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--------------------------------บทคัดย่ อ
การศึกษานี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาผลกระทบของปั จจัยทางคุณลักษณะของบริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน
และคุณลักษณะของกองทุนรวม เช่น อายุบริ ษทั อายุกองทุน จานวนบุคลากรที่บริ หารกองทุน จานวนผูจ้ ดั การกองทุน
จานวนกองทุนของบริ ษทั ขนาดกองทุนรวม การลงทุนในต่างประเทศ ระดับความเสี่ ยงกองทุนรวม นโยบายการลงทุน
ของกองทุนรวม และกลยุทธ์การบริ หารกองทุนรวมเป็ นต้น ต่ออัตราผลตอบแทนเฉลี่ยรายปี และความเสี่ ยงของกองทุน
รวมในประเทศไทย ในช่วงเดือน มกราคม พ.ศ. 2561 ถึง ธันวาคม พ.ศ. 2563 รวมระยะเวลา 3 ปี การศึกษาในครั้งนี้ จะ
ศึกษากองทุนรวมจดทะเบี ยนเพื่อนักลงทุนทัว่ ไปที่ ไม่มีกาหนดอายุโครงการ ที่ มีอายุต้ งั แต่ 3 ปี ขึ้นไป (จดทะเบี ยน
กองทุนรวมก่อนปี พ.ศ. 2562) ซึ่ งมีจานวนกองทุนรวมที่ใช้ศึกษาทั้งสิ้ น 796 กองทุน โดยมี แหล่งข้อมูลจาก SEC
Application Programming Interface (SEC API) วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้ตวั แบบการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ
(Multiple regression)
ผลการศึ กษาพบว่าขนาดของกองทุ น จานวนกองทุ นรวมของบริ ษทั และจานวนผูจ้ ัด การกองทุ น ไม่ มี
ความสัมพันธ์กบั อัตราผลตอบแทนและความเสี่ ยงของกองทุน ในขณะที่ อายุของบริ ษทั หลักทรัพย์ฯ และกองทุนที่
ลงทุนในต่างประเทศ มีความสัมพันธ์กบั อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยรายปี ของกองทุนในเชิงบวกที่ระดับนัยสาคัญ 0.05
ส่ วนจานวนบุคลากรบริ หารกองทุนรวมของบริ ษทั ฯ และระดับความเสี่ ยงของกองทุน มีความสัมพันธ์กบั ความเสี่ ยง
ของกองทุนรวมที่เพิ่มขึ้นที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 และ 0.01 ตามลาดับ
คาสาคัญ: กองทุนรวม, อัตราผลตอบแทน, คุณลักษณะของกองทุนรวม
ABSTRACT
The objective of this study is to investigates the effect of characteristics of mutual funds and firms on
mutual fund's return in Thailand during January 2018 to December 2020. The final sample include 796 of Thai
open-ended mutual funds for general investors. Data were collected from SEC Application Programming Interface
(SEC API). The characteristics examine include firm age, fund age, number of staff, number, number of managers,
number of funds in the firm, fund size, global flag, risk spectrum, fund policy and management style. The
methodology of the study is the multiple regression
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This study results show that fund size, number of funds in the firm and number of managers have no
significant effect on fund returns and volatilities while firm age and foreign-market funds have a positive impact on
fund returns. In additional, we find that number of staff and risk spectrum correlate with increased mutual fund risk
at significant levels of 0.05 and 0.01, respectively.
Keywords: Mutual fund, Return, Fund Characteristic
1. บทนา
ตลาดการเงินในปั จจุบนั มีเครื่ องมือการลงทุนหลากหลายชนิ ดเพื่อตอบสนองรู ปแบบและความต้องการใน
การลงทุนของผูล้ งทุน ซึ่ งมีท้ งั การลงทุนที่มีความเสี่ ยงต่าอย่างเงินฝากธนาคาร พันธบัตรรัฐบาล กองทุนตราสารระยะ
สั้น ตัว๋ เงิ นคลัง และยังมี การลงทุนที่ มีความเสี่ ยงสู งแต่ให้ผลตอบแทนที่ สูงตาม อย่างการลงทุนในหุ ้นและตราสาร
อนุ พนั ธ์ อสังหาริ มทรัพย์ และกองทุนรวม ซึ่ ง กองทุนรวมถือเป็ นทางเลือกการลงทุนอีกทางหนึ่ งที่เหมาะกับผูล้ งทุน
รายย่อยที่ ตอ้ งการลงทุนในตลาดเงิน แต่มีขอ้ จากัดในด้านประสบการณ์การลงทุน ข้อมูล เวลา เงิ นทุน และต้องการ
ลงทุ นภายใต้กรอบความเสี่ ยงที่ สามารถยอมรั บได้ โดยกองทุนรวมจะนาเงิ นลงทุ นของผูซ้ ้ื อหน่ วยลงทุ นมาสร้ าง
ผลตอบแทน มีการบริ หารจัดการกองทุนโดยผูท้ ี่มีความเชี่ยวชาญและได้รับการรับรองด้านบริ หารการลงทุน จากนั้นจึง
นาผลตอบแทนที่ได้มาเฉลี่ยกลับคืนเป็ นเงินปั นผลให้กบั ผูซ้ ้ื อหน่ วยลงทุนตามสัดส่ วนการลงทุนในกองทุน ซึ่ งใน
ปั จจุบนั สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) มีมาตรฐานการแบ่งประเภทกองทุน
รวมตามนโยบายการลงทุนออกเป็ น 10 ประเภท ได้แก่ กองทุนรวมตลาดเงิน กองทุนรวมตราสารหนี้ กองทุนรวมตรา
สารหนี้ ระยะยาว กองทุนรวมตราสารหนี้ ระยะสั้น กองทุนรวมผสม กองทุนรวมผสมยืดหยุน่ กองทุนรวมหน่วยลงทุน
กองทุนรวมตราสารทุน กองทุนรวมใบสาคัญแสดงสิ ทธิ และกองทุนรวมกลุ่มธุรกิจ
ทั้งนี้ อตั ราผลตอบแทนและความเสี่ ยงของแต่ละกองทุนย่อมไม่เท่ากัน เพราะมีความแตกต่างของสิ นทรัพย์ที่
กองทุ นเลื อกลงทุ น กองทุนมี การลงทุน ในประเทศหรื อต่างประเทศ การบริ หารงานของบริ ษทั หลักทรั พย์จัดการ
