
ประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ท่ี สจก.ร. 4/2544

เร่ือง มาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวม
(Mutual Funds Performance Measurement Standards)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

โดยที่ขอ 35  (3)  แหงประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
ที่ กน. 46/2541 เร่ือง หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวม ลงวันที่
16 ธันวาคม พ.ศ. 2541 กําหนดให ผลการดําเนินงานของกองทุนรวมตองเปนไปตามหลักเกณฑ
และวิธีการที่สมาคมกําหนด   ดังนั้น อาศัยอํานาจตามความในขอ 25 แหงขอบังคับของสมาคม
บริษัทจัดการลงทุน  คณะกรรมการสมาคมบริษัทจัดการลงทุนจึงออกขอกําหนดไวดังตอไปนี้

ขอ 1 ใหยกเลิกประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุนที่ สจก.ร. 3/2543 เร่ืองมาตรฐาน
การวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวม (Mutual Funds Performance Measurement Standards)
ลงวันที่ 21  พฤศจิกายน พ.ศ. 2543

ขอ 2 ในประกาศนี้
“คณะกรรมการสมาคม”  หมายความวา  คณะกรรมการของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
“กองทุนรวม”  หมายความวา  กองทุนปดและกองทุนเปด
“กองทุนปด”  หมายความวา  กองทุนรวมประเภทไมรับซื้อคืนหนวยลงทุนที่จัดตั้งและ

จัดการโดยบริษัทหลักทรัพย
“กองทุนเปด”  หมายความวา  กองทุนรวมประเภทรับซื้อคืนหนวยลงทุนที่จัดตั้งและจัด

การโดยบริษัทหลักทรัพย
“บริษัทหลักทรัพย”  หมายความวา  บริษัทหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตใหประกอบธุรกิจ

หลักทรัพยประเภทการจัดการกองทุนรวม
“สมาชิก”  หมายความวา  สมาชิกของสมาคมบริษัทจัดการลงทุนที่ไดรับใบอนุญาตให

ประกอบธุรกิจหลักทรัพยประเภทการจัดการกองทุนรวม
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“ประเภทกองทุนรวม”  หมายความวา  ประเภทกองทุนรวมที่แบงตามนโยบายการลงทุน
และวัตถุประสงคการลงทุนที่กําหนดไวในประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย

“สมาคม”  หมายความวา  สมาคมบริษัทจัดการลงทุน
“คณะกรรมการกลุมธุรกิจ”  หมายความวา  คณะกรรมการของกลุมธุรกิจกองทุนรวมของ

สมาคมบริษัทจัดการลงทุน
“คณะอนุกรรมการดานมาตรฐานการวัดผลการลงทุน”  หมายความวา  คณะอนุกรรมการ

ดานมาตรฐานการวัดผลการลงทุน ของกลุมธุรกิจกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
“สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.”  หมายความวา  สํานักงานคณะกรรมการกํากับ

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย

หลักการในการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวม

ขอ 3 ในการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวม  สมาชิกจะตองรับผิดชอบใหขอมูล
การวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมที่เผยแพรตอส่ือตางๆ และบุคคลทั่วไป ตลอดจนการนํา
เสนอลูกคารายใหม นั้น  มีความยุติธรรม ถูกตอง และสมบูรณในอันที่จะสื่อความหมายที่แทจริง
ของผลการดําเนินงานดังกลาว  โดยจะตองไมกอใหเกิดความเขาใจผิด  ทั้งนี้ ในการเปรียบเทียบ
ผลการดําเนินงานระหวางกองทุนรวม  สมาชิกจะตองเปรียบเทียบเฉพาะกองทุนรวมที่จัดอยู
ในประเภทเดียวกันและในชวงเวลาเดียวกันเทานั้น

ขอ 4 วิธีการคํานวณผลการดําเนินงานของกองทุนรวม ใหสอดคลองกับมาตรฐานของ
Association for Investment Management and Research (AIMR) ของประเทศสหรัฐอเมริกา  ซ่ึง
ประกอบดวยหลักการดังนี้

(1) ผลการดําเนินงานของกองทุนรวมที่ถูกนําเสนอ จะตองเปนผลตอบแทนรวม (Total
Return)  ซ่ึงวัดโดยการใชวิธีการลงบัญชีแบบหลักบัญชีคงคาง (Accrual Accounting)

(2) การคํานวณผลการดําเนินงานของกองทุนรวม ใหวัดผลการดําเนินงานในแตละ
ชวงเวลาในแบบถวงน้ําหนักตามระยะเวลา (Time-weighted) และนํามาหาผลตอบแทนรวม
ในชวงเวลาที่ยาวกวา โดยการตอเชื่อมแบบเรขาคณิต (Geometric Link)

