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เอกสารฉบับนี้เปนแนวทางการปฏิบัติงานที่ใชประกอบกับประกาศสํานักงาน   
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ที่ สน. 24/2546  เรื่อง  
หลักเกณฑและวิธีการเก่ียวกับมูลคาตอหนวยและการคํานวณจํานวนหนวยของ 
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ลงวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2546 โดยจัดทําขึ้นเพื่อเปน 
แนวทางหนึ่งสําหรับบริษัทจัดการในการจัดสรรผลประโยชนใหแกสมาชิกกองทุน
สํารองเลี้ยงชีพ เพื่อปฏิบัติใหเปนไปตามวัตถุประสงคของประกาศขางตน 

 



แนวทางการปฏิบัติงานเก่ียวกับการคํานวณมูลคาตอหนวยและ 
จํานวนหนวยของกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ (Guideline for Unitization of Provident Fund) 

 
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ไดออกประกาศที่ สน. 24/2546 เร่ือง หลักเกณฑและวิธีการ

เกี่ยวกับมูลคาตอหนวยและการคํานวณจํานวนหนวยของกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ลงวันที่ 19 กันยายน 
พ.ศ. 2546 โดยมีวัตถุประสงคดังน้ี 

1. เพื่อใหเกิดความเปนธรรมในการจัดสรรผลประโยชนใหแกสมาชิก 
2. เพื่อใหเกิดมาตรฐานในการปฏิบัติงานของผูประกอบธุรกิจ 
3. เพื่อใหสามารถเปรียบเทียบผลการดําเนินงานระหวางกองทุนไดอยางถูกตองและเหมาะสม 
 

ดังน้ัน เพื่อใหบริษัทจัดการปฏิบัติใหเปนไปตามวัตถุประสงคของประกาศฉบับขางตน  
สํานักงานจึงไดออกแนวทางการปฏิบัติงานฉบับนี้ข้ึน อยางไรก็ดี บริษัทจัดการอาจใชวิธีการอื่นที่มี 
ความเหมาะสมกวาก็ได หากพิจารณาเห็นวา วิธีดังกลาวสามารถบรรลุวัตถุประสงคของประกาศเชนกัน 
โดยคํานึงถึงผลประโยชนของกองทุนและสมาชิกเปนสําคัญ 
 
1.  คําศัพทนารู 

 

จํานวนหนวย  จํานวนเงินที่นําสงเขากองทุน ÷ มูลคาตอหนวย ณ วันคํานวณจํานวนหนวย
ซึ่งจํานวนเงินดังกลาวไดแก (1) เงินสะสม (2) เงินสมทบ (3) เงินบริจาค เปนตน  
 มูลคาตอหนวย  มูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน ÷ จํานวนหนวยทั้งหมด ณ วันท่ี
คํานวณมูลคาตอหนวย  
 วันคํานวณจํานวนหนวย (trade date)  วันที่บริษัทจัดการใชในการคํานวณจํานวนหนวย 
เพื่อเพ่ิมจํานวนหนวยใหแกสมาชิกในกรณีที่มีเงินเขามาในกองทุนหรือลดจํานวนหนวยของสมาชิก 
เมื่อมีเงินออกจากกองทุน  ทั้งนี้ บริษัทจัดการตองกําหนดวันดังกลาวไวในสัญญาแตงตั้งบริษัทจัดการ
อยางนอยสัปดาหละ 1 คร้ัง 
 การปรับปรุงรายการ (adjustment)  การปรับปรุงรายการเพื่อเพิ่มหรือลดจํานวนหนวย
ใหแกสมาชิกในกรณีท่ีนายจางหรือคณะกรรมการกองทุนหรือสมาชิกนําสงเงินหรือสงขอมูลให 
บริษัทจัดการผิดพลาดหรือไมครบถวน หรือกรณีที่บริษัทจัดการบันทึกขอมูลเขาระบบผิดพลาด 
 การแกไขมูลคาตอหนวย  การดําเนินการในกรณีที่บริษัทจัดการคํานวณมูลคาตอหนวย
ผิดพลาด   
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 การชดเชยมูลคา  การเพิ่มหรือลดจํานวนหนวยใหแกสมาชิกที่ยังคงมีสมาชิกภาพอยู 
ในกรณีที่มูลคาตอหนวยไมถูกตอง  หรือการจายเงินใหแกสมาชิกที่ส้ินสมาชิกภาพซึ่งมีมูลคาเทากับ
สวนตางของมูลคาตอหนวยที่ไมถูกตองกับมูลคาตอหนวยที่ถูกตองแทนการเพิ่มหรือลดจํานวนหนวย 
 
2.  หลักเกณฑการเพ่ิมหรือลดจํานวนหนวยและมูลคาตอหนวย 
 
 
 
 
 
 
  

ขอ 3  ใหบริษัทจัดการคํานวณมูลคาตอหนวยโดยสะทอนใหเห็นถึง 
ผลการดําเนินงานที่แทจริงของกองทุน   

เงินที่มิไดเกิดจากผลการดําเนินงานใหนํามาคํานวณเปนจํานวนหนวย  
เวนแตเปนจํานวนที่ไมมีนัยสําคัญใหนํามาคํานวณมูลคาตอหนวยได 
 

ในการจัดการกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ จะมีเงินเขา-ออกจากกองทุนในหลายรูปแบบ ไมวาจะ
เปนผลประโยชนที่ไดรับจากการลงทุน เงินสะสม/เงินสมทบที่นําเขากองทุนทุกเดือน เงินเพิ่มจาก 
การที่นายจางสงเงินลาชา หรือเงินในรูปแบบอ่ืนอีกมากมาย  ดังน้ัน เพื่อใหสมาชิกกองทุนสามารถ 
ติดตามและเปรียบเทียบผลการจัดการของบริษัทจัดการได บริษัทจัดการจึงควรกําหนดหลักเกณฑหรือ
แนวปฏิบัติที่ชัดเจนในการคํานวณเพื่อเพ่ิมหรือลดมูลคาตอหนวยและจํานวนหนวย โดยหลักการ
สําคัญในการกําหนดหลักเกณฑ คือ 

