
 
 

ประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุน 
ที ่สจก.ร. 1/2561 

เร่ือง มาตรฐานการวดัและน าเสนอผลการด าเนินงานของกองทุนรวม 
(Mutual Funds Performance Measurement and Presentation Standards) 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 เพื่อเป็นการก าหนดขั้นตอนและวธีิปฏิบติัในการวดัผลการด าเนินงานของกองทุนรวมใหมี้
มาตรฐานและเปรียบเทียบกบัตวัช้ีวดั (benchmark) ท่ีสอดคลอ้งกบันโยบายการลงทุนหลกัและประเภท
ของทรัพยสิ์นท่ีกองทุนรวมลงทุน  อาศยัอ านาจตามความในขอ้ 25 แห่งขอ้บงัคบัของสมาคมบริษทั
จดัการลงทุน คณะกรรมการสมาคมบริษทัจดัการลงทุนจึงออกขอ้ก าหนดของมาตรฐานการวดัผล    
การด าเนินงานของกองทุนรวม ไวด้งัต่อไปน้ี 
 

ขอ้ 1 ใหย้กเลิก 
 ประกาศสมาคมบริษทัจดัการลงทุนท่ี สจก.ร. 1/2559 เร่ือง มาตรฐานการวดัและ

น าเสนอผลการด าเนินงานของกองทุนรวม (Mutual Funds Performance Measurement and 
Presentation Standards) ลงวนัท่ี 1 สิงหาคม พ.ศ. 2559 

 
ขอ้ 2 ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบักบัการวดัผลการด าเนินงานของกองทุนรวม แต่ไม่รวมถึง      

การวดัผลการด าเนินงานของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์(กอง 1) (property fund – type 1 fund) 
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยเ์พื่อแกไ้ขปัญหาในระบบสถาบนัการเงิน (กอง 2) (Property Fund for 
Resolving Financial Institution Problems – type 2 fund) กองทุนรวมเพื่อแกไ้ขปัญหาในระบบ          
สถาบนัการเงิน (กอง 3) (Mutual Fund for Resolving Financial Institution Problems – type 3 fund)  
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิเรียกร้อง (กอง 4) (Property and Loan Fund – type 4 fund)  
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน และทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์(Real Estate Investment 
Trust – REIT) 
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ขอ้ 3 ในประกาศน้ี 
 “บริษทัจดัการกองทุนรวม”  หมายความวา่  บริษทัหลกัทรัพยท่ี์ไดรั้บอนุญาตใหป้ระกอบธุรกิจ
หลกัทรัพยป์ระเภทการจดัการกองทุนรวม 
 “สมาคม”  หมายความวา่  สมาคมบริษทัจดัการลงทุน 
 “สมาชิก”  หมายความวา่  สมาชิกของสมาคมบริษทัจดัการลงทุนท่ีไดรั้บใบอนุญาตให้
ประกอบธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทการจดัการกองทุนรวม 
 “คณะกรรมการสมาคม”  หมายความวา่  คณะกรรมการของสมาคมบริษทัจดัการลงทุน 
 “กองทุนรวม”  หมายความวา่  กองทุนปิดและกองทุนเปิด 
 “กองทุนปิด”  หมายความวา่  กองทุนรวมประเภทไม่รับซ้ือคืนหน่วยลงทุนท่ีจดัตั้งและจดัการ
โดยบริษทัจดัการกองทุนรวม 
 “กองทุนเปิด”  หมายความวา่  กองทุนรวมประเภทรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนท่ีจดัตั้งและจดัการ
โดยบริษทัจดัการกองทุนรวม  

“กองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund) ” หมายความวา่  กองทุนรวมตลาดเงินตาม
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยการลงทุนของกองทุน 
  “กองทุนรวมอีทีเอฟ” หมายความวา่  กองทุนรวมอีทีเอฟตามประกาศคณะกรรมการก ากบั
ตลาดทุนวา่ดว้ยการลงทุนของกองทุน 
 “กองทุนรวมฟีดเดอร์” หมายความวา่  กองทุนรวมฟีดเดอร์ตามประกาศคณะกรรมการก ากบั
ตลาดทุนวา่ดว้ยการลงทุนของกองทุน  

“กองทุนรวมดชันี”  หมายความวา่  กองทุนรวมดชันีตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน
วา่ดว้ยการลงทุนของกองทุน  

“ส านกังาน ก.ล.ต.”  หมายความวา่  ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ 
ตลาดหลกัทรัพย ์

“การโฆษณา”  หมายความวา่ การท าใหป้ระชาชนรับรู้ขอ้มูลเก่ียวกบักิจการหรือการใหบ้ริการ
ของผูป้ระกอบธุรกิจ ผลิตภณัฑใ์นตลาดทุน หรือการขายผลิตภณัฑใ์นตลาดทุน โดยทางขอ้ความ ภาพ 
เสียง เคร่ืองหมาย หรือสัญลกัษณ์ใด ๆ และไม่วา่จะกระท าผา่นส่ือ หรือเคร่ืองมือใด ๆ 
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I.  วตัถุประสงค์ของการก ากบัดูแล 
 
 ขอ้ 4   ขอ้ก าหนดตามประกาศน้ีเป็นมาตรฐานเก่ียวกบัการวดัและน าเสนอผลการด าเนินงานของ
กองทุนรวมซ่ึงมุ่งหมายใหส้มาชิกน าเสนอผลการด าเนินงานของกองทุนรวมท่ีมีความยติุธรรม ถูกตอ้ง 
และสมบูรณ์ สอดคลอ้งกบัมาตรฐานสากล เพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลประกอบการตดัสินใจในการลงทุนของ          
ผูล้งทุน ทั้งน้ี การน าเสนอผลการด าเนินงานดงักล่าวใหค้รอบคลุมถึงการผลการด าเนินงานของสมาชิก        
ท่ีปรากฏอยูใ่นหนงัสือช้ีชวน รายงานทุกรอบระยะเวลา 6 เดือน  รายงานทุกรอบระยะเวลาบญัชี  เวบ็ไซต ์ 
เอกสารและส่ือต่าง ๆ รวมถึงขอ้มูลท่ีจดัส่งใหแ้ก่สมาคมดว้ย  
 
II. หลกัการทัว่ไปในการวดัและน าเสนอผลการด าเนินงานของกองทุนรวม 
 

ขอ้ 5 ในการวดัและน าเสนอการด าเนินงานของกองทุนรวม สมาชิกจะตอ้งใชค้วามละเอียด
รอบคอบและระมดัระวงัในการจดัท าและตรวจสอบขอ้มูลการวดัผลการด าเนินงานของกองทุนรวม          
ท่ีเผยแพร่และน าเสนอต่อผูล้งทุน ลูกคา้ ลูกคา้รายใหม่ ส่ือต่างๆ และบุคคลทัว่ไป ตลอดจนการน าส่ง
ใหแ้ก่สมาคมตามหลกัเกณฑท่ี์สมาคมก าหนดนั้น  มีความยติุธรรม ถูกตอ้ง และสมบูรณ์ ในอนัท่ีจะ       
ส่ือความหมายท่ีแทจ้ริงของผลการด าเนินงานดงักล่าว รวมทั้งจะตอ้งไม่ก่อให้เกิดความเขา้ใจผดิ        
ในความสัมพนัธ์ระหวา่งความเส่ียงกบัผลตอบแทนท่ีคาดหวงัจากการลงทุน  โดยสมาชิกจะตอ้ง
รับผดิชอบต่อความถูกตอ้งของขอ้มูลดงักล่าว 

 
III.  ข้อมูลทีน่ ามาใช้ในการวดัผลการด าเนินงาน (input data) 
 

ขอ้ 6 มูลค่าทรัพยสิ์นท่ีกองทุนรวมลงทุนซ่ึงจะน ามาใชใ้นการค านวณเพื่อวดัผลการ
ด าเนินงานของกองทุนรวม จะตอ้งเป็นมูลค่าท่ีไดจ้ากการค านวณตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในประกาศ
ของสมาคมวา่ดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธีิการก าหนดมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนเพื่อใชใ้นการค านวณ
มูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนรวม รวมถึงประกาศอ่ืนของสมาคมท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
ขอ้ 7 ในการวดัมูลค่าทรัพยสิ์นท่ีกองทุนรวมลงทุนจะตอ้งรับรู้มูลค่าทรัพยสิ์นตามมาตรฐาน

การบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง และในกรณีท่ีกองทุนรวมมีการลงทุนในทรัพยสิ์นท่ีเป็นตราสารหน้ี หรือตราสารอ่ืน
ท่ีมีการจ่ายผลตอบแทนในลกัษณะเดียวกนั มูลค่าทรัพยสิ์นดงักล่าวท่ีน ามาใชใ้นการค านวณเพื่อวดั      
ผลการด าเนินงาน จะตอ้งค านวณโดยใชห้ลกัการบญัชีตามเกณฑค์งคา้ง (accrual accounting) 
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ขอ้ 8 สมาชิกจะตอ้งจดัเก็บเอกสารหลกัฐานเก่ียวกบัขอ้มูลท่ีน ามาใชใ้นการค านวณ           
เพื่อวดัผลการด าเนินงานของกองทุนรวมเพื่อใหส้ามารถตรวจสอบได้ 
 
IV.  วธีิการค านวณผลการด าเนินงาน  (calculation methodology) 

  
ขอ้ 9 วธีิการค านวณผลการด าเนินงานของกองทุนรวม ตอ้งเป็นไปตามหลกัการดงัน้ี 

(1) ตอ้งค านวณโดยใชผ้ลตอบแทนรวม (total returns) 
(2) ตอ้งค านวณผลการด าเนินงานโดยใชว้ธีิถ่วงน ้าหนกัตามช่วงระยะเวลา          

(time-weighted rates of return) ระหวา่งวนัท่ีมีกระแสเงินเขา้หรือออกจากกองทุนรวม โดยตอ้ง
ปรับปรุงไม่ใหก้ระแสเงินเขา้หรือออกดงักล่าวมีผลต่อการค านวณผลการด าเนินงานของกองทุนรวม 
และใหส้มาชิกท าการเช่ือมต่อผลการด าเนินงานในแต่ละช่วงระยะเวลาดงักล่าวดว้ยวธีิเรขาคณิต 
(geometrically linked) (รายละเอียดวธีิการค านวณปรากฏในขอ้ ก ของภาคผนวก) 
 
V.  ตัวช้ีวดั (benchmark) 

 
ขอ้ 10 สมาชิกจะตอ้งก าหนดตวัช้ีวดั (benchmark) เพื่อน ามาใชเ้ปรียบเทียบกบัผลการ

ด าเนินงานของกองทุนรวม โดยตวัช้ีวดัตอ้งมีคุณสมบติัเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ ดงัน้ี 
(1) สอดคลอ้งกบันโยบายการลงทุน วตัถุประสงค ์หรือกลยทุธ์การลงทุนของ

กองทุนรวม 
(2) ตอ้งค านวณโดยใชผ้ลตอบแทนรวม (total returns) ในกรณีท่ีตวัช้ีวดัมีการจดัท า 

โดยใชผ้ลตอบแทนรวม  
(3) มีการก าหนดและเปิดเผยใหผู้ล้งทุนทราบล่วงหนา้ก่อนการเสนอขาย 

กองทุนรวม 
(4) องคป์ระกอบของตวัช้ีวดัตอ้งสามารถลงทุนหรือมีฐานะ (exposure) ได ้
(5) มีวธีิการค านวณผลตอบแทนท่ีเป็นมาตรฐาน และมีการเปิดเผยผลตอบแทน 

อยา่งสม ่าเสมอ 
 ทั้งน้ี สมาชิกสามารถดูแนวทางการก าหนดตวัช้ีวดัตามประเภททรัพยสิ์นท่ีลงทุน           
เพื่อใชใ้นการเปรียบเทียบผลการด าเนินงานไดต้ามขอ้ ข ของภาคผนวก 
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 ขอ้ 11 การพิจารณาคุณสมบติัตามขอ้ 10(1) ส าหรับกรณีกองทุนรวมท่ีมีนโยบายการลงทุน 
ในทรัพยสิ์นหลายประเภทโดยข้ึนอยูก่บัดุลพินิจของผูจ้ดัการกองทุนในการปรับสัดส่วนการลงทุน 
ในทรัพยสิ์นต่าง ๆ  ใหส้มาชิกใชต้วัช้ีวดัท่ีสร้างข้ึนจากตวัช้ีวดัของทรัพยสิ์นแต่ละประเภทท่ี 
กองทุนรวมลงทุน ซ่ึงตอ้งมีคุณสมบติัเป็นไปตามขอ้ 10(2) ถึงขอ้ 10(5) โดยใหค้  านวณดว้ยวธีิถวัเฉล่ีย
ถ่วงน ้าหนกัตวัช้ีวดัของทรัพยสิ์นแต่ละประเภทตามสัดส่วนการลงทุนท่ีสะทอ้นแผนการลงทุน 
ในอนาคตของกองทุนรวมนั้น  ทั้งน้ี สมาชิกจะตอ้งระบุองคป์ระกอบของทรัพยสิ์นแต่ละประเภท 
ในตวัช้ีวดั  น ้าหนกัขององคป์ระกอบของทรัพยสิ์นดงักล่าวซ่ึงจะตอ้งสะทอ้นแผนการลงทุนในอนาคต
ของกองทุนรวม (ex ante)  รวมทั้งตอ้งระบุความถ่ีในการปรับน ้าหนกัขององคป์ระกอบ (rebalance) 
อยา่งชดัเจนในโครงการจดัการกองทุนและหนงัสือช้ีชวน เพื่อใหผู้ล้งทุนทราบล่วงหนา้ดว้ย 
  
  ขอ้ 12 ในกรณีกองทุนรวมฟีดเดอร์ ใหส้มาชิกสามารถใชต้วัช้ีวดัต่อไปน้ี แทนการใชต้วัช้ีวดั
ตามขอ้ 10 ได ้
  (1)  ตวัช้ีวดัตามท่ีกองทุนรวมหลกั (master fund) เปิดเผยใหก้บัผูล้งทุนทราบ 
เป็นการทัว่ไป หรือ 
  (2)  ผลการด าเนินงานของกองทุนรวมหลกั (past performance of master fund) ทั้งน้ี 
สมาชิกจะตอ้งจดัใหมี้ขอ้มูลผลการด าเนินงานของกองทุนรวมหลกัเปรียบเทียบกบัตวัช้ีวดัตามท่ีกองทุน
รวมหลกัเปิดเผยใหก้บัผูล้งทุนทราบแนบทา้ยหนงัสือช้ีชวนส่วนสรุปขอ้มูลส าคญั และเอกสารท่ีใช้
ประกอบการเสนอขายหน่วยลงทุน เพื่อเป็นขอ้มูลใหผู้ล้งทุนทราบดว้ย    
 
  ขอ้ 13 ในกรณีกองทุนรวมบางประเภทท่ีสมาชิกไม่สามารถระบุตวัช้ีวดัท่ีมีคุณสมบติั 
เป็นไปตามขอ้ 10 เพื่อใชใ้นการเปรียบเทียบผลการด าเนินงานของกองทุนรวมได ้ใหส้มาชิกเปิดเผย 
ใหผู้ล้งทุนทราบอยา่งชดัเจนถึงเหตุผลท่ีกองทุนรวมดงักล่าวไม่มีตวัช้ีวดัในการเปรียบเทียบ 
ผลการด าเนินงาน ทั้งน้ี กรณีท่ีสมาชิกมีการเปิดเผยอตัราผลตอบแทนขั้นต ่า (hurdle rate) ในการ
น าเสนอผลการด าเนินงาน บลจ. จะตอ้งอธิบายความเหมาะสมของ hurdle rate ดงักล่าว รวมถึง              
ตอ้งระบุความแตกต่างท่ีส าคญัของ hurdle rate ท่ีใช ้กบัทรัพยสิ์นท่ีกองทุนลงทุนใหช้ดัเจนดว้ย 
 
