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บทคัดย่อ
กองทุนเปิ ดตราสารทุน
ถือว่าเป็ นนักลงทุนสถาบันที่ได้รบั การจัดตัง้ ขึน้ เพื่อเป็ น
แหล่งระดมเงินในการพัฒนาประเทศทางหนึ่ ง และเพื่อเป็ นทางเลือกหนึ่งของนักลงทุนใน
การเพิม่ ผลตอบแทนและลดความเสีย่ ง เนื่องจากกองทุนเปิดตราสารทุนสามารถระดมเงินทุนได้
เป็ นจํานวนมาก ทําให้กองทุนเปิ ดตราสารทุนมีความสามารถในการกระจายการลงทุนไปใน
หลักทรัพย์หลากหลายประเภทเพื่อหลีกเลี่ยงความเสีย่ งทีเ่ กิดจากการลงทุนในหลักทรัพย์ใด
หลักทรัพย์หนึ่งได้ นอกจากนี้กองทุนเปิดตราสารทุนยังมีการจัดการโดยผูจ้ ดั การกองทุนทีเ่ ป็ น
ผูเ้ ชีย่ วชาญ ทําหน้าทีว่ างแผนและตัดสินใจแทนนักลงทุน รวมถึงการทีก่ องทุนเปิดตราสารทุน
เป็ นนักลงทุนสถาบันขนาดใหญ่ มีอาํ นาจในการต่อรองสูงกว่านักลงทุนรายย่อยแต่ละรายจึงทํา
ให้เสียค่าใช้จา่ ยในการลงทุนน้อยกว่า
วัตถุประสงค์ เพือ่ ทําการวิเคราะห์อตั ราผลตอบแทนและความเสีย่ งของกองทุนเปิดตราสารทุน
ของบริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนในเครือธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่จาํ นวนทัง้ สิน้ 27 กองทุน
เปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนและความเสีย่ งของกองทุนเปิ ดตราสารทุนกับอัตราผลตอบแทน
และความเสีย่ งของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และวิเคราะห์อตั ราผลตอบแทนทีป่ รับด้วยค่า
ความเสีย่ งตามมาตรวัดของ Sharpe และมาตรวัดของ Treynor โดยเก็บรวบรวมข้อมูลเป็ นราย
เดือนระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2546 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2551
จากการศึกษาพบว่า อัตราผลตอบแทนของกองทุนเปิ ดตราสารทุนทุกกองทุนมีอตั รา
ผลตอบแทนมากกว่าตลาดหลักทรัพย์ โดยกองทุนเปิ ดตราสารทุนทีมอี ตั ราผลตอบแทนสูงทีส่ ดุ คือ
กองทุนเปิ ดไทยพาณิชย์มนคง
ั ่ 4 (SCBMF 4) และมีความเสีย่ งทีพ่ จิ ารณาจากค่าความแปรปรวน
และค่าส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน ทุกกองทุนเปิดตราสารทุนมีคา่ มากกว่าตลาดหลักทรัพย์ทุกกองทุน

โดยกองทุนเปิดบัวหลวงทศพล (BTP) มีคา่ ความเสีย่ งทีต่ ่าํ ทีส่ ดุ จากการศึกษามีกองทุนทีม่ คี า่
BETA มากกว่าศูนย์และน้อยกว่าหนึ่งทัง้ สิน้ 27 กองทุน และมีคา่ เบต้ามากกว่าหนึ่งทัง้ สิน้ 10
กองทุน และการวัดผลการดําเนินงานตรามาตรวัด Sharpe และมาตรวัด Treynor ของทุนเปิด
ตราสารทุนทัง้ หมดมีคา่ มากกว่าเกณฑ์การวัดมาตรวัดของมาตรวัดนัน้ ๆ โดยกองทุนเปิดไทย
พาณิชย์มนคง
ั่
4 (SCBMF 4) มีคา่ มาตรวัด Sharpe และมาตรวัด Treynor มากทีส่ ดุ ใน
การศึกษา
1. บทนํา
กองทุนเปิ ดตราสารทุน (Equity Fund) เป็ นกองทุนรวมทีม่ งุ่ เน้นการลงทุนในตราสาร
