
วิธีการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ  

กองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน ทำให้การปันส่วนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต้องมีการแบ่งการคำนวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิตามแต่ละชนิดหน่วยลงทุน  

การคำนวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนนั้น จะคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิโดยรวมของกองทุน และปันส่วน
ให้กับหน่วยลงทุนแต่ละชนิด โดยการเฉลี่ยตามสัดส่วนของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวันก่อนหน้าของหน่วย
ลงทุนแต่ละชนิด กรณีวันแรกของการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิจะเฉลี่ยโดยใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่ขายได้
ทั้งหมดของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน หลังจากนั้น ปรับปรุงรายการที่เกี่ยวข้องเฉพาะหน่วยลงทุนแต่ละชนิด 
(ได้แก่ รายการขายหน่วยลงทุน รายการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน เป็นต้น) และคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิหลัง
หักค่าธรรมเนียมและมูลค่าหน่วยลงทุนของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน  

ทั้งนี้ ตามตัวอย่างการคำนวณนี้ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที่คำนวณจะต้องมีมูลค่าไม่
ต่ำกว่าศูนย์ การปันส่วนรายได้และค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามแต่ละชนิดหน่วยลงทุน  

ตัวอย่างการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ  

โดยสมมติให้;  

วันที่ 1 

1. มูลค่าทรัพย์สินสุทธิที่จำหน่ายได้ทั้งหมด 25,000,000 บาท มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย 10 บาท (ภายหลัง
หกัค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนและค่าธรรมเนียมซ้ือขายหลักทรัพย์) แบ่งเป็น 

- หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า 25,000,000 บาท 

2. ดอกเบี้ยค้างรับในวันแรก 100,000 บาท 

หน่วย:บาท 

 กองทุนรวม 
หน่วยลงทุนชนิด

สะสมมูลค่า 

หน่วยลงทุนชนิด

ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ 

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิที่จำหน่ายได้หลัง

หักค่าธรรมเนียมการขายและ

ค่าธรรมเนียมซื้อขายหลักทรัพย์ (ถ้ามี) 

25,000,000.00 25,000,000.00 0.00 

ดอกเบ้ียค้างรับจำนวน 100,000 บาท 100,000.00 100,000.00 0.00 

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่าย

กองทุน 
25,100,000.00 25,100,000.00 0.00 

รายการค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่อวัน (หาร 365 วัน) 

ค่าธรรมเนียมการบริหารจัดการ (ต่อปี) โดยประมาณของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน 

ค่าธรรมเนียมการจัดการ                   

= 1.00% (+VAT 7%)  
(735.81) (735.81) 0.00  

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์         

= 0.03% (+VAT 7%) 
(22.07) (22.07) 0.00  

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน                 

= 0.061% (+VAT 7%) 
(44.88) (44.88) 0.00 

ค่าธรรมเนียมรวมต่อวัน (802.76) (802.76) 0.00  

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) 25,099,197.24  25,099,197.24 0.00  

จำนวนหน่วยลงทุน (หน่วย) 2,500,000.0000 2,500,000.0000 0.0000 



มูลค่าหน่วยลงทุน (บาทต่อหน่วย) 10.0396 10.0396 0.0000 

วันที ่2  

1. มรีายการเพิ่มหน่วยจากการซื้อหน่วยลงทุน ชนิดสะสมมูลค่า จำนวน 2,000,000 บาท และชนิดช่องทาง

อิเล็กทรอนิกส์ 50,000,000 บาท 

2. มีส่วนเพิ่มของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเกิดขึ้น 1,000,000 บาท 

 กองทุนรวม 
หน่วยลงทุนชนิด

สะสมมูลค่า 

หน่วยลงทุนชนิด

ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ 

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนของวัน

ก่อนหน้า (บาท)  
25,099,197.24  25,099,197.24 0.00  

รายการท่ีเก่ียวข้องกับหน่วยลงทุน 
แต่ละชนิด 

      

1.ซื้อหน่วยลงทุน ชนิดสะสมมูลค่า และ

ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ 
52,000,000.00  2,000,000.00 50,000,000.00  

รวมรายการท่ีเก่ียวข้องกับหน่วยลงทุนแต่

ละชนิด (บาท) 
52,000,000.00  2,000,000.00 50,000,000.00  

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิภายหลังรายการท่ี

เก่ียวข้องกับหน่วยลงทุนแต่ละชนิด 
77,099,197.24  27,099,197.24  50,000,000.00  

ส่วนเพิ่มของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ จำนวน 

1,000,000 บาท 
1,000,000.00  351,484.82  648,515.18  

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่าย

กองทุน 
78,099,197.24  27,450,682.06 50,648,515.18 

วิธีคิดการปันส่วนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ  

ชนิดสะสมมูลค่า  =  78,099,197.42 x (27,099,197.24/77,099,197.24) 

ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์  =  78,099,197.42 x (50,000,000.00/77,099,197.24) 