 ขอ้ 14 สมาชิกสามารถท าการเปล่ียนตวัช้ีวดัส าหรับกองทุนรวมได ้หากตวัช้ีวดัใหม่ 
มีคุณสมบติัเป็นไปตามขอ้ 10 โดยสมาชิกจะตอ้งเปิดเผยขอ้มูลและแจง้ใหผู้ล้งทุนทราบล่วงหนา้                 
อยา่งชดัเจนถึงวนัท่ีมีการเปล่ียนตวัช้ีวดั ค  าอธิบายเก่ียวกบัการเปล่ียนตวัช้ีวดั และเหตุผลในการเปล่ียน
ตวัช้ีวดัดงักล่าว ผา่นช่องทางท่ีเหมาะสมตามท่ีไดร้ะบุในโครงการและหนงัสือช้ีชวน  เช่น การประกาศ
ทางเวบ็ไซต ์เป็นตน้ ภายในเวลาท่ีผูล้งทุนสามารถใชป้ระโยชน์จากขอ้มูลในการตดัสินใจลงทุนได้  
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ทั้งน้ี สมาชิกจะตอ้งไม่น าตวัช้ีวดัใหม่ไปเปรียบเทียบกบัผลการด าเนินงานยอ้นหลงัก่อนวนัท่ีมี             
การเปล่ียนตวัช้ีวดัดงักล่าว (retroactive) เวน้แต่ตวัช้ีวดัใหม่จะสะทอ้นนโยบายการลงทุน วตัถุประสงค ์    
หรือกลยทุธ์การลงทุนของกองทุนรวมในช่วงก่อนวนัท่ีมีการเปล่ียนตวัช้ีวดัไดเ้หมาะสมมากกวา่ตวัช้ีวดัเดิม 
โดยตอ้งไม่มีเจตนามุ่งหวงัท่ีจะท าใหผ้ลการด าเนินงานของกองทุนรวมดูดีข้ึน ส าหรับกรณีกองทุนรวม
ฟีดเดอร์ หากกองทุนรวมหลกั (master fund) มีการเปล่ียนตวัช้ีวดั ใหส้มาชิกเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบั         
การเปล่ียนตวัช้ีวดัเท่าท่ีกองทุนรวมหลกันั้นเปิดเผยใหก้บัผูล้งทุนทราบเป็นการทัว่ไป   
  ทั้งน้ี ส าหรับกองทุนรวมท่ีมีนโยบายการลงทุนในทรัพยสิ์นหลายประเภท 
โดยข้ึนอยูก่บัดุลพินิจของผูจ้ดัการกองทุนในการปรับสัดส่วนการลงทุนในทรัพยสิ์นต่าง ๆ ตามขอ้ 11     
ในกรณีท่ีสมาชิกมีการเปล่ียนน ้าหนกัองคป์ระกอบของตวัช้ีวดัตามรอบการเปล่ียนน ้าหนกัของ
องคป์ระกอบ (rebalance) ใหส้มาชิกปฏิบติัตามหลกัเกณฑใ์นวรรคหน่ึงโดยอนุโลมดว้ย 
 
VI.  การน าเสนอผลการด าเนินงานของกองทุนรวม (performance presentation) 
 

ขอ้ 15 ใหส้มาชิกจดัท ารายงานผลการด าเนินงานของกองทุนรวมเปิดเผยทางเวบ็ไซต ์      
ของสมาชิกอยา่งนอ้ยเป็นรายเดือนภายใน 10 วนัท าการนบัแต่วนัท าการสุดทา้ยของแต่ละเดือน            
ในรูปแบบตาม (1) และ (2) ดงัน้ี เวน้แต่การน าเสนอผลการด าเนินงานของกองทุนรวมในเอกสาร
เผยแพร่อ่ืน เช่น หนงัสือพิมพ ์เป็นตน้ ใหส้มาชิกสามารถแสดงผลการด าเนินงานโดยใชรู้ปแบบตาม (1) 
หรือ (2) รูปแบบเดียวก็ได ้เวน้แต่จะมีประกาศก าหนดเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าวไวเ้ป็นการเฉพาะแลว้ 

 (1)  ผลการด าเนินงานตามปีปฏิทินยอ้นหลงัล่าสุดอยา่งนอ้ย 10 ปีปฏิทิน เวน้แต่ 
กรณีท่ีกองทุนรวมจดทะเบียนทรัพยสิ์นกองทุนรวมมานอ้ยกวา่ 10 ปีปฏิทิน ใหแ้สดงผลการด าเนินงาน
ตามปีปฏิทินยอ้นหลงัตั้งแต่วนัท่ีจดทะเบียนทรัพยสิ์นกองทุนรวม (inception date) (ตวัอยา่งการเปิดเผย
ขอ้มูลปรากฏในขอ้ ง ของภาคผนวก) 
  ทั้งน้ี ในปีท่ีกองทุนรวมจดทะเบียนทรัพยสิ์นกองทุนรวม หากกองทุนรวมมี      
ผลการด าเนินงานตั้งแต่วนัท่ีจดทะเบียนทรัพยสิ์นกองทุนรวมไม่ครบ 1 ปีปฏิทิน ใหแ้สดงผลการด าเนินงาน
ของปีปฏิทินแรกตั้งแต่วนัท่ีกองทุนรวมจดทะเบียนทรัพยสิ์นกองทุนรวมจนถึงวนัท าการสุดทา้ยของ          
ปีปฏิทินแรก และในปีท่ีกองทุนรวมจดทะเบียนเลิกกองทุนใหแ้สดงผลการด าเนินงานของปีปฏิทิน
สุดทา้ยตั้งแต่วนัท าการสุดทา้ยของปีปฏิทินก่อนหนา้จนถึงวนัท่ีเลิกกองทุน  

 (2)  ผลการด าเนินงานยอ้นหลงันบัจากวนัรายงานผลการด าเนินงานเป็นระยะเวลา  
3 เดือน  6 เดือน 1 ปี  3 ปี  5 ปี และ 10 ปีล่าสุด ทั้งน้ี หากกองทุนรวมมีผลการด าเนินงานยอ้นหลงั   
นอ้ยกวา่ระยะเวลาท่ีก าหนด ใหส้มาชิกแสดงผลการด าเนินงานยอ้นหลงัตามระยะเวลาดงักล่าวเท่าท่ีมี 
รวมทั้งแสดงผลการด าเนินงานยอ้นหลงันบัจากวนัรายงานผลการด าเนินงานไปจนถึงวนัท่ีจดทะเบียน
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ทรัพยสิ์นกองทุนรวม (inception date) โดยสมาชิกจะแสดงผลการด าเนินงานของช่วงระยะเวลา
ยอ้นหลงันบัจากวนัรายงานผลการด าเนินงานไปจนถึงวนัท าการสุดทา้ยของปีปฏิทินก่อนหนา้                 
(year-to-date) เพิ่มเติมอีกดว้ยก็ได ้ 

 ทั้งน้ี วนัท่ีใชค้  านวณวนัเร่ิมตน้หรือวนัส้ินสุดการค านวณผลการด าเนินงานกองทุนรวม
ตามวรรคหน่ึง จะตอ้งเป็นวนัท าการสุดทา้ยของแต่ละเดือน อยา่งไรก็ดี กรณีเป็นเดือนท่ีกองทุนรวมนั้น
ส้ินงวดปีบญัชีใหใ้ชว้นัส้ินงวดปีบญัชีเป็นวนัส้ินสุดการค านวนผลการด าเนินงาน หากวนัดงักล่าว      
ตรงกบัวนัหยดุใหใ้ชว้นัท าการก่อนหนา้นั้นก็ได ้(ตวัอยา่งการเปิดเผยขอ้มูลปรากฏในขอ้ จ ของ
ภาคผนวก)   

