บทที่ 1
บทนำ
1.1 ที่มำและควำมสำคัญ
กองทุนรวมเป็ นกองทุนที่ระดมเงินทุนจากผูล้ งทุนหลายๆราย โดยบริ ษทั จัดการลงทุนจะเป็ นผูอ้ อก
หน่ วยลงทุนเพื่อจาหน่ ายแก่ผูท้ ี่ตอ้ งการลงทุน จากนั้นก็จะนาเงินที่ได้ไ ปลงทุนในหลักทรัพย์ต่างๆ
ตามที่ กาหนด โดยผูล้ งทุน จะได้รับ ผลตอบแทนกลับคื น มาในรู ป ของเงิน ปั น ผลและก าไร (หรื อ
ขาดทุ น ) จากการขายหน่ ว ยลงทุ น ในส่ ว นของบริ ษ ัท จัด การลงทุ น จะได้รั บ ผลตอบแทนในรู ป
ค่าธรรมเนียมจากการจัดการ เนื่องจากกองทุนรวมจะบริ หารโดยผูบ้ ริ หารการลงทุนที่เป็ นมืออาชีพ จึง
เหมาะสมส าหรับ ผูท้ ี่ ตอ้ งการลงทุ น แต่ไ ม่ ท ราบว่าจะน าเงิน ดังกล่ าวไปลงทุ น ในกองทุ น รวมที่ มี
ลักษณะตามต้องการได้อย่างไร ดังนั้นตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยจึงผลักดันให้บริ ษทั จัดการ
ลงทุ น ต้อ งมี การปรับ ตัวเพื่อ สร้างเสริ ม ความแข็งแกร่ งของตน เพื่อ รองรับ การเปิ ดเสรี ที่ จะเกิ ดขึ้ น
บริ ษทั ที่มีประสิ ทธิภาพในการดาเนิ นงานต่าจะเสียเปรี ยบในการแข่งขันเพือ่ ให้บริ ษทั สามารถอยูร่ อด
ได้ บริ ษทั จัดการลงทุนควรปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพการทางานตลอดจนการปรับโครงสร้างภายใน
องค์กร แต่เนื่ อ งจากในการลงทุนย่อมจะมีความเสี่ ยง ดังนั้นเจ้าของเงินทุนจึงควรมีการประเมินการ
ดาเนิ นงานของกองทุนรวม ทั้งนี้ เพื่อ ให้การตัดสิ นใจเลื อ กซื้ อ หน่ วยลงทุน มี ความคุ ม้ ค่ามากที่สุ ด
(สมาคมบริ ษทั จัดการลงทุน, 2551)
กองทุนรวมเป็ นอีกแหล่งเครื่ องมือในการลงทุนที่มีความหลากหลาย จึงจาเป็ นอย่างยิง่ ที่นักลงทุนต้อง
ทาความเข้าใจเกี่ยวกับประเภทของกองทุนรวมให้ดีเสี ยก่อน ว่าเหมาะสมและสอดคล้องกับลักษณะ
การลงทุนของตนเองเพียงใด กองทุนรวมสามารถแบ่งตามลักษณะในการจัดจาหน่ ายและการไถ่ถอน
คืนหน่วยลงทุนได้เป็ น 2 ประเภท ได้แก่
กองทุนเปิ ดเป็ นกองทุนที่ผลุ ้ งทุนสามารถเพิ่มหรื อลดจานวนหน่ วยลงทุนได้ อาจมีหรื อไม่มีกาหนด
อายุโครงการ กองทุนเปิ ดสามารถซื้ อหน่ วยลงทุนเพิ่มเติมหรื อขายคืนให้กบั บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การ
กองทุนรวม (บลจ.) โดยตรงหรื อ อาจจะติดต่อผ่านตัวแทนสนับสนุ นการขายตามกาหนวดเวลาที่ระบุ
ไว้ในหนังสือชี้ชวน กองทุนเปิ ดไม่นิยมซื้อขายในตลาดรองเพราะมีสภาพคล่องอยูแ่ ล้ว มีมูลค่าการซื้ อ
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ขายเท่ากับมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ (Net Asset Value: NAV) ต่อ หน่ วยบวกหรื อ ลบค่าธรรมเนี ยม (ถ้ามี )
และจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิให้ทุกวันทาการที่มีการซื้ อขายหน่ วยลงทุน และอีกกองทุนหนึ่ ง
