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กิตติกรรมประกาศ 
 

CFA Institute เปMนสถาบันระดับนานาชาติที่ได^มีการพัฒนามาตรฐานตdางๆ เพื่อใช^ในการยกระดับคุณภาพของตลาดทุนอยdางตdอเนื่อง  ซึ่งรวม

ไปถึง Global Investment Performance Standards (GIPS) ที่มีประโยชนuไมdเพียงแกdผู^จัดการการลงทุนที่ต^องการนำเสนอผลประกอบการ

ตามมาตรฐานนานาชาต ิแตdยังเปMนประโยชนuแกdนักลงทุนที่อdานรายงานผลประกอบการนั้นด^วย  ซึ่ง CFA Institute มีความมุdงหวังให^ประเทศทั่ว

โลกนำมาตรฐานเหลdานี้ไปปรับใช^ในตลาดทุนของตน  และสdงเสริมให^ผู^กำกับดูแลของประเทศตdางๆ ใช^ประโยชนuจากมาตรฐานเหลdานี้ในการออก

เกณฑuหรือข^อแนะนำแกdผู^มีสdวนรdวมในตลาดทุน 

 

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

ประยุกตuใช^มาตรฐานตdางๆ ของ CFA เพื่อการพัฒนาอยdางตdอเนื่องของตลาดทุนไทยมาโดยตลอด ลdาสุด ทาง CFA Institute ได^มีการเผยแพรd

มาตรฐานฉบับ GIPS 2020 ซึ่งเปMนการปรับปรุงมาตรฐานให^สะท^อนพัฒนาการลdาสุดของอุตสาหกรรมการลงทุน และมีประโยชนuตdอผู^มีสdวนรdวม

ทุกฝ�าย ซึ่งรวมถึงผู^จัดการการลงทุนในสินทรัพยuทางเลือก และ pooled funds ด^วย ซึ่งในโอกาสนี ้ทางสมาคมฯ เล็งเห็นความสำคัญในการนำ

มาตรฐาน GIPS 2020 ต^นฉบับภาษาองักฤษ มาแปลเปMนภาษาไทย เพื่อสdงเสริมการเผยแพรdให^แกdผู^มีสdวนรdวมในตลาดทุนไทยในวงกว^าง อีกทั้ง

ยังเปMนเครื่องมือแกdผู^กำกับดูแลของไทยในการใช^ประโยชนuจากมาตรฐานฉบับนี ้  

 

ในการจัดทำฉบับแปลภาษาไทยนี ้สมาคมฯ ได^รับความอนุเคราะหuจากกองทุนสdงเสริมการพัฒนาตลาดทุน (Capital Market Development 

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

มากประสบการณu นอกจากนี ้สมาคมฯ ยังต^องขอขอบคุณอาสาสมัครที่เปMน CFA Charterholder และเปMนสมาชิกของสมาคมฯ ที่ไดเ̂สียสละ

เวลาและความสามารถในการตรวจทานบทแปลตั้งแตdต^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 และจะ

เปMนก^าวหนึ่งในการยกระดับอุตสาหกรรมการลงทุนในประเทศไทยโดยรวม  
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คำนำ 
สถาบัน CFA (CFA Institute) เปMนหนdวยงานระดับสากลที่ไมdแสวงหากำไรสำหรับผู^ประกอบวิชาชีพด^านการลงทุน ซึ่งมีพันธกิจในการยกระดับ

วิชาชีพในสายงานการลงทุนทั่วโลกด^วยการกำหนดมาตรฐานขั้นสูงสุด ทั้งในเชิงจริยธรรม การศึกษา และความเปMนเลิศทางวิชาชีพ โดย CFA 

Institute มีความมุdงมั่นมาอยdางยาวนานในการจัดทำ และสdงเสริมมาตรฐานสากลในวัดผลการดำเนินงานของการลงทุน (Global Investment 

Performance Standards หรือ “GIPS®”) ซึ่งเปMนมาตรฐานทางจริยธรรมที่ใช^ในการคำนวณและนำเสนอผลการดำเนินงานด^านการลงทุน โดย

อ^างอิงตามหลักการนำเสนอข^อมูลอยdางเปMนธรรม และครบถ^วน  

มาตรฐาน GIPS ได^รับการยอมรับจากทั่วโลกให^เปMนมาตรฐานสำหรับการคำนวณและนำเสนอผลการดำเนินงานด^านการลงทุน โดยการปฏิบัติตาม

มาตรฐาน GIPS ได^กลายเปMน “ใบผdานทาง” สำหรับบริษัทที่ต^องการนำเสนอบริการด^านการบริหารการลงทุนในระดับโลก  นอกจากนี้ การที่

เจ^าของทรัพยuสิน (asset owners) ปฏิบัติตามมาตรฐาน GIPS ยังเปMนการแสดงให^เห็นถึงความมุdงมั่นในการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติที่ดีในระดับ

สากล โดย ณ เดือนมิถุนายน 2019 CFA Institute ได^รdวมเปMนพันธมิตรกับองคuกรตdาง ๆ แล^วมากกวdา 40 ประเทศ และภูมิภาค ซึ่งได^มีสdวนรdวม

ในการพัฒนาและสdงเสริมมาตรฐาน GIPS 

 

ความเป'นมา 

• ในป� 1995 CFA Institute ซึ่งกdอนหน^านี้ใช^ชื่อวdา Association for Investment Management and Research (AIMR) ได^ให^การ

สนับสนุนและจัดสรรเงินทุนแกdคณะกรรมการมาตรฐานสากลในการวัดผลการดำเนินงานของการลงทุน (Global Investment 

Performance Standards Committee) เพื่อพัฒนามาตรฐานสากลสำหรับการคำนวณและนำเสนอผลการดำเนินงานด^านการลงทุน โดย

อ^างอิงตามมาตรฐานการนำเสนอผลการดำเนินงานฉบับเดิมของ AIMR (AIMR Performance Presentation Standards หรือ AIMR-

PPS®) 

• มาตรฐานสากลในการวัดผลการดำเนินงานของการลงทุนฉบับแรกถูกเผยแพรdในเดือนเมษายน 1999 โดยในป�นั้น มีการตั้งสภาผลการ

ดำเนินงานด^านการลงทุน (Investment Performance Council หรือ “IPC”) ขึ้นมาแทนคณะกรรมการมาตรฐานสากลในการวัดผลการ

ดำเนินงานของการลงทุน (Global Investment Performance Standards Committee)  เพื่อพัฒนาตdอยอด และสdงเสริมการนำ

มาตรฐาน GIPS มาใช^  โดยการพัฒนามาตรฐาน GIPS เปMนความริเริ่มของอุตสาหกรรมการลงทุนทั่วโลก ซึ่งมีผู^เขา̂รdวมทั้งระดับบุคคล และ

ระดับองคuกรจากประเทศตdาง ๆ มากกวdา 15 ประเทศ 

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

(private equity)) และพิจารณาประเด็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข^องกับผลการดำเนนิงาน (เชdน คdาธรรมเนียม และการโฆษณาประชาสัมพันธu) เพื่อ

ขยายขอบเขตของมาตรฐาน GIPS และการนำมาใช^งานให^กว^างขึ้น โดยมาตรฐาน GIPS ฉบับที่สอง ซึ่งได^เผยแพรdออกมาในเดือนกุมภาพันธu 

2005 ได^บรรลุตามเป�าหมายดังกลdาว  

• หลังจากที่มีการเผยแพรdมาตรฐาน GIPS ฉบับป� 2005 และมาตรฐาน GIPS ดังกลdาวได^ถูกนำไปใช^งานกว^างขึ้นและแพรdหลายมากยิ่งขึ้น  IPC 

ได^ตัดสินใจเดินหน^าพัฒนามาตรฐานสากลในการวัดผลการดำเนินงานของการลงทุนให^เปMนรูปแบบเดียว เพื่อลดความจำเปMนที่จะต^องปรับ

มาตรฐาน GIPS ให^เข^ากับบริบทของแตdละประเทศ  จึงได^เกิดการปรับปรงุมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานที่ใช^เฉพาะในแตdละประเทศให^

มาเปMนแนวทางเดียวกันกับมาตรฐาน GIPS ซึ่งการดำเนินการดังกลdาวสdงผลให^มี 25 ประเทศที่ได^มีการใช^มาตรฐานสากลแบบเดียวกันในการ

คำนวณและนำเสนอผลการดำเนินงานของการลงทุน 



 

 vi 

• ในป� 2005 จากที่ได^มีการปรับปรุงมาตรฐานที่ใช^เฉพาะในแตdละประเทศให^มาเปMนแนวทางเดียวกันกับมาตรฐาน GIPS ประกอบกับมีความ

ต^องการที่จะปรับโครงสร^างการกำกับดูแลเพื่อสdงเสริมการเข^ามามีสdวนรdวมของผู^สนับสนุนมาตรฐาน GIPS (GIPS Standards Sponsor)  

CFA Institute จึงได^ยกเลิก IPC และแตdงตั้งคณะกรรมการบริหาร GIPS (GIPS Executive Committee) และสภา GIPS (GIPS Council) 

ขึ้นมาแทน โดยคณะกรรมการบริหาร GIPS (GIPS Executive Committee) มีหน^าที่ตัดสินใจในเรื่องที่เกี่ยวข^องกับมาตรฐาน GIPS ในขณะ

ที่สภา GIPS (GIPS Council) มีหน^าที่สนับสนุนการเข^ามามีสdวนรdวมของผู^สนับสนุนมาตรฐาน GIPS (GIPS Standards Sponsors) ในการ

พัฒนาและสdงเสริมมาตรฐาน GIPS ให^เกิดขึ้นอยdางตdอเนื่อง 

• ในป� 2008 คณะกรรมการบริหาร GIPS (GIPS Executive Committee) ได^เริ่มการทบทวนมาตรฐาน GIPS เพื่อปรับปรุงข^อกำหนดตdาง ๆ 

เพิ่มเติม โดยคณะกรรมการบริหาร GIPS (GIPS Executive Committee) ได^ทำงานรdวมกันอยdางใกล^ชิดกับคณะอนุกรรมการทางเทคนิค 

(technical subcommittees)  คณะทำงานที่แตdงตั้งขึ้นมาเปMนพิเศษ และผู^สนับสนุนมาตรฐาน GIPS (GIPS Standards Sponsors) ในการ

ทบทวนข^อกำหนดและแนวปฏิบัติตdาง ๆ ที่ใช^อยูd รวมทั้งทำการสำรวจและวิจัยเพื่อจัดทำมาตรฐาน GIPS ฉบับป� 2010 

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

ผู^บริหารกองทุน (pooled funds) และการลงทุนทางเลือก รวมถึงบริษัทที่มุdงเน^นลูกค^าในกลุdมผู^ลงทุนรายใหญd (high-net-worth clients) 

ให^ได^ดียิ่งขึ้น โดยในป� 2017 ได^มีการออกเอกสารรับฟ�งความคิดเห็น ซึ่งอธิบายหลักการที่สำคัญของมาตรฐาน GIPS ที่เปMนข^อเสนอ และขอ

ความเห็นในประเด็นตdาง ๆ โดยความเห็นที่ได^รับกลับมาสdวนใหญdสนับสนุนแนวคิดที่เปMนข^อเสนอดังกลdาว  และตdอมาจึงได^มีการเผยแพรdรdาง

มาตรฐาน GIPS ฉบับป� 2020 (2020 GIPS Standards Exposure Draft) ออกมาเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2018  กdอนที่จะมีการเผยแพรd

มาตรฐาน GIPS ฉบับป� 2020 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2019 

• มาตรฐาน GIPS ถูกสร^างขึ้นมาในครั้งแรกเพื่อใช^กับบริษัทจัดการลงทุน ซึ่งทำหน^าที่บริหารจัดการกลยุทธuของกลุdมประเภทการลงทุน 

(composite strategies) โดยเน^นให^ความสำคัญกับวิธีการที่บริษัทใช^นำเสนอผลการดำเนินงานของกลุdมประเภทการลงทุน (composites) 

ตdอกลุdมลูกค^าเป�าหมาย  แตdในขณะที่กลุdมเจ^าของทรัพยuสิน (asset owners) ที่มีอำนาจตัดสินใจบนทรัพยuสินของตน ซึ่งเปMนกลุdมที่จะ

สามารถกลdาวได^วdามีการปฏิบัติตามมาตรฐานแล^ว กลับยังไมdคdอยเข^าใจวdาจะนำมาตรฐาน GIPS มาประยุกตuใช^อยdางไร  ดังนั้น ในป� 2014 

เพื่อตอบสนองตdอความต^องการของเจ^าของทรัพยuสิน จึงได^มีการออกแนวปฏิบัติสำหรับเจ^าของทรัพยuสินในการนำมาตรฐาน GIPS มาใช^งาน 

(Guidance Statement on the Application of the GIPS Standards to Asset Owners) ซึ่งแนวปฏิบัติดังกลdาวได^อธิบายถึง

ข^อกำหนดตdาง ๆ ตามมาตรฐาน GIPS ทั้งสdวนที่นำมาใช^ได^ และนำมาใช^ไมdได^กับเจ^าของทรัพยuสิน  ทั้งนี้ สำหรับมาตรฐาน GIPS ฉบับป� 

2020 ได^มีการแยกข^อกำหนดตdาง ๆ สำหรับบริษัท และเจ^าของทรัพยuสินออกจากกัน เพื่อให^มีข^อกำหนดที่ออกแบบมาเฉพาะสำหรับแตdละ

กลุdม โดยบริษัท และเจ^าของทรัพยuสิน ที่มีการเสนอการให^บริการจะต^องปฏิบตัิตามมาตรฐาน GIPS สำหรับบริษัท (GIPS Standards for 

Firms) ในขณะที่เจ^าของทรัพยuสินที่ไมdได^เสนอการให^บริการจะต^องปฏิบัติตามมาตรฐาน GIPS สำหรับเจ^าของทรัพยuสิน (GIPS Standards 

for Asset Owners)  นอกจากนี้ ยังมีมาตรฐาน GIPS สำหรับผู^ตรวจสอบ (GIPS Standards for Verifiers) ซึ่งอธิบายขั้นตอนที่ผู^ตรวจสอบ

ต^องปฏิบัติตามในการตรวจสอบเพื่อยืนยันความถูกต^อง หรือการตรวจสอบผลการดำเนินงาน  
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บทนำ 

ทีม่า—ทำไมจึงจำเป'นต3องมีมาตรฐานสากลในการวัดผลการดำเนินงานของการ

ลงทุน? 

ผลการดำเนินงานของการลงทุนในรูปแบบที่เป:นมาตรฐาน: ตลาดการเงินและธุรกิจจัดการลงทุนมีรูปแบบที่เปMนสากลมากขึ้นเรื่อย ๆ  ด^วย

ประเภทและจำนวนองคuกรทางการเงินที่เพิ่มขึ้น โลกาภิวัฒนuของกระบวนการลงทุน และการแขdงขันในธุรกิจการจัดการลงทุนที่เข^มข^นขึ้น ทำให^มี

ความจำเปMนที่จะต^องกำหนดมาตรฐานในการคำนวณและนำเสนอผลการดำเนินงานของการลงทุน 

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

ได^รับประโยชนuจากการมีมาตรฐานระดับสากลในการคำนวณและนำเสนอผลการดำเนินงานของการลงทุน เนื่องจากวิธีการลงทุน กฎระเบียบ 

การวัดผลการดำเนินงาน และการรายงานผลการดำเนินงาน ในแตdละประเทศมีความแตกตdางกันอยdางมาก  ดังนั้น การยึดหลักตาม

มาตรฐานสากล จะทำให^บริษัทที่อยูdในประเทศที่ไมdมีมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของการลงทุน หรือยังมีมาตรฐานไมdมากนัก สามารถ

แขdงขันได^อยdางเทdาเทียมกันกับบริษัทจากประเทศที่มีมาตรฐานที่พัฒนามากกวdา โดยบริษัทจากประเทศที่มีมาตรฐานที่พัฒนาแล^ว จะสามารถ

มั่นใจได^มากขึ้นวdาจะได^รับการเปรียบเทียบอยdางเปMนธรรมกับบริษัทในประเทศ เมื่อต^องเข^าไปแขdงขันทางธุรกิจในประเทศที่ไมdเคยนำมาตรฐาน

การวัดผลการดำเนินงานของการลงทุนมาใช^  ทั้งนี้ มาตรฐานสากลในการวัดผลการดำเนินงานของการลงทุนที่ได^รับการยอมรับในระดับสากล 

ชdวยให^บริษัทจัดการลงทุนสามารถคำนวณและนำเสนอผลการดำเนินงานของการลงทุนในรูปแบบที่จะทำให^นักลงทุนสามารถเปรียบเทียบผลการ

ดำเนินงานระหวdางบริษัทตdาง ๆ ได ̂

ความมั่นใจของนักลงทุน: องคuกรที่ยึดหลักตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของการลงทุน จะชdวยให^นักลงทุน และผู^รับผลประโยชนu

สามารถมั่นใจได^วdา ผลการดำเนินงานของการลงทุนของทั้งบริษัท และเจ^าของทรัพยuสิน มีการนำเสนออยdางครบถ^วน และเปMนธรรม  โดยกลุdม

ลูกค^าเดิม และกลุdมลูกค^าเป�าหมายของบริษัทจัดการลงทุน รวมถึงหนdวยงานที่ดูแลทรัพยuสินของเจ^าของทรัพยuสิน จะได^รับประโยชนuจากการมี

มาตรฐานสากลในการวดัผลการดำเนินงานของการลงทุน จากความมั่นใจที่เพิ่มมากขึ้นตdอข^อมูลผลการดำเนินงานของการลงทุนที่นำเสนอ 

พันธกิจ และวัตถุประสงคF 
พันธกิจของมาตรฐาน GIPS คือการสdงเสริมจริยธรรม คุณธรรม และปลูกฝ�งความไว^วางใจ ผdานการนำมาตรฐาน GIPS มาใช^ โดยมีจุดมุdงหมายที่

จะให^เจา̂ของทรัพยuสินได^ปฏิบัติตามมาตรฐาน รวมถึงให^ผู^บริหารจัดการทรัพยuสินได^นำมาตรฐานมาใช^ และให^มีหนdวยงานกำกับดูแลเข^ามาชdวยให^

การสนับสนุน เพื่อประโยชนuสูงสุดของอุตสาหกรรมการลงทุนทั่วโลก มาตรฐาน GIPS มีวัตถุประสงคu ดังนี ้

• เพื่อสdงเสริมประโยชนuของนักลงทุน และสรา̂งความเชื่อมั่นให^นักลงทุน 

• เพื่อให^มั่นใจได^วdา ข^อมูลมีความถูกต^อง และมีความสม่ำเสมอ 

• เพื่อให^ได^รับการยอมรับจากทั่วโลกในมาตรฐานเดียวกันที่ใช^สำหรับการคำนวณและนำเสนอผลการดำเนินงานของการลงทุน 

• เพื่อสdงเสริมการแขdงขันอยdางเปMนธรรมระหวdางบริษัทจัดการลงทุนทั่วโลก 

• เพื่อสdงเสริมการกำกับดูแลตัวเองของอุตสาหกรรมการลงทุนในระดับโลก 
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ภาพรวม 
หลักการที่สำคญัของมาตรฐาน GIPS ที่ใช^กับผู^ตรวจสอบ มีดังนี ้

• มาตรฐาน GIPS แนะนำให^บริษัท และเจ^าของทรัพยuสินทำการยืนยันความถูกต^อง ซึ่งการยืนยันความถูกต^องนี้ เปMนกระบวนการที่บริษัท

ยืนยันความถูกต^อง (ผู^ตรวจสอบ) ทำการตรวจสอบบริษัทแบบครอบคลุมทั้งบริษัท หรือตรวจสอบเจ^าของทรัพยuสิน แบบครอบคลุมทรัพยuสิน

ทั้งหมดของเจ^าของทรัพยuสิน ตามกระบวนการยืนยันความถูกต^องที่กำหนดไว^ตามมาตรฐาน GIPS โดยการยืนยันความถูกต^องจะทำให^มั่นใจ

ได^วdา นโยบายและขั้นตอนการดำเนินงานของบริษัทในเรื่องที่เกี่ยวข^องกับการจัดการกองทุนโดยรวม กลุdมประเภทการลงทุน และกองทุน 

ตลอดจนการคำนวณ การนำเสนอ และการจdายสdวนแบdงจากผลการดำเนินงาน ของบริษัท หรือเจ^าของทรัพยuสินได^ถูกกำหนดใหเ̂ปMนไปตาม

มาตรฐาน GIPS รวมถึงได^ถูกนำไปปฏิบัติครอบคลุมทั้งบริษัท หรือครอบคลุมทรัพยuสินทั้งหมดของเจ^าของทรัพยuสิน แล^วหรือไมd  

• ผู^ตรวจสอบต^องเปMนอิสระจากบริษัท หรือเจ^าของทรัพยuสิน ซึ่งการเปMนอิสระจะต^องไมdมีประเด็นเกี่ยวกับความเปMนอิสระระหวdางผู^ตรวจสอบ

กับบริษัท หรือเจ^าของทรัพยuสิน โดยผู^ตรวจสอบต^องทำหน^าที่ให^บริการโดยไมdลำเอียง และต^องไมdทำการตรวจสอบงานของตัวเอง  

• นอกจากเปMนอิสระแล^ว ผู^ตรวจสอบยังต^องมีคุณสมบัตทิีเ่หมาะสมด^วย ซึ่งการมีคุณสมบัตทิี่เหมาะสมนั้น ผู^ตรวจสอบจะต^องมีคุณลักษณะ 

ได^แกd ความสามารถและประสบการณuในวิชาชีพที่เหมาะสม รวมถึงมีความเชี่ยวชาญในด^านของวิธีการตรวจสอบ และการปฏิบัติงานด^านการ

จัดการลงทุนในระดับที่ใช^การได^ นอกจากนี้ ผู^ตรวจสอบยังต^องมีความรู^เกี่ยวกับมาตรฐาน GIPS และกฎหมาย รวมถึงกฎระเบียบที่เกี่ยวข^อง

กับการคำนวณ และนำเสนอผลการดำเนนิงานด^วย  

• ผู^ตรวจสอบต^องทำการยืนยันความถูกต^องตามตามกระบวนการยืนยันความถูกต^องที่กำหนดไว^ตามมาตรฐาน GIPS ซึ่งถือเปMนกระบวนการขั้น

ต่ำที่ผู^ตรวจสอบจะต^องดำเนินการเมื่อทำการยืนยันความถูกต^อง 

• บริษัท และเจ^าของทรัพยuสินอาจเลือกที่จะดำเนินการตรวจสอบกลุdมประเภทการลงทุน กองทุน หรือกองทุนโดยรวม (ตรวจสอบผลการ

ดำเนินงาน) เพิ่มเติมเปMนการเฉพาะได^โดยผู^ตรวจสอบที่เปMนบุคคลที่สามที่มีความเปMนอิสระ เพื่อสร^างความมั่นใจเรื่องผลการดำเนินงานของ

กลุdมประเภทการลงทุน กองทุน หรือกองทุนโดยรวมใดเปMนการเฉพาะก็ได^ ทั้งนี้ ผู^ตรวจสอบจะต^องทำการตรวจสอบผลการดำเนินงานตาม

กระบวนการตรวจสอบผลการดำเนินงานที่กำหนดไว^ตามมาตรฐาน GIPS ซึ่งถือเปMนกระบวนการขั้นต่ำที่ผู^ตรวจสอบจะต^องดำเนินการเมื่อทำ

การตรวจสอบผลการดำเนินงาน 

 

วันที่มีผลใช3บังคับ 
วันที่มาตรฐาน GIPS ฉบับป� 2020 มีผลใช^บังคับคือ วันที่ 1 มกราคม 2020 โดยรายงานตามมาตรฐาน GIPS (GIPS Reports)  และรายงานตาม

มาตรฐาน GIPS เกี่ยวกับเจ^าของทรัพยuสิน (GIPS Asset Owner Reports) ที่รวมผลการดำเนินงานสำหรับรอบระยะเวลาสิ้นสุดใน หรือหลังวันที่ 

31 ธันวาคม 2020 จะต^องจัดทำตามมาตรฐาน GIPS ฉบับป� 2020 ทั้งนี้ สามารถศึกษามาตรฐาน GIPS ฉบับกdอนหน^าได^ที่เว็บไซตuของ CFA 

Institute (www.cfainstitute.org) 

ทั้งนี้ บริษัท และเจ^าของทรัพยuสินอาจจะนำมาตรฐาน GIPS ฉบับป� 2020 มาใช^กdอนกำหนดก็ได^ โดยผู^ตรวจสอบจะต^องทำการยืนยันความถูกต^อง 

และตรวจสอบผลการดำเนินงานตามมาตรฐาน GIPS สำหรับผู^ตรวจสอบฉบับป� 2020 สำหรับรอบระยะเวลาที่บริษัท หรือเจ^าของทรัพยuสินอ^างถึง

การปฏิบัติตามมาตรฐาน GIPS ฉบับป� 2020 นอกจากนี้ ยังแนะนำให^ผู^ตรวจสอบทำการยืนยันความถูกต^อง และตรวจสอบผลการดำเนินงานตาม

มาตรฐาน GIPS สำหรับผู^ตรวจสอบฉบับป� 2020 สำหรับทุกรอบระยะเวลาที่ทำการตรวจสอบด^วย 
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การนำมาตรฐานสากลมาใช3 
หนึ่งในวัตถุประสงคuของมาตรฐาน GIPS คือการทำให^ทั่วโลกยอมรับมาตรฐานเดียวกันที่ใช^สำหรับการคำนวณและนำเสนอผลการดำเนินงานของ

การลงทุนในรูปแบบที่เปMนธรรม และสามารถนำมาเปรียบเทียบกันได^ โดยมีการเป¡ดเผยข^อมูลอยdางครบถ^วน ในการนี้ เพื่อเปMนการสนับสนุนใหม̂ีการ

นำมาตรฐาน GIPS มาใช^  CFA Institute จึงรdวมมือกับองคuกรที่กำกับดูแลมาตรฐาน GIPS  (GIPS standards governing bodies) ในการทำ

หน^าที่จัดทำและดูแลมาตรฐาน GIPS ในขณะที่ผู^สนับสนุนมาตรฐาน GIPS (GIPS Standards Sponsors) ในระดับท^องถิ่นจะทำหน^าที่ชdวยสdงเสริม

มาตรฐาน GIPS 

ประเทศที่ยังไมdมีมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของการลงทุน ควรที่จะผลักดันให^นำมาตรฐาน GIPS มาใช^เปMนมาตรฐานภายในประเทศเปMน

อยdางยิ่ง และหากจำเปMน ควรจัดทำฉบับแปลเปMนภาษาท^องถิ่นด^วย  ทั้งนี้ แม^วdามาตรฐาน GIPSจะมีการแปลเปMนภาษาตdาง ๆ แตdหากปรากฏวdามี

สdวนใดที่ไมdตรงกัน ให^ยึดตามมาตรฐาน GIPS ฉบบัภาษาอังกฤษ ซึ่งเปMนฉบับทางการเปMนหลัก 

การที่มาตรฐาน GIPS มีรูปแบบที่เปMนการกำกับดูแลตัวเอง (self-regulatory) ทำให^จำเปMนต^องอาศัยความมีคุณธรรม จริยธรรม ในระดับสูง  ซึ่ง

การกำกับดูแลตัวเองนี้ มีสdวนชdวยหนdวยงานกำกับดูแลในการทำหน^าที่เพื่อให^มั่นใจได^วdา การเป¡ดเผยข^อมูลในตลาดการเงินมีความเปMนธรรม  ทั้งนี้ 

หนdวยงานกำกับดูแลควรดำเนินการ ดังนี ้

• ตระหนักถึงประโยชนuของการปฏิบัติตามมาตรฐานที่แสดงถึงแนวปฏิบัติที่ดีในระดับสากล โดยสมัครใจ 

• พิจารณาดำเนินการกับบริษัทที่อ^างวdาได^ปฏิบัติตามมาตรฐาน GIPS แตdไมdได^ปฏิบัติจรงิ  

• ตระหนักถึงประโยชนu และสนับสนุนให^มีการยืนยันความถูกต^องโดยบุคคลที่สามที่มีความเปMนอิสระ 

ในกรณีที่กฎหมาย กฎเกณฑu หรือมาตรฐานของอุตสาหกรรม มีข^อกำหนดเกี่ยวกับการคำนวณและนำเสนอผลการดำเนินงานของการลงทุนอยูdแล^ว 

บริษัทควรที่จะปฏิบัติตามมาตรฐาน GIPS เพิ่มเติมจากกฎเกณฑuที่เกี่ยวข^องดังกลdาว  อยdางไรก็ตาม การปฏิบัติตามกฎหมาย หรือกฎเกณฑuที่

เกี่ยวข^องไมdได^แปลวdาเปMนการปฏิบัติตามมาตรฐาน GIPS  โดยกรณีที่กฎหมาย และ/หรือกฎเกณฑuมีความขัดแย^งกับมาตรฐาน GIPS  บริษัทจะต^อง

ปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎเกณฑuดังกลdาว และเป¡ดเผยข^อมูลเกี่ยวกับสdวนที่ขัดแย^งกันในรายงานตามมาตรฐาน GIPS หรือรายงานตามมาตรฐาน 

GIPS เกี่ยวกับเจ^าของทรัพยuสิน 

 

ผู3สนับสนุนมาตรฐาน GIPS (GIPS Standards Sponsors) 
การมีผู^สนับสนุนมาตรฐาน GIPS ในระดับท^องถิ่น มีสdวนชdวยเปMนอยdางมากตdอการนำมาตรฐาน GIPS มาใช^อยdางมีประสิทธิภาพ รวมถึงการสdงเสริม