กองทุน และกลยุทธ์การบริ หารกองทุนของผูจ้ ดั การกองทุนว่าจะเลือกบริ หารกองทุนแบบมุ่งหวังให้มีผลประกอบการ
สู งกว่าดัชนี ช้ ีวดั (Active management), มุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามดัชนี ช้ ีวดั (Passive management),
มุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามดัชนี ช้ ีวดั และในบางโอกาสอาจสร้างผลตอบแทนสู งกว่าดัชนี ช้ ีวดั หรื อใช้
กลยุท ธ์ การลงทุ นครั้ งเดี ย ว (Buy-and-Hold) ดังนั้นก่ อ นการตัดสิ นใจลงทุ นในกองทุ นรวม ผูล้ งทุ นควรศึ กษา
รายละเอียดเกี่ยวกับกองทุนให้ถี่ถว้ นเพื่อป้ องกันความเสี ยหายที่อาจเกิดขึ้นจากความเสี่ ยงในการลงทุน
การศึกษาในครั้งนี้ จึงต้องการศึกษาปั จจัยทางคุณลักษณะบางด้านของบริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนและ
คุณลักษณะของกองทุนรวมว่ามีผลกระทบต่ออัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมหรื อไม่ โดยจะศึกษากองทุนรวมจด
ทะเบียนเพื่อนักลงทุนทัว่ ไปที่ไม่มีกาหนดอายุโครงการ ที่มีอายุต้ งั แต่ 3 ปี ขึ้นไป (จดทะเบียนกองทุนรวมก่อนปี พ.ศ.
2562) ซึ่ งมีจานวนกองทุนรวมทั้งสิ้ น 1085 กองทุน โดยมีแหล่งข้อมูลจาก SEC Application Programming Interface
(SEC API) ของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เพื่อนามาใช้เป็ นข้อมูลในการศึกษา และ
คานวณข้อมูลอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยรายปี และส่ วนเบี่ยงเบนอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยของกองทุนจากอัตราผลตอบแทน
รายวันของแต่ละกองทุ นที่ ได้จากสมาคมบริ ษทั จัดการลงทุ น เก็บข้อมูลในช่ วงเดื อนมกราคม พ.ศ. 2561 ถึ งเดื อน
ธันวาคม พ.ศ. 2563 และใช้ตวั แบบการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ (Multiple regression) เพื่อศึกษาว่ากลุ่มตัวแปร
อิสระใดบ้างมีผลต่ออัตราผลตอบแทนเฉลี่ยของกองทุนรวม
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งานวิจยั ต่างประเทศที่ เกี่ ยวข้องกับการศึกษาคุณลักษณะของกองทุนรวมที่ มีอิทธิ พลต่ออัตราผลตอบแทน
จากการศึกษาที่ผา่ นมา (Imtiaz Arif and Tehseen Jawaid ,2011) การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผลการดาเนิ นงาน
กองทุนรวมและคุณลักษณะของผูจ้ ดั การกองทุน ของโดยใช้วิธี Regression Analysis ศึกษาข้อมูลรายไตรมาสของ
กองทุนรวมตราสารทุนแบบเปิ ดในประเทศปากีสถาน 14 กองทุนในช่วงระหว่างเดือนสิ งหาคม พ.ศ. 2548 ถึง เดือน
สิ งหาคม พ.ศ. 2551 ตัวแปรที่ใช้วิเคราะห์มี อายุ ค่าธรรมเนี ยมการจัดการ ขนาดกองทุน จานวนบุคลากรที่ดูแลบริ หาร
กองทุน และประสบการณ์ของผูจ้ ดั การกองทุน ผลการศึกษาพบว่าค่าธรรมเนี ยมการจัดการมีผลกระทบเชิงบวกอย่างมี
นัยสาคัญต่อความเสี่ ยงของกองทุนรวมและผลกระทบเชิงลบต่อผลตอบแทนของกองทุนรวม ส่ วน (Frank de Jong and
Loes Wingens, 2011) การศึกษาควาสัมพันธ์ระหว่างลักษณะของบริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนและประสิ ทธิ ภาพ
การดาเนินงานของกองทุนยุโรป โดยใช้ขอ้ มูลกองทุนเปิ ดตราสารทุนในช่วง พ.ศ. 2539 ถึง พ.ศ. 2551 รวมทั้งสิ้ น 5163
กองทุ น จากการศึ ก ษาพบว่า ขนาดของกองทุ น ที่ อ ยู่ภ ายใต้ก ารจัด การ และจ านวนกองทุ น มี ผ ลกระทบต่ อ อัต รา
ผลตอบแทนในทิศทางบวกอย่างมี นยั สาคัญ อาจบ่งชี้ ว่าจานวนกองทุนและขนาดกองทุนเฉลี่ยในยุโรปมีขนาดเล็ก
เกินไป บริ ษทั ต้องการเงินทุนจานวนมากขึ้นเพื่อให้ได้ขนาดกองทุนที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มอัตราผลตอบแทนของกองทุน
สาหรับงานวิจยั ในประเทศไทย (สิ ริ ประสมศักดิ์, พ.ศ. 2544) การศึกษาผลกระทบของปั จจัยทางคุณลักษณะ
บางด้านของกองทุน เช่น ขนาดของกองทุน ชนิ ดของกองทุน มูลค่าการซื้ อขายหุ ้นของกองทุน ต่อผลตอบแทนของ
กองทุนรวมตราสารทุนในประเทศไทย ในช่วงเดือนมกราคม พ.ศ. 2541 ถึง ธันวาคม พ.ศ. 2543 โดยศึกษาทั้งกองทุน
แบบปิ ด กองทุนที่ เปลี่ยนประเภทจากประเภทปิ ดเป็ นเปิ ดในช่วงที่ ทาการศึกษา และกองทุนแบบเปิ ด จานวน 77
กองทุน ข้อมูลแบบ panel data ใช้วิธี Fixed Effect ในการประมาณค่าแบบจาลอง ผลการศึกษาพบว่าผลตอบแทนตลาด
(Market return) ขนาดของกองทุ น และมูลค่าการซื้ อขายหุ ้นของกองทุนรวม (Turnover) มี ความสัมพันธ์กบั
ผลตอบแทนของกองทุ น แต่ประเภทของกองทุ น มูลค่าการซื้ อขายหน่ วยลงทุ นของนักลงทุ น ไม่ มีความสัมพันธ์
ผลตอบแทนของกองทุ น รวมตราสารทุ น ในขณะที่ (ธนพร มี ศิ ล ป์ , พ.ศ. 2562) การศึ ก ษาปั จ จัย ที่ มี อ ธิ พ ลต่ อ
ผลตอบแทนของกองทุนประสิ ทธิ ภาพ การบริ หารจัดการกองทุน และการศึกษาเปรี ยบเทียบผลตอบแทนกับความเสี่ ยง
ของกองทุนรวมตราสารทุนและกองทุนรวมอีทีเอฟ ใช้ขอ้ มูลระหว่างเดื อนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 ถึงเดือนธันวาคม
