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กิตติกรรมประกาศ

การค้นคว้าแบบอิ สระนี้ สาเร็ จลงได้ด้วยความกรุ ณาของ ผศ.ดร.ชัยวัฒน์ นิ่ มอนุ สสรณ์ กุล
ประธานที่ปรึ กษาการค้นคว้าแบบอิสระที่ได้เสี ยเวลาในการให้ความรู้ คาแนะนา และให้คาปรึ กษาที่มี
ประโยชน์ต่อการศึกษา อีกทั้งให้ความช่ วยเหลื อและให้การสนับสนุ นในทุกๆด้านอย่างดี ยิ่ง รวมถึ ง
การตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่ องต่างๆซึ่ งผูเ้ ขียนกราบขอบพระคุณเป็ นอย่างสู งไว้ ณ โอกาสนี้
ขอกราบขอบพระคุณ ดร.อนัสปรี ย์ ไชยวรรณ ประธานกรรมการ และ ดรกันตพร ช่ วงชิ ดใน
การค้น คว้า แบบอิ ส ระที่ ไ ด้ใ ห้ ข ้อ เสนอแนะที่ มี คุ ณ ค่ า ต่ อ การศึ ก ษา พร้ อ มทั้ง ตรวจสอบแก้ ไ ข
ข้อผิดพลาดที่เกิ ดขึ้น ตลอดจนให้คาแนะนาต่างๆอันส่ งผลให้การค้นคว้าแบบอิสระฉบับนี้ สมบูรณ์
มากยิง่ ขึ้น
ขอกราบขอบพระคุ ณคณาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่ คณาจารย์รับเชิ ญ
ทุ กท่านที่ ได้ให้ความรู ้ ตลอดจนแง่ คิดในด้านต่างๆและขอบคุ ณ เจ้าหน้าที่ เศรษฐศาสตร์ ตลอดจน
บรรณารักษ์ห้องสมุด คณะเศรษฐศาสตร์ ทุกท่านที่ได้ให้คาแนะนาช่วยเหลือบริ การประสานงานด้าน
ต่างๆเป็ นอย่างดีตลอดระยะเวลาที่ศึกษา
ขอกราบขอบพระคุณ บิดา มารดา ครอบครัว ที่ให้โอกาสและเป็ นกาลังใจให้ดว้ ยดี ตลอดมา
จนทาให้การศึ กษาครั้ งนี้ สาเร็ จลุ ล่วงได้อย่างสมบูรณ์ และขอบคุ ณเพื่อนพนักงานธนาคารกรุ งเทพ
จากัด(มหาชน) ตลอดจนเพื่อนๆนักศึกษาปริ ญญาโทเศรษฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) รุ่ นที่ 20 ทุกท่าน ที่ได้
ให้ความอนุ เคราะห์ ขอ้ มูลสนับสนุ นในการศึ กษาครั้ งนี้ รวมทั้งให้ความช่ วยเหลื อและเป็ นกาลังใจ
ด้วยดีตลอดระยะเวลาการศึกษาจนทาให้การศึกษาครั้งนี้สาเร็ จได้อย่างสมบูรณ์
สุ ด ท้า ยนี้ หากการค้น คว้า แบบอิ ส ระฉบับ นี้ จะเป็ นประโยชน์ แ ก่ ห น่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้อ ง
ตลอดจนผูท้ ี่สนใจข้อมูล ผูเ้ ขียนขอมอบความดี งามให้แก่ผมู ้ ีส่วนเกี่ ยวข้องทุกท่าน และในส่ วนของ
ความผิดพลาดหรื อความบกพร่ องต่างๆผูเ้ ขียนขอน้อมรับไว้เพียงผูเ้ ดียว และขออภัยมา ณ ที่น้ ีดว้ ย
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บทคัดย่ อ
การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาอัตราผลตอบแทนและประเมินผลการดาเนิ นงานของ
กองทุนรวมหุ ้นสามัญ โดยใช้ขอ้ มูลรายเดื อน ตั้งแต่เดื อนพฤษภาคม พ.ศ. 2555 ถึง เดือน ธันวาคม
พ.ศ. 2557 วัดผลการดาเนิ นงานโดยใช้มาตรวัดตามตัวแบบSharpe, Treynor และJensen ผลการวิจยั
พบว่า กองทุ นรวมหุ ้นสามัญที่ มีนโยบายการลงทุนในตราสารทุ นมีอตั ราผลตอบแทนเฉลี่ ยสู งกว่า
อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยของตลาด(เกณฑ์อา้ งอิง) การประเมินผลการดาเนินงานตามตัวแบบของSharpe
และ Treynor พบว่า กองทุนรวมหุ ้นสามัญที่มีนโยบายการลงทุนในตราสารทุ น มีค่า Sharpe’s ratio
และ Treynor’s ratio สู ง กว่า ตลาด(เกณฑ์อ้า งอิ ง ) และการประเมิ นผลการดาเนิ นงานตามตัว แบบ
Jensen พบว่ากองทุนรวมหุ น้ สามัญที่มีนโยบายการลงทุนในตราสารทุนมีผลตอบแทนเกินปกติ(α>0)
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ABSTRACT
This research, the purpose is to study and evaluate the yield of the Fund's shares. Using
monthly data From May 2555 to December 2557 using key performance metrics based on a series of
Sharpe, Treynor and Jensen study found that mutual fund shares with a policy of investing in equity
securities. Return on average higher Average yield of the market (reference threshold) evaluation of
the implementation of a series of Sharpe and Treynor found that mutual fund shares with a policy of
investing in equity securities, the value Sharpe's ratio and Treynor's ratio is higher than the market
(reference threshold. ) and evaluation of the implementation of the mutual fund shares and Jensen
found that a policy of investing in equity securities whose returns exceed the normal (α> 0)
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บทที่ 1
บทนำ

1.1 ทีม่ ำและควำมสำคัญของปัญหำ
ปั จ จุ บ ัน ประชาชนโดยทั่ว ไปได้ใ ห้ ค วามสนใจในการน าเงิ น มาลงทุ น ในหลัก ทรั พ ย์ห รื อ
เครื่ องมื อทางการเงิ นอื่ นๆเพิ่มมากขึ้ น เพื่อเป็ นทางเลื อกเพิ่ มเติ มนอกเหนื อจากการฝากเงิ นไว้ก ับ
ธนาคาร ซึ่ งกองทุนรวมก็เป็ นอีกทางเลื อกหนึ่ งของนักลงทุนรายย่อย โดยมีการนาเงิ นของตนเองมา
ลงทุ นรวมกัน โดยมี ผูจ้ ดั การกองทุ นเป็ นผูท้ าหน้า ที่ นาเงิ นไปลงทุ นในหลัก ทรั พ ย์หรื อทรั พ ย์สิ น
ประเภทต่างๆตามนโยบายการลงทุนที่ได้แจ้งเอาไว้ล่วงหน้า เมื่อได้รับผลตอบแทนมา ผลประโยชน์
ต่างๆจะสะสมไว้ในกองทุน ซึ่ งนักลงทุนแต่ละคนจะได้รับผลตอบแทนในการลงทุน โดยจากการขาย
หน่ วยลงทุนเพื่อรับผลตอบแทนในรู ปของส่ วนเพิ่มมูลค่าของเงิ นลงทุน หรื อรับผลตอบแทนในรู ป
ของเงินปั นผลในกรณี น้ นั ๆมีนโยบายการจ่ายเงินปั นผล ซึ่ งมีท้ งั 2 แบบ นี้ เป็ นประโยชน์ทางตรงจาก
กองทุน ดังนั้นในปั จจุบนั จะเห็ นว่ามี ผสู ้ นใจในการลงทุ นในกองทุ นรวมที่มีแนวโน้มเติบโตสู ง ขึ้ น
อย่างต่อเนื่อง เห็นได้จากมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ ในอุตสาหกรรมที่ขยายขึ้นในแต่ละปี ตั้งแต่ปี 2535-2557
เป็ นต้นมา โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีมูลค่ารวม3, 815,919.44 ล้านบาท (http://www.aimc.or.th,
5 มีนาคม 2558)

ภำพที่ 1.1 มูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ และอัตราการเติบโตของกองทุนรวมตั้งแต่ปี2535-มีนาคม 2558
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เนื่ องจากบริ ษ ทั หลัก ทรั พ ย์จดั การกองทุ นรวม บัวหลวง จากัด เป็ นบริ ษ ทั ในเครื อธนาคาร
กรุ งเทพ ได้รับใบอนุ ญาตจดทะเบี ย นจากกระทรวงการคลังให้ป ระกอบธุ รกิ จหลักทรั พย์ประเภท
กิ จการจัดการกองทุ นรวม กองทุ นส ารองเลี้ ย งชี พ และกองทุ นส่ วนบุ ค คล จากความพร้ อมความ
เชี่ ยวชาญในการเสนอผลิ ตภัณฑ์ ประกอบกับผลงานการบริ หารกองทุ นที่ มนั่ คงและอยู่ในเกณฑ์ดี
อย่างต่อเนื่ อง โดยยึดมัน่ ในหลักจรรยาบรรณและคานึ งถึงผลประโยชน์สูงสุ ดต่อผูล้ งทุนจึงทาให้ ณ
วั น ที่ 24 เมษาย น 2558 บล จ. บั ว หล วง มี มู ล ค่ า ทรั พย์ สิ นสุ ทธิ รวมภายใ ต้ ก ารจั ด การ
487,224,751,353.76 ล้านบาทและมีส่วนแบ่งการตลาดเพิม่ ขึ้นทุกๆปี ดังภาพที่ 2
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ภำพที่ 1.2 มูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ ของอุตสาหกรรมกองทุนและมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ ภายใต้การจัดการ
ของบลจ.บัวหลวง
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ภำพที่ 1.3 ส่ วนแบ่งการตลาดภายใต้การจัดการของ บลจ.บัวหลวง จากัด
เป็ นบริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนที่ความน่ าเชื่ อและมัน่ คงสู งโดยมีธนาคารกรุ งเทพ จากัด
(มหาชน) เป็ น ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ ถือหุ ้นในสัดส่ วนถึง 99.99% บริ ษทั ให้ความสาคัญต่อบริ การที่ดีและ
2

สะดวกโดยลูกค้าสามารถซื้ อขายผ่านสาขาของธนาคารกรุ งเทพ จากัด (มหาชน) ซึ่ งมีจานวนสาขากว่า
2,000 สาขา ช่องทางอิเล็กทรอนิ กส์ ตัวแทนจาหน่ายต่างๆมีผลงานการบริ หารกองทุนที่มนั่ คงและอยู่
ในเกณฑ์ดีอย่า งต่ อ เนื่ อ ง โดยยึดมัน่ ในหลัก จรรยาบรรณและประโยชน์ สู ง สุ ด ของลู ก ค้า ภายใต้
ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้านการลงทุนของคณะกรรมการลงทุนและทีมผูจ้ ดั การกองทุนโดย
ให้ ค วามส าคัญ กับ ระบบการก ากับ ควบคุ ม และบริ ห ารความเสี่ ย งที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ให้ บ ริ ก ารที่
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างครบวงจร ทั้งในธุ รกิ จกองทุนรวม ธุ รกิ จกองทุนส่ วนบุคคล
และธุ รกิจกองทุนสารองเลี้ยงชี พ อีกทั้งยังได้รับรางวัล Morningstar Fund Houses Award2015 จัดโดย
นิตยสาร Morningstar research Thailand
ดังนั้นการศึ กษาครั้ งนี้ จึงมุ่งที่จะศึกษาวิเคราะห์ ทางเลื อกของการลงทุนที่ นักลงทุนมี เป้ าหมายที่จะ
ได้รับความพึงพอใจที่สูงสุ ด ในการลงทุนในกองทุนหุ ้นสามัญที่บริ หารจัดการโดยบริ ษทั หลักทรัพย์
จัด การกองทุ น เพื่ อ เป็ นแนวทางให้ นั ก ลงทุ น และประชาชนโดยทั่ว ไป สามารถเปรี ย บเที ย บ
ผลตอบแทนและทางเลือกที่เหมาะสมในการเลือกลงทุนในกองทุนรวมได้
1.2 .วัตถุประสงค์ เพือ่ กำรศึกษำ
1) เพื่อศึกษาอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมหุน้ สามัญ
2) เพื่อศึกษาผลการดาเนินงานของกองทุนรวมหุน้ สามัญ
1.3.ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับกำรศึกษำ
1) ทาให้ทราบถึงความเสี่ ยงและอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมหุน้ สามัญที่บริ หารการจัดการ
โดยบริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนรวมบัวหลวง จากัด
2) นักลงทุนสามารถนาไปเป็ นข้อมูลประกอบการตัดสิ นใจการลงทุนของนักลงทุนเพื่อเลือก
ในการลงทุนให้ได้ผลตอบแทนตามที่นกั ลงทุนคาดหวัง
1.4 ขอบเขตกำรศึกษำ
ข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์ได้แก่ อัตราผลตอบแทนของมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ (NAV) ของ 9 ของ
กองทุ น (ดัง แสดงในตารางที่ 1) ดัช นี ต ลาดทรั พ ย์( SET INDEX) โดยใช้ข้อ มู ล เป็ นรายเดื อ น เพื่ อ
เปรี ยบเที ยบอัตราผลตอบแทนและความเสี่ ย งของกองทุ นรวมหุ ้นสามัญ โดยทาการศึ กษาในช่ วง
ระยะเวลาคือวันที่ 31 พฤษภาคม 2555 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557 รวม 29 เดือน
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ตำรำงที่ 1.1 กองทุนรวมหุน้ สามัญที่ใช้ในการศึกษา
กองทุน
กองทุนเปิ ดบัวแก้ว
กองทุนเปิ ดบัวแก้ว 2
กองทุนเปิ ดบัวหลวงโครงสร้างพื้นฐาน
กองทุนเปิ ดบัวหลวงธนคม
กองทุนเปิ ดบัวแก้วปั นผล
กองทุนเปิ ดบัวหลวงร่ วมทุน
กองทุนเปิ ดบัวหลวงทศพล
กองทุนเปิ ดบัวหลวงบรรษัทภิบาล
กองทุนเปิ ดบัวหลวงปัจจัย 4

ชื่อย่อ
BKA
BKA2
B-INFA
BTK
BKD
BCAP
BTP
BSIRIRCG
BBASIC4

1.5 นิยำมศัพท์
กองทุนรวม คือ โครงการลงทุนที่จดั ตั้งและบริ หารจัดการโดยบริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน
รวม นาเงิ นของผูซ้ ้ื อหน่ วยลงทุนหลายๆรายมารวมกันและลงทุนในตราสารทางการเงิ น หลักทรัพย์
หรื อทรัพย์สินตามที่ได้ระบุไว้ในโครงการลงทุนเพื่อสร้ างผลตอบแทนให้กบั กองทุน จากนั้นจึงนา
ผลตอบแทนที่ได้มาเฉลี่ ยกลับคื นให้กบั ผูซ้ ้ื อหน่ วยลงทุ นตามสัดส่ วนการลงทุนในกองทุ นรวมนั้น
(ตลาดการเงินและการลงทุนในหลักทรัพย์,2556)
ควำมเสี่ ยง หมายถึ ง ความเสี่ ย งที่เป็ นระบบ (Systematic Risk) เป็ นความเสี่ ย งที่ ไ ม่ส ามารถ
ควบคุ ม ได้ และส่ ง ผลกระทบต่ อ ทุ ก ๆ หลัก ทรั พ ย์ เป็ นปั จ จัย ซึ่ งท าให้ เ กิ ด ความไม่ แ น่ น อนของ
ผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับในอนาคต หรื อการที่มูลค่าของผลตอบแทนที่ได้รับจริ งแตกต่างไปจาก
ผลตอบแทนที่ผลู้ งทุนคาดหวังไว้ โดยความเสี่ ยงที่เป็ นระบบประกอบไปด้วย ปัจจัยแรก คือความเสี่ ยง
จากตลาด (Market risk)ปั จจัยที่สอง คือ ความเสี่ ยงจากขนาดของกิจการ (Size) และ ปั จจัยที่สาม คือ
ความเสี่ ย งจากมู ล ค่ า หรื ออัต ราส่ ว นมู ล ค่ า ทางบัญ ชี ต่ อ มู ล ค่ า ตลาด (B/M Ratio) (ส านัก งาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์, 2550)
ผู้ถือหน่ วยลงทุน คือผูซ้ ้ื อหน่วยลงทุนหรื อผูท้ ี่ลงทุนในกองทุนรวม ผูถ้ ือหน่วยลงทุนอาจจะเป็ น
บุคคลหรื อนิ ติบุคคลก็ได้ และถื อสัญชาติใดก็ได้ ผูถ้ ื อหน่ วยลงทุนมีสิทธิ ที่จะได้รับผลตอบแทนการ
ลงทุ นหรื อมี สิทธิ ออกความเห็ นในกรณี ที่มีการขอมติ ผูถ้ ื อหน่ วยลงทุนเพื่อแก้ไขเปลี่ ยนแปลงใดๆ
เกี่ยวกับการจัดการกองทุนรวม โดยสิ ทธิ ของผูถ้ ือหน่วยลงทุนแต่ละรายจะมากหรื อน้อยนั้นขึ้นอยูก่ บั
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สัดส่ วนในการถือหน่วยลงทุนของผูถ้ ือหน่วยลงทุนรายนั้นๆผูถ้ ือหน่วยลงทุนทุกคนมีส่วนในการเป็ น
เจ้า ของหลัก ทรั พ ย์หรื อทรั พ ย์สิ นที่ ก องทุ น รวมลงทุ น อยู่ร่ วมกัน(ตลาดการเงิ น และการลงทุ น ใน
หลักทรัพย์,2556)
มู ล ค่ ำ ทรั พ ย์ สิ นสุ ทธิ (Net Asset Value: Nav) คื อ ทรั พ ย์สิ นของกองทุ นรวมตามราคาตลาด
ในขณะใดขณะหนึ่ งหักด้วยหนี้ สินของกองทุนรวมนั้น สาหรับมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ ต่อหน่ วยลงทุน
หมายถึง มูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิ หารด้วยจานวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของกองทุนรวมนั้นมูลค่าสิ นทรัพย์
สุ ทธิ ถือเป็ นมูลค่าจริ งของหน่ วยลงทุน ณ วันที่ทาการคานวณ การคานวณดังกล่าวจะต้องได้รับการ
ตรวจสอบและให้ความเห็นชอบโดยผูด้ ูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมนั้น(สานักงานคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์,2550)
อัตรำผลตอบแทน หมายถึง ผลตอบแทนที่เกิดขึ้น(Realized Return)และผลตอบแทนที่คาดหวัง
(Expected Return) ของหลักทรัพย์ ผลตอบแทนที่เกิดขึ้นจริ งเป็ นผลตอบแทนที่เกิ ดขึ้นหลังจากความ
จริ งได้เกิ ดขึ้ น หรื อ ได้รับผลตอบแทนนั้นแล้ว ส่ วนผลตอบแทนที่ คาดหวัง คื อ ผลตอบแทนจาก
หลักทรัพย์ที่นกั ลงทุนคาดว่าจะได้รับในอนาคต นัน่ คือผลตอบแทนที่ได้คาดคะเนไว้ ซึ่ งอาจจะเป็ น
หรื อไม่เป็ นไปตามที่คาดหวังไว้ ดังนั้น ผลตอบแทนที่คาดหวังเป็ นผลตอบแทนที่มีข้ ึนก่อนความจริ ง
จะเกิดขึ้น ได้แก่ ดอกเบี้ย(interest) เงินปั นผล(Divided) ทั้งนี้ ข้ ึนอยูก่ บั ประเภทของหลักทรัพย์ที่ถืออยู่
(สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์, 2550)
อัตรำดอกเบีย้ ทีป่ รำศจำกควำมเสี่ ยง (Risk Free Rate)หมายถึงอัตราดอกเบี้ยหรื ออัตรา
ผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารทางการเงินประเภทที่ไม่มีความเสี่ ยง (สานักงานคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์, 2550)
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บทที่ 2
กรอบแนวคิดทฤษฎีและเอกสารงานวิจยั ที่เกีย่ วข้ อง