กองทุนปิ ดเป็ นกองทุนที่มีกาหนดอายุโครงการที่แน่นอน เปิ ดให้จองครั้งเดียวเมื่อเริ่ มต้นโครงการโดย
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนรวม (บลจ.) จะไม่รับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนจนกว่าจะครบอายุโครงการ
แต่สามารถเพิม่ เติม หรื อขายคืนได้เฉพาะกรณี ที่บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนรวม (บลจ.) นาหน่วย
ลงทุนเข้าจดทะเบียนในตลาดรอง หรื อมีการแต่งตั้งตัวแทนจัดการซื้ อขายขึ้น นิยมจดทะเบียนซื้ อขาย
หน่ วยลงทุน ในตลาดรอง เช่ นตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยเพื่อ เพิ่ม สภาพคล่ อ ง ราคาซื้ อ ขาย
เป็ นไปตามกลไกของตลาดในกรณี ที่ มี ก ารจดทะเบี ย นซื้ อ ขายในตลาดรอง และประกาศมู ล ค่ า
ทรัพย์สินสุทธิให้ทราบทุกวันทาการสุดท้ายของสัปดาห์
นอกจากแบ่งประเภทตามลักษณะในการจัดจาหน่ ายและการไถ่ถอนคืนหน่ วยลงทุนแล้ว กองทุนยัง
แบ่งตามนโยบายการลงทุนแบบมาตรฐานของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็ น 10 ประเภท ได้แก่ กองทุนรวมตลาดเงิน(Money Market
Fund) กองทุ น รวมตราสารหนี้ (General Fixed Income Fund) กองทุ น รวมตราสารหนี้ ระยะยาว
(Long-Term Fixed-Income Fund) กองทุนรวมตราสารหนี้ ระยะสั้น (Short-Term Fixed-Income Fund)
กองทุน รวมผสม (Balanced Fund) กองทุน รวมผสมยืดหยุ่น (Flexible Portfolio Fund) กองทุน รวม
หน่ วยลงทุน (Fund of Funds) กองทุนรวมตราสารทุน (Equity Fund) กองทุนรวมใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
(Warrant Fund) กองทุนรวมกลุ่มธุรกิจ (Sector Fund)
นอกจากกองทุนรวมประเภทต่างๆแล้ว ยังมีกองทุนรวมประเภทพิเศษอื่นๆ อีก ได้แก่
1) กองทุนรวมคุม้ ครองเงินต้น (Principle or Capital Protection Fund)
2) กองทุนรวมแบบมีประกัน (Guarantee Fund)
3) กองทุนรวมหุน้ ระยะยาว (Long Term Equity Term: LTF)
4) กองทุนรวมเพือ่ การเลี้ยงชีพ (Retirement Mutual Fund: RMF)
5) กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (Foreign Investment Fund: FIF)
6) กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ (Property Fund)
ประเทศไทยเป็ นเพียงแค่ประเทศหนึ่ งในหลายประเทศที่มีอ ยูบ่ นโลก หลักทรัพย์ที่เสนอขายกันอยู่
ภายในประเทศแม้จะมีให้เลือกลงทุนจานวนหนึ่ ง แต่ก็มีความหลากหลายไม่มากนัก ถ้าลองมองดู ที่
ประเทศอื่นๆจะเห็ นว่าประเทศเหล่านั้นจะมี วัตกรรมทางการเงินหรื อ หลักทรัพย์ประเภทต่างๆ ที่มี
ความน่ าสนใจลงทุนมาก ดังนั้น นอกเหนื อจากการเพิ่มโอกาสในการรับผลตอบแทนจากการลงทุน
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แล้ว ยังเป็ นการกระจายความเสี่ ยงอี กด้วย ดังนั้นในการวิจยั ครั้งนี้ จึงนาเรื่ อ งกองทุนรวมที่ลงทุนใน
ต่างประเทศมาทาการศึกษา (ที่มา: www.one-asset.com)
