เปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนและความเสีย่ งจากการลงทุน
ในกองทุนรวมหุน้ ระยะยาวของธนาคารพาณิชย์
จันทนา มานตรี
ดร.กุลฑลรัตน์ ทวีวงศ์ 

บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงจากการ
ลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวของธนาคารพาณิชย์ ซึ่งมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน จํานวน 22
บริษัทและรวมเป็ นกองทุนทั้งหมดจํานวน 52 กองทุน เพื่อศึกษาความแตกต่างระหว่างมูลค่าปัจจุบนั ของ
สินทรัพย์รวมในระยะยาวและการลงทุนในมูลค่ าสุทธิปัจจุ บันที่ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ โดยได้ ใช้ การ
คํานวณอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมระยะยาวของธนาคารพาณิชย์ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่า
สัมประสิทธิ์ความแปรปรวนที่ใช้ ระบุความเสี่ยงในการลงทุนของแต่ละกองทุนระยะยาว กองทุนรวมหุ้น
ระยะยาวในการศึกษาครั้งนี้ได้ ครอบคลุมถึงการศึกษา โดยอาศัยแบบจําลอง CAPM Model และผลการ
วิเคราะห์ในเชิงสถิติของ T - Test โดยการใช้ ข้อมูลทุติยภูมิรายเดือนอยู่ในช่วงเวลาตั้งแต่เดือน
กรกฎาคม 2555 ถึง เดือนมิถุนายน 2557 ที่นาํ มาใช้ ในการศึกษา
ผลการวิจัย พบว่า ในระยะช่วงเวลาที่ผ่านมา จะเห็นได้ ว่าอัตราผลตอบแทนของการลงทุน
ในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวของธนาคารพาณิชย์สงู กว่าตลาดหลักทรัพย์ คือกองทุน KTLF ให้ อตั รา
ผลตอบแทนร้ อยละ 1.8505 ต่อเดือน หรือร้ อยละ 22.2060 ต่อปี และกองทุนที่มีความเสี่ยงตํ่าที่สุด
1SAMRT-LTF มีค่าความเสี่ยงเท่ากับ -2.1846 และให้ อตั ราผลตอบแทนที่ร้อยละ 0.6577 ต่อปี การ
ประเมินประเงิ นกองทุ นรวมหุ้ นระยะยาวที่มีประสิทธิภาพสูงสุดและตํ่าสุด ทั้งสามดัชนี ได้ แก่ ดัชนี
Sharpe , ดัชนี Treynor และดัชนี Jensen สําหรับดัชนี Sharpe มีช่วงของSharpe ของกองทุนรวมหุ้นระยะ
ยาว พบว่ามีค่าดัชนีอยู่ระหว่าง 0.7820 ถึง 39.2714 โดยกองทุนรวมหุ้นระยะยาวที่มีประสิทธิภาพการ
บริหารกองทุนสูงสุด คือ กองทุน ABLTF บลจ.เอเบอร์ดีน และกองทุนรวมหุ้นระยะยาวที่มี
ประสิทธิภาพการบริหารกองทุนตํ่าสุดคือ กองทุน UOBLTF บลจ.ยูโอบี การวัดโดยใช้ ดัชนี
Treynor ของกองทุนรวมหุ้นระยะยาว พบว่ามีค่าดัชนีอยู่ระหว่าง -16.2643ถึง 0.7139 โดย
กองทุนรวมหุ้นระยะยาวที่มีประสิทธิภาพการบริหารกองทุนสูงสุด คือ กองทุน KSLTF บลจ.กรุงไทย
และกองทุนรวมหุ้นระยะยาวที่มีประสิทธิภาพการบริหารกองทุนตํ่าสุดคือ 1 SMART-LTF บลจ.วรรณ
ส่วนการวัดโดยใช้ ดัชนี Jensen ของกองทุนรวมหุ้นระยะยาว พบว่ามีค่าดัชนีอยู่ระหว่าง -2.1846 ถึง


นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ที่ปรึกษาการศึกษาค้ นคว้ าเฉพาะบุคคล
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0.6577 โดยกองทุนรวมหุ้นระยะยาวที่มีประสิทธิภาพการบริหารกองทุนสูงสุด คือ กองทุนKEQLTF บล
จ.กสิกรไทย และกองทุนรวมหุ้นระยะยาวที่มีประสิทธิภาพการบริหารกองทุนตํ่าสุดคือ กองทุน BIG cap
-LTF บลจ.ธนชาติ ดังนั้นแต่ละดัชนีจะนําไปสู่เงื่อนไขที่แตกต่างกันในการประเมินประสิทธิภาพการ
บริหารกองทุน เพื่อสามารถบริหารประสิทธิภาพของกองทุน

1. บทนํา
ปัจจุบันการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว หรือ LTF ย่อมาจาก Long Term Equity
Fund เป็ นกองทุนรวมแบบพิเศษที่ให้ สทิ ธิผ้ ูลงทุนนําเงินลงทุนในแต่ละปี มาใช้ ลดหย่อนภาษีได้ LTF มี
ที่มาจากแผนพัฒนาตลาดทุนไทย ที่มีเป้ าหมายเพิ่มจํานวนผู้ลงทุนสถาบันในประเทศ เพราะเชื่อว่าหาก
ต้ องการให้ ตลาดหุ้ นของไทยมีเสถียรภาพมากขึ้นจําเป็ นต้ องมีสัดส่วนผู้ลงทุนสถาบันในประเทศที่มี
คุณภาพ (ที่เรียกกันโดยทั่วไปว่ากองทุนรวม) มากกว่าปัจจุบัน จึงจะทําให้ ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ไทยไม่
ผันผวนตามแรงซื้อขายของนักลงทุนต่ างประเทศและนักลงทุนรายย่ อยมากจนเกินไป และทําให้ เกิด
เสถียรภาพในระบบตลาดทุนไทยในที่สดุ
ดังนั้น ในการเลือกลงทุนนักลงทุนจะต้ องวิเคราะห์ผลตอบแทนและความเสี่ยงของกองทุน
รวมเพื่อเป็ นแนวทางในการตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้เนื่องจากแต่ละกองทุนมีนโยบาย กลยุทธ์และการการ
ลงทุนแตกต่างกันไป ทําให้ มีความเสี่ยง และผลตอบแทนแตกต่างกันไปด้ วย อีกทั้งเพื่อเป็ นเครื่องมือ
ให้ แก่ ผ้ ู ลงทุ นในการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้ นระยะยาว ได้ อย่ างมีเหตุผล และตรงกับความ
ต้ องการของผู้ลงทุน เพื่อเป็ นการกระตุ้นให้ นักลงทุนเข้ ามาลงทุนผ่านสถาบันการเงินประเภทกองทุนรวม
เพิ่มมากขึ้น เป็ นการส่งเสริมพัฒนาตลาดทุนของประเทศให้ เอื้ออํานวยต่อการลงทุนในที่สดุ
จากกองทุนรวมหุ้นระยะยะยาวเกี่ยวกับการ ค้ นคว้ าหาข้ อมูลเกี่ยวกับอัตราผลตอบแทนและ
ความเสี่ยงของกองทุนรวมหุ้นระยะยาว จะเป็ นแนวทางหนึ่งที่จะช่ วยให้ นักลงทุนทราบถึงผลตอบแทน
และความเสี่ยงจากการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวที่แตกต่างกันตามนโยบาย แต่ละประเภทและยัง
เป็ นเครื่องมือที่ช่วยให้ นักลงทุนสามารถเลือกลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวที่มีผลตอบแทนและมี
ระดับความเสี่ยงตรงตามที่นักลงทุนต้ องการได้ เพื่อเป็ นประโยชน์ต่อการตัดสินใจในการลงทุนในกองทุน
รวมหุ้นระยะยาวดังกล่าว