• รายการที่เก่ียวกับผลการดําเนินงานของกองทุน  คํานวณเพื่อเพิ่มหรือลดมูลคาตอหนวย 
• รายการที่มิใชเกี่ยวกับผลการดําเนินงานของกองทุน  คํานวณเพื่อเพิ่มหรือลดจํานวนหนวย 

อยางไรก็ดี มีเงินบางประเภทที่บริษัทจัดการอาจเห็นวา ไมเหมาะสมหากบริษัทจัดการนําเงินน้ันไปดําเนินการ 
เพิ่มหรือลดจํานวนหนวย เน่ืองจากจํานวนเงินดังกลาวไมมีนัยสําคัญและการนําไปเพิ่มหรือลดมูลคาตอหนวย
จะเปนประโยชนตอสมาชิกกองทุนมากกวา ดังน้ัน ในการพิจารณาวาจํานวนเงินดังกลาวมีนัยสําคัญหรือไมมี
นัยสําคัญ ใหเปนไปตามหลักเกณฑที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนด เชน 

- เงินเพิ่มที่นายจางตองจายเนื่องจากนายจางสงเงินสะสม/เงินสมทบเขากองทุนลาชา  
 คํานวณเพื่อเพิ่มหรือลดมูลคาตอหนวย 

- เงินท่ีนายจางสงเขากองทุนเกินกวาที่ควรจะสง ซ่ึงไมนัยสําคัญและนายจางไมประสงค
จะรับคืน  คํานวณเพื่อเพิ่มหรือลดมูลคาตอหนวย 
(ดูขอ 4.2) 
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3.  มูลคาตอหนวยที่ตราไว (par value) 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอ 4  มูลคาตอหนวยที่ตราไวตองมีมูลคาสิบบาท 
เมื่อมีการจดทะเบียนกองทุนตามมาตรา 8 แหงพระราชบัญญัติกองทุน

สํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 แลว ใหบริษัทจัดการคํานวณจํานวนหนวยใหแกสมาชิก
คร้ังแรกในวันที่บริษัทจัดการไดรับเงินสะสมและเงินสมทบครั้งแรกเขากองทุน 
พรอมท้ังขอมูลทะเบียนสมาชิกที่ครบถวนแลว  โดยใชมูลคาตอหนวยที่ตราไว 
ตามที่กําหนดในวรรคหนึ่งเปนมูลคาในการคํานวณ 

 
 เพื่อใหการกําหนดมูลคาเริ่มตนของกองทุนที่เพิ่งเริ่มจัดตั้งมีมาตรฐานเดียวกัน สํานักงาน  
จึงกําหนดใหมูลคาที่ตราไวตองเทากับ 10 บาท 
 ตัวอยางที่ 1 กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ บริษัทซิงซิง จํากัด ซึ่งจดทะเบียนแลว จัดตั้งเม่ือวันที่  

15 ม.ค. 2546 และนําสงเงินสะสม/สมทบเขากองทุน 20,000 บาท ในวันท่ี  
30 ม.ค. 46 
• การคํานวณจํานวนหนวยใหสมาชิกครั้งแรกจะใชมูลคาตอหนวยที่ 10 บาท 
• หากมีเงินสะสมและเงินสมทบ 20,000บาท   

จํานวนหนวย  =  เงินสะสมและเงินสมทบ ÷ 10 
          =  20,000 ÷ 10 

             =  2,000 หนวย 
 

แตสําหรับกรณีนายจางที่เขารวม pooled fund ที่จัดตั้งอยูแลว จะตองใชมูลคาตอหนวยของ 
pooled fund นั้นในการคํานวณจํานวนหนวย เนื่องจากกองทุนไดมีการดําเนินงานและมีผลประโยชน
เกิดขึ้นอยูแลว  จากตัวอยางขางตน หากบริษัทซิงซิง จํากัด ขอเขารวม pooled fund และนําสง 
เงินสะสม/สมทบเขากองทุนในวันท่ี 30 มกราคม 2546 และมูลคาตอหนวย ณ วัน trade date แรก  
เทากับ12 บาท จะมีจํานวนหนวย  =  20,000 ÷ 12 = 1,666.6667 หนวย 
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4.  หลักเกณฑการคํานวณ 
 

ขอ 5  ในการคํานวณจํานวนหนวยหรือมูลคาตอหนวย การปรับปรุงรายการ
การแกไขมูลคาตอหนวยและการชดเชยมูลคา ใหบริษัทจัดการดําเนินการโดยคํานึง
ถึงผลประโยชนที่ดีที่สุดของบรรดาสมาชิกกองทุนเปนสําคัญ และบริษัทจัดการ 
ตองดําเนินการดังกลาวตอสมาชิกกองทุนแตละรายอยางเทาเทียมกัน เวนแต 
โดยผลของกฎหมายทําใหบริษัทจัดการไมสามารถปฏิบัติตอสมาชิกแตละรายได
อยางเทาเทียมกัน หรือโดยเงื่อนไขและปจจัยของสมาชิกแตละรายแตกตางกัน 
อันเปนเหตุใหบริษัทจัดการไมสามารถปฏิบัติเชนน้ันได หรือบริษัทจัดการได 
ดําเนินการตามแนวทาง (guideline) ที่สํานักงานกําหนดไว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 บริษัทจัดการควรจัดทําหลักเกณฑในการคํานวณเพื่อเพิ่มหรือลดจํานวนหนวยและ 
มูลคาตอหนวยไว โดยคํานึงถึงผลประโยชนที่ดีที่สุดของสมาชิกเปนสําคัญ และตองปฏิบัติดวย 
ความเทาเทียมกัน ซึ่งตัวอยางของการกําหนดหลักเกณฑมีดังน้ี 
 

