
ตวัอย่างการคาํนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

มลูคา่ท่ีตราไว้ตอ่หนว่ย = 10 บาท มีรายได้จากดอกเบีย้ค้างรับ 1,200 บาท รวมทัง้มีรายการซือ้หนว่ยลงทนุชนิดเพื่อผู้ลงทุนทั่วไปเพิ่ม 50,000 บาท

มลูคา่ทรัพย์สินสทุธิท่ีจําหนา่ยได้หลงัหกัคา่ธรรมเนียมการขาย (ถ้ามี) (บาท) 150,000.00 150,000.00 0.00
(หนว่ยลงทนุชนิดเพื่อผู้ลงทนุทัว่ไป = 15,000 หนว่ย x10.00 = 150,000.00)
ดอกเบีย้ค้างรับในวนัแรก 1,200 บาท 151,200.00 151,200.00 0.00
รายการคา่ใช้จ่ายเก่ียวกบักองทนุแตล่ะชนิด 0.00 0.00 0.00
มลูคา่ทรัพย์สินสทุธิก่อนหกัคา่ใช้จ่ายของกองทนุ 151,200.00 151,200.00 0.00
รายการคา่ใช้จ่ายของกองทนุรวมตอ่วนั (หารด้วย 365)
หกั : คา่ธรรมเนียมการจดัการ (+vat) = 2.14% ตอ่ปี -8.86 -8.86 0.00
หนว่ยลงทนุชนิดเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป = (151,200 x 0.0214)/365 = 8.86
หกั : คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์(0.08025%ตอ่ปี) -0.33 -0.33 0.00
หนว่ยลงทนุชนิดเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป= (151,200 x 0.0008025)/365 = 0.33
มลูคา่ทรัพย์สินสทุธิ (NAV) 151,190.81 151,190.81 0.00
จํานวนหนว่ยลงทนุ (หนว่ย) 15,000.0000 15,000.0000 0.0000
มลูคา่หนว่ยลงทนุ (ตอ่หนว่ย) 10.0793 10.0793 0.0000

วันที่ 1 เป็นวนัคํานวณมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิในวนัแรกหลงัการปิดจองซือ้หนว่ยลงทนุชนิดเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป 150,000 บาท

วนัท่ี 1

และขายหนว่ยลงทนุหนว่ยลงทนุชนิดเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป 1,000 หนว่ย

กองทุนรวม หน่วยลงทุนชนิด
เพื่อการออม

หน่วยลงทุนชนิด
เพื่อผู้ลงทุนทั่วไป



วันที่ 2 เพิ่ม-ลดหนว่ยจากการซือ้หนว่ยลงทนุหนว่ยลงทนุชนิดเพื่อผู้ลงทุนทั่วไปเพิ่ม 50,000 บาท และขายคืนหนว่ยลงทนุหนว่ยลงทนุ
ชนิดเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป 1,000 หน่วย
สว่นเพ่ิมของมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิ 1,000 บาท รวมทัง้มีรายการซือ้หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม 100,000 บาท

หน่วยลงทุนชนิด
เพื่อผู้ลงทุนทั่วไป

มลูคา่ทรัพย์สทุธิของกองทนุของวนัก่อนหน้า (บาท) 151,190.81 151,190.81 0.00
รายการท่ีเก่ียวข้องกบัหนว่ยลงทนุ (บาท)
• รายการซือ้หนว่ยลงทนุเพิ่ม (+50,000) 50,000.00 50,000.00 0.00
• รายการขายคืนหนว่ยลงทนุ 1,000 หนว่ย(1,000 x10.0793) -10,079.30 -10,079.30 0.00
มลูคา่ทรัพย์สินสทุธิของวนัก่อนหน้าหลงัปรับรายการซือ้ขายหนว่ย 191,111.51 191,111.51
สว่นเพ่ิมของมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิ 1,000 บาท 1,000.00 1,000.00 0.00
มลูคา่ทรัพย์สินสทุธิก่อนหกัคา่ใช้จ่ายของกองทนุ 192,111.51 192,111.51 0.00
รายการคา่ใช้จ่ายของกองทนุรวมตอ่วนั (หารด้วย 365)
หกั : คา่ธรรมเนียมการจดัการ (+vat) = 2.14% ตอ่ปี -11.26 -11.26 0.00
หนว่ยลงทนุชนิดเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป = (192,111.51 x 0.0214)/365 = 11.26
หกั : คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์(0.08025%ตอ่ปี) -0.42 -0.42 0.00
หนว่ยลงทนุชนิดเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป= (192,111.51 x 0.0008025)/365 = 0.42
มลูคา่ทรัพย์สินสทุธิ (NAV) 192,099.83 192,099.83 0.00
จํานวนหนว่ยลงทนุ (หนว่ย)
+ หนว่ยลงทนุเพิ่มขึน้ = 50,000/10.0793 = 4,960.6620 หนว่ย
- หนว่ยลงทนุลดลง 1,000หนว่ย 18,960.6620 18,960.6620 0.0000
มลูคา่หนว่ยลงทนุ (ตอ่หนว่ย) 10.1314 10.1314 0.0000

วนัท่ี 2 กองทุนรวม หน่วยลงทุนชนิด
เพื่อการออม



วันที่ 3 เพิ่ม-ลดหนว่ยจากการซือ้หนว่ยลงทนุหนว่ยลงทนุชนิดเพื่อการออมเพิ่ม 100,000 บาท
สว่นเพ่ิมของมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิ 2,200 บาท รวมทัง้มีรายการขายคืนหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม 500 หนว่ย

หน่วยลงทุนชนิด
เพื่อผู้ลงทุนทั่วไป

มลูคา่ทรัพย์สทุธิของกองทนุของวนัก่อนหน้า (บาท) 192,099.83 192,099.83 0.00
รายการซือ้และขายคืนหนว่ยลงทนุแตล่ะชนิด (บาท) :
รายการซือ้หนว่ยลงทนุหนว่ยลงทนุชนิดเพื่อการออม  (+100,000.00) 100,000.00 0.00 100,000.00

มลูคา่ทรัพย์สินสทุธิของวนัก่อนหน้าหลงัปรับรายการซือ้ขายหนว่ย 292,099.83 192,099.83 100,000.00
สว่นเพ่ิมของมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิ 2,200.00 บาท 2,200.00
มลูคา่ทรัพย์สทุธิก่อนหกัคา่ใช้จ่ายของกองทนุ 294,299.83 193,546.66 100,753.17
วิธีการปันสว่น 
หนว่ยลงทนุชนิดเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป=294,299.83x(192,099.83/292,099.83)=193,546.66
หนว่ยลงทนุชนิดเพื่อการออม=294,299.83x(100,000.00/292,099.83)=100,753.17
รายการคา่ใช้จ่ายของกองทนุรวมตอ่วนั (หารด้วย 365)
หกั : คา่ธรรมเนียมการจดัการชนิดเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป (+vat) =2.14% ตอ่ปี -17.26 -11.35 -5.91

หนว่ยลงทนุชนิดเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป = (193,546.66 x 0.0214)/365 = 11.35
หกั : คา่ธรรมเนียมการจดัการชนิดเพื่อการออม (+vat) = 2.14% ตอ่ปี
หนว่ยลงทนุชนิดเพื่อการออม = (100,753.17 x 0.0214)/365 = 5.91
หกั : คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์(0.08025%ตอ่ปี) -0.65 -0.43 -0.22
หนว่ยลงทนุชนิดเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป= (193,546.66 x 0.0008025)/365 = 0.43

หนว่ยลงทนุชนิดเพื่อการออม= (100,753.17 x  0.0008025)/365 = 0.22
มลูคา่ทรัพย์สินสทุธิ (NAV) 294,281.92 193,534.88 100,747.04
จํานวนหนว่ยลงทนุ (หนว่ย)
- หนว่ยลงทนุเพิ่มขึน้จากการขายหนว่ยลงทนุหนว่ยลงทนุชนิดเพื่อการออม
(100,000.00/10.1314) = 9,870.3042 หนว่ย 28,830.9662 18,960.6620 9,870.3042
มลูคา่หนว่ยลงทนุ (ตอ่หนว่ย) 10.2071 10.2071 10.2070

วนัท่ี 3 กองทุนรวม หน่วยลงทุนชนิด
เพื่อการออม



หน่วยลงทุนชนิด
เพื่อผู้ลงทุนทั่วไป

มลูคา่ทรัพย์สินสทุธิของวนัก่อนหน้า 294,281.92 193,534.88 100,747.04
จ่ายเงินคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุหนว่ยลงทนุชนิดเพื่อการออม 500หนว่ย
- หนว่ยลงทนุชนิดเพื่อการออม = 500 x 10.2070 = 5,103.50 บาท -5,103.50 0.00 -5,103.50
มลูคา่ทรัพย์สินสทุธิของวนัก่อนหน้าหลงัปรับรายการซือ้ขายหนว่ย 289,178.42 193,534.88 95,643.54
สว่นเพ่ิมของมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิ 3,000 บาท 3,000.00
มลูคา่ทรัพย์สินสทุธิก่อนหกัคา่ใช้จ่าย 292,178.42 195,542.66 96,635.76
วิธีการปันสว่น
หนว่ยลงทนุชนิดเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป=292,178.42x(193,534.88/289,178.42)=195,542.66
หนว่ยลงทนุชนิดเพื่อการออม=292,178.42x(95,643.54/289,178.42)=96,635.76
รายการคา่ใช้จ่ายของกองทนุรวมตอ่วนั (หารด้วย 365)
หกั : คา่ธรรมเนียมการจดัการชนิดเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป (+vat) = 2.14% ตอ่ปี -17.13 -11.46 -5.67
หนว่ยลงทนุชนิดเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป = (195,542.66 x 0.0214)/365 = 11.46

หกั : คา่ธรรมเนียมการจดัการชนิดเพื่อการออม (+vat) = 2.14% ตอ่ปี

หนว่ยลงทนุชนิดเพื่อการออม = (96,635.76 x 0.0214)/365 = 5.67

หกั : คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์(0.08025%ตอ่ปี) -0.64 -0.43 -0.21
หนว่ยลงทนุชนิดเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป= (195,542.66 x 0.0008025)/365 = 0.43

หนว่ยลงทนุชนิดเพื่อการออม= (96,635.76 x 0.0008025)/365 = 0.21
มลูคา่ทรัพย์สินสทุธิ (NAV) 292,160.65 195,530.77 96,629.88
จํานวนหนว่ยลงทนุ (หนว่ย)
-  หนว่ยลงทนุลดลงจากการขายคืนหนว่ยลงทนุหนว่ยลงทนุชนิดเพื่อการออม 
จํานวน 500 หนว่ย

28,330.9662 18,960.6620 9,370.3042

มลูคา่หนว่ยลงทนุ (ตอ่หนว่ย) 10.3124 10.3124 10.3123

วนัท่ี 4 กองทุนรวม หน่วยลงทุนชนิด
เพื่อการออม

วนัท่ี 4 จ่ายเงินคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุหนว่ยลงทนุชนิดเพื่อการออม 500 หนว่ย + สว่นเพ่ิมของมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิ 3,000 บาท