 
ขอ้ 16 ในการแสดงผลการด าเนินงานของกองทุนรวมตามขอ้ 15 ใหส้มาชิกแสดงผลการ

ด าเนินงานเป็นอตัราต่อปี (annualized return)  เวน้แต่กรณีท่ีกองทุนรวมดงักล่าวมีผลการด าเนินงาน
นอ้ยกวา่ 1 ปี ใหส้มาชิกแสดงผลการด าเนินงานท่ีเกิดข้ึนจริงในช่วงเวลาตั้งแต่วนัท่ีจดทะเบียนทรัพยสิ์น
กองทุนรวม (inception date) จนถึงวนัรายงานผลการด าเนินงานของกองทุนรวมนั้นโดยหา้มน ามา
แสดงเป็นอตัราต่อปี (รายละเอียดการค านวณปรากฏในขอ้ ค ของภาคผนวก)  
 

ขอ้ 17 เพื่อใหผู้ล้งทุนมีขอ้มูลเพียงพอในการประเมินผลการด าเนินงานของกองทุนรวม 
สมาชิกตอ้งแสดงขอ้มูลดงัต่อไปน้ีควบคู่ไปกบัการแสดงขอ้มูลผลการด าเนินงานของกองทุนรวม 
ตามขอ้ 15 ดว้ย  

(1) ผลการด าเนินงาน และค่าความเส่ียงของตวัช้ีวดั (benchmark) ท่ีสอดคลอ้งกบั 
ค่าความเส่ียงของกองทุนรวมตาม (2) ในช่วงระยะเวลาเดียวกนักบัการแสดงผลการด าเนินงานของ
กองทุนรวม 

 (2)  ความเส่ียงของกองทุนรวม โดยใหแ้สดงเป็นค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard 
deviation) และค่าความเส่ียงอ่ืนท่ีเหมาะสม ในช่วงระยะเวลาเดียวกนักบัการแสดงผลการด าเนินงาน
ของกองทุนรวม ทั้งน้ี ในการค านวณค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานส าหรับกองทุนรวมท่ีจดทะเบียนจดัตั้ง
มาแลว้มากกวา่ 3 ปี ใหส้มาชิกค านวณจากผลตอบแทนของกองทุนรวมโดยใชค้วามถ่ีของขอ้มูล      
เป็นอยา่งนอ้ยรายเดือน และส าหรับกองทุนรวมท่ีจดทะเบียนจดัตั้งมาแลว้นอ้ยกวา่ 3 ปี ใหใ้ชค้วามถ่ี
ของขอ้มูลเป็นรายวนั (รายละเอียดปรากฏในขอ้ ฉ ของภาคผนวก) 

 (3)  ในกรณีท่ีเป็นกองทุนรวมท่ีมีการบริหารจดัการในเชิงรับ (passive management) 
เช่น  กองทุนรวมดชันี หรือกองทุนรวมอีทีเอฟ เป็นตน้ ให้สมาชิกเปิดเผย Tracking Difference (“TD”) 
และ Tracking Error (“TE”) ซ่ึงเป็นส่วนต่าง และค่าความผนัผวนของส่วนต่างของผลตอบแทนเฉล่ีย
ของกองทุนรวมและผลตอบแทนของดชันีอา้งอิง ยอ้นหลงั 1 ปีเพิ่มเติมดว้ย ทั้งน้ี ในการค านวณค่า TD
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และ TE ใหใ้ชค้วามถ่ีของขอ้มูลเป็นรายวนั โดยแสดงขอ้มูลเป็นอตัราต่อปี (annualized TD/ TE) 
(รายละเอียดปรากฏในขอ้ ฉ ของภาคผนวก)  

 
ขอ้ 18 ในกรณีท่ีสมาชิกมีการควบรวมกิจการ หรือมีการรับโอนกองทุนรวมมาจากบริษทัอ่ืน 

สมาชิกจะสามารถน าผลการด าเนินงานในอดีตของกองทุนรวมดงักล่าวในช่วงก่อนการควบรวมกิจการ 
หรือก่อนการรับโอนมาแสดงเป็นผลการด าเนินงานของสมาชิกไดก้็ต่อเขา้ลกัษณะทุกขอ้ดงัน้ี 

(1) ผูท่ี้มีหนา้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจลงทุนท่ีส าคญัทั้งหมด เช่น พนกังาน 
ฝ่ายวจิยั ผูจ้ดัการกองทุน พนกังานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง ไดถู้กวา่จา้งเพื่อมาปฏิบติังานดงักล่าวท่ีบริษทัจดัการ
ของสมาชิก  

(2) กระบวนการตดัสินใจลงทุนของกองทุนดงักล่าวไม่ไดมี้การเปล่ียนแปลงไป 
อยา่งมีนยัส าคญั และมีความเป็นอิสระภายใตบ้ริษทัจดัการของสมาชิก  

(3)  สมาชิกมีขอ้มูลและเอกสารหลกัฐานเพื่อรองรับการวดัผลการด าเนินงานของ
กองทุนรวมดงักล่าว 
 ทั้งน้ี สมาชิกตอ้งเปิดเผยขอ้มูลใหผู้ล้งทุนทราบวา่กองทุนดงักล่าวมีการรับโอนมาจาก
บริษทัอ่ืนดว้ย 
 

ขอ้ 19 สมาชิกตอ้งเปิดเผยขอ้มูลอยา่งนอ้ยดงัต่อไปน้ีในรายงานผลการด าเนินงานของ 
กองทุนรวมตามขอ้ 15 

(1) ตอ้งระบุขอ้ความวา่ “เอกสารการวดัผลการด าเนินงานของกองทุนรวมฉบบัน้ี 
ไดจ้ดัท าข้ึนตามมาตรฐานการวดัและน าเสนอผลการด าเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษทั
จดัการลงทุน” 

(2) ขอ้มูลเก่ียวกบักองทุนรวม วนัท่ีจดทะเบียนทรัพยสิ์นกองทุนรวม นโยบายการลงทุน 
วตัถุประสงค ์และกลยทุธ์การลงทุนของกองทุนรวมดงักล่าว 

(3)  ค  าอธิบายเก่ียวกบัตวัช้ีวดั เช่น ช่ือตวัช้ีวดั องคป์ระกอบ ลกัษณะท่ีส าคญั เป็นตน้ 
(4) ผลการด าเนินงานของกองทุนรวมเป็นผลการด าเนินงานหลงัหกัค่าธรรมเนียม 

การจดัการ ค่าธรรมเนียมผูรั้บฝากทรัพยสิ์น หรือค่าใชจ่้ายต่าง ๆ 
(5) กรณีท่ีกองทุนมีการลงทุนและหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายของเงินปันผล ดอกเบ้ีย และ         

ก าไรส่วนเกินทุนของทรัพยสิ์นท่ีไปลงทุนดงักล่าวอยา่งมีนยัส าคญั (เช่น กรณีลงทุนในทรัพยสิ์น
ต่างประเทศ เป็นตน้) ใหเ้ปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัการหกัภาษีนั้นเพิ่มเติมดว้ย รวมทั้งให้ระบุวา่ตวัช้ีวดั        
ของกองทุนค านวณสุทธิหลงัภาษีแลว้หรือไม่ (ถา้มีขอ้มูล) 
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ขอ้ 20 ในกรณีท่ีสมาชิกตอ้งการท่ีจะน าเสนอผลการด าเนินงานโดยรวมของกองทุนรวม 
ต่าง ๆ ภายใตก้ารจดัการของตนเอง โดยแสดงขอ้มูลผลการด าเนินงานโดยรวมตามประเภทกองทุนรวม
เดียวกนั (composite return) เพิ่มเติมจากการแสดงขอ้มูลตามขอ้ 15  สมาชิกตอ้งปฏิบติัใหเ้ป็นไป          
ตามหลกัเกณฑ ์ดงัน้ี 

(1) การก าหนดประเภทกองทุนรวม (composite) ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์ดงัน้ี 
(ก) สมาชิกตอ้งก าหนดนิยามประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุน 

วตัถุประสงค ์หรือกลยทุธ์การลงทุน โดยกองทุนรวมทุกกองทุนภายใตก้ารจดัการจะตอ้งถูกจดั               
ใหอ้ยูใ่นประเภทกองทุนรวมดงักล่าวอยา่งนอ้ย 1 ประเภท และในกรณีท่ีสมาชิกมีการแกไ้ขนิยาม
ประเภทกองทุนรวม สมาชิกตอ้งไม่อา้งเหตุของการแกไ้ขนิยามประเภทกองทุนรวมใหมเ่พื่อไปแกไ้ข
ขอ้มูลผลการด าเนินงานของประเภทกองทุนรวมนั้นยอ้นหลงั (retroactive) 

