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--------------------------------บทคัดย่ อ
การศึกษานี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงผลการดําเนิ นงานด้านการจับจังหวะเวลาการลงทุนของกองทุนรวม
LTF ที่แบ่งตามนโยบายการจ่ายปั นผลและไม่จ่ายปั นผล โดยใช้แบบจําลองของ Treynor & Mazuy (1966) และ
Henriksson & Merton(1981) โดยเก็บข้อมูลแบบทุติยภูมิของมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ ของกองทุนรวม อัตราผลตอบแทน
ตัว๋ เงิ นคลังและพันธบัตรรั ฐบาล อายุ 1 ปี และดัชนี ตลาดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทย ตั้งแต่เดื อนมกราคม 2558 ธันวาคม 2562 จํานวน 53 กองทุน
จากผลการศึกษา กองทุนรวม LTF ที่ศึกษาโดยแบบจําลอง Treynor & Mazuy กรณี การจ่ายปั นผลและกรณี
ไม่จ่ายปั นผล พบว่า มี 9 กองทุน และ 1 กองทุน ตามลําดับ ที่มีความสามารถทั้งการจับจังหวะการลงทุนและการ
คัดเลือกหลักทรัพย์ กองทุนรวม LTF ที่ศึกษาโดยแบบจําลอง Henriksson & Merton กรณี การจ่ายปั นผลและกรณี ไม่
จ่ายปั นผล พบว่า มี 10 กองทุน และ 1 กองทุน ตามลําดับ ที่มีความสามารถทั้งการจับจังหวะการลงทุนและการ
คัดเลือกหลักทรัพย์
คําสํ าคัญ : กองทุนรวม LTF, การจับจังหวะการลงทุน, การคัดเลือกหลักทรัพย์

