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บทที่ 1  
 

บทนํา 
 

ความสําคัญของปญหา 

 
การออมนับวาเปนกลไกที่มีความสําคัญตอระบบเศรษฐกิจของประเทศเปนอยางมาก ทั้ง

ในระดับมหภาคและจุลภาค ในระดับมหภาคการออมถือไดวาเปนแหลงสะสมเงินทุนสําหรับการ
ลงทุนของประเทศที่สําคัญทางหนึ่ง ในระดับจุลภาคการออมถือไดวาเปนเครื่องมือที่สําคัญในการ
เก็บรักษาหรือดํารงรักษาเงินของบุคคลทั่วไปเพื่อไวใชยามฉุกเฉินและยามเกษียณอายุ โดยแนวทาง
การออมมีหลายชองทาง ผูออมสามารถนําเงินที่มีอยูไปซื้อสินทรัพยในรูปแบบตางๆ เพื่อแสวงหา
ผลตอบแทน เชน การฝากเงินไวกับธนาคารหรือสหกรณออมทรัพย การลงทุนในทองคํา การซื้อ
พันธบัตร การทําประกันชีวิตประเภทสะสมทรัพย และการลงทุนในกองทุนรวมเปนชองทางหนึ่งที่
บุคคลทั่วไปนิยมใชเปนแนวทางในการออมเงิน 

 
กองทุนรวมเปนเครื่องมือในการลงทุน (investment vehicle) สําหรับผูลงทุนรายยอย ที่

ประสงคจะนําเงินมาลงทุนในตลาดเงินตลาดทุน แตติดขัดดวยอุปสรรคหลายประการ ที่ทําใหการ
ลงทุนดวยตนเองไมสามารถไดผลลัพธตามเปาหมายที่ตองการ เชน 

  
1. มีทุนทรัพยจํานวนจํากัด ไมสามารถกระจายการลงทุนในหลักทรัพยตางประเภทไดมาก

พอ เพื่อลดความเสี่ยงจากการลงทุน  
 
2. ไมมีประสบการณ ความรู ความชํานาญในการลงทนุ  
 
3. ไมมีเวลาจะศึกษา คนหา และติดตามขอมูลเพื่อใชในการตัดสินใจการลงทุน 
 
กองทุนรวมจึงเปนเครื่องมือในการลงทุนที่มีประสิทธิภาพ มีการจัดการลงทุนอยางเปน

ระบบ โดยมีจุดมุงหมายใหการลงทุนไดรับผลตอบแทนที่ดีสุด ภายใตกรอบความเสี่ยงที่ผูลงทุน
ยอมรับได 



 
2 

 

กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (Retirement Mutual Fund: RMF) ก็เปนกองทุนรวมประเภท
หนึ่งที่มีวัตถุประสงคในการสงเสริมการออมและการลงทุนของบุคคล เพื่อเตรียมความพรอมไว
สําหรับการเกษียณอายุที่มีคุณภาพ ซ่ึงนอกจากอัตราผลตอบแทนที่จะไดรับแลว ผูลงทุนจะไดรับ
สิทธิประโยชนทางภาษีที่มากกวาการลงทุนในกองทุนรวมทั่วไป  เพราะเงินลงทุนในกองทุนรวม
เพื่อการเลี้ยงชีพไดรับการยกเวนภาษีเงินไดไมเกิน 15 % ของเงินไดในแตละป ผูลงทุนจะไดรับ
ประโยชนจากการประหยัดภาษีเงินไดทันทีตั้งแตปแรกที่เร่ิมลงทุน โดยมูลคาการลงทุนในกองทุน 
RMF ตั้งแต พ.ศ. 2552 ถึง พ.ศ. 2556 มีมูลคามากขึ้นอยางตอเนื่องจาก 58.55 พันลานบาท ใน พ.ศ. 
2552 เปน 79.284 พันลานบาทใน พ.ศ. 2553 เปน 92.791 พันลานบาทใน พ.ศ. 2554 เปน 123.147 
พันลานบาทใน พ.ศ.2555 และเปน 136.855 พันลานบาทใน พ.ศ. 2556 โดยเพิ่มขึ้นจาก พ.ศ.2552 
ถึง 2556 คิดเปน 133.74 % รายละเอียดดังภาพที่ 1 

 

           
ภาพที่ 1  มูลคาทรัพยสินสุทธิกองทุน RMF พ.ศ. 2552-2556 
ที่มา: สมาคมบริษัทจัดการลงทุน พ.ศ. 2557 

 
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ เปนกองทุนรวมประเภทหนึ่ง ที่ลูกจางและนายจางรวมกันจัดตั้งขึ้น

ดวยความสมัครใจ โดยมีจุดมุงหมายเพื่อสงเสริมการออมเงินแบบผูกพันระยะยาว (contractual 
savings) สําหรับลูกจาง เพื่อไวใชจายเมื่อยามเกษียณอายุ ทุพพลภาพ หรือตองออกจากงาน ทั้งนี้เงิน



 
3 

 

ที่นําเขากองทุนสํารองเล้ียงชีพเปนเงินของสมาชิกทุกคน ประกอบดวยเงินที่ลูกจางจายเขากองทุน
สวนหนึ่ง เรียกวา "เงินสะสม" ซ่ึงกฎหมายกําหนดใหสะสมไดในอัตราที่ไมต่ํากวา 2% แตตองไม
เกิน 15% ของคาจาง เงินที่นายจางจายเพิ่มใหอีกสวนหนึ่งเรียกวา "เงินสมทบ" ซ่ึงกฎหมาย
กําหนดใหสมทบในอัตราที่ไมต่ํากวาเงินสะสมของลูกจาง โดยมูลคาเงินนําสงเขากองทุนสํารองเลี้ยง
ชีพ ตั้งแต พ.ศ. 2553 -2557 มีมูลคาเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องจาก 68.596 พันลานบาท ใน พ.ศ. 2553 เพิ่ม
เปน 75.777 พันลานบาท ใน พ.ศ. 2554 เปน 84.572 พันลานบาท ใน พ.ศ. 2555 เปน 93.902 ใน 
พ.ศ.2556 และ82.345 พันลานบาท ใน พ.ศ. 2557 (ขอมูลนับถึง ต.ค.57) รายละเอียดดังภาพที่ 2 

 

 
ภาพที่ 2  มูลคาเงินนําสงกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2553-2557 
ที่มา: กองทุนสํารองเลี้ยงชีพไทย พ.ศ. 2557 
 

กองทุนสํารองเล้ียงชีพ การประปานครหลวง จัดตั้งเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ.2540 ใน
ลักษณะกองทุนที่มีนายจางรายเดียว (single fund) มีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมการออมเงินใหแก
พนักงานการประปานครหลวงที่เปนสมาชิกกองทุนฯ โดยสมาชิกจะไดรับเงินกองทุนฯดังกลาวคืน
ก็ตอเมื่อลาออก เกษียณอายุ หรือเสียชีวิต ปจจุบันคณะกรรมการฯ ไดกําหนดนโยบายการลงทุน
ของกองทุนสํารองเลี้ยงชีพในอัตราสวน 80:20 กลาวคือ ลงทุนในตราสารหนี้รอยละ 80 และลงทุน
ในตราสารทุนรอยละ 20 โดยวาจางใหบริษัทจัดการกองทุนเปนผูดําเนินการลงทุนแทน ปจจุบัน



 
4 

 

กองทุนสํารองเลี้ยงชีพการประปานครหลวงมีสมาชิกทั้งหมด 3,467 คน โดยตั้งแตมีการจัดตั้ง
กองทุนจนถึงปจจุบัน กองทุนสํารองเลี้ยงชีพฯมีอัตราผลตอบแทนดังภาพที่ 3 ซ่ึงจะเห็นไดวาอัตรา
ผลตอบแทนมีแนวโนมลดลงตลอดชวงเวลาที่ผานมาจาก 13.5 ในป 2540 เหลือ 6.49 ในป 2557 
โดยป 2541 มีอัตราผลตอบแทนสูงสุดที่ 17.98 ขณะที่ป 2551  มีอัตราผลตอบแทนต่ําสุดที่ -1.92 
รายละเอียดดังภาพที่ 3  

 

 
ภาพที่ 3  อัตราผลตอบแทนกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ การประปานครหลวง พ.ศ. 2540-2557 
ที่มา: กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ การประปานครหลวง, 2557 

 
เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนสะสมของกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ การประปา

นครหลวงกับอัตราเงินเฟอ โดยใชคาดัชนีราคาผูบริโภคทั่วไป (CPI) ในชวง พ.ศ. 2540 – 2557 ดัง
ภาพที่ 4 พบวาในภาพรวมอัตราผลตอบแทนของกองทุนมีคามากกวาเมื่อเทียบกับดัชนีราคา
ผูบริโภคทั่วไป ในชวงปแรก ขณะที่เร่ิมมีความผันผวนมากขึ้นในชวงปหลัง กลาวคือ ในชวง พ.ศ. 
2540-พ.ศ. 2546 กองทุนสํารองเล้ียงชีพ การประปานครหลวงใหผลตอบแทนที่มากกวาดัชนีราคา
ผูบริโภคทั่วไปทุกป  โดยเฉพาะ พ.ศ. 2541 มีคามากกวามากที่สุดเทากับ รอยละ 9.9 ขณะที่ พ.ศ. 
2544 มีคามากกวานอยที่สุด เทากับ รอยละ 4.4 แตหลังจาก พ.ศ. 2547 เปนตนมา พบวาอัตรา
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ผลตอบแทนกองทุนสํารองเลี้ยงชีพเร่ิมมีคานอยกวาดัชนีราคาผูบริโภคทั่วไปในบางป และมากกวา
ในบางป กลาวคือใน พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2552 -2553 พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2557 อัตราผลตอบแทนของ
กองทุนมีคามากกวาดัชนีราคาผูบริโภคทั่วไป โดยใน พ.ศ. 2552 มีคามากกวามากที่สุดเทากับ รอย
ละ 7.3 ขณะที่ พ.ศ. 2547-2549 พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2554 อัตราผลตอบแทนกองทุนมีคานอยกวา
ดัชนีราคาผูบริโภคทั่วไป โดยใน พ.ศ.2551 มีคานอยกวามากที่สุดเทากับรอยละ 7.4 

 

 
ภาพที่ 4  เปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนสะสมสุทธิ และอัตราเงินเฟอ พ.ศ.2540- พ.ศ. 2557 
ที่มา: 1. รายงานผลการดําเนนิงานประจําเดือนกองทุนสาํรองเลี้ยงชีพ การประปานครหลวง, 2557 
         2. อัตราเงินเฟอ ธนาคารแหงประเทศไทย, 2558 

 
เมื่อเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยของกองทุนสํารองเล้ียงชีพ การประปานครหลวง 

ณ ส้ินป 2556 เทากับรอยละ 2.31 กับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา 12 เดือน ธนาคารพาณิชย (กรณี
ต่ําสุด) เทากับรอยละ 2.30 อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 12 เดือน เทากับรอยละ 2.77 
ดอกเบี้ยเงินฝากประจําสหกรณออมทรัพย สําหรับพนักงานการประปานครหลวง อายุ 12 เดือน 
เทากับรอยละ 3.25 อัตราผลตอบแทนของ KFFLEX2RMF ของ บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน
กรุงศรี เทากับรอยละ 6.96 และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐวิสาหกิจ อายุ 12 เดือน (กรณี
ผลตอบแทนต่ําสุด) เทากับรอยละ 8.72 อัตรา ดังภาพที่ 5 พบวา อัตราผลตอบแทนจากการ
ดําเนินงานของกองทุนสํารองเล้ียงชีพ การประปานครหลวง มีอัตราผลตอบแทนไมแตกตางจาก
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อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา 12 เดือน ธนาคารพาณิชย และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 
12 เดือน และมีคาต่ํากวาอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐวิสาหกิจ อายุ 12 เดือน อัตราผลตอบแทน
ของ KFFLEX2RMF ของ บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนกรุงศรี จํากัด และอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
ประจําสหกรณออมทรัพย สําหรับพนักงานการประปานครหลวง อายุ 12 เดือน  

 

 
ภาพที่ 5  การเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในทางเลือกตางๆ พ.ศ. 2556 
ที่มา: ธนาคารแหงประเทศไทย, 2557 

 
สรุปคือ การลงทุนในกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ การประปานครหลวง ใหผลตอบแทนจากการ

ลงทุนต่ํากวาการลงทุนในทางเลือกอื่นๆ โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับกองทุน RMF อ่ืนๆ ที่เปดขายทั่วไป
ในตลาด ดังนี้ 

 
NMIXRMF: กองทุนเปดธนชาติมิกซ ฟนด เพื่อการเลี้ยงชีพ  ของบริษัทหลักทรัพยจัดการ

กองทุนธนชาต จํากัด (อัตราสวนตราสารหนี้ตอตราสารทุน 40:60)  มีอัตราผลตอบแทนในป 2556 
เทากับรอยละ 5.62 
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CPRMF1: กองทุนเปด คุมครองเงินตนเพื่อการเลี้ยงชีพ 1 ของบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน 
ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด (อัตราสวนตราสารหนี้ตอตราสารทุน 90:10) มีอัตราผลตอบแทนในป 2556 
เทากับรอยละ 2.84 

 
CPRMF5: กองทุนเปด คุมครองเงินตนเพื่อการเลี้ยงชีพ 5 ของบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน 

ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด (อัตราสวนตราสารหนี้ตอตราสารทุน 90:10) มีอัตราผลตอบแทนในป 2556 
เทากับรอยละ 2.60 

 
MS-FLEX RMF: กองทุนเปด แมนูไลฟ สเตร็งค เฟล็กซิเบิ้ลฟนด เพื่อการเลี้ยงชีพ ของบริษัท

หลักทรัพยจัดการกองทุน แมนูไลฟ (ประเทศไทย) จํากัด (อัตราสวนตราสารหนี้ตอตราสารทุน 50:50) 
มีอัตราผลตอบแทนในป 2556 เทากับรอยละ 1.72 

 
KBLRMF: กองทุนเปดเค บาลานซเพื่อการเลี้ยงชีพของบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กสิกร

ไทย จํากัด (อัตราสวนตราสารหนี้ตอตราสารทุน 65:35)  มีอัตราผลตอบแทนในป 2556 เทากับรอยละ 
0.13  

 
B25RMF: กองทุนเปดบัวหลวงหุน 25% เพื่อการเลี้ยงชีพ ของบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน

รวม บัวหลวง จํากัด (อัตราสวนตราสารหนี้ตอตราสารทุน 75:25) มีอัตราผลตอบแทนในป 2556 เทากับ
รอยละ 0.09  

 
 SCBRM3: กองทุนเปดไทยพาณิชยเฟล็กซิเบิ้ล ฟนด เพื่อการเลี้ยงชีพของบริษัทหลักทรัพย

จัดการกองทุน ไทยพาณิชย จํากัด (อัตราสวนตราสารหนี้ตอตราสารทุน 55:45) มีอัตราผลตอบแทนใน
ป 2556 เทากับรอยละ -5.83 

 
จากอัตราผลตอบแทนที่ไดรับจากการลงทุนในกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ การประปานครหลวง ที่

อยูในระดับต่ําเมื่อเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนกับกองทุน RMF อ่ืนๆ และการลงทุนใน
ทางเลือกอื่นๆ เชน ดอกเบี้ยเงินฝากของสหกรณออมทรัพย สําหรับพนักงานการประปานครหลวง ทํา
ใหคณะกรรมการ และเจาหนาที่ปฏิบัติงานสวนบริหารกองทุน ไดรับคําตําหนิจากสมาชิกกองทุนทั้ง
โดยตรง และผานการประชุมคณะกรรมการสามัญประจําปเปนอยางมาก เนื่องจากสมาชิกมีความเห็นวา 
ผลตอบแทนจากการลงทุนดังกลาวไมเปนที่นาพอใจ ทําใหเกิดการเสียโอกาสในการลงทุนหากนําเงิน
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ดังกลาวไปลงทุนในกองทุน RMF กองอ่ืนๆ ที่มีในตลาด หรือออมโดยวิธีอ่ืนที่ใหอัตราผลตอบแทนที่
สูงกวา 

 
เพื่อแกไขปญหาดังกลาวขางตน ผูวิจัยจึงเห็นสมควรศึกษาเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนผล

การดําเนินงาน และความเสี่ยงของกองทุนสํารองเล้ียงชีพ การประปานครหลวงเปรียบเทียบกับ
กองทุน RMF ที่มีนโยบายการลงทุนที่ใกลเคียงกัน เพื่อเปนขอมูลพื้นฐานใหแกสมาชิกกองทุนฯ ใช
ประกอบการพิจารณาตัดสินใจในการเลือกลงทุนที่เหมาะสม และตรงกับความตองการของตนเอง
ตอไป 
 

วัตถุประสงคของการศึกษา 
 

 1. เพื่อศึกษาลักษณะ และความเปนมาของกองทุนสํารองเล้ียงชีพ การประปานครหลวง 
และกองทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) อ่ืนๆที่มีนโยบายการลงทุนใกลเคียงกัน 
 

2. เพื่อวิเคราะหและเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทน ความเสี่ยง และผลการดําเนินงานของ
การลงทุนในกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ การประปานครหลวง กับกองทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) อ่ืนๆ 
ที่มีนโยบายการลงทุนใกลเคียงกัน 

 
ขอบเขตการศกึษา 

 
การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทน ความเสี่ยง และผลการ

ดําเนินงานระหวางกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ การประปานครหลวง กับกองทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) 
ที่มีนโยบายการลงทุนใกลเคียงกัน คือ มีนโยบายการลงทุนแบบผสม โดยมีการลงทุนในตราสาร
หนี้และตราสารทุน ที่มีอัตราสวนการลงทุนใกลเคียงกับอัตราสวนตราสารหนี้ตอตราสารทุน 80:20 
ของบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนตางๆ ไดแก 

 
1. KBLRMF: กองทุนเปดเค บาลานซ เพื่อการเลี้ยงชีพของบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน 

กสิกรไทย จํากัด 
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2. SCBRM3: กองทุนเปดไทยพาณิชยเฟล็กซิเบิ้ล ฟนด เพื่อการเลี้ยงชีพของบริษัทหลักทรัพย
จัดการกองทุน ไทยพาณิชย จํากัด 

 
3. B25RMF: กองทุนเปดบัวหลวงหุน 25% เพื่อการเลี้ยงชีพ ของบริษัทหลักทรัพยจัดการ

กองทุนรวม บัวหลวง จํากัด 
 
 4. CPRMF1: กองทุนเปด คุมครองเงินตนเพื่อการเลี้ยงชีพ 1 ของบริษัทหลักทรัพยจัดการ

กองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด  
 
5. CPRMF5: กองทุนเปด คุมครองเงินตนเพื่อการเลี้ยงชีพ 5 ของบริษัทหลักทรัพยจัดการ

กองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด  
 
โดยทําการศึกษาขอมูลทุติยภูมิรายป และกําหนดระยะเวลาศึกษาในชวงเวลาตั้งแต พ.ศ. 