(ข) ในกรณีท่ีสมาชิกมีกองทุนรวมท่ีเพิ่งจดัตั้งข้ึน และมีนโยบายการลงทุน 
วตัถุประสงค ์หรือกลยทุธ์การลงทุน ท่ีสามารถจดัเขา้ประเภทกองทุนรวมตามนิยามท่ีสมาชิกก าหนดได ้
ใหส้มาชิกน ากองทุนรวมท่ีเพิ่งจดัตั้งข้ึนใหม่ดงักล่าวเขา้ไปรวมอยูใ่นประเภทกองทุนรวมนั้นโดยพลนั  

(ค) ในกรณีท่ีสมาชิกมีกองทุนรวมท่ีจดทะเบียนเลิกกองทุน ใหส้มาชิกยงัคงตอ้ง
รวมกองทุนรวมท่ีจดทะเบียนเลิกดงักล่าวในการแสดงผลการด าเนินงานของประเภทกองทุนรวมนั้น 
จนถึงรอบระยะเวลาการน าเสนอผลการด าเนินงานรอบสุดทา้ยท่ีมีขอ้มูลของกองทุนรวมดงักล่าว 
เตม็ช่วงระยะเวลา  

(ง) สมาชิกตอ้งไม่ยา้ยกองทุนรวมจากประเภทกองทุนรวมหน่ึงไปยงั 
อีกประเภทกองทุนรวมหน่ึง เวน้แต่กองทุนรวมดงักล่าวจะมีการเปล่ียนนโยบายการลงทุน 
วตัถุประสงค ์หรือกลยทุธ์การลงทุน หรือมีการเปล่ียนนิยามประเภทกองทุนรวม โดยสมาชิกจะตอ้ง
จดัเก็บเอกสารเก่ียวกบัการยา้ยกองทุนรวมเพื่อใหส้ามารถตรวจสอบได ้ 

(2) ในการวดัผลการด าเนินงานของประเภทกองทุนรวม (composite) ใหส้มาชิก
ค านวณค่าเฉล่ียของผลการด าเนินงานของกองทุนรวมซ่ึงจดัอยูใ่นประเภทกองทุนรวมเดียวกนัดงักล่าว 
(composite return) โดยวธีิถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัดว้ยมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนรวม  
(asset-weighted average) ณ วนัเร่ิมตน้รอบระยะเวลาการน าเสนอผลการด าเนินงาน (รายละเอียด          
การค านวณปรากฏในขอ้ ช ของภาคผนวก)   

(3) สมาชิกตอ้งเปิดเผยขอ้มูลอยา่งนอ้ยดงัต่อไปน้ีในรายงานผลการด าเนินงาน 
ของกองทุนรวมเพิ่มเติมดว้ย 

(ก)  ขอ้มูลเก่ียวกบัการก าหนดประเภทกองทุนรวม (composite) และวนัท่ีเร่ิมตน้ 
ของการก าหนดประเภทกองทุนรวมดงักล่าว 
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(ข) ขอ้มูลเก่ียวกบัประเภทกองทุนรวมทั้งหมดภายใตก้ารจดัการของสมาชิก 
เม่ือผูล้งทุนร้องขอ โดยสมาชิกตอ้งเปิดเผยใหผู้ล้งทุนทราบถึงวธีิการในการขอขอ้มูลดงักล่าว 

(ค) ในกรณีท่ีสมาชิกมีการแกไ้ขนิยามประเภทกองทุน (composite) จะตอ้ง 
เปิดเผยวนัท่ีมีการแกไ้ขนิยาม ค าอธิบายเก่ียวกบัการแกไ้ขนิยาม และเหตุผลในการแกไ้ขนิยามดงักล่าว 
และในกรณีท่ีสมาชิกมีการเปล่ียนช่ือประเภทกองทุน (composite) สมาชิกจะตอ้งเปิดเผยเร่ืองการเปล่ียนช่ือ
ดงักล่าวใหผู้ล้งทุนทราบดว้ย 
 (ง) จ านวนกองทุนและมูลค่ากองทุนรวมท่ีอยูใ่นประเภทกองทุนรวมเดียวกนั 
รวมทั้งตอ้งแสดงมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนทั้งหมดภายใตก้ารจดัการของสมาชิก หรือ 
แสดงสัดส่วนของมูลค่ากองทุนรวมภายใตป้ระเภทกองทุนเดียวกนัต่อมูลค่าทรัพยสิ์นของกองทุน
ทั้งหมดภายใตก้ารจดัการของสมาชิก ณ วนัท่ีรายงานผลการด าเนินงาน 
 (จ) ในกรณีท่ีในประเภทกองทุนรวมเดียวกนัมีจ านวนกองทุนรวมเกินกวา่  
5 กองทุน ใหส้มาชิกเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัการกระจายของผลการด าเนินงานของกองทุนรวมภายใต้
ประเภทกองทุนรวมเดียวกนั (internal dispersion) โดยใชว้ิธีแสดงขอ้มูล เช่น อตัราผลตอบแทน 
สูงสุด-ต ่าสุด ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation : SD) ของผลการด าเนินงานของกองทุนรวม 
เป็นตน้ เพื่อให้ผูล้งทุนทราบถึงความสม ่าเสมอของผลการด าเนินงานของกองทุนรวมต่าง ๆ ภายใต้
ประเภทกองทุนรวมเดียวกนั โดยตอ้งระบุวธีิท่ีใชใ้นการแสดงขอ้มูลการกระจายดงักล่าวใหช้ดัเจน  
 

ขอ้ 21  ในกรณีท่ีสมาชิกตอ้งการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัอนัดบัหรือรางวลัท่ีเก่ียวขอ้งกบั 
ผลการด าเนินงานในอดีตของกองทุนรวม หรือของกองทุนรวมอ่ืนท่ีกองทุนรวมจะลงทุนหรือ 
ไดล้งทุนแลว้ ในการน าเสนอผลการด าเนินงานของกองทุนรวม ใหส้มาชิกปฏิบติัตามประกาศ
ส านกังาน ก.ล.ต. วา่ดว้ยหลกัเกณฑใ์นรายละเอียดเก่ียวกบัการโฆษณาและการส่งเสริมการขาย         
ส าหรับผูป้ระกอบธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละผูป้ระกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ดว้ย 
 
VII.  การเปรียบเทยีบผลการด าเนินงานของกองทุนรวม (performance comparison)  
 

ขอ้ 22 ในกรณีท่ีสมาชิกตอ้งการน าเสนอการเปรียบเทียบผลการด าเนินงานของกองทุนรวม
กบักองทุนรวมอ่ืน หรือกบัผลการด าเนินงานของกองทุนรวมในกลุ่มเดียวกนัของอุตสาหกรรมสมาชิก
จะตอ้งน าเสนอขอ้มูลตามหลกัเกณฑด์งัน้ี  

 (1) กรณีท่ีสมาชิกตอ้งการเปรียบเทียบผลการด าเนินงานระหวา่งกองทุนรวม 
จะตอ้งเปรียบเทียบเฉพาะกบักองทุนรวมท่ีถูกจดัอยูใ่นประเภทเดียวกนัเท่านั้น 
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(2) กรณีท่ีสมาชิกตอ้งการเปรียบเทียบผลการด าเนินงานของกองทุนรวมกบั            
ผลการด าเนินงานของกองทุนรวมในกลุ่มเดียวกนัของอุตสาหกรรม จะตอ้งเป็นการเปรียบเทียบกบั          
ผลการด าเนินงานของกองทุนรวมในกลุ่มเดียวกนัของอุตสาหกรรมตามการจดัแบ่งประเภทกองทุนรวม
ของสมาคมบริษทัจดัการลงทุน ซ่ึงจะตอ้งค านวณจากผลการด าเนินงานของกองทุนรวมทุกกองทุน               
ท่ีจดัอยูใ่นประเภทเดียวกนั    

