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การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ เปรี ยบเทียบอัตราผลตอบแทนและความเสี่ ยงของกองทุนรวมหุ ้นเพื่อการ
เลี้ ย งชี พ (RMF) และกองทุ น รวมหุ ้น ระยะยาว (LTF) โดยเปรี ย บเที ย บกับ ผลตอบแทนและความเสี่ ย งของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยใช้ขอ้ มูลทุติยภูมิอนุกรมเวลา (secondary times data) ตั้งแต่เดือนมกราคม ปี พ.ศ. 2555
ถึงเดื อนธันวาคม ปี พ.ศ. 2560 ด้วยมาตรวัด Sharpe index และ Treynor index ผลการศึ กษาพบว่า การวัดด้วยมาตรวัด
Sharpe index และการวัดด้วยมาตรวัด Treynor Index พบว่ากองทุนรวมหุน้ เพื่อการเลี้ยงชีพที่ให้อตั ราผลตอบแทนสู งสุ ด
คือ กองทุนเปิ ดบัวหลวงตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (BERMF) และกองทุนรวมหุ ้นระยะยาวที่ให้ผลตอบแทนสูงสุดคือ
กองทุนเปิ ดบัวหลวงหุน้ ระยะยาว (B-LTF)
ABSTRACT
The researcher compares rates of return (ROR) and risk of Retirement Mutual Funds (RMF) and Long-Term Equity
Funds (LTF) with ROR and risk incurred on the Stock Exchange of Thailand (SET). Utilizing germane time series secondary
data from January 2012 to December 2017, the data were analyzed using the Sharpe Index and the Treynor Index. In studying
the data were analyzed using the Sharpe Index and the Treynor Index found that the Retirement Mutual Fund that provides the
highest return Bualuang Retirement Mutual Fund (BERMF) and Long Term Equity Fund that provides the highest return
Bualuang Long Term Equity Fund (B-LTF)

