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บทคัดยอ 

 

 การศึกษาครั้งนี้มุงท่ีจะวิเคราะหทางเลือกของการลงทุนท่ีนักลงทุนมีเปาหมายท่ีจะไดรับ

ความพอใจท่ีสูงสุด จากการลงทุนในกองทุนหุนระยะยาวท่ีบริหารจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย

จัดการกองทุน เพื่อเปนแนวทางใหนักลงทุนและประชาชนโดยท่ัวไป ซ่ึงกองทุนท่ีใชศึกษาในคร้ัง

นี้ คือ กองทุนเปดไทยพาณิชย หุนระยะยาว (LTF) มีท่ีท้ังหมด 6 รูปแบบการลงทุนไดแก กองทุน

เปดไทยพาณิชยหุนระยะยาวปนผล 70/30 (SCBLT1), กองทุนเปดไทยพาณิชยหุนระยะยาว พลัส 

(SCBLT2), กองทุนเปดไทยพาณิชยหุนระยะยาว เอ็มเอไอ (SCBLT3), กองทุนเปดไทยพาณิชยหุน

ระยะยาวอินเตอร (SCBLT4), กองทุนเปดไทยพาณิชยหุนระยะยาวสมารท (SCBLTS) และกองทุน

เปดไทยพาณิชยหุนระยะยาวทารเก็ต (SCBLTT) โดยใชมูลคาทรัพยสินสุทธิ (NAV) ท่ีเปนขอมูล

รายเดือนตั้งแต วันท่ีจดทะเบียนกองทุนของแตละกองทุน ถึง วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 ซ่ึงแบง

การศึกษาออกเปน 3 สวน คือ ศึกษาอัตราผลตอบแทน ความเส่ียง และผลการดําเนินงานของ

กองทุนหุนระยะยาวดวยวิธีตัวช้ีวัด (Sharpe Index) และ การวิเคราะหแบบสโทแคสติก ดอมิแนนซ  

จากการศึกษาใน 2 สวนแรกพบวา กองทุนเปดไทยพาณิชยหุนระยะยาว เอ็มเอไอ 

(SCBLT3) มีอัตราผลตอบแทนเฉล่ียมากท่ีสุดเทากับ 29.15% และมีคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานสูง



จ 

 

ท่ีสุดเชนกัน คือ 23.11% สวนกองทุนเปดไทยพาณิชยหุนระยะยาวสมารท (SCBLTS) มีอัตรา

ผลตอบแทนเฉล่ียนอยท่ีสุดเทากับ 16.07% จึงมีคาเบ่ียงเบนมาตรฐานต่ําท่ีสุดเชนกัน คือ 1.40% 

สวนการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนหุนระยะยาว ตามมาตรวัดของ Sharpe พบวาตอ 1 

หนวยของความเส่ียงของกองทุนเปดไทยพาณิชยหุนระยะยาว เอ็มเอไอ (SCBLT3) ใหผลตอบแทน

สูงท่ีสุด เทากับ 0.80 เทา และตอ 1 หนวยของความเส่ียงของกองทุนเปดไทยพาณิชยหุนระยะยาว

อินเตอร (SCBLT4) ใหผลตอบแทนนอยท่ีสุด โดยมีคาตามมาตรวัด Sharpe เทากับ 0.25 เทา 

และการศึกษาวิธีการวิเคราะหประสิทธิภาพความเส่ียงและประสิทธิภาพในการบริหารของ

กองทุนโดยใชกฏของสโทแคสติก ดอมิแนนซ จะสามารถตัดสินใจเลือกลงทุนในกองทุนเปดไทย

พาณิชยหุนระยะยาว เอ็มเอไอ (SCBLT3) ซ่ึงมีลักษณะเดนกวาทุกๆกองทุน ดังนั้นความพอใจใน

อัตราผลตอบแทนท่ีคาดหวังของกองทุนเปดไทยพาณิชยหุนระยะยาว เอ็มเอไอ (SCBLT3) จึงมีคา

มากท่ีสุด และกองทุนท่ีมีลักษณะเดนในลําดับท่ี 2 คือ กองทุนเปดไทยพาณิชยหุนระยะยาว พลัส 

(SCBLT2)  
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ABSTRACT 

 

This study aimed to analyze the choice of investment each investors whose goal is to get 

the most satisfaction from investment in long-term equity funds managed by asset management 

companies who guide investors and the general public. The funds used in this were long-term 

equity funds managed by Siam Commercial Bank Asset Management Co., Ltd. The forms of 

investment used were. SCB Dividend Stock 70/30 Long Term Equity Fund (SCBLT1),SCB Stock  

Plus Long Term  Equity Fund (SCBLT2),SCB MAI Stock Long Term Equity Fund (SCBLT3) 

,SCB Inter Long Term Equity Fund (SCBLT4),SCB Smart Long Term Equity Fund (SCBLTS) 

and SCB Target Long Term Equity Fund (SCBLTT). The study used the net asset value (NAV) 

of the monthly data since inception date of each fund as of 31 December 2010. The risk,return 

and performance of equity funds were analyzed by means of long-term indicators Sharpe Index 

and analysis on a Stochastic Dominance. 

The SCB MAI Stock Long Term Equity Fund (SCBLT3) rate of return’s average 

maximum was 29.15% per year and the standard deviation was the highest 23.11%. SCB Smart 
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Long Term Equity Fund (SCBLTS) had the lowest average yield, 16.07% per year, and had the 

lowest standard deviation, 1.40%. 

  Performance of long-term equity funds was measure. The measure using Sharpe, the first 

unit of the risk of SCB MAI Stock Long Term Equity Fund (SCBLT3), yielded the highest at 

0.80 times against a unit of the risk of the SCB Inter Long Term Equity Fund (SCBLT4), which 

returned the least. The Sharpe measure values equaled 0.25 times.  

Learning to analyze the effectiveness of risk and efficiency in the management of the 

Fund by the rules of a Stochastic Dominance will help investors decide on investments in the 

SCB MAI Stock Long Term Equity Fund (SCBLT3), which features all funds. Therefore, 

satisfaction of the expected rate of return of SCB MAI Stock Long Term Equity Fund (SCBLT3) 

is most valuable. [And funds have two characteristics in order to SCB Stock  Plus Long Term  

Equity Fund (SCBLT2).] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