(3) ในกรณีที่มีการจายเงินปนผลหรือมีกระแสเงินสดเขาหรือออกอยางมีนัยสําคัญ
ในระหวางชวงระยะเวลาที่มีการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวม  ใหใชวิธี Modified Dietz
ในการประมาณอัตราผลตอบแทนแบบถวงน้ําหนักตามระยะเวลา (Time-weighted Return)
ในชวงระยะเวลานั้น โดยมีรายละเอียดตามภาคผนวก ก ทายประกาศนี้
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การจัดประเภทกองทุนรวม

ขอ 5 การจัดประเภทของกองทุนรวมเพื่อใชในการเปรียบเทียบ  ใหพิจารณาจาก
วัตถุประสงคในการลงทุน (Investment Objectives) และนโยบายการลงทุน (Investment Policies)
ตามที่ระบุในหนังสือช้ีชวนเสนอขายหนวยลงทุนของกองทุนรวมนั้นๆ และหรือลักษณะความเสี่ยง
ในการลงทุน (Risk Profile) ที่ใกลเคียงกันเปนเกณฑ  โดยใหสมาชิกสงหนังสือช้ีชวนแกสมาคม
ภายใน 15  วันหลังจากปดการเสนอขายหนวยลงทุนของกองทุนรวมตอประชาชนครั้งแรก พรอม
ระบุประเภทกองทุนรวมแกสมาคม

การจัดประเภทของกองทุนรวมตางๆ และการเปลี่ยนประเภทกองทุนรวมจะตองไดรับ
การอนุมัติจากคณะกรรมการกลุมธุรกิจ  ทั้งนี้ คณะกรรมการกลุมธุรกิจอาจมอบหมายให
คณะอนุกรรมการดานมาตรฐานการวัดผลการลงทุนทําหนาที่นี้แทน

ขอ 6 เกณฑมาตรฐาน (Approved Benchmark) ที่สมาคมอนุญาตใหนํามาเปรียบเทียบ
ผลการดําเนินงานของกองทุนรวม  จะตองเปรียบเทียบผลการดําเนินงานกับเกณฑมาตรฐาน
ที่ระบุไวในโครงการจัดการกองทุนรวมนั้นๆ   กรณีที่ไมไดระบุเกณฑมาตรฐานในโครงการใหใช
เกณฑมาตรฐานดังนี้

(1) กรณีที่เปนกองทุนรวมที่มีวัตถุประสงคหรือมีนโยบายการลงทุนในหลักทรัพย
หรือทรัพยสินอันเปนหรือเกี่ยวของกับตราสารแหงทุน จะตองเปรียบเทียบผลการดําเนินงานกับ
ดัชนีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย อันไดแก SET INDEX หรือ SET 50 หรือดัชนีอ่ืนใด
ที่สมาคมประกาศกําหนดเปนเกณฑมาตรฐานในการเปรียบเทียบผลการดําเนินงาน ทั้งนี้เวนแต

(ก) กองทุนรวมกลุมธุรกิจ ( Sector Fund ) ตองเปรียบเทียบผลการดําเนินงานกับ
ดัชนีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเฉพาะกลุมธุรกิจ (ถามี)

(ข) กองทุนรวมที่ระบุอัตราสวนการลงทุนในแตละกลุมธุรกิจอยางชัดเจน
ในโครงการตองเปรียบเทียบผลการดําเนินงานกับดัชนีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเฉพาะ
กลุมธุรกิจนั้นถวงน้ําหนักตามอัตราสวนที่ระบุในโครงการ

(2) กรณีที่เปนกองทุนรวมที่มีวัตถุประสงคหรือมีนโยบายการลงทุนในหลักทรัพย
หรือทรัพยสินอันเปนหรือเกี่ยวของกับตราสารแหงหนี้และหรือเงินฝาก จะตองเปรียบเทียบผล
การดําเนินงานกับเกณฑมาตรฐานดังนี้

(ก) TBDC Government Bond Index (Total Return Index) สําหรับเปนเกณฑ
มาตรฐานของกองทุนรวมตราสารแหงหนี้ระยะยาว
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 (ข) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากเฉลี่ยประเภทบุคคลธรรมดาวงเงิน 1.0 ลานบาท (ถามี)
ระยะเวลา 1 ป ของธนาคารพาณิชย 3 แหง อันไดแก ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)  และธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) เปนเกณฑมาตรฐาน
สําหรับกองทุนรวมตราสารแหงหนี้ระยะสั้น  โดยอัตราดอกเบี้ยที่ใชในการคํานวณใหมีผลใชบังคับ
วันเดียวกับที่ธนาคารพาณิชยดังกลาวมีการประกาศบังคับใช