ภายในประเทศหรือภูมิภาคอยdางตdอเนื่อง โดยผู^สนับสนนุมาตรฐาน GIPS จะทำงานรdวมกับ CFA Institute และรับบทบาทสำคัญในการชdวยสdงเสริม

มาตรฐาน GIPS ในประเทศตdาง ๆ ทั่วโลก  ทั้งนี้ ผู^สนับสนุนมาตรฐาน GIPS ซึ่งอาจเปMนองคuกรในอุตสาหกรรม องคuกรหนึ่งหรือหลายองคuกร จะเปMน

ตัวเชื่อมสำคัญระหวdางตลาดในประเทศ และองคuกรที่กำกบัดูแลมาตรฐาน GIPS (GIPS standards governing bodies)  โดยผู^สนับสนุนมาตรฐาน 

GIPS นอกจากจะทำหน^าที่ให^ความรู^ และสdงเสริมการนำมาตรฐาน GIPS ไปใช^ในวิชาชีพด^านการลงทุนในประเทศแล^ว ยังมีฐานะเปMนเจ^าของ

เอกสารเกี่ยวกับมาตรฐาน GIPS ฉบับแปลเปMนภาษาท^องถิ่น ซึ่งผdานความเห็นชอบจาก CFA Institute แล^ว รวมทั้งมีหน^าที่เก็บรักษาเอกสาร

ดังกลdาวด^วย 

  



 

 x 

ผูSสนับสนุนมาตรฐาน GIPS ที่ไดSรับการรับรองในประเทศต?าง ๆ (ขSอมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2019) 

Australia  
Financial Services Council (FSC) 

Canada 
Canadian Investment Performance Council  
(CIPC) 

China  
CFA Society Beijing 

Cyprus  

CFA Society Cyprus 

Czech Republic 
CFA Society Czech Republic and Czech  
Capital Market Association (AKAT) 

Denmark 
CFA Society Denmark and The Danish Finance  
Society 

France 
CFA Society France and Association Française de la 
Gestion Financière (AFG) 

Germany 
German Asset Management Standards Committee 
(GAMSC): 
Bundesverband Investment und Asset  
Manager e.V. (BVI); Deutsche Vereinigung fur  
Finanzanalyse und Assetment Management  
(DVFA); and CFA Society Germany 

Ghana  
Ghana Securities Industry Association (GSIA) 

Greece  

CFA Society Greece 

India  
CFA Society India 
Indonesia 
CFA Society Indonesia and Indonesia  
Association of Mutual Fund Managers (Asosiasi Pengelola 
Reksa Dana Indonesia, or APRDI) 

Ireland 
Irish Association of Investment Managers  
(IAIM) 

Italy 
Italian Investment Performance Committee (IIPC): 
Associazione Bancaria Italiana (ABI);  
Associazione Italiana degli Analisti e Consulenti Finanziari 
(AIAF); Assogestioni;  
Società per lo sviluppo del Mercato dei Fondi Pensione 
(Mefop);  
Associazione Italiana Revisori Contabili (Assirevi); and  
CFA Society Italy 

 
Japan  
The Securities Analysts Association of Japan (SAAJ) 
Kazakhstan 
Association of Financial and Investment  
Analysts (AFIA) 

Korea   
Korea Investment Performance Committee  (KIPC) 
Liechtenstein  

Liechtenstein Bankers Association (LBA) 

Mexico  

CFA Society Mexico 

Micronesia  
Asia Pacific Association for Fiduciary Studies  
(APAFS) 
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) 



 

 xi 

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 



 

 xii 
 

มาตรฐานสากลในการวัดผลการดำเนินงานของการลงทุนสำหรับผู3ตรวจสอบ 
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) 

มาตรฐาน GIPS สำหรับผู^ตรวจสอบ (GIPS Standards for Verifiers) แบdงออกเปMนสองสdวนหลัก ได^แกd การยืนยันความถูกต^อง และการ

ตรวจสอบผลการดำเนินงาน ซึ่งทั้งสองสdวนครอบคลุมหัวข^อดังตdอไปนี ้

การยืนยันความถูกต.อง 

• จุดประสงคuของการยืนยันความถูกต^อง 

• ข^อกำหนดคุณสมบัติของผู^ตรวจสอบ 

• ขอบเขตของการยืนยันความถูกต^อง 

• การทำข^อตกลงเงื่อนไขการปฏิบัติงาน 

• กระบวนการยืนยันความถูกต^องที่กำหนดไว ̂

• การเก็บรักษาเอกสารของผู^ตรวจสอบ 

• หนังสือรับรองของผู^บริหาร (Representation Letter) 

• รายงานการยืนยันความถูกต^อง (Verification Report) 

• หนังสือแจ^งข^อแนะนำ (Recommendation Letter) 

การตรวจสอบผลการดำเนินงาน 

• จุดประสงคu และขอบเขตของการตรวจสอบผลการดำเนินงาน 

• ข^อกำหนดคุณสมบัติของผู^ตรวจสอบ 

• การทำข^อตกลงเงื่อนไขการปฏิบัติงาน 

• กระบวนการตรวจสอบผลการดำเนินงานที่กำหนดไว ̂

• การเก็บรักษาเอกสารของผู^ตรวจสอบ 

• หนังสือรับรองของผู^บริหาร (Representation Letter) 

• รายงานการตรวจสอบผลการดำเนินงาน (Verification Report) 

• หนังสือแจ^งข^อแนะนำ (Recommendation Letter) 

มาตรฐาน GIPS สำหรับผู^ตรวจสอบฉบับนี้มีอภิธานศัพทuสำหรับคำที่มีกำหนดคำจำกัดความไว^เปMนการเฉพาะ โดยจะเปMนคำศัพทu 

(ภาษาอังกฤษ) ที่ใช^ตัวพิมพuใหญdขนาดเล็ก และยังมีตัวอยdางรายงานการยืนยันความถูกต^อง และตัวอยdางรายงานการตรวจสอบผลการ

ดำเนินงานด^วย 
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การยืนยันความถูกต8อง (Verification) 
 

วัตถุประสงคFของการยืนยันความถูกต3อง 
การยืนยันความถูกต^อง (Verification) เปMนสิ่งที่จะชdวยเสริมความมั่นใจให^กับบริษัท (Firm) ลูกค^าในป�จจุบัน และลูกค^าเป�าหมาย รวมถึงนัก

ลงทุนของกองทุน (Pooled Fund) ตdอการที่บริษัท (Firm) อ^างถึงการปฏิบัติตามมาตรฐาน GIPS ทั้งนี้ การยืนยันความถูกต^อง 

(Verification) อาจจะทำให^ทีมงานวัดผลการดำเนินการของบริษัท (Firm) มีความรู^เพิ่มขึ้น และชdวยให^ข^อมูลผลการดำเนินงานของบริษัท 

(Firm) ในสdวนที่เกี่ยวข^องกับมาตรฐาน GIPS มีความความสม่ำเสมอ และมีคุณภาพดีขึ้น นอกจากนี้ การยืนยันความถูกต^อง (Verification) 

ยังอาจจะกdอให^เกิดการปรับปรุงนโยบาย และกระบวนการทำงานภายใน รวมถึงชdวยเพิ่มความได^เปรียบทางการตลาดให^กับบริษัท (Firm) 

ด^วย 

มาตรฐาน GIPS แนะนำ (Recommend) ให^บริษัท (Firm) ทำการยืนยันความถูกต^อง ซึ่งการยนืยันความถูกต^อง (Verification) จะชdวยเพิ่ม

ความนdาเชื่อถือของการอ^างถึงการปฏิบัติตามมาตรฐาน และชdวยสนับสนุนหลักการเป¡ดเผยข^อมูลอยdางเต็มที่ และการนำเสนอผลการ

ดำเนินงานจากการลงทุนของบริษัท (Firm) อยdางเปMนธรรมด^วย ทั้งนี้ ในการกำหนด (Required) กระบวนการขั้นตำ่สำหรับการยืนยันความ

ถูกต^อง (Verification) นั้น องคuกรที่กำกับดูแลมาตรฐาน GIPS (GIPS standards governing bodies) ได^พิจารณาถึงต^นทุนและความ

พยายามที่บริษัท (Firm) จะต^อง (Must) ใช^เพื่อให^ผdานการยืนยันความถูกต^องด^วย 

เจ^าของทรัพยuสิน (Asset Owners) ก็อาจจะเลือกยืนยันความถูกต^องได^เชdนเดียวกับที่หลาย ๆ บริษัท (Firms) ทำ ซึ่งการยืนยันความถูกต^อง 

(Verification) จะชdวยเสริมความมั่นใจของเจ^าของทรัพยuสิน (Asset Owner) และหนdวยงานที่ดูแลทรัพยuสิน (Oversight body) ตdอการที่

เจ^าของทรัพยuสิน (Asset Owner) อ^างถึงการปฏิบัติตามมาตรฐาน GIPS ทั้งนี้ มาตรฐาน GIPS สำหรับผู^ตรวจสอบ (GIPS Standards for 

Verifiers) ฉบับป� 2020 ไมdได^กำหนดแนวปฏิบัติสำหรับการยืนยันความถูกต^องของเจ^าของทรัพยuสิน (Asset Owner) ไว^เปMนการเฉพาะ 

ดังนั้น การใช^แนวปฏิบัตินี้เพื่อการยืนยันความถูกตอ̂ง (Verification) ของเจ^าของทรัพยuสิน (Asset Owner) ผู^ตรวจสอบจะต^อง (Must) 

ตีความสdวนที่กลdาวถึงบริษัท (Firms) วdาหมายถึงเจ^าของทรัพยuสิน (Asset Owners) และตีความสdวนที่กลdาวถึงกลุdมประเภทการลงทุน 

(Composites) วdาหมายถึง กองทุนโดยรวม (Total Funds) และกลุdมประเภทการลงทุน (Composites) เพิ่มเติม โดยผู^ตรวจสอบที่ทำการ

ยืนยันความถูกต^อง (Verifications) ของเจ^าของทรัพยuสิน (Asset Owner) จะต^อง (Must) ดำเนินการตามกระบวนการยืนยันความถูกต^อง 

(Verification) ที่กำหนดไว^อยdางเครdงครัดที่สุดเทdาที่จะเปMนไปได^ และจะต^อง (Must) ปรับรูปแบบของกระบวนการดังกลdาวให^สอดคล^องกับ

ข^อเท็จจริง และสภาวะแวดล^อมของเจ^าของทรัพยuสิน (Asset Owner) แตdละราย โดยผู^ตรวจสอบจะต^อง (Must) บันทึกเหตุผลในการ

เลือกใช^วิธีการทดสอบนั้น  รวมถึงสาเหตุวdาทำไมต^องปรับกระบวนการยืนยันความถูกต^องที่กำหนดไว ̂(Required Verification) หรือ

กระบวนการดังกลdาวไมdเหมาะสมอยdางไร 

 

ข3อกำหนดคุณสมบัติของผู3ตรวจสอบ 
การยืนยันความถูกต^อง (Verification) จะต^อง (Must) ดำเนินการโดยบุคคลที่สามที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และมีความเปMนอิสระ 

• ผู^ตรวจสอบต^อง (Must) มีความสามารถและประสบการณuในวิชาชีพที่เหมาะสม รวมถึงมีความเชี่ยวชาญในด^านของวิธีการตรวจสอบ 

และการปฏิบัติงานด^านการจัดการลงทุน รวมถึงการบัญชีสำหรับการลงทุน วิธีการคำนวณผลการดำเนินงาน และกระบวนการทาง

ธุรกิจ 

• ผู^ตรวจสอบต^อง (Must) มีความรู^เกี่ยวกับมาตรฐาน GIPS และต^อง (Must) เข^าใจข^อกำหนด (Requirements) และ คำแนะนำ 
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(Recommendations) ทั้งหมดของมาตรฐาน GIPS รวมถึงแนวทางปฏิบัติ (Guidance Statements) การตีความ ตลอดจน คำถามและ

คำตอบ (Questions & Answers: Q&A) ใด ๆ ที่เผยแพรdโดย CFA Institute และองคuกรที่กำกับดูแลมาตรฐาน GIPS (GIPS standards 

governing bodies) 

• ผู^ตรวจสอบต^อง (Must) มีความรู^เกี่ยวกับกฎหมาย รวมถึงกฎระเบียบที่เกี่ยวข^องกับการคำนวณ และนำเสนอผลการดำเนินงานเปMน

อยdางดีด^วย  

ผู^ตรวจสอบต^องเปMนอิสระจากบริษัท (Firm) โปรดดูคำแนะนำเพิ่มเติมจากแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับความเปMนอิสระของผู^ตรวจสอบ 

(Guidance Statement on Verifier Independence)  

ผู^ตรวจสอบคือบริษัทตรวจสอบบัญชี บริษัทที่ปรึกษา หรือบริษัทประเภทอื่นที่มีความรู^เกี่ยวกับอุตสาหกรรมการจัดการลงทุนอยูdในระดับสงู 

ทั้งนี ้ผู^ตรวจสอบจะต^อง (Must) ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติทางวิชาชีพ และมาตรฐานการปฏิบัติงานภายในอุตสาหกรรมเมื่อทำการยืนยันความ

ถูกต^อง (Verification) 

 

ขอบเขตของการยืนยันความถูกต3อง 
การออกรายงานการยืนยันความถูกต^อง (Verification Report) แตdละฉบับจะครอบคลุมทั้งบริษัท (Firm-wide basis) การยืนยันความ

ถูกต^อง (Verification) ให^กับกลุdมประเภทการลงทุน (Composite) กลุdมใดกลุdมหนึ่ง หรือ กองทุน (Pooled Fund) กองใดกองหนึ่งเปMนการ

เฉพาะนั้นไมdสามารถทำได^ เพราะฉะนั้น จะไมdมกีารรับประกันผลการดำเนินงานของกลุdมประเภทการลงทุน (Composite) กลุdมใดกลุdมหนึ่ง 

หรือ กองทุน (Pooled Fund) กองใดกองหนึ่ง หรือรายงานตามมาตรฐาน GIPS (GIPS Report) ฉบับใดฉบับหนึ่ง เปMนการเฉพาะ ทั้งนี้ 

บริษัท (Firms) จะต^องไมd (Must not) ระบุวdา กลุdมประเภทการลงทุน (Composite) เฉพาะในกลุdมใด หรือกองทุน (Pooled Fund) เฉพาะ

กองใด ผdานการ “ยืนยันความถูกต^อง” หรือกลdาวอ^างไปในทำนองนั้น  

บริษัท (Firms) จะต^อง (Must) ปฏิบัติตามข^อกำหนด (Requirements) ทั้งหมดที่เกี่ยวข^องของมาตรฐาน GIPS ซึ่งรวมถึงข^อกำหนด 

(Requirements) ที่เกินกวdาที่ระบุเอาไว^ในกระบวนการยืนยันความถูกต^องที่กำหนดไว ̂(Required Verification procedures) ด^วย ดังนั้น 

การยืนยันความถูกต^อง (Verification) จึงไมdได^เปMนการรับประกันวdาบริษัท (Firm) ได^ปฏิบัติตามมาตรฐาน GIPS อยdางครบถ^วน 

รอบระยะเวลาขั้นต่ำที่จะสามารถทำการยืนยันความถูกต^อง (Verification) ของผลการดำเนินงานที่บริษัท (Firm) นำเสนอได^คือหนึ่งป� (หรือ

ตั้งแตdวันที่เริ่มกdอตั้งบริษัท  (Firm) จนถึงวันสิ้นงวดถ^าระยะเวลาดังกลdาวยังไมdครบหนึ่งป�) เราแนะนำ (Recommend) ให^บริษัท (Firms) ทำ

การยืนยันความถูกต^องสำหรับทุกรอบระยะเวลาที่อ^างวdาได^ปฏิบัติตามมาตรฐาน GIPS 

 

การทำข3อตกลงเงื่อนไขการปฏิบัติงาน 
กdอนที่จะเริ่มปฏิบัติงาน ผู^ตรวจสอบจะต^อง (Must) ตกลงเงื่อนไขการยืนยันความถูกต^อง (Verification) กับบริษัท (Firm) เสียกdอน โดย

จะต^อง (Must) ระบุเงื่อนไขที่ตกลงกันไว^ในหนังสือตอบรับงาน (engagement letter) หรือ ข^อตกลงที่เปMนลายลักษณuอักษรรูปแบบอื่นที่

เหมาะสม และจะต^อง (Must) ระบุสาระสำคัญดังตdอไปนี ้

a. วัตถุประสงคuและของเขตของงาน รวมถึงรอบระยะเวลาที่ยืนยันความถูกต^องด^วย 

b. ความรับผิดชอบของผู^ตรวจสอบ 

c. ความรับผิดชอบของบริษัท (Firm) 

d. ข^อความเกี่ยวกับข^อจำกัดที่มีอยูdตามธรรมชาติ (inherent limitations) ของการยืนยันความถูกต^อง (Verification)  

e. ข^อความวdามาตรฐาน GIPS เปMนเกณฑuการประเมินที่ใช^ในการปฏิบัติงาน 
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f. ข^อความวdาการยืนยันความถูกต^อง (Verification) ไมdได^เปMนการรับประกันประสิทธิภาพในการดำเนินมาตรการควบคุม หรือ นโยบาย 

และกระบวนการในการปฏิบัติตามมาตรฐาน GIPS ของบริษัท (Firm) และ 

g. ข^อความวdาบริษัท (Firm) ตกลงที่จะออกหนังสือรับรองของผู^บริหาร (representation letter) ให^กับผู^ตรวจสอบในขั้นตอนของการ

สรุปผลการยืนยันความถูกต^อง (Verification) 

หนังสือตอบรับงาน (engagement letter) ควร (Should) ระบุข^อกำหนด และเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวข^องกับการยืนยันความถูกต^องด^วย 

 

กระบวนการยืนยันความถูกต3องที่กำหนดไว3 
การยืนยันความถกูต^อง (Verification) จะต^อง (Must) ดำเนินการตามกระบวนการยืนยันความถูกต^องที่กำหนด (Required Verification) 

ไว^ของมาตรฐาน GIPS โดยกระบวนการที่จะได^กลdาวถึงตdอไป เปMนกระบวนการขั้นต่ำที่ผู^ตรวจสอบจะต^อง (Must) ดำเนินการเมื่อทำการ

ยืนยันความถูกต^อง (Verification) ทั้งนี้ ผู^ตรวจสอบจะต^อง (Must) ทำการยืนยันความถูกต^อง (Verification) ตามกระบวนการดังกลdาวให^

ครบถ^วนกdอนที่จะออกรายงานการยืนยันความถูกต^อง (Verification Report) ให^กับบริษัท (Firm)  

 

การวางแผนกระบวนการ 
ผูต̂รวจสอบจะต^อง (Must) คำนึงข^อสันนิษฐานดังตdอไปนี ้

• ข^อมูลที่ได^รับจากบุคคลที่สามที่มีความเปMนอิสระสร^างความมั่นใจได^มากกวdาข^อมูลที่ได^รับจากบริษัท (Firm)  

• ข^อมูลที่ได^รับจากสิ่งที่ผู^ตรวจสอบได^รับรู^โดยตรงด^วยตัวเอง (อยdางเชdน สิ่งที่ได^รับทราบผdานเอกสารที่มีอยูdจริง การสังเกต การคำนวณ 

การทดสอบการดำเนินงาน หรือ การตรวจสอบ) สามารถเชื่อถือได^มากกวdาข^อมูลที่ได^รับทางอ^อม 

• ข^อมูลที่ได^รับจากบริษัท (Firm) ที่มสีภาพแวดล^อมของการควบคุม (control environment) ที่มีประสิทธิภาพ มีความนdาเชื่อถือมากกวdา

ข^อมูลที่ได^รับจากบริษัท (Firm) ที่ไมdมีสภาพแวดล^อมของการควบคุม (control environment) ที่มีประสิทธิภาพ 

ผู^ตรวจสอบจะต^อง (Must) คำนึงถึงประเด็นดังตdอไปนี้เมื่อทำการออกแบบกระบวนการทดสอบ  

• ลักษณะตามธรรมชาติ และสาระสำคัญของข^อมูลที่จะทำการทดสอบ 

• สภาพแวดล^อมของการควบคุม (control environment) (รวมถึงขอบเขตของกระบวนการที่ใช^ระบบอัตโนมัต ิและกระบวนการที่ใช^

แรงงานคน) 

• โอกาสที่จะได^รับข^อมูลที่ไมdถูกต^อง 

• สิ่งที่ได^รับรู^จากการปฏิบัติงานในครั้งนี้ และครั้งกdอน ๆ  

• มีข^อมูลที่มาจากการใช^ดุลพินิจมากน^อยแคdไหน และ 

• ข^อมูลอ^างอิงที่อาจจะยังไมdมากพอ 

 ในการดำเนินการเพื่อยืนยันความถูกต^อง (Verification) ผู^ตรวจสอบจะต^อง (Must) รวมรวมหลักฐานให^ได^มากพอ และดำเนินกระบวนการ

อยdางเพียงพอเพื่อควบคุมความเสี่ยงที่อาจจะทำให^ตรวจไมdพบข^อผิดพลาดระหวdางการยืนยันความถูกต^อง (Verification) ให^อยูdในระดับต่ำ

พอที่จะยอมรับได ̂

การทดสอบด^วยการสอบถามเพียงอยdางเดียวยังไมdเพียงพอสำหรับกระบวนการยืนยันความถูกต^องที่กำหนดไว ̂(Required Verification)  ถ^า

หากวdายังมีกระบวนการทดสอบอื่นที่สามารถดำเนินการได^อยdางสมเหตุสมผล (อยdางเชdน การตรวจสอบ การสังเกต หรือ การคำนวณซ้ำ) ทั้งนี้ 

ในการดำเนินกระบวนการยืนยันความถูกต^อง (Verification) ผู^ตรวจสอบจะต^อง (Must) ทบทวนเอกสารสนับสนุนอยdางเพียงพอ และ

เหมาะสม  
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ผู^ตรวจสอบอาจเลือกใช^ผลงานการตรวจสอบ (audit) และ/หรือ การควบคุมภายในของบุคคลที่สามที่มีคุณสมบัติเหมาะสม มคีวามนdาเชื่อถือ 

และมคีวามเปMนอิสระ หรืออาจจะเลือกใช^ผลงานการตรวจสอบ (audit) และ/หรือ การควบคุมภายในที่ผู^ตรวจสอบจัดทำให^กับบริษัท (Firm) 

ในกรณีอื่นก็ได^ นอกจากนี้ ผู^ตรวจสอบยังอาจยอมรับผลการยืนยันความถูกต^อง (Verification) ของผู^ตรวจสอบรายอื่นเปMนสdวนหนึ่งของ

องคuประกอบพื้นฐานในรายงานการยืนยันความถูกต^อง (Verification Report) ก็ได ̂ถ^าหากผู^ตรวจสอบจะใช^ผลงานของบุคคลที่สาม ผู^

ตรวจสอบจะต^องทำการประเมินผลงานดังกลdาวเพื่อพิจารณาวdาจะใช^ผลงานนั้นหรือไมd โดยการประเมินจะต^องครอบคลุมทั้ง ขอบเขต รอบ

ระยะเวลา ผลของการดำเนินการตามกระบวนการ รวมถึงคุณสมบัติ ขีดความสามารถ ความเปMนกลาง และความนdาเชื่อถือของบุคคลที่สาม

นั้นด^วย  โดยผู^ตรวจสอบจะต^อง (Must) จัดทำเอกสารเกี่ยวกับการพิจารณาความนdาเชื่อถือ และข^อสรุปด^วย ทั้งนี้ ในการตัดสินใจวdาจะใช^

ผลงานของบุคคลที่สาม ผู^ตรวจสอบจะต^องตั้งข^อสงสัยตามหลกัวิชาชีพอยdางเหมาะสม  

 

การคัดเลือกกลุ>มตัวอย>าง 

ในการดำเนินกระบวนการยืนยันความถูกต^อง (Verification) ผู^ตรวจสอบจะต^อง (Must) กำหนดกรอบการทดสอบสำหรับทั้งบริษัท (Firm) 

โดยผู^ตรวจสอบอาจจะใช^วิธีสุdมตัวอยdางในการดำเนินกระบวนการทดสอบดังกลdาวก็ได^ ทั้งนี้ ผู^ตรวจสอบอาจใช^วิธกีำหนดขนาดของกลุdม

ตัวอยdางที่เหมาะสม และพิจารณาด^วยวdากลุdมตัวอยdางที่เลือกมานั้นมีความสมเหตุสมผลเมื่อคำนึงถึงสถานการณuเฉพาะของบริษัท (Firm) โดย

ผู^ตรวจสอบจะต^อง (Must) คัดเลือกกลุdมตัวอยdางจากรอบระยะเวลาทั้งหมดที่ทำการยืนยันความถูกต^อง  

ในการคัดเลือกกลุdมตัวอยdาง ผู^ตรวจสอบจะต^อง (Must) พิจารณาเกณฑuดังตdอไปนี ้

• จำนวนกลุdมประเภทการลงทุน (Composites) และกองทุน (Pooled funds) ของบริษัท (Firm) 

• จำนวนพอรuตการลงทุนในแตdละกลุdมประเภทการลงทุน (Composite)  

• คำจำกัดความของกลุdมประเภทการลงทุน (Composite Definitions) และกลยุทธuของกองทุน (Pooled Fund)  

• โครงสร^างตามกฎหมายของกองทุน (Pooled Fund) 

• ทรัพยuสินของกลุdมประเภทการลงทุน (Composite) และทรัพยuสินของกองทุน (pooled fund) เมื่อเทียบกับทรัพยuสินรวมของบริษัท 

(Total Firm Assets) 

• สภาพแวดล^อมของการควบคุม (control environment) ภายในของบริษัท (Firm)  

• จำนวนป�ที่ทำการยืนยันความถูกต^อง  

• ระบบที่ใช^ในการสร^าง และดูแลกลุdมประเภทการลงทุน (Composites) 

• วิธีการ และระบบที่ใช^ในการคำนวณ และรายงานผลการดำเนินงาน และ 

• การใช^ผู^ให^บริการจากภายนอก  

รายการข^างต^นยังไมdครอบคลุมอยdางครบถ^วนรอบด^าน เปMนเพียงเกณฑuขั้นต่ำที่ต^อง (Must) พิจารณาในการคัดเลือก และประเมินกลุdม

ตัวอยdางเทdานั้น ทั้งนี้ แนวทางหนึ่งที่นdาจะเปMนประโยชนuคือการนำพอรuตการลงทนุที่มีน้ำหนักมากที่สุดตdอผลการดำเนินงานของกลุdมประเภท

การลงทุน (Composite) เข^ามาใสdไว^ในกลุdมตัวอยdางด^วยเนื่องจากขนาดที่ใหญdของพอรuตการลงทุนนั้น นอกจากนี้ หากพบวdามีกรณีเอกสาร

ขาดหาย หรือไมdสมบูรณu หรือปรากฏข^อผิดพลาด ก็สมควรเลือกใช^กลุdมตัวอยdางที่มีขนาดใหญdขึ้น หรือใช^กระบวนการอื่นเพิ่มเติมเพื่อยืนยัน

ความถูกต^อง (Verification) 

 

กระบวนการทดสอบ 
1. การเก็บบันทึกข^อมูล: ในการดำเนินการทดสอบตามกระบวนการที่กำหนด ผู^ตรวจสอบต^องตัดสินวdา 
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a. บริษัท (Firm) ได^เก็บและรักษาข^อมูลและสารสนเทศที่จำเปMนตdอการสนับสนุนรายการตdาง ๆ ทุกรายการที่ระบุอยูdในรายงานตาม

มาตรฐาน GIPS และ การใช ̂GIPS เพื่อการโฆษณา (GIPS Advertisements) 

b. มีข^อมูลและสารสนเทศพร^อมใช^ในเวลาที่เหมาะสม 

c. มีข^อมูลและสารสนเทศเพียงพอที่จะสนับสนุนการอ^างถึงปฏิบัติตามมาตรฐานแบบครอบคลุมทั้งบริษัท (Firm)  

ตัวอยdางรายละเอียดของข^อมูลและสารสนเทศที่สามารถตรวจสอบได^มีระบุอยูdในแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับข^อกำหนดในการเก็บบันทึก

ข^อมูล (Guidance Statement on Recordkeeping Requirements)  

2. นโยบาย และกระบวนการ: ผู^ตรวจสอบจะต^อง (Must) ได^รับทราบนโยบาย และกระบวนการที่บริษัท (Firm) ใช^ในการดำเนินการและ

ดูแลให^เปMนไปตามมาตรฐาน GIPS โดยผู^ตรวจสอบจะต^อง (Must) เข^าใจนโยบายและกระบวนการในการดำเนินการและดูแลให^เปMนไป

ตามข^อกำหนด (Requirements) ทั้งหมดที่เกี่ยวข^อง พร^อมทั้งนำข^อแนะนำ (Recommendations) ของมาตรฐาน GIPS ไปปฏิบัติ

ด^วย 

ผู^ตรวจสอบจะต^อง (Must) ดำเนินกระบวนการอยdางเพียงพอเพื่อตัดสินวdา 

a. นโยบายและกระบวนการของบริษัท (Firm) สอดคล^องกับมาตรฐาน GIPS  

b. นโยบายและกระบวนการของบริษัท (Firm) ครบถ^วน ชัดเจน ไมdกำกวม และมีการจัดเก็บเปMนเอกสารอยdางเพียงพอ  

c. นโยบายและกระบวนการของบริษัท (Firm) ถูกกำหนดมาอยdางเหมาะสมซึ่งทำให^บริษัท (Firm) สามารถปฏิบัติตามมาตรฐาน GIPS 