พ.ศ. 2560 ใช้เครื่ องมือสถิติเชิ งพรรณนาการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยระหว่างกลุ่มตัวอย่างที่เป็ นอิสระต่อกัน การทดสอบ
One-way ANOVA การวิเคราะห์สัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์แบบเพียร์ สันและการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นพหุ คูณ
ผลการวิจยั พบว่าปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อผลตอบแทนของกองทุนรวม คือ การจ่ายเงินปั นผล และความเสี่ ยงที่เป็ นระบบ
หากพิจารณาแยกตามประเภทของกองทุนรวมจะมี ความเสี่ ยงที่เป็ นระบบเพียงปั จจัยเดี ยวที่ มีความสัมพันธ์กบั อัตรา
ผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารทุนและกองทุนรวมอีทีเอฟอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
นอกจากนี้ (ชลลดา สิ ทธิ กรโสมนัส, พ.ศ. 2553) การวัดผลการดาเนิ นงานของกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์
ในประเทศไทยและศึกษาปั จจัยทางด้านลักษณะเฉพาะของกองทุน ที่มีผลต่ออัตราผลตอบแทนที่ปรับด้วยความเสี่ ยง
ของกองทุนรวม ศึกษาตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2550 ถึง เดือนธันวาคม ค.ศ. 2553 โดยปั จจัยที่ศึกษาได้แก่ ขนาดของ
กองทุน ค่าใช้จ่ายกองทุน อายุกองทุน อัตราส่ วนเงินปั นผลตอบแทน ประเภทของอสังหาริ มทรัพย์ ประเภทของบริ ษทั
หลักทรัพย์จดั การกองทุน นโยบายการลงทุนของกองทุน อัตราส่ วนการถือครองหน่วยลงทุนโดยเจ้าของเดิม และอัตรา
การหมุนเวียนการซื้ อขาย วิเคราะห์โดยใช้ตวั แบบการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ (Multiple regression) ด้วยวิธีกาลัง
สองน้อยสุ ด ผลการวิจยั พบว่ามี ตวั แปรอิ สระ 3 ตัวที่ มีนัยสาคัญต่ออัตราผลตอบแทนที่ ปรั บด้วยค่าความเสี่ ยงของ
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กองทุนรวมอสังหาริ มทรั พย์ คือ ประเภทของอสังหาริ มทรั พย์ที่กองทุ นเลื อกลงทุ น อัตราส่ วนการถื อครองหน่ วย
ลงทุนโดยเจ้าของเดิม และ อัตราหมุนเวียนการซื้ อขาย
2. วัตถุประสงค์ การวิจัย
เพื่อศึกษาคุณลักษณะของบริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน และลักษณะของกองทุนรวมที่มีอิทธิ พลต่ออัตรา
ผลตอบแทนเฉลี่ยรายปี และส่ วนเบี่ ยงเบนอัตราผลตอบแทนเฉลี่ ยของกองทุนรวมจดทะเบี ยนเพื่อผูล้ งทุ นทัว่ ไปใน
ประเทศไทย
3. การดาเนินการวิจัย
การศึกษาครั้ งนี้ ผูว้ ิจยั ต้องการศึกษาคุณลักษณะของบริ ษทั หลักทรั พย์จดั การกองทุนและคุณลักษณะของ
กองทุนรวมที่มีอิทธิ พลต่ออัตราผลตอบแทนเฉลี่ยรายปี และความเสี่ ยงของกองทุนรวม โดยใช้วิธีสร้างสมการในรู ป
ของสมการถดถอยเชิงพหุ (Multiple regression) ขอบเขตของกองทุนที่ใช้ในการศึกษาจะเป็ นกองทุนรวมจดทะเบียน
เพื่อนักลงทุนทัว่ ไปที่ไม่มีกาหนดอายุโครงการ และคัดเลือกเฉพาะกองทุนรวมที่มีมีอายุต้ งั แต่ 3 ปี ขึ้นไป (จดทะเบียน
กองทุนรวมก่อนปี พ.ศ. 2562) พบว่ามีจานวนกองทุนทั้งสิ้ น 1085 กองทุนที่เป็ นไปตามเงื่อนไขที่ต้ งั ไว้ รวบรวมข้อมูล
จาก SEC Application Programming Interface (API) ของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลัก ทรั พ ย์ ส่ ว นข้อ มู ล ที่ จ ะน ามาค านวณอัต ราผลตอบแทนเฉลี่ ย รายปี และส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐานของอัต รา
ผลตอบแทนเฉลี่ยของกองทุน จะใช้ขอ้ มูลอัตราผลตอบแทนรายวันของกองทุนรวมตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2561 ถึง
เดือนธันวาคม พ.ศ. 2563 รวมทั้งสิ้ น 3 ปี รวบรวมข้อมูลจากสมาคมบริ ษทั จัดการลงทุน โดยผูศ้ ึกษาเลือกใช้โปรแกรม
Stata 14 ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ข้อมูลกองทุนรวมที่รวบรวมได้จากบริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ทั้งหมด 23 บริ ษทั ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ที่ได้รับ
ใบอนุ ญาตในการประกอบธุ รกิ จการจัดการกองทุ นรวมจากส านักงานคณะกรรมการกากับ หลักทรั พย์แ ละตลาด
หลักทรั พย์ มี ขอ้ มูลกองทุนรวมทั้งสิ้ น 1359 กองทุน ที่มีการจดทะเบี ยนจัดตั้งกองทุนรวมและยังคงมี การซื้ อขายใน
ปัจจุบนั (พ.ศ. 2564) มีรายละเอียดดังนี้
ตารางที่ 1 กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทัว่ ไปที่ไม่มีกาหนดอายุโครงการที่ยงั มีการซื้ อขายในปั จจุบนั จาแนกตามประเภท
การลงทุนในประเทศและต่างประเทศ
กองทุนรวมเพือ่ ผู้ลงทุนทัว่ ไป
ทีไ่ ม่ มีกาหนดอายุโครงการ
ลงทุนใน
ลงทุน
ลาดับที่
รายชื่อบริษัทจัดการกองทุน
ต่ างประเทศ
ภายในประเทศ
(กองทุน)
(กองทุน)
1
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนกสิ กรไทย จากัด
71
39
2
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนเอ็มเอฟซี จากัด (มหาชน)
38
73
3
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนทหารไทย จากัด
53
15
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กองทุนรวมเพือ่ ผู้ลงทุนทัว่ ไป
ทีไ่ ม่ มีกาหนดอายุโครงการ
ลาดับที่