4.1  การคํานวณจํานวนหนวย  
 

4.1.1 กรณีการเพิ่มหรือลดจํานวนหนวย 
   การเพิ่มหรือลดจํานวนหนวยจะเกิดขึ้นเฉพาะกรณีที่กองทุนไดรับเงินและเงินนั้นไมไดเกิด

จากผลการดําเนินงาน (performance) ของกองทุน ไดแก 
(1)  รายการที่เปนการเพิ่มจํานวนหนวยใหสมาชิก เชน 

(ก)  เงินสะสม/เงินสมทบเขากองทุน 
(ข)  เงินสมทบและผลประโยชนของเงินสมทบซึ่งสมาชิกที่ส้ินสมาชิกภาพไมมีสิทธิไดรับ  

(unvested) และขอบังคับของกองทุนกําหนดใหเงินน้ันตกเปนของกองทุน 
(ค)  เงินซ่ึงสมาชิกที่ส้ินสมาชิกภาพไมมารับและขอบังคับกําหนดใหเงินนั้นตกเปนของกองทุน 
(ง)  เงินหรือทรัพยสินอื่นที่มีผูบริจาคใหกองทุน 
(จ)  เงินหรือทรัพยสินที่เกิดจากการโอนยายเขาเปนสมาชิกใหมของกองทุน  เปนตน 

(2)  รายการที่เปนการลดจํานวนหนวยของสมาชิก เชน 
(ก)  เงินที่จายใหสมาชิกที่ส้ินสมาชิกภาพ 

   (ข)  เงินหรือทรัพยสินท่ีเกิดจากการโอนยายออกจากการเปนสมาชิกกองทุน  เปนตน 
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4.1.2 ลําดับรายการการเพิ่มหรือลดจํานวนหนวยเมื่อมีรายการเกิดข้ึนในชวงเวลาเดียวกัน 
หากปรากฏวามีรายการดังตอไปนี้เกิดขึ้นในชวงเวลาเดียวกัน (เกิดขึ้นกอนหรือในวัน trade 

date) ภายใตสมมติฐานวามีเอกสารประกอบครบถวนแลว 
(1) เงินสะสม/เงินสมทบเขากองทุน 
(2) เงินบริจาค/เงินหรือทรัพยสินที่มีผูอุทิศให (เชน นายจางบริจาคเงินใหแกกองทุน) 
(3) เงินที่สมาชิกไมมีสิทธิไดรับ (เงิน unvested) 
(4) เงินที่จายใหสมาชิกที่แจงส้ินสมาชิกภาพ 
(5) เงินหรือทรัพยสินที่ไดรับจากสมาชิกใหมของกองทุน 

 

ณ วัน trade date แรกที่มาถึง บริษัทจัดการควรดําเนินการกับรายการที่เกิดขึ้นตามลําดับ1 ดังน้ี 
(1) จัดสรรเงินบริจาค/รายไดที่ไมเกิดจากการจัดการใหแกสมาชิกในกองทุน 
 โดยเพิ่มจํานวนหนวย 
(2) ทํารายการหักคาใชจายของสมาชิกรายนายจางในกองทุน โดยลดจํานวนหนวย 
(3) จัดสรรเงินสะสม/เงินสมทบเขากองทุนท้ังของสมาชิกปจจุบันและสมาชิกใหม 
 โดยเพิ่มจํานวนหนวย 
(4) ทํารายการจายใหแกสมาชิกที่ส้ินสมาชิกภาพหรือการโอนยายสมาชิกออกจากกองทุน 

โดยลดจํานวนหนวยของสมาชิกรายนั้น 
(5) ทํารายการใหแกสมาชิกที่โอนยายเขากองทุนภายใตกองทุนเดียวกัน โดยเพิ่มจํานวนหนวย 
(6) จัดสรรเงิน unvested ใหแกสมาชิกทุกรายที่เหลืออยูโดยเพิ่มจํานวนหนวย 
ทั้งนี้ ใชมูลคาตอหนวยของวัน trade date ดังกลาวในการคํานวณการเพิ่มหรือลดจํานวนหนวย 

 

4.1.3   การจัดสรรเงินสะสมและเงินสมทบ 
แยกเปน 3 กรณีดังนี้  
(1)  กรณีกองทุนที่มีนายจางรายเดียว (single fund)  

 ใหเพิ่มจํานวนหนวยใหสมาชิกในกองทุนเฉพาะรายที่ไดรับเงินและเอกสาร 
ทางทะเบียนครบถวน  ทั้งนี้ คําจํากัดความคําวา “สาขา” ใหคณะกรรมการกองทุนกับ
บริษัทจัดการตกลงกันและเปนไปตามที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนด 

 
 

                                                           
1 ลําดับในการดําเนินการเปนวิธีปฏิบัติท่ีสํานักงานหารือรวมกับสมาคมบริษัทจัดการลงทุน 
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(2)  กรณีกองทุนที่มีนายจางรายเดียว แตมีหลายสาขา 
 ใหเพิ่มจํานวนหนวยใหสมาชิกเฉพาะสาขาในรายสมาชิกที่ไดรับเงินและเอกสาร 

ทางทะเบียนครบถวน   
(3)  กรณีกองทุนที่มีนายจางหลายราย (pooled fund) 

 ใหเพิ่มจํานวนหนวยใหสมาชิกเฉพาะรายนายจางในรายสมาชิกที่ไดรับเงินและ
เอกสารทางทะเบียนครบถวน 

 

4.1.4   การจัดสรรเงิน unvested หรือเงินที่สมาชิกไมมารับ หรือเงินบริจาค 

สําหรับกรณีสมาชิกที่ส้ินสมาชิกภาพไมมีสิทธิรับเงินสมทบและผลประโยชนของเงินสมทบ 
(unvested) หรือสมาชิกที่ส้ินสมาชิกภาพไมมารับเงินกองทุน และขอบังคับกองทุนกําหนดใหเงินดังกลาว
ตกเปนของกองทุน หรือมีผูบริจาคเงินหรือทรัพยสินใหกองทุน  ใหดําเนินการดังน้ี 

