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บทที่ 1  

บทน ำ 

1.1  ที่มำและควำมส ำคญั  

กองทุนรวมเป็นกองทุนที่ระดมเงินทุนจากผูล้งทุนหลายๆราย โดยบริษทัจดัการลงทุนจะเป็นผูอ้อก
หน่วยลงทุนเพื่อจ  าหน่ายแก่ผูท้ี่ตอ้งการลงทุน จากนั้นก็จะน าเงินที่ไดไ้ปลงทุนในหลกัทรัพยต่์างๆ 
ตามที่ก  าหนด โดยผูล้งทุนจะได้รับผลตอบแทนกลับคืนมาในรูปของเงินปันผลและก าไร (หรือ
ขาดทุน) จากการขายหน่วยลงทุนในส่วนของบริษัทจัดการลงทุนจะได้รับผลตอบแทนในรูป
ค่าธรรมเนียมจากการจดัการ เน่ืองจากกองทุนรวมจะบริหารโดยผูบ้ริหารการลงทุนที่เป็นมืออาชีพ จึง
เหมาะสมส าหรับผูท้ี่ตอ้งการลงทุนแต่ไม่ทราบว่าจะน าเงินดังกล่าวไปลงทุนในกองทุนรวมที่มี
ลกัษณะตามตอ้งการไดอ้ยา่งไร ดังนั้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยจึงผลกัดนัให้บริษทัจดัการ
ลงทุนตอ้งมีการปรับตวัเพื่อสร้างเสริมความแข็งแกร่งของตน เพื่อรองรับการเปิดเสรีที่จะเกิดขึ้ น 
บริษทัที่มีประสิทธิภาพในการด าเนินงานต ่าจะเสียเปรียบในการแข่งขนัเพือ่ให้บริษทัสามารถอยูร่อด
ได้ บริษทัจดัการลงทุนควรปรับปรุงประสิทธิภาพการท างานตลอดจนการปรับโครงสร้างภายใน
องคก์ร แต่เน่ืองจากในการลงทุนยอ่มจะมีความเส่ียง ดงันั้นเจา้ของเงินทุนจึงควรมีการประเมินการ
ด าเนินงานของกองทุนรวม ทั้งน้ี เพื่อให้การตดัสินใจเลือกซ้ือหน่วยลงทุนมีความคุม้ค่ามากที่สุด 
(สมาคมบริษทัจดัการลงทุน, 2551) 
 

กองทุนรวมเป็นอีกแหล่งเคร่ืองมือในการลงทุนที่มีความหลากหลาย จึงจ าเป็นอยา่งยิง่ที่นักลงทุนตอ้ง
ท าความเขา้ใจเก่ียวกบัประเภทของกองทุนรวมให้ดีเสียก่อน วา่เหมาะสมและสอดคลอ้งกบัลกัษณะ
การลงทุนของตนเองเพียงใด กองทุนรวมสามารถแบ่งตามลกัษณะในการจดัจ าหน่ายและการไถ่ถอน
คืนหน่วยลงทุนไดเ้ป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ 
กองทุนเปิดเป็นกองทุนที่ผุล้งทุนสามารถเพิ่มหรือลดจ านวนหน่วยลงทุนได ้อาจมีหรือไม่มีก าหนด
อายโุครงการ กองทุนเปิดสามารถซ้ือหน่วยลงทุนเพิ่มเติมหรือขายคืนให้กบับริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการ
กองทุนรวม (บลจ.) โดยตรงหรือ อาจจะติดต่อผา่นตวัแทนสนบัสนุนการขายตามก าหนวดเวลาที่ระบุ
ไวใ้นหนงัสือช้ีชวน กองทุนเปิดไม่นิยมซ้ือขายในตลาดรองเพราะมีสภาพคล่องอยูแ่ลว้ มีมูลค่าการซ้ือ
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ขายเท่ากับมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ (Net Asset Value: NAV) ต่อหน่วยบวกหรือลบค่าธรรมเนียม (ถา้มี) 
และจะประกาศมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิให้ทุกวนัท าการที่มีการซ้ือขายหน่วยลงทุน และอีกกองทุนหน่ึง 
กองทุนปิดเป็นกองทุนที่มีก  าหนดอายโุครงการที่แน่นอน เปิดใหจ้องคร้ังเดียวเม่ือเร่ิมตน้โครงการโดย
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนรวม (บลจ.) จะไม่รับซ้ือคืนหน่วยลงทุนจนกว่าจะครบอายโุครงการ
แต่สามารถเพิม่เติม หรือขายคืนไดเ้ฉพาะกรณีที่บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนรวม (บลจ.) น าหน่วย
ลงทุนเขา้จดทะเบียนในตลาดรอง หรือมีการแต่งตั้งตวัแทนจดัการซ้ือขายขึ้น นิยมจดทะเบียนซ้ือขาย
หน่วยลงทุนในตลาดรอง เช่นตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเพื่อเพิ่มสภาพคล่อง ราคาซ้ือขาย
เป็นไปตามกลไกของตลาดในกรณีที่มีการจดทะเบียนซ้ือขายในตลาดรอง และประกาศมูลค่า
ทรัพยสิ์นสุทธิใหท้ราบทุกวนัท าการสุดทา้ยของสปัดาห์ 