รายชื่อบริษัทจัดการกองทุน

4

ลงทุนใน
ต่ างประเทศ
(กองทุน)
85

ลงทุน
ภายในประเทศ
(กองทุน)
43

บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนไทยพาณิ ชย์ จากัด
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนอเบอร์ดีน สแตนดาร์ด
5
(ประเทศไทย) จากัด
17
8
6
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนทิสโก้ จากัด
65
29
7
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนรวมบัวหลวง จากัด
35
32
8
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนกรุ งไทย จากัด (มหาชน)
67
49
9
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน วรรณ จากัด
36
36
10 บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จากัด
64
36
11 บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนกรุ งศรี จากัด
75
36
12 บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนธนชาต จากัด
55
23
13 บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนแอสเซท พลัส จากัด
32
11
14 บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนเกียรตินาคินภัทร จากัด
21
13
15 บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนพริ นซิ เพิล จากัด
40
20
16 บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนอินโนเทค จากัด
0
4
17 บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนรวมฟิ ลลิป จากัด
5
4
18 บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนแมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จากัด
10
4
19 บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด
25
22
20 บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนบางกอกแคปปิ ตอล จากัด
22
6
21 บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนทาลิส จากัด
0
12
22 บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน วี จากัด
19
1
23 บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนเอไอเอ (ประเทศไทย) จากัด
5
3
840
519
รวม
อ้างอิงข้อมูลจาก SEC Application Programming Interface (SEC API) ณ วันที่ 11 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2564

จากข้อมูลในตารางที่ 1 พบว่ากองทุนรวมเพื่อนักลงทุนทัว่ ไป มีจานวนรวมทั้งสิ้ น 1359 กองทุน เป็ นกองทุน
รวมที่มีการลงทุนในต่างประเทศ 840 กองทุน และกองทุนรวมที่ลงทุนเฉพาะในประเทศ 519 กองทุน โดยบริ ษทั
หลักทรัพย์ ฯ ที่มีสัดส่ วนกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศมากที่สุดเมื่อเทียบกับกองทุนรวมทั้งหมดที่มีในบริ ษทั คือ
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนบางกอกแคปปิ ตอล จากัด โดยมีกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศร้อยละ 79 ของ
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กองทุนรวมทั้งหมดที่มีในบริ ษทั ในขณะที่บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนเอ็มเอฟซี จากัด (มหาชน) เป็ นบริ ษทั ที่มี
สัดส่ วนกองทุนรวมที่ลงทุนในประเทศมากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 66 ของกองทุนรวมทั้งหมดในบริ ษทั
ตารางที่ 2 กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทัว่ ไปที่ไม่มีกาหนดอายุโครงการที่ยงั มีการซื้ อขายในปั จจุบนั จาแนกตามนโยบาย
การลงทุนและกลยุทธ์การลงทุน
นโยบายการลงทุน
กลยุทธ์ การลงทุน
Alternative
Fixed
Equity
Mixed
Others
MI
Income
Investment
มุ่งหวังให้ผลประกอบการสู ง
กว่าดัชนีช้ ีวดั
338
115
209
26
0
0
มุ่งหวังให้ผลประกอบการ
เคลื่อนไหวตามดัชนี ช้ ีวดั และ
ในบางโอกาสอาจสร้าง
ผลตอบแทนสู งกว่าดัชนีช้ ีวดั
16
38
20
1
2
0
มุ่งหวังให้ผลประกอบการ
เคลื่อนไหวตามดัชนี ช้ ีวดั
91
10
9
17
0
0
กลยุทธ์การลงทุนครั้งเดียว
0
0
0
0
0
0
อื่น ๆ
282
45
58
38
1
0
ไม่มีขอ้ มูลจาก SEC API
0
1
1
0
0
41
รวม
727
209
297
82
3
41
อ้างอิงข้อมูลจาก SEC Application Programming Interface (SEC API) ณ วันที่ 11 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2564

ข้อมูลกองทุนรวมที่ ถูกแบ่งประเภทตามลักษณะของนโยบายการลงทุนและกลยุทธ์การลงทุนในตารางที่ 2
แสดงให้เห็นว่า กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทัว่ ไปส่ วนใหญ่มกั มีกลยุทธ์การลงทุนแบบ Active Management คือ กลยุทธ์
การบริ หารจัดการกองทุนที่มุ่งหวังให้ผลประกอบการสู งกว่าดัชนี ช้ ี วดั และกลยุทธ์การลงทุนแบบอื่น ๆ ซึ่ งหมายถึง
กองทุนรวมที่มีแนวทางการบริ หารกองทุนรวมที่ถกู ปรับให้เหมาะสมกับการลงทุนในช่วงเวลานั้น ๆ
การวิเคราะห์ ข้อมูล
คานวณอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยรายปี และความเสี่ ยงของอัตราผลตอบแทนของกองทุนโดยใช้ขอ้ มูลสิ นทรัพย์
สุ ทธิ ต่อหน่วยรายวันของแต่ละกองทุน (NAV per unit) ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2561 ถึง ธันวาคม พ.ศ. 2563 รวม
ระยะเวลา 3 ปี มาคานวณหาอัตราผลตอบแทนของกองทุนรายไตรมาสของแต่ละปี จากนั้นนามาหาค่าเฉลี่ย จะได้อตั รา
ผลตอบแทนเฉลี่ยรายปี ของกองทุนรวมแต่ละกองทุน
1. คานวณอัตราผลตอบแทนรายไตรมาสของกองทุนรวมด้วยวิธี Year-on-Year (สามารถแก้ปัญหา Seasonal Effect ได้)
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สามารถคานวณได้จากสมการดังนี้

โดย

คือ
อัตราผลตอบแทน ณ สิ้ นไตรมาสที่ t ของกองทุน i
คือ
ราคาของกองทุน ณ สิ้ นไตรมาสที่ t ของกองทุน i
คือ
ราคาของกองทุน ณ สิ้ นไตรมาสที่ t-4 ของกองทุน i
คือ
ผลรวมของเงินปันผล ตลอดไตรมาสที่ t ของกองทุน i
2. การคานวณอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยรายปี ของกองทุนรวม
∑

โดย

คือ
คือ
คือ

อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยรายปี ของกองทุน i
อัตราผลตอบแทน ณ สิ้ นไตรมาสที่ t ของกองทุน i
ไตรมาสสุ ดท้าย

T
3. การคานวณความเสี่ ยงกองทุนรวม
ความเสี่ ยงของกองทุนรวม วัดได้ดว้ ยค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยรายปี ของกองทุน
รวม ดังสมการต่อไปนี้
√∑

