างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยนเงิน ไมdเพียงแตdเพื่อเปMนการ

ป�องกันความเสี่ยงเทdานั้น แตdยังเพื่อสร^างผลตอบแทนแบบสdวนเพิ่ม (alpha) อีกด^วย อยdางไรก็ตาม มีความเสี่ยงที่อัตราแลกเปลี่ยน

เงินอาจไมdเปMนไปตามที่คาดการณuอันเนื่องมาจากสถานการณuทางการเมือง การแทรกแซงของธนาคารกลาง หรือป�จจัยอืน่ ๆ ที่ไมd

สามารถคาดการณuลdวงหน^าได ̂การลงทุนทั้งหมดนี้คาดวdาจะครบกำหนดและการขายทรัพยuสินออกไปได^ในเดือนธันวาคม 2022 โดยจะจัดสรร

เงินทั้งหมดที่ได^จากการขายทรัพยuสินออกไปในเวลาดังกลdาว ทั้งนี้ กลุdมประเภทการลงทุนนี้ถูกสร^างขึ้นมาในเดือนมกราคม 2013 

3. ตัวชี้วัดที่สรvางขึ้น (Custom Benchmark) 

ตัวชี้วัด (benchmark) คำนวณโดยใช^ข^อมูลเทียบเคียงจากตลาดที่เป£ดเผยตdอสาธารณะ (public market equivalent: PME) ของ

ดัชน ีXYZ Global Macro Index ซึ่งการเรียกเงินลงทุน (capital call) ถูกจัดเปMนกระแสเงินสดในการลงทุนในดัชน ีในขณะที่การ

จdายสdวนแบdง (distributions) จะไมdถูกจัดเปMนกระแสเงินสดในการขายดัชนี แตdจะเปMนการคำนวณน้ำหนักของการจdายสdวนแบdง

ดังกลdาว และหักออกด^วยน้ำหนักที่เทdากัน ซึ่งการปรับปรุงตัวเลขข^างต^น เปMนการชdวยแก^ป�ญหาเกี่ยวกับข^อจำกัดในกรณีที่มูลคdา

ทรัพยuสินสุทธ ิ(NAV) ติดลบ ซึ่งอาจเกิดขึ้นได^กับการคำนวณ Long–Nickels PME แบบดั้งเดิม ทั้งนี้ ดัชนี XYZ Global Macro 

Index ประกอบด^วย คdามัธยฐาน (median) ของผลตอบแทนของ global macro hedge funds ซึ่งปกติแล^วจะลงทุนโดยมีสถานะ

ซื้อ (long) และขาย (short) ในหุ^น และตราสารหนี ้ทั่วโลก รวมถึง สินค^าโภคภัณฑu และสกุลเงินตdาง ๆ 

4. ค?าธรรมเนียม 

ผลตอบแทนขั้นต^น (gross returns) คือผลตอบแทนกdอนหักคdาธรรมเนียมการจัดการลงทุน คdาธรรมเนียมการเก็บรักษาทรัพยuสิน 

และภาษีหัก ณ ที่จdาย โดยได^หักต^นทุนการทำธุรกรรม (transaction costs) ทั้งหมดแลว̂ และสำหรับผลตอบแทนสุทธิ (net 

returns) คือผลตอบแทนหลังหักคdาธรรมเนียมการจัดการลงทุน และต^นทุนการทำธุรกรรมตามจริงแล^ว โดยยังไมdได^หักคdาธรรมเนียม

การเก็บรักษาทรัพยuสิน และภาษีหัก ณ ที่จdาย 
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5. ผูvจัดการลงทุนย?อย (Sub-Advisor) 

มีการใช^ผู^จัดการลงทุนยdอย (sub-advisor) ตั้งแตdเริ่มกdอตั้งกลุdมประเภทการลงทุนเพื่อบริหารจัดการการลงทุนในตราสารทุนทั้งหมด 

6. ขvอมูลเกี่ยวกับค?าธรรมเนียม 

คdาธรรมเนียมการจัดการลงทุนมาตรฐานรายป�ในอัตราคงที่ สำหรับ €50 ล^านแรก เทdากับ 0.55% และสำหรับสdวนที่เกนิกวdานั้น เทdากับ 0.35%  

7. กระแสเงินสดภายนอก (External Cash Flows) 

ตั้งแตdวันที่ 1 มกราคม 2020 การคำนวณผลตอบแทนถdวงน้ำหนักตามมูลคdา (MWR) ใช^กระแสเงินสดรายวัน ทั้งนี้ สำหรับรอบ

ระยะเวลากdอนวันที่ 1 มกราคม 2020 กระแสเงินสดภายนอก (external cash flows) มีการบันทึกเปMนรายไตรมาส 

8. นโยบาย 

นโยบายเกี่ยวกับการประเมินมูลคdาการลงทุน การคำนวณผลการดำเนินงาน และการจัดทำรายงานตามมาตรฐาน GIPS สามารถ

แสดงให^ดูได^เมื่อมีการร^องขอ  

9. รายการของกลุ?มประเภทการลงทุน และกองทุน 

รายการที่รวมถึงคำอธิบายกลุdมประเภทการลงทุน คำอธิบายกองทุนของกองทุนที่เสนอขายในวงจำกัด และกองทุนที่เสนอขายในวง

กว^าง สามารถแสดงให^ดูได^เมื่อมีการร^องขอ 

10. การเปลี่ยนผลตอบแทนของกลุ?มประเภทการลงทุน 

เนื่องจากกลยุทธuการลงทุนเปMนแบบมีกรอบเวลาการลงทุนที่แนdนอน (fixed life) ประกอบกับบริษัทสามารถควบคุมระยะเวลาของ

กระแสเงินสดเข^าออกของพอรuตการลงทุน ดังนั้น บริษัทจึงเปลี่ยนการนำเสนอผลตอบแทนของกลุdมประเภทการลงทุน โดยตั้งแตd

วันที ่1 มกราคม 2020 เปลี่ยนจากผลตอบแทนถdวงน้ำหนักตามระยะเวลา (TWRs) เปMนผลตอบแทนถdวงน้ำหนักตามมูลคdา (MWR) 

เนื่องจากบริษัทเชื่อวdาเปMนผลตอบแทนของกลุdมประเภทการลงทุนที่เหมาะสมที่สุด 

11. การแกvไขขvอผิดพลาด 

มีการใช^ข^อมูลที่ไมdถูกต^องในการจdายสdวนแบdงเปMนเงินสดที่เกิดขึ้นในป� 2020 ดังนั้น จึงมีการปรับปรุงอัตราผลตอบแทนตdอป�ของกลุdม

ประเภทการลงทุนขั้นต^นตัง้แตdเริ่มกdอตั้ง (since-inception annualized gross composited returns) จาก 8.4% เปMน 7.4% 

และมีการปรับปรุงอัตราผลตอบแทนตdอป�ของกลุdมประเภทการลงทุนสุทธิตั้งแตdเริ่มกdอตั้ง (since-inception annualized net 

composited returns) จาก 7.9% เปMน 6.9%  

12. เครื่องหมายการคvา 

GIPS® เปMนเครื่องหมายการค^าจดทะเบียนของ CFA Institute โดย CFA Institute ไมdได^รับรอง (endorse) หรือ สนับสนุน 

(promote) องคuกรแหdงนี้ และไมdได^รับประกันความถูกต^อง หรือคุณภาพของเนื้อหาที่ระบุอยูdในเอกสารนี ้
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ตัวอยxางที ่3 กลุxมประเภทการลงทุนประเภท WRAP FEE ที่รายงานผลตอบแทน

ถxวงน้ำหนักตามระยะเวลา (COMPOSITE WITH TIME-WEIGHTED RETURNS) 
 

บริษัท ABC Investments 

กลุ?มประเภทการลงทุน (Composite): Small Cap Value Wrap Composite 

วันที ่1 มกราคม 2011 ถึงวันที ่31 ธันวาคม 2020 

 

Year 

Pure Gross 

Return (a) 

(%) 

Gross 

Return 

(%) 

Net  

Return (%) 

Benchmark 

Return  

(%) 

Internal 

Dispersion 

(%) 

Number of 

Portfolios 

Composite 

Assets  

($ M) 

Firm Assets  

($ M) 

2020 28.84 28.72 25.10 23.75 0.7 2,368 1,015 18,222 

2019 12.30 12.20 9.01 9.79 1.1 1,730 687 17,635 

2018 17.57 17.47 14.14 14.56 1.0 1,462 432 19,246 

2017 10.55 10.45 7.30 7.84 1.2 928 321 14,819 

2016 39.05 38.93 35.04 31.74 0.9 649 163 12,362 

2015 –6.75 –6.75 –9.53 –7.47 0.8 68 1,115 7,051 

2014 6.64 6.64 3.50 4.22 1.0 52 1,110 6,419 

2013 45.86 45.86 41.68 34.50 1.1 46 990 5,612 

2012 24.41 24.41 20.79 18.05 0.9 38 975 4,422 

2011 –4.90 –4.90 –7.73 –5.50 0.8 41 870 3,632 

 

Year 

Composite Pure 

Gross 3-Yr Annualized 

Ex Post Std Dev  

(%) 

Benchmark 

3-Yr Annualized 

Ex Post Std Dev 

(%) 

Percentage of 

Wrap-Fee 

Portfolios  

(%) 

Strategy 

Advisory- 

Only Assets 

($ M) 

Firm Advisory- 

Only Assets 

($ M) 

2020 13.44 12.58 100 349 1,822 

2019 11.52 10.98 100 232 1,764 

2018 13.99 12.62 100 102 1,925 

2017 15.75 13.97 100 68 1,482 

2016 17.49 15.50 100 32 1,236 

2015 15.52 13.46 0 0 0 

2014 14.91 12.79 0 0 0 
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Year 

Composite Pure 

Gross 3-Yr Annualized 

Ex Post Std Dev  

(%) 

Benchmark 

3-Yr Annualized 

Ex Post Std Dev 

(%) 

Percentage of 

Wrap-Fee 

Portfolios  

(%) 

Strategy 

Advisory- 

Only Assets 

($ M) 

Firm Advisory- 

Only Assets 

($ M) 

2013 18.82 15.82 0 0 0 

2012 22.65 19.89 0 0 0 

2011 29.31 26.05 0 0 0 

 (a) ตั้งแตdวันที่ 1 มกราคม 2016 ผลตอบแทนกdอนหักต^นทุนการทำธุรกรรม (Pure Gross Return) ไมdได^สะท^อนถึงการหักคdาใช^จdายใด ๆ 

รวมถึงต^นทุนการทำธุรกรรม (transaction costs) และเปMนเพียงข^อมูลเสริมเทdานั้น (โปรดดูข^อ 6) 

 

1. ABC Investments เปMนบริษัทจัดการลงทุนอิสระ (independent investment adviser) ที่จดทะเบียนภายใต^ Investment 

Advisers Act of 1940 และกdอตั้งขึ้นในเดือนมีนาคม 1996 โดยบริษัทได^ปรับคำจำกัดความของบริษัทในเดือนมกราคม 2016 

เพื่อให^ครอบคลุมทั้งบัญชีของนักลงทุนสถาบัน และบัญชีประเภท wrap account ซึ่งในชdวงเวลากdอนเดือนมกราคม 2016 บริษัท

ครอบคลุมเฉพาะบัญชีของนักลงทุนสถาบันเทdานั้น 

2. ABC Investments ได^ปฏิบัติตามมาตรฐานสากลในการวัดผลการดำเนินงานของการลงทุน (GIPS®) รวมถึงได^จัดทำ และนำเสนอ

รายงานฉบับนี้โดยปฏิบัติตามมาตรฐาน GIPS ทั้งนี้ ABC Investments ได^ผdานการตรวจสอบเพื่อยืนยันความถูกต^องโดยผู^ตรวจสอบ

อิสระสำหรับรอบระยะเวลาตั้งแตdวันที่ 1 เมษายน 1996 ถึง 31 ธันวาคม 2020 บริษัทที่ปฏิบัติตามมาตรฐาน GIPS ต^องจัดทำ

นโยบายและขั้นตอนการดำเนินงานสำหรับการปฏิบัติตามข^อกำหนดทั้งหมดที่เกี่ยวข^องของมาตรฐาน GIPS ทั้งนี้ การตรวจสอบเพื่อ

ยืนยันความถูกต^องจะทำให^มั่นใจได^วdานโยบายและขั้นตอนการดำเนินงานของบริษัทที่เกี่ยวข^องกับการจัดการกลุdมประเภทการลงทุน 

และกองทุน ตลอดจนการคำนวณ การนำเสนอ และการแจกจdายข^อมูลผลการดำเนินงาน ได^ถูกกำหนดให^เปMนไปตามมาตรฐาน GIPS 

รวมถึงได^ถูกนำไปปฏิบัติอยdางครอบคลุมทั้งบริษัทแล^วหรือไมd นอกจากนี้ Small Cap Value Wrap Composite ได^ผdานการ

ตรวจสอบผลการดำเนินงานสำหรับรอบระยะเวลาตั้งแตdวันที่ 1 มกราคม 2016 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2020 โดยรายงานการ

ตรวจสอบเพื่อยืนยันความถูกต^อง และรายงานการตรวจสอบผลการดำเนินงานสามารถแสดงให^ดูได^เมื่อมีการร^องขอ 

3. Small Cap Value Wrap Composite ประกอบด^วย พอรuตการลงทุนที่ลงทุนในตราสารทุนในสหรัฐฯ ที่มีมูลคdาตลาดอยูdระหวdาง 

500 ล^านเหรียญสหรัฐฯ และ 2 พันล^านเหรียญสหรัฐฯ ณ เวลาที่ลงทุน ซึ่งจากข^อมูลในอดีต หุ^นขนาดเล็ก (small-cap) มีความผัน

ผวนมากกวdาหุ^นขนาดใหญd (large-cap stocks) ทั้งนี้ ตั้งแตdวันที่ 1 มกราคม 2016 กลุdมประเภทการลงทุนนี้ได^ปรับคำจำกัดความ

ใหมdให^ครอบคลุมเฉพาะบัญชีประเภท wrap fee เทdานั้น โดยในชdวงเวลากdอนวันที่มีการปรับคำจำกัดความดังกลdาว กลุdมประเภทการ

ลงทุนนี้ครอบคลุมเฉพาะบัญชีลูกค^าสถาบันเทdานั้น โดยผลการดำเนินงานในชdวงเวลากdอนป� 2016 เปMนผลการดำเนินงานของ Small 

Cap Value Institutional Composite ทั้งนี้ บัญชีประเภท wrap account มีการคิดคdาธรรมเนียมแบบ wrap fee ซึ่งไมdได^อ^างอิง

จากจำนวนธุรกรรมในบัญชีของลูกค^า แตdอ^างอิงจากสัดสdวนร^อยละของทรัพยuสินในบัญช ี 

วันที่เริม่กdอตั้งกลุdมประเภทการลงทุน คือวันที่ 1 กุมภาพันธu 2006 และกลุdมประเภทการลงทุนนี้ถูกสร^างขึ้นในเดือนมีนาคม 2016 

4. ผลตอบแทนทั้งหมด คำนวณและนำเสนอในสกุลเงินดอลลารuสหรัฐฯ ทั้งนี้ นโยบายเกี่ยวกับการประเมินมูลคdาการลงทุน การคำนวณผลการ

ดำเนินงาน และการจัดทำรายงานตามมาตรฐาน GIPS รวมถึงรายการคำอธิบายกลุdมประเภทการลงทุน สามารถแสดงให^ดูได^เมื่อมีการร^องขอ 

5. ตัวชี้วัด (benchmark) คือ ดัชนี XYZ Small Cap Value Index ซึ่งสะท^อนสภาวะการลงทุนทีเ่กิดขึ้นในชdวงเวลาที่แสดงผลการ

ดำเนินงาน โดยดัชนี XYZ Small Cap Value Index เปMนดัชนีถdวงน้ำหนักตามมูลคdาตลาดปรับด^วยสัดสdวนการกระจายหุ^น (float-
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adjusted, market-cap-weighted index) ซึ่งใช^วัดผลการดำเนินงานของบริษัทที่มีขนาดเล็กที่สุด 800 บริษัทที่มีการซือ้ขายอยูdใน

ตลาดหุ^นสหรัฐฯ ที่มีสัดสdวนราคาหุ^นตdอมูลคdาทางบัญชี (price-to-book ratio) ต่ำ ซึ่งถูกรวมอยูdในดัชนี XYZ 3000 Value Index 

ทั้งนี้ ดัชนี XYZ 3000 Value Index เปMนดัชนีถdวงน้ำหนักตามมูลคdาตลาดปรับด^วยสัดสdวนการกระจายหุ^น (float-adjusted, 

market-cap-weighted index) ซึ่งครอบคลุม 3,000 บริษัทที่มีขนาดใหญdที่สุดที่มีการซื้อขายอยูdในตลาดหุ^นสหรัฐฯ ที่มีสัดสdวน

ราคาหุ^นตdอมูลคdาทางบัญชี (price-to-book ratio) ต่ำ โดยดัชนีดังกลdาวมีการจะลงทุนทั้งหมด (fully invested) และมีการนำรายได^

กลับเข^ามาลงทุนใหมdด^วย โดยผลตอบแทนของดัชนียังไมdรวมต^นทุนในการซื้อขายหลักทรัพยu (trading costs) คdาธรรมเนียมการ

จัดการลงทุน หรือต^นทุนอื่น ๆ ทั้งนี้ อัตราผลตอบแทนของดัชนีนำมาจากแหลdงที่มีการเผยแพรdสาธารณะ 

6. ผลตอบแทนกdอนหักต^นทุนการทำธุรกรรม (pure gross returns) ซี่งแสดงเปMนข^อมูลเสริมสำหรับชdวงเวลาตั้งแตdป� 2016 จนถึงป� 

2020 ไมdได^สะท^อนการหักต^นทุนในการซื้อขายหลักทรัพยu (trading costs) คdาธรรมเนียม หรือคdาใช^จdายใด ๆ ทั้งนี้ ผลตอบแทนกdอน

หักต^นทุนการทำธุรกรรม (pure gross returns) สำหรับชdวงเวลากdอนป� 2016 สะท^อนการหักต^นทุนการทำธุรกรรม (transaction 

costs) เนื่องจากผลการดำเนินงานมาจากกลุdมประเภทการลงทุน Small Cap Value Institutional Composite อยdางไรก็ตาม 

ตั้งแตdวันที่ 1 มกราคม 2016 ผลตอบแทนขั้นต^น (gross return) คำนวณโดยใช^ต^นทุนการทำธุรกรรมตามแบบจำลอง เทdากับ 0.05 

เหรียญสหรัฐฯ ตdอหุ^น สำหรับการซื้อขายหลักทรัพยuแตdละครั้ง ทั้งนี้ บริษัทกำหนดคdาประมาณการของต^นทุนการทำธุรกรรมของกลุdม

ประเภทการลงทุนนี้โดยคำนวณจากต^นทุนการทำธุรกรรมเฉลี่ยตามจริงสำหรับบัญชีที่อยูdในกลุdมประเภทการลงทุน Small Cap 

Value Institutional Composite ของบริษัท และสำหรับชdวงเวลากdอนเดือนมกราคม 2016 ผลตอบแทนขั้นต^น (gross returns) 

เปMนผลตอบแทนที่หักต^นทุนการซื้อขายหลักทรัพยuตามจริงแล^ว 

7. ผลตอบแทนสุทธิ (net returns) คำนวณโดยการหักคdาธรรมเนียม wrap fee ในอัตราสูงสุดที่สามารถเรียกเก็บได ̂(3.00% ตdอป� หรือ 

0.25% ตdอเดือน) เปMนรายเดือน โดยหักออกจากผลตอบแทนรายเดือนของกลุdมประเภทการลงทุนกdอนหักต^นทุนการทำธุรกรรม 

(pure gross composite monthly return) ทั้งนี้ คdาธรรมเนียม wrap fee มาตรฐานที่ใช^คือ 3.00% ของทรพัยuสินรวม โดย Wrap 

fees ครอบคลุมคdาใช^จdายทั้งหมด ต^นทุนการทำธุรกรรม คdาธรรมเนียมการจัดการลงทุนของพอรuตการลงทุน คdาธรรมเนียมการเก็บ

รักษาทรัพยuสิน และคdาธรรมเนียมการดำเนินการอื่น ๆ 

8. การกระจายของผลตอบแทนภายใน (internal dispersion) คำนวณจากสdวนเบี่ยงเบนมาตรฐานถdวงน้ำหนักเทdากัน (equal-

weighted standard deviation) ของผลตอบแทนกdอนหักคdาธรรมเนียมรายป� (annual pure gross return) ของพอรuตการลงทุน

ตdาง ๆ ที่อยูdในกลุdมประเภทการลงทุนตลอดทั้งป� โดยสdวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเปMนอัตราตdอป�สำหรับชdวงระยะเวลาสามป� (three-year 

annualized standard deviation) เปMนการวัดความเบี่ยงเบนของผลตอบแทนของกลุdมประเภทการลงทุน และผลตอบแทนของ

ตัวชี้วัด (benchmark) ในชdวง 36 เดือนที่ผdานมา 

9. ทรัพยuสินที่ให^คำแนะนำเทdานั้นของกลยุทธu (strategy advisory-only assets) คือ ทรัพยuสินที่ ABC Investments ให^คำแนะนำด^าน

การลงทุนแกdบริษัทอื่น สำหรับพอรuตการลงทุนที่บริหารจัดการตามกลยุทธuของกลุdมประเภทการลงทุน แตdไมdได^มีอำนาจในการ

ตัดสินใจลงทุนหรือซื้อขายทรัพยuสินนั้น และสำหรับทรัพยuสินที่ให^คำแนะนำเทdานั้นของบริษัท (firm advisory-only assets) คือ 

ทรัพยuสินของทุกกลยุทธuในบริษัทที่ ABC Investments ให^คำแนะนำด^านการลงทุน แตdไมdได^มีอำนาจในการตัดสินใจลงทุนหรือซื้อ

ขายทรัพยuสินนั้น 

10. ผลการดำเนินงานในอดีตไมdได^เปMนสิ่งบdงชี้ถึงผลการดำเนินงานในอนาคต 

11. GIPS® เปMนเครื่องหมายการค^าจดทะเบียนของ CFA Institute โดย CFA Institute ไมdได^รับรอง (endorse) หรือ สนับสนุน 

(promote) องคuกรแหdงนี้ และไมdได^รับประกันความถูกต^อง หรือคุณภาพของเนื้อหาที่ระบุอยูdในเอกสารนี ้  
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ตัวอยxางที ่4  กลุxมประเภทการลงทุนแบบ OVERLAY ที่รายงานผลตอบแทนถxวง

น้ำหนักตามระยะเวลา(Overlay Composite With Time-Weighted Returns) 

 

บริษัท Tumble Management Limited 

กลุ?มประเภทการลงทุน (Composite): Passive Currency Overlay Composite 

ลักษณะของกลุ?มประเภทการลงทุน  

สกุลเงินที่ใชvในรายงาน: ฟรังกuสวิส (CHF) 

ตัวชี้วัด (Benchmark): Custom — ป�องกันความเสี่ยง 100% 

คำอธิบาย: 

 

กลุdมประเภทการลงทุน (composite) ครอบคลุมพอรuตการลงทุนแบบ passive currency 

overlay ทั้งหมดของนักลงทุนสถาบันและนักลงทุนรายยdอย โดยมีเป�าหมายที่จะป�องกันความ

เสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของสกุลเงินฟรังกuสวิส ของพอรuตการลงทุน โดยม ีtracking error 

เป�าหมายเทdากับ 25 bps ตdอป� ทั้งนี้ การซื้อขายสกุลเงินลdวงหน^าแบบ over the counter มี

ความเสี่ยงที่คูdสัญญาจะผิดสัญญา (default risk) 

วันที่เริม่ก?อตั้งกลุ?มประเภทการลงทุน: 1 กรกฎาคม 2011 

วันที่เริ่มสรvางกลุ?มประเภทการลงทุน: ธันวาคม 2011 

 

Calendar 

Year 

Composite 

Gross 

Return 

(%) 

Custom 

Benchmark 

Return 

(%) 

Composite 

Standard 

Deviation 

3-Yr 

Annualized 

(%) 

Benchmark 

Standard 

Deviation 

3-Yr 

Annualized 

(%) 

Number of 

Portfolios 

Internal 

Composite 

Dispersion 

(%) 

Year-End 

Composite 

Overlay 

Exposure 

(CHF 

millions) 

Year-End 

Firm 

Overlay 

Exposure 

(CHF millions) 

2011* 3.88 4.03 n/a n/a 2 n/a 357 3,068 

2012 10.94 11.05 n/a n/a 3 n/a 370 2,385 

2013 7.02 6.97 n/a n/a 3 n/a 357 2,070 

2014 3.35 3.37 1.87 1.91 5 n/a 429 1,789 

2015 (13.14) (13.13) 3.56 3.59 6 n/a 611 2,451 

2016 7.98 8.16 4.01 3.99 6 0.09 602 3,385 

2017 6.70 6.75 4.26 4.25 7 0.15 867 5,206 

2018 (13.89) (14.06) 4.17 4.17 2 n/a 203 4,820 
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Calendar 

Year 

Composite 

Gross 

Return 

(%) 

Custom 

Benchmark 

Return 

(%) 

Composite 

Standard 

Deviation 

3-Yr 

Annualized 

(%) 

