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การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองนี้มจี ุดประสงค์เพือ่ วิเคราะห์เปรียบเทียบอัตราผลตอบแทน
และความเสีย่ งของกองทุนรวมเพือ่ การเลีย้ งชีพทีจ่ ดทะเบียนในประเทศไทย โดยอาศัยข้อมูล
ทุตยิ ภูมมิ ลู ค่าทรัพย์สนิ สุทธิรายสัปดาห์ของกองทุนรวมเพือ่ การเลีย้ งชีพทีม่ นี โยบายการลงทุน
ในตราสารทุนจํานวน 13 กองทุน และข้อมูลทุตยิ ภูมริ าคาปิดรายสัปดาห์ของตลาดหลักทรัพย์งนี้
มีขอบเขตการศึกษาอัตราผลตอบแทน ความเสีย่ ง และความสามารถการบริหารงานของกองทุน
รวมด้วยมาตรวัดของ Sharpe, Treynor และ Jensen ทําการศึกษาช่วงเวลาตัง้ แต่วนั ที่ 1 ม.ค.
2549 ถึง 31 ธ.ค.2551
จากการศึกษาพบว่า การวิเคราะห์เปรียบเทียบผลตอบแทนเฉลีย่ ของกองทุนรวมมีค่า
สูงกว่าผลตอบแทนเฉลีย่ จากการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์
ค่าส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานของ
กองทุนรวมให้คา่ ความเสีย่ งสูงกว่าค่าความเสีย่ งของตลาดหลักทรัพย์ การวิเคราะห์เปรียบเทียบ
ความสามารถการบริหารงานของกองทุนรวมกับตลาดทรัพย์ทาํ ให้ทราบว่ากองทุนรวมเพือ่ การ
เลีย้ งชีพมีความสามารถการบริหารกองทุนรวมได้ดกี ว่าตลาดหลักทรัพย์ หรือกองทุนรวมเพื่อ
การเลีย้ งชีพให้อตั ราผลตอบแทนชดเชยความเสีย่ งได้ดกี ว่าอัตราผลตอบแทนชดเชยความเสีย่ ง
ของตลาดหลักทรัพย์

1. บทนํา
ความเป็ นมาและความสําคัญของปัญหา
จากปญั หาวิกฤติเศรษฐกิจในปี 2540 รัฐบาลจึงได้เห็นถึงความสําคัญและส่งเสริมการ
พัฒนาตลาดทุน ประกอบกับโครงสร้างของประชากรมีแนวโน้มประชากรวัยสูงอายุสงู ขึน้ ดังนัน้
รัฐบาลจึงได้สนับสนุ นแนวความคิดเรือ่ งการออมแบบผูกพันระยะยาว เป็ นแนวความคิดทีส่ าํ คัญ
เกีย่ วกับระบบการออมเพือ่ ชราภาพหรือเพือ่ การเกษียณอายุ
ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ (ปี 2545-2549) รัฐบาลได้สง่ เสริมระบบการออมของ
ประเทศ โดยปฏิรปู ระบบกองทุนบําเหน็จบํานาญ กองทุนสํารองเลีย้ งชีพ และกองทุน
ประกันสังคมให้ครอบคลุมประชากรผูใ้ ช้แรงงาน และได้ให้ความสําคัญกับการออมเพือ่ การชรา
ภาพแก่ประชากรทัวไป
่
กองทุนรวมเพือ่ การเลีย้ งชีพจึงถือได้วา่ เป็ นทางเลือกใหม่สาํ หรับผูล้ งทุนทีต่ อ้ งการออม
โดยภาครัฐบาล กรมสรรพากร และบริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนรวมได้พยายามผลักดันให้
เป็ นสินค้าใหม่ทเ่ี พิม่ รูปแบบทางการเงิน และการลงทุนในกองทุนรวมเพือ่ การเลีย้ งชีพมีแรงจูงใจ
ทางด้านสิทธิประโยชน์ทางภาษีต่าง ๆ ดังนัน้ การศึกษาหลักเกณฑ์การลงทุน การเปรียบเทียบ
อัตราผลตอบแทนและความเสีย่ ง และการวัดผลความสามารถการบริหารงานของกองทุนรวม
เพือ่ การเลีย้ งชีพ จึงเป็ นสิง่ สําคัญทีน่ กั ลงทุนจะต้องศึกษารวมถึงความสามารถในการตัดสินใจ
เลือกการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค์ของการศึกษา
เพือ่ วิเคราะห์เปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนและความเสีย่ งรวมถึงความสามารถในการ
บริหารงานด้วยมาตรวัด 3 แบบ ได้แก่ ดัชนี Sharpe, ดัชนี Treyner และ ดัชนี Jensen ระหว่าง
กองทุนรวมเพือ่ การเลีย้ งชีพกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ขอบเขตการศึกษา
การวิเคราะห์เปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนและความเสีย่ งของกองทุนรวมเพือ่ การเลีย้ ง
ชีพกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีขอบเขตการศึกษา กองทุนรวมเพือ่ การเลีย้ งชีพ 13
กองทุน ทีเ่ ริม่ ก่อตัง้ โครงการตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2544 – 2548 ทําการศึกษาข้อมูลทุตยิ ภูมริ ายสัปดาห์
ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2549 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2551 เป็ นระยะเวลา 3 ปี มีจาํ นวน 156 ชุด
ข้อมูล