(3) ช่วงระยะเวลาท่ีใชใ้นการเปรียบเทียบผลการด าเนินงานระหวา่งกองทุนรวม 
หรือกบัผลการด าเนินงานของกองทุนรวมในกลุ่มเดียวกนัของอุตสาหกรรม จะตอ้งเป็นช่วงระยะเวลา
เดียวกนั และตอ้งเป็นระยะเวลาท่ียาวพอสมควร โดยรูปแบบการน าเสนอขอ้มูลใหเ้ป็นไปตาม
หลกัเกณฑใ์นขอ้ 15(1) หรือขอ้ 15(2) โดยอนุโลม 
 
VIII.  จรรยาบรรณในการน าเสนอข้อมูล 
 

ขอ้ 23 การน าเสนอขอ้มูลเก่ียวกบัผลการด าเนินงานของกองทุนรวม  สมาชิกจะตอ้ง 
ไม่บิดเบือนขอ้มูลและไม่น าเสนอขอ้มูลในลกัษณะท่ีอาจก่อใหเ้กิดความเขา้ใจผดิแก่บุคคลทัว่ไป  
และลูกคา้รายใหม่  อนัจะเป็นผลกระทบต่อการตดัสินใจลงทุนของบุคคลเหล่านั้น 

 
ขอ้ 24 สมาชิกอาจเลือกน าเสนอขอ้มูลเก่ียวกบัการผลการด าเนินงานของกองทุนรวมเพิ่มเติม 

นอกเหนือจากเกณฑท่ี์สมาคมก าหนดได ้ แต่จะตอ้งยดึถือมาตรฐานของสมาคมตามรายละเอียดขา้งตน้ 
ของประกาศฉบบัน้ีเป็นเกณฑข์ั้นต ่าท่ีจะตอ้งปฏิบติัตาม  ในกรณีท่ีสมาชิกเลือกน าเสนอขอ้มูลเพิ่มเติม
ดงักล่าว  สมาชิกจะตอ้งน าเสนอขอ้มูลโดยตั้งอยูบ่นพื้นฐานของความยติุธรรม ถูกตอ้ง และสมบูรณ์   
พร้อมทั้งจะตอ้งเปิดเผยสมมติฐานท่ีใชแ้ละเหตุผลในการใชอ้ยา่งชดัเจน  และสมาชิกจะตอ้งยดึหลกั
ความสม ่าเสมอ (consistency) ในการน าเสนอผลการด าเนินงานของกองทุนรวมตามแบบท่ีสมาชิก
เพิ่มเติมดงักล่าวทุกคร้ัง 
 
IX.  บทลงโทษ (Disciplinary Measure) 
 

ขอ้ 25 กรณีท่ีสมาชิกเผยแพร่ผลการด าเนินงานของกองทุนรวมในลกัษณะท่ีสมาคมพิจารณา
แลว้ เห็นวา่เป็นการละเมิดจรรยาบรรณและมาตรฐานการวดัผลการด าเนินงานของกองทุนรวมท่ีสมาคม
ประกาศก าหนด  คณะกรรมการสมาคมอาจมีมติลงโทษสมาชิก โดยใหเ้ป็นไปตามท่ีก าหนดใน
ขอ้บงัคบัของสมาคม 
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ภาคผนวก 

ก) การค านวณผลตอบแทนสะสมรายกองทุนในกรณีทีม่ีการจ่ายเงินปันผลหรือมีกระแสเงินสดเข้า
หรือออกจากกองทุน 

 

ในกรณีท่ีมีการจ่ายเงินปันผล หรือมีกระแสเงินสดเขา้หรือออกจากกองทุนในระหวา่ง 
ช่วงระยะเวลาท่ีมีการค านวณผลการด าเนินงานของกองทุน  ใหใ้ชว้ธีิการประมาณอตัราผลตอบแทน
แบบถ่วงน ้าหนกัตามระยะเวลา (Time-weighted Return) ในช่วงระยะเวลานั้น  ดงัน้ี 
 

R = 11
)()(

)(
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โดยให้ 
 NAV(b)  คือ มูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิต่อหน่วยของวนัตน้งวดท่ีท าการค านวณ 
 NAV(f)  คือ มูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิต่อหน่วยของวนัท่ีมีปริมาณเงินสดท่ีเขา้หรือออก

จากกองทุน 
 F  คือ ปริมาณเงินสดต่อหน่วยท่ีเขา้หรือออกจากกองทุนในช่วงระยะเวลา

ดงักล่าว  โดยท่ี F จะมีค่าเป็นบวกในกรณีท่ีเป็นเงินปันผลจ่ายหรือ 
เงินสดท่ีออกจากกองทุน และจะมีค่าเป็นลบในกรณีท่ีเป็นเงินสด 
ท่ีเขา้กองทุน 

 NAV(e)  คือ มูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิต่อหน่วยของวนัปลายงวดท่ีท าการค านวณ 
 
ตัวอย่างการค านวณ 
กองทุนกองหน่ึงมีการค านวณ NAV ทุกส้ินวนัท าการ  (โดยก าหนดใหเ้ดือนกุมภาพนัธ์มี 28 วนั) 
 - มูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ ณ วนัท่ี 31 มกราคม เท่ากบั  10.00 บาท 
 - มูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ ณ วนัท่ี 10 กุมภาพนัธ์ เท่ากบั 11.00 บาท 
 - วนัท่ี 10 กุมภาพนัธ์ มีการจ่ายเงินปันผลออกไปเท่ากบั   0.50 บาท 
 - มูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ ณ วนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ เท่ากบั 12.00 บาท 
 

อตัราผลตอบแทนแบบถ่วงน ้ าหนกัตามระยะเวลา (Time-weighted Return) ซ่ึงค านวณตาม
วธีิการค านวณผลตอบแทนสะสมรายกองทุนในกรณีท่ีมีการจ่ายเงินปันผลหรือมีกระแสเงินสดเขา้หรือ
ออกจากกองทุนจะไดด้งัน้ี 
 

ผลการด าเนินงานในเดือนกุมภาพนัธ์ = 1
11

50.0
1

10

12

















  

       = 25.45% 
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ข) ตัวอย่างการแสดงตัวช้ีวดั (benchmark) ของกองทุนรวมประเภทต่าง ๆ 

(1) ทรัพย์สินกองทุนรวมในส่วนทีเ่ป็นตราสารทุน : ในกรณีท่ีมีตวัช้ีวดัท่ีจดัท าโดยใช้
ผลตอบแทนรวม (total return) ใหใ้ชด้ชันีผลตอบแทนรวม (total return index) ท่ีสอดคลอ้งกบันโยบาย                
การลงทุนของกองทุนรวมนั้นเป็นเกณฑม์าตรฐานในการเปรียบเทียบผลการด าเนินงาน เช่น                    
ดชันีผลตอบแทนรวมตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET Total Return Index : SET TRI)               
ดชันีผลตอบแทนรวม SET50 (SET50 Total Return Index : SET50 TRI)  ดชันีผลตอบแทนรวม SET100 
(SET100 Total Return Index : SET100 TRI)  ดชันีผลตอบแทนรวมตลาดหลกัทรัพยเ์อ็ม เอ ไอ                 
(mai Total Return Index : mai TRI)  ดชันีผลตอบแทนรวมรายอุตสาหกรรม (Industry Total Return 
Index : Industry TRI) เป็นตน้   

 
(2) ทรัพย์สินกองทุนรวมในส่วนทีเ่ป็นตราสารหนี ้: ใหใ้ชต้วัช้ีวดัในการเปรียบเทียบ 

ผลการด าเนินงาน โดยแบ่งยอ่ยตามประเภทตราสารหน้ีไดด้งัน้ี 
(ก) ทรัพย์สินกองทุนรวมในส่วนทีเ่ป็นตราสารหนีภ้าครัฐ   

- กรณีท่ีกองทุนรวมไม่ก าหนดอายุของตราสารหนีภ้าครัฐท่ีจะลงทุน : ใหใ้ช ้
ผลตอบแทนรวมของดชันีพนัธบตัรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย (Total Return of 
ThaiBMA Government Bond Index) เป็นตวัช้ีวดัในการเปรียบเทียบผลการด าเนินงาน 