2. วัตถุประสงค์ของการศึกษา
1.2.1 เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบผลตอบแทนและความเสี่ยงของกองทุนรวมหุ้นระยะยาว
ของธนาคารพาณิชย์แต่ละกองทุนกับดัชนีตลาดหลักทรัพย์
1.2.2 เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของผลการดําเนินงานของกองทุนรวมหุ้ นระยะยาวเพื่อเป็ น
ข้ อมูลในการตัดสินใจเลือกลงทุนของกองทุนรวม
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3. สมมติฐานของการศึกษา
1.4.1 อัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวจะให้ ผลตอบแทนที่สงู
กว่าของดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์
1.4.2 อัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวจะให้ ผลตอบแทนที่ต่าํ
กว่าของดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์
1.4.3 อัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงกองทุนรวมหุ้นระยะยาวมีประสิทธิภาพและผลการ
ดําเนินงานมากกว่าการลงทุนในดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์

4. ประโยชน์ทีค่ าดว่าจะได้รบั
1.3.1 เพื่อทราบถึงรายละเอียดประเภทของกองทุนตลอดจนโยบายต่างๆของการลงทุนในกองทุน
รวมหุ้นระยะยาวแต่ละกองทุน ตลอดจนความแตกต่างของผลตอบแทนและความเสี่ยงของกองทุน
1.3.2 เพื่อนําข้ อมูลที่ได้ ในการศึกษาค้ นคว้ าครั้งนี้มาประกอบการตัดสินใจการเลือกกองทุนรวม
หุ้นระยะยาว ที่มีส่วนลดหย่อนเกี่ยวกับภาษี เพื่อสนับสนุนให้ เกิดการออมเงินและนําเงินมาลงทุนผ่าน
กองทุนรวมให้ ได้ มากที่สดุ

5. ขอบเขตของการศึกษา
ขอบเขตด้านระยะเวลาเก็บข้อมู ล ระยะเวลาเก็บข้ อมูลเริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคม
255–ถึงเดือนมิถุนายน 2557 ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและบริษัทหลักทรัพย์จัดการ
ลงทุน ธนาคารแห่งประเทศไทย

6. ผลการศึกษา
ผลการศึกษาพบว่า การวัดประสิทธิภาพการบริหารของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวที่มี
นโยบายการลงทุนในตลาด MAI โดยใช้ ดัชนีของ Sharpe พบว่า การวัดประสิทธิภาพการบริหาร
ของกองทุนโดยใช้ ดัชนีของ Sharpe กองทุน SCBLT3 บลจ.ไทยพาณิชย์ มีค่าดัชนี เท่ากับ
2.7208
การวัดประสิทธิภาพการบริหารของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวที่มีนโยบายการลงทุนใน
ตลาดMAI โดยใช้ ดัชนีของ Treynor พบว่า กองทุน SCBLT3 บลจ.ไทยพาณิชย์ มีค่าดัชนีเป็ นลบ
เท่ากับ -2.4448
การวัดประสิทธิภาพการบริหารของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวที่มีนโยบายการลงทุนใน
ตลาดMAI โดยใช้ ดัชนีของ Jensen พบว่า กองทุนที่มีดัชนีเป็ นลบ แสดงว่า กองทุนมีอตั รา
ผลตอบแทนส่วนเกินหรือมีประสิทธิภาพการบริหาร กองทุน SCBLT3 บลจ.ไทยพาณิชย์ มีค่า
ดัชนี เท่ากับ -0.2464
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7. อภิปรายผลการศึกษา
จากการสุ่มตัวอย่ างของกองทุนรวมหุ้ นระยะยาว เพื่อศึกษาอัตราผลตอบแทนและ
ความเสี่ยงในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวของจํานวน 22 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน จะพบว่า
การวิเคราะห์โดยการเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนในการลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะ
ยาวจะมีอตั ราผลตอบแทนเฉลี่ยอยู่ท่ี 0.0985 ต่อเดือน และร้ อยละ1.1820 ต่อปี ส่งผลให้ อตั รา
ผลตอบแทนตํ่ากว่ากองทุนโดยอัตราผลเฉลี่ยจากกองทุนรวมหุ้นระยะยาว
การวิเคราะห์โดยการเปรียบเทียบความเสี่ยง ในการลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาวจะ
มีอตั ราผลตอบแทนเฉลี่ยอยู่ท่ี 14.6811 ต่อปี เมื่อเทียบกับอัตราผลตอบแทนจากกองทุนรวมหุ้น
ระยะยาวอยู่ท่ี 15.7185 ส่งผลให้ อัตราผลตอบแทนของกองทุนโดยเฉลี่ยมากกว่ากองทุนจาก
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว
การวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิภาพการบริหารกองทุน ตามมาตรวัดของ Sharpe ,
Treynor , และ Jensen จะให้ ค่าดัชนี ตามนโยบายการเปรียบเทียบที่มีผลแตกต่างกันตามความ
เหมาะสมในการลงทุนในแต่ละดัชนีในอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยของตลาดและกองทุนรวมหุ้นระยะ
ยาวแตกต่างกันไป