Benchmark 

Standard 

Deviation 

3-Yr 

Annualized 

(%) 

Number of 

Portfolios 

Internal 

Composite 

Dispersion 

(%) 

Year-End 

Composite 

Overlay 

Exposure 

(CHF 

millions) 

Year-End 

Firm 

Overlay 

Exposure 

(CHF millions) 

2019 (9.06) (9.05) 3.86 3.90 2 n/a 231 3,863 

2020 (7.45) (7.53) 3.08 3.12 2 n/a 275 3,379 

*ผลการดำเนินงานไมdเต็มป� ตั้งแตdวันที่ 1 กรกฎาคม 2011 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2011 

 

As of 31 December 2020 

Composite 

Gross Return  

(%) 

Benchmark 

Return 

(%) 

1-Year (7.45) (7.53) 

3-Year annualized  (10.18) (10.26) 

5-Year annualized  (3.45) (3.55) 

Since-inception annualized  (0.82) (0.81) 

Since-inception cumulative  (7.55) (7.39) 

 

1. การปฏิบัติตามมาตรฐานสากลในการวัดผลการดำเนินการของการลงทุน (Compliance Statement) 

Tumble Management Limited ได^ปฏิบัติตามมาตรฐานสากลในการวัดผลการดำเนินงานของการลงทุน (GIPS®) รวมถึงได^จัดทำ 

และนำเสนอรายงานฉบับนี้โดยปฏิบัติตามมาตรฐาน GIPS ทั้งนี้ Tumble Management Limited ได^ผdานการตรวจสอบเพื่อยืนยัน

ความถูกต^องโดยผู^ตรวจสอบอิสระสำหรับรอบระยะเวลาวันที่ 1 มกราคม 2014 ถึง 31 ธันวาคม 2020 โดยรายงานการตรวจสอบ

เพื่อยืนยันความถูกต^องดังกลdาวสามารถแสดงให^ดูได^เมื่อมีการร^องขอ บริษัทที่ปฏิบัติตามมาตรฐาน GIPS ต^องจัดทำนโยบายและ

ขั้นตอนการดำเนินงานสำหรับการปฏิบัติตามข^อกำหนดทั้งหมดที่เกี่ยวข^องของมาตรฐาน GIPS ทั้งนี้ การตรวจสอบเพื่อยืนยันความ

ถูกต^องจะทำให^มั่นใจได^วdา นโยบายและขั้นตอนการดำเนินงานของบริษัทในเรื่องที่เกี่ยวข^องกับการจัดการกลุdมประเภทการลงทุน 

และกองทุน ตลอดจนการคำนวณ การนำเสนอ และการแจกจdายข^อมูลผลการดำเนินงาน ได^ถูกกำหนดให^เปMนไปตามมาตรฐาน GIPS 

รวมถึงได^ถูกนำไปปฏิบัติอยdางครอบคลุมทั้งบริษัทแล^วหรือไมd ทั้งนี้ การตรวจสอบเพื่อยืนยันความถูกต^องดังกลdาวไมdได^เปMนการ

รับประกันความถูกต^องของรายงานผลการดำเนินงานใด ๆ เปMนการเฉพาะ 
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2. คำจำกัดความของบริษัท  

Tumble Management Limited เปMนบริษัทจัดการลงทุนอิสระที่บริหารจัดการพอรuตการลงทุนแบบ currency overlay สำหรับ

ลูกค^าสถาบัน และเปMนบริษัทที่อยูdภายใต^การกำกับดูแลของทางการ  

3. วิธีการคำนวณสถานะของการ Overlay 

Tumble Management Limited ไมdได^บริหารจัดการทรัพยuสินอ^างอิงใด ๆ ให^กับลูกค^าของพอรuตการลงทุนแบบ overlay โดย

สถานะของการ overlay ของบริษัท เทdากับมูลคdารวมของทรัพยuสินอ^างอิงทั้งหมดที่ Tumble Management Limited บริหาร

จัดการ currency overlay ทั้งนี้ สถานะของการ overlay ของกลุdมประเภทการลงทุน เทdากับมูลคdารวมของพอรuตการลงทุนของ

ทรัพยuสินอ^างอิงที่มีการ overlay ในกลุdมประเภทการลงทุนดังกลdาว  

4. การคำนวณผลการดำเนินงานของพอร�ตการลงทุน 

ผลการดำเนินงานของพอรuตการลงทุนคำนวณจากผลงานที่มาจากการป�องกันความเสี่ยง โดยการนำมูลคdาการเปลี่ยนแปลงสะสมของ

มูลคdาของพอรuตการลงทุนตามราคาตลาด หารด^วยมูลคdาของพอรuตการลงทุนต^นงวดในทรัพยuสินอ^างอิงที่มีการ overlay  

5. การจัดการหลักประกัน 

การจัดการหลักประกันไมdถือเปMนสdวนหนึ่งของกลยุทธuการ overlay ดังนั้น มูลคdาของหลักประกนั และรายได^ที่เกิดจากหลักประกันจึง

ไมdถูกนำมารวมในการคำนวณผลการดำเนินงานของการ overlay 

6. การขยายฐานการลงทุน (Leverage) 

กลยุทธuนี้มีการใช^สัญญา forwards ที่อ^างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินอยdางมาก ในการขายสกุลเงินหนึ่ง และเข^าไปลงทุนในเงินอีกสกุล

เงินหนึ่ง เพือ่ปรับสถานะของสกุลเงินของพอรuตการลงทุนในทรัพยuสินอ^างอิง โดยในชdวงเวลาที่มีความผันผวนสูง สภาพคลdองและคdา

สหสัมพันธu (correlations) ระหวdางสกุลเงินอาจสdงผลตdอผลตอบแทนอยdางมีนัยสำคัญได ̂

7. ตัวชี้วัดที่สรvางขึ้น (Custom Benchmark) 

ตัวชี้วัด (benchmark) มีการป�องกันความเสี่ยงเต็ม 100% โดยตัวชี้วัด (benchmark) อ^างอิงจาก zero-cost one-month rolling 

hedge ซึ่งใช^คdากลางของอัตราในตลาด (mid spot rate) และ one-month bid–offer forward points ทั้งนี้ ตัวชี้วัดที่สร^างขึ้น 

(custom benchmark) ของกลุdมประเภทการลงทุน คำนวณโดยใช^ตัวชี้วัดของพอรuตการลงทุนที่อยูdในกลุdมประเภทการลงทุน ซึ่งมี

การปรับน้ำหนัก (rebalanced) เปMนรายเดือนโดยอ^างอิงจากมูลคdาต^นงวดของพอรuตการลงทุน ทั้งนี้ ณวันที่ 31 ธันวาคม 2020 

ตัวชี้วัดที่สร^างขึ้น (custom benchmark) ประกอบด^วยดัชนี XYZ World Index 68% และดัชนี XYZ World ex-Switzerland 

Index 32% โดยองคuประกอบของตัวชี้วัดที่สร^างขึ้น (custom benchmark) และน้ำหนักขององคuประกอบดังกลdาวสำหรับทุก

ชdวงเวลาทั้งหมดเปMนรายเดือน สามารถแสดงให^ดูได^เมื่อมีการร^องขอ  

8. ค?าธรรมเนียม 

ผลการดำเนินงานแสดงเปMนตัวเลขกdอนหักคdาธรรมเนียมการจัดการลงทุน แตdหลักหักต^นทุนการทำธุรกรรมแล^ว ทั้งนี้ ผลการ

ดำเนินงานจะลดลงเนื่องจากคdาธรรมเนียมที่เกี่ยวข^องกับการจัดการพอรuตการลงทุน โดยคdาธรรมเนียมการจัดการลงทุนมาตรฐาน 

เทdากับ 0.10% ของมูลคdา notional สำหรับสdวนที่ไมdเกิน 300 ล^านฟรังกuสวิส และเทdากับ 0.05% สำหรับสdวนที่เกินจากนั้น  

9. ส?วนเบี่ยงเบนมาตรฐานแบบ Ex Post (Ex Post Standard Deviation) 

สdวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเปMนอัตราตdอป�สำหรับชdวงระยะเวลาสามป� (three-year annualized standard deviation) เปMนการวัด

ความเบี่ยงเบนของผลตอบแทนกdอนหักคdาธรรมเนียมของกลุdมประเภทการลงทุน และผลตอบแทนของตัวชี้วัด (benchmark) ในชdวง

เวลา 36 เดือนที่ผdานมา ทั้งนี้ ไมdได^มีการนำเสนอสdวนเบี่ยงเบนมาตรฐานแบบ Ex Post เปMนอัตราตdอป�สำหรับชdวงระยะเวลาสามป� 

(three-year annualized ex post standard deviation) ของกลุdมประเภทการลงทุน และตัวชี้วัด (benchmark) สำหรับชdวง

ระยะเวลาตั้งแตdป� 2011 ถึงป� 2013 เนื่องจากกลุdมประเภทการลงทุนมีผลตอบแทนรายเดือนน^อยกวdา 36 เดือน 
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10. การกระจายผลตอบแทนภายในของกลุ?มประเภทการลงทุน (Internal Composite Dispersion) 

การกระจายผลตอบแทนของกลุdมประเภทการลงทุน คำนวณจากสdวนเบี่ยงเบนมาตรฐานถdวงน้ำหนักเทdากัน (equal-weighted 

standard deviation) ของผลตอบแทนของแตdละพอรuตการลงทุนในกลุdมประเภทการลงทุน โดยในการวัดการกระจายผลตอบแทน

จะพิจารณาเฉพาะพอรuตการลงทุนที่รวมอยูdในกลุdมประเภทการลงทุนตลอดทั้งป�เทdานั้น โดยในกรณีที่กลุdมประเภทการลงทุนมีพอรuต

การลงทุนตลอดทั้งป�ไมdเกินห^าพอรuตการลงทุน จะไมdมีการนำเสนอข^อมูลการวัดการกระจายผลตอบแทน 

11. ขvอมูลที่สามารถเป�ดเผยไดv 

รายการคำอธิบายกลุdมประเภทการลงทุน นโยบายเกี่ยวกับการประเมินมูลคdาพอรuตการลงทุน การคำนวณผลการดำเนินงาน และ

การจัดทำรายงานตามมาตรฐาน GIPS สามารถแสดงให^ดูได^เมื่อมีการร^องขอ 

12. เครื่องหมายการคvา 

GIPS® เปMนเครื่องหมายการค^าจดทะเบียนของ CFA Institute โดย CFA Institute ไมdได^รับรอง (endorse) หรือ สนับสนุน 

(promote) องคuกรแหdงนี้ และไมdได^รับประกันความถูกต^อง หรือคุณภาพของเนื้อหาที่ระบุอยูdในเอกสารนี ้

 

ตัวอยxางที่ 5  กลุxมประเภทการลงทุนที่มีสxวนที่แยกออกมาจากพอรHตการลงทุนที่มี

สxวนของเงินสดที่ได4รับการจัดสรรเข4ามาด4วย และรายงานผลตอบแทนถxวงน้ำหนัก

ตามระยะเวลา (COMPOSITE WITH CARVE-OUTS WITH ALLOCATED 

CASH AND TIME-WEIGHTED RETURNS) 

 

บริษัท Crater Capital 

กลุ?มประเภทการลงทุน (Composite): High Yield Bond Carve-Out Composite 

วันที ่1 มกราคม 2011 ถึงวันที ่31 ธันวาคม 2020 

 

Year 

Carve-Out 

Composite 

Gross of 

Fees Return  

(%) 

Carve-Out 

Composite 

Net of Fees 

Return  

(%) 

Benchmark 

Return 

(%) 

Internal 

Dispersion 

Number 

of 

Accounts 

Composite 

Assets 

($M) 

Carve-Outs 

As a % of 

Composite 

Assets(a) 

Firm 

Assets 

($M) 

2020 18.33 17.82 16.57 0.46 14 839 82 54,382 

2019 7.54 7.07 7.24 0.53 11 680 86 53,954 

2018 4.23 3.77 4.04 0.42 12 605 91 50,310 

2017 7.73 7.26 7.21 n/a 7 553 95 48,357 

2016 18.79 18.28 16.50 n/a < 5 491 100 45,107 

2015 -4.59 -5.01 -3.98 n/a < 5 485 100 38,719 

2014 2.54 2.09 2.29 n/a < 5 384 100 40,323 
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Year 

Carve-Out 

Composite 

Gross of 

Fees Return  

(%) 

Carve-Out 

Composite 

Net of Fees 

Return  

(%) 

Benchmark 

Return 

(%) 

Internal 

Dispersion 

Number 

of 

Accounts 

Composite 

Assets 

($M) 

Carve-Outs 

As a % of 

Composite 

Assets(a) 

Firm 

Assets 

($M) 

2013 7.80 7.33 6.43 n/a < 5 389 100 39,420 

2012 18.32 17.81 15.08 n/a < 5 309 100 37,039 

2011 6.34 5.88 5.40 n/a < 5 213 100 32,185 
(a) แสดงอัตราร^อยละของกลุdมประเภทการลงทุนที่มีสdวนที่แยกออกมาจากพอรuตการลงทุนที่มีสdวนของเงินสดที่ได^รับการจัดสรรเข^ามา

ด^วยเงินสดวันที่เริ่มสร^าง และวันที่เริ่มกdอตั้ง High Yield Bond Carve-Out Composite คือเดือนมกราคม 2020 และเดือนมีนาคม 

2009 ตามลำดับ 

 

 Carve-Out 

Composite 

Gross Return 

3-Yr Annualized 

Ex Post St Dev 

Benchmark 

Return 

3-Yr Annualized 

Ex Post St Dev 

2020 6.43 6.02 

2019 5.11 4.88 

2018 5.93 5.46 

2017 6.20 5.45 

2016 6.66 5.87 

2015 5.99 5.17 

2014 5.09 4.32 

2013 6.72 5.64 

2012 7.02 6.09 
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กลุ?มประเภทการลงทุน (Composite): High Yield Bond Composite 

(Composite of Standalone Portfolios)  

วันที่ 1 มกราคม 2017 ถึงวันที ่31 ธันวาคม 2020 

 Standalone Composite 

Gross of Fees Return  

(%) 

Standalone Composite 

Net of Fees Return  

(%) 

Standalone Composite 

Assets 

($ M) 

2020 18.25 17.71 155 

2019 6.92 6.42 93 

2018 4.44 3.96 57 

2017 7.11 6.62 27 

วันทีเ่ริ่มกdอตั้ง High Yield Bond Composite คือวันที ่1 มกราคม 2017 

 

1. Crater Capital ได^ปฏิบัติตามมาตรฐานสากลนในการวัดผลการดำเนินงานของการลงทุน (GIPS®) รวมถึงได^จัดทำ และนำเสนอ

รายงานฉบับนี้โดยปฏิบัติตามมาตรฐาน GIPS ทั้งนี ้Crater Capital ได^ผdานการตรวจสอบเพื่อยืนยันความถูกต^องโดยผู^ตรวจสอบ

อิสระสำหรับรอบระยะเวลาตั้งแตdวันที่ 1 มกราคม 2008 ถึง 31 ธันวาคม 2019 โดยรายงานการตรวจสอบเพื่อยืนยันความถูกต^อง

ดังกลdาว สามารถแสดงให^ดูได^เมื่อมีการร^องขอ  

บริษัทที่ปฏิบัติตามมาตรฐาน GIPS ต^องจัดทำนโยบายและขั้นตอนการดำเนินงานสำหรับการปฏิบัติตามข^อกำหนดทั้งหมดที่เกี่ยวข^อง

ของมาตรฐาน GIPS ทั้งนี้ การตรวจสอบเพื่อยืนยันความถูกต^องจะทำให^มั่นใจได^วdา นโยบายและขั้นตอนการดำเนินงานของบริษัทใน

เรื่องที่เกี่ยวข^องกับการจัดการกลุdมประเภทการลงทุน และกองทุน ตลอดจนการคำนวณ การนำเสนอ และการแจกจdายข^อมูลผลการ

ดำเนินงาน ได^ถูกกำหนดให^เปMนไปตามมาตรฐาน GIPS รวมถึงได^ถูกนำไปปฏิบัติอยdางครอบคลุมทั้งบริษัทแล^วหรือไมd ทั้งนี้ การ

ตรวจสอบเพื่อยืนยันความถูกต^องดังกลdาวไมdได^เปMนการรับประกันความถูกต^องของรายงานผลการดำเนินงานใด ๆ เปMนการเฉพาะ 

2. เพื่อให^เปMนไปตามมาตรฐาน GIPS คำจำกัดความของบริษัทหมายถึง บริษัท Crater Capital ซึ่งเปMนที่บริษัทจัดการลงทุนอิสระที่จด

ทะเบียนภายใต^กฎหมาย Investment Advisers Act of 1940 

3. กลุdมประเภทการลงทุน High Yield Bond Carve-Out Composite ประกอบด^วย บัญชีแยก (segregated accounts) ทั้งหมด 

และสdวนของตราสารหนี้ความเสี่ยงสูง (high yield bond) ที่แยกออกมาจากพอรuตการลงทุนเพื่อลงทุนตามกลยุทธuดังกลdาว โดย

วัตถุประสงคuการลงทุนของกลยุทธu High Yield Bond คือเพื่อให^นักลงทนุได^รับรายได^ป�จจุบันในระดับสูง โดยบัญชีที่บริหารจัดการ

ตามกลยุทธuนี้จะเน^นลงทุนในตราสารหนี้ความเสี่ยงสูง (high-yield/high-risk fixed-income) ในสหรัฐฯ ซึ่งได^อันดับความนdาเชื่อถือ

ในระดับ BB หรือต่ำกวdา จากสถาบันจัดอันอันดับความนdาเชื่อถือที่ได^รับการยอมรับในระดับประเทศ (nationally recognized 

statistical rating organization หรือ NRSRO) และอาจมีการลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความนdาเชื่อถือในระดับที่ลงทุนได^ 

(investment-grade bonds) ได^ไมdเกิน 5% ของทรัพยuสิน ทั้งนี้ ตราสารหนี้ความเสี่ยงสูง (high yield bond) มีความเสี่ยงด^าน

เครดิต และความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้ที่สูง และมีสภาพคลdองน^อยกวdาพันธบัตรรัฐบาล และตราสารหนี้ภาคเอกชนที่มีอันดับ

ความนdาเชื่อถือในระดับที่ลงทุนได^ (investment-grade corporate bonds) นอกจากนี้ บัญชีที่อยูdในกลุdมประเภทการลงทุนบาง

บัญชีเปMนสdวนที่แยกออกมาจากพอรuตการลงทุนที่มีสdวนของเงินที่ได^รับการจัดสรรเข^ามาด^วย โดยมีการจัดสรรเงินสด รวมถึง

ผลตอบแทนจากเงินสดไปยังแตdละบัญชีเปMนรายเดือน โดยคำนวณอ^างอิงจากมูลคdาต^นงวดของกลุdมตราสารหนี้ความเสี่ยงสูง (high 

yield segments) เทียบกับมูลคdาต^นงวดของพอรuตการลงทุนทั้งหมดที่ไมdรวมเงินสด ทั้งนี้ รายงานตามมาตรฐาน GIPS เกี่ยวกับกลุdม
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ประเภทการลงทุน High Yield Bond Composite ซึ่งครอบคลุมเฉพาะบัญชีแบบแยกตdางหาก (standalone segregated 

accounts) ที่บริหารจัดการตามกลยุทธuนี้ สามารถแสดงให^ดูได^เมื่อมีการร^องขอ 

4. ตวัชี้วัด (benchmark) ของกลุdมประเภทการลงทุนคือ ดัชนี XYZ US High Yield Corporate Bond Index ซึ่งเปMนดัชนีที่ถูก

ออกแบบมาเพื่อให^สะท^อนผลการดำเนินงานของตราสารหนี้ภาคเอกชนความเสี่ยงสูงในสกุลดอลลารuสหรัฐฯ ซึ่งออกโดยบริษัทจาก

ประเทศที่ใช^สกุลเงินทางการของกลุdม G-10 และไมdรวมประเทศที่เปMนสมาชิกกลุdมสหประชาชาติยุโรปตะวันออก (United Nations 

Eastern European Group) โดยหลักทรัพยuที่เข^าเกณฑuจะต^องมีอันดับความนdาเชื่อถือต่ำกวdาระดับที่ลงทุนได^ (below-

investment-grade rating) และมีอายุคงเหลือของตราสารเทdากับหนึ่งเดือนหรือมากกวdา ณ เวลาที่ลงทุน โดยดัชนีดังกลdาวมีการ

ลงทุนอยdางเต็มจำนวน (fully invested) และมีการนำเงินป�นผล/ดอกเบี้ย และกำไรจากสdวนเพิ่มของเงินลงทุน (capital gains) 

กลับเข^ามาลงทุนใหมdด^วย โดยผลตอบแทนของดัชนียังไมdรวมต^นทุนในการซื้อขายหลักทรัพยu คdาธรรมเนียมการจัดการลงทุน หรือ

ต^นทุนอื่น ๆ  

5. ผลตอบแทนของกลุdมประเภทการลงทุนมีการนำเสนอทั้งแบบกdอนและหลงัหักคdาธรรมเนียมการจัดการ โดยผลตอบแทนของกลุdม

ประเภทการลงทุนได^หักต^นทุนการทำธุรกรรมแล^ว แตdยังไมdหักภาษีหัก ณ ที่จdาย (ถ^ามี) และได^สะท^อนการนำรายได^และกำไรอื่น ๆ 

กลับเข^ามาลงทุนใหมdด^วย ทั้งนี้ ผลตอบแทนของกลุdมประเภทการลงทุนหลังหักคdาธรรมเนียม (composite net-of-fees returns) 

คำนวณโดยหัก 1/12 ของคdาธรรมเนียมการจัดการสูงสุดที่กำหนด (เทdากับ 0.50%) ออกจากผลตอบแทนขั้นต^นรายเดือนของกลุdม

ประเภทการลงทุน (monthly gross composite return) อยdางไรก็ตาม คdาธรรมเนียมจริงอาจมีความแตกตdางขึ้นอยูdกับ

คdาธรรมเนียมที่กำหนดและขนาดของบัญช ีทั้งนี้ ผลตอบแทนทั้งหมดคำนวณและนำเสนอในสกุลเงินดอลลารuสหรัฐฯ  

6. คdาธรรมเนียมการจัดการลงทุนมาตรฐานในป�จจุบันของบัญชีแยก (segregated account) ที่บริหารจัดการตามกลยุทธuของกลุdม

ประเภทการลงทุน เปMนดังนี:้ 

• 0.50% สำหรับ 50 ล^านเหรียญสหรัฐฯ แรก 

• 0.40% สำหรับ 200 ล^านเหรียญสหรัฐฯ ถัดไป 

• 0.30% สำหรับทรัพยuสินทั้งหมดที่เกิน 250 ล^านเหรียญสหรัฐฯ 

7. การกระจายผลตอบแทนภายใน (internal dispersion) คำนวณโดยใช^สdวนเบี่ยงเบนมาตรฐานถdวงน้ำหนักตามทรัพยuสิน(asset-

weighted standard deviation) ของผลตอบแทนขั้นต^นของบัญชทีี่รวมอยูdในกลุdมประเภทการลงทุนตลอดทั้งป� ทั้งนี้ สำหรับรอบ

ระยะเวลาที่มีจำนวณบัญชีไมdเกินห^าบัญชีตลอดป� จะระบุข^อมูลเปMน “n/a” เนื่องจากถือได^วdาข^อมูลการกระจายดังกลdาวไมdสะท^อน

ความหมายแตdอยdางใด  

8. สdวนเบี่ยงเบนมาตรฐานแบบ Ex Post เปMนอัตราตdอป�สำหรับชdวงระยะเวลาสามป� (three-year annualized ex post standard 

deviation) เปMนการวัดความเบี่ยงเบนของผลตอบแทนของกลุdมประเภทการลงทุน และผลตอบแทนของตัวชี้วัดในชdวงเวลา 36 เดือนที่ผdาน

มา  

9. นโยบายเกี่ยวกับการประเมินมูลคdาการลงทุน การคำนวณผลการดำเนินงาน และการจัดทำรายงานตามมาตรฐาน GIPS สามารถ

แสดงให^ดูได^เมื่อมีการร^องขอ รวมถึงรายการคำอธิบายกลุdมประเภทการลงทุน รายการคำอธิบายกองทุนที่เสนอขายในวงจำกัด และ

รายการกองทุนที่เสนอขายในวงกว^าง 

10. GIPS® เปMนเครื่องหมายการค^าจดทะเบียนของ CFA Institute โดย CFA Institute ไมdได^รับรอง (endorse) หรือ สนับสนุน 

(promote) องคuกรแหdงนี้ และไมdได^รับประกันความถูกต^องหรือคุณภาพของเนื้อหาที่ระบุอยูdในเอกสารนี ้
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ภาคผนวก B: ตัวอยcางของรายงานตามมาตรฐาน GIPS 

เก่ียวกับข:อมูลกองทุน (GIPS Pooled Fund Reports) 
 

ตัวอยxางที่ 1  กองทุนที่รายงานผลตอบแทนถxวงน้ำหนักตามระยะเวลา (POOLED 

FUND WITH TIME-WEIGHTED RETURNS) 

 

บริษัท Pudoru Investments 

กองทุน: Japan Large Cap Equity Fund 

วันที่ 1 เมษายน 2011 ถึงวันที ่31 มีนาคม 2021 

 