ประโยชน์ ที่คาดว่าจะได้รบั
1. ทําให้ทราบถึงความสามารถในการให้อตั ราผลตอบแทนและความเสีย่ งและสามารถ
เปรียบเทียบการลงทุนในกองทุนรวมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. ทําให้ทราบถึงการวัดประสิทธิภาพการบริหารงานของกองทุนรวมเพือ่ การเลีย้ งชีพ
และสามารถเปรียบเทียบกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
3. ผลจากการศึกษาจะเป็ นประโยชน์ต่อนักลงทุนในการการตัดสินใจเลือกลงทุนใน
กองทุนรวมเพือ่ การเลีย้ งได้อย่างเหมาะสม และเป็ นประโยชน์ต่อผูบ้ ริหารกองทุนในการปรับปรุง
ประสิทธิภาพการบริหารหลักทรัพย์

2. แนวคิดทฤษฎีและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
แนวความคิ ดทัวไปเกี
่
่ยวกับการลงทุน
จุดมุ่งหมายในการลงทุน คือ เพือ่ ให้ได้อตั ราผลตอบแทนสูงสุด ณ ระดับความเสีย่ ง
หนึ่ง หรือ เพื่อลดความเสีย่ งให้ต่าํ ทีส่ ดุ ณ ระดับอัตราผลตอบแทนหนึ่ง
วัตถุประสงค์การลงทุน สิง่ สําคัญในการตัดสินใจลงทุน ได้แก่ ผลตอบแทน ความเสีย่ ง
ผูล้ งทุนไม่ชอบความเสีย่ ง และระยะเวลาการลงทุน
แนวความคิ ดเกี่ยวกับกองทุนรวมและกองทุนรวมเพื่อการเลีย้ งชีพ
กองทุนรวม คือ วิธกี ารลงทุนรูปแบบหนึ่งทีน่ กั ลงทุนนําเงินของตนมาลงทุนร่วมกัน
โดยมีผจู้ ดั การกองทุนทําหน้าทีน่ ําเงินนัน้ ไปลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ ประเภทต่างๆ ใน
ตลาดเงินหรือตลาดทุน โดยการขายหน่วยลงทุนเพือ่ รับผลตอบแทนรูปแบบของส่วนเพิม่ มูลค่า
เงินลงทุน
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ คือ บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนรวมจะจัดตัง้ ขึน้ เป็ น
พิเศษทีม่ นี โยบายการลงทุนหลากหลายโดยจะเสนอขายหน่วยลงทุนให้แก่ผอู้ อมและผูท้ ต่ี อ้ งการ
ลงทุนโดยทัวไป
่
มีการออมอย่างต่อเนื่องและเป็ นการออมระยะยาว มีการกําหนดระยะเวลาใน
การไถ่ถอน คือ ต้องลงทุนมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี และไถ่ถอนได้เมือ่ ผูล้ งทุนมีอายุ 55 ปีขน้ึ ไป
หากผูถ้ อื หน่วยลงทุนไถ่ถอนก่อนกําหนดจะต้องเสียค่าปรับและไม่ได้รบั สิทธิประโยชน์ทางภาษี
ทฤษฎีเกี่ยวกับอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนและความเสี่ยง
อัตราผลตอบแทนจากกองทุนรวม
คํานวณจากอัตราการเปลีย่ นแปลงของมูลค่า
สินทรัพย์สทุ ธิต่อหนึ่งช่วงเวลาและปรับด้วยเงินปนั ผลจ่าย แล้วจึงนําอัตราผลตอบแทนทีค่ าํ นวณ
ได้ตลอดระยะเวลาทีศ่ กึ ษามาหาค่าเฉลีย่