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (Foreign Investment Fund) ได้เกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี 2545 โดยมี
วัต ถุ ป ระสงค์ใ นการจัด ตั้ง เพื่ อ สนั บ สนุ น และเพิ่ ม โอกาสให้ ผู ้ล งทุ น ไทยสามารถไปลงทุ น หา
ผลตอบแทนยังต่างประเทศได้โดยผ่านกองทุนรวม เริ่ มแรกที่มีการจัดตั้งนั้น กองทุนรวม FIF มีท้งั สิ้ น
เพียง 5 กองทุนจากบริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน (บลจ.) 5 แห่ ง แต่เมื่อ มาดูตวั เลข ณ สิ้ นปี 2550
พบว่ามีกองทุนรวม FIF ถึง113 กองทุน จาก 18 บลจ. (สานักงาน ก.ล.ต.) ตารางที่ 1 แสดงถึงสถิติการ
เจริ ญเติบโตของธุรกิจการจัดการกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ ปั จจัยหลักที่น่าจะสนับสนุ นให้
กองทุนรวมนี้ มีความน่ าสนใจ ได้แก่ การเป็ นทางเลือกหนึ่ งในการลงทุนนอกเหนื อจากการลงทุนใน
ประเทศ และการกระจายความเสี่ยงในการลงทุน
ตำรำงที่ 1.1 สถิติการเจริ ญเติบโตของธุรกิจการจัดการกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
รายการ/ปี
2545
บริ ษทั จัดการ
5
จานวนกองทุน
5
มูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ(พันล้าน
2.19
บาท)
ที่มา: สมาคมบริ ษทั จัดการลงทุน (2551)

2546
5
5
3.69

2547
6
12
14.19

2548
13
25
28.40

2549
17
33
28.88

2550
18
113
209.27

ตำรำงที่ 1.2 ส่วนแบ่งการตลาดและมูลค่าสินทรัพย์สุทธิกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
ประเภทกองทุน

จานวนกองทุน

กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF)
กองทุนรวมที่เป็ นกองทุนหุ ้น (LTF)
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (FIF)
ที่มา: สมาคมบริ ษทั จัดการลงทุน (2551)

75
53
130

มูลค่าสิ นทรัพย์รวมสุ ทธิ
(ล้านบาท)
37,357
47,529
259,526

ส่ วนแบ่งตลาด(ร้อย
ละ)
2.34
2.98
16.25

ตางรางที่ 2 สัดส่ วนของส่ วนแบ่งตลาดและมูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิ กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
พบว่าในปี พ.ศ. 2551 จานวนกองทุนเพิ่มเป็ น 130 กองทุนมีมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิถึง 259 พันล้านบาท
และมีส่วนแบ่งการตลาดถึง 16.25 แต่พบว่าการที่กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ ยังคงไม่เป็ นที่
นิยมในวงกว้างในช่วงที่ผา่ นมา สื บเนื่องจากกองทุนดังกล่าวนี้ยงั ต้องเผชิญกับปั จจัยเสี่ยงและข้อจากัด
หลายประการเมื่อเทียบกับกองทุนรวมประเภทอื่นๆที่ลงทุนในประเทศ เช่น การลงทุนในต่างประเทศ
ต้องคานึงถึงความเสี่ยงจากปั จจัยพื้นฐานภายในประเทศนั้นๆ ไม่วา่ จะเป็ นปั จจัยทางด้านของเศรษฐกิจ