2551-2557 สาเหตุที่เลือกกองทุน RMF ทั้ง 5 กองทุนขางตนเนื่องจากมีนโยบายการลงทุนใกลเคียง
กับนโยบายการลงทุนของกองทุนสํารองเล้ียงชีพ การประปานครหลวง และสาเหตุที่เลือกศึกษา
ในชวงป 2551-2557 เนื่องจากเปนชวงเวลาที่อัตราผลตอบแทนของกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ การ
ประปานครหลวงมีความผันผวนเปนอยางมาก กลาวคือ ป 2551 มีอัตราผลตอบแทนรอยละ -1.92 
ตอมาป 2552 มีอัตราผลตอบแทนเพิ่มขึ้นเทากับรอยละ 6.38 และเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 9.48 ในป 
2553 ตอมาในป 2554 ลดลงเหลือรอยละ 1.63 เพิ่มขึ้นเปนรอยละ 7.17 ในป 2555 ลดลงเหลือรอย
ละ 2.31 ในป 2556 และเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 6.49 ในป 2557 ตามลําดับ  

 
ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

 
1. คณะกรรมการกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ การประปานครหลวง ทราบถึงอัตราผลตอบแทน

ผลการดําเนินงาน และความเสี่ยงการลงทุนระหวางกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ การประปานครหลวง 
เปรียบเทียบกับกองทุนรวมอื่นที่มีนโยบายการลงทุนใกลเคียงกัน เพื่อใชเปนขอมูลและแนวทางใน
การพิจารณากําหนดนโยบายการลงทุนในกองทุนสํารองเลี้ยงชีพตอไป  

 
 2. สมาชิกกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ การประปานครหลวง ทราบถึงอัตราผลตอบแทน ผลการ
ดําเนินงาน และความเสี่ยงการลงทุนระหวางกองทุนสํารองเล้ียงชีพ การประปานครหลวง
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เปรียบเทียบกับกองทุนรวมอ่ืนที่มีนโยบายการลงทุนใกลเคียงกัน เพื่อใชเปนแนวทางประกอบการ
ตัดสินใจในการเลือกลงทุนตอไป 
 

นิยามศัพท 
 

1. กองทุนรวม (mutual fund) คือ โครงการลงทุนที่ระดมเงินทุนจากนักลงทุนหลายๆราย
มารวมกันใหเปนเงินลงทุนกอนใหญ แลวนําไปจดทะเบียนใหมีฐานะเปนนิติบุคคล จากนั้นก็จะนํา
เงินที่ระดมไดไปลงทุนในหลักทรัพยหรือทรัพยสินประเภทตางๆ เชน อสังหาริมทรัพย ตาม
นโยบายการลงทุนที่ไดระบุไวในหนังสือช้ีชวนเสนอขายแกนักลงทุน ทั้งนี้นักลงทุนแตละรายจะ
ไดรับหนวยลงทุนเพื่อเปนหลักฐานยืนยันฐานะความเปนเจาของในเงินที่ตนไดลงทุนไปโดยมี
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวมเปนผูทําหนาที่จัดตั้ง และบริหารกองทุนใหไดผลตอบแทน 
แลวนําผลตอบแทนที่ไดนั้นมาเฉลี่ยคืนใหกับนักลงทุนแตละรายตามสัดสวนที่ไดลงทุนไวแตแรก
ในกองทุนนั้น (สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพย, 2550) 

 
2. กองทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (retirement mutual fund: RMF) คือ กองทุนรวมที่มีจุดมุงหมาย

เพื่อสงเสริมใหเกิดการออมเงินสําหรับใชจายเมื่อยามเกษียณอายุ ทั้งนี้นโยบายการลงทุนของ RMF 
อาจเปนแบบใดแบบหนึ่งในมาตรฐาน 10 แบบของสํานักงาน ก.ล.ต. แตจะไมมีการจายเงินปนผล
ในระหวางการลงทุนแตอยางใด นอกจากนี้การลงทุนใน RMF ยังไดรับสิทธิประโยชนทางภาษีเพื่อ
เปนแรงจูงในการลงทุน (สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย, 2550) 

 
3. พนักงานการประปานครหลวง หมายถึง พนักงานการประปานครหลวงที่มีอายุการ

ปฏิบัติงานตั้งแต 1 วัน จนถึงเกษียณอายุ 
 
4. กองทุนสํารองเล้ียงชีพ หมายถึง กองทุนสํารองเล้ียงชีพ การประปานครหลวง ซ่ึงมี

นโยบายการลงทุนในสัดสวนตราสารหนี้ตอตราสารทุน 80:20 
 
5. ความเสี่ยง หมายถึง ความเสี่ยงที่เปนระบบ (systematic risk) เปนความเสี่ยงที่ไม

สามารถควบคุมได และสงผลกระทบตอทุกๆ หลักทรัพย เปนปจจัยซ่ึงทําใหเกิดความไมแนนอน
ของผลตอบแทนที่คาดวาจะไดรับในอนาคต หรือการที่มูลคาของผลตอบแทนที่ไดรับจริงแตกตาง
ไปจากผลตอบแทนที่ผูลงทุนคาดหวังไว โดยความเสี่ยงที่เปนระบบประกอบไปดวยปจจัยแรก คือ 
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ความเสี่ยงจากตลาด (market risk) ปจจัยที่สอง คือ ความเสี่ยงจากขนาดของกิจการ (size) และปจจัย
ที่สาม คือ ความเสี่ยงจากมูลคา หรืออัตราสวนมูลคาทางบัญชีตอมูลคาตลาด (B/M ratio)(สํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย, 2550) 

 
 6. นโยบายการลงทุนใกลเคียงกัน หมายถึง นโยบายการลงทุนแบบผสม คือ ลงทุนทั้งใน
ตราสารหนี้และตราสารทุน โดยมีอัตราสวนการลงทุนใกลเคียงกับอัตราสวน 80:20 
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บทท่ี 2 
 

การตรวจเอกสาร 
 

ทฤษฎีและแนวคิดท่ีใชในการศึกษา 
  
 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทน ความเสี่ยง และผล
การดําเนินงานของกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ การประปานครหลวงกับกองทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ(RMF) 
ซ่ึงมีทฤษฎีและแนวคิดที่เกี่ยวของ ดังนี้ 
 
1. แนวคดิเกีย่วกับการลงทนุ 
 
 การลงทุนเปนกระบวนการที่ผูนําเงินที่ชะลอจากการใชจายในวันนี้ไปลงทุน ไมวาจะเปน
การซื้อหลักทรัพยหรือตราสารทางการเงินประเภทตางๆ เชน ตราสารทุน ตราสารหนี้ หรือดวย
วิธีการอื่นๆ โดยมุงหวังเพื่อใหไดรับกระแสเงินสดจากการลงทุนนั้นๆ และมุงหวังใหหลักทรัพย
หรือตราสารทางการเงินที่ไดลงทุนไปมีมูลคาสูงขึ้น ทั้งนี้เพื่อคุมกับตนทุนคาเสียโอกาสที่มิไดใช
จายในวันนี้ และเพื่อชดเชยอํานาจซื้อที่สูญเสียไปเนื่องจากภาวะเงินเฟอ และชดเชยความเสี่ยงที่อาจ
เกิดขึ้นจากการลงทุนในหลักทรัพย หรือตราสารทางการเงินตลอดชวงระยะเวลาการลงทุน 
 
 การลงทุนสามารถแบงได 2 ลักษณะ คือ  
 
 1. การลงทุนโดยตรง หมายถึง การที่ผูลงทุนใชเงินออมหรือเงินรายไดลงทุนทํากิจการใด
กิจการหนึ่ง โดยมีการดําเนินงานและตัดสินใจปญหาตางๆ ดวยตนเอง เพื่อใหเกิดผลกําไรตาม
เปาหมายที่ตองการ 
 
 2. การลงทุนทางออม หมายถึง การที่ผูลงทุนนําเงินออมของตนไปลงทุนผานสถาบันตางๆ 
โดยที่สถาบันเหลานั้นจะเปนผูดําเนินงานและตัดสินปญหาตางๆ แทนผูลงทุนทั้งหมด ผูลงทุนไม
จําเปนตองเขาไปมีสวนรวม หรือแมกระทั่งควบคุมการบริหารงานของสถาบันนั้นๆ เลย แตถา
สถาบันดังกลาวดําเนินการมีผลกําไรเกิดขึ้นจะตองนําเงินรายไดเหลานั้นมาจายเปนคาตอบแทน
ใหแกผูลงทุนในอัตราตางๆตามที่ตกลงไว  
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 หากผูออมไมมีลูทางที่จะนําเงินไปลงทุนโดยทางตรง เชน การนําเงินไปลงทุนประกอบ
กิจการคา หรือการลงทุนในโครงการใดโครงการหนึ่งเพื่อหวังกําไรจากการลงทุนนั้นๆ ผูลงทุนมี
ทางเลือกในการลงทุนโดยทางออม เชน การฝากเงินกับสถาบันการเงิน เชน ธนาคารพาณิชย บริษัท
เงินทุน ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย การลงทุนในกองทุนรวม ฯลฯ เพื่อหวังผลตอบแทนใน
อัตราตามที่สถาบันการเงินกําหนด หรือนําเงินไปใหผูกูยืม การลงทุนซื้ออสังหาริมทรัพยเพื่อเก็บ
กําไรจากการขึ้นราคาทรัพยสินเหลานั้น ไมวาผูลงทุนตัดสินใจลงทุนดวยวิธีใดก็ตาม เปาหมายของ
การลงทุน คือ ผลกําไรที่จะไดรับเพิ่มขึ้นทั้งสิ้น ผูลงทุนจึงจําเปนตองมีการประเมินการตัดสินใจ
ลงทุนที่ทําใหสามารถบรรลุเปาหมายที่กําหนดไวมากที่สุด 
 
2. แนวคดิอัตราผลตอบแทนและความเสีย่ง 
 

อัตราผลตอบแทน  
 

 อัตราผลตอบแทน คือ ผลประโยชนที่ผูลงทุนไดรับจากการลงทุนในหลักทรัพยนั้นๆ อาจ
เปนดอกเบี้ย เงินปนผล หรือกําไรจากการขายหลักทรัพย ขึ้นอยูกับประเภทหลักทรัพยที่ถืออยู  
(เพชรี ขุมทรัพย, 2547, น.270)  
 
 1. อัตราผลตอบแทนกองทุนรวม คํานวณจากอัตราการเปลี่ยนแปลงของมูลคาสินทรัพย
สุทธิตอหนึ่งชวงเวลา และปรับคาดวยเงินปนผลจาย เปนแนวคิดเดียวกับการหาอัตราผลตอบแทน
ในชวงเวลาการลงทุนแลวจึงนําอัตราผลตอบแทนที่คํานวณไดตลอดระยะเวลาที่ศึกษามาหาคาเฉลี่ย 
 
                                         Rpt = NAVt - NAVt-1 + Dt       x 100   (1) 
                                                                       NAVt-1 

 

โดยที ่ Rpt คือ  อัตราผลตอบแทนของกองทุนรวม ณ เวลา t 

NAVt คือ  มูลคาสินทรัพยสุทธิของกองทุนรวม ณ เวลา t 

NAVt-1 คือ  มูลคาสินทรัพยสุทธิของกองทุนรวม ณ เวลา t-1  

Dt คือ  เงินปนผลจายในเวลา t 
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               มูลคาสินทรัพยสุทธิของกองทุน = มูลคาสินทรัพยรวม – มูลคาหนี้สินรวม 

                               จํานวนหนวยลงทนุ        

 

ถางวดเวลาทีว่เิคราะหมี n งวด อัตราผลตอบแทนเฉลี่ย (Rp) สามารถคํานวณได ดังนี ้

 

            n 
Rp  =  ∑ Rpt / n     (2) 

                                                                 t=1 

 
 2. อัตราผลตอบแทนของตลาด ในกรณีที่การเปรียบเทียบผลการดําเนินงานของกองทุน
รวมกับกลุมหลักทรัพยตลาด จะตองมีการคํานวณอัตราผลตอบแทนของตลาดดวย เชน การหา
อัตรารอยละของการเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาหุนในแตละงวดเวลา หรือโดยการหาคาเฉลี่ยถวง
น้ําหนักของอัตราผลตอบแทนแตละงวดเวลาของทุนหลักทรัพยในตลาด โดยใชสัดสวนของมูลคา
ตลาด (market capitalization) เปนตัวถวงน้ําหนัก โดยมีสูตรการหาคาเฉลี่ย ดังนี้ 
 
                                                                    n 
       Rm  =  ∑  Rm / n    (3)   
                                                                   t=1 
 

โดยที ่ Rm คือ  อัตราผลตอบแทนของตลาด ณ เวลา t 

Rm คือ  อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยของตลาด 

 

 3. อัตราผลตอบแทนของหลักทรัพยปราศจากความเสี่ยง ตัวแทนหลักทรัพยปราศจาก
ความเสี่ยง ไดแก ตั๋วเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาล โดยทางทฤษฎีอัตราผลตอบแทนที่คาดไวของ
หลักทรัพยปราศจากความเสี่ยงจะเทากับอัตราผลตอบแทนที่เปนไปได แตในสถานการณจริงอัตรา
ผลตอบแทนของหลักทรัพยปราศจากความเสี่ยงในชวงระยะเวลาหนึ่งนั้นมีความผันผวนตลอดเวลา 
จึงตองคํานวณอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยของหลักทรัพยปราศจากความเสี่ยง ดวยสูตรดังตอไปนี้ 
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                          n 
    Rf  =  ∑ Rf / n     (4) 
                                                           t=1 
 

โดยที ่ Rf คือ  อัตราผลตอบแทนของหลักทรัพยปราศจากความเสี่ยง ณ เวลา t 
Rf คือ  อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยของหลักทรัพยปราศจากความเสี่ยง 

 
ความเสี่ยง 
 
ความเสี่ยงในการลงทุน (risk) คือ อัตราผลตอบแทนที่ผูลงทุนนั้นไดรับจริง (actual return) 

คลาดเคลื่อนหรือแตกตางไปจากอัตราผลตอบแทนที่ผูลงทุนนั้นคาดหวังไววาจะไดรับ (expected 
return) ความสัมพันธของความเสี่ยงและผลตอบแทนจากการลงทุน ระดับผลตอบแทนจากการ
ลงทุนในหลักทรัพย หรือทรัพยสินใดๆ มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับระดับความเสี่ยง 
กลาวคือ หากระดับอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนสูงขึ้น ระดับความเสี่ยงที่ผูลงทุนตองแบกรับ
จากการลงทุนนั้นก็จะสูงขึ้นดวยเสมอ ดังแสดงในภาพที่ 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลตอบแทน 
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ภาพที ่6  ความสัมพันธระหวางผลตอบแทนและความเสี่ยง 
ที่มา: การลงทุนพื้นฐานและการประยกุต (สันติ กีระนนัท 2548, น.192-193) 
 
ความเสี่ยงในการลงทุน มาจากปจจยัสําคญั 2 ประเภท คือ 
 

1. ความเสี่ยงที่เกิดจากปจจัยมหภาค (macro factors) ไดแก pervasive risk และsystematic 
risk เปนความเสี่ยงที่เปนระบบมีอิทธิพลตออัตราผลตอบแทนของหลักทรัพยในตลาดทุนโดยรวม
จึงเปนความเสี่ยงที่ผูลงทุนไมอาจขจัดใหหมดไปจากการลงทุนได 

 
2. ความเสี่ยงที่เกิดจากปจจัยจุลภาค (micro factors) ไดแก unsystematic risk หรือความ

เสี่ยงที่ไมเปนระบบ หรือความเสี่ยงเฉพาะตัว ที่เมื่อเกิดขึ้นแลวจะมีผลกระทบตอหลักทรัพยใด
หลักทรัพยหนึ่งโดยเฉพาะ ผูลงทุนสามารถขจัดหรือลดความเสี่ยงประเภทนี้ลงไดโดยการกระจาย
การลงทุนในหลักทรัพยหลายตัวที่พิจารณาคัดเลือกอยางถี่ถวนแลว 

 
ความเสี่ยงของกลุมลงทุนจะพิจารณาผลกระทบที่มาจากการกระจายความเสี่ยงในกลุม 

ลงทุน หรือเรียกวา diversification effect เขามาในการคํานวณความเสี่ยงรวมของกลุมลงทุนดวย 
โดยพิจารณาความสัมพันธระหวางหลักทรพัยมีมากนอยหรือเปนไปในทิศทางเดยีวกัน หรือตรง
ขามกัน 
 ความเสี่ยงรวม 
 
 มาตรวัดความเสี่ยงที่เปนที่รูจักโดยทั่วไปตามวีธีทางสถิติ คือ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(standard devation) ของอัตราผลตอบแทน เปนมาตรวัดการกระจายตัวของผลตอบแทนที่คาดหวัง 

ความเสี่ยง 

Higher risk/Higher return

Lower risk/Rower return 
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สะทอนโอกาสที่อัตราผลตอบแทนที่เกิดขึ้นจริงจะไมเปนไปตามอัตราผลตอบแทนที่คาดหวังไว 
(สถาบันพัฒนาความรูตลาดทุน, 2549) จึงเปนมาตรวัดความเสี่ยงโดยรวม 
 
 ความเสี่ยงโดยรวมของกองทุนรวมคํานวณไดจากคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของอัตรา
ผลตอบแทนของกองทุนรวม ดังสมการตอไปนี้ 
 
                                                                   n                       1/2 

                                                     σp =    ∑( Rpt – Rp)
2 /n       (5) 

                                                                 t=1 
 

โดย       σp คือ  คาสวนเบีย่งเบนมาตรฐานของกองทนุรวม 
              Rpt คือ  อัตราผลตอบแทนของกองทุนรวม ณ เวลา t  
              Rp คือ  อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยของกองทุนรวมในชวงเวลาที่ทําการศึกษา   
              n คือ  จํานวนวนัที่ใชในการคาํนวณอัตราผลตอบแทนเฉลี่ย 
  

คาสัมประสิทธิ์การแปรผัน(coefficient of  variation) 
 

 บางครั้งการใชคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของอัตราผลตอบแทนอาจทําใหนักลงทุนมีการ
ตัดสินใจที่ผิดพลาดหากขนาดของการลงทุน หรืออัตราผลตอบแทนเฉลี่ยของการลงทุนที่นํามา
เปรียบเทียบมีความแตกตางกันมาก นักลงทุนควรใชคาสัมประสิทธิ์การแปรผัน (coefficient of  
variation: CV) ที่แสดงถึงความเสี่ยงที่มีตออัตราผลตอบแทนหนึ่งหนวย โดยมีสมการดังนี้ 
 

                                                            CV =  σp      (6) 
                                                                       Rp 
  
โดย CV คือ   คาสัมประสิทธิ์การแปรผัน 

 σp คือ   คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกองทนุรวม 
 Rp คือ   อัตราผลตอบแทนเฉลีย่ของกองทุนรวม   
 
2. แนวคดิเกีย่วกับการวัดผลการดําเนนิงานของกองทุนรวม 
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 มาตรวัดตามตวัแบบของ Sharpe 
 
 William Sharp ไดคิดรูปแบบการวิเคราะหกลุมหลักทรัพยเรียกวา ตัวแบบที่ทําใหงายขึ้น 
(simplified model) หรือตัวแบบดัชนีตลาดของ Sharps โดยมีขอสมมุติฐานวา ความผันผวนของ
อัตราผลตอบแทนของหลักทรัพยแตละชนิด ขึ้นอยูกับลักษณะเฉพาะของหลักทรัพยนั้น และการ
เปลี่ยนแปลงสภาวะธุรกิจและเศรษฐกิจ (จิรัตน สังขแกว, 2547, น.219) 
 
 ดังนั้น มาตรวัดตามตัวแบบของ Sharpe เปนการประเมินผลประกอบการของกองทุน     
โดยเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมที่ปรับดวยคาความเสี่ยงกับอัตราผลตอบแทน
ของตลาดที่ปรับคาความเสี่ยงแลว โดยคาความเสี่ยงที่ใชคํานวณมาตรวัดตามตัวแบบของ Sharps 
จะใชสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของอัตราผลตอบแทน (จิรัตน สังขแกว, 2544, น.708) ทําใหได
สมการในการคํานวณหาดัชนี Sharps ดังนี้ 
 