แห่งทุน รายได้หลักของกองทุนรวมจะเกิดจากเงินปนั ผลจากหลักทรัพย์ทล่ี งทุน และกําไรหรือ
ขาดทุนจากการลงทุนเมื่อราคาหลักทรัพย์เปลีย่ นแปลงไป รายได้ของกองทุนประเภทนี้จงึ ไม่แน่นอน
ขึน้ กับทัง้ ปจั จัยภายในและภายนอกประเทศ รวมทัง้ ภาวะเศรษฐกิจและการเมือง สถานการณ์
ตลาดทุนและตลาดเงิน ความสามารถในการทํากําไรและนโยบายการจ่ายเงินปนั ผลของบริษทั ที่
ลงทุน กองทุนประเภทนี้จงึ มักเป็ นกองทุนที่ให้ผลตอบแทนที่สูง ในขณะเดียวกันก็มคี วาม
เสี่ยงสูงในเรื่องของผลตอบแทนทีไ่ ด้อนั เนื่องมาจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ในตลาด
หลักทรัพย์ กองทุนเปิ ดตราสารทุน จึงถือว่าเป็ นนักลงทุนสถาบันทีไ่ ด้รบั การจัดตัง้ ขึน้ เพื่อ
เป็ นแหล่งระดมเงินในการพัฒนาประเทศทางหนึ่ง และเพือ่ เป็ นทางเลือกหนึ่งของนักลงทุนในการ
เพิม่ ผลตอบแทนและลดความเสีย่ ง เนื่องจากกองทุนเปิดตราสารทุนสามารถระดมเงินทุนได้เป็ น
จํานวนมาก ทําให้กองทุนเปิดตราสารทุนมีความสามารถในการกระจายการลงทุนไปในหลักทรัพย์
หลากหลายประเภทเพือ่ หลีกเลีย่ งความเสีย่ งทีเ่ กิดจากการลงทุนในหลักทรัพย์ใดหลักทรัพย์หนึ่งได้
นอกจากนี้กองทุนเปิ ดตราสารทุนยังมีการจัดการโดยผูจ้ ดั การกองทุนทีเ่ ป็ นผูเ้ ชีย่ วชาญ ทําหน้าที่
วางแผนและตัดสินใจแทนนักลงทุน รวมถึงการทีก่ องทุนเปิดตราสารทุนเป็ นนักลงทุนสถาบัน
ขนาดใหญ่ มีอาํ นาจในการต่อรองสูงกว่านักลงทุนรายย่อยแต่ละรายจึงทําให้เสียค่าใช้จา่ ยใน
การลงทุนน้อยกว่า ได้รบั ข้อมูลข่าวสารรวดเร็วและถูกต้อง ได้รบั สิทธิต่างๆ เช่น การยกเว้น
ภาษี เป็ นต้น กองทุนเปิดตราสารทุนจึงมีความได้เปรียบกว่าการลงทุนโดยนักลงทุนทัวไป
่
จากความสําคัญของกองทุนเปิดตราสารทุน และการบริหารจัดการกองทุนเปิ ดตราสารทุน
ซึง่ นับวันจะมีความสําคัญมากขึน้ และจากการทีผ่ วู้ จิ ยั ได้ศกึ ษาข้อมูลของกองทุนเปิดตราสารทุน
ต่างๆ ทําให้ตอ้ งการศึกษาเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทน และความเสีย่ งของกองทุนเปิดตราสาร
ทุนของบริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนในเครือธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ทป่ี จั จุบนั มีอยู่ 30
กองทุน เพือ่ เป็ นแนวทางในการประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนของนักลงทุนและเพือ่ เป็ น
ประโยชน์แก่ผทู้ เ่ี กีย่ วข้องและผูส้ นใจศึกษาต่อไป

วัตถุประสงค์การศึกษา
1. วิเคราะห์อตั ราผลตอบแทนและความเสีย่ งของกองทุนเปิ ดตราสารทุนของบริษทั หลักทรัพย์
จัดการกองทุนในเครือธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่
2. เปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนและความเสีย่ งของกองทุนเปิ ดตราสารทุนกับอัตรา
ผลตอบแทนและความเสีย่ งของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