ได ̂

3. คำจำกัดความของบริษัท: ผู^ตรวจสอบจะต^อง (Must) มีความเข^าใจเกี่ยวกับบริษัท (Firm) ซึ่งรวมถึงโครงสร^างองคuกรของบริษัท (Firm) 

และวธิีการประกอบกิจการของบริษัทด^วย โดยผู^ตรวจสอบจะต^อง (Must) ดำเนินกระบวนการอยdางเพียงพอเพื่อตัดสินวdาบริษัท (Firm) 

ได^กำหนดคำจำกัดความไว^อยdางเหมาะสม ทั้งในป�จจุบัน และในอดีตที่ผdานมา 

4. รายการกลุdมประเภทการลงทุน (Composites) และกองทุน (Pooled Funds): ผู^ตรวจสอบจะต^อง (Must) ได^รับรายการคำอธิบาย

กลุdมประเภทการลงทุน (Composite Description) รายการคำอธิบายกองทุน (Pooled Fund Descriptions) สำหรับกองทุนที่เสนอ

ขายในวงจำกัด (Limited Distribution  Pooled Funds) และรายการกองทุนที่เสนอขายในวงกว^าง (Broad Distribution Pooled 

Funds) แล^วดำเนินกระบวนการอยdางเพียงพอเพื่อตัดสินวdารายการดังกลdาวครบถ^วนสมบูรณu 

5. ทรัพยuสินรวมของบริษัท (Total Firm Assets): สำหรับทุกสิ้นรอบป�ที่อยูdภายในชdวงเวลาที่ทำการยืนยันความถูกต^อง ผู^ตรวจสอบ

จะต^อง (Must) ได^รับ  

• รายการพอรuตการลงทุน (Portfolios) ทุกพอรuต พร^อมทั้งมูลคdาของพอรuตการลงทุน (Portfolios) แตdละพอรuตที่รวมอยูdใน

ทรัพยuสินรวมของบริษัท (Total Firm Assets)  

• รายการพอรuตการลงทุน (Portfolios) ทุกพอรuตที่รวมอยูdในกลุdมประเภทการลงทุน (Composites) 

• รายการบัญชีแยก (Segregated Accounts) ทุกบัญชีที่ไมdได^รวมอยูdในกลุdมประเภทการลงทุน (Composite) ใด ๆ และ  

• รายการกองทุน (Pooled Funds) ทุกกองที่ไมdได^รวมอยูdในกลุdมประเภทการลงทุน (Composite) ใด ๆ 

ผู^ตรวจสอบจะต^อง (Must) เลือกพอรuตการลงทุน (Portfolios) จากรายการเหลdานี้  และดำเนินกระบวนการอยdางเพียงพอเพื่อตัดสินวdา 

a. รายการพอรuตการลงทุน (Portfolios) ทั้งหมดที่รวมอยูdในทรัพยuสินรวมของบริษัท (Total Firm Assets) พร^อมทั้งมูลคdาของ

พอรuตการลงทุน (Portfolios) แตdละพอรuต ครบถ^วนสมบูรณu 

b. ทั้งพอรuตการลงทุน (Portfolios) ที่รวมอยูdในกลุdมประเภทการลงทุน (Composites) และพอรuตการลงทุน (Portfolios) ที่ไมdได^

รวมอยูdในกลุdมประเภทการลงทุน (Composites) ถูกรวมอยูdในทรัพยuสินรวมของบริษัท (Total Firm Assets) และไมdมีการนับซ้ำ  
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c. พอรuตการลงทุน (Portfolios) ที่อยูdในทรัพยuสินรวมของบริษัท (Total Firm Assets) ถูกรวม หรือ แยกตdางหากจากกลุdมประเภท

การลงทุน (Composites) อยdางเหมาะสม  

d. ทรัพยuสินรวมของบริษัท (Total Firm Assets) สะท^อนถึงทรัพยuสินที่บริหารจัดการโดยบริษัท (Firm) ตามจริงเทdานั้น 

e. ทรัพยuสินรวมของบริษัท (Total Firm Assets) ถูกคำนวณอยdางถูกต^อง และสะท^อนถึงทรัพยuสินทั้งหมดที่บริษัท (Firm) มีหน^าที่

รับผิดชอบในการจัดการลงทุน  

6. พอรuตการลงทุน (Portfolios) ที่ไมdได^รวมอยูdในกลุdมประเภทการลงทุน (Composites): ผู^ตรวจสอบจะต^อง (Must) ได^รับรายการพอรuต

การลงทุน (Portfolios) ทุกพอรuตที่จัดอยูdในประเภทการลงทุนที่ไมdมอีำนาจในการตัดสินใจ (non-discretionary) และไมdได^รวมอยูdใน

กลุdมประเภทการลงทุน (Composite) ใด ๆ ในชdวงที่ทำการยืนยันความถูกต^อง (Verification) โดยผู^ตรวจสอบจะต^อง (Must) เลือก

พอรuตการลงทุน (Portfolio) จากรายการดังกลdาว และดำเนินกระบวนการที่เพียงพอเพื่อตัดสินวdาการที่บริษัท (Firm) จัดพอรuตการ

ลงทนุ (Portfolios) ดังกลdาวอยูdในประเภทการลงทุนที่ไมdมอีำนาจในการตัดสินใจ  (non-discretionary) เหมาะสมแล^ว โดยอ^างอิงจาก 

กรอบการลงทุน (investment mandate) วัตถุประสงคu หรือกลยุทธu ของพอรuตการลงทุน (Portfolio) ตามที่ระบุไว^ในข^อตกลงการ

จัดการลงทุน แนวทางการลงทุน และเอกสารอื่น ๆ ที่เหมาะสม 

7. การกำหนดพอรuตการลงทุน (Portfolios) ที่นำมารวมในกลุdมประเภทการลงทุน (Composites): ผู^ตรวจสอบจะต^อง (Must) ได^รับ

ทราบรายละเอียดสdวนประกอบของกลุdมประเภทการลงทุน (Composite) โดยต^องทราบวdามีพอรuตการลงทุน (Portfolios) ใดบ^าง 

รวมถงึผลตอบแทนและมูลคdาของพอรuตการลงทุนดังกลdาว สำหรับทุกรอบระยะเวลาที่ทำการยืนยันความถูกต^อง ทั้งนี้ ข^อมูลดังกลdาว

จะต^อง (Must) ครอบคลุมทั้งพอรuตการลงทุน (Portfolios) ใหมd พอรuตการลงทุน (Portfolios) ที่มีอยูdแล^ว และ พอรuตการลงทุน 

(Portfolios) ที่ยกเลิกไปแล^ว ผู^ตรวจสอบจะต^อง (Must) เลือกพอรuตการลงทุน (Portfolios) จากกลุdมประเภทการลงทุนตdาง ๆ และ

ดำเนินกระบวนการอยdางเพียงพอเพื่อตัดสินวdา  

a. บริษัท (Firm) ได^ให^คำจำกัดความ และดูแลกลุdมประเภทการลงทุน (Composites) ตามมาตรฐาน GIPS 

b. บริษัทใช^นโยบายและกระบวนการในการสร^างและดูและกลุdมประเภทการลงทุน (Composites) อยdางสม่ำเสมอ 

c. พอรuตการลงทุน (Portfolios) ที่รวมอยูdในกลุdมประเภทการลงทุน (Composites) ถูกจัดอยูdในประเภทการลงทุนที่มอีำนาจในการ

ตัดสินใจ (discretionary) อยdางเหมาะสม ตามที่ระบไุว^ในข^อตกลงการจัดการลงทุน แนวทางการลงทุน และ เอกสารอื่น ๆ ที่

เหมาะสม ของพอรuตการลงทุน (Portfolio)   

d. กรอบการลงทุน (investment mandate) วัตถุประสงคu หรือกลยุทธu ของพอรuตการลงทุน (Portfolio) ที่รวมอยูdในกลุdมประเภท

การลงทุน (Composites) ตามที่ระบุไว^ในข^อตกลงการจัดการลงทุน แนวทางการลงทุน การถือครองพอรuตการลงทุน และ 

เอกสารอื่น ๆ ที่เหมาะสม ของพอรuตการลงทุน (Portfolio) เปMนไปตามคำจำกัดความของกลุdมประเภทการลงทุน (Composite) 

e. พอรuตการลงทุน (Portfolios) ตdาง ๆ ที่รวมอยูdในกลุdมประเภทการลงทุน (Composite) เดียวกนัมีกรอบการลงทุน (investment 

mandate) วัตถุประสงคu หรือกลยุทธu เหมือนกัน 

f. จังหวะเวลาที่มีการนำพอรuตการลงทุน (Portfolios) ใหมdเข^ามารวมในกลุdมประเภทการลงทุน (Composites) เปMนไปตามนโยบาย

และกระบวนการสำหรับพอรuตการลงทุน (Portfolio) ใหมdของบริษัท (Firm)  

g. จงัหวะเวลาของการถอนพอรuตการลงทุน (Portfolios) ที่ถูกยกเลิกออกจากกลุdมประเภทการลงทุน (Composites) เปMนไปตาม

นโยบาย และกระบวนการยกเลิกพอรuตการลงทุน (Portfolio) ของบริษัท (Firm)  

h. การย^ายพอรuตการลงทุน (Portfolios) จากกลุdมประเภทการลงทุน (Composite) หนึ่ง ไปยังอีกกลุdมประเภทการลงทุน 

(Composite) หนึ่ง มีความเหมาะสม และสอดคล^องกับการเปลี่ยนแปลงของกรอบการลงทุน (investment mandate) 
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วัตถุประสงคu หรือกลยุทธu หรือ มีการปรับคำจำกัดความของกลุdมประเภทการลงทุน (Composite) ที่มีการบันทึกเปMนเอกสาร 

และเปMนไปตามนโยบาย และกระบวนการย^ายพอรuตการลงทุน (Portfolio) ของบริษัท (Firm)  

i. สำหรับกลุdมประเภทการลงทุน (Composites) ที่มีการกำหนดระดับทรัพยuสินขั้นต่ำของกลุdมประเภทการลงทุน (Composite) 

เอาไว^ การรวมพอรuตการลงทุน (Portfolios) เข^าไว^ในกลุdมประเภทการลงทุน (Composite) หรือแยกพอรuตการลงทุน 

(Portfolios) ออกจากกลุdมประเภทการลงทุน (Composite) เปMนไปตามนโยบายและกระบวนการเกี่ยวกับระดับทรัพยuสินขั้นต่ำ

ของบริษัท (Firm)  

j. สำหรับกลุdมประเภทการลงทุน (Composites) ที่มีการกำหนดนโยบายกระแสเงนิสดที่มีนัยสำคัญ (Significant Cash Flow) 

เอาไว^ การรวมพอรuตการลงทุน (Portfolios) เข^าไว^ในกลุdมประเภทการลงทุน (Composite) หรือแยกพอรuตการลงทุน 

(Portfolios) ออกจากกลุdมประเภทการลงทุน (Composite) เปMนไปตามนโยบายและกระบวนการเกี่ยวกับกระแสเงินสดที่มี

นัยสำคัญ (Significant Cash Flow) ของบริษัท (Firm) 

k. สำหรับกลุdมประเภทการลงทุน (Composites) ที่ไมdรวมพอรuตการลงทุนที่ไมdมีการจdายคdาธรรมเนียม (non-fee-paying 

Portfolios) การแยกพอรuตการลงทุนที่ไมdมีการจdายคdาธรรมเนียม (non-fee-paying Portfolios) ออกจากกลุdมประเภทการ

ลงทุน (Composite) เปMนไปตามนโยบายและกระบวนการเกี่ยวกับพอรuตการลงทุนที่ไมdมีการจdายคdาธรรมเนียม (non-fee-

paying Portfolios) ของบริษัท (Firm)  

8. ผลตอบแทนที่ผิดปกต:ิ ผู^ตรวจสอบต^องดำเนินกระบวนการที่เพียงพอเพื่อตัดสินวdาผลตอบแทนที่ผิดปกติของกลุdมประเภทการลงทนุ 

(Composites) ไมdได^เปMนการระบุผลตอบแทนพอรuตการลงทุน (Portfolio) ที่ผิดพลาด หรือ มีความผิดพลาดในการนำพอรuตการลงทุน 

(Portfolio) มารวมในกลุdมประเภทการลงทุน (Composite) ทั้งนี้ ผู^ตรวจสอบจะต^อง (Must) 

a. ทบทวนผลตอบแทนของพอรuตการลงทุน (Portfolio) ที่รวมอยูdในกลุdมประเภทการลงทุน (Composite) ที่ถูกเลือกเข^ามาอยูdในกลุdม

ตัวอยdาง เพื่อระบุวdาพอรuตการลงทุน (Portfolios) ใดที่มีผลตอบแทนแตกตdางอยdางมีนัยสำคัญจากพอรuตการลงทุน (Portfolios) อื่น 

ๆ ภายในกลุdมประเภทการลงทุน (Composite)  

b. เลือกตัวอยdางของพอรuตการลงทุน (Portfolios) ที่มีผลตอบแทนผิดปกติ และตัดสินวdาพอรuตการลงทุน (Portfolio) แตdละพอรuตที่

เลือกมานั้น 

i. ไมdได^มีข^อผิดพลาดในสdวนของข^อมูลนำเข^า และการคำนวณผลตอบแทนพอรuตการลงทุน (Portfolio) ที่มีสdวนเกี่ยวข^องกับ

ผลตอบแทนที่ผิดปกต ิ 

ii. ถูกนำเข^าไปรวมไว^ในกลุdมประเภทการลงทุน (Composite) อยdางเหมาะสมแล^ว 

9. ข^อมูลนำเข^า (input data): สำหรับพอรuตการลงทุน (Portfolios) บางพอรuตที่ถูกเลือก ผู^ตรวจสอบจะต^อง (Must) ดำเนินกระบวนการ

อยdางเพียงพอเพื่อตัดสินวdาการดำเนินการในเรื่องตdอไปนี้เปMนไปตามนโยบาย และกระบวนการของบริษัท (Firm)  

a. การจัดประเภทของรายการในพอรuตการลงทุน (Portfolio) (อยdางเชdน ใบเสร็จรับเงิน, การเบิกคdาใช^จdาย, เงินป�นผล, ดอกเบี้ย, 

คdาธรรมเนียม, คdาใช^จdาย และภาษ)ี 

b. การบันทึกบัญชีรายได^จากเงินป�นผลและรายได^จากดอกเบี้ย 

c. การบันทึกบัญชีคdาใช^จdายภาษี รายการขอคืนภาษี และภาษีคงค^าง 

d. การบันทึกบัญชีต^นทุนการทำธุรกรรม (Transaction Cost) 

e. การบันทึกบัญชีคdาธรรมเนียม และคdาใช^จdาย 

f. การบันทึกบัญชี และวิธีประเมินมูลคdาการลงทุน  
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10. ผลการดำเนินงานที่อิงจากทรัพยuสินตามจริง: สำหรับพอรuตการลงทุน (Portfolios) บางพอรuตที่ถูกเลือก ผู^ตรวจสอบจะต^อง (Must) 

ดำเนินกระบวนการอยdางเพียงพอเพื่อตัดสินวdาการถือครองทรัพยuสินในพอรuตการลงทุน (portfolio) รายได^ และกระแสเงินสด มี

เอกสารสนับสนุนตามความเหมาะสมจากบุคคลที่สามที่มีความเปMนอิสระ ซึ่งตัวอยdางของเอกสารที่เหมาะสมได^แกd รายงานจากผู^เก็บ

รักษาทรัพยuสิน (custodian) รายงานการบัญชีของกองทุน รายงานของบริษัทหลักทรัพยu (broker) และใบแจ^งการจองซื้อ และไถdถอน

ของลูกค^า  

11. การวัดผลการดำเนินงาน: ผู^ตรวจสอบจะต^อง (Must) ดำเนินกระบวนการอยdางเพียงพอเพื่อตัดสินวdาบริษัท (Firm) คำนวณผลการ

ดำเนินงานตามข^อกำหนด (Requirements) ของมาตรฐาน GIPS และเปMนไปตามนโยบาย และกระบวนการของบริษัท (Firm) ทั้งนี้ ผู^

ตรวจสอบจะต^อง (Must) คำนวณผลตอบแทนของพอรuตการลงทุน (Portfolio) และกลุdมประเภทการลงทุน (Composite) ที่ถูกเลือก

เข^ามาอยูdในกลุdมตัวอยdางซ้ำอีกครั้ง เพื่อตัดสินวdา 

a. มีการใช^สูตรคำนวณที่ยอมรับได^ตามที่กำหนด (Required) ไว^ในมาตรฐาน GIPS 

b. การคำนวณของบริษัท (Firm) รวมถึงการบันทกึบัญชีคdาธรรมเนียม และคdาใช^จdายตdาง ๆ เปMนไปตามนโยบาย และกระบวนการ

ของบริษัท (Firm) 

12. รายงานตามมาตรฐาน GIPS (GIPS Report): ผู^ตรวจสอบจะต^อง (Must) ดำเนินกระบวนการอยdางเพียงพอกับตัวอยdางของรายงานตาม

มาตรฐาน GIPS (GIPS Report) เพื่อตัดสินวdารายงานตามมาตรฐาน GIPS (GIPS Report) แตdละฉบับมีข^อมูลตัวเลข และมีการเป¡ดเผย

ข^อมูลทั้งหมดตามที่กำหนดไว^ในมาตรฐาน GIPS ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัท (Firm) รวมสถานะของการ overlay (Overlay Exposure) 

ทั้งหมดของบริษัท (Firm) เงินลงทุนที่ผูกพันตามข^อตกลง (Committed Capital) ทั้งหมดทีย่ังไมdได^ถูกเรียกให^ชำระเข^ามา ทรัพยuสินที่

ให^คำแนะนำเทdานั้น (Advisory-Only Assets) ทั้งหมดของบริษัท (Firm) ข^อมูลเสริม (Supplemental Information) ผลการ

ดำเนินงานของบริษัท (Firm) หรือบริษัทในเครือในอดีต หรือตัวชี้วัด (Benchmark) ที่สร^างขึ้นเปMนพิเศษ เข^ามาไว^ในรายงานตาม

มาตรฐาน GIPS (GIPS Report) ผู^ตรวจสอบควร (Should) นำรายงานตามตามมาตรฐาน GIPS (GIPS Report) ฉบับที่มีข^อมูลดังกลdาว

เข^ามาอยูdในกลุdมตัวอยdางด^วย 

สำหรับรายงานตามตามมาตรฐาน GIPS (GIPS Report) แตdละฉบับที่ถูกเลือกมาทำการทดสอบ ผู^ตรวจสอบจะต^อง (Must) ดำเนิน

กระบวนการดังตdอไปนี้  

a. ทดสอบการคำนวณกลุdมประเภทการลงทุน (Composite) กองทุน (Pooled Fund) และตัวชี้วัด (Benchmark) เพื่อตัดสินวdา

ข^อมูลตัวเลขทั้งหมดที่ถูกนำเสนอ (ยกเว^นข^อมูลเสริม) 

i. เปMนไปตามข^อกำหนด (Requirements) ของมาตรฐาน GIPS  

ii. เปMนข^อมูลที่ถูกต^อง 

iii. เปMนไปตามข^อมูลที่ถูกบันทึกไว^ และนโยบาย และกระบวนการของบริษัท  (Firm) 

b. ในกรณีที่มีการใช^คdาธรรมเนียมจัดการลงทุน (Investment Management Fees) ตามแบบจำลองในการคำนวณผลตอบแทน

หลังหักคdาธรรมเนียม (Net-of-Fees) หรือมีการใช^คdาธรรมเนียมรวมของกองทุน (Total Pooled Fund Fees) ตามแบบจำลอง

ในการคำนวณผลตอบแทนสุทธิของกองทุน (Pooled Fund Net Returns) ให^ทำการทดสอบเพื่อตัดสินวdาผลตอบแทนที่คำนวณ

โดยใช^คdาธรรมเนียมตามแบบจำลองเทdากับ หรือต่ำกวdาผลตอบแทนที่จะคำนวณได^เมื่อใช^คdาธรรมเนียมตามจริง 

c. ตัดสนิวdาตัวชี้วัด (Benchmark) ของกลุdมประเภทการลงทุน (Composite) หรือกองทุน (Pooled Fund) สะท^อนถึงกรอบการ

ลงทุน (investment mandate) วัตถุประสงคu หรือกลยุทธu ของกลุdมประเภทการลงทุน (Composite) หรือกองทุน (Pooled 

Fund) สdวนในกรณีที่กลุdมประเภทการลงทุน (Composite) หรือกองทุน (Pooled Fund) ไมdมีตัวชี้วัด (Benchmark) ให^ตัดสิน

วdาการไมdมีตัวชี้วัดเหมาะสมแล^วหรือไมd 
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d. ในกรณีที่มีการใช^ตัวชี้วัด (Benchmark) ที่สร^างขึ้นเปMนพิเศษ หรือมีการใช^ตัวชี้วัด (Benchmark) หลายตัวผสมกัน ให^ทำการ

ทดสอบข^อมูลตัวชี้วัด (Benchmark) ที่บริษัท (Firm) ใช^ เพื่อตัดสินวdาได^ใช^วิธีการคำนวณที่ถูกต^อง และข^อมูลที่ใช^เปMนไปตาม

ตัวชี้วัด (Benchmark) ที่เป¡ดเผยอยูdในรายงานตามมาตฐาน GIPS (GIPS Report)  

e. ทดสอบผลตอบแทนของตัวชี้วัด (Benchmark) เพื่อตัดสินวdา  

i. ผลตอบแทนของตัวชี้วัด (Benchmark) เปMนไปตามผลตอบแทนที่เผยแพรdโดยผู^จัดทำดัชน ี

ii. ใช^แตdตัวชี้วัดของผลตอบแทนรวม (Total Return Benchmarks) เทdานั้น  

f. ตัดสินวdาทรัพยuสินรวมของบริษัท (Total Firm Assets) ที่นำเสนอในรายงานตามมาตรฐาน GIPS (GIPS Report) (หรือที่ใช^ใน

การคำนวณทรัพยuสินของกลุdมประเภทการลงทุน (Composite) หรือทรัพยuสินของกองทุน (Pooled Fund) เปMนร^อยละของ

ทรัพยuสินรวมของบริษัท (Total Firm Assets) สำหรับรอบระยะเวลาที่สิ้นสุดกdอนวันที่ 1 มกราคม 2020) เปMนไปตามทรัพยuสิน

รวมของบรษิัท (Total Firm Assets) ที่ได^ทำการทดสอบในขั้นตอนที่ 5 

g. ทบทวนการเป¡ดเผยข^อมูลเพื่อตัดสินวdาการเป¡ดเผยข^อมูลครอบคลุมข^อมูลทั้งหมดที่ถูกกำหนด (Required) ให^ต^องเป¡ดเผย และ

การเป¡ดเผยข^อมูลทั้งหมดเปMนไปตามข^อมูลที่ถูกบันทึกไว^ และนโยบาย และกระบวนการของบริษทั  (Firm) 

h. ในกรณีที่รายงานตามมาตรฐาน GIPS (GIPS Report) ระบุถึงสถานะของการ overlay (Overlay Exposure) ทั้งหมดของบริษัท 

(Firm) ทรัพยuสินที่ให^คำแนะนำเทdานั้น (Advisory-Only Assets) ทั้งหมดของบริษัท (Firm) หรือ เงินลงทุนที่ผูกพันตามข^อตกลง 

(Committed Capital) ทั้งหมดที่ยังไมdได^ถูกเรียกให^ชำระเข^ามา ให^ตัดสินวdาจำนวนที่เป¡ดเผยออกมาถูกต^อง และเปMนไปตาม

ข^อมูลสนับสนุนที่มีการบันทึกไว ̂

i. ในกรณีที่รายงานตามมาตรฐาน GIPS (GIPS Report) ระบุถึงข^อมูลเสริม (Supplemental Information) ให^ตัดสินวdาข^อมูล

เสริม (Supplemental Information) ดังกลdาว  

i. เกี่ยวข^องโดยตรงกับกับกลุdมประเภทการลงทุน (Composite) หรือกองทุน (Pooled Fund)  

ii. ไมdได^ทำให^เข^าใจผิด ไมdได^เปMนข^อมูลเท็จอยdางชัดเจน และไมdได^ถูกห^ามนำเสนอ 

iii. ถูกระบุไว^อยdางชัดเจนวdาเปMนข^อมูลเสริม (Supplemental Information) 

iv. ไมdตรงข^าม หรือขัดแย^งกับข^อมูลที่ถูกกำหนด (Required) หรือแนะนำ (Recommended) ในรายงานตามมาตรฐาน GIPS 

(GIPS Report) 

v. ไมdได^ถูกแสดงอยdางเดdนชัดยิ่งกวdาข^อมูลที่ถูกกำหนด (Required) ไว^ของกลุdมประเภทการลงทุน (Composite) หรือกองทุน 

(Pooled Fund)  

j. ในกรณีที่รายงานตามมาตรฐาน GIPS (GIPS Report) ครอบคลุมถึงผลการดำเนินงานที่โอนมาจากบริษัท (Firm) หรือบริษัทใน

เครือในอดีต และชdวงเวลาที่ทำการยืนยันความถูกต^องครอบคลุมผลการดำเนินงานของบริษัท (Firm) หรือบริษัทในเครือในอดีต 

ให^ตัดสินวdา 

i. มีการปฏิบัติตามข^อกำหนด (Requirements) ที่เกี่ยวข^องกับผู^ที่ตัดสินใจลงทุน กระบวนการตัดสินใจ และข^อมูลสนับสนุนที่

มีการบันทึกไว ̂

ii. ในกรณีที่มีการเชื่อมตdอ (linked) ผลการดำเนินงาน ไมdมีชdวงเวลาที่ผลการดำเนินงานของบริษัท (Firm) กับผลการ

ดำเนินงานของบริษัท (Firm) หรือบริษัทในเครือในอดีตแยกขาดจากกัน 

iii. ในกรณีที่มีชdวงเวลาที่ผลการดำเนินงานแยกขาดออกจากกัน ได^มีการแสดงชdวงเวลาที่แยกขาดจากกันเอาไว^อยdาชัดเจน 

iv. ผลการดำเนินงานของกลุdมประเภทการลงทุน (Composite) ของบริษัท (Firm) หรือบริษัทในเครือในอดีตครอบคลุมทุก

พอรuตการลงทุน (Portfolios) ที่เข^ากับคำจำกัดความของกลุdมประเภทการลงทุน (Composite Definition) ของบริษัท 

(Firm) หรือบริษัทในเครือในอดีต 
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v. ผลการดำเนินงานของกองทุน (Pooled Fund) ของบริษัท (Firm) หรือบริษัทในเครือในอดีต แสดงให^เห็นผลการ

ดำเนินงานของกองทุน (Pooled Fund) ของบริษัท (Firm) ในอดีต หรือบริษัทในเครือในอดีต 

vi. รายงานตามมาตรฐาน GIPS (GIPS Report) มีการเป¡ดเผยข^อมูลตามที่กำหนด (Required) เกี่ยวกับผลการดำเนินงานที่ถูก

โอนมา 

13. การสdงรายงานตามมาตรฐาน GIPS (GIPS Report): ผู^ตรวจสอบจะต^อง (Must) ดำเนินกระบวนการอยdางเพียงพอเพื่อตัดสินวdาบริษัท 

(Firm) ได^ใช^ความพยายามสุดความสามารถอยdางสมเหตุสมผลในการสdงรายงานตามมาตรฐาน GIPS (GIPS Report) ให^กับลูกค^า

เป�าหมาย (Prospective Clients) และนักลงทุนเป�าหมาย (Prospective Investors) ของกองทุนที่เสนอขายในวงจำกดั (Limited 

Distribution Pooled Fund)  

14. เนื้อหาที่ใช^ในการทำการตลาด: ผู^ตรวจสอบจะต^อง (Must) เข^าใจปฏิบัติการด^านการตลาดของบริษัท (Firm) โดยต^องทราบด^วยวdา

บริษัท (Firm) เตรียมการใช^ GIPS เพื่อการโฆษณา (GIPS Advertisements) หรือไมd ผู^ตรวจสอบจะต^อง (Must) คัดเลือกกลุdมตัวอยdาง

ของเนื้อหาที่ใช^ในการทำการตลาด ซึ่งครอบคลุมถึงการใช^ GIPS เพื่อการโฆษณา (GIPS Advertisements)  ด^วย (ถ^ามี) และจะต^อง 

(Must) ดำเนินกระบวนการดังตdอไปนี้  

a. ในการคัดเลือกเนื้อหาที่ใช^ในการทำการตลาดซึ่งมีการใช^รายงานตามมาตรฐาน GIPS (GIPS Report) ด^วยแตdละครั้ง ผู^ตรวจสอบ

จะต^อง (Must) ดำเนินกระบวนการอยdางเพียงพอเพื่อตัดสินวdา 

i. รายงานตามมาตรฐาน GIPS (GIPS Report) ครอบคลุมข^อมูลทั้งหมดตามที่กำหนด (Required) ไว^ในมาตรฐาน GIPS  

ii. ข^อมูลตัวเลขที่อยูdในรายงานตามมาตรฐาน GIPS (GIPS Report) เปMนข^อมูลที่ถูกต^อง ซึ่งเปMนไปตามข^อมูลที่ถูกบันทึกไว^ 