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การเมื อ ง สั ง คม นโยบายการเงิ น กฎหมายและข้อ บั ง คับ ต่ า งๆตลอดจนอุ ต สาหกรรมและ
สภาพแวดล้อ มของตลาดเงินตลาดทุ นที่มี ความแตกต่างกัน นอกจากนี้ ก ารลงทุนต่ างประเทศต้อ ง
คานึงถึงความเสี่ยงที่เกิดจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจจะส่งผลให้อตั ราผลตอบแทนที่
ได้รับ มี ค วามไม่ แ น่ น อน อย่างไรก็ ต าม กองทุ น รวมที่ ล งทุ น ในต่างประเทศบางกองทุ น ได้มี ก าร
ป้ องกันความเสี่ ยงโดยการทาสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าอัตราแลกเปลี่ยน ในขณะที่บางกองทุนเลื อกใช้
วิธีการกระจายการลงทุนในหลายสกุลเงินเพื่อลดความเสี่ ยงแต่ส่วนใหญ่แล้วนักลงทุนยังมองว่าการ
ลงทุนในต่างประเทศเป็ นเรื่ องยากเนื่องจากลักษณะของกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ เหมาะกับ
ผู ้ที่ มี ค วามรู ้ ค วามเข้า ใจในการลงทุ น ในต่ า งประเทศในระดับ หนึ่ ง สามารถรั บ ความเสี่ ย งได้
ค่อนข้างมากและมีความต้องการลงทุนในระยะยาว จึงทาให้กลุ่มผูล้ งทุนยังจากัดอยูใ่ นบางกลุ่มเพียง
เท่ านั้ น การมี ส ภาพคล่ อ งค่ อ นข้า งน้ อ ยกว่ากองทุ น เปิ ดทั่ว ไป ถึ ง แม้ว่า กองทุ น รวมที่ ล งทุ น ใน
ต่างประเทศหลายกองทุนจะเป็ นกองทุนเปิ ดส่ วนใหญ่แล้วจะไม่สามารถซื้ อหรื อขายได้ทุกวันทาการ
ค่าธรรมเนียมของกองทุนซึ่งส่วนใหญ่จะสู งกว่ากองทุนที่ลงทุนในประเทศและการจัดสรรวงเงินการ
ลงทุนให้กบั บลจ. ในอดีตซึ่ งค่อนข้างเป็ นไปอย่างจากัด อันเป็ นปั จจัยหนึ่ งที่ส่งผลให้การจัดสรรเงิน
ลงทุนไม่ สามารถลงทุนได้อ ย่างเต็มที่จึงทาให้ บลจ. หลายแห่ งมี นโยบายการลงทุนในหน่ วยลงทุน
หรื อลงทุนต่างประเทศเพียงแค่บางส่ วน แทนที่จะเลือกลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศโดยตรง อี ก
ทั้งที่ผา่ นมาการจากัดวงเงินที่ลงทุนได้ยงั มีผลต่อการขาดความต่อเนื่ องในการวางแผนการออกกองทุน
ในระยะยาว แนวโน้มเศรษฐกิจของหลายประเทศคาดว่ายังคงมีการขยายตัวได้อย่างต่อเนื่ อง ส่งผลให้
การกระจายการลงทุนไปในประเทศนั้นๆ น่าจะสามารถให้อตั ราผลตอบแทนในระดับที่น่าพอใจ ทั้ง
ในด้านอัตราผลตอบแทนจากหลักทรัพย์ที่เข้าไปลงทุนและด้านกาไรจากอัตราแลกเปลี่ยน (ศูนย์วิจยั
กสิกรไทย, 2550)
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ คือ กองทุนรวมที่มี จุดมุ่งหมายเพื่อนาเงินที่ระดมได้จากการขาย
หน่ ว ยลงทุน ภายในประเทศไทยไปลงทุ น ในหลัก ทรัพ ย์ต่ างประเทศไม่ น้อ ยกว่า 80 ของมู ล ค่ า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และเงินลงทุนส่วนที่เหลือ ผูจ้ ดั การกองทุนอาจนาไปลงทุนในสินทรัพย์อื่น
ซึ่ ง การจัด ตั้ง กองทุ น รวมที่ ล งทุ น ในต่ า งประเทศ (Foreign Investment Fund: FIF) นั้น ต้อ งได้รั บ