(1)  กองทุนท่ีมีนายจางรายเดียว (single fund) 
 ใหเพิ่มจํานวนหนวยใหสมาชิกทุกรายในกองทุน  

(2)  กรณีกองทุนที่มีนายจางหลายราย (pooled fund) มี 2 ทางเลือก2 
 ใหเพิ่มจํานวนหนวยใหสมาชิกทุกรายในกองทุน หรือ 
 ใหเพิ่มจํานวนหนวยใหสมาชิกเฉพาะรายนายจาง 

 

ทั้งนี้ การเพิ่มจํานวนหนวยใหกับสมาชิกอาจเพิ่มใหสมาชิกทุกคนเทากันหรือตามสัดสวน
ของเงินของสมาชิก โดยขึ้นอยูกับขอกําหนดในขอบังคับกองทุนนั้น 
 
4.2  การคํานวณมูลคาตอหนวย 

 

ในการจัดการกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ บริษัทจัดการจะนําเงินไปลงทุนในหลักทรัพยหรือ     
ทรัพยสินตาง ๆ เพื่อใหเกิดผลประโยชนแกกองทุน ซึ่งเงินที่เกิดจากผลการดําเนินงาน (performance) 
ของกองทุน ซึ่งไดแก ดอกเบี้ย เงินปนผล กําไรหรือขาดทุนจากการซื้อขายหลักทรัพย และสวนเพิ่มหรือ
สวนลดจากการตีราคาหลักทรัพย เปนตน บริษัทจัดการสามารถนําไปดําเนินการเพิ่มหรือลดมูลคา 
ตอหนวยไดในวันที่มีรายการเกิดขึ้นโดยไมตองรอวัน trade date 

 

                                                           
2 แนวทางดังกลาวเปนแนวปฏิบัติท่ีปรากฏอยูในปจจุบัน อยางไรก็ดี สํานักงานอยูระหวางการหารือกับสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  
หากคําวินิจฉัยของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเปนเชนไร ก็อาจมีการปรับปรุงแนวทางในขอน้ีตอไป 
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นอกจากนี้ อาจมีขอยกเวนสําหรับเงินบางประเภทที่ไมไดเกิดจากผลการดําเนินงาน และบริษัท
จัดการพิจารณาแลวเห็นวา ไมเหมาะสมที่จะไปเพิ่มหรือลดจํานวนหนวย เงินประเภทดังกลาวไดแก 

(1) เงินท่ีนายจางสงเขากองทุนเกินกวาที่ควรจะสงและนายจางไมประสงคจะรับคืน :  
ซึ่งตามหลักการควรเปนการเพิ่มจํานวนหนวยแตเนื่องจากเปนจํานวนเงินท่ีนอยมาก หากไปเพิ่มจํานวน
หนวยอาจไมสามารถแสดงในตําแหนงทศนิยมที่บริษัทจัดการใชในการคํานวณได จึงอนุญาตใหดําเนินการ
กับเงินดังกลาวโดยการเพิ่มมูลคาตอหนวยแทน แตหากเปนเงินที่นายจางไมประสงคจะรับคืนและ 
เปนจํานวนที่มากจะถือเปนเงินบริจาคซึ่งตองเปนการเพิ่มจํานวนหนวย ทั้งน้ี การพิจารณาวาเงินดังกลาว
นอยหรือมากใหข้ึนอยูกับหลักเกณฑที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนด 

(2) เงินเพิ่ม (คาปรับ) ที่นายจางตองจายเนื่องจากนายจางสงเงินสะสม/เงินสมทบลาชาหรือ 
สงไมครบภายในเวลาที่กําหนด : หากนายจางนําสงเงินครบถวนและตามเวลาที่กําหนด บริษัทจัดการ 
ก็สามารถนําไปหาผลประโยชนใหแกกองทุนได แตเมื่อนายจางสงเงินไมครบหรือลาชาทําใหกองทุน 
เสียโอกาสในการลงทุน ดังนั้น เมื่อมีเงินเพิ่มเกิดขึ้น จึงอาจนําไปเพิ่มมูลคาตอหนวยของกองทุนได 
 

 สําหรับการดําเนินการในกรณีที่มูลคาตอหนวยไมถูกตอง ใหดูรายละเอียดในขอ 7.1  
การแกไขมูลคาตอหนวยและการชดเชยมูลคา 
 
5.  วันคํานวณจํานวนหนวย (trade date) 

 
 
 
 
 
 
 

ขอ 6   ใหบริษัทจัดการจัดใหมีวันคํานวณจํานวนหนวย (trade date) ของ 
แตละกองทุนอยางนอยสัปดาหละหน่ึงวัน และในการคํานวณเพื่อเพิ่มหรือลด 
จํานวนหนวยใหแกสมาชิก ใหใชมูลคาตอหนวย ณ ส้ินวันคํานวณจํานวนหนวย 
ที่จะถึงเร็วที่สุดเปนฐานในการคํานวณจํานวนหนวย โดยใหเพิ่มหรือลดจํานวน
หนวยใหแกสมาชิกในวันถัดจากวันคํานวณจํานวนหนวย 

เพื่อใหสมาชิกไดรับการจัดสรรจํานวนหนวยอยางเปนธรรม บริษัทจัดการตองกําหนดวันท่ี
คํานวณจํานวนหนวยใหชัดเจนในสัญญาแตงตั้งบริษัทจัดการ เพื่อสมาชิกจะไดทราบวา จะใชมูลคา 
ตอหนวย ณ วันใดเปนวันคํานวณเพื่อเพ่ิมหรือลดจํานวนหนวย  โดยบริษัทจัดการควรกําหนดใหมี 
วัน trade date อยางนอยสัปดาหละ 1 คร้ัง โดยจะเปนวันใดใหเปนไปตามที่คณะกรรมการกองทุนและ
บริษัทจัดการตกลงรวมกัน และในการคํานวณเพื่อเพ่ิมหรือลดจํานวนหนวย ใหบริษัทจัดการใชมูลคา 
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ตอหนวย ณ ส้ินวันคํานวณหนวยที่จะถึงเร็วที่สุด และเพิ่มหรือลดจํานวนหนวยในวันถัดจากวัน trade 
date  นอกจากนี้ เพื่อใหบริษัทจัดการสามารถตรวจสอบเอกสารที่สงมาครบถวนไดทันเพื่อใชในการ
คํานวณในวัน trade date ท่ีจะถึงเร็วที่สุด  บริษัทจัดการควรกําหนดเวลาในการปดรับเอกสารและ 
แจงใหคณะกรรมการกองทุนทราบ  

