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บทคดัย่อ 
 

 การวเิคราะห์อตัราผลตอบแทนและความเส่ียงกองทุนรวมหุ้นระยะยาวของ บริษทัหลกัทรัพย์
จดัการกองทุนกสิกรไทย โดยใช้แบบจ าลองการ์ซมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาอตัราผลตอบแทนของ
กองทุนรวมหุน้ระยะยาว ของบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนกสิกรไทย จ ากดั และ เพื่อประเมินมูลค่า
ความเส่ียง (Value at Risk) ของกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ของบริษทัหลกัทรัพยจ์ัดการกองทุนกสิกร
ไทย จ ากดั โดยใช้ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary data) ขอ้มูลท่ีใช้ในการวิเคราะห์ไดแ้ก่ มูลค่าทรัพยสิ์น
สุทธิ (NAV) และ Value at Risk ของกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ของบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน
กสิกรไทย จ ากดั รวมทั้งส้ิน 6 กองทุน ซ่ึงเป็นขอ้มูลรายสัปดาห์ โดยเร่ิมตั้งแต่สัปดาห์แรกของเดือน
มกราคม พ.ศ. 2553 ถึงสัปดาห์สุดท้ายของเดือนธันวาคม พ.ศ. 2557  โดยมีวิธีการศึกษาคือ การ
ค านวณหาอตัราผลตอบแทนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาว การค านวณมูลค่าความเส่ียง และการสร้าง
แบบจ าลอง ARIMA With GACH-M เพื่อเลือกหาแบบจ าลองเพื่อเลือกหาแบบจ าลองท่ีเหมาะสมท่ีสุด 
ผลการศึกษาอตัราผลตอบแทนเฉล่ียของกองทุนรวมหุ้นระยะยาว จากขอ้มูลกองทุนทั้ง 6 กองทุนท่ี
ท าการศึกษา พบวา่กองทุนรวม KEQLTF มีอตัราผลตอบแทนเฉล่ียสูงสุดเท่ากบั 0.33% ต่อปี  ขณะท่ี
กองทุนรวม KSDLTF ใหอ้ตัราผลตอบแทนต ่าสุดโดยเท่ากบั 0.01% ต่อปี 

ส่วนการศึกษามูลค่าความเส่ียงของกองทุนรวม โดยวิธีเดลตา้ ใชก้ารกระจายแบบปกติ (Delta 
Normal)  หรือ (Variance-Covariance) จากผลการศึกษาแบบจ าลอง ARIMA With GARCH-M พบว่า
กองทุนรวม KGLTF เป็นกองทุนท่ีมีความเส่ียงสูงสุด โดยมีมูลค่าความเส่ียงเท่ากบั 11.94 บาท, 14.18 



 

จ 

บาท และ 18.67 บาท ต่อเงินลงทุนจ านวน 10,000 บาท และระยะเวลาการลงทุน 1 ปี ตามล าดบั ส่วน
กองทุนรวม KSDLTF เป็นกองทุนท่ีมีความเส่ียงต ่าท่ีสุด โดยมีมูลค่าความเส่ียงเท่ากบั 1.04 บาท, 1.23 
บาท และ 1.62 บาทต่อเงินลงทุนจ านวน 10,000 บาท และระยะเวลาการลงทุน 1 ปี ตามล าดับ
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ABSTRACT 
 

 This study aimed at analyzing the rate of return and the risk of Long Term Equity Fund of 
Kasikorn Asset Management Co.,Ltd. by using GARCH model.  Second, to evaluate the value at 
Risk of Long Term Equity Fund of Kasikorn Asset Management Co.,Ltd. by using secondary data 
which were Net Asset Value and Value at Risk of Long Term Equity Fund of Kasikorn Asset 
Management Co.,Ltd., which included 6 funds as weekly data.  Data were collected from the first 
week of January 2010 to the last week of December 2014 by using the calculation of the rate of 
return method from Long Term Equity Fund, the calculation of the Value at Risk and for modelling 
the ARIMA with GARCH-M to find the best suitable model.  
 The findings show that the average rate of return of Long Term Equity Fund from the data 
used of 6 funds showed that the mutual fund of KEQLTF had the highest average rate of return at 
0.33% per year while the mutual fund of KSDLTF had the lowest average rate of return at 0.01% 
per year. 
 The findings of the Value at Risk of the mutual fund, by using Delta Normal Method or 
Variance-Convariance, showed that the mutual fund of KGLTF had the highest risk of the Value at 
Risk at 11.94 baht, 14.18 baht and 18.67 baht per 10,000 baht of the investment for a year 
investment period respectively.  For the mutual fund of KSDLTF, had the lowest risk of the Value at 
Risk at 1.04 baht, 1.23 baht and 1.62 baht per 10,000 baht of the investment and for a year 
investment period respectively.   

 