ABSTRACT
The objective of this study is to study market timing ability of Long-Term Equity Fund which were
divided by dividend-payment and non-dividend-payment policy. Using the models of Treynor & Mazuy (1966) and
Henriksson & Merton (1981) by collecting secondary data on the net asset value of the mutual fund, one-year
Treasury bills and government bonds, and the Stock Exchange of Thailand index from January 2015 to December
2019, data of 53 funds were collected.
The results show that Long Term Equity Fund studied by the Treynor & Mazuy model in the case of
dividends and non-dividend payment policy are found that there were 9 funds and 1 fund, respectively, which were
capable of both market timing and selecting. Long Term Equity Fund as studied by The Henriksson & Merton
model for dividends and non-dividend shows that there are 10 funds and 1 fund, respectively, which are capable of
both timing investment and stock selection
Keywords: Long Term Equity Fund, Market Timing, Selecting
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1. บทนํา
เมื่อย้อนดูเศรษฐกิจไทยปี พ.ศ. 2562 ทั้งสงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริ กากับจีน ภาวะเศรษฐกิจจีนที่
ชะลอตัว สิ นค้าไทยถูกสหรัฐอเมริ กาตัดสิ ทธิ ประโยชน์ GSP ส่ งผลกระทบต่อเนื่ องต่อภาคการผลิต การจ้างงานและ
การบริ โ ภคของประเทศไทยซึ่ งสุ ด ท้า ยแล้ว การเติ บ โตของเศรษฐกิ จ ของประเทศไทยลดลง และผิดไปจากการ
คาดการณ์ ตอนต้นปี 2562 ค่ อนข้างมาก ทําให้ทุกคนค่ อ นข้างหวาดกลัวกับ การกลับมาของสภาวะเศรษฐกิ จ
ถดถอย จึ งทําให้การวางแผนว่าจะเลือกลงทุนอะไรในสภาวะเศรษฐกิจในแต่ละช่วงนั้นเป็ นสิ่ งสําคัญ ก่อนที่เราจะ
กังวลกับสภาวะถดถอยของเศรษฐกิจและการปรับพอร์ ตการลงทุนเพื่อให้สอดคล้องกับเศรษฐกิจ เราควรทําความรู ้จกั
กับวัฏจักรเศรษฐกิจก่อน การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์น้ นั จะได้รับอัตราผลตอบแทนที่สูงแต่กม็ ีความเสี่ ยงและความ
ผันผวนของผลตอบแทนที่สูงด้วยเช่นกัน นักลงทุนบางกลุ่มที่ยงั ไม่มีความเข้าใจเพียงพอในการลงทุนจึงหันไปลงทุน
โดยผ่านกองทุนรวม ซึ่ งมีการบริ หารจัดการโดยผูท้ ี่ มีความรู ้ความเชี่ ยวชาญ โดยที่ ผทู ้ ี่ ลงทุนนําเงิ นของตนมาลงทุน
รวมกัน มีผจู ้ ดั การกองทุนทําหน้าที่นาํ เงินไปลงทุนในหลักทรัพย์ หรื อสิ นทรัพย์ประเภทต่าง ๆ ตามนโยบายการลงทุน
ที่มีการบอกกล่าวไว้ล่วงหน้า เมื่อได้รับผลตอบแทนมาแล้ว ผลประโยชน์ต่าง ๆ ก็จะสะสมไว้ในกองทุน ซึ่ งนักลงทุน
จะได้รับผลตอบแทนการลงทุนโดยขายหน่วยลงทุนเพื่อรับผลตอบแทนในรู ปของส่ วนเพิ่มมูลค่าเงินลงทุน หรื ออาจ
ได้รับผลตอบแทนเป็ นเงินปั นผลในกรณี ที่กองทุนรวมนั้นมีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลตามสัดส่ วนที่มีอยูใ่ นกองทุน
นั้น จึงทําให้กองทุนรวมเป็ นทางเลือกของการลงทุน ซึ่ งในการเลือกลงทุนในกองทุนรวมนั้นผูล้ งทุนจะต้องศึกษาถึง
ลักษณะของกองทุนรวม
กรณี ถา้ นักลงทุนเป็ นมนุ ษย์เงิ นเดื อนควรเลือกมองหากองทุนประเภท LTF เพราะนอกจากจะไว้ลงทุน
สําหรับการถือยาวแล้ว ยังสามารถได้รับสิ ทธิ ประโยชน์ทางภาษีดว้ ย โดยเงินลงทุนในกองทุน LTF สามารถนํามาหัก
ลดหย่อนภาษีได้สูงสุ ดไม่เกิน 15% ของเงินได้ในปี ภาษีน้ นั และต้องไม่เกิน 500,000 บาท กองทุน LTF มักจะลงทุน
ในหุน้ ใหญ่ ๆ ของแต่ละอุตสาหกรรม ซึ่ งล้วนเป็ นกิจการที่มนั่ คง มีผลประกอบการดี และมีการเติบโตอย่างสมํ่าเสมอ
เราสามารถดู ร ายชื่ อ หุ ้ น ที่ ก องทุ น มี ก ารลงทุ น ได้จ ากหนัง สื อ ชี้ ชวนการลงทุ น และการลงทุ น ในกองทุ น LTF
มีการกระจายความเสี่ ยงโดยการซื้ อหุ ้นหลายตัว ในบางกองทุนมี การลงทุนในหลายอุตสาหกรรม หรื อบางกองทุน
ลงทุนในดัชนี SET ที่เสมือนกับการซื้ อหุน้ ทั้งหมดที่มีในตลาด นอกจากนี้ ยังมีกองทุน LTF ที่แบ่งเงินลงทุนส่ วนหนึ่ง
ไปลงทุนในสิ นทรัพย์ความเสี่ ยงตํ่า เช่น ตราสารหนี้ ภาครัฐ สถาบันการเงิน บริ ษทั เอกชน หรื อเงินฝากธนาคาร ซึ่ งยิ่ง
เป็ นการลดความเสี่ ยงโดยรวมของกองทุ นลงไปอีก ควรเลื อกซื้ อกองทุนที่ มีความน่ าเชื่ อถือ และดูแลโดยผูจ้ ดั การ
กองทุ น ที่ มี ค วามสามารถ โดยดู ไ ด้จ ากผลการดํา เนิ น งานย้อ นหลังของแต่ ล ะกองทุ น ในเว็บ ไซต์ ทั้ง นี้ “ผลการ