31 March 

Fund 

Gross 

Return 

(%) 

Fund 

Net 

Return 

(%) 

 

Benchmark 

Return 

(%) 

3-Year Annualized 

Return 

3-Year Annualized 

Standard Deviation 

Fund 

Assets 

(¥ B) 

Firm 

Assets 

(¥ B) 

Fund 

Gross 

(%) 

Benchmark 

(%) 

Fund 

Gross 

(%) 

Benchmark 

(%) 

2012 2.25 1.49 2.11 n/a n/a n/a n/a 18.4 35.1 

2013 19.33 18.45 16.00 n/a n/a n/a n/a 29.8 51.5 

2014 40.20 39.18 32.39 19.60 16.18 14.22 11.94 49.7 78.6 

2015 15.25 14.40 13.69 24.46 20.41 10.62 8.97 55.3 103.3 

2016 1.45 0.69 1.38 17.91 15.13 12.16 10.47 57.6 124.7 

2017 13.53 12.69 11.96 9.90 8.87 12.04 10.60 61.8 150.8 

2018 23.51 22.60 21.83 12.46 11.41 11.28 9.93 63.3 143.3 

2019 –8.02 –8.72 –7.58 8.85 8.02 12.65 11.80 49.9 146.2 

2020 –3.86 –4.58 –3.67 2.98 2.74 14.20 13.56 61.6 165.6 

2021 16.46 15.60 15.06 0.99 0.80 18.16 17.00 68.9 185.8 

 

Pudoru Investments ได^ปฏิบัติตามมาตรฐานสากลในการวัดผลการดำเนินงานของการลงทุน (GIPS®) รวมถึงได^จัดทำ และนำเสนอ

รายงานฉบับนี้โดยปฏิบัติตามมาตรฐาน GIPS ทั้งนี ้Pudoru Investments ได^ผdานการตรวจสอบเพื่อยืนยันความถูกต^องโดยผู^ตรวจสอบ

อิสระสำหรับรอบระยะเวลาตั้งแตdวันที่ 1 เมษายน 2011 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2021 บริษัทที่ปฏิบัติตามมาตรฐาน GIPS ต^องจัดทำ

นโยบายและขั้นตอนการดำเนินงานสำหรับการปฏิบัติตามข^อกำหนดทั้งหมดที่เกี่ยวข^องของมาตรฐาน GIPS ทั้งนี้ การตรวจสอบเพื่อ

ยืนยันความถูกต^องจะทำให^มั่นใจได^วdา นโยบายและขั้นตอนการดำเนินงานของบริษัทในเรื่องที่เกี่ยวข^องกับการจัดการกลุdมประเภทการ
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ลงทุน และกองทุน ตลอดจนการคำนวณ การนำเสนอ และการแจกจdายข^อมูลผลการดำเนินงาน ได^ถูกกำหนดให^เปMนไปตามมาตรฐาน 

GIPS รวมถึงไดถู̂กนำไปปฏิบัติอยdางครอบคลุมทั้งบริษัทแล^วหรือไมd ทั้งนี้ กองทุน Japan Large Cap Equity Fund ได^ผdานการ

ตรวจสอบผลการดำเนินงานสำหรับรอบระยะเวลาตั้งแตdวันที่ 1 เมษายน 2015 ถึงวันที ่31 มีนาคม 2021 แล^ว โดยรายงานการ

ตรวจสอบเพื่อยืนยันความถูกต^อง และรายงานการตรวจสอบผลการดำเนินงานดังกลdาว สามารถแสดงให^ดูได^เมื่อมีการร^องขอ 

Pudoru Investments เปMนผู^จัดการลงทุนในตราสารทุนที่ลงทุนในหลักทรัพยuในประเทศญี่ปุ�นเทdานั้น 

กองทุน Japan Large Cap Equity Fund (“กองทุน”) มุdงแสวงหาการเติบโตของเงินทุนในระยะยาว โดยเน^นลงทุนในตราสารทุนของ

บริษัทขนาดใหญdในประเทศญี่ปุ�นเปMนหลัก โดยภายใต^ภาวะตลาดปกติ กองทุนจะลงทุนอยdางน^อย 80% ของทรัพยuสินสุทธิ (รวมจำนวน

เงินที่กู^เพื่อการลงทุน) ในหุ^นสามัญ และหุ^นบุริมสิทธิ์ ของบริษัทขนาดใหญd โดยในบางชdวงเวลา กองทุนอาจเน^นลงทุนในกลุdม

อุตสาหกรรมหนึ่ง หรอืหลายกลุdมอุตสาหกรรม ซึ่งรวมถึงกลุdมอุตสาหกรรมเกี่ยวกับบริการทางการเงิน (financial service) ทั้งนี้ มูลคdา

ของทรัพยuสินของกองทุนอาจได^รับผลกระทบในทางลบจากสภาวะเศรษฐกิจ และลักษณะทางประชากรในสังคม โดยประชากรในญี่ปุ�น

เข^าสูdสังคมผู^สูงอายุ และรัฐบาลอาจต^องขึน้ภาษีเพื่อรองรับคdาใช^จdายด^านการดูแลสุขภาพที่เพิ่มขึ้น ซึ่งอาจสdงทำให^อัตราการขยายตัวของ

เศรษฐกิจเกิดการชะลอตัวในยามที่ประเทศญี่ปุ�นยังคงอยูdในสภาวะเศรษฐกิจขาลงอยdางยืดเยื้อยาวนาน ทั้งนี้ กองทุนอาจกู^ยืมได^ไมdเกิน 

30% ของมูลคdาทรัพยuสินสุทธิ อยdางไรก็ตาม จากข^อมูลในอดีต ระดับการกู^ยืมเฉลี่ยของกองทุนน^อยกวdา 1% ของมูลคdาทรัพยuสินสุทธิ 

และยังไมdเคยเกินกวdา 10% โดยการ กู^ยืมนี้ อาจสdงผลให^เกิดผลขาดทุน หรือกำไรที่เพิ่มมากขึ้นได^ตามการกู^ยืมดังกลdาว  

ตัวชี้วัด (benchmark) คือดัชน ีXYZ Japan Large Cap Index ซึ่งถกูออกแบบมาเพื่อวัดผลการดำเนินงานของกลุdมหุ^นขนาดใหญdใน

ตลาดของประเทศญี่ปุ�น โดยดัชนีดังกลdาวมีการลงทุนอยdางเต็มจำนวน (fully invested) และมีการนำเงินป�นผลกลับเข^ามาลงทุนใหมdด^วย 

การคำนวณมูลคdา และการรายงานผลการดำเนินงาน ใช^สกุลเงินเยน ทั้งนี้ นโยบายเกี่ยวกับการประเมินมูลคdาการลงทุน การคำนวณผล

การดำเนินงาน และการจัดทำรายงานตามมาตรฐาน GIPS สามารถแสดงให^ดูได^เมื่อมีการร^องขอ  

ผลตอบแทนขั้นต^น (gross returns) นำเสนอแบบกdอนหักคdาธรรมเนียมการจัดการลงทุน แตdได^มีการหักคdาใช^จdายการในการซื้อขาย

หลักทรัพยu และคdาธรรมเนียมการดำเนินการทั้งหมดแล^ว โดยใช^หนdวยลงทุนชนิด Class A ในการคำนวณผลตอบแทนขั้นต^นของกองทุน 

และสำหรับผลตอบแทนสุทธิ (net returns) คำนวณโดยหัก 1/12 ของคdาธรรมเนียมการจัดการลงทุน (เทdากับ 0.75% ตdอป�สำหรับ

หนdวยลงทุนทุกชนิด) ออกจากผลตอบแทนขั้นต^นรายเดือนของกองทุน ทั้งนี้ อัตราสdวนคdาใช^จdายทั้งหมด (total expense ratio) สำหรับ

หนdวยลงทุนชนิด Class A และ Class I ณ สิ้นรอบระยะเวลาบัญชีลdาสุดของกองทุน (วันที่ 31 มีนาคม 2021) เทdากับ 1.50% และ 

1.35% ตามลำดับ 

รายการคำอธิบายกลุdมประเภทการลงทุน และกองทุน สามาถแสดงให^ดูได^เมื่อมีการร^องขอ 

วันที่เริ่มจัดตั้งกองทุนคือวันที่ 1 เมษายน 2011 ซึ่งเปMนวันแรกที่มีการลงทุนในทรัพยuสินตามกลยุทธuนี ้

สdวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเปMนอัตราตdอป�สำหรับชdวงระยะเวลาสามป� ป� (three-year annualized standard deviation) เปMนการวัด

ความเบีย่งเบนของผลตอบแทนของกองทุน และผลตอบแทนของตัวชี้วัดในชdวงเวลา 36 เดือนที่ผdานมากdอนหน^า  

ในเดือนมกราคม 2019 Koh Yuwabara ผู^จัดการกองทุนของกองทุนนี้ได^เกษียณอายุการทำงาน และ Yuna Tanaka ได^เข^ามารับหน^าที่

เปMนผู^จัดการกองทุนแทน  

GIPS® เปMนเครื่องหมายการค^าจดทะเบียนของ CFA Institute โดย CFA Institute ไมdได^รับรอง (endorse) หรือสนับสนุน (promote) 

องคuกรแหdงนี้ และไมdได^รับประกันความถูกต^องหรือคุณภาพของเนื้อหาที่ระบุอยูdในเอกสารนี ้
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ตัวอยxางที ่2  กองทุนที่รายงานผลตอบแทนถxวงน้ำหนักตามระยะเวลา (POOLED 

FUND WITH TIME-WEIGHTED RETURNS) 

 

Linker Advisors 

กองทุน: Juneau Private Placements Bond Fund 

วันที่ 1 มกราคม 2014 ถึงวันที ่31 ธันวาคม 2020 

    

Year 

Fund Gross 

Return 

(%) 

Benchmark 

Return 

(%) 

Fund Gross 

3-Yr Std Dev  

(%) 

Benchmark 

3-Yr Std Dev  

(%) 

Fund 

Assets 

(C$ M) 

Firm 

Assets 

(C$ M) 

2014 2.15 2.20   250 1,050 

2015 7.01 6.83   265 1,202 

2016 6.12 6.07 2.82 2.80 310 1,225 

2017 –2.83 –3.84 3.90 4.11 301 1,227 

2018 9.31 9.23 3.74 3.96 336 1,306 

2019 8.52 9.74 3.47 3.76 362 1,350 

2020 4.59 2.62 2.64 2.74 404 1,411 

 

1. Linker Advisors ได^ปฏิบัติตามมาตรฐานสากลในการวัดผลการดำเนินงานของการลงทุน (GIPS®) รวมถึงได^จัดทำ และนำเสนอ

รายงานฉบับนี้โดยปฏิบัติตามมาตรฐาน GIPS ทั้งนี้ Linker Advisors ยังไมdได^ผdานการตรวจสอบเพื่อยืนยันความถูกต^องโดยผู^

ตรวจสอบอิสระ 

2. Linker Advisors เปMนผู^จัดการลงทุน ที่เปMนบริษัทเอกชน ซึ่งจดทะเบียนเปMนผู^จัดการกองทุนในทุกจังหวัดในประเทศแคนาดา และจด

ทะเบียนเปMนผู^จัดการกองทุนใน Ontario โดยบริษัทเน^นให^บริการแกdบริษัทประกัน บริษัทเอกชน บริษัทด^านการลงทุน กองทุน

บำเหน็จบำนาญ และ Profit-sharing plans กองทนุ Endowments และองคuกรภาครัฐหรือ ในระดับเทศบาล ทั้งนี้ Linker 

Advisors ลงทุนในหุ^นที่เสนอขายในวงกว^าง หุ^นที่เสนอขายในวงจำกัด การลงทุนทางเลือก และตลาดตราสารหนี้ ทั้งในประเทศ

แคนาดา และประเทศอื่นทั่วโลก  

3. กองทุน Juneau Private Placement Bond Fund ลงทุนในตราสารหนี้ระยะยาวที่เสนอขายในวงจำกัด อัตราดอกเบี้ยคงที่ และมี

อันดับความนdาเชื่อถืออยูdในระดับที่สามารถลงทุนได^ (investment-grade) ในหลากหลายอุตสาหกรรม โดยอยูdในสกุลเงินดอลลารu

แคนาดา ทั้งนี้ ตราสารหนี้ที่เสนอขายในวงจำกัดดังกลdาว เปMนการลงทุนที่ไมdมีสภาพคลdอง และมีข^อจำกัดในการโอนเปลี่ยนมือ โดย

กองทุนเน^นลงทุนในตราสารหนี้ที่เสนอขายในวงจำกัดที่มีอายุคงเหลือของตราสารมากกวdา 10 ป� ดังนั้น จึงมีความอdอนไหวตdอการ

เปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย และการลงทุนในกองทุนนี้ยังมีความเสี่ยงด^านเครดิต (credit risk) อีกด^วย 
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4. ตัวชีว้ัด (benchmark) คือ ดัชนี XYZ Canadian Long Duration Fixed Income Index ซึ่งประกอบด^วยตราสารหนี้ภาคเอกชน

ของประเทศแคนาดาที่มีอันดับความนdาเชื่อถืออยูdในระดับที่สามารถลงทุนได^ (investment grade) และมีอายุคงเหลือของตราสาร

ตั้งแตd 10 ป�ขึ้นไป ทั้งนี้ กองทุนมกีารประเมินมูลคdาเปMนรายเดือน  

5. ผลตอบแทนขั้นต^นของกองทุน (gross fund returns) เปMนผลตอบแทนที่หักต^นทุนการทำธุรกรรมแล^ว แตdยังไมdได^หักคdาธรรมเนียม

หรือต^นทุนอื่น ๆ ของกองทุน โดยคdาธรรมเนียมการจัดการลงทุน เทdากับ 0.40% ตdอป� นอกจากนี้ ยังมีคdาธรรมเนียมที่อ^างอิงกับผล

การดำเนินงาน (performance fee) เทdากับ 20% ของผลตอบแทนสdวนที่เกินกวdาผลตอบแทนของตัวชี้วัด โดยจะมีการเรียกเก็บ

คdาธรรมเนียมที่อ^างอิงกับผลการดำเนินงานในวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกป� จากนั้นจะเริ่มต^นคำนวณคdาธรรมเนียมที่อ^างอิงกับผลการ

ดำเนินงานรอบใหมd ทั้งนี้ อัตราสdวนคdาใช^จdายทั้งหมด (total expense ratio) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2020 เทdากับ 0.78% โดย

ผลตอบแทนและทรัพยuสินทั้งหมดนำเสนอในสกุลเงินดอลลารuแคนาดา 

6. วันที่เริ่มจัดตั้งกองทุน คือวันที ่1 มกราคม 2014 ซึ่งเปMนวันที่เริ่มลงทุนเปMนครั้งแรก 

7. รายการคำอธิบายกลุdมประเภทการลงทุน คำอธิบายกองทุนที่เสนอขายในวงจำกัด และกองทุนที่เสนอขายในวงกว^างสามารถแสดงให^

ดูได^เมื่อมีการร^องขอ  

8. นโยบายเกี่ยวกับการประเมินมูลคdาการลงทุน การคำนวณผลการดำเนินงาน และการจัดทำรายงานตามมาตรฐาน GIPS สามารถ

แสดงให^ดูได^เมื่อมีการร^องขอ  

9. สdวนเบี่ยงเบนมาตรฐานแบบ Ex Post เปMนอัตราตdอป�สำหรับชdวงระยะเวลาสามป� (three-year annualized ex post standard 

deviation) เปMนการวัดความเบี่ยงเบนของผลตอบแทนสุทธิรายเดือนของกองทุนและตัวชี้วัด ในชdวงเวลา 36 เดือนที่ผdานมา  

10. GIPS® เปMนเครื่องหมายการค^าจดทะเบียนของ CFA Institute โดย CFA Institute ไมdได^รับรอง (endorse) หรือ สนับสนุน 

(promote) องคuกรแหdงนี้ และไมdได^รับประกันความถูกต^องหรือคุณภาพของเนื้อหาที่ระบุอยูdในเอกสารนี ้
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ตัวอยxางที ่3 กองทุนอสังหาริมทรัพยHที่รายงานผลตอบแทนถxวงน้ำหนักตาม

ระยะเวลา (REAL ESTATE POOLED FUND WITH TIME-WEIGHTED 

RETURNS) 

 

กองทุน: CMCA Core Commercial Real Estate Fund 

วันที ่1 มีนาคม 2012 ถึงวันที ่31 ธันวาคม 2020 

Calendar 

Year 

Fund 

Capital 

Returns 

Gross 

(%) 

Fund 

Income 

Returns 

Gross 

(%) 

Fund 

Total 

Returns 

Gross 

(%) 

Fund 

Total 

Returns 

Net 

(%) 

Benchmark 

Returns 

(%) 

Fund 

Assets 

($ M) 

Firm 

Assets 

($ M) 

3/12–12/12 7.33 5.25 12.59 10.94 12.05 1,370 2,385 

2013 3.51 5.18 8.71 7.02 5.97 1,357 2,070 

2014 0.07 4.99 5.07 3.35 2.37 1,429 1,789 

2015 (16.36) 4.78 (11.54) (13.14) (13.13) 1,611 2,451 

2016 4.61 4.97 9.63 7.98 8.16 1,602 3,385 

2017 3.69 4.68 8.40 6.70 7.75 1,867 5,206 

2018 3.34 4.50 7.85 6.13 4.99 1,203 4,820 

2019 0.71 4.51 5.25 3.65 4.33 1,231 3,863 

2020 3.59 4.43 8.02 6.37 5.21 1,275 3,379 

 

1.  การปฏิบัติตามมาตรฐานสากลในการวัดผลการดำเนินการของการลงทุน (Compliance Statement) 

Commercial Mortgage Corporation of America (CMCA) ได^ปฏิบัติตามมาตรฐานสากลในการวัดผลการดำเนินงานของการ

ลงทุน (GIPS®) รวมถึงได^จัดทำ และนำเสนอรายงานฉบับนี้โดยปฏิบัติตามมาตรฐาน GIPS ทั้งนี้ CMCA ได^ผdานการตรวจสอบเพื่อ

ยืนยันความถูกต^องโดยผู^ตรวจสอบอิสระสำหรับรอบระยะเวลาตั้งแตdวันที่ 1 มกราคม 2014 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2020 โดยรายงาน

การตรวจสอบเพื่อยืนยันความถูกต^องดังกลdาว สามารถแสดงให^ดูได^เมื่อมีการร^องขอ  

บริษัทที่อ^างถึงการปฏิบัติตามมาตรฐาน GIPS ต^องจัดทำนโยบายและขั้นตอนการดำเนินงานสำหรับการปฏิบัติตามข^อกำหนดทั้งหมด

ที่เกี่ยวข^องของมาตรฐาน GIPS ทั้งนี้ การตรวจสอบเพื่อยืนยันความถูกต^องจะทำให^มั่นใจได^วdานโยบายและขั้นตอนการดำเนินงาน

ของบริษัทในเรื่องที่เกี่ยวข^องกับการจัดการกลุdมประเภทการลงทุน และกองทุน ตลอดจนการคำนวณ การนำเสนอ และการแจกจdาย

ข^อมูลผลการดำเนินงาน ได^ถูกกำหนดให^เปMนไปตามมาตรฐาน GIPS รวมถึงได^ถูกนำไปปฏิบัติอยdางครอบคลุมทั้งบริษัทแล^วหรือไมd 
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ทั้งนี้ การตรวจสอบเพื่อยนืยันความถูกต^องดังกลdาวไมdได^เปMนการรับประกันความถูกต^องของรายงานผลการดำเนินงานใด ๆ เปMนการ

เฉพาะ 

2. คำจำกัดความของบริษัท 

CMCA เปMนบริษัทจัดการลงทุนอิสระที่กdอตั้งเมื่อป� 2011 โดย CMCA ลงทุนและบริหารจัดการอสังหาริมทรัพยuเชิงพาณิชยuให^กับ

ลูกค^า โดยเน^นกลุdมลูกค^าในประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดาเปMนหลัก 

3. คำอธิบายกองทุน 

กองทุน Core Commercial Real Estate Fund เปMนกองทุนเป£ดที่ลงทุนในอสังหาริมทรัพยuเชิงพาณิชยu Class A ในประเทศสหรัฐฯ 

ซึ่งรวมถึงอาคารสำนักงาน พื้นที่ค^าปลีก อสังหาริมทรัพยuในภาคอุตสาหกรรม และที่อยูdอาศัยระดับบนสำหรับหลายครอบครัว ทั้งนี้ 

ความเสี่ยงหลักของการลงทุนในอสังการิมทรัพยuเชิงพาณิชยuได^แกd ความเสี่ยงด^านอัตราดอกเบี้ย —ภาวะดอกเบี้ยขาขึ้นอาจสdงผล

กระทบในทางลบตdอการประเมินมูลคdาทรัพยuสิน และอาจทำให^ต^นทุนการกู^ยืมสูงขึ้น; ความเสี่ยงด^านสภาพคลdอง —อสังหาริมทรัพยu

เชิงพาณิชยuมีสภาพคลdองน^อยกวdาทรัพยuสินประเภทอื่น ๆ ซึ่งรวมถึง หุ^น และตราสารหนี้ ดังนั้น จึงอาจต^องใช^เวลาที่นานกวdาในการ

ขายอสังหาริมทรัพยu และมลูคdาอสังหาริมทรัพยuอาจปรับตัวลดลงกdอนที่จะสามารถรับรู^ผลกำไรได;̂ ความเสี่ยงด^านสภาวะเศรษฐกิจ 

— อสังหาริมทรัพยuเชิงพาณิชยuมีแนวโน^มจะมีผลการดำเนินงานดีกวdาในสภาวะที่เศรษฐกิจขยายตัว โดยในชdวงที่สภาวะเศรษฐกิจอยูd

ในชdวงขาลง การฟÆÇนตัวของราคาอสังหาริมทรัพยuเชิงพาณิชยuอาจใช^เวลานานกวdาทรัพยuสินประเภทอื่น นอกจากนี้ กองทุนมีการขยาย

ฐานการลงทุน (leverage) ในระดับปานกลาง ซึ่งปกติแล^วจะอยูdในชdวงระหวdาง 15% ถึง 30% ซึ่งการขยายฐานการลงทุน 

(leverage) ดังกลdาวสdงผลให^เกิดผลกำไรและผลขาดทุนที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานจะเปรียบเทียบกับดัชนี XYZ National 

Core Commercial Property Index.  