คาสาคัญ: กองทุนรวมหุน้ เพื่อการเลี้ยงชีพ กองทุนรวมหุน้ ระยะยาว
Keywords: RMF, LTF
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บทนา
ปั จจุบนั อัตราดอกเบี้ยเงินฝากมีแนวโน้มปรับตัวลดลง ทาให้ประชาชนมีความสนใจที่จะนาเงินไปลงทุนใน
หลักทรัพย์ หรื อเครื่ องมือทางการเงินอื่น ๆ มากกว่าการนาเงินไปฝากไว้ที่ธนาคารพาณิ ชย์ เช่น การลงทุนในหุ ้นสามัญ
การลงทุนในหุ ้นกู้ และการลงทุนในกองทุนรวม เป็ นต้น ซึ่ งเป็ นการลงทุนอีกทางเลือกหนึ่งที่ประชาชนให้ความสนใจ
สาหรับนักลงทุนส่ วนใหญ่ในประเทศไทยเป็ นนักลงทุนชาวต่างชาติเป็ นหลัก ซึ่ งไม่เป็ นผลดี ต่อการพัฒนาตลาดทุน
ภายในประเทศ เพราะสั ด ส่ ว นการลงทุ น ของสถาบัน ในประเทศมี น้อ ย เมื่ อ เที ย บกับ สั ด ส่ ว นของนัก ลงทุ น จาก
ต่างประเทศ ดังนั้น จึงมีแนวคิดที่จะเพิ่มสัดส่วนการลงทุนของนักลงทุนสถาบันในประเทศ จึงได้มีการจัดตั้งกองทุนรวม
หุ ้นระยะยาว (LTF) ที่นกั ลงทุน ประเภทสถาบันจะระดมทุนจากประชาชนแล้วนาเงินไปลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยและยังช่วยให้ตลาดทุนไทยมีเสถียรภาพมากขึ้น นอกจากนี้ ผลู ้ งทุนในกองทุนรวมระยะยาว (LTF) ที่เป็ น
บุคคลธรรมดาจะได้รับสิ ทธิ ประโยชน์ทางภาษี เพื่อเป็ นแรงจูงใจในการลงทุนและมีโอกาสได้รับกาไรจากมูลค่าหน่ วย
ลงทุนที่ เพิ่มขึ้น ดังนั้น ผูว้ ิจยั จึ งมีความสนใจที่ จะศึ กษาเกี่ ยวกับผลตอบแทนและความเสี่ ยงจากการลงทุนในกองทุ น
รวมทั้งกองทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) และกองทุนรวมหุน้ ระยะยาว (LTF)
วัตถุประสงค์ การวิจยั
เพื่อศึกษาและเปรี ยบเทียบอัตราผลตอบแทนและความเสี่ ยงของกองทุนรวม RMF และ LTF ด้วยมาตร Sharpe
และ Treynor index โดยเปรี ยบเทียบกับผลตอบแทนและความเสี่ ยงของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
วิธีการวิจยั
แหล่ งทีม่ าของข้ อมูล
การวิจยั เกี่ยวกับการหาอัตราผลตอบแทนและความเสี่ ยง ซึ้ งเป็ นผลการดาเนิ นงานของกองทุนรวม RMF และ
LTF โดยใช้ขอ้ มูลทุติยภูมิรายเดือน ตั้งแต่เดือนมกราคม ปี พ.ศ. 2555 ถึงเดือนธันวาคม ปี พ.ศ. 2560 รวมระยะเวลา 72
เดือน โดยรวมรวมข้อมูลจากสมาคมบริ ษทั จัดการลงทุน และเว็บไซด์ WealthMagik มีมูลค่าสู งสุ ด 7 อันดับแรก โดยวัด
จากมูลค่าการลงทุนมากที่สุด ดังนี้
1. กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) ที่ลงในในตราสารทุน 5 อันดับ
1.1 กองทุนเปิ ดภัทร หุน้ ทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (PHATRA EQRMF)
1.2 กองทุนเปิ ดบัวหลวงตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (BERMF)
1.3 กองทุนเปิ ดกรุ งศรี อิควิต้ ีเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFEQRMF)
1.4 กองทุนเปิ ด ยูโอบี ตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (UOBEQRMF)
1.5 กองทุนเปิ ด ทิสโก้หุน้ ทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดหน่วยลงทุน A (TEGRMF-A)
1.6 กองทุนเปิ ดเค หุน้ ทุนบริ พตั รเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFLRMF)
1.7 กองทุนเปิ ดไทยพาณิ ชย์หุน้ ทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (SCBRM4)
2. กองทุนรวมหุน้ ระยะยาว (LTF) 7 อันดับ
2.1 กองทุนเปิ ดซีไอเอ็มบี-พริ นซิเพิล ไลฟ์ หุน้ ระยะยาว (CIMB-PRINCIPAL LTF)
2.2 กองทุนเปิ ดบัวหลวงหุน้ ระยะยาว (B-LTF)
2.3 กองทุนเปิ ด ยูโอบี หุน้ ระยะยาว (UOBLTF)
2.4 กองทุนเปิ ดเอ็มเอฟซีเพิ่มทรัพย์หุน้ ระยะยาว (MA-LTF)
2.5 กองทุนเปิ ดธนชาต Big Cap หุน้ ระยะยาว (T-BigCapLTF)
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2.6 กองทุนเปิ ดเค หุน้ ระยะยาว (KEQLTF)
2.7 กองทุนเปิ ดภัทร หุน้ ระยะยาวปั นผล (PHATRA LTFD)
วิธีการวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิจยั เรื่ อง การวิเคราะห์ผลตอบแทนและความเสี่ ยงของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) และกองทุนรวมหุ ้น
ระยะยาว (LTF) เป็ นการเปรี ยบเทียบผลการดาเนิ นงานของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชี พและกองทุนรวมหุ ้นระยะยาว โดย
พิจารณาจากอัตราผลตอบแทนและความเสี่ ยงของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชี พและกองทุนหุ ้นรวมระยะยาว โดยใช้ Sharp
และ Treynor index เป็ นดัชนีการเปรี ยบเทียบในการวัดประสิ ทธิภาพการดาเนินงาน ซึ่งมีข้ นั ตอน ดังนี้
1. คานวณอัตราผลตอบแทนจากกองทุนรวม
คานวณจากอัตราการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิ มีข้ นั ตอน
การคานวณ ดังนี้
R pt 