                                                      Sp  =  [Rp  - Rf]/ σp                                                                       (5) 
 
โดย Sp คือ   ดัชนีของ Sharps ที่ใชวดัผลการดําเนนิงานของกองทุนรวม 
 Rp คือ   อัตราผลตอบแทนเฉลีย่ของกองทุนรวมที่ตองการวดัผล 
 Rf คือ   อัตราผลตอบแทนเฉลีย่ของหลักทรพัยที่ปราศจากความเสี่ยง 

 σp คือ   คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวม 
 
 โดยผลลัพธที่คํานวณไดตามมาตรวัดตามตัวแบบของ Sharpe นั้น จะนํามาเปรียบเทียบกับ
เกณฑตามมาตรวัดของ Sharpe ดังสมการตอไปนี้ 
 

                                                      Sm  =  [Rm – Rf]/ σm                                                (6) 
 
โดย Sm คือ   ดัชนีของ Sharps ที่ใชวดัผลการดําเนนิงานของตลาด 
 Rm คือ   อัตราผลตอบแทนเฉลีย่ของตลาดในชวงเวลาที่ศกึษา 
 Rf คือ   อัตราผลตอบแทนเฉลีย่ของหลักทรพัยที่ปราศจากความเสี่ยง 

 σm คือ   คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของอัตราผลตอบแทนของตลาด 
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 แนวทางการประเมินดังกลาวเปนการใชสมการ Capital market line (CML) ในการ
ประเมินซึ่งจะสามารถประเมินผลการดําเนินงานของกองทุนรวมไดดังนี้ (จิรัตน สังขแกว, 2547, 
หนา 220)  
  
 ถาดัชนี Sharpe มากกวาเกณฑตามมาตรวัดของ Sharpe แสดงวากลุมหลักทรัพยของ
กองทุนรวมอยูเหนือ CML แสดงวามีผลการดําเนินงานดีกวาตลาด 
 
 ถาดัชนี Sharpe นอยกวาเกณฑตามมาตรวัดของ Sharpe แสดงวากลุมหลักทรัพยของ
กองทุนรวมอยูเหนือ CML แสดงวามีผลการดําเนินงานดอยกวาตลาด 
 
3. อรรถประโยชนของผูลงทุน 
 
 การตัดสินใจลงทุนขึ้นอยูกับทัศนคติของผูลงทุนวาผลตอบแทนที่คาดหวังมีความคุมคา
และเหมาะสมกับระดับความเสี่ยงหรือไม ซ่ึงแสดงไดในลักษณะของกลไกเกี่ยวกับอรรถประโยชน
ของผูลงทุน (utility function) ภายใตสมมุติฐานที่วาการตัดสินใจของผูลงทุนที่จะเลือกลงทุน      
โดยยอมรับผลตอบแทนและความเสี่ยงอันอาจเกิดขึ้นเฉพาะกรณีการลงทุนที่ใหความพึงพอใจ 
หรืออรรถประโยชนจากการลงทุนนั้นสูงสุด ดังนั้น รูปแบบของเสนแสดงอรรถประโยชน หรือ
ความพอใจที่เทากันในผลตอบแทน และความเสี่ยงและระดับของผูลงทุนซึ่งมีทัศนคติตอความ
เสี่ยงในลักษณะตางๆ ที่สําคัญ 3 แบบ คือ 
 
 1. ผูที่ไมชอบความเสี่ยงหรือตองการหลีกหนีความเสี่ยง (risk averse) เสนอรรถประโยชน
จะมีลักษณะคว่ํา แสดงวาผูลงทุนจะเรียกรองผลตอบแทนที่เพิ่มสูงขึ้นสําหรับทุกหนวยความเสี่ยงที่
เพิ่มขึ้นหรือกลาวไดวาอรรถประโยชนจะเพิ่มขึ้นในอัตราที่ลดลงมากขึ้นเปนลําดับสําหรับทุกๆ 
หนวยความเสี่ยงเพิ่มขึ้น 
 
 2. ผูที่เปนกลาง (risk neutral) เสนแสดงอรรถประโยชนจะมีลักษณะเปนเสนตรง แสดงวา
ทุกๆ หนวยความเสี่ยงที่เพิ่มสูงขึ้น ผูลงทุนตองการผลตอบแทนเพิ่มขึ้นเปนสัดสวนกันตลอด 
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 3. ผูที่ชอบความเสี่ยง (risk lover) เสนอรรถประโยชนจะเปนเสนโคงหงายขึ้น แสดงวาผู
ลงทุนมีความพอใจสูงขึ้นตอทุก ๆหนวยของความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้น ดังนั้นอัตราผลตอบแทนจะลดลง
เปนลําดับเมื่อตองรับความเสี่ยงสูงขึ้น 
 

ผลการศึกษาท่ีเก่ียวของ 
 

รัตติกาล กันทาปวง(2554) ทําการศึกษาเรื่องการวิเคราะหอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยง
ของกองทุนหุนระยะยาวที่บริหารจัดการ โดยบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนไทยพาณิชย จํากัด     
มีวัตถุประสงคเพื่อวิเคราะหทางเลือกการลงทุนสําหรับนักลงทุนที่มีเปาหมายที่จะไดรับความพอใจ
ที่สูงสุดจากการลงทุนในกองทุนหุนระยะยาวที่บริหารจัดการโดยบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน 
เพื่อเปนแนวทางใหนักลงทุนและประชาชนโดยทั่วไป ซ่ึงกองทุนที่ใชศึกษาในครั้งนี้ คือ กองทุน
เปดไทยพาณิชยหุนระยะยาว (LTF) มีที่ทั้งหมด 6 รูปแบบการลงทุนไดแก กองทุนเปดไทยพาณิชย
หุนระยะยาวปนผล 70/30 (SCBLT1) กองทุนเปดไทยพาณิชยหุนระยะยาว พลัส (SCBLT2) 
กองทุนเปดไทยพาณิชยหุนระยะยาว เอ็มเอไอ (SCBLT3) กองทุนเปดไทยพาณิชยหุนระยะยาว
อินเตอร (SCBLT4) กองทุนเปดไทยพาณิชยหุนระยะยาวสมารท (SCBLTS) และกองทุนเปดไทย
พาณิชยหุนระยะยาวทารเก็ต (SCBLTT) โดยใชมูลคาทรัพยสินสุทธิ (NAV) ที่เปนขอมูลรายเดือน
ตั้งแตวันที่จดทะเบียนกองทุนของแตละกองทุน ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 ซ่ึงแบง การศึกษา
ออกเปน 3 สวน คือ ศึกษาอัตราผลตอบแทน ความเสี่ยง และผลการดําเนินงานของกองทุนหุนระยะ
ยาวดวยวิธีตัวช้ีวัด (Sharpe Index) และ การวิเคราะหแบบสโทแคสติก ดอมิแนนซ 

 
จากการศึกษาพบวา กองทุนเปดไทยพาณิชยหุนระยะยาว เอ็มเอไอ (SCBLT3) มีอัตรา

ผลตอบแทนเฉลี่ยมากที่สุดเทากับ 29.15% และมีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานสูงที่สุดเชนกัน คือ 
23.11% สวนกองทุนเปดไทยพาณิชยหุนระยะยาวสมารท (SCBLTS) มีอัตรา ผลตอบแทนเฉลี่ย
นอยที่สุดเทากับ 16.07% จึงมีคาเบี่ยงเบนมาตรฐานต่ําที่สุดเชนกัน คือ 1.40% สวนการวัดผลการ
ดําเนินงานของกองทุนหุนระยะยาว ตามมาตรวัดของ Sharpe พบวาตอ 1 หนวยของความเสี่ยงของ
กองทุนเปดไทยพาณิชยหุนระยะยาว เอ็มเอไอ (SCBLT3) ใหผลตอบแทนสูงที่สุด เทากับ 0.80 เทา 
และตอ 1 หนวยของความเสี่ยงของกองทุนเปดไทยพาณิชยหุนระยะยาวอินเตอร (SCBLT4) ให
ผลตอบแทนนอยที่สุด โดยมีคาตามมาตรวัด Sharpe เทากับ 0.25 เทา และการศึกษาวิธีการวิเคราะห
ประสิทธิภาพความเสี่ยงและประสิทธิภาพในการบริหารของกองทุน โดยใชกฎของ สโทแคสติก 
ดอมิแนนซ จะสามารถตัดสินใจเลือกลงทุนในกองทุนเปดไทยพาณิชยหุนระยะยาว เอ็มเอไอ 
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(SCBLT3) ซ่ึงมีลักษณะเดนกวาทุกๆกองทุน ดังนั้นความพอใจในอัตราผลตอบแทนที่คาดหวังของ
กองทุนเปดไทยพาณิชยหุนระยะยาว เอ็มเอไอ (SCBLT3) จึงมีคามากที่สุด และกองทุนที่มีลักษณะ
เดนในลําดับที่ 2 คือ กองทุนเปดไทยพาณิชยหุนระยะยาวพลัส (SCBLT2)  

 
ขอเสนอแนะ คือ ควรศึกษาเปรียบเทียบผลการดําเนินงานระหวางกองทุนรวมหุนระยะยาว

กับกองทุนรวมอื่นที่มีนโยบายการจัดสรรสัดสวนการลงทุนที่คลายคลึงกันเพื่อประโยชนในการ
ตัดสินใจของผูลงทุน ควรใชวิธีการวิเคราะหความถดถอยเชิงเสน (multiple regression analysis) 
เพื่อหาปจจัยทางเศรษฐกิจที่สงผลตออัตราผลตอบแทนของกองทุนในการบริหารจัดการเพื่อลด
ความเสี่ยงจากผลตอบแทนได 

 
วราลี วงศรุจิดา (2555)  ทําการศึกษาเรื่องอัตราผลตอบแทน ความเสี่ยง และผลการ

ดําเนินงานของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ มีวัตถุประสงคเพื่อเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทน ความ
เสี่ยง คาสัมประสิทธิ์การแปรผันของอัตราผลตอบแทน ความเสี่ยง และผลการดําเนินงาน จากการ
ลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพที่มีนโยบายการลงทุนในแตละประเภทที่แตกตางกัน โดยมี
กองทุนที่ใชศึกษาทั้งหมด 9 กองทุน ไดแก กองทุนเพื่อการเลี้ยงชีพภายใตการบริหารจัดการกองทุน
ของบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนกสิกรไทย จํากัด จํานวน  3 กองทุน ไดแก กองทุนเปดเค หุน
ทุนเพื่อการเล้ียงชีพ กองทุนเปดเค ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพและกองทุนเปดเค บาลานซเพื่อการ
เล้ียงชีพ  จากบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ไทยพาณิชย จํากัด จํานวน 3 กองทุน ไดแก กองทุน
เปดไทยพาณิชยพันธบัตรรัฐบาลเพื่อการเลี้ยงชีพ กองทุนเปดไทยพาณิชยเฟล็กซิเบิ้ล ฟนดเพื่อการ
เล้ียงชีพ และกองทุนเปดไทยพาณิชยหุนทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ และจากบริษัทจัดการกองทุนรวม 
กรุงไทย จํากัด จํานวน 3 กองทุน ไดแก กองทุนเปดกรุงไทยชาริอะฮเพื่อการเลี้ยงชีพ กองทุนเปด
กรุงไทยผสมเพื่อการเลี้ยงชีพ และกองทุนเปดกรุงไทยตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ โดยใชมูลคา
ทรัพยสินสุทธิ (NAV) ที่เปนขอมูลรายเดือนตั้งแตวันที่ 4 มกราคม 2553 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 
2554  วิธีการศึกษาจะใชขอมูลทุติยภูมินํามูลคาทรัพยสินสุทธิตอหนวยมาใชในการวิเคราะหเชิง
ปริมาณเพื่อหาคาอัตราผลตอบแทน ความเสี่ยง คาสัมประสิทธิ์การแปรผันของอัตราผลตอบแทน 
ความเสี่ยง และผลการดําเนินงานโดยใชมาตรวัดของ Sharpe Jensen และTreynor 

 
จากการศึกษาพบวา กองทุนเปด  เค  หุนทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ  เปนกองทุนรวมที่ให

ผลตอบแทนมากที่สุด กองทุนเปดไทยพาณิชยพันธบัตรรัฐบาลเพื่อการเลี้ยงชีพเปนกองทุนที่มีคา
ความเสี่ยงรวมนอยที่สุด กองทุนรวมที่มีนโยบายเนนการลงทุนในตราสารทุนใหอัตราผลตอบแทน 
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และความเสี่ยงที่สูงกวากองทุนรวมที่มีนโยบายเนนการลงทุนในตราสารหนี้ สอดคลองกับหลัก
ผลตอบแทนสูง ความเสี่ยงสูง และผลตอบแทนต่ํา ความเสี่ยงต่ํา และเมื่อพิจารณาผลการดําเนินงาน
ตามแบบ Treynor(1965) Sharpe(1966) และJensen(1968) พบวา กองทุนเปด เค หุนทุนเพื่อการ
เล้ียงชีพมีผลการดําเนินงานดีที่สุด  

 
ขอเสนอแนะ คือ ควรพิจารณาดัชนีหรือหลักทรัพยอ่ืนๆ มาใชเปนตัวแทนของหลักทรัพย

ปราศจากความเสี่ยงตามความเหมาะสมของนักลงทุน และควรวิเคราะหปจจัยอ่ืนๆที่มีผลตออัตรา
ผลตอบแทน และความเสี่ยงเพื่อที่นักลงทุนจะสามารถใชประกอบการตัดสินใจเลือกลงทุนใน
กองทุนรวมไดดียิ่งขึ้น 

 
โสภิตา นาคไพรัชช(2555) ทําการศึกษาเรื่องการเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทน ความเสี่ยง

ของกองทุนรวมทองคําและกองทุนรวมน้ํามัน มีวัตถุประสงคเพื่อเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทน 
ความเสี่ยงของกองทุนรวมทองคําและกองทุนรวมน้ํามัน ตั้งแตมกราคม 2554 ถึง ธันวาคม 2554  
โดยศึกษาขอมูลทุติยภูมิที่เก็บรวบรวมจากหนวยงานที่เกี่ยวของ ใชคามูลคาทรัพยสินสุทธิตอหนวย
รายวันของแตละกองทุนในการวิเคราะหหาอัตราผลตอบแทน ใชสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานในการหา
ความเสี่ยงในการลงทุน และหาคาสัมประสิทธิ์การแปรผัน และสวนของผลการดําเนินใชมาตรวัด
ตามตัวแบบของ Jensen , Treynor และ Sharpe ใชวิธีการศึกษา 2 วิธี คือ การศึกษาเชิงพรรณนา 
ศึกษาความเปนมาและลักษณะของกองทุน และการศึกษาเชิงปริมาณ คํานวณหาอัตราผลตอบแทน 
ความเสี่ยง คาสัมประสิทธิ์การแปรผัน ใชวิธี Sharpe ratio วัดผลการดําเนินงานของแตละกองทุน 

 
ผลการศึกษาพบวา กองทุนเปดบัวหลวงโกลดฟนดและกองทุนเปดเค ออยลเปนกองทุน

รวมที่ใหอัตราผลตอบแทนมากที่สุด กองทุนเปดฟลลิป ทองคําและกองทุนเปดแอสเซทพลัสออยล
เปนกองทุนรวมที่มีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานนอยที่สุด กองทุนเปดกรุงศรีโกลด และกองทุนเปด
ทหารไทย ออยลฟนด เปนกองทุนรวมที่ใหคาสัมประสิทธิ์การแปรผันนอยที่สุด ในสวนการวัดผล
การดําเนินงานจากการใชมาตรวัดแบบ Jensen ซ่ึงสนใจเรื่องอัตราผลตอบแทนสวนเกินปกติ พบวา 
กองทุนเปดกรุงศรีโกลดและกองทุนเปดทหารไทย ออยลฟนด ใหอัตราผลตอบแทนสวนเกินปกติ
มากที่สุด สวนมาตรวัดแบบ Treynor และSharpe ซ่ึงเปนมาตรวัดอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยง
ในการดําเนินงาน พบวา กองทุนเปดบัวหลวงโกลดฟนด กองทุนเปดกรุงศรีโกลด เปนกองทุนรวม
ที่มีผลการดําเนินงานที่ดีที่สุด สําหรับกองทุนเปดเอ็มเอฟซี อินเตอรเนชั่นแนล ออยล ฟนด และ
กองทุนเปดทหารไทย ออยลฟนด เปนกองทุนรวมน้ํามันที่ใหผลการดําเนินงานที่ดีที่สุด 
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ขอเสนอแนะ คือ ใหใชระยะเวลาการดําเนินงานของกองทุนมากกวา 1 ป เพื่อใหไดผล

การศึกษาที่มีความถูกตองและแมนยํามากยิ่งขึ้น 
 
วรรณะพร วรกิจกาญจนกุล(2556) ทําการศึกษาเรื่องวิเคราะหเปรียบเทียบผลตอบแทน 

ความเสี่ยง และผลการดําเนินงานของกองทุนรวมหุนระยะยาว มีวัตถุประสงคเพื่อเปรียบเทียบ
ผลตอบแทน ความเสี่ยงของกองทุนรวมหุนระยะยาวกับดัชนีราคาตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทย(Set Index) และเพื่อเปรียบเทียบผลการดําเนินงาน ใชมาตรวัดตามตัวแบบของ Sharpe, Jensen 
และTreynor การศึกษาใชวิธีการวิเคราะหเชิงปริมาณมาเปรียบเทียบโดยใชมูลคาทรัพยสินสุทธิ
รายวันของกองทุนรวมหุนระยะยาว 14 กองทุน ตั้งแตวันที่ 2 มกราคม 2551 ถึง วันที่ 28 กันยายน 
2555 เพื่อวิเคราะหเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทน สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาสัมประสิทธิ์การ
แปรผัน และผลการดําเนินงานดวยมาตรวัดตามตัวแบบของ Sharpe, Jensen และTreynor  

 
ผลการศึกษาพบวา กองทุนรวมที่มีอัตราผลตอบแทนสูงกวาตลาด มีทั้งหมด 6 กองทุน 

กองทุนที่มีความเสี่ยงต่ํากวาตลาด มีทั้งหมด 10 กองทุน และกองทุนที่มีคาสัมประสิทธิ์การแปรผัน
ต่ํากวาตลาด มีทั้งหมด 9 กองทุน สวนการประเมินผลการดําเนินงานดวยมาตรวัดทั้ง 3 มาตรวัด 
พบวา มาตรวัดตามตัวแบบของ Sharpe และมาตรวัดตามตัวแบบของ Jensen มี 7 กองทุนที่มีผลการ
ดําเนินงานดีกวาตลาด สวนมาตรวัดตาตัวแบบของ Treynor พบวามี 8 กองทุนที่มีผลการดําเนินงาน
ดีกวาตลาด ซ่ึงเมื่อพิจารณาผลตอบแทน ความเสี่ยง และผลการดําเนินงานพบวา กองทุนเปดบัว
หลวงหุนระยะยาว 75/25 เปนกองทุนที่ดีที่สุด  
 
 
 
 