โดย

(

)

คือ

ความเสี่ ยงกองทุนรวมหรื อส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของอัตรา
ผลตอบแทนเฉลี่ยรายปี ของกองทุนรวม i
คือ
อัตราผลตอบแทน ณ สิ้ นไตรมาสที่ t ของกองทุน i
คือ
อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยรายปี ของกองทุน i
T
คือ
ไตรมาสสุ ดท้าย
การวิเคราะห์ สมการถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression)
การวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression) เป็ นสถิติที่ใช้วิเคราะห์เพื่อหาความสัมพันธ์เชิง
เส้นตรงระหว่าง ตัวแปรตามและกลุ่มตัวแปรอิสระตั้งแต่ 2 ตัวแปรขึ้นไป เพื่ออธิ บายการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรตาม
(ชลลดา สิ ทธิ กรโสมนัส, พ.ศ. 2553) สาหรั บการศึ กษาวิจยั นี้ เพื่อวิเคราะห์ ว่ามี ปัจจัยคุ ณลักษณะเฉพาะของบริ ษทั
หลักทรัพย์ฯ และลักษณะของกองทุนรวมใดบ้างที่มีอิทธิ พลต่ออัตราผลตอบแทนเฉลี่ยรายปี และความเสี่ ยงของอัตรา
ผลตอบแทนเฉลี่ยรายปี ของกองทุนรวม โดยมีตวั แบบจาลอง (Model) ดังนี้
และ
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เมื่อ

Return
SD Return

คือ
คือ
คือ
คือ

อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยรายปี
ความเสี่ ยงของกองทุนรวม
กลุ่มตัวแปรคุณลักษณะของบริ ษทั หลักทรัพย์จดั การ
กองทุนรวม
กลุ่มตัวแปรคุณลักษณะของกองทุนรวม

ตัวแปรทีใ่ ช้ ในการศึกษา
จาแนกตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา ดังนี้
1. ตัวแปรตาม (Dependent Variables) ใช้อตั ราผลตอบแทนเฉลี่ยรายปี ของกองทุนรวมและส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานของอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวม
2. ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) จะแบ่งออกเป็ น 2 กลุ่มหลัก คือ ตัวแปรที่เป็ นปั จจัยที่เกี่ยวข้องกับ
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน และตัวแปรที่เกี่ยวกับลักษณะของกองทุนรวม มีรายละเอียดดังนี้
กลุ่มตัวแปรที่เป็ นปั จจัยที่เกี่ยวข้องกับบริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน
ได้แก่
Firm Age
คือ
จานวนปี ของบริ ษทั จัดการหลักทรัพย์นบั ตั้งแต่วนั ที่จด
ทะเบียนจัดตั้งบริ ษทั จนถึงปี พ.ศ. 2563
Allowance Year
คือ
จานวนปี นับตั้งแต่เริ่ มประกอบธุ รกิจจัดการกองทุนรวม
ภายใต้พ.ร.บ. หลักทรัพย์จนถึงปี พ.ศ. 2563
Number of Fund
คือ
จานวนกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทัว่ ไปทั้งหมดของบริ ษทั
Number of Staff
คือ
จานวนผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับการจัดการกองทุนรวมของบริ ษทั
Number of Fund Manager คือ
จานวนผูจ้ ดั การกองทุนของบริ ษทั
Fund Manager Duty
คือ
จานวนกองทุนโดยเฉลี่ยที่ผจู้ ดั การกองทุน 1 คนของ
บริ ษทั มีหน้าที่รับผิดชอบ
กลุ่มตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับลักษณะของกองทุนรวม
ได้แก่
Fund Size
คือ
ขนาดของกองทุน โดยใช้ NAV ณ วันสุ ดท้ายของปี พ.ศ. 2563
Regis Year
คือ
จานวนปี นับตั้งแต่วนั จดทะเบียนกองทุนรวมจนถึงปี พ.ศ. 2563
Global Flag
คือ
กองทุนที่มีการลงทุนในต่างประเทศ
0
=
ไม่มีการลงทุนในต่างประเทศ
1
=
มีการลงทุนในต่างประเทศ
Risk Spectrum คือ
ระดับความเสี่ ยงของกองทุนรวม แบ่งความเสี่ ยงเป็ น 9 ระดับ
1
=
กองทุนที่มีความเสี่ ยงระดับที่ 1
2
=
กองทุนที่มีความเสี่ ยงระดับที่ 2
3
=
กองทุนที่มีความเสี่ ยงระดับที่ 3
4
=
กองทุนที่มีความเสี่ ยงระดับที่ 4
5
=
กองทุนที่มีความเสี่ ยงระดับที่ 5
6
=
กองทุนที่มีความเสี่ ยงระดับที่ 6
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Policy

คือ

Management Style คือ

7
=
กองทุนที่มีความเสี่ ยงระดับที่ 7
8
=
กองทุนที่มีความเสี่ ยงระดับที่ 8
9
=
กองทุนที่มีความเสี่ ยงมากกว่าระดับ 8 ขึ้นไป
(ระดับความเสี่ ยงของกองทุนเป็ นข้อมูลที่ได้จาก SEC API)
ประเภทของกองทุนตามนโยบายกองทุน มีท้ งั หมด 5 นโยบาย
กองทุนรวมตราสารทุน (Equity Fund) แทนด้วยหมายเลข 1
กองทุนรวมตราสารหนี้ (Fixed Income Fund) แทนด้วยหมายเลข 2
กองทุนรวมผสม (Mixed Fund) แทนด้วยหมายเลข 3
กองทุนรวม Alternative Investment Fund แทนด้วยหมายเลข 4
กองทุนรวมประเภทอื่น ๆ แทนด้วยหมายเลข 0
กลยุทธ์การบริ หารกองทุน แบ่งออกเป็ น 5 ประเภท
Buy-and-Hold
แทนด้วยหมายเลข 1
Passive Management
แทนด้วยหมายเลข 2
SM
แทนด้วยหมายเลข 3
Active management
แทนด้วยหมายเลข 4
Others
แทนด้วยหมายเลข 0