อนึ่ง การกําหนดวัน trade date อยางนอยสัปดาหละ 1 คร้ัง เปนเพียงมาตรฐานขั้นต่ําเทานั้น  
หากบริษัทจัดการพิจารณาแลวเห็นวา เพ่ือใหการจัดสรรจํานวนหนวยสําหรับรายการเงินเขาหรือออกจาก
กองทุนถูกตองและสะทอนถึงราคาตลาดของทรัพยสินที่เปนปจจุบันมากที่สุด บริษัทจัดการก็สามารถ 
กําหนดวัน trade date ใหถี่กวานี้ได เชน บริษัทจัดการอาจกําหนดใหมีวัน trade date ทุกวันทําการ เปนตน 

 
• กรณีนําสงเงินสะสม/สมทบ 

 ตัวอยางท่ี 1 การคํานวณรายการที่เกิดข้ึนกอนวัน trade date ของสัปดาห (trade date ทุกวันพุธ) 
 

  
 
 
 
 
 
 

วันที่ 

 
 พฤ. 30/1/46     31/1/46    3/2/46                พ. 5/2/46           6/2/46 
  

นายจาง  นายจางนําสง บริษัทจัดการ        เพิ่มจํานวนหนวย 
จายคาจาง เงินเขากองทุน  ไดรับเอกสาร        ใหสมาชิก 
  600,000 บาท ครบถวน    
        

  
   

@ 10.8423 บาท 
จํานวนหนวย 
= 600,000/10.8423 
= 55,338.8119  

 

การคํานวณเพื่อเพิ่มจํานวนหนวยใหสมาชิกจะเกิดขึ้นในวันพุธที่ 5 ก.พ. 46 เนื่องจาก
เมื่อบริษัทจัดการไดรับเงินและเอกสารครบถวนในวันที่ 3 ก.พ. 46 วัน trade date ท่ีถึงเร็วที่สุด คือ  
วันพุธที่ 5 ก.พ. 46 และบริษัทจัดการตองทําการเพิ่มจํานวนหนวยใหสมาชิกในวันถัดไป คือ  
วันพฤหัสบดีท่ี 6 ก.พ. 46 
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ตัวอยางท่ี 2  การคํานวณรายการที่เกิดข้ึนหลังวัน trade date ของสัปดาห (trade date ทุกวันพุธ) 
   

 
 
 
 
 
 

 
การคํานวณเพื่อเพิ่มจํานวนหนวยใหสมาชิกจะเกิดขึ้นในวันพุธที่ 12 ก.พ. 46 เนื่องจาก

บริษัทจัดการไดรับเงินและเอกสารครบถวนหลังวัน trade date ของสัปดาห (วันพุธที่ 5 ก.พ. 46)  
จึงตองใชวัน trade date ของสัปดาหถัดไป (วันพุธที่ 12 ก.พ. 46) และทําการเพิ่มจํานวนหนวยใหสมาชิก
ในวันถัดไป (วันพฤหัสบดีที่ 13 ก.พ. 46) 

 

ตัวอยางท่ี 3  การคํานวณรายการที่เกิดข้ึนในวัน trade date ของสัปดาห (trade date ทุกวันพุธ) 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 พฤ.30/1/46    31/1/46              พ. 5/2/46                      6/2/46 
       

นายจาง             นายจางนําสง                 บริษัทจัดการ                เพิ่มจํานวนหนวย 
จายคาจาง          เงินเขากองทุน     ไดรับเอกสารครบถวน           ใหสมาชิก 
             600,000 บาท     
       
     
     

ี่ 

วันที่ 

 
พฤ. 30/1/46      31/1/46 พ. 5/2/46             6/2/46           พ. 12/2/46            13/2/46 

  
           นายจาง   นายจางนําสง    trade date    บริษัทจัดการ            เพิ่มจํานวนหนวย 
          จายคาจาง    เงินเขากองทุน                     ไดรับเอกสาร            ใหสมาชิก 

  600,000 บาท                    ครบถวน    
       

 
 

 

@ 10.9813 บาท 
จํานวนหนวย 
= 600,000/10.9813 
= 54,638.3397  

  @ 11.2137 บาท 
จํานวนหนวย 
= 600,000/11.2137 
= 53,505.9793  

การคํานวณเพื่อเพิ่มจํานวนหนวยใหสมาชิกจะเกิดขึ้นในวันพุธที่ 5 ก.พ. 46 เน่ืองจาก
บริษัทจัดการไดรับเงินและเอกสารครบถวนในวัน trade date (วันพุธที่ 5 ก.พ. 46) จึงตองคํานวณ 
เพื่อเพ่ิมจํานวนหนวยใหแกสมาชิก และทําการเพิ่มจํานวนหนวยใหสมาชิกในวันถัดไป (วันพฤหัสบดีท
6 ก.พ. 46)  อยางไรก็ดี หากบริษัทจัดการไดมีการตกลงกับคณะกรรมการกองทุนเกี่ยวกับเวลาที่ปดรับ
เอกสาร เชน ไมเกิน 15.00 น. หากบริษัทจัดการไดรับเอกสารเลยเวลาดังกลาว บริษัทจัดการสามารถ 
ใชวัน trade date ถัดไปก็ได (วันพุธท่ี 12 ก.พ. 46) 
วันท
ี่  
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• กรณีสมาชิกสิ้นสมาชิกภาพ 

