
 
บทท่ี 5 

บทสรุปและขอเสนอแนะ 

 การศึกษาคนควาอิสระครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนและความ

เส่ียงการลงทุนในกองทุนรวมหุนระยะยาว ท่ีบริหารจัดการโดยบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนไทย

พาณิชยจํากัด ท้ังนี้เพ่ือศึกษาภาพรวมเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการดําเนินงานของกองทุนรวมหุน

ระยะยาวท่ีบริหารจัดการโดยบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนไทยพาณิชยจํากัด โดยขอมูลท่ีใชใน

การวิเคราะหไดแก มูลคาทรัพยสินสุทธิ (NAV) ใชขอมูลเปนรายเดือน โดยทําการศึกษาตั้งแต วันท่ี

จดทะเบียนกองทุนของแตละกอง ถึง ป 2553 เปนตัวแทนในการศึกษา ในการศึกษาใชขอมูลมูลคา

ทรัพยสินสุทธิรายเดือนในการหาอัตราผลตอบแทนของการลงทุนเปนตัวแทนในการศึกษา และวัด

ประสิทธิภาพของผลตอบแทนจากการลงทุนของกองทุน ฯ โดยใชตัวแปร Sharpe Index และ การ

วิเคราะหแบบสโทแคสติก ดอมิแนนซ (Stochastic Dominance) ในการศึกษา เพ่ือท่ีจะเปนขอมูลให

ทราบถึงแนวทางการลงทุนของกองทุนหุนระยะยาวดังกลาว  ท้ังนี้ยังสามารถนําผลการศึกษาไป

ประกอบการพิจารณาการสงเสริมการลงทุนของกองทุนฯ และยังเปนประโยชนเพ่ือสรางความ

เขาใจแกผูสนใจในการวิเคราะหการลงทุนในรูปแบบอ่ืนๆ ตอไป  

5.1 สรุปผลการศึกษา 

 1. อัตราผลตอบแทนเฉล่ียของกองทุนรวมหุนระยะยาวท่ีบริหารจัดการโดยบริษัท

หลักทรัพยจัดการกองทุนไทยพาณิชยจํากัด พบวาอัตราผลตอบแทนเฉล่ียของกองทุนดังกลาวมีคา

ระหวาง 16.07% – 29.15% ซ่ึงกองทุนรวมหุนระยะยาวท่ีอัตราผลตอบแทนเฉล่ียสูงสุด 3 อันดับ

แรก คือกองทุนเปดไทยพาณิชยหุนระยะยาว เอ็มเอไอ (SCBLT3) มีอัตราผลตอบแทนเฉล่ียมาก

ท่ีสุดเทากับ 29.15% อันดับท่ี 2 คือ กองทุนเปดไทยพาณิชยหุนระยะยาว พลัส (SCBLT2) มีอัตรา

ผลตอบแทนเฉล่ียเทากับ 20.80% และอันดับท่ี 3 คือ กองทุนเปดไทยพาณิชยหุนระยะยาวอินเตอร 

(SCBLTT) มีอัตราผลตอบแทนเฉล่ียเทากับ 20.52% แสดงดังรูปท่ี 5.1 
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รูปที่ 5.1 อัตราผลตอบแทนเฉล่ียของกองทุนรวมหุนระยะยาวท่ีบริหารจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย

จัดการกองทุนไทยพาณิชยจํากัด 

ท่ีมา: จากการคํานวณ 

 2. ความเส่ียงของอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมหุนระยะยาวท่ีบริหารจัดการโดยบริษัท

หลักทรัพยจัดการกองทุนไทยพาณิชยจํากัด พบวากองทุนหุนระยะยาวมีสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานใน

การลงทุนระหวาง 10.40% – 23.11% ซ่ึงกองทุนรวมหุนระยะยาวท่ีมีสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานต่ํา

ท่ีสุด 3 อันดับแรก ไดแก กองทุนเปดไทยพาณิชยหุนระยะยาวสมารท (SCBLTS) โดยมีคาเบ่ียงเบน

มาตรฐานต่ําท่ีสุด คือ 10.40% แสดงใหเห็นวากองทุนหุนระยะยาวดังกลาวมีอัตราผลตอบแทนของ

กองทุนผิดไปจากอัตราผลตอบแทนท่ีควรจะไดรับนอยท่ีสุดเชนกัน อันดับท่ี 2 คือ กองทุนเปดไทย

พาณิชยหุนระยะยาวปนผล 70/30 (SCBLT1) มีคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน คือ 15.90% และอันดับท่ี 3 คือ 

กองทุนเปดไทยพาณิชยหุนระยะยาว พลัส (SCBLT2) มีคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน คือ 21.21% 

จากผลการศึกษาใน 2 สวน คืออัตราผลตอบแทนเฉล่ียและความเส่ียงของอัตรา

ผลตอบแทนมีความสอดคลองกันดังนี้ เม่ืออัตราผลตอบแทนเฉล่ียของกองทุนใดๆ มีคามากจะ

สงผลโดยตรงตอความเส่ียงซ่ึงจะแสดงใหเห็นวากองทุนหุนระยะยาวดังกลาวนั้นมีอัตรา

ผลตอบแทนของกองทุนผิดไปจากอัตราผลตอบแทนท่ีควรจะไดรับมากท่ีสุดเชนกัน เปนไปตาม

ทฤษฎีท่ีกลาวไววา “HIGH-RISK , HIGH-RETURN”  
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จากผลการศึกษากองทุนเปดไทยพาณิชยหุนระยะยาว เอ็มเอไอ (SCBLT3) มีอัตรา

