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--------------------------------บทคัดย่ อ
การศึกษาการศึกษานี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ คัดเลือกแบบจาลองที่เหมาะสมในการวิเคราะห์ผลการดาเนินงาน
ของกองทุนรวมดัชนี โดยพิจารณาจากลักษณะการกระจายตัวของผลตอบแทน และเปรี ยบเทียบการเปลี่ยนแปลงของ
อันดับผลการดาเนิ นงานเมื่อใช้แบบจาลองที่ต่างกัน โดยทาการศึกษาข้อมูล ระหว่างวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2557 ถึง
วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ทั้งหมด 9 กองทุน ทาการทดสอบลักษณะการระจายตัวของผลตอบแทน (NormalityTest) จากนั้นทาการวิเคราะห์ผลการดาเนิ นงานด้วยมาตรวัด Sharpe Ratio, Return on VaR (RoVaR) และ Return on
Modified VaR (RoMod.Var) โดยแบ่งผลการศึกษาออกเป็ น 3 ช่วง คือ 1, 3 และ 5 ปี ย้อนหลัง
จากการศึกษาพบว่าลักษณะผลตอบแทนทั้ง 9 กองทุน ในช่วงระยะเวลาย้อนหลัง 1,3 และ 5 ปี ไม่มีการแจก
แจงแบบปกติ (Non-Normal Distribution) และมีลกั ษณะของ Fat-Tail อยูใ่ นการกระจายตัว ดังนั้นการวิเคราะห์ผลการ
ดาเนิ น งาน ด้ว ยวิธี RoMod.VaR ซึ่ งมีก ารนาค่ า ความเบ้ (Skewness) และความโด่ ง (Kurtosis) ที่เป็ นดัชนี ว ดั การ
กระจายตัวมาคานวณร่ วมในแบบจาลอง จึงมีความเหมาะสมกว่า วิธี Sharpe Ratio และ RoVar ที่มีการนามาใช้อย่าง
แพร่ หลายในปัจจุบนั เพราะสามารถวัดผลการดาเนินงานได้ครอบคลุมการกระจายตัวทั้งหมดของผลตอบแทนรวมถึง
ส่ วนที่เป็ น Fat-Tail ณ ระดับความเชื่อมัน่ ที่ 99% และเมื่อเปรี ยบเทียบการจัดอันดับกองทุน ด้วยวิธี Sharpe Ratio และ
RoVaR พบว่าทั้ง 9 กองทุน ในช่วงระยะเวลาย้อนหลัง 1, 3 และ 5 ปี มีการจัดอันดับที่เหมือนกัน เนื่องจากทั้ง 2 วิธีใช้
ค่า Volatility แทนค่าความเสี่ ยงของกองทุนเช่นเดียวกัน ส่ วนการจัดอันดับด้วยวิธี RoMod.VarR พบว่า มีเพียงสอง
กองทุนที่อนั ดับของกองทุนเปลี่ยนไปจาก 2 วิธีแรก เป็ นเพราะค่าความเบ้และค่าความโด่งในแบบจาลอง ที่ทาให้มีผล
ต่อการเปลี่ยนแปลงอันดับของกองทุน ซึ่ งเป็ นไปตามลักษณะของผลตอบแทนที่ไม่มีการแจกแจงแบบปกติ (NonNormal Distribution)
คาสาคัญ: กองทุนรวม, กองทุนรวมดัชนี
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ABSTRACT
Ranking performance is a very necessary information for retail investors for investment in mutual funds
that continually grows in Thailand.
The objective of this research paper is to select an appropriate model to analyze fund performance in
different scenarios of return distribution. Data of Ranking performance of 9 funds will be compared from 1 January
2014 until 28 December 2018. Empirical findings strongly suggest the non-normal return distributions and the Fattail emerge distinctly in all return distributions. Return on Modified VaR (RoMod. VaR) is a measure capable of