ขอเสนอแนะ  
 
1. มาตรวัดตามตัวแบบที่ใชในการศึกษาครั้งนี้พัฒนามาจากทฤษฎีที่มีขอจํากัดในตัวเอง 

หากนําไปใชในสถานการณที่แตกตางจากกรอบแนวคิดตนแบบ จะตองมีการตีความผลลัพธอยาง
ระมัดระวัง 
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2. กองทุนรวมระยะยาวที่นํามาศึกษาในครั้งนี้ บางกองทุนเปนกองทุนรวมที่มีการกระจาย
การลงทุนนอยกวาเกณฑมาตรฐานของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทยกําหนดไว ผลการดําเนินงานจึงอาจจะยังไมไดแสดงถึงประสิทธิภาพการบริหารกลุม
หลักทรัพยของกองทุนรวมหุนระยะยาวอยางชัดเจนมากนัก 

 
Tulkin Saidov(2007) ทําการศึกษาเรื่อง Performance of German Mutual Funds.โดยมี

วัตถุประสงคเพื่อวิเคราะหประสิทธิภาพของกองทุนรวมที่ลงทุนในตลาดหลักทรัพยของเยอรมัน 
โดยใชวิธีการศึกษาการประเมินประสิทธิภาพ 7 วิธี คือ CAPM Jensen’ s alpha, Sharpe’ s ratio, 
Treynor’ s ratio, Sortino’ s ratio, Fama’ s ratio, information’ s ratio และ Fama-French’ s three 
factor model ซ่ึงเปนวิธีการศึกษาที่ใชกันอยางแพรหลาย และจะแบงกองทุนรวมทั้งหมด 72 
กองทุนออกเปน 5 กลุมตามวัตถุประสงคของกองทุน คือ Equity-Blue Chip, Equity Growth, 
Equity Growth and Income, Equity-Countryb Fund and Equity index Fund โดยทําการศึกษาใน
ชวงเวลาระหวาง มกราคม 2000 ถึง ธันวาคม 2006 โดยใชวิธีการนําขอมูลมูลคาทรัพยสินสุทธิราย
ปมาใชคํานวนประสิทธิภาพกองทุนโดยใชวิธี CAPM Jensen’ s alpha, Sharpe’ s ratio, Treynor’ s 
ratio, Sortino’ s ratio, Fama’ s ratio, information’ s ratio และ Fama-French’ s three factor model 
ผลการศึกษาพบวา จากการแบงกองทุนเปน 5 กลุมตามวัตถุประสงคของกองทุน ถานํามาจัดลําดับ
ในแตละกลุมจะไมมีความแตกตางกันในแตละวิธีการศึกษา กองทุนที่ไดรับผลตอบแทนสวนเกินที่
เปนบวกจะอยูใน 10 ลําดับแรกในการประเมินประสิทธิภาพสําหรับทุกวิธี สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ
ของการจัดอันดับมีนัยสําคัญและมีความสัมพันธเปนบวก สรุปไดวา เทคนิคการวัดผลการ
ดําเนินงานดวยวิธีตางๆ ไมมีผลกระทบที่มีนัยสําคัญในการจัดลําดับผลการดําเนินงานของกองทุน
รวมลงทุนในตลาดหลักทรัพย  

   
ประโยชนของการตรวจเอกสารที่มีตองานวิจัยคร้ังนี้ คือ 

 
งานวิจัยของรัตติกาล กันทาปวง(2554) และโสภิตา นาคไพรัชช(2555) มีประโยชนตอการ

พัฒนาการศึกษาในครั้งนี้ โดยเปนแนวทางในการเลือกกองทุน และชวงระยะเวลาของขอมูลที่
ทําการศึกษา ทําใหการศึกษาในครั้งนี้เลือกศึกษากองทุนที่มีนโยบายการลงทุนที่ใกลเคียงกัน และ
เลือกขอมูลมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนในชวงเวลามากกวา 1 ป เพื่อใหผลการศึกษามีความ
ถูกตองมากยิ่งขึ้น 
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งานวิจัยของวรรณะพร วรกิจกาญจนกุล(2556) และTulkin Saidov(2007) มีประโยชนตอ
การพัฒนาการศึกษาในครั้งนี้ โดยเปนแนวทางในการเลือกใชวิธีการวัดอัตราผลตอบแทน ความ
เสี่ยง และผลการดําเนินงาน ซ่ึงจากขอสรุปที่กลาววาเทคนิคการวัดผลการดําเนินงานดวยวิธีตางๆ 
จะไมมีผลกระทบที่มีนัยสําคัญในการจัดลําดับผลการดําเนินงานของกองทุนรวม ทําใหการศึกษา
คร้ังนี้เลือกใชวิธีมาตรวัดตามตัวแบบของ Sharpe ในการวัดผลการดําเนินงานเพียงวิธีเดียว 

 
งานวิจัยของวราลี วงศรุจิดา(2555)  มีประโยชนตอการพัฒนาการศึกษาในครั้งนี้ โดยเปน

แนวทางในการหาขอสรุปในการดําเนินงานของกองทุนรวม ซ่ึงจากผลการศึกษาที่กลาววากองทุน
รวมที่มีการลงทุนในตราสารทุนในอัตราสวนที่มากกวาจะไดรับผลตอบแทนที่สูงกวากองทุนรวมที่
มีการลงทุนในตราสารหนี้ในอัตราสวนที่มากกวา แตขณะเดียวกันกองทุนรวมที่มีการลงทุนในตรา
สารทุนในอัตราสวนที่มากกวาจะมีความเสี่ยงในการลงทุนมากกวากองทุนรวมที่มีการลงทุนในตรา
สารหนี้ในอัตราสวนที่มากกวา ซ่ึงผลการดําเนินงานดังกลาวถูกใชเปนความรูสนับสนุนในการหา
ขอสรุปของการศึกษาในครั้งนี้ 
 

วิธีการศึกษา 

 
 การศึกษาครั้งนี้เปนการวิเคราะหขอมูลเชิงพรรณนาและขอมูลเชิงปริมาณ เพื่อทําการ
เปรียบเทียบการวิเคราะหเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทน ความเสี่ยง และผลการดําเนินงานของ
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ การประปานครหลวง กับกองทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) ที่มีนโยบายการ
ลงทุนใกลเคียงกัน ที่อัตราสวนตราสารหนี้ตอตราสารทุน 80:20 ซ่ึงกองทุนที่ทําการศึกษานั้น    
เปนกองทุนทางเลือกที่มีวัตถุประสงคหลักในการสงเสริมการออมไวใชจายหลังเกษียณ และให
สิทธิประโยชนทางภาษีแกผูที่ลงทุน โดยวิธีการศึกษาจะแบงออกเปน 2 สวนคือ การเก็บรวบรวม
ขอมูลและการวิเคราะหขอมูล 

 
 
1. วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 
  
 ขอมูลที่นํามาใชในการศึกษาในการหาผลตอบแทน ความเสี่ยงและผลการดําเนินงานของ
กองทุนรวมเปนขอมูลทุติยภูมิ (secondary data) โดยทําการเก็บขอมูลรายเดือนจากหนวยงานตางๆ 
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ที่จัดเก็บขอมูลที่เกี่ยวของ เชน สวนบริหารกองทุนการประปานครหลวง ตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย การวิจัย วิทยานิพนธ การศึกษาคนควาอิสระ เว็บไซตตางๆ ที่เกี่ยวของ  
 
2. การวิเคราะหขอมูล  
 
 เมื่อเก็บขอมูลครบตามตองการแลว มีวิธีการวัดผลการศึกษาดังนี ้
 
 1. การวิเคราะหเชิงพรรณนา เพื่อศึกษาความเปนมา รูปแบบ และนโยบายการลงทุนของ
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ การประปานครหลวง และกองทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) ที่มีนโยบายการ
ลงทุนในอัตราสวนตราสารหนี้ตอตราสารทุนใกลเคียงกับนโยบายการลงทุนของกองทุนสํารอง   
เล้ียงชีพ การประปานครหลวง จํานวน 5 กองทุน ที่เลือกทําการศึกษา  
 
 2. การวิเคราะหเชิงปริมาณ โดยทําการวิเคราะหเพื่อหาคาอัตราผลตอบแทน คาความเสี่ยง 
คาสัมประสิทธิ์การแปรผัน(coefficient of  variance) และคามาตรวัดตามตัวแบบของ Sharpe เพื่อ
เปรียบเทียบผลตอบแทน ความเสี่ยง และผลการดําเนินงานของกองทุนสํารองเล้ียงชีพ การประปา
นครหลวง และกองทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) จํานวน 5 กองทุน ที่มีนโยบายการลงทุนใน
อัตราสวนตราสารหนี้ตอตราสารทุนใกลเคียงกับนโยบายการลงทุนของกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ การ
ประปานครหลวง  
 
 2.1 การวิเคราะหเพื่อหาคาอตัราผลตอบแทนของกองทนุรวม คํานวณไดจากสมการดังนี ้
 
                             Rpt = NAVt - NAVt-1 + Dt       x 100   (1) 
                                                                          NAVt-1 

 

โดยที ่ Rpt คือ  อัตราผลตอบแทนของกองทุนรวม ณ เวลา t 

NAVt คือ  มูลคาสินทรัพยสุทธิของกองทุนรวม ณ เวลา t 

NAVt-1 คือ  มูลคาสินทรัพยสุทธิของกองทุนรวม ณ เวลา t-1  

Dt คือ  เงินปนผลจายในเวลา t 
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 หลังจากคํานวณหาคาอัตราผลตอบแทนจนครบทุกปที่ทําการศึกษาแลว จะไดคาอัตรา
ผลตอบแทนรายปของกองทุนรวมเพื่อนําไปหาคาอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยของกองทุน จากสมการ
ดังนี้ 
 

            n 
           Rp  =  ∑ Rpt / n     (2) 

           t=1 

 
2.2 การวิเคราะหเพื่อหาคาความเสี่ยงของกองทุนรวม 
 

  2.2.1 ความเสี่ยงรวมของกองทุนรวม คํานวณไดจากสมการดังนี ้

                                                                      n                       1/2 

                                                        σp =    ∑( Rpt – Rp)
2 /n      (3) 

                                                                     t=1 
 

โดย       σp คือ  คาสวนเบีย่งเบนมาตรฐานของกองทนุรวม 
              Rpt คือ  อัตราผลตอบแทนของกองทุนรวม ณ เวลา t  
              Rp คือ  อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยของกองทุนรวมในชวงเวลาที่ทําการศึกษา   
              n คือ  จํานวนวนัที่ใชในการคาํนวณอัตราผลตอบแทนเฉลี่ย 
 

2.2.2 คาสัมประสิทธิ์การแปรผัน (Coefficient of  variation: CV) คํานวณไดจาก
สมการดังนี ้

                                                      CV =  σp      (4) 
                                                                  Rp 
โดย CV คือ   คาสัมประสิทธิ์การแปรผัน 

 σp คือ   คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกองทนุรวม 
 Rp คือ   อัตราผลตอบแทนเฉลีย่ของกองทุนรวม   
 2.3 ผลการดําเนินงานของกองทุน  
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มาตรวัดตามตวัแบบของ Sharpe 
 

 นําขอมูลที่รวบรวมมาคํานวณคาดัชนี Sharpe แตละกองทุน และนํามาเปรียบเทียบกับ
เกณฑตามมาตรวัดของ Sharpe โดยมีขอกําหนด ดังนี้ 
 
 1. คํานวณผลการดําเนนิงานตามตัวแบบของ Sharpe ดังสมการตอไปนี้  

 

              Sp  =  [Rp  - Rf]/ σp    (5) 
 
โดย Sp คือ   ดัชนีของ Sharps ที่ใชวดัผลการดําเนนิงานของกองทุนรวม 
 Rp คือ   อัตราผลตอบแทนเฉลีย่ของกองทุนรวมที่ตองการวดัผล 
 Rf คือ   อัตราผลตอบแทนเฉลีย่ของหลักทรพัยที่ปราศจากความเสี่ยง 

 σp คือ   คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวม 
  

2. คํานวณเกณฑตามมาตรวัดของ Sharpe ดังสมการตอไปนี้ 
 

                                                       Sm  =  [Rm – Rf]/ σm     (6) 
 
โดย Sm คือ   ดัชนีของ Sharps ที่ใชวดัผลการดําเนนิงานของตลาด 
 Rm คือ   อัตราผลตอบแทนเฉลีย่ของตลาดในชวงเวลาที่ศกึษา 
 Rf คือ   อัตราผลตอบแทนเฉลีย่ของหลักทรพัยที่ปราศจากความเสี่ยง 

 σm คือ   คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของอัตราผลตอบแทนของตลาด 
  
 

ประเมินผลการดําเนินงานของกองทุนรวม 
  

 ถาคาดัชนี Sharpe ของกองทุนรวมมากกวาคาเกณฑตามมาตรวัดของ Sharpe แสดงวา
กองทุนรวมมีอัตราผลตอบแทนตอหนึ่งหนวยความเสี่ยงสูงกวากลุมหลักทรัพยตลาด กองทุนรวม
ดังกลาวจึงมีผลการดําเนินงานดีกวาตลาด 
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 ถาคาดัชนี Sharpe ของกองทุนรวมนอยกวาคาเกณฑตามมาตรวัดของ Sharpe แสดงวา
กองทุนรวมมีอัตราผลตอบแทนตอหนึ่งหนวยความเสี่ยงนอยกวากลุมหลักทรัพยตลาด กองทุนรวม
ดังกลาวจึงมีผลการดําเนินงานดอยกวาตลาด 
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บทที่ 3 
 

ความเปนมาและผลการดําเนินงานของกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ การประปานครหลวง 
และกองทุน RMF ท่ีมีนโยบายการลงทุนใกลเคียงกัน 

 
การศึกษาในบทนี้เปนการศึกษาความเปนมา ขอมูลเบื้องตน เชน ขนาดกองทุน นโยบาย

การลงทุน กลยุทธการลงทุน ดัชนีช้ีวัด ปจจัยความเสี่ยง และผลการดําเนินงานของกองทุนที่
ทําการศึกษาไดแก กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ การประปานครหลวง และกองทุน RMF ที่มีนโยบายการ
ลงทุนใกลเคียงกัน กลาวคือ ลงทุนในนโยบายตราสารหนี้ตอตราสารทุนในสัดสวน 80:20 จํานวน 
5 กองทุน ไดแก กองทุนเปด เค บาลานซเพื่อการเลี้ยงชีพ กองทุนเปดไทยพาณิชยเฟล็กซิเบิ้ลฟนด 
เพื่อการเลี้ยงชีพ กองทุนเปดบัวหลวงหุน 25% เพื่อการเลี้ยงชีพ กองทุนเปด คุมครองเงินตนเพื่อการ
เล้ียงชีพ 1 และกองทุนเปด คุมครองเงินตนเพื่อการเลี้ยงชีพ 5  
 
ตารางที่ 1  รายช่ือกองทุนเพือ่การเลี้ยงชีพที่เลือกทําการศึกษา 
 

รายชื่อกองทุน ชื่อยอ บริษัทหลักทรัพยจัดการ
กองทุน 

กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ การประปานครหลวง กช.กปน. บลจ.วรรณ จาํกัด และ 
บลจ.บัวหลวง จํากัด 

กองทุนเปดเค บาลานซเพื่อการเล้ียงชีพ KBLRMF บลจ.กสิกรไทย จํากัด 
กองทุนเปดไทยพาณิชยเฟล็กซิเบิ้ลฟนด เพื่อการเลี้ยงชีพ SCBRM3 บลจ.ไทยพาณิชย จํากดั 

กองทุนเปดบวัหลวงหุน 25% เพื่อการเลี้ยงชีพ B25RMF บลจ.บัวหลวง จํากัด 
กองทุนเปด คุมครองเงินตนเพื่อการเลี้ยงชพี 1 CPRMF1 บลจ.ยูโอบี (ประเทศ

ไทย) จํากัด   
กองทุนเปด คุมครองเงินตนเพื่อการเลี้ยงชพี 5 CPRMF5 บลจ.ยูโอบี (ประเทศ

ไทย) จํากัด   
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ลักษณะทั่วไปของกองทุนท่ีทําการศึกษา 
 
1. กองทุนเลี้ยงชีพการประปานครหลวง 
 

ช่ือบริษัทจัดการกองทุนรวม บริษัทหลักทรพัยจัดการกองทุนรวม วรรณ จํากัด/ 
บริษัทหลักทรพัยจัดการกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด 
 

ขนาดกองทุน   2,215.26 ลานบาท 
 
วันที่จดทะเบยีน   2 มิถุนายน 2540 
 
นโยบายการลงทุน  แบงออกเปน 2 สวน 

 
สวนที่ 1 เนนลงทุนในตราสารหนี้ที่เปนตราสารภาครัฐไทย และหรือตั๋วสัญญาใช

เงินหรือบัตรเงินฝากที่บริษัทเงินทุนหรือบริษัทเครดิตฟองซิเอรเปนผูออกเพื่อการกูยืมหรือรับเงิน
จากประชาชน และหรือเงินฝากในธนาคารพาณิชย หรือบัตรเงินฝากที่ธนาคารพาณิชยเปนผูออก 
และหรืออาจลงทุนในหลักทรัพยหรือสินทรัพยอ่ืนที่มีความเสี่ยงต่ํา หรือมีความเสี่ยงเทียบเคียงได
กับความเสี่ยงในทรัพยสินดังกลาวขางตน โดยไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. มีมูลคารวมกันไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน 

 
 สวนที่ 2 จะลงทุนในหุน และหรือหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นที่คณะกรรมการ 

ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กําหนดใหเปนตราสารทุนที่อยูใน SET100 หรือ หุน 
IPO ที่คณะกรรมการกองทุนสํารองเลี้ยงชีพใหความเห็นชอบลงทุน 

 
 สัดสวนประเภททรัพยสินที่ลงทุน  
 
   ตราสารทุน     20.00 % 
 

ตราสารหนี้ เงินฝาก และสินทรัพยอ่ืนๆ  80.00 % 
 



 

32 

กลยุทธในการบริหาร 
 
 เนนการแสวงหาผลตอบแทนในระยะยาวอยางสม่ําเสมอดวยการลงทุนอยาง

รอบคอบ ไมเสี่ยงมากจนเกินควร ซ่ึงมุงหวังผลตอบแทนในระยะปานกลางถึงระยะยาวสูงกวาดัชนี
ช้ีวัดที่กําหนด (benchmark) โดยเนนการคัดเลือกหุนที่มีปจจัยพื้นฐานดี มีความชัดเจนของ
ความสามารถในการทํากําไรและสามารถลงทุนไดในระยะยาว (good stock)  

 
ปจจัยที่สงผลกระทบตอผลตอบแทนของกองทุน 
 

1. ปจจัยทางการเมือง เชน ความมั่นคงทางการเงิน นโยบายของภาครัฐ ไดแก 
นโยบายทางการเงิน นโยบายการคลัง ฯลฯ 

 
2. ปจจัยทางเศรษฐกิจไทย เชน ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟอ ฯลฯ 
 
3. ปจจัยที่มีผลกระทบตอภาวะตลาดทุน เชน นโยบายของภาครัฐตอตลาดทุน 

พฤติกรรมการลงทุนของนักลงทุนประเภทตางๆ  
 
4. ปจจัยที่มีผลกระทบตอภาวะอุตสาหกรรมที่กองทุนลงทุน เชน ภาวะดอกเบี้ย 

การแขงขัน การเปลี่ยนแปลงดานกฎหมาย ฯลฯ 
 
5. ปจจัยที่มีผลกระทบตอภาวะของหลักทรัพยที่กองทุนลงทุน เชน การแขงขัน 

ผูบริหาร ฯลฯ 
 
6. ความสามารถในการชําระเงินและดอกเบี้ยตามกําหนดระยะเวลาของผูออก  

ตราสาร 
 
7. นโยบายการค้ําประกันเงนิฝากของรัฐบาล 
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 ดัชนีช้ีวดั  
 