(ค) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากเฉลี่ยประเภทบุคคลธรรมดาวงเงิน 1.0 ลานบาท (ถามี)
ระยะเวลา 3 เดือน ของธนาคารพาณิชย 3 แหง อันไดแก ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)  และธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) เปนเกณฑมาตรฐาน
สําหรับกองทุนรวมตลาดเงิน  โดยอัตราดอกเบี้ยที่ใชในการคํานวณใหมีผลใชบังคับวันเดียวกับที่
ธนาคารพาณิชยดังกลาวมีการประกาศบังคับใช

(ง) กองทุนรวมตราสารแหงหนี้ที่ไมไดระบุอัตราสวนการลงทุนที่ชัดเจน
ในโครงการใหใชคาเฉลี่ยระหวางเกณฑมาตรฐานตาม (ก) และ (ข) ในสัดสวนที่เทากัน

(จ) กองทุนรวมตราสารแหงหนี้ที่ระบุอัตราสวนการลงทุนในตราสารแหงหนี้และ
เงินฝากอยางชัดเจนในโครงการใหใชคาเฉลี่ยถวงน้ําหนักระหวางเกณฑมาตรฐานตาม (ก) และ (ข)

ทั้งนี้โดยมีรายละเอียดอัตราอางอิงยอนหลังตามเกณฑมาตรฐานของกองทุนรวม
ที่มีวัตถุประสงคหรือมีนโยบายการลงทุนในหลักทรัพย หรือทรัพยสินอันเปนหรือเกี่ยวของกับ
ตราสารแหงหนี้และหรือเงินฝาก ปรากฏตามภาคผนวก ข ทายประกาศนี้

(3) กรณีที่เปนกองทุนรวมผสมและผสมแบบยืดหยุนที่มีวัตถุประสงคหรือมีนโยบาย
การลงทุน ทั้งในหลักทรัพยหรือทรัพยสินอันเปนหรือเกี่ยวของกับตราสารแหงทุนและตราสาร
แหงหนี้และหรือเงินฝาก  จะตองเปรียบเทียบผลการดําเนินงานกับคาเฉลี่ยระหวางเกณฑมาตรฐาน
ที่ระบุตาม (1) และ (2) (ง) ในสัดสวนที่เทากัน เวนแตสมาชิกพิจารณาจากวัตถุประสงค นโยบาย
การลงทุน ฯลฯ แลว เห็นวาสัดสวนที่ใชในคาเฉลี่ยดังกลาวไมเหมาะสมสําหรับกองทุนรวมนั้นๆ
ใหเสนอใหคณะกรรมการกลุมธุรกิจพิจารณาเปนกรณีๆ ไป   ทั้งนี้ คณะกรรมการกลุมธุรกิจ
อาจมอบหมายให คณะอนุกรรมการดานมาตรฐานการวัดผลการลงทุน ทําหนาที่นี้แทน

(4) กรณีที่เปนกองทุนรวมที่ประสงคจะไมดํารงอัตราสวนการลงทุนตามที่
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด (Specific Fund) ใหใชหลักเกณฑดังนี้

(ก) กองทุนรวมตราสารแหงทุนที่ประสงคจะไมดํารงอัตราสวนการลงทุน
ตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด  ใหใชเกณฑมาตรฐานในการเปรียบเทียบ
ผลการดําเนินงานตาม (1)
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 (ข) กองทุนรวมตราสารแหงหนี้ที่ประสงคจะไมดํารงอัตราสวนการลงทุน
ตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด และกองทุนรวมตลาดเงินที่ประสงคจะไมดํารง
อัตราสวนการลงทุนตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด  ใหใชเกณฑมาตรฐาน
ในการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานตาม (2) แลวแตกรณี

(ค) กองทุนรวมผสมแบบยืดหยุนที่ประสงคจะไมดํารงอัตราสวนการลงทุน
ตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด  ใหใชเกณฑมาตรฐานในการเปรียบเทียบ
ผลการดําเนินงานตาม (3)

สมาชิกสามารถแสดงเปรียบเทียบผลการดําเนินงานของกองทุนรวมที่ประสงคจะไม
ดํารงอัตราสวนการลงทุนตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด กับเกณฑมาตรฐาน
ในการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานตาม (1)  (2)(ก)  (2)(ข)  และ (2)(ค) ในตารางหรือ
กราฟเดียวกันได เพื่อใหนักลงทุนมีความเขาใจชัดเจนขึ้น

การเปรียบเทียบผลการดําเนินงานของกองทุนรวม (Performance Comparison)

ขอ 7 เพื่อเปนการชวยใหนักลงทุนสามารถประเมินกองทุนรวมประเภทตางๆ ไดอยาง
เหมาะสม  สมาคมกําหนดใหมีการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานของกองทุนรวม ดังนี้