4. ผลการวิจัย
มีขอ้ มูลกองทุนรวมทั้งหมด 1359 กองทุน จาก 23 บริ ษทั ที่มีการจดทะเบียนจัดตั้งกองทุนรวมและยังคงมีการ
ซื้ อขายในปั จจุบนั (พ.ศ. 2564) เป็ นกองทุนรวมที่อยูใ่ นขอบเขตการศึกษาทั้งสิ้ น 1085 กองทุน หลังจากทาการรวบรวม
ข้อมูลทั้งหมดทั้งกลุ่มตัวแปรอิ สระและตัวแปรตาม พบว่ามี ขอ้ มูลเพียงพอสาหรั บ ใช้ในแบบจาลอง 796 กองทุ น
สาหรับศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระกับอัตราผลตอบแทนกองทุนรวมที่คานวณด้วยวิธี Year-on-Year และ
ความเสี่ ยงของกองทุนรวม โดยมีรายละเอียดของแต่ละตัวแปรดังนี้
ตารางที่ 3 ข้อมูลทัว่ ไปของแต่ละตัวแปร
Variables
Firm Characteristic
Firm Age
Allowance Year
Number of Fund
Number of Staff
Number of Fund
Manager

Observation

Mean

Std.
Deviation

Minimum

Maximum

1,359
1,359
1,359
1,359

23.26784
11.33922
105.2693
75.33554

6.651459
6.857836
48.41423
38.9159

1
0
4
11

28
24
177
156

1,359

14.94628

9.229007

2

32
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Variables
Fund characteristics
Fund Manager Duty
Fund Size
Regis Year
Global flag
Risk Spectrum
Policy
Management Style
Fund Return & SD
Fund Return
SD Return

Observation

Mean

Std.
Deviation

Minimum

Maximum

1,359
1,236
1,359
1,359
1,144
1,318
1,316

9.6065
2.66149
7.573951
67.8624
5.653846
1.793627
2.461246

6.220519
11.07078
6.864259
36.02743
1.299075
0.9965264
1.797976

1
0.0010573
0
0
1
0
0

24
227.9492
28
127
8
4
4

821
818

-0.0283767
0.1017941

0.0846109
0.0605046

-0.3281801
0.0013644

0.2477915
0.3806505

จากตารางที่ 3 แสดงรายละเอียดทัว่ ไปเกี่ยวกับกลุ่มตัวแปรอิสระและตัวแปรตามที่จะใช้ในการศึกษา กองทุน
รวมที่รวบรวมได้ มีขนาดของกองทุนรวมโดยเฉลี่ยอยูท่ ี่ 2.66 ล้านบาท มีอายุกองทุนรวมนับตั้งแต่วนั ที่จดทะเบียนของ
ทุนเฉลี่ยอยูท่ ี่ 7.5 ปี จากทั้ง 1359 กองทุน เป็ นกองทุนรวมที่มีการลงทุนในต่างประเทศคิดเป็ นร้อยละ 68 ของกองทุน
รวมทั้งหมดและมีค่าเฉลี่ยระดับความเสี่ ยงอยูท่ ี่ระดับ 6 ซึ่ งโดยส่ วนใหญ่กองทุนที่มีความเสี่ ยงระดับนี้ จะเป็ นกองทุน
รวมตราสารทุน สาหรับข้อมูลที่หายไป เกิดจากข้อมูลของกองทุนนั้นไม่มีบนั ทึกอยูใ่ นแหล่งข้อมูลที่ใช้ ทาให้ขอ้ มูล
อัตราผลตอบแทนของกองทุนเฉลี่ยรายปี เหลือเพียงข้อมูลของ 821 กองทุน และข้อมูลความเสี่ ยงของกองทุนเหลือ เพียง
818 และเมื่อนาข้อมูลทั้งหมดมาใช้ในโมเดล จะเหลือข้อมูลกองทุนทั้งสิ้ น 796 กองทุนที่ใช้ในการศึกษา
ตารางที่ 4 ตารางแสดงผลลัพธ์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระกับอัตราผลตอบแทนและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
Explanatory
Return
SD Return
Variables

Coefficient
(p value)

Coefficient
(p value)

Firm Age

0.0018186**
(0.024)
0.0000922
(0.927)
-0.0003716
(0.249)

-0.0005502
(0.166)
0.0006016
(0.222)
-0.0001898
(0.232)

Allowance Year
Number of Fund
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Explanatory

Return

SD Return

Variables

Coefficient
(p value)

Coefficient
(p value)

Number of Staff

-0.000039
(0.687)
-0.0002822
(0.829)
0.000141
(0.817)
0.0000952
(0.642)
-0.0020198***
(0.000)
0.0004053**
(0.037)
-0.0026144
(0.505)

0.0000911*
(0.056)
0.000802
(0.212)
-0.0001411
(0.638)
-0.0000371
(0.713)
-0.0002712
(0.209)
-0.0000622
(0.514)
0.0185911***
(0.000)

-0.0501397
(0.256)
-0.0808142***
(0.000)
-0.0138897
(0.498)
-0.0643031***
(0.000)

0.0779363***
(0.000)
0.0139175**
(0.024)
-0.0524541***
(0.000)
-0.0114826
(0125)

0.0385879***
(0.000)
-0.005314
(0.702)
-0.0209834**
(0.020)

-0.002582
(0.580)
-0.0039454
(0.563)
-0.0019859
(0.653)

Number of
Fund Manager
Fund Manager Duty
Fund Size
Regis Year
Global Flag
Risk Spectrum
Policy
Others
Equity
Fixed
Mixed
Management Style
Others
SM
Active
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Explanatory

Return

SD Return

Variables

Coefficient
(p value)

Coefficient
(p value)

0.0385403
(0.306)
0.2972
796

0.0226494
(0.221)
0.6498
796

_Cons
R-squared
N
หมายเหตุ

*
**
***

มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับนัยสาคัญ 0.1
มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับนัยสาคัญ 0.05
มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับนัยสาคัญ 0.01

