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Benchmark…สอบผานหรือสอบตก (2) 

ทาวความจากครั้งที่แลวนิดนึงนะคะ เราคยุกันไปวา benchmark คือเกณฑมาตรฐานที่
นํามาใชเพื่อการเปรียบเทียบผลตอบแทนจากการลงทุนวาการลงทุนในทางเลือกที่เลือกไปนั้นให
ผลตอบแทนดหีรือไมดีอยางไร และในกรณีของการลงทุนในสินทรัพยประเภทเดียว การหา 
benchmark เพือ่ใชในการวัดผลก็ไมยากอะไรคะ เชน หากลงทุนเฉพาะในหุน ก็ใช SET Index เปน 
benchmark ลงทุนเฉพาะในตราสารหนี้ ก็ใชดัชนีตราสารหนี้พันธบัตรรัฐบาล (TBMA Government 
Bond Index) เปน benchmark เปนตน 

แตสําหรับการลงทุนในกองทุนรวมสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC) กําหนดใหใช 
benchmark ท่ีแตกตางกันออกไป โดยขึน้อยูกับนโยบายการลงทุนของแตละกองทนุดังนี ้

ประเภทกองทุนรวม Benchmark 
กองทุนรวมหุน/หุน SET 50 SET Index / SET 50 Index 
กองทุนรวมหุนเฉพาะกลุมธุรกิจใดธุรกิจหนึ่ง Sector Index 
กองทุนรวมตลาดเงิน อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 
กองทุนรวมตราสารหนี้ทั่วไป 
(ที่ไมไดระบุวาจะลงทุนในตราสารหนี้ประเภทใด
ประเภทหนึ่งโดยเฉพาะ) 

TBMA Government Bond Index + 
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 

เร่ืองการใช benchmark เปนเรื่องที่ผูลงทุนกังขากันพอสมควรคะ และแวะเวยีนมาสอบถาม
กับ ก.ล.ต. ชวงที่ไปออกบูธงานมหกรรมการเงิน Money Expo 2008 กันอยางไมขาดสายเลยคะ 
เพราะถาเปนกองทุนรวมที่เนนลงทุนในสินทรัพยอยางใดอยางหนึ่งก็เขาใจไดไมยาก แตที่สงสัยกัน
มากๆ จะเปนการใช benchmark ของกองทุนรวมผสม (คือลงทุนทั้งในหุนและตราสารหนี้)คะ           
ยิ่งตอนไดรับเอกสารที่ บลจ. จัดสงใหเพื่อรายงานผลการดําเนินงานกองทุน หรือไดรับเอกสาร
ประกอบการขายจากตวัแทนขายหนวยลงทนุ ยิ่งงงเขาไปใหญ เพราะอานแลวไมเขาใจ วาทําไม
กองทุนรวมกองเดียวจึงม ีbenchmark มากกวา 1 ตัว บางกองทุนมีถึง 3 ตัว วันนี้จะขอถือโอกาส       
ไขขอของใจใหกับทานผูลงทุนก็แลวกันนะคะ 

กองทุนรวมผสมแบงได 2 แบบคือ แบบที่กําหนดสัดสวนการลงทุนในหุนและตราสารหนี้
อยางชัดเจน และแบบไมกําหนดสัดสวนการลงทุนโดยการลงทุนขึ้นอยูกับการตัดสนิใจของผูจัดการ
กองทุน หากกาํหนดสัดสวนชัดเจนไวในหนังสือช้ีชวน เชน กองทุนรวม A ลงทุนในหุน 30% และ 
ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล 70% และกองทนุรวม B ลงทุนในหุน 40% และ ลงทุนในพันธบัตร



รัฐบาล 60% benchmark ที่จะใชในการเปรยีบเทียบคือคาเฉลี่ยถวงน้ําหนักของ SET Index และ 
(TBMA Government Bond Index)  ตามสัดสวนที่กําหนดไว 

ตัวอยางเชน หากเราจะหาวา benchmark ที่เหมาะสมที่จะนํามาใชในการวัดผลการ
ดําเนินงานของกองทุนรวม A และ กองทุนรวม B คือเทาใด จะสามารถคํานวณไดดงันี้ 