8. ข้อเสนอแนะจากการศึกษา
จากผลการศึกษา ผู้วิจัยพบประเด็นที่น่าสนใจ ดังนี้
1. นักลงทุนต้ องพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ เพื่อใช้ ตัดสินใจในกองทุนรวม ได้ แก่ ผลตอบแทน
ของกองทุนรวม ระยะเวลาในการลงทุนของผู้ลงทุน ความเสี่ยงที่ผ้ ูลงทุนยอมรับได้ และประสิทธิภาพของ
ผู้บริหารจัดการกองทุนรวม
2. นักลงทุนสามารถนํา ความรู้ รูปแบบต่าง ๆ จากการศึกษาในครั้งนี้ นําไปใช้ วิเคราะห์กบั
กองทุนประเภทอื่น ๆ ได้ เหมือนกัน
3. นักลงทุนควรพิจารณาถึงปัจจัยทางเศรษฐกิจ ปัจจัยทางการเมือง ซึ่งมีผลต่อภาพรวม
ของอัตราผลตอบแทนของตลาดโดยตรง ดังนั้นนักลงทุนควรศึกษาปัจจัยเหล่านี้ก่อนที่จะพิจารณาถึงการ
ลงทุนในกองทุนรวม
4. ประสิทธิภาพการบริหารกองทุนนั้น มีอยู่หลากหลายวิธี ภาครัฐ หรือ ก.ล.ต. ควรหาผล
การวิเคราะห์ในแต่ละกองทุนโดยเปรียบเทียบ และนําเสนอ เผยแพร่ ให้ กบั นักลงทุนพิจารณาในการ
ลงทุนต่อไป
5. เนื่องจากประสิทธิภาพการบริหารของกองทุน ยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร ดังนั้น
ภาครัฐ หรือ ก.ล.ต. ควรจะเข้ าไปดูแลการดําเนินงานอย่างใกล้ ชิด โดยอาจจะผ่อนกฎเกณฑ์การลงทุน
ต่าง ๆ เพื่อให้ ผ้ ูบริหารกองทุนมีความคล่องตัว ในการดําเนินงาน ปรับปรุงกลยุทธ์การลงทุนเพื่อสอดรับ
กับภาวะตลาดที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาและทําให้ เกิดการแข่งขันของบริษัทจัดการกองทุนมากขึ้น
และให้ เกิดความยุติธรรม
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6. ภาครัฐ หรือสํานักงาน ก.ล.ต. ควรสนับสนุนให้ มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของ
กองทุนรวม หรือ บลจ. ต่าง ๆ โดยสถาบันที่เชื่อถือได้ เพื่อให้ นักลงทุนทราบและได้ ตัดสินใจในการ
ลงทุนในกองทุนรวมได้ อย่างถูกต้ อง

9. กิตติกรรมประกาศ
การวิจัยครั้งนี้สาํ เร็จลุล่วงได้ ด้ วยความกรุณาของ ดร.กุลฑลรัตน์ ทวีวงศ์ ที่กรุณารับ
เป็ นอาจารย์ท่ปี รึกษา ซึ่งได้ ให้ คาํ ปรึกษา ข้ อชี้แนะ ที่เป็ นประโยชน์ต่อการทําวิจัยจนกระทั่งลุล่วง
ไปได้ ด้วยดี ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณเป็ นอย่างสูงมา ณ ที่น้ ี
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