จากศึกษาข้อมูลกองทุนรวมจดทะเบียนเพื่อนักลงทุนทัว่ ไป โดยศึกษากองทุนรวมที่จดทะเบียนจัดตั้งก่อนปี
ค.ศ. 2019 และยังคงมีการซื้ อขายในปั จจุบนั พบว่ามีกองทุนรวมทั้งสิ้ น 796 กองทุนที่อยูใ่ นขอบเขตการศึกษาและมี
ข้อมูลครบถ้วนสาหรับใช้ในการวิเคราะห์ โดยแบบจาลองความสัมพันธ์ระหว่างอัตราผลตอบแทนกองทุนรวมเฉลี่ย
รายปี กับตัวแปรอิสระมีค่า R-square ประมาณ 30 เปอร์ เซ็นต์ ส่ วนแบบจาลองความสัมพันธ์ระหว่างความเสี่ ยงของ
กองทุนรวมกับตัวแปรอิสระมีค่า R-square ประมาณ 65 เปอร์เซ็นต์
ผลการศึกษาโดยการวิเคราะห์ Multiple Regression ปั จจัยที่มีผลต่ออัตราผลตอบแทนกองทุนรวมเฉลี่ยรายปี
ได้แก่ อายุของบริ ษทั หลักทรัพย์ฯ อายุของกองทุนรวม กองทุนที่มีการลงทุนในต่างประเทศ นโยบายกองทุน และกล
ยุทธ์การลงทุนของกองทุนรวม มีรายละเอียดดังนี้
1. อายุของบริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน (Firm Age) มีความสัมพันธ์กบั อัตราผลตอบแทนกองทุนรวม
เฉลี่ยรายปี ในเชิงบวกที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 ซึ่ งหมายถึง อายุของบริ ษทั หลักทรัพ ย์ฯ ที่เพิ่มขึ้น 1 ปี จะส่ งผลต่ออัตรา
ผลตอบแทนกองทุนรวมเฉลี่ยรายปี เพิ่มขึ้น 0.00182
2. อายุของกองทุนรวม (Regis Year) มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับอัตราผลตอบแทนกองทุนรวม
เฉลี่ยรายปี ที่ระดับนัยสาคัญ 0.01 ซึ่ งหมายถึง อายุของกองทุนรวมที่เพิ่มขึ้น 1 ปี จะส่ งผลต่ออัตราผลตอบแทนกองทุน
รวมเฉลี่ยรายปี ลดลง 0.00202
3. กองทุนที่มีการลงทุนในต่างประเทศ (Global Flag) มีความสัมพันธ์กบั อัตราผลตอบแทนในเชิ งบวกที่
ระดับนัยสาคัญ 0.05 ซึ่ งหมายถึง กองทุนที่มีการลงทุนในต่างประเทศจะส่ งผลต่ออัตราผลตอบแทนกองทุนรวมเฉลี่ย
รายปี เพิ่มขึ้น 0.00041
4. นโยบายกองทุน (Policy) มีความสัมพันธ์กบั อัตราผลตอบแทนกองทุนรวมเฉลี่ยรายปี ซึ่ งพบว่ากองทุน
รวมประเภทกองทุนรวมตราสารทุน (Equity Fund) และกองทุนรวมแบบผสม (Mixed Fund) ให้อตั ราผลตอบแทน
เฉลี่ยรายปี ด้อยกว่ากองทุนรวม Alternative Investment Fund อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ 0.01
5. กลยุทธ์การลงทุนของกองทุนรวม (Management Style) มีความสัมพันธ์กบั อัตราผลตอบแทนกองทุนรวม
เฉลี่ยรายปี ซึ่ งพบว่ากองทุนรวมที่เป็ นกองทุนรวม Active Management ให้อตั ราผลตอบแทนเฉลี่ยรายปี ด้อยกว่า
วันพฤหัสบดีที ่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔

หน้า 277

จัดโดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต

การประชุมนาเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ
ครัง้ ที่ ๑๖ ปี การศึกษา ๒๕๖๔