NAVt  NAVt 1
 100
NAVt 1

กาหนดให้
Rpt
= อัตราผลตอบแทนของกองทุนรวม ณ เวลาที่
NAVt = มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ณ เวลาที่ t
NAVt – 1 = มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ณ เวลาที่ t – 1
2. การวิเคราะห์ผลตอบแทนของกองทุนด้วยวิธี Sharpe index มีผลการคานวณ ดังนี้ (Sharpe, W. F. 1996, p. 120)
Sp =

[ ER p  R f ]
p

กาหนดให้
Sp
= Sharp Index
= ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
p
Rf
= อัตราผลตอบแทนที่ปราศจากความเสี่ ยง (risk free rate)
ERp = อัตราผลตอบแทนที่คาดหวังของกองทุนรวม
3. การวิเคราะห์ผลตอบแทนของกองทุนด้วยวิธี Treynor index มีผลการคานวณ ดังนี้ (Treynor, J. L. 1965, pp. 65)
T=

[ER p  R f ]


กาหนดให้
T
= Treynor index
Rf
= อัตราผลตอบแทนที่ปราศจากความเสี่ ยง (risk free rate)
ERp = อัตราผลตอบแทนที่คาดหวังของกองทุนรวม

= ค่าความเสี่ ยงของกองทุนรวม
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ผลการวิจยั
การวิเคราะห์ เปรียบเทียบความสามารถในการบริหารของกองทุนรวมเพื่อการเลีย้ งชีพกับตลาดหลักทรัพย์ แห่ ง
ประเทศไทยด้ วยมาตรวัด Sharpe Index
ตาราง 1 การวิเคราะห์ความสามารถในการจัดการการลงทุนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต่อ 1 หน่วย
ความเสี่ ยง โดยมีค่า Sharpe Index เท่ากับ 1.7306 จากนั้นทาการเปรี ยบเทียบความสามารถในการจัดการกองทุนรวมเพื่อ
การเลี้ยงชีพกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พบว่า กองทุนรวมที่ทาการศึกษาจานวนมี 6 กองทุน ได้แก่ กองทุนเปิ ด
บัวหลวงตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชี พ (BERMF) กองทุนเปิ ดภัทรหุ ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชี พ (PHATRA EQRMF) กองทุน
เปิ ดกรุ งศรี อิควิต้ ีเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFEQRMF) กองทุนเปิ ด ยูโอบี ตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (UOBEQRMF) กองทุน
เปิ ดเค หุ ้นทุ นบริ พตั รเพื่อการเลี้ ยงชี พ (KFLRMF) กองทุ นเปิ ด ทิ สโก้หุ้นทุ นเพื่อการเลี้ ยงชี พ ชนิ ดหน่ วยลงทุ น A
(TEGRMF-A) มีค่า Sharpe index เท่ากับ 2.5063 2.3741 2.0229 2.0079 1.8260 และ 1.7981 ตามลาดับ ซึ่ งมีค่า Sharpe
index มากกว่าค่า Sharpe index ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สามารถอธิบายได้วา่ กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
ทั้ง 6 กองทุน มีความสามารถในการจัดการการลงทุนได้ดีกว่าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรื อกล่าวได้วา่ กองทุน
รวมให้อตั ราผลตอบแทนชดเชยความเสี่ ยงโดยรวมได้ดีกว่าอัตราผลตอบแทนชดเชยความเสี่ ยงโดยรวมของตลาด
หลักทรั พย์แห่ งประเทศไทย ยกเว้น กองทุ นเปิ ดไทยพาณิ ชย์หุ้นทุ นเพื่อการเลี้ ยงชี พ (SCBRM4) มี ค่า Sharpe index
เท่ากับ 1.6947 อธิ บายได้วา่ กองทุนเปิ ดไทยพาณิ ชย์หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชี พ (SCBRM4) มีความสามารถในการจัดการ
การลงทุนต่ากว่าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
การวิเคราะห์ เปรียบเทียบความสามารถในการบริหารของกองทุนรวมเพื่อการเลีย้ งชีพกับตลาดหลักทรัพย์ แห่ ง
ประเทศไทยด้ วยมาตรวัด Treynor Index
จากตาราง 2 ความสามารถในการจัดการการลงทุนของตลาดหลักทรัพย์แห่ง-ประเทศไทยมีค่า Treynor Index
เท่ากับ 0.5980 จากการเปรี ยบเทียบความสามารถในการ- จัดการการลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชี พกับตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พบว่า มีจานวน 7 กองทุน ได้แก่ กองทุนเปิ ดบัวหลวงตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (BERMF)
กองทุนเปิ ดภัทร หุ ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชี พ (PHATRA EQRMF) กองทุนเปิ ดกรุ งศรี อิควิต้ ีเพื่อการเลี้ยงชี พ (KFEQRMF)
กองทุนเปิ ด ยูโอบี ตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (UOBEQRMF) กองทุนเปิ ดเค หุน้ ทุนบริ พตั รเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFLRMF)
กองทุนเปิ ด ทิสโก้หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิ ดหน่วยลงทุน A (TEGRMF-A) และกองทุนเปิ ดไทยพาณิ ชย์หุ้นทุน เพื่อ
การเลี้ยงชีพ (SCBRM4) มีค่า Treynor index เท่ากับ 0.9505 0.8876 0.7753 0.7377 0.6608 0.6464 และ 0.5985 ตามลาดับ