including FatTail effect into ranking performance hence it is an applicable option in this scenario. Other significant
performance measures, i.e. Sharpe Ratio, Return on VaR (RoVaR), will also be utilized for model comparisons and
a 99% confidence interval level is used for all models. Sharpe Ratio and RoVar generate appear to be the same in
ranking because they use volatility as a risk proxy. Their rankings differ from that of RoMod.VaR because the latter
includes Skewness and Kurtosis as extremely risky. Therefore, a proper study in selecting a model is very essential
in determining performance ranking under different scenarios for return distribution.
Keywords: Mutual Funds, Index Fund
1. บทนา
กองทุนรวมเปรี ยบเสมื อนเครื่ องมือในการรวบรวมเงินออมจากนักลงทุน นาไปกระจายเข้าสู่ ระบบแก่ผทู ้ ี่
ต้องการทุนหรื อหน่วยธุ รกิจ เมื่อนาไปลงทุน ซึ่ งการลงทุนนี้เป็ นส่ วนสาคัญในทางเศรษฐศาสตร์ โดยเป็ นตัวแปรหนึ่ ง
ในผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรื อ (GDP) การลงทุน ที่เกิ ดขึ้ นย่อ มส่ งผลให้มีก ารจ้างงานเกิดขึ้ นในระบบ
เศรษฐกิจทาให้มีการกระจายรายได้ หน่วยธุรกิจที่ลงทุนจะช่วยในการกระจายทรัพยากรทีมีจากัดไปสู่ ระบบเศรษฐกิจ
อีกด้วย ฉะนั้นกองทุนรวมจึงมีส่วนสาคัญในการช่วยพัฒนาเศรษฐกิจโดยตรง เพราะเงินที่นาเข้าสู่ ระบบผ่านกองทุน
รวมนี้ จะทาให้เกิด การลงทุน การจ้างงาน และ การบริ โภคที่สูงขึ้น ก่อให้เกิดผลกระทบเป็ นลูกโซ่ ในระบบเศรษฐกิจ
อย่างต่อเนื่อง
กองทุนรวมดัชนี (Index Fund) เป็ น 1 จาก 43 ประเภทที่ส มาคมบริ ษทั จัดการกองทุนได้แยกประเภทไว้
หรื อเรี ยก SET 50 Index Fund ซึ่ งกองทุนนี้ มีนโยบายการลงทุน ที่ลงทุนส่ วนใหญ่ในหุ ้นสามัญจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ซ่ึงเป็ นส่ วนหนึ่ งของดัชนี SET50 เป็ นจานวนเฉลี่ยในรอบระยะเวลาบัญชีไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่า
ทรั พ ย์สิ นสุ ทธิ ข องกองทุ น ซึ่ งอาจะไม่ ไ ด้ล งครบทั้ง 50 หุ ้ น ซึ่ งมี ก ลยุท ธ์ ก ารบริ ห ารกองทุ น เชิ งรั บ (Passive
management strategy) โดยมุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามดัชนี SET50 (Index tracking) ปั จจุบนั มีท้ งั หมด
6 บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ที่จดั ตั้ง Index Fund และมีท้งั หมด 16 กองทุน รวมทั้งกองทุนรวมหุ ้นระยะยาวและ
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
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2. วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาผลการดาเนิ นงานของกองทุนรวมดัชนี ในประเทศไทย ด้วยแบบจาลอง Sharpe Ratio, Return
on VaR และ Return on Modified VaR
2. จัดเรี ยงอันดับผลการดาเนิ นงานของกองทุนรวมดัชนี เพื่อสามารถใช้ประกอบกับการตัดสิ นใจเพื่อเลือก