(1) ในการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานของกองทุนรวม จะตองเปรียบเทียบเฉพาะ
กองทุนรวมที่ถูกจัดอยูในประเภทเดียวกันตามที่ระบุในขอ 5 ขางตนเทานั้น

(2) กรณีที่จะเปรียบเทียบกับคาเฉลี่ยของอุตสาหกรรม ใหเปรียบเทียบกับคาเฉลี่ย
ผลการดําเนินงานของกองทุนรวมประเภทเดียวกัน  ซ่ึงจะตองคํานวณจากผลการดําเนินงานของ
กองทุนรวมทุกกองทุนที่จัดอยูในประเภทเดียวกันตามที่ระบุในขอ 5 ขางตน

(3) ชวงระยะเวลาที่ใชในการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานของกองทุนรวม ตองเปน
ชวงระยะเวลาเดียวกัน  และตองเปนระยะเวลาที่ยาวพอสมควร โดยสมาชิกสามารถเลือกรายงาน
ไดดังนี้

(ก) ตั้งแตวันจดทะเบียนกองทุนรวมหรือวันที่ไดรับอนุญาตจากธนาคารแหง
ประเทศไทย   กรณีที่เปนกองทุนรวมที่ไดรับอนุญาตจากธนาคารแหงประเทศไทย (Inception Date)

(ข) ตั้งแตวันทําการสุดทายของปปฏิทินกอนหนาจนกระทั่งถึงวันรายงาน
ผลการดําเนินงานของกองทุนรวมนั้น (Year-To-Date)
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 (ค) นับจากวันรายงานผลการดําเนินงานยอนหลังเปนระยะเวลา 3 เดือน  6 เดือน
1 ป  3 ป  หรือยอนหลังตามจํานวนปที่เกินกวา 3 ป ตามลําดับ   ทั้งนี้ วันที่ใชคํานวณเริ่มตนและ
ส้ินสุดการคํานวณผลการดําเนินงานกองทุนรวม จะตองเปนวันศุกรสุดทายของเดือน  แตหาก
วันดังกลาวตรงกับวันหยุดใหใชวันทําการกอนหนานั้น

(ง)  ตามปปฏิทิน
อนึ่ง ในกรณีที่เปนกองทุนรวมที่เร่ิมดําเนินการมาไมครบระยะเวลา 3 เดือน  ยังไมให

นํามาเปรียบเทียบผลการดําเนินงาน จนกวาจะมีผลการดําเนินงานครบ 3 เดือน
(4) ทุกครั้งที่นําเสนอขอมูลผลการดําเนินงานของกองทุนรวม  สมาชิกจะตองเปดเผย

ผลการดําเนินงานสะสม 3 ปลาสุดดวยเสมอ   ยกเวนกองทุนรวมที่ดําเนินงานมาไมถึง 3 ปนับจาก
วันที่เร่ิมตนกองทุนรวมตามที่ระบุใน (3) (ก) ขางตน  จะตองเปดเผยผลการดําเนินงานตั้งแต
วันเริ่มตนกองทุนรวมดังกลาว

(5) ในการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานของกองทุนรวม  โดยเปรียบเทียบกับเกณฑ
มาตรฐาน (Benchmark) นั้น   เกณฑมาตรฐานที่จะนํามาเปรียบเทียบ จะตองเปนเกณฑมาตรฐาน
ที่สอดคลองกับวัตถุประสงคและนโยบายการลงทุนของกองทุนรวมนั้นๆ ตามที่ระบุในขอ 5 และ
ขอ 6

(6) กรณีที่สมาชิกตองการเปรียบเทียบ หรือนําเสนอผลการดําเนินงานโดยรวมของ
กองทุนรวมตางๆ ภายใตการจัดการของตนเองที่จัดอยูในประเภทกองทุนรวมเดียวกัน (Composite
Return)  ใหใชวิธีการคํานวณหาคาเฉลี่ยผลการดําเนินงานของกองทุนรวมกลุมดังกลาว ถวงน้ําหนัก
ดวยมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม ณ วันเริ่มตนระยะเวลาที่ตองการเปรียบเทียบ   ทั้งนี้
ในการคํานวณจะตองนับรวมทุกกองทุนรวมที่จัดอยูในประเภทเดียวกันตามที่ระบุในขอ 5 ขางตน
โดยนับรวมเฉพาะกองทุนรวมที่มีผลการดําเนินงานครบตามชวงระยะเวลาที่ทําการคํานวณ (แต
ไมรวมกองทุนที่ครบอายุโครงการหรือเลิกโครงการแลว สวนกองทุนที่เปลี่ยนจากกองทุนปดเปน
กองทุนเปดใหแสดงเฉพาะผลการดําเนินงานของกองทุนเปด) ภายใตการจัดการของตนและของ
สมาชิกอื่นใดที่ถูกนํามาเปรียบเทียบ (Asset-weighted Average) โดยมีรายละเอียดตามภาคผนวก  ค
ทายประกาศนี้