ซึ่ งมีค่า Treynor index มากกว่าค่า Treynor index ของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย สามารถอธิ บายได้ว่า กองทุน
รวมเพื่อการเลี้ยงชีพทั้ง 7 กองทุน มีความสามารถในการจัดการการลงทุนดีกว่าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรื อ
กล่าวคือ กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพให้อตั ราผลตอบแทนชดเชยความเสี่ ยงได้ดีกว่าอัตราผลตอบแทนชดเชยความเสี่ ยง
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
การวิเคราะห์ เปรี ยบเทียบความสามารถในการบริหารของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวกับตลาดหลักทรัพย์ แห่ ง
ประเทศไทยด้ วยมาตรวัด Sharpe Index
จากตาราง 3 ผลการวิเคราะห์การเปรี ยบเทียบผลตอบแทนและความเสี่ ยงของกองทุนรวมหุน้ ระยะยาวกับตลาด
หลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยด้วยมาตรวัด Sharpe Index พบว่า การจัดการการลงทุนของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศ
ไทยต่อ 1 หน่วยความเสี่ ยง โดยมีค่า Sharpe เท่ากับ 1.7265 จากนั้นทาการเปรี ยบเทียบความสามารถในการจัดการกองทุน
กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พบว่า กองทุนรวมหุน้ ระยะยาว 5 กองทุน ได้แก่ กองทุนเปิ ดบัวหลวงหุน้ ระยะยาว
(B-LTF) กองทุนเปิ ดซี ไอเอ็มบี -พริ นซิ เพิล ไลฟ์ หุ ้นระยะยาว (CIMB-PRINCIPAL LTF) กองทุนเปิ ด ยูโอบี หุ ้นระยะ
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ยาว (UOBLTF) กองทุนเปิ ดธนชาต Big Cap หุน้ ระยะยาว (T-BigCapLTF) และกองทุนเปิ ดเอ็มเอฟซี เพิ่มทรัพย์หุน้ ระยะ
ยาว (MA-LTF) มี ค่าดัชนี Sharpe มากกว่าตลาดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทย มี ค่าดัชนี Sharpe Index เท่ ากับ 2.5154
2.4511 2.1588 1.9173 และ 1.8776 ตามลาดับ สามารถอธิ บายได้ว่า กองทุ นรวมรวมหุ ้นระยะยาวทั้ง 5 กองทุ น มี
ความสามารถในการจัดการการลงทุนได้ดีกว่าตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย หรื อกล่าวได้วา่ กองทุนรวมหุ ้นระยะ
ยาวให้อ ัต ราผลตอบแทนชดเชยความเสี่ ย งโดยรวมดี ก ว่า อัต ราผลตอบแทนชดเชยความเสี่ ย งโดยรวมของตลาด
หลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ยกเว้น กองทุนเปิ ดเค หุ ้นระยะยาว (KEQLTF) และกองทุนเปิ ดภัทร หุ ้นระยะยาวปั นผล
(PHATRA LTFD) มี ค่าดัชนี Sharpe index เท่ ากับ 1.6912 1.6042 ตามลาดับ ซึ่ งมี ค่าดัชนี Sharpe index น้อยกว่าของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย สามารถอธิ บายได้ว่า กองทุนรวมหุ ้นระยะยาว 2 กองทุนนี้ มีความสามารถในการ
จัดการการลงทุนต่ากว่า ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
การวิเคราะห์ เปรียบเทียบความสามารถในการบริหารของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวกับตลาดหลักทรัพย์ แห่ งประเทศ
ไทยด้ วยมาตรวัด Treynor Index
จากตาราง 4 ความสามารถในการจัดการการลงทุนของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยมีค่า Treynor Index
เท่ ากับ 0.5986 จากการเปรี ยบเที ยบความสามารถใน การจัดการการลงทุ นของกองทุ นรวมหุ ้น ระยะยาวกับตลาด
หลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย พบว่า มีจานวน 7 กองทุน ได้แก่ กองทุนเปิ ดบัวหลวงหุน้ ระยะยาว (B-LTF) กองทุนเปิ ดซี
ไอเอ็มบี -พริ นซิ เพิล ไลฟ์ หุ ้นระยะยาว (CIMB-PRINCIPAL LTF) กองทุนเปิ ด ยูโอบี หุ ้นระยะยาว (UOBLTF) กองทุน
เปิ ดธนชาต Big Cap หุ ้นระยะยาว (T-BigCapLTF) กองทุนเปิ ดเอ็มเอฟซี เพิ่มทรัพย์หุน้ ระยะยาว (MA-LTF) กองทุนเปิ ด
ภัทร หุ ้นระยะยาวปั นผล (PHATRA LTFD) และกองทุ นเปิ ดเค หุ ้นระยะยาว (KEQLTF) มี ค่า Treynor index เท่ ากับ
0.9570 0.9197 0.7880 0.7025 0.6888 0.6273 และ 0.6020 ตามลาดับ ซึ่ งมีค่า Treynor index มากกว่าค่า Treynor index
ของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย สามารถอธิ บายได้วา่ กองทุนรวมหุ ้นระยะยาวทั้ง 7 กองทุนมีความสามารถใน
การจัดการการลงทุนดีกว่าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรื อกล่าวคือ กองทุนรวมหุน้ ระยะยาวให้อตั ราผลตอบแทน
ชดเชยความเสี่ ยงได้ดีกว่าอัตราผลตอบแทนชดเชยความเสี่ ยงของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตารางที่ 1 การเปรี ยบเทียบมาตรวัดตัวแบบ Sharpe Index ของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ 7 กองทุนกับตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย
ลาดับ