ตัวอยางท่ี 4  การคํานวณรายการกรณีสมาชิกส้ินสมาชิกภาพ (trade date ทุกวันพุธ) 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 พ. 15/1/46  พฤ.31/1/46      3/2/46   พ. 5/2/46           6/2/46 
  
คณะกรรมการกองทุน    นายจางจายคาจาง บริษัทจัดการ   เพิ่มจํานวนหนวยใหสมาชิก 
แจงการลาออก              งวดสุดทายและนําสง  ไดรับเอกสาร เ และลดจํานวนหนวยของ 
ของสมาชิก                    เงินเขากองทุน              ครบถวน      สมาชิกที่ลาออก 

         100,000 บาท  
           จํานวนเงินที่สมาชิก

ไดรับ (2,500 หนวย) 
= 2,500 x 10.9813 
= 27,453.25 บาท 

วันที่ 
  
  

@ 10.9813 บาท 
จํานวนหนวย 
= 100,000/10.9813  
= 9,106.3900 

 
การคํานวณเพื่อเพิ่มจํานวนหนวยใหสมาชิกจะเกิดขึ้นในวันพุธที่ 5 ก.พ. 46 เนื่องจาก 

เมื่อบริษัทจัดการไดรับเงินและเอกสารครบถวนแลว วัน trade date ท่ีถึงเร็วที่สุด คือ วันพุธที่ 5 ก.พ. 46  
และทําการเพิ่มจํานวนหนวยใหสมาชิกในวันถัดไป (วันพฤหัสบดีที่ 6 ก.พ. 46) รวมทั้งบริษัทจัดการไดรับ
แจงการลาออกของสมาชิกและนายจางมีการนําสงเงินเดือนงวดสุดทายแลว จึงตองทําการลดหนวยของ
สมาชิกที่ลาออกจํานวน 2,500 หนวย เพื่อทําการจายเงินจํานวน 27,453.25 บาท ใหสมาชิกรายนั้นตอไป 
 

• กรณีวัน trade date เปนวันศุกรหรือกอนวันหยุด 

หากบริษัทกําหนดวัน trade date เปนวันศุกรหรือกอนวันหยุด โดยหลักการจะตองเพิ่มหรือลด 
จํานวนหนวยใหสมาชิกในวันเสารหรือวันหยุด ตามลําดับ น่ันคือ สิทธิของสมาชิกในจํานวนหนวย 
จะเกิดขึ้นตั้งแตวันเสารหรือวันหยุดแลว  อยางไรก็ดี ในระบบของบริษัทจัดการอาจดําเนินการเพิ่มหรือ
ลดจํานวนหนวยใหสมาชิกในวันจันทรหรือวันที่เปดทําการแรกก็ได แตในระบบทะเบียนสมาชิกจะตอง
เพิ่มหรือลดจํานวนหนวยใหสมาชิกยอนหลังตั้งแตวันเสารหรือวันหยุด 
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ตัวอยางท่ี 5  การคํานวณรายการที่เกิดข้ึนกรณีมีวัน trade date เปนวันศุกร  
  
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 

 
   29/1/46                 30/1/46           ศ. 31/1/46                 ส.1/2/46 
  

นายจาง         บริษัทจัดการไดรับ   เพิ่มจํานวนหนวย 
จายคาจางและ        เอกสารครบถวน   ใหสมาชิก 
นําสงเงินเขากองทุน    
600,000 บาท     
             

        
        
         
        

@ 10.2601 บาท 
จํานวนหนวย 
= 600,000/10.2601 
= 58,478.9622 

การคํานวณเพื่อเพิ่มจํานวนหนวยใหสมาชิกจะเกิดขึ้นในวันศุกรท่ี 31 ม.ค. 46  
เนื่องจากบริษัทจัดการไดรับเงินและเอกสารครบถวนในวันพฤหัสบดีที่ 30 ม.ค. 46 โดยมูลคาที่ใชในการ
คํานวณการเพิ่มจํานวนหนวย คือ มูลคา ณ วัน trade date ท่ีถึงเร็วที่สุด (วันท่ี 31 ม.ค. 46) และเพิ่ม
จํานวนหนวยใหสมาชิกในวันถัดไป (วันเสารที่ 1 ก.พ. 46) 
 

• กรณีเลิกกองทุน 

สําหรับกรณีกองทุนสํารองเลี้ยงชีพที่เลิกกองทุนกอนถึงวัน trade date บริษัทจัดการควร
ตกลงกับคณะกรรมการกองทุนในสัญญาแตงตั้งบริษัทจัดการวา เมื่อเกิดกรณีเลิกกองทุน ควรเลื่อน 
วัน trade date ข้ึนมาเปนวันเดียวกับวันที่กองทุนเลิก เพื่อใหเกิดความเปนธรรมแกสมาชิกในการ
คํานวณมูลคายุติธรรมของหลักทรัพยหรือทรัพยสินของกองทุน ณ วันที่กองทุนเลิก  สวนกรณีนายจาง
บางรายขอถอนตัวออกจากกองทุนและกําหนดในขอบังคับของกองทุนวาใหดําเนินการเสมือนสมาชิก
ส้ินสมาชิกภาพ บริษัทจัดการจะเลื่อนวัน trade date ข้ึนมาเปนวันท่ีนายจางถอนตัวหรือไมเลื่อน 
วัน trade date ก็ได แตทั้งนี้ควรกําหนดไวในสัญญาแตงตั้งบริษัทจัดการใหชัดเจน 
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ตัวอยางท่ี 6  การคํานวณรายการที่เกิดข้ึนกรณีกองทุนเลิกและบริษัทจัดการเลื่อนวัน trade date      
มาเปนวันท่ีกองทุนเลิก (trade date ทุกวันพุธ) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 