อนึ่ง หากสมาชิกจะเผยแพรคาเฉลี่ยผลการดําเนินงานของกองทุนรวมโดยรวม
(Composite Return)  ซ่ึงคํานวณโดยถวงน้ําหนักเทาๆ กัน (Equal-weighted Average) โดยมิได
ถวงน้ําหนักดวยมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม   สมาชิกจะตองเผยแพรคาเฉลี่ย
ผลการดําเนินงานของกองทุนรวมที่ถวงน้ําหนักดวยมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวมตามที่
ระบุในวรรคหนึ่งขางตนดวยทุกครั้งไป
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การจัดอันดับผลการดําเนินงานของกองทุนรวม

ขอ 8 การจัดอันดับผลการดําเนินงานของกองทุนรวม จะตองนํากองทุนรวมทุกกองทุน
ที่จัดอยูในประเภทเดียวกันตามที่ระบุในขอ 5 ขางตนมาจัดอันดับ  เวนแตเปนกองทุนรวม
ที่ประสงคจะไมดํารงอัตราสวนการลงทุนตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
กองทุนรวมผสมแบบยืดหยุน และกองทุนรวมที่ยังมีผลการดําเนินงานไมครบชวงระยะเวลา
ที่พิจารณาจัดอันดับนั้น

ความถูกตองของขอมูล

ขอ 9 สมาชิกตองใชความละเอียดรอบคอบและระมัดระวังในการตรวจสอบขอมูล
เกี่ยวกับกองทุนรวมภายใตการจัดการของตนที่เผยแพรตอส่ือตางๆ ลูกคารายใหม และบุคคลทั่วไป
ตลอดจนการนําเสนอลูกคารายใหม   อีกทั้งสมาชิกจะตองรับผิดชอบตอความถูกตองของขอมูล
ดังกลาว  ซ่ึงสมาชิกจะตองสงใหแกสมาคมตามหลักเกณฑที่สมาคมประกาศกําหนด   ขอมูล
ที่สมาคมประมวลแลว จะสงคืนใหสมาชิกตรวจสอบความถูกตอง  หากสมาชิกไมคัดคานหรือ
ขอแกไขขอมูลภายใน 3 วันทําการนับจากวันที่สมาคมสงขอมูลใหกับสมาชิก  สมาคมจะถือวา
ขอมูลดังกลาวถูกตอง

การนําเสนอขอมูลเก่ียวกับการวัดผลการดําเนินงาน

ขอ 10 สมาชิกจะตองนําเสนอการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวม ตามมาตรฐาน
การวัดผลการดําเนินงานที่สมาคมกําหนด  และในรายงานการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวม
ที่เผยแพรตอบุคคลทั่วไป  ใหสมาชิกถือปฏิบัติดังนี้

(1) ตองระบุขอความวา  “เอกสารการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้
ไดจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน”

(2) ในการนําเสนอผลตอบแทนและหรือผลการดําเนินงานอัตราตอป (Annualized
Return) ของกองทุนรวมที่มีวัตถุประสงคหรือมีนโยบายการลงทุน ในหลักทรัพยหรือทรัพยสิน
อันเปนหรือเกี่ยวของกับตราสารแหงหนี้และหรือเงินฝาก จะตองใชชวงเวลาในการคํานวณ
ไมนอยกวา 90 วัน   การนําเสนอผลตอบแทนและหรือผลการดําเนินงานในชวงเวลาที่นอยกวา
90 วัน ใหแสดงขอมูลตามที่เกิดขึ้นจริงในชวงเวลานั้น  หามนํามาคํานวณเปนอัตราตอป
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(3) ในการนําเสนอผลตอบแทนและหรือผลการดําเนินงานเปรียบเทียบหลังหักภาษีนั้น
หามมิใหนําผลประโยชนทางภาษีบวกเขาไปในผลตอบแทนและหรือผลการดําเนินงานของ
กองทุนรวม  แตสามารถนําภาษีนั้นไปหักออกจากเกณฑมาตรฐานที่สอดคลองกับภาษีนั้น
เพื่อแสดงผลตอบแทนและหรือผลการดําเนินงานเปรียบเทียบหลังหักภาษีได