3. วิเคราะห์ผลการดําเนินงานทีป่ รับด้วยค่าความเสีย่ งตามมาตรวัดของ Sharpe และ
มาตรวัดของ Treynor
ขอบเขตการวิจยั ในการศึกษาครัง้ นี้จะทําการประเมินอัตราผลตอบแทนและความเสีย่ ง
ของกองทุนเปิดตราสารทุนของบริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนในเครือธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่
4 ธนาคาร คือ บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด, บริษทั หลักทรัพย์
จัดการกองทุนรวม กสิกรไทย จํากัด, บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ไทยพาณิชย์ จํากัด
และบริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน) โดยกองทุนเหล่านัน้ ต้องเป็น
กองทุนทีม่ กี ารจดทะเบียนจัดตัง้ กองทุนก่อนวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2546 จํานวน 27
กองทุน โดยเปรียบเทียบกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยตัวแปรทีใ่ ช้ในการวิจยั จะ
ประกอบด้วย ผลตอบแทนของกองทุน ( Ri ) และผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพย์ ( Rm )
ประโยชน์ทค่ี าดว่าจะได้รบั จากการศึกษา ทําให้สามารถเปรียบเทียบถึงอัตราผลตอบแทน
และความเสีย่ งของกองทุนเปิ ดตราสารทุนกับอัตราผลตอบแทนและความเสีย่ งของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย, เพื่อเป็ นข้อมูลให้แก่ผลู้ งทุนในการเลือกลงทุนซือ้ กองทุนเปิ ดตราสารทุนกับ
การลงทุนในหลักทรัพย์อ่นื และผูจ้ ดั การกองทุน ใช้เปรียบเทียบผลการดําเนินงานของกองทุน
รวมทีต่ นบริหาร และปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการกองทุนให้ดยี งิ่ ขึน้
2. แนวคิ ดทฤษฎีและงานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
การที่นักลงทุนจะได้รบั ประโยชน์ สูงสุดในการลงทุนนัน้ นักลงทุนควรมีการศึกษาถึง
ผลตอบแทนและความเสีย่ งทีอ่ าจจะเกิดขึน้ ในแต่ละกองทุนก่อนทีจ่ ะตัดสินใจลงทุน โดยผูศ้ กึ ษา
ได้รวบรวมแนวคิดและทฤษฎีดงั นี้
1. ประเภทของนักลงทุน
2. อัตราผลตอบแทนและความเสีย่ ง
3. การคํานวณหาอัตราผลตอบแทนและส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานของหลักทรัพย์
4. การคํานวณหาค่าเบต้าและความหมายของค่าเบต้า
5. การวัดผลการดําเนินงานโดยใช้วธิ ี Risk – adjusted Return

6. กองทุนเปิ ดตราสารทุน
7. งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง
3. วิ ธีการดําเนิ นการวิ จยั
กองทุนทีใ่ ช้ในการศึกษาจะใช้กองทุนเปิดตราสารทุนทีด่ าํ เนินการโดยบริษทั หลักทรัพย์
จัดการกองทุนทีเ่ ป็ นบริษทั ในเครือธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ 4 ธนาคาร และยังคงมีการซือ้
ขายกองทุนอยู่ มีจาํ นวนทัง้ สิน้ 30 กองทุน แต่ในการศึกษาจะทําการศึกษาเพียง 27
กองทุน เนื่องจากพบว่ามี 3 กองทุน คือ กองทุนเปิดกรุงไทย-ทรีนีตป้ี นั ผล (KTTN) มีการ