4. วันที่เริ่มจัดตั้ง 

วันที่เริ่มวัดผลการดำเนินงานของกองทุนคือวันที่ 1 มีนาคม 2012 ซึ่งเปMนวันแรกที่เริ่มมีการลงทุน 

5. ตัวชี้วัด (Benchmark) 

XYZ National Core Commercial Property Index เปMนดัชนีของอสังหาริมทรัพยuเชิงพาณิชยuที่กระจายตัวอยูdทั่วประเทศสหรัฐฯ 

โดยผลตอบแทนของตัวชี้วัดจะเปMนผลตอบแทนรายเดือนของอสังหาริมทรัพยuเชิงพาณิชยuในสหรัฐฯ ที่ถdวงน้ำหนักของอาคาร

สำนักงาน 25% พื้นที่ค^าปลีก 25% ภาคอตุสาหกรรม 25% และที่อยูdอาศัยสำหรับหลายครอบครัว (multi-family housing) 25% 

ทั้งนี้ ผลตอบแทนของตัวชี้วัดจะคำนวณเปMนรายไตรมาส 

6. ผลตอบแทนและค?าธรรมเนียม 

คdาใช^จdายในการลงทุน การปรับปรุงอาคาร และคdานายหน^า จะถูกรวมอยูdในต^นทุนของอสังหาริมทรัพยu และสะท^อนอยูdใน

ผลตอบแทนจากสdวนตdางของราคา (capital returns) ทั้งนี้ ผลตอบแทนขั้นต^น (gross return) จะหักต^นทุนการทำธุรกรรมตามจริง 

คdาธรรมเนียมการเก็บรักษาทรัพยuสิน และคdาธรรมเนียมการดำเนินการ และสำหรับผลตอบแทนสุทธิ (net return) จะหักต^นทุนการ

ทำธุรกรรมตามจริง คdาธรรมเนียมการเก็บรักษาทรัพยuสิน คdาธรรมเนียมการดำเนินการ และคdาธรรมเนียมการจัดการ ทั้งนี ้

ผลตอบแทนสุทธิจะมาจากหนdวยลงทุนชนิดสถาบัน (institutional (I share) class) โดยผลตอบแทนและมูลคdาทรัพยuสินทั้งหมดจะ

อยูdในสกุลเงินดอลลารuสหรัฐฯ ทั้งนี้ คdาธรรมเนียมการจัดการของหนdวยลงทุนชนิด I เทdากับ 0.80% ตdอป� โดยอัตราสdวนคdาใช^จdาย

ทั้งหมด (total expense ratio) ของหนdวยลงทุนชนิด I ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2020 เทdากับ 1.65% 

7.  ส?วนเบี่ยงเบนมาตรฐานแบบ Ex Post (Ex Post Standard Deviation) 

ไมdไดม̂ีการนำเสนอสdวนเบี่ยงเบนมาตรฐานแบบ Ex Post เปMนอัตราตdอป�สำหรับชdวงระยะเวลาสามป� (three-year annualized ex 

post standard deviation) ของกองทุน และตัวชี้วัด (benchmark) เนื่องจากกองทุนมีผลตอบแทนเปMนรายไตรมาส และไมdมีข^อมูล

ผลตอบแทนรายเดือน  
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8.  การประเมินมูลค?า  

การลงทุนมีการคำนวณมูลคdาและผลตอบแทนเปMนรายไตรมาส โดยการประเมินมูลคdาภายในจะใช^อัตราสdวนลดตามตลาดกับ

ประมาณการกระแสเงินสดขั้นต^น (gross cash flow) ในอนาคต รวมถึงคำนวณมูลคdาในชdวงสุดท^าย (terminal values) ตลอด

ชdวงเวลาที่คาดวdาจะมีการถือครองทรัพยuสินแตdละรายการ ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการออกตราสารหนี้ ตราสารหนี้ดังกลdาวจะถูกประเมิน

มูลคdาแยกตdางหากจากอสังหาริมทรัพยu ทั้งนี้ จะมีการประเมินมูลคdาอสังหาริมทรัพยuโดยผู^ประเมินภายนอกเปMนรายป� โดยการลงทุน

ทั้งหมดจะถูกประเมินโดยใช^ข^อมูลที่อ^างอิงความเห็นสdวนบุคคล (subjective) และไมdสามารถสังเกตได^จากตลาด (unobservable) 

9.  ขvอมูลที่พรvอมเป�ดเผย 

รายการคำอธิบายกลุdมประเภทการลงทุน กองทุนที่เสนอขายในวงจำกัด และกองทุนที่เสนอขายในวงกว^าง รวมถึงนโยบายในการ

ประเมินมูลคdาการลงทุน การคำนวณผลการดำเนินงาน และการจัดทำรายงานตามมาตรฐาน GIPS สามารถแสดงให^ดูได^เมื่อมีการร^อง

ขอ  

10. เครื่องหมายการคvา 

 GIPS® เปMนเครื่องหมายการค^าจดทะเบียนของ CFA Institute โดย CFA Institute ไมdได^รับรอง (endorse) หรือ สนับสนุน 

(promote) องคuกรแหdงนี้ และไมdได^รับประกันความถูกต^องหรอืคุณภาพของเนื้อหาที่ระบุอยูdในเอกสารนี ้

 

ตัวอยxางที ่4  กองทุนที่รายงานผลตอบแทนถxวงน้ำหนักตามมูลคxา และมีการใช4

วงเงินสินเชื่อเพื่อการซื้อ (POOLED FUND WITH MONEY-WEIGHTED 

RETURNS AND SUBSCRIPTION LINE OF CREDIT) 

 

Armor Management 

กองทุน: Armor Distressed Debt Fund 

วันที ่1 กรกฎาคม 2012 ถึงวันที ่31 ธันวาคม 2020 

 

Year 

Since-inception Money-Weighted Returns 

Fund 

Assets 

(€ M) 

Fund 

Uncalled 

Committed 

Capital 

(€ M) 

Total 

Firm 

Assets 

(€ M) 

Firm 

Uncalled 

Committed 

Capital 

(€ M) 

Combined  

Firm 

Uncalled 

Committed 

Capital and 

Total Firm 

Assets 

(€ M) 

Fund 

with 

Line of 

Credit 

(net) 

(%)(1) 

Custom 

Benchmark 

(%)(1) 

Fund 

without 

Line of 

Credit 

(net) 

(%)(2) 

Custom 

Benchmark 

(%)(2) 

2020 3.50 2.90 2.50 2.32 252 100 11,203 1,497 12,700 

(1) ผลตอบแทนสำหรับรอบระยะเวลาที่เริ่มตั้งแตdวันที่ 1 กรกฎาคม 2012 (วันที่เริ่มระดมทุน) ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2020 โปรดดูข^อ 10 
(2) ผลตอบแทนสำหรับรอบระยะเวลาที่เริ่มตั้งแตdวันที่ 16 พฤษภาคม 2011 (วันที่กองทุนเริ่มลงทุน) ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2020 โปรดดูข^อ 10 
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Year 

Since-Inception  

Paid in Capital 

(€ M) 

Cumulative  

Committed Capital 

(€ M) 

 Since-Inception  Investment  Realization  Unrealized  

 Distributions  Multiple  Multiple  Multiple  

 (€ M) (TVPI) (DPI) (RVPI) 

PIC  

Multiple 

(PIC) 

2020 200 300  20 1.2 0.1 1.1 0.7 

 

Armor Management ได^ปฏิบัติตามมาตรฐานสากลในการวัดผลการดำเนินงานของการลงทุน (GIPS®) รวมถึงได^จัดทำ และนำเสนอ

รายงานฉบับนี้โดยปฏิบัติตามมาตรฐาน GIPS ทั้งนี้ Armor Management ได^ผdานการตรวจสอบเพื่อยืนยันความถูกต^องโดยผู^ตรวจสอบ

อิสระสำหรับรอบระยะเวลาตัง้แตdวันที่ 1 ตุลาคม 2007 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2020 โดยรายงานการตรวจสอบเพื่อยืนยันความถูกต^อง

ดังกลdาวสามารถแสดงให^ดูได^เมื่อมีการร^องขอ บริษัทที่ปฏิบัติตามมาตรฐาน GIPS ต^องจัดทำนโยบายและขั้นตอนการดำเนินงานสำหรับ

การปฏิบัติตามข^อกำหนดทั้งหมดที่เกี่ยวข^องตามมาตรฐาน GIPS ทั้งนี้ การตรวจสอบเพื่อยืนยันความถูกต^องจะทำให^มั่นใจได^วdา นโยบาย

และขั้นตอนการดำเนินงานของบริษัทในเรื่องที่เกี่ยวข^องกับการจัดการกลุdมประเภทการลงทุน และกองทุน ตลอดจนการคำนวณ การ

นำเสนอข^อมูล และการแจกจdายข^อมูลผลการดำเนินงาน ได^ถูกกำหนดให^เปMนไปตามมาตรฐาน GIPS รวมถึงได^ถูกนำไปปฏิบัติอยdาง

ครอบคลุมทั้งบริษัทแล^วหรือไมd ทั้งนี้ การตรวจสอบเพื่อยืนยันความถูกต^องดังกลdาวไมdได^เปMนการรับประกันความถูกต^องของรายงานผล

การดำเนินงานใด ๆ เปMนการเฉพาะ 

1. คำจำกัดความของบริษัท 

Armor Management เปMนบริษัทจัดการการลงทุนอิสระ ซึ่งกdอตั้งเมื่อป� 2007 โดย Armor Management บริหารจัดการทรัพยuสิน

หลากหลายประเภท ทั้งตราสารทุน ตราสารหนี้ และทรัพยuสินแบบผสม (balanced assets) โดยให^บริการกบัลูกค^าในยุโรปเปMนหลัก 

2. สกุลเงิน 

การคำนวณและรายงานผลการดำเนินงานใช^สกุลเงินยูโร (€)  

3. คำอธิบายกองทุน 

ผลตอบแทนของ Armor Distressed Debt Fund สะท^อนถึงหนdวยลงทุนชนิด EUR (EUR share class) โดยกองทุนจะลงทุนอยdาง

น^อย 85% ของทรัพยuสินในตราสารหนี้ที่ผิดนัดชำระหนี ้(distressed bond) ในสกุลยูโร ซึ่งถูกจัดอันดับความนdาเชื่อถือในอันดับ 

CCC หรือต่ำกวdาโดยสถาบันจัดอันดับความนdาเชื่อถืออยdางน^อยหนึ่งแหdง ทั้งนี้ ความเสี่ยงหลักได^แกdการที่สdวนตdางอัตราดอกเบี้ย 

(spreads) ของหุ^นกู^ภาคเอกชนกว^างขึ้น และการผิดนัดชำระหนี ้ตราสารหนี้ภาครัฐอยูdในระดับสูง และสถานการณuทางการเมืองมี

ความตึงเครียดมากขึ้น ซึ่งอาจจะทำให^ธนาคารกลางยุโรป (ECB) ปรับเปลี่ยนนโยบายการเงินอยdางกระทันหัน นอกจากนี้ การลงทุน

สdวนใหญdของกองทุนนี้ยังอาจไมdมีสภาพคลdองด^วย  

4. การประเมินมูลค?า 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2020 กองทุนมีการประเมินมูลคdาเปMนการภายในคิดเปMนสัดสdวน 25% ของการลงทุน และเนื่องจากไมdมีธุรกรรม

ในตลาดที่สามารถนำมาใช^สนับสนุนการประเมินมูลคdาการลงทุนดังกลdาวได^ ดังนั้น การประเมินมูลคdาจึงอ^างอิงจากแบบจำลองในการ

คำนวณราคาของบริษัท โดยใช^ดัชน ีEuro XYZ Index Swaps yield curve และ credit spread 

5. ตัวชี้วัดที่สรvางขึ้นเป:นการเฉพาะ (Custom Benchmark) 

ผลตอบแทนของตัวชี้วดัที่สร^างขึ้นคำนวณโดยใช^กระแสเงินสดในการลงทุนของ Armor Distressed Debt Fund กับดัชนี XYZ 

Eurozone Distressed Debt Bond Index โดยดัชนีดังกลdาวสะท^อนถึงพอรuตการลงทุนในตราสารหนี้ที่ผิดนัดชำระหนี้ (distressed 

bond) ในสกุลยูโรที่ออกโดยประเทศในยูโรปซึ่งได^อันดบัความนdาเชื่อถือที่ CCC หรือต่ำกวdาจากสถาบันจัดอันดับความนdาเชื่อถือ และ

จดทะเบียนอยูdบน platform XYZ 
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6. ผลตอบแทนและค?าธรรมเนียม 

ผลตอบแทนของกองทุนหักคdาธรรมเนียมตามจริงทั้งหมดของกองทุน และคำนวณโดยใช^ทรัพยuสินของหุ^นสdวนประเภทจำกัดความรับ

ผิด (limited partner) โดยคdาธรรมเนียมทั้งหมดของกองทุนได^รวมต^นทุนการทำธุรกรรม คdาธรรมเนียมการเก็บรักษาทรัพยuสิน 

คdาธรรมเนียมการดำเนินการ และคdาธรรมเนียมการจัดการ ทั้งนี้ ผลตอบแทนที่มีการใช^วงเงินสินเชื่อเพื่อการซื้อ (LOC) เริ่มตั้งแตdเมื่อ

มีการระดมทุนเปMนครั้งแรกจากหุ^นสdวนประเภทจำกัดความรับผิด (limited partner) ซึ่งทำให^รอบระยะเวลาของผลการดำเนินงาน

สั้นลง โดยกรณีดังกลdาวจะทำให^ผลกำไรหรือขาดทุนในผลตอบแทนถdวงน้ำหนักตามมูลคdาเพิ่มขึ้น และสำหรับผลตอบแทนที่ไมdมีการ

ใช^วงเงินสินเชื่อเพื่อการซื้อ (LOC) เริ่มตั้งแตdวันที่กองทุนเริ่มลงทุน ทั้งนี้ ผลตอบแทนทั้งหมดสะท^อนการหักคdาธรรมเนียม และ

คdาใช^จdายสำหรับการใช^วงเงินสินเชื่อเพื่อการซื้อ (LOC) แล^ว 

7. รายการคำอธิบายกลุ?มประเภทการลงทุนและกองทุน 

รายการคำอธิบายกลุdมประเภทการลงทุน และกองทุนที่เสนอขายในวงจำกัด สามารถแสดงให^ดูได^เมื่อมีการร^องขอ  

8. นโยบาย 

นโยบายในการประเมินมูลคdาการลงทุน การคำนวณผลการดำเนินงาน และการจัดทำรายงานตามมาตรฐาน GIPS ของ Armor 

Management สามารถแสดงให^ดูได^เมื่อมีการร^องขอ 

9. ขvอมูลค?าธรรมเนียม 

คdาธรรมเนียมการจัดการกองทุนเปMนอัตราคงที่เทdากับ 0.55% ตdอป� โดยอัตราสdวนคdาใช^จdายทั้งหมด (total expense ratio) ณ สิ้นป�

ลdาสุดเทdากับ 0.86% 

10. การใชvวงเงินสินเชื่อเพื่อการซื้อ (Subscription Line of Credit) 

 กองทุนมีวงเงินสินเชื่อเพื่อการซื้อ 50 ล^านยูโร โดยมีวงเงินคงเหลือ ณ วันที ่31 ธันวาคม 2020 เทdากับ 20 ล^านยูโร ทั้งนี้ การใช^

วงเงินสินเชื่อเพื่อการซื้อทำให^กองทุนสามารถซื้อหลักทรัพยuได^โดยไมdต^องระดมทุนในทันที โดยดอกเบี้ยที่ชำระให^กับวงเงินสินเชื่อ

เทdากับ LIBOR บวก 1.5% โดยวงเงินสินเชื่อเพื่อการซื้อไมdสdงผลกระทบกับจำนวนที่เงินระดมทุน (capital called) หรือจำนวนเงิน

ลงทุนที่ผูกพันตามข^อตกลง (committed capital amount) 

11. เครื่องหมายการคvา 

 GIPS® เปMนเครื่องหมายการค^าจดทะเบียนของ CFA Institute โดย CFA Institute ไมdได^รับรอง (endorse) หรือ สนับสนุน 

(promote) องคuกรแหdงนี้ และไมdได^รับประกนัความถูกต^องหรือคุณภาพของเนื้อหาที่ระบุอยูdในเอกสารนี ้  
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ภาคผนวก C: ตัวอยcางการใช: GIPS เพ่ือการโฆษณา 
 

ตัวอยxางที ่1  การใช4 GIPS เพื่อการโฆษณาโดยไมxระบุผลการดำเนินงาน 

 

Chippee Asset Management 

Chippee Asset Management เปMนผู^จัดการทรัพยuสินทางเลือกที่เน^นทรัพยuสินด^านสินเชื่อ (credit-focused alternative asset 

manager) โดยให^บริการด^านสินเชื่อที่หลากหลาย ทั้งนี้ Chippee Asset Management ได^ปฏิบัติตามมาตรฐานสากลในการวัดผลการ

ดำเนินงานของการลงทุน (GIPS®) ซึ่ง GIPS® เปMนเครื่องหมายการค^าจดทะเบียนของ CFA Institute โดย CFA Institute ไมdได^รับรอง 

(endorse) หรือสนับสนุน (promote) องคuกรแหdงนี้และไมdได^รับประกันความถูกต^อง หรือคุณภาพของเนื้อหาที่ระบุอยูdในเอกสารนี ้

หากต^องการข^อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานทีเ่ปMนไปตามมาตรฐาน GIPS ของกลยุทธu และผลิตภัณฑuของบริษัท กรุณาติดตdอที่ 

info@chippeeassetmanagement.com. 

 

ตัวอยxางที ่2  การใช4 GIPS เพื่อการโฆษณากลุxมประเภทการลงทุนทีร่ายงาน

ผลตอบแทนถxวงน้ำหนักตามระยะเวลา 

 

Feppy Investments 

Mid Cap Growth Composite 

 

คำอธิบายบริษัท 

Feppy Investments เปMนบริษัทจัดการลงทุนอิสระที่จดทะเบียนภายใต^กฎหมาย Investment Advisers Act of 1940 ซึ่งกdอตั้งขึ้นใน

เดือนมีนาคม 1996 โดยบริษัททำหน^าที่บริหารจัดการตราสารทุน ตราสารหนี ้และกลยุทธuแบบผสม (balanced strategies) ทั่วโลก 

ทั้งนี ้บริษัทได^ปรับปรุงคำจำกัดความของบริษัทในเดือนตุลาคม 2016 เพื่อให^ครอบคลุมทั้งบัญชีผู^ลงทุนสถาบัน และบัญชีแบบ wrap ซึ่ง

กdอนหน^าเดือนตุลาคม 2016 บริษัทครอบคลุมเฉพาะบัญชีนักลงทุนสถาบันเทdานั้น 

แนวทางการลงทุน (Investment Approach) 

ทีมผู^บริหารเชื่อวdาตลาดหุ^นไมdมีประสิทธิภาพ และแนวทางการเลือกหลักทรัพยuแบบ bottom-up สามารถเพิ่มผลตอบแทนสdวนเพิ่ม 

(alpha) ได ̂โดยทีมงานได^ทำการศึกษาวิจัยในเชิงลึกเพื่อเฟ�นหาบริษัทที่มีแนวโน^มเติบโตได^อยdางยั่งยืน และมีอัตราผลตอบแทนตdอเงิน

ลงทุน (return on invested capital) สูง เพื่อให^ได^ผลตอบแทนที่สม่ำเสมอ และทีมผู^บริหารมองหาบริษัทที่มีโมเดลธุรกิจด ีและมี

ทีมงานผู^บริหารที่มีประวัติการลงทุนอยdางชาญฉลาด 
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ผลตอบแทนรวมแสดงเป:นอัตราต?อป¢ (Annualized Total Returns) ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2020 

วันที่เริ่มก?อตั้ง: 1 มกราคม 2009 

ตัวชี้วัด (Benchmark): XYZ Mid Cap Growth Index 

Annualized  YTD 1 Year 3 Year 5 Year 10 Year Since Inception 

Composite gross returns 12.59% 12.59% 2.22% 8.05% 10.08% 14.26% 

Composite net returns 11.98% 11.98% 1.66% 7.46% 9.48% 13.64% 

Benchmark returns 12.11% 12.11% 1.80% 7.24% 9.37% 13.42% 

 

 
 

Mid Cap Growth Composite ครอบคลุมบัญชีลูกค^าสถาบันทั้งหมดที่บริษัทมีอำนาจบริหารจัดการตามกลยุทธuของกลุdมประเภทการ

ลงทุน โดยบัญชีดังกลdาวจะเน^นลงทุนในบริษัทในสหรัฐฯ ที่มูลคdาหลักทรัพยuตามราคาตลาด ณ วันที่เริ่มเข^าซื้อ อยูdในกรอบของมูลคdา

หลักทรัพยuของดัชนี XYZ Mid Cap Growth Index ทัง้นี้ กระบวนการคัดเลือกหุ^นจะให^ความสำคัญกับการเติบโตอยdางยั่งยืน และอัตรา

ผลตอบแทนตdอเงินลงทุน (return on invested capital) ที่สูง โดยการรายงานผลการดำเนินงานทั้งหมดจะอยูdในสกุลดอลลารuสหรัฐฯ  

Feppy Investments ได^ปฏิบัติตามมาตรฐานสากลในการวัดผลการดำเนินงานของการลงทุน (GIPS®) ซึ่ง GIPS® เปMนเครื่องหมาย

การค^าจดทะเบียนของ CFA Institute โดย CFA Institute ไมdได^รับรอง (endorse) หรือสนับสนุน (promote) องคuกรแหdงนี้ และไมdได^

รับประกันความถูกต^องหรือคุณภาพของเนื้อหาที่ระบุอยูdในเอกสารนี ้หากต^องการรายงานตามมาตรฐาน GIPS เกี่ยวกับกลุdมประเภทการ

ลงทุน กรุณาโทร 952-867-5309 หรืออีเมลuมาที่ Performance@feppyinvestments.com 

ขvอมูลอื่น ๆ  
ตัวเลขผลการดำเนินงานอ^างอิงจากข^อมูลในอดีต และไมdได^เปMนการรับประกันผลประกอบการในอนาคต ลูกค^าเป�าหมายควรทราบถึง

ข^อจำกัดของกลยุทธuของกลุdมประเภทการลงทุน และควรพิจารณาข^อมูลทั้งหมดที่นำเสนอโดย Feppy Investments เกี่ยวกับ

ความสามารถในการจัดการลงทุนโดยบริษัท ทัง้นี้ การขึ้นทะเบียนกับสำนักงาน ก.ล.ต. (SEC) ไมdได^แสดงถึงระดับของทักษะหรือการ

ได^รับการฝÉกอบรมแตdอยdางใด 
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ตัวอยxางที ่3  การใช4 GIPS เพื่อการโฆษณากองทุนที่เสนอขายในวงจำกัดที่รายงาน

ผลตอบแทนถxวงน้ำหนักตามมูลคxา 

 

Bella Management Company 

กองทุน: CLO Senior Loan Fund 

 

Period 

Annualized  

Since-Inception 

Net MWR (%) 

Annualized  

Since-Inception  

XYZ Leverage  

Loan Bond 

Index MWR  

(%) 

1 Feb 2015 to 30 Sept 2021 3.50 2.90 

 

Bella Management Company ได^ปฏิบัติตามมาตรฐานสากลในการวัดผลการดำเนินงานของการลงทุน (GIPS®) ซึ่ง GIPS® เปMน

เครื่องหมายการค^าจดทะเบียนของ CFA Institute โดย CFA Institute ไมdได^รับรอง (endorse) หรือสนับสนุน (promote) องคuกรแหdง

นี้ และไมdได^รับประกันความถูกต^องหรือคุณภาพของเนื้อหาที่ระบุอยูdในเอกสารนี้  

คำจำกัดความของบริษัท 

Bella Management Company เปMนบริษัทจัดการลงทุนอิสระที่กdอตั้งในป� 2007 โดย Bella Management Company ทำหน^าที่

จัดการกองทุนและบัญชีแยก (separate account) หุ^น ตราสารหนี ้และทรัพยuสินแบบผสม (balanced assets) 

คำจำกัดความของกองทุน 

CLO Senior Loan Fund ลงทุนอยdางน^อย 85% ของทรัพยuสินในเงินกู^ธนาคารประเภทไมdด^อยสิทธิ์ ที่มีหลักประกัน อัตราดอกเบี้ย

ลอยตัว และมีอันดับความนdาเชื่อถือต่ำกวdาระดับลงทุน (floating-rate senior secured non-investment-grade bank loan) ทั้งนี้ 

ตัวชี้วดัของกองทุนคือดัชนี XYZ Leveraged Loan Bond Index 

ผลการดำเนินงาน 

ผลการดำเนินงาน คือผลการดำเนินงานแบบถdวงน้ำหนักตามมูลคdา (MWR) สำหรับรอบระหวdางวันที่ 1 กุมภาพันธu 2015 (วันที่เริ่มจัดตั้ง

กองทุน) ถึงวันที่ 30 กันยายน 2021 ทั้งนี้ วันที่เริ่มจัดตั้งกองทุนในวนัที ่1 กุมภาพันธu 2015 คือวันที่เริ่มระดมทุนเปMนครั้งแรก (capital 

call) โดยผลตอบแทนของกองทุนสะท^อนการหักคdาธรรมเนียมและต^นทุนทั้งหมดของกองทุนแล^ว ซึ่งรวมถึงคdาธรรมเนียมการจัดการที่

คำนวณอ^างอิงกับทรัพยuสิน (asset-based management fee) และคdาธรรมเนียมที่อ^างอิงกับผลการดำเนินงาน (performance fee) 

โดยการรายงานผลการดำเนินงานทั้งหมดจะอยูdในสกุลเงินปอนดu 

หากตvองการรายงานตามมาตรฐาน GIPS เกี่ยวกับขvอมูลกองทุน กรุณาติดต?อฝ¬ายนักลงทุนสัมพันธ� ที่ +(44) (0) 20 1111-1111 

หรือ อีเมล�หาเราที่ investorrelations@bellamanagement.com.uk. 
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ตัวอยxางที ่4  การใช4 GIPS เพื่อการโฆษณากองทุนที่เสนอขายในวงกว4าง 

 

Ipne Investments 

Global Bond Fund Fact Sheet  

ผลการดำเนินงาน ณ วันที ่12/31/20 

    

 A Adviser C Institutional R 

สัญลักษณ�ชนิดหน?วยลงทุน(Share 

Class Symbol)  

IBG1Z DBG2Z ABG3Z CBG4Z RGB5Z 

 

ขvอมูลกองทุน 

วันที่จัดตั้งกองทุน (Fund inception) 1/1/09 

วันสิ้นรอบป�บัญช ี(Fiscal year end) 12/31 

ทรัพยuสินสุทธิรวม (all classes, $B) $1.43 

จำนวนหลักทรัพยu (Number of holdings) 263 

Turnover rate (1-ป�, %) 68 

Average effective duration (ป�) 6.34 

อายุเฉลี่ยถdวงน้ำหนัก  

(Weighted average life) (ป�) 8.73 

คdาธรรมเนียมการจัดการ  

(ตdอป�, ทุกชนิดหนdวยลงทุน) 0.65% 

อัตราสdวนคdาใช^จdาย (Total expense ratio)  

(ตdอป�, ชนิดหนdวยลงทุน A) 1.00% 

 

วัตถุประสงค�การลงทุน: กองทุนมุdงสร^างรายได^ (income) ในระดับสูงและเพิ่มมูลคdาเงินทุนที่สม่ำเสมอให^กับผู^ลงทุน ในระดับความเสี่ยงปานกลาง 

กลยุทธ�การลงทุน 

• ภายใต^สภาวะตลาดปกติ กองทุนจะลงทุน 80% ของทรัพยuสินสุทธิในตราสารหนี้ที่ผู^ออกตั้งอยูdในประเทศตdาง ๆ อยdางน^อยสาม

ประเทศ ซึ่งอาจจะรวมถึงประเทศสหรัฐฯ ด^วย  

• กองทุนอาจจะลงทุนไมdเกิน 20% ของทรัพยuสินในตราสารหนี้ที่อยูdต่ำกวdาระดับลงทุน (non-investment-grade)  