ดําเนิ นงานในอดีต ไม่ได้เป็ นเครื่ องยืนยันผลการดําเนิ นงานในอนาคต” เลือกซื้ อกองทุนที่มีนโยบายที่น่าสนใจ ซึ่ งใน
ที่ น้ ี ผวู ้ ิจยั ได้เลื อกเป็ นศึกษากรณี นโยบายจ่ายปั นผลและไม่จ่ายปั นผล เพื่อเป็ นแนวทางในการตัดสิ นลงทุนของนัก
ลงทุนถึงความเหมาะสมในการลงทุน
2. วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่อศึกษาถึงผลการดําเนิ นงานและเปรี ยบเทียบความสามารถด้านการจับจังหวะเวลาการลงทุนของกองทุน
รวม LTF ที่แบ่งตามนโยบายการจ่ายปั นผลและไม่จ่ายปั นผลที่มีดาํ เนิ นการระหว่างปี พ.ศ. 2558-2562
โดยใช้แบบจําลองของ Treynor & Mazuy
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2. เพื่อศึกษาถึงผลการดําเนิ นงานและเปรี ยบเทียบความสามารถด้านการจับจังหวะเวลาการลงทุนของกองทุน
รวม LTFที่ แบ่งตามนโยบายการจ่ ายปั นผลและไม่จ่ายปั นผลที่ มีดาํ เนิ นการระหว่างปี พ.ศ. 2558-2562
โดยใช้แบบจําลองของ Henriksson & Merton
3. การดําเนินการวิจัย
3.1 ข้ อมูล
ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้ใช้ขอ้ มูลจากแหล่งทุติยภูมิ(Secondary Data) โดยใช้ขอ้ มูล
แบบรายเดือน ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2558 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 รวมจํานวน 60 ข้อมูล ดังนี้
1. อัตราผลตอบแทนของกองทุนรวม โดยข้อมูลที่ใช้คือ มูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ (NAV) ของแต่ละกองทุน
LTF ในประเทศไทย ที่ถูกจัดอันดับจาก เว็บไซต์ www.wealthmagik.com เพื่อใช้ในการคํานวณหาอัตราผลตอบแทน
ของกองทุน LTF จํานวน 53 กองทุน
2. อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยของตลาด โดยข้อมูลที่ ใช้คือ ดัชนี ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย (SET
Index) ซึ่ งได้รวบรวมข้อมูลจากฐานข้อมูลโปรแกรม Aspen
3. อัต ราผลตอบแทนที่ ป ราศจากความเสี่ ย ง โดยข้อ มู ล ที่ ใ ช้คื อ อัต ราผลตอบแทนตั๋ว เงิ น คลัง และ
พันธบัตรรัฐบาล อายุ 1 ปี ซึ่ งได้รวบรวมข้อมูลจาก เว็บไซต์ www.bot.or.th ธนาคารแห่งประเทศไทย
3.2 สมมติฐานการศึกษา
เมื่อนําแบบจําลองTreynor & Mazuy และHenriksson & Merton มาใช้วดั ผลการดําเนิ นงานด้านการจับ
จังหวะการลงทุนของกองทุนรวม LTF การอ่านผลการดําเนิ นงานจะอ่านจากค่าของ β2p ของสมการถดถอยเชิงเส้น
ตามแบบจําลองของ Treynor & Mazuy และ Henriksson & Merton หากค่า β2p ของกองทุนใดๆ มีค่าเป็ นบวกอย่างมี
นัยสําคัญ แสดงว่า กองทุนนั้นมีผลการดําเนิ นงานด้านจับจังหวะการลงทุนดีกว่ากลุ่มหลักทรัพย์ตลาด ในทางตรงกัน
ข้าม หากค่า β2p ของกองทุนใดๆ มีค่าเป็ นลบอย่างมีนยั สําคัญ แสดงว่า กองทุนนั้นมีผลการดําเนิ นงานด้านจับจังหวะ
การลงทุนตํ่ากว่ากลุ่มหลักทรัพย์ตลาด
3.3 ความสามารถในการจับจังหวะเวลาการลงทุน (Market Timing Ability)
ธี รพรรณ อึ๊ งภากรณ์ (2560) อธิ บายว่า ความสามารถในการกําหนดจังหวะการลงทุ นตามสภาวะตลาด
(Market timing ability) เป็ นความสามารถของผูจ้ ดั การกองทุนในการพยากรณ์ทิศทางตลาด และปรับเปลี่ยนนํ้าหนัก
ของการลงทุนในกลุ่มหลักทรัพย์ (Portfolio) เพื่อให้สอดคล้องกับสถานกาณ์ เช่น หากผูจ้ ดั การกองทุนคาดการณ์วา่
สภาวะตลาดจะดีข้ ึน ผูจ้ ดั การกองทุนจะเพิม่ นํ้าหนักของการลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความเสี่ ยงที่เป็ นระบบสู ง จึงทําให้
ความเสี่ ยงที่เป็ นระบบโดยรวมของกลุ่มหลักทรัพย์ (Portfolio Beta) สู งขึ้นด้วย ในทางกลับกันหากผูจ้ ดั การกองทุน
คาดการณ์วา่ สภาวะตลาดจะมีแนวโน้มแย่ลง ผูจ้ ดั การกองทุนจะลดนํ้าหนักของการลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความเสี่ ยง
ที่เป็ นระบบสู ง จึงทําให้ความเสี่ ยงที่เป็ นระบบโดยรวมของกลุ่มหลักทรัพย์ (Portfolio Beta) ลดลงด้วยเช่นกัน ดังนั้น
ความเสี่ ยงที่เป็ นระบบของกลุ่มหลักทรัพย์ (Portfolio Beta) จะไม่แปรผันตรงกับอัตราผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับ
Treynor and Mazuy (1996) ได้มีการเสนอตัวแบบที่เป็ นสมการถดถอย (Quadratic regression model) เพื่อใช้ใน
การวัดความสามารถในการกําหนดจังหวะการลงทุนตามสภาวะตลาด โดยมีสมมติฐานที่ว่าความชัน Characteristic
Market Line (CML) จะแตกต่างกันไปตามสภาวะความแปรปรวนของตลาด ผูจ้ ดั การกองทุนที่มีความสามารถในการ