อนุ ญาต ทั้งจากสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และธนาคาร
แห่ งประเทศไทย กองทุนรวมที่ล งในทุนในต่างประเทศเป็ นช่ อ งทางให้นักลงทุนรายย่อ ยมี โอกาส
ลงทุนในต่างประเทศได้โดยไม่ตอ้ งใช้เงินจานวนมาก มีมืออาชีพมาช่วยบริ หารจัดการลงทุนแทนซึ่ ง
ทาให้สามารถกระจายการลงทุนไปในสินค้าทางการเงินที่หลากหลายคลอบคุลมมากกว่าสินค้าที่เสนอ
ขายอยูใ่ นประเทศ และช่วยกระจายความเสี่ยงในการลงทุนจากภาวะที่ตลาดการเงินในประเทศมีความ
ผันผวนสู ง จากการลงทุนในสิ นค้าที่หลากหลายจึงช่วยบริ หารความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนได้อย่าง
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มี ประสิ ทธิ ภาพยิ่งขึ้น และยังเป็ นโอกาสเพิ่มผลตอบแทนให้ก องทุน รวมได้ม ากขึ้นอี กด้วย และมี
ทางเลือ กหลากหลายให้กบั ผูล้ งทุน เนื่ องจากปั จจุบนั นโยบายการลงทุนของกองทุนรวมที่ลงทุนใน
ต่างประเทศมีความหลากหลายมาก บางกองทุนเน้นลงทุนเฉพาะบางภูมิภาคของโลกโดยเน้นกลุ่ ม
ตลาดเกิดใหม่ที่มีแนวโน้มอัตราการเติบโตสูง (emerging market)
ตำรำงที่ 1.3 มูลค่าสินทรัพย์สุทธิกองทุนรวม FIF และสัดส่วนต่อกองทุนรวมทั้งหมด ปี พ.ศ. 2545 –
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556
กองทุนรวม FIF (ล้านบาท)
สัดส่ วนของกองทุนรวม FIF ()
พ.ศ.
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
ที่มา: สมาคมบริ ษทั จัดการลงทุน-มูลค่าทรัพย์ทรัพย์สินสุ ทธิของกองทุนรวมทั้งหมด และกองทุนรวมประเภท
ลักษณะพิเศษที่สาคัญ ปี พ.ศ. 2545 – กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ความมีอิสระของกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศคือสามารถโยกย้ายเงินไปลงทุนในต่างประเทศ
ต่างๆได้ ทาให้กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศได้เปรี ยบกองทุนรวมทัว่ ไปเพราะ สามารถแสวงหา
ผลตอบแทนที่ดีจากการลงทุนในประเทศที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน เพราะไม่จากัดว่าผูจ้ ดั การกองทุน
ต้อ งลงทุ น เฉพาะในประเทศไทย จึ ง สามารถโยกย้า ยเงิ น ลงทุ น ในประเทศอื่ น ๆที่ เห็ น ว่ า ให้
ผลตอบแทนดี ก ว่า และยัง สามารถเลื อ กลงทุ น ในอุ ต สาหกรรมที่ ไ ม่ มี ในบ้า นเรา ข้อ จ ากัด ทาง
ภูมิ ศาสตร์ เศรษฐกิ จ และสังคมทาให้แต่ล ะประเทศมี สภาพเศรษฐกิ จไม่ เหมื อ นกัน กองทุนรวมที่
ลงทุ นในต่ างประเทศยังมี ต ราสารให้เลื อ กลงทุ นมากกว่า เช่ น กองทุ นตราสารหนี้ ที่เน้นลงทุน ใน
พันธบัตรรัฐบาล หากเป็ นกองทุน รวมในประเทศจะเลื อ กซื้ อได้เฉพาะพันธบัตรรัฐบาลไทย ไม่ ว่า
ผลตอบแทนจะต่าแค่ไหนก็ตาม แต่กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศเลือกซื้อได้มากกว่า เช่น ช่วงที่