อัตราผลตอบแทนของตลาด คํานวณได้โดยหาอัตราร้อยละของการเปลีย่ นแปลงของ
ดัชนีราคาหุน้ แล้วจึงนําอัตราผลตอบแทนทีค่ าํ นวณได้ตลอดระยะเวลาทีศ่ กึ ษามาหาค่าเฉลีย่
อัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ปราศจากความเสี่ยง โดยทัวไปมั
่ กเปรียบเทียบ
กับ ดอกเบีย้ เงินฝากประจํารายปี หรือ ดอกเบีย้ ของพันธบัตรรัฐบาล
ความเสี่ยง คือ ความไม่แน่นอนทีอ่ าจจะเกิดขึน้ ได้ทาํ ให้นกั ลงทุนต่างพยายามทีจ่ ะ
หลีกเลีย่ งความเสีย่ งหรือลดให้ได้มากทีส่ ดุ เท่าทีจ่ ะทําได้ แบ่งออกเป็ น 2 ประเภท คือ ความ
เสีย่ งทีเ่ ป็ นระบบ และความเสีย่ งทีไ่ ม่เป็ นระบบ
การวัดความเสี่ยงจากการลงทุนในกองทุนรวมและตลาดหลักทรัพย์ วัดได้ดว้ ยค่า
ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานของอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวม และอัตราผลตอบแทนของตลาด
การวัดความสามารถบริ หารงานของกองทุนรวม ตามมาตรวัด 3 แนวคิด ดังนี้
มาตรวัดตามตัวแบบของ Sharpe, Treynor, Jensen
งานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
พรรณิพร วงศ์บณ
ั ฑิต (2548), จฏุพจน์ พีรมนตรี (2547), สมพร กิง่ แก่นแก้ว (2546)
และชวลิต ทองสุจริตกุล (2543) กล่าวสรุปคือ การลงทุนในกองทุนรวมทีม่ นี โยบายการลงทุนใน
ตราสารทุนให้อตั ราผลตอบแทนสูงก็มกั จะมีความเสีย่ งในการลงทุนสูงตามไปด้วยเช่นกัน

3. วิธีการดําเนินการวิจยั
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร มีจาํ นวน 78 กองทุน กลุ่มตัวอย่าง มีจาํ นวน 13 ตัวอย่าง ดังนี้ กองทุนเปิด
หุน้ คุณค่าเพือ่ การเลีย้ งชีพ, กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หนุ้ ทุนเพือ่ การเลีย้ งชีพ, กองทุนเปิดธนชาติ
หุน้ ทุนเพือ่ การเลีย้ งชีพ, กองทุนเปิด ยูโอบี ตราสารทุนเพือ่ การเลีย้ งชีพ, กองทุนเปิ ด ทิสโก้หนุ้
ทุนเพือ่ การเลีย้ งชีพ, กองทุนเปิด อเบอร์ดนี สมาร์ทแคปปิตอลเพือ่ การเลีย้ งชีพ, กองทุนเปิ ดบัว
หลวงตราสารทุนเพือ่ การเลีย้ งชีพ, กองทุนเปิด ไอเอ็นจี ไทย หุน้ ทุนเพือ่ การเลีย้ งชีพ, กองทุน
เปิดทหารไทย SET50 เพือ่ การเลีย้ งชีพ, กองทุนเปิ ดแมกซ์หนุ้ ทุนเพือ่ การเลีย้ งชีพ, กองทุนเปิ ด
JUMBO 25 เพือ่ การเลีย้ งชีพ, กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารทุนเพือ่ การเลีย้ งชีพ, กองทุน
เปิดอยุธยา SET100 เพือ่ การเลีย้ งชีพ
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
อัตราผลตอบแทนจากกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ

Rpt = NAVt – NAVt-1 × 100
NAVt-1

โดยที่

Rpt
NAVt
NAVt-1

อัตราผลตอบแทนของกองทุนรวม ณ เวลาที่ t
มูลค่าทรัพย์สทุ ธิของกองทุนรวม ณ เวลาที่ t
มูลค่าสินทรัพย์สทุ ธิของกองทุนรวม ณ เวลาที่ t-1

อัตราผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพย์

Rm= SET Indext - SET Indext-1 × 100
SET Indext-1
โดยที่
Rm
อัตราผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพย์
ดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์ ณ เวลาที่ t
SET Indext
SET Indext-1
ดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์ ณ เวลาที่ t-1
n
อัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ปราศจากความเสี่ยง
Rrf
=
∑ Rrf / n
t=1
โดยที่
Rrf
อัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ปราศจากความเสีย่ ง ณ เวลาที่ t
Rrf
อัตราผลตอบแทนเฉลีย่ ของหลักทรัพย์ปราศจากความเสีย่ ง
n
การวัดความเสี่ยงของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ  p= [ ∑ (Rpt – Rp)2 / n ]1/2
t=1
p
ค่าส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวม
โดยที่
Rpt
อัตราผลตอบแทนของกองทุนรวม ณ เวลาที่ t
อัตราผลตอบแทนเฉลีย่ ของกองทุนรวม
Rp
n
จํานวนงวดเวลาทัง้ หมดทีท่ าํ การศึกษา
n
2
1/2

การวัดความเสี่ยงของตลาดหลักทรัพย์
m = [ ∑ (Rmt – Rm) / n ]
t=1
m
ค่าส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานของตลาดหลักทรัพย์
โดยที่
อัตราผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพย์ ณ เวลาที่ t
Rmt
Rm
อัตราผลตอบแทนเฉลีย่ ของตลาดหลักทรัพย์
n
จํานวนงวดเวลาทัง้ หมดทีท่ าํ การศึกษา
n
 pm= ∑ (Rpi – Rp)(Rmi – Rm) / n
ความแปรปรวนร่วม (Variance)
i=1
 pm
ค่าความแปรปรวนร่วมกองทุนรวมและตลาดหลักทรัพย์
โดยที่
อัตราผลตอบแทนเฉลีย่ ของกองทุนรวมและตลาดหลักทรัพย์
Rp, Rm
n
จํานวนงวดเวลาทัง้ หมดทีท่ าํ การศึกษา

 pm /  m
การวัดความเสี่ยงที่เป็ นระบบ
βp
=
โดยที่
β
ค่าเบต้าของกองทุนรวม
 pm
ค่าความแปรปรวนร่วมระหว่างอัตราผลตอบแทนของกองทุน
รวมกับอัตราผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพย์
 2m
ค่าความแปรปรวนของอัตราผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพย์
การวัดความสามารถการบริ หารงานของกองทุนรวม มีมาตรวัด 3 แนวคิด ดังนี้
มาตรวัดตามตัวแบบของ Sharpe
ดัชนี Sharpe ของกองทุนรวม
(Rp – Rf) /  p
ดัชนี Sharpe ของตลาดหลักทรัพย์
(Rp – Rf) /  ท
โดยที่
Rp
อัตราผลตอบแทนเฉลีย่ ของกองทุนรวม
Rf
อัตราผลตอบแทนเฉลีย่ ของหลักทรัพย์ปราศจากความเสีย่ ง
p
ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานของกองทุนรวม
ท
ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานของตลาดหลักทรัพย์
มาตรวัดตามตัวแบบของ Treynor
ดัชนี Treynor ของกองทุนรวม
(Rp – Rf) / βp
ดัชนี Treynor ของตลาดหลักทรัพย์
(Rm – Rf)
โดยที่
Rp
อัตราผลตอบแทนเฉลีย่ กองทุนรวม
อัตราผลตอบแทนเฉลีย่ หลักทรัพย์ปราศจากความเสีย่ ง
Rf
βp
ค่าเบต้าของกองทุนรวม
มาตรวัดตามตัวแบบของ Jensen
αp = Rp – (Rf + (Rm – Rf) βp )
โดยที่
αp
ค่าอัลฟา่ มาตรวัดตามตัวแบบ Jensen
อัตราผลตอบแทนเฉลีย่ ของกองทุนรวม
Rp
Rf
อัตราผลตอบแทนเฉลีย่ ของหลักทรัพย์ปราศจากความเสีย่ ง
อัตราผลตอบแทนเฉลีย่ ของตลาดหลักทรัพย์
Rm
βp
ค่าเบต้าของกองทุนรวม
2