2.1 กรอบแนวคิดทางทฤษฏี
กองทุ นรวม คื อ วิธี ก ารลงทุ นรู ป แบบหนึ่ ง ที่ ผูล้ งทุ นนาเงิ นของตนมาลงทุ น ร่ วมกัน โดยมี
ผูจ้ ดั การกองทุนทาหน้าที่นาเงิ นนั้นไปลงทุนในหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินประเภทต่างๆในตลาดเงิน
หรื อตลาดทุน ตามนโยบายการลงทุนที่มีการบอกกล่าวเอาไว้ล่วงหน้า ซึ่ งเมื่อได้ผลตอบแทนจากการ
ลงทุ นมาแล้ว ผลประโยชน์ ต่า งๆก็ จะสะสมไว้ใ นกองทุ นรวม ซึ่ ง ผูล้ งทุ นแต่ ล ะบุ ค คลอาจจะรั บ
ผลตอบแทนจากการลงทุน โดยการขายหน่วยลงทุนเพื่อรับผลตอบแทนในรู ปแบบของส่ วนเพิ่มมูลค่า
เงินลงทุน หรื ออาจจะรับผลตอบแทนเป็ นเงินปั นผลในกรณี ที่กองทุนรวมนั้นมีนโยบายการจ่ายเงิ นปั น
ผลทั้ง นี้ ผูล้ งทุ นแต่ ล ะบุ ค คลจะได้รับ ผลตอบแทนไปตามสั ดส่ วนของการที่ ตนมี ส่ วนร่ วมอยู่ใ น
กองทุนนั้น
ถ้าจะมองในอีกแง่มุมหนึ่ ง กองทุนรวมก็คือ วิธีการลงทุนในหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินต่างๆโดย
การจ้างผูท้ ี่มีความเชี่ ยวชาญในการลงทุนมาเป็ นผูจ้ ดั การเงินลงทุนนั้นให้เป็ นตามหลักการบริ หารเงิ น
ลงทุน หรื อเป็ นวิธีการลงทุนในคลาดเงินหรื อตลาดทุนโดยทางอ้อม(Intermediary) นัน่ เอง
อย่างไรก็ดี มักจะมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนกันไปว่าการที่กองทุนรวมมีผจู ้ ดการบริ หารให้ จึงไม่
มีความเสี่ ยงในการลงทุน หรื อพูดง่ายๆว่าไม่ขาดทุน แต่ในความเป็ นจริ งแล้วการลงทุนกับกองทุนรวม
นั้นจะยังคงมีความเสี่ ยงในการลงทุนเสมือนกับการที่ผลู ้ งทุน นาเงินไปลงทุนกันเอง แต่ความเสี่ ยงนั้น
อาจจะมีนอ้ ยกว่าเนื่ องจากมีการกระจายการลงทุน รวมถึงการมีผจู ้ ดั การกองทุนรวมที่มีประสบการณ์
และมีขอ้ มูลที่เกี่ยวกับการลงทุนมาช่วยในการตัดสิ นใจลงทุนก็ยอ่ มลดความผิดพลาดจากการลงทุน
ได้เป็ นอย่างมาก
ผูท้ ี่จะจัดตั้งกองทุนรวมได้จะต้องเป็ นบริ ษทั ที่ได้รับอนุ ญาตจากกระทรวงการคลังประเภทจัดการ
กองทุนรวมและมีสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรั พย์ หรื อ กลต.เป็ นผู ้
กากับดูแลให้บริ ษทั นั้นดาเนินการภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยบริ ษทั ที่
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ได้รับอนุ ญาตให้จดั ตั้งและจัดการกองทุนนี้ เรี ยกว่า “บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนรวม”หรื อ บลจ.
หรื อ บริ ษทั จัดการ ซึ่งถือเป็ นบริ ษทั หลักทรัพย์อีกประเภทหนึ่ง
2.2.1 ประเภทของกองทุนรวม
ในการแบ่งประเภทของธุ รกิจกองทุนรวมนั้น เราสามารถแบ่งออกได้ตามลักษณะต่างๆของ
กองทุนเป็ น 3 ลักษณะ
1) แบ่งประเภทของกองทุนตามวิธีการรับซื้ อคืนหน่วยลงทุน
2) แบ่งตามประเภทของกองทุนตามของประเภทผูถ้ ือหน่วยลงทุน
3) แบ่งประเภทของกองทุนตามนโยบายการลงทุน
1) ประเภทกองทุนรวมแบ่ งตามวิธีการรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน
หากใช้เกณฑ์การพิจารณากองทุนรวมจากการรับซื้ อคืนหน่วยลงทุนจะสามารถแบ่ง
ประเภทของกองทุนรวมออกได้เป็ น 2 ประเภท คือ กองทุนที่ไม่รับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนก่อนครบอายุ
โครงการ หรื อ กองทุ นปิ ด และกองทุ นที่ มี ก ารรั บ ซื้ อคื นหน่ วยลงทุ นก่ อนสิ้ นอายุโครงการ หรื อ
กองทุนเปิ ด
กองทุ น รวมที่ ไ ม่ รั บ ซื้ อ คื น หน่ ว ยลงทุ น ก่ อ นครบอายุโ ครงการ หรื อ กองทุ น ปิ ด
(Close-ended Funds) เป็ นกองทุ นรวมที่ บลจ. ซึ่ ง เป็ นผูจ้ ดั ตั้ง กองทุ นจะไม่ รับ ซื้ อคื นหน่ วยลงทุ น
จนกว่ากองทุ นรวมนั้นจะถึ งวันครบกาหนดอายุโครงการ โดยการเสนอขายหน่ วยลงทุนจะกระทา
เพียงครั้งเดียวเพื่อระดับเงินลงทุน และจะบอกกล่าวไว้อย่างชัดเจนว่ากองทุนปิ ดนั้นมีอายุโครงการกี่ปี
ดังนั้น หากพ้นกาหนดการเสนอขายหน่ วยลงทุ นครั้งแรกและบลจ.นั้นสามารถขายหน่ วยลงทุ นได้
จานวนเท่าไหร่ จานวนหน่วยลงทุนที่สามารถจาหน่ายได้ก็จะคงที่ไปตลอดอายุโครงการ และเมื่อครบ
อายุโครงการ บลจ.จะดาเนิ นการรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนจากผูถ้ ื อหน่ วยลงทุน โดยใช้เงิ นที่ได้รับจาก
การขายทรัพย์สินในกองทุนและเลิกกองทุนปิ ดนั้น อย่างไรก็ดี บางกองทุนปิ ดมีการกาหนดเงื่อนไขให้
บลจ.สามารถเปลี่ยนประเภทกองทุนปิ ดเป็ นกองทุนรวมประเภทรับซื้ อคืนหน่วยลงทุนได้ โดย บลจ.
นั้นอาจจะดาเนิ นการเปลี่ยนประเภทกองทุนรวมโดยแจ้งให้ผถู ้ ือหน่วยลงทุนทราบ เพื่อให้ผถู ้ ือหน่วย
ลงทุนตัดสิ นใจว่าจะลงทุนต่อไปในกองทุนนั้นต่อไปหรื อต้องการจะขายคืนหน่ วยลงทุน ณ วันครบ
อายุกองทุนเปิ ดย่อมทาได้
เนื่ องจากในระหว่างที่ยงั ไม่ครบอายุกองทุนปิ ดนั้น บลจ.อาจจะหาตลาดรองให้กบั ผู ้
ถื อ หน่ ว ยลงทุ น โดยน ากองทุ น ปิ ดไปจดทะเบี ย นซื้ อ ขายในตลาดหลัก ทรั พ ย์ฯ หรื อ ศู น ย์ซ้ื อ ขาย
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หลักทรัพย์ เพื่อให้ผถู ้ ื อหน่ วยลงทุนที่ประสงค์จะขายหน่วยลงทุนก่อนครบอายุโครงการสามารถนา
หน่วยลงทุนของตนไปขายให้กบั ผูส้ นใจลงทุนอื่นๆ ได้ อย่างไรดี ราคาซื้ อขายหน่วยลงทุนกองทุนปิ ด
ในตลาดรองนั้นอาจจะสู งหรื อต่ากว่ามูลค่าหน่วยลงทุนก็ได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยูก่ บั ความต้องการซื้ อหรื อขาย
หน่วยลงทุนนั้น ในกรณี ที่ราคาตลาดสู งกว่ามูลค่าหน่วยลงทุนเราเรี ยกว่า Premium แต่หากราคาตลาด
ต่ากว่ามูลค่าหน่ วยลงทุนเราเรี ยกว่า Discount ทั้งนี้ กองทุนปิ ดอาจมีนโยบายการลงทุนที่แตกต่างกัน
เช่น ลงทุนในหุ น้ ลงทุนในตราสารหนี้ หรื อเป็ นกองทุนรวมแบบผสม เป็ นต้น
กองทุนรวมที่รับซื้ อคืนหน่วยลงทุนก่อนครบอายุโตรงการ หรื อ กองทุนเปิ ด (Openended Funds) เป็ นกองทุนรวมที่ บลจ. สามารถขายหน่วยลงทุนเพิ่มเติมหลังจากเสนอขายครั้งแรกหาก
มีผลู ้ งทุนสนใจจะเข้ามาลงทุนกับกองทุนเปิ ดนั้น และ บลจ. ก็จะรับซื้ อคืนหน่วยลงทุนหากผูถ้ ือหน่วย
ลงทุนประสงค์ที่จะขายคืนหน่ วยลงทุนที่ตนถื ออยู่ ดังนั้น จานวนหน่วยลงทุนของกองทุนปิ ดอาจจะ
เปลี่ ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรื อลดลงก็ได้ข้ ึนอยู่กบั ว่ากองทุนเปิ ดนั้นมีผลู ้ งทุนซื้ อหน่ วยลงทุนเพิ่มขึ้นหรื อ
ขายคืนหน่วยลงทุนออกไป และเช่นเดียวกับกองทุนปิ ด กองทุนเปิ ดแต่ละกองทุนอาจจะมีนโยบายการ
ลงทุนที่แตกต่างกัน เช่น กองทุนรวมหุ น้ กองทุนรวมตราสารหนี้ หรื อกองทุนรวมผสม ก็ได้
โดยทัว่ ไป กองทุนเปิ ดไม่กาหนดอายุโครงการ เนื่ องจากในการซื้ อขายหน่วยลงทุน
ของกองทุนเปิ ดนั้นสามารถกระทาได้ที่สานักงานของ บลจ. หรื อตัวแทนสนับสนุนของ บลจ. ดังกล่าว
จึงไม่มีความจาเป็ นที่จะต้องนากองทุนเปิ ดไปจดทะเบียนซื้ อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯหรื อศูนย์ซ้ื อขาย
หลักทรัพย์แต่อย่างใด แต่ในปั จจุบนั มีกองทุนเปิ ดที่ลงทุนในต่างประเทศจานวนหนึ่ ง ที่ทาง บลจ.
เปิ ดรับซื้ อคืนเป็ นช่วงตามที่กาหนด ได้ถูกนาไปจดทะเบียนซื้ อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯเพื่อเป็ นการ
เพิ่มสภาพคล่องให้แก่กองทุน
ในทุกวันทาการ บลจ. จะคานวณมูลค่าหน่ วยลงทุน ราคาขาย ราคารับซื้ อคืนหน่ วย
ลงทุน พร้อมทั้งประกาศให้ผลู ้ งทุนได้ทราบ เมื่อผูล้ งทุนซื้ อหน่วยลงทุน บลจ. ก็จะคานวณว่าผูล้ งทุน
จะได้รับหน่ วยลงทุนจานวนกี่ หน่ วย โดยใช้มูลค่าซื้ อหน่ วยลงทุนหารด้วยราคาขายหน่ วยลงทุน แต่
หากผูถ้ ือหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุน บลจ. จะคานวณว่าผูถ้ ือหน่วยลงทุนจะได้รับเงินคืนเท่าไหร่
โดยการนาจานวนหน่ วยลงทุนมาคูณด้วยราคารับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน กองทุนเปิ ดจะเลิ กกองทุนเมื่อ
มูลค่าตามราคาที่ ตราไว้ที่คานวณจากจานวนหน่ วยลงทุนที่จาหน่ ายได้แล้วทั้งหมดลดลงต่ ากว่า 30
ล้านบาทภายในวันทาการใด หรื อหากกองทุนเปิ ดนั้นมีมูลค่าตามราคาที่ตราไว้ซ่ ึ งคานวณจากจานวน
หน่ ว ยลงทุ น ที่ จ าหน่ า ยได้แ ล้วทั้ง หมดลดลงต่ า กว่า 50 ล้า นบาท เป็ นเวลา 5 วัน ท าการติ ด ต่ อกัน
นอกจากนี้ กองทุนอาจจะเลิกกองทุนเมื่อมีจานวนผูถ้ ือหน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อยกว่า 35 รายหรื อใน
กรณี ที่มีบุคคลใดหรื อกลุ่มบุคคลใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1ใน 3 ของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่าย
ได้แล้วทั้งหมด ทั้งนี้ บลจ. จะต้องดาเนิ นการแก้ไขสัดส่ วนการถื อหน่ วยลงทุ นของบุ คคลหรื อกลุ่ ม
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บุคคลดังกล่าวให้มีจานวนไม่เกิ น 1ใน 3 ของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ ายได้แล้วทั้งหมด ภายใน 2
เดือน มิฉะนั้นสานักงานคณะกรรมการ กลต. อาจเพิกถอนการอนุ มตั ิให้จดั ตั้งและจัดการกองทุนรวม
ซึ่ งกระบวนการดังกล่าวเป็ นหลักเกณฑ์ที่ใช้กบั กองทุนปิ ดด้วย
ในปั จจุบนั กองทุ นเปิ ดจะเปิ ดให้ผูถ้ ื อหน่ วยลงทุ นสามารถซื้ อหรื อขายคื นหน่ วย
ลงทุนตามเวลาที่กาหนดทุกวันทาการแต่ก็อาจจะมีกองทุนเปิ ดยางกองทุนที่กาหนดช่วงระยะเวลาใน
การซื้ อหรื อขายคืนหน่ วยลงทุนเป็ นรายสัปดาห์ รายเดื อน รายไตรมาส หรื อกาหนดเป็ นวันที่ ซึ่ งเรา
เรี ยกกองทุนเปิ ดแบบนี้ วา่ “กองทุนเปิ ดที่รับซื้ อคืนเป็ นช่วงระยะเวลา (interval open-ended fund)” ซึ่ ง
ผูถ้ ื อหน่ วยลงทุนควรต้องทราบและเข้าใจถึ งเงื่ อนไขในการขายหรื อรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนที่กองทุน
เปิ ดนั้นๆกาหนดไว้ดว้ ย
2) ประเภทของกองทุนรวมแบ่ งตามประเภทผู้ถือหน่ วยลงทุน
ในปั จจุบนั สานักงานคณะกรรมการ กลต. อนุ ญาตให้ บลจ. สามารถจัดตั้งกองทุ น
รวมเพื่อเสนอขายให้กบั ผูล้ งทุนแต่ละประเภทได้ ได้แก่
2.1) กองทุนรวมเพือ่ ผู้ลงทุนทัว่ ไป หรือ Retail Fund
เป็ นกองทุ นที่ เสนอขายในวงกว้างแก่ ผูส้ นใจทัว่ ไป โดยอาจจะมี นโยบายการ
ลงทุนที่แตกต่างกันไปตามที่ระบุไว้ในหนังสื อชี้ ชวนฯเนื่ องจากเป็ นกองทุนรวมที่มีวตั ถุประสงค์ที่จะ
เสนอขายในวงกว้าง ดังนั้น บลจ. จะต้องขายหน่ วยลงทุนให้แก่ผถู ้ ือหน่ วยลงทุนไม่น้อยกว่า 35 ราย
และผูล้ งทุนรายใหญ่สามารถถือหน่วยลงทุนได้ไม่เกิน 1ใน 3 ของหน่วยลงทุนที่ขายได้ท้ งั หมด
2.2) กองทุนรวมเพือ่ ผู้ลงทุนสถาบัน หรือ Non-retail Fund
เป็ นกองทุ นรวมที่ จดั ตั้งขึ้ นมาเพื่อเสนอขายผูถ้ ื อหน่ วยลงทุ นประเภทสถาบัน
ตามที่สานักงานฯกาหนดเท่านั้นโดยมี จานวนผูถ้ ื อหน่ วยลงทุ นขั้นต่ าไม่น้อยกว่า 10 รายซึ่ งผูล้ งทุน
ประเภทสถาบันดังกล่าวได้แก่ ธนาคารพาณิ ชย์ บริ ษทั เงินทุน บริ ษทั หลักทรัพย์ที่ซ้ื อหน่วยลงทุนเพื่อ
เป็ นทรัพย์สินของตนเอง หรื อเพื่อการบริ หารกองทุนส่ วนบุคคล หรื อเพื่อการจัดการโครงการลงทุนที่
จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุ รกิ จเงิ นทุน ธุ รกิ จหลักทรัพย์และธุ รกิ จเครดิ ตฟองซิ เอร์
บริ ษ ทั เครดิ ตฟองซิ เอร์ บริ ษ ทั ประกันภัย นิ ติบุ ค คลที่ มี ก ฎหมายเฉพาะจัดตั้ง ขึ้ นซึ่ ง มิ ไ ด้เป็ นส่ วน
ราชการและรั ฐวิสาหกิ จตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ ธนาคารแห่ งประเทศไทย สถาบัน
การเงินระหว่างประเทศ ส่ วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีงบประมาณ กองทุนเพื่อ
การฟื้ นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน กองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ กองทุนสารองเลี้ยงชีพ
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กองทุนรวมตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
นิ ติ บุ ค คลที่ มี เ งิ น ลงทุ น ในหลัก ทรั พ ย์ต ามงบการเงิ น ปี ล่ า สุ ด ที่ ผู ้ส อบบัญ ชี
ตรวจสอบแล้วตั้งแต่หนึ่งร้อยล้านบาทขึ้นไป นิติบุคคลที่มีผถู ้ ือหุ น้ เป็ นบุคคลตามที่กล่าวมาแล้วถือหุ ้น
รวมกันเกิ นกว่าร้ อยละเจ็ดสิ บห้าของจานวนหุ ้นที่มีสิทธิ ออกเสี ยงทั้งหมด ผูล้ งทุนต่างประเทศซึ่ งมี
ลักษณะเดี ยวกับผูล้ งทุนที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นโดยอนุ โลมและนิ ติบุคคลตามที่สานักงานอนุ ญาต
เป็ นรายกรณี ซึ่ งนิ ติบุคคลนั้นต้องประกอบธุ รกิ จหลักสอดคล้องกับธุ รกิ จหลักที่กองทุนรวมต้องการ
ลงทุนตามที่กาหนดไว้ในนโยบายการลงทุน
3) ประเภทของกองทุนรวมแบ่ งตามนโยบายการลงทุน
ผูล้ งทุนสามารถเลือกลงทุนในกองทุนรวมโดยพิจารณาจากนโยบายการลงทุนของแต่
ละกองทุนรวมว่ากองทุนรวมนั้นจะนาเงินของผูถ้ ือหน่วยลงทุนไปลงทุนในหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สิน
ประเภทใด และตรงกับความต้องการในการลงทุนหรื อไม่ ในปั จจุบนั อาจแบ่งตามลักษณะของกองทุน
ตามนโยบายการลงทุนได้เป็ น 2 ลักษณะคือ กองทุนรวมทัว่ ไปและกองทุนรวมพิเศษ โดยกองทุนรวม
ในแต่ละลักษณะมีรายละเอียดดังนี้
3.1) กองทุนรวมทัว่ ไป
กองทุนรวมทัว่ ไปสามารถแบ่งออกได้เป็ น
(1) กองทุนรวมตราสารทุนหรือกองทุนรวมหุ้นทุน(Equity fund)
เป็ นกองทุนรวมที่มีนโยบายหลักในการแสวงหาผลตอบแทนการลงทุนใน
หลักทรัพย์ประเภทตราสารทุนเป็ นหลัก ได้แก่ หุ ้นสามัญ ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ในหุ ้นสามัญ เป็ นต้น
โดยเงิ นลงทุนในตราสารทุนเฉลี่ยรอบปี บัญชี จะต้องไม่น้อยกว่าร้ อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ
ของกองทุนรวม ส่ วนที่เหลืออาจจะมีการลงทุนในตราสารหนี้ หรื อเงิ นฝาก หากผูจ้ ดั การกองทุนรวม
เห็นว่าเหมาะสม แต่โดยทัว่ ไปผูจ้ ดั การกองทุนรวมประเภทนี้ มกั จะลงทุนในตราสารทุนในสัดส่ วนที่
ค่ อนข้า งมาก โดยเฉพาะในสภาวะที่ ก ารลงทุ นในตลาดหลักทรั พ ย์ให้ผ ลตอบแทนการลงทุ นที่ ดี
กองทุนรวมประเภทนี้ จึงเหมาะกับผูล้ งทุนที่ตอ้ งการนาเงินไปแสวงหาผลตอบแทนการลงทุน ทั้งใน
รู ป ของเงิ น ปั น ผลและการเพิ่ ม ขึ้ นของราคาหุ ้ น จากการซื้ อ ตราสารทุ น ในหลัก ทรั พ ย์ฯ ซึ่ งการ
เคลื่อนไหวของมูลค่าหน่วยลงทุนในแต่ละวันจะมีการแกว่งตัวไปตามราคาตลาดของหลักทรัพย์ หาก
ช่ วงระยะเวลาใดที่ราคาตลาดของหลักทรัพย์มีความผันผวน มูลค่าหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมตรา
สารทุนก็จะมีความผันผวนคล้ายคลึงกัน ดังนั้น ผูล้ งทุนในกองทุนรวมตราสารทุนจะต้องเข้าใจความ
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เสี่ ยงของการลงทุนในหุ น้ ซึ่ งธรรมชาติจะมีราคาปรับตัวขึ้นลงในแต่ละช่วงระยะเวลาหนึ่งๆได้มากกว่า
หลักทรัพย์ประเภทอื่นๆ นอกจากนี้ เงินลงทุนที่จะนามาลงทุนในกองทุนรวมประเภทนี้ควรจะเป็ นเงิน
ลงทุนที่สามารถลงทุนในระยะยาวเมื่อเทียบกับการลงทุนในกองทุนรวมประเภทอื่นๆทั้งนี้ เนื่ องจาก
การลงทุ น ในหุ ้ น แม้จ ะมี ค วามผัน ผวนในระยะสั้ นและปานกลาง แต่ ใ นระยะยาวแล้ ว จะให้
ผลตอบแทนการลงทุนที่ดีและมีโอกาสน้อยลงที่ จะขาดทุน โดยกองทุนรวมตราสารทุนเหมาะกับผู ้
ลงทุนที่ตอ้ งการผลตอบแทนจากการเติบโตของการเงินลงทุนที่สูงและรับความเสี่ ยงในการลงทุน
ได้มาก
(2) กองทุนรวมตราสารหนี(้ Fixed income fund)
เป็ นกองทุ นรวมที่ มีนโยบายนาเงิ นลงทุนไปลงทุนในตราสารหนี้ และเงิ น
ฝากเท่านั้น สาหรับตราสารหนี้ ที่กองทุนรวมสามารถลงทุนได้ ได้แก่ พันธบัตร หุ ้นกู้ ตัว๋ แลกเงิน ตัว๋
สัญญาใช้เงิ น เป็ นต้น โดยจะไม่นาเงิ นลงทุนไปลงทุนในตราสารทุนเลย เนื่ องจากการลงทุนในตรา
สารหนี้ น้ นั กองทุนรวมจะได้รับผลตอบแทนในรู ปของดอกเบี้ยและผลกาไร(หรื อขาดทุน) จากการ
เพิ่มขึ้น(หรื อลดลง) ของราคาตราสารหนี้ แม้วา่ มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารหนี้ จะมีการ
เปลี่ ยนแปลงขึ้ นลงได้เหมื อนกับกองทุ นรวมประเภทอื่ นๆโดยกองทุ นรวมตราสารหนี้ เหมาะกับผู ้
ลงทุนที่ตอ้ งการผลตอบแทนที่ค่อนข้างสม่ าเสมอและมีความเสี่ ยงในการลงทุนไม่มาก แต่ความผัน
ผวนก็ มิ ไ ด้ม ากเท่ า กับ กองทุ น รวมตราสารทุ น หรื อกองทุ น รวมผสมที่ จะกล่ า วต่ อ ไป อย่า งไรก็ ดี
กองทุนรวมตราสารหนี้สามารถแบ่งออกเป็ น 3 ประเภทย่อยๆดังนี้
(2.1) กองทุนตราสารหนี้ทั่วไป จะมุ่งเน้นการกระจายการลงทุนในตราสาร
หนี้ หลากหลายประเภทโดยไม่มีการกาหนดกรอบการลงทุนเกี่ยวกับอายุของตราสารหนี้ ที่กองทุนจะ
ไปลงทุน โดยผูจ้ ดั การกองทุนจะเป็ นผูก้ าหนดอายุเฉลี่ยของตราสารหนี้ ที่อยูใ่ นกองทุนให้เหมาะกับ
สภาพตลาดตราสารหนี้ และสภาวะดอกเบี้ยขณะนั้น
(2.2) กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะสั้ น เป็ นกองทุ นรวมตราสารหนี้ ที่เน้น
การลงทุนในตราสารหนี้ ระยะสั้นเป็ นหลัก โดยกาหนดกรอบการลงทุนไว้วา่ Portfolio Duration เฉลี่ย
ของกองทุนรวมจะต้องไม่เกิน 1 ปี ตัวอย่างเช่น กองทุนรวมตลาดเงิน มีแบบแผนการลงทุนทั้ง 100%
ในตราสารหนี้ ที่มีอายุนอ้ ยกว่า 1 ปี โดยทัว่ ไป กองทุนรวมตราสารหนี้ ระยะสั้นจะให้ผลตอบแทนการ
ลงทุนไม่สูงนัก ส่ วนใหญ่จะดี กว่าฝากเงิ นออมทรัพย์ แต่มูลค่าหน่ วยลงทุนก็ไม่ผนั ผวนมากเช่ นกัน
ดังนั้นจึงเหมาะกับการลงทุนที่ตอ้ งการสภาพคล่องสู งมาก หรื อลงทุนในช่ วงที่แนวโน้มของสภาวะ
ดอกเบี้ยอยูใ่ นช่วงขาขึ้น เนื่องจากกองทุนรวมจะได้รับผลตอบแทนการลงทุนในอัตราที่เพิ่มขึ้นเรื่ อยๆ
เมื่อตราสารหนี้ที่ลงทุนนั้นทยอยครบอายุ
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(2.3) กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว เป็ นกองทุนรวมตราสารหนี้ ที่ เน้น
การลงทุนในตราสารหนี้ ระยะยาวเป็ นหลักโดย Portfolio Duration เฉลี่ยของกองทุนจะต้องไม่น้อย
กว่า 1 ปี การลงทุนในตราสารหนี้ ระยะยาวซึ่ งจะมีดอกเบี้ยหรื ออัตราผลตอบแทนที่สูงกว่าตราสารหนี้
ระยะสั้น ประกอบกับราคาตราสารหนี้ จะเพิ่มขึ้ น เมื่อแนวโน้มอัตราดอกเบี้ ยในท้องตลาดปรั บ ตัว
ลดลง จึงทาให้ผถู ้ ื อหน่ วยลงทุนกองทุนรวมตราสารหนี้ ระยะยาวในช่ วงที่แนวโน้มทิศทางดอกเบี้ ย
เป็ นขาลงจะได้รับผลตอบแทนที่ดีกว่าการลงทุนในตราสารหนี้ ระยะสั้น อย่างไรก็ดี หากอัตราดอกเบี้ย
ในท้องตลาดมีความผันผวนหรื อเกิ ดความไม่แน่นอนว่าจะมีการปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้นหรื อไม่ มูลค่า
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารหนี้ ระยะยาวก็จะมีความผันผวนมากกว่ามูลค่าหน่วยลงทุ นของ
กองทุนรวมตราสารหนี้ ระยะสั้น ดังนั้น กองทุนรวมตราสารหนี้ ระยะยาวจึงเหมาะกับผูล้ งทุนที่คาดว่า
อัตราดอกเบี้ยในท้องตลาดจะปรับตัวลดลงในอนาคตเพราะนอกจากผูถ้ ื อหน่ วยลงทุนจะได้ดอกเบี้ย
จากการลงทุนในตราสารหนี้ แล้ว ยังมีโอกาสได้รับผลตอบแทนในรู ปของส่ วนเกิ นมูลค่าจากการที่
ราคาตราสารหนี้ปรับตัวขึ้นอีกด้วย
3.2.) กองทุนรวมผสม (Mixed fund)
เป็ นกองทุนรวมที่นาเงิ นไปลงทุ นในตราสารทุนหรื อหุ ้นและตราสารหนี้ โดย
บลจ.จะเป็ นผูก้ าหนดการจัดสรรเงินลงทุนในแต่ละตลาดให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ในการลงทุนใน
ขณะนั้นๆเช่น หากผูจ้ ดั การกองทุนคาดว่าการลงทุนในหุ ้นน่าจะให้ผลตอบแทนการลงทุนที่ดีกว่าการ
ลงทุนในตราสารหนี้ ผูจ้ ดั การกองทุนก็จะนาเงินลงทุนส่ วนใหญ่ไปลงทุนในหุ ้นในสัดส่ วนที่มาก โดย
มีการลงทุนในตราสารหนี้ บางส่ วนเพื่อลดความผันผวนของเงิ นลงทุ น หรื อในทางตรงกันข้ามหาก
ผูจ้ ดั การกองทุนเห็นว่าการลงทุนในตราสารหนี้น่าจะให้ผลตอบแทนที่ดีกว่าการลงทุนในหุ น้ ก็อาจจะ
ลงทุนในหุ น้ เป็ นสัดส่ วนน้อยลงและจัดสรรเงินลงทุนส่ วนใหญ่ไปลงทุนในตราสารหนี้ เนื่องจากโดย
ส่ วนใหญ่แล้ว ราคาของตราสารทุนและตราสารหนี้ มกั จะเคลื่ อนไหวไปในทิศทางตรงกันข้าม การ
ลงทุนใน 2 ตลาดพร้อมๆกันย่อมเป็ นการกระจายความเสี่ ยงและช่วยให้ผลู ้ งทุนไม่พลาดโอกาสในการ
ลงทุน หากตลาดใดตลาดหนึ่งให้ผลตอบแทนการลงทุนที่ดีมาก
ในการจัดตั้งกองทุนรวมผสมนั้น หากเป็ นกองทุนรวมผสมแบบยืดหยุ่น บลจ.
อาจกาหนดเพดานการลงทุนในหุ ้นไว้เท่าไหร่ ก็ได้ ขึ้นอยูก่ บั ความเหมาะสมในแต่ละช่วงเวลาแต่หาก
เป็ นกองทุนรวมผสมทัว่ ไป เพดานการลงทุนในหุ ้นจะต้องไม่เกินร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ
ของกองทุน และส่ วนที่เหลือจึงจะนาไปลงทุนในตราสารหนี้ ผลตอบแทนการลงทุนที่คาดหวังและ
ความเสี่ ยงจากการลงทุนในกองทุนรวมผสมจะอยูใ่ นระดับปานกลางเมื่อเทียบกับการลงทุนในกองทุน
รวมหุ ้นทุน โดยกองทุนรวมผสมหรื อกองทุนรวมผสมแบบยืดหยุน่ เป็ นการเปิ ดโอกาสให้ผลู ้ งทุนได้
กระจายการลงทุนทั้งในตลาดตราสารทุนและตลาดตราสารหนี้
12