 

นอกจากแบ่งประเภทตามลกัษณะในการจดัจ าหน่ายและการไถ่ถอนคืนหน่วยลงทุนแลว้ กองทุนยงั
แบ่งตามนโยบายการลงทุนแบบมาตรฐานของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) ซ่ึงสามารถแบ่งออกเป็น 10 ประเภท ไดแ้ก่ กองทุนรวมตลาดเงิน(Money Market 
Fund) กองทุนรวมตราสารหน้ี (General Fixed Income Fund) กองทุนรวมตราสารหน้ีระยะยาว 
(Long-Term Fixed-Income Fund) กองทุนรวมตราสารหน้ีระยะสั้น (Short-Term Fixed-Income Fund) 
กองทุนรวมผสม (Balanced Fund) กองทุนรวมผสมยืดหยุ่น (Flexible Portfolio Fund) กองทุนรวม
หน่วยลงทุน (Fund of Funds) กองทุนรวมตราสารทุน (Equity Fund) กองทุนรวมใบส าคญัแสดงสิทธิ 
(Warrant Fund) กองทุนรวมกลุ่มธุรกิจ (Sector Fund) 
 

 นอกจากกองทุนรวมประเภทต่างๆแลว้ ยงัมีกองทุนรวมประเภทพเิศษอ่ืนๆ อีก ไดแ้ก่ 
1) กองทุนรวมคุม้ครองเงินตน้ (Principle or Capital Protection Fund) 
2) กองทุนรวมแบบมีประกนั (Guarantee Fund) 
3) กองทุนรวมหุน้ระยะยาว (Long Term Equity Term: LTF) 
4) กองทุนรวมเพือ่การเล้ียงชีพ (Retirement Mutual Fund: RMF) 
5) กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (Foreign Investment Fund: FIF) 
6) กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย ์(Property Fund) 

ประเทศไทยเป็นเพียงแค่ประเทศหน่ึงในหลายประเทศที่มีอยูบ่นโลก หลักทรัพยท์ี่เสนอขายกนัอยู่
ภายในประเทศแมจ้ะมีให้เลือกลงทุนจ านวนหน่ึง แต่ก็มีความหลากหลายไม่มากนัก ถา้ลองมองดูที่
ประเทศอ่ืนๆจะเห็นว่าประเทศเหล่านั้นจะมี วตักรรมทางการเงินหรือหลกัทรัพยป์ระเภทต่างๆ ที่มี
ความน่าสนใจลงทุนมาก ดงันั้น นอกเหนือจากการเพิ่มโอกาสในการรับผลตอบแทนจากการลงทุน
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แลว้ ยงัเป็นการกระจายความเส่ียงอีกด้วย ดงันั้นในการวิจยัคร้ังน้ีจึงน าเร่ืองกองทุนรวมที่ลงทุนใน
ต่างประเทศมาท าการศึกษา (ที่มา: www.one-asset.com) 