(4) ในการนําเสนอผลตอบแทนและหรือผลการดําเนินงานของกองทุนรวมเฉพาะ
กองทุนเดียวตองแสดงผลตอบแทนและหรือผลการดําเนินงานในชวงระยะเวลาอยางนอย 3 เดือน
6 เดือน 1 ป และ 3 ปลาสุด  ตามลําดับ เวนแต กองทุนรวมที่ดําเนินงานมาไมถึง 3 ป ใหแสดง
ผลตอบแทนและหรือผลการดําเนินงานตั้งแตวันจดทะเบียนกองทุนรวม   (Inception Date) ดังกลาว
จนถึงวันที่เสนอผลการดําเนินงาน   พรอมแสดงอัตราผลตอบแทนตามเกณฑมาตรฐานที่ใช
ในการวัดผลการดําเนินงานตามขอ 6 ในรูปตารางเปรียบเทียบเปนอยางนอย

(5) ในการนําเสนอผลตอบแทนและหรือผลการดําเนินงานของกองทุนรวมหลายกองทุน
ภายใตการบริหารของสมาชิกนั้น ตองปฏิบัติดังนี้

(ก) ตองแสดงผลตอบแทนและหรือผลการดําเนินงานเชนเดียวกับขอ 10 (4)
(ข) ตองเปนการแสดงผลการดําเนินงานโดยแสดงเปน Composite Return หรือ

แสดงอัตราผลตอบแทนของแตละกองทุนในประเภทเดียวกันทั้งหมดที่อยูภายใตการบริหารของ
สมาชิก

ทั้งนี้  การนําเสนอผลการดําเนินงานโดยแสดงเปน Composite Return ของ
กองทุนประเภทเดียวกัน เชน  กองทุนปดตราสารแหงทุน   กองทุนเปดตราสารแหงทุน   กองทุนปด
ตราสารแหงหนี้   กองทุนเปดตราสารแหงหนี้   กองทุนปดตราสารแหงทุนที่ประสงคจะไมดํารง
อัตราสวนการลงทุนตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด   กองทุนเปดตราสารแหงทุนที่
ประสงคจะไมดํารงอัตราสวนการลงทุนตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด   กองทุนปด
ตราสารแหงหนี้ที่ประสงคจะไมดํารงอัตราสวนการลงทุนตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
กําหนด   กองทุนเปดตราสารแหงหนี้ที่ประสงคจะไมดํารงอัตราสวนการลงทุนตามที่สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด   กองทุนปดตราสารแหงหนี้ระยะยาว   กองทุนเปดตราสารแหงหนี้
ระยะยาว   กองทุนปดตราสารแหงหนี้ระยะสั้น   กองทุนเปดตราสารแหงหนี้ระยะสั้น   กองทุนปด
ตลาดเงิน  กองทุนเปดตลาดเงิน เปนตน   ปรากฎตามตัวอยางการนําเสนอขอมูลเกี่ยวกับการวัด
ผลการดําเนินงานตามภาคผนวก  ง  ทายประกาศนี้
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จรรยาบรรณในการนําเสนอขอมูล
ขอ 11 การนําเสนอขอมูลเกี่ยวกับผลการดําเนินงานของกองทุนรวม  สมาชิกจะตอง

ไมบิดเบือนขอมูลและไมนําเสนอขอมูลในลักษณะที่อาจกอใหเกิดความเขาใจผิดแกบุคคลทั่วไป
และการนําเสนอลูกคารายใหม  อันจะเปนผลกระทบตอการตัดสินใจลงทุนของบุคคลเหลานั้น

ขอ 12 สมาชิกอาจเลือกนําเสนอขอมูลเกี่ยวกับการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวม
เพิ่มเติม นอกเหนือจากเกณฑที่สมาคมกําหนดได  แตจะตองยึดถือมาตรฐานของสมาคมตามขอ 1
ถึงขอ 11 ของประกาศฉบับนี้เปนเกณฑขั้นต่ําที่จะตองปฏิบัติตาม   ในกรณีที่สมาชิกเลือกนําเสนอ
ขอมูลเพิ่มเติมดังกลาว  สมาชิกจะตองนําเสนอขอมูลโดยตั้งอยูบนพื้นฐานของความยุติธรรม
ถูกตอง และสมบูรณ   พรอมทั้งจะตองเปดเผยสมมติฐานที่ใชและเหตุผลในการใชอยางชัดเจน
และสมาชิกจะตองยึดหลักความสม่ําเสมอ (Consistency) ในการนําเสนอผลการดําเนินงานของ
กองทุนรวมตามแบบที่สมาชิกเพิ่มเติมดังกลาวทุกครั้ง

บทลงโทษ (Disciplinary Measure)