3.3) กองทุนรวมเพือ่ การเลีย้ งชี พ (Retirement Mutual Fund-RMF)
เป็ นกองทุนรวมประเภทหนึ่ งที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ผลู ้ งทุนใช้เป็ นช่องทางใน
การลงทุนหรื ออมเงินแบบสมัครใจ เพื่อเตรี ยมเงินไว้ใช้สารองเลี้ยงชี พในวัยเกษียณอายุ โดยทางการ
คือ กรมสรรพากรให้สิทธิ ประโยชน์ในการลดหย่อนภาษีเป็ นการจูงใจให้ผลู ้ งทุนลงทุนในระยะยาว
และต่อเนื่อง
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ ยงชี พมีหลากหลายนโยบายการลงทุนให้ผลู ้ งทุนเลื อกที่
จะลงทุน เช่น กองทุนรวมหุ น้ ทุน กองทุนรวมตราสารหนี้ กองทุนรวมตลาดเงิน หรื อกองทุนรวมผสม
เป็ นต้น และเป็ นกองทุนเปิ ดที่ผลู ้ งทุนสามารถซื้ อหรื อขายคืนหน่ วยลงทุนได้ทุกวันทาการ หรื อตาม
ระยะเวลาที่กาหนดไว้ในหนังสื อชี้ ชวนฯโดยผูล้ งทุนสามารถนาเงิ นค่าซื้ อหน่ วยลงทุ นของกองทุ น
รวมเพื่อการเลี้ ยงชี พในแต่ละปี ไปหักเป็ นค่าลดหย่อนภาษีในปี ที่ ตนเองซื้ อได้ โดยมีวงเงิ นสู งสุ ดที่
สามารถหักลดหย่อนในแต่ละปี ได้ไม่เกิ นร้อยละ 15 ของเงินได้ และในกรณี ที่ผลู ้ งทุนมีเงินสะสมอยู่
ในกองทุ นสารองเพื่อการเลี้ ยงชี พ (provident fund) หรื อกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ (กบข)
ด้วยนั้น ค่าซื้ อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชี พเมื่อรวมกับเงินสะสมของตนเองในกองทุน
สารองเลี้ ยงชี พ หรื อ กบข ในแต่ละปี ต้องไม่เกิ น 300,000 บาทโดยผูล้ งทุนจะต้องลงทุ นต่อเนื่ องไม่
น้อยกว่า 5 ปี และถือหน่วยลงทุนจนกระทัง่ อายุ 55 ปี
3.4) กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (Long Term Equity Fund-LTF)
กองทุนรวมหุ ้นระยะยาว หมายถึง กองทุนรวมตราสารแห่ งทุนที่นาเงินที่ได้จาก
การจาหน่ายหน่วยลงทุนไปลงทุนใน/หรื อมีไว้ซ่ ึ งหุ ้นสามัญของบริ ษทั จดทะเบียนไม่ต่ากว่าร้อยละ 65
ของมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ ของกองทุนรวม โดยผูล้ งทุนที่ซ้ื อหน่วยลงทุนกองทุนรวมประเภทนี้สามารถ
นาเงิ นค่าซื้ อหน่ วยลงทุนไปเป็ นค่าลดหย่อนภาษีเงิ นได้ไม่เกินร้ อยละ 15 ของเงิ นได้ท้ งั ปี แต่ตอ้ งไม่
เกิน 300,000 บาท โดยมีเงื่อนไขว่าผูล้ งทุนจะต้องลงทุนในกองทุนรวมประเภทนี้ เป็ นระยะเวลา 5 ปี
หากขายคืนหน่วยลงทุนก่อน จะต้องคืนค่าลดหย่อนภาษีที่ตนได้มาพร้อมกับจ่ายเงินเพิ่มอีกร้อยละ 1.5
ต่อเดื อน คูณด้วยจานวนเดื อนนับจากสิ้ นเดื อนมี นาคมของปี ที่ได้ยื่นภาษีแบบแสดงรายการเพื่ อเสี ย
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและใช้สิทธิ ลดหย่อนดังกล่าว กองทุนรวมหุ ้นระยะยาวนี้ จะมีอายุโครงการ
ไม่นอ้ ยกว่า 10 ปี และจะเปิ ดรับซื้ อคืนหน่วยลงทุนได้ไม่เกินปี ละ 2ครั้ง สานักงานคณะกรรมการ กลต.
กาหนดให้บริ ษทั จัดการที่ประสงค์ที่จะจัดตั้งกองทุนรวมหุ ้นระยะยาวจะต้องขออนุ ญาตจัดตั้งและจด
ทะเบียนกองทุนรวมให้ทนั ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2550 และเมื่อได้รับอนุ มตั ิให้จดั ตั้งกองทุนแล้ว
จะต้องเสนอขายหน่วยลงทุนภายใน 6 เดือนนับตั้งแต่วนั ที่ได้รับอนุมตั ิให้จดั ตั้งกองทุน
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2.2 งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
พิเชษฐ โพธิจรรยากุล (2545) ได้ทาการศึกษาถึงความเสี่ ยงและผลตอบแทนของกองทุนรวมทัว่ ไป
ที่เปิ ดดาเนิ นงาน และมีการลงทุนในประเทศไทยที่อยูภ่ ายใต้การบริ หารของบริ ษทั จัดการกองทุนรวม
14 บริ ษ ัท ตั้ง แต่ เ ดื อ นมิ ถุ น ายนปี พ.ศ.2540 ถึ ง เดื อ นธัน วาคมปี พ.ศ. 2544 การศึ ก ษาพบว่า อัต รา
ผลตอบแทนเฉลี่ยของกองทุนรวมมีอตั ราต่ากว่าอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์
และอัตราตอบแทนจากการลงทุนในสิ นทรัพย์ที่ปราศจากความเสี่ ยง ทั้งนี้เนื่องจากว่าช่วงเวลาที่ศึกษา
ประเทศไทยกาลังเข้าสู่ ภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจ ทาให้ผลที่ได้จากการศึกษาไม่สอดคล้องกับทฤษฏี
การศึ ก ษาพบว่ า ความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า งผลตอบแทนของกองทุ น และผลตอบแทนของตลาดมี
ความสัมพันธ์กนั ในทิศทางเดียวกันเป็ นส่ วนใหญ่ โดยมีค่าเบต้ารวมน้อยกว่า 1แสดงว่ากองทุ นส่ วน
ใหญ่จะมีการปรับตัวที่ชา้ กว่าตลาดหลักทรัพย์โดยเฉพาะกองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุนแบบหน่วย
ลงทุนและตราสารหนี้จะให้ค่าเฉลี่ยเบต้าที่นอ้ ยจนถึงติดลบ
วรั ณญา นวะมะรั ตน (2550) การศึกษาผลตอบแทนความเสี่ ยงและความสามารถในการบริ หาร
หลักทรัพย์ของกองทุนรวมเพื่อวิเคราะห์และเปรี ยบเทียบหากองทุนที่มีผลตอบแทนจากหน่วยลงทุนที่
ดี ที่สุด ความเสี่ ยงต่ าที่สุดและสามารถบริ หารกลุ่ มหลักทรัพย์ได้อย่างมี ประสิ ทธิ ภาพที่สุด เพื่อเป็ น
แนวทางในการตัดสิ นใจเลื อกลงทุ นในกองทุ นรวมวิธีการศึ กษาได้นาแนวความคิ ดพื้นฐานทฤษฎี
แบบจาลองการกาหนดราคาหลักทรั พย์หรื อCapital Asset Pricing Model; (CAPM)และประยุกต์ใช้
แบบจาลองของ Shape Index, Trey nor Indexและ Jensen Index เพื่อวัดความสามารถในการบริ หาร
หลักทรั พย์ของกองทุ น โดยคัดเลื อกกองทุ นเปิ ดตราสารทุ นที่ มีนโยบายจ่ายเงิ นปั นผลจานวน 10
กองทุ นที่ มี ระยะเวลาในการดาเนิ นงานอยู่ใ นช่ วงเดี ย วกันคื อตั้ง แต่ เดื อน มกราคม 2546 ถึ งเดื อน
ธันวาคม 2549 ซึ่ งเป็ นช่วงที่ภาวะเศรษฐกิจขยายตัวอยู่ในเกณฑ์ดีเฉลี่ยร้อยละ 5.7 ต่อปี ผลการศึกษา
เมื่อพิจารณาเป็ นรายกองทุนพบว่า กองทุนที่มีผลตอบแทนจากหน่วยลงทุนสู งสุ ดคือ กองทุนเปิ ดทิส
โก้หุ้นทุนปั นผล(TISCOEDF) ส่ วนกองทุนที่ให้ผลตอบแทนจากหน่ วยลงทุนต่ าสุ ดคือ กองทุนรวม
วรรณพลัสวรรณ(ONE+1) หากพิจารณาทางด้านความเสี่ ยงพบว่ากองทุนที่มีค่าความเสี่ ยงสู งที่สุดคือ
กองทุนเปิ ดทิสโก้หุ้นทุนปั นผล(TISCOEDF)ส่ วนกองทุนที่มีค่าความเสี่ ยงที่ต่าที่สุดคือ กองทุนเปิ ดธ
นาวรรณ(THANAI)
จากการศึ ก ษาทางด้ า นผลตอบแทนและความเสี่ ย ง ผลการศึ ก ษาเป็ นไปตามทฤษฎี ที่ ว่ า
ผลตอบแทนสู ง ความเสี่ ยงสู ง (High-Risk High-Return) ในส่ ว นความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า งอัต รา
ผลตอบแทนของกองทุนรวมกับอัตราผลตอบแทนของตลาดมี ความสัมพันธ์กนั อย่างมีนัยสาคัญ 8
กองทุนจากทั้งหมด 10 กองทุนโดยแบ่งเป็ นกองทุนที่มีค่าเบต้ามากกว่า1 จานวน 4 กองทุนแสดงว่า
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เป็ นกองทุ น ที่ มี น ดยบายการลงทุ น ในหลัก ทรั พ ย์ที่ ป รั บ ตัว เร็ ว (Aggressive Fund)กล่ า วคื อ อัต รา
ผลตอบแทนของหน่วยลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงผลตอบแทนของตลาด
ในสั ดส่ วนที่ ม ากกว่า ส่ วนกองทุ นที่ มี ค่ า เบต้า น้อยกว่า 1มี 4 กองทุ นแสดงว่า เป็ นกองทุ นประเภท
ปรับตัวช้า(Defensive Fund) หรื อเป็ นกองทุนที่มีอตั ราผลตอบแทนเปลี่ ยนแปลงตอบสนองต่อการ
เปลี่ ยนแปลงผลการตอบแทนของตลาดในสัดส่ วนที่ น้อยกว่า การศึ กษาด้านความสามารถในการ
บริ หารหลักทรัพย์โดยพิจารณานาผลตอบแทนมาปรับด้วยความเสี่ ยงของกองทุนที่ทาการศึกษาด้วย
มาตรวัดทั้ง 3 วิธีคือ Shape Index,Trey nor IndexและJensen Index พบว่าผลการศึกษาทั้ง3วิธีเมื่อนามา
ให้คะแนนและจัดอันดับ กองทุนที่มีความสามารถในการบริ หารหลักทรั พย์ได้ดีที่สุดคือ กองทุนเปิ ด
อยุธยาทุนทวีปันผล(AYFSCAR) ส่ วนกองทุนที่มีความสามารถในการบริ หารหลักทรัพย์ต่ าที่สุดคือ
กองทุนเปิ ดวรรณพลัสวรรณ(ONE+1) ซึ่ งเป็ นกองทุนเดียวที่มีความสามารถในการบริ หารหลักทรัพย์
ต่ าที่สุดทั้ง 3 วิธี อย่างไรก็ตาม ทั้งนี้ นกั ลงทุนจาเป็ นต้องติดตามสถานการณ์ และตัดสิ นใจลงทุนโดย
พิจารณาปั จจัยอื่นประกอบด้วย ด้านผูบ้ ริ หารกองทุนควรมีการวัดผลการดาเนิ นงานของกองทุ นอยู่
เสมอเพื่อให้สามารถปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การลงทุนในหน่วยลงทุนได้ทนั ต่อเหตุการณ์
สมลักษณ์ บุ ญโกมล (2550) ทาการศึกษาเปรี ยบเทียบอัตราผลตอบแทนและความเสี่ ยงจากการ
ลงทุนในกองทุนรวมในกองทุนรวมจาแนกตามนโยบายการลงทุน โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อใช้เครื่ องมือ
เปรี ยบเทียบอัตราผลตอบแทนและความเสี่ ยงจากการลงทุนในกองทุนรวมในแต่ละสภาพดอกเบี้ยโดย
ศึกษากองทุนรวมจาแนกตามนโยบายการลงทุน 3 ประเภท ได้แก่กองทุนรวมตราสารทุน กองทุนรวม
ตราสารหนี้ และกองทุ น รวมผสม โดยเลื อกศึ ก ษานโยบายละ 5 กองทุ นซึ่ ง เป็ นกองทุ นที่ มี มู ล ค่ า
ทรัพย์สินสุ ทธิสูงสุ ด 5 อันดับแรก ในแต่ละกลุ่มนโยบายและดาเนิ นการตั้งแต่ 1 มกราคม 2542 ถึง 31
ธัน วาคม 2548 โดยวัด ผลการด าเนิ น งานกองทุ น รวมโดยวิธี ก ารของShapeซึ่ งใช้ส่ ว นเบี่ ย งเบน
มาตรฐานของอัตราผลตอบแทนเป็ นตัวชี้ วดั ความเสี่ ยงวิธี Trey nor ซึ่ งใช้ค่าเบต้าเป็ นตัวชี้ วดั ความ
เสี่ ยงวิธีของJensenซึ่ งใช้ค่าอัลฟ่ าเป็ นตัวชี้ วดั ความเสี่ ยง โดยข้อมูลที่ ใช้เป็ นข้อมูลทุ ติย ภูมิ โดยผล
การศึกษาพบว่าอัตราผลตอบแทนและความเสี่ ยงกองทุนรวมนโยบายต่างๆของกองทุนรวมนโยบาย
ต่างๆพบว่าในช่วงที่อตั ราดอกเบี้ยลดลงอย่างมากในช่วงที่1นั้นกองทุนรวมตราสารหนี้ เป็ นกองทุนที่มี
ผลตอบแทนสู งสุ ดมีอตั ราผลตอบแทนเฉลี่ย0.0014 และมีความเสี่ ยงต่าที่สุดเท่ากับ0.0017 ส่ วนในช่วง
ที่ 2 และช่ ว งที่ 3 กองทุ น รวมตราสารทุ น มี อ ัต ราผลตอบแทนสู ง ที่ สุ ด เท่ า กับ 0.0019และ0.0130
ตามลาดับ ซึ่ งเป็ นช่ วงที่ อตั ราดอกเบี้ ยค่ อนข้างคงที่ และเป็ นช่ วงที่ อตั ราดอกเบี้ ยลดลง ในช่ วงที่ 4
กองทุนรวมผสมเป็ นกลุ่มกองทุนรวมที่มีอตั ราผลตอบแทนสู งสุ ดเท่ากับ0.0014 ในด้านความเสี่ ยงต่อ
อัตราผลตอบแทนนั้น เนื่ องจากการที่กองทุนรวมตราสารหนี้ เป็ นกองทุนรวมที่มีความเสี่ ยงต่ามาโดย
ตลอดจึงทาให้มีค่าความเสี่ ยงต่ออัตราผลตอบแทนที่ได้รับต่าสุ ดในทุกช่วงที่ทาการศึกษา
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ในการวัดผลการดาเนิ นงานด้วยมาตราวัดทั้ง 3ในการใช้ดัช นี ตลาดแบบต่ า งๆในช่ วงที่ 1 นั้น
กองทุ นรวมตราสารหนี้ เป็ นกองทุ นรวมที่ มีการดาเนิ นงานที่ ดีที่สุ ด ทั้งนี้ เนื่ องจากเป็ นช่ วงที่ อตั รา
ดอกเบี้ยลดลงอย่างมาก ต่อมาในช่วงที่2 เนื่ องจากว่าอัตราดอกเบี้ยเพิ่มสู งขึ้นและตลาดหลักทรัพย์เริ่ ม
มีการปรับตัวดีข้ ึน ดังนั้นกองทุนรวมตราสารทุนจึงเป็ นกองทุนรวมที่มีผลการดาเนิ นงานดีที่สุด และ
ในช่ วงที่ 3 และช่ วงที่4 นั้นเป็ นช่ วงที่อตั ราดอกเบี้ยค่อนข้างคงที่ดงั นั้นการลงทุนในกองทุนรวมตรา
สารทุนและตราสารหนี้จึงให้ผลการดาเนินงานที่ดีใกล้เคียงกัน
Surang Mainkamnurd (1996) ได้ประเมินผลการดาเนินงานของกองทุนเปิ ดในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยจานวน 51 กองทุนในช่วง ค.ศ. 1992-1995 โดยใช้ขอ้ มูลรายสัปดาห์รวม168 สัปดาห์
มาตรวัดที่ใช้ได้แก่มาตรวัดของ Shape, Trey norและ Jensen ส่ วนเกณฑ์การเปรี ยบเทียบนั้น ใช้อตั รา
ผลตอบแทนส่ วนเกิ นที่ปรับด้วยค่าความเสี่ ยงโดยอัตราผลตอบแทนตลาดส่ วนเกิ นคานวณจากส่ วน
ต่างระหว่างอัตราผลตอบแทนของตลาดที่คานวณจากดัชนี ราคาตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยกับ
อัตราผลตอบแทนที่ปราศจากความเสี่ ยงที่ใช้อตั ราดอกเบี้ยเงินฝากประจา พบว่าโดยเฉลี่ยแล้วกองทุน
รวมควรกระจายความเสี่ ยงที่ไม่เป็ นระบบออกไปนอกจากนั้นยังพบว่า ผลการดาเนิ นงานของกองทุน
รวมที่ใช้มาตรวัดของShape, Trey nor ให้ผลที่คงเส้นคงวาตลอดช่ วงเวลาการศึกษาอันสรุ ปได้ว่า ผู ้
ลงทุนสามารถใช้ผลการดาเนินงานในอดีตของกองทุนรวมเป็ นข้อมูลเพื่อการตัดสิ นใจลงทุนได้
2.3.กรอบแนวคิดทฤษฎี
การศึกษาเรื่ องการวิเคราะห์อตั ราผลตอบแทนและความเสี่ ยงของกองทุนหุ ้นสามัญที่บริ หาร
จัดการโดยบริ ษ ทั หลัก ทรั พ ย์จดั การกองทุ น รวม บัวหลวง จากัด ครั้ งนี้ ผูศ้ ึ ก ษาใช้แนวคิ ดทฤษฎี ที่
เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้
1) ความเสี่ ยงในการลงทุน (Investment Risk)
ตามทฤษฎีของการลงทุนความเสี่ ยงในการลงทุนคืออัตราผลตอบแทนที่ผลู ้ งทุนนั้นได้รับจริ ง
(Actual Return) คลาดเคลื่อนหรื อเบี่ยงเบนหรื อแตกต่างไปจากอัตราผลตอบทนที่ผลู ้ งทุนนั้นคาดหวัง
ไว้ว่าจะได้รับ (Expected Return)ความสัมพันธ์ของความเสี่ ยงและผลตอบแทนจากการลงทุนระดับ
ผลตอบแทนจาการลงทุนในหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินใดๆมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับระดับ
ความเสี่ ยงกล่าวคือหากระดับอัตราผลตอบแทนจากการลงทุ นสู งขึ้นระดับความเสี่ ยงที่ผลู ้ งทุ นต้อง
แบกรับจากการลงทุนนั้นก็จะสู งขึ้ นด้วยเสมอดังแสดงในภาพที่ 12ที่มา:การลงทุนพื้นฐานและการ
ประยุกต์ (พรอนงค์บุษราตระกุล, 2548)
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ภาพที่ 2.1 ความสัมพันธ์ระหว่างผลตอบแทนและความเสี่ ยง
ความเสี่ ยงในการลงทุนมาจากปัจจัยสาคัญ 2 ประเภทดังภาพที่ 13ที่มา: การลงทุนพื้นฐานและ
การประยุกต์ (พรอนงค์บุษราตระกุล 2548) คือ
(1) ความเสี่ ยงที่เกิดจากปั จจัยมหาภาค (Macro Factors) ได้แก่ Pervasive Risk และSystematic
Risk เป็ นความเสี่ ยงที่เป็ นระบบมีอิทธิ พลต่ออัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ในตลาด
ทุนโดยรวมจึงเป็ นความเสี่ ยงที่ผลู ้ งทุนไม่อาจขจัดให้หมดไปจากการลงทุนนั้นได้
(2) ความเสี่ ยงที่ เกิ ดจากปั จจัยจุ ลภาค (Micro Factors) ได้แก่ Unsystematic Risk หรื อความ
เสี่ ยงที่ไม่เป็ นระบบหรื อความเสี ยงเฉพาะตัวที่เมื่อเกิดขึ้นแล้วจะกระทบหลักทรัพย์ใดหลักทรัพย์หนึ่ง
โดยเฉพาะผู ้ล งทุ น สามารถขจัด หรื อ ลดความเสี่ ย งประเภทนี้ ได้โ ดยการกระจายการลงทุ น ใน
หลักทรัพย์หลายตัวที่พิจารณาคัดเลือกอย่างถี่ถว้ นแล้ว