ลงทุนในกองทุนรวมดัชนีได้ในอนาคต
3. การดาเนินการวิจัย
3.1 ระเบียบวิธีการศึกษา
การศึกษาครั้งนี้ ได้ศึกษาผลการดาเนินงานและจัดอันดับกองทุน จากการลงทุนในกองทุนดัชนีในประเทศ
ไทย ด้วยแบบจาลองของ Sharpe Ratio, RoVaR และ RoMod.VaR และจัดอับดับผลการดาเนิ นงาน โดย แบ่งผลการ
ดาเนินงานออกเป็ น 3 ช่วงระยะเวลาย้อนหลัง 1, 3 และ 5 ปี เพื่อเป็ นเกณฑ์ที่ใช้ ประกอบการตัดสิ นใจเลือกลงทุนใน
กองทุนดัชนีได้ในอนาคต
3.2 การเก็บรวบรวมข้ อมูลทีใ่ ช้ ในการศึกษา
ข้อมูลที่ใช้ทาการศึก ษาและวิเคราะห์ เป็ นข้อมูลทุติยภู มิ โดยเก็บรวบรวมข้อมูล คือ มูล ค่า สิ นทรัพย์สุทธิ
(Net Asset Value : NAV) เป็ นแบบรายวันของกองทุนรวมดัชนี ทั้งหมด 9 กองทุน จาก 6 บริ ษัทหลัก ทรัพย์จดั การ
กองทุน ระหว่างวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2557 ถึงวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2561 โดยเก็บข้อมูลจากสมาคมบริ ษทั จัดการ
ลงทุน (IAMC) และข้อมูลผลตอบแทน ของพันธบัตรรัฐบาล เพื่อนามาใช้เป็ นค่า Risk-Free Rate โดยเก็บข้อมูลจาก
ธนาคารแห่ งประเทศ ไทย (ธปท.)
ผูศ้ ึกษาใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ป Microsoft Excel ใช้สาหรับประมวลผลและจัดเรี ยงข้อมูลในงานวิจยั โดยดึง
ข้อมูล NAV ของกองทุนจากโปรแกรม Aspen Graphic + Add on RTD Server
3.3 ขั้นตอนการศึกษา
1. เก็ บข้อ มู ล NAV (Net Asset Value) เป็ นแบบรายวัน ทั้งหมด 9 กองทุน และเก็ บ ข้อ มู ล ผลตอบแทน
พันธบัตรรัฐบาลอายุ 1, 3 และ 5 ปี เพื่อใช้เป็ น Risk-Free Rate
2. คานวณหาอัตราผลตอบแทนของแต่ละกองทุน เนื่องจากผลตอบแทนเป็ นข้อมูลรายวัน (Daily Return) จึง
ต้องแปลงเป็ นข้อมูลรายปี (Annual Return)
3. ทาการหาค่ าความเสี่ ยง, ค่ าความเบ้ และค่ าความโด่ ง เนื่ อ งจากความเสี่ ยงเป็ นข้อ มูล รายวัน (Daily
Volatility) จึงต้องแปลงเป็ นข้อมูลรายปี (Annual Volatility)
4. ทดสอบการกระจายตัวแบบ (Normality Test) ด้วยวิธี Jaque-Bera Test
5. คานวณหาค่า VaR และ Mod.VaR ของแต่ละกองทุน
6. วัดผลการดาเนินงานของแต่ละกองทุน ด้วยแบบจาลอง Sharpe Ratio, RoVaR และ
RoMod.VaR
7. จัดอันดับผลการดาเนินงานของกองทุน ที่คานวณได้จากแบบจาลองในข้อ (6.) โดยเรี ยงลาดับจากผลการ
ดาเนินงานมากที่สุดรองลงมาจนถึงกองทุนที่มีผลการดาเนินงานน้อยที่สุด จนครบ 9 อันดับ แล้วทาการบันทึกผล และ
ทาการเปรี ยบเทียบผลการจัดอันดับของทั้ง 3 วิธี โดยแบ่งผลการ ดาเนิ นงานออกเป็ น 3 ช่วงระยะเวลาย้อนหลัง 1, 3
และ 5 ปี
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ตารางที่ 1 ชื่อกองทุนและชื่อย่อกองทุนรวมดัชนีที่ใช้ในการศึกษาทั้ง 9 กองทุน
อันดับ
ชื่ อกองทุน
1
CIMB-Principal Daily SET 50 Index Fund
2
K SET50 RMF
3
Krung Thai SET50 Long-Term Equity Fund
4
Krungsri SET50 LTF
5
K-SET 50 Index Fund
6
SCB SET50 Index Fund (Accumulation)
7
SCB SET50 Index RMF
8
TMB SET50
9
TMB SET50 Retirement Mutual Fund

ชื่ อย่อกองทุน
CIMB-PRINCIPAL SET50
KS50RMF
KSET50LTF
KFLTF50
K-SET50
SCBSET50
SCBRMS50
TMB50
TMB50RMF

4. ผลการศึกษา
งานวิจยั นี้ เป็ นการศึกษา และเลือกใช้แบบจาลองที่เหมาะสมในการวิเคราะห์ผลการดาเนิ นงาน และการจัด
อันดับกองทุนรวมดัชนี ในประเทศไทย ที่เปิ ดดาเนินงานงาน ระหว่างวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2557 ถึงวันที่ 28 ธันวาคม
พ.ศ. 2561 ทั้งหมด 9 กองทุน จาก บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน โดยแบ่งผลการดาเนินงานออกเป็ นช่วงระยะเวลา
ย้อนหลัง 1, 3 และ 5 ปี สาหรับหรับแบบจาลองที่มีการศึกษาในครั้งนี้ มีท้งั หมด 3 แบบจาลอง ได้แก่ แบบจาลองการ
วัด ผลการด าเนิ น งาน 1.Sharpe Ratio 2.Return on VaR (RoVaR) และ 3.Ruturn on Modified VaR(RoMod.VaR)
รวมถึงดัชนีที่เกี่ยวข้อง กับการกระจายตัวของผลตอบแทนและความเสี ยง (Mean, Volatility, Skewness และ Kurtosis)
เพื่อ เป็ นแนวทางในการเลื อ กใช้แ บบจ าลอง ในการวิเคราะห์ จัด อัน ดั บ เปรี ยบเที ยบผลการดาเนิ น งาน ได้อ ย่าง
เหมาะสมกับสภาวการณ์การเคลื่อนไหวของตลาดหลักทรัพย์ และใช้เป็ นข้อมูลประกอบการพิจารณาตัดสิ นใจเพื่อการ
ลงทุน
จากการศึกษาผลตอบแทนและความเสี่ ยงของกองทุนรวมดัชนี ในช่ วงระยะเวลาย้อ นหลัง 1, 3 และ 5 ปี
กองทุนที่ให้ผลตอบแทนเป็ นบวก แสดงว่ากองทุน ดังกล่าวสามารถให้ผลตอบแทนจากการลงทุนได้ดี แต่ มีบาง
กองทุนที่มีผลตอบแทนของกองทุนที่มี ผลตอบแทนของกองทุนต่ากว่าผลตอบแทนที่ปราศจากความเสี่ ยง หมายความ
ว่ากองทุนดังกล่าวมี ผลตอบแทนที่ติดลบ โดยแบ่งช่วงการศึกษาออกเป็ น 3 ช่วงระยะเวลา สามารถสรุ ปผลการศึกษา
ได้ดงั นี้
ย้อนหลัง 1 ปี กองทุนรวมดัชนี ทั้ง 9 กองทุน มีผลตอบแทนติดลบเหมือนกัน กองทุนที่มีผลตอบแทนดีที่สุด
คือ ได้แก่ อันดับ 1 กองทุนที่ 8 TMB50 (-0.0765) อันดับ 2 กองทุนที่ 6 SCBSET50 (-0.0780) และอันดับ 3 กองทุนที่
5 K-SET50 (-0.0785)
ค่าความเสี่ ยงในแต่ละกองทุนส่ วนใหญ่มีผลใกล้เคี ยงกัน เฉลี่ยอยู่ที่ 13% (Annual Volatility) กองทุนที่มี
ความเสี่ ย งมากสุ ด คื อ กองทุ น ที่ 5 K-SET50 (0.13430) กองทุ น ที่ มี ค วามเสี่ ยงต่ า สุ ด คื อ กองทุ น ที่ 1 CIMBPRINCIPAL SET50 (0.1300)
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ย้อนหลัง 3 ปี กองทุนที่มีผลตอบแทนส่ วนเกินเป็ นบวก สู ง สุ ด 3 อันดับแรกได้แก่ กองทุนที่ 6 SCBSET50
(0.0961), กองทุ น ที่ 8 TMB50 (0.0957) และกองทุ น ที่ 5 K-SET50 (0.0955) เป็ นต้น และไม่ พ บกองทุ น ที่ มี
ผลตอบแทน ส่ วนเกินติดลบ
ค่าความเสี่ ยงในแต่ ล ะกองทุนส่ วนใหญ่ มีผลใกล้เคียงกัน เฉลี่ ยที่ 12% กองทุนที่มีความเสี่ ยงมากสุ ดคื อ
กองทุนที่ 8 TMB50 (0.1251) กองทุนที่มีความเสี่ ยงต่าสุ ดคือ กองทุนที่ 1 CIMB-PRINCIPAL SET50 (0.1213)
ย้อนหลัง 5 ปี กองทุนที่มีผลตอบแทนส่ วนเกินเป็ นบวก สู งสุ ด 3 อันดับแรกได้แก่ กองทุนที่ 6 SCBSET50
(0.0464), กองทุ น ที่ 8 TMB50 (0.0453) และกองทุ น ที่ 2 KS50RMF (0.0428) เป็ นต้น และไม่ พ บกองทุ น ที่ มี
ผลตอบแทน ส่ วนเกินติดลบ
ค่าความเสี่ ยงในแต่ ล ะกองทุนส่ วนใหญ่ มีผลใกล้เคียงกัน เฉลี่ ยที่ 13% กองทุนที่มีความเสี่ ยงมากสุ ดคื อ
กองทุนที่ 5 K-SET50 (0.1348) กองทุนที่มีความเสี่ ยงต่าสุ ดคือ กองทุนที่ 3 KSET50LTF (0.1314)
จากการศึกษาการแจกแจงแบบปกติ (Test for Normality) ทั้ง 9 กองทุน ในช่วงระยะเวลา ย้อนหลัง 1, 3 และ
5 ปี สามารถสรุ ปผลการศึกษาได้ดงั นี้ จากการประมวลผลค่าความโด่งมีค่ามากกว่า 3 มีเพียงแค่ในช่วง 5 ปี ยอ้ นหลัง
โดยมีเพียง 2 กองทุนในช่วง 5 ปี ย้อนหลังที่ต่ากว่า 3 คือ KSET50LTF (2.7922) และ KS50RMF(2.7490) และค่าความ
เบ้เป็ นทั้งค่ าบวกและค่ าติ ดลบ โดยมี ล ัก ษณะเบ้ซ้ายทั้งหมด และจากผลการทดสอบการกระจายตัว แบบปกติ
(Normality Test) ด้วยวิธี Jarque-Bera Test พบว่าทุก กองทุนมีค่า JB Value มากกว่าค่า Critical Chi-Square หรื อ 5.99
หมายความว่าการกระจายของผลตอบแทนมีการแจกแจงแบบไม่ปกติ มีลกั ษณะเหมือนกันทุกช่วงระยะเวลา
ดังนั้นจึงเลือกใช้แบบจาลองวิธี RoMod.VaR
จากการศึกษาเกี่ยวกับเสถียรภาพของการจัดอันดับของกองทุนรวมดัชนี จากการ จัดอันดับผลการดาเนินงาน
ด้วยวิธี Sharpe Raio และ RoVaR ผลของอันดับที่ได้พบว่าไม่มีการ เปลี่ยนแปลงไปจากอันดับของผลการดาเนินงาน
แต่เมื่อนามาจัดอันดับผลการดาเนิ นงานด้วยวิธี RoMod. VaR อันดับมีก ารเคลื่ อ นไหวเปลี่ ยนแปลงไปเป็ นไปตาม
ลักษณะของค่าความเบ้ และค่า ความโดังที่ถูกเพิ่มเข้ามา กองทุนที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงของอันดับ แสดงให้เห็ นว่า
กองทุนดังกล่าว เป็ นกองทุนที่จดั ว่ามีเสถียรภาพในการจัดอันดับไม่ว่าวัดผลการดาเนิ นงานด้วยวิธีใดอันดับยังคงที่
เหมือ นเดิ ม ให้ผลตอบแทนที่ชดั เจนเชื่อ ถื อได้ ถึ งแม้อ ันดับอาจไม่สู งเท่าใดนัก แต่ ก็เป็ นอี กทางเลื อ ก ที่ใช้ในการ
ประกอบการพิจารณาและตัดสิ นใจลงทุน สามารถสรุ ปผลการศึกษาได้ดงั นี้
ย้อนหลัง 1 ปี ทั้ง 9 กองทุนไม่มีการเปลี่ยนแปลงของอันดับ เมื่อวัดผลทั้ง 3 แบบจาลอง
ย้อนหลัง 3 ปี สาหรับกองทุนที่มีการเปลี่ยนแปลงของอันดับเมื่อวัดผลทั้ง 3 แบบจาลอง คือ กองทุนที่ 5 KSET50 และกองทุนที่ 8 TMB50
ย้อนหลัง 5 ปี ทั้ง 9 กองทุนไม่มีการเปลี่ยนแปลงของอันดับ เมื่อวัดผลทั้ง 3 แบบจาลอง
ทั้งวิธี Sharpe Raio, RoVaR และ RoMod.VaR สามารถนามาใช้วดั ผลการดาเนิ นงานของ กองทุนรวมดัชนี
ได้เช่ น กัน แต่ มี ข ้อ ดี แ ละข้อ เสี ย ที่แ ตกต่ างกัน ขึ้ น อยู่ก ับ ความเหมาะสมในการ ใช้งานตามพฤติ ก รรมของตลาด
หลักทรัพย์โดยสามารถแบ่งออกเป็ น 2 กรณีได้ดงั นี้
กรณีที่ 1 สภาวการณ์ของตลาดหลักทรัพย์มีความผันผวนต่า ในกรณีเช่นนี้ถือว่าตลาด หลักทรัพย์ค่อนข้างมี
เสถียรภาพ ทาให้เกิดความเชื่อมัน่ ต่อผูล้ งทุน ผลตอบแทนมีการแจกแจงแบบ ปกติ ในการดาเนิ นงานสามารถเลือกใช้
แบบจาลองที่ทาการวิเคราะห์โดยใช้วิธี Sharpe Raio หรื อ RoVaR ก็เพียงพอต่อการวัดผลการดาเนินงาน
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กรณี ที่ 2 สภาวการณ์ของตลาดหลักทรัพย์มีความผันผวนสู ง หรื อผลตอบแทนมีการแจก แจงแบบไม่ปกติ
กรณี เช่นนี้ การเลือกแบบจาลองและเงื่อนไขในการวิเคราะห์เช่นเดียวกับกรณี ที่ 1 จะส่ งผลต่อการจัดอันดับและการ
ตัดสิ นใจลงทุน เนื่องจากไม่สามารถวัดผลการดาเนินงานที่ ครอบคลุมส่ วนที่เป็ น Fat-Tail ด้วยเหตุน้ ีจึงควรเลือกใช้วิธี
RoMod.VaR ที่เหมาะสมมากกว่า
ตารางที่ 2 ผลการดาเนินงานโดยวิธี RoMod.VaR มากที่สุด 3 อันดับแรกย้อนหลัง 1 ปี
Rank
No.
Fund
Sharpe Ratio
1
8
TMB50
-0.5707
2
6
SCBSET50
-0.5815
3
5
K-SET50
-0.5848

RoVar
-0.2585
-0.2647
-0.2666

RoMod.Var
-0.2219
-0.2273
-0.2287

ตารางที่ 3 ผลการดาเนินงานโดยวิธี RoMod.VaR น้อยที่สุด 3 อันดับแรกย้อนหลัง 1 ปี
Rank
No.
Fund
Sharpe Ratio
1
3
KSET50LTF
-0.6561
2
7
SCBRMS50
-0.6365
3
9
TMB50RMF
-0.6365

RoVar
-0.3088
-0.2972
-0.2971

RoMod.Var
-0.2644
-0.2546
-0.2545

ตารางที่ 4 ผลการดาเนินงานโดยวิธี RoMod.VaR มากที่สุด 3 อันดับแรกย้อนหลัง 3 ปี
Rank
No.
Fund
Sharpe Ratio
1
6
SCBSET50
0.7709
2
5
K-SET50
0.7650
3
8
TMB50
0.7656

RoVar
0.2163
0.2150
0.2151

RoMod.Var
0.1748
0.1738
0.1734

ตารางที่ 5 ผลการดาเนินงานโดยวิธี RoMod.VaR น้อยที่สุด 3 อันดับแรกย้อนหลัง 3 ปี
Rank No.
Fund
Sharpe Ratio
1
1 CIMB-PRINCIPAL SET50
0.6828
2
7 SCBRMS50
0.7035
3
9 TMB50RMF
0.7057

RoVar
0.1960
0.2011
0.2017

RoMod.Var
0.1566
0.1619
0.1621

ตารางที่ 6 ผลการดาเนินงานโดยวิธี RoMod.VaR มากที่สุด 3 อันดับแรกย้อนหลัง 5 ปี
Rank No.
Fund
Sharpe Ratio
RoVar
1
6 SCBSET50
0.3451
0.1105
2
8 TMB50
0.3372
0.1082
3
2 KS50RMF
0.3213
0.1036
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ตารางที่ 7 ผลการดาเนินงานโดยวิธี RoMod.VaR น้อยที่สุด 3 อันดับแรกย้อนหลัง 5 ปี
Rank No.
Fund
Sharpe Ratio
1
1 CIMB-PRINCIPAL SET50
0.2690
2
7 SCBRMS50
0.2770
3
9 TMB50RMF
0.2848

RoVar
0.0882
0.0907
0.0930

RoMod.Var
0.0649
0.0666
0.0689

5. การอภิปรายผลและบทสรุป
จากการศึ ก ษาผลตอบแทนและความเสี่ ย งของกองทุ น รวมดัช นี ในช่ ว งระยะเวลา ย้อ นหลัง 1 ปี ให้
ผลตอบแทนทุก กองทุนติดลบ เนื่ อ งจากในปี 2561 เป็ นปี ที่ SET หรื อหุ ้นส่ วนใหญ่ ในตลาด และหุ ้นใน SET50 มี
ผลตอบแทนที่ติดลบ จึงทาให้ผลตอบแทนของกองทุนที่ลงทุนในหุ ้นเป็ นหลักติดลบไปด้วย ส่ วน 3 และ 5 ปี กองทุน
ให้ ผ ลตอบแทนเป็ นบวก และผลตอบแทนส่ ว นเกิ น เป็ นบวกเช่ น กัน ซึ่ งแสดงว่า กองทุ น ดังกล่ าว สามารถให้
ผลตอบแทนจากการลงทุนได้ดี ลักษณะที่เหมือนกันทุกช่วงระยะเวลา
จากการประมวลผลค่าความเบ้และค่าความโด่ง ในช่ วงระยะเวลาย้อนหลัง 1, 3 และ 5 ปี ค่า ส่ วนใหญ่ค่า
ความโด่งมีค่ามากกว่า 3 ในช่วงเวลา 5 ปี ยอ้ นหลัง ส่ วนค่าความเบ้ มีลกั ษณะเบ้ซา้ ย จากผลการทดสอบการกระจายตัว
แบบปกติ (Normality Test) ด้ว ยวิธี Jarque-Bera Test พบว่าทุก กองทุนมี ทดสอบการก - Is Value ที่มีค่ามากกว่าค่ า
Critical Chi-Square หรื อ 5.99 การกระจายตัว ของผลตอบแทนมี การแจกแจงแบบไม่ ป กติ เหมื อ นกัน ทุ ก ช่ ว ง
ระยะเวลา
จากการศึ ก ษาผลการด าเนิ น งานด้ว ยแบบจ าลองของ Sharpe Ratio, RoVaR และ RoMod.VaR พบว่ า
แบบจาลองที่เหมาะสมนามาวัดผลการดาเนิ นงานจึงเป็ นวิธี RoMod.VaR ที่ สามารถวัดได้ครอบคลุมส่ วนที่เป็ น FatTail โดยช่ วงระยะเวลาย้อนหลัง 1 ปี กองทุนที่เหมาะกับการลงทุนตากมากไปหาน้อย ได้แก่ กองทุนที่ 8 TMB50,
กองทุนที่ 6 SCBSET50 และ กองทุนที่ 5 K-SET50 ช่วงระยะเวลาย้อนหลัง 3 ปี กองทุนที่ 6 SCBSET50, กองทุนที่ 5
K-SET50 และ กองทุนที่ 8 TMB50 และช่วงระยะเวลาย้อนหลัง 5 ปี กองทุนที่ 6 SCBSET50, กองทุนที่ 8 TMB50,
กองทุนที่ 2 KS50RMF
จากผลการศึกษาด้วยแบบจาลอง Sharpe Ratio, RoVaR และ RoMod.VaR ในช่วงระยะเวลาย้อนหลัง 1, 3
และ 5 ปี ส่ วนใหญ่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงของอันดับผลการดาเนินงาน เนื่องจาก เนื่องจากในช่วงเวลานั้น กองทุนส่ วน
ใหญ่มีความผันผวนต่า ซึ่ งทาให้ค่าจากแบบจาลอง RoMod.VaR มีความใกล้เคียงกับแบบจาลอง Sharpe Ratio และ
RoVaR ซึ่งแบบจาลอง RoMod.VaR จะสามารถใช้ได้ดีในกรณีที่กองทุนหรื อสิ นทรัพย์ มีความผันผวนสู ง
6. ข้ อเสนอแนะ
ข้ อจากัด
1. เนื่ องจากการคัดเลื อ กกลุ่ มตัวอย่างในการทาการศึก ษาครั้งนี้ ถู ก ก าหนดด้ว ยขอบเขตของ ยะเวลา ไม่
สามารถทาการศึกษาผลการดาเนิ นงานของกองทุนได้ต้ งั แต่เริ่ มจัดตั้ง ดังนั้นอัตราผลแทนและความเสี่ ยงของกองทุน
รวมดัชนี ที่ได้จากการศึกษา อาจไม่สามารถสรุ ปถึง ความสามารถในการบริ หารจัดการกองทุนได้อย่างแท้จริ ง ผูท้ ี่
ต้อ งการนาผลการศึก ษาไปใช้เพื่อ เปรี ยบเทียบความสามารถในการบริ ห ารจัดการกองทุนจึ งควรพิจารณาเงื่อนไข
ดังกล่าวด้วย
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2. แบบจาลองที่นามาใช้ในการศึกษาครั้งนี้มีขอบเขตและความเหมาะสมกับสถานการณ์ต่างไป ดังนั้นการ
นามาใช้ควรระมัดระวังในการตีความผลลัพธ์ที่ได้เนื่องจากแบบจาลองมาจาก ทฤษฎีที่มีขอ้ อจากัดในตัวเอง
ข้ อเสนอแนะสาหรับการศึกษา
1. เนื่ อ งจากกองทุ นรวมดัชนี ที่ บริ ห ารจัดการโดยบริ ษัทหลัก ทรั พย์จ ัดการกองทุน รวมมีห ลายประเภท
สามารถศึกษาโดยเปรี ยบเทียบผลการดาเนินงานระหว่างกองทุนรวมดั ชนี กบั กองทุนรวมอื่นที่มีนโยบายการจัดสรร
สัดส่ วนการลงทุนที่คล้ายคลึงกัน เช่นกองทุน Active Fund เพื่อประโยชน์ในการตัดสิ นใจของผู ้ ลงทุน
2. ในการศึ ก ษาครั้ งนี้ กลุ่ ม ตัว อย่า งมี ก ารกระจายตัว ของผลตอบแทนแบบ Non-Normal Distribution
เช่นเดียวกันทั้งหมด โดยมิได้ศึกษากรณี การกระจายตัวของผลตอบแทนแบบ Normal Distrubution ควรทาการศึกษาที่
ให้ผลเปรี ยบเทียบทั้งในกรณี ที่ผลตอบแทนมีก ารกระจายตัว ทั้งแบบ Normal Distrubution และแบบ Non-Normal
Distrubution
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