ขอ 13 กรณีที่สมาชิกเผยแพรผลการดําเนินงานของกองทุนรวมในลักษณะที่สมาคม
พิจารณาแลว เห็นวาเปนการละเมิดจรรยาบรรณและมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของ
กองทุนรวมที่สมาคมประกาศกําหนด  คณะกรรมการสมาคมอาจมีมติลงโทษสมาชิก โดยใหเปนไป
ตามที่กําหนดในขอบังคับของสมาคม หมวดที่ 9 “การลงโทษสมาชิก”

ขอ 14 ประกาศนี้ใหมีผลใชบังคับตั้งแตวันที่  15  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2544  เปนตนไป

ประกาศ   ณ    วันที่  9  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2544

      (ม.ล. ผกาแกว  บุญเลี้ยง)
  นายกสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
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ภาคผนวก

ก) ในกรณีที่มีการจายเงินปนผล หรือมีกระแสเงินสดเขาหรือออกจากกองทุนอยางมีนัยสําคัญ
ในระหวางชวงระยะเวลาที่มีการวัดผลการดําเนินงานของกองทุน  ใหใชวิธี Modified Dietz
ในการประมาณอัตราผลตอบแทนแบบถวงน้ําหนักตามระยะเวลา (Time-weighted Return)
ในชวงระยะเวลานั้น  ซ่ึงวิธีการ Modified Dietz  สามารถคํานวณไดดังนี้

R = NAV(e) - NAV(b) - F
    NAV(b) + FW

โดยให
NAV(b) คือ มูลคาทรัพยสินสุทธิของวันตนงวดที่ทําการคํานวณ
NAV(e) คือ มูลคาทรัพยสินสุทธิของวันปลายงวดที่ทําการคํานวณ
F คือ ปริมาณเงินสดที่เขาหรือออกจากกองทุนในชวงระยะเวลาดังกลาว

โดยที่ F จะมีคาเปนลบในกรณีที่เปนเงินปนผลจายหรือเงินสด
ที่ออกจากกองทุน

และ จะมีคาเปนบวกในกรณีที่เปนเงินสดที่เขากองทุน
W คือ สัดสวนของจํานวนวันที่เงินสดดังกลาวไดเขามา หรือออกจากกองทุน

โดยนับจากตนวันของวันที่เงินสดนั้นไดเขามาหรือออกจากกองทุน
ไปจนถึงวันสิ้นงวดที่ทําการคํานวณ  ซ่ึงคํานวณไดโดย

W  =  X - D + 1
    X

โดย
D  คือ จํานวนวันนับจากวันตนงวดที่ทําการคํานวณ

ถึงวันที่เงินสดไดเขามาหรือออกจากกองทุน
X  คือ จํานวนวันทั้งสิ้นในระยะเวลาที่จะวัด

ผลการดําเนินงาน
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ตัวอยางการคํานวณโดยใชวิธี Modified Dietz

กองทุนกองหนึ่ง
มีมูลคาทรัพยสินสุทธิ ณ วันที่ 30 ธันวาคม* เทากับ 1,000.00 บาท
มีมูลคาทรัพยสินสุทธิ ณ วันที่ 31 มีนาคม เทากับ 1,150.00 บาท
ชวงเชาวันที่ 1 กุมภาพันธ มีการจายเงินปนผลออกไปเทากับ 50.00 บาท

สมมติใหเดือนกุมภาพันธมี 28 วัน

อัตราผลตอบแทนแบบถวงน้ําหนักตามระยะเวลา (Time-weighted Return) ซ่ึงคํานวณตามวิธี
Modified Dietz จะไดดังนี้

R = NAV(e) - NAV(b) - F
   NAV (b) + FW

โดยที่ NAV(b)= 1,000.00
NAV(e) = 1,150.00
F = -50
X = 1+31+28+31 = 91
D = 1+31+1 = 33
W = X-D+1 = 91-33+1  = 59  =  0.6484

   X         91          91
เพราะฉะนั้น R =  1,150-1,000-(-50)

1,000+(-50)(0.6484)
= 20.67 %

หมายเหตุ * วันเริ่มตนคํานวณผลการดําเนินงานกองทุนจะตองเปนวันศุกรสุดทายของเดือน
แตหากวันดังกลาวตรงกับวันหยุดใหใชวันทําการกอนหนานั้น



- 12 -

ข) สรุปหลักเกณฑมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมที่มีวัตถุประสงคหรือมี
นโยบายการลงทุน ในหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นอันเปนที่เกี่ยวของกับตราสารแหงหนี้และหรือ
เงินฝาก

วันท่ีมีผลบังคับ หลักเกณฑท่ีใชวัด
กอนวันที่ 1 มกราคม 2543 อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา 1 ปเฉลี่ยของ ธนาคารกรุงเทพ

จํากัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จํากัด(มหาชน)  และ
ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด(มหาชน) ประเภทบุคคลธรรมดา
วงเงิน 1 ลานบาท (ถามี)