ภาพที่ 2.2 ความเสี่ ยงที่เป็ นระบบและความเสี่ ยงที่ไม่เป็ นระบบ
ความเสี่ ยงของกลุ่มลงทุนจะพิจารณาผลกระทบที่มาจากการกระจายความเสี่ ยงในกลุ่ม
ลงทุนหรื อเรี ยกว่า Diversification Effect เข้ามาในการคานวณความเสี่ ยงรวมของกลุ่มลงทุนด้วยโดย
พิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างหลักทรัพย์มีมากน้อยหรื อเป็ นไปในทิศทางเดียวกันหรื อตรงข้ามกัน
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2) อัตราผลตอบแทนทีป่ รับตัวด้ วยความเสี่ ยง (Risk-adjusted return)
จากการตัดสิ นใจลงทุนอยู่ภายใต้ปัจจัย 2 ตัวคืออัตราผลตอบแทนและความเสี่ ยงการวัดผล
การดาเนิ นงานของกลุ่มการลงทุ นจึ งควรใช้อตั ราผลตอบแทนที่ปรั บด้วยความเสี่ ยง (Risk adjusted
return) เป็ นตัวบ่งชี้ผลการดาเนิ นงานแนวทางการวัดผลการดาเนิ นงานของกลุ่มการลงทุนโดยคานึ งถึง
ปัจจัยทางด้านอัตราผลตอบแทนและความเสี่ ยงเป็ นหลักโดยใช้แนวคิดมาตรวัดตามตัวแบบของ Sharp
แบบจาลองการตั้งราคาหลักทรัพย์(CAPM: Capital Asset Price Model) โดยสนใจความเสี่ ยง
ที่เป็ นระบบของหลักทรัพย์ เนื่องจากอยูภ่ ายใต้เงื่อนไขว่า หากมีการกระจายการลงทุนในหลักทรัพย์ที่
หลากหลายนั้นจะสามารถกาจัดความเสี่ ยงที่ ไม่เป็ นระบบได้ ซึ่ งความเสี่ ยงในแบบจาลอง CAPM
หมายถึง ความเสี่ ยงที่เป็ นระบบโดยใช้ β เป็ นตัวแทนเมื่อ β<1 แสดงว่ากองทุนนั้นมีการเปลี่ยนแปลง
ของอัตราผลตอบแทนน้อยกว่าอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยของตลาดกล่าวคือมีความเสี่ ยงต่ากว่าตลาด ถ้า
ค่าβ>1แสดงว่า กองทุนนั้นมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนมากกว่าอัตราผลตอบแทนเฉลี่ย
ของตลาดและถ้าค่า β=1 แสดงว่า กองทุนนั้นมีการเปลี่ ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนเท่ากับ อัตรา
ผลตอบแทนเฉลี่ยของตลาดซึ่ งค่าβ สามารถคานวณได้จากการใช้สูตรทางคณิ ตศาสตร์ ดงั นี้
β=