 

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (Foreign Investment Fund) ไดเ้กิดขึ้นคร้ังแรกเม่ือปี 2545 โดยมี
วตัถุประสงค์ในการจัดตั้ งเพื่อสนับสนุนและเพิ่มโอกาสให้ผู ้ลงทุนไทยสามารถไปลงทุนหา
ผลตอบแทนยงัต่างประเทศไดโ้ดยผา่นกองทุนรวม เร่ิมแรกที่มีการจดัตั้งนั้น กองทุนรวม FIF มีทั้งส้ิน
เพียง 5 กองทุนจากบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน (บลจ.) 5 แห่ง แต่เม่ือมาดูตวัเลข ณ ส้ินปี 2550 
พบว่ามีกองทุนรวม FIF ถึง113 กองทุน จาก 18 บลจ. (ส านกังาน ก.ล.ต.) ตารางที่ 1 แสดงถึงสถิติการ
เจริญเติบโตของธุรกิจการจดัการกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ ปัจจยัหลกัที่น่าจะสนับสนุนให้
กองทุนรวมน้ีมีความน่าสนใจ ไดแ้ก่ การเป็นทางเลือกหน่ึงในการลงทุนนอกเหนือจากการลงทุนใน
ประเทศ และการกระจายความเส่ียงในการลงทุน 

 

ตำรำงที่ 1.1 สถิติการเจริญเติบโตของธุรกิจการจดัการกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ 
รายการ/ปี 2545 2546 2547 2548 2549 2550 
บริษทัจดัการ 5 5 6 13 17 18 
จ านวนกองทุน 5 5 12 25 33 113 
มลูค่าทรัพยสิ์นสุทธิ(พนัลา้น
บาท) 

2.19 3.69 14.19 28.40 28.88 209.27 

ท่ีมา: สมาคมบริษทัจดัการลงทุน (2551) 

ตำรำงที่ 1.2 ส่วนแบ่งการตลาดและมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ 
ประเภทกองทุน จ านวนกองทุน มลูค่าสินทรัพยร์วมสุทธิ 

(ลา้นบาท) 
ส่วนแบ่งตลาด(ร้อย

ละ) 
กองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ (RMF) 75 37,357 2.34 
กองทุนรวมท่ีเป็นกองทุนหุ้น (LTF) 53 47,529 2.98 

กองทุนรวมท่ีลงทุนในต่างประเทศ (FIF) 130 259,526 16.25 
ท่ีมา: สมาคมบริษทัจดัการลงทุน (2551) 

ตางรางที่ 2 สัดส่วนของส่วนแบ่งตลาดและมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ 
พบว่าในปีพ.ศ. 2551 จ  านวนกองทุนเพิ่มเป็น 130 กองทุนมีมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิถึง 259 พนัลา้นบาท 
และมีส่วนแบ่งการตลาดถึง 16.25 แต่พบว่าการที่กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ ยงัคงไม่เป็นที่
นิยมในวงกวา้งในช่วงที่ผา่นมา สืบเน่ืองจากกองทุนดงักล่าวน้ียงัตอ้งเผชิญกบัปัจจยัเส่ียงและขอ้จ ากดั
หลายประการเม่ือเทียบกบักองทุนรวมประเภทอ่ืนๆที่ลงทุนในประเทศ เช่น การลงทุนในต่างประเทศ
ตอ้งค านึงถึงความเส่ียงจากปัจจยัพื้นฐานภายในประเทศนั้นๆ ไม่วา่จะเป็นปัจจยัทางดา้นของเศรษฐกิจ 