จดทะเบียนจัดตัง้ กองทุนเดือนตุลาคม พ.ศ. 2546, กองทุนเปิ ดเค สตาร์หนุ้ ทุนคืนกําไร (KSTAR) มีการจดทะเบียนจัดตัง้ กองทุนเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2549 และกองทุนเปิดไทย
พาณิชย์หนุ้ ทุนปนั ผล (SCBDV) มีการจดทะเบียนจัดตัง้ กองทุนเดือนกันยายน พ.ศ. 2546
ซึง่ ไม่เป็ นไปตามการกําหนดขอบเขตวิจยั
การคํานวณทีใ่ ช้ในการวิจยั จะแบ่งออกเป็ น 3 ส่วน ดังต่อไปนี้
1. การวิเคราะห์อตั ราผลตอบแทนของกองทุนเปิ ดตราสารทุน ได้แก่
1.1 การคํานวณหาอัตราผลตอบแทนการลงทุนของกองทุนเปิดตราสารทุนแต่
ละกองทุน (Ri)
1.2 การคํานวณหาอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ทงั ้ หมดในตลาด (Rm)
1.3 การคํานวณหาอัตราผลตอบแทนเฉลีย่ (E(R))
1.4 การคํานวณหาอัตราผลตอบแทนเฉลีย่ หลักทรัพย์ปราศจากความเสีย่ ง(Rf)
2. การวิเคราะห์ความเสีย่ ง ได้แก่
2.1 การคํานวณหาส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
2.2 การคํานวณหาค่าเบต้า (Beta coefficient)
3. การวัดผลการดําเนินงานโดยใช้วธิ ี Risk – adjusted Return ได้แก่
3.1 การวัดผลการดําเนินงานโดยใช้มาตรวัดตามแบบของ Sharpe
3.1 การวัดผลการดําเนินงานโดยใช้มาตรวัดตามแบบของ Treynor
การเก็บรวบรวมข้อมูล ในการศึกษาเกีย่ วกับอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ทงั ้ หมด
ในตลาด จะใช้ขอ้ มูลทุตยิ ภูมิ (Secondary data) ของดัชนีตลาดหลักทรัพย์ของไทย (Set Index)
เป็ นรายเดือน โดยคิดจากราคา ณ วันสิน้ สุดของแต่ละเดือน และเริม่ ทําการศึกษาตัง้ แต่เดือน
กรกฎาคมปี พ.ศ.2546 ถึงเดือนมิถุนายนปี พ.ศ. 2551 และในการศึกษาเกีย่ วกับอัตรา
ผลตอบแทนของกองทุนเปิ ดแต่ละกองทุน จะใช้ขอ้ มูลทุตยิ ภูมิ (Secondary data) ของกองทุน

แต่ละกองทุนเป็ นรายเดือน โดยคิดจากมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันสิน้ สุดของแต่ละเดือน , เงินปนั
ผลของแต่ละเดือน และเริม่ ทําการศึกษาตัง้ แต่เดือนกรกฎาคมปี พ.ศ.2546 ถึงเดือนมิถุนายนปี
พ.ศ. 2551
การวิเคราะห์ขอ้ มูล ประกอบด้วย การศึกษาเชิงปริมาณ (Quantitative Approach)
โดยใช้การวิเคราะห์ผลทางสถิตเิ พื่อประเมินผลการดําเนินงานของกองทุนเปิ ดตราสารทุนใน
ประเทศไทย และการศึกษาเชิงพรรณนา (Descriptive Approach) โดยเป็ นการศึกษาการ
ดําเนินงานของกองทุน และการลงทุนของกองทุน
4. ผลการวิ เคราะห์ข้อมูล
จากการศึกษาอัตราผลตอบแทนและความเสีย่ งของกองทุนเปิ ดตราสารทุนของบริษทั ใน
เครือธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้ผลการศึกษาเป็นดังนี้
1. การเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทน พบว่ากองทุนเปิ ดตราสารทุนที่ให้ผลตอบแทน
ทีม่ ากทีส่ ดุ ในการศึกษาคือกองทุนเปิดไทยพาณิชย์มนคง
ั ่ 4 (SCBMF 4) ให้ผลตอบแทน