Covariance(Ri , Rm )
Variance(Rm )

ผลตอบแทนที่คาดหวังของหลักทรัพย์เดียว หรื อ ทั้ง Portfolioนามาจาก
Ri คือ อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในหลักทรัพย์ i
Rf คือ อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในหลักทรัพย์ที่ปราศจากความเสี่ ยง
Rm คือ อัตราผลตอบแทนที่ได้รับจากกลุ่มหลักทรัพย์ตลาด
สมการSecurities Market Line (SML)
E(Ri ) =Rf + (E (Rm )-Rf )βi
โดยที่
E (Ri )
βi

Rf
E (Rm )-Rf )

คือ
คือ
คือ
คือ

ผลตอบแทนที่คาดหวังจากการลงทุนในหลักทรัพย์ i
ความเสี่ ยงที่เป็ นระบบที่เกิดจากการลงทุนในหลักทรัพย์
ผลตอบแทนของหลักทรัพย์ที่ปราศจากความเสี่ ยง(β=0)
ส่ วนชดเชยความเสี่ ยงของตลาด (Market Risk Premium)
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3) อัตราผลตอบแทนของกองทุนรวม
ผลตอบแทนที่ใช้ในการประเมินผลการดาเนิ นงานจึงเป็ นผลตอบแทนของกองทุนรวมจะ
คานวณจากอัตราการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ ต่อ 1 ช่วงเวลาคือ (จิรัตน์ สังข์แก้ว, 2545)
กรณี จ่ายเงินปั นผล
Rpt =

NAVt -NAVt-1 +Dt
NAVt-1

กรณี ไม่มีการจ่ายเงินปั นผล
Rpt =
โดยที่
Rpt
NAVt
NAVt-1
Dt

คือ
คือ
คือ
คือ

NAVt -NAVt-1
NAVt-1

อัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมในงวดที่t
มูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ ของกองทุนรวม ณ เวลาที่ t
มูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ ของกองทุนรวม ณ เวลาที่ t-1
เงินปันผลเฉลี่ย ณ เวลาที่ t

มูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ ของงกองทุนรวม(NAV) = (มูลค่าทรัพย์สินรวม-หนี้สิน)/จานวนหน่วยลงทุน
4) ความเสี่ ยงกองทุนรวม
ความเสี่ ยงของกองทุนรวม วัดด้วยส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(σp )ของอัตราผลตอบแทนของ
กองทุนรวมโดยมีสมการดังนี้(จิรัตน์ สังข์แก้ว, 2545)
1
2 2

n

σp = [∑
i=0

(Rpt -R̅pt )
]
(n)

โดยที่
R̅pt
Rpt
n

คือ
คือ
คือ

อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยของกองทุนรวม
อัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมในงวดที่t
งวดเวลาทั้งหมดที่ตอ้ งการศึกษา
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ส าหรั บ ความเสี่ ย งส่ วนที่ เ ป็ นความเสี่ ย งระบบ(Systematic Risk) สามารถใช้ค่ า เบต้า ของ
กองทุนรวมเป็ นตัวชี้ ทิศทางและความไหวตัวของอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวม เมื่อเทียบความ
ไหวตัวของอัตราผลตอบตลาดได้ (จิรัตน์ สังข์แก้ว, 2545)
𝛽𝑝 =

𝜎𝑝𝑚
𝜎 2𝑚

โดยที่
𝛽pm
𝜎pm
𝜎 2𝑚

คือ ค่าเบต้าของกองทุนรวม
คือ ค่าความแปรปรวนร่ วมระหว่างอัตราผลตอบแทนของกองทุ นรวมกับ
อัตราผลตอบแทนของตลาด
คือ ค่าความแปรปรวนของอัตราผลตอบแทนตลาด

ค่ า ความแปรปรวนร่ วมระหว่ า งอัต ราผลตอบแทนของกองทุ น รวมกั บ อั ต รา
ผลตอบแทนตลาดหาได้จากสมการดังนี้(จิรัตน์ สังข์แก้ว, 2545)
𝜎𝑝𝑚

∑(𝑅𝑝𝑡 − 𝑅̅𝑝𝑡 )(𝑅𝑚𝑡 − 𝑅̅𝑚𝑡 )
=
𝑛

5) อัตราผลตอบแทนของตลาด
ผลตอบแทนของกหลักทรัพย์ที่ใช้เป็ นตัวแทนตลาดคานวณจากอัตราการเปลี่ยนแปลงของ
มูลค่าหลักทรัพย์ของตลาดต่อ 1 ช่วงเวลาคือ (จิรัตน์ สังข์แก้ว, 2545)
Rmt =

SETt -SETt-1
SETt-1

โดยที่
Rmt
SETt
SETt-1

คือ
คือ
คือ

อัตราผลตอบแทนหลักทรัพย์ของตลาดในงวดเวลาที่t
ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ งวดเวลาที่t
ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ งวดเวลาที่t-1

6) ความเสี่ ยงของตลาด
ความเสี่ ยงของตลาด วัดด้วยส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(σ𝑝) ของอัตราผลตอบแทนของตลาด
โดยมีสมการดังนี้(จิรัตน์ สังข์แก้ว, 2545)
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1

n

̅ m )2 2
(R mt -R
σm = [∑
]
(n)
t=1

โดยที่
R̅m
Rmt
n

คือ
คือ
คือ

อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยของตลาด
อัตราผลตอบแทนของตลาดในงวดที่t
งวดเวลาทั้งหมดที่ตอ้ งการศึกษา

7) อัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ทปี่ ราศจากความเสี่ ยง
อัตราผลตอบแทนของหลัก ทรั พ ย์ที่ ป ราศจากความเสี่ ยงจะใช้อตั ราผลดอกเบี้ ยพันธบัตร
รัฐบาลอายุ 3 ปี เป็ นตัวแทน
ถ้างวดเวลาที่วเิ คราะห์มีท้ งั หมด n งวด อัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ปราศจากความเสี่ ยง
โดยเฉลี่ยคานวณได้ดงั นี้(จิรัตน์ สังข์แก้ว,2545)
n

R̅f = ∑
t=1

โดยที่
R̅f
Rft
n

คือ
คือ
คือ

Rft
n

อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยของหลักทรัพย์ปราศจากความเสี่ ยง
อัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ปราศจากความเสี่ ยงในงวดเวลาที่t
งวดเวลาทั้งหมดที่ตอ้ งการศึกษา

ซึ่ งตัวแทนหลักทรั พย์ปราศจากความเสี่ ยง อาจเป็ นหลักทรั พย์รัฐบาลเช่ น ตัว๋ เงิ นคลังหรื อ
พันธบัตร
8) มาตรวัดประสิ ทธิภาพของกองทุนรวม
เนื่ องจากการลงทุนผ่านกองทุนรวมถื อเป็ นการลงทุนที่มีการจ้างผูเ้ ชี่ ยวชาญมาทาหน้าที่ ใน
การบริ หารเงิ นลงทุน ดังนั้นผูล้ งทุนก็ควรจะมีขอ้ มูลในการพิจารณาเพื่อให้ทราบความสามารถของ
ผูจ้ ดั การกองทุ นซึ่ งก็คือผลตอบแทนจากการลงทุ น หรื อผลการดาเนิ นงานของกองทุ นนัน่ เองโดย
ผลตอบแทนจากการลงทุนจะเป็ นข้อมูลบ่งบอกว่าการลงทุนผ่านกองทุนนั้นคุม้ ค่ากับค่าใช้จ่ายหรื อไม่
นอกจากนี้ ผูล้ งทุ นก็สามารถใช้ผลการดาเนิ นงานกองทุ นต่างๆมาพิจารณาเปรี ยบเที ยบกองทุ นใน
รู ปแบบอื่นๆเพื่อใช้ประกอบการตัดสิ นใจการลงทุนได้เช่นกัน ในที่น้ ีจะใช้วธิ ีการวัดผลการลงทุนโดย
วิ ธี Risk-adjusted Return เนื่ อ งจากตามหลั ก การลงทุ น แล้ ว การลงทุ น ที่ มี ค วามเสี่ ยงสู งจะให้
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ผลตอบแทนคาดหวังที่สูงและการลงทุนที่มีความเสี่ ยงต่าจะให้ผลตอบแทนที่คาดหวังต่าดังนั้นในการ
วัดผลการดาเนิ นงานหากเราสนใจเฉพาะอัตราผลตอบแทนนั้นก็ถื อว่าเป็ นการมองภาพด้านเดี ย ว
เพื่อให้การประเมินผลการดาเนินงานมีการนาเอาความเสี่ ยงในการลงทุนมาพิจารณาประกอบด้วย
9) มาตรวัดตามตัวแบบของSharpe
เป็ นการประเมินผลการดาเนิ นงานของกองทุน โดยเปรี ยบเทียบอัตราผลตอบแทนของ
กองทุนที่ปรับด้วยค่าความเสี่ ยง(Risk-adjusted Return) กับอัตราผลตอบแทนของตลาดที่ปรับด้วยค่า
ความเสี่ ยงแล้ว นัน่ คือ
มาตรวัดของ

Sharpe=

̅ pt −R
̅ f)
(R
σp

โดย
𝜎𝑝

คือ

𝑅pt

คือ
คือ

𝑅f

ค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวม
(ความเสี่ ยงของกองทุนรวม)
อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยของหน่วยลงทุน
อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยของหลักทรัพย์ปราศจากความเสี่ ยง

เกณฑ์ตามมาตรวัดของ

Sharpe=

(𝑅̅𝑚 −𝑅̅𝑓 )
𝜎𝑚

โดย
คือ
คือ
คือ

𝜎m
Rm
Rf

ค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของอัตราผลตอบแทนตลาด
อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยของตลาด
อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยของหลักทรัพย์ปราศจากความเสี่ ยง

̅

̅

̅

̅

̅

̅

̅

̅

(𝑅𝑚 −𝑅𝑓 )
f)
ถ้าค่า(Rptσ−R
มากกว่
า
แสดงว่ากลุ่ มหลักทรั พย์กองทุ นรวมมี ผลการดาเนิ นการที่
𝜎𝑚
p

ดีกว่าตลาด
(𝑅𝑚 −𝑅𝑓 )
𝑓)
ถ้าค่า(𝑅𝑝𝑡𝜎−𝑅
น้
อ
ยกว่
า
แสดงว่ากลุ่มหลักทรัพย์กองทุนรวมมีผลการดาเนิ นการที่แย่
𝜎𝑚
𝑝

กว่าตลาด
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10) มาตราวัดตามตัวแบบของ Trey nor
เป็ นมาตรวัด การประเมิ น ผลประกอบการของกองทุ น รวม โดยเปรี ยบเที ย บอัต รา
ผลตอบแทนของกองทุนที่ ปรั บด้วยค่าความเสี่ ยง(Risk-Adjusted Return) กับอัตราผลตอบแทนของ
ตลาดที่ปรับด้วยค่าความเสี่ ยงแล้ว โดยเป็ นความเสี่ ยงส่ วนที่เป็ นระบบ (Systematic Risk) นัน่ คือ ค่า
เบต้า
มาตรวัดของ

Tray nor=

̅ pt −R
̅ f)
(R

เกณฑ์ตามมาตราวัดของ

Tray nor=

̅ m −R
̅ f)
(R

βp

βm

โดย
คือ
คือ
คือ
คือ

𝑅̅𝑝𝑡
𝑅̅𝑓
𝑅̅𝑚
𝛽𝑝
̅

อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยของกองทุนรวม
อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยของหลักทรัพย์ปราศจากความเสี่ ยง
อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยของตลาด
ค่าเบต้าของกองทุนรวม

̅

̅

̅

(𝑅𝑚 −𝑅𝑓 )
𝑓)
ถ้าค่า(𝑅𝑝𝑡𝛽−𝑅
มากกว่
า
แสดงว่า กลุ่มหลักทรัพย์ของกองทุนรวมอยูเ่ หนื อ SML นัน่
𝛽𝑚
𝑝

คือมีผลการดาเนินงานดีกว่าตลาด
̅

̅

̅

̅

(𝑅𝑚 −𝑅𝑓 )
𝑓)
ถ้าค่า(𝑅𝑝𝑡𝛽−𝑅
น้
อ
ยกว่
า
แสดงว่า กลุ่มหลักทรัพย์ของกองทุนรวมอยูใ่ ต้ SML นัน่ คือ
𝛽𝑚
𝑝

มีผลการดาเนินงานด้อยกว่าตลาด
11) มาตรวัดตามตัวแบบของJensen
เป็ นมาตรวัดที่อาศัยแนวคิดการวัดผลการดาเนิ นการของกองทุนที่เกิดขึ้นแล้วเปรี ยบเทียบ
กับเกณฑ์ผลการดาเนินการที่ควรจะเป็ น ซึ่ งคานวณโดยใช้แนวคิด Capital Asset Pricing(CAPM) หรื อ
สมการ Security Market Line(SML) เปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่างอัตราผลตอบแทนที่เกิดขึ้นจริ ง
เฉลี่ยกับอัตราผลตอบแทนที่ควรเป็ น หรื อค่าอัลฟ่ าของกองทุนมีสมการดังนี้
̅ pt − R
̅ f = αp + (R
̅m − R
̅ f )βp
R

หรื อ
̅ pt − [R
̅ f + (R
̅m − R
̅ f )βp ]
αp = R
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โดยที่
𝑅̅pt
𝑅̅f
𝑅̅m
𝛼p
𝛽𝑝

คือ
คือ
คือ
คือ
คือ

อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยของกองทุนรวม
อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยของหลักทรัพย์ปราศจากความเสี่ ยง
อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยตลาด
ค่าอัลฟ่ าของกองทุน
ค่าเบต้าของกองทุนรวม

ถ้าค่า𝛼p มีค่าเป็ นบวกแสดงว่า อัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมสู งกว่าอัตราผลตอบแทนที่
ต้องการ ณ ระดับความเสี่ ยง(เบต้า)หนึ่ง
ถ้าค่า𝛼p มีค่าเป็ นลบแสดงว่า อัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมต่ ากว่าอัตราผลตอบแทนที่
ต้องการ ณ ระดับความเสี่ ยง(เบต้า)หนึ่ง
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บทที่ 3
ระเบียบวิธีวจิ ัย

3.1 แผนดำเนินกำร ขอบเขตและวิธีกำรวิจัย
1) ขอบเขตเนือ้ หำ
เนื้ อหาในการศึกษาของการค้นคว้าอิสระเรื่ องการวิเคราะห์อตั ราผลตอบแทนและความเสี่ ยง
ของกองทุนรวมหุ ้นสามัญที่บริ ษทั จัดการโดยบริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนธนาคารกรุ งเทพ ใน
การศึ กษาครั้ งนี้ จะศึ กษาเฉพาะกองทุ นรวมหุ ้นสามัญที่ บริ หารจัดการโดยบริ ษทั หลักทรั พย์จดั การ
กองทุ นธนาคารกรุ ง เทพ เพื่ อวิเคราะห์ ค่ า ความเสี่ ย งและอัตราผลตอบแทนของหน่ วยลงทุ น ของ
กองทุนรวมหุ น้ สามัญดังกล่าว โดยใช้ขอ้ มูลทุติยภูมิรายเดือนตั้งแต่วนั ที่ 31 พฤษภาคม 2555ของแต่ละ
กองจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557
2) กรอบแนวคิด / แบบจำลอง
ในการศึกษาการวิเคราะห์อตั ราผลตอบแทนและความเสี่ ยงของกองทุนรวมหุ ้นสามัญที่บริ ษทั
จัดการโดยบริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนธนาคารกรุ งเทพโดยใช้ขอ้ มูลทุติ ยภูมิทางการเงินย้อนหลัง
รายเดือนตั้งแต่วนั ที่ 31 พฤษภาคม 2555 จดทะเบียนกองแต่ละกองจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ได้ใช้
แบบจาลองต่อไปนี้
(1) มำตรวัดตำมตัวแบบของSharpe
เป็ นการประเมินผลการดาเนิ นงานของกองทุน โดยเปรี ยบเทียบอัตราผลตอบแทนของ
กองทุนที่ปรับด้วยค่าความเสี่ ยง(Risk-adjusted Return) กับอัตราผลตอบแทนของตลาดที่ปรับด้วยค่า
ความเสี่ ยงแล้ว นัน่ คือ
มำตรวัดของ Sharpe

