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บทคดัย่อ 

 
ในการศึกษาคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ถึงอัตราผลตอบแทนท่ีได้รับของแต่ละ

กองทุนรวมตราสารแห่งทุน ท่ีบริหารจดัการโดยบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ยโูอบี (ประเทศไทย) 
จ ากดั จ  านวน 11 กองทุนรวมประกอบไปดว้ย กองทุนเปิด ก าไรเพิ่มพูน (KPLUS, กองทุนเปิด ก าไร
เพิ่มพูน2 (KPLUS2), กองทุนเปิด ไทยดรากอน (TDF), กองทุนเปิด เกียรตินาคิน (KKF), กองทุนเปิด 
ไทยอิควิต้ีฟันด์ (TEF), กองทุนเปิด ไทยอิควิต้ีฟันด์–ปันผล (TEF-DIV), กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท
แอคทีฟเซต100 (UOBSAS100), กองทุนเปิด ยโูอบี สมาร์ทแอคทีฟเซต100 ดิวเิดนท ์(UOBSAS100D), 
กองทุนเปิด ยโูอบี สมาร์ทดิวิเดนด์-โฟกสั อิควิต้ีฟันด์ (UOBSDF), กองทุนเปิด ยโูอบี สมาร์ทเซ็ท50 
(UOBSET50)และกองทุนเปิด ไทยแวลูโฟกสั อิควิต้ี–ปันผล (VFOCUS-D) เปรียบเทียบกบักองทุน
รวมตราสารแห่งทุนท่ีบริหารจดัการโดยบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการ ยูโอบี (สิงคโปร์) จ  ากดั จ  านวน 1 
กองทุน คือ กองทุนเปิด United Singapore Growth Fund (UOBUGFI) ด้วยวิธีการวิเคราะห์จาก
แบบจ าลองสโทคาสติก ดอมิแนนซ์ (Stochastic Dominance Model) เพื่อเป็นแนวทางในการตดัสินใจ
เลือกลงทุนของนกัลงทุน โดยใชข้อ้มูลอตัราผลตอบแทนของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ (NAV) ท่ีเป็นขอ้มูล
อนุกรมเวลาแบบทุติยภูมิ รายวนั นบัตั้งแต่วนัท่ี 7 กนัยายน 2555 จนถึง 31 มีนาคม 2558 จ านวน 628 
ค่าสังเกต 



 

จ 

 

ผลการศึกษาพบว่า จากการทดสอบยูนิทรูท (Unit root test) ด้วยวิธี Augmented Dickey-
Fuller Test (ADF-test) ของค่าสังเกตของขอ้มูลกองทุนรวมจ านวน 12 กองทุนรวม พบว่าค่าสังเกต
ของขอ้มูลทุกตวัมีลกัษณะของขอ้มูลน่ิง (stationary) ท่ีระดบันัยส าคญัทางสถิติ 0.01 (ความเช่ือมัน่ 
99%) ของการทดสอบแบบไม่มีทั้งค่าคงท่ีและมีแนวโน้มเวลา (none), แบบมีค่าคงท่ี (intercept) และ
แบบมีค่าคงท่ีและมีแนวโน้มเวลา (intercept and trend) ซ่ึงสามารถน าไปหาอตัราผลตอบแทนของ 
NAV ตามแบบจ าลองต่อไปได ้

 ส่วนผลการศึกษาจากแบบจ าลองแบบจ าลองสโทคาสติก ดอมิแนนซ์ (Stochastic Dominance 
Model) พบวา่ กองทุนเปิด ไทยดรากอน (TDF) เป็นกองทุนท่ีให้อตัราผลตอบแทนจากแบบจ าลองพึง
พอใจมากท่ีสุด เน่ืองจากมีลกัษณะเด่น (dominate) ดว้ยจ านวนคร้ังมากท่ีสุดรวม 13 คร้ัง รองลงมาคือ 
กองทุน UOBUGFI ดว้ยจ านวนรวม 11 คร้ัง ส่วนกองทุนท่ีนกัลงทุนมีความพอใจในอตัราผลตอบแทน
ท่ีนอ้ยท่ีสุดคือ กองทุน UOBSDF โดยมีลกัษณะดอ้ย (dominated by) จ านวนรวม 13 คร้ัง รองลงมาคือ 
กองทุน TEF และกองทุน UOBSET50 จ านวนรวม 12 คร้ัง ส่วนกองทุนท่ีไม่มีลกัษณะดอ้ย (dominate 
by) จากการจากการวิเคราะห์โดยวธีิสโทคาสติก ดอมิแนนซ์ (Stochastic Dominance: SD) คือ กองทุน 
UOBUGFI และกองทุนท่ีไม่มีลักษณะเด่น (dominate) ปรากฏให้เห็นเลย คือ กองทุน TEF และ
กองทุน UOBSET50 
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ABSTRACT 

 
This study aims to analyze the yield of 11 equity funds managed by UOB Asset Management 

(Thailand) Public Company Limited by comparing with United Singapore Growth Fund (UOBUGFI) 
managed by UOB Asset Management (Singapore). Eleven equity funds of UOBAM (Thai) include 
Kamrai Permpoon Open-ended Fund (KPLUS), Kamrai Permpoon Open-ended Fund 2 (KPLUS2), 
Thai Dragon Fund (TDF), Kiatnakin Fund (KKF), Thai Equity Fund (TEF), Thai Equity – Dividend 
Fund (TEF-DIV), UOB Smart Active SET 100 Fund (UOBSAS100), UOB Smart Active SET 100 
Dividend Fund (UOBSAS100D), UOB Smart Dividend-Focused Equity Fund (UOBSDF), UOB 
Smart SET50 Fund (UOBSET50), and Thai Value Focus Equity-Dividend Fund (VFOCUS-D). The 
analysis applies Stochastic Dominance Model to be the guideline for investors’ decision in the 
investment by using daily time-series data about the yield of Net Asset Value (NAV) on September 
7, 2012 – March 31, 2015 (628 observations ). 

The test  applying Augmented Dickey-Fuller Test (ADF-test) of Unit root test to analyze 12 
equity funds reveals that the observation of all data are stationary with the level of statistical 
significance of 0.01% . There are several kinds of results from the test, including non- intercept and 
trend test, intercept test, and intercept and trend test. These results can later be used to find the yield 
of Net Asset Value (NAV) based on Stochastic Dominance Model.  



 

ช 

 

Results from Stochastic Dominance Model show that Thai Dragon Fund (TDF) provides the 
most satisfying yield due to its dominate quality with providing the yield for 13 times, followed by 
United Singapore Growth Fund (UOBUGFI) with providing the yield for 11 times. The equity fund 
that the investors are satisfied with its yield the least is UOB Smart Dividend-Focused Equity Fund 
(UOBSDF) with its recessive qualities for 13 times, followed by Thai Equity Fund (TEF) and UOB 
Smart SET50 Fund (UOBSET50) with the recessive qualities for 12 times. To sum up, the best equity 
fund that has no recessive quality is United Singapore Growth Fund (UOBUGFI). In addition, the 
equity funds that have no dominated quality are Thai Equity Fund (TEF) and UOB Smart SET50 
Fund (UOBSET50).    
 