http://www.one-asset.com/
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การเมือง สังคม นโยบายการเงิน  กฎหมายและข้อบังคับต่างๆตลอดจนอุตสาหกรรมและ
สภาพแวดล้อมของตลาดเงินตลาดทุนที่มีความแตกต่างกันนอกจากน้ีการลงทุนต่างประเทศตอ้ง
ค านึงถึงความเส่ียงที่เกิดจากความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียน ซ่ึงอาจจะส่งผลใหอ้ตัราผลตอบแทนที่
ได้รับมีความไม่แน่นอน อย่างไรก็ตาม กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศบางกองทุนได้มีการ
ป้องกนัความเส่ียงโดยการท าสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าอตัราแลกเปล่ียน ในขณะที่บางกองทุนเลือกใช้
วธีิการกระจายการลงทุนในหลายสกุลเงินเพื่อลดความเส่ียงแต่ส่วนใหญ่แลว้นักลงทุนยงัมองว่าการ
ลงทุนในต่างประเทศเป็นเร่ืองยากเน่ืองจากลกัษณะของกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ เหมาะกบั
ผู ้ที่ มีความรู้ความเข้าใจในการลงทุนในต่างประเทศในระดับหน่ึง สามารถรับความเส่ียงได้
ค่อนขา้งมากและมีความตอ้งการลงทุนในระยะยาว จึงท าใหก้ลุ่มผูล้งทุนยงัจ  ากดัอยูใ่นบางกลุ่มเพียง
เท่านั้ น การมีสภาพคล่องค่อนข้างน้อยกว่ากองทุนเปิดทั่วไป ถึงแม้ว่ากองทุนรวมที่ลงทุนใน
ต่างประเทศหลายกองทุนจะเป็นกองทุนเปิดส่วนใหญ่แลว้จะไม่สามารถซ้ือหรือขายไดทุ้กวนัท าการ 
ค่าธรรมเนียมของกองทุนซ่ึงส่วนใหญ่จะสูงกวา่กองทุนที่ลงทุนในประเทศและการจดัสรรวงเงินการ
ลงทุนให้กบั บลจ. ในอดีตซ่ึงค่อนขา้งเป็นไปอยา่งจ ากดั อนัเป็นปัจจยัหน่ึงที่ส่งผลให้การจดัสรรเงิน
ลงทุนไม่สามารถลงทุนไดอ้ยา่งเต็มที่จึงท าให้ บลจ. หลายแห่งมีนโยบายการลงทุนในหน่วยลงทุน
หรือลงทุนต่างประเทศเพียงแค่บางส่วน แทนที่จะเลือกลงทุนในหลกัทรัพยต่์างประเทศโดยตรง อีก
ทั้งที่ผา่นมาการจ ากดัวงเงินที่ลงทุนไดย้งัมีผลต่อการขาดความต่อเน่ืองในการวางแผนการออกกองทุน
ในระยะยาว แนวโน้มเศรษฐกิจของหลายประเทศคาดวา่ยงัคงมีการขยายตวัไดอ้ยา่งต่อเน่ือง ส่งผลให้
การกระจายการลงทุนไปในประเทศนั้นๆ น่าจะสามารถใหอ้ตัราผลตอบแทนในระดบัที่น่าพอใจ ทั้ง
ในดา้นอตัราผลตอบแทนจากหลกัทรัพยท์ี่เขา้ไปลงทุนและดา้นก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน (ศูนยว์ิจยั
กสิกรไทย, 2550) 
 