p

การเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลทุตยิ ภูมริ ายสัปดาห์ ตัง้ แต่วนั ที่ 1 ม.ค. 2549 ถึง 31 ธ.ค. 2551
เป็ นระยะเวลา 3 ปี มีจาํ นวน 156 ชุดข้อมูล โดยผลตอบแทนของกองทุนรวมใช้มลู ค่าทรัพย์สนิ
สุทธิ, ผลตอบแทนของตลาด Set 50 Index ใช้ราคาปิดรายสัปดาห์ ผลตอบแทนจากการลงทุนที่
ปราศจากความเสีย่ ง ใช้อตั ราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลระยะยาว 5 ปี

การวิ เคราะห์ข้อมูล
1. วิเคราะห์เปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมเพือ่ การเลีย้ งชีพกับตลาด
2. วิเคราะห์เปรียบเทียบความเสีย่ งของกองทุนรวมเพือ่ การเลีย้ งชีพกับตลาด
3. การวัดความสามารถการบริหารงานของกองทุนรวมเพือ่ การเลีย้ งชีพ มาตรวัดตามตัว
แบบของดัชนี Sharpe Treynor และ Jensen
4. ผลการวิ เคราะห์ข้อมูล
1. สรุปผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนเฉลีย่ กองทุนรวมเพือ่ การเลีย้ งชีพ
และเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนเฉลีย่ ของตลาดหลักทรัพย์ กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสาร
ทุนเพือ่ การเลีย้ งชีพ ให้ผลตอบแทนเฉลีย่ สูงสุดเท่ากับ 0.1012% ต่อสัปดาห์ การเปรียบเทียบ
อัตราผลตอบแทนกับตลาดพบว่า
อัตราผลตอบแทนของตลาดให้ผลตอบแทนเฉลีย่ เท่ากับ
-22.89% ต่อสัปดาห์ ทําให้ทราบว่าการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ ให้อตั ราผลตอบแทนทีต่ ่าํ กว่า
การลงทุนในกองทุนรวมทีท่ าํ การศึกษา
2. สรุปผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานของกองทุนรวมเพือ่ การ
เลีย้ งชีพและเปรียบเทียบค่าส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานของตลาดหลักทรัพย์
กองทุนเปิดแอส
เซทพลัสตราสารทุนเพือ่ การเลีย้ งชีพ ค่าความเสีย่ งสูงสุดเท่ากับ 7.12 ต่อสัปดาห์ การ
เปรียบเทียบค่าส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานกองทุนรวมกับตลาดหลักทรัพย์
ค่าส่วนเบีย่ งเบน
มาตรฐานของตลาดหลักทรัพย์ ค่าความเสีย่ งเท่ากับ 3.69 ต่อสัปดาห์ ทําให้ทราบว่าการลงทุน
ในตลาดหลักทรัพย์ มีความเสีย่ งตํ่ากว่ากองทุนรวมทีท่ าํ การศึกษา
3. สรุปผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความสามารถการบริหารงานของกองทุนรวมเพือ่ การ
เลีย้ งชีพกับตลาดหลักทรัพย์ ด้วยมาตรวัด 3 แบบ คือ Sharpe, Treyner และ Jensen
มาตรวัดตามตัวแบบดัชนี Sharpe กองทุนรวมทีใ่ ห้อตั ราผลตอบแทนชดเชยความ
เสีย่ งโดยรวมได้ดที ส่ี ดุ และดีกว่าอัตราผลตอบแทนชดเชยความเสีย่ งโดยรวมของตลาด
คือ
กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารทุนเพือ่ การเลีย้ งชีพ
มาตรวัดตามตัวแบบดัชนี Treyner กองทุนรวมให้อตั ราผลตอบแทนชดเชยความ
เสีย่ งทีเ่ ป็ นระบบได้ดที ส่ี ดุ และดีกว่าอัตราผลตอบแทนชดเชยความเสีย่ งทีเ่ ป็ นระบบของตลาดคือ
กองทุนเปิ ดแอสเซทพลัสตราสารทุนเพือ่ การเลีย้ งชีพ
มาตรวัดตามตัวแบบดัชนี Jensen ความสามารถการบริหารงานของแต่ละกองทุน
รวม มีคา่ เป็นบวก แสดงว่ากองทุนรวมสามารถให้อตั ราผลตอบแทนสูงกว่าอัตราผลตอบแทนที่
ต้องการ ณ ระดับความเสีย่ งของเบต้า

5. สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
สรุปผลการศึกษา
1. อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน ผลตอบแทนเฉลีย่ ของกองทุนรวมมีคา่ เป็นบวก 2
กองทุน และมีคา่ เป็ นลบ 11 กองทุน เมื่อเปรียบเทียบกับผลตอบแทนเฉลีย่ ของตลาดหลักทรัพย์
ทําให้ทราบว่าการลงทุนกองทุนรวมให้อตั ราผลตอบแทนทีด่ กี ว่าการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์
2. ความเสี่ยงจากการลงทุน เปรียบเทียบค่าส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานของกองทุนรวมให้
ค่าส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานสูงกว่าตลาด 9 กองทุน และตํ่ากว่าตลาด 4 กองทุน
3. การวัดความสามารถการบริ หารงานของกองทุนรวมเพื่อการเลีย้ งชีพ กองทุนรวม
ทีม่ คี า่ ดัชนี Sharpe เป็ นบวก 1 กองทุน และมี 12 กองทุน และตลาดหลักทรัพย์มคี า่ เป็ นลบ
หมายความว่า ขาดประสิทธิภาพในการบริหารงาน ดัชนี Treynor เป็ นบวก 1 กองทุน และมี
12 กองทุน และตลาดหลักทรัพย์มคี า่ เป็นลบ หมายความว่า ขาดประสิทธิภาพในการบริหารงาน
ดัชนี Jensen กองทุนรวมทีท่ าํ การศึกษาค่าดัชนี Jensen มีคา่ เป็ นบวก หรือ ความสามารถการ
บริหารงานของกองทุนรวมให้อตั ราผลตอบแทนสูงกว่าอัตราผลตอบแทนทีต่ อ้ งการ
อภิ ปรายผลการศึกษา
การลงทุนในกองทุนรวมทีม่ นี โยบายการลงทุนในตราสารทุนมีความเสีย่ งสูง
อัตรา
ผลตอบแทนก็มกั จะสูงตามไปด้วยเช่นกัน ซึง่ เป็ นไปตามทฤษฎีทางการเงินของจิรตั น์ สังข์แก้ว
(2544) ซึง่ ผลการศึกษานี้ยงั มีความสอดคล้องกับงานวิจยั ของพรรณิพร วงศ์บณ
ั ฑิต (2548), จฏ
พจน์ พีรมนตรี (2547), สมพร กิง่ แก่นแก้ว (2546) และชวลิต ทองสุจริตกุล (2543)
จากการศึกษา กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารทุนเพือ่ การเลีย้ งชีพมีความเหมาะสม
สําหรับนักลงทุนทีต่ อ้ งการลลงทุนในลักษณะความเสีย่ งสูงและได้รบั อัตราผลตอบแทนสูง และ
กองทุนเปิดบัวหลวงตราสารทุนเพือ่ การเลีย้ งชีพมีความเหมาะสมสําหรับการลงทุนทีต่ อ้ งการ
การลงทุนในกองทุนรวมมีลกั ษณะความเสีย่ งตํ่า แต่ให้อตั ราผลตอบแทนสูง
ข้อเสนอแนะในการนําผลการศึกษาไปใช้ประโยชน์
ข้อเสนอแนะต่อนักลงทุน
1. ช่วงเวลาทีท่ าํ การศึกษา
2. กลุ่มตัวอย่าง
3. ปจั จัยอื่น ๆ ทีต่ อ้ งนํามาพิจารณา