 
          28/3/46          จ. 31/3/46       อ. 1/4/46              พ. 2/4/46 
  

- คณะกรรมการกองทุน วันที่กองทุนเลิก             เพิ่มจํานวนหนวยใหสมาชิก    trade date เดิม 
แจงเลิกกองทุน โดยใหมีผล             สําหรับเงินนําสงงวดสุดทาย 
ในวันที่ 31 มี.ค. 46            
- นายจางนําสงเงินเขา   
กองทุน 600,000 บาท  
พรอมเอกสารครบถวน          

        

 
 
         

@ 11.9118 บาท 
จํานวนหนวย 
= 600,000/11.9118 
= 50,370.2211 

โดยปกติบริษัทจัดการมีวัน trade date ทุกวันพุธ แตในกรณีนี้เมื่อกองทุนเลิก  
บริษัทจัดการเลื่อนวัน trade date มาเปนวันที่กองทุนเลิก โดยบริษัทจัดการไดรับเงินและเอกสาร
ครบถวนแลว ดังน้ัน การคํานวณเพื่อเพ่ิมจํานวนหนวยใหสมาชิกสําหรับเงินนําสงงวดสุดทาย  
จึงเกิดขึ้นในวันจันทรท่ี 31 มี.ค. 46  
 

ตัวอยางท่ี 7  การคํานวณรายการที่เกิดขึ้นกรณีนายจางบางรายใน pooled fund  
ขอถอนตัวออกจากกองทุน และบริษัทจัดการไมเลื่อนวัน trade date  
(trade date ทุกวันพุธ) 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
          28/3/46      จ. 31/3/46       พ. 2/4/46                    พฤ. 3/4/46 
  

- คณะกรรมการกองทุน วันที่นายจาง       เพิ่มจํานวนหนวยใหสมาชิก 
แจงถอนตัวนายจาง ขอถอนตัว       สําหรับเงินนําสงงวดสุดทาย 
โดยใหมีผลในวันที่   จากกองทุน  
31 มี.ค. 46 
- นายจางนําสงเงินเขา            
กองทุน 600,000 บาท  
พรอมเอกสารครบถวน          

        

วันที่ 
            
        

         

@ 12.0500 บาท 
จํานวนหนวย 
= 600,000/12.0500 
= 49,792.5311 
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กรณีนี้นายจางขอถอนตัวจากกองทุน pooled fund ในวันท่ี 31 มี.ค. 46 และ 
ไมไดมีการเลื่อนวัน trade date มาเปนวันท่ีนายจางขอถอนตัว  ดังนั้น บริษัทจัดการจึงตองใช 
วันพุธที่ 2 เม.ย. 46 เปนวัน trade date แลวจึงทําการคํานวณเพื่อเพิ่มหนวยใหแกสมาชิก 
ในวันพฤหัสที่ 3 เม.ย. 46 

 
6.  การเลื่อนวันคํานวณจํานวนหนวย 
 
 ขอ 7   บริษัทจัดการอาจเลื่อนวันคํานวณจํานวนหนวย (trade date) ได  

ในกรณีที่ปรากฏเหตุดังตอไปน้ี 
(1) ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยหรือศูนยซื้อขายหลักทรัพย 

ไมสามารถเปดทําการซื้อขายไดตามปกติ 
(2)  มีประกาศสํานักงานใหบริษัทจัดการเลื่อนวันคํานวณจํานวนหนวย 

(trade date) ออกไป โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือคุมครองประโยชนของสมาชิก        
หรือเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของประเทศ หรือเพื่อรักษา
เสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน 

(3) เมื่อมีเหตุจําเปนทําใหบริษัทจัดการไมสามารถจําหนาย จาย โอน 
หลักทรัพยหรือทรัพยสินของกองทุน หรือไมสามารถคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิ 
ของกองทุนไดอยางเปนธรรมและเหมาะสม โดยบริษัทจัดการตองไดรับความ 
เห็นชอบจากคณะกรรมการกองทุน  เวนแตจะไดตกลงกันเปนอยางอื่นไว 
ในสัญญาแตงตั้งบริษัทจัดการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โดยที่มูลคาตอหนวยเปนตัวแปรสําคัญ ในการจัดสรรจํานวนหนวยใหแกสมาชิก  ดังน้ัน  
หากปรากฏเหตุการณที่ทําใหบริษัทจัดการไมสามารถคํานวณมูลคาตอหนวย ณ วัน trade date ใดได 
บริษัทจัดการอาจเลื่อนวัน trade date โดยมีวิธีปฏิบัติดังน้ี 
 1.  กรณีที่ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยหรือศูนยซื้อขายหลักทรัพยปดทําการซ้ือขาย 
บริษัทจัดการสามารถเลื่อนวัน trade date ออกไปได สําหรับกองทุนสํารองเลี้ยงชีพที่ลงทุนใน 
หลักทรัพยที่เกิดผลกระทบ เชน เหตุการณถลมตึก World Trade Center เมื่อวันท่ี 11 กันยายน 2544  
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยปดทําการ กองทุนสํารองเลี้ยงชีพท่ีมีการลงทุนในหลักทรัพย 
จดทะเบียนก็สามารถเลื่อนวัน trade date ออกไปได โดยไมตองขอความเห็นชอบจากสํานักงานกอน                                 
และใหบริษัทจัดการรายงานใหคณะกรรมการกองทุนแตละแหงทราบ รวมทั้งแจงวันที่เร่ิมดําเนินการ
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คํานวณจํานวนหนวย ทั้งนี้ วันที่เร่ิมคํานวณจํานวนหนวยควรเปนวันแรกที่มีการเปดทําการซื้อขายหรือ
วัน trade date ท่ีจะถึงเร็วที่สุด 

2. กรณีมีประกาศสํานักงานใหบริษัทจัดการเลื่อนวันคํานวณจํานวนหนวยออกไป โดยมี 
วัตถุประสงคเพื่อคุมครองประโยชนของสมาชิก หรือในกรณีที่มีความจําเปนเพื่อรักษาเสถียรภาพ 
ทางเศรษฐกิจและการเงินของประเทศ หรือเพื่อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน บริษัทจัดการ
สามารถเลื่อนวัน trade date ได โดยไมตองขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการกองทุน  
แตควรรายงานใหคณะกรรมการกองทุนทราบภายหลัง 