̅

̅

f)
=(Rptσ−R
p
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โดย
𝜎𝑝

คือ

𝑅pt

คือ
คือ

𝑅f

ค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวม
(ความเสี่ ยงของกองทุนรวม)
อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยของหน่วยลงทุน
อัตราผลตอบเฉลี่ยของหลักทรัพย์ปราศจากความเสี่ ยง
̅

̅

𝑓)
เกณฑ์ ตำมมำตรวัดของSharpe =(𝑅𝑚𝜎−𝑅
𝑚

โดย
คือ
คือ
คือ

𝜎m
Rm
Rf

ค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของอัตราผลตอบแทนตลาด
อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยของตลาด
อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยของหลักทรัพย์ปราศจากความเสี่ ยง

̅

̅

̅

̅

̅

̅

̅

̅

(𝑅𝑚 −𝑅𝑓 )
f)
ถ้าค่า(Rptσ−R
มากกว่
า
แสดงว่ากลุ่ มหลักทรั พย์กองทุ นรวมมี ผลการดาเนิ นการที่
𝜎𝑚
p

ดีกว่าตลาด
(𝑅𝑚 −𝑅𝑓 )
𝑓)
ถ้าค่า(𝑅𝑝𝑡𝜎−R
น้
อ
ยกว่
า
แสดงว่ากลุ่มหลักทรัพย์กองทุนรวมมีผลการดาเนิ นการที่แย่
𝜎𝑚
𝑝

กว่าตลาด
(2) มำตรำวัดตำมตัวแบบของ Trey nor
เป็ นมาตรวัด การประเมิ น ผลประกอบการของกองทุ น รวม โดยเปรี ยบเที ย บอัต รา
ผลตอบแทนของกองทุนที่ ปรั บด้วยค่าความเสี่ ยง(Risk-Adjusted Return) กับอัตราผลตอบแทนของ
ตลาดที่ปรับด้วยค่าความเสี่ ยงแล้ว โดยเป็ นความเสี่ ยงส่ วนที่เป็ นระบบ (Systematic Risk) นัน่ คือ ค่า
เบต้า
̅

̅

̅

̅

มำตรวัดของ Tray nor

f)
=(Rptβ−R
p

เกณฑ์ ตำมมำตรำวัดของTray nor

f)
=(Rmβ−R
m

โดย
𝑅̅𝑝𝑡
𝑅̅𝑓
𝑅̅𝑚

คือ
คือ
คือ

อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยของกองทุนรวม
อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยของหลักทรัพย์ปราศจากความเสี่ ยง
อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยของตลาด
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คือ

𝛽𝑝
̅

ค่าเบต้าของกองทุนรวม

̅

̅

̅

(𝑅𝑚 −𝑅𝑓 )
𝑓)
ถ้าค่า(𝑅𝑝𝑡𝛽−𝑅
มากกว่
า
แสดงว่า กลุ่มหลักทรัพย์ของกองทุนรวมอยูเ่ หนื อ SML นัน่
𝛽𝑚
𝑝

คือมีผลการดาเนินงานดีกว่าตลาด
̅

̅

̅

̅

(𝑅𝑚 −𝑅𝑓 )
𝑓)
ถ้าค่า(𝑅𝑝𝑡𝛽−𝑅
น้
อ
ยกว่
า
แสดงว่า กลุ่มหลักทรัพย์ของกองทุนรวมอยูใ่ ต้ SML นัน่ คือ
𝛽𝑚
𝑝

มีผลการดาเนินงานด้อยกว่าตลาด
(3) มำตรวัดตำมตัวแบบของ Jensen
เป็ นมาตรวัดที่อาศัยแนวคิดการวัดผลการดาเนิ นการของกองทุนที่เกิดขึ้นแล้วเปรี ยบเทียบ
กับเกณฑ์ผลการดาเนิ นการที่ ค วรจะเป็ น ซึ่ งคานวณโดยใช้แนวคิ ด Capital Asset Pricing (CAPM)
หรื อสมการ Security Market Line(SML) เปรี ย บเที ย บความแตกต่ า งระหว่า งอัต ราผลตอบแทนที่
เกิดขึ้นจริ งเฉลี่ยกับอัตราผลตอบแทนที่ควรเป็ น หรื อค่าอัลฟ่ าของกองทุนมีสมการดังนี้
̅ pt − R
̅ f = αp + (R
̅m − R
̅ f )βp
R

หรื อ
𝛼p = 𝑅̅𝑝𝑡 − [𝑅̅𝑓 + (𝑅̅𝑚 − 𝑅̅𝑓 )𝛽𝑝 ]

โดยที่
𝑅̅pt
̅f
R
̅m
R
αp
βp

คือ
คือ
คือ
คือ
คือ

อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยของกองทุนรวม
อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยของหลักทรัพย์ปราศจากความเสี่ ยง
อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยตลาด
ค่าอัลฟ่ าของกองทุน
ค่าเบต้าของกองทุนรวม

ถ้าค่า𝛼pมีค่าเป็ นบวกแสดงว่า อัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมสู งกว่าอัตราผลตอบแทนที่
ต้องการ ณ ระดับความเสี่ ยง(เบต้า)หนึ่ง
ถ้าค่า𝛼pมีค่าเป็ นลบแสดงว่า อัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมต่ ากว่าอัตราผลตอบแทนที่
ต้องการ ณ ระดับความเสี่ ยง(เบต้า)หนึ่ง
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3) ค่ ำสถิติ ทดสอบ
(1) คำนวณอัตรำผลตอบแทนของกองทุนรวม
ผลตอบแทนที่ใช้ในการประเมินผลการดาเนินงานจึงเป็ นผลตอบแทนของกองทุนรวมจะ
คานวณจากอัตราการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ ต่อ 1 ช่วงเวลาคือ (จิรัตน์ สังข์แก้ว, 2545)
กรณี จ่ายเงินปั นผล

R pt =

กรณี ไม่มีการจ่ายเงินปั นผล

𝑅𝑝𝑡 =

NAVt −NAVt−1 +Dt
NAVt−1
𝑁𝐴𝑉𝑡 −𝑁𝐴𝑉𝑡−1
𝑁𝐴𝑉𝑡−1

โดยที่
R pt
NAVt
NAVt−1
Dt

คือ
คือ
คือ
คือ

อัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมในงวดที่t
มูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ ของกองทุนรวม ณ เวลาที่ t
มูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ ของกองทุนรวม ณ เวลาที่ t-1
เงินปันผลเฉลี่ย ณ เวลาที่ t

มูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ ของกองทุนรวม(NAV) = (มูลค่าทรัพย์สินรวม-หนี้สิน)/จานวนหน่วยลงทุน
ทั้งนี้ ในกรณี การคานวณมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ มีการปรับค่าด้วยเงินปั นผลจ่ายแล้ว การคานวณ
อัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมในงวดเวลานั้นก็ไม่ตอ้ งปรับค่าด้วยเงินปั นผลซ้ าอีกถ้างวดเวลาที่
วิเคราะห์ท้ งั หมด n งวดอัตราผลตอบแทนเฉลี่ย คานวณดังนี้
(2) คำนวณควำมเสี่ ยงของกองทุนรวม
ความเสี่ ยงของกองทุนรวม วัดด้วยส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(𝜎𝑝)ของอัตราผลตอบแทน
ของกองทุนรวมโดยมีสมการดังนี้
1

n

̅ pt )2 2
(R pt − R
σp = [∑
]
(n)
i=0

โดยที่
𝑅̅pt
R pt

n

คือ
คือ
คือ

อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยของกองทุนรวม
อัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมในงวดที่t
งวดเวลาทั้งหมดที่ตอ้ งการศึกษา
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(3) คำนวณอัตรำผลตอบแทนของตลำด
ผลตอบแทนของกหลักทรัพย์ที่ใช้เป็ นตัวแทนตลาดคานวณจากอัตราการเปลี่ยนแปลง
ของมูลค่าหลักทรัพย์ของตลาดต่อ 1 ช่วงเวลาคือ
R mt =

โดยที่
𝑅mt
SETt
SETt−1

คือ
คือ
คือ

SETt − SETt−1
SETt−1

อัตราผลตอบแทนหลักทรัพย์ของตลาดในงวดเวลาที่t
ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ งวดเวลาที่t
ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ งวดเวลาที่t-1

ถ้ ำงวดเวลำทีว่ เิ ครำะห์ มีท้งั หมด n งวดอัตรำผลตอบแทนตลำดเฉลีย่ คำนวณได้ ดังนี้
(4) คำนวณควำมเสี่ ยงตลำด
ความเสี่ ยงของตลาด วัดด้วยส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน(σ𝑝) ของอัตราผลตอบแทนของ
ตลาดโดยมีสมการดังนี้
n

σm = [∑
t=1

1
2
) 2

̅m
(R mt − R
]
(n)

โดยที่
𝑅̅m
R mt

n

คือ
คือ
คือ

อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยของตลาด
อัตราผลตอบแทนของตลาดในงวดที่t
งวดเวลาทั้งหมดที่ตอ้ งการศึกษา

(5) คำนวณอัตรำผลตอบแทนของหลักทรัพย์ทปี่ รำศจำกควำมเสี่ ยง
อัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ที่ปราศจากความเสี่ ยงจะใช้อตั ราผลดอกเบี้ยพันธบัตร
รัฐบาลอายุ 3 ปี เป็ นตัวแทนซึ่ งอยูท่ ี่ 4.30% (http://www.thaibma.or.th,15 เมษายน2558)
ถ้างวดเวลาที่วิเคราะห์มีท้ งั หมด n งวด อัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ปราศจากความ
เสี่ ยงโดยเฉลี่ยคานวณได้ดงั นี้
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n

̅f = ∑
R
t=1

R ft
n

โดยที่
𝑅̅f
𝑅ft

n

คือ
คือ
คือ

อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยของพันธบัตรรัฐบาลอายุ 3 ปี
อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลอายุ 3ปี
งวดเวลาทั้งหมดที่ตอ้ งการศึกษาเป็ นรายเดือน

3.2 ข้ อมูลทีใ่ ช้ ในกำรศึกษำ
การศึ กษาครั้ งนี้ จะใช้ขอ้ มูลทุ ติยภูมิเป็ นอนุ กรมเวลา(Time Series) จะศึกษาข้อมูลของกองทุ
ประเภทกองทุนหุ ้นสามัญจานวน 9 กองทุนหลักเกณฑ์ในการเลือกกองทุนคือ กองทุนมีนโยบายการ
ลงทุนในหุ ้นไม่ต่ากว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมทั้งหมดโดยจะทาการศึกษาโดย
ใช้ขอ้ มูลทุติยภูมิทางการเงินย้อนหลังข้อมูลรายเดือนตั้งแต่วนั ที่ 1มกราคม 2555ถึงวันที่ 31 ธันวาคม
2557 เพื่อเปรี ยบเทียบความเสี่ ยงและผลตอบแทนระหว่างกองทุ นรวมเพื่อเป็ นแนวทางตัดสิ นใจใน
การลงทุน
3.3 วิธีกำรศึกษำ / วิธีวเิ ครำะห์ ข้อมูล และสถิติทใี่ ช้ ในกำรศึกษำ
น าข้อ มู ล ที่ ร วบรวมมาได้ม าทดสอบโดยค านวณในรู ป แบบของตารางโดยจะวิ เ คราะห์
ผลตอบแทนและความเสี่ ยงของกองทุนประเภทต่างๆดังต่อไปนี้
โดยศึกษากองทุนรวมหุ ้นสามัญที่บริ หารจัดการโดยบริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนธนาคาร
กรุ งเทพตั้งแต่วนั ที่ 31 พฤษภาคม 2555และดาเนินโครงการจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557 โดยแบ่งวิธี
การศึกษาออกเป็ น 3 ส่ วนคือ
1) การศึกษาอัตราผลตอบแทนของกองทุนหุน้ สามัญ
2) .การศึกษาความเสี่ ยงจากการลงทุนในกองทุนหุน้ สามัญ
3) .การศึกษาอัตราผลตอบแทนและความเสี่ ยงของตลาดเพื่อเปรี ยบเทียบ
ขั้นตอนที่ 1 วิธี ก ารค านวณหาอัต ราผลตอบแทน (Rate of Return) ของกองฯนั้น จะใช้วิ ธี
ค านวณโดยใช้ มู ล ค่ า สิ นทรั พ ย์ ข องหน่ ว ยลงทุ น (Net Asset Value-NAV) การค านวณอั ต รา
ผลตอบแทนของกองทุนรวมโดยใช้มูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ ต่อหน่วยโดยมีสูตรในการคานวณคือ
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Rt =

NAVt − NAVt−1
x100
NAVt−1

โดยที่
𝑅𝑡
𝑁𝐴𝑉𝑡
𝑁𝐴𝑉𝑡−1

คือ
คือ
คือ

อัตราผลตอบแทนของหน่วยลงทุนในงวดt
มูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ ต่อหน่วยของหน่วยลงทุนในงวด t
มูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ ต่อหน่วยของหน่วยลงทุนในงวดt-1

ส่ วนอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยที่สามารถคานวณได้คือ
1
𝑘

𝑛

𝑅̅p = [∏(1 + 𝑅𝑝𝑡 )] − 1
𝑡=1

โดยที่
𝑅̅𝑝
𝑅𝑝𝑡
𝑛
𝑘

คือ
คือ
คือ
คือ

อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยของหน่วยลงทุน
อัตราผลตอบแทนของหน่วยลงทุนในงวดที่ t
งวดเวลาที่ทาการศึกษา
จานวนปี ที่ทาการศึกษา

ขั้นตอนที่ 2 วิธีการคานวณหาความเสี่ ยง
ความเสี่ ยงของกองทุนรวม วัดด้วยส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(𝜎𝑝)ของอัตราผลตอบแทนของ
กองทุนรวมโดยมีสมการดังนี้
1
2 2

𝑛

𝜎𝑝 = [∑
𝑖=0

(𝑅𝑝𝑡 − 𝑅̅𝑝𝑡 )
]
(𝑛)

โดยที่
𝑅̅pt
R pt
n

คือ
คือ
คือ

อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยของกองทุนรวม
อัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมในงวดที่t
งวดเวลาทั้งหมดที่ตอ้ งการศึกษา

ขั้นตอนที่ 3 การวัดผลการดาเนินงานโดยใช้ค่าความเสี่ ยงที่ใช้ตวั ชี้วดั ของShape
เกณฑ์ตามมาตรวัดของSharpe

=

̅ m −R
̅ f)
(R
σm
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โดย
คือ
คือ
คือ

𝜎m
Rm
Rf
̅

̅

̅

̅

ค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของอัตราผลตอบแทนตลาด
อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยของตลาด
อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยของหลักทรัพย์ปราศจากความเสี่ ยง
̅

̅

(𝑅𝑚 −𝑅𝑓 )
𝑓)
ถ้าค่า(𝑅𝑝𝑡𝜎−𝑅
มากกว่
า
แสดงว่ากลุ่มหลักทรัพย์กองทุนรวมมีผลการดาเนิ นการที่
𝜎𝑚
𝑝

ดีกว่าตลาด
̅

̅

(𝑅𝑚 −𝑅𝑓 )
𝑓)
ถ้าค่า(𝑅𝑝𝑡𝜎−𝑅
น้
อ
ยกว่
า
แสดงว่ากลุ่มหลักทรัพย์กองทุนรวมมีผลการดาเนิ นการที่แย่
𝜎𝑚
𝑝

กว่าตลาด
มำตรำวัดตำมตัวแบบของ Trey nor
เป็ นมาตรวัดการประเมินผลประกอบการของกองทุนรวม โดยเปรี ยบเทียบอัตราผลตอบแทน
ของกองทุ นที่ ปรั บด้วยค่าความเสี่ ยง(Risk-Adjusted Return) กับอัตราผลตอบแทนของตลาดที่ปรับ
ด้วยค่าความเสี่ ยงแล้ว โดยเป็ นความเสี่ ยงส่ วนที่เป็ นระบบ (Systematic Risk) นัน่ คือ ค่าเบต้า
̅

̅

̅

̅

มำตรวัดของ

f)
Trey nor=(Rptβ−R
p

เกณฑ์ ตำมมำตรำวัดของ

f)
Trey nor=(Rmβ−R
m

โดย
คือ
คือ
คือ
คือ

𝑅̅𝑝𝑡
𝑅̅𝑓
𝑅̅𝑚
𝛽𝑝
̅

̅

อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยของกองทุนรวม
อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยของหลักทรัพย์ปราศจากความเสี่ ยง
อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยของตลาด
ค่าเบต้าของกองทุนรวม
̅

̅

(𝑅𝑚 −𝑅𝑓 )
𝑓)
ถ้าค่า(𝑅𝑝𝑡𝛽−𝑅
มากกว่
า
แสดงว่า กลุ่มหลักทรัพย์ของกองทุนรวมอยูเ่ หนื อ SML นัน่
𝛽𝑚
𝑝

คือมีผลการดาเนินงานดีกว่าตลาด
̅

̅

̅

̅

(𝑅𝑚 −𝑅𝑓 )
𝑓)
ถ้าค่า(𝑅𝑝𝑡𝛽−𝑅
น้
อ
ยกว่
า
แสดงว่า กลุ่มหลักทรัพย์ของกองทุนรวมอยูใ่ ต้ SML นัน่ คือ
𝛽𝑚
𝑝

มีผลการดาเนินงานด้อยกว่าตลาด
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มำตรวัดตำมตัวแบบของJensen
เป็ นมาตรวัดที่อาศัยแนวคิดการวัดผลการดาเนิ นการของกองทุนที่เกิดขึ้นแล้วเปรี ยบเทียบกับ
เกณฑ์ผลการดาเนิ นการที่ควรจะเป็ น ซึ่ งคานวณโดยใช้แนวคิด Capital Asset Pricing (CAPM) หรื อ
สมการ Security Market Line(SML) เปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่างอัตราผลตอบแทนที่เกิดขึ้นจริ ง
เฉลี่ยกับอัตราผลตอบแทนที่ควรเป็ น หรื อค่าอัลฟ่ าของกองทุนมีสมการดังนี้
̅ pt − R
̅ f = αp + (R
̅m − R
̅ f )βp
R