กองทุนรวมแบบ Passive Management อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ 0.05 และ กองทุนที่มีกลยุทธ์ลงทุนแบบทางเลือก
(Others) ให้อตั ราผลตอบแทนเฉลี่ยรายปี ดีกว่ากองทุนรวมแบบ Passive Management อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ 0.01
ผลการศึกษาโดยการวิเคราะห์ Multiple Regression ปั จจัยที่มีผลต่อความเสี่ ยงของกองทุนรวม ได้แก่ จานวน
ผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับการจัดการกองทุนรวมของบริ ษทั ระดับความเสี่ ยงของกองทุนรวม และนโยบายกองทุน มีรายละเอียด
ดังนี้
1. จานวนผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับการจัดการกองทุนรวมของบริ ษทั (Number of Staff) มีความสัมพันธ์กบั ความเสี่ ยง
ของกองทุนรวมในเชิงบวกที่ระดับนัยสาคัญ 0.1 ซึ่ งหมายถึง บริ ษทั หลักทรัพย์ฯ ที่มีบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวม
เพิ่มขึ้น 1 คนจะส่ งผลต่อความเสี่ ยงของกองทุนรวมเพิ่มขึ้น 0.00009
2. ระดับความเสี่ ยงของกองทุนรวม (Risk Spectrum) มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับความเสี่ ยงของ
กองทุนรวมที่ระดับนัยสาคัญ 0.01 ซึ่ งหมายถึง ระดับความเสี่ ยงของกองทุนรวม 1 ระดับจะส่ งผลให้ความเสี่ ยงของ
กองทุนรวมเพิ่มขึ้น 0.01859
3. นโยบายกองทุน (Policy) มีความสัมพันธ์กบั ความเสี่ ยงของกองทุนรวม ซึ่ งพบว่ากองทุนรวมประเภท
กองทุนรวมตราสารทุน (Equity Fund) และกองทุนรวมแบบอื่นๆ (Others Fund) มีความเสี่ ยงที่สูงกว่ากว่ากองทุนรวม
Alternative Investment Fund อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ 0.01 และ 0.05 ตามลาดับ ส่ วนกองทุนรวมประเภทกองทุน
รวมตราสารหนี้ (Fixed Income Fund) มีความเสี่ ยงกองทุนรวมน้อยกว่ากองทุนรวม Alternative Investment Fund
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ 0.01
5. สรุ ปผลการวิจัย
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะของบริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนรวมและคุณลักษณะของ
กองทุนรวมที่มีผลต่ออัตราผลตอบแทนเฉลี่ยรายปี และความเสี่ ยงของกองทุนรวม โดยใช้การวิเคราะห์สมการถดถอย
เชิ งพหุ (Multiple Regression) ผลการวิเคราะห์พบว่า อายุของบริ ษทั หลักทรั พย์จดั การกองทุนนับตั้งแต่วนั ที่ จด
ทะเบียน (Firm Age) เป็ นปั จจัยด้านลักษณะของบริ ษทั หลักทรัพย์ฯ เพียงอย่างเดียวที่ส่งผลต่ออัตราผลตอบแทนเฉลี่ย
รายปี ของกองทุนรวม ซึ่ งบริ ษทั หลักทรัพย์ฯ ที่มีอายุมากกว่าย่อมมีประสบการณ์ในการลงทุนสู ง ทาให้สามารถบริ หาร
จัดการกองทุนได้ดี ส่ วนปั จจัยด้านลักษณะของกองทุนรวมที่ส่งผลต่ออัตราผลตอบแทนเฉลี่ยรายปี ของกองทุนรวม คือ
อายุของกองทุนรวม (Regis Year) กองทุนที่มีการลงทุนในต่างประเทศ (Global Flag) นโยบายกองทุน (Policy) และ
กลยุทธ์การลงทุนของกองทุนรวม (Management Style) ในขณะที่ตวั แปรขนาดของกองทุนรวม (Fund Size) ไม่มี
อิทธิ พลต่ออัตราผลตอบแทนของกองทุน ซึ่ งสอดคล้องกับผลวิจยั ของ Imtiaz Arif and Tehseen Jawaid, (ค.ศ.2018)
และ งานวิจยั ของ ชลลดา สิ ทธิ กรโสมนัส, (พ.ศ. 2553) ที่พบว่าขนาดของกองทุนไม่มีผลกระทบต่ออัตราผลตอบแทน
ของกองทุนรวม
สาหรั บ ความสัมพันธ์ ระหว่างคุ ณลักษณะของบริ ษทั หลักทรั พย์จัดการกองทุ นรวมและคุ ณลักษณะของ
กองทุนรวมที่มีผลต่อความเสี่ ยงของกองทุนรวม พบว่าจานวนผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับการจัดการกองทุนรวมของบริ ษทั (Team
Size) ระดับความเสี่ ยงของกองทุนรวม (Spectrum Risk) และนโยบายกองทุน (Policy) เป็ นตัวแปรที่มีอิทธิ พลกับความ
เสี่ ยงของกองทุนรวม ซึ่ งสอดคล้องกับผลวิจบั ของ Imtiaz Arif and Tehseen Jawaid, (ค.ศ.2018) ที่พบว่าจานวนผูท้ ี่
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เกี่ยวข้องกับการจัดการกองทุนรวม (Team Size) มีความสัมพันธ์กบั ความเสี่ ยงของกองทุนรวมในเชิงบวกหรื อก็คือเพิ่ม
ความเสี่ ยงให้กบั กองทุนรวม
จากการวิเคราะห์ผลการวิจยั โดยใช้ขอ้ มูลอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยรายปี และความเสี่ ยงของกองทุนรวมในช่วง
3 ปี ที่ ผ่านมา (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2563) กองทุนที่มีนโยบายลงทุนในทรัพย์สินทางเลือก (Alternative Investment
Fund) เป็ นกองทุนรวมอีกประเภทหนึ่ งที่น่าสนใจ ซึ่ งโดยทัว่ ไปแล้วสิ นทรัพย์ทางเลือกทางการเงินมักได้รับคาแนะนา
ให้ลงทุ นเพื่อประโยชน์ในการกระจายความเสี่ ยง เนื่ องจากความผันผวนไม่สอดคล้องกับสิ นทรั พย์หลักอย่างหุ ้น
(กองทุนบัวหลวง, พ.ศ. 2561) นักลงทุนอาจจะลงทุนในกองทุนรวมสิ นทรัพย์ทางเลือกเพื่อกระจายความเสี่ ยงพอร์ ตได้
นอกจากนี้ อาจพิ จ ารณาเพิ่ ม เติ ม ที่ จ ะลงทุ น ในกองทุ น ที่ มี ก ารลงทุ น ในต่ า งประเทศเพื่ อ เพิ่ ม โอกาสในการสร้ า ง
ผลตอบแทน นอกจากนี้ กลยุทธ์บริ หารกองทุ นรวมนับเป็ นอี กปั จจัยหนึ่ งที่ นักลงทุ นควรให้ความสาคัญ เพราะมี
ผลกระทบต่ออัตราผลตอบแทนและนอกจากนี้ ยงั มีค่าธรรมเนี ยมการจัดการที่แตกต่างกัน โดยกองทุน Active Fund คือ
กองทุนที่มีเป้ าหมายในการสร้างอัตราผลตอบแทนให้สูงกว่าอัตราผลตอบแทนตลาด ในขณะที่กองทุน Passive Fund
มุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามดัชนี ช้ ีวดั ทาให้กองทุน Active Fund มีค่าธรรมเนี ยมการจัดการสู งกว่า
กองทุน Passive Fund เนื่ องจากต้องใช้บุคลากรในการบริ หารกองทุนมากกว่า แต่การศึกษาครั้งนี้ พบว่ากองทุนรวม
กองทุนรวม Active Fund ให้อตั ราผลตอบแทนเฉลี่ยรายปี ด้อยกว่ากองทุนรวม Passive Fund อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ที่ 0.05 อาจชี้ ให้เห็ นว่าการที่ กองทุ นรวมมี การชี้ แจงนโยบายการลงทุนว่าเป็ น Active Fund เพียงเพื่อต้องการ
ค่าธรรมเนี ยมที่สูงขึ้นหรื อไม่ ดังนั้นนักลงทุนจึงควรพิจารณากลยุทธ์ที่กองทุนรวมใช้ในการบริ หารคู่กบั แนวโน้มของ
ตลาดในช่วงนั้นว่าควรลงทุนในกองทุนรวมแบบไหน และเป้ าหมายการลงทุนของตัวนักลงทุนเองคืออะไร เพื่อให้การ
ลงทุนสามารถสร้างผลตอบแทนที่น่าพอใจในกรอบความเสี่ ยงที่สามารถยอมรับได้และมีตน้ ทุนการลงทุนที่เหมาะสม
ข้ อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่ อไป
1. การศึกษาปั จจัยทางด้านลักษณะเฉพาะของบริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนและกองทุนรวมที่มีผลต่ออัตรา
ผลตอบแทนเฉลี่ยรายปี ของกองทุ นรวมและความเสี่ ยงของกองทุ นรวม เป็ นการพิจารณาเพียงปั จจัยภายในเท่านั้น
ไม่ได้คานึ งถึงปั จจัยภายนอก เช่น อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก อัตราเงินเฟ้ อ และมีปัจจัยภายในที่สาคัญบางตัวที่ไม่ได้ใช้ใน
การวิเคราะห์ เช่ น ค่ าธรรมเนี ย มการจัดการกองทุ น การจ่ ายเงิ นปั นผล มู ลค่ าการซื้ อ ขายหุ ้นของกองทุ นซึ่ งปั จจัย
ดังกล่าวควรนาเข้ามาวิเคราะเพิ่มเดิมนอกเหนือจากที่ทาการศึกษา
2. เนื่องจากฐานข้อมูลของ SEC API ไม่มีการเก็บข้อมูลย้อนหลังของคุณลักษณะของบริ ษทั หลักทรัพย์ฯ และ
คุณลักษณะของกองทุน ทาให้การศึกษาสามารถใช้ขอ้ มูลของกองทุนรวม ณ ปั จจุบนั เท่านั้น จึงไม่สามารถศึกษาข้อมูล
ที่อยูใ่ นรู ปแบบ panel data ได้ ซึ่ งข้อมูลในรู ปแบบ panel data จะสามารถสะท้อนการเปลี่ยนแปลงของตัวอย่างได้ดีกว่า
เมื่อเวลาผ่านไป
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