3.  กรณีเหตุการณเฉพาะกองทุนที่บริษัทจัดการไมสามารถจําหนาย จาย โอนหลักทรัพย 
หรือทรัพยสินของกองทุน หรือไมสามารถคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนไดอยางเปนธรรมและ
เหมาะสม บริษัทจัดการอาจจะเลื่อนวัน trade date ได เมื่อไดขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
กองทุนแตละแหงกอน โดยควรระบุใหชัดเจนถึงสาเหตุที่เกิดขึ้นและวันที่เร่ิมดําเนินการคํานวณจํานวน
หนวยดวย  อยางไรก็ดี ในบางกรณีบริษัทจัดการอาจประสบเหตุการณที่กระทบกับหลายกองทุน 
ภายใตการจัดการ เชน ระบบคอมพิวเตอรเสียหรือมีไวรัส หากบริษัทจัดการจะขอความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการกองทุนแตละแหง อาจทําใหเสียเวลา  ดังนั้น บริษัทจัดการควรระบุเหตุการณหรือ 
เงื่อนไขที่จะไมขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการกองทุนไวในสัญญาแตงตั้งบริษัทจัดการใหชัดเจน 
และเมื่อดําเนินการแลวควรแจงใหคณะกรรมการกองทุนทราบโดยพลัน 
 
7.  การแกไขปรับปรุงการคํานวณ 
 
  ขอ 8  ในกรณีที่มูลคาตอหนวยไมถูกตอง ใหบริษัทจัดการแกไขใหถูกตอง

โดยเร็ว และหากมูลคาตอหนวยที่ไมถูกตองน้ันตางจากมูลคาตอหนวยที่ถูกตอง 
ต้ังแตรอยละ 0.5 ของมูลคาตอหนวยที่ถูกตองและตั้งแตหน่ึงสตางคข้ึนไป  
ใหบริษัทจัดการจัดสงรายงานใหแกคณะกรรมการกองทุนภายในเดือนถัดจาก 
เดือนที่แกไขมูลคาตอหนวยหรือการชดเชยมูลคาเสร็จส้ิน โดยรายงานดังกลาว 
ตองมีรายการอยางนอยดังตอไปนี้ 

(1)   มูลคาตอหนวยที่ไมถูกตอง 
(2)   มูลคาตอหนวยที่ถูกตอง 
(3)   สาเหตุท่ีทําใหมูลคาตอหนวยไมถูกตอง 
(4) การดําเนินการของบริษัทจัดการเมื่อพบวามูลคาตอหนวยไมถูกตอง 
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ในระหวางที่แกไขมูลคาตอหนวย บริษัทจัดการตองจัดทํามาตรการปองกัน
และอาจหยุดการคํานวณเพื่อเพิ่มหรือลดจํานวนหนวยไดไมเกินเจ็ดวันทําการ 
ติดตอกัน เวนแตจะไดรับความยินยอมจากคณะกรรมการกองทุน 

 
 
 
 
 
 สมาคมบริษัทจัดการลงทุนอาจกําหนดหลักเกณฑเพื่อใหบริษัทจัดการปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกัน 
 
8.  การเปดเผยขอมูล 
 

ขอ 9  ในการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับจํานวนหนวย มูลคาตอหนวย  
และมูลคาทรัพยสุทธิของกองทุน ใหบริษัทจัดการเปดเผยขอมูลดังกลาว 
ในลักษณะดังตอไปนี้ 

(1) เปดเผยจํานวนหนวยและมูลคาหนวยเปนตัวเลขโดยมีทศนิยม 
ส่ีตําแหนง โดยใชวิธีการปดเศษทศนิยมตามหลักสากล 

(2) เปดเผยมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนเปนตัวเลขโดยมีทศนิยม 
สองตําแหนง โดยใชวิธีการปดเศษทศนิยมตามหลักสากล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

จํานวนหนวยและมูลคาตอหนวยจะตองใชตัวเลขทศนิยมอยางนอย 4 ตําแหนง ปดเศษ 
ตามหลักสากล สวนการคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิ (NAV) จะใชตัวเลขทศนิยมอยางนอย 2 ตําแหนง 
ปดเศษตามหลักสากล  ทั้งนี้ ข้ึนอยูกับระบบงานของบริษัทจัดการดวยวาจะใชทศนิยมกี่ตําแหนงในการ
คํานวณ หากบริษัทจัดการใชทศนิยมมากกวาที่กําหนดขางตน บริษัทจัดการก็ตองใชจํานวนทศนิยม 
ทั้งหมดนั้นในการคํานวณหาผลลัพธตอไป  อยางไรก็ดี สํานักงาน ก.ล.ต.กําหนดใหบริษัทจัดการเปดเผย
ตัวเลขทศนิยมของ NAV ใหสมาชิกทราบเพียง 2 ตําแหนง ปดเศษตามหลักสากล สวนจํานวนหนวยและ
มูลคาตอหนวย เปดเผยใหสมาชิกทราบเพียง 4 ตําแหนง ปดเศษตามหลักสากล โดยสวนตางที่เกิดจาก
การปดเศษทศนิยมยังถือเปนทรัพยสินของกองทุน 
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ตัวอยาง  บริษัทจัดการใชทศนิยม 5 ตําแหนงในการคํานวณ 
 

          จํานวนจริง              ใชในการคํานวณ           ใชในการเปดเผย 
มูลคาทรัพยสินสุทธิ  1,065,000.570894   1,065,000.57089   1,065,000.57 
จํานวนหนวย    100,000.123456      100,000.12346      100,000.1235 
มูลคาตอหนวย           -     = 1,065,000.57089/100,000.12346 

    = 10.64999           10.6500 (เปนตัวเลข 
   ที่เกิดจากการปดเศษ 

ทศนิยมของ 10.64999) 
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