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อัตราดอกเบี้ยประเทศแถบยุโรปสู งกว่าและให้ผลตอบแทนดีกว่า ผูจ้ ดั การลงทุนกองทุนรวมที่ลงทุน
ในต่างประเทศสามารถซื้อพันธบัตรของประเทศนั้นแทน
ข้อมูลจาก Lipper แสดงผลให้เห็นว่าในปี พ.ศ. 2547 กองทุนรวมทั้งหมดมีผลประกอบการที่ไม่ดี นัก
ลงทุนขาดทุนเฉลี่ยประมาณร้อยละ 3 โดยมีกองทุนรวมหุน้ ทุนซึ่ งให้ผลตอบแทนเป็ นบวกกว่าร้อยละ
121 ในปี พ.ศ. 2546 กลับเกิดการขาดทุนหนักที่สุดในปี พ.ศ. 2547 ประมาณร้อยละ 7.09 ส่ วนกองทุน
รวมผสมและกองทุ น ยืด หยุ่น ก็ ให้ผ ลขาดทุ น เช่ น กัน แต่ น้อ ยกว่าที่ ร้ อ ยละ 4.01 และร้ อ ยละ 3.42
ตามลาดับ แต่ถา้ ดูจากกองทุนรวมตราสารหนี้ กลับให้ผลตอบแทนเป็ นบวกถึงแม้ว่าจะน้อยลงไปบ้าง
จากกองทุนรวมตราสารหนี้ ระยะยาวที่ร้อยละ 1.47 และระยะสั้นร้อยละ 0.90 ในขณะที่กองทุนรวม
ตลาดเงินให้ผลตอบแทนที่ร้อยละ 0.77 น้อยกว่าดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารที่ร้อยละ 1 อย่างไรก็ตามสิ่งที่
เห็ นได้คือการกระจายการลงทุนในหุ ้น ตราสารหนี้ และเงินฝากจะช่ วยลดความเสี่ ยงในการลงทุน
ได้มากหากลงทุนในสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ งเพียงอย่างเดียว แต่อาจได้รับผลตอบแทนถึงร้อยละ 1.4 จากข้อมูล
เปรี ยบเทียบในปี พ.ศ. 2547 กองทุนรวมที่ไปลงทุนในต่างประเทศสามารถให้ผลตอบแทนถึงร้อยละ
10.46 จากตัวเลขของผลตอบแทนการลงทุนในปี พ.ศ. 2547 นับเป็ นตัวอย่างที่ดีที่จะบอกได้ว่าการ
ลงทุนผ่านกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศนั้นมีประโยชน์ ในขณะที่กองทุนรวมหุน้ บางกองทุนให้
ผลตอบแทนติดลบร้อยละ 28 แต่กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศให้ผลตอบแทนเป็ นบวกทั้งหมด
(ร้อ ยละ8.71 ถึงร้อ ยละ12.12) การลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศนั้นเป็ นการลดความ
เสี่ยงและเพิม่ ผลตอบแทนที่ดีทางหนึ่ง (ธีระ ภู่ตระกูล, 2548)
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศเหมาะกับนักลงทุนในรู ปแบบใหม่ๆ ที่นอกเหนือจากการลงทุนใน
หน่ วยลงทุนเดิม ๆ รวมถึงนักลงทุนที่อยากกระจายการลงทุนในประเทศอื่นๆที่ให้ผลตอบแทนที่สูง
กว่าการลงทุนในประเทศ ดังนั้นการศึกษานี้ จึงมุ่ งที่จะศึกษาถึ งความผันผวนของผลตอบแทนของ
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศเพื่อเป็ นแนวทางของนักลงทุนในการลงทุนที่ตอ้ งการจะลงทุนใน
ต่างประเทศและสามารถนาไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนในการตัดสิ นใจการลงทุนในต่างประเทศ
ได้
1.2 วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ
1. ศึกษาถึงภาพรวมของกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
2. วิเคราะห์ความผันผวนของผลตอบแทนของกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