หรื อ
𝛼p = 𝑅̅𝑝𝑡 − [𝑅̅𝑓 + (𝑅̅𝑚 − 𝑅̅𝑓 )𝛽𝑝 ]

โดยที่
𝑅̅pt
̅f
R
̅m
R
αp
βp

คือ
คือ
คือ
คือ
คือ

อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยของกองทุนรวม
อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยของหลักทรัพย์ปราศจากความเสี่ ยง
อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยตลาด
ค่าอัลฟ่ าของกองทุน
ค่าเบต้าของกองทุนรวม

ถ้าค่า𝛼pมีค่าเป็ นบวกแสดงว่า อัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมสู งกว่าอัตราผลตอบแทนที่
ต้องการ ณ ระดับความเสี่ ยง(เบต้า)หนึ่ง
ถ้าค่า𝛼pมีค่าเป็ นลบแสดงว่า อัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมต่ ากว่าอัตราผลตอบแทนที่
ต้องการ ณ ระดับความเสี่ ยง(เบต้า)หนึ่ง
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บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล

การศึกษาครั้งนี้ มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อวิเคราะห์ผลตอบแทนและความเสี่ ยงของกองทุนรวมที่มี
นโยบายลงทุนในตลาดหลักทรัพย์และเปรี ยบเทียบผลตอบแทนความเสี่ ยงและประสิ ทธิ ภาพการ
บริ หารกองทุนรวมหุ ้นสามัญจานวน 9 กองทุนโดยข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาเป็ นข้อมูลรายเดื อนตั้งแต่
เดื อน พฤษภาคม 2555 ถึ ง ธันวาคม 2557 รวมข้อมูลทั้งหมด 32 ชุ ดโดยใช้อตั ราดอกเบี้ ยพันธบัตร
รัฐบาลอายุไม่เกิน 3 ปี เป็ นตัวแทนอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ปราศจากความเสี่ ยง ส่ วนอัตรา
ผลตอบแทนของตลาด (เกณฑ์อ้า งอิ ง ) ใช้ดัช นี ร าคาตลาดหลัก ทรั พ ย์แ บบรายเดื อ น ส าหรั บ ผล
การศึกษาในครั้งนี้ จะแบ่งการวิเคราะห์ขอ้ มูลเป็ น3 ส่ วน ดังนี้
4.1 ผลการทดสอบข้อมูล
4.2 ผลการวิเคราะห์อตั ราผลตอบแทนและความเสี่ ยงของกองทุนรวมหุ ้นสามัญ
4.1 ผลการทดสอบข้ อมูล
4.1.1 ผลการทดสอบ unit root ของข้ อมูล
เนื่องจากในหารหาสมการถดถอยระหว่างตัวแปรอนุกรมเวลา 2 ตัวแปรเรามักจะได้ R2ที่
สู งมากและค่าสถิ ติ t (t-statistic) จะมี นัยสาคัญ ทั้งที่ ความสัมพันธ์ ของตัวแปรทั้งสองดังกล่ าวไม่ มี
ความสั ม พัน ธ์ ก ัน เลย ดัง นั้น ในการวิ จ ัย ครั้ งนี้ จะท าการทดสอบว่า ตัว แปรแต่ ล ะตัว มี ล ัก ษณะนิ่ ง
(stationary) หรื อไม่ โดยมีสมมติฐานการทดสอบดังนี้
H0 : ตัวแปรอิสระหรื อตัวแปรตามมีลกั ษณะไม่นิ่ง (non-stationary) หรื อมี Unit root
H1 : ตัวแปรอิสระหรื อตัวแปรตามมีลกั ษณะนิ่ง (stationary) หรื อไม่มี Unit root
ข้อมูลที่มีลกั ษณะนิ่ง(Stationary) ค่าสัมบูรณ์ของค่าสถิติทดสอบ (test statistic) ที่คานวณได้
จะมากกว่ากว่าค่าสัมบูรณ์ของค่าวิกฤต (critical value) 1%, 5%และ10% หรื อ ณ ระดับนัยสาคัญ1%,
5%และ 10% ตามลาดับ แสดงว่ามีความสัมพันธ์ในอันดับ 0 หรื อ Integration of order zero: (0)
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โดยผลการทดสอบข้อมูลอนุ กรมเวลาของอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมหุ ้นสามัญทุกนโยบาย
และอัตราผลตอบแทนของตลาด (เกณฑ์อา้ งอิง) พบว่าข้อมูลทั้งหมดเป็ นข้อมูลทั้งหมดเป็ นข้อมูลที่มี
ลักษณะนิ่ ง ( stationary) จึงนาข้อมูลมาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราผลตอบแทนของกองทุน
รวมหุ ้นสามัญกับอัตราผลตอบแทนของตลาด(เกณฑ์อา้ งอิง) ด้วยการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิ งเส้น
อย่างง่าย(Simple linear regression) โดยการประมาณค่าด้วยวิธีการกาลังสองน้อยที่สุด(OLS)
4.2 ผลการวิเคราะห์ อตั ราผลตอบแทนและความเสี่ ยงของกองทุนรวมหุ้นสามัญ
ค่าอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยต่อเดือนของกองทุนรวมหุ ้นสามัญแต่ละกองทุนจะคานวณจากอัตรา
การเปลี่ ยนแปลงของมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ ต่อหน่ วยลงทุน ส่ วนอัตราผลตอบแทนเฉลี่ ยต่อเดื อนของ
ตลาด(เกณฑ์อา้ งอิง) ที่มีนโยบายการลงทุนในตราสารทุน คานวณจากอัตราการเปลี่ยนแปลงของดัชนี
SET อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยต่อเดือนของตลาด (เกณฑ์อา้ งอิง) ที่มีนโยบายการลงทุนในตราสารผสม
ค านวณค่ า เฉลี่ ย น้ า หนัก ร้ อยละ10 ระหว่า งอัตราการเปลี่ ย นแปลงของดัช นี ตลาดหลัก ทรั พ ย์แ ห่ ง
ประเทศไทย น้ าหนักร้ อยละ 65 อัตราดอกเบี้ยเงิ นฝากและพันธบัตรรั ฐบาลน้ าหนักร้ อยละ 25 เป็ น
ตัวแทนอัตราผลตอบแทนของหลัก ทรั พ ย์ป ราศจากความเสี่ ย งจากความเสี่ ย ง ส่ วนค่ า ความเสี่ ย ง
โดยรวมของกองทุ น รวมสามัญ แต่ ล ะกองทุ น ค านวณจากค่ า ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐานของอัต รา
ผลตอบแทนของกองทุนรวมสามัญ
โดยตารางที่ 2 และ ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์อตั ราผลตอบแทนและความเสี่ ยงของกองทุน
รวมหุ ้นสามัญและผลการทดสอบผลต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยของกองทุนรวม
หุ น้ สามัญกับอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยของตลาด
ตารางที่ 4.1 การเปรี ยบเทียบค่าอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยของกองทุนรวมหุ น้ สามัญกับอัตรผลตอบแทน
เฉลี่ยของตลาด (เกณฑ์อา้ งอิง)
รายชื่ อกองทุน
ชื่อย่อ
ลาดับ อัตราผลตอบแทน อัตราผลตอบแทนเฉลีย่
กองทุน
เฉลีย่ ของกองทุน
ของตลาดหลักทรัพย์
กองทุนเปิ ดบัวหลวง
(B-INFA)
1
1.29
0.88
โครงสร้างพื้นฐาน
กองทุนเปิ ดบัวหลวง
(BTK)
2
1.21
0.88
ธนคม
กองทุนเปิ ดบัวหลวง (BSIRIRCG) 3
1.07
0.88
สิ ริผลบรรษัทบาล
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ตารางที่ 4.1 การเปรี ยบเทียบค่าอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยของกองทุนรวมหุ น้ สามัญกับอัตรผลตอบแทน
เฉลี่ยของตลาด (เกณฑ์อา้ งอิง) (ต่อ)
รายชื่ อกองทุน
ชื่อย่อ ลาดับ อัตราผลตอบแทนเฉลีย่ อัตราผลตอบแทนเฉลีย่ ของ
กองทุน
ของกองทุน
ตลาดหลักทรัพย์
กองทุนเปิ ดบัว
(BTP)
4
1.07
0.88
หลวงทศพล
กองทุนเปิ ดบัว
(BKA)
5
0.99
0.88
แก้ว
กองทุนเปิ ดบัว
(BKA2)
6
0.95
0.88
แก้ว2
กองทุนเปิ ดบัว
(BKD)
7
0.83
0.88
แก้วปั นผล
กองทุนเปิ ดบัว
(BCAP)
8
0.71
0.88
หลวงร่ วมทุน
กองทุนเปิ ดบัว
(BBASIC) 9
0.70
0.88
หลวงปัจจัย 4
Average
0.98
0.88

Average
(BBASIC)
(BCAP)
อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยของตลาด
หลักทรัพย์

(BKD)
(BKA2)

อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยของกองทุน

(BKA)
(BTP)

ลาดับ

(BSIRIRCG)
(BTK)
(B-INFA)
0

2

4

6

8

10

ภาพที่ 4.1 การเปรี ยบเทียบค่าอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยของกองทุนรวมหุ น้ สามัญกับค่าอัตราผลตอบ
แทนเฉลี่ยของตลาด(เกณฑ์อา้ งอิง)
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จากตารางที่ 4.1 และภาพที่ 4.1 การเปรี ยบเทียบค่าอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยของกองทุนรวมหุ ้น
สามัญที่มีนโยบายการลงทุนในตราสารทุนกับอัตราผลตอบแทนของตลาด (เกณฑ์อา้ งอิง) พบว่า ค่า
อัต ราผลตอบแทนเป็ นบวกทั้ง หมด โดยกองทุ น เปิ ดบัว หลวงโครงสร้ า งพื้ น ฐานมี ค่ า เฉลี่ ย อัตรา
ผลตอบแทน 1.29 สู งกว่าค่าเฉลี่ยของอัตราผลตอบแทนของตลาด (เกณฑ์อา้ งอิง) ที่มีค่าเท่ากับ 0.88
กองทุนเปิ ดบัวหลวงธนคมมีค่าเฉลี่ยอัตราผลตอบแทน 1.21 สู งกว่าค่าเฉลี่ยของอัตราผลตอบแทนของ
ตลาด (เกณฑ์อา้ งอิง) ที่มีค่าเท่ากับ 0.88 กองทุนเปิ ดบัวสิ ริผลบรรษัทภิบาลมีค่าเฉลี่ยอัตราผลตอบแทน
1.07 สู งกว่าค่าเฉลี่ยของอัตราผลตอบแทนของตลาด (เกณฑ์อา้ งอิง) ที่มีค่าเท่ากับ 0.88 กองทุนเปิ ดบัว
หลวงทศพลมีค่าเฉลี่ยอัตราผลตอบแทน 1.07สู งกว่าค่าเฉลี่ยของอัตราผลตอบแทนของตลาด (เกณฑ์
อ้างอิง) ที่มีค่าเท่ากับ 0.88 กองทุนเปิ ดบัวแก้วมีค่าเฉลี่ ยอัตราผลตอบแทน 0.99 สู งกว่าค่าเฉลี่ ยของ
อัตราผลตอบแทนของตลาด (เกณฑ์อา้ งอิง) ที่มีค่าเท่ากับ 0.88 กองทุนเปิ ดบัวแก้ว 2 มีค่าเฉลี่ ยอัตรา
ผลตอบแทน 0.95 สู งกว่าค่าเฉลี่ยของอัตราผลตอบแทนของตลาด (เกณฑ์อา้ งอิง) ที่มีค่าเท่ากับ 0.88
กองทุนเปิ ดบัวแก้วปั นผลมีค่าเฉลี่ ยอัตราผลตอบแทน 0.83 น้อยกว่าค่าเฉลี่ ยของอัตราผลตอบแทน
ของตลาด (เกณฑ์อา้ งอิง) ที่มีค่าเท่ากับ 0.882 กองทุนเปิ ดบัวหลวงร่ วมทุนมีค่าเฉลี่ยอัตราผลตอบแทน
0.71 น้อยกว่าค่าเฉลี่ ยของอัตราผลตอบแทนตลาด (เกณฑ์อา้ งอิง) ที่มีค่าเท่ากับ 0.88 กองทุนเปิ ดบัว
หลวงปั จจัย 4 มี ค่าเฉลี่ ยอัตราผลตอบแทน 0.70 น้อยกว่าค่าเฉลี่ ยของอัตราผลตอบแทนของตลาด
(เกณฑ์อา้ งอิง) ที่มีค่าเท่ากับ 0.88
ตารางที่ 4.2 การเปรี ยบเทียบอัตราผลตอบ ความเสี่ ยงและความเสี่ ยงต่ออัตราผลตอบแทนหนึ่งหน่วย
(ค่าสัมประสิ ทธิ์ การแปรผัน) ของกองทุนรวมหุ น้ สามัญ
รายชื่อกองทุน

อัตรา
ความ
ผลตอบแทน
เสี่ ยง
ชื่อย่ อกองทุน
ลาดับ
ลาดับ
เฉลีย่ ของ
ของ
กองทุน
กองทุน
(B-INFA)
1.29
1
5.52
1

กองทุนเปิ ดบัว
หลวงโครงสร้าง
พื้นฐาน
กองทุนเปิ ดบัว
(BTK)
หลวงธนคม
กองทุนเปิ ดบัว (BSIRIRCG)
หลวงสิ ริผล
บรรษัทบาล

ค่ า
สั มประสิ ทธิ์
การแปรผัน
ของกองทุน
4.29

ลาดับ
5

1.21

2

5.04

2

4.17

7

1.07

3

3.72

8

3.48

9
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ตารางที่ 4.2 การเปรี ยบเทียบอัตราผลตอบ ความเสี่ ยงและความเสี่ ยงต่ออัตราผลตอบแทนหนึ่งหน่วย
(ค่าสัมประสิ ทธิ์ การแปรผัน) ของกองทุนรวมหุ น้ สามัญ (ต่อ)
รายชื่อกองทุน
กองทุนเปิ ดบัว
หลวงทศพล
กองทุนเปิ ดบัว
แก้ว
กองทุนเปิ ดบัว
แก้ว2
กองทุนเปิ ดบัว
แก้วปั นผล
กองทุนเปิ ดบัว
หลวงร่ วมทุน
กองทุนเปิ ดบัว
หลวงปัจจัย 4

อัตรา
ความ
ผลตอบแทน
เสี่ ยง
ชื่อย่ อกองทุน
ลาดับ
ลาดับ
เฉลีย่ ของ
ของ
กองทุน
กองทุน
(BTP)
1.07
4
4.90
3

ค่ า
สั มประสิ ทธิ์
การแปรผัน
ของกองทุน
4.58

ลาดับ
3

(BKA)

0.99

5

4.20

5

4.25

6

(BKA2)

0.95

6

4.20

6

4.41

4

(BKD)

0.84

7

4.00

7

4.78

2

(BCAP)

0.71

8

2.76

9

3.89

8

(BBASIC)

0.70

9

4.20

4

5.96

1

Average

0.99

4.28

4.42

จากตารางที่ 4.2 การเปรี ยบเทียบอัตราผลตอบ ความเสี่ ยงและความเสี่ ยงต่ออัตราผลตอบแทน
หนึ่ งหน่วย (ค่าสัมประสิ ทธิ์ การแปรผัน) ของกองทุนรวมหุ ้นสามัญที่มีนโยบายการลงทุนในตราสาร
ทุน พบว่า อัตราผลตอบแทนของกองทุนเปิ ดบัวหลวงโครงสร้ างพื้นฐาน (B-INFA) มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด
รองลงมาคือ กองทุนเปิ ดบัวหลวงธนคม (BTK) โดยมีอตั ราผลตอบแทนเฉลี่ ยเท่ากับ 1.29 และ 1.20
ตามลาดับส่ วน กองทุ นเปิ ดบัวหลวงปั จจัย 4 (BBASIC) มี อตั ราผลตอบแทนเฉลี่ ยต่ าที่ สุ ดโดยมี ค่ า
เท่ากับ 0.70
กองทุนเปิ ดบัวหลวงโครงสร้างพื้นฐาน(B-INFA) มีความเสี่ ยงสู งที่สุด รองลงมาคือ กองทุน
เปิ ดบัวหลวงธนคม (BTK) โดยมี ค่าความเสี่ ยงเท่ากับ 5.52 และ 5.04 ตามลาดับและกองทุนเปิ ดบัว
หลวงร่ วมทุน (BCAP) มีค่าความเสี่ ยงต่าที่สุดโดยมีค่าเท่ากับ 2.77
กองทุนเปิ ดบัวหลวงปั จจัย 4 (BBASIC) มี ความเสี่ ยงต่ ออัตราผลตอบแทนหนึ่ งหน่ วย (ค่า
สัมประสิ ทธิ์ การแปรผัน) สู งสุ ด เนื่ องจากเป็ นกองทุนที่มีความเสี่ ยงสู ง ในขณะที่มีอตั ราผลตอบแทน
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ต่า ส่ วนกองทุนเปิ ดบัวหลวงสิ ริผลบรรษัทภิบาล (BSIRIRCG) มีความเสี่ ยงต่ออัตราผลตอบแทนหนึ่ง
หน่วย (ค่าสัมประสิ ทธิ์ การแปรผัน) ต่าสุ ด เพราะเป็ นกองทุนที่มีอตั ราผลตอบแทนสู งในขณะที่มีความ
เสี่ ยงสู งสุ ด
1) ผลการวิเคราะห์ การดาเนินงานของกองทุนรวมหุ้นสามัญ
ในการวิเคราะห์ผลการดาเนินงานของกองทุนรวมหุน้ สามัญจะใช้วดั ผลการดาเนินงาน
ด้วยอัตราผลตอบแทนที่ปราศจากความเสี่ ยง (Risk-adjusted Return) ได้แก่ มาตรวัดตามตัวแบบของ
Sharpe, Treynor และ Jensen
โดยตารางที่ 4.3 ภาพที่ 4.2 ผลการวิเคราะห์การดาเนินงานของกองทุนรวมหุ ้นสามัญโดย
มาตรวัดตามตัวแบบของ Sharpe, Treynor และ Jensen
ตารางที่ 4.3 ค่า Sharpe’s ratio ของกองทุนรวมหุ ้นสามัญที่มีนโยบายการลงทุนในตราสารทุนกับค่า
Sharpe’s ratio ของตลาด (เกณฑ์อา้ งอิง)
รายชื่อกองทุน