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ คือ กองทุนรวมที่มี จุดมุ่งหมายเพื่อน าเงินที่ระดมไดจ้ากการขาย
หน่วยลงทุนภายในประเทศไทยไปลงทุนในหลักทรัพยต่์างประเทศไม่น้อยกว่า 80 ของมูลค่า
ทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุน และเงินลงทุนส่วนที่เหลือ ผูจ้ดัการกองทุนอาจน าไปลงทุนในสินทรัพยอ่ื์น 
ซ่ึงการจัดตั้ งกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (Foreign Investment Fund: FIF) นั้ น ต้องได้รับ
อนุญาต ทั้งจากส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) และธนาคาร
แห่งประเทศไทย กองทุนรวมที่ลงในทุนในต่างประเทศเป็นช่องทางให้นักลงทุนรายยอ่ยมีโอกาส
ลงทุนในต่างประเทศไดโ้ดยไม่ตอ้งใชเ้งินจ านวนมาก มีมืออาชีพมาช่วยบริหารจดัการลงทุนแทนซ่ึง
ท าใหส้ามารถกระจายการลงทุนไปในสินคา้ทางการเงินที่หลากหลายคลอบคุลมมากกวา่สินคา้ที่เสนอ
ขายอยูใ่นประเทศ และช่วยกระจายความเส่ียงในการลงทุนจากภาวะที่ตลาดการเงินในประเทศมีความ
ผนัผวนสูง จากการลงทุนในสินคา้ที่หลากหลายจึงช่วยบริหารความเส่ียงของพอร์ตการลงทุนไดอ้ยา่ง
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มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและยงัเป็นโอกาสเพิ่มผลตอบแทนให้กองทุนรวมได้มากขึ้นอีกด้วย และมี
ทางเลือกหลากหลายให้กบัผูล้งทุน เน่ืองจากปัจจุบนันโยบายการลงทุนของกองทุนรวมที่ลงทุนใน
ต่างประเทศมีความหลากหลายมาก บางกองทุนเน้นลงทุนเฉพาะบางภูมิภาคของโลกโดยเน้นกลุ่ม
ตลาดเกิดใหม่ที่มีแนวโนม้อตัราการเติบโตสูง (emerging market)  

ตำรำงที่ 1.3  มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิกองทุนรวม FIF และสดัส่วนต่อกองทุนรวมทั้งหมด ปี พ.ศ. 2545 – 
 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2556 

พ.ศ. 
กองทุนรวม FIF (ลา้นบาท) สัดส่วนของกองทุนรวม FIF () 

2545 1,685.54 0.39 
2546 3,723.39 0.52 
2547 12,754.61 1.87 
2548 26,854.90 2.79 
2549 28,935.60 2.37 
2550 233,443.28 14.49 
2551 295,555.49 19.36 
2552 543,242.66 29.43 
2553 429,117.48 21.21 
2554 329,834.81 15.84 
2555 610,529.39 23.35 

ก.พ.2556 571,819.75 20.59 
ท่ีมา:  สมาคมบริษทัจดัการลงทุน-มลูค่าทรัพยท์รัพยสิ์นสุทธิของกองทุนรวมทั้งหมด และกองทุนรวมประเภท

ลกัษณะพิเศษท่ีส าคญั ปี พ.ศ. 2545 – กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2556 
 

ความมีอิสระของกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศคือสามารถโยกยา้ยเงินไปลงทุนในต่างประเทศ
ต่างๆได ้ท าใหก้องทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศไดเ้ปรียบกองทุนรวมทัว่ไปเพราะ สามารถแสวงหา
ผลตอบแทนที่ดีจากการลงทุนในประเทศที่ระบุไวใ้นหนงัสือช้ีชวน เพราะไม่จ ากดัว่าผูจ้ดัการกองทุน
ต้องลงทุน เฉพาะในประเทศไทย จึงสามารถโยกยา้ยเงินลงทุนในประเทศอ่ืนๆที่ เห็นว่าให้
ผลตอบแทนดีกว่า และยงัสามารถเลือกลงทุนในอุตสาหกรรมที่ไม่มีในบ้านเรา ข้อจ ากัดทาง
ภูมิศาสตร์ เศรษฐกิจ และสังคมท าให้แต่ละประเทศมีสภาพเศรษฐกิจไม่เหมือนกัน กองทุนรวมที่
ลงทุนในต่างประเทศยงัมีตราสารให้เลือกลงทุนมากกว่า เช่น กองทุนตราสารหน้ีที่เน้นลงทุนใน
พนัธบตัรรัฐบาล หากเป็นกองทุนรวมในประเทศจะเลือกซ้ือได้เฉพาะพนัธบตัรรัฐบาลไทย ไม่ว่า
ผลตอบแทนจะต ่าแค่ไหนก็ตาม แต่กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศเลือกซ้ือไดม้ากกวา่ เช่น ช่วงที่
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อตัราดอกเบี้ยประเทศแถบยโุรปสูงกว่าและใหผ้ลตอบแทนดีกว่า ผูจ้ดัการลงทุนกองทุนรวมที่ลงทุน
ในต่างประเทศสามารถซ้ือพนัธบตัรของประเทศนั้นแทน 
 