• กองทุนอาจเข^าลงทุนในตราสารหนี้ได^โดยไมdจำกัดอายุของตราสาร และไมdได^กำหนดเป�าหมายของระดับอายุเฉลี่ยถdวงน้ำหนักตาม

มูลคdา (dollar-weighted average maturity) 

• โดยปกตแิล^ว กองทุนจะลงทุนอยdางน^อย 40% ของทรัพยuสินสุทธิในตราสารหนี้ที่ออกโดยรัฐบาลตdางประเทศ หรือภาคเอกชน

ตdางประเทศ  

Global Bond Fund มุdงเน^นสร^างรายได^ (income) ที่สูง 

และเพิ่มมูลคdาเงินทุนที่สม่ำเสมอให^กับผู^ถือหุ^น ในระดับ

ความเสี่ยงปานกลาง กองทุนนี้เปMนพอรuตการลงทุนหลักที่

ลงทุนในตลาดตราสารหนี้ทั่วโลก โดยกองทุนมีความยืดหยุdน

ที่จะจัดสรรเงินลงทุนได^ในทุกกลุdมธุรกิจ คุณภาพเครดิต 

กลุdมประเทศ และทุกสกุลเงิน ทำให^สามารถใช^กลยทุธuการ

กระจายการลงทุนได^อยdางกว^างขวาง โดยเน^นที่ผลตอบแทน

ที่ปรับด^วยความเสี่ยง (risk-adjusted return) ทั้งนี้ ทีมงาน

บริหารพอรuตการลงทุนใช^การวิเคราะหuทั้งป�จจัยพื้นฐาน 

และเชิงปริมาณในการหาหลักทรัพยuที่มีมูลคdาดีที่สุดสำหรับ

การลงทุน 
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• กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายลdวงหน^า (derivatives) ซึ่งรวมถึง สัญญา forward สัญญา futures และสัญญา swap ซึ่งการใช^

สัญญาซื้อขายลdวงหน^า (derivatives) ชdวยให^กองทุนสามารถเป£ดสถานะซื้อ (long) หรือขาย (short) สุทธิ ในสถานะความเสี่ยง

เกี่ยวกับสกุลเงิน อัตราดอกเบี้ย ความเสี่ยงด^านเครดิต (credit risks) และความเสี่ยงด^าน duration (duration risks) ใดก็ได ̂

• กองทุนเปMนประเภทไมdกระจายการลงทุน (non-diversified) ซึ่งหมายถึง กองทุนสามารถลงทุนในสัดสdวนที่สูงในหลักทรัพยuของผู^

ออกตราสารที่มีจำนวนน^อยกวdากองทุนประเภทที่กระจายการลงทุน (diversified fund) 

 

ตัวชี้วัด: XYZ Global Bond Index 

สกุลเงินที่ใชvเป:นสกุลเงินฐานของกองทุน: ดอลล?าสหรัฐฯ (USD) 
 

Risk Measures - 3 ป¢   

Sharpe ratio 0.20 

Annualized ex post standard deviation—Net returns, Class A 2.88 

Annualized ex post standard deviation—Benchmark 2.72 

 

ผลตอบแทนรวมเฉลี่ยรายป¢  
วันที่เริ่มจัดตั้งกองทุน: 1/1/2009 

 

Annualized as of 12/31/20 YTD* 1 Year 3 Year 5 Year 10 Year Since Inception 

ผลตอบแทนสุทธิ (Net returns) ชนิด

หน?วยลงทุน Class A 

4.73% 4.73% 0.24% 1.35% 2.37% 3.05% 

ตัวชี้วัด (Benchmark) 4.63% 4.63% 0.49% 1.53% 2.39% 3.02% 

*ผลตอบแทนตั้งแตdต^นป�จนถึงป�จจุบัน (YTD) ไมdได^คำนวณเปMนอัตราตdอป� 

 

Annual Returns   2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 

ผลตอบแทนสุทธิ (Net returns) 

ชนิดหน?วยลงทุน Class A  

4.73% –0.91% –2.94% 3.44% 2.64% 0.30% 6.25% –2.79% 4.73% 8.95% 

ตัวชี้วัด (Benchmark)   4.63% –0.54% –2.48% 3.55% 2.66% 0.57% 5.95% –2.02% 4.23% 7.86% 

 

Ipne Investments ได^ปฏิบัติตามมาตรฐานสากลในการวัดผลการดำเนินงานของการลงทุน (GIPS®) โดย Ipne Investments กdอตั้งใน

ป� 2010 และลงทุนในหลักทรัพยuประเภทตราสารทุน และตราสารหนี้ทั่วโลก ทั้งนี้ GIPS® เปMนเครื่องหมายการค^าจดทะเบียนของ CFA 

Institute โดย CFA Institute ไมdได^รับรอง (endorse) หรือสนับสนุน (promote) องคuกรแหdงนี้และไมdได^รับประกันความถูกต^อง หรือ

คุณภาพของเนื้อหาที่ระบุอยูdในเอกสารนี้  
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ตัวชี้วัด (benchmark) คือดัชนี XYZ Global Bond Index ซึ่งเปMนดัชนีที่ครอบคลุมตลาดตราสารหนี้ทั่วโลกที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่โดยมี

อันดับความนdาเชื่อในระดับลงทุน (investment-grade fixed-rate bond market) ซึ่งรวมถึงตราสารภาครัฐ ตราสารด^านเครดิต และ

ตราสารที่มีหลักประกันด^วย ทั้งนี้ ดัชนีดังกลdาวไมdมีการบริหารจัดการ ไมdมีการคิดคdาธรรมเนียม และไมdสามารถลงทุนในดัชนีโดยตรงได ̂

อัตราสdวนคdาใช^จdายทั้งหมดของกองทุนคำนวณโดยอ^างอิงจากทรัพยuสินสุทธิเฉลี่ยของกองทุนในรอบระยะเวลาเต็มป�บัญชีลdาสุด และไมdมี

การปรับด^วยระดับของทรัพยuสินหมุนเวียน ทั้งนี้ อัตราสdวนคdาใช^จdายได^รวมต^นทุนการดำเนินงาน ซึ่งได^แกd คdาธรรมเนียมการดำเนินการ 

การกำกับการปฏิบัติตามเกณฑu การจdายสdวนแบdง การจัดการ การตลาด การให^บริการผู^ลงทุน และการบันทึกบัญช ีสำหรับรายละเอียด

เพิ่มเติมสามารถดูได^จากหนังสือชี้ชวนของกองทุน 

อัตราสdวน Sharpe ratio ใช^วัดผลการดำเนินงานที่ปรบัด^วยความเสี่ยง (risk-adjusted performance) ซึ่งวัดประสิทธิภาพด^าน

ผลตอบแทนและความเสี่ยงของพอรuตการลงทุน ซึ่งอัตรา risk-free rate ที่ใช^คำนวณอัตราสdวน Sharpe ratio ของกองทุนคือตั๋วเงินคลัง 

(Treasury bill) อายุ 90 วัน ทั้งนี้ สdวนเบี่ยงเบนมาตรฐานแบบ Ex Post ตdอป� (annualized ex post standard deviation) เปMนการ

วัดความเบี่ยงเบนของผลตอบแทนสุทธิของหนdวยลงทุนชนิด Class A และผลตอบแทนของตัวชี้วัด (benchmark ในชdวงเวลา 36 เดือน

ที่ผdานมา  

 

ความเสี่ยงหลักของกองทุน 

การลงทุนในกองทุนมีความเสี่ยง ดังนี้ ทั้งนี้ ไม:มีการรับประกันว:า กองทุนจะบรรลุเป?าหมายการลงทุน และอาจทำใหCสูญเสียเงินลงทุนไป

ไดCความเสี่ยงของการบริหารจัดการแบบ Active (Active Management Risk): การตัดสินใจลงทุนของทีมผู^จัดการลงทุน อาจทำให^

กองทุนมีผลการดำเนินงานต่ำกวdาดชันีที่เปMนตัวชี้วัด และ/หรือกองทุนอื่น ๆ ที่มีวัตถุประสงคuการลงทุน หรือกลยุทธuที่คล^ายคลึงกัน 

ความเสี่ยงดCานเครดิต (Credit Risk): ผู^ออกตราสารหนี้อาจไมdสามารถชำระดอกเบี้ย หรือชำระคืนเงินต^นทั้งหมดหรือ บางสdวนได^ เมื่อ

ครบกำหนด 

ความเสี่ยงดCานอัตราแลกเปลี่ยนเงิน (Currency Risk): อัตราแลกเปลี่ยนเงินอาจผันผวนอยdางมีนัยสำคัญได^ในระยะสั้น หรือ ในระยะยาว 

(เชdน อาจมีความผันผวนอยdางหนัก) ซึ่งอาจทำให^เกิดผลขาดทุนกับกองทุนได^หากอัตราแลกเปลี่ยนเงินไมdได^เปMนไปตามที่ผู^จัดการลงทุน

คาดการณu ทั้งนี้ อัตราแลกเปลี่ยนเงินที่เปลี่ยนแปลงจะสdงผลกระทบกับมูลคdาของการลงทุนของกองทุน รวมถึงราคาหนdวยลงทุนของ

กองทุน 

ความเสี่ยงดCานสัญญาซื้อขายล:วงหนCา (Derivatives Risk): ผลการดำเนินงานของสัญญาซื้อขายลdวงหน^าขึ้นอยูdกับผลการดำเนินงานของ

อัตราแลกเปลี่ยนเงิน หลักทรัพยu อัตราดอกเบี้ย หรือดัชน ีที่อ^างอิง โดยสัญญาซื้อขายลdวงหน^าดังกลdาวสdวนใหญdจะมีความเสี่ยงที่

คล^ายคลึงกับทรัพยuสิน/ตัวแปรอ^างอิง (underlying) เพิ่มเติมจากความเสี่ยงอื่น ๆ ทั้งนี้ สัญญาซื้อขายลdวงหน^ามีต^นทุน และอาจเปMนการ

ขยายฐานการลงทุนทางเศรษฐกิจ (economic leverage) สำหรับพอรuตการลงทุนของกองทุน ซึ่งอาจทำให^เกิดความผันผวนอยdางมี

นัยสำคัญ และทำให^กองทุนเกิดผลขาดทุน (หรือกำไร) ในจำนวนที่เกินกวdาเงินลงทุนเริ่มแรกของกองทุนอยdางมีนัยสำคัญ 

ความเสี่ยงของประเทศตลาดเกิดใหม: (Emerging Market Countries Risk): การลงทุนของกองทุนในประเทศตลาดเกิดใหมdมีความเสี่ยง

ในด^านการลงทุนในตdางประเทศทั่วไป รวมถึงมีความเสี่ยงที่เพิ่มเติมที่สูงขึ้นอันเนื่องมาจากการยังขาดการกำหนดกรอบในด^านกฎหมาย 

การเมือง การดำเนินธุรกิจ และสังคม ที่จะชdวยสนับสนุนตลาดหลักทรัพยuและตลาดอัตราแลกเปลี่ยน 

ความเสี่ยงของหลักทรัพยdต:างประเทศ (Foreign Securities Risk): การลงทุนในหลักทรัพยuตdางประเทศมักจะมีความเสี่ยงมากกวdาการ

ลงทุนในหลักทรัพยuของประเทศสหรัฐฯ ซึ่งได^แกdความเสี่ยงเกี่ยวกับ (i) พัฒนาการทั้งภายในและภายนอกด^านการเมืองและเศรษฐกิจ (ii) 

การปฏิบัติทางด^านการค^าขาย (iii) ความพร^อมของข^อมูล (iv) ตลาดที่จำกัด และ (v) นโยบายและความผันผวนด^านอัตราแลกเปลี่ยน 

ความเสี่ยงของตราสารหนี้ความเสี่ยงสูง (High-Yield Debt Securities Risk): ผู^ออกตราสารหนี้ที่มีอันดับความนdาเชื่อถือต่ำ หรือ “ตรา

สารหนี้ความเสี่ยงสูง (High-Yield)” (หรือ “junk bonds”) มีสถานะทางการเงินที่ไมdได^แข็งแกรdงเทdากับผู^ออกตราสารหนี้ที่มีคุณภาพ
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ด^านเครดิตสูงกวdา ทั้งนี้ ตราสารหนี้ความเสี่ยงสูง (high-yield debt) มีโอกาสที่จะประสบป�ญหาทางการเงินได^มากกวdา และมีความ

อdอนไหวตdอการเปลี่ยนแปลงของสภาวะเศรษฐกิจ เชdน ภาวะเศรษฐกิจถดถอย หรือในชdวงที่อัตราดอกเบี้ยเปMนขาขึ้นอยdางยาวนาน ซึ่ง

อาจกระทบกับความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและเงินต^นเมื่อครบกำหนด นอกจากนี้ ราคาของตราสารหนี้ความเสี่ยงสูง (high-yield 

debt) มักผันผวนมากกวdาตราสารหนี้ที่มีคุณภาพเครดิตดีกวdา รวมถึงตราสารหนี้ความเสี่ยงสูง (high-yield debt) สdวนใหญdจะขาด

สภาพคลdองในระดับที่สูงกวdา (การขายตราสารทำได^ยากกวdา) 

ความเสี่ยงของการชำระคืนก:อนกำหนด (Prepayment Risk): ความเสี่ยงที่ผู^กู^จะชำระคืนเงินกู^เร็วขึ้นในชdวงอัตราดอกเบี้ยขาลง 

ความเสี่ยงของตราสารหนี้ภาครัฐ (Sovereign Debt Risk): กองทุนอาจเข^าไปลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐของประเทศสหรัฐอเมริกา และ

ประเทศอื่น (“ตราสารหนี้ภาครัฐ”) โดยการลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐบางประเทศ เชdน ตราสารหนี้ภาครัฐของสหรัฐฯ ถือวdามีความ

เสี่ยงต่ำ อยdางไรก็ตาม การลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐโดยเฉพาะอยdางยิ่งในประเทศที่ดอ̂ยพัฒนา อาจมีความเสี่ยงที่สูงกวdา ซึ่งรวมถึง

ความเสี่ยงที่องคuกรภาครัฐที่ดูแลการชำระคืนหนี้อาจไมdต^องการหรือไมdสามารถชำระคืนเงินต^นและ/หรือดอกเบี้ยของตราสารหนี้ภาครัฐ

ดังกลdาวได^ตามกำหนดเวลา ทั้งนี้ ในกรณีที่เกิดการผิดนัดชำระหนี้ มาตรการเยียวยาด^านกฎหมายในการติดตามหนี้อาจทำได^จำกัด 

หรือไมdสามารถทำได^ และอาจไมdมีกระบวนการด^านการล^มละลายที่จะชdวยให^กองทุนสามารถติดตามหนี้ทั้งหมดหรือบางสdวนที่องคuกร

ภาครัฐยังไมdได^ชำระคืนได^  

ทั้งนี้ ข^อมูลผลการดำเนินงานที่แสดงเปMนผลการดำเนินงานในอดีตเทdานั้น และไมdได^เปMนการรับประกัน รวมถึงไมdอาจใช^เปMนสิ่งบdงชี้ถึงผล

ประกอบการในอนาคต 
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ภาคผนวก D: ตัวอยcางรายการ 
 

รายการคำอธิบายกลุxมประเภทการลงทุน (Composite) 
1. กลุ?มประเภทการลงทุน US Large Cap Equity Growth Composite 

US Large Cap Equity Growth Composite ครอบคลุมบัญชีแยก (segregated accounts) และกองทุนทั้งหมดที่ลงทุนในหุ^น

สหรัฐฯ ที่มีมูลคdาหลักทรัพยuตามราคาตลาดสูง และกำไรมีแนวโน^มเติบโตได^ดีกวdาคdาเฉลี่ยของบริษัทที่อยูdในดัชน ีXYZ Large Cap 

Growth Index โดยมี tracking error เป�าหมายต่ำกวdา 4% ตdอป� 

2.  กลุ?มประเภทการลงทุน US Balanced Growth Composite 

US Balanced Growth Composite ครอบคลุมบัญชีแยกแบบสมดุล (balanced segregated accounts) และกองทุนทั้งหมดที่

ลงทุนในหุ^นสหรัฐฯ ที่มีมูลคdาหลักทรัพยuตามราคาตลาดสูง และตราสารหนี้ทีม่ีอันดับความนdาเชื่อถืออยูdในระดับลงทุน (investment-

grade) ซึ่งรวมถึง ตราสารหนี้ภาครัฐ ตราสารหนี้ภาคเอกชน หลักทรัพยuประเภท mortgage-backed และ asset-backed ด^วย 

ทั้งนี้ เป�าหมายการลงทุนของกลยุทธuนี้คือสร^างการเติบโตของเงินทุนในระยะยาว และรายได^ที่สม่ำเสมอด^วยการสร^างพอรuตการลงทุนที่มี

การกระจายตัวดี และแม^วdากลยุทธuนี้จะสามารถลงทุนในหุ^นได^ในสัดสdวนระหวdาง 50% ถึง 70% แตdตามปกติแล^วจะมีสัดสdวนการลงทุนใน

หุ^นอยูdระหวdาง 55% ถึง 65% 

3.  กลุ?มประเภทการลงทุน Unconstrained Activist UK Equity Composite 

Unconstrained Activist UK Equity Composite ครอบคลุมบัญชีแยก (segregated accounts) และกองทุนทั้งหมดที่ลงทุนใน

หุ^นทั้งหุ^นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยu และหุ^นนอกตลาดในประเทศอังกฤษ ที่ต^องการหานักลงทุนที่มีนโยบายการลงทุนแบบ 

activist โดยไมdมีการกำหนดข^อจำกัดเรื่องมูลคdาหลักทรัพยuตามราคาตลาดของบริษัทที่เข^าไปลงทุน ทั้งนี้ พอรuตการลงทุนในกลุdม

ประเภทการลงทุนนี้จะมีการกระจุกตัวสูง โดยมีหุ^นเพียงประมาณ 15 ตัวเทdานั้น โดยผลตอบแทนอาจมีคdาสหสัมพันธu (correlation) 

กับผลตอบแทนของตัวชี้วัดในระดับที่ต่ำกวdากลยุทธuที่มีการกระจายการลงทนุอยdางเต็มที่ นอกจากนี้ ในชdวงที่ตลาดมีความผันผวน

มากขึ้น ลักษณะของกลุdมประเภทการลงทุนอาจเปลี่ยนไปอยdางมีนัยสำคัญ และสภาพคลdองของหุ^นอาจลดลงได ̂และเนื่องจาก

ลักษณะของกลยุทธuการลงทุนนี้ซึ่งเน^นการลงทุนแบบกระจุกตัว พอรuตการลงทุนจึงมีแนวโน^มที่จะเผชิญกับความเสีย่งเฉพาะของหุ^น

รายตัวมากกวdากลยุทธuที่มีการกระจายการลงทุน โดยกลยุทธuการลงทุนนี้จะไมdมีการขยายฐานการลงทุน (leverage) แตdพอรuตการ

ลงทุนอาจมีการลงทุนในสัญญาซื้อขายลdวงหน^าทั้งที่ซื้อขายในตลาด (exchange-traded) และซื้อขายในตลาด OTC เพื่อ

ประสิทธิภาพในการบริหารการลงทุน ซึ่งอาจทำให^มีความเสี่ยงที่คูdสัญญาอาจผิดสัญญา (counterparty default risk) 

4. กลุ?มประเภทการลงทุน Unconstrained Activist UK Equity Carve-Out Composite 

Unconstrained Activist UK Equity Carve-Out Composite ครอบคลุมทุกบัญชี ซึ่งรวมถึงบัญชีที่แยกออกมาจากพอรuตการ

ลงทุน (carve-out account) ที่มีสdวนของเงินสดที่ได^รับการจัดสรร รวมถึงกองทุนทั้งหมด ที่ลงทุนในหุ^นหุ^นที่จดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพยu และหุ^นนอกตลาดในประเทศอังกฤษ ที่ต^องการหานักลงทุนที่มีนโยบายการลงทุนแบบ activist โดยไมdมีการกำหนด

ข^อจำกัดเรื่องมูลคdาหลักทรัพยuตามราคาตลาดของบริษัทที่เข^าไปลงทุน ทั้งนี้ พอรuตการลงทุนในกลุdมประเภทการลงทุนนี้จะมีการ

กระจุกตัวสูง โดยมีหุ^นเพียงประมาณ 15 ตัวเทdานั้น โดยผลตอบแทนอาจมีคdาสหสัมพันธu (correlation) กับผลตอบแทนของตัวชี้วัด

ในระดับที่ต่ำกวdากลยุทธuที่มีการกระจายการลงทุนอยdางเต็มที่ นอกจากนี้ ในชdวงที่ตลาดมีความผันผวนมากขึ้น ลักษณะของกลุdม

ประเภทการลงทุนอาจเปลี่ยนไปอยdางมีนัยสำคัญ และสภาพคลdองของหุ^นอาจลดลงได ̂และเนื่องจากลกัษณะของกลยุทธuการลงทุนนี้

ซึ่งเน^นการลงทุนแบบกระจุกตัว พอรuตการลงทุนจึงมีแนวโน^มที่จะต^องเผชิญกับความเสี่ยงเฉพาะของหุ^นรายตัวมากกวdากลยุทธuที่มี
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การกระจายการลงทุน โดยกลยุทธuการลงทุนนี้จะไมdมีการขยายฐานการลงทุน (leverage) แตdพอรuตการลงทุนอาจมีการลงทุนใน

สัญญาซื้อขายลdวงหน^าทั้งที่ซื้อขายในตลาด (exchange-traded) และซื้อขายในตลาด OTC เพื่อประสิทธิภาพในการจัดการบริหาร

การลงทุน ซึ่งอาจทำให^มีความเสี่ยงที่คูdสัญญาอาจผิดสัญญา (counterparty default risk) 

5.  กลุ?มประเภทการลงทุน UK Liquidity Plus Composite 

UK Liquidity Plus Composite ครอบคลุมบัญชีแยก (segregated accounts) และกองทุนทั้งหมด ที่กระจายการลงทุนในเงินฝาก

ระยะสั้นที่จdายดอกเบี้ย ทรัพยuสินที่เทียบเคียงเงินสด ตั๋วเงินระยะสั้น และการลงทุนในตลาดเงินอื่น ๆ ที่ออกโดยธนาคารและสถาบัน

ในประเทศอังกฤษ ทั้งนี้ กลยุทธuการลงทนุนี้มี modified duration เป�าหมายต่ำกวdาหนึ่งป� โดยวัตถุประสงคuหลักของการลงทุนคือ

เพื่อรักษาเงินลงทุน ดำรงสภาพคลdอง และให^ผลตอบแทนที่สูงกวdาตัวชี้วัด ซึ่งได^แกdอัตรา risk-free rate สำหรับระยะเวลาสามเดือน 

นอกจากนี้ กลยุทธuการลงทุนของ UK Liquidity Plus มีความแตกตdางจากกลยุทธuการลงทุนเทียบเคียงเงินสดทั่วไป เพราะมีการถือ

ครองตั๋วเงินระยะสั้น ซึ่งมีความเสี่ยงด^านเครดิต (credit risk) ที่มากกวdา 

6.  กลุ?มประเภทการลงทุน Emerging Market High Yield Fixed Income Composite 

Emerging Market High Yield Fixed Income Composite ครอบคลุมกองทุนทั้งหมดที่ลงทุนในตราสารหนี้ความเสี่ยงสูง (high-

yield debt securities) ซึ่งออกโดยบริษัทที่อยูdนอก OECD โดยกลยุทธuการลงทุนนี้สามารถลงทุนในทรัพยuสินสกุลเงินตdางประเทศซึ่ง

ผู^จัดการสามารถใช^ดุลพินิจในการป�องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงิน โดยในการป�องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงิน 

อาจใช^สัญญาซื้อขายลdวงหน^า เชdน สัญญา forwards สัญญา futuresหรือสัญญาที่อ^างอิงอัตราแลกเปลี่ยนเงิน ซึ่งอาจทำให^มีความ

เสี่ยงที่คูdสัญญาอาจผิดสัญญา (counterparty default risk) ทั้งนี้ กลยุทธuการลงทุนนี้มุdงสร^างผลตอบแทนรวมจากรายได^ (income) 

เปMนหลัก รวมถึงสร^างการเติบโตให^กับเงินทุนด^วย โดยตราสารหนี้ความเสี่ยงสูง (high-yield bond) มีความเสี่ยงด^านเครดิต และ

ความเสี่ยงของการผิดนัดชำระหนี้ในระดับที่สูงกวdา และมีสภาพคลdองที่ต่ำกวdาตราสารหนี้ภาครัฐและตราสารหนี้ภาคเอกชนที่มีอันดับ

ความนdาเชื่อถืออยูdในระดับลงทุน (investment-grade) นอกจากนี้ การลงทุนในตลาดที่มีการกำกับดูแลในระดับที่ต่ำกวdาทำให^มี

ความเสี่ยงด^านการเมือง เศรษฐกิจ และผู^ออกตราสารเพิ่มขึ้น และการลงทุนในตราสารหนี้มีความเสี่ยงด^านอัตราดอกเบี้ย และความ

เสี่ยงด^าน duration กลdาวคือ อัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นอาจสdงผลกระทบตdอมูลคdาพอรuตการลงทุนได^ ซึ่งความเสี่ยงเหลdานี้จะยิ่งสูงขึ้น

หากพอรuตการลงทุนมีการลงทุนในตราสารหนี้ระยะยาว ทั้งนี้ ตัวชี้วัด (benchmark) คือ ดัชนี XYZ Emerging Market Bond 