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กําหนดจังหวะลงทุนจะลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความแปรปรวนสู งในสภาวะตลาดที่คาดว่าจะดีข้ ึน และจะลงทุนใน
หลักทรัพย์ที่มีความแปรวปรวนตํ่าในสภาวะที่ตลาดที่คาดว่าจะแย่ลง ดังนั้น ความสัมพันธ์จึงมีลกั ษณะของสมการ
ยกกําลังสอง
Henriksson and Merton (1981) โดยวิธีกาํ หนดตัวแปรหุ่ น ได้พฒั นาตัวแบบในการวัดความสามารถการ
ลงทุนตามสภาวะตลาด เพื่อแสดงถึงพฤติกรรมการปรับเปลี่ยนสัดส่ วนการลงทุน โดยได้เสนอแนวความคิดของตลาด
มี 2 ลักษณะ คือ สภาวะตลาดรุ่ งเรื อง ตัวแปรหุ่นมีค่าเป็ น 1 และสภาวะตลาดซบเซา ตัวแปรหุ่นมีค่าเป็ น 0
3.4 งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
ฤทธิ์ ชาติ นิ มมานเหมินท์, กฤษณะ กันทาปั น, ศรัณย์ ภูดล และ ธี ราลักษณ์ สัจจะวาที (2561) ได้ศึกษาเรื่ อง
ผลการดํา เนิ น งานด้า นการจับ จัง หวะเวลาการลงทุ น ของกองทุ น รวมเพื่ อ การเลี้ ย งชี พ ในประเทศไทย โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงผลการดําเนิ นงานด้านการจับจังหวะเวลาการลงทุน ใช้แบบจําลองของ Treynor and Mazuy
และแบบจําลองของ Henriksson and Merton และหาความสัมพันธ์ของผลการดําเนิ นงานจากการคํานวณของ
แบบจําลองทั้งสองชนิ ด การวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมานใช้สถิติ Binomial Test และ สถิติ Pearson Correlation ซึ่ งเก็บ
รวบรวมข้อมูล ระหว่างเดื อนมกราคม พ.ศ. 2556 ถึ งเดื อนธันวาคม 2558 จํานวน 94 กองทุ น ผลการศึกษาจาก
แบบจําลองของ Treynor and Mazuy พบว่ากองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ จํานวน 2 จาก 94 กองทุนที่มีความสามารถ
ด้านการจับจังหวะเวลาการลงทุนดีกว่ากลุ่มหลักทรัพย์ตลาดและแบบจําลองของ Henriksson and Merton พบว่ามี
เพียง 3 กองทุนที่มีผลการดําเนิ นงานด้านการจับจังหวะเวลาการลงทุนดีกว่ากลุ่มหลักทรัพย์ตลาด ณ ระดับนัยสําคัญที่
0.05 จากการทดสอบ Binomial test ยืนยันว่า กองทุนส่ วนใหญ่ มีผลการดําเนิ นงานด้านการจับจังหวะเวลาการลงทุน
ตํ่ากว่ากลุ่มหลักทรัพย์ตลาด ส่ วนผลของความสัมพันธ์ของแบบจําลองทั้งสองพบว่า แบบจําลองมีความสัมพันธ์ไปใน
ทิศทางเดียวกัน ณ ระดับนัยสําคัญที่ 0.05 ซึ่ งสามารถสรุ ปได้ว่า เมื่อนําแบบจําลองทั้งสองแบบมาประยุกต์ใช้จะให้
ผลลัพธ์คล้ายคลึงกัน
ฤดี เงิ นเชื้ อ (2560) ได้ศึกษาเรื่ อง ความสามารถในการเลือกจังหวะเวลาในการลงทุนและการเลือก
หลักทรัพย์ในตลาดของกองทุนรวมในประเทศสิ งคโปร์ : กองทุนรวมที่มีการจัดอันดับ 5 Most Popular Funds in
April 2016 (Morning Star) โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงความสามารถในการเลือกหลักทรัพย์และเลือกจังหวะการ
ลงทุนของผูจ้ ดั การกองทุนในประเทศสิ งคโปร์ ที่มีผลดําเนิ นการสู งสุ ดในช่วงปี 2014 - 2016 ที่ มีการจัดอันดับจาก
Morningstar โดยใช้แบบจําลอง TM (Treynor & Mazuy (1966))ระยะเวลา 4 ปี ปฏิทิน ระหว่างวันที่ 4 มกราคม 2012
ถึงวันที่ 1 เมษายน 2016 รวมจํานวน 1042 วัน โดยศึกษากองทุนทั้งหมด 5 กองทุนผลการศึกษาพบว่า ผูจ้ ดั การกองทุน
ที่ ถูก จัด อันดับ ว่าเป็ นกองทุ นที่ มี ผ ลดํา เนิ น งานดี ที่ สุ ด 5 อัน ดับ แรกโดยบริ ษ ทั ที่ จัด อันดับ คื อ Morningstar มี
ความสามารถในการเลือกหลักทรัพย์และเลือกจังหวะการลงทุนเพียง 1 กองทุน และมี 4 กองทุนที่มีความสามารถใน
การเลือกจังหวะการลงทุน เพียงอย่างเดียว
สุ ภโชค ศรี นครธรรม (2560) ได้ศึกษาเรื่ อง ความสามารถในการเลือกหลักทรัพย์และจังหวะการลงทุนใน
ตลาดของกองทุนรวมในประเทศอินโดนี เซี ย: กองทุนที่ถูกจัดอันดับจาก APRDI-Bloomberg ที่มีผลการดําเนิ นการ
สู งสุ ดในปี 2014-2016 โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงความสามารถในการเลือกหลักทรัพย์และเลือกจังหวะการลง
ของผูจ้ ดั การกองทุนในประเทศอินโดนี เซี ยที่มีผลดําเนิ นการสู งสุ ดในช่วงปี 2014-2016 ที่มีการจัดอันดับจากบริ ษทั
ให้บริ การซอฟต์แวร์ ทางการเงิน (Bloomberg) ร่ วมกับ Mutual Funds Association of Indonesia (APRDI) โดยใช้
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แบบจําลอง TM (Treynor & Mazuy (1966)) ระยะเวลา 3 ปี ปฏิทิน ระหว่างวันที่ 2 มกราคม 2013 ถึงวันที่ 1 เมษายน
2016 รวมจานวน 797 วัน ซึ่ งศึกษากองทุนทั้งหมด 17 กองทุน ผลการศึกษาพบว่าผูจ้ ดั การกองทุนมีความสามารถใน
การเลื อ กหลักทรั พย์แ ละเลื อ กจัง หวะการลงทุ นเพี ย ง 4 กองทุ น โดยมี 2 กองทุ น ที่ มี ค วามสามารถในการเลื อ ก