ค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่อวัน (หาร 365 วัน) 

ค่าธรรมเนียมการบริหารจัดการ (ต่อปี) โดยประมาณของแต่ละชนิดกองทุน 

ค่าธรรมเนียมการจัดการ                    

= 1.00% (+VAT 7%) 
(2,289.48) (804.72) (1,484.76) 

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์  

= 0.03% (+VAT 7%) 
(68.68) (24.14) (44.54) 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน                 

= 0.061% (+VAT 7%) 
(139.66) (49.09) (90.57) 

ค่าธรรมเนียมรวมต่อวัน (2,497.82) (877.95) (1,619.87) 

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) 78,096,699.42  27,449,804.11  50,646,895.31  

จำนวนหน่วยลงทุน (หน่วย) 

- หน่วยลงทุนเพิ่มขึ้นจากซื้อหน่วย

ลงทุนชนิดสะสมมูลค่า จำนวน  

2,000,000 บาท/10.0397 

= 199,209.1397 หน่วย 

-หน่วยลงทุนเพิ่มขึ้นจากซื้อหน่วยลงทุน

ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์จำนวน  

7,679,437.6326 2,699,209.1397 4,980,228.4929 



50,000,000 บาท /10.0397  

= 4,980,228.4929 หน่วย 

มูลค่าหน่วยลงทุน (บาทต่อหน่วย) 10.1695 10.1695 10.1695 

วันที่ 3 

1. มีรายการเพิ่มหน่วยจากการซื้อหน่วยลงทุน ชนิดสะสมมูลค่า จำนวน 3,000,000 บาท 

2. มีรายการลดหน่วยจากการขายคืนหน่วยลงทุน ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ 5,000,000 บาท 

3. มีส่วนเพิ่มของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเกิดขึ้น 900,000 บาท 

 กองทุนรวม 
หน่วยลงทุนชนิด

สะสมมูลค่า 

หน่วยลงทุนชนิด

ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ 

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนของวัน

ก่อนหน้า (บาท)  
78,096,699.42  27,449,804.11  50,646,895.31  

รายการท่ีเก่ียวข้องกับหน่วยลงทุน 
แต่ละชนิด 

   

1. ซื้อหน่วยลงทุน ชนิดสะสมมูลค่า 

จำนวน 3,000,000 บาท 
3,000,000.00  3,000,000.00  0.00  

2. ขายคืนหน่วยลงทุน ชนิดช่องทาง

อิเล็กทรอนิกส์ 5,000,000 บาท 
(5,000,000.00)   (5,000,000.00) 

รวมรายการท่ีเก่ียวข้องกับหน่วยลงทุนแต่

ละชนิด (บาท) 
(2,000,000.00) 3,000,000.00  (5,000,000.00) 

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิภายหลังรายการท่ี

เก่ียวข้องกับหน่วยลงทุนแต่ละชนิด 
76,096,699.42  30,449,804.11  45,646,895.31  

ส่วนเพิ่มของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ จำนวน 

900,000 บาท 
900,000.00  360,131.57  539,868.43  

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิภายหลังรายการท่ี

เก่ียวข้องกับหน่วยลงทุนแต่ละชนิด และ

ส่วนเพิ่มฯ 

76,996,699.42  30,809,935.68  46,186,763.74  

วิธีคิดการปันส่วนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ  

ชนิดสะสมมูลค่า = 76,996,699.42 x (30,449,804.11/76,096,699.42) 

ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ = 76,996,699.42 x (45,646,895.31/76,096,699.42) 

ค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่อวัน (หาร 365 วัน) 

ค่าธรรมเนียมการบริหารจัดการ (ต่อปี) โดยประมาณของแต่ละชนิดกองทุน 

ค่าธรรมเนียมการจัดการ                   

= 1.00% (+VAT 7%) 
(2,257.17) (903.20) (1,353.97) 

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์  

= 0.03% (+VAT 7%) 
(67.72) (27.10) (40.62) 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน                  

= 0.061% (+VAT 7%) 
(137.68) (55.09) (82.59) 

ค่าธรรมเนียมรวมต่อวัน (2,462.57) (985.39) (1,477.18) 

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) 76,994,236.85  30,808,950.29  46,185,286.56  

จำนวนหน่วยลงทุน (หน่วย) 7,482,768.2291 2,994,205.9931 4,488,562.2360 



-หน่วยลงทุนเพิ่มขึ้นจากซื้อหน่วยลงทุน
ชนิดสะสมมูลค่า จำนวน 3,000,000 

บาท/10.1696 = 294,996.8534 หน่วย 

- หน่วยลงทุนลดลงจากการขายคืน
หน่วยลงทุนชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ 

จำนวน 5,000,000 บาท/10.1695 =  

491,666.2569 หน่วย 

มูลค่าหน่วยลงทุน (บาทต่อหน่วย) 10.2895 10.2895 10.2895 

 

 

 

 