ข้อเสนอแนะในการทําการศึกษาครัง้ ต่อไป
1. การเก็บข้อมูลทีไ่ ด้นนั ้ เป็ นการศึกษาจากการดําเนินงานของกองทุนรวม ณ เวลาใด
เวลาหนึ่ง ทําให้ไม่สามารถวัดความสามารถการบริหารงานของกองทุนรวมได้อย่างแท้จริง
2. การศึกษาปจั จัยแวดล้อมอื่น ๆ รวมถึงการศึกษาถึงตลาดการลงทุนในกองทุนรวม
เพือ่ การเลีย้ งชีพ และสภาพแวดล้อมอื่น ๆ ทีม่ ผี ลต่อการศึกษา
3. ควรทําการศึกษารวมกับอัตราผลตอบแทนทีจ่ ะได้รบั หลังจากการลดหย่อนภาษี
เพือ่ ทําให้เป็ นการสร้างแรงจูงใจให้แก่นกั ลงทุนมากยิง่ ขึน้
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การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ภาควิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย.

ภาคผนวก ก
อัตราผลตอบแทนและความเสี่ยง ความสามารถการบริหารงานของของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพกับตลาดหลักทรัพย์
ตารางภาคผนวก ข1 แสดงอัตราผลตอบแทนและความเสีย่ ง ความสามารถการบริหารงานของของกองทุนรวมเพือ่ การเลีย้ งชีพกับตลาดหลักทรัพย์
อักษรย่อ
กองทุนรวม

ชื่อกองทุน
พันธบัตรรัฐบาล 5 ปี

ABSC-RMF
ASP-ERF
AYFRMF100
BERMF
INGERMF
JB25RMF
MAX EQ RMF
NERMF
SCBRM4
TEGRMF
TMB50RMF
UOBEQRMF
V-RMF

ผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
กองทุนเปิดอเบอร์ดนี สมาร์ทแคปปิ ตอลเพือ่ การเลีย้ งชีพ
กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารทุนเพือ่ การเลีย้ งชีพ
กองทุนเปิดอยุธยา SET100 เพือ่ การเลีย้ งชีพ
กองทุนเปิดบัวหลวงตราสารทุนเพือ่ การเลีย้ งชีพ
กองทุนเปิด ไอเอ็นจี ไทย หุน้ ทุนเพือ่ การเลีย้ งชีพ
กองทุนเปิด JUMBO 25 เพือ่ การเลีย้ งชีพ
กองทุนเปิดแมกซ์หนุ้ ทุนเพือ่ การเลีย้ งชีพ
กองทุนเปิดธนชาติหนุ้ ทุนเพือ่ การเลีย้ งชีพ
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หนุ้ ทุนเพือ่ การเลีย้ งชีพ
กองทุนเปิด ทิสโก้หนุ้ ทุนเพือ่ การเลีย้ งชีพ
กองทุนเปิดทหารไทย SET50 เพือ่ การเลีย้ งชีพ
กองทุนเปิด ยูโอบี ตราสารทุนเพือ่ การเลีย้ งชีพ
กองทุนเปิดหุน้ คุณค่าเพือ่ การเลีย้ งชีพ

ผลตอบแทน
(ราย
สัปดาห์)
8.62%
-22.89%
-11.79%
10.12%
-16.74%
1.57%
-2.76%
-8.57%
-7.05%
-8.15%
-9.18%
-10.20%
-13.59%
-9.78%
-10.29%

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน

3.69
5.69
7.12
4.02
3.37
3.92
4.15
3.59
3.46
3.67
4.13
4.10
3.50
3.76

ความ
แปรปรวน
ร่วมกับ
ตลาด

0.0984
0.1114
0.1471
0.1191
0.1281
0.1499
0.1291
0.1251
0.1321
0.1494
0.1494
0.1201
0.1354

ค่าเบต้า

0.3038
0.2200
0.9083
1.0478
0.8358
0.8700
1.0035
1.0462
0.9797
0.8750
0.8908
0.9792
0.9602

ดัชนี
Sharpe

0.0862
0.0021
-0.0630
-0.0209
-0.0291
-0.0414
-0.0437
-0.0485
-0.0485
-0.0455
-0.0542
-0.0526
-0.0503

ดัชนี
Treynor

-0.6718
0.0683
-0.2792
-0.0672
-0.1361
-0.1976
-0.1561
-0.1603
-0.1816
-0.2150
-0.2494
-0.1879
-0.1969

ดัชนี
Jensen

0.0337
0.0726
0.0559
0.2563
0.1683
0.1246
0.1590
0.1542
0.1344
0.1111
0.0828
0.1283
0.1210