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1.3 ประโยชน์ ที่ได้ รับจำกกำรศึกษำ
เพือ่ นาข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ไปใช้เป็ นแนวทางในการตัดสินใจลงทุนของนักลงทุนที่ตอ้ งการจะ
ลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ และสามารถนาข้อมูลไปประกอบการตัดสินใจในการซื้ อ
ขายในกองทุนรวมที่ล งทุนในต่างประเทศโดยการเปรี ยบเทียบความผันผวนของผลตอบแทนของ
กองทุ น รวมแต่ ล ะชนิ ด โดยการพิจ ารณาถึ งความสัม พัน ธ์ข องความผัน ผวนระหว่างกองทุ น ว่า มี
ความสัมพันธ์กนั ในทิศทางเดียวกันหรื อตรงกันข้าม
1.4 ขอบเขตกำรศึกษำ
ขอบเขตในการศึกษาครั้งนี้เป็ นการศึกษาถึงกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศโดยใช้ขอ้ มูลราคาปิ ด
รายวันของกองทุนจานวน 10 กองทุนได้แก่ กองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ เอเชียว สมอลแคป อิควิต้ ี
เอไอเอฟ (MS-ASIAN SM) กองทุนเปิ ดภัทร โกลบอล เฮลธ์แคร์ (PHATRA GHC) กองทุนเปิ ดเคเค
พร็อพเพอร์ต้ ี เซคเตอร์ พันด์ (KK PROP) กองทุนเปิ ด ทิสโก้ ยูเอส อิควิต้ ี ฟันด์ (TISCOUS) กองทุน
เปิ ด อเบอร์ดีน อเมริ กนั โกรท ฟันด์ (ABAG) กองทุนเปิ ด โกลบอล วอเตอร์ (GW) กองทุนเปิ ดธน
ชาตโกลบอล แวยู ฟันด์ (T-GlobalValue) กองทุนเปิ ดไทยพาณิ ชย์ แพลทตินมั โกลบอล พันด์
(SCBPGF) กองทุนเปิ ดแอสเซทพลัสเอสแอนด์พี 500 (ASP-S&P500) กองทุนเปิ ดกรุ งศรี เวิร์ล วอ
เตอร์ (KF-WATER) ตั้งแต่วนั ที่ 4 มกราคม ปี พ.ศ. 2555 ถึงวันที่ 28 ธันวาคม ปี พ.ศ.2555
1.5 นิยำมศัพท์
มู ล ค่ ำทรั พ ย์ สิ น สุ ท ธิ (Net Asset Value : NAV) หมายถึ ง มู ล ค่ าทรัพ ย์สิ น ทั้งหมดของกองทุ น รวม
ตลอดจนผลประโยชน์ต่างๆ ที่กองทุนรวมได้รับจากการลงทุน ณ เวลาขณะใดขณะหนึ่ ง หักออกด้วย
ค่าใช้จ่ายและหนี้สินของกองทุนรวมนั้น
ควำมผันผวน (Volatility) หมายถึง ค่าที่แสดงถึงความเคลื่อนไหวของอัตราผลตอบแทนของกองทุน
ว่ามีการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงลงเท่าใด
อัตรำผลตอบแทน หมายถึง ผลตอบแทนจากการลงทุนประเภทต่าง ๆ ที่กองทุนจะได้รับในหนึ่ งงวด
ของการลงทุน มักแสดงในรู ปร้อยละ โดยเทียบเงินทุนต้นงวดต่อระยะเวลาหนึ่งปี หรื องวดเวลาใดเวลา
หนึ่ ง กองทุนจะใช้อตั ราผลตอบแทนเปรี ยบเทียบกับความเสี่ ยงที่ตอ้ งเผชิญ หรื อ เปรี ยบเทียบกับการ
ลงทุนประเภทอื่น ๆ
ตรำสำรอนุพันธ์ (Derivatives) หมายถึง สัญญา หรื อข้อตกลงที่ให้สิทธิแก่ผถู ้ ือในการที่จะซื้อหรื อขาย
สินค้าในราคา ปริ มาณ และเงื่อนไขอื่นที่ตกลงกันไว้ โดยมีการส่งมอบสินค้ากันในอนาคต และมูลค่า
ของอนุพนั ธ์ ขึ้นอยูก่ บั มูลค่าของสินค้าที่ตกลงซื้อขาย
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