  ตราสารหนี้ 
 
  เกณฑอางอิงผลการดําเนินงาน คือ 10% อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา 1 ป ที่
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพพึงไดรับวงเงิน 1 ลานบาท เฉลี่ยของ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย 
ธนาคารไทยพาณิชย และธนาคารกรุงไทย + 10% ThaiBMA Short-term Government Bond Index 
+60% ThaiBMA Group1 (1 <TTM<= 3) + 20% ThaiBMA Corpolate Bond Index(BBB+up) 
 
  ตราสารทุน 
   

เกณฑอางอิงผลการดําเนินงาน คือ 100% อัตราผลตอบแทนของดัชนีผลตอบแทน
รวมกลุม 100 หลักทรัพย (SET 100 Total Return) 
 
 ปจจัยความเสีย่งที่สําคัญ 
 

1. ความเสี่ยงจากการดําเนินงานของผูออกตราสาร 
 
2. ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร 
 
3. ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคลองของตราสาร 
 
4. ความเสี่ยงจากความสามารถในการชําระหนี้ของผูออกตราสาร 
 
5. ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย 
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ผลการดําเนินงาน พ.ศ. 2551 – 2557 
 
จากภาพที่ 7 จะเห็นไดวากองทุนสํารองเลี้ยงชีพ การประปานครหลวงมีอัตราผลตอบแทน

เฉลี่ยตั้งแต พ.ศ. 2551-2557 เทากับรอยละ 4.506 โดยมีอัตราผลตอบแทนสูงสุดใน พ.ศ. 2553 
เทากับรอยละ 9.48 และมีอัตราผลตอบแทนต่ําสุดใน พ.ศ. 2551 เทากับรอยละ -1.92 

 

 
ภาพที่ 7  อัตราผลตอบแทนกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ การประปานครหลวง พ.ศ. 2551-2557 
ที่มา: กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ การประปานครหลวง  
 
2. กองทุนเปด เค บาลานซเพื่อการเลี้ยงชพี (KBLRMF) 
 

ช่ือบริษัทจัดการกองทุนรวม บริษัทหลักทรพัยจัดการกองทุน กสิกรไทย จํากัด 
  
ขนาดกองทุน   5,238.62 ลานบาท 
 
มูลคาหนวยลงทุน  24.9634 บาทตอหนวยลงทนุ 
 
วันที่จดทะเบยีน   19 ธันวาคม 2544 
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นโยบายการลงทุน 
 

1. ลงทุนในตราสารทุน ตราสารหนี้และหรือเงินฝาก โดยจะลงทุนในตราสารทุนไมเกิน
รอยละ 40 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ  

  
2. อาจลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนา (efficient portfolio management) แตจะไมลงทุน

ในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายลวงหนาแฝง (structured notes) 
 
 สัดสวนประเภททรัพยสินที่ลงทุน  
 
   ตราสารทุน     32.20 % 
 

ตราสารหนี้ภาครัฐ    34.25 % 
 

  ตราสารหนี้ของบริษัทที่ใหบริการทางการเงิน 16.53 % 
 
  ตราสารหนี้หรือเงินฝากสถาบันการเงิน  12.96 % 
 
  ตราสารหนี้บริษัทเอกชน      4.06 % 
 

กลยุทธในการบริหาร 
 

  มุงหวังเพื่อใหไดรีบผลประกอบการเคลื่อนไหวตามตัวช้ีวัด และในบางโอกาส
อาจสรางผลตอบแทนใหสูงกวาดัชนีช้ีวัด 
 
 
 
 

ปจจัยที่สงผลกระทบตอผลตอบแทนของกองทุนรวม 
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1. ปจจัยทางการเมือง เชน ความมั่นคงทางการเงิน นโยบายของภาครัฐ ไดแก 

นโยบายทางการเงิน นโยบายการคลัง ฯลฯ 
 
2. ปจจัยทางเศรษฐกิจไทย เชน ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟอ ฯลฯ 
 
3. ปจจัยที่มีผลกระทบตอภาวะตลาดทุน เชน นโยบายของภาครัฐตอตลาดทุน 

พฤติกรรมการลงทุนของนักลงทุนประเภทตางๆ 
 
4. ปจจัยที่มีผลกระทบตอภาวะอุตสาหกรรมที่กองทุนลงทุน เชน ภาวะดอกเบี้ย 

การแขงขัน การเปลี่ยนแปลงดานกฎหมาย ฯลฯ 
 
5. ปจจัยที่มีผลกระทบตอภาวะของหลักทรัพยที่กองทุนลงทุน เชน การแขงขัน 

ผูบริหาร ฯลฯ 
 
6. กรณีที่ผูออกตราสารไมสามารถชําระเงินและดอกเบีย้ตามกําหนดระยะเวลา 
 
7. กรณีรัฐบาลเลิกค้ําประกันเงินฝาก 

 
 ดัชนีช้ีวดัของกองทุนรวม 

 
 เกณฑมาตรฐานของสมาคมฯ คือ คาเฉลี่ยของ TBMA Government Bond index 

และอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา 1 ป ของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทย
พาณิชย อยางไรก็ตา เนื่องจากกองทุนจํากัดการลงทุนในหุนจึงแนะนําใหผูถือหนวยลงทุนใชเกณฑ
ดังตอไปนี้ คาเฉลี่ยของดัชนีราคาหุนตลาดหลักทรัพยฯ รอยละ 20 กับ TBMA Government Bond 
index รอยละ 40 และอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา 1 ป ของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย 
และธนาคารไทยพาณิชยรอยละ 40 
 
 
 ปจจัยความเสีย่งที่สําคัญ 
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1. การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย (interest rate risk) ซ่ึงกระทบตอราคาของ

ตราสารหนี้ที่ลงทุน 
 
2. ความเสี่ยงจากความสามารถในการจายคืนเงินตนและดอกเบี้ยของผูออก      

ตราสาร (credit risk) 
 
3. ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย (market risk) 
 
4. ความเสี่ยงจากราคาหุนที่อาจเปลี่ยนแปลงอันเนื่องมาจากผลการดําเนินงานและ

ฐานะการเงินของบริษัทผูออกตราสาร (business risk) 
 
5. ความเสี่ยงที่เกิดจากกองทุนไมสามารถจําหนายหลักทรัพยนั้นๆ ไดในราคาที่

เหมาะสมและภายในระยะเวลาอันสมควร (liquidity risk) 
 
6. ความเสี่ยงที่เกิดจากราคาของหลักทรัพยอางอิงมีความผันผวนมากโดยเกิดจาก

ปจจัยตางๆ ซ่ึงสงผลใหราคาของสัญญาซื้อขายลวงหนามีการเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญ 
 
 กองทุนเหมาะสมกับผูลงทุนประเภทใด 
 
  กองทุนนี้เหมาะสําหรับผูลงทุนที่ยอมรับความเสี่ยงจากการขาดทุนไดคอนขางสูง
ตั้งแตระดับ 5 ขึ้นไป และตองการออมเงินเพื่อวัยเกษียณ โดยผูลงทุนจะไดรับสิทธิประโยชนทาง
ภาษี เมื่อปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุน 
 
 ผลการดําเนินงาน พ.ศ. 2551 – 2557 
 

จากภาพที่ 8 จะเห็นไดวากองทุนเปด เค บาลานซเพื่อการเลี้ยงชีพมีอัตราผลตอบแทนเฉลี่ย
ตั้งแต พ.ศ. 2551-2557 เทากับรอยละ 5.97 โดย พ.ศ. 2553 มีอัตราผลตอบแทนสูงสุดเทากับรอยละ 
19.12 และ พ.ศ. 2551 มีอัตราผลตอบแทนต่ําสุดเทากับรอยละ -12.06  



 

38 

 
ภาพที่ 8  อัตราผลตอบแทนกองทุน KBLRMF พ.ศ. 2551-2557 
ที่มา: www. Morningstarthailand.com  
 
3. กองทุนเปดไทยพาณิชยเฟล็กซิเบิ้ลฟนด เพื่อการเลี้ยงชพี (SCBRM3) 
 

ช่ือบริษัทจัดการกองทุนรวม บริษัทหลักทรพัยจัดการกองทุน ไทยพาณชิย จํากดั 
 
ขนาดกองทุน   3,695.49 ลานบาท 
 
มูลคาหนวยลงทุน  25.7330 บาทตอหนวยลงทนุ 
 
วันที่จดทะเบยีน   14 กุมภาพนัธ 2545 
 
 
 
 
 
นโยบายการลงทุน 
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  ลงทุนในตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารทุน และหรือเงินฝาก โดย

ผูจัดการกองทุนรวมจะจัดสัดสวนการลงทุนใหเหมาะสมกับสภาวการณในแตละขณะเพื่อใหได
ผลตอบแทนการลงทุนที่ดี และเปนการกระจายการลงทุนเพื่อลดความเสี่ยงจากการลงทุน 
 
 สัดสวนประเภททรัพยสินที่ลงทุน  
 
   ตราสารทุน     45.13 % 
 

พันธบัตรรัฐบาล     36.28 % 
 

  หุนกู      12.43 % 
 
  ตั๋วแลกเงนิ/ตั๋วสัญญาใชเงิน     1.72 % 
 
  เงินฝาก        4.61 % 
 
  ทรัพยสินอื่นๆ       0.68 % 
 

หนี้สินอื่นๆ      -0.84 %  
 

กลยุทธในการบริหาร 
 

  มุงหวังใหผลประกอบการเคลื่อนไหวตามตัวช้ีวดั และในบางโอกาสอาจสราง
ผลตอบแทนใหสูงกวาดัชนช้ีีวัด 
 
 
 
 

ปจจัยที่สงผลกระทบตอผลตอบแทนของกองทุนรวม 
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1. ความผันผวนของราคาตราสารหนี้อันเนือ่งมาจากการเปลี่ยนแปลงของ      

อัตราผลตอบแทน 
 
2. การเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพยหรือราคาหุนที่กองทุนนําเงินไปลงทุนซึ่ง

สงผลใหมูลคาหนวยลงทุนมกีารเปลี่ยนแปลง  
 

ดัชนีช้ีวดัของกองทุนรวม 
 

 เปรียบเทียบผลการดําเนินงานของกองทุนกับคาเฉลี่ยระหวางผลตอบแทนดัชนี
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET INDEX) รอยละ 50 ผลตอบแทนของ TBDC Government 
Bond index (total return index) รอยละ 25  และผลตอบแทนของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา 1 ป 
วงเงิน 1 ลานบาท เฉลี่ยของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชยสําหรับ
เปนเกณฑมาตรฐาน รอยละ 25 

 
 ปจจัยความเสีย่งที่สําคัญ 
 

1. ความเสี่ยงจากตลาด 
 
2. ความเสี่ยงจากการดําเนินงานของสถาบันการเงิน 
 
3. ความเสี่ยงเกี่ยวกับความสามารถในการชําระหนี้เงนิตนและดอกเบีย้ 

 
 กองทุนเหมาะสมกับผูลงทุนประเภทใด 
 

 กองทุนนี้เหมาะสําหรับเงินลงทุนของลูกคาที่ตองการสรางผลตอบแทนสูง และ
สามารถยอมรับความเสี่ยงสูงจากการลงทุนในตราสารทุนได มีอายุการลงทุนไมนอยกวา 5 ป
ปฏิทิน และสามารถนําเงินลงทุนไปใชสิทธิในการลดหยอนภาษี  
  

ผลการดําเนินงาน พ.ศ. 2551 – 2557 
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จากภาพที่ 9 จะเห็นไดวากองทุนเปดไทยพาณิชยเฟล็กซิเบิ้ล ฟนด เพื่อการเล้ียงชีพ 

มีอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยตั้งแต พ.ศ. 2551-2557 เทากับรอยละ 4.66 โดย พ.ศ. 2552 มีอัตรา
ผลตอบแทนสูงสุดเทากับรอยละ 26.1 และพ.ศ. 2551 มีอัตราผลตอบแทนต่ําสุดเทากับรอยละ         
-24.65   
 

 
ภาพที่ 9  อัตราผลตอบแทนกองทุน SCBRM3 พ.ศ. 2551-2557 
ที่มา: www. Morningstarthailand.com 
 
4. กองทุนเปดบัวหลวงหุน 25% เพื่อการเลีย้งชีพ (B25RMF) 
 

ช่ือบริษัทจัดการกองทุนรวม บริษัทหลักทรพัยจัดการกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด 
 
ขนาดกองทุน   2,848.22 ลานบาท 
 
มูลคาหนวยลงทุน  14.0873 บาทตอหนวยลงทนุ 
 
วันที่จดทะเบยีน   21 พฤศจิกายน 2550 
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นโยบายการลงทุน 
 

  ลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก หลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นตามที่ ก.ล.ต. กําหนดให
ลงทุนได โดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวา 75 % ของ NAV และตราสารทุนของบริษัทที่มี
ปจจัยพื้นฐานแข็งแกรง มีศักยภาพสูงในการใหผลตอบแทนจากการลงทุนขณะใดขณะหนึ่งไมเกิน 
25 % ของ NAV  
 
 สัดสวนประเภททรัพยสินที่ลงทุน  
 
   หุนสามัญ     20.50 % 
 

พันธบัตร     48.80 % 
 

  หุนกู      12.71 % 
 
  ตั๋วสัญญาใชเงนิ       3.36 % 
 
  เงินฝาก      13.30 % 
 
  ตั๋วแลกเงนิ       0.72 % 
 

ทรัพยสินและหนี้สินอื่นๆ      0.61 % 
 

 กลยุทธในการบริหาร 
 

เนนการแสวงหาผลตอบแทนในระยะยาวอยางสม่ําเสมอดวยการลงทุนดวยความ
รอบคอบ ไมเสี่ยงมากจนเกินควร ซ่ึงมุงหวังผลตอบแทนในระยะปานกลางถึงระยะยาวสูงกวาดัชนี
ช้ีวัดที่กําหนด โดยเนนการคัดเลือกหุนที่มีปจจัยพื้นฐานดี มีความชัดเจนของความสามารถในการ
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ทํากําไรและสามารถลงทุนไดในระยะยาว (good stock) รวมกับการจับจังหวะการเขาซื้อขายที่ดี 
(good trade) 

 
ปจจัยที่สงผลกระทบตอผลตอบแทนของกองทุนรวม 
 

1. ความตอเนือ่งของการฟนตัวของเศรษฐกิจโลก 
 
2. การเคลื่อนยายของกระแสเงินทุนไหลเขาออก  
 
3. นโยบายการเงิน และมาตรการกระตุนทางเศรษฐกิจ  

  
ดัชนีช้ีวดัของกองทุนรวม 

 
  1. ผลตอบแทนดัชนี SET Index รอยละ 25 
 

2. ผลตอบแทน TBMA Government Bond index (total return index) รอยละ 37.5 
 
3. ผลตอบแทนของอัตราดอกเบี้ยเงนิฝากประจํา 1 ป วงเงนิ 1 ลานบาท เฉลี่ยของ

ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย รอยละ 37.5 
 

 ปจจัยความเสีย่งที่สําคัญ 
 

1. ความเสี่ยงจากการดําเนินงานของผูออกตราสาร 
 
2. ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร 
 
3. ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคลองของตราสาร 
 
4. ความเสี่ยงจากความสามารถในการชําระหนี้ของผูออกตราสาร 
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5. ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย 
 

 กองทุนเหมาะสมกับผูลงทุนประเภทใด 
 

 กองทุนรวมนี้เหมาะสําหรับเงินลงทุนของผูลงทุนที่ตองการลงทุนแบบผูกพัน
ระยะยาวเพื่อการเลี้ยงชีพหลังเกษียณอายุ และสามารถรับความเสี่ยงไดในระดับปานกลาง โดยหวัง
ผลตอบแทนที่กองทุนจะไดรับจากดอกเบี้ยหรือกําไรสวนเกินจากการลงทุนในตราสารหนี้ รวมทั้ง
ผลตอบแทนที่กองทุนจะไดรับจากเงินปนผลหรือกําไรสวนเกินทุนจากการลงทุนในตราสารแหง
ทุน และเนื่องจากเปนกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ผูลงทุนจึงควรลงทุนตอเนื่องเปนระยะเวลาไม
นอยกวา 5 ป จนอายุครบ 55 ปบริบูรณ เพื่อสิทธิประโยชนทางภาษี 
  

 ผลการดําเนินงาน พ.ศ. 2551 – 2557 
 

จากภาพที่ 10 จะเห็นไดวากองทุนเปดบัวหลวงหุน 25% เพื่อการเลี้ยงชีพ มีอัตรา
ผลตอบแทนเฉลี่ยตั้งแตพ.ศ. 2551-2557 เทากับรอยละ 4.95 โดยพ.ศ. 2555 มีอัตราผลตอบแทน
สูงสุดเทากับรอยละ 14.28 และ พ.ศ. 2551 มีอัตราผลตอบแทนต่ําสุดเทากับรอยละ -7.44   

 

 
ภาพที่ 10  อัตราผลตอบแทนกองทุน B25RMF พ.ศ. 2551-2557 
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ที่มา: www. Morningstarthailand.com 
5. กองทุนเปด คุมครองเงินตนเพื่อการเลี้ยงชีพ 1 (CPRMF1) 
 

ช่ือบริษัทจัดการกองทุนรวม บริษัทหลักทรพัยจัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย)  
จํากัด 
 

ขนาดกองทุน   5,000 ลานบาท 
 
มูลคาหนวยลงทุน  10 บาทตอหนวยลงทุน 
 
วันที่จดทะเบยีน   20 ธันวาคม 2545 
 
นโยบายการลงทุน  แบงออกเปน 2 สวน 
 

สวนที่ 1 เนนลงทุนในตราสารหนี้ที่เปนตราสารภาครัฐไทย และหรือตราสารภาครัฐ
ตางประเทศที่มีอันดับความนาเชื่อถืออยูในสองอันดับแรก และหรือตั๋วสัญญาใชเงินหรือบัตรเงิน
ฝากที่บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอรเปนผูออกเพื่อการกูยืมหรือรับเงินจากประชาชน 
และหรือเงินฝากในธนาคารพาณิชย หรือบัตรเงินฝากที่ธนาคารพาณิชยเปนผูออก และหรืออาจ
ลงทุนในหลักทรัพยหรือสินทรัพยอ่ืนที่มีความเสี่ยงต่ํา หรือมีความเสี่ยงเทียบเคียงไดกับความเสี่ยง
ในทรัพยสินดังกลาวขางตน ทั้งนี้โดยไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มี
มูลคารวมกันไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน 

 
 สวนที่ 2 เปนการลงทุนที่เหลือจากสวนที่ 1 โดยจะลงทุนในหุน หุนกู และหรือ

หลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นที่คณะกรรมการ  ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ  ก.ล.ต.
กําหนดใหเปนตราสารทุน ตราสารหนี้ หรืออนุญาตใหลงทุนได  

  
 สัดสวนประเภททรัพยสินที่ลงทุน  
 
   ตราสารทุน       9.81 % 
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ตราสารหนี้     87.80 % 
 

  เงินฝาก        2.82 % 
 

ทรัพยสินอื่นๆ         0.22 % 
 

กลยุทธในการบริหาร 
 

มุงหวังใหผลประกอบการเคลื่อนไหวตามตัวช้ีวดั (passive management) 
 
ปจจัยที่สงผลกระทบตอผลตอบแทนของกองทุนรวม 
 

1. การเปลี่ยนแปลงของราคาตราสารที่กองทุนลงทุน 
 
2. ความสามารถในการดําเนินธุรกิจและความสามารถในการชําระหนี้ของ           

ผูออกตราสาร 
 
3. การขาดสภาพคลองของตราสาร  
 

 ดัชนีช้ีวดัของกองทุนรวม 
 

เกณฑมาตรฐาน 1 อัตราผลตอบแทนของสินทรัพยคุมครองเงินตน (core asset 
index return) 

 
เกณฑมาตรฐาน 2 ดัชนีเปรียบเทียบสมาคมบริษัทจัดการลงทุนสําหรับกองทุน

รวมผสม โดย ณ ปจจุบันคือ 50% SET Index+25% ThaiBMA Government Bond index+25% เงิน
ฝากประจํา 1 ป เฉลี่ยของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย 

 
 ปจจัยความเสีย่งที่สําคัญ 
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1.  ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพยในตลาด  
 

2. ความเสี่ยงจากการดําเนินธุรกิจของผูออกตราสาร  
 
3. ความเสี่ยงจากความสามารถในการชําระหนี้ของผูออกตราสาร  
 
4. ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคลองของหลักทรัพย  

  
กองทุนเหมาะสมกับผูลงทุนประเภทใด 
 

ผูลงทุนที่ตองการไดรับสิทธิประโยชนทางภาษีจากการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อ
การเลี้ยงชีพ และมุงหวังผลตอบแทนที่เหมาะสมในระยะยาว และไมตองการรับความเสี่ยงจากการ
สูญเสียเงินตนที่เร่ิมลงทุน 
 
 ผลการดําเนินงาน พ.ศ. 2551 – 2557 
 

จากภาพที่ 11 จะเห็นไดวากองทุนเปดคุมครองเงินตนเพื่อการเลี้ยงชีพ 1 มีอัตรา
ผลตอบแทนเฉลี่ยตั้งแต พ.ศ. 2551-2557 เทากับรอยละ 4.03 % โดย พ.ศ. 2555 มีอัตราผลตอบแทน
สูงสุดเทากับรอยละ 6.04 และพ.ศ. 2554 มีอัตราผลตอบแทนต่ําสุดเทากับรอยละ 0.94 
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ภาพที่ 11  อัตราผลตอบแทนกองทุน CPRMF1 พ.ศ. 2551-2557 
ที่มา: www. Morningstarthailand.com 
 
6. กองทุนเปด คุมครองเงินตนเพื่อการเลี้ยงชีพ 5 (CPRMF5) 
 

ช่ือบริษัทจัดการกองทุนรวม บริษัทหลักทรพัยจัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย)  
จํากัด 
 

ขนาดกองทุน   5,000 ลานบาท 
 
มูลคาหนวยลงทุน  10 บาทตอหนวยลงทุน 
 
วันที่จดทะเบยีน   25 ธันวาคม 2549 

 
นโยบายการลงทุน  แบงออกเปน 2 สวน 
 

สวนที่ 1 เนนลงทุนในตราสารหนี้ที่เปนตราสารภาครัฐไทย และหรือตราสารภาครัฐ
ตางประเทศที่มีอันดับความนาเชื่อถืออยูในสองอันดับแรก และหรือตั๋วสัญญาใชเงินหรือบัตรเงิน



 

49 

ฝากที่บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอรเปนผูออกเพื่อการกูยืมหรือรับเงินจากประชาชน 
และหรือเงินฝากในธนาคารพาณิชย หรือบัตรเงินฝากที่ธนาคารพาณิชยเปนผูออก หรืออาจลงทุน
ในหลักทรัพยหรือสินทรัพยอ่ืนที่มีความเสี่ยงต่ํา หรือมีความเสี่ยงเทียบเคียงไดกับความเสี่ยงใน
ทรัพยสินดังกลาวขางตน ทั้งนี้โดยไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีมูลคา
รวมกันไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน 

 
 สวนที่ 2 เปนการลงทุนที่เหลือจากสวนที่ 1 โดยจะลงทุนในหุน หุนกู และหรือ

หลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นที่คณะกรรมการ  ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ  ก.ล.ต.
กําหนดใหเปนตราสารทุน ตราสารหนี้ หรืออนุญาตใหลงทุนได   

 
 สัดสวนประเภททรัพยสินที่ลงทุน 
  

   ตราสารทุน     11.55 % 
 

ตราสารหนี้     87.42 % 
 

  เงินฝาก        0.37 % 
 

ทรัพยสินอื่นๆ         0.66 % 
 

กลยุทธในการบริหาร 
 

  มุงหวังใหผลประกอบการเคลื่อนไหวตามตัวช้ีวดั 
 
ปจจัยที่สงผลกระทบตอผลตอบแทนของกองทุนรวม 
 

1. การเปลี่ยนแปลงของราคาตราสารที่กองทุนลงทุน 
 
2. ความสามารถในการดําเนินธุรกิจและความสามารถในการชําระหนี้ของ           

ผูออกตราสาร 
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3. การขาดสภาพคลองของตราสาร  

  
ดัชนีช้ีวดัของกองทุนรวม 
 

เกณฑมาตรฐาน 1 อัตราผลตอบแทนของสินทรัพยคุมครองเงินตน 
 
เกณฑมาตรฐาน 2 ดัชนีเปรียบเทียบสมาคมบริษัทจัดการลงทุนสําหรับกองทุน

รวมผสม โดย ณ ปจจุบันคือ 50% SET Index+25% ThaiBMA Government Bond index+25% เงิน
ฝากประจํา 1 ป เฉลี่ยของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย 
 
 ปจจัยความเสีย่งที่สําคัญ 
 

1. ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพยในตลาด  
 
2. ความเสี่ยงจากการดําเนินธุรกิจของผูออกตราสาร  
 
3. ความเสี่ยงจากความสามารถในการชําระหนี้ของผูออกตราสาร  
 
4. ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคลองของหลักทรัพย  

  
กองทุนเหมาะสมกับผูลงทุนประเภทใด 
 

  ผูลงทุนที่ตองการไดรับสิทธิประโยชนทางภาษีจากการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อ
การเลี้ยงชีพ และมุงหวังผลตอบแทนที่เหมาะสมในระยะยาว และไมตองการรับความเสี่ยงจากการ
สูญเสียเงินตนที่เร่ิมลงทุน 
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 ผลการดําเนินงาน พ.ศ. 2551 – 2557 
 

จากภาพที่ 12 จะเห็นไดวากองทุนเปดคุมครองเงินตนเพื่อการเล้ียงชีพ 5 มีอัตรา
ผลตอบแทนเฉลี่ยตั้งแตพ.ศ. 2551-2557 เทากับรอยละ 4.224 % โดยพ.ศ. 2552 มีอัตราผลตอบแทน
สูงสุดเทากับรอยละ 7.78 และ พ.ศ. 2551 มีอัตราผลตอบแทนต่ําสุดเทากับรอยละ 0.64 โดยการ
ลงทุนในตราสารหนี้จะลงทุนในหลักทรัพยใกลเคียงกัน ไดแก ตราสารหนี้ภาคเอกชน พันธบัตร
รัฐบาล 
 

 
ภาพที่ 12  อัตราผลตอบแทนกองทุน CPRMF5 พ.ศ. 2551-2557 
ที่มา: www. Morningstarthailand.com 

  
จากขอมูลขางตน จะเห็นไดวากองทุนที่ทําการศึกษามีนโยบายการลงทุนแบบผสม คือ 

ลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน และลงทุนในตราสารหนี้ในสัดสวนที่มากกวาตราสารทุน 
ขณะที่อัตราสวนการลงทุนจะใกลเคียงกับนโยบายการลงทุนของกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ การประปา
นครหลวง ที่มีนโยบายการลงทุนในตราสารหนี้ตอตราสารทุน 80:20 แตแตกตางในรายละเอียด
ของสัดสวนตราสารหนี้ตอตราสารทุน โดย กองทุนเปดไทยพาณิชยเฟล็กซิเบิ้ล ฟนด เพื่อการเลี้ยง
ชีพ ของ บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ไทยพาณิชย จํากัดจะลงทุนในตราสารทุนมากกวากองทุน
อ่ืนๆที่ทําการศึกษา กลาวคือจะลงทุนในตราสารทุนในสัดสวนรอยละ 45 ขณะที่กองทุนเปด 
คุมครองเงินตนเพื่อการเลี้ยงชีพ 1 (CPRMF1)  และกองทุนเปด คุมครองเงินตนเพื่อการเลี้ยงชีพ 5 
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(CPRMF5) ของ บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ยูโอบี จํากัด จะลงทุนในตราสารทุนนอยกวา
กองทุนอื่นๆ กลาวคือจะลงทุนในตราสารทุนในสัดสวนรอยละ 10 โดยการลงทุนในตราสารหนี้จะ
ลงทุนในหลักทรัพยใกลเคียงกัน ไดแก ตราสารหนี้ภาครัฐบาลและภาคเอกชน พันธบัตรรัฐบาล ตั๋ว
แลกเงิน เงินฝากในสถาบันการเงินตางๆ และสินทรัพยอ่ืนๆ 

 
  ปจจัยที่สงผลกระทบตอผลตอบแทนของกองทุนที่ทําการศึกษาจะคลายกันทุกกองทุน 
ไดแก ปจจัยทางการเมือง เชน ความมั่นคงทางการเงิน นโยบายของภาครัฐ นโยบายทางการเงิน 
นโยบายการคลัง ฯลฯ ปจจัยทางเศรษฐกิจไทย เชน ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟอ ฯลฯ 
 

ปจจัยที่มีผลกระทบตอภาวะตลาดทุน เชน นโยบายของภาครัฐตอตลาดทุน พฤติกรรมการ
ลงทุนของนักลงทุนประเภทตางๆ ปจจัยที่มีผลกระทบตอภาวะอุตสาหกรรมที่กองทุนลงทุน เชน 
อัตราดอกเบี้ย การแขงขัน การเปลี่ยนแปลงดานกฎหมาย ฯลฯ ปจจัยที่มีผลกระทบตอภาวะของ
หลักทรัพยที่กองทุนลงทุน  เชน  การแขงขัน  ผูบริหาร  ความสามารถในการดําเนินธุรกิจ
ความสามารถในการชําระหนี้ของผูออกตราสาร นโยบายการค้ําประกันเงินฝากของรัฐบาล ความ
ตอเนื่องของการฟนตัวของเศรษฐกิจโลก และการเคลื่อนยายของกระแสเงินทุนไหลเขาออก 
 
 ดัชนีช้ีวัดของกองทุนที่ทําการศึกษาจะคลายกันทุกกองทุน โดยดัชนีที่นํามาวัดผลการ
ดําเนินงาน ไดแก ดัชนีเปรียบเทียบสมาคมบริษัทจัดการลงทุนสําหรับกองทุนรวมผสม โดย ณ 
ปจจุบันคือ SET Index ThaiBMA Government Bond index เงินฝากประจํา 1 ป เฉลี่ยของธนาคาร
กรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย และอัตราผลตอบแทนของสินทรัพยคุมครองเงิน
ตน แตจะแตกตางในสัดสวนของดัชนีช้ีวัดแตละตัวของแตละกองทุน 
 
 ปจจัยความเสี่ยงที่สําคัญที่จะสงผลกระทบตอผลตอบแทนของกองทุนที่ทําการศึกษาจะ
คลายกันทุกกองทุน ไดแก ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพยในตลาด ความเสี่ยงจาก
การดําเนินธุรกิจของผูออกตราสาร ความเสี่ยงจากความสามารถในการชําระหนี้ของผูออกตราสาร 
ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคลองของหลักทรัพย และความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตรา
ดอกเบี้ย  
 
 เมื่อพิจารณาผลการดําเนินงานพ.ศ. 2551-2557 ของกองทุนที่ทําการศึกษาพบวา กองทุน
เปด เค บาลานซเพื่อการเลี้ยงชีพ (KBLRMF) ของบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กสิกรไทย จํากัด 
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มีอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยตั้งแตพ.ศ. 2551-2557 สูงสุดเทากับรอยละ 5.97 ลําดับที่ 2 ไดแก กองทุน
เปดบัวหลวงหุน 25% เพื่อการเลี้ยงชีพ (B25RMF) ของ บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม       
บัวหลวง จํากัด มีอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยตั้งแตพ.ศ.2551-2557 เทากับรอยละ 4.95 ลําดับที่ 3 ไดแก 
กองทุนเปดไทยพาณิชยเฟล็กซิเบิ้ล ฟนด เพื่อการเลี้ยงชีพ (SCBRM3) ของบริษัทหลักทรัพยจัดการ
กองทุน ไทยพาณิชย จํากัด มีอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยตั้งแต พ.ศ. 2551-2557 เทากับรอยละ 4.66 
ลําดับที่ 4 ไดแก กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ การประปานครหลวง มีอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยตั้งแต พ.ศ. 
2551-2557 เทากับรอยละ 4.506 ลําดับที่ 5 ไดแก กองทุนเปดคุมครองเงินตนเพื่อการเลี้ยงชีพ 5 
(CPRMF5) ของบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ยูโอบี จํากัด อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยตั้งแตพ.ศ. 
2551-2557 เทากับรอยละ 4.224 และลําดับที่ 6 ไดแก กองทุนเปดคุมครองเงินตนเพื่อการเลี้ยงชีพ 1 
(CPRMF1) ของบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ยูโอบี จํากัด อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยตั้งแต พ.ศ. 
2551-2557 เทากับรอยละ 4.03 ซ่ึงจากอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยดังกลาวสามารถสรุปไดวากองทุนที่มี
นโยบายการลงทุนในตราสารทุนในสัดสวนที่มากกวาจะมีอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยที่มากกวา
กองทุนที่มีนโยบายการลงทุนในตราสารทุนในสัดสวนที่นอยกวา  
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บทที่ 4 
 

ผลการวิเคราะห 
 

การศึกษาในบทนี้เปนการวิเคราะหขอมูลเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทน ความเสี่ยง ผลการ
ดําเนินงานของกองทุนสํารองเล้ียงชีพ การประปานครหลวง และกองทุน RMF ที่มีนโยบายการ
ลงทุนใกลเคียงกัน กลาวคือ ลงทุนในนโยบายตราสารหนี้ตอตราสารทุนในสัดสวน 80:20 จํานวน 
5 กองทุน ไดแก กองทุนเปด เค บาลานซเพื่อการเลี้ยงชีพ กองทุนเปดไทยพาณิชยเฟล็กซิเบิ้ลฟนด 
เพื่อการเลี้ยงชีพ กองทุนเปดบัวหลวงหุน 25% เพื่อการเลี้ยงชีพ กองทุนเปด คุมครองเงินตนเพื่อการ
เล้ียงชีพ 1 และกองทุนเปด คุมครองเงินตนเพื่อการเลี้ยงชีพ 5 โดยใชขอมูลมูลคาทรัพยสินสุทธิตอ
หนวยรายป ตั้งแต พ.ศ. 2551-2557 โดยทําการศึกษาเปน 3 หัวขอ ดังนี้ 

 
 1. การเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทน 
 
 2. การเปรียบเทียบคาความเสี่ยง 
 
 3. การเปรียบเทียบผลการดําเนินงานของกองทุนโดยใชมาตรวัดตามตวัแบบของ Sharpe 
โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
 
การเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทน 
 

การเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมที่ทําการศึกษาจํานวน 6 กองทุน โดย
คํานวณจากมูลคาทรัพยสินสุทธิรายปของแตละกองทุน นํามาหาคาเฉลี่ย (Rp) โดยกองทุนที่มีคา 
Rp สูงกวาจะเปนกองทุนที่มีอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยที่มากกวา และถูกจัดอยูในอันดับที่ดีกวา ซ่ึงมี
รายละเอียดการคํานวณตามตารางผนวกที่ 1-7 ซ่ึงสามารถสรุปผลไดดังตอไปนี้ 
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ตารางที่ 2  เปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนของกองทุนทีท่ําการศึกษา พ.ศ. 2551-2557  
 

กองทุนรวม อัตราผลตอบแทน อันดับ 

กองทุนเปดเค บาลานซเพื่อการเล้ียงชีพ 17.958 2 

กองทุนเปดไทยพาณิชยเฟล็กซิเบิ้ลฟนด เพือ่การเลี้ยงชีพ 16.406 3 

กองทุนเปดบวัหลวงหุน 25% เพื่อการเลี้ยงชีพ 19.316 1 

กองทุนเปด คุมครองเงินตนเพื่อการเลี้ยงชพี 1 0.444 4 

กองทุนเปด คุมครองเงินตนเพื่อการเลี้ยงชพี 5 -1.875 5 

กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ การประปานครหลวง -4.242 6 

ที่มา: จากการคํานวน 
 
จากตารางที่ 2 จะเห็นไดวา กองทุนเปดบัวหลวงหุน 25% เพื่อการเลี้ยงชีพของบริษัท

หลักทรัพยจัดการกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด ใหอัตราผลตอบแทนดีที่สุด โดยใหอัตรา
ผลตอบแทนเฉลี่ยเทากับ 19.316 กองทุนเปด เค บาลานซเพื่อการเลี้ยงชีพ ของบริษัทหลักทรัพย
จัดการกองทุน กสิกรไทย จํากัด มีผลการดําเนินงานดีเปนอันดับ 2 โดยใหอัตราผลตอบแทนเฉลี่ย
เทากับ 17.958 ขณะที่กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ การประปานครหลวง มีผลการดําเนินงานต่ําที่สุดโดย
มีผลการดําเนินงานเฉลี่ยเทากับ -4.242 
 

การเปรียบเทียบคาความเสี่ยง 
 

การเปรียบเทียบคาความเสี่ยงของกองทุนเพื่อการเลี้ยงชีพที่ทําการศึกษาจํานวน 6 กองทุน 

จะใชมูลคาทรัพยสินสุทธิรายปของแตละกองทุน นํามาคํานวณคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σp) 
และคาสัมประสิทธิ์การแปรผัน (CV) ของแตละกองทุน  

 

2.1 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σp ) ใชวัดความเสี่ยงของแตละกองทุน ซ่ึงกองทุนที่มีคา σp  

ต่ํากวาจะมีความเสี่ยงในการลงทุนนอยกวากองทุนที่มีคา σp  สูงกวา โดยมีรายละเอียดการคํานวณ
ตามตารางผนวกที่ 1-7 ซ่ึงสามารถสรุปผลไดดังตอไปนี้ 
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ตารางที่ 3  เปรียบเทียบสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกองทนุที่ทําการศึกษา พ.ศ. 2551-2557  
 

กองทุนรวม สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน อันดับ 

กองทุนเปดเค บาลานซเพื่อการเล้ียงชีพ 0.639 5 

กองทุนเปดไทยพาณิชยเฟล็กซิเบิ้ลฟนด เพือ่การเลี้ยงชีพ 0.830 6 

กองทุนเปดบวัหลวงหุน 25% เพื่อการเลี้ยงชีพ 0.519 3 

กองทุนเปด คุมครองเงินตนเพื่อการเลี้ยงชพี 1 0.182 1 

กองทุนเปด คุมครองเงินตนเพื่อการเลี้ยงชพี 5 0.626 4 

กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ การประปานครหลวง 0.187 2 

ที่มา: จากการคํานวณ 
 
จากตารางที่ 3 จะเห็นวากองทุนเปด คุมครองเงินตนเพื่อการเล้ียงชีพ 1 ของบริษัท

หลักทรัพยจัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด มีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานต่ําสุด เทากับ 
0.182 หมายความวากองทุนเปด คุมครองเงินตนเพื่อการเล้ียงชีพ 1 ของบริษัทหลักทรัพยจัดการ
กองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด มีความเสี่ยงรวมในการลงทุนนอยที่สุด โดยที่กองทุนสํารอง
เล้ียงชีพ การประปานครหลวงมีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานต่ําเปนลําดับที่ 2 เทากับ 0.202 ขณะที่
กองทุนเปดไทยพาณิชย เฟล็กซิเบิ้ลฟนด เพื่อการเลี้ยงชีพ ของบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน  
ไทยพาณิชย จํากัด มีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานต่ําสุด เทากับ 0.830 หมายความวากองทุนเปดไทย
พาณิชย เฟล็กซิเบิ้ลฟนด เพื่อการเลี้ยงชีพ ของบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนไทยพาณิชย จํากัด   
มีความเสี่ยงในการลงทุนมากที่สุด  

 
2.2 คาสัมประสิทธิ์การแปรผัน (CV) .ใชวัดความเสี่ยงตอผลตอบแทนหนึ่งหนวยของแต

ละกองทุน โดยกองทุนที่มีคา CV ต่ํากวาจะมีความเสี่ยงตออัตราผลตอบแทนหนึ่งหนวยที่นอยกวา
กองทุนที่มีคา CV สูงกวา โดยมีรายละเอียดการคํานวณตามตารางผนวกที่ 1-7 ซ่ึงสามารถสรุป
ผลไดดังตอไปนี้ 
 
 
 

   ตารางที่ 4  เปรียบเทียบคาสัมประสิทธิ์การแปรผันของกองทุนที่ทําการศึกษา พ.ศ. 2551-2557  
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กองทุนรวม 
คาสัมประสิทธ์ิ 
การแปรผนั อันดับ 

กองทุนเปดเค บาลานซเพื่อการเล้ียงชีพ 0.036 4 

กองทุนเปดไทยพาณิชยเฟล็กซิเบิ้ลฟนด เพือ่การเลี้ยงชีพ 0.051 5 

กองทุนเปดบวัหลวงหุน 25% เพื่อการเลี้ยงชีพ 0.027 3 

กองทุนเปด คุมครองเงินตนเพื่อการเลี้ยงชพี 1 0.409 6 

กองทุนเปด คุมครองเงินตนเพื่อการเลี้ยงชพี 5 -0.334 1 

กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ การประปานครหลวง -0.044 2 

ที่มา: จากการคํานวน 
 

จากตารางที่ 4 จะเห็นวากองทุนเปด คุมครองเงินตนเพื่อการเล้ียงชีพ 5 ของบริษัท
หลักทรัพยจัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด มีคาสัมประสิทธิ์การแปรผันต่ําสุด เทากับ  
-0.334 แสดงวากองทุนเปด คุมครองเงินตนเพื่อการเลี้ยงชีพ 5 ของบริษัทหลักทรัพยจัดการ
กองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด มีความเสี่ยงตออัตราผลตอบแทนหนึ่งหนวยที่นอยที่สุด โดย
กองทุนสํารองเล้ียงชีพ การประปานครหลวง มีคาสัมประสิทธิ์การแปรผันต่ําที่สุดเปนลําดับ 2 
เทากับ -0.044 ขณะที่กองทุนเปด คุมครองเงินตนเพื่อการเลี้ยงชีพ 1 ของ บริษัทหลักทรัพยจัดการ
กองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย)  จํากัด มีคาสัมประสิทธิ์การแปรผันสูงสุด เทากับ 0.409 แสดงวา
กองทุนเปด คุมครองเงินตนเพื่อการเลี้ยงชีพ 1 ของ บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ยูโอบี 
(ประเทศไทย) จํากัด   มีความเสี่ยงตออัตราผลตอบแทนหนึ่งหนวยที่สูงสุด 

 
การเปรียบเทียบผลการดําเนนิงานของกองทุนโดยใชมาตรวัดตามตัวแบบของ Sharpe 

 
การวัดผลการดําเนินงานมาตรวัดตามตัวแบบของ Sharpe เปนการคํานวณอัตรา

ผลตอบแทนของกองทุนที่ปรับคาดวยความเสี่ยงแลว โดยจะใชคาเฉลี่ยของอัตราดอกเบี้ยตั๋วเงิน
คลังอายุ 1 ป แทนอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพยที่ปราศจากความเสี่ยงเปรียบเทียบกับคาเกณฑ
ตามมาตรวัดของ Sharpe ซ่ึงจะใชอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา 12 เดือน ของธนาคารพาณิชย แทน
อัตราผลตอบแทนของตลาด โดยมีรายละเอียดการคํานวณตามตารางผนวกที่ 1-8 ซ่ึงสามารถสรุป
ผลไดดังตอไปนี้ 



 

58 
 

 
ตารางที่ 5  เปรียบเทียบผลการดําเนินงานโดยใชมาตรวัดตามตัวแบบของ Sharpe ของกองทุนที ่
                   ทําการศึกษา พ.ศ. 2551-2557 
 

กองทุนรวม Sharp ratio อันดับ คาเกณฑ สูง/ต่าํ 

กองทุนเปดเค บาลานซเพื่อการเล้ียงชีพ 30.283 2 -5.65 สูง 
กองทุนเปดไทยพาณิชยเฟล็กซิเบิ้ลฟนด เพือ่
การเลี้ยงชีพ 

22.747 3 -5.65 สูง 

กองทุนเปดบวัหลวงหุน 25% เพื่อการเลี้ยงชีพ 38.567 1 -5.65 สูง 
กองทุนเปด คุมครองเงินตนเพื่อการเลี้ยงชพี 1 -4.132 5 -5.65 ต่ํา 
กองทุนเปด คุมครองเงินตนเพื่อการเลี้ยงชพี 5 -0.890 4 -5.65 ต่ํา 
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ การประปานครหลวง -28.885 6 -5.65 ต่ํา 
ที่มา: จากการคํานวน 
 

จากตารางที่ 5 จะเห็นวา กองทุนเปดบัวหลวงหุน 25% เพื่อการเลี้ยงชีพของบริษัท
หลักทรัพยจัดการกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด มีผลการดําเนินงานตามมาตรวัด Sharp ดีที่สุดมีคา
เทากับ 38.567 โดยมี กองทุนเปด เค บาลานซ เพื่อการเลี้ยงชีพ ของบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน 
กสิกรไทย จํากัด มีผลการดําเนินงานตามมาตรวัด Sharp ดีเปนลําดับสอง มีคาเทากับ 30.283 ขณะที่ 
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ การประปานครหลวง มีผลการดําเนินงานตามมาตรวัด Sharp ต่ําที่สุด โดยมี
คาเทากับ -28.885 

 
เมื่อพิจารณาคาดัชนี Sharpe ของกองทุนที่ทําการศึกษาทุกกองทุนเปรียบเทียบกับคาเกณฑ

ตามมาตรวัดของ Sharpe พบวากองทุนที่ทําการศึกษามีคาดัชนี Sharpe มากกวาคาเกณฑตามมาตร
วัดของ Sharpe จํานวน 3 กองทุน ไดแก กองทุนเปดบัวหลวงหุน 25% เพื่อการเลี้ยงชีพของบริษัท
หลักทรัพยจัดการกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด กองทุนเปดเค บาลานซเพื่อการเลี้ยงชีพ ของบริษัท
หลักทรัพยจัดการกองทุนรวม กสิกรไทย จํากัด และกองทุนเปดไทยพาณิชยเฟล็กซิเบิ้ลฟนด เพื่อ
การเลี้ยงชีพ ของบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม ไทยพาณิชย จํากัด แสดงวากองทุนดังกลาวมี
อัตราผลตอบแทนตอหนึ่งหนวยความเสี่ยงมากกวากลุมหลักทรัพยตลาด กองทุนดังกลาวจึงมีผล
การดําเนินงานดีกวาตลาด และมี 3 กองทุนที่ทําการศึกษามีคาดัชนี Sharpe นอยกวาคาเกณฑตาม
มาตรวัดของ Sharpe ไดแก กองทุนเปด คุมครองเงินตนเพื่อการเลี้ยงชีพ 1 และ 5 ของของบริษัท
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หลักทรัพยจัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด และกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ การประปานคร
หลวง แสดงวากองทุนดังกลาวทั้ง 3 กองทุนมีอัตราผลตอบแทนตอหนึ่งหนวยความเสี่ยงนอยกวา
กลุมหลักทรัพยตลาด กองทุนดังกลาวจึงมีผลการดําเนินงานดอยกวาตลาด 

 
จากการศึกษาเปรียบเทียบผลการดําเนินงานโดยใชมาตรวัดตามตัวแบบของ Sharpe จะได

ขอสรุปวากองทุนเพื่อการเลี้ยงชีพที่ทีนโยบายการลงทุนในตราสารทุนในสัดสวนที่มากกวาจะมีผล
การดําเนินงานที่ดีกวากองทุนเพื่อการเลี้ยงชีพที่มีนโยบายการลงทุนในตราสารทุนในสัดสวนที่
นอยกวา และกองทุนรวมดังกลาวจะมีผลการดําเนินงานดีกวาตลาด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ตารางที่ 6  สรุปลําดับอัตราผลตอบแทน สวนเบีย่งเบนมาตรฐาน คาสัมประสิทธิ์การแปรผันของ
กองทุนเพื่อการเล้ียงชีพ พ.ศ. 2551 – 2557 
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อันดับ อัตราผลตอบแทน สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน   

คาสัมประสิทธิ์การ
แปรผัน 

ผลการดําเนินงาน
ตามมาตรวัดของ 
Sharpe  

1 กองทุนเปดบวั
หลวงหุน 25% เพื่อ
การเลี้ยงชีพ  

กองทุนเปด 
คุมครองเงินตนเพื่อ
การเลี้ยงชีพ 1 

กองทุนเปด 
คุมครองเงินตนเพื่อ
การเลี้ยงชีพ 5 

กองทุนเปดบวั
หลวงหุน 25% เพื่อ
การ   เล้ียงชีพ  

2 กองทุนเปด เค          
บาลานซเพื่อการ   
เล้ียงชีพ  

กองทุนสํารองเลี้ยง
ชีพ การประปานคร
หลวง 

กองทุนสํารองเลี้ยง
ชีพ การประปานคร
หลวง 

กองทุนเปด เค          
บาลานซเพื่อการ   
เล้ียงชีพ 

3 กองทุนเปดไทย
พาณิชยเฟล็กซิเบิ้ล
ฟนด เพื่อการเลี้ยง
ชีพ 

กองทุนเปดบวั
หลวงหุน 25% เพื่อ
การเลี้ยงชีพ  

กองทุนเปดบวั
หลวงหุน 25% เพื่อ
การเลี้ยงชีพ  

กองทนุเปดไทย
พาณิชยเฟล็กซิเบิ้ล
ฟนด เพื่อการเลี้ยง
ชีพ 

4 กองทุนเปด 
คุมครองเงินตนเพื่อ
การเลี้ยงชีพ 1 

กองทุนเปด 
คุมครองเงินตนเพื่อ
การเลี้ยงชีพ 5  

กองทุนเปด เค          
บาลานซเพื่อการ   
เล้ียงชีพ 

กองทุนเปด 
คุมครองเงินตนเพื่อ
การเลี้ยงชีพ 5 

5 กองทุนเปด 
คุมครองเงินตนเพื่อ
การเลี้ยงชีพ 5 

กองทุนเปด เค           
บาลานซเพื่อการ    
เล้ียงชีพ 

กองทุนเปดไทย
พาณิชยเฟล็กซิเบิ้ล
ฟนด เพื่อการเลี้ยง
ชีพ 

กองทุนเปด 
คุมครองเงินตนเพื่อ
การเลี้ยงชีพ 1 

6 กองทุนสํารองเลี้ยง
ชีพ การประปานคร
หลวง 

กองทุนเปดไทย
พาณิชยเฟล็กซิเบิ้ล
ฟนด เพื่อการเลี้ยง
ชีพ 

กองทุนเปด 
คุมครองเงินตนเพื่อ
การเลี้ยงชีพ 1 

กองทุนสํารองเลี้ยง
ชีพ การประปานคร
หลวง 

 
 จากผลการศึกษา ในประเด็นอัตราผลตอบแทนพบวา กองทุนเปดบัวหลวงหุน 25% เพื่อ
การเลี้ยงชีพของ บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด ที่มีนโยบายการลงทุนโดยมี
อัตราสวนตราสารหนี้ตอตราสารทุน 75:25  มีอัตราผลตอบแทนสูงสุด ขณะที่กองทุนสํารองเล้ียง
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ชีพ การประปานครหลวงมีนโยบายการลงทุนโดยมีอัตราสวนตราสารหนี้ตอตราสารทุน 80:20 มี
อัตราผลตอบแทนต่ําที่สุด  
 

ประเด็นเรื่องความเสี่ยงจําแนกเปนคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พบวากองทุนเปด คุมครอง
เงินตนเพื่อการเลี้ยงชีพ 1 ของบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด ที่มี
นโยบายการลงทุนโดยมีอัตราสวนตราสารหนี้ตอตราสารทุน 90:10 มีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ต่ําสุด กองทุนเปดไทยพาณิชยเฟล็กซิเบิ้ล ฟนด เพื่อการเลี้ยงชีพของบริษัทหลักทรัพยจัดการ
กองทุน ไทยพาณิชย จํากัด  ที่มีนโยบายการลงทุนโดยมีอัตราสวนตราสารหนี้ตอตราสารทุน 55:45 
มีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานสูงสุด ขณะที่คาสัมประสิทธิ์การแปรผันพบวา กองทุนเปด คุมครอง
เงินตนเพื่อการเล้ียงชีพ 5 ของบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด ที่มี
นโยบายการลงทุนโดยมีอัตราสวนตราสารหนี้ตอตราสารทุน 90:10 มีคาสัมประสิทธิ์การแปรผัน
ต่ําสุด ขณะที่กองทุนเปด คุมครองเงินตนเพื่อการเลี้ยงชีพ 1 ของบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ยู
โอบี (ประเทศไทย) จํากัด ที่มีนโยบายการลงทุนโดยมีอัตราสวนตราสารหนี้ตอตราสารทุน 90:10  
มีคาสัมประสิทธิ์การแปรผันสูงสุด  

 
ประเด็นเรื่องผลการดําเนินงานตามมาตรวัด Sharpe พบวา กองทุนเปดบัวหลวงหุน 25% 

เพื่อการเลี้ยงชีพของ บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด ที่มีนโยบายการลงทุน
โดยมีอัตราสวนตราสารหนี้ตอตราสารทุน 75:25  มีผลการดําเนินงานตามมาตรวัด Sharp สูงสุด 
ขณะที่กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ การประปานครหลวง มีผลการดําเนินงานตามมาตรวัด Sharp ต่ําสุด 
แตทั้งนี้กองทุนที่ทําการศึกษาทุกกองทุนมีผลการดําเนินงานต่ํากวาตลาด 
 

จากผลการศึกษาดังกลาวขางตน ทําใหสามารถสรุปในภาพรวมไดวากองทุนที่มีการลงทุน
ในตราสารทุนในสัดสวนที่มากกวาจะมีอัตราผลตอบแทนที่สูงกวา และมีผลการดําเนินงานตาม
มาตรวัดของ Sharpe ดีกวา ขณะเดียวกันก็มีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาสัมประสิทธิ์ความ
แปรผันสูงกวากองทุนที่มีการลงทุนในตราสารทุนในสัดสวนที่นอยกวา ที่มีอัตราผลตอบแทนที่ต่ํา
กวา แตจะมีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาสัมประสิทธิ์ความแปรผันต่ํากวาเชนกัน 
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บทที่ 5 
 

สรุปผลการศึกษาและขอเสนอแนะ 
 
จากผลการศึกษาอัตราผลตอบแทน ความเสี่ยง และผลการดําเนินงานโดยใชมาตรวัดตาม

ตัวแบบของ Sharpe ของกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ การประปานครหลวง และกองทุน RMF ที่มี
นโยบายการลงทุนใกลเคียงกัน จํานวน 5 กองทุน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปรียบเทียบอัตรา
ผลตอบแทน ความเสี่ยง และผลการดําเนินงาน เพื่อใชเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจเลือกลงทุน
ในอนาคต สามารถสรุปผลไดดังนี้ 

 
สรุปผลการศึกษา 

 
 1. จากผลการศึกษาลักษณะกองทุนโดยทั่วไป พบวากองทุนที่ทําการศึกษามีนโยบายการ
ลงทุนแบบผสม คือ ลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน และลงทุนในตราสารหนี้ในสัดสวนที่
มากกวาตราสารทุน และมีอัตราสวนการลงทุนจะใกลเคียงกับนโยบายการลงทุนของกองทุนสํารอง
เล้ียงชีพ การประปานครหลวง ที่มีนโยบายการลงทุนในตราสารหนี้ตอตราสารทุน 80:20 แต
แตกตางในรายละเอียดของสัดสวนตราสารหนี้ตอตราสารทุน โดยมีกองทุนที่ลงทุนในตราสารทุน
เปนสัดสวนมากที่สุดถึงรอยละ 45 ขณะที่ต่ําที่สุดคือรอยละ 10  ขณะที่การลงทุนในตราสารหนี้ทุก
กองทุนจะลงทุนในหลักทรัพยใกลเคียงกัน ไดแก ตราสารหนี้ภาครัฐบาลและภาคเอกชน พันธบัตร
รัฐบาล ตั๋วแลกเงิน เงินฝากในสถาบันการเงินตางๆ และสินทรัพยอ่ืนๆ 
 
  ปจจัยที่สงผลกระทบตอผลตอบแทนของกองทุนที่ทําการศึกษาจะคลายกันทุกกองทุน 
ไดแก ปจจัยทางการเมือง เชน ความมั่นคงทางการเงิน นโยบายของภาครัฐ นโยบายทางการเงิน 
นโยบายการคลัง ฯลฯ ปจจัยทางเศรษฐกิจไทย เชน ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟอ ฯลฯ 
 

ปจจัยที่มีผลกระทบตอภาวะตลาดทุน เชน นโยบายของภาครัฐตอตลาดทุน พฤติกรรมการ
ลงทุนของนักลงทุนประเภทตางๆ ปจจัยที่มีผลกระทบตอภาวะอุตสาหกรรมที่กองทุนลงทุน เชน 
ภาวะดอกเบี้ย การแขงขัน การเปลี่ยนแปลงดานกฎหมาย ฯลฯ ปจจัยที่มีผลกระทบตอภาวะของ
หลักทรัพยที่กองทุนลงทุน เชน การแขงขัน ผูบริหาร ฯลฯ ความสามารถในการดําเนินธุรกิจและ
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ความสามารถในการชําระหนี้ของผูออกตราสาร นโยบายการค้ําประกันเงินฝากของรัฐบาล ความ
ตอเนื่องของการฟนตัวของเศรษฐกิจโลก และการเคลื่อนยายของกระแสเงินทุน 
 
 ดัชนีช้ีวัดของกองทุนที่ทําการศึกษาจะคลายกันทุกกองทุน โดยดัชนีที่นํามาวัดผลการ
ดําเนินงาน ไดแก ดัชนีเปรียบเทียบสมาคมบริษัทจัดการลงทุนสําหรับกองทุนรวมผสม โดย ณ 
ปจจุบันคือ SET Index ThaiBMA Government Bond index เงินฝากประจํา 1 ป เฉลี่ยของธนาคาร
กรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย และอัตราผลตอบแทนของสินทรัพยคุมครองเงิน
ตนแตจะแตกตางในสัดสวนของดัชนี ช้ีวัดแตละตัวของแตละกองทุน 
 
 ปจจัยความเสี่ยงที่สําคัญที่จะสงผลกระทบตอผลตอบแทนของกองทุนที่ทําการศึกษาจะ
คลายกันทุกกองทุน ไดแก ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพยในตลาด ความเสี่ยงจาก
การดําเนินธุรกิจของผูออกตราสาร ความเสี่ยงจากความสามารถในการชําระหนี้ของผูออกตราสาร 
ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคลองของหลักทรัพย และความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตรา
ดอกเบี้ย  
 
 เมื่อพิจารณาผลการดําเนินงาน ป 2008-2014 ของกองทุนที่ทําการศึกษาพบวา กองทุนเปด 
เค บาลานซ เพื่อการเลี้ยงชีพ (KBLRMF) ของ บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กสิกรไทย จํากัด มี
อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยตั้งแตป 2008-2014 สูงสุดเทากับรอยละ 5.97 อันดับที่ 2 ไดแก กองทุนเปด
คุมครองเงินตนเพื่อการเลี้ยงชีพ 1 (CPRMF1) ของ บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศ
ไทย) จํากัด อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยตั้งแตป 2008-2014 เทากับรอยละ 4.03 ขณะที่กองทุนสํารอง
เล้ียงชีพ การประปานครหลวง มีอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยตั้งแตป 2008-2014 เทากับรอยละ 4.506 อยู
ในลําดับที่ 4  ซ่ึงจากอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยดังกลาวสามารถสรุปไดวากองทุนที่มีนโยบายการ
ลงทุนในตราสารทุนในสัดสวนที่มากกวาจะมีอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยที่มากกวากองทุนที่มีนโยบาย
การลงทุนในตราสารทุนในสัดสวนที่นอยกวา  
  

2. จากการศึกษาอัตราผลตอบแทน ความเสี่ยง และผลการดําเนินงานของกองทุนพบวา  
 
ประเด็นอัตราผลตอบแทนพบวา กองทุนเปดบัวหลวงหุน 25% เพื่อการเลี้ยงชีพของ บริษัท

หลักทรัพยจัดการกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด ที่มีนโยบายการลงทุนโดยมีอัตราสวนตราสารหนี้ตอ
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ตราสารทุน 75:25  มีอัตราผลตอบแทนสูงสุด ขณะที่กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ การประปานครหลวง 
ที่มีนโยบายการลงทุนโดยมีอัตราสวนตราสารหนี้ตอตราสารทุน 80:20 มีอัตราผลตอบแทนต่ําที่สุด  
 

ประเด็นเรื่องความเสี่ยงจําแนกเปนคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานพบวากองทุนเปด คุมครอง
เงินตนเพื่อการเลี้ยงชีพ 1 ของบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด ที่มี
นโยบายการลงทุนโดยมีอัตราสวนตราสารหนี้ตอตราสารทุน 90:10 มีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ต่ําสุด กองทุนเปดไทยพาณิชยเฟล็กซิเบิ้ลฟนด เพื่อการเลี้ยงชีพ ของบริษัทหลักทรัพยจัดการ
กองทุน ไทยพาณิชย จํากัด ที่มีนโยบายการลงทุนโดยมีอัตราสวนตราสารหนี้ตอตราสารทุน 55:45 
มีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานสูงสุด ขณะที่คาสัมประสิทธิ์การแปรผันพบวา กองทุนเปด คุมครอง
เงินตนเพื่อการเลี้ยงชีพ 5 ของบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด ที่มี
นโยบายการลงทุนโดยมีอัตราสวนตราสารหนี้ตอตราสารทุน 90:10 มีคาสัมประสิทธิ์การแปรผัน
ต่ําสุด ขณะที่กองทุนเปด คุมครองเงินตนเพื่อการเลี้ยงชีพ 1 ของบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ยู
โอบี (ประเทศไทย) จํากัด ที่มีนโยบายการลงทุนโดยมีอัตราสวนตราสารหนี้ตอตราสารทุน 90:10  
มีคาสัมประสิทธิ์การแปรผันสูงสุด  
 

ประเด็นเรื่องผลการดําเนินงานตามมาตรวัด Sharpe พบวา กองทุนเปดบัวหลวงหุน 25% 
เพื่อการเลี้ยงชีพของบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด ที่มีนโยบายการลงทุนโดย
มีอัตราสวนตราสารหนี้ตอตราสารทุน 75:25 มีผลการดําเนินงานตามมาตรวัด Sharp สูงสุด ขณะที่
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ การประปานครหลวง ที่มีนโยบายการลงทุนโดยมีอัตราสวนตราสารหนี้ตอ
ตราสารทุน 80:20 มีผลการดําเนินงานตามมาตรวัด Sharp ต่ําสุด และมีกองทุน 3 กองทุนที่มีผลการ
ดําเนินงานดีกวาตลาด ไดแก กองทุนเปดบัวหลวงหุน 25% เพื่อการเลี้ยงชีพของบริษัทหลักทรัพย
จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด กองทุนเปดเค บาลานซเพื่อการเลี้ยงชีพ ของบริษัทหลักทรัพย
จัดการกองทุนรวม กสิกรไทย จํากัด และกองทุนเปดไทยพาณิชยเฟล็กซิเบิ้ลฟนด เพื่อการเล้ียงชีพ 
ของบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม ไทยพาณิชย จํากัด และมี 3 กองทุนที่ทําการศึกษาที่มีผล
การดําเนินงานดีกวาตลาดมี ไดแก กองทุนเปด คุมครองเงินตนเพื่อการเลี้ยงชีพ 1 และ 5 ของบริษัท
หลักทรัพยจัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด และกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ การประปานคร
หลวง  
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 จากการศึกษาสามารถสรุปไดวา กองทุนเพื่อการเลี้ยงชีพที่มีนโยบายการลงทุนในตราสาร
ทุนในสัดสวนที่มากกวาจะใหผลตอบแทนแกผูลงทุนมากกวา แตมีความเสี่ยงในการลงทุนที่
มากกวา ขณะที่กองทุนเพื่อการเลี้ยงชีพที่มีนโยบายการลงทุนในตราสารทุนในสัดสวนที่นอยกวา
จะใหอัตราผลตอบแทนที่นอยกวา แตมีความเสี่ยงในการลงทุนนอยกวาเชนกัน ซ่ึงเปนไปตาม
หลักการลงทุนที่กลาววา high risk high return ขณะที่การเปรียบเทียบผลการดําเนินงานโดยใช
มาตรวัดตามตัวแบบของ Sharpe พบวากองทุนเพื่อการเลี้ยงชีพที่มีนโยบายการลงทุนในตราสารทุน
ในสัดสวนที่มากกวาจะมีผลการดําเนินงานที่ดีกวากองทุนเพื่อการเลี้ยงชีพที่มีนโยบายการลงทุนใน
ตราสารทุนในสัดสวนที่มากกวา  
 

ขอเสนอแนะ 
 

1. คณะกรรมการกองทุนสํารองเล้ียงชีพควรมีการกําหนดนโยบายการลงทุนในการลงทุน
แบบ employee choice ใหครอบคลุมและสอดคลองกับความตองการผลตอบแทนและ
ความสามารถในการยอมรับความเสี่ยงของสมาชิกกองทุนสํารองเล้ียงชีพ การประปานครหลวง 
โดยจําแนกเปนนโยบายที่เนนการลงทุนในตราสารทุนในสัดสวนที่สูงเพื่อรองรับความตองการของ
พนักงานการประปานครหลวงที่ตองการอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนที่สูง และสามารถยอมรับ
ความเสี่ยงจากการลงทุนไดสูง และนโยบายการลงทุนในตราสารทุนในสัดสวนที่ต่ําเพื่อรองรับ
ความตองการของพนักงานการประปานครหลวงที่ตองการอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนที่ต่ํา
กวา และสามารถยอมรับความเสี่ยงจากการลงทุนไดต่ํา 

      
2. สมาชิกกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ การประปานครหลวง ที่สามารถยอมรับความเสี่ยงไดสูง

ควรลงทุนในกองทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) ที่มีนโยบายการลงทุนที่เนนลงทุนในตราสารทุนใน
สัดสวนที่มากกวา เนื่องจากจะทําใหไดอัตราผลตอบแทนที่มากกวากองทุนเพื่อการเลี้ยงชีพที่มี
นโยบายการลงทุนที่เนนลงทุนในตราสารทุนในสัดสวนที่นอยกวา สมาชิกที่สามารถยอมรับความ
เสี่ยงต่ําควรลงทุนในกองทุนเพื่อการเลี้ยงชีพที่มีนโยบายการลงทุนที่เนนลงทุนในตราสารทุนใน
สัดสวนที่นอยกวา เนื่องจากจะมีความปลอดภัยจากความผันผวนของตลาดทุนมากกวา 

 
3. คณะกรรมการกองทุนสํารองเล้ียงชีพและเจาหนาที่สวนบริหารกองทุน กองบริหาร

คาตอบแทน ฝายสวัสดิการและกิจการสัมพันธควรประชาสัมพันธทําความเขาใจเกี่ยวกับลักษณะ 
อัตราผลตอบแทน และความเสี่ยงของกองทุนสํารองเล้ียงชีพ การประปานครหลวง เพื่อใหสมาชิก
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เขาใจความแตกตางระหวางทางเลือกการลงทุนแบบตางๆ และเพื่อลดผลกระทบจากการตําหนิจาก
สมาชิก 
 

ขอเสนอแนะในการศึกษาครัง้ถัดไป 
 
 การศึกษาอัตราผลตอบแทน ความเสี่ยง ผลการดําเนินงานของกองทุนสํารองเล้ียงชีพ และ
กองทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) ในครั้งตอไปควรพิจารณาการวิเคราะหโดยใชขอมูลรายเดือน หรือ
รายวัน ซ่ึงอาจทําใหการวิเคราะหขอมูลมีความละเอียดมากขึ้น นอกจากนี้อาจวิเคราะหปจจัยอ่ืนๆ ที่
มีผลตออัตราผลตอบแทน ความเสี่ยง ผลการดําเนินงานของกองทุน เพื่อใหนักลงทุนสามารถใช
ประกอบการตัดสินใจลงทุนไดมากขึ้น ขณะที่การพิจารณาผลการดําเนินงานของกองทุนอาจใช 
SET Index ThaiBMA Government Bond index เงินฝากประจํา 1 ป เฉลี่ยของธนาคารกรุงเทพ 
ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย และอัตราผลตอบแทนของสินทรัพยคุมครองเงินตน โดยที่
มีการถวงน้ําหนักเปนเกณฑในการพิจารณา 
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ภาคผนวก 

ตารางคํานวน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ตารางผนวกที่ 1  ขอมูลมูลคาสินทรัพยสุทธิ (NAV) ของกองทุนรวมเพือ่การเลี้ยงชีพที่

ทําการศึกษาระหวาง พ.ศ. 2550-2557 

 

พ.ศ. NAV 

กช.กปน. KBLRMF SCBRM3 B25RMF CPRMF1 CPRMF5 

2550 
       

3,015.18  
       

1,912.10  
       

1,333.87  
          

889.21  49.21 97.27 

2551 
       

2,892.69  
       

1,879.60  
       

1,282.96  
       

1,077.77  50.52 97.71 

2552 
       

2,859.27  
       

2,502.11  
       

1,889.54  
       

1,446.68  52.5 105.013 

2553 
       

2,789.16  
       

3,376.07  
       

2,405.32  
       

1,817.85  54.16 110.743 

2554 
       

2,514.57  
       

3,680.26  
       

2,554.95  
       

2,173.30  54.67 77.598 

2555 
       

2,372.65  
       

4,478.33  
       

3,033.61  
       

2,688.02  50.74 81.512 

2556 
       

2,187.17  
       

4,984.19  
       

3,137.42  
       

2,751.89  50.91 83.269 

2557 
       

2,215.26  
       

5,849.82  
       

3,630.15  
       

2,985.92  50.54 80.126 
ที่มา: 1. กองทนุสํารองเลี้ยงชีพ การประปานครหลวง, 2557 

         2. Fund information, 2557  

 

 

 

 



 
 

ตารางผนวกที่ 2  อัตราดอกเบี้ยธนาคารพาณิชยประเภทเงินฝากประจํา 12 เดือน พ.ศ.2550-2557 

 

พ.ศ. อัตราดอกเบี้ย 

2007 2.38 

2008 2.00 

2009 1.00 

2010 1.70 

2011 3.00 

2012 2.50 

2013 2.35 

2014 1.75 
ที่มา: ธนาคารแหงประเทศไทย, 2558  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ตารางผนวกที่ 3  ตารางการคํานวณอตัราผลตอบแทน สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาสัมประสิทธิ์การแปรผัน และมาตรวัดตามตัวแบบ Sharpe ของกองทุน 

สํารองเลี้ยงชีพการประปานครหลวง 

 

พ.ศ. NAV Rpt Rpt Rp-Rp (Rp-Rp)2 σp CV sharp ratio ผลการดําเนินงาน 

2550 3,015.18 

2551 2,892.69 -4.062444 0.179229 0.032123 

2552 2,859.27 -1.155326 3.086347 9.525539 

2553 2,789.16 -2.452024 1.789649 3.202843 

2554 2,514.57 -9.844900 -5.603226 31.396145 

2555 2,372.65 -5.643907 -1.402234 1.966260 

2556 2,187.17 -7.817419 -3.575746 12.785960 

2557 2,215.26 1.284308 -4.241673 5.525981 30.536469 0.187104 -0.044111 -34.535169 -28.885169 
ที่มา: จากการคํานวณ 

 



 
 

 

ตารางผนวกที่ 4  ตารางการคํานวณอตัราผลตอบแทน สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาสัมประสิทธิ์การแปรผัน และมาตรวัดตามตัวแบบ Sharpe ของกองทุนเปด 

เค บาลานซเพื่อการเลี้ยงชีพ ของบริษัทหลักทรัพยจดัการกองทุน กสิกรไทย จํากัด  

 

พ.ศ. NAV Rpt Rpt Rp-Rp (Rp-Rp)2 σp CV sharp ratio ผลการดําเนินงาน 

2550 1,912.10 

2551 1,879.60 -1.699702 -19.657856 386.431291 

2552 2,502.11 33.119281 15.161127 229.859769 

2553 3,376.07 34.928920 16.970766 288.006905 

2554 3,680.26 9.010180 -8.947973 80.066227 

2555 4,478.33 21.685153 3.726999 13.890521 

2556 4,984.19 11.295729 -6.662425 44.387910 

2557 5,849.82 17.367516 17.958154 -0.590638 0.348853 0.638918 0.035578 24.632521 30.282521 
ที่มา: จากการคํานวณ 

 



 
 

ตารางผนวกที่ 5  ตารางการคํานวณอตัราผลตอบแทน สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาสัมประสิทธิ์การแปรผัน และมาตรวัดตามตัวแบบ Sharpe ของกองทุนเปด 

ไทยพาณิชยเฟล็กซิเบิ้ล ฟนด เพื่อการเลี้ยงชีพของบริษัทหลักทรัพยจดัการกองทุน ไทยพาณิชย จํากัด        

    

พ.ศ. NAV Rp Rp Rp-Rp (Rp-Rp)2 σp CV sharp ratio ผลการดําเนินงาน 

2550 1,333.87 

2551 1,282.96 -3.816714 -20.222707 408.957864 

2552 1,889.54 47.279728 30.873735 953.187529 

2553 2,405.32 27.296591 10.890598 118.605121 

2554 2,554.95 6.220794 -10.185199 103.738278 

2555 3,033.61 18.734613 2.328620 5.422473 

2556 3,137.42 3.421996 -12.983997 168.584185 

2557 3,630.15 15.704942 16.405993 -0.701051 0.491472 0.829728 0.050575 17.097156 22.747156 
ที่มา: จากการคํานวณ 

 

 



 
 

ตารางผนวกที่ 6  ตารางการคํานวณอตัราผลตอบแทน สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาสัมประสิทธิ์การแปรผัน และมาตรวัดตามตัวแบบ Sharpe ของกองทุนเปด 

บัวหลวงหุน 25% เพื่อการเลีย้งชีพ ของบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทนุรวม บัวหลวง จํากัด 

 

พ.ศ. NAV Rp Rp Rp-Rp (Rp-Rp)2 σp CV sharp ratio ผลการดําเนินงาน 

2550 889.21 

2551 1,077.77 21.205340 1.889828 3.571451 

2552 1,446.68 34.229010 14.913499 222.412444 

2553 1,817.85 25.656676 6.341165 40.210371 

2554 2,173.30 19.553318 0.237807 0.056552 

2555 2,688.02 23.683799 4.368288 19.081937 

2556 2,751.89 2.376098 -16.939413 286.943705 

2557 2,985.92 8.504337 19.315511 -10.811174 116.881486 0.519355 0.026888 32.916842 38.566842 
ที่มา: จากการคํานวณ 

 

 



 
 

ตารางผนวกที่ 7  ตารางการคํานวณอตัราผลตอบแทน สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาสัมประสิทธิ์การแปรผัน และมาตรวัดตามตัวแบบ Sharpe ของกองทุนเปด  

คุมครองเงินตนเพื่อการเลี้ยงชีพ 1 ของบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทนุ ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด 

พ.ศ. NAV Rp Rp Rp-Rp (Rp-Rp)2 σp CV sharp ratio ผลการดําเนินงาน 

2550 49.21 

2551 50.52 2.662061 2.218555 4.921984 

2552 52.5 3.919240 3.475734 12.080726 

2553 54.16 3.161905 2.718399 7.389692 

2554 54.67 0.941654 0.498148 0.248152 

2555 50.74 -7.188586 -7.632092 58.248830 

2556 50.91 0.335041 -0.108465 0.011765 

2557 50.54 -0.726773 0.443506 -1.170279 1.369552 0.181611 0.409490 -9.781848 -4.131848 
ที่มา: จากการคํานวณ 

 

 

 



 
 

ตารางผนวกที่ 8  ตารางการคํานวณอตัราผลตอบแทน สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาสัมประสิทธิ์การแปรผัน และมาตรวัดตามตัวแบบ Sharpe ของกองทุนเปด  

คุมครองเงินตนเพื่อการเลี้ยงชีพ 5 ของบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทนุ ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด 

 

พ.ศ. NAV Rp Rp Rp-Rp (Rp-Rp)2 σp CV sharp ratio ผลการดําเนินงาน 

2550 97.27 

2551 97.71 0.452349 2.326884 5.414387 

2552 105.013 7.474158 9.348693 87.398054 

2553 110.743 5.456467 7.331002 53.743586 

2554 77.598 -29.929657 -28.055123 787.089900 

2555 81.512 5.043944 6.918479 47.865350 

2556 83.269 2.155511 4.030045 16.241265 

2557 80.126 -3.774514 -1.874534 -1.899980 3.609922 0.626037 -0.333969 -6.540400 -0.8904 
ที่มา: จากการคํานวณ 

 

 



 
 

ตารางผนวกที่ 9  การคํานวณเกณฑตามมาตรวัดของ Sharpe 

 

พ.ศ. อัตราผลตอบแทน Rp   R'p Rp-R'p (Rp-R'p)2 Qp CV sharp ratio' 

2550 2.38 

2551 2 2 -0.042857 0.001837 

2552 1 1 -1.042857 1.087551 

2553 1.7 1.7 -0.342857 0.117551 

2554 3 3 0.957143 0.916122 

2555 2.5 2.5 0.457143 0.208980 

2556 2.35 2.35 0.307143 0.094337 

2557 1.75 1.75 14.3 2.042857 -0.292857 0.085765 0.031356 0.015349 -5.649330 
ที่มา: จากการคํานวณ 
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