ร้อยละ 21.66 มากกว่าตลาดถึงประมาณ 20 เท่า รองลงมาได้แก่กองทุนเปิดไทยพาณิชย์
ทวีทรัพย์ (SCBTS) ให้ผลตอบแทนร้อยละ 16.55 ลําดับต่อมาให้อตั ราผลตอบแทน
ใกล้เคียงกันสามกองทุนได้แก่กองทุนเปิ ดไทยพาณิชย์ทวีทรัพย์ 2 (SCBTS 2), กองทุน
เปิดเค หุน้ ปนั ผล (K-VALUE), และกองทุนเปิดรวงข้าวทวีผล 2 (RKF-HI 2) ให้
ผลตอบแทนร้อยละ 15.71, 15.57 และ 14.53 ตามลําดับ และจากการศึกษากองทุน
เปิดตราสารทุนทีใ่ ห้ผลตอบแทนใกล้เคียงกับตลาดทีส่ ดุ มีสามกองทุนคือ กองทุนบัวหลวง
ธนคม (BTK), กองทุนเปิ ดไทยพาณิชย์ธนอนันต์ (SCBDA) และกองทุนเปิดไทยพาณิชย์
เพิม่ ผลมันคง
่ (SCBPMO) ให้ผลตอบแทนร้อยละ 1.31, 1.39 และ 1.40 ตามลําดับ
2. การเปรียบเทียบค่าความเสีย่ ง พบว่ากองทุนเปิดตราสารทุนทีม่ คี วามเสีย่ งมากเป็ น
ลําดับแรกคือ กองทุนเปิดเค หุน้ ปนั ผล (K-VALUE) มีคา่ ความแปรปรวนและค่าส่วน
เบีย่ งเบนมาตรฐานเท่ากับ 134.66 และ 11.60 ตามลําดับ รองลงมาคือกองทุนเปิ ดรวง
ข้าวทวีผล 2 (RKF-HI 2) และกองทุนเปิ ดรวงข้าวทวีผล (RKF-HI) มีคา่ ความแปรปรวน
เท่ากับ 129.09 และ 107.53 มีคา่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานเท่ากับ 11.36 และ 10.37
ตามลําดับ ในทางกลับกันกองทุนเปิ ดตราสารทุนทีม่ คี วามเสีย่ งน้อยทีส่ ดุ ในการศึกษา
คือ กองทุนเปิ ดบัวหลวงทศพล (BTP) มีค่าความแปรปรวนเท่ากับ 34.06 และมีค่า
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 5.84 รองลงมาคือกองทุนเปิ ดบัวหลวงธนคม (BTK)
มีค่าความแปรปรวนเท่ากับ 34.09 และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 5.84

อันดับทีส่ ามคือกองทุนเปิ ดบัวแก้ว (BKA) มีค่าความแปรปรวนเท่ากับ 34.65 และมี
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 5.89
3. การเปรียบเทียบค่าเบต้า พบว่าถ้าอัตราผลตอบแทนของตลาดเพิม่ ขึน้ หรือลดลง 1%
จะทําให้อตั ราผลตอบแทนของกองทุนเปิ ดรวงข้าวทวีผล 2 (RKF-HI 2), กองทุนเปิ ดรวง
ข้าวทวีผล (RKF-HI), กองทุนเปิดรวงข้าว 4 (RKF 4), กองทุนเปิดรวงข้าว 2 (RKF 2)
และกองทุนเปิ ดรวงข้าวหุน้ ทุน (RKEC) มีการเปลีย่ นแปลงไปในทิศทางเดียวกับตลาด
และเปลีย่ นแปลงในอัตราทีเ่ พิม่ ขึน้ หรือลดลงมากทีส่ ดุ เท่ากับร้อยละ 1.35, 1.14, 1.14,
1.12 และ 1.11 ตามลําดับ ในทางกลับถ้าอัตราผลตอบแทนของตลาดเพิม่ ขึน้ หรือลดลง
1% จะทําให้อตั ราผลตอบแทนของกองทุนเปิ ดไทยพาณิชย์มนคง
ั่
4 (SCBMF 4),
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ทวีทรัพย์ (SCBTS) และกองทุนเปิ ดไทยพาณิชย์ทวีทรัพย์ 2
(SCBTS 2) มีการเปลีย่ นแปลงไปในทิศทางเดียวกับตลาดและเปลีย่ นแปลงในอัตราที่
เพิม่ ขึน้ หรือลดลงน้อยทีส่ ดุ เท่ากับร้อยละ 0.60, 0.70 และ 0.72 ตามลําดับ
4. การเปรียบเทียบผลการดําเนินงานตามมาตรวัด Sharpe พบว่ากองทุนเปิดตราสาร