ชื่อกองทุน

ชื่อย่อ

Sharpe Index

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

SET index

1.7306

1.

กองทุนเปิ ดบัวหลวงตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ

BERMF

2.5063

2.

กองทุนเปิ ดภัทร หุน้ ทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ

PHATRA EQRMF

2.3741

3.

กองทุนเปิ ดกรุ งศรี อิควิต้ ีเพื่อการเลี้ยงชีพ

KFEQRMF

2.0229

4.

กองทุนเปิ ด ยูโอบี ตราสารทุนเพือ่ การเลี้ยงชีพ

UOBEQRMF

2.0079

5.

กองทุนเปิ ดเค หุน้ ทุนบริ พตั รเพื่อการเลี้ยงชีพ

KFLRMF

1.8260

6.

กองทุนเปิ ด ทิสโก้หุน้ ทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดหน่วย
ลงทุน A

TEGRMF-A

1.7981

กองทุนเปิ ดไทยพาณิ ชย์หุน้ ทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ

SCBRM4

1.6947

7.
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ตารางที่ 2 การเปรี ยบเทียบมาตรวัดตัวแบบ Treynor Index ของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ 7 กองทุนกับตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ลาดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ชื่อกองทุน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
กองทุนเปิ ดบัวหลวงตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ
กองทุนเปิ ดภัทร หุน้ ทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ
กองทุนเปิ ดกรุ งศรี อิควิต้ ีเพื่อการเลี้ยงชีพ
กองทุนเปิ ด ยูโอบี ตราสารทุนเพือ่ การเลี้ยงชีพ
กองทุนเปิ ดเค หุน้ ทุนบริ พตั รเพื่อการเลี้ยงชีพ
กองทุนเปิ ด ทิสโก้หุน้ ทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดหน่วย
ลงทุน A
กองทุนเปิ ดไทยพาณิ ชย์หุน้ ทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ

ชื่อย่อ
SET index
BERMF
PHATRA EQRMF
KFEQRMF
UOBEQRMF
KFLRMF
TEGRMF-A
SCBRM4

Sharpe Index
0.5980
0.9505
0.8876
0.7753
0.7377
0.6608
0.6464
0.5985

ตารางที่ 3 การเปรี ยบเทียบมาตรวัดตัวแบบ Sharpe Index ของกองทุนรวมหุน้ ระยะยาว 7 กองทุนกับตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย
ลาดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ชื่อกองทุน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
กองทุนเปิ ดบัวหลวงหุน้ ระยะยาว
กองทุนเปิ ดซีไอเอ็มบี-พริ นซิเพิล ไลฟ์ หุน้ ระยะยาว
กองทุนเปิ ด ยูโอบี หุน้ ระยะยาว
กองทุนเปิ ดธนชาต Big Cap หุน้ ระยะยาว
กองทุนเปิ ดเอ็มเอฟซีเพิ่มทรัพย์หุน้ ระยะยาว
กองทุนเปิ ดเค หุน้ ระยะยาว
กองทุนเปิ ดภัทร หุน้ ระยะยาวปั นผล

ชื่อย่อ
SET index
B-LTF
CIMB-PRINCIPAL LTF
UOBLTF
T-BigCapLTF
MA-LTF
KEQLTF
PHATRA LTFD

Sharpe Index
1.7265
2.5154
2.4511
2.1588
1.9173
1.8776
1.6912
1.6042

ตารางที่ 4 การเปรี ยบเทียบมาตรวัดตัวแบบ Treynor Index ของกองทุนรวมหุน้ ระยะยาว 7 กองทุนกับตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย
ลาดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ชื่อกองทุน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
กองทุนเปิ ดบัวหลวงหุน้ ระยะยาว
กองทุนเปิ ดซีไอเอ็มบี-พริ นซิเพิล ไลฟ์ หุน้ ระยะยาว
กองทุนเปิ ด ยูโอบี หุน้ ระยะยาว
กองทุนเปิ ดธนชาต Big Cap หุน้ ระยะยาว
กองทุนเปิ ดเอ็มเอฟซีเพิ่มทรัพย์หุน้ ระยะยาว
กองทุนเปิ ดภัทร หุน้ ระยะยาวปั นผล
กองทุนเปิ ดเค หุน้ ระยะยาว
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ชื่อย่อ
SET index
B-LTF
CIMB-PRINCIPAL LTF
UOBLTF
T-BigCapLTF
MA-LTF
PHATRA LTFD
KEQLTF