- กรณีท่ีกองทุนรวมก าหนดอายุของตราสารหนีภ้าครัฐท่ีจะลงทุน  :  ใหใ้ช ้
ผลตอบแทนรวมของดชันีพนัธบตัรรัฐบาลในกลุ่มอายคุงเหลือยอ่ยท่ีมีอายขุองตราสารหน้ีภาครัฐ 
ตามท่ีก าหนดอยูข่องสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย (Total Return of ThaiBMA Government Bond 
Index – Maturity Sub Group)  ท่ีช่วงอายใุกลเ้คียงกบันโยบายการลงทุนของกองทุนนั้น ๆ เป็นตวัช้ีวดั 
ในการเปรียบเทียบผลการด าเนินงาน 

  ทั้งน้ี หากกองทุนรวมก าหนดอายุของตราสารหนีภ้าครัฐที่จะลงทุนน้อยกว่า
หรือเท่ากบั 1 ปี ใหใ้ชด้ชันีพนัธบตัรรัฐบาลระยะสั้นของสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย (Total Return of 
ThaiBMA Short-term Government Bond Index) เป็นตวัช้ีวดัในการเปรียบเทียบผลการด าเนินงาน 

- กรณีท่ีกองทุนรวมก าหนด target duration ของตราสารหนีภ้าครัฐท่ีจะลงทุน   
: ใหใ้ชผ้ลตอบแทนรวมของดชันีวดัการลงทุนในพนัธบตัรรัฐบาลท่ีมีอายคุงท่ีของสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย 
(Total Return of ThaiBMA Zero Rate Return Index) ในช่วงอายท่ีุใกลเ้คียงกบั target duration               
เป็นตวัช้ีวดัในการเปรียบเทียบผลการด าเนินงาน 
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(ข) ทรัพย์สินกองทุนรวมในส่วนทีเ่ป็นตราสารหนีภ้าคเอกชน 
- กรณีท่ีกองทุนรวมไม่ก าหนดอายุของตราสารหนีภ้าคเอกชนท่ีจะลงทุน  :                    

ใหใ้ชผ้ลตอบแทนรวมของดชันีหุน้กูท่ี้คิดค านวณจากขอ้มูล Mark-to-Market ท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถือ
ในระดบัน่าลงทุน (BBB ข้ึนไป) ของสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย (Total Return of ThaiBMA MTM 
Corporate Bond Index (BBB up)) เป็นตวัช้ีวดัในการเปรียบเทียบผลการด าเนินงาน 

- กรณีท่ีกองทุนรวมก าหนดอายุของตราสารหนีภ้าคเอกชนท่ีจะลงทุน :               
ใหใ้ชผ้ลตอบแทนรวมของของดชันีหุ้นกูท่ี้คิดค านวณจากขอ้มูล Mark-to-Market ตามอนัดบัเครดิต 
และกลุ่มอายคุงเหลือยอ่ยท่ีมีอายขุองตราสารหน้ีเอกชนตามท่ีก าหนดอยูข่องสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย 
(Total Return of ThaiBMA MTM Corporate Bond Index – Maturity Sub Group)  ท่ีช่วงอายใุกลเ้คียง
กบันโยบายการลงทุนของกองทุนนั้น ๆ เป็นตวัช้ีวดัในการเปรียบเทียบผลการด าเนินงาน   

  ทั้งน้ี หากกองทุนรวมก าหนดอายุของตราสารหนีภ้าคเอกชนทีจ่ะลงทุน           
น้อยกว่าหรือเท่ากบั 1 ปี ใหใ้ชด้ชันีตราสารหน้ีเอกชนระยะสั้นตามการจดัอนัดบั (rating) ของ           
สมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย (ThaiBMA Commercial Paper Index)  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัตราสารท่ีลงทุน
เป็นตวัช้ีวดัในการเปรียบเทียบผลการด าเนินงาน 

- กรณีท่ีกองทุนรวมก าหนด target duration ของตราสารหนีภ้าคเอกชนท่ีจะ
ลงทุน : ใหใ้ชผ้ลตอบแทนรวมของดชันีวดัการลงทุนในหุ้นกูท่ี้มีอายคุงท่ีของสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย 
(Total Return of ThaiBMA Corporate Zero Rate Return Index) ในช่วงอายท่ีุใกลเ้คียงกบั target duration  
เป็นตวัช้ีวดัในการเปรียบเทียบผลการด าเนินงาน   

ทั้งน้ี หากกองทุนรวมก าหนด target duration ของตราสารหนีภ้าคเอกชน           
ทีจ่ะลงทุนน้อยกว่าหรือเท่ากับ 1 ปี ใหใ้ชด้ชันีตราสารหน้ีเอกชนระยะสั้นตามการจดัอนัดบั (rating) 
ของสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย (ThaiBMA Commercial Paper Index)  ซ่ึงสอดคลอ้งกบั                
ตราสารท่ีลงทุนเป็นตวัช้ีวดัในการเปรียบเทียบผลการด าเนินงาน 

-     กรณีท่ีเป็นกองทุนรวมท่ีมีนโยบายการลงทุนในตราสารหน้ีทัว่ไปหรือ
กองทุนรวมท่ีมีนโยบายการลงทุนแบบผสมในส่วนท่ีมีการลงทุนในตราสารหน้ีท่ีไม่ได้ก าหนดสัดส่วน
การลงทุนระหว่างตราสารหนีภ้าครัฐและตราสารหนีภ้าคเอกชนไวอ้ยา่งชดัเจน : ใหส้มาชิกสามารถ   
ใชผ้ลตอบแทนรวมของดชันีตราสารหน้ีของสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย  (Total Return of ThaiBMA 
Composite Bond Index) เป็นตวัช้ีวดัในการเปรียบเทียบผลการด าเนินงานหรือใชต้วัช้ีวดัผสม            
(Composite Benchmark) ระหวา่งผลตอบแทนรวมของดชันีพนัธบตัรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย             
(Total Return of ThaiBMA Government Bond Index) และผลตอบแทนรวมของดชันีหุน้กูท่ี้คิดค านวณ
จากขอ้มูล Mark-to-Market ท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถือในระดบัน่าลงทุน (BBB ข้ึนไป) ของสมาคม   
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ตลาดตราสารหน้ีไทย (Total Return of ThaiBMA MTM Corporate Bond Index (BBB up))                   
ในอตัราส่วนท่ีสอดคลอ้งกบันโยบายการลงทุน   
        

 (3) ทรัพย์สินกองทุนรวมในส่วนทีเ่ป็นตราสารตลาดเงิน : ใหใ้ชต้วัช้ีวดัในการเปรียบเทียบ
ผลการด าเนินงานดงัน้ี 

(ก) กรณีลงทุนในตราสารตลาดเงินท่ีเป็นตราสารภาครัฐ ใหใ้ช้ดชันีพนัธบตัรรัฐบาล
ระยะสั้นของสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย (Total Return of ThaiBMA Short-term Government Bond 
Index) เป็นตวัช้ีวดัในการเปรียบเทียบผลการด าเนินงาน 

(ข)  กรณีลงทุนในตราสารตลาดเงินท่ีเป็นตราสารภาคเอกชน  ใหใ้ชด้ชันีตราสารหน้ี
เอกชนระยะสั้นตามการจดัอนัดบั (rating) ของสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย (ThaiBMA Commercial 
Paper Index)  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัตราสารท่ีลงทุน เป็นตวัช้ีวดัในการเปรียบเทียบผลการด าเนินงาน 