ชื่อย่ อกองทุน

ลาดับ

Sharpe’s ratioของ
กองทุน

Sharpe’s ratioของ
ของตลาด

กองทุนเปิ ดบัวหลวงสิ ริผล
บรรษัทภิบาล
กองทุนเปิ ดบัวหลวงร่ วม
ทุน
กองทุนเปิ ดบัวหลวงธน
คม
กองทุนเปิ ดบัวแก้ว
กองทุนเปิ ดบัวหลวง
โครงสร้างพื้นฐาน
กองทุนเปิ ดบัวแก้ว2

(BSIRIRCG)

1

0.28

0.21

(BCAP)

2

0.24

0.21

(BTK)

3

0.23

0.21

(BKA)
(B-INFA)

4
5

0.23
0.23

0.21
0.21

(BKA2)

6

0.22

0.21

กองทุนเปิ ดบัวหลวงทศ
พล
กองทุนเปิ ดบัวแก้วปันผล
กองทุนเปิ ดบัวหลวงปั จจัย
4

(BTP)

7

0.21

0.21

(BKD)
(BBASIC)

8
9

0.19
0.15

0.21
0.21

0.22

0.21

Average

39

(BBASIC)
(BKD)
(BTP)
(BKA2)
Sharpe’s ratioของของตลาด

(B-INFA)

Sharpe’s ratioของกองทุน

(BKA)
(BTK)
(BCAP)
(BSIRIRCG)
0

0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

0.3

ภาพที่ 4.2 การเปรี ยบเทียบค่า Sharpe’s ratio ของกองทุนรวมหุน้ สามัญที่มีนโยบายลงทุนในตราสาร
ทุนกับค่า Sharpe’s ratio ของตลาด (เกณฑ์อา้ งอิง)
จากตารางที่ 4.3 และภาพที่ 4.2 ค่า Sharpe’s ratio ของกองทุนรวมหุน้ สามัญที่มีนโยบายลงทุน
ในตราสารทุ น พบว่า ค่า Sharpe’s ratio เป็ นบวกทั้งหมดโดยค่า Sharpe’s ratio ของกองทุนรวมหุ ้น
สามัญที่ มี นโยบายลงทุ นในตราสารทุ นมี ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กับ 0.22 ซึ่ ง สู ง กว่า Sharpe’s ratio ของตลาด
(เกณฑ์อา้ งอิง) ที่มีค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 0.21 โดยทั้ง 7 กองทุนมีค่า Sharpe’s ratio สู งกว่าค่า Sharpe’s ratio
ของตลาด (เกณฑ์อา้ งอิง) และอีก 2 กองทุนมีค่า Sharpe’s ratio ต่ากว่าค่า Sharpe’s ratio ของตลาด
กองทุนเปิ ดบัวหลวงสิ ริผลบรรษัทภิบาล (BSIRIRCG) มีค่า Sharpe’s ratio สู งที่สุด รองลงมา
คือ กองทุนเปิ ดบัวหลวงร่ วมทุ น (BCAP) โดยมี ค่า Sharpe’s ratio เท่ากับ 0.28 และ 0.24 ตามลาดับ
ส่ วนกองทุนเปิ ดบัวหลวงปั จจัย4 (BBASIC) มีค่า Sharpe’s ratio ต่าที่สุดโดยมีค่าเท่ากับ 0.15
ตารางที่ 4.4 ค่า Treynor’s ratio ของกองทุนรวมหุน้ สามัญที่มีนโยบายลงทุนในตราสารทุน
กับTreynor’s ratio ของตลาด (เกณฑ์อา้ งอิง)
ชื่อย่อ
Treynor’s ratio ของ Treynor’s ratio
รายชื่ อกองทุน
ลาดับ
กองทุน
กองทุน
ของตลาด
กองทุนเปิ ดบัวหลวงสิ ริผล (BSIRIRCG) 1
1.28
0.97
บรรษัทภิบาล
กองทุนเปิ ดบัวหลวงร่ วม
(BCAP)
2
1.22
0.97
ทุน
กองทุนเปิ ดบัวหลวงธนคม
(BTK)
3
1.19
0.97
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ตารางที่ 4.4 ค่า Treynor’s ratio ของกองทุนรวมหุน้ สามัญที่มีนโยบายลงทุนในตราสารทุน
กับTreynor’s ratio ของตลาด (เกณฑ์อา้ งอิง) (ต่อ)
ชื่อย่อ
Treynor’s ratio ของ Treynor’s ratio
รายชื่ อกองทุน
ลาดับ
กองทุน
กองทุน
ของตลาด
กองทุนเปิ ดบัวแก้ว
(BKA)
5
1.06
0.97
กองทุนเปิ ดบัวหลวง
(B-INFA)
6
1.05
0.97
โครงสร้างพื้นฐาน
กองทุนเปิ ดบัวแก้ว2
(BKA2)
8
1.02
0.97
กองทุนเปิ ดบัวหลวงทศพล
(BTP)
กองทุนเปิ ดบัวแก้วปั นผล
(BKD)
กองทุนเปิ ดบัวหลวงปัจจัย4 (BBASIC)

7
4
9

Average

1.05
1.08
0.75

0.97
0.97
0.97

1.079

0.97

(BBASIC)
(BKA2)
(BTP)

Treynor’s ratio ของ
กองทุน
Treynor’s ratio ของ
ตลาด

(B-INFA)
(BKA)
(BKD)

(BTK)
(BCAP)
(BSIRIRCG)
0

0.5

1

1.5

2

2.5

ภาพที่ 4.3 การเปรี ยบเทียบค่า Treynor’s ratio ของกองทุนรวมหุ ้นสามัญที่มีนโยบายการลงทุนในตรา
สารทุนกับค่า Treynor’s ratio ของตลาด (เกณฑ์อา้ งอิง)
จากตารางที่ 4.4 และภาพที่ 4.3 ค่า Treynor’s ratio ของกองทุนรวมหุ ้นสามัญที่มีนโยบายการ
ลงทุ นในตราสารทุ น พบว่าค่าTreynor’s ratio เป็ นบวกทั้งหมด โดยค่า Treynor’s ratio ของกองทุน
รวมหุ ้นสามัญที่มีนโยบายการลงทุนในตราสารทุนมีค่าเฉลี่ ยเท่ากับ1.078 ซึ่ งสู งกว่า Treynor’s ratio
ของตลาด (เกณฑ์ อ้า งอิ ง ) ที่ มี ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กับ 0.97 โดยมี 8 กองทุ น มี ค่ า Treynor’s ratio สู ง กว่า ค่ า
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Treynor’s ratio ของตลาด (เกณฑ์อา้ งอิง) และมีอีก 1 กองทุนมีค่า Treynor’s ratio ต่ากว่าค่า Treynor’s
ratio ของตลาด (เกณฑ์อา้ งอิง)
กองทุนเปิ ดบัวหลวงสิ ริผลบรรษัทภิบาล (BSIRCG) มีค่า Treynor’s ratio สู งที่สุดรองลงมา
คื อ กองทุ นเปิ ดบัวหลวงร่ วมทุ น(BCAP) โดยมี ค่า Treynor’s ratio เท่ากับ 1.29 และ 1.22 ตามลาดับ
ส่ วนกองทุนเปิ ดบัวหลวงปั จจัย 4 ( BBASIC) มีค่า Treynor’s ratio ต่าที่สุดโดยมีค่าเท่ากับ 0.75
ตารางที่ 4.5 ผลการทดสอบα (Jensen) และค่าสัมประสิ ทธิ์ β ของกองทุนรวมหุ ้นสามัญที่มีนโยบาย
การลงทุนในตราสารทุนจากสมการถดถอยของแบบจาลอง
𝛼p = 𝑅̅𝑝𝑡 − [𝑅̅𝑓 + (𝑅̅𝑚 − 𝑅̅𝑓 )𝛽𝑝 ]

รายชื่อกองทุน

ชื่อย่ อกองทุน

ลาดับ

กองทุนเปิ ดบัวหลวง
สิ ริผลบรรษัทภิบาล
กองทุนเปิ ดบัวหลวง
ร่ วมทุน
กองทุนเปิ ดบัวหลวง
ธนคม
กองทุนเปิ ดบัวแก้ว

(BSIRIRCG)

1

ดัชนี Jensen
ของกองทุน
รวมหุ้นสามัญ
0.36**

(BCAP)

4

(BTK)

กองทุนเปิ ดบัวหลวง
โครงสร้างพื้นฐาน
กองทุนเปิ ดบัวแก้ว2
กองทุนเปิ ดบัวหลวง
ทศพล
กองทุนเปิ ดบัวแก้ว
ปันผล
กองทุนเปิ ดบัวหลวง
ปัจจัย4

t-statistic

Prob.

-3.99

0.02

0.20***

-4.42

0.01

2

0.34**

-4.012

0.02

(BKA)

6

0.20**

-4.012

0.02

(B-INFA)

3

0.24**

-3.93

0.02

(BKA2)
(BTP)

8
5

0.16**
0.20**

-4.03
-4.27

0.02
0.01

(BKD)

7

0.18***

-5.24

0.00

(BBASIC)

9

-0.04**

-4.16

0.01

0.20

-4.23

0.01

Average
หมายเหตุ ***,**,* แสดงนัยสาคัญที่ระดับ 1%, 5%และ 10%
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Average
(BBASIC)
(BKD)
(BTP)
Prob.

(BKA2)

t-statistic

(B-INFA)

ดัชนี Jensen ของกองทุนรวมหุ้นสามัญ

(BKA)
(BTK)
(BCAP)
(BSIRIRCG)
-6

-5

-4

-3

-2

-1

0

1

ภาพที่ 4.4 การเปรี ยบเทียบค่าαJensen ของกองทุนรวมหุ ้นสามัญที่มีนโยบายในการลงทุนในตราสาร
ทุน
จากตารางที่ 4.5 และรู ปภาพที่ 4.4 การทดสอบค่าαที่ระดับความเชื่ อมัน่ ที่ 99% พบว่าα ซึ่ ง
เป็ นค่าที่แสดงผลตอบแทนผิดปกติของกองทุนรวมหุ ้นสามัญที่มีนโยบายการลงทุนในตราสารทุ นมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ0.2047 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่ อมัน่ ที่ 95% โดยมี 8 กองทุนที่มีα เป็ น
บวกแสดงว่าอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมหุ ้นสามัญที่มีนโยบายการลงทุนในตราสารทุนทั้ง 8
กองทุนไม่ได้ข้ ึนอยูก่ บั ความเสี่ ยงของกองทุนรวมเพียงอย่างเดียวแต่มีปัจจัยอื่นที่ทาให้กองทุนรวมมี
อัตราผลตอบแทนเกิ นปกติซ่ ึ งมี 2 กองทุนที่ผลตอบแทนเกิ นปกติ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิ ติที่ระดับ
ความเชื่อมัน่ 99% มี 6 กองทุนที่มีผลตอบแทนเกินปกติ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่ อมัน่
95% และมีอีก 1 กองทุนที่มีค่าαเป็ นลบ
กองทุ น เปิ ดบัว หลวงสิ ริ ผ ลบรรษัทภิ บ าล(BSIRIRCG) มี ค่ า αสู ง ที่ สุ ด เท่ า กับ 0.36 อย่า งมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมัน่ 95% รองลงมาคือ กองทุนเปิ ดบัวหลวงร่ วมทุน(BCAP) มีค่าα
0.21 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิ ติที่ระดับความเชื่ อมัน่ 99% ตามลาดับส่ วนกองทุนเปิ ดบัวหลวงปั จจัย 4
(BBASIC) มีค่าα ต่าที่สุดโดยมีค่าเท่ากับ -0.04 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมัน่ 95%
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ตารางที่ 4.6 การเปรี ยบเทียบค่า Sharpe’s ratio ค่า Treynor’s ratio และค่าαJensen ของกองทุนรวมหุ ้น
สามัญที่มีนโยบายการลงทุนในตราสารทุน
ดัชนี
Jensen
Sharpe’s
Treynor’s
ชื่อย่อ
ของ
รายชื่ อกองทุน
ลาดับ ratioของ ลาดับ ratio ของ ลาดับ
กองทุน
กองทุน
กองทุน
กองทุน
รวมหุ้น
สามัญ
กองทุนเปิ ดบัวหลวง (BSIRIRCG) 1
0.28
1
1.28
1
0.36
สิ ริผลบรรษัทภิบาล
กองทุนเปิ ดบัวหลวง
(BCAP)
2
0.24
2
1.22
4
0.21
ร่ วมทุน
กองทุนเปิ ดบัวหลวง
(BTK)
3
0.23
3
1.19
2
0.34
ธนคม
กองทุนเปิ ดบัวแก้ว
(BKA)
4
0.23
5
1.06
6
0.20
กองทุนเปิ ดบัวหลวง (B-INFA)
5
0.23
6
1.05
3
0.24
โครงสร้างพื้นฐาน
กองทุนเปิ ดบัวแก้ว2
(BKA2)
6
0.22
8
1.02
8
0.16
กองทุนเปิ ดบัวหลวง
(BTP)
7
0.21
7
1.05
5
0.20
ทศพล
กองทุนเปิ ดบัวแก้ว
(BKD)
8
0.20
4
1.08
7
0.18
ปันผล
กองทุนเปิ ดบัวหลวง (BBASIC)
9
0.15
9
0.75
9
-0.04
ปัจจัย4
Average
0.22
1.08
0.20
จากตารางที่ 4.6 การเปรี ย บเที ย บค่ า Sharpe’s ratio ค่ า Treynor’s ratio และค่ า αJensen ของ
กองทุนรวมหุน้ สามัญที่มีนโยบายการลงทุนในตราสารทุน พบว่า กองทุนเปิ ดบัวหลวงสิ ริผลบรรษัทภิ
บาล(BSIRIRCG) มีค่า Sharpe’s ratio ค่า Treynor’s ratio และค่าαJensen สู งที่สุด ส่ วนกองทุนเปิ ดบัว
หลวงปัจจัย 4(BBASIC) มีค่าSharpe’s ratio ค่า Treynor’s ratio และค่าαJensen ต่าที่สุด
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บทที่ 5
สรุปผลการศึกษา
5.1 สรุ ปผลการศึกษา
ผลการทดสอบ กองทุนรวมหุ ้นสามัญที่มีนโยบายลงทุนในตราสารทุนให้อตั ราผลตอบแทน
เฉลี่ ยสู งกว่าอัตราผลตอบแทนของตลาด(เกณฑ์อา้ งอิง) กองทุนเปิ ดบัวหลวงโครงสร้ างพื้นฐาน(BINFA) มีอตั ราผลตอบแทนเฉลี่ยสู งที่สุดโดยมีค่าเท่ากับร้อยละ1.29 ต่อเดือน ส่ วนกองทุนเปิ ดบัวหลวง
ปัจจัย4 (BBASIC) มีอตั ราผลตอบแทนเฉลี่ยต่าที่สุดโดยมีค่าเท่ากับร้อยละ 0.70 ต่อเดือน
ทางด้านความเสี่ ยงโดยรวมซึ่ งวัดด้วยค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของอัตราผลตอบแทนพบว่า
กองทุ นรวมหุ ้นสามัญที่ มีนโยบายการลงทุ นในตราสารทุ นมีความเสี่ ยงเฉลี่ ยต่ ากว่าความเสี่ ยงของ
ตลาด(เกณฑ์อา้ งอิง) กองทุนเปิ ดบัวหลวงโครงสร้ างพื้นฐาน(B-INFA) มีความเสี่ ยงสู งที่สุดโดยมีค่า
เท่ากับร้อยละ5.52 ต่อเดือนส่ วนกองทุนเปิ ดบัวหลวงปั จจัย4 (BBASIC) มีค่าความเสี่ ยงต่าที่สุด โดยมี
ค่าเท่ากับร้อยละ 4.20 ต่อเดือน
ส่ วนทางด้านผลการดาเนิ นงานพบว่า กองทุนรวมหุ ้นสามัญที่มีนโยบายการลงทุนในตราสาร
ทุนมีค่าSharpe’s ratio และค่า Treynor’s ratio เป็ นบวกทั้งหมด โดยค่า Sharpe’s ratio และค่า Treynor’s
ratio ของกองทุนรวมหุ ้นสามัญที่ มีนโยบายการลงทุ นในตราสารทุ นมี ค่าเฉลี่ ยสู งกว่าSharpe’s ratio
และค่า Treynor’s ratio ของตลาด(เกณฑ์อา้ งอิง) กองทุนเปิ ดบัวหลวงสิ ริผลบรรษัทภิบาล(BSIRIRCG)
มี ค่ า Sharpe’s ratio และค่ า Treynor’s ratio สู ง ที่ สุ ด โดยมี ค่ า เท่ า กับ 0.28 และ 1.28 ตามล าดับ ส่ วน
กองทุ นเปิ ดบัวหลวงปั จจัย 4(BBASIC) มี ค่ า Sharpe’s ratio และค่ า Treynor’s ratio ต่ า ที่ สุ ดโดยมี ค่ า
เท่ากับ0.15 และ0.75 ตามลาดับ
ผลการทดสอบ ค่ า α Jensen ณ ระดับ ความเชื่ อ มั่น ที่ 99% พบว่า ค่ า αซึ่ งเป็ นค่ า ที่ แ สดง
ผลตอบแทนผิดปกติของกองทุนรวมหุ ้นสามัญที่มีนโยบายการลงทุนในตราสารทุนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
0.20 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่ อมัน่ 95% โดยมี 8 กองทุนมีค่าαเป็ นบวกกองทุนเปิ ด
บัวหลวงสิ ริผลบรรษัทภิบาล (BSIRIRCG) มีอตั ราผลตอบแทนเกินปกติสูงที่สุดโดยมีค่าเท่ากับ 0.36
ส่ วนกองทุนเปิ ดบัวหลวงปั จจัย 4(BBASIC มีอตั ราผลตอบแทนน้อยกว่าปกติต่าที่สุดโดยมีค่าเท่ากับ
-0.04
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