Treynor
0.5986
0.9570
0.9197
0.7880
0.7025
0.6888
0.6273
0.6020

HMO40-7
อภิปรายและสรุปผลการวิจยั
ผลการศึ กษากองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชี พด้วยมาตรวัด Sharpe index พบว่า กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชี พมีค่า
ดัชนี Sharpe index เป็ นบวกทั้งหมด กล่าวคือ กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชี พมีความสามารถในการบริ หารงานได้อย่างมี
ประสิ ท ธิ ภ าพ และเมื่ อ เปรี ย บเที ย บกับ ตลาดหลัก ทรั พ ย์แ ห่ ง ประเทศไทย พบว่า กองทุ น รวมเพื่ อ การเลี้ ย งชี พ ที่ มี
ความสามารถบริ หารงานได้ดีที่สุดเมื่อเทียบกับความสามารถในการบริ หารงานของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
คือ กองทุนเปิ ดบัวหลวงตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชี พ (BERMF) ส่ วนกองทุนเปิ ดไทยพาณิ ชย์หุ้นทุนเพื่อการเลี้ ยงชี พ
(SCBRM4) มีค่า Sharpe index ต่ ากว่าตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย กล่าวคือ การบริ หารงานของกองทุนเปิ ดไทย
พาณิ ชย์หุน้ ทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (SCBRM4) มีประสิ ทธิภาพในการบริ หารงานต่ากว่าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ผลการศึกษากองทุนรวมหุ ้นระยะยาวด้วยมาตรวัด Sharpe index พบว่า กองทุนรวมหุ ้นระยะยาวมีค่า Sharpe
index เป็ นบวกทั้งหมด กล่าวคือ กองทุนรวมหุน้ ระยะยาวมีความสามารถในการบริ หารงานได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ และ
เมื่อเปรี ยบเทียบกับตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย พบว่า กองทุนรวมหุ ้นระยะยาวที่มีความสามารถบริ หารงานได้ดี
ที่สุดเมื่อเทียบกับความสามารถในการบริ หารงานของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คือ กองทุนเปิ ดบัวหลวงตราสาร
ทุนเพื่อการเลี้ยงชี พ (BERMF) ส่ วนกองทุนเปิ ดเค หุ ้นระยะยาว (KEQLTF) และกองทุนเปิ ดภัทร หุ ้นระยะยาวปั นผล
(PHATRA LTFD) มีค่า Sharpe index ต่ากว่าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กล่าวคือ การบริ หารงานของกองทุนเปิ ด
เค หุ ้ น ระยะยาว (KEQLTF) และกองทุ น เปิ ดภัท ร หุ ้ น ระยะยาวปั น ผล (PHATRA LTFD) มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการ
บริ หารงานต่ากว่าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ผลการศึกษากองทุนรวมหุ ้นเพื่อการเลี้ยงชีพด้วยมาตรวัด Treynor Index พบว่า กองทุนรวมหุ ้นเพื่อการเลี้ยงชีพมีค่า
ดัชนี Treynor Index เป็ นบวกทั้งหมด กล่าวคือ กองทุนรวมหุ ้นเพื่อการเลี้ยงชี พมีความสามารถในการบริ หารงานได้อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ เมื่อเปรี ยบเทียบกับตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย พบว่า กองทุนรวมหุ ้นระยะยาว ที่ มีความสามารถ
บริ หารงานได้ดีที่สุดเมื่อเที ยบกับความสามารถในการบริ หารงานของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย คือ กองทุนเปิ ดบัว
หลวงตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (BERMF)
ผลการศึกษากองทุนรวมหุ ้นระยะยาวด้วยมาตรวัด Treynor Index พบว่า กองทุนรวมหุ ้นระยะยาวมีค่าดัชนี Treynor
Index เป็ นบวกทั้งหมด กล่าวคื อ กองทุ นรวมหุ ้นระยะยาวมี ความสามารถในการบริ หารงานได้อย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ เมื่ อ
เปรี ยบเทียบกับตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย พบว่า กองทุนรวมหุ ้นระยะยาวที่มีความสามารถบริ หารงานได้ดีที่สุดเมื่อ
เทียบกับความสามารถในการบริ หารงานของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คือ กองทุนเปิ ดบัวหลวงหุน้ ระยะยาว (B-LTF)
กิตติกรรมประกาศ
ผูว้ ิจยั ขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์อติ ไทยานันท์ ประธานที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์ รองศาสตราจารย์ ดร.
ขวัญกมล ดอนขวา กรรมการที่ ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์ที่กรุ ณาสละเวลาอันมีค่าเพื่อให้คาปรึ กษา พร้อมให้คาแนะนาใน
ประเด็นต่าง ๆ ด้วยความเมตตา อันเป็ นประโยชน์ในการทาวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ลุล่วงไปได้ดว้ ยดี
การวิจยั ครั้งนี้ สาเร็ จลงได้ดว้ ยกาลังใจ ผูเ้ ขียนขอขอบคุณพระคุณผูใ้ หญ่ทุกท่าน และเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัย
รามคาแหง ในการติดต่อประสานด้วยความมีไมตรี จิต รวมทั้งกัลยาณมิตร ที่ให้กาลังใจและคาแนะนา รวมทั้งครอบครัว
ที่คอยให้กาลังใจและอยูเ่ คียงข้าง จนกระทัง่ วิทยานิ พนธ์เสร็ จสมบูรณ์ คุณประโยชน์ของวิทยานิ พนธ์ฉบับนี้ขอมอบแด่
ผูม้ ีพระคุณทุก ๆ ท่าน
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