ในกรณีท่ีเป็นกองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund) ท่ีลงทุนแบบไม่มีความเส่ียง
ต่างประเทศ สมาชิกสามารถน าอตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจ าเฉล่ียของธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน)  
ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน)  และ ธนาคารไทยพาณิชย ์จ  ากดั (มหาชน) ส าหรับบุคคลธรรมดา
วงเงิน 1 ลา้นบาท ของระยะเวลาการฝาก 1 ปี  มาเปิดเผยเพิ่มเติมเพื่อการเปรียบเทียบผลการด าเนินงานได ้ 
โดยสมาชิกตอ้งแสดงค าเตือนไวใ้นรายการค าเตือนเก่ียวกบัการลงทุนในหน่วยลงทุน เพื่อใหผู้ล้งทุน
เขา้ใจวา่ การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงินไม่ใช่การฝากเงิน และมีความเส่ียงจาก     
การลงทุนซ่ึงผูล้งทุนอาจไม่ไดรั้บเงินลงทุนคืนเตม็จ านวนไวทุ้กจุดท่ีแสดงขอ้มูลเก่ียวกบัดชันีช้ีวดั          
ท่ีเป็นเงินฝากดว้ย 

 

(4) ทรัพย์สินทีก่องทุนรวมฟีดเดอร์ไปลงทุน : ใหใ้ชต้วัช้ีวดัต่อไปน้ีได ้
 (1) ตวัช้ีวดัตามท่ีกองทุนรวมหลกั (master fund) เปิดเผยใหก้บัผูล้งทุนทราบ 
เป็นการทัว่ไป หรือ 

(2)  ผลการด าเนินงานของกองทุนรวมหลกั (past performance of master fund) ทั้งน้ี 
สมาชิกจะตอ้งจดัใหมี้ขอ้มูลผลการด าเนินงานของกองทุนรวมหลกัเปรียบเทียบกบัตวัช้ีวดัตามท่ีกองทุน
รวมหลกัเปิดเผยใหก้บัผูล้งทุนทราบแนบทา้ยหนงัสือช้ีชวนส่วนสรุปขอ้มูลส าคญั และเอกสารท่ีใช้
ประกอบการเสนอขายหน่วยลงทุน เพื่อเป็นขอ้มูลใหผู้ล้งทุนทราบดว้ย 

 

(5) ทรัพย์สินกองทุนรวมในส่วนทีเ่ป็นเงินฝาก : ใหใ้ชอ้ตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจ าเฉล่ีย
ของธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน)  ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน)  และ ธนาคารไทยพาณิชย ์
จ  ากดั (มหาชน) ส าหรับบุคคลธรรมดาวงเงิน 1 ลา้นบาท ของระยะเวลาการฝาก 1 ปี  เป็นตวัช้ีวดั 
ในการเปรียบเทียบผลการด าเนินงาน 
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ค) การค านวณผลตอบแทนและหรือผลการด าเนินงานเป็นอัตราต่อปี (Annualized Return) 

 
 ผลการด าเนินงานต่อปี 
 
ตัวอย่างการค านวณ 
 
กองทุนรวมท่ีไม่มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลกองหน่ึงมีมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิต่อหน่วย ณ วนัท่ี  
30 ธนัวาคม 2548 เท่ากบั 11.0491 และมีมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิต่อหน่วย ณ วนัท่ี 28 ธนัวาคม 2550 
เท่ากบั 11.9685 การค านวณผลการด าเนินงานเป็นอตัราต่อปีจะไดด้งัน้ี 

   ผลการด าเนินงานต่อปี =   1
0491.11

0491.119685.11
1

728

365








 
  

      = 4.09% 
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ง)   การแสดงผลการด าเนินงานของกองทุนรวมด้วยวธีิตามปีปฏิทนิ เปรียบเทียบกบัตัวช้ีวดั และ 
ค่าความเส่ียงของกองทุนรวม (SD)   

 
 ตัวอย่าง 
              หน่วย : % ต่อปี 

ปี 25501 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 25592 
ผลตอบแทนกองทุนรวม            
ผลตอบแทนตวัช้ีวดั           
ความผนัผวน (standard deviation) 
ของผลการด าเนินงาน 

          

ความผนัผวน (standard deviation) 
ของตวัช้ีวดั 

          

 
หมายเหตุ   ไม่ตอ้งแสดงผลการด าเนินงานของกองทุนรวมเป็นอตัราต่อปีในกรณีดงัต่อไปน้ี 

          1 หากกองทุนรวมมีผลการด าเนินงานตั้งแต่วนัท่ีจดทะเบียนทรัพยสิ์นกองทุนรวมไม่ครบ 1 
ปีปฏิทิน ใหแ้สดงผลการด าเนินงานของปีปฏิทินแรกตั้งแต่วนัท่ีกองทุนรวมจดทะเบียนทรัพยสิ์น
กองทุนรวมจนถึงวนัท าการสุดทา้ยของปีปฏิทินแรก  

      2 หากกองทุนรวมมีผลการด าเนินงานในปีท่ีเลิกกองทุนไม่ครบ 1 ปีปฏิทิน ใหแ้สดง               
ผลการด าเนินงานของปีปฏิทินสุดทา้ยตั้งแต่วนัท าการสุดทา้ยของปีปฏิทินก่อนหนา้จนถึง                   
วนัท่ีเลิกกองทุน  
  



-19- 
 

จ) การแสดงผลการด าเนินงานของกองทุนรวมด้วยวธีิตามรอบปักหมุดย้อนหลงัเปรียบเทยีบกบัตัวช้ีวดั 
และค่าความเส่ียงของกองทุนรวม (SD) 

 
ตัวอย่าง 
 

กรณเีป็นกองทุนรวมตราสารทุน (equity fund) 
            
 Year to 

Date 
3 เดือน 6 เดือน 1 ปี1 3 ปี1 5 ปี1 10 ปี1 Since 

Inception 

Return1 
ผลตอบแทนกองทุนรวม          
ผลตอบแทนตวัช้ีวดั         
ความผนัผวน (standard deviation)
ของผลการด าเนินงาน 

        

ความผนัผวน (standard deviation)
ของตวัช้ีวดั 

        

หมายเหตุ    1 หน่วย : % ต่อปี 
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ฉ) การค านวณค่าความเส่ียงด้วย standard deviation, Tracking Difference และ Tracking Error 

Standard deviation =      √
∑(𝑹𝒑−𝑹𝒑̅̅ ̅̅ )2

𝑛−1
 

Annualized standard deviation =   standard deviation  ×  √252     
 

Tracking Difference = cumulative portfolio return – cumulative benchmark return 
  

 = 𝑹𝒑 − 𝑹𝒃     =     𝑎 
 

Tracking Error =  
 

 =         √
∑(𝑎−�̅�)2

𝑛−1
 

Annualized Tracking Error =      Tracking Error  ×  √252     
 

Sub Period relative return  =    Fund Sub Period return – Benchmark Sub Period return 
 
ตัวอย่างการค านวณ 
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Average Portfolio return   = -0.0903% 

standard deviation (daily)  =       1.0161% 

Annualized standard deviation    =       1.0161%  ×  √252    = 16.1268% 

Tracking Difference    =          -5.7433% - (-4.3214 %)  =  -1.4218%  

Average Relative return  = -0.0227% 

Tracking Error (daily)  = 0.2622% 

Annualized Tracking Error = 0.2622% ×  √252     =   4.1623%  
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ช) การค านวณผลการด าเนินงานโดยรวมของกองทุนต่างๆ ทีจั่ดอยู่ในประเภทกองทุนเดียวกนั 
(Composite Return) ภายใต้การจัดการของสมาชิกรายใดรายหน่ึง 

 
การค านวณโดยถ่วงน า้หนักด้วยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (Asset-weighted Average) 
 
    CASSET  =  (MVBi x Ri) 
          MVBTOTAL 
 โดยให้ MVBi คือ จ านวนมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ ณ วนัเร่ิมตน้ระยะเวลาท่ีตอ้งการ 

เปรียบเทียบของกองทุน i 
 และ Ri คือ อตัราผลตอบแทนของกองทุน i 
 
ตัวอย่างการค านวณ 
 

ช่ือกองทุนรวม มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ลบ.) ผลตอบแทน (ร้อยละ) 

A 500 15 
B 3,000 10 
C 10,000 5 
D 1,000 10 
E 2,000 12 

 
ผลการด าเนินงานโดยรวมถ่วงน า้หนักด้วยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 

 = (500x15%) + (3,000x10%) + (10,000x5%) + (1,000x10%) + (2,000x12%) 
 (500 + 3,000 + 10,000 + 1,000 + 2,000) 
 = 7.36% 

 
 