ขอ้มูลจาก Lipper แสดงผลให้เห็นวา่ในปีพ.ศ. 2547 กองทุนรวมทั้งหมดมีผลประกอบการที่ไม่ดี นัก
ลงทุนขาดทุนเฉล่ียประมาณร้อยละ 3 โดยมีกองทุนรวมหุน้ทุนซ่ึงให้ผลตอบแทนเป็นบวกกวา่ร้อยละ 
121 ในปีพ.ศ. 2546 กลบัเกิดการขาดทุนหนักที่สุดในปีพ.ศ. 2547 ประมาณร้อยละ 7.09 ส่วนกองทุน
รวมผสมและกองทุนยืดหยุ่นก็ให้ผลขาดทุนเช่นกันแต่น้อยกว่าที่ร้อยละ 4.01 และร้อยละ 3.42 
ตามล าดบั แต่ถา้ดูจากกองทุนรวมตราสารหน้ีกลบัให้ผลตอบแทนเป็นบวกถึงแมว้่าจะน้อยลงไปบา้ง 
จากกองทุนรวมตราสารหน้ีระยะยาวที่ร้อยละ 1.47 และระยะสั้นร้อยละ 0.90 ในขณะที่กองทุนรวม
ตลาดเงินใหผ้ลตอบแทนที่ร้อยละ 0.77 นอ้ยกวา่ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารที่ร้อยละ 1 อยา่งไรก็ตามส่ิงที่
เห็นได้คือการกระจายการลงทุนในหุ้น ตราสารหน้ี และเงินฝากจะช่วยลดความเส่ียงในการลงทุน
ไดม้ากหากลงทุนในส่ิงใดส่ิงหน่ึงเพียงอยา่งเดียว แต่อาจไดรั้บผลตอบแทนถึงร้อยละ 1.4 จากขอ้มูล
เปรียบเทียบในปีพ.ศ. 2547 กองทุนรวมที่ไปลงทุนในต่างประเทศสามารถให้ผลตอบแทนถึงร้อยละ 
10.46 จากตวัเลขของผลตอบแทนการลงทุนในปีพ.ศ. 2547 นับเป็นตวัอย่างที่ดีที่จะบอกได้ว่าการ
ลงทุนผา่นกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศนั้นมีประโยชน์ ในขณะที่กองทุนรวมหุน้บางกองทุนให้
ผลตอบแทนติดลบร้อยละ 28 แต่กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศให้ผลตอบแทนเป็นบวกทั้งหมด 
(ร้อยละ8.71 ถึงร้อยละ12.12) การลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศนั้นเป็นการลดความ
เส่ียงและเพิม่ผลตอบแทนที่ดีทางหน่ึง (ธีระ ภู่ตระกูล, 2548) 
 

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศเหมาะกบันักลงทุนในรูปแบบใหม่ๆ ที่นอกเหนือจากการลงทุนใน
หน่วยลงทุนเดิมๆ รวมถึงนักลงทุนที่อยากกระจายการลงทุนในประเทศอ่ืนๆที่ให้ผลตอบแทนที่สูง
กว่าการลงทุนในประเทศ ดังนั้นการศึกษาน้ีจึงมุ่งที่จะศึกษาถึงความผนัผวนของผลตอบแทนของ
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศเพื่อเป็นแนวทางของนักลงทุนในการลงทุนที่ตอ้งการจะลงทุนใน
ต่างประเทศและสามารถน าไปใชป้ระโยชน์ในการวางแผนในการตดัสินใจการลงทุนในต่างประเทศ
ได ้
 