ผลตอบแทนเฉล่ียมากท่ีสุดเทากับ 29.15% และมีคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานสูงท่ีสุดเชนกัน คือ 

23.11% สวนกองทุนเปดไทยพาณิชยหุนระยะยาวสมารท (SCBLTS) มีอัตราผลตอบแทนเฉล่ียนอย

ท่ีสุดเทากับ 16.07% จึงมีคาเบ่ียงเบนมาตรฐานต่ําท่ีสุดเชนกัน คือ 10.40% 

3. การวัดประสิทธิภาพในการบริหารของกองทุนรวมหุนระยะยาวท่ีบริหารจัดการโดย

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนไทยพาณิชยจํากัด โดยใชมาตรวัดท่ีเปนท่ีนิยม คือ มาตรวัดตาม

แบบของ Sharpe และยังตองคํานึงถึงหลักการอรรถประโยชนสูงสุดของผูลงทุน วิเคราะหโดยใช

วิธีสโทแคสติก ดอมิแนนซ 

จากการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนหุนระยะยาว ตามมาตรวัดของ Sharpe พบวามีคา 

Sharpe ระหวาง 0.25 – 0.80 เทา ซ่ึงกองทุนรวมหุนระยะยาวท่ีคา Sharpe มากท่ีสุด 3 อันดับแรก คือ 

กองทุนเปดไทยพาณิชยหุนระยะยาว เอ็มเอไอ (SCBLT3) มีคาตามมาตรวัด Sharpe เทากับ 0.80 เทา 

อันดับท่ี 2 คือ กองทุนเปดไทยพาณิชยหุนระยะยาว พลัส (SCBLT2) มีคาตามมาตรวัด Sharpe 

เทากับ 0.48 เทา และอันดับท่ี 3 คือ กองทุนเปดไทยพาณิชยหุนระยะยาวปนผล 70/30 (SCBLT1) มี

คาตามมาตรวัด Sharpe เทากับ 0.38 เทา 

และจากการศึกษาวิธีการวเิคราะหประสิทธิภาพความเส่ียงและประสิทธิภาพในการบริหาร

ของกองทุนโดยใชกฎของสโทแคสติก ดอมิแนนซ จะสามารถตัดสินใจเลือกลงทุนในกองทุนเปด

ไทยพาณิชยหุนระยะยาวซ่ึงมีลักษณะเดน หรือแสดงถึงความพอใจในอัตราผลตอบแทนท่ีคาดหวัง

ท่ีมีคามาก 3 อันดับ ไดแก อันดับท่ี 1 คือกองทุนเปดไทยพาณิชยหุนระยะยาว เอ็มเอไอ (SCBLT3) 

อันดับท่ี 2 คือกองทุนเปดไทยพาณิชยหุนระยะยาว พลัส (SCBLT2) และอันดับท่ี 3 คือกองทุนเปด

ไทยพาณิชยหุนระยะยาวอินเตอร (SCBLTT) 

5.2 ขอเสนอแนะ 

 ขอเสนอแนะจากการศึกษาในครั้งนี้ สําหรับผูลงทุนในกองทุนรวมหุนระยะยาวหรือผูท่ีมี

รายไดจนถึงเกณฑท่ีจะตองเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ควรพิจารณาการลงทุนในกองทุนรวมหุน

ระยะยาวไวเปนทางเลือกหนึ่ง เพราะเปนการลงทุนท่ีสามารถนําไปลดหยอนภาษี พรอมๆกับ

โอกาสในการทํากําไร โดยเฉพาะสําหรับผูลงทุนท่ีมีฐานภาษีสูงจะยิ่งชวยทําใหไดรับผลตอบแทน

ในรูปของการประหยัดภาษีไดมากขึ้น 

ขอเสนอแนะสําหรับการศึกษาในครัง้ตอไป 

1. เนื่องจากกองทุนรวมประเภทตราสารทุนท่ีบริหารจัดการโดยบริษัทหลักทรัพยจัดการ

กองทุนรวมมีหลายประเภท นักวิจัยสามารถศึกษาโดยเปรียบเทียบผลการดําเนินงานระหวาง
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กองทุนรวมหุนระยะยาวกับกองทุนรวมอ่ืนท่ีมีนโยบายการจัดสรรสัดสวนการลงทุนท่ีคลายคลึงกัน 

เชน กองทุนรวมตราสารทุนเพ่ือการเล้ียงชีพ (Retirement Mutual Fund: RMF) เพ่ือประโยชนใน

การตัดสินใจของผูลงทุน 

2. ผูบริหารกองทุนตลอดจนถึงนักวิจัยสามารถใชวิธีการวิเคราะหความถดถอยเชิงเสน 

(Multiple Regression Analysis) เพ่ือทดสอบหาปจจัยทางเศรษฐกิจท่ีสงผลตออัตราผลตอบแทน

ของกองทุน ในการบริหารจัดการเพ่ือลดความเส่ียงจากอัตราผลตอบแทนได 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