ทุนทีม่ ผี ลการดําเนินงานดีทส่ี ดุ และมีผลตอบแทนส่วนเพิม่ ต่อหนึ่งหน่วยความเสีย่ งมาก
ทีส่ ดุ คือ กองทุนเปิดไทยพาณิชย์มนคง
ั ่ 4 (SCBMF 4) มีคา่ เท่ากับ 2.39 รองลงมาคือ
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ทวีทรัพย์ (SCBTS) มีคา่ เท่ากับ 2.18 และกองทุนเปิดไทย
พาณิชย์ทวีทรัพย์ 2 (SCBTS 2) มีคา่ เท่ากับ 2.12 ตามลําดับ ในทางกลับกันกองทุน
เปิดตราสารทุนทีม่ ผี ลการดําเนินงานค่อนข้างตํ่าทีส่ ดุ คือ กองทุนเปิ ดบัวหลวงธนคม (BTK),
กองทุนเปิ ดไทยพาณิชย์เพิม่ ผลมันคง
่
(SCBPMO) และกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ธน
อนันต์ (SCBDA) มีคา่ เท่ากับ 0.18, 0.18 และ 0.19 ตามลําดับ
5. การเปรียบเทียบผลการดําเนินงานตามมาตรวัด Sharpe พบว่ากองทุนเปิดตราสาร
ทุนทีม่ ผี ลการดําเนินงานดีทส่ี ดุ และมีผลตอบแทนส่วนเพิม่ ต่อหนึ่งหน่วยความเสีย่ งมาก
ทีส่ ดุ คือ กองทุนเปิ ดไทยพาณิชย์มนคง
ั ่ 4 (SCBMF 4) มีคา่ เท่ากับ 35.69 รองลงมาคือ
กองทุนเปิ ดไทยพาณิชย์ทวีทรัพย์ (SCBTS) มีคา่ เท่ากับ 23.13 และกองทุนเปิดไทย
พาณิชย์ทวีทรัพย์ 2 (SCBTS 2) มีคา่ เท่ากับ 21.35 ตามลําดับ ในทางกลับกันกองทุน
เปิ ดตราสารทุนทีม่ ผี ลการดําเนินงานค่อนข้างตํ่าทีส่ ดุ คือ กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ธน
อนันต์ (SCBDA), กองทุนเปิดบัวหลวงธนคม (BTK), และกองทุนเปิดไทยพาณิชย์
เพิม่ ผลมันคง
่ (SCBPMO) มีคา่ เท่ากับ 1.10, 1.15 และ 1.15 ตามลําดับ
5. สรุปผลการวิ จยั อภิ ปรายและข้อเสนอแนะ
จากการศึกษาอัตราผลตอบแทนและความเสีย่ งของกองทุนเปิดตราสารทุนทัง้ สิน้ จํานวน
27 กองทุน พบว่ากองทุนเปิดตราสารทุนทัง้ 27 กองทุน มีอตั ราผลตอบแทนเป็ นบวกและ

มากกว่าตลาด โดยกองทุนเปิดตราสารทุนทีม่ อี ตั ราผลตอบแทนสูงสุดสามอันดับแรกคือ กองทุน
เปิดไทยพาณิชย์มนคง
ั ่ 4 (SCBMF 4), กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ทวีทรัพย์ (SCBTS) และกองทุน
เปิ ดไทยพาณิชย์ทวีทรัพย์ 2 (SCBTS 2) ตามลําดับ และกองทุนเปิ ดตราสารทุนทีม่ อี ตั รา
ผลตอบแทนตํ่าสุด สามอันดับคือ กองทุนเปิ ดบัวหลวงธนคม (BTK), กองทุนเปิ ดไทย
พาณิชย์ธนอนันต์ (SCBDA) และกองทุนเปิ ดไทยพาณิชย์เพิม่ ผลมันคง
่ (SCBPMO) ตามลําดับ
ส่วนในด้านความเสีย่ งพิจารณาได้จากค่าความแปรปรวนและค่าส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน พบว่า
กองทุนเปิดเค หุน้ ทุน (K-VALUE) มีความเสีย่ งสูงทีส่ ดุ และกองทุนเปิดบัวหลวงทศพล (BTP)
มีความเสีย่ งน้อยทีส่ ดุ ทางด้านค่า BETA ของกองทุนเปิดตราสารทุนทัง้ 27 กองทุน พบว่าทุก
กองทุนเปิ ดตราสารทุนมีคา่ เป็ นบวกแสดงว่าการเปลีย่ นแปลงอัตราผลตอบแทนจะเป็ นไปใน
ทิศทางเดียวกับตลาด สําหรับ กองทุนเปิดเค หุน้ ทุน (K-EQUITY), กองทุนเปิดรวงข้าวหุน้ ทุน