หลักทรัพย์ และ 2 กองทุนที่มีความสามารถในการเลือกจังหวะการลงทุน ซึ่ งผูจ้ ดั การกองทุนเกือบทั้งหมดคัดเลือก
หลักทรัพย์ไม่ถกู ต้องและการขายหรื อซื้ อหุน้ ในเวลาที่ไม่เหมาะสมกับสภาวะตลาด
ธี รพรรณ อึ๊งภากรณ์ (2560) ได้ศึกษาเรื่ อง ความสามารถด้านการกําหนดจังหวะการลงทุนตามสภาวะ
ตลาดของผูจ้ ดั การกองทุนรวมหุ ้นในประเทศไทย โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อพิจารณาถึงความสามารถด้านการกําหนด
จังหวะการลงทุนตามสภาวะตลาด (Market timing ability) ซึ่ งเป็ นความสามารถในการคาดการณ์ทิศทางตลาดใน
อนาคตและปรับสัดส่ วนการลงทุนให้สอดคล้องกับสภาวะตลาด โดยใช้ขอ้ มูลผลการดําเนิ นงานของกองทุนรวมหุ ้น
ในประเทศไทย แบบรายเดื อ น ตั้ง แต่ ปี พ.ศ. 2545 – 2557 จํานวน 272 ข้อ มู ล และใช้ต ัว แบบการวิ เ คราะห์ ข อง
Treynor & Mazuy และ Henriksson & Merton และพบว่า ผูจ้ ดั การกองทุนรวมรวมทัว่ ไปไม่มีความสามารถด้านการ
กําหนดจังหวะการลงทุนตามสภาวะตลาด แต่ผจู ้ ดั การกองทุนรวม RMF และกองทุนรวม LTF มีความสามารถด้าน
กําหนดราคาจังหวะการลงทุนตามสภาวะตลาดในทิศทางตรงกันข้าม ขนาดของกองทุนรวมและลักษณะของกองทุน
รวมไม่มีผลต่อความสามารถด้านการกําหนดจังหวะการลงทุนตามสภาวะตลาด แต่กองทุนรวมที่บริ หารจัดการโดย
ธนาคารมี ความสามารถด้านการกําหนดจังหวะการลงทุ นตามสภาวะตลาดดี กว่ากองทุนรวมที่ บริ หารโดยบริ ษทั ที่
ไม่ใช่บริ ษทั ในเครื อของธนาคารที่ระดับนัยสําคัญ 0.05
ฉวีวรรณ ทิพย์วนั (2560) ได้ศึกษาเรื่ อง การวัดความสามารถด้านจังหวะการลงทุนและการเลือกสรร
หลั ก ทรั พ ย์ ข องผู ้จั ด การกองทุ น : กรณี ก ารลงทุ น ในกองทุ น รวมหุ ้ น ขนาดใหญ่ โดยมี ว ัต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ
ศึกษาความสามารถของผูจ้ ดั การกองทุนด้านการจับจังหวะการลงทุนแต่ละสภาวะตลาด (Market Timing Ability)
และความสามารถในการเลือกสรรหลักทรัพย์ (Selectivity Ability) ที่ลงทุนในกองทุนรวมตราสารแห่ งทุนประเภท
กองทุนหุ น้ ขนาดใหญ่ (Equity Large Cap) ซึ่ งมีกลยุทธ์ในการบริ หารกองทุนรวมที่มุ่งหวังให้ผลประกอบการสู งกว่า
ดัชนี ช้ ีวดั (Active Management) จํานวน 18 กองทุน ด้วยแบบจําลองของ Treynor & Mazuy (1966) และแบบจําลอง
ของ Henriksson & Merton (1981) โดยเก็บข้อมูลแบบทุติยภูมิของมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ ต่อหน่วยลงทุน อัตราดอกเบี้ย
ตัว๋ เงินคลัง 1 เดือน และดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่วนั ที่ 4 มกราคม 2012 ถึง วันที่ 31 สิ งหาคม 2017
และพบว่า ค่าสัมประสิ ทธิ์ ที่เป็ นบวกเพื่อแสดงถึงความความสามารถของผูจ้ ดั การกองทุนด้านช่วงจังหวะการลงทุนแต่
ละสภาวะตลาด และความสามารถในการเลือกสรรหลักทรัพย์ โดยใช้แบบจําลองของ Treynor & Mazuy (1966) ไม่มี
ผู ้จัด การกองทุ น กองทุ น ใดที่ มี ค วามสามารถด้า นจับ จัง หวะการลงทุ น แต่ มี ผู ้จัด การกองทุ น 3 กองทุ น ที่ มี
ความสามารถในการเลือกสรรหลักทรัพย์ที่ต่าํ กว่ามูลค่าที่แท้จริ ง สําหรับแบบจําลอง Henrisksson & Merton (1981)
พบว่ามี 3 กองทุน ที่ผจู ้ ดั การกองทุนมีความสามารถในด้านจับจังหวะการลงทุน และมี 1 กองทุน ที่มีความสามารถใน
การเลือกสรรหลักทรัพย์ที่ต่าํ กว่ามูลค่าที่แท้จริ ง
3.5 ขั้นตอนการศึกษา
ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ คือ กองทุนรวม LTF ในช่วงปี พ.ศ. 2558 ถึงปี พ.ศ. 2562 โดยการศึกษา
ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้ทาํ การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างกองทุนรวม LTF ที่มีผลตอบแทนระยะยาวและมีนโยบายแบบจ่ายปั นผล
และไม่ จ่ายปั นผล มี จาํ นวนข้อมูลไม่ น้อยกว่า 5 ปี ทั้งนี้ พบว่าจํานวนกลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการศึ กษามี จาํ นวนรวม
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ทั้งหมด 53 กองทุน โดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel ซึ่ งเป็ นโปรแกรมทางด้านตารางคํานวณ มาช่วยในการ
วิเคราะห์
1. คํานวณอัตราผลตอบแทนรายเดือนของกองทุนรวม (Rp) แต่ละกองทุนโดยใช้ขอ้ มูลราคาปิ ดของมูลค่า
ทรัพย์สินต่อหน่วย (NAV) ณ สิ้ นวัน ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2558 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 โดยใช้สมการ
,