Index ซึ่งอยูdในรูปสกุลดอลลารuสหรัฐฯ ที่มีการป�องกันความเสี่ยงแล^ว 

7.  กลุ?มประเภทการลงทุน Socially Responsible Investments (SRI) Global Equity Composite 

Socially Responsible Investments Global Equity Composite ครอบคลุมบัญชแียก (segregated accounts) และกองทุน

ทั้งหมดที่ลงทุนในตราสารทุนทั่วโลกที่ออกโดยบริษัทที่ทำประโยชนuให^กับสังคม และสิ่งแวดล^อมจากการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืน และ

รับผิดชอบตdอสังคม ทั้งนี้ ทรัพยuสินที่อนุญาตให^ลงทุนได^มีเพียงหลักทรัพยuของบริษัทที่ผdานเกณฑu proprietary SRI score เทdานั้น 

โดยกลยุทธuการลงทุนนี้มุdงหวังที่จะเพิ่มมูลคdาเงินทุนระยะยาว พร^อมกับสร^างกระแสรายได^ที่เพิ่มขึ้นจากการลงทุนในพอรuตการลงทุน

ในหุ^นซึ่งกระจายไปตามกลุdมเศรษฐกิจ กลุdมอุตสาหกรรม และธุรกิจในภูมิภาคตdาง ๆ โดยมีการป�องกันความเสี่ยงของอัตรา

แลกเปลี่ยนเงินกับสกุลเงินดอลลารuสหรัฐฯ โดยใช^สัญญา forward สัญญา futures หรือสัญญาที่อ^างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยนเงิน ซึ่ง

สัญญาซื้อขายลdวงหน^าดังกลdาวมีการซื้อขายในตลาด OTC จึงมีความเสี่ยงที่คูdสัญญาอาจผิดสัญญา (counterparty default risk) 

นอกจากนี้ กระบวนการ SRI อาจทำให^มีการตัดบางบริษัท หรือบางธุรกิจออกไป ซึ่งอาจทำให^กลยุทธuการลงทุนมีการกระจุกตัว

มากกวdากลยุทธuที่มีการกระจายการลงทุนอยdางเต็มที ่ทั้งนี้ ตัวชี้วัด (benchmark) คือ ดัชนี XYZ World SRI Index 
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8.  กลุ?มประเภทการลงทุน Leveraged Bond Composite 

Leveraged Bond Composite ครอบคลุมบัญชีแยก (segregated accounts) ทั้งหมดที่มีการกระจายการลงทุนในตราสารหนี้

ภาคเอกชนที่มีความเสี่ยงสูง และตราสารหนี้ภาครัฐ โดยมีเป�าหมายที่จะสร^างรายได^ที่สูงให^กับนักลงทุน พร^อมกับแสวงหา

ผลตอบแทนรวมในระดับสูง ทั้งนี้ บัญชีแยกดังกลdาวจะลงทุนในตราสารหนี้ทั้งในประเทศและตdางประเทศที่มีวันครบกำหนดอายุของ

ตราสารแตกตdางกัน โดยการลงทุนในตราสารหนี้จะมีความเสี่ยงด^านอัตราดอกเบี้ย และความเสี่ยงด^าน duration กลdาวคือ อัตรา

ดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นอาจสdงผลกระทบตdอมูลคdาพอรuตการลงทุนได^ ซึ่งความเสี่ยงเหลdานี้จะยิ่งสูงขึ้นหากพอรuตการลงทุนมีการลงทุนใน

ตราสารหนี้ระยะยาว นอกจากนี้ กลยุทธuการลงทุนนี้อาจมีการลงทุนในสัญญาซื้อขายลdวงหน^าทั้งที่ซื้อขายในตลาด (exchange-

traded) และซื้อขายในตลาด OTC (ซึ่งรวมถึงแตdไมdจำกัดเพียงสัญญา options สัญญา futures สัญญา swaps และสัญญา 

forwards ที่อ^างอิงอัตราแลกเปลี่ยนเงิน) เพื่อบริหารความเสี่ยง ความผันผวน และสถานะของสกุลเงิน โดยกลยุทธuการลงทุนนี้

สามารถมีการขยายฐานเงินลงทุน (leverage) ได^แตdต^องไมdเกนิสองเทdาของมูลคdาการลงทุนในพอรuตการลงทุนโดยการใช^สัญญา 

repurchase financing arrangements กับคูdสัญญา ซึ่งการลงทุนในสัญญาซื้อขายลdวงหน^ามีความเสี่ยงที่คูdสัญญาจะผิดสัญญา และ

การขยายฐานการลงทุน (leverage) อาจทำให^ผลกำไรและผลขาดทุนเพิ่มขึ้นตามระดับของการขยายฐานการลงทุนดังกลdาว ทั้งนี้ 

ตัวชี้วัด (benchmark) คือดัชนี XYZ Global Aggregate Bond Index โดยกลยุทธuการลงทุนนี้มี tracking error สูงสุด 6% ถึง 8% ตdอป� 

9.  กลุ?มประเภทการลงทุน Global Commodity Equity Composite 

Global Commodity Equity Composite ครอบคลุมบัญชแียก (segregated accounts) ที่กระจายการลงทุนไปยังบริษัทตdาง ๆ 

ทั่วโลกที่มีธุรกิจเกี่ยวข^องกับสินค^าโภคภัณฑu พลังงาน และวัสดุ โดยจะเน^นลงทุนในหุ^นสามัญของบริษัทดังกลdาว รวมถึงสามารถ

ลงทุนในวัตถุดิบโดยตรงได^ไมdเกิน 10% และสามารถลงทุนในกองทุน Exchange-traded funds และหลักทรัพยuประเภท 

exchange-traded ของสินค^าโภคภัณฑuได^ไมdเกิน 20% ทั้งนี้ สกุลเงินพื้นฐานในการลงทุนคือดอลลารuสหรัฐฯ และอาจทำการป�องกัน

ความเสี่ยงด^านอัตราแลกเปลี่ยนในสัดสdวนระหวdาง 0% และ 100% ในสdวนที่เกี่ยวข^องกับการลงทุนในสกุลเงินอื่นที่นอกเหนือจาก

ดอลลารuสหรัฐฯ โดยใช^สัญญา forwards สัญญา futures หรือสัญญาซื้อขายลdวงหน^าที่อ^างอิงอัตราแลกเปลี่ยนเงิน ทั้งนี้ กลยุทธuการ

ลงทุนนี้จะไมdมีการขยายฐานเงินลงทุน (leverage) แตdอาจมีการลงทุนในสัญญาซื้อขายลdวงหน^าที่ซื้อขายในตลาด (exchange-

traded) เพื่อประสิทธิภาพการลงทุนได^  

การลงทุนโดยตรงหรือโดยอ^อมในสินค^าโภคภัณฑuอาจทำให^พอรuการลงทุนมีความผันผวน ทั้งนี้ ราคาสินค^าโภคภัณฑuในตลาดโลกอาจ

ได^รับผลกระทบจากการแก^ไขกฎหมาย การเปลี่ยนแปลงนโยบายทั้งระดับประเทศและระดับนานาชาติ รวมถึงพฤติกรรมของผู^บริโภค

ได^ โดยในชdวงที่ราคาสินค^าโภคภัณฑuมีความผันผวน สภาพคลdองจากการถือครองสินค^าโภคภัณฑuโดยตรง และคdาสหสัมพันธu 

(correlation) กับตลาดโดยรวมอาจเปลี่ยนแปลงไปได^อยdางรวดเร็ว นอกจากนี้ การซื้อขายเงินตราตdางประเทศลdวงหน^า และสัญญาซื้อ

ขายลdวงหน^าที่ซื้อขายแบบ OTC มีความเสี่ยงที่คูdสัญญาอาจผิดสัญญา (counterparty default risk) ซึ่งในกรณีดังกลdาว หากไมdมีการ

ป�องกันความเสี่ยงด^านอัตราแลกเปลี่ยนเงิน กลยุทธuการลงทุนนี้ก็อาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินซึ่งอาจทำให^ผลกำไรและ/

หรือขาดทนุมีความผันผวนได ̂

10.  กลุ?มประเภทการลงทุน Currency Overlay Composite 

 Currency Overlay Composite ครอบคลุมบัญชีแยก (segregated account) ทั้งหมดที่ลงทุนในตราสารสกุลเงินตdางประเทศ

ประเภทตdาง ๆ เชdน สัญญา forwards สัญญา futures หรือสัญญาซื้อขายลdวงหน^าที่อ^างองิอัตราแลกเปลี่ยนเงิน โดยวัตถุประสงคu

หลักของการลงทุนคือเพื่อสร^างผลตอบแทนแบบสdวนเพิ่ม (alpha) จากคdาเงินที่แข็งขึ้นตามการเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่ง

สถานะของสกุลเงินมาจากพอรuตการลงทุนในประเทศตdาง ๆ ทั้งนี้ การลงทุนที่เกี่ยวข^องกับสกุลเงินมีความเสี่ยงเกีย่วกับการ

เปลี่ยนแปลงของนโยบายเศรษฐกิจมหภาค ซึ่งจะเพิ่มความรุนแรงมากขึ้นในกรณีของตลาดเกิดใหมd ซึ่งมักมีการเปลี่ยนแปลงการ

ทางเมือง และอำนาจการบริหารประเทศมากกวdาในตลาดที่พัฒนาแล^ว ทั้งนี้ ในชdวงที่มีความผันผวนเกิดขึ้น สภาพคลdองและคdา
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สหสัมพันธu (correlations) ระหวdางสกุลเงินตdาง ๆ อาจทำให^ผลตอบแทนที่คาดหวังเปลี่ยนแปลงไปอยdางมาก นอกจากนี้ การซื้อ

ขายเงินตราตdางประเทศลdวงหน^า และสัญญาซื้อขายลdวงหน^าที่ซื้อขายแบบ OTC มีความเสี่ยงที่คูdสัญญาอาจผิดสัญญา 

(counterparty default risk)  

11. กลุ?มประเภทการลงทุน Tactical Asset Allocation Overlay Composite 

 Tactical Asset Allocation Overlay Composite ครอบคลุมบัญชีแยก (segregated account) ทั้งหมดที่มีแนวทางการลงทุนที่

เน^นการสร^างผลกำไรจากการเพิ่ม/ลดสถานะการลงทุนในทรัพยuสินประเภทใดประเภทหนึ่ง หรือหลายประเภท ซึ่งการบริหาร

จัดการหลักประกันก็ถือเปMนสdวนหนึ่งของกลยุทธuการลงทุนนี้ โดยบัญชีแยกดังกลdาวที่อยูdในกลุdมประเภทการลงทุนนี้ จะมีการป�องกัน

ความเสี่ยงด^านอัตราแลกเปลี่ยนเงินกับสกุลเงินยูโรโดยใช^สัญญา forwards สัญญา futures หรือสัญญาซื้อขายลdวงหน^าที่อา̂งอิง

อัตราแลกเปลี่ยนเงิน ทั้งนี้ การปรับเปลี่ยนสถานะการลงทุนสdวนใหญdจะดำเนินการผdานสถานะซื้อ (long) และขาย (short) ของ

สัญญา futures สัญญา options และ swaptions โดยกลยุทธuการลงทุนนี้สามารถใช^การขยายฐานเงินลงทุน (leverage) ได^แตd

ต^องไมdเกิน 180% ของมูลคdาแตdละบัญชี ซึ่งคาดวdาแตdละบัญชีจะมีสถานการณuลงทุนดังกลdาวเกิน 100% ทั้งนี้ การลงทุนในสัญญา

ซื้อขายลdวงหน^ามีความเสี่ยงที่คูdสัญญาอาจจะผิดสัญญา (counterparty default risk) ได^ และบัญชีที่มีการขยายฐานการลงทุน 

(leverage) อาจมีมูลคdาผันผวนได^มากมีความเสี่ยงในระดบัสูง รวมถึงอาจมีผลขาดทุนอยdางมากด^วย  

12. กลุ?มประเภทการลงทุน Covered Call Writing Overlay Composite 

 Covered Call Writing Overlay Composite ประกอบด^วยบัญชีแยก (segregated account) ที่มีการใช^กลยุทธuการลงทุน 

covered call writing เพื่อสร^างรายได^สdวนเพิ่มใหก̂ับพอรuตการลงทุนที่อ^างอิงกับหุ^นในประเทศสหรัฐฯ โดยกลยุทธuการลงทุนนี้มุdง

สร^างรายได^จาก option premium รายเดือน และในขณะเดียวกันก็มีการป�องกันผลขาดทุนของพอรuตการลงทุนอ^างอิงโดยการขาย 

covered calls แบบรายเดือนบนหุ^นสหรัฐฯ ที่ถืออยูdในพอรuตการลงทุน โดยอาจเปMนการขายแบบ at the money หรือ out of 

the money หรือ in the money ก็ได ̂ทั้งนี้ การใช^สัญญาซื้อขายลdวงหนา̂ เชdน สัญญา option ที่อ^างอิงหุ^น อาจทำให^ความเสี่ยง

ทางการเงินอยูdในระดับสูง เนื่องจากราคาของหลักทรัพยuอ^างอิงหรือตัวชี้วัดที่เปลี่ยนแปลงไปเพียงเล็กน^อยอาจทำให^ราคาของสัญญา

ซื้อขายลdวงหน^าเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่เปMนบวกหรือเปMนลบได^อยdางมากแบบไมdเปMนสัดสdวนหรือมากกวdาที่คาดหมายได^ ทั้งนี้ กล

ยุทธuการลงทุนนี้ไมdมีการขยายฐานเงินลงทุน (leverage) 

13. กลุ?มประเภทการลงทุน Asian Market Neutral Composite 

 Asian Market Neutral Composite ครอบคลุมบัญชีแยก (segregated account) ทั้งหมดที่ใช^กลยุทธuแบบ market-neutral ที่

ลงทุนในหุ^นของบริษัทซึ่งมีมูลคdาหลักทรัพยuในตลาดเกิน 500 ล^านเหรียญสหรัฐฯ และซื้อขายอยูdในตลาดที่พัฒนาแล^วและตลาดเกิด

ใหมdในเอเชีย ทั้งนี้ วัตถุประสงคuหลักของกลยุทธuการลงทุนนี้คือเพื่อให^ได^ผลตอบแทนมากกวdาพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุสามเดือน

อยdางน^อย 1 percentage point ตdอป� โดยใช^การคัดกรองเชิงปริมาณแบบควบคุมความเสี่ยง และกระบวนการ optimization ซึ่ง

ลงทุนอยdางน^อย 85% ของมูลคdาทรัพยuสินสุทธิในสถานะซื้อ (long) หุ^น และอยdางน^อย 85% ของมูลคdาทรัพยuสินสุทธิในสถานะขาย 

(short) หุ^น โดยสdวนของกลยุทธuการลงทุนที่มีสถานะซื้อ (long) จะเน^นลงทุนในหลักทรัพยuที่ผdานการคัดกรองในเชิงปริมาณแล^ววdา

กำไรนdาจะเติบโตได^มากกวdา และยั่งยืนกวdาตลาด ในขณะที่สdวนของกลยุทธuการลงทุนที่มีสถานะขาย (short) จะประกอบด^วย

หลักทรัพยuที่กำไรมีแนวโน^มจะเติบโตต่ำกวdา หรืออาจได^รับผลกระทบในทางลบจากบางเหตุการณu นอกจากนี้ กลยุทธuการลงทุนนี้

อาจมีการป�องกันความเสี่ยงด^านอัตราแลกเปลี่ยนโดยใช^เครื่องมือ เชdน สัญญา forwards สัญญา futures หรือสัญญาซื้อขาย

ลdวงหน^าที่อ^างอิงอัตราแลกเปลี่ยน 

 กลยุทธu Asian Market Neutral มุdงสร^างสมดุลระหวdางสถานะซื้อ (long) และสถานะขาย (short) เพื่อที่จะไมdได^รับผลกระทบจาก

การเคลื่อนไหวของตลาดโดยรวม ทั้งนี้ ในบางสภาวะตลาด กระบวนการลงทุนตามกลยุทธuนี้อาจมีการลงทุนที่ไมdสอดคล^องกันใน

บางประเทศ กลุdมอุตสาหกรรม มูลคdาหลักทรัพยuตามราคาตลาด และ/หรอืรูปแบบการลงทุนในพอรuตการลงทุนได^ ทั้งนี้ การลงทุน
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ในตลาดที่มีการกำกับดูแลในระดับต่ำอาจมีความเสี่ยงด^านการเมือง เศรษฐกิจ และผู^ออกตราสารเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ การซื้อขาย

เงินตราตdางประเทศลdวงหน^า และสัญญาซื้อขายลdวงหน^าที่ซื้อขายแบบ OTC มีความเสี่ยงที่คูdสัญญาอาจผิดสัญญา (counterparty 

default risk) รวมถึงกลยุทธuการลงทุนนี้ซึ่งมีการซื้อขายแบบ active จะมีปริมาณการซื้อขายหลักทรัพยuที่สูงกวdากลยุทธuการลงทุน

แบบ passive  

14. กลุ?มประเภทการลงทุน Value-Added Asian Real Estate Composite 

 Value-Added Asian Real Estate Composite ประกอบด^วยพอรuตการลงทุนทั้งหมดที่บริหารจัดการโดยใช^กลยุทธuการลงทุน

แบบเพิ่มมูลคdา (value-added) โดยกลยุทธuการลงทุนนี้จะเน^นการสร^างรายได^และการเพิ่มมูลคdาของเงินลงทุน โดยจะลงทุนใน

อสังหาริมทรัพยuประเภทที่อยูdอาศัยสำหรับหลายครอบครัว อาคารสำนักงาน อาคารอุตสาหกรรม และ อาคารสำหรับธุรกิจค^าปลีก 

ในตลาดเอเชียกลุdมที่พัฒนาแล^ว และจำเปMนต^องมีการแก^ไข หรือลดความเสี่ยงของการลงทุนในด^านการดำเนินงาน การเงิน การ

ปรับปรุงโครงการ และ/หรือการบริหารจัดการ ทั้งนี้ อาจมีการขยายฐานเงินลงทุน (leverage) อยูdในชdวงระหวdาง 60% และ 80% 

ซึ่งการขยายฐานเงินลงทุน (leverage) อาจทำให^ผลกำไรและผลขาดทุนเพิ่มขึ้นตามระดับของการขยายฐานเงินลงทุนดังกลdาว โดย

สถานะในสกุลเงินตdางประเทศทั้งหมดจะมีการป�องกันความเสี่ยงกับสกุลเงินดอลลารuสิงคโปรuโดยใช^สัญญา forwards สัญญา 

futures หรือสัญญาซื้อขายลdวงหน^าที่อ^างอิงอัตราแลกเปลี่ยนเงิน ซึ่งการซื้อขายเงินตราตdางประเทศลdวงหน^า และสัญญาซื้อขาย

ลdวงหน^าที่ซื้อขายแบบ OTC มีความเสี่ยงที่คูdสัญญาอาจผิดสัญญา (counterparty default risk) นอกจากนี้ การลงทุนใน

อสังหาริมทรัพยuโดยปกติแล^วจะไมdมีสภาพคลdอง  

15. กลุ?มประเภทการลงทุน Leveraged US Direct Lending Senior Composite 

 Leveraged US Direct Lending Senior Composite ครอบคลุมกองทุนทั้งหมดที่เน^นลงทุนในสิทธิ์เรียกร^องลำดับแรก (first 

lien) และสินเชื่อแบบ unitranche ในสกุลเงินดอลลารuสหรัฐฯ ที่ให^กับบริษัทที่มีคุณภาพสูงในตลาดระดับกลางของสหรัฐฯ ทั้งนี้ 

โดยทั่วไปแล^ว บริษัทในตลาดระดับกลางหมายถึงบริษัทที่มี EBITDA อยูdระหวdาง 10 ล^าน ถึง 150 ล^านเหรียญสหรัฐฯ และมี 

private equity sponsors เปMนหลัก โดยกลยุทธuการลงทุนนี้มุdงสร^างรายได^และผลตอบแทนรวมที่มากกวdาตลาดสินเชื่อที่มีการ 

leverage โดยการปลdอยกู^แบบ syndicate อยdางกว^างขวาง โดยมีความผันผวนที่น^อยกวdา ทั้งนี้ การขยายฐานเงินลงทุน 

(leverage) เป�าหมายคือ 100% โดยกำหนดระดับสูงสุดที่ 150% ซึ่งโดยทั่วไปแล^ว สินเชื่อประเภทที ่originated โดยตรงจะไมdมี

สภาพคลdอง และมีความเสี่ยงด^านสภาพคลdองที่มากกวdา ซึ่งการขยายฐานเงินลงทุน (leverage) อาจทำให^ผลกำไรและผลขาดทุน

เพิ่มขึ้นตามระดับของการขยายฐานเงินลงทุนดังกลdาว นอกจากนี้ กองทุนที่อยูdในกลุdมประเภทการลงทุนนี้จะเปMนกองทุนที่มีการ

เรียกเงินลงทุน (drawdown funds) ซึ่งบริษัทมีอำนาจควบคุมในการเรียกเงินลงทุนและการจdายผลตอบแทน 

 

กลุxมประเภทการลงทุนที่ยกเลิกไปแล4ว 
1. US Core Equity Composite 

US Core Equity Composite ครอบคลุมบัญชีแยก (segregated account) และกองทุนทั้งหมดที่บริหารจัดการโดยใช^กลยุทธu 

growth at a reasonable price (GARP) ผdานการลงทนุในพอรuตการลงทุนที่เน^นหุ^นในประเทศที่มีมูลคdาหลักทรัพยuสูง มีคุณภาพสูง 

และคาดวdาจะสร^างผลตอบแทนที่สูงกวdาดัชน ีXYZ Large Cap Index ในรอบวัฏจักรของตลาด ทั้งนี้ การสร^างพอรuตการลงทุนจะมี

การใช^กระบวนการคัดกรองเชิงปริมาณรdวมกับการวิเคราะหuป�จจัยพื้นฐาน โดยกำหนด tracking error สูงสุดที ่4% ตdอป� โดยการคัด

กรองหุ^นเชิงปริมาณจะอ^างอิงจากความสัมพันธuในอดีตของหุ^น ซึ่งอาจได^รับผลกระทบในทางลบในชdวงที่ตลาดผันผวนอยdางหนัก ทั้งนี้ 

กลุdมประเภทการลงทุนนี้ถูกยกเลิกไปแล^วในเดือนมีนาคม 2018 
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คำอธิบายกองทุนที่เสนอขายในวงจำกัด 
กองทุน Stable Growth 2022 Fund 

วัตถุประสงคuการลงทุนของ Stable Growth 2022 Fund คือเพิ่มมูลคdาเงินทุนอยdางมีเสถียรภาพ โดยมีการควบคุมความเสี่ยงอยdาง

เข^มงวด และมั่นใจได^วdากองทุนมีสภาพคลdองอยdางเพียงพอสำหรับการลงทุน ทั้งนี้ กองทุนนี้เปMนผลิตภัณฑuที่มีความเสีย่งปานกลาง/ต่ำ 

ซึ่งคาดวdาจะมีรายได^ในระดับปานกลาง โดยเงินลงทุนของลูกค^าจะถูกห^ามไถdถอนจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2022 โดยไมdอนุญาตให^มีการ

ไถdถอนเงินลงทุนในชdวงเวลาดังกลdาวได ̂กองทุนมุdงเน^นการลงทุนในตราสารนี้ภาครัฐ ตราสารหนี้ขององคuกรท^องถิ่น ตั๋วเงินของธนาคาร

กลาง ตราสารหนี้ภาคเอกชนขนาดกลางและเล็ก ตั๋วเงิน ตราสารระยะกลาง และหลักทรัพยuประเภท asset-backed รวมถึงกองทุน

ตลาดเงิน กองทุนตราสารหนี ้หรือเงินฝากธนาคาร ซึ่งตราสารทั้งหมดนี้ออกในตลาดของประเทศจีนเทdานั้น นอกจากนี ้กองทุนนี้ยังอาจ

ลงทุนในผลิตภัณฑuอื่น เชdน ผลิตภัณฑuที่ออกโดยธนาคารสำหรับ wealth management และ specific asset management plans 

(SAMPs) ที่ออกโดยบริษัทจัดการกองทุน หรือบริษัทหลักทรัพยuอื่น และอาจลงทุนใน SAMPs อื่นที่บริหารจัดการโดยบริษัท หรือบริษัท

แมd (ABC Fund House) ซึ่งอาจมีการทำธุรกรรมที่เกี่ยวโยงกันด^วย ทั้งนี้ กองทุนอาจพิจารณาจัดสรรเงินลงทุนในทรัพยuสินแตdละ

ประเภทได^ตั้งแตd 0% ถึง 100% ของทรัพยuสินทั้งหมดของกองทุน โดยกองทุนใช^อัตราดอกเบี้ยเงินฝากสามเดือนของสถาบันการเงิน 

บวก Net Interest Income (NII) เปMนตัวชี้วัด โดย NII จะมากกวdา 1% และน^อยกวdา 10% ดังที่แสดงไว^ในเอกสารการจองซื้อกองทุน 

ทั้งนี้ ความเสี่ยงหลักของกองทุนคือความเสี่ยงด^านอัตราดอกเบี้ย ซึ่งในชdวงที่อัตราดอกเบี้ยเพิ่มสูงขึ้น ราคาตราสารหนี้จะลดลง  