1.2 วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ 

  1. ศึกษาถึงภาพรวมของกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ 
  2. วเิคราะห์ความผนัผวนของผลตอบแทนของกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ 
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1.3 ประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรศึกษำ 
เพือ่น าขอ้มูลที่ไดจ้ากการวเิคราะห์ไปใชเ้ป็นแนวทางในการตดัสินใจลงทุนของนกัลงทุนที่ตอ้งการจะ
ลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ และสามารถน าขอ้มูลไปประกอบการตดัสินใจในการซ้ือ
ขายในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศโดยการเปรียบเทียบความผนัผวนของผลตอบแทนของ
กองทุนรวมแต่ละชนิดโดยการพิจารณาถึงความสัมพันธ์ของความผนัผวนระหว่างกองทุนว่ามี
ความสมัพนัธก์นัในทิศทางเดียวกนัหรือตรงกนัขา้ม 
 

1.4 ขอบเขตกำรศึกษำ 
ขอบเขตในการศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาถึงกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศโดยใชข้อ้มูลราคาปิด 
รายวนัของกองทุนจ านวน 10 กองทุนไดแ้ก่ กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค ์เอเชียว สมอลแคป อิควต้ีิ 
เอไอเอฟ (MS-ASIAN SM) กองทนุเปิดภทัร โกลบอล เฮลธแ์คร์ (PHATRA GHC) กองทุนเปิดเคเค 
พร็อพเพอร์ต้ี เซคเตอร์ พนัด ์(KK PROP) กองทนุเปิด ทิสโก ้ยเูอส อิควต้ีิ ฟันด ์(TISCOUS) กองทุน
เปิด อเบอร์ดีน อเมริกนั โกรท ฟันด์ (ABAG) กองทุนเปิด โกลบอล วอเตอร์ (GW) กองทุนเปิดธน
ชาตโกลบอล แวย ูฟันด ์(T-GlobalValue) กองทุนเปิดไทยพาณิชย ์แพลทตินมั โกลบอล พนัด ์
(SCBPGF)  กองทุนเปิดแอสเซทพลสัเอสแอนดพ์ ี500 (ASP-S&P500) กองทุนเปิดกรุงศรี เวร์ิล วอ
เตอร์ (KF-WATER) ตั้งแต่วนัที่ 4 มกราคม ปีพ.ศ. 2555 ถึงวนัที่ 28 ธนัวาคม ปีพ.ศ.2555 
 

1.5 นิยำมศัพท์ 
มูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ (Net Asset Value : NAV) หมายถึง มูลค่าทรัพยสิ์นทั้ งหมดของกองทุนรวม 
ตลอดจนผลประโยชน์ต่างๆ ที่กองทุนรวมไดรั้บจากการลงทุน ณ เวลาขณะใดขณะหน่ึง หักออกดว้ย
ค่าใชจ่้ายและหน้ีสินของกองทุนรวมนั้น 

 

ควำมผันผวน (Volatility) หมายถึง ค่าที่แสดงถึงความเคล่ือนไหวของอตัราผลตอบแทนของกองทุน
วา่มีการเคล่ือนไหวเปล่ียนแปลงลงเท่าใด  
 

อัตรำผลตอบแทน หมายถึง ผลตอบแทนจากการลงทุนประเภทต่าง ๆ ที่กองทุนจะไดรั้บในหน่ึงงวด
ของการลงทุน มกัแสดงในรูปร้อยละ โดยเทียบเงินทุนตน้งวดต่อระยะเวลาหน่ึงปีหรืองวดเวลาใดเวลา
หน่ึง กองทุนจะใชอ้ตัราผลตอบแทนเปรียบเทียบกบัความเส่ียงที่ตอ้งเผชิญ หรือเปรียบเทียบกบัการ
ลงทุนประเภทอ่ืน ๆ 
 

ตรำสำรอนุพันธ์ (Derivatives) หมายถึง สญัญา หรือขอ้ตกลงที่ใหสิ้ทธิแก่ผูถื้อในการที่จะซ้ือหรือขาย
สินคา้ในราคา ปริมาณ และเง่ือนไขอ่ืนที่ตกลงกนัไว ้โดยมีการส่งมอบสินคา้กนัในอนาคต และมูลค่า
ของอนุพนัธ ์ขึ้นอยูก่บัมูลค่าของสินคา้ที่ตกลงซ้ือขาย  