ตั้งแต 1 มกราคม 2543 เปนตนไป คาเฉลี่ยระหวาง
1. TBDC Government Bond Index (Total Return Index)
2. อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 1 ป เฉลี่ยของธนาคารกรุงเทพ

จํากัด (มหาชน)  ธนาคาร กสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
และธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)  ประเภทบุคคล
ธรรมดาวงเงิน 1 ลานบาท (ถามี)

3. อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 3 เดือน เฉลี่ยของธนาคารกรุงเทพ
จํากัด (มหาชน)  ธนาคาร กสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
และธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)  ประเภทบุคคล
ธรรมดาวงเงิน 1 ลานบาท (ถามี)
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ค) การคํานวณผลการดําเนินงานโดยรวมของกองทุนตางๆ ที่จัดอยูในประเภทกองทุนเดียวกัน
(Composite Return) ภายใตการจัดการของสมาชิกรายใดรายหนึ่ง  ใหใชวิธีในการคํานวณดังนี้

1. การคํานวณโดยถวงน้ําหนักดวยมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน (Asset-weighted
Average)

CASSET = Σ (MVBi x Ri)
    MVBTOTAL

โดยให MVBi คือ จํานวนมูลคาทรัพยสินสุทธิ ณ วันเริ่มตนระยะเวลาที่ตองการ
เปรียบเทียบของกองทุน i

และ Ri คือ อัตราผลตอบแทนของกองทุน i

2. การคํานวณโดยถวงน้ําหนักเทาๆ กัน (Equal-weighted Average)
CEQUAL = R1 + R2 + R3 +...+ Rn

 n
โดยให R1 คือ อัตราผลตอบแทนของกองทุนแรกในการคํานวณผลการดําเนินงาน

โดยรวม
และ n คือ จํานวนกองทุนทั้งหมดที่อยูในการคํานวณผลการดําเนินงานโดยรวม
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ตัวอยางการคํานวณผลการดําเนินงานโดยรวมของกองทุน

Fund Size Return
(Baht MM) (% per annum)

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

1. ผลการดําเนินงานโดยรวมถวงน้ําหนักดวยมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน

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

   = 7.36%

2. ผลการดําเนินงานโดยรวมถวงน้ําหนักเทาๆ กัน

   = 15% + 10% + 5% + 10% +12%
       5

   = 10.40%
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ง) ตัวอยางการนําเสนอผลการดําเนินงานกองทุน
แบบที่ 1 กรณีแสดงผลการดําเนินงานกองทุนที่มีอายุไมครบ 90 วัน

กองทุน อัตราผลตอบแทนยอนหลัง
ระยะเวลาตั้งแต 7  ม.ค - 28 ม.ค 4_

กองทุนรวมตราสารหนี้ 1 0.75
เกณฑมาตรฐาน XXX

           แบบที่ 2  กรณีแสดงผลการดําเนินงานกองทุนอายุต้ังแต 90 วันแตไมถึง 6 เดือน

กองทุน อัตราผลตอบแทนยอนหลัง (ตอป)*
ระยะเวลาตั้งแต 7  ม.ค – 7 เม.ย 4_

กองทุนรวมตราสารหนี้ 1 4.01

เกณฑมาตรฐาน XXX

 *(สมมติกองทุนมีอัตราผลตอบแทนในชวง 7 ม.ค- 7 เม.ย. 4_  เทากับ 1 %)

แบบที่ 3 กรณีแสดงผลการดําเนินงานกองทุนมีอายุต้ังแต 6 เดือนแตไมถึง 1 ป

อัตราผลตอบแทนยอนหลัง (ตอป)กองทุน
3 เดือน

ตั้งแต….ถึง….
6 เดือน

ตั้งแต……ถึง…….
ตั้งแตจัดตั้งกองทุน
ตั้งแต….ถึง….

กองทุนรวมตราสารหนี้  1 7.58 8.03 8.03

เกณฑมาตรฐาน XXX  XXX  XXX
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แบบที่ 4 กรณีแสดงผลการดําเนินงานกองทุนที่มีอายุเกินกวา 3 ป

อัตราผลตอบแทนยอนหลังเฉล่ียตอป
กองทุน 3 เดือน

ตั้งแต….ถึง…
6 เดือน
ตั้งแต….ถึง…

1 ป
ตั้งแต….ถึง…

ยอนหลัง 3 ป
ตั้งแต….ถึง…

กองทุนรวมตราสารหนี้  1 7.58 8.03 8.97 10.93
กองทุนรวมตราสารหนี้  2 5.79 6.65 7.58 10.53
กองทุนรวมตราสารหนี้  3 6.03 4.87 5.37 7.97
เกณฑมาตรฐาน  XXX  XXX  XXX  XXX