กองทุน Contrarian Core Trust Fund 

Contrarian Core Trust Fund มุdงสร^างผลตอบแทนรวมจากรายได^และการเพิ่มมูลคdาเงินทุนในระยะยาว ซึ่งในการที่จะบรรลุ

วัตถุประสงคuดังกลdาว ทีมการลงทุนจะเน^นลงทุนในหุ^นที่ไมdได^รับความนิยมจากนักลงทุน ที่มีราคาต่ำกวdามูลคdาที่แท^จริง (undervalued) 

โดยทีมงานใช^การวิเคราะหuทั้งเชิงปริมาณและป�จจัยพื้นฐานในการคัดเลือกหุ^นจากกลุdมตัวอยdางของหุ^นที่มีขนาดใหญd โดยในสภาวะปกติ 

กองทุนจะลงทุนอยdางน^อย 80% ของทรัพยuสินสุทธิในหุ^นของบริษัทสหรัฐฯ ที่มีมูลคdาหลักทรัพยuตามราคาตลาดสูง ซึ่งทีมการลงทุนเชื่อ

วdาราคาหุ^นต่ำกวdามูลคdาที่แท^จริง และมีศักยภาพที่จะเติบโตและมีรายได^ในระยะยาว โดยกองทุนอาจลงทุนในหลักทรัพยuตdางประเทศได^

ไมdเกิน 20% ของมูลคdาทรัพยuสินสุทธิ นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนโดยตรงในหลักทรัพยuตdางประเทศ หรือโดยอ^อมผdาน American 

depositary receipts ซึ่งการลงทุนในหลักทรัพยuตdางประเทศมีความเสี่ยงที่มากกวdาการลงทุนในหลักทรัพยuในสหรัฐฯ ซึ่งรวมถึงความ

เสี่ยงที่เกี่ยวข^องกับ (i) พัฒนาการทั้งภายในและภายนอกของการเมืองและเศรษฐกิจ (ii) การปฏิบัติทางด^านการค^า (iii) ความพร^อมของ

ข^อมูล (iv) ตลาดที่จำกัด และ (v) นโยบายและความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงิน ทั้งนี้ ในบางชdวง กองทุนอาจเน^นลงทุนในกลdม

ธุรกิจใดธุรกิจหนึ่งหรือหลายธุรกิจก็ได^ ซึ่งรวมถึงกลdมธุรกิจบริการทางการเงิน เทคโนโลยีสารสนเทศ และธุรกิจที่เกี่ยวข^องกับเทคโนโลยี

ด^วย ทั้งนี้ ตัวชี้วัด (benchmark) ของกองทุน คือดัชนี XYZ Large Cap Index โดยความเสี่ยงหลักของกองทุนคือความเสี่ยงจากการ

บริหารจัดการเชิงรุก (active management risk) ความเสี่ยงของ depositary receipt ความเสี่ยงของผู^ออกหลักทรัพยu ความเสี่ยง

ด^านตลาด ความเสี่ยงของกลุdมธุรกิจ และความเสี่ยงของ value securities  

กองทุน Global Liquidity Relative Value Fund 

Global Liquidity Relative Value Fund ลงทุนโดยมีสถานะซื้อ (long) และขาย (short) ในหลักทรัพยuภาครัฐของสหรัฐฯ และตลาดที่

พัฒนาแล^วอื่น ๆ หลักทรัพยuของหนdวยงานภายรัฐในสหรัฐฯ หลักทรัพยuประเภท mortgage-backed ที่ออกหรือค้ำรับประกันโดย

กิจการหรือหนdวยงานที่รัฐบาลสหรัฐฯ ให^การสนับสนุน และสัญญาซื้อขายลdวงหน^า โดยกองทุนอาจพิจารณลงทุนโดยมีสถานะซื้อ (long) 

และขาย (short) ในหลักทรัพยuภาครัฐของประเทศในตลาดเกิดใหมdบางประเทศก็ได^ โดยกองทุนมุdงสร^างผลตอบแทนรวมที่ปรับด^วย

ความเสี่ยงแล^วให^สูงที่สุด ทั้งนี้ ความเสี่ยงของการลงทุนได^แกd ความผันผวนของคdาเงิน การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและเศรษฐกิจ และ

การเกิดขึ้นของตลาดการเงิน นอกจากนี้ กองทุนอาจมีการใช^สัญญาซื้อขายลdวงหน^าที่อ^างอิงกับตราสารหนี้ ซึ่งรวมถึงสัญญา futures 

สัญญา swaps และสัญญา options ที่อ^างอิงกับตราสารหนี้ โดยการลงทุนดังกลdาวจะมีทั้งแบบที่มีการซื้อขายในตลาด (exchange-
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traded) และการซื้อขายแบบ over the counter (OTC) กับคูdคา̂ที่ผdานการอนุมัติเพื่อลดความเสี่ยงด^านสภาพคลdอง ซึ่งการใช^เครื่องมือ

ดังกลdาวมีวัตถุประสงคuสามด^าน ได^แกd เพื่อจับจังหวะให^ทันกับการเคลื่อนไหวของตลาด เพื่อใช^เปMนเครื่องมือที่มีต^นทุนถูกที่สุดในการเพิ่ม

หรือลดสถานะทางด^านอัตราดอกเบี้ยและสกุลเงิน และเพื่อสรา̂งสถานะความเสี่ยง-ผลตอบแทนแบบไมdสมมาตร (asymmetrical risk–

return) ในชdวงที่มีความผันผวนเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ การใช^สัญญาซื้อขายลdวงหน^าทำให^กองทุนมีความเสี่ยงที่แตกตdาง และอาจมากกวdาความ

เสี่ยงที่เกิดจากการเข^าลงทุนในหลักทรัพยuโดยตรง รวมถึงอาจทำให^เกิดผลขาดทุนเพิ่มขึ้น ซึ่งผลขาดทุนนี้อาจสูงกวdาต^นทุนที่ลงทุนใน

สัญญาซื้อขายลdวงหน^าดังกลdาวได^ นอกจากนี้ กองทุนยังอาจใช^การขยายฐานเงินลงทุน (leverage) โดยการซื้อหลักทรัพยuด^วยบัญช ี

margin หรือการเข^าทำสัญญา repurchase agreements และสัญญา credit agreements รวมถึงกองทุนยงัอาจนำหลักทรัพยuไป

จำนำเพื่อกู^เงินทุนเพิ่ม หรือเพื่อขยายฐานเงินลงทุน (leverage) สำหรับการลงทุน หรือเพื่อการอื่นได^ ซึ่งการขยายฐานเงินลงทุน 

(leverage) จะทำให^มูลคdาสัมบูรณuของสถานะซื้อ (long) หรือสถานะขาย (short) ของกองทุนหารด^วยมูลคdาทรัพยuสินสุทธิของกองทนุ

เพิ่มสูงขึ้น โดยทั่วไปแล^ว กองทุนจะมีระดับของการขยายฐานเงินลงทุน (levered) อยูdในชdวง 10 ถึง 12 เทdา ซึ่งการขยายฐานเงินลงทุน

ดังกลdาวอาจทำให^มูลคdาของกองทุนมีความผันผวน และมีความเสี่ยงสูง รวมถึงมีโอกาสที่จะเกิดผลขาดทุนอยdางมากด^วย  

กองทุน European Real Estate Fund 

European Real Estate Fund เปMนกองทุนที่เน^นลงทุนในอสังหาริมทรัพยu และกระจายการลงทุนไปในอสังหาริมทรัพยuเพื่อการพาณิชยu

ในยุโรปที่มีกระแสเงินสดที่มั่นคงและแข็งแกรdง รวมถึงมีศักยภาพที่เงินทุนจะเติบโตได^ในระยะยาว โดยกองทุนนี้เสนอขายให^กับนักลงทนุ

ประเภท professional investors เทdานั้น ทั้งนี ้European Real Estate Fund เปMนกองทุนที่มีระดับการขยายฐานเงินลงทุน 

(leverage) ต่ำ ซึ่งเน^นลงทุนในอสังหาริมทรัพยuในภาคอุตสาหกรรม ค^าปลีก และอาคารสำนักงานทั่วภูมิภาคยุโรป โดยเน^น

อสังหาริมทรัพยuที่มีรายได^สม่ำเสมอ และอสังหาริมทรัพยuที่การพัฒนาหรือปรับปรุงโครงการที่ทำให^ศักยภาพของผลตอบแทนในอนาคต

เปMนบวก โดยกองทุนมีระดับการขยายฐานเงินลงทุน (leverage) เป�าหมายที่ 50% โดยอาจเพิ่มได^มากที่สุดไมdเกิน 60% ซึ่งกองทุนที่มี

การขยายฐานเงินลงทุน (leverage) อาจทำให^มูลคdาของกองทุนมีความผันผวน และมีความเสี่ยงสูง รวมถึงมีโอกาสที่จะเกิดผลขาดทุน

อยdางมากด^วย และโดยปกติแล^ว การลงทุนในอสังหาริมทรัพยuจะไมdมีสภาพคลdอง และแนวโน^มการลงทุนอาจเปลี่ยนแปลงไปตาม

ความสามารถในการหาสินเชื่อ หรือแหลdงเงินทุนอื่น ๆ นอกจากนี้ เนื่องจากการไมdมีสภาพคลdองดังกลdาว การไถdถอนเงินลงทุนจึงอาจต^อง

ใช^เวลาในการดำเนินการ ทั้งนี้ ตัวชี้วัด (benchmark) ของกองทุน คือดัชนี XYZ Commercial Real Estate Index 

กองทุน European Private Equity Fund 

European Private Equity Fund เปMนกองทุนรวมหนdวยลงทุนที่ลงทุนในกองทุนประเภทเงินรdวมลงทุนที่ลงทุนเพื่อซื้อกิจการที่มีมูลคdา

หลักทรัพยuขนาดเล็กและกลางในยุโรป รวมถึงกองทุนเพื่อการปรับโครงสร^างด^วย โดยกองทุนนี้กำหนดจำนวนเงินลงทุนขั้นต่ำไว^ที่ 10 

ล^านยูโร และเสนอขายให^กับนักลงทุนประเภท professional investors ที่สามารถรับผลขาดทุนของเงินลงทนุตั้งต^นทั้งหมดได^เทdานั้น 

โดยการเรียกเงินลงทุน (capital call) จะขึ้นอยูdกับความคืบหน^าของการลงทุนและยอดการซื้อหนdวยลงทุน ทั้งนี้ กองทุนนี้มีการขยาย

ฐานเงินลงทุน (leverage) เป�าหมายที ่40% โดยอาจเพิ่มได^มากที่สุดไมdเกิน 60% ซึ่งกองทุนที่มีการขยายฐานเงินลงทนุ (leverage) อาจ

ทำให^มูลคdาของกองทุนมีความผันผวน และมีความเสี่ยงสูง รวมถึงมีโอกาสที่จะเกิดผลขาดทุนอยdางมากด^วย และโดยปกติแล^ว การลงทุน

ประเภทเงินรdวมลงทุนจะไมdมีสภาพคลdอง และแนวโน^มการลงทุนอาจเปลี่ยนไปตามความสามารถในการหาสินเชื่อหรือแหลdงเงินทุนอื่น ๆ 

ทั้งนี ้คาดวdามูลคdาของกองทุนจะเปMนรูปแบบ J-curve ดังนั้น มูลคdาของกองทุนในชdวงป�แรก ๆ จึงนdาจะต่ำกวdามูลคdาตาม book value 

ซึ่งโดยทั่วไปแล^ว กองทุนจะเริ่มสร^างผลตอบแทนหลังจากชdวงระยะเวลาห^าถึงเจ็ดป�เมื่อมีการขายการลงทุนออกไป ดังนั้น นักลงทุนจึง

ควรที่จะสามารถลงทนุในระยะยาวอยdางน^อย 7 ถึง 10 ป� 

กองทุน Insurance-Linked Securities (ILS) Fund 

Insurance-Linked Securities (ILS) Fund ลงทุนในตราสารหนี้ความเสี่ยงสูงที่เชื่อมโยงกับการประกันภัย (cat bonds) ทั่วโลก ซึ่ง

ผลตอบแทนจะขึ้นอยูdกับการเกิดเหตุการณuตามที่ได^มีการทำประกันภัยเอาไว^ เชdน ภัยรรมชาติ โดยการลงทุนของกองทุนจะมีการ
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กระจายโดยครอบคลุมความเสี่ยงที่มีการทำประกันเอาไว^อยdางหลากหลาย (วาตภัย แผdนดินไหว ไฟป�า และภัยธรรมชาติอื่น ๆ) รวมถึง

กระจายไปยังภูมิภาคตdาง ๆ ซึ่งนอกจากการลงทุนใน cat bonds แล^ว กองทุนยังอาจลงทุนไมdเกิน 30% ของทรัพยuสินในสัญญาการรับ

ประกันภัยตdอโดยตรงภาคเอกชน (collateralized reinsurance หรือ CRI) ซึ่งไมdมีสภาพคลdอง โดยการลงทุนใน CRI เปMนการลงทุนที่ไมd

มีสภาพคลdอง และสdวนใหญdไมdสามารถขายออกได^กdอนครบกำหนดอายุ (กำหนดระยะเวลาลงทนุขั้นต่ำหนึ่งป�) นอกจากนี้ เนื่องจาก

ลักษณะของการลงทุนใน ILS จึงทำให^การลงทุนไมdมีความสัมพันธuกับความเสี่ยงตามปกติของตลาดทุน โดยจะมีการป�องกันความเสี่ยง

ด^านผู^ออกและคูdสัญญาไว^ทั้งหมดโดยใช^หลักประกันที่ไมdมีความเสี่ยง ทั้งนี้ ตัวชี้วัด (benchmark) ของกองทุน คือดัชนี XYZ Cat Bond 

Index 

กองทุน Short Duration Fund 

Short Duration Fund เปMนกองทุนที่จัดสรรให^นักลงทุนในวงจำกัด โดยมีวัตถุประสงคuเพื่อสร^างรายได^และรักษาเงินลงทุนตั้งต^น โดย

กองทุนเน^นลงทุนในตราสารหนี้ที่ออกหรือค้ำประกันโดยรัฐบาลสหรัฐฯ หรือหนdวยงานของรฐับาลสหรัฐฯ รวมถึงอาจลงทุนในหลักทรัพยu

ประเภท mortgage-backed securities ซึ่งรวมถึง collateralized mortgage obligations ตราสารหนี้ภาคเอกชน และตราสารหนี้

อื่น ๆ ในสกุลเงินดอลลารuสหรัฐฯ ที่ออกในประเทศสหรัฐฯ โดยธนาคารและบริษัทที่ไมdได^อยูdในประเทศสหรัฐฯ ก็ได^ โดยกองทุนสามารถ

ลงทุนได^ไมdเกิน 10% ของทรัพยuสินในหลักทรัพยuที่มีอันดับความนdาเชื่อถือต่ำกวdาระดับลงทุน (non-investment-grade securities) 

นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนบางสdวนในหลักทรัพยuที่ไมdมีสภาพคลdอง และไมdมีตลาดรองที่รองรับการซื้อขายได^ รวมถึงอาจลงทุนใน

สัญญาซือ้ขายลdวงหน^าบางประเภท เชdน สัญญา futures และสัญญา options ทั้งนี้ ความเสี่ยงหลักของกองทุนคือความเสี่ยงจากการ

บริหารจัดการเชิงรุก (active management risk) ความเสี่ยงด^านตลาด ความเสี่ยงด^านอัตราดอกเบี้ย ความเสี่ยงด^านเครดิต ความเสี่ยง

ของสัญญาซื้อขายลdวงหน^า ความเสี่ยงของคูdสัญญา ความเสี่ยงของการยืดระยะเวลาการชำระคืน (extension risk) ความเสี่ยงของการ

ชำระคืนกdอนกำหนด (prepayment risk) และความเสี่ยงของตราสารหนี้ความเสี่ยงสูง ทั้งนี้ ตัวชี้วัด (benchmark) ของกองทุน คือ

ดัชนี XYZ Short-Term US Government Credit Index 

กองทุน 2018 Venture Capital Fund 

2018 Venture Capital Fund มุdงหมายที่จะเพิ่มมูลคdาของเงินทุนในระยะยาวโดยการเข^าซื้อหุ^นสdวนน^อยในบริษัทด^านเทคโนโลยีที่ยัง

อยูdในชdวงเริ่มต^นกิจการ โดยกองทุนลงทุนในบริษัทเทคโนโลยีในยุโรป เอเชียแปซิฟ£ก และตลาดเกิดใหมd ทั้งนี้ การลงทุนแบบรdวมลงทุน

ในยุโรปจะมีลักษณะกระจุกตัวมากกวdาในภูมภิาคอื่น และจะเน^นไปที่บริษัทที่มีคุณภาพสูงเพียงสองสามบริษัท ซึ่งโอกาสในการขายการ

ลงทุนออกไป (Exit opportunities) ทำได^โดยการขายหุ^นผdาน IPOs การขายแบบ trade sales และการขายในตลาดรอง (secondary 

sales) ทั้งนี้ โอกาสการลงทุนในประเทศจีนและอินเดียถือเปMนเป�าหมายการลงทุนของกองทุน และกองทุนจะจัดสรรเงินลงทุนอยdางน^อย 

10% เพื่อลงทุนในกิจการประเภท high-tech ของประเทศจีนตลอดชdวงอายุกองทุน ซึ่งโดยทั่วไปแล^ว การลงทุนแบบรdวมลงทุนดังกลdาว

ในตdางประเทศจะไมdมีสภาพคลdอง และมีความเสี่ยงด^านอัตราแลกเปลี่ยนเงินด^วย และในกรณีที่โอกาสในการลงทุน และ/หรือการขาย

การลงทุนมีจำกัด อาจต^องมีการขยายอายุของกองทุน เลื่อนการระดมทุน และเลื่อนจdายสdวนแบdง ทั้งนี้ ตัวชี้วัด (benchmark) ของ

กองทุน คือดัชนี XYZ Venture Capital Index 

กองทุน 2016 Buyout Strategy Fund of Funds 

2016 Buyout Strategy Fund of Funds มีการลงทุนครอบคลุมทั้งการลงทุนในห^างหุ^นสdวนทั้งในตลาดแรก และตลาดรอง โดยอาศัย

กลยุทธuที่เน^นการซื้อกิจการแบบ leverage and growth-oriented buyouts ในประเทศสหรัฐฯ เปMนหลัก โดยผู^จัดการห^างหุ^นสdวนจะ

เน^นที่การลดต^นทุน การเตรียมบริษัทให^พร^อมสำหรับธุรกิจขาลง และการปรับปรุงการดำเนินงานมากกวdาการปรับโครงสร^างทางการเงิน 

โดยกองทุนอาจลงทุนในห^างหุ^นสdวนสำหรับการซื้อกิจการขนาดเล็ก กลาง และใหญd ซึ่งมุdงคัดเลือกการลงทุนแบบกระจายตัวไปยังแตdละ

ชdวงธุรกิจของอุตสาหกรรมตdาง ๆ ใน ป� vintage ที่แตกตdางกันไป ทั้งนี้ สำหรับการลงทุนในตลาดรองจะเน^นหาโอกาสจากการเสนอขาย

ห^างหุ^นสdวนที่ประสบป�ญหาซึ่งจะทำให^เข^าถึงทรัพยuสินที่หลากหลายมากขึ้น โดยกองทุนที่ลงทุนมีการขยายฐานเงินลงทุน (leverage) อยูd
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ระหวdาง 100% ถึง 300% ซึ่งกองทุนที่มีการขยายฐานเงินลงทุน (leverage) อาจทำให^มูลคdาของกองทุนมีความผันผวน และมีความ

เสี่ยงสูง รวมถึงมีโอกาสที่จะเกิดผลขาดทุนอยdางมากด^วย โดยการลงทุนประเภทเงินรdวมลงทุนไมdมีสภาพคลdอง ในกรณีที่โอกาสในการ

ลงทุน และ/หรือการขายการลงทุนมีจำกัด อาจต^องมีการขยายอายุของกองทุน เลื่อนการระดมทุน และเลื่อนจdายสdวนแบdง  

กองทนุ Value-Added Strategy Closed-End Real Estate Commingled Fund 

Value-Added Strategy Closed-End Real Estate Commingled Fund บริหารจัดการโดยใช^กลยุทธuการลงทุนเพื่อสร^างมูลคdาเพิ่ม 

โดยเน^นทั้งรายได^และการเพิ่มมูลคdาของเงินลงทุน ทั้งนี้ ในการบริหารจัดการพอรuตการลงทุนจะเน^นลงทุนในอสังหาริมทรัพยuที่ตั้งอยูdใน

ตลาดหลักในประเทศสหรัฐฯ ซึ่งมีความเสี่ยงด^านการดำเนินงานสูงกวdาอสังหาริมทรัพยuแบบดั้งเดิม โดยกองทุนนี้มีการขยายฐานเงิน

ลงทุน (leverage) เป�าหมายที่ 60% โดยอาจเพิ่มได^มากที่สุดไมdเกิน 70% ซึ่งกองทุนที่มีการขยายฐานเงินลงทุน (leverage) อาจทำให^

มูลคdาของกองทุนมีความผันผวน และมีความเสี่ยงสูง รวมถึงมีโอกาสที่จะเกิดผลขาดทุนอยdางมากด^วย โดยทั่วไปแล^ว การลงทุนใน

อสังหาริมทรัพยuจะไมdมีสภาพคลdอง และแนวโน^มการลงทุนอาจเปลี่ยนแปลงไปตามความสามารถในการหาสนิเชื่อหรือแหลdงเงินทุนอื่น ๆ 

นอกจากนี้ ในกรณีที่โอกาสในการลงทุน และ/หรือการขายการลงทุนมีจำกัด อาจต^องมีการขยายอายุของกองทุน เลื่อนการระดมทุน 

และเลื่อนจdายสdวนแบdง 

 

รายชื่อของกองทุนที่เสนอขายในวงกว4าง 
1. High Yield Fund 

2. New Jersey Municipal Fund 

3. Quantitative Core Fund 

4. Small Cap Value Fund 

5. US Treasury Index Fund 

6. World Allocation Fund 

 

คำอธิบายกองทุนที่เสนอขายในวงกว4าง 
กองทุน US Fixed Income Fund 

กองทุนนี้ถูกออกแบบมาเพื่อสร^างผลตอบแทนให^สูงที่สุดด^วยการลงทุนในพอรuตการลงทุนของตราสารหนี้ระยะกลาง และระยะยาวที่มี

อันดับความนdาเชื่อถืออยูdในระดับลงทุน (investment-grade) โดยเน^นลงทุนในตราสารหนี้ภาคเอกชน ตราสารหนี้ภาครัฐของประเทศ

สหรัฐฯ หลักทรัพยuอื่น ๆ ของรัฐบาลและหนdวยงานของรัฐบาลสหรัฐฯ รวมถึงหลักทรัพยuประเภท asset-backed mortgage-related 

และ mortgage-backed โดยกองทุนจะลงทุนอยdางน^อย 80% ของทรัพยuสินในตราสารหนี้ไมdเกิน 20% ในเงินสดหรือทรัพยuสิน

เทียบเทdาเงินสด ทั้งนี้ กองทุนนี้มีความเสี่ยงด^านตลาดโดยทั่วไป ความเสี่ยงด^านอัตราดอกเบี้ย ความเสี่ยงด^านเครดิต (ของผู^ออกและ

คูdสัญญา) และความเสี่ยงด^านสภาพคลdอง โดยความเสี่ยงด^านตลาดโดยทั่วไป คือความเสี่ยงที่มูลคdาของหลักทรัพยuที่กองทุนลงทุนอาจลด

ต่ำลงเนื่องจากป�จจัยที่กระทบกับบางอุตสาหกรรม หรือกับตลาดโดยรวม และสำหรับความเสี่ยงด^านอัตราดอกเบี้ย คือความเสี่ยงที่มูลคdา

ของตราสารหนี้จะเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากอัตราดอกเบี้ยที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งโดยทั่วไปแล^ว เมื่ออัตราดอกเบี้ยปรับสูงขึ้น มูลคdาของตรา

สารหนี้จะปรับลดลง และสำหรับความเสี่ยงด^านเครดิต คือความเสี่ยงที่มูลคdาการลงทุนอาจเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากอันดับความ

นdาเชื่อถือของผู^ออกตราสารหนี้เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงการผิดนัดชำระของคูdสัญญาในธุรกรรมการลงทุน และสำหรับความเสี่ยงด^าน

สภาพคลdอง คือความเสี่ยงที่กองทุนอาจมีผลขาดทุนเมื่อต^องขายหลักทรัพยuออกมาเพื่อรองรับการไถdถอนหนdวยลงทุนของผู^ถือหนdวย

ลงทุน  
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กองทุน Global Equity Market Neutral Fund 

กองทุนนี้จะมีสถานะซื้อ (long) และขาย (short) ในหลักทรัพยuประเภทตdาง ๆ ที่คัดเลือกมาจากหลักทรัพยuทั่วโลกที่มีลักษณะเหมือนกับ

หุ^นที่อยูdในดัชนี XYZ World Equity Index โดยกองทุนจะซื้อหลักทรัพยuที่เชื่อวdามีราคาต่ำกวdามูลคdาที่แท^จริง และขาย (short) 

หลักทรัพยuที่เชื่อวdามีราคาสูงเกินมูลคdาที่แท^จริง ทั้งนี้ สถานะซื้อ (long) และขาย (short) จะสอดคล^องกันเพื่อจำกัดความเสี่ยงจากป�จจัย

ด^านเศรษฐกิจมหภาค โดยอาจมีการใช^สัญญาซื้อขายลdวงหน^าเพื่อให^มีสถานะในหลักทรัพยuที่กองทุนลงทุนได^ โดยความเสี่ยงเฉพาะของ

กองทุน ได^แกd ความเสี่ยงของการขยายฐานเงินลงทุน (leverage) ซึ่งอาจทำให^มีสถานะความเสี่ยงของตลาดที่เพิ่มขึ้น และอาจทำให^

เกิดผลขาดทุนมากขึ้นได ̂ความเสี่ยงของอสัญญาซื้อขายลdวงหน^า ซึ่งเปMนความเสี่ยงที่ผลขาดทุนอาจสูงกวdาการลงทุนโดยตรงใน

หลักทรัพยuอ^างอิง และความเสี่ยงของการขาย short ซึ่งเปMนความเสี่ยงที่เกิดจากการขายหลักทรัพยuที่ยืมมา เนื่องจากผู^ที่ขาย short อาจ

ไมdสามารถซื้อหลักทรัพยuมาคืนในราคาที่ต่ำกวdาราคาที่ขายไปได^ ซึ่งจะทำให^เกิดผลขาดทุนได^ไมdจำกัด ทั้งนี้ คาดวdาการขยายฐานเงิน

ลงทุน (leverage) จะไมdเกิน 200% ของทรัพยuสินสุทธิรวม 

กองทุน Global Absolute Return Fund 

กองทุนนี้มุdงหาผลตอบแทนรวมและรักษาระดับของคdาสหสัมพันธu (correlation) กับทรัพยuสินแบบดั้งเดิมให^อยูdในระดับคdอนข^างต่ำ โดย

กองทุนอาจซื้อหรือขายหุ^นและตราสารหนี้ในประเทศตdาง ๆ และอุตสาหกรรมตdาง ๆ รวมถึงใช^กลยุทธuการบริหารสกุลเงินเชิงรุก ทั้งนี้ 

กองทุนมีการใช^สัญญาซื้อขายลdวงหน^า ซึ่งรวมถึงสัญญา swaps สัญญา futures และสัญญา forwards ในการดำเนินกลยุทธuตdาง ๆ โดย

นอกเหนือจากความเสี่ยงด^านตลาด ด^านอัตราดอกเบี้ย ด^านเครดิต และด^านอัตราแลกเปลี่ยนเงินแล^ว การลงทุนทางเลือกดังกลdาวนี้อาจ

มีการใช^เทคนิคการลงทุนที่ซับซ^อน ซึ่งอาจทำให^มีความผันผวน และเกิดผลขาดทุนมากขึ้นได^ โดยกองทุนอาจมีการขยายฐานเงินลงทุน 

(leverage) ซึ่งคาดวdาจะไมdเกิน 200% ของทรัพยuสินสุทธิรวม ซึ่งการขยายฐานเงินลงทุน (leverage) อาจทำให^มูลคdาของกองทุนมีความ

ผันผวน และมีความเสี่ยงสูง รวมถึงมีโอกาสที่จะเกิดผลขาดทุนอยdางมากด^วย นอกจากนี้ กองทุนมีการลงทุนในสัญญาซื้อขายลdวงหน^า

บางประเภทซึ่งทำให^มีความเสี่ยงของคูdสัญญาด^วย ทั้งนี้ ความเสี่ยงของคูdสัญญา คือความเสี่ยงที่คูdสัญญาอาจไมdสามารถปฏิบัติตาม

เงือ่นไขที่ตกลงกันไว^ในสัญญาและทำให^เกิดความเสียหายกับกองทุน และสำหรับความเสี่ยงของการขาย short คือความเสี่ยงที่ราคา

หลักทรัพยuที่ (ยืมมาเพื่อ) ขาย short ปรับตัวสูงขึ้นอยdางมีนัยสำคัญ ทำให^เกิดผลขาดทุนอยdางไมdจำกัดเมื่อต^องซื้อหลักทรัพยuเพื่อมาป£ด

สถานะ short นัน้ 

กองทุน US Small Cap Equity Fund 

กองทุนนี้มีเป�าหมายที่จะสร^างการเติบโตในระยะยาวให^กับเงินลงทุนด^วยการลงทุนในบริษัทในประเทศสหรัฐฯ ที่มีมูลคdาหลักทรัพยuตาม

ราคาตลาดต่ำกวdา 2 พันล^านเหรียญสหรัฐฯ โดยกองทุนมีจุดมุdงหมายที่จะสร^างผลตอบแทนที่ดีกวdาดัชนี XYZ US Small Cap Equity 

Index โดยกองทุนจะลงทุนอยdางน^อย 80% ของทรัพยuสินในหุ^นของบริษัทขนาดเล็กในประเทศสหรัฐฯ ซึ่งมีขนาดใกล^เคียงกับหุ^นกลุdมที่

อยูdใน 20% ท^ายสุดของตลาดหุ^นในอเมริกาเหนือเมื่อพิจารณาจากมูลคdาหลักทรัพยuตามราคาตลาด นอกจากนี้ กองทุนยังสามารถลงทุน

ในหุน̂อื่น ๆ หลักทรัพยuที่เทียบเคียงหุ^น และเงินสดได^ด^วย โดยสกุลเงินฐานของกองทุนคือสกุลเงินยูโร ทั้งนี้ ความเสี่ยงเฉพาะของกองทนุ 

ได^แกd การที่กองทุนไมdได^ป�องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงิน ดังนั้น หากอัตราแลกเปลี่ยนเงินเกิดการเปลี่ยนแปลง อาจทำให^

เกิดผลขาดทุนเมื่อเทียบกับสกุลเงินยูโรได^ นอกจากนี้ ราคาหุ^นที่มีขนาดเล็กอาจเคลื่อนไหวผันผวนมากกวdาหุ^นขนาดใหญd และมีความ

เสี่ยงมากกวdา ซึ่งในภาวะที่ตลาดไมdเอื้ออำนวย กองทุนอาจไมdสามารถขายหลักทรัพยuได^เต็มมูลคdา หรือขายไมdได^เลย ซึ่งในกรณีดังกลdาว

จะสdงผลกระทบกับผลการดำเนินงานของกองทุน และอาจทำให^กองทุนต^องเลื่อนหรือระงับการไถdถอนหนdวยลงทุน 

กองทุน Global Credit Income Fund 

วัตถุประสงคuการลงทุนของ Global Credit Income Fund คือ (i) สร^างรายได^และการเติบโตของเงินลงทุนในระยะยาวด^วยการลงทุน

ในตราสารหนี้ที่ออกโดยรัฐบาล และบริษัททั่วโลก และ (ii) ลงทุนอยdางน^อยสองในสามของทรัพยuสินในตราสารหนี้ที่มีอันดับความ

นdาเชื่อถืออยูdในระดับลงทุน (investment-grade bonds) และตราสารหนี้ความเสี่ยงสูง (high-yield bonds) ที่ออกโดยรัฐบาล 
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หนdวยงานของรัฐบาล องคuกรข^ามชาติ (supra-nationals) และบริษทัตdาง ๆ ทั่วโลก รวมถึงในตลาดเกิดใหมdด^วย โดยกองทุนจะจัดสรร

เงินลงทุนไปในกลุdมที่มีอันดับเครดิตแตกตdางกันไปทั่วโลก โดยใช^แนวทางแบบbottom-up ควบคูdไปกับการบริหารความเสี่ยงด^าน 

duration และอัตราแลกเปลี่ยนเงินด^วย ทั้งนี้ กองทุนมี duration เฉลี่ยถdวงน้ำหนักของพอรuตการลงทุนเป�าหมายในชdวงสามถึงห^าป� 

และกองทุนอาจใช^สัญญาซื้อขายลdวงหน^าเพื่อสร^างผลกำไรจากการลงทุน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการบริหารพอรuตการลงทุน และ/

หรือเพื่อลดความเสี่ยง โดยความเสี่ยงเฉพาะของกองทุน ได^แกd การที่หลักทรัพยuประเภท mortgage-backed หรือ asset-backed อาจ

ไมdได^รับชำระเงินจากผู^กู^เต็มจำนวน ทั้งนี้ คูdสัญญาของสัญญาซื้อขายลdวงหน^า หรือสัญญาอื่น ๆ อาจไมdสามารถปฏิบัติตามข^อตกลงที่ทำ

เอาไว^ได^ ซึ่งอาจกdอให^เกิดความเสียหายกับกองทุน นอกจากนี้ สัญญาซื้อขายลdวงหน^าอาจไมdได^ปรับตัวไปในทิศทางที่คาดไว^ และทำให^

กองทุนเกิดผลขาดทุนเทdากับหรือมากกวdามูลคdาที่ลงทุนได^ ทั้งนี้ คาดวdากองทุนจะไมdมีการขยายฐานเงินลงทุน (leverage) เกิน 200% 

ของสินทรัพยuสุทธิรวม ซึ่งกองทุนที่มีการขยายฐานเงินลงทุน (leverage) อาจทำให^มูลคdาของกองทุนมีความผันผวน และมีความเสี่ยงสูง 

รวมถึงมีโอกาสที่จะเกิดผลขาดทุนอยdางมากด^วย และโดยปกติแล^ว ตราสารหนี้ความเสี่ยงสูงจะมีความเสี่ยงด^านตลาด ความเสี่ยงด^าน

เครดิต และความเสี่ยงด^านสภาพคลdองที่มากกวdา โดยการที่อัตราดอกเบี้ยปรับตัวสูงขึ้นจะทำให^ราคาตราสารหนี้ปรับตัวลดลง 

กองทุน Diversified Equity Fund 

กองทุนนี้มุdงสร^างผลตอบแทนแบบสัมบูรณu (absolute return) ที่สูงกวdาอัตราเงินเฟ�อของประเทศอังกฤษในหนึ่งรอบวัฏจักรเศรษฐกิจ 

(โดยปกติคือห^าป�) โดยมีระดับความเสี่ยงต่ำกวdาตลาดหุ^นที่แสดงอยูdในดัชนี XYZ Global Broad Market Index (ตัวชี้วัด) กองทุนอาจ

ลงทุนในทรัพยuสินประเภทตdาง ๆ ซึ่งรวมถึง ตราสารทุน ตราสารหนี้ โครงสร^างพื้นฐาน อสังหาริมทรัพยu สินค^าโภคภัณฑu และกลยุทธuการ

ลงทุนเพื่อสร^างผลตอบแทนสัมบูรณu (absolute return strategies) โดยการลงทุนในทรัพยuสินประเภทตdาง ๆ ดังกลdาว อาจใช^เครื่องมือ

การลงทุนที่หลากหลาย ซึง่รวมถึงหลักทรัพยuที่เปลี่ยนมือได^ (transferable securities) สัญญาซื้อขายลdวงหน^า เงินฝาก หนdวยลงทุน 

(collective investment schemes) ตรสารตลาดเงิน และเงินสด นอกจากนี้ กองทุนยังอาจมีสถานะซื้อ (long) และขาย (short) ใน

ตลาดตdาง ๆ ได^โดยใช^สัญญาซื้อขายลdวงหน^า ทั้งนี้ ป�จจัยเสี่ยงเฉพาะของกองทุน ได^แกd การลงทุนที่อาจกระจุกตัวในภูมิภาค 

อุตสาหกรรม ตลาด หรือตราสารใดตราสารหนึ่ง ซึ่งอาจสdงผลให^มูลคdาของกองทุนเพิ่มขึ้นหรือลดลงอยdางมากได ̂โดยปกติแล^ว ตลาดเกิด

ใหมdจะมีความเสี่ยงทางด^านการเมือง กฎหมาย คูdสัญญา และการดำเนนิงานที่สูงกวdา นอกจากนี้ เนื่องจากโครงสร^างพื้นฐาน และ

ทรัพยuสินประเภทอสังหาริมทรัพยuไมdได^จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยu กลยุทธuการลงทุนนี้จึงมีความเสี่ยงด^านสภาพคลdอง โดยเฉพาะ

ความเสี่ยงที่จะขายได^ในราคาต่ำและ/หรือความสามารถในการทำธุรกรรมในตลาดได^อยdางอิสระ รวมถึงการใช^สัญญาซื้อขายลdวงหน^ายัง

มีความเสี่ยงที่สภาพคลdองจะลดลง และความผันผวนจะเพิ่มขึ้นในสภาวะตลาดที่ไมdเอื้ออำนวยด^วย ซึ่งการใช^สัญญาซื้อขายลdวงหน^าจะ

สdงผลให^กองทุนมีการขยายฐานเงินลงทุน (leverage) โดยอาจเกิดผลขาดทุนเกินกวdามูลคdาที่ลงทุนได^ ทั้งนี้ คาดวdาการขยายฐานเงิน

ลงทุน (leverage) จะไมdเกิน 300% ของทรัพยuสินสุทธิรวม  

กองทุน UK Gilt Fund 

กองทุนมีเป�าหมายที่จะสร^างการเติบโตของเงินทุน และรายได^ในระยะยาวด^วยการเน^นลงทุนในหลักทรัพยuของรัฐบาลประเทศอังกฤษทุก

ชdวงอายุ โดยกองทุนอาจถือตราสารหนี้ในสกุลเงินปอนดu และตราสารหนี้ในสกุลเงินอื่น (ป�องกันความเสี่ยงด^านอัตราแลกเปลี่ยนเปMนสกุล

ปอนดuอังกฤษ) โดยกองทุนมี duration เฉลี่ยถdวงน้ำหนักของพอรuตการลงทุนเป�าหมายที่สามถึงหกป� และกองทุนอาจใช^สัญญาซื้อขาย

ลdวงหน^าเพื่อวัตถุประสงคuการลงทุน ลดความเสี่ยง หรือเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการลงทุน ทั้งนี้ ป�จจัยเสี่ยงเฉพาะของกองทุน 

ได^แกd การที่คูdสัญญาของสัญญาซื้อขายลdวงหน^า หรือสัญญาอื่น อาจไมdสามาถปฏิบัติตามข^อตกลงที่ทำไว^กับกองทุน ซึ่งจะทำให^เกิดความ

เสียหายกับกองทุนได^ การใช^สัญญาซื้อขายลdวงหน^าทำให^กองทุนมีความเสี่ยงที่แตกตdางและอาจมากกวdาความเสี่ยงที่เกี่ยวข^องกับการ

ลงทุนโดยตรงในหลักทรัพยu โดยอาจทำให^เกิดผลขาดทุนเพิ่มขึ้น ซึ่งอาจสูงกวdาต^นทุนของสัญญาซื้อขายลdวงหน^า นอกจากนี้ สถานะ

การเงินที่อdอนแอลงของผู^ออกตราสารหนี้อาจทำให^มูลคdาของตราสารหนี้ลดลงหรือไมdมีมูลคdาเหลืออยูd และโดยทั่วไปแล^ว ในชdวงที่อัตรา

ดอกเบี้ยปรับตัวสูงขึ้น มูลคdาของตราสารหนี้พันธบัตรจะปรับตัวลดลง ซึ่งความเสี่ยงนี้จะเพิ่มขึ้นตามอายุของการลงทุน กองทุนนี้คาดวdา
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จะมีการขยายฐานเงินลงทุน (leverage) ไมdเกิน 200% ของทรัพยuสินสุทธิรวม ซึ่งกองทุนที่มีการขยายฐานเงินลงทุน (leverage) อาจทำ

ให^มูลคdาของกองทุนมีความผันผวน และมีความเสี่ยงสูง รวมถึงมีโอกาสที่จะเกิดผลขาดทุนอยdางมากด^วย  

กองทุน Asian High Yield Fund 

กองทุนนี้ลงทุนในตราสารหนี้ความเสี่ยงสูง (high-yield fixed-income securities) ประเภทตdาง ๆ ที่ออกโดยบริษัทหรือบริษัทลูก ที่อยูd

ในภูมิภาคเอเชีย โดยกองทุนมีเป�าหมายที่จะสร^างผลตอบแทนที่ดีกวdาดัชนี XYZ Asian High Yield Index โดยใช^แนวทางการลงทุนทั้ง

แบบ top-down และ bottom-up โดยมีการกำหนดเป�าหมายของ duration เครดิต และการจัดสรรเงินลงทุน ทั้งนี้ กองทุนมี

เป�าหมาย duration ในชdวง 0.5 ป� (+/–) ของ duration เฉลี่ยถdวงน้ำหนักของตัวชี้วัด ทั้งนี้ หลักทรัพยuอาจอยูdในสกุลดอลลารuสหรัฐฯ 

หรือสกุลเงินอื่นในภูมิภาคเอเชีย โดยเน^นหลักทรัพยuที่มีอันดับความนdาเชื่อถืออยูdในระดับที่ต่ำกวdา BBB– โดยกองทุนอาจลงทุนไมdเกิน 

30% ของทรัพยuสินในหลักทรัพยuประเภท asset-backed และ mortgage-backed ที่ประสบป�ญหา และผิดนัดชำระหนี ้และอาจลงทุน

ไมdเกิน 20% ในสัญญาซื้อขายลdวงหน^า ทั้งนี้ ป�จจัยเสี่ยงเฉพาะของกองทุนนี้ ได^แกd ความเสี่ยงเฉพาะตัวของตลาดตราสารหนี้ในเอเชีย 

ความเสี่ยงด^านเครดิตของตราสารหนี้ความเสี่ยงสูง ความเสีย่งของหุ^นกู^ที่มีอนุพันธuแฝง (structured product risk) และความเสี่ยงของ

ตลาดเกิดใหมd นอกจากนี้ความเสี่ยงด^านอัตราแลกเปลี่ยน ด^านอัตราดอกเบี้ย และด^านเครดิตก็เปMนป�จจัยเสี่ยงที่ต^องพิจารณาควบคูdไป

ด^วย นอกจากนี้ ความเสี่ยงด^านสภาพคลdองอาจทำให^กองทุนมีผลขาดทุนจากการขายหลักทรัพยuเพื่อรองรับการไถdถอนหนdวยลงทุนของผู^

ถือหนdวย 

กองทุน European Equity Fund 

กองทุนเน^นลงทุนในบริษัทที่มีคุณภาพสูงซึ่งมีการจัดโครงสร^างที่ดี อยูdในอุตสาหกรรมที่กำลังเติบโต และเน^นการเติบโตระยะยาวเปMนหลกั 

โดยกองทุนตั้งเป�าการลงทุนที ่40 ถึง 50 บริษัท เพื่อให^ได^ผลตอบแทนที่ดีกวdาตัวชี้วัด (ดัชน ีXYZ European Equity Index) 250 bps 

ถึง 300 bps ตdอป� และตั้งเป�า tracking error ไว^ที่ 3% ถึง 6% ตdอป� โดยในการเลือกหุ^นที่กองทุนจะลงทุน ผู^จัดการกองทุนจะพิจารณา

ผลการวิเคราะหuแบบ top-down ทั้งในระดับประเทศ และในแตdละอุตสาหกรรม ในขณะที่ใช^แนวทางการวิเคราะหuป�จจัยพื้นฐานแบบ 

bottom-up ในการคัดเลือกหุ^นเทียบกับตัวชี้วัด ทั้งนี้ป�จจัยเสี่ยงเฉพาะของกองทุนไดแ̂กdการลงทุนในหลักทรัพยuที่ไมdมีสภาพคลdอง ซึ่ง

รวมถึงหลักทรัพยuที่ยังไมdได^จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยu รวมถึงหุ^น IPOs หรือหลักทรัพยuที่บริษัทอยูdระหวdางดำเนินการใด ๆ ที่สdงผล

ให^มีการจำกัดการซื้อขายหุ^น โดยเฉพาะอยdางยิ่งในชdวงที่ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ กองทุนอาจมีผลขาดทุนมากกวdาเมื่อเทียบกับกรณีที่บริษัท

ลงทุนในหลักทรัพยuที่มีสภาพคลdอง 

กองทุน European Bond Fund 

กองทุนนี้มีการผสมผสานกระบวนการลงทุนทั้งแบบ top-down และ bottom-up ซึ่งมีการจัดสรรความเสี่ยงไปยังกลุdมธุรกิจ และชdวง

อายุของตราสารที่แตกตdางกันไป โดยเน^นที่ตราสารหนี้ในยุโรปที่มีอันดับความนdาเชื่อถืออยูdในระดับลงทุนที่มีการกระจายธุรกิจด ีทั้งนี้ 

ตัวชี้วัด (benchmark) ของกองทุน คือดัชนี XYZ Euro Aggregate Bond Index โดยกองทุนมีเป�าหมายที่จะลงทุนในตราสาหรนี้ที่ออก

โดยผู^ออก 100 ถึง 125 รายเพื่อสร^างรายได^และกำไรจากการซื้อขายโดยผdานการลงทุนในตราสารหนี้ภาคเอกชนที่มีอันดับความ

นdาเชื่อถือ A+ ขึ้นไปเปMนหลัก และกองทุนมี duration เฉลี่ยถdวงน้ำหนักของพอรuตการลงทุนเป�าหมายในชdวงสามถึงห^าป� ทั้งนี้ ป�จจัย

เสี่ยงเฉพาะของกองทุนได^แกd ความเสี่ยงด^านการกระจุกตัว (concentration risk) ความเสี่ยงของตราสารหนี้ภาครัฐ (sovereign risk) 

และความเสี่ยงที่เกี่ยวข^องกับการลงทุนในตราสารหนี้ที่เกิดจากการแปลงสินทรัพยuเปMนหลักทรัพยu (securitized debt) 

กองทุน World Allocation Fund 

กองทุนมุdงที่จะบรรลุวัตถุประสงคuการลงทุนด^วยการลงทุนในกองทุนรวมอื่นทีบ่ริษัทเปMนผู^จัดการกองทุน (“กองทุนอ^างอิง”) โดยกองทุน

นี้จัดเปMน “กองทุนรวมหนdวยลงทุน” โดยกองทุนอ^างอิงดังกลdาวจะเปMนตัวแทนของทรัพยuสินหลากหลายประเภท และรูปแบบการลงทุน

ประเภทตdาง ๆ ซึ่งจากการลงทุนในกองทุนอ^างอิงดังกลdาวจะทำให^กองทุนนี้มีการลงทุนในหลักทรัพยuที่ผู^ออกอยูdในประเทศตdาง ๆ โดย

ปกติแล^วกองทุนนี้จะจัดสรรเงินลงทุนประมาณ 35% ถึง 55% ของทรัพยuสินสุทธิเพื่อลงทุนนอกประเทศสหรัฐฯ ซึ่งรวมถึงตลาดเกิดใหมd
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ด^วย โดยมีเป�าหมายการจัดสรรเงินลงทุน 60% ไปลงทุนในหุ^น 30% ในตราสารหนี้และตราสารในตลาดเงิน และอีก 10% ในการลงทุน

ทางเลือก ทั้งนี้ ทีมงานการลงทุนจะทำการปรับน้ำหนักการจัดสรรเงินลงทุน และการลงทุนของกองทุนโดยอ^างอิงจากผลของการใช^

แบบจำลองเชิงปริมาณของบริษัท และการติดตามภาวะตลาดอยdางตdอเนื่อง ทั้งนี้ ในสภาวะตลาดที่ต^องใช^กลยุทธuที่มีลักษณะเปMนเชิงตั้ง

รับ (defensive) มากขึ้น กองทุนนี้หรือกองทุนอ^างอิงอาจเปลี่ยนมาถือเงินสด หรือทรัพยuสินที่เทียบเทdาเงินสดเปMนการชั่วคราว ซึ่งใน

กรณีดังกลdาว หลักทรัพยuที่กองทุนลงทุนอาจมีความแตกตdางจากเป�าหมายการจัดสรรเงินลงทุนอยdางมีนัยสำคัญได^ ดังนั้น กองทุนจึงอาจ

ไมdบรรลุวัตถุประสงคuการลงทุน นอกจากนี้ ด^วยขอบเขตการลงทุนของกองทุน จึงทำให^กองทุนมีความเสี่ยงหลายด^าน ซึ่งรวมถึงแตdไมd

จำกัดเพียง ความเสี่ยงของกองทุนที่มีความเกี่ยวข^องกัน (affiliated fund risk) ความเสี่ยงของการจัดสรรเงินลงทุน (allocation risk) 

ความเสี่ยงจากการจัดสรรเงินลงทุนไปในการลงทุนทางเลือก (alternative investment allocation risk) ความเสี่ยงของคูdสัญญา 

ความเสี่ยงของสัญญาซื้อขายลdวงหน^า ความเสี่ยงที่เกี่ยวข^องกับตราสารทุน (equity security risk) ความเสี่ยงด^านที่เกี่ยวข^องกับตราสาร

หนี้ (fixed-income security risk) ความเสี่ยงจากการลงทุนในตdางประเทศ (foreign exposure risk) ความเสี่ยงของแบบจำลองเชิง

ปริมาณ (quantitative model risk) และความเสี่ยงของตราสารหนี้ภาครัฐ (sovereign debt risk) ทั้งนี้ หากต^องการข^อมูลเพิ่มเติม

เกี่ยวกับกองทุนอ^างอิงของกองทุนนี้ และความเสี่ยงที่เกี่ยวข^อง โปรดขอรับหนังสือชี้ชวนฉบับป�จจุบัน 
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