,

,

100

,

2. คํานวณหาอัตราผลตอบแทนรายเดือนของตลาด (Rm) ซึ่ งได้จากข้อมูลดัชนีราคาของตลาดหลักทรัพย์
(SET) ณ วันสิ้ น เดือนตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2558 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ.2562 โดยใช้สมการ
100

,

3. คํานวณหาอัตราผลตอบแทนที่ปราศจากความเสี่ ยง (Rf) ซึ่ งได้ขอ้ มูลจากอัตราผลตอบแทนตัว๋ เงินคลัง
และพันธบัตรรัฐบาล อายุ 1 ปี
,

12

100

4. วิเคราะห์ความสามารถด้านการจับจังหวะการลงทุนและการเลือกสรรหลักทรัพย์ตามการเปลี่ยนแปลง
ของตลาด โดยใช้ตวั แบบของทั้ง Treynor & Mazuy (1996) และ Henriksson & Merton (1981) โดยใช้สมการ
- Treynor & Mazuy (1996)
เป็ นการวิเคราะห์ ค่าสัมประสิ ทธิ์ αp และ β2p ของสมการถดถอยในรู ปกําลังสองเพื่อวิเคราะห์
ความสามารถด้านการจับจังหวะการลงทุนและการเลือกสรรหลักทรัพย์ของผูจ้ ดั การกองทุนตามการเปลี่ยนแปลงของ
ตลาด โดยใช้สมการ
,

,

,

,

,

,

,

1, …

ถ้าค่า αp > 0 และมีนยั สําคัญทางสถิติ แสดงว่าผูจ้ ดั การกองทุนรวมมีความสามารถในการเลือกสรร
หลักทรัพย์ และถ้าค่า β2p > 0 และมีนยั สําคัญทางสถิติ แสดงว่าผูจ้ ดั การกองทุนรวมมีความสามารถในการจับจังหวะ
การลงทุนตามการเปลี่ยนแปลงของตลาด
- Henriksson & Merton (1981)
ได้มีการเพิ่มตัวแปรหุ่ นเข้ามาเพื่อแบ่งแยกสภาพตลาด โดยการกําหนดตัวแปรหุ่ น (Dummy Variable)
ให้เป็ น 1 ในสภาวะตลาดรุ่ งเรื อง และ ให้เป็ น 0 เพื่อใช้พิจารณาการเปลี่ยนแปลงการลงทุนในสภาวะตลาดซบเซา
โดยใช้สมการ
,

,

,

,

,

,

,

1, …

ถ้าค่า αp > 0 และมีนัยสําคัญทางสถิติ แสดงว่าผูจ้ ดั การกองทุนรวมมี ความสามารถในการเลือกสรร
หลักทรัพย์ และถ้าค่า β2p > 0 และมีนยั สําคัญทางสถิติ แสดงว่าผูจ้ ดั การกองทุนรวมมีความสามารถในการจับจังหวะ
การลงทุนตามการเปลี่ยนแปลงของตลาด
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4. ผลการวิจัย
4.1 สถิตเิ ชิงพรรณนา (Descriptive Statistic)
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์อตั ราผลตอบแทนเฉลี่ยของกองทุนรวม LTF
ปี พ.ศ.
2558
2559
2560
2561
2562
เฉลีย่