(RKEC), กองทุนเปิ ดรวงข้าวทวีผล (RKF-HI), กองทุนเปิดรวงข้าวทวีผล (RKF-HI 2),
กองทุนเปิ ดรวงข้าว 2 (RKF 2), กองทุนเปิดรวงข้าว 3 (RKF 3), กองทุนเปิ ดรวงข้าว 4 (RKF
4), กองทุนเปิ ดกรุงไทยหุน้ ทุนปนั ผล (KTSF) และกองทุนเปิดบัวแก้วปนั ผล (BKD) มีคา่
BETA มากกว่าหนึ่งซึง่ จัดว่าเป็ นหลักทรัพย์ประเภทปรับตัวเร็ว (Aggressive Stock) ส่วน
กองทุนเปิ ดตราสารทุนทีเ่ หลืออีก 19 กองทุนทีม่ คี า่ BETA น้อยกว่าหนึ่งจัดได้วา่ เป็ น
หลักทรัพย์ประเภทปรับตัวช้า (Defensive Stock) ในด้านการวัดผลการดําเนินงานของกองทุน
เปิ ดตราสารทุนทีใ่ ช้อตั ราผลตอบแทนทีป่ รับด้วยความเสีย่ ง (risk – adjusted return) ตามมาตร
วัด Sharpe และมาตรวัด Treynor กองทุนเปิดตราสารทุนทีแ่ สดงผลการดําเนินงานดีทส่ี ดุ และ
มีผลตอบแทนส่วนเพิม่ ต่อหนึ่งหน่วยความเสีย่ งมากทีส่ ุดสามอันดับแรกคือ กองทุนเปิ ดไทย
พาณิชย์มนคง
ั ่ 4 (SCBMF 4), กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ทวีทรัพย์ (SCBTS), กองทุนเปิ ดไทย
พาณิชย์ทวีทรัพย์ 2 (SCBTS 2) ตามลําดับ
จากผลสรุปการศึกษาสามารถอธิบายได้ว่า หากผูล้ งทุนเป็ นผูล้ งทุนต้องการอัตรา
ผลตอบแทนทีส่ งู ควรลงทุนในกองทุนเปิดไทยพาณิชย์มนคง
ั ่ 4 (SCBMF 4), กองทุนเปิดไทย
พาณิชย์ทวีทรัพย์ (SCBTS) และกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ทวีทรัพย์ 2 (SCBTS 2) ตามลําดับ
เพราะเป็ นกองทุนเปิ ดตราสารทุนทีม่ อี ตั ราผลตอบแทนทีป่ รับด้วยความเสีย่ ง (Risk – adjusted
return) ตามมาตรวัด Sharpe และมาตรวัด Treynor มากทีส่ ดุ จากการศึกษา และมีคา่ ความเสีย่ ง
ทีพ่ จิ ารณาจากค่าความแปรปรวนและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมากกว่าตลาดเพียงเล็กน้อย
ซึง่ ความเสีย่ งนี้เกิดขึน้ เนื่องมาจากนโยบายการลงทุนทีแ่ ตกต่างกันในการลงทุนในกลุ่มหลักทรัพย์
ต่างๆ ของกองทุนเปิ ดตราสารทุน โดยกองทุนเปิดตราสารทุนทัง้ 3 กองทุนทีก่ ล่าวมามีการ
ลงทุนในกลุ่มพลังงานและสาธารณูปโภค และกลุ่มธนาคาร ในสัดส่วนทีม่ ากทีส่ ดุ ดังนัน้ ความ
เสีย่ งทีเ่ กิดขึน้ ของกองทุนเปิ ดตราสารทุนทัง้ 3 กองทุนจึงขึน้ อยูก่ ลุ่มหลักทรัพย์ดงั กล่าว และถ้า

อัตราผลตอบแทนตลาดเปลีย่ นแปลงการเปลีย่ นแปลงอัตราผลตอบแทนของกองทุนเปิดตราสารทุน
ก็จะเปลีย่ นแปลงไปในทิศทางเดียวกับตลาด
ข้อเสนอแนะจากการศึกษาอัตราผลตอบแทนและความเสีย่ ง ทําให้ทราบว่าการลงทุน
ในกองทุนเปิดตราสารทุนจะได้รบั ผลตอบแทนทีอ่ ยูใ่ นเกณฑ์สงู แต่จะมีความเสีย่ งสูงเช่นเดียวกัน
ฉะนัน้ การจะลงทุนในกองทุนเปิดตราสารทุนต้องมีความระมัดระวังในการลงทุน โดยสามารถ
วิเคราะห์ถงึ อัตราผลตอบแทนและความเสีย่ งของแต่ละกองทุนแล้ว ต้องพิจารณาถึงปจั จัยอื่นๆ
อีก รวมทัง้ การดําเนินงานของกองทุนยังไม่มปี ระสิทธิภาพเท่าทีค่ วร ดังนัน้ ภาครัฐบาลควรเข้า