เกณฑมาตรฐาน (Benchmark) % เปลี่ยนแปลง 
ในชวงที่วัดผล* 

สัดสวนการลงทุนของ
กองทุนรวมตามที่กําหนด  

ในหนังสือช้ีชวน 

ผลตอบแทนของ 
benchmark 

SET Index -8% หุน 30% -2.4% 
TBMA Government Bond Index  +3% ตราสารหนี้ 70% 2.1% 

เกณฑมาตรฐานที่ใชในการเปรียบเทียบกองทุนรวม A -0.3% 
SET Index -8% หุน 40% -3.2% 
TBMA Government Bond Index  +3% ตราสารหนี้ 60% 1.8% 

เกณฑมาตรฐานที่ใชในการเปรียบเทียบกองทุนรวม B -1.4% 
*การคํานวณเพื่อเปรียบเทียบตองคํานวณอัตราการเปลี่ยนแปลงของ benchmark และ กองทุนรวม ภายใตระยะเวลาเดียวกัน 

เชน 3 เดือน 6 เดอืน หรือ 1 ป ยอนหลัง เปนตน 

จากนั้น คํานวณผลตอบแทนของกองทุนรวมภายใตชวงเวลาวัดผลเดยีวกัน เพื่อนํามา
เปรียบเทียบอกีครั้ง เชน ถากองทุนรวม A ไดผลตอบแทน 1.2% ก็หมายความวา กองทุนรวม A       
มีผลการดําเนนิงานดีกวา benchmark ถึง 1.5% (คํานวณจาก 1.2% - (-0.3%)) เปนตน 

สําหรับกองทุนรวมผสมประเภทที่ไมกําหนดสัดสวนการลงทุนในหุนและตราสารหนี้ ทาง
สมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC) กําหนดใหตองเปรียบเทียบผลการดําเนินงานกับคาเฉลี่ยของ
เกณฑมาตรฐานที่นํามาใชในสัดสวนที่เทากัน (ก็คือ benchmark ของหุน 50% - และ benchmark 
ของ ตราสารหนี้ 50% นะคะ) ซ่ึง 50% ในสวนของตราสารหนี้ก็ประกอบดวย benchmark 2 ตัวคือ 
TBMA Government Bond Index และ อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 

นั่นจึงเปนคําตอบวา ทําไมในเอกสารสรุปผลการดําเนินงานของกองทนุรวมที่ บลจ. สงมา
ใหทานผูลงทนุจึงระบวุากองทุนรวมบางกองทุน  
มี benchmark มากถึง 3 ตัว นะคะ 

ทั้งนี้ ในการนาํเสนอผลการดําเนินงานของ 
กองทุนรวม บลจ. จะคํานวณและแสดงผลตอบแทน 
กองทุนรวม และ benchmark (ตามมาตรฐาน AIMC) 
ไวคูกนัเสมอคะ ทานเพยีงแตเปรียบเทียบดวูากองทุนรวม  
ทําไดดีกวา benchmark หรือไมเทานั้น แตดิฉันวาในฐานะ 
ผูลงทุนเราคงจําเปนตองรูวธีิการคิดคํานวณเพื่อเปรยีบเทียบ 
ไวนะคะ เผ่ือวาอยากจะคํานวณในชวงเวลาที่แตกตางจากที่ บลจ. คํานวณไวจะไดทําเองไดนะคะ 
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 ดิฉันขอแถมทายอีกสักนดิคะวา benchmark นํามา ใชประโยชนในเชิงเปรียบเทียบเพือ่ใหรู
วาทางเลือกทีท่านลงทุนอยูนั้น เทียบเทามาตรฐานหรือไม แตไมมีบทลงโทษทางกฎหมายสําหรับ
การลงทุนที่สรางผลตอบแทนไดต่ํากวา benchmark นะคะ คงจะมีมาตรฐานสังคมเทานั้นที่จะตัดสิน 
เพราะถากองทุนรวมกองใด under-perform หรือสอบตก เพราะสรางผลตอบแทนไมเปนที่พอใจ
ของผูลงทุน ผูลงทุนก็จะถอยหนี และกองทุนรวมนั้นก็จะหมดความนยิมไปในที่สุด 
 สําหรับทานที่ลงทุนในตางประเทศ หรือ กองทุนรวมที่ลงทุนในตางประเทศ ครั้งหนามาติดตามกันคะ 
วาในกรณีที่โกอินเตอรไปลงทุนตางประเทศจะตองใช benchmark ใดในการเปรียบเทียบจึงจะเหมาะสม 
สําหรับครั้งนี้ สวัสดีคะ  