กองทุนรวม LTF จ่ ายปันผล
-9.97%
11.42%
13.65%
-12.58%
0.39%
0.58%

กองทุนรวม LTF ไม่ จ่ายปันผล
-9.54%
13.53%
15.65%
-9.32%
1.91%
2.44%

ดัชนีตลาด
-14.32%
18.55%
13.04%
-10.48%
1.53%
1.66%

ภาพที่ 1 : กราฟแท่งเปรี ยบเทียบผลตอบแทนเฉลี่ยของกองทุนรวม LTF และดัชนี ตลาด
จากตารางข้างต้น ; นํามาแสดงโดยกราแท่ง ดังภาพที่ 1 ผลการวิเคราะห์อตั ราผลตอบแทนเฉลี่ยของกองทุนรวม
LTF แบ่งตามนโยบายการจ่ายปั นผลและไม่จ่ายปั นผล พบว่า ปี 2559 2560 และ 2562 กองทุนรวม LTF กรณี ไม่จ่าย
ปั นผลให้ผลตอบแทนเฉลี่ยสู งที่สุด คือ 13.53% 15.65% และ 1.91% ตามลําดับ และ อัตราผลตอบแทนเฉลี่ย 5 ปี ของ
กองทุนรวม LTF พบว่า กองทุนรวม LTF กรณี ไม่จ่ายปั นผลให้ผลตอบแทนเฉลี่ยสู งที่สุด คือ 2.44% ซึ่ งแสดงให้เห็น
ว่า กองทุนที่มีนโยบายไม่จ่ายปั นผลนั้นจะมีการเติบโตของราคาที่สูงมากกว่ากองทุนที่มีนโยบายจ่ายปั นผล เนื่ องจาก
กองทุ นที่ มีนโยบายไม่จ่ายปั นผลจะมี การนําเงิ นไปลงทุ นต่อ ส่ วนกองทุ นที่ จ่ายปั นผล เมื่ อได้กาํ ไรหรื อปั นผลมา
ก็จ่ายให้นกั ลงทุน จึงทําให้จาํ นวนเงินที่นาํ ไปลงทุนนั้นงอกเงยน้อยกว่า
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4.2 ผลการวิเคราะห์ ความสามารถในการเลือกหลักทรัพย์ และจังหวะการลงทุนในตลาดของกองทุนรวม LTF
(Timing and Selection Ability)
ผลการศึกษาพบว่า กองทุนรวม LTF กรณี การจ่ายปั นผล โดยวิธี Treynor & Mazuy ที่ศึกษามีความสามารถ
ทั้งหมดทั้งการจับจังหวะการลงทุนและการคัดเลือกหลักทรั พย์ มี 9 กองทุน กองทุนที่ มีความสามารถเพียงการจับ
จังหวะการลงทุนอย่างเดียวโดยไม่มีความสามารถในการคัดเลือกหลักทรัพย์ มี 15 กองทุน และอีก 2 กองทุน ไม่มีท้ งั
ความสามารถในการจับจังหวะการลงทุนและความสามารถในการคัดเลือกหลักทรัพย์
ผลการศึ กษาพบว่า กองทุนรวม LTF กรณี การไม่จ่ายปั นผล โดยวิธี Treynor & Mazuy ที่ ศึกษามี
ความสามารถทั้งหมดทั้งการจับจังหวะการลงทุนและการคัดเลือกหลักทรัพย์ มี 1 กองทุน คือ กองทุนเปิ ดเอคควิต้ ีโปร
หุ ้นระยะยาว อีก 25 กองทุน มี ความสามารถเพียงการจับจังหวะการลงทุนอย่างเดี ยวโดยไม่มีความสามารถในการ
คัดเลื อกหลักทรั พย์ และอี ก 1 กองทุ น ไม่มีท้ งั ความสามารถในการจับจังหวะการลงทุ นและความสามารถในการ
คัดเลือกหลักทรัพย์
ผลการศึกษาพบว่า กองทุนรวม LTF กรณี การจ่ายปั นผล โดยวิธี Henriksson & Merton ที่ศึกษามี
ความสามารถทั้งหมดทั้งการจับจังหวะการลงทุนและการคัดเลือกหลักทรัพย์ มี 10 กองทุน กองทุนที่มีความสามารถ
เพียงการจับจังหวะการลงทุ นอย่างเดี ยวโดยไม่มีความสามารถในการคัดเลื อกหลักทรั พย์ มี 13 กองทุ น และอี ก 3
กองทุน ไม่มีท้ งั ความสามารถในการจับจังหวะการลงทุนและความสามารถในการคัดเลือกหลักทรัพย์
ผลการศึกษาพบว่า กองทุนรวม LTF กรณี การไม่จ่ายปั นผล โดยวิธี Henriksson & Merton ที่ศึกษามี
ความสามารถทั้งหมดทั้งการจับจังหวะการลงทุนและการคัดเลือกหลักทรัพย์ มี 1 กองทุน คือ กองทุนเปิ ดกรุ งไทยหุ น้
ระยะยาว 70/30 กองทุ นที่ มีความสามารถเพีย งการจับ จังหวะการลงทุ น อย่างเดี ยวโดยไม่ มีความสามารถในการ
คัด เลื อ กหลัก ทรั พ ย์ มี 24 กองทุ น และอี ก 2 กองทุ น ไม่ มี ท้ ัง ความสามารถในการจับ จัง หวะการลงทุ น และ
ความสามารถในการคัดเลือกหลักทรัพย์
4.3 ผลการเปรียบเทียบความสามารถการจับจังหวะกองทุนรวม LTF
ตารางที่ 2 ผลการศึกษาเปรี ยบเทียบความสามารถการจับจังหวะกองทุนรวม LTF กรณี มีนโยบายการจ่ายปั นผล
และไม่จ่ายปั นผล โดยวิธี Treynor & Mazuy
กรณี จ่ ายปันผล
กรณี ไม่ จ่ายปันผล
ค่ าทางสถิติ
αp
β1p
β2p
αp
β1p
β2p
-0.00362
0.63960
4.87231
-0.00231
0.72953
5.52419
Mean
-0.00375
0.72529
4.95231
-0.00216
0.78199
5.92247
Median
0.00173
0.23948
1.74880
0.00139
0.19247
1.53031
S.D.
0.00002
0.93345
7.45897
-0.00040
0.92008
7.02788
Maximum
-0.00679
0.01355
0.40848
-0.00653
-0.00431
-0.07698
Minimum
จากตารางที่ 2 พบว่า ค่าเฉลี่ยของความสามารถในการจับจังหวะกองทุนรวม LTF ในกรณี ที่มีนโยบายไม่
จ่ายปั นผลมีค่า เท่ากับ 5.524195 ซึ่ งมากกว่าค่าเฉลี่ยของความสามารถในการจับจังหวะกองทุนรวม LTF กรณี ที่มี
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นโยบายจ่ายปั นผล แต่ส่วนเบี่ ยงเบนมาตรฐานของความสามารถในการจับจังหวะกองทุ นรวม LTF ในกรณี ที่มี
นโยบายจ่ายปั นผลมีค่ามากกว่า คือ 1.74880
ตารางที่ 3 ผลการศึกษาเปรี ยบเทียบความสามารถการจับจังหวะกองทุนรวม LTF กรณี มีนโยบายจ่ายปั นผล
และไม่จ่ายปั นผล โดยวิธี Henriksson & Merton
กรณี จ่ ายปันผล
กรณี ไม่ จ่ายปันผล
ค่ าทางสถิติ
αp
β1p
β2p
αp
β1p
β2p
Mean

-0.00539

0.38741

0.56303

-0.00404

0.39471

0.60053

Median

-0.00549

0.39021

0.57614

-0.00423

0.39920

0.63300

S.D.