ไปดูแลอย่างใกล้ชดิ โดยอาจผ่อนคลายกฎเกณฑ์การลงทุนบางประการ เพือ่ ให้กองทุนมีความ
คล่องตัวในการดําเนินงานและมีการปรับปรุงกลยุทธ์การลงทุนเพือ่ ให้สอดคล้องกับภาวะตลาดทุน
ทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป นอกจากนี้การศึกษาผลตอบแทนและความเสีย่ งของกองทุนเปิดตราสารทุนได้
ทําการพิจารณาเฉพาะภาพรวม คือ พิจารณาเฉพาะความเสีย่ งทีเ่ ป็ นระบบและความเสีย่ งทีไ่ ม่
เป็ นระบบ โดยยังมิได้ทาํ การศึกษาลงไปในรายละเอียดว่า ความเสีย่ งประเภทใดในความเสีย่ งทัง้
สองทีส่ ่งผลต่ออุตสาหกรรม และแต่ละประเภทของความเสีย่ งดังกล่าวมีระดับผลกระทบต่อ
อุตสาหกรรมมากน้อยเพียงใด ดังนัน้ การศึกษาครัง้ ต่อไปอาจทําการศึกษาปจั จัยทีม่ ผี ลต่ออัตรา
ผลตอบแทนและความเสีย่ งของการลงทุนในกองทุนเปิดตราสารทุน เพือ่ ให้ได้ผลการศึกษาที่
เฉพาะเจาะจงยิง่ ขึน้
กิ ตติ กรรมประกาศ
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเรือ่ งนี้สาํ เร็จได้ดว้ ยดี ผูเ้ ขียนขอขอบพระคุณผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์
สุดา ปี ตะวรรณ อาจารย์ทป่ี รึกษาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองทีไ่ ด้ให้ความกรุณาแนะนํา
ตรวจตราและแก้ไขเนื้อหาตลอดจนให้กาํ ลังใจในการทําการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง และ
ขอขอบพระคุณอาจารย์ ดร. วรรณรพี บานชื่นวิจติ ร ประธานกรรมการการศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเอง และอาจารย์ลศิ รา เตชะเสริมสุขกุล กรรมการการศึกษาด้วยตนเอง ทีไ่ ด้กรุณาสละ
เวลาอันมีคา่ ยิง่ ในการให้คาํ แนะนํา และแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ จนการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
สําเร็จเรียบร้อย ขอขอบคุณ ผูบ้ งั คับบัญชา เพือ่ นร่วมงาน พีๆ่ น้องๆ ทุกท่าน ทีใ่ ห้โอกาส
ผูเ้ ขียนมีเวลาทําการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองอย่างเต็มที่ และขอขอบคุณสําหรับความช่วยเหลือ
่ ยอ่ ท้อ ขอขอบคุณ คุณพ่อคําแนะนํา กําลังใจทีม่ ตี ลอดมา ทําให้ผเู้ ขียนเกิดความมุง่ มันไม่
คุณแม่และครอบครัวของผู้เขียนที่ได้ให้กาํ ลังใจเสมอมาตลอดการทําการศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเอง และขอบคุณเจ้าหน้าทีบ่ ณ
ั ฑิตวิทยาลัย ทีไ่ ด้ให้ความช่วยเหลือตลอดเวลาทีศ่ กึ ษาอยู่
และพีๆ่ เพือ่ นนักศึกษาปริญญาทุกท่าน ทีไ่ ด้ให้กาํ ลังใจและความช่วยเหลือตลอดมา หาก
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองนี้มคี ุณค่าทางการศึกษา ผูเ้ ขียนขอมอบแด่ทุกท่านทีม่ พี ระคุณกับ

ผูเ้ ขียน หากมีความผิดพลาดประการใด
เดียว และขออภัยมา ณ ทีน่ ้ีดว้ ย

ถือว่าเกิดจากความบกพร่องของผูเ้ ขียนแต่เพียงผู้
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