และนโยบาย และกระบวนการของบริษัท  (Firm) 

iii. การเป¡ดเผยข^อมูลในรายงานตามมาตรฐาน GIPS (GIPS Report) เปMนไปตามข^อมูลที่ถูกบันทกึไว^ และนโยบาย และ

กระบวนการของบริษัท  (Firm)  

b. ในการใช^ GIPS เพื่อการโฆษณา (GIPS Advertisement) แตdละครั้ง ผู^ตรวจสอบจะต^อง (Must) ดำเนินกระบวนการอยdาง

เพียงพอเพื่อตัดสินวdา 

i. การใช^ GIPS เพื่อการโฆษณา (GIPS Advertisement) ครอบคลุมข^อมูลทั้งหมดตามที่กำหนด (Required) ไว^ในแนวปฏิบัติ

ในการใช^ GIPS เพื่อการโฆษณา (GIPS Advertising Guidelines) 

ii. ข^อมูลตัวเลขที่กำหนด (Required) หรือ แนะนำ (Recommended) ให^ใช^ เปMนข^อมูลที่ถูกต^อง ซึ่งเปMนไปตามข^อมูลที่ถูก

บันทึกไว^ และนโยบาย และกระบวนการของบริษัท  (Firm) 

iii. การเป¡ดเผยข^อมูลเปMนไปตามข^อมูลที่ถูกบันทึกไว^ และนโยบาย และกระบวนการของบริษัท  (Firm) 

c. ในการคัดเลือกเนื้อหาที่ใช^ในการทำการตลาดซึ่งไมdใชdการใช^ GIPS เพื่อการโฆษณา (GIPS Advertisement)  และไมdมีการใช^

รายงานตามมาตรฐาน GIPS (GIPS Report) ด^วยแตdละครั้ง ผู^ตรวจสอบจะต^อง (Must) ดำเนินกระบวนการอยdางเพียงพอเพื่อ

ตัดสินวdาไมdได^มีการอ^างถึงมาตรฐาน GIPS อยdางไมdเหมาะสม  

15. การแก^ไขข^อผิดพลาด: ผู^ตรวจสอบจะต^อง (Must) เข^าใจข^อผิดพลาดที่ปรากฎอยูdในรายงานตามมาตรฐาน GIPS (GIPS Report) ซึ่ง

เกิดขึ้นใน หรือเคยถูกระบุไว^ใน หรือ สdงผลกระทบในรอบระยะเวลาที่กำลังทำการยืนยันความถูกต^อง ทั้งนี้ หากมีข^อผิดพลาดเกิดขึ้น ผู^

ตรวจสอบจะต^อง (Must) คัดเลือกข^อผิดพลาดเพื่อนำมาทดสอบ และดำเนินกระบวนการอยdางเพียงพอเพื่อตัดสินวdา  

a. มีการดำเนินการกับข^อผดิพลาดของบริษัท (Firm) ตามนโยบาย และกระบวนการแก^ไขข^อผิดพลาดของบริษัท (Firm)  

b. สำหรับข^อผิดพลาดที่มีนัยสำคัญ (Material Errors) บริษัท (Firm) ได^ดำเนินการดังนี้ 1) สdงรายงานตามมาตรฐาน GIPS (GIPS 

Report) ฉบับแก^ไขให^กับลูกค^าในป�จจุบัน นักลงทุนในป�จจุบัน ผูต̂รวจสอบรายป�จจุบัน และผู^ตรวจสอบในอดีตที่ได^รับรายงาน

ตามมาตรฐาน GIPS (GIPS Report) ฉบับที่มีข^อผิดพลาดที่มีนัยสำคัญ (Material Error) และ 2) ได^ใช^ความพยายามสุด
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ความสามารถอยdางสมเหตุสมผลในการสdงรายงานตามมาตรฐาน GIPS (GIPS Report) ฉบับแก^ไขให^กับลูกค^าเป�าหมาย 

(Prospective Clients) ในป�จจุบัน และนักลงทุนเป�าหมาย (Prospective Investors) ในป�จจุบันที่ได^รับรายงานตามมาตรฐาน 

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

16. การแจ^ง CFA Institute: ผู^ตรวจสอบจะต^อง(Must) ดำเนินกระบวนการอยdางเพียงพอเพื่อตัดสินวdาบริษัท (Firm) ได^กระทำตาม

ข^อกำหนด  (Requirement) ในการแจ^ง CFA Institute วdาได^ปฏิบัติตามมาตรฐาน GIPS โดยการยื่นแบบฟอรuมแจ^งการปฏิบัติตาม

มาตรฐาน GIPS (GIPS Compliance Notification Form)  

 

การเก็บรักษาเอกสารของผู3ตรวจสอบ  
ผู^ตรวจสอบจะต^อง (Must) เก็บรักษาเอกสารดังตdอไปนี้สำหรับทุกกระบวนการของการยืนยันความถูกต^อง (Verification) ซึ่งจำเปMนต^องใช^

เพื่อสนับสนุนรายงานการยืนยันความถูกต^อง (Verification Report) 

a. ลักษณะ จังหวะเวลา และของเขตของกระบวนการทั้งหมดที่ดำเนินการ  ซึง่ครอบคลุมถึงการวางแผนกระบวนการ เหตุผลในการ

กำหนดขนาดกลุdมตัวอยdาง การคัดเลือกกลุdมตัวอยdาง และกระบวนการทดสอบที่ใช ̂

b. ผลของการดำเนินกระบวนการทั้งหมด และหลักฐานที่ได^รับ 

c. สิ่งที่ตรวจพบที่มีนัยสำคัญ หรือประเด็นที่เกิดขึ้นในชdวงที่ทำการยืนยันความถูกต^อง (Verification) ข^อสรุปที่ได^ และการพิจารณาตาม

หลักวิชาชีพที่ทำให^ได^ข^อสรุปดังกลdาว และ 

d. หลักฐานสนับสนุนวdาผู^ตรวจสอบได^ดำเนินกระบวนการยืนยันความถูกต^อง (Verification) ตามที่กำหนด (Required) ไว^อยdางครบถ^วน 

 

หนังสือรับรองของผู3บริหาร (Representation Letter)1 
ในขั้นตอนของการสรุปผลการปฏิบัติงานยืนยันความถูกต^อง (Verification) และกdอนที่จะออกรายงานการยืนยันความถูกต^อง (Verification 

Report) ผู^ตรวจสอบจะต^อง (Must)  ได^รับเอกสารรับรองที่เปMนลายลักษณuอักษรซึ่งลงนามโดยผู^บริหารของบริษัท (Firm) ซึ่งผู^ตรวจสอบเชื่อ

วdาเปMนผู^รับผิดชอบ และทราบถึงเนื้อหาที่เกี่ยวข^องกับการทำหน^าที่ของผู^ตรวจสอบ โดยหนังสือรับรองของผู^บริหาร (representation 

letter) จะต^อง (Must) ครอบคลุมเนื้อหาดังตdอไปนี ้

• บริษัท (Firm) ได^ปฏิบัติตามมาตรฐาน GIPS ในทุกชdวงเวลาที่ทำการยืนยันความถูกต^อง 

• มีการอธิบายถึงนโยบายและกระบวนการของบริษัท (Firm) ในการดูแลให^มีการปฏิบัติตามมาตรฐาน GIPS เอาไว^อยdางเหมาะสมใน

นโยบาย และกระบวนการที่เกี่ยวกับมาตรฐาน GIPS ของบริษัท (Firm)  

• นโยบาย และกระบวนการของบริษัท (Firm) ในการปฏิบัติตามมาตรฐาน GIPS ถูกออกแบบมาให^เปMนไปตามมาตรฐาน GIPS และมีการ

ดำเนินการแบบครอบคลุมทั้งบริษัท (Firm) สำหรับทุกรอบระยะเวลาที่ทำการยืนยันความถูกต^อง (Verification) 

• บริษัทปฏิบัติตามมาตรฐาน GIPS แบบครอบคลุมทั้งบริษัท (Firm)  

• ผู^บริหารของบริษัท (Firm) เปMนผู^รับผิดชอบทั้งหมดในสdวนของการปฏิบัติตามมาตรฐาน GIPS รวมถึงการผลิต และแจกจdายรายงาน

ตามมาตรฐาน GIPS (GIPS Report) ทั้งหมดด^วย  

 
1 คำศัพทuภาษาอังกฤษที่ใช^ตัวพิมพuใหญdขนาดเล็ก คือ คำที่มีการกำหนดคำจำกัดความไว^เปMนการเฉพาะ ซึ่งได^มีการอธิบายไว^ในอภิธานศัพทu 

แตdคำศัพทuเหลdานี้ไมdได^ใช^ตัวพิมพuใหญdขนาดเล็กเมื่ออยูdในหนังสือรับรองของผู^บริหาร (representation letter), รายงานการยืนยันความ

ถูกต^อง (Verification Report) หรือ รายงานการตรวจสอบผลการดำเนินงาน (Performance Examination Report) 
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• รายงานตามมาตรฐาน GIPS (GIPS Report) เปMนการแสดงผลการดำเนินงานของการลงทุนของบริษัท (Firm) อยdางเปMนธรรม และ

เที่ยงตรง 

• บริษทั (Firm) ไมdได^นำเสนอผลการดำเนินงาน หรือ ข^อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงาน (Performance-Related Information) ที่เปMน

เท็จ หรือทำให^เข^าใจผิด ทั้งที่ทราบอยูdกdอนแล^ว  

• เทdาที่บริษัท (Firm) ทราบ  และเชื่อ ไมdได^มีการ 

- ทุจริต หรือ มีข^อกลdาวหาวdามีกรณีทุจริตที่เกี่ยวข^องกับผู^บริหาร หรือ พนักงานที่มีบทบาทอยdางมีนัยสำคัญตdอนโยบาย และ

กระบวนการของบริษัท (Firm) ในสdวนที่เกี่ยวข^องกับการปฏิบัติตามมาตรฐาน GIPS หรือ 

- ทุจริต หรือ มีข^อกลdาวหาวdามีกรณีทุจริตที่เกี่ยวข^องกับบุคคลอื่น ซึ่งอาจสdงผลกระทบอยdางมีนัยสำคัญตdอการปฏิบัติตามมาตรฐาน 

GIPS ของบริษัท (Firm)  

• บริษัท (Firm) ได^จัดเตรียมเอกสารที่จำเปMนให^กับผู^ตรวจสอบเพื่อทำการยืนยันความถูกต^อง (Verification) โดยไมdมีการป¡ดบังเอกสารที่

เกี่ยวข^องเอาไว ̂

• รอบระยะเวลาที่ผู^ตรวจสอบกำลังรายงาน 

• บริษัท (Firm) ได^ปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎระเบียบทุกข^อที่เกี่ยวข^องกับการคำนวณ และนำเสนอผลการดำเนินงาน และ  

• จนถึงวันที่ระบุในหนังสือรับรองของผู^บริหาร (representation letter) ไมdได^เกิดเหตุการณuที่มีอิทธิพลอยdางมีนัยสำคัญตdอผลการ

ดำเนินงาน หรือผลของการยืนยันความถูกต^อง   

หนังสือรับรองของผู^บริหาร (representation letter) ควรจะให^การรับรองแกdผู^ตรวจสอบในประเด็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข^องในชdวงที่ทำการยืนยัน

ความถูกต^อง (Verification) ด^วย  

 

รายงานการยืนยันความถูกต3อง (Verification Report)2 
รายงานการยืนยันความถูกต^อง (Verification Report) จะต^อง (Must) ลงความเห็นวdาในรอบระยะเวลาที่ทำการยืนยันความถูกต^อง 

(Verification) นั้น ทั้งนโยบาย และกระบวนการของบริษัท (Firm) ในการที่จะปฏิบัติตามมาตรฐาน GIPS สdวนที่เกี่ยวข^องกับการดูแลกลุdม

ประเภทการลงทุน (Composite) และกองทุน (Pooled Fund) รวมถึงการคำนวณ การนำเสนอ และการเผยแพรdผลการดำเนินงาน ในทุก

ด^านที่สำคัญเปMนดังนี ้

• ถูกออกแบบมาให^เปMนไปตามมาตรฐาน GIPS และ 

• ถูกนำไปปฏิบัติแบบครอบคลุมทั้งบริษัท (Firm)  

นอกจากนี้ ยังมีข^อกำหนด (Required) ให^รายงานการยืนยันความถูกต^อง (Verification Report) ระบุข^อมูลตdอไปนี้เอาไว^ด^วย 

• ชื่อรายงาน ซึ่งจะต^อง (Must) มีคำวdา “การยืนยันความถูกต^อง” อยูdด^วย 

• วันที่ของรายงาน 

• ผู^รับรายงาน 

• บริษัท (Firm) ที่ถูกตรวจสอบเพื่อยืนยันความถูกต^อง (Verification) 

• รอบระยะเวลาที่ทำการยืนยันความถูกต^อง (Verification)  

 
2 คำศัพทuภาษาอังกฤษที่ใช^ตัวพิมพuใหญdขนาดเล็ก คือ คำที่มีการกำหนดคำจำกัดความไว^เปMนการเฉพาะ ซึ่งได^มีการอธิบายไว^ในอภิธานศัพทu 

แตdคำศัพทuเหลdานี้จะไมdได^ใช^ตัวพิมพuใหญdขนาดเล็กเมื่ออยูdในหนังสือรับรองของผู^บรหิาร (representation letter), รายงานการยืนยันความ

ถูกต^อง (Verification Report) หรือ รายงานการตรวจสอบผลการดำเนินงาน (Performance Examination Report) 
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• ความรับผิดชอบของผู^บริหารของบริษัท (Firm) และของผู^ตรวจสอบ รวมถึงข^อความรับทราบความรับผิดชอบของบริษัท (Firm) ตdอ

การอ^างถึงการปฏิบัติตามมาตรฐาน GIPS 

• ข^อความที่บdงบอกวdาการยืนยันความถูกต^อง (Verification) เปMนไปตามกระบวนการยืนยันความถูกต^อง (Verification) ที่กำหนด 

(Required) ไว^ของมาตรฐาน GIPS 

• ข^อความที่บdงบอกวdาการยืนยันความถูกต^อง (Verification) ครอบคลุมการทดสอบที่ดำเนินการโดยใช^วิธีสุdมตัวอยdาง 

• ถ^อยคำที่บdงบอกวdาผู^ตรวจสอบเปMนอิสระจากบริษัท (Firm) 

• ข^อความที่บdงบอกวdาการยืนยันความถูกต^อง (Verification) ไมdได^เปMนการรับประกันรายงานผลการดำเนินงานฉบับใดเปMนการเฉพาะ 

• ข^อความที่บdงบอกวdาการยืนยันความถูกต^อง (Verification) ไมdได^เปMนการรับประกันประสิทธิภาพของมาตรการควบคุม หรือ นโยบาย 

และกระบวนการของบริษัท (Firm) วdาเปMนไปตามมาตรฐาน GIPS 

• ข^อความที่อธิบายถึงแนวปฏิบัติทางวิชาชีพอื่น ๆ ที่ถูกนำมาใช^ (อยdางเชdน แนวปฏิบัติของ AICPA, IAASB, ICAEW หรือ JICPA) 

• ข^อความตdอไปนี้ “GIPS® เปMนเครื่องหมายการค^าจดทะเบียนของ CFA Institute โดย CFA Institute ไมdได^รับรอง (endorse) หรือ

สนับสนุน (promote) องคuกรแหdงนี้ และไมdได^รับประกันความถูกต^อง หรือคุณภาพของเนื้อหาที่ระบุอยูdในเอกสารนี”้ และ 

• ลายเซ็น หรือ ตราประทับอยdางเปMนทางการของผู^ตรวจสอบ 

นอกเหนือจากเนื้อหาตามที่กำหนด (Required) ไว^ การยืนยันความถูกต^อง (Verification Report) อาจจะกลdาวถึงข^อมูลอื่น ๆ ด^วยก็ได^ตาม

ความเหมาะสม  

หลังจากที่ดำเนินกระบวนการยืนยันความถูกต^อง (Verification) เสร็จเรียบร^อยแล^ว ผู^ตรวจสอบอาจจะได^ข^อสรุปวdาบริษัท (Firm) ไมdได^

ปฏิบัติตามมาตรฐาน GIPS หรือ ข^อมูลที่บริษัท (Firm) บันทึกไว^ไมdสามารถสนับสนุนการยืนยันความถูกต^อง (Verification) ได ̂

ในสถานการณuเชdนนี้ ผู^ตรวจสอบจะต^อง (Must) แจ^งทางบริษัท (Firm) วdาทำไมถึงไมdสามารถออกรายงานการยืนยันความถูกต^อง 

(Verification Report) ได ̂ทั้งนี้ ผู^ตรวจสอบจะต^องไมd (Must Not) ออกรายงานการยืนยันความถูกต^อง (Verification Report) เมื่อทราบวdา

บริษัท (Firm) ไมdได^ปฏิบัติตามมาตรฐาน GIPS หรือ ข^อมูลที่บริษัท (Firm) บันทึกไว^ไมdสามารถสนับสนุนการยืนยันความถูกต^อง 

(Verification) ได ̂

ทัง้นี้ บริษัท (Firm) จะต^องไมd (Must Not) กลdาววdาได^ผdานการยืนยันความถูกต^องแล^ว เว^นแตdวdามีการออกรายงานการยืนยันความถูกต^อง 

(Verification Report) แล^ว  

 

หนังสือแจ3งข3อแนะนำ (Recommendation Letter)  
หลังจากที่ยืนยันความถูกต^อง (Verification) เรียบร^อยแล^ว ผู^ตรวจสอบควร (Should) ออกหนังสือแจ^งข^อแนะนำ (Recommendation 

Letter) ให^กับบริษัท (Firm) โดยอธิบายถึงสิ่งที่ตรวจพบอยdางเฉพาะเจาะจง ข^อแนะนำ  และสdวนอื่น ๆ ที่สามารถปรับปรุงได^ ซึ่งพบจากการ

ยืนยันความถูกต^อง (Verification) 
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การตรวจสอบผลการดำเนินงาน (Performance 

Examination) 
 

วัตถุประสงคF และขอบเขตของการตรวจสอบผลการดำเนินงาน 
นอกเหนือจากการยืนยันความถูกต^อง (Verification)  บริษัท (Firm) ยังอาจเลือกตรวจสอบผลการดำเนินงาน (Performance 

Examination) ของกลุdมประเภทการลงทุน (Composite) หรือ กองทุน (Pooled Fund) ใดเปMนการเฉพาะก็ได^ ซึ่งการทดสอบกลุdมประเภท

การลงทุน (Composite) หรือ กองทุน (Pooled Fund) ใด ๆ ของบริษัท (Firm) อยdางละเอียด และรายงานตามมาตรฐาน GIPS ที่เกี่ยวข^อง

โดยผู^ตรวจสอบอิสระเรียกวdาการตรวจสอบผลการดำเนินงาน (Performance Examination) 

การตรวจสอบผลการดำเนินงาน (Performance Examination) อาจจะทำไปควบคูdกับการยืนยันความถูกต^อง (Verification) หรือ หลังจาก

ที่ยืนยันความถูกต^อง (Verification) แล^วก็ได^ โดยบริษัท (Firm) จะต^อง (Must) ได^รับการยืนยันความถูกต^องสำหรับรอบระยะเวลาที่

ครอบคลุมอยูdในรายงานการตรวจสอบผลการดำเนินงาน (Performance Examination Report) ทั้งนี้ การยืนยันความถูกต^อง 

(Verification) และ การตรวจสอบผลการดำเนินงาน (Performance Examination) ไมdจำเปMนต^องดำเนินการโดยผู^ตรวจสอบรายเดียวกันก็

ได^ การตรวจสอบผลการดำเนินงาน (Performance Examination) จะต^อง (Must) ดำเนินการโดยบุคคลที่สามที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และ

มีความเปMนอิสระ โปรดดูคำแนะนำเพิ่มเติมจากแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับความเปMนอิสระของผู^ตรวจสอบ (Guidance Statement on Verifier 

Independence)  

บริษัท (Firm) ไมdได^ถูกกำหนด (Required) ให^ต^องตรวจสอบผลการดำเนินงาน (Performance Examination) กdอนที่จะยืนยันความถูกต^อง 

และมาตรฐาน GIPS ก็ไมdได^แนะนำ (Recommended) หรือ กำหนด (Required) วdาต^องดำเนินการตรวจสอบผลการดำเนินงาน 

(Performance Examination) อยdางไรก็ตาม บริษัท (Firm) อาจจะถูกขอ หรือ เลือกที่จะตรวจสอบผลการดำเนินงาน (Performance 

Examination) ของกลุdมประเภทการลงทุน (Composite) หรือ กองทุน (Pooled Fund) หนึ่งหรือหลายกลุdม/กองของบริษัท (Firm) ก็ได ̂

การตรวจสอบผลการดำเนินงาน (Performance Examination) ของกลุdมประเภทการลงทุน (Composite) กลุdมใดกลุdมหนึ่ง เปMนการ

ทดสอบ 

a. วdาบริษัท (Firm) สร^างกลุdมประเภทการลงทุน (Composite) และคำนวณผลการดำเนินงานของกลุdมประเภทการลงทุน (Composite) 

โดยปฏิบัติตามมาตรฐาน GIPS หรือไมd และ 

b. วdาบริษัท (Firm) ได^จัดทำและนำเสนอรายงานตามมาตรฐาน GIPS เกี่ยวกับกลุdมประเภทการลงทุน (GIPS Composite Report) โดย

ปฏิบัติตามมาตรฐาน GIPS หรือไมd 

การตรวจสอบผลการดำเนินงาน (Performance Examination) ของกองทุน (Pooled Fund) กองใดกองหนึ่ง เปMนการทดสอบ 

a. วdาบริษัท (Firm) คำนวณผลการดำเนินงานของกองทุน (Pooled Fund) โดยปฏิบัติตามมาตรฐาน GIPS หรือไมd และ 

b. วdาบริษัท (Firm) ได^จัดทำและนำเสนอรายงานตามมาตรฐาน GIPS เกี่ยวกับกองทุน (GIPS Pooled Fund Report) โดยปฏิบัติตาม

มาตรฐาน GIPS หรือไมd 

ในทำนองเดียวกัน เจ^าของทรัพยuสิน (Asset owners) ก็อาจจะเลือกทำการตรวจสอบผลการดำเนินงาน (Performance Examination) ของ

กองทุนโดยรวม (Total Fund) กองใด หรือกลุdมประเภทการลงทุน (Composite) กลุdมใดก็ได^ ทั้งนี้ มาตรฐาน GIPS สำหรับผู^ตรวจสอบ 

(GIPS Standards for Verifiers) ฉบับป� 2020 ไมdได^กำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจสอบผลการดำเนินงาน (Performance 

Examination) สำหรับเจ^าของทรัพยuสินไว^เปMนการเฉพาะ ดังนั้น ในการพิจารณาแนวทางการตรวจสอบผลการดำเนินงาน (Performance 
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Examination) สำหรับเจ^าของทรัพยuสิน (Asset Owner) ผู^ตรวจสอบจะต^อง (Must) ตีความสdวนที่กลdาวถึงบริษัท (Firms) วdาหมายถึง

เจ^าของทรัพยuสิน (Asset Owners)  และต^องตีความสdวนที่กลdาวถึงกลุdมประเภทการลงทุน (Composites) วdาหมายถึงกองทุนโดยรวม 

(Total Funds) และกลุdมประเภทการลงทุน (Composites) เพิ่มเติม ทัง้นี้ ผู^ตรวจสอบที่ทำการตรวจสอบผลการดำเนินงาน (Performance 

Examination) ให^กับเจ^าของทรัพยuสิน (Asset Owners) จะต^อง (Must) ดำเนินการตามกระบวนการตรวจสอบผลการดำเนินงานที่กำหนด

ไว^  (Required Performance Examination) อยdางเครdงครัดที่สุดเทdาที่จะเปMนไปได^ และจะต^อง (Must) ปรับรูปแบบของกระบวนการ

ดังกลdาวให^สอดคล^องกับข^อเท็จจริง และสภาวะแวดล^อมของเจ^าของทรัพยuสิน (Asset Owner) โดยผู^ตรวจสอบจะต^อง (Must) จะต^องบันทึก

เหตุผลในการเลือกใช^วิธีการทดสอบนั้น รวมถึงสาเหตุวdาทำไมต^องปรับกระบวนการตรวจสอบผลการดำเนินงาน (Performance 

Examination) ที่กำหนด (Required) ไว^ หรือกระบวนการดังกลdาวไมdเหมาะสมอยdางไร 

 

ข3อกำหนดคุณสมบัติของผู3ตรวจสอบ 
การตรวจสอบผลการดำเนินงาน (Performance Examination) จะต^อง (Must) ดำเนินการโดยบุคคลที่สามที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และมี

ความเปMนอิสระ 

• ผู^ตรวจสอบต^อง (Must) มีความสามารถและประสบการณuในวิชาชีพที่เหมาะสม รวมถึงมีความเชี่ยวชาญในด^านของวิธีการตรวจสอบ 

และการปฏิบัติงานด^านการจัดการลงทุน รวมถึงการบัญชีสำหรับการลงทุน วิธีการคำนวณผลการดำเนินงาน และกระบวนการทาง

ธุรกิจ 

• ผู^ตรวจสอบต^อง (Must) มีความรู^เกี่ยวกับมาตรฐาน GIPS และต^อง (Must) เข^าใจข^อกำหนด (Requirements) และ คำแนะนำ 

(Recommendations) ทั้งหมดของมาตรฐาน GIPS รวมถึงแนวทางปฏิบัติ (Guidance Statements) การตีความ  ตลอดจน คำถาม

และคำตอบ (Questions &Answers: Q&A) ที่เกี่ยวข^อง ซึ่งเผยแพรdโดย CFA Institute และองคuกรที่กำกับดูแลมาตรฐาน GIPS (GIPS 

standards governing bodies) 

• ผู^ตรวจสอบต^อง (Must) มีความรู^เกี่ยวกับกฎหมาย รวมถึงกฎระเบียบที่เกี่ยวข^องกับการคำนวณ และนำเสนอผลการดำเนินงานเปMน

อยdางดีดว̂ย  

ผู^ตรวจสอบต^องเปMนอิสระจากบริษัท (Firm) โปรดดูคำแนะนำเพิ่มเติมจากแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับความเปMนอิสระของผู^ตรวจสอบ 

(Guidance Statement on Verifier Independence)  

ผู^ตรวจสอบ คือ บริษัทตรวจสอบบัญชี บริษัทที่ปรึกษา หรือบริษัทประเภทอื่นที่มีความรู^เกี่ยวกับอุตสาหกรรมการจัดการลงทุนอยูdในระดับสูง 

ทั้งนี้ ในการตรวจสอบผลการดำเนินงาน (Performance Examination) ผู^ตรวจสอบจะต^อง (Must) ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติทางวิชาชีพ และ

มาตรฐานการปฏิบัติงานภายในอุตสาหกรรม 

 

การทำข3อตกลงเงื่อนไขการปฏิบัติงาน 
กdอนที่จะเริ่มปฏิบัติงาน ผู^ตรวจสอบจะต^อง (Must) ตกลงเงื่อนไขการตรวจสอบผลการดำเนินงาน (Performance Examination) กับบริษัท 

(Firm) เสียกdอน โดยจะต^อง (Must) ระบุเงื่อนไขที่ตกลงกันไว^ในหนังสือตอบรับงาน (engagement letter) หรือ ข^อตกลงที่เปMนลายลกัษณu

อักษรรูปแบบอื่นที่เหมาะสม และจะต^อง (Must) ระบุสาระสำคัญดังตdอไปนี ้

a. วัตถุประสงคuและของเขตของงาน รวมถึงรอบระยะเวลาที่จะทำการตรวจสอบด^วย 

b. ความรับผิดชอบของผู^ตรวจสอบ 

c. ความรับผิดชอบของบริษัท (Firm) 
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d. ข^อความเกี่ยวกับข^อจำกัดที่มีอยูdตามธรรมชาติ (inherent limitations) ของการตรวจสอบผลการดำเนินงาน (Performance 

Examination) 

e. ข^อความวdามาตรฐาน GIPS เปMนเกณฑuการประเมินที่ใช^ในการปฏิบัติงาน 

f. ข^อความวdาบริษัท (Firm) ตกลงที่จะออกหนังสือรับรองของผู^บริหาร (representation letter) ให^กับผู^ตรวจสอบในขั้นตอนของการ

สรุปผลการตรวจสอบผลการดำเนินงาน (Performance Examination) 

หนังสือตอบรับงาน (engagement letter) ควร (Should) ระบุข^อกำหนด และเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวข^องกับการตรวจสอบผลการดำเนินงาน 

(Performance Examination) ด^วย 

 

กระบวนการตรวจสอบผลการดำเนินงานที่กำหนดไว3 
การตรวจสอบผลการดำเนินงาน (Performance Examination) จะต^อง (Must) ดำเนินการตามกระบวนการตรวจสอบผลการดำเนินงานที่

กำหนด (Required Performance Examination) ไว^ของมาตรฐาน GIPS โดยกระบวนการดังตdอไปนี้ เปMนกระบวนการขั้นต่ำที่ผู^ตรวจสอบ

จะต^อง (Must) ดำเนินการเมื่อทำตรวจสอบผลการดำเนินงาน (Performance Examination) ทั้งนี้ ผู^ตรวจสอบจะต^อง (Must) ดำเนินการ

ตรวจสอบผลการดำเนินงาน (Performance Examination) ตามกระบวนการดังกลdาวให^ครบถ^วนกdอนที่จะออกรายงานการตรวจสอบผล

การดำเนินงาน (Performance Examination Report) ให^กับบริษัท (Firm)  

 

การวางแผนกระบวนการ 

ผู^ตรวจสอบจะต^อง (Must) คำนึงข^อสันนิษฐานดังตdอไปนี ้

• ข^อมูลที่ได^รับจากบุคคลที่สามที่มีความเปMนอิสระสร^างความมั่นใจได^มากกวdาข^อมูลชุดเดียวกันที่ได^รับจากบริษัท (Firm)  

• ข^อมูลที่ได^รับจากสิ่งที่ผู^ตรวจสอบได^รับรู^โดยตรงด^วยตัวเอง  (อยdางเชdน สิ่งที่ได^รับทราบผdานเอกสารที่มีอยูdจริง การสังเกต การคำนวณ 

การทดสอบการดำเนินงาน หรือ การตรวจสอบ) สามารถโน^มน^าวใจได^ดีกวdาข^อมูลที่ได^รับทางอ^อม 

• ข^อมูลที่ได^รับจากบริษัท (Firm) ที่มีสภาพแวดล^อมของการควบคุม (control environment) ที่มีประสิทธิภาพมีความนdาเชื่อถือ

มากกวdาข^อมูลที่ได^รับจากบริษัท (Firm) ที่ไมdมีสภาพแวดล^อมของการควบคุม (control environment) ที่มีประสิทธิภาพ 

ผู^ตรวจสอบต^อง (Must) คำนึงถึงประเด็นดังตdอไปนี้เมื่อทำการออกแบบกระบวนการทดสอบ 

• ลักษณะตามธรรมชาติ และสาระสำคัญของข^อมูลที่จะทำการทดสอบ 

• สภาพแวดล^อมของการควบคุม (control environment) (รวมถึงขอบเขตของกระบวนการที่ใช^ระบบอัตโนมัติ และกระบวนการที่ใช^

แรงงานคน) 

• โอกาสที่จะได^รับข^อมูลที่ไมdถูกต^อง 

• สิ่งที่ได^รับรู^จากการปฏิบัติงานในครั้งนี้ และครั้งกdอน ๆ  

• มีข^อมูลที่มาจากการใช^ดุลพินิจมากน^อยแคdไหน และ 

• ข^อมูลอ^างอิงที่อาจจะยังไมdมากพอ 

ในการดำเนินการตรวจสอบผลการดำเนินงาน (Performance Examination) ผู^ตรวจสอบจะต^อง (Must) รวมรวมหลักฐานให^ได^มากพอ 

และดำเนินกระบวนการอยdางเพียงพอเพื่อควบคุมความเสี่ยงที่อาจจะทำให^ตรวจไมdพบข^อผิดพลาดระหวdางการตรวจสอบผลการดำเนินงาน 

(Performance Examination) ให^อยูdในระดับต่ำพอที่จะยอมรับได ̂

การทดสอบด^วยการสอบถามเพียงอยdางเดียวยังไมdเพียงพอสำหรับกระบวนการตรวจสอบผลการดำเนินงานที่กำหนด  (Required 

Performance Examination) ไว^ ถ^าหากวdายังมีกระบวนการทดสอบอื่นที่สามารถดำเนินการได^อยdางสมเหตุสมผล (อยdางเชdน การตรวจสอบ 
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การสังเกต หรือ การคำนวณซ้ำ) ทั้งนี้ ในการดำเนินกระบวนการตรวจสอบผลการดำเนินงาน (Performance Examination) ผู^ตรวจสอบ

จะต^อง (Must) ทำการทบทวนเอกสารสนับสนุนอยdางเพียงพอ และเหมาะสม  

ผู^ตรวจสอบอาจเลือกใช^ผลงานการตรวจสอบ (audit) และ/หรือ การควบคุมภายในของบุคคลที่สามที่มีคุณสมบัติเหมาะสม นdาเชื่อถือ และมี

ความเปMนอิสระ หรืออาจจะเลือกใช^ผลงานการตรวจสอบ (audit) และ/หรือ การควบคุมภายในที่ผู^ตรวจสอบจัดทำให^กับบริษัท (Firm) ใน

กรณีอื่นก็ได ̂นอกจากนี้ ผู^ตรวจสอบยังอาจยอมรับผลการยืนยันความถูกต^องของผู^ตรวจสอบรายอื่นเปMนสdวนหนึ่งขององคuประกอบพื้นฐานใน

รายงานการตรวจสอบผลการดำเนินงาน (Performance Examination Report) ก็ได^ ในกรณีที่ผู^ตรวจสอบจะใช^ผลงานของบุคคลที่สาม  ผู^

ตรวจสอบจะต^องทำการประเมินผลงานดังกลdาวเพื่อพิจารณาวdาจะเชื่อถือผลงานนั้นได^แคdไหน โดยการประเมินจะต^องครอบคลุมทั้ง ขอบเขต 

รอบระยะเวลา ผลของการดำเนินการตามกระบวนการ รวมถึงคุณสมบัติ ขีดความสามารถ ความเปMนกลาง และความนdาเชื่อถือของบุคคลที่

สามนั้นด^วย  ผู^ตรวจสอบจะต^อง (Must) จัดทำเอกสารเกี่ยวกับการพิจารณาความนdาเชื่อถือ และข^อสรุปด^วย ทั้งนี้ ในการตัดสินใจวdาจะใช^

ผลงานของบุคคลที่สาม ผู^ตรวจสอบจะต^องตั้งข^อสงสัยตามหลักวิชาชีพอยdางเหมาะสม 

 

การคัดเลือกกลุ>มตัวอย>าง: กลุ>มประเภทการลงทุน (Composite)  

ในการดำเนินกระบวนการตรวจสอบผลการดำเนินงาน (Performance Examination) ผู^ตรวจสอบจะต^อง (Must) กำหนดกรอบการทดสอบ

สำหรับทั้งกลุdมประเภทการลงทุน (Composite)  โดยผู^ตรวจสอบอาจจะใช^วิธีสุdมตัวอยdางในการดำเนินกระบวนการทดสอบดังกลdาวก็ได^ ทั้งนี้ 

ผู^ตรวจสอบจะต^อง (Must) กำหนดขนาดของกลุdมตัวอยdางที่เหมาะสม และพิจารณาด^วยวdากลุdมตัวอยdางที่เลือกมานั้นมีความสมเหตุสมผลเมื่อ

คำนึงถึงสถานการณuเฉพาะของบริษัท (Firm)  โดยผู^ตรวจสอบจะต^อง (Must) คัดเลือกกลุdมตัวอยdางจากรอบระยะเวลาทั้งหมดที่ทำการ

ตรวจสอบ 

ในการคัดเลือกกลุdมตัวอยdาง ผู^ตรวจสอบจะต^อง (Must) พิจารณาเกณฑuดังตdอไปนี ้

• จำนวนพอรuตการลงทุน (Portfolios) ที่อยูdในกลุdมประเภทการลงทุน (Composite) 

• คำจำกัดความของกลุdมประเภทการลงทุน (Composite Definition) 

• ทรัพยuสินของพอรuตการลงทุน (Portfolio) แตdละพอรuตเมื่อเทียบกับทรัพยuสินรวมของกลุdมประเภทการลงทุน (Composite)  

• สภาพแวดล^อมของการควบคุม (control environment) ภายในของบริษัท (Firm)  

• จำนวนป�ที่ทำการตรวจสอบ 

• ระบบที่ใช^ในการสร^าง และดูแลกลุdมประเภทการลงทุน (Composites) 

• วิธีการ และระบบที่ใช^ในการคำนวณ และรายงานผลการดำเนินงาน และ 

• การใช^ผู^ให^บริการจากภายนอก 

 

รายการข^างต^นยังไมdครอบคลุมอยdางครบถ^วนรอบด^าน เปMนเพียงเกณฑuขั้นต่ำที่ต^อง (Must) พิจารณาในการคัดเลือก และประเมินกลุdม

ตัวอยdางเทdานั้น ทั้งนี้ แนวทางหนึ่งที่นdาจะเปMนประโยชนuในการตรวจสอบผลการดำเนินงานของกลุdมประเภทการลงทุน (Composite 

Performance Examination)  คือการนำพอรuตการลงทุนที่มีน้ำหนักมากที่สุดตdอผลการดำเนินงานของกลุdมประเภทการลงทุน 

(Composite) เข^ามาใสdไว^ในกลุdมตัวอยdางเนื่องจากขนาดที่ใหญdของพอรuตการลงทุนนั้น นอกจากนี้ หากพบวdามีกรณีเอกสารขาดหาย หรือไมd

สมบูรณu หรือปรากฏข^อผิดพลาด ก็สมควรเลือกใช^กลุdมตัวอยdางที่มีขนาดใหญdขึ้น หรือใช^กระบวนการอื่นเพิ่มเติมในการตรวจสอบผลการ

ดำเนินงาน (Performance Examination) 
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การคัดเลือกกลุ>มตัวอย>าง: กองทุน (Pooled Funds) 
ในการดำเนินกระบวนการตรวจสอบผลการดำเนินงาน (Performance Examination) ผู^ตรวจสอบจะต^อง (Must) กำหนดกรอบการทดสอบ

สำหรับผลการดำเนินงานในอดีตทั้งหมดของกองทุน (Pooled Fund) โดยผู^ตรวจสอบอาจจะใช^วิธีสุdมตัวอยdางในการดำเนินกระบวนการ

ทดสอบดังกลdาวก็ได^ ทั้งนี้ ผู^ตรวจสอบจะต^อง (Must) กำหนดขนาดของกลุdมตัวอยdางที่เหมาะสม และพิจารณาด^วยวdากลุdมตัวอยdางที่เลือกมา

นั้นมีความสมเหตุสมผลเมื่อคำนึงถึงสถานการณuเฉพาะของบริษัท (Firm) โดยผู^ตรวจสอบจะต^อง (Must) คัดเลือกกลุdมตัวอยdางจากรอบ

ระยะเวลาทั้งหมดที่ทำการตรวจสอบ 

ในการคัดเลือกกลุdมตัวอยdาง ผู^ตรวจสอบจะต^อง (Must) พิจารณาเกณฑuดังตdอไปนี ้

• กลยุทธuของกองทุน (Pooled Fund) และโครงสร^างทางกฎหมาย 

• สภาพแวดล^อมของการควบคุม (control environment) ภายในของบริษัท (Firm)  

• จำนวนป�ที่ทำการตรวจสอบ 

• วิธีการ และระบบที่ใช^ในการคำนวณ และรายงานผลการดำเนินงาน และ 

• การใช^ผู^ให^บริการจากภายนอก 

รายการข^างต^นยังไมdครอบคลุมอยdางครบถ^วนรอบด^าน เปMนเพียงเกณฑuขั้นต่ำที่ต^อง (Must) พิจารณาในการคัดเลือก และประเมินกลุdม

ตัวอยdางเทdานั้น หากพบวdามีกรณีเอกสารขาดหาย หรือไมdสมบูรณu หรือปรากฏข^อผิดพลาด ก็สมควรเลอืกใช^กลุdมตัวอยdางที่มีขนาดใหญdขึ้น 

หรือใช^กระบวนการอื่นเพิ่มเติมในการตรวจสอบผลการดำเนินงาน (Performance Examination) 

 

กระบวนการทดสอบ 
1. การเก็บบันทึกข^อมูล: ในการดำเนินการทดสอบตามกระบวนการที่กำหนด ผู^ตรวจสอบต^องตัดสินวdา 

a. บริษัท (Firm) ได^เก็บและรักษาข^อมูลและสารสนเทศที่จำเปMนตdอการสนับสนุนรายการตdาง ๆ ทุกรายการที่ระบุอยูdในรายงานตาม

มาตรฐาน GIPS  

b. มีข^อมูลและสารสนเทศพร^อมใช^ในกรอบเวลาที่เหมาะสม 

ตัวอยdางรายละเอียดของข^อมูลและสารสนเทศที่สามารถตรวจสอบได^มีระบุอยูdในแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับขอ̂กำหนดในการเก็บบันทึกข^อมูล 

(Guidance Statement on Recordkeeping Requirements)  

2. นโยบาย และกระบวนการ: ผู^ตรวจสอบจะต^อง (Must) ได^รับทราบนโยบาย และกระบวนการที่บริษัท (Firm) ใช^ในการดำเนินการและ

ดูแลให^เปMนไปตามมาตรฐาน GIPS ในสdวนที่เกี่ยวข^องกับกลุdมประเภทการลงทุน (Composite) หรือกองทุน (Pooled Fund) ที่กำลัง

ทำการตรวจสอบ โดยผู^ตรวจสอบต^อง (Must) เข^าใจนโยบายและกระบวนการในการดำเนินการและดูแลให^เปMนไปตามข^อกำหนด 

(Requirements) ทั้งหมดที่เกี่ยวข^อง พร^อมทั้งนำข^อแนะนำ (Recommendations) ของมาตรฐาน GIPS ในสdวนทีเ่กี่ยวข^องกับกลุdม

ประเภทการลงทุน (Composite) หรือกองทุน (Pooled Fund) ที่กำลังทำการตรวจสอบไปปฏิบัติด^วย ผู^ตรวจสอบจะต^อง (Must) 

ดำเนินกระบวนการอยdางเพียงพอเพื่อตัดสิน โดยพิจารณาในสdวนที่เกี่ยวข^องกับกลุdมประเภทการลงทุน (Composite) หรือกองทุน 

(Pooled Fund) ที่กำลังทำการตรวจสอบวdา 

a. นโยบายและกระบวนการของบริษัท (Firm) สอดคล^องกับมาตรฐาน GIPS  

b. นโยบายและกระบวนการของบริษัท (Firm) ครบถ^วน ชัดเจน ไมdกำกวม และมีการจัดเก็บเปMนเอกสารอยdางเพียงพอ และ 

c. นโยบายและกระบวนการของบริษัท (Firm) ถูกกำหนดมาอยdางเหมาะสมซึง่ทำให^บริษัท (Firm) สามารถ 

i. สร^างกลุdมประเภทการลงทุน (Composite) คำนวณผลการดำเนินงานของกลุdมประเภทการลงทุน (Composite) จัดทำ 

และนำเสนอรายงานตามมาตรฐาน GIPS เกี่ยวกับกลุdมประเภทการลงทุน (GIPS Composite Report) โดยปฏิบัติตาม

มาตรฐาน GIPS หรือ 
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ii. คำนวณผลการดำเนินงานของกองทุน (Pooled Fund) จัดทำและนำเสนอรายงานตามมาตรฐาน GIPS เกี่ยวกับกองทุน 

(GIPS Pooled Fund Report) โดยปฏิบัติตามมาตรฐาน GIPS  

3. คำจำกัดความของบริษัท: ผู^ตรวจสอบจะต^อง (Must) มีความเข^าใจเกี่ยวกับบริษัท (Firm) ซึ่งรวมถึงโครงสร^างองคuกร และวิธีการ

ประกอบกิจการของบริษัท (Firm) ด^วย  

4. การกำหนดพอรuตการลงทุน (Portfolios) ที่นำมารวมในกลุdมประเภทการลงทุน (Composites) (สำหรับกลุdมประเภทการลงทุน 

(Composites): ผู^ตรวจสอบจะต^อง (Must) ได^รับรายการพอรuตการลงทุน (Portfolios) ทั้งหมดที่ยังเป¡ดอยูd (ทั้งพอรuตเดิมและพอรuต

ใหมd) และที่ยกเลิกไปแล^วของกลุdมประเภทการลงทุน (Composite) ในรอบระยะเวลาที่ทำการตรวจสอบ พร^อมทั้งผลตอบแทนและ

มูลคdาของพอรuตการลงทุน (Portfolio) แตdละพอรuต สำหรับทุกรอบระยะเวลา ทั้งนี้ ผู^ตรวจสอบจะต^อง (Must) ดำเนินกระบวนการ

อยdางเพียงพอเพื่อตัดสินกลุdมประเภทการลงทุน (Composite) ที่กำลังตรวจสอบอยูdวdา 

a. บริษัท (Firm) ได^ให^คำจำกัดความ และดูแลกลุdมประเภทการลงทุน (Composites) ตามมาตรฐาน GIPS 

b. บริษัทใช^นโยบายและกระบวนการที่มีความสม่ำเสมอในการสร^างและดูและกลุdมประเภทการลงทุน (Composites)  

c. พอรuตการลงทุน (Portfolios) ที่รวมอยูdในกลุdมประเภทการลงทุน (Composites) ถูกจัดอยูdในประเภทการลงทุนที่มีดุลพินิจใน

การตัดสินใจ (discretionary) อยdางเหมาะสม ตามที่ระบุไว^ในข^อตกลงการจัดการลงทุน แนวทางการลงทุน และ เอกสารอื่น ๆ ที่

เหมาะสม ของพอรuตการลงทุน (Portfolio)   

d. กรอบการลงทุน (investment mandate) วัตถุประสงคu หรือกลยุทธu ของพอรuตการลงทุน (Portfolio) ที่รวมอยูdในกลุdมประเภท

การลงทุน (Composites) ตามที่ระบุไวใ̂นข^อตกลงการจัดการลงทุน แนวทางการลงทุน การถือครองพอรuตการลงทุน และ 

เอกสารอื่น ๆ ที่เหมาะสม ของพอรuตการลงทุน (Portfolio) เปMนไปตามคำจำกัดความของกลุdมประเภทการลงทุน (Composite) 

e. จังหวะเวลาที่มีการนำพอรuตการลงทุน (Portfolios) ใหมdเข^ามารวมในกลุdมประเภทการลงทุน (Composites) เปMนไปตามนโยบาย

และกระบวนการสำหรับพอรuตการลงทุนใหมdของบริษัท (Firm) 

f. จังหวะเวลาของการถอนพอรuตการลงทุน (Portfolios) ที่ถูกยกเลิกออกจากกลุdมประเภทการลงทุน (Composite) เปMนไปตาม

นโยบาย และกระบวนการยกเลิกพอรuตกการลงทุน (Portfolio) ของบริษัท (Firm) 

g. การย^ายพอรuตการลงทุน (Portfolios) เข^าหรือออกจากกลุdมประเภทการลงทุน (Composite) มีความเหมาะสม และสอดคล^อง

กับการเปลี่ยนแปลงของกรอบการลงทุน (investment mandate) วัตถุประสงคu หรือกลยุทธu หรือ มีการปรับคำจำกัดความของ

กลุdมประเภทการลงทุน (Composite) ทีม่ีการบันทึกเปMนเอกสาร และเปMนไปตามนโยบาย และกระบวนการย^ายพอรuตการลงทุน 

(Portfolio) ของบริษัท (Firm) 

h.  ในกรณีที่กลุdมประเภทการลงทุน (Composites) กำหนดระดับทรัพยuสินขั้นต่ำของกลุdมประเภทการลงทุน (Composite) เอาไว^ 

การรวมพอรuตการลงทุน (Portfolios) เข^าไว^ในกลุdมประเภทการลงทุน (Composite) หรือแยกพอรuตการลงทุน (Portfolios) 

ออกจากกลุdมประเภทการลงทุน (Composite) เปMนไปตามนโยบายและกระบวนการเกี่ยวกับระดับทรัพยuสินขั้นต่ำของบริษัท 

(Firm) 

i. ในกรณีที่กลุdมประเภทการลงทุน (Composites) กำหนดนโยบายกระแสเงินสดที่มีนัยสำคัญ (Significant Cash Flow) เอาไว^ 

การรวมพอรuตการลงทุน (Portfolios) เข^าไว^ในกลุdมประเภทการลงทุน (Composite) หรือแยกพอรuตการลงทุน (Portfolios) 

ออกจากกลุdมประเภทการลงทุน (Composite) เปMนไปตามนโยบายและกระบวนการเกี่ยวกับกระแสเงนิสดที่มีนัยสำคัญ 

(Significant Cash Flow) ของบริษัท (Firm) 

j. ในกรณีที่กลุdมประเภทการลงทุน (Composites) ไมdรวมพอรuตการลงทุนที่ไมdมีการจdายคdาธรรมเนียม (non-fee-paying 

Portfolios) การแยกพอรuตการลงทุนที่ไมdมีการจdายคdาธรรมเนียม (non-fee-paying Portfolios) ออกจากกลุdมประเภทการ



 

 20 
 

ลงทุน (Composite) เปMนไปตามนโยบายและกระบวนการเกี่ยวกับพอรuตการลงทุนที่ไมdมีการจdายคdาธรรมเนียม (non-fee-

paying Portfolios) ของบริษัท (Firm) 

5. ผลตอบแทนที่ผิดปกติ (สำหรับกลุdมประเภทการลงทุน (Composites) เทdานั้น): ผู^ตรวจสอบต^องดำเนินกระบวนการที่เพียงพอเพื่อ

ตัดสินวdาผลตอบแทนที่ผิดปกติของกลุdมประเภทการลงทุน (Composites) ไมdได^เปMนเปMนการระบุผลตอบแทนพอรuตการลงทุน 

(Portfolio) ที่ผิดพลาด หรือ มีความผิดพลาดในการนำพอรuตการลงทุนมารวมในกลุdมประเภทการลงทุน (Composite) ทั้งนี้ ผู^

ตรวจสอบจะต^อง (Must) 

a. ทบทวนผลตอบแทนของพอรuตการลงทุน (Portfolio) ที่รวมอยูdในกลุdมประเภทการลงทุน (Composite) ที่กำลังตรวจสอบอยูd 

เพื่อระบุวdาพอรuตการลงทุน (Portfolios) ใดที่มีผลตอบแทนแตกตdางอยdางมีนัยสำคัญจากพอรuตการลงทุน (Portfolios) อื่น ๆ 

ภายในกลุdมประเภทการลงทุน (Composite)  

b. เลือกพอรuตการลงทุน (Portfolios) ทุกพอรuตที่มีผลตอบแทนผิดปกติ และตัดสินวdาพอรuตการลงทุน (Portfolio) แตdละพอรuตนั้น 

i. ไมdได^มีข^อผิดพลาดในสdวนของข^อมูลนำเข^า และการคำนวณผลตอบแทนพอรuตการลงทุน (Portfolio) ที่มีสdวนเกี่ยวข^องกับ

ผลตอบแทนที่ผิดปกติ  

ii. ถูกนำเข^าไปรวมไว^ในกลุdมประเภทการลงทุน (Composite) ที่กำลังตรวจสอบอยdางเหมาะสมแล^ว 

6. กระแสเงินสดภายนอก (External Cash Flows): ผู^ตรวจสอบจะต^อง (Must) ตัดสินวdากระแสเงินสดภายนอก (External Cash 

Flows) ของพอรuตการลงทุน (Portfolios) ที่อยูdในกลุdมประเภทการลงทุน (Composite) ที่กำลังตรวจสอบอยูd หรือของกองทุน 

(Pooled Fund) ที่กำลังตรวจสอบอยูdนั้น  

• ถูกบันทึกในพอรuตการลงทุน (Portfolios) อยdางเหมาะสม  

• ถูกบันทึกในจำนวนที่ถูกต^อง 

• ถูกระบุอยdางเหมาะสมวdาเปMนกระแสเงินสดจำนวนมาก (Large Cash Flow) (ตามคำจำกัดความที่กำหนดไว^ในนโยบาย และ

กระบวนการของบริษัท (Firm) และ 

• ถูกบันทึกอยdางทันการณuตามนโยบายและกระบวนการของบริษัท (Firm)  

ผู^ตรวจสอบจะต^อง (Must)  ดำเนินกระบวนการอยdางเพียงพอเพื่อตัดสนิวdา 

a. กระแสเงินสดภายนอก (External cash flows) สะท^อนเอกสารสนับสนุนที่เหมาะสม อยdางเชdน  รายงานจากผู^เก็บรักษา

ทรัพยuสิน (custodian) ใบแจ^งการจองซื้อ และไถdถอนของลูกค^า หรือบันทึกภายในของบริษัท 

b. กระแสเงินสดภายนอก (External Cash Flows) สะท^อนการประเมินมูลคdา และจังหวะเวลาในการบันทึกรายการอยdางเหมาะสม 

และ  

c. การบันทึกรายการกระแสเงินสดภายนอก (External Cash Flows) มีความเหมาะสม และเปMนไปตามนโยบาย และกระบวนการ

ของบริษัท  

7. รายได^และคdาใช^จdาย: ผู^ตรวจสอบจะต^อง (Must) ตดัสินวdารายได^ และคdาใช^จdายของพอรuตการลงทุน (Portfolios) ตdางๆ ที่อยูdในกลุdม

ประเภทการลงทุน (Composite)  ที่กำลังตรวจสอบ หรือของกองทุน (Pooled Fund) ที่กำลังตรวจสอบนั้น 

• ถูกบันทึกในพอรuตการลงทุน (Portfolios) อยdางเหมาะสม  

• ถูกบันทึกในจำนวนที่ถูกต^อง และ 

• ถูกบันทึกอยdางทันการณu 
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ผู^ตรวจสอบจะต^อง (Must) ดำเนินกระบวนการอยdางเพียงพอเพื่อตัดสินวdาการดำเนินการในเรื่องตdอไปนี้เปMนไปตามนโยบาย และ

กระบวนการของบริษัท (Firm)  

a. การจัดประเภทของรายการในพอรuตการลงทุน (Portfolio) (อยdางเชdน ใบเสร็จรับเงิน, การเบิกคdาใชจ̂dาย, เงินป�นผล, ดอกเบี้ย, 

คdาธรรมเนียม, คdาใช^จdาย และภาษี) 

b. การบันทึกบัญชีรายได^จากเงินป�นผลและรายได^จากดอกเบี้ย 

c. การบันทึกบัญชีคdาใช^จdายภาษี รายการขอคืนภาษี และภาษีคงค^าง 

d. การบันทึกบัญชีต^นทุนการทำธุรกรรม (Transaction Cost) 

e. การบันทึกบัญชีคdาธรรมเนียม และคdาใช^จdาย และ 

f. การบันทึกบัญชี และวิธีประเมินมูลคdาการลงทุน 

8. การประเมินมูลคdาพอรuตการลงทุน (Portfolio): ผู^ตรวจสอบจะต^อง (Must) ตัดสินวdาการลงทุน ซึ่งรวมถึงตราสารอนุพันธu ในพอรuตการ

ลงทุน (Portfolios) ที่อยูdในกลุdมประเภทการลงทุน (Composite) ที่กำลังตรวจสอบอยูd หรือในกองทุน (Pooled Fund) ที่กำลัง

ตรวจสอบอยูdนั้น  

• ถูกประเมินมูลคdาอยdางถูกต^อง และ 

• ถูกประเมินมูลคdาในวันที่ถูกต^อง 

ผู^ตรวจสอบจะต^อง (Must) ดำเนินกระบวนการอยdางเพียงพอเพื่อตัดสินวdา 

a. การถือครองทรัพยuสินในพอรuตการลงทุนครบถ^วน ถูกต^อง และเปMนไปตามเอกสารที่เหมาะสม อยdางเชdน รายงานของผู^เก็บรักษา

ทรัพยuสิน (custodian) และ การกระทบยอดบัญชี (reconciliations) 

b. การประเมินมูลคdาการลงทุนเปMนไปตามนโยบายและกระบวนการประเมินมูลคdาของบริษัท (Firm) และเปMนไปตามข^อกำหนด 

(Requirements) ในการประเมินมูลคdาของมาตรฐาน GIPS  

c. พอรuตการลงทุน (Portfolios) ถูกประเมินมูลคdาในวันที่เกิดกระแสเงินสดจำนวนมาก (Large Cash Flows) ทุกวัน โดยเปMนไป

ตามนโยบาย และกระบวนการของบริษัท (Firm)  

d. อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินตdางประเทศเปMนไปตามนโยบายการประเมินมูลคdาของบริษัท  (Firm) และ 

e. ใช^วิธีการที่สม่ำเสมอในการประเมินมูลคdาพอรuตการลงทุน (Portfolio) 

9. ผลการดำเนินงานที่อิงจากทรัพยuสินตามจริง: สำหรับพอรuตการลงทุน (Portfolios) หรือกองทุน (Pooled Fund) ที่กำลังตรวจสอบ ผู^

ตรวจสอบจะต^อง (Must) ดำเนินกระบวนการอยdางเพียงพอเพื่อตัดสินวdาการถือครองทรัพยuสินในพอรuตการลงทุน (portfolio) รายได^ 

และกระแสเงินสด มีเอกสารสนับสนุนตามความเหมาะสมจากบุคคลที่สามที่มีความเปMนอิสระ (ถ^ามี) ซึ่งตัวอยdางของเอกสารที่เหมาะสม

ได^แกd รายงานของผู^เก็บรักษาทรัพยuสิน (custodian) รายงานการบัญชีของกองทุน รายงานของบริษัทหลักทรัพยu (broker) และใบแจ^ง

การจองซื้อ และไถdถอนของลูกค^า 

10. การวัดผลการดำเนินงาน: ผู^ตรวจสอบจะต^อง (Must) ดำเนินกระบวนการอยdางเพียงพอเพื่อตัดสินวdาบริษัท (Firm) ได^ทำการคำนวณผล

การดำเนินงานของกลุdมประเภทการลงทุน (Composite) หรือกองทุน (Pooled Fund) ที่ตรวจสอบอยูd ตามข^อกำหนด 

(Requirements) ของมาตรฐาน GIPS และเปMนไปตามนโยบาย และกระบวนการของบริษัท (Firm) ทั้งนี้ ผู^ตรวจสอบจะต^อง (Must) 

คำนวณผลตอบแทนของพอรuตการลงทุน (Portfolio) และกลุdมประเภทการลงทุน (Composite) ที่ถูกเลือกเข^ามาอยูdในกลุdมตัวอยdางซ้ำ

อีกครั้ง เพื่อตัดสินวdา 

a. มีการใช^สูตรคำนวณที่ยอมรับได^ตามที่กำหนด (Required) ไว^ในมาตรฐาน GIPS 
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b. การคำนวณของบริษัท (Firm) รวมถึงการบันทึกบัญชีคdาธรรมเนียม และคdาใช^จdายตdาง ๆ เปMนไปตามนโยบาย และกระบวนการ

ของบริษัท (Firm) 

11. รายงานตามมาตรฐาน GIPS (GIPS Report): ผู^ตรวจสอบจะต^อง (Must) ดำเนินกระบวนการอยdางเพียงพอกับรายงานตามมาตรฐาน 

GIPS (GIPS Report) ของกลุdมประเภทการลงทุน (Composite) ที่ตรวจสอบอยูd หรือ ของกองทุน (Pooled Fund) ที่ตรวจสอบอยูd 

เพื่อตัดสินวdารายงานตามมาตรฐาน GIPS (GIPS Report) มีข^อมูลตัวเลข และมีการเป¡ดเผยข^อมูลทั้งหมดตามที่กำหนดไว^ในมาตรฐาน 

GIPS รวมถึงข^อมูลอื่นที่อยูdนอกเหนือจากข^อมูลทีก่ำหนด (Required) ได^ถูกใสdเข^ามาในรายงานอยdางเหมาะสม 

ผู^ตรวจสอบจะต^อง (Must) ดำเนินกระบวนการดังตdอไปนี้  

a. ทดสอบการคำนวณกลุdมประเภทการลงทุน (Composite) กองทุน (Pooled Fund) และตัวชี้วัด (Benchmark) เพื่อตัดสินวdา

ข^อมูลตัวเลขทั้งหมดที่ถูกนำเสนอ (ยกเว^นข^อมูลเสริม) 

i. เปMนไปตามข^อกำหนด (Requirements) ของมาตรฐาน GIPS  

ii. เปMนข^อมูลที่ถูกต^อง 

iii. เปMนไปตามข^อมูลที่ถูกบันทึกไว^ และนโยบาย และกระบวนการของบริษัท  (Firm) 

b. ในกรณีที่มีการใช^คdาธรรมเนียมจัดการลงทุน (Investment Management Fees) ตามแบบจำลองในการคำนวณผลตอบแทน

หลังหักคdาธรรมเนียม (Net-of-Fees) หรือมีการใช^คdาธรรมเนียมรวมของกองทุน (Total Pooled Fund Fees) ตามแบบจำลอง

ในการคำนวณผลตอบแทนสุทธิของกองทุน (Pooled Fund Net Returns) ให^ทำการทดสอบเพื่อตัดสินวdาผลตอบแทนที่คำนวณ

โดยใช^คdาธรรมเนียมตามแบบจำลองเทdากับ หรือต่ำกวdาผลตอบแทนที่จะคำนวณได^เมื่อใช^คdาธรรมเนียมตามจริง 

c. ตัดสินวdาตัวชี้วัด (Benchmark) ของกลุdมประเภทการลงทุน (Composite) หรือกองทุน (Pooled Fund) สะท^อนถึงกรอบการ

ลงทุน (investment mandate) วัตถุประสงคu หรือกลยุทธu ของกลุdมประเภทการลงทุน (Composite) หรือกองทุน (Pooled 

Fund) สdวนในกรณีที่กลุdมประเภทการลงทุน (Composite) หรือกองทุน (Pooled Fund) ไมdมีตัวชี้วัด (Benchmark) ให^ตัดสิน

วdาการไมdมีตัวชี้วัดเหมาะสมแล^วหรือไมd 

d. ในกรณีที่มีการใช^ตัวชี้วัด (Benchmark) ที่สร^างขึน้เปMนพิเศษ หรือมีการใช^ตัวชี้วัด (Benchmark) หลายตัวผสมกัน ให^ทำการ

ทดสอบข^อมูลตัวชี้วัด (Benchmark) ที่บริษัท (Firm) ใช^ เพื่อตัดสินวdาได^ใช^วิธีการคำนวณที่ถูกต^อง และข^อมูลที่ใช^เปMนไปตาม

ตัวชี้วัด (Benchmark) ที่เป¡ดเผยอยูdในรายงานตามมาตฐาน GIPS (GIPS Report)  

e. ทดสอบผลตอบแทนของตัวชี้วัด (Benchmark) เพื่อตัดสินวdา  

i. ผลตอบแทนของตัวชี้วัด (Benchmark) เปMนไปตามผลตอบแทนที่เผยแพรdโดยผู^จัดทำดัชน ี

ii. ใช^แตdตัวชี้วัดของผลตอบแทนรวม (Total Return Benchmarks) เทdานั้น 

f. ทบทวนการเป¡ดเผยข^อมูลเพื่อตัดสินวdาการเป¡ดเผยข^อมูลครอบคลุมข^อมูลทั้งหมดที่ถูกกำหนด (Required) ให^ต^องเป¡ดเผย และ

การเป¡ดเผยข^อมูลทั้งหมดเปMนไปตามข^อมูลที่ถูกบันทึกไว^ และนโยบาย และกระบวนการของบริษัท  (Firm) 

g. ในกรณีที่รายงานตามมาตรฐาน GIPS (GIPS Report) ระบุถึงสถานะของการ overlay (Overlay Exposure) ทั้งหมดของบริษัท 

(Firm) ทรัพยuสินที่ให^คำแนะนำเทdานั้น (Advisory-Only Assets) ทั้งหมดของบริษัท (Firm) หรือ เงินลงทุนที่ผูกพันตามข^อตกลง 

(Committed Capital) ทั้งหมดที่ยังไมdได^ถูกเรียกให^ชำระเข^ามา ให^ตัดสินวdาจำนวนที่เป¡ดเผยออกมาถูกต^อง และเปMนไปตาม

ขอ̂มูลสนับสนุนที่มีการบันทึกไว^ของบริษัท (Firm)  

h. ในกรณีที่รายงานตามมาตรฐาน GIPS (GIPS Report) ระบุถึงข^อมูลเสริม (Supplemental Information) ให^ตัดสินวdาข^อมูล

เสริม (Supplemental Information) ดังกลdาว 

i. เกี่ยวข^องโดยตรงกับกับกลุdมประเภทการลงทุน (Composite) หรือกองทุน (Pooled Fund)  

ii. ไมdได^ทำให^เข^าใจผิด ไมdได^เปMนข^อมูลเท็จอยdางชัดเจน และไมdได^ถูกห^ามนำเสนอ 
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iii. ถูกระบุไว^อยdางชัดเจนวdาเปMนข^อมูลเสริม (Supplemental Information) 

iv. ไมdตรงข^าม หรือขัดแย^งกับข^อมูลที่ถูกกำหนด (Required) หรือแนะนำ (Recommended) ในรายงานตามมาตรฐาน GIPS 

(GIPS Report) 

v. ไมdได^ถูกแสดงอยdางเดdนชัดยิ่งกวdาข^อมูลที่ถูกกำหนด (Required) ไว^ของกลุdมประเภทการลงทุน (Composite) หรือกองทุน 

(Pooled Fund) 

บริษัท (Firm) และผู^ตรวจสอบจะต^อง (Must) ตัดสินใจวdาข^อมูลเสริม (Supplemental Information) เข^าขdายการ

ตรวจสอบผลการดำเนินงาน (Performance Examination) ด^วยหรือไมd ในกรณีที่เข^าขdาย ผู^ตรวจสอบจะต^อง 

(Must) ตัดสินวdาข^อมูลเสริม (Supplemental Information) เปMนข^อมูลที่ถูกต^อง และเปMนไปตามข^อมูลที่ถูกบันทึกไว^ 

และนโยบาย และกระบวนการของบริษัท  (Firm) 

i. ในกรณีที่รายงานตามมาตรฐาน GIPS (GIPS Report) ครอบคลุมถึงผลการดำเนินงานที่โอนมาจากบริษัท (Firm) หรือบริษัทใน

เครือในอดีต และชdวงเวลาที่ทำการตรวจสอบครอบคลุมผลการดำเนินงานของบริษัท (Firm) หรือบริษัทในเครือในอดีต ให^ตัดสิน

วdา 

i. มีการปฏิบัติตามข^อกำหนด (Requirements) ที่เกี่ยวข^องกับผู^ที่ตัดสินใจลงทุน กระบวนการตัดสินใจ และข^อมูลสนับสนุนที่

มีการบันทึกไว ̂

ii. ในกรณีที่มีการเชื่อมตdอ (linked) ผลการดำเนินงาน ไมdมีชdวงเวลาที่ผลการดำเนินงานของบริษทั (Firm) กับผลการ

ดำเนินงานของบริษัท (Firm) หรือบริษัทในเครือในอดีตแยกขาดจากกัน 

iii. ในกรณีที่มีชdวงเวลาที่ผลการดำเนินงานแยกขาดออกจากกัน มีการแสดงชdวงเวลาที่แยกขาดจากกันเอาไว^อยdางชัดเจน 

iv. ผลการดำเนินงานของกลุdมประเภทการลงทุนของบริษัท (Firm) หรือบริษัทในเครือในอดีตครอบคลุมทุกพอรuตการลงทุน 

(Portfolios) ที่เข^ากับคำจำกัดความของกลุdมประเภทการลงทุน (Composite Definition) ของบริษัท (Firm) หรือบริษัทใน

เครือในอดีต 

v. ผลการดำเนินงานของกองทุน (Pooled Fund) ของบริษัท (Firm) หรือบริษัทในเครือในอดีต แสดงให^เห็นผลการ

ดำเนินงานของกองทุน (Pooled Fund) ของบริษัท (Firm) หรือบริษัทในเครือในอดีต 

vi. รายงานตามมาตรฐาน GIPS (GIPS Report) มีการเป¡ดเผยข^อมูลตามที่กำหนด (Required) เกี่ยวกับผลการดำเนินงานที่ถูก

โอนมา 

j. การแก^ไขข^อผิดพลาด: ผูต̂รวจสอบจะต^อง (Must) เข^าใจข^อผิดพลาดที่ปรากฎอยูdในรายงานตามมาตรฐาน GIPS (GIPS Report) 

ซึ่งเกิดขึ้นใน หรือเคยถูกระบุไว^ใน หรือ สdงผลกระทบในรอบระยะเวลาที่ทำการตรวจสอบ ทั้งนี้ หากมีข^อผิดพลาดเกิดขึ้น ผู^

ตรวจสอบจะต^อง (Must) คัดเลือกข^อผิดพลาดเพื่อนำมาทดสอบ และดำเนินกระบวนการอยdางเพียงพอเพื่อตัดสินวdา  

i. มีการดำเนินการกับข^อผิดพลาดของบริษัท (Firm) ตามนโยบาย และกระบวนการแก^ไขข^อผิดพลาดของบริษัท (Firm)  

ii. สำหรับข^อผิดพลาดที่มีนัยสำคัญ (Material Errors) บริษัท (Firm) ได^ดำเนินการดังนี้ 1) สdงรายงานตามมาตรฐาน GIPS 

ฉบับแก^ไขให^กับลูกค^าในป�จจุบัน นักลงทุนในป�จจุบัน ผู^ตรวจสอบรายป�จจุบัน และผู^ตรวจสอบในอดีตที่ได^รับรายงานตาม

มาตรฐาน GIPS (GIPS Report) ฉบับที่มีข^อผิดพลาดที่มีนัยสำคัญ (Material Error) และ 2) ได^ใช^ความพยายามสุด

ความสามารถอยdางสมเหตุสมผลในการสdงรายงานตามมาตรฐาน GIPS (GIPS Report) ฉบับแก^ไขให^กับลูกค^าเป�าหมาย 

(Prospective Clients) ในป�จจุบัน และนักลงทุนเป�าหมาย (Prospective Investors) ในป�จจุบันที่ได^รับรายงานตาม

มาตรฐาน GIPS (GIPS Report) ฉบับที่มีข^อผิดพลาดที่มีนัยสำคัญ (Material Error) 
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การเก็บรักษาเอกสารของผู3ตรวจสอบ  
ผู^ตรวจสอบจะต^อง (Must) เก็บรักษาเอกสารดังตdอไปนี้สำหรับทุกกระบวนการของการตรวจสอบผลการดำเนินงาน (Performance 

Examination) ซึ่งจำเปMนต^องใช^เพื่อสนับสนุนรายงานการตรวจสอบผลการดำเนินงาน (Performance Examination Report) 

a. ลักษณะ จังหวะเวลา และของเขตของกระบวนการทั้งหมดที่ดำเนินการ ซึ่งครอบคลุมถึงการวางแผนกระบวนการ เหตุผลในการกำหนด

ขนาดกลุdมตัวอยdาง การคัดเลือกกลุdมตัวอยdาง และกระบวนการทดสอบที่ใช ̂

b. ผลของการดำเนินกระบวนการทั้งหมด และหลักฐานที่ได^รับ 

c. สิ่งที่ตรวจพบที่มีนัยสำคัญ หรือประเด็นที่เกิดขึ้นในชdวงที่ทำการตรวจสอบผลการดำเนินงาน (Performance Examination) ข^อสรุปที่

ได^ และการพิจารณาตามหลักวิชาชีพที่ทำให^ได^ข^อสรุปดังกลdาว และ 

d. หลักฐานสนับสนุนวdาผู^ตรวจสอบได^ดำเนินกระบวนการตรวจสอบผลการดำเนินงาน (Performance Examination) ตามที่กำหนด 

(Required) ไว^อยdางครบถ^วน 

 

หนังสือรับรองของผู3บริหาร (Representation Letter)3 
ในขั้นตอนของการสรุปผลการตรวจสอบผลการดำเนินงาน (Performance Examination) และกdอนที่จะออกรายงานการตรวจสอบผลการ

ดำเนินงาน (Performance Examination Report) ผู^ตรวจสอบที่ดำเนินการตรวจสอบผลการดำเนินงาน (Performance Examination) 

จะต^อง (Must)  ได^รับเอกสารรับรองทีเ่ปMนลายลักษณuอักษรซึ่งลงนามโดยผู^บริหารของบริษัท (Firm) ซึ่งผู^ตรวจสอบเชื่อวdาเปMนผู^รับผิดชอบ 

และทราบถึงเนื้อหาที่เกี่ยวข^องกับการทำหน^าที่ของผู^ตรวจสอบ  

โดยหนังสือรับรองของผู^บริหาร (representation letter) จะต^อง (Must) ครอบคลุมเนื้อหาดังตdอไปนี ้

• บริษทั (Firm) ได^ปฏิบัติตามมาตรฐาน GIPS ในทุกชdวงเวลาที่ถูกตรวจสอบ 

• มีการอธิบายนโยบายและกระบวนการของบริษัท (Firm) ในจัดทำและการดูแลให^มีการปฏิบัติตามมาตรฐาน GIPS เอาไว^อยdาง

เหมาะสมในนโยบาย และกระบวนการที่เกี่ยวกับมาตรฐาน GIPS ของบริษัท (Firm)  

• นโยบาย และกระบวนการของบริษัท (Firm) ในการปฏิบัติตามมาตรฐาน GIPS ถูกออกแบบมาให^เปMนไปตามมาตรฐาน GIPS และมีการ

ดำเนินการแบบครอบคลุมทั้งบริษัท (Firm) สำหรับทุกรอบระยะเวลาที่ถูกตรวจสอบ 

• บริษัท (Firm) ปฏิบัติตามมาตรฐาน GIPS แบบครอบคลุมทั้งบริษัท (Firm) 

• บริษัท (Firm) ได^สรา̂งกลุdมประเภทการลงทุน (Composite) และคำนวณผลการดำเนินงานของกลุdมประเภทการลงทุน (Composite) 

โดยปฏิบัติตามมาตรฐาน GIPS หรือ บริษัท (Firm) ได^คำนวณผลการดำเนินงานของกองทุน (Pooled Fund) โดยปฏิบัติตามมาตรฐาน 

GIPS 

• บริษัท (Firm) ได^จัดทำและนำเสนอรายงานตามมาตรฐาน GIPS เกี่ยวกับกลุdมประเภทการลงทุน (GIPS Composite Report) หรือ 

รายงานตามมาตรฐาน GIPS เกี่ยวกับกองทุน (GIPS Pooled Fund Report) โดยปฏิบัติตามมาตรฐาน GIPS 

• ผู^บริหารของบริษัท (Firm) เปMนผู^รับผิดชอบทั้งหมดในสdวนของการปฏิบัตติามมาตรฐาน GIPS รวมถึงการผลิต และแจกจdายรายงาน

ตามมาตรฐาน GIPS เกี่ยวกับกลุdมประเภทการลงทุน (GIPS Composite Report) หรือ รายงานตามมาตรฐาน GIPS เกี่ยวกับกองทุน 

(GIPS Pooled Fund Report) ด^วย  

 
3 คำศัพทuภาษาอังกฤษที่ใช^ตัวพิมพuใหญdขนาดเล็ก คือ คำที่มีการกำหนดคำจำกัดความไว^เปMนการเฉพาะ ซึ่งได^มีการอธิบายไว^ในอภิธานศัพทu 

แตdคำศัพทuเหลdานี้ไมdได^ใช^ตัวพิมพuใหญdขนาดเล็กเมื่ออยูdในหนังสือรับรองของผู^บริหาร (representation letter), รายงานการยืนยันความ

ถูกต^อง (Verification Report) หรือ รายงานการตรวจสอบผลการดำเนินงาน (Performance Examination Report) 
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• รายงานตามมาตรฐาน GIPS เกี่ยวกับกลุdมประเภทการลงทุน (GIPS Composite Report) หรือ รายงานตามมาตรฐาน GIPS เกี่ยวกับ

กองทุน (GIPS Pooled Fund Report)  เปMนการแสดงผลการดำเนินงานของการลงทุนของบริษัท (Firm) อยdางเปMนธรรม และ

เที่ยงตรง 

• บริษัท (Firm) ไมdได^นำเสนอผลการดำเนินงาน หรือ ข^อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานที่เปMนเท็จ หรือทำให^เข^าใจผิดทั้งที่ทราบอยูdกdอน

แล^ว ของกลุdมประเภทการลงทุน (Composite) ที่ถูกตรวจสอบ หรือของกองทุน (Pooled Fund) ที่ถูกตรวจสอบ  

• เทdาที่บริษัท (Firm) ทราบ  และเชื่อ ไมdได^มีการ 

- ทุจริต หรือ มีข^อกลdาวหาวdามีกรณีทุจริตที่เกี่ยวข^องกับผู^บริหาร หรือ พนักงานที่มีบทบาทอยdางมีนัยสำคัญตdอนโยบาย และ

กระบวนการของบริษัท (Firm) ในสdวนที่เกี่ยวข^องกับการปฏิบัติตามมาตรฐาน GIPS หรือ 

- ทุจริต หรือ มีข^อกลdางหาวdามีกรณีทุจริตที่เกี่ยวข^องกับบุคคลอื่น ซึ่งอาจสdงผลกระทบอยdางมีนัยสำคัญตdอการปฏิบัติตามมาตรฐาน 

GIPS ของบริษัท (Firm)  

• บริษัท (Firm) จัดเตรียมเอกสารที่จำเปMนให^กับผู^ตรวจสอบเพื่อทำการตรวจสอบผลการดำเนินงาน (Performance Examination) โดย

ไมdมีการป¡ดบังเอกสารที่เกี่ยวข^องเอาไว ̂

• รอบระยะเวลาที่ผู^ตรวจสอบรายงานผล 

• บริษัท (Firm) ปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎระเบียบทุกข^อที่เกี่ยวข^องกับการคำนวณ และนำเสนอผลการดำเนินงานของกลุdมประเภท

การลงทุน (Composite) ที่ถูกตรวจสอบ หรือ กองทุน (Pooled Fund) ที่ถูกตรวจสอบ  

• จนถึงวันที่ระบุในหนังสือรับรองของผู^บริหาร (representation letter) ไมdได^เกิดเหตุการณuที่จะสdงอิทธิพลอยdางมีนัยสำคัญตdอผลการ

ดำเนินงาน หรือผลของการตรวจสอบผลการดำเนินงาน (Performance Examination) 

หนังสือรับรองของผู^บริหาร (representation letter) ควรจะครอบคลุมการรับรองแกdผู^ตรวจสอบในประเด็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข^องในชdวงที่ทำ

การตรวจสอบผลการดำเนินงาน (Performance Examination) ด^วย  

 

รายงานการตรวจสอบผลการดำเนินงาน (Performance Examination Report)4 
ในกรณีที่มีการตรวจสอบผลการดำเนินงาน (Performance Examination) ของกลุdมประเภทการลงทุน (Composites) หลายกลุdม หรือ 

กองทุน (Pooled Funds) หลายกอง และรายงานตามมาตรฐาน GIPS ที่เกี่ยวข^อง ผู^ตรวจสอบอาจจะออกรายงานการตรวจสอบผลการ

ดำเนินงาน (Performance Examination Report) ฉบับเดียวที่ครอบคลุมกลุdมประเภทการลงทุน (Composites) หรือ กองทุน (Pooled 

Funds) และรายงานตามมาตรฐาน GIPS ที่เกี่ยวข^องที่ได^ทำการตรวจสอบก็ได^  ทั้งนี้ รายงานการตรวจสอบผลการดำเนินงาน 

(Performance Examination Report) อาจจะถูกจัดทำโดยรวมเปMนสdวนหนึ่งของรายงานการยืนยันความถูกต^อง (Verification Report) 

(รายงานรdวม หรือ combined report) หรือจัดทำเปMนรายงานแยกตdางหากแนบไปกับรายงานการยืนยันความถูกต^อง (Verification 

Report) ก็ได^ ทั้งนี้ รายงานตามมาตรฐาน GIPS (GIPS Report) ของกลุdมประเภทการลงทุน (Composite) ใด หรือกองทุน (Pooled Fund) 

ใดที่ผdานการตรวจสอบแล^วจะต^องนำเข^าไปรวมอยูdใน หรือแนบไปกับรายงานการตรวจสอบผลการดำเนินงาน (Performance Examination 

Report) ด^วย 

 
4 คำศัพทuภาษาอังกฤษที่ใช^ตัวพิมพuใหญdขนาดเล็ก คือ คำที่มีการกำหนดคำจำกัดความไว^เปMนการเฉพาะ ซึ่งได^มีการอธิบายไว^ในอภิธานศัพทu 

แตdคำศัพทuเหลdานี้จะไมdได^ใช^ตัวพิมพuใหญdขนาดเล็กเมื่ออยูdในหนังสือรับรองของผู^บริหาร (representation letter), รายงานการยืนยันความ

ถูกต^อง (Verification Report) หรือ รายงานการตรวจสอบผลการดำเนินงาน (Performance Examination Report) 
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1) ในการออกรายงานการตรวจสอบผลการดำเนินงาน (Performance Examination Report) ผู^ตรวจสอบจะต^อง (Must) มั่นใจวdา

บริษัท (Firm) ได^รับรายงานการยืนยันความถูกต^อง (Verification Report) ที่ครอบคลุมรอบระยะเวลาที่ทำการตรวจสอบ 

2) รายงานการตรวจสอบผลการดำเนินงาน (Performance Examination Report) จะต^องไมd (Must Not) ครอบคลุมรอบระยะเวลาที่

เกินกวdารอบระยะเวลาที่ครอบคลุมในรายงานการยืนยันความถูกต^อง (Verification Report) และผู^ตรวจสอบจะต^องไมd (Must Not) 

ออกรายงานการตรวจสอบผลการดำเนินงาน (Performance Examination Report) กdอนที่จะมีการออกรายงานการยืนยันความ

ถูกต^อง (Verification Report) 

3) เนื่องจากมกีารกำหนด (Required) ให^ทำการยืนยันความถูกต^อง (Verification) กdอนที่จะได^รับการตรวจสอบผลการดำเนินงาน 

(Performance Examination) ดังนั้น รายงานการตรวจสอบผลการดำเนินงาน (Performance Examination Report) จะต^อง 

(Must) รวมรอบระยะเวลาที่บริษัท (Firm) ได^ทำการยืนยันความถูกต^องด^วย 

4) สำหรับกลุdมประเภทการลงทุน (Composite): รายงานการตรวจสอบผลการดำเนินงาน (Performance Examination Report) 

จะต^อง (Must) ลงความเห็นวdาในรอบระยะเวลาที่ทำการตรวจสอบผลการดำเนินงาน (Performance Examination) บริษัท (Firm) 

ได^ดำเนินการในทุกด^านที่สำคัญดังนี ้

• สร^างกลุdมประเภทการลงทุน (Composite) และคำนวณผลการดำเนินงานของกลุdมประเภทการลงทุน (Composite) โดยปฏิบัติ

ตามมาตรฐาน GIPS และ 

• จัดทำ และนำเสนอรายงานตามมาตรฐาน GIPS เกี่ยวกับกลุdมประเภทการลงทุน (GIPS Composite Report) โดยปฏิบัติตาม

มาตรฐาน GIPS 

สำหรับกองทุน (Pooled Fund): รายงานการตรวจสอบผลการดำเนินงาน (Performance Examination Report) จะต^อง (Must) ลง

ความเห็นวdาในรอบระยะเวลาที่ทำการตรวจสอบผลการดำเนินงาน (Performance Examination) บริษัท (Firm) ได^ดำเนินการในทุก

ด^านที่สำคญัดังนี ้

• คำนวณผลการดำเนินงานของกองทุน (Pooled Fund) โดยปฏิบัติตามมาตรฐาน GIPS และ 

• จัดทำ และนำเสนอรายงานตามมาตรฐาน GIPS เกี่ยวกับกองทุน (GIPS Pooled Fund Report) โดยปฏิบัติตามมาตรฐาน GIPS  

นอกจากนี้ ยังมีการกำหนด (Required) ให^ระบุข^อมูลตdอไปนี้เอาไว^ในรายงานการตรวจสอบผลการดำเนินงาน (Performance 

Examination Report) ด^วย 

• ชื่อรายงาน ซึ่งจะต^อง (Must) มีคำวdา “การตรวจสอบผลการดำเนินงาน” อยูdด^วย 

• วันที่ของรายงาน 

• ผู^รับรายงาน 

• บริษัท (Firm) ที่ถูกตรวจสอบเพื่อยืนยันความถูกต^อง (Verification) 

• รอบระยะเวลาที่ทำการยืนยันความถูกต^อง (Verification)  

• ความรับผิดชอบของผู^บริหารของบริษัท (Firm) และของผู^ตรวจสอบ รวมถึงข^อความรับทราบความรับผิดชอบของบริษัท (Firm) 

ตdอการอ^างถึงการปฏิบัติตามมาตรฐาน GIPS และตdอรายงานตามมาตรฐาน GIPS เกี่ยวกับกลุdมประเภทการลงทุน (GIPS 

Composite Report) หรือรายงานตามมาตรฐาน GIPS เกี่ยวกับกองทุน (GIPS Pooled Fund Report) 

• รอบระยะเวลาที่ทำการตรวจสอบผลการดำเนินงาน (Performance Examination)  

• สำหรับกลุdมประเภทการลงทุน (Composite) 

- ชื่อของกลุdมประเภทการลงทุน (Composite) ที่ถูกตรวจสอบ  
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- ข^อความที่บdงบอกวdาการตรวจสอบผลการดำเนินงาน (Performance Examination) ของกลุdมประเภทการลงทุน 

(Composite) ที่ระบุไว^ และรายงานตามมาตรฐาน GIPS เกี่ยวกับกลุdมประเภทการลงทุน (GIPS Composite Report) ที่

เกี่ยวข^อง เปMนไปตามกระบวนการตรวจสอบผลการดำเนินงาน (Performance Examination) ที่กำหนด (Required) ไว^

ของมาตรฐาน GIPS 

• สำหรับกองทุน (Pooled Funds) 

- ชื่อของกองทุน (Pooled Fund) ที่ถูกตรวจสอบ 

- ข^อความทีบ่dงบอกวdาการตรวจสอบผลการดำเนินงาน (Performance Examination) ของกองทุน (Pooled Fund) ที่ระบุ

ไว^ และรายงานตามมาตรฐาน GIPS เกี่ยวกับกองทุน (GIPS Pooled Fund Report) ที่เกี่ยวข^อง เปMนไปตามกระบวนการ

ตรวจสอบผลการดำเนินงาน (Performance Examination) ที่กำหนด (Required) ไว^ของมาตรฐาน GIPS 

• ข^อความที่บdงบอกวdาการตรวจสอบผลการดำเนินงาน (Performance Examination) ครอบคลุมการทดสอบที่ดำเนินการโดยใช^

วิธีสุdมตัวอยdาง 

• ถ^อยคำที่บdงบอกวdาผู^ตรวจสอบเปMนอิสระจากบริษัท (Firm)  

• ข^อความที่บdงบอกวdาการตรวจสอบผลการดำเนินงาน (Performance Examination) ไมdได^เปMนการรับประกันรายงานผลการ

ดำเนินงานของกลุdมประเภทการลงทุน (Composite) หรือกองทุน (Pooled Fund) ใดเปMนการเฉพาะ 

• ข^อความที่บdงบอกวdาการตรวจสอบผลการดำเนินงาน (Performance Examination) ครอบคลุมข^อมูลเสริม (Supplemental 

Information) ที่รวมอยูdในรายงานตามมาตรฐาน GIPS เกี่ยวกับกลุdมประเภทการลงทุน (GIPS Composite Report) หรือ

รายงานตามมาตรฐาน GIPS เกี่ยวกับกองทุน (GIPS Pooled Fund Report) หรือไมd (ถ^ามี) 

• ข^อความที่อธิบายถึงแนวปฏิบัติทางวชิาชีพอื่น ๆ ที่ถูกนำมาใช^ (อยdางเชdน แนวปฏิบัติของ AICPA, IAASB, ICAEW หรือ JICPA) 

• ข^อความตdอไปนี้ “GIPS® เปMนเครื่องหมายการค^าจดทะเบียนของ CFA Institute โดย CFA Institute ไมdได^รับรอง (endorse) 

หรือสนับสนุน (promote) องคuกรแหdงนี้ และไมdได^รับประกันความถูกต^อง หรือคุณภาพของเนื้อหาที่ระบุอยูdในเอกสารนี้” และ 

• ลายเซ็น หรือ ตราประทับอยdางเปMนทางการของผู^ตรวจสอบ 

นอกเหนือจากเนื้อหาตามที่กำหนด (Required) ไว^ รายงานการตรวจสอบผลการดำเนินงาน (Performance Examination Report) 

อาจจะกลdาวถึงข^อมูลอื่น ๆ ด^วยก็ได^ตามความเหมาะสม  

5) หลังจากที่ดำเนินกระบวนการตรวจสอบผลการดำเนินงาน (Performance Examination) เสร็จเรียบร^อยแล^ว ผู^ตรวจสอบอาจจะได^ข^อ

สรุปวdารายงานตามมาตรฐาน GIPS ไมdได^เปMนไปตามมาตรฐาน GIPS หรือ ข^อมูลที่บริษัท (Firm) บันทกึไว^ไมdสามารถสนับสนุนการ

ตรวจสอบผลการดำเนินงาน (Performance Examination) ได^ ในสถานการณuเชdนนี้ ผู^ตรวจสอบและบริษัท (Firm) จะต^อง (Must) 

พิจารณาผลกระทบของการที่ผู^ตรวจสอบไมdสามารถออกรายงานการตรวจสอบผลการดำเนินงาน (Performance Examination 

Report) จากการที่บริษัท (Firm) อ^างถึงการปฏิบัติตามมาตรฐาน GIPS ได^ ทั้งนี้ ผู^ตรวจสอบจะต^องไมd (Must Not) ออกรายงานการ

ตรวจสอบผลการดำเนินงาน (Performance Examination Report) เมื่อทราบวdาบริษัท (Firm) ไมdได^ปฏิบัติตามมาตรฐาน GIPS หรือ 

รายงานตามมาตรฐาน GIPS ไมdได^เปMนไปตามมาตรฐาน GIPS หรือข^อมูลที่บริษัท (Firm) บันทึกไว^ไมdสามารถสนับสนุนการตรวจสอบผล

การดำเนินงาน (Performance Examination) ของกลุdมประเภทการลงทุน (Composite) หรือ กองทุน (Pooled Fund) และรายงาน

ตามมาตรฐาน GIPS ที่เกี่ยวข^องได^ ทั้งนี้ ในกรณีที่ไมdสามารถออกกรายงานการตรวจสอบผลการดำเนินงาน (Performance 

Examination Report) ได^ ผู^ตรวจสอบจะต^อง (Must) แจ^งบริษัท (Firm) วdาทำไมถึงไมdสามารถออกรายงานการตรวจสอบผลการ

ดำเนินงาน (Performance Examination Report) ได ̂
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6) บริษัท (Firm) จะต^องไมd (Must Not) กลdาววdากลุdมประเภทการลงทุน (Composite) ใด หรือกองทุน (Pooled Fund) ใดได^ผdานการ

ยืนยันความถูกต^องแล^ว เว^นแตdวdาจะมีการออกรายงานการตรวจสอบผลการดำเนินงาน (Performance Examination Report) 

มาแล^ว 

  

หนังสือแจ3งข3อแนะนำ (Recommendation Letter)  
หลังจากที่ได^ทำการตรวจสอบผลการดำเนินงาน (Performance Examination) เรียบร^อยแล^ว ผู^ตรวจสอบควร (Should) ออกหนังสือแจ^ง

ข^อแนะนำ (Recommendation Letter) ให^กับบริษัท (Firm) โดยอธิบายถึงสิ่งที่ตรวจพบอยdางเฉพาะเจาะจง ข^อแนะนำ  และสdวนอืน่ ๆ ที่

สามารถปรับปรุงได^ซึ่งพบจากการตรวจสอบผลการดำเนินงาน (Performance Examination) 
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วันท่ีมีผลใช8บังคับ 
รายงานตามมาตรฐาน GIPS (GIPS Reports)  รายงานตามมาตรฐาน GIPS เกี่ยวกับกลุdมประเภทการลงทุน (GIPS Composite Reports) 

รายงานตามมาตรฐาน GIPS เกี่ยวกับกองทนุ (GIPS Pooled Fund Reports) และรายงานตามมาตรฐาน GIPS เกี่ยวกับเจ^าของทรัพยuสิน 

(GIPS Asset Owner Reports) ที่ครอบคลุมผลการดำเนินงานสำหรับรอบระยะเวลาสิ้นสุดใน หรือหลังวันที่ 31 ธันวาคม 2020 จะต^อง 

(Must) จัดทำตามมาตรฐาน GIPS ฉบับป� 2020 ทั้งนี้ บริษัท (Firms) และเจ^าของทรัพยuสิน (Asset Owners) อาจจะนำมาตรฐาน GIPS 

ฉบับป� 2020 มาใช^กdอนกำหนดก็ได^  

ผู^ตรวจสอบจะต^อง (Must) ทำการยืนยันความถูกต^อง (Verification) และทำการตรวจสอบผลการดำเนินงาน (Performance 

Examination) ตามมาตรฐาน GIPS สำหรับผู^ตรวจสอบฉบับป� 2020 ในรอบระยะเวลาที่บริษัท (Firms) หรือเจ^าของทรัพยuสิน (Asset 

Owners) อ^างถึงการปฏิบัติตามมาตรฐาน GIPS ฉบับป� 2020 ด^วย นอกจากนี้ ยังแนะนำ (Reccommended) ให^ผู^ตรวจสอบทำการยืนยัน

ความถูกต^อง (Verification) และตรวจสอบผลการดำเนินงาน (Performance Examination) ตามมาตรฐาน GIPS สำหรับผู^ตรวจสอบ  

(GIPS Standards for Verifiers) ฉบับป� 2020 สำหรับทุกรอบระยะเวลาที่ทำการตรวจสอบด^วย 

  



 

 30 
 

อภิธานศัพทW  

Administrative Fee - ค?าธรรมเนียมการ

ดำเนินการ  

คdาธรรมเนียมทั้งหมดที่อยูdนอกเหนือจากต^นทุนการทำธุรกรรม (Transaction Costs) และ

คdาธรรมเนียมการจัดการลงทุน (Investment Management Fee)  โดยคdาธรรมเนียมการ

ดำเนินการ (Administrative Fees) อาจรวมถึงคdาธรรมเนียมการเก็บรักษาทรัพยuสิน (Custody 

Fees)  คdาจัดทำบัญช ี(accounting fees) คdาตรวจสอบบัญช ี(auditing fees)  คdาที่ปรึกษา 

(consulting fees)  คdาธรรมเนียมด^านกฎหมาย (legal fees)  คdาธรรมเนียมในการวัดผลการ

ดำเนินงาน (performance measurement fees) และคdาธรรมเนียมที่เกี่ยวข^องอื่น ๆ  

Advisory-Only Assets - ทรัพย�สินที่ใหS

คำแนะนำเท?านั้น 

ทรัพยuสินที่บริษัท (Firm) ได^จัดทำคำแนะนำการลงทุน แตdไมdมีอำนาจควบคุมการตัดสินใจลงทุน 

และไมdมีอำนาจหน^าที่ในการซื้อขายทรัพยuสินนั้น 

Asset Owner – เจSาของทรัพย�สิน  หนdวยงานที่ทำหน^าที่จัดการลงทุนทั้งโดยตรง และ/หรือ ผdานการใช^ผู^จัดการภายนอก (External 

Manager) ให^กับผู^มีสdวนรdวม ผู^รับผลประโยชนu หรือ องคuกรนั้นเอง ซึ่งหนdวยงานนี้อาจจะ

รวมถงึ แตdไมdได^จำกัดเพียง กองทุนบำเหน็จบำนาญทั้งของภาครัฐ และเอกชน, กองทุนการกุศล, 

มูลนิธ,ิ สำนักงานธุรกิจครอบครัว, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, บริษัทประกัน และบริษัทรับประกัน

ตdอ, กองทุนความมั่งคั่งแหdงชาต,ิ และผู^รับมอบฉันทะ ทั้งนี้ เจ^าของทรัพยuสิน (Asset Owners) 

ต^อง (Must) มีดุลพินิจในการบริหารทรัพยuสินรวมของเจ^าของทรัพยuสิน (Total Asset Owner 

Assets) โดยอาจเปMนการจัดการทรัพยuสินเองโดยตรง หรือ มีอำนาจตัดสินใจจ^าง หรือปลด

ผู^จัดการภายนอก (External Managers) ก็ได^  

Benchmark - ตัวชี้วัด  สิ่งที่ใช^อ^างอิงสำหรับการเปรียบเทียบผลตอบแทน หรือความเสี่ยง ของกลุdมประเภทการลงทุน 

(Composite) กองทุน (Pooled Fund) หรือ กองทุนโดยรวม (Total Fund) 

Broad Distribution Pooled Fund -  

กองทุนที่เสนอขายในวงกวSาง 

กองทุน (Pooled Fund) ที่ถูกกำกับดูแลภายใต^กรอบที่อนุญาตให^นักลงทุนทั่วไปสามารถซื้อ 

หรือมีไว^ซึ่งหนdวยลงทุนของกองทุน (Pooled Fund) ได^ และต^องไมdเปMนการเสนอขายในรูปแบบ

ที่ให^ข^อมูลแกdนักลงทุนแบบตัวตdอตัว (one-on-one presentation)  

Carried Interest - ส?วนแบ?งกำไร กำไรที่ถูกจัดสรรให^หุ^นสdวนประเภทไมdจำกัดความรับผิด (General Partner) จากกำไรที่เกิดขึ้น

จากการลงทุนของกองทุน หรือที่เรียกวdา “carry” หรือ “promote” 

Closed-End - กองทุนป�ด กองทุน (Poloed Fund) ที่ไมdเป¡ดให^ซื้อ (subscription) และ/หรือไถdถอน (redemptions) 

Committed Capital - เงินลงทุนที่ผูกผันตาม

ขSอตกลง 

เงินลงทุนที่นักลงทุน (หุ^นสdวนประเภทจำกัดความรับผิด (Limited Partners) และหุ^นสdวน

ประเภทไมdจำกัดความรับผิด (General Partner)) บริษัท (Firm) หรือ เจ^าของทรัพยuสิน (Asset 

Owner) ผูกพันที่จdายเข^ามาในกองทุน โดยทั่วไปแล^ว เงินลงทุนที่ผูกพันตามข^อตกลง 

(Committed Capital) นี้ จะถูกเรียกให^จdายเข^ามาในกองทุนตามชdวงระยะเวลาที่กำหนด หรือ

ที่เรียกวdา “commitments”  
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Composite - กลุ?มประเภทการลงทุน การรวมเอาพอรuตการลงทุน (Portfolio) หนึ่งหรือหลายพอรuตการลงทุน หรือ กองทุนโดยรวม 

(Total Fund) หนึ่งหรือหลายกองซึ่งมีการบริหารภายใต^กรอบการลงทุน (investment 

mandate) วัตถุประสงคu หรือกลยุทธu ที่มีลักษณะคล^ายกัน เข^าไว^ด^วยกัน 
 

Composite Definition - คำจำกัดความของ

กลุ?มประเภทการลงทุน 

หลักเกณฑuโดยละเอียดที่ใช^ในการพิจารณากำหนดพอรuตการลงทุน (Portfolios) ที่

นำมาจัดรวมอยูdในกลุdมประเภทการลงทุน (Composite) ซึ่งหลักเกณฑuดังกลdาวอาจ

รวมถึงแตdไมdจำกัดเพียง กรอบการลงทุน (investment mandate)  ลักษณะหรือกล

ยุทธu (style/ strategy) ประเภททรัพยuสิน (asset class)  การใช^ตราสารอนุพันธu 

(derivatives) การขยายฐานเงินลงทุน (leverage) และ/หรือการป�องกันความเสี่ยง 

(hedging) คdาความเสี่ยงเป�าหมาย (targeted risk metrics) ข^อจำกัดการลงทุน 

(investment constraints/ restrictions) และ/หรือประเภทของพอรuตการลงทุน 

(Portfolio type) (เชdน บัญชีแยก (Segregated Account) หรือกองทุน (Pooled 

Fund);  การที่ต^องเสียภาษี หรือการได^รับยกเว^นภาษี เปMนต^น) 

Composite Description - คำอธิบายกลุ?ม

ประเภทการลงทุน  

ข^อมูลทั่วไปเกี่ยวกับกรอบการลงทุน (investment mandate)  วัตถุประสงคu หรือ กลยุทธu

ของกลุdมประเภทการลงทุน (Composite) โดยคำอธิบายกลุdมประเภทการลงทุน (Composite 

Description) อาจมีการใช^คำยdอมากกวdาคำจำกัดความของกลุdมประเภทการลงทุน 

(Composite Definition) แตdจะต^อง (Must) ครอบคลุมถึงลักษณะที่สำคัญทั้งหมดของกลุdม

ประเภทการลงทุน (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) และการมี

สถานะขาย (short position) อยdางไร ในกรณีที่เครื่องมือดังกลdาวเปMนสdวนสำคัญของกล

ยุทธuการลงทุน 

• การลงทุนในทรัพยuสินที่ไมdมีสภาพคลdอง (Illiquid Investments) เปMนสdวนสำคัญของกลยุทธu

การลงทุนหรือไมd 

Custody Fee - ค?าธรรมเนียมการเก็บรักษา

ทรัพย�สิน  

คdาธรรมเนียมที่จdายให^ผู^เก็บรักษาทรัพยuสินในการทำหน^าที่เก็บรักษาทรัพยuสินของพอรuตการ

ลงทุน (Portfolio) โดยคdาธรรมเนียมการเก็บรักษาทรัพยuสิน (Custody Fees) ถือเปMนสdวนหนึ่ง

ของคdาธรรมเนียมการดำเนินการ (Administrative Fees) และโดยทั่วไปแล^วจะประกอบด^วย

สdวนทีอ่^างอิงกับทรัพยuสิน (asset-based) และสdวนที่อ^างอิงกับธุรกรรม (transaction-based)  

ทั้งนี้ คdาธรรมเนียมการเก็บรักษาทรัพยuสิน (Custody Fees) อาจรวมถึงคdาบริการอื่น ๆ  ซึ่ง

ได^แกd การจัดทำบัญชี การให^ยืมหลักทรัพยu (securities lending) และ/หรือการวัดผลการ

ดำเนินงาน (performance measurement) โดยคdาธรรมเนียมที่เกี่ยวข^องกับการเก็บรักษา
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ทรัพยuสินที่คิดตามรายธุรกรรม ควร (Should) ถูกจัดอยูdในคdาธรรมเนียมการเก็บรักษาทรัพยuสิน 

(Custody Fee) และไมdถูกนำไปรวมเปMนสdวนหนึ่งของต^นทุนการทำธุรกรรม (Transaction 

Costs) 

 

External Cash Flow – กระแสเงินสด 

ภายนอก 

เงินทุน (เงินสด หรือเงินลงทุน) ที่เข^าหรือออกจากพอรuตการลงทุน (Portfolio)  ทั้งนี้ การจdายเงิน

ป�นผลและดอกเบี้ย ไมdถือเปMนกระแสเงินสดภายนอก (External Cash Flows) 

External Manager – ผูSจัดการภายนอก          

 

ผู^จัดการลงทุนซึ่งเปMนบุคคลที่สามที่เจ^าของทรัพยuสิน (Asset Owner) จ^างมาเพื่อให^บริหารจัดการ

ทรัพยuสินบางสdวนหรือทั้งหมดของทรัพยuสินรวมของเจ^าของทรัพยuสิน (Total Asset Owner 

Assets)  

Firm - บริษัท  นิติบุคคลที่ปฏิบัติตามมาตรฐาน GIPS  

Fixed Life - กรอบเวลาการลงทุนที่แน?นอน มีการกำหนดกรอบเวลาการลงทุน (investment time horizon) ที่แนdนอนไว^ลdวงหน^า 

General Partner – หุSนส?วนประเภท 

ไม?จำกัดความรับผิด 

โดยทั่วไปแล^ว หมายถึง ผู^จัดการของห^างหุ^นสdวนจำกัด (Limited Partnership) ที่มีหุ^นสdวน

ประเภทจำกัดความรับผิด (Limited Partner) รdวมลงทุนด^วย โดยหุ^นสdวนประเภทไมdจำกัดความ

รับผิด (General Partner) จะได^รับคdาธรรมเนียมการจัดการลงทุน (Investment 

Management Fee) ที่อาจรวมถึงสdวนที่เปMนร^อยละของผลกำไรของห^างหุ^นสdวนจำกัด (Limited 

Partnership) (โปรดศึกษาคำวdา “Carried Interest - สdวนแบdงกำไร”) 

GIPS Advertisement - การใชS GIPS  

เพื่อการโฆษณา 

การโฆษณาโดยบริษัทที่ปฏิบัติตามมาตรฐาน GIPS (GIPS-compliant Firm) ซึ่งได^ปฏิบัติตาม

ข^อกำหนด (Requirements) ของแนวปฏิบัติในการใช^ GIPS เพื่อการโฆษณา (GIPS Advertising 

Guidelines)  

GIPS Asset Owner Report – รายงานตาม

มาตรฐาน GIPS เกี่ยวกับเจSาของทรัพย�สิน 

การนำเสนอข^อมูลกองทุนโดยรวม (Total Fund) หรือ กลุdมประเภทการลงทุน (Composite) 

โดยเจ^าของทรัพยuสิน (Asset Owner) ซึ่งประกอบด^วยข^อมูลทั้งหมดตามที่กำหนด (Required) 

ในมาตรฐาน GIPS ซึ่งอาจรวมถึงข^อมูลที่แนะนำให^เป¡ดเผย (Recommended) หรือข^อมูลเสริม 

(Supplemental Information) ด^วย 

GIPS Compliance Notification Form - 

แบบฟอร�มแจSงการปฏิบัติตามมาตรฐาน GIPS  

แบบฟอรuม ซึ่งกำหนด (Required) ให^ต^องกรอกข^อมูล และยื่นตdอ CFA Institute เพื่อแจ^งให ̂

CFA Institute ทราบวdา บริษัท (Firm) หรือ เจ^าของทรัพยuสิน (Asset Owner) ปฏิบัติตาม

มาตรฐาน GIPS  

GIPS Composite Report - รายงาน 

ตามมาตรฐาน GIPS เกี่ยวกับกลุ?มประเภทการ

ลงทุน 

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 - รายงานตาม

มาตรฐาน GIPS เกี่ยวกับขSอมูลกองทุน  

การนำเสนอข^อมูลกองทุน (Pooled Fund) ซึ่งประกอบด^วยข^อมูลทั้งหมดตามที่กำหนด 

(Required) ในมาตรฐาน GIPS ซึ่งอาจรวมถึงข^อมูลที่แนะนำให^เป¡ดเผย (Recommended) หรือ

ข^อมูลเสริม (Supplemental Information) ด^วย 
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GIPS Report - รายงานตามมาตรฐาน GIPS รายงานตามมาตรฐาน GIPS เกี่ยวกับกลุdมประเภทการลงทุน (GIPS Composite Report) หรือ

รายงานตามมาตรฐาน GIPS เกี่ยวกับข^อมูลกองทุน (GIPS Pooled Fund Report) 

Gross-of-Fees - ก?อนหักค?าธรรมเนียม สำหรับบริษัท (Firm) หมายถึงผลตอบแทนจากการลงทุนหักด^วยต^นทุนการทำธุรกรรม 

(Transaction Costs) 

สำหรับเจ^าของทรัพยuสิน (Asset Owner) หมายถึงผลตอบแทนจากการลงทุนหักด^วยต^นทุนการ

ทำธุรกรรม (Transaction Costs) คdาธรรมเนียมทั้งหมด และคdาใช^จdายของกองทุน (Pooled 

Fund) ที่บริหารจัดการโดยบุคคลภายนอก 

Illiquid Investments – การลงทุนใน 

ทรัพย�สินที่ไม?มีสภาพคล?อง 

การลงทุนที่อาจจะขายออกได^ยากหากไมdลดราคาลง หรือไมdสามารถขายได^อยdางรวดเร็ว 

เนื่องจากไมdมีตลาด หรือไมdมีนักลงทุนที่มีความพร^อม/สนใจที่จะซื้อ 

Investment Management Cost - ตSนทุน

การจัดการลงทุน 

ต^นทุนภายในทั้งหมดของทรัพยuสินทั้งในสdวนที่ถูกบริหารจากภายใน และภายนอก ซึ่ง

นอกจากต^นทุนการบริหารพอรuตการลงทุนแล^ว ยังอาจเกี่ยวข^องกับคdาโสหุ^ย (overhead 

cost) ต^นทุน และคdาธรรมเนียมที่เกี่ยวข^องอื่น ๆ ได^แกd คdาธรรมเนียมในการประเมินมูลคdา

ข^อมูล คdาบริการวเิคราะหuการลงทุน คdาธรรมเนียมในการเก็บรักษาทรัพยuสิน (Custody 

Fees) สdวนแบdงคdาโสหุ^ยแบบ pro rata (อยdางเชdน อาคาร และสาธารณูปโภค) การจัดสรร

คdาใช^จdายของแผนกที่ไมdเกี่ยวข^องกับการลงทุน (อยdางเชdน ทรัพยากรมนุษยu การสื่อสาร และ

เทคโนโลยี) การวัดผลการดำเนินงาน และบริการด^านการปฏิบัติตามกฎเกณฑu 

Investment Management Fee - 

ค?าธรรมเนียมการจัดการลงทุน 

สำหรับบริษัท (Firm) หมายถึงคdาธรรมเนียมที่จdายให^บริษัท (Firm) สำหรับการบริหารจัดการ

พอรuตการลงทุน (Portfolio) โดยทั่วไปแล^ว คdาธรรมเนียมการจัดการลงทุน (Investment 

Management Fees) จะอ^างอิงกับมูลคdาทรัพยuสิน (ร^อยละของมูลคdาทรัพยuสิน)  อ^างอิงกับผล

การดำเนินงาน (โปรดศึกษาคำวdา “Performance-Based Fee - คdาธรรมเนียมที่อ^างอิงกับผล

การดำเนินงาน”) หรือเปMนการผสมกันทั้งสองวิธี ซึ่งอาจมีรูปแบบที่แตกตdางออกไป  ทั้งนี้ 

คdาธรรมเนียมการจัดการลงทุน (Investment Management Fees) จะรวมถึงสdวนแบdงกำไร 

(Carried Interest) ด^วย 

สำหรับเจ^าของทรัพยuสิน (Asset Owner) หมายถึงคdาธรรมเนียมที่จdายให^ผู^จัดการภายนอก 

(External Managers) สำหรับการบริหารจัดการทรัพยuสินจากภายนอก โดยทั่วไปแล^ว 

คdาธรรมเนียมการจัดการลงทุน (Investment Management Fees) จะอ^างอิงกับมูลคdาทรัพยuสิน 

(ร^อยละของมูลคdาทรัพยuสิน)  อ^างอิงกับผลการดำเนินงาน (โปรดศึกษาคำวdา “Performance-

Based Fee - คdาธรรมเนียมที่อ^างอิงกับผลการดำเนินงาน”) หรือเปMนการผสมกันทั้งสองวิธี ซึ่ง

อาจมีรูปแบบที่แตกตdางออกไป  ทั้งนี้ คdาธรรมเนียมการจัดการลงทุน (Investment 

Management Fees) จะรวมถึงสdวนแบdงกำไร (Carried Interest) ด^วย  
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Large Cash Flow - กระแสเงินสด 

จำนวนมาก 

ระดับของกระแสเงินสดภายนอก (External Cash Flow) ที่บริษัท (Firm) หรือเจ^าของ

ทรัพยuสิน (Asset Owner) เห็นวdา อาจบิดเบือนผลตอบแทน หากไมdมีการประเมินมูลคdาของ

พอรuตการลงทุน (Portfolio) และไมdมีการคำนวณผลตอบแทนสำหรับชdวงเวลายdอย (sub-

period)  ทั้งนี้ บรษิัท (Firm) หรือเจ^าของทรัพยuสิน (Asset Owner) จะต^อง (Must) กำหนด

จำนวนเงิน โดยกำหนดเปMนมูลคdาของกระแสเงินสด/ทรัพยuสิน หรือเปMนร^อยละของทรัพยuสินใน

พอรuตการลงทุน (Portfolio assets) หรือทรัพยuสินในกลุdมประเภทการลงทุน (Composite 

assets) หรือทรัพยuสินในกองทุนโดยรวม (Total Fund) โดยบริษัท (Firm) หรือเจ^าของ

ทรัพยuสิน (Asset Owner) จะต^อง (Must) พิจารณาวdา กระแสเงินสดจำนวนมาก (Large 

Cash Flow) นี้ เปMนกระแสเงินสดจากภายนอก (External Cash Flow) เพียงรายการเดียว 

หรือเปMนกระแสเงินสดจากภายนอก (External Cash Flow) หลายรายการในชdวงเวลาที่

กำหนด 

Limited Distribution Pooled Fund - 

กองทุนที่เสนอขายในวงจำกัด 

กองทุน (Pooled fund) ใด ๆ ที่ไมdได^เปMนกองทุนที่เสนอขายในวงกว^าง (Broad Distribution 

Pooled fund)  

Limited Partner - หุSนส?วนประเภท 

จำกัดความรับผิด 

นักลงทุนที่ลงทุนในห^างหุ^นสdวนจำกัด (Limited Partnership) 

Limited Partnership - หSางหุSนส?วนจำกัด โครงสร^างทางกฎหมายที่ถูกใช^อยdางแพรdหลายโดยกองทุนป¡ดที่ลงทุนในทรัพยuสินนอกตลาด 

(Private Market Investment Closed-End Pooled Funds) ทั้งนี้ โดยทั่วไปแล^ว ห^างหุ^นสdวน

จำกัด (Limited Partnership) เปMนเครื่องมือการลงทุนที่กำหนดกรอบเวลาการลงทุนที่แนdนอน 

(Fixed Life) โดยมีหุ^นสdวนประเภทไมdจำกัดความรับผิด (General Partner) ทำหน^าที่บริหาร

ห^างหุ^นสdวนจำกัด (Limited Partnership) ตามที่ระบุไว^ในข^อตกลงในการเปMนหุ^นสdวน 

(partnership agreement) 

Link - การเชื่อมต?อ วิธีการนำอัตราผลตอบแทนในชdวงเวลายdอย ๆ (sub-period returns) มาคำนวณรวมเชื่อมตdอ

กันด^วยวิธีเรขาคณิต (geometrically combined) เพื่อหาผลตอบแทนของชdวงเวลาหนึ่ง 

(periodic return) หรือการนำอัตราผลตอบแทนของหลายชdวงเวลา (periodic returns) มา

คำนวณรวมเชื่อมตdอกันด^วยวิธีเรขาคณิต (geometrically combined) เพื่อหาผลตอบแทนของ

ระยะที่ยาวขึ้น (longer-period returns) โดยใช^สูตรการคำนวณดังตdอไปนี ้

อัตราผลตอบแทนของชdวงเวลาหนึ่ง (Period return) = [(1 + R1) × (1 + R2) … (1 + Rn)] – 1  

ทั้งนี ้R1, R2 … Rn คือ อัตราผลตอบแทนของชdวงเวลายdอย (sub-period returns) หรืออัตรา

ผลตอบแทนของหลายชdวงเวลา (periodic returns) สำหรับชdวงเวลายdอย (sub-periods) หรือ

ชdวงเวลา (periods) ที่ 1 ถึง n ตามลำดับ  

Material Error - ขSอผิดพลาดที่มีนัยสำคัญ ข^อผิดพลาดในรายงานตามมาตรฐาน GIPS เกี่ยวกับกลุdมประเภทการลงทุน (GIPS Composite 

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

หรือ รายงานตามมาตรฐาน GIPS เกี่ยวกับเจ^าของทรัพยuสิน (GIPS Asset Owner Report) ซึ่ง
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จะต^อง (Must) มกีารแก^ไข และเป¡ดเผยในรายงานตามมาตรฐาน GIPS เกี่ยวกับกลุdมประเภทการ

ลงทุน (GIPS Composite Report) ฉบับแก^ไข รายงานตามมาตรฐาน GIPS เกี่ยวกับข^อมูล

กองทุน (GIPS Pooled Fund Report) ฉบับแก^ไข หรือ รายงานตามมาตรฐาน GIPS เกี่ยวกับ

เจ^าของทรัพยuสิน (GIPS Asset Owner Report) ฉบับแก^ไข 

Must - ตSอง ข^อกำหนด ภาระหน^าที ่หรือการกระทำ ทีบ่ังคับวdาต^องทำ หรือ ถูกกำหนด (Required) ให^ต^อง

ปฏิบัติตาม  (โปรดศึกษาคำวdา “Require/Requirement - กำหนด/ข^อกำหนด”) 

Must Not - ตSองไม? งาน หรือการกระทำ ที่ถูกห^ามมิให^ปฏิบัต ิ 

Net-of-Fees - หลังหักค?าธรรมเนียม สำหรับบริษัท (Firm) หมายถึงผลตอบแทนจากการลงทุนกdอนหักคdาธรรมเนียม (Gross-of-

Fees return) หักด^วยคdาธรรมเนียมการจัดการลงทุน (Investment Management Fees) 

สำหรับเจ^าของทรัพยuสิน (Asset Owner) หมายถึงผลตอบแทนที่สะท^อนการหักต^นทุนการทำ

ธุรกรรม (Transaction Costs) คdาธรรมเนียมทั้งหมด และคdาใช^จdายของกองทุน (Pooled 

Funds) ที่บริหารจัดการโดยบุคคลภายนอก คdาธรรมเนียมการจัดการลงทุน (Investment 

Management Fees) ของบัญชีแยก (Segregated Accounts) ที่บริหารจัดการโดย

บุคคลภายนอก และต^นทุนการจัดการลงทุน (Investment Management Costs)  

Overlay Exposure – สถานะของการ 

Overlay 

มูลคdาทางเศรษฐกิจในสdวนที่บริษัท (Firm) มีความรับผิดชอบในการจัดการลงทุน โดยสถานะของ

การ 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 ถูกดำเนินการแยกออกมาตdางหากจาก

พอรuตการลงทุน (Portfolio)  ทั้งนี้ โดยทั่วไปแล^ว กลยุทธuการ overlay (Overlay Strategy) ถูก

ออกแบบมาเพื่อจำกัด หรือรักษาระดับความเสี่ยงของพอรuตการลงทุน (Portfolio) ตามที่กำหนด 

หรือเพื่อสร^างผลกำไรจากมุมมองตลาดในระยะสั้น (tactical view) ด^วยการปรับเปลี่ยนระดับ

ความเสี่ยงของพอรuตการลงทุน (Portfolio) 

Oversight Body – หน?วยงานที่ดูแลทรัพย�สิน ผู^ที่มีหน^าที่รับผิดชอบโดยตรงในการดูแลทรัพยuสินของกองทุนทั้งหมด (Total Fund) และ

ทรัพยuสินรวมของเจ^าของทรัพยuสิน (Total Asset Owner Assets) 

Performance-Based Fee - ค?าธรรมเนียมที่

อSางอิงกับผลการดำเนินงาน 

คdาธรรมเนียมการจัดการลงทุน (Investment Management Fee) ซึ่งโดยทั่วไปแล^ว จะอ^างอิง

กับผลการดำเนินงานของพอรuตการลงทุน (Portfolio’s performance) โดยคิดเปMนคdาคงที่ 

(absolute basis) หรือคdาผันแปร (relative) โดยเปรียบเทียบกับตัวชี้วัด (Benchmark) หรือ

จุดอ^างอิงอื่น  

Performance Examination -  

การตรวจสอบผลการดำเนินงาน 

กระบวนการที่ผู^ตรวจสอบภายนอก (independent verifier) ทำการตรวจสอบกลุdมประเภท

การลงทุน (Composite) กองทุน (Pooled Fund) หรือกองทุนโดยรวม (Total Fund) ตาม

กระบวนการตรวจสอบผลการดำเนินงาน (Performance Examination procedure) ที่

กำหนด (Required) ตามมาตรฐาน GIPS 
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Performance Examination Report - 

รายงานการตรวจสอบผลการดำเนินงาน 

รายงานที่จัดทำโดยผู^ตรวจสอบอิสระ (independent verifier) หลังจากที่ได ̂

ทำการตรวจสอบผลการดำเนินงาน (Performance Examination) เรียบร^อยแล^ว 

Performance-Related Information - 

ขSอมูลที่เกี่ยวขSองกับผลการดำเนินงาน 

ได^แกd: 

• ข^อมูลที่แสดงอยูdในรูปของผลตอบแทนจากการลงทุน และความเสี่ยง 

• ข^อมูลอื่น ๆ และข^อมูลที่นำมาใช^ในการวัดผลการดำเนินงาน (input data) ที่เกี่ยวข^อง

โดยตรงกับการคำนวณผลตอบแทนจากการลงทุน และความเสี่ยง (เชdน ทรัพยuสินที่ถอืครอง

ในพอรuตการลงทุน (Portfolio holdings)) รวมถึงข^อมูลที่คำนวณมาจากผลตอบแทนจาก

การลงทุนและความเสี่ยง (เชdน การวิเคราะหuองคuประกอบของผลการ

ดำเนินงาน (performance attribution) ที่มาของผลการดำเนินงาน (performance 

contribution) เปMนต^น) 

Pooled Fund - กองทุน กองทุนซึ่งอาจมีนักลงทุนมากกวdาหนึ่งรายถือสิทธิความเปMนเจ^าของ (ownership interests) 

Pooled Fund Description - คำอธิบาย

กองทุน 

ข^อมูลทั่วไปเกี่ยวกับกรอบการลงทุน (investment mandate) วัตถุประสงคu หรือกลยุทธuของ

กองทุน (Pooled Fund) โดยคำอธิบายกองทุน (Pooled Fund Description) จะต^อง (Must) 

มีข^อมูลอยdางเพียงพอเพื่อให^นักลงทุนเป�าหมาย (Prospective Investor) ได^เข^าใจถึงลักษณะที่

สำคัญของกรอบการลงทุน (investment mandate) วัตถุประสงคu หรือกลยุทธuของกองทุน 

(Pooled Fund)  ซึ่งได^แกd  

• ความเสีย่งที่สำคัญของกลยุทธuของกองทุน (Pooled Fund) 

• อาจมีการใช^การขยายฐานเงินลงทุน (leverage) การใช^ตราสารอนุพันธu (derivatives) และ

การมีสถานะขาย (short position) อยdางไร ในกรณีที่เครื่องมือดังกลdาวเปMนสdวนสำคัญของ

กลยุทธuการลงทุน 

• การลงทุนในทรัพยuสินที่ไมdมีสภาพคลdอง (Illiquid Investments) เปMนสdวนสำคัญของกลยุทธu

การลงทุนหรือไมd 

Pooled Fund Gross Return - ผลตอบแทน

ขั้นตSนของกองทุน  

ผลตอบแทนจากการลงทุน หักด^วยต^นทุนการทำธุรกรรม (Transaction Costs) 

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  

Portfolio - พอร�ตการลงทุน สำหรับบริษัท (Firms) หมายถึง กลุdมของเงินลงทุนที่มีการบริหารจัดการอยdางเอกเทศ  ทั้งนี้ 

พอรuตการลงทุน (Portfolio) อาจเปMนบัญชีแยก (Segregated Account) หรือกองทุน 

(Pooled Fund) โดยรวมถึงทรัพยuสินที่บริหารโดยผู^จัดการลงทุนยdอย (Sub-Advisor) ที่บริษัท 

(Firm) มีอำนาจในการคัดเลือกผู^จัดการลงทุนยdอย (Sub-Advisor) ดังกลdาวด^วย 
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สำหรับเจ^าของทรัพยuสิน (Asset Owners) หมายถึง บัญชีที่เปMนตัวแทนของกลยุทธuการลงทุน

หนึ่ง หรือ สdวนประกอบที่อยูdในกองทุนโดยรวม (Total Fund) ของเจ^าของทรัพยuสิน (Asset 

Owner) โดยรวมถึงทรัพยuสินที่บริหารโดยผู^จัดการภายนอก (External Managers) ที่เจ^าของ

ทรัพยuสิน (Asset Owner) มีอำนาจในการคัดเลือกผู^จัดการภายนอก (External Managers) 

ดังกลdาวด^วย 

Private Equity - การลงทนุประเภทเงินร?วม

ลงทุน 

กลยุทธuการลงทุนที่รวมถึงแตdไมdจำกัดเพียงเงินรdวมลงทุน (venture capital) การเข^าซื้อกิจการ

โดยใช^เงินกู^เปMนแหลdงเงินทุน (leveraged buyouts) การรวมกลุdมกิจการ (consolidations)  

การลงทุนในรูปแบบกึ่งหนี้กึ่งทุน (mezzanine) และในตราสารหนีท้ี่ผิดนัดชำระหนี ้(distressed 

debt) รวมถึงการลงทุนแบบผสม (hybrid) ในรูปแบบตdาง ๆ เชdน การให^เชdาซื้อแกdกิจการ 

(venture leasing) และการให^สินเชื่อในการซื้อลูกหนี้การค^าจากกิจการ (venture factoring) 

เปMนต^น 

Private Market Investments – การลงทุน 

ในทรัพย�สินนอกตลาด 

ได^แกd ทรัพยuสินที่จับต^องได^ (real assets) (เชdน อสังหาริมทรัพยu (Real Estate) และโครงสร^าง

พื้นฐาน เปMนต^น)  การลงทุนประเภทเงินรdวมลงทุน (Private Equity)  และการลงทุนอื่น ๆ ใน

ทำนองเดียวกัน ซึ่งไมdมีสภาพคลdอง ไมdได^เป¡ดให^ซื้อขายเปลี่ยนมือได^เปMนการทั่วไป และไมdมีการซื้อ

ขายในตลาดหลักทรัพยu 

Prospective Client - ลูกคSาเป�าหมาย บุคคล หรือนิติบุคคลใด ที่แสดงความสนใจในกลยุทธuของกลุdมประเภทการลงทุนใด ๆ ของบริษัท 

(Firm’s Composite strategy) และมีคุณสมบัติที่จะสามารถลงทุนในกลุdมประเภทการลงทุน 

(Composite) ได^  ทั้งนี้ ลูกค^าป�จจุบันอาจมีคุณสมบัติเปMนลูกค^าเป�าหมาย (Prospective Client) 

สำหรับกลยุทธuของกลุdมประเภทการลงทุน (Composite strategy) ใด ๆ ที่แตกตdางไปจากกล

ยุทธuการลงทุนในป�จจุบันของลูกค^าดังกลdาวได^  นอกจากนี้ ที่ปรึกษาการลงทุน และบุคคลที่สาม 

อาจถือเปMนลูกค^าเป�าหมาย (Prospective Client) หากเปMนการทำหน^าที่เปMนตัวแทนของบุคคล 

หรือนิติบุคคล ที่มีคุณสมบัติเปMนลูกค^าเป�าหมาย (Prospective Client)  

Prospective Investor - นักลงทุนเป�าหมาย บุคคล หรือ นิติบุคคลใด ที่แสดงความสนใจในกองทุนใดกองทุนหนึ่งของบริษัท (Firm’s Pooled 

Funds) และมีคุณสมบัติที่จะสามารถลงทุนในกองทุน (Pooled Fund) ได^  ทั้งนี้ นักลงทุน

ป�จจุบันในกองทุน (Pooled Fund) อาจมีคุณสมบัติเปMนนักลงทุนเป�าหมาย (Prospective 

Investors) ของกองทุน (Pooled Fund) ใด ๆ ที่แตกตdางไปจากกองทุน (Pooled Fund) ใน

ป�จจุบันของนักลงทุนดังกลdาวได^  

นอกจากนี้ ที่ปรึกษาการลงทุน และบุคคลที่สาม อาจถือเปMนนักลงทุนเป�าหมาย (Prospective 

Investors) หากเปMนการทำหน^าที่เปMนตัวแทนของบุคคล หรือ 

นิติบุคคล ที่มีคุณสมบัติเปMนนักลงทุนเป�าหมาย (Prospective Investors)  
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Real Estate - อสังหาริมทรัพย� อสังหาริมทรัพยu ได^แกd ทรัพยuสินดังตdอไปนี้ที่มีสdวนเปMนเจ^าของทั้งหมด (wholly owned) หรอื

บางสdวน (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 

Recommend/ Recommendation - 

แนะนำ/ คำแนะนำ 

ข^อกำหนด ภาระหน^าที่ หรือการกระทำ ที่ควรทำตาม หรือควรปฏิบัติ  ทั้งนี้ คำแนะนำ 

(Recommendation) ถือเปMนแนวปฏิบัติที่ด ี(best practice) แตdไมdได^เปMนข^อกำหนด 

(Requirement) (โปรดศึกษาคำวdา “Should - ควร”) 

Require/ Requirement - กำหนด/

ขSอกำหนด 

ข^อกำหนด ภาระหน^าที ่หรือการกระทำ ที่ต^อง (Must) ทำตาม หรือต^อง (Must) ปฏิบัต ิ

Segregated Account -บัญชีแยก สำหรับบริษัท (Firms) หมายถึง พอรuตการลงทุน (Portfolio) ที่มีลูกค^าหนึ่งรายเปMนเจ^าของ  

สำหรับเจ^าของทรัพยuสิน (Asset Owners)  หมายถึง พอรuตการลงทุน (Portfolio) ที่บริหาร

จัดการโดยผู^จัดการภายนอก (External Manager) 

Should - ควร ข^อกำหนด ภาระหน^าที ่หรือการกระทำ ที่แนะนำ (Recommended) ให^ทำตาม หรือปฏิบัติ 

โดยถือเปMนแนวปฏิบัติที่ดี (best practice) แตdไมdได^เปMนข^อกำหนด (Required)  

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) หรือ

หลายรายการที่เกิดขึ้นภายในชdวงเวลาที่กำหนด โดยระดับความมีนัยสำคัญจะต^อง (Must) 

พิจารณาจากจำนวนเงินที่กำหนดไว ̂(เชdน 50,000,000 ปอนดu) หรือร^อยละของทรัพยuสินใน

พอรuตการลงทุน (Portfolio asset) (อ^างอิงมูลคdาลdาสุด) โดยต^องไมdใช^เกณฑuอื่นในการพิจารณา 

เชdน ผลกระทบของกระแสเงินสด หรือจำนวนของพอรuตการลงทุน (Portfolio) ในกลุdมประเภท

การลงทุน (Composite)  นอกจากนี้ การโอนทรัพยuสินระหวdางกลุdมประเภททรัพยuสินที่อยูd

ภายในพอรuตการลงทุน (Portfolio) เดียวกัน หรือกระแสเงินสดที่เกิดขึ้นโดยบริษัท (Firm-

initiated cash flow) ต^องไมd (Must not) ถอืเปMนกระแสเงินสดที่มีนัยสำคัญ (Significant 

Cash Flows) 
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Sub-Advisor - ผูSจัดการลงทุนย?อย ผู^จัดการลงทุน (investment manager) ซึ่งเปMนบุคคลที่สาม ที่บริษัท (Firm) จ^างมาเพื่อให^

บริหารจัดการทรัพยuสินบางสdวนหรือทั้งหมดที่บริษัท (Firm) มีหน^าที่รับผิดชอบในการจดัการ

ลงทุน  หรือในบางครั้ง อาจเรียกวdา ผู^จัดการยdอย (sub-manager) หรือผู^จัดการลงทุนที่เปMน

บุคคลที่สาม (third-party investment manager)  

Supplemental Information - ขSอมูลเสริม ข^อมูลใด ๆ ที่เกี่ยวข^องกับผลการดำเนินงาน (Performance-Related Information) ซึ่งเปMน

สdวนหนึ่งของรายงานตามมาตรฐาน GIPS เกี่ยวกับกลุdมประเภทการลงทุน (GIPS Composite 

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

หรือรายงานตามมาตรฐาน GIPS เกี่ยวกับเจ^าของทรัพยuสิน (GIPS Asset Owner Report) ที่ชdวย

เสริมหรือสนับสนุนข^อกำหนด (Requirements) และ/หรือคำแนะนำ (Recommendations) 

ตามมาตรฐาน GIPS  

Total Asset Owner Assets – ทรัพย�สินรวม

ของเจSาของทรัพย�สิน 

ทรัพยuสินที่เจ^าของทรัพยuสิน (Asset Owner) มีหน^าที่รับผิดชอบในการจัดการลงทุน ทั้งทรัพยuสิน

ประเภทที่มีอำนาจบริหารจัดการ และไมdมีอำนาจบริหารจัดการ  ทั้งนี้ ทรัพยuสินรวมของเจ^าของ

ทรัพยuสิน (Total Asset Owner Assets) รวมถึงทรัพยuสินที่มอบหมายให^ผู^จัดการภายนอก 

(External Manager) ทำหน^าที่บริหารจัดการ ซึ่งเจ^าของทรัพยuสิน (Asset Owner) มีอำนาจใน

การคัดเลือกผู^จัดการภายนอก (External Manager) ดังกลdาว 

Total Firm Assets - ทรัพย�สินรวมของบริษัท ทรัพยuสินที่บริษัท (Firm) มีหน^าที่รับผิดชอบในการจัดการลงทุน ทั้งทรัพยuสิน ประเภทที่มีอำนาจ

บริหารจัดการ (discretionary assets) และไมdมีอำนาจบริหารจัดการ (non-discretionary 

assets)  ทั้งนี้ ทรัพยuสินรวมของบริษัท (Total Firm Assets) รวมถึงทรัพยuสินที่มอบหมายให^

ผู^จัดการลงทุนยdอย (Sub-Advisor) ทำหน^าที่บริหารจัดการ ซึ่งบริษัท (Firm) มีอำนาจในการ

คัดเลือกผู^จัดการลงทุนยdอย (Sub-Advisor) ดังกลdาว 

Total Fund – กองทุนทั้งหมด กลุdมทรัพยuสินที่บริหารโดยเจ^าของทรัพยuสิน (Asset Owner)  ตามกรอบการลงทุนที่

เฉพาะเจาะจง ซึ่งมักจะประกอบขึ้นด^วยทรัพยuสินหลายประเภท กองทุนทั้งหมด (Total Fund) 

มักจะประกอบด^วยพอรuตการลงทุน (Portfolios) หลายพอรuต ซึ่งแตdละพอรuตการลงทุนจะเปMน

ตัวแทนของกลยุทธuใดกลยุทธuหนึ่งเพื่อให^บรรลุตามกรอบการลงทุนของเจ^าของทรัพยuสิน (Asset 

Owner) 

Total Pooled Fund Fees - ค?าธรรมเนียม

รวมของกองทุน 

คdาธรรมเนียม และคdาใช^จdายทั้งหมดที่คิดจากกองทุน (Pooled Fund) ซึ่งรวมถึงแตdไมdจำกัดเพียง

คdาธรรมเนียมการจัดการลงทุน (Investment Management Fees) และคdาธรรมเนียมการ

ดำเนินการ (Administrative Fees) 

Total Return - ผลตอบแทนรวม อัตราผลตอบแทนซึ่งรวมผลกำไรขาดทุนทั้งที่รับรู^แล^ว (realized) และยังไมdได^รับรู ̂

(unrealized) บวกด^วยรายได^ (income) ในชdวงที่มีการวัดผล 
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Transaction Costs - ตSนทุนการทำธุรกรรม ต^นทุนในการซื้อ หรือขายเงินลงทุน (investment) ซึ่งโดยสdวนใหญdแล^ว ต^นทุนดังกลdาว อยูdในรูป

ของคdานายหน^าซื้อขายหลักทรัพยu (brokerage commissions) คdาธรรมเนียมของตลาด 

(exchange fees) และ/หรือภาษี และ/หรือสdวนตdางระหวdางคำเสนอซื้อ-เสนอขาย (bid–offer 

spreads) จากนายหน^าทั้งภายในหรือภายนอก  ทั้งนี้ คdาธรรมเนียมการเก็บรักษาทรัพยuสินที่คิด

เปMนรายธุรกรรมควร (Should) จัดเปMนคdาธรรมเนียมการเก็บรักษาทรัพยuสิน (Custody Fees) 

ไมdใชdต^นทุนในการทำธุรกรรม (Transaction Costs)  โดยในกรณีอสังหาริมทรัพยu (Real Estate) 

การลงทุนประเภทเงินรdวมลงทุน (Private Equity) และการลงทุนในทรัพยuสินนอกตลาดอื่น ๆ 

(Private Market Investment) นั้น ต^นทุนในการทำธุรกรรม (Transaction Costs) จะรวมถึง

คdาธรรมเนียมด^านกฎหมาย ด^านการเงิน ที่ปรึกษา และวาณิชธนกิจ ที่เกี่ยวข^องกับการซื้อ ขาย 

การปรับโครงสร^าง (restructuring) และ/หรือการเพิ่มทุน (recapitalizing investment) แตdจะ

ไมdรวมถึงต^นทุนของธุรกรรมที่ไมdได^เกิดขึ้น (dead deal costs) 

Verification - การยืนยันความถูกตSอง กระบวนการที่ผู^ตรวจสอบอิสระ (independent verifier) ทำการตรวจสอบบริษัท (Firm) แบบ

ครอบคลุมทั้งบริษัท (Firm-wide basis) ตามกระบวนการยืนยันความถูกต^องที่กำหนด 

(Required Verification procedure) ตามมาตรฐาน GIPS  

Verification Report - รายงานการยืนยัน

ความถูกตSอง 

รายงานที่จัดทำโดยผู^ตรวจสอบอิสระ (independent verifier) หลังจากที่ได^ทำการยืนยันความ

ถูกต^อง (Verification) แล^ว  
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ภาคผนวก A: ตัวอยZางรายงานการยืนยันความถูกต8อง

ของผู8ตรวจสอบอิสระ 
 

รายงานการยืนยันความถูกต.องของผู.ตรวจสอบอิสระ 

 

Buku Management 

20 Squirrel Lane 

Waggle, WA 55555 

 

เราได^ทำการยืนยันความถูกต^องวdา Buku Management (บริษัท) ได^กำหนดนโยบาย และกระบวนการเพื่อให^เปMนไปตามมาตรฐานสากลใน

การวัดผลการดำเนินงานของการลงทุน (Global Investment Performance Standards หรือ GIPS®) สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแตdวันที่ 1 

มกราคม 2015 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2020 ในสdวนที่เกี่ยวข^องกับการดูแลกลุdมประเภทการลงทุน และกองทุน ซึ่งรวมถึงการคำนวณ การ

นำเสนอ และการเผยแพรdผลการดำเนินงาน วdาได^ถูกกำหนดให^เปMนไปตามมาตรฐาน GIPS standards และมีการนำนโยบายและ

กระบวนการดังกลdาวไปปฏิบัติแบบครอบคลุมทั้งบรษิัท ทั้งนี ้GIPS® เปMนเครื่องหมายการค^าจดทะเบียนของ CFA Institute โดย CFA 

Institute ไมdได^รับรอง  หรือสนับสนุน องคuกรแหdงนี้ และไมdได^รับประกันความถูกต^อง หรือคุณภาพของเนื้อหาที่ระบุอยูdในเอกสารนี ้

ผู^บริหารของบริษัทเปMนผู^รับผิดชอบตdอการอ^างถึงการปฏิบัตติามมาตรฐาน GIPS ซึ่งครอบคลุมการกำหนดนโยบายและกระบวนการ พร^อมทั้ง

การนำนโยบายและกระบวนการไปปฏิบัติด^วย ความรับผิดชอบของเราคือการเปMนอิสระจากบริษัท และแสดงความเห็นโดยอิงจากการที่เราได^

ทำการยืนยันความถูกต^อง โดยเราได^ทำการยืนยันความกถูกต^องตามกระบวนการที่กำหนดไว^ของมาตรฐาน GIPS ซึ่งรวมถึงการทดสอบโดย

ใช^การสุdมตัวอยdาง นอกจากนี้ เรายังได^ดำเนินกระบวนการอื่น ๆ ที่เราพิจารณาวdามีความจำเปMนตามสถานการณuด^วย 

เรามีความเห็นวdา ในรอบระยะเวลาตั้งแตdวันที่ 1 มกราคม 2015 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2020 นโยบาย และกระบวนการของบรษิัทในการ

ปฏิบัติตามมาตรฐาน GIPS ในสdวนที่เกี่ยวข^องกับการดูแลกลุdมประเภทการลงทุน และกองทุน ซึ่งครอบคลุมถึงการคำนวณ การนำเสนอ และ

การเผยแพรdผลการดำเนินงาน ในสาระสำคัญมีลักษณะเปMนดังนี ้

• ถูกออกแบบให^เปMนไปตามมาตรฐาน GIPS และ 

• มีการนำไปปฏิบัติแบบครอบคลุมทั้งบริษัท  

รายงานฉบับนี้ไมdมีสdวนเกี่ยวข^อง หรือเปMนการรับประกันรายงานผลการดำเนินงานฉบับใดฉบับหนึ่งของบริษัท หรือเปMนการรับประกัน

ประสิทธิภาพในการดำเนินมาตรการควบคุม หรือ นโยบาย และกระบวนการในการปฏิบัติตามมาตรฐาน GIPS ของบริษัทแตdอยdางใด 
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ภาคผนวก B: ตัวอยZางรายงานการตรวจสอบผลการ

ดำเนินงานของผู8ตรวจสอบอิสระ 
 

รายงานการตรวจสอบผลการดำเนินงานของผู.ตรวจสอบอิสระ 
 

Buku Management 

20 Squirrel Lane 

Waggle, WA 55555 

 

เราได^ทำการยืนยันความถูกต^องวdา Buku Management (the Firm) ได^กำหนดนโยบาย และกระบวนการเพื่อให^เปMนไปตามมาตรฐานสากล

ในการวัดผลการดำเนินงานของการลงทุน (Global Investment Performance Standards หรือ GIPS®)5 สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแตd

วันที่ 1 มกราคม 2015 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2020 ในสdวนที่เกีย่วข^องกับการดูแลกลุdมประเภทการลงทุน และกองทุน ซึ่งรวมถึงการ

คำนวณ การนำเสนอ และการเผยแพรdผลการดำเนินงาน วdาได^ถูกกำหนดให^เปMนไปตามมาตรฐาน GIPS standards และมีการนำนโยบาย

และกระบวนการดังกลdาวไปปฏิบัติแบบครอบคลุมทั้งบริษัท นอกจากนี้ เรายังได^ทำการตรวจสอบผลการดำเนินงานของ Aggressive 

Growth Composite ของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาตั้งแตdวันที่ 1 มกราคม 2018 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2020 ด^วย 

ผู^บริหารของบริษัทเปMนผู^รับผิดชอบตdอการอ^างถึงการปฏิบัติตามมาตรฐาน GIPS ซึ่งครอบคลุมการกำหนดนโยบายและกระบวนการ พร^อมทั้ง

การนำนโยบายและกระบวนการไปปฏิบัติ รวมถึงรายงานตามมาตรฐาน GIPS ของ Aggressive Growth Composite ที่แนบมาด^วย ความ

รับผิดชอบของเราคือการเปMนอิสระจากบริษัท และแสดงความเห็นโดยอิงจากการที่เราได^ทำการยืนยันความถูกต^อง และตรวจสอบผลการ

ดำเนินงาน โดยเราได^ทำการยืนยันความถูกตอ̂ง และตรวจสอบผลการดำเนินงานตามกระบวนการยืนยันความถูกต^อง และกระบวนการ

ตรวจสอบผลการดำเนินงานที่กำหนดไว^ของมาตรฐาน GIPS ซึ่งรวมถึงการทดสอบโดยใช^การสุdมตัวอยdาง นอกจากนี้ เรายังได^ดำเนิน

กระบวนการอื่น ๆ ที่เราพิจารณาวdามีความจำเปMนตามสถานการณuด^วย 

เรามีความเห็นวdา ในรอบระยะเวลาตั้งแตdวันที่ 1 มกราคม 2015 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2020 นโยบาย และกระบวนการของบริษัทในการ

ปฏิบัติตามมาตรฐาน GIPS ในสdวนที่เกี่ยวข^องกับการดูแลกลุdมประเภทการลงทุน และกองทุน ซึ่งครอบคลุมถึงการคำนวณ การนำเสนอ และ

การเผยแพรdผลการดำเนินงาน ในสาระสำคัญมีลักษณะเปMนดังนี ้

• ถูกออกแบบให^เปMนไปตามมาตรฐาน GIPS และ 

• มีการนำไปปฏิบัติแบบครอบคลุมทั้งบริษัท 

นอกจากนี้ เรายังมีความเห็นวdา ในสาระสำคัญ บริษัทได ̂

• สร^าง Aggressive Growth Composite และคำนวณผลการดำเนินงานของ Aggressive Growth Composite สำหรับรอบระยะเวลา

ตั้งแตdวันที่ 1 มกราคม 2018 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2020 โดยปฏิบัติตามมาตรฐาน GIPS และ 

 
5 GIPS® เปMนเครื่องหมายการค^าจดทะเบียนของ CFA Institute โดย CFA Institute ไมdได^รับรอง  หรือสนับสนุน องคuกรแหdงนี้ และไมdได^

รับประกันความถูกต^อง หรือคุณภาพของเนื้อหาทีร่ะบุอยูdในเอกสารนี ้
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• จัดทำ และนำเสนอรายงานตามมาตรฐาน GIPS ของ Aggressive Growth Composite สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแตdวันที่ 1 มกราคม 

2018 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2020 ที่แนบมาด^วย โดยปฏิบัติตามมาตรฐาน GIPS  

เราไมdได^ถูกวdาจ^างให^ทำการตรวจสอบ และไมdได^ตรวจสอบ Aggressive Growth Composite ของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาใด ๆ กdอน

หน^าวันที่  1 มกราคม 2018 ดังนั้น เราจึงไมdแสดงความเห็นตdอรายงานตามมาตรฐาน GIPS ของ Aggressive Growth Composite ของ

บริษัทในรอบระยะเวลาใด ๆ กdอนหน^าวันที่ 1 มกราคม 2018 

รายงานฉบับนี้ไมdมีสdวนเกี่ยวข^อง หรือเปMนการรับประกันรายงานผลการดำเนินงานฉบับใดฉบับหนึ่งของบริษัท ที่นอกเหนือไปจากรายงาน

ตามมาตรฐาน GIPS ของ Aggressive Growth Composite ของบริษัทที่แนบมาด^วย หรือเปMนการรับประกันประสิทธิภาพในการดำเนิน

มาตรการควบคุม หรือ นโยบาย และกระบวนการในการปฏิบัติตามมาตรฐาน GIPS ของบริษัทแตdอยdางใด 
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