0.00240

0.12407

0.19093

0.00150

0.12109

0.17982

Maximum

-0.00044

0.58572

0.87726

-0.00051

0.57694

0.81207

Minimum

-0.00910

0.03453

0.02225

-0.00718

0.00352

-0.01562

จากตารางที่ 3 พบว่า ค่าเฉลี่ยของความสามารถในการจับจังหวะกองทุนรวม LTF ในกรณี ที่มีนโยบายไม่จ่าย
ปั นผลมีค่า เท่ากับ 0.60053 ซึ่ งมากกว่าค่าเฉลี่ยของความสามารถในการจับจังหวะกองทุนรวม LTF กรณี ที่มีนโยบาย
จ่ายปั นผล แต่ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความสามารถในการจับจังหวะกองทุนรวม LTF ในกรณี ที่มีนโยบายจ่ายปั น
ผลมีค่ามากกว่า คือ 0.19093
5. การอภิปรายผลและบทสรุ ป
จากผลการวิจยั ความสามารถในการจับจังหวะเวลาของกองทุนรวม LTF พบว่า กองทุนรวม LTF ที่ มี
ความสามารถทั้งการจับจังหวะการลงทุนและการคัดเลือกหลักทรัพย์ ที่ศึกษาโดยแบบจําลอง Treynor & Mazuy
กรณี การจ่ายปั นผล มี 9 กองทุน ซึ่ งคิดเป็ น 34.62% และกรณี ไม่จ่ายปั นผล มี 1 กองทุน ซึ่ งคิดเป็ น 3.84% ส่ วน
กองทุนรวม LTF ที่ศึกษาโดยแบบจําลอง Henriksson & Merton กรณี การจ่ายปั นผล มี 10 กองทุน ซึ่ งคิดเป็ น 37.04%
และกรณี ไม่จ่ายปั นผล มี 1 กองทุน ซึ่ งคิดเป็ น 3.70% แสดงให้เห็นว่า การศึกษาแบบจําลอง Treynor & Mazuy และ
แบบจําลอง Henriksson & Merton นั้น กองทุนที่มีการจ่ายปั นผลจะมีความสามารถในการจับจังหวะเวลาที่มากกว่า
กรณี ไม่ จ่ายปั นผล เนื่ องจากมี ค่าเปอร์ เซ็ นต์ของจํานวนกองทุ นที่ มีสัมประสิ ทธิ์ การจับจังหวะการลงทุ นและการ
คัดเลือกหลักทรัพย์ที่มีนยั สําคัญทางสถิติที่สูงกว่า ซึ่ งผลลัพธ์ที่ได้น้ นั เป็ นไปตามทฤษฎีของ Market Timing เพียงแต่มี
กองทุนที่ มีค่านัยสําคัญทางสถิติการจับจังหวะการลงทุนไม่มาก สําหรั บนักลงทุนที่ ลงทุนกองทุน LTF เพื่อสิ ทธิ
ประโยชน์ในการลดหย่อนภาษี ส่ วนใหญ่จะใช้กลยุทธ์ “Market Timing” เฝ้ าจับจังหวะตลาดเพื่อให้ได้ตน้ ทุนที่ต่าํ
ที่สุด แต่เนื่ องจากตลาดหุ ้นมีความผันผวนค่อนข้างมาก คาดเดาทิศทางได้ยาก ดังนั้น ปั ญหาที่เกิดกับนักลงทุนในช่วง
2-3 ปี ที่ผา่ นมามักจะลงทุนได้ตน้ ทุนที่สูง
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การประชุมนําเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
ครั้งที่ ๑๕ ปี การศึกษา ๒๕๖๓

6. ข้ อเสนอแนะ
จากการศึกษา “ความสามารถในการจับจังหวะเวลาของกองทุนรวม LTF” ผูว้ จิ ยั มีขอ้ เสนอแนะดังนี้
1. ควรศึกษานโยบายการลงทุน กลยุทธ์การลงทุน กองทุนรวมแบบอื่นๆที่แตกต่างกันให้ครอบคลุมมากขึ้น
เพื่อใช้ในการตัดสิ นใจก่อนการลงทุนในกองทุนรวม
2. การศึกษาครั้งนี้ ใช้แบบจําลองในการศึกษา คือ แบบจําลองของ Treynor & Mazuy (1966) และ
แบบจําลองHenriksson & Merton(1981) ในการประเมินความสามารถในด้านการเลือกจังหวะเวลาในการลงทุนตาม
สภาวะตลาด และความสามารถในการเลือกสรรหลักทรัพย์ของผูจ้ ดั การกองทุน เพื่อให้การศึกษาวิจยั ครอบคลุมและ
ถูกต้องมากขึ้นกว่าการศึกษาครั้งนี้ ผูว้ ิจยั หวังว่าจะมีการใช้วิธีการและแนวทางต่างๆในการศึกษาเกี่ยวกับหัวข้อนี้ เช่น
แบบจําลองของ Sharpe Ratio, Treynor Ratio และ Jensen’s Alpha เป็ นต้น
3. สําหรับการศึกษาครั้งต่อไป ควรศึกษาวิจยั กับกองทุนประเภทอื่น ๆ และมีการเก็บรวบรวมข้อมูลในช่วง
ระยะเวลาที่ยาวนานกว่าวิจยั นี้ เพื่อให้ครอบคลุมของวัฏจักรเศรษฐกิจ ทั้งช่วงรุ่ งเรื องและช่วงซบเซา
กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาค้นคว้าอิสระเรื่ องนี้สาํ เร็ จลุล่วงได้ดว้ ยความกรุ ณาจากบุคคลหลายท่านที่ให้ความอนุเคราะห์ ผูช้ ่วย
ศาสตราจารย์ ดร.ศศิพนั ธ์ นิ ตยะประภา และ รองศาสตราจารย์ ดร.ธนโชติ บุญวรโชติ อาจารย์ที่ปรึ กษาการศึกษา
ค้นคว้าอิสระ ที่ได้กรุ ณาให้คาํ ปรึ กษาแนะนําแนวทางอันเป็ นประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้าอิสระ รวมทั้งการตรวจ
ตราแก้ไขเนื้ อหาตลอดระยะเวลาที่ ได้ทาํ การศึกษาค้นคว้าจนสําเร็ จลุล่วงไปด้วยดี หากมี ขอ้ ผิดพลาดประการใด
ข้าพเจ้าต้องกราบขออภัยมา ณ ที่น้